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 ]2021 - 2022[ ליה מזרחי תשפ"ב'וע"ש גקול קורא לתערוכות בגלריה ויטרינה  //

 

מכון טכנולוגי חולון, מזמינה בזאת הצעות לתערוכות יחיד ו/או  HITגלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי, 
 . 2021-2022תערוכות קבוצתיות להצגה בגלריה בשנת הפעילות הבאה 

  תערוכות שנתיות בדגש על עיצוב רב תחומי בסביבה אקדמית. 6 –גלריה ויטרינה מקיימת כ 

השואה, יום האשה הבינלאומי ותערוכות יום דוגמת בנוסף תקיים הגלריה תערוכות מכוניות ייעודיות 
עיצוב פנים, המחלקה ל ם של יה לעיצוב על פי דרישה. כגון: תערוכת פרויקטים מצטיינלטשל הפקו

 תערוכת "באמצע" ותערוכת הבוגרים.

גלריה דיגיטלית וירטואלית המציגה  , גם יה ויטרינהרחללי גל 3-החל משנת תשפ"א פועלת בנוסף ל
 המותאמות לחלל דיגיטלי .  ודיותיחבמקביל תערוכות י

 אתם מוזמנים להציע תערוכות לחללים השונים, הדנות ו"מפרקות" מושגים בעיצוב, חברה,
אשר בוחנות עיצוב, מניעיו, השפעתו ודרכי הביטויי שלו תוך בחינת  טכנולוגיה, היסטוריה ותרבות,

 ערכי ייצוג עיצוביים חדשים.

דשה ומסקרנת ליצירת אובייקטים מרתקים, אשר בוחנים את תחומיות דרך ח-הגלריה רואה ברב
 גבולות השפה בכל המישורים ומעוררים דיאלוג חדש. 

מזמינה את הפקולטות השונות  ,גלריה ויטרינה הינה גלריה המשרתת את המכון הטכנולוגי וככזאת
   במכון. השוטפת פעילותן את המשקפות תערוכות להציע

 

ויטרינה תבחן את ההצעות ותשבץ תערוכות לשנת הלימודים האקדמית ועדת ההיגוי של גלריה 
 .2021-2022הבאה [תשפ"ב] 

שקלים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי  7,000 עדהגלריה תומכת בכל תערוכה בהיקף של 
 ותקציבה. למען הסר ספק, אין המכון מתחייב במכתב זה לסייע במימון התערוכה. 

 

 



 

 

 
 

 

 הצעות אשר תתייחסנה בין השאר אל הפרמטרים הבאים:נודה לכם מאוד אם תגישו 

 שם התערוכה .1
 תיאור קצר ורציונל של התערוכה המוצעת .2
 שם האוצר/ת ותיאור הניסיון המקצועי .3
 מידע על היוצר המיועד להצגה [קורות חיים מקוצרים] .4
 רשימת תערוכות [של היוצר ושל האוצר] .5
 דוגמאות/סקיצות לדימויים שיוצגו בתערוכה  .6
 ראשונית לעיצוב החלל [לא חובה]הצעה  .7

 

 אל אורנה גטניו, אחראית גלריה ויטרינה 15.8.21 –את ההצעות יש להעביר במייל עד ה 
ornag@hit.ac.il  

 ניתן לפנות לכתובת זו גם לבירור פרטים נוספים. 

 . 2021החלטת הועדה תשלח עד סוף ספטמבר 

 

            

 

 בכבוד רב,

 

 פרופ' חנן קמינסקי יו"ר גלריה ויטרינה ע"ש ג'וליה מזרחי

 אחראית גלריה ויטרינהאורנה גטניו ,
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