
 
  

 

טדי  סדנאות האמנים ה בגלריה החדשהלתערוכ הלהגשת הצע *קול קורא

 בירושלים

 

חברות שהן  **האוצרות אל אנו פונותבמסגרת שיתוף פעולה בין העמותה לבין הגלריה החדשה, 

 ה. הכוונה לתערוכ2021בינואר בגלריה החדשה ה לתערוכה שתתקיים הצעש ילהגהעמותה 

מחקר על נשים אמניות בעבר : סביב נושא שמתאים למטרות העמותהתלוית מחקר,  קבוצתית

המשמרת אוצרות משותפת, בגם הצעה ניתן להגיש  .באמנות ובהווה ו/או נושאים שקשורים למגדר

 .שהוא מעקרונות היסוד של העמותה, הרבבקרב הנשים בח עקרון המגוון והייצוג ההולם את 

 

 תנאים:

 1.3.20את ההצעה יש להגיש עד ליום -

הפקת ואוצרות חברות העמותה, שיש להן ניסיון קודם באצירת  את ההצעה יכולות להגיש אך ורק-

 תערוכות.

 מנוסות שהשתתפו בתערוכות קודמות. רק אמניות  התערוכה תכלול-

, עוד בשלב הכנת התערוכהחברות העמותה שנרשמו ושילמו דמי חבר אמניות רק התערוכה תכלול -

  .וכן חברות בסדנאות האמנים בגלריה החדשה טדי בירושלים

 .יש לשלב אמניות ממגזרים שונים-

  .עכשוויותואמניות ותיקות  רצוי לשלב-

 . סדנאות האמנים", ירושלים –הגלריה החדשה " התערוכהחלל לבקר בחובה לפני הגשת ההצעה -

 

  :הגשת ההצעהל הנחיות

  במסמךמאוגדים יוגשו חלקי ההצעה כלPDF  לרות ישלחו בדוא"ל ובייט(  מגה 8עד ) אחד

שתכלול גם את תמר גיספאן  ,שתקים ועדת אד הוק, markus@post.tau.ac.ilמרקוס 

 לבחינת ההצעה. הגלריה,  תמנהל

  :ההצעה תכלול

  מילים; 500קורות חיים מקוצרים של האוצרת המגישה, עד 

  ,מילים 300ותזה אוצרותית, עד  רעיון מרכזישם התערוכה; 

 תאור התערוכה; 

  המשתתפות בתערוכה עם פרטים: כתובת, ת.ז., טלפון, ואתר, אם ישרשימה משוערת של; 

 סרוקים ב)ית נמכל אמ עבודות 2 עדשל ים דימוי-(PDF,  עם פרטים מלאים לכל עבודה: שם

 .טכניקה וחומרים, אוסף או שייכותהאמנית, שם העבודה, תאריך, 

 

 תקציב

סדנאות החדשה גלריה ההאוצרות יעמוד תקציב שמקורו בתקציב השוטף של  מדצ / לרשות האוצרת

האוצרת שתיבחר לבין  בתאוםלהוצאות התערוכה, ויהיה מיועד האמנים, בתמיכת עיריית ירושלים, 

 .מנהלת הגלריה

mailto:markus@post.tau.ac.il


 

 

 התערוכה: ל ע

 ממצה וברור.   ,תערוכה חייבת להיות מלווה בטקסט אוצרותי כתוב כהלכהה 

  לפחותחודש וחצי התערוכה תוצג במשך.  

 תלווה באירועים שונים שהעמותה תעזור לארגן.תערוכה ה 

  יש לקיים לפחות שיח גלריה אחדבנוסף. 

  ,העמותה תנסה לעזור בהוצאת קטלוגאם ימצא תקציב 

 

 

 ב ב ר כ ה 

 של העמותה הועד המנהל

 והגלריה החדשה סדנאות האמנים, טדי ירושלים                                                                       

 

 

 חברות העמותה. שהן *מיועד רק לאוצרות 

 הפניה היא גם לגברים, בתנאי שהם חברי העמותה.אך הכתיבה בלשון נקבה **

 

 

 

 


