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על אוצרות ואקטיביזם – יחסי אמנות ושינוי חברתי

Curating and Activism - Artistic Potentials for Social Change
כנס בינלאומי של הפקולטה לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים בשיתוף מוזיאון פתח תקוה לאמנות
יום שלישי ,ט"ו בסיון תשע"ה 2 ,ביוני 2015
אודיטוריום קמפוס אמנויות ,מכללת סמינר הקיבוצים ,רח' שושנה פרסיץ  ,3ת"א
תכנית
09:00-8:30

התכנסות

 09:30-9:00ברכות:
ד"ר רבקה ודמני ,ראש הפקולטה לאמנויות,
מכללת סמינר הקיבוצים
ד"ר סיגל ברקאי ,ראש התכנית לאוריינות חזותית
– אמנויות בחינוך והתכנית לאוצרות,
מכללת סמינר הקיבוצים
דרורית גור אריה מנהלת ואוצרת ראשית,
מוזיאון פתח תקוה לאמנות
 10:30-10:00מוזיאון פתח תקוה כמקרה מבחן למוזיאון מעורב
חברתית ופוליטית  //דרורית גור אריה
 fluxus 12:00-10:30כתופעה אמנותית בינלאומית וישראלית
 על הפלוקסוס בישראל  //אורי דרומר ,אמןבינתחומי ,מרצה בפקולטה לאמנויות ,מכללת
סמינר הקיבוצים
 סדנת אמן אורח:,Activism in Curatorial Practice Today
הסדנה מלווה בהקרנת קטעים מתוך הסרט
 Flux Us Now, 2014החוקר את פעילותה
		
של קבוצת ה"פלוקסוס” באירופה //
ד"ר דורותי ריכטר ,התכנית לתואר שני 		
באוצרות ,אוניברסיטת ציריך
*הסדנה תיערך באנגלית
 12:15-12:00הפסקה

 14:00-12:15מרחבים לפעולה
 מערכת המשפט כמרחב אוצרותי  //אבי פלדמן		 ,אוצר עצמאי ודוקטורנט בתכנית המשותפת של 		
אוניברסיטת ציריך ,שוויץ ואוניברסיטת רדינג ,אנגליה
 'פורום זמני'  -אקטיביזם אמנותי-חברתי לנוכח 				
תהליכי שינוי אוכלוסיות מתוכנן באזור העיר
התחתית ,חיפה  //חמודי ג'אנם ודוד בהר-פרחיה		 ,
אמנים ממתחם סדנאות 'החורבה' ,תושבי העיר חיפה
 המוזיאון כאתר פרפורמטיבי ומניע ליצירה חדשה //הכוריאוגרפית יסמין גודר על יצירתה CLIMAX
אשר נעשתה עבור חלל התצוגה של מוזיאון פתח תקוה
לאמנות
*גודר תקרין קטע מיצירתה החדשה
 Lie Like A Lionשנעשתה כעבודת המשך
 14:30-14:00הפסקה
 16:00-14:30פאנל :כסף ,ביקורת ,אחריות ,השתתפות ,חינוך 		 -
חמש הערות עכשוויות על אוצרות ואמנות
מנחה :הילה כהן-שניידרמן,
אוצרת ,מוזיאון פתח-תקוה לאמנות
משתתפים :יונתן ה .משעל  -חוקר עירוני ,כותב ואמן,
יעלה חזות  -אוצרת ומנהלת גלריה בית הגפן ,מרכז
תרבות ערבי יהודי ,חיפה ,לאה אביר  -אוצרת וכותבת,
ניסן אלמוג  -מתכנן ערים ואמן ,יעל מסר אוצרת
עצמאית ומנהלת מחלקת החינוך ותכנית ציבורית
במרכז לאמנות עכשווית
 16:15-16:00מופע מחול – בית הספר לאמנויות המחול,
מכללת סמינר הקיבוצים

סמינר הקיבוצים .ליצור להצליח ולהישאר בן-אדם.
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