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הזדמנות זוהי בתערוכה. ולהציגן הנושא אודות ״תמונות״ ליצור מוזמנים הקבוצה חברי

באמצעות אותו אותו, לדמיין לראות בו, הקשורים שונים ועל היבטים הנושא על ״לחלום״

תוכנו על ידע לנו מספקות בהן וההתבוננות התמונות יצירות ותחושות. צלילים תמונות,

והצרכים. העמדות נושא לסיכום מתאימה זו פעילות הנושא. של
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מוזמנים אתם ״עישון״. בנושא תערוכה המציגה גלריה נפתחה בארץ המוזיאונים באחד .1

תביאו זו לפגישה אוצר התערוכה. כפסלים, וכצלמים לפגישה עם כציירים, כאומנים,

כשהוא היצירה את לקבל יוכל ה״עישון״. אוצר התערוכה בנושא לתערוכה שלכם יצירה

בה. חש אותה, רואה בה, צופה

היצירות  של  רישום (לערוך  בתערוכה  ומוצגות המנחה ידי  על ״נאספות״   התמונות 

במרוכז).

אינם התמונות יוצרי האומנים זו  מיוחדת בתערוכה הרחב.  לקהל נפתחת התערוכה .2

לתערוכה והיכנסו תפקידים החליפו הקהל,  אתם  כעת שמות. ליצירותיהם נותנים

מתבקש הוא עליו קטן לוח לכרטיס בנוסף מקבל בתערוכה מבקר כל כמבקרים.

לתמונות השונות המוצגות שמות לתת מוזמנים אתם בוחר. שם לתמונה שהוא לרשום

דרך הנושא, על אחד משפט ״להגיד״ צריך  לתמונה  נותנים שאתם השם בתערוכה.

התמונות ולגבי בתערוכה״ מודרך עושה ״סיור המנחה מולה. עומדים שאתם התמונה

כראשי פרקים לשמש יכולים הנאספים המשפטים מהקבוצה,. משפטים השונות אוסף

בנושא. ההתערבות לתוכניתכנית ראשוניים

בעיתוני מבקרים. להגיע ממשיכים אל התערוכה תפקידים. להחליף שוב מוזמנים הנכם .3

כתוב מה בה. המוצגות היצירות ועל התערוכה על ביקורת מאמרי מופיעים השבוע סוף

במאמרים?

בעיניך? משמעותית יצירה איזו היצירות שבתערוכה. בין תחרות עורך התערוכה אוצר .4

מדוע? לעצמך? רוכש היית יצירה איזו

— בהמשך, במפגש נוסף

הפעםבאחתמהיצירות ויבקשלהתמקד לקבוצהאתהתערוכהמהמפגשהקודם יזכיר המנחה

שמעשנים״. ילדים ובו ״חדר לדוגמא׃ המשתתפים, אחד ידי על לתערוכה שהובאה

הכשרת בקורס שעובדו על חומרים בהתבסס היועצת אורית ענבי עישון בהנחיית בנושא פעילות מתוך 5
שפ״י. ומניעה סיוע תוכניתכניות גף אגלריסי, אלה בהנחיית ליועצים מדריכים
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בתוכו? בו? רואים מה — בחדר ונתמקד זום עם מצלמה לרגע ניקח

בה? יש מה בסביבה? רואים מה לחדר. שמחוץ בסביבה ונתבונן הזה, מהחדר נתרחק כעת

אחרי? לפני? הנמצאים בחדר לאלה קרה — מה בזמן נזוז בואו

תכתוב בו? מה — לסביבה ו/או לחדר פתק להכניס אתה יכול

שם? לך קורה לחדר ... מה נכנס את/ה

תגיד? מהחדר, מה רוצה לצאת אתה

פרט ליחסי לגבולות, בהתייחסות בקבוצה שהועלו החומרים איסוף תוך ייעשה הסיכום

ניתן להצביע עליהם חיים ולכישורי וויתור מול לבחירה שינוי, של וקבוצה, לאפשרויות

דברי התלמידים. מתוך


