
אוצרים ללא גבולות: משברים מקומיים — אוצרות גלובלית
כנס בינלאומי לאוצרות ופרפורמנס

2016 31-30 במאי,  מכללת סמינר הקיבוצים ומוזיאון פתח תקוה לאמנות, 

10:15 מושב ראשון
וויצ׳ך קוסמה, פולין 

 , ן י י ו דו , טימותי  ן י ו ו י לי הקרנה: ״ג׳סיקה 
ן״ ושיח עם האמן ו ו י נ ו י ך  יצ׳ ו ו

נירית נלסון — אוצרת ומרצה
אוצרות ואמנות כעוברות אורח

11:30 הפסקה
יהודה בראון — אמן

יל הלבן״ הקרנת פרפורמנס ״החי

12:00 מושב שני
הדס עפרת — יוצר פרפורמנס ואקטיביסט 

״מציאות רבה מדי״: פרפורמנס בין הפרטי לציבורי, בין 
המקומי לגלובלי

סטניסלב וולבל — אוצר ב״זכטה״, הגלריה הלאומית 
לאמנות בוורשה, פולין

אוצרות, אמנות והמפנה מקומוניזם לגלובליזם במזרח 
אירופה

13:30 הפסקה

14:00 מושב שלישי
נעם פרטום — פואטרי סלאם

 דיון: ד״ר יאניס טומאזיס, נירית נלסון, סטניסלב וולבל, 
הדס עפרת 

משברים מקומיים וייצוגם באוצרות ובאמנות — 
 בין המקומי לגלובלי

מנחה: ד״ר סיגל ברקאי

ההרצאות במכללת סמינר הקיבוצים בליווי תרגום
עברי — אנגלי

הכניסה חופשית בהרשמה מראש
 reutp@ptikva.org.il

או דרך אתר סמינר הקיבוצים:
http://www.smkb.ac.il/curatorship/events

יום ב׳, 30 במאי 2016
 אודיטוריום מוזיאון פתח תקוה לאמנות, 

רח׳ ארלוזורוב 30, פתח תקוה

18:00 התכנסות

18:30 דברי פתיחה
 דרורית גור אריה — מנהלת ואוצרת ראשית, מוזיאון 

פתח תקוה לאמנות
 ד״ר סיגל ברקאי — ראשת החוג לתואר שני אוריינות 

חזותית — אמנויות בחינוך ותכנית התעודה לאוצרות, 
מכללת סמינר הקיבוצים

18:45 פרפורמנס
נטע וינר — ממייסדי בית סיסטם עאלי

19:00 הרצאה
ד״ר יאניס טומאזיס — אוצר וחוקר אמנות, ניקוסיה, קפריסין 

מניפסטה 6: הביאנלה שבוטלה

20:15 סיור מודרך בתערוכות המוזיאון
״מדהים! מהמם! מופלא!״ ו״ימי ביניים״

יום ג׳, 31 במאי 2016
אודיטוריום, קמפוס אמנויות, מכללת סמינר 

הקיבוצים, רח׳ שושנה פרסיץ 3, תל אביב

9:30 התכנסות

10:00 דברי פתיחה
 ד״ר רבקה ודמני — ראשת הפקולטה לאמנויות, מכללת 

סמינר הקיבוצים
 דרורית גור אריה — מנהלת ואוצרת ראשית, מוזיאון 

פתח תקוה לאמנות
 ד״ר סיגל ברקאי — ראשת החוג לתואר שני אוריינות 

חזותית — אמנויות בחינוך ותכנית התעודה לאוצרות, 
מכללת סמינר הקיבוצים

Marek Sobczyk

EURODEPUTOWANI ATAKUJĄ 

INSTALACJĘ TANIEC, 2008 

טמפרה על בד, 160x142 ס״מ

 מאוסף הגלריה הלאומית 

הפולנית - "זכטה"

מפיק הופעות הפרפורמנס- אלעד ירון  /  מפיקת הכנס- כריסטל ז'ואן


