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גלריה ויטרינה פועלת בפקולטה לעיצוב מזה 
עשור. במהלך פעילותה הגלריה הצליחה להציב 

רף עיצובי ואמנותי גבוה תוך עיסוק בסצנת 
העיצוב, האדריכלות והאמנות העכשווית בישראל 

ובעולם. הגלריה מתמקדת בעולם העיצוב 
הישראלי ובעיקר בעיצוב פנים, תקשורת חזותית 

ועיצוב תעשייתי, מתוך הבנה שתחומים אלו אינו 
מיוצגים די בעולם הגלריות והמוזיאונים 

המקומי. לצד תערוכות שבמוקדן עולם העיצוב 
המקומי מתקיימות גם תערוכות דידקטיות 

העוסקות בחשיבה ובמחקר בעיצוב.
פעילות הגלריה נועדה לחשוף את ציבור 

הסטודנטים, קהל המרצים בפקולטה ובמכון 
וכמובן גם את הקהל הרחב למתרחש בעולם 

העיצוב העכשווי. אנו עושים מאמץ להניח דגש 
על נושאים שאינם נלמדים במסגרת הלימודים 

השוטפים של הפקולטה והמעוררים סקרנות 
ועניין. בסמוך לפתיחתן של התערוכות מקיימת 

גלריה ויטרינה גם כנסים, שיח גלריה וסמינרים, 
ומוציאה לאור קטלוגים ו/או ספרים בהתאם 

לתכנים המוצעים. 

אחת לשנה מפרסמת הגלריה קול קורא 
לתערוכות המיועד למעצבים פעילים כמו גם 

לחוקרים ויוצרים בתחומים נוספים, ובכללם מרצי 
הפקולטה לעיצוב. 

בשלוש השנים האחרונות התקיימו בגלריה 
ויטרינה כ-9 תערוכות בממוצע בשנה, מתוכן אחת 

או שתיים נאצרות כחלק מפעילותה של הגלריה 
המחקרית, בזיקה ללימודי התואר השני ובמטרה 
להעמיק את השיח בין מדע, טכנולוגיה ועיצוב.

בשנה"ל תשע"ו צפויות להתקיים 9 
תערוכות. התערוכה הפותחת >אחרי עשרים 

שנה: עיצוב זיכרון רבין> תעסוק בהשתקפות של 
ארוע מכונן זה בעולם העיצוב. התערוכה תפתח 

ב-4 לנובמבר 2015 ובמסגרתה יראה אור קטלוג 
הנושא את אותו השם. 

כחלק מהתכנית לפיתוח הגלריה, צפויה 
הגלריה לעבור שיפוץ מקיף במהלך הקיץ הקרוב 
שישלש את שטחה ויסייע עוד בהפיכתה לגלרייה 

מובילה לעיצוב ישראלי.
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