סדנת "הקול קורא לי" עם ליאת לבני במובי :מוזיאון בת ים
סדנה המתמקדת בחיפוש קולות קוראים והכנת הגשות לתוכניות
שהות אמן לאמנים פלסטיים וצלמים בהנחיית ליאת לבני.
הסדנה תתארח במוזיאון בת ים ותכלול
ארבעה מפגשים בני שלוש שעות כל אחד.
המפגשים יתקיימו בימי שישי

1.2 / 25.1 / 18.1 / 11.1
בשעות 12:00-9:00
עלות הסדנאות₪ 400 :

יש להירשם ולשלם מראש דרך  bitאו העברה בנקאית;
לחצו פה להרשמה
לנרשמים תישלח משימת הכנה
פתיחת הסדנה מותנת ב  8משתתפים ומוגבלת ל 12
משתתפים.
יש להצטייד במחשב אישי רצוי עם תוכנת אקרובט לכל
מפגש
שימו לב! חומר הקריאה בסדנה הוא באנגלית ,ובכתיבת
הטקסטים יתכן ותזדקקו לתרגום מקצועי בשפה האנגלית.
ליאת לבני ,אמנית ,עובדת בבת-ים .בוגרת התואר
הראשון והשני של המחלקה לאמנות ,באקדמיה לאמנות
ועיצוב ,בצלאל .מציגה בתערוכות בארץ ובחו"ל.
השתתפה בשבע תכניות רזידנסי לאמנים ביפן ,טיוואן,
קוריאה ,גרמניה וארה"ב; בשנת  2015זכתה במקום
הראשון בפרס בלום של יריד האמנות קלן .לאחרונה
יזמה את קבוצת הפייסבוק "קולות קוראים לרזידנסי
לאמנים עם מימון".
www.liatlivni.com

"הקול קורא לי"
חיפוש קולות קוראים והכנת הגשות לתוכניות שהות אמן
מלגות שהות מאפשרות לאמן זמן ומקום :זמן לטייל
ולגלות תרבויות חדשות ,זמן להתמקד בעשיית אמנות
ללא טרדות היומיום וזמן היכרות עם קולגות ואנשי
מקצוע.
הסדנה מיועדת לאמנים פלסטיים וצלמים המעוניינים
להרחיב את הידע על סוגי מלגות שהות האמן הקיימים
ועל מאגרי החיפוש .מטרת הסדנה היא שכל משתתף
יקבל כלים לחיפוש ויכין לפחות שתי הגשות לקולות
קוראים במשך ארבעת המפגשים.
במפגש הראשון :נכיר אתרי קולות קוראים ומאגרי
חיפוש ,נבדיל בין סוגי מימון של תכניות רזידנסי
והציפיות השונות מהאמן המוזמן .נדגיש היבטים שיש
לשים לב אליהם בתהליך החיפוש של הקולות הקוראים
לרזידנסי ולפרסים ובתהליך הכנת הגשת המועמדות.
במפגש שני :נדון באופציות מימון נוספות במידה
ומתקבלים לתכנית רזידנסי ,ויוקדש לחיפוש עצמאי
המותאם אישית של קולות קוראים ולריכוז החומר
הראשוני להגשות בהתאמה (הצעת פרוייקט ,תיק עבודות
והצהרת אמן) תוך כדי התייעצות קבוצתית ואישית עם
המנחה.
המפגשים השלישי והרביעי יוקדשו לשיתוף קולות
הקוראים בין המשתתפים ,משוב קבוצתי ואישי על
שאלות ובעיות שצצו בזמן העבודה על ההגשות ובעיקר
במטרה להתרכז ולהגיש לכמה שיותר מקומות משרתים
את המטרה שלכם.

