
 

 

 
  מספר הקורס:

 )סיורי גלריות(, אוצרות, חלל אמנותשם הקורס: 
 Curating Art Exhibitions in different Spaces :Gallery Tours שם הקורס באנגלית:

 אוצרת רווית הררי מנחה:
 

  הגעה עצמאיתסיורים בגלריות ובחללי תצוגה שונים. אופן הוראה: 
 סש" 4  שעות שבועיות:

  2.5נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 הרכב ציון:
 50%השתתפות פעילה בשיעורים  
 50%עבודה סופית                      

 
 

 : מטרת הקורס
 ומבחר חללי התצוגה הקיימים בה, תוך סצנת האמנות העכשווית בישראל על גווניה השונים לחשוף את התלמידים ל

שפעת מאפייניו האדריכליים של החלל על העבודה. מפגשים התמקדות בסוגיות של אוצרות והצבת העבודות בחלל וה
 .אוצרת פעילה המתמחה באוצרות תלויית מקום וחלל עם אמנים, אוצרים ומעצבים מובילים בתחום, בליווימודרכים 

 
Exposing the students to the local contemporary art scene in Israel including some of its leading artists, 
curators and art spaces, focusing on the way the architecture and space features affect the artworks, 
the exhibition nature and the installation process. Guided gallery tours with leading artists, curators 
and designers led by an art curator specialized in site specific projects. 

 
 תיאור: 

למיטב האמנים יתוודעו במסגרת הקורס ייחשפו התלמידים לתערוכות אמנות בחללי תצוגה שונים ברחבי תל אביב, ו
מתוך מטרה להרחיב את מקורות ולמגוון של חללי תצוגה מסוגים שונים, הפועלים בשדה האמנות המקומי העכשוויים 

דגש מיוחד יושם על אופן העמדת התערוכה בחלל, ועל האופן  ת האפשריות בעבודותיהם.יוההשראה, הידע וההתייחסו
 שבו מאפייניו האדריכליים של חלל התצוגה משפיעים לא רק על ההצבה, אלא לפעמים על יצירתה של התערוכה.

 
ים, תערוכות, ונבקר במוזיאונים, בגלריות פרטיות ובחללי תצוגה ציבורימגוון במודרכים נקיים סיורי גלריה קורס במסגרת ה

 תוך עמידה על ההבדל בין חללי התצוגה השונים ועל האופן שבו הם משפיעים על סוגי התערוכות המוצגות בהם. 
 

על ידי רווית הררי, אוצרת אמנות עכשווית פעילה המתמחה באוצרות תלויית מקום וחלל, בהדרכה שתלווה את הסיורים 
ועל תהליך היצירה וגיבוש עבודתו מן עצמו על תהליכי תערוכה, ובמידת האפשר נשמע מפי האכל נשוחח על הרקע ל

מפגשי סטודיו אצל אמנים מובילים שתחום עיסוקם קרוב , סיורים במוזיאוניםנקיים גם  מידת האפשרבהתערוכה. 
 –סיורי נושא מחוץ לתל אביב. למשל: אמנות בקיבוצים , ולתחומים הנלמדים במכון הטכנולוגי, בעיקר פסלים ואמני מיצב

  ור שישלב ביקור בכמה גלריות קיבוציות ובמשכן לאמנות בעין חרוד; אמנות בפריפריה ועוד.  סי
 

 הגעה וחזרה עצמאית לסיורים. 
 

 תה. בשאר התאריכים יתקיימו סיורים בחללי תצוגה שונים.שיעור אחרון בכישני שיעורים ראשונים ו
 

 

 


