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אירועים
עדי נס ,from the village series ,Untitled, 2012 ,הדפס צבע ,תצלום צבע,
 100x130ס"מ ,באדיבות גלריה זומר
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פתיחה מוצ"ש  2באוגוסט 21:00 ,2014
אוצרת אורחת :אורית בולגרו
תערוכת הזוכים בפרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ולעיצוב
לשנת  2013מציגה את יצירותיהם של  36זוכים וזוכות בשש
קטגוריות :פרס מפעל חיים ,פרס שרת התרבות והספורט ,פרס
עידוד היצירה ,פרס האמן הצעיר ,פרס האוצר ופרס העיצוב .פרסים
אלו מוענקים כתמריץ להמשכו של תהליך היצירה וכמחווה של
הערכה לאמנים הבולטים בתרומתם לתרבות הישראלית.
התערוכה מציגה בכפיפה אחת עבודות חדשות שטרם זכו לחשיפה,
ועבודות ותיקות המזוהות עם יוצריהן ועם אמנותם לאורך השנים.
תערוכת הזוכים מכנסת מגוון רב של עבודות ,המאפשר למצוא
רשמים של הפריה הדדית בין האמנים הפועלים בשדה התרבות
הישראלי העכשווי בנושאים ,בעקרונות ובפרקטיקות משותפות .בין
העבודות המוצגות אפשר לשרטט קווים מקשרים ,כמו נושא הזיכרון
וביטויו במרחב התרבותי ,האוניברסלי והישראלי ,שנוכח באופן בולט
בתערוכה .ציר אחד קושר בין עבודות המתאפיינות בפרקטיקה של
מעורבות חברתית .חלק מהעבודות בתערוכה עוסקות בחקירות
צורניות של מצבי צבירה שונים של החומר ושל היחסים שהם
מכוננים עם הצופה .עבודות אחרות מעלות סוגיות בנוגע ליחסים
שבין ייצוג והפשטה לבין תכונות המדיה המוסרת את העבודות .כך
מבקשת התערוכה להדגיש את הזיקה של האמנות בישראל למקום
ולזמן שבהם היא נוצרת ומוצגת.
פרס מפעל חיים :אביטל גבע
פרס שרת התרבות בתחומי האמנות הפלסטית :אברהם אילת,
רותי הלביץ כהן ,ארז ישראלי ,אוריאל מירון ,עדי נס ,חנה סהר ,בלו
סמיון פיינרו ,אהרון עוזרי ,אוסוולדו רומברג ,דינה שנהב
פרס עידוד היצירה :אליהו אריק בוקובזה ,דרור דאום ,מאיר טאטי,
אמיר יציב ,שחר מרקוס ,רוית משלי ,שי-לי עוזיאל ,רון עמיר ,רונית
פורת ,הלל רומן
פרס האמן הצעיר :לי אורפז ,יעל אפרתי ,נדב בן-נון ,אורן הופמן,
מתן ישראלי ,ליאב מזרחי ,מרב סבירסקי ,הדס סט ,תומר קאפ,
אריאל קן
פרס העיצוב :ורדה יתום ,קובי לוי ,גרגורי לרין ,טל מור ,מרב
סלומון
פרס האוצר :אסתר מוצ'בסקי-שנפר ,תמר מנור-פרידמן; ציון מיוחד
לשבח :חביבה פלד-כרמלי ז"ל
לצפיה בהזמנה

באירוע הפתיחה יופיעו להקת ג'יין בורדו ועומר נקר
הכניסה חופשית!
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http://www.hms.org.il/Museum/Templates/showpage.asp?DBID=1&TMID=900&LNGID=2&FID=1218&PID=0&IID=15377

