
 

 

 

 תשע"ט – קול קוראת לסדרת המפגשים השנתית של העמותה

 

 העמותה שלום,וחברי לחברות 

הסדרה תשע"ח )שקיימנו בבימים אלו מסתיימת בהצלחה רבה הסדרה השנתית של מפגשי העמותה 

 תקיימה במכללת סמינר הקיבוצים(.ה

מושב מורכב להרצאות למפגשי תשע"ט. עדיפות תינתן להצעות למושב שלם ) נשמח לקבל הצעות

כולו מושב , ויש לומתקיים ביניהן קשר תחת נושא מאחדיחד שמאוגדות  ,שתיים או שלוש הרצאותמ

 (.כותרת/שם

הנושאים יכולים להיות מתחומים שונים, והדוברות יכולות להיות חוקרות או יוצרות, ובלבד שכל 

ן מבחינת וּוג הולם ומגצויוהאמנויות. בהצעותיכן נבקש להקפיד על י מגדרההרצאות יעסקו בסוגיות של 

הלן תזכורת לנושאים שהצגנו בשנה נוחותכן, להקבוצות החברתיות המתקיימות בישראל. לכל שיקוף 

 :זהפורמט ב םיש להציעאך  ,שלא מצויינים בנ"ל ,אפשר ורצוי להציע נושאים אחרים .החולפת

 לקראת תערוכהפמיניסטיים על תהליכי עבודה 

 "הקמת תערוכת יחיד בפורטוגלם בתהליכי, "דבורה מורג -
 , "על אוצרות פמיניסטית ומנטורינג לקראת תערוכה"   קצב-הדרה שפלן -

 מבטים מגדריים באמנות ישראלית

 ,  "מיכל היימן ואדגר דגה: מבטים מצטלבים"תמרה אברמוביץ' -
 , "על וידיאו ארט וזהות מגדרית"נועה ליברמן -
 , "על דימויי נשים בעבודות החדשות של חגית שחל"ניר הרמט -

 חייםאישה במעגלי ה

 , "מאין אני באה ולאן אני הולכת"רות בן ישראל -
 ", מקצועי, חברתיאישי, "רות מרקוס -
 , "אייג'יזם ומגדר בראי האמנות בישראל"טל דקל -

 

 ישראלית-נשים, מגדר ודיכוי בחברה הערבית

 , "רצח נשים על 'כבוד המשפחה' בראי האמנותחנן אבו חוסיין -
 " הבדואיות שנרצחו על 'כבוד המשפחה', "פרויקט התיעוד של הנשים חאדר ושאח -
 " , "פרויקט הקולנוע התיעודי 'נשות החופש'עביר זייבק חדאד -

 אמונה, אמנות ומגדר

 ה", "לכתוב עם אלוהים: על כתיבה ויצירה כסופרת דתיישהרה בלאו -
 , "קולנוע חסידי"מרלין וניג -



 , "ימים נוראים: טרילוגיה בווידיאו ארט"דפנה שלום -

  בישראלמוסיקה ומגדר 

 ", "מוסיקאיות נשכחות וידועותאדית זק -
 , "על דיוות במוסיקה האנדלוסית"שירה אוחיון -
 , "מוסיקה פמיניסטית עכשווית"ניצן פינקו -

 מחשבות על גוף, מגדר ואמנות

 "העדרות והשתקה –, "מיתוסים נשיים חיה רן גרץ -
 , "אנימה, אנימוס, אנונימוס"חיים מאור -
  אמן גבר בשדה היצירה של אמנות פמיניסטית אורתודוקסית", "מקומו של קן גולדמן -

 אימהות וזהויות נוספות: אתניות, דת ומגדר באמנויות

 ", "הומור בקומיקס יהודי של אימהותנועה לאה כהן -
 , "אימאנית )אימא ואמנית( ואקטיביסטית"שירה ריכטר -
 , "על אמהות ואבהות ביצירתו של נחום גוטמן"יעל דורון -

 באמנויות בישראל גדרחומרים ומ

 ", "שפה נשית ביצירות מברזלאורנה בן עמי -
 , "חומרים בסטודיו, חומרים באמנות"גרי גולדשטיין -
 , "פיסול בברזל וסוגיות של בית ומשפחה"הילה ליזר בז'ה -

 

 

רשאית כאמור, עדיפות תינתן להצעות למושב שלם על פני הצעות בודדות )אך נציין שמארגנת הסדרה 

רשאיות להגיש הצעה רק דקות.  90לקבל הרצאה אחת מתוך מושב שלם שהוצע(. אורך כל מושב יהיה 

  מו דמי חברה שנתיים.ליחברות וחברי עמותה שש

 1.8.2018מועד אחרון להגשת הצעות למושבים שלמים או להרצאות בודדות: 

 daliadanon@gmail.com: ת ההצעותכתובת המייל לשליח

 

 בברכה,

 דליה דנון, מארגנת הסדרה השנתית של העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל
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