קול קורא לתערוכת "חיבורים במרחב" 2019
לינק לאתר הפרוייקטwww.forest-museum.org :
חיבורים במרחב הוא פרוייקט המשלב אמנות סביבתית עם דיאלוג קהילתי ורב-תרבותי.
הפרויקט נוסד ב 2016מתוך פסטיבל יערות מנשה ,ובמסגרת שיתוף הפעולה בין מ.א מגידו ומעלה עירון (ואדי ערה).
מדי שנה שוהה בטבע קבוצת אמנים ,ובתהליך פתוח לקהילות השכנות ולקהל הרחב ,יוצרים עבודות אישיות
ומשותפות מחומרים טבעיים ,אשר לאחר מכן נשארות במרחב ,עד להתפרקותן.
אנחנו מזמינים את האמנים להגיע ליום הכרות שיתקיים בתאריך 8.3
ביום הזה נציג את פרוייקט חיבורים במרחב ואת הסביבה שבה תתקיים התערוכה השנה.
לאחר המפגש נזמין את האמנים להגיש הצעה להשתתפות בחיבורים 2019
)פרטים להגשת מועמדות תינתן במפגש ההכרות(
השנה ניתן להגיש מועמדות כיחידים או כקבוצה
תינתן עדיפות למציעים אשר יגישו כקבוצה אשר מבטאת היבט רב-תרבותי
תקציב אחיד יינתן לכל פרויקט (ניתן לקבל פרטים במייל)
הפרויקט יתקיים בין התאריכים( 21-23.4 :חוה"מ פסח ,לפני רמדאן) באפריל 2019
יום מקדים .5.4 :פתיחת תערוכה 24.4 :
מיקום :נחל הקיני (יער מגידו)

להשתתפות ביום ההכרות נא לשלוח תיק עבודות  /קו"ח למייל art.menashe@gmail.com
אוצרת התערוכה :חלי גלעד
מפיק :יואל וירבה 052-4398074

اعالن لمعرض "ترابط في الحيز" 2019
رابط لموقع المشروعwww.forest-museum.org :
ترابط في الحيز هو مشروع يدمج بين الفن البيئي والحوار الجماهيري متعدد الثقافات.
أنشأ المشروع في  2016ضمن مهرجان غابات منشه ،وكنتيجة لتعاون بين مجالس مجيدو ووادي عارة.
في كل سنة يجتمع فنانون في الطبيعة ،حيث يشمل سيرورة منفتحة امام الجمهور بتنوعه ،يبدعون في انتاج اعمال فنية
شخصية ومشتركة من موارد طبيعية ،والتي ستبقى في ذات الحيز ،حتى تفككها طبيعيا.
ندعو الفنانين للتواجد في يوم التعارف الذي سيقام بتاريخ 8.3
في هذا اليوم سنعرف عن المشروع وعن المكان الذي سيقام فيه المعرض هذه السنة.
وبعد نهاية اللقاء يفتح مجال تقديم اقتراحات االشتراك لمشروع سنة 2019
(تفاصيل عن تقديم الترشح متاحة بيوم التعارف)
يمكن تقديم اقتراحات فردية او جماعية
تعطى االولوية للمتقدمين في مجموعات والذين يطرحون جوانب متعددة الثقافات
يمنح تمويل موحد لكل مشروع (باالمكان طلب تفاصيل بواسطة البريد االلكتروني)
يقام المشروع بين التواريخ( 21-23.4 :قبل رمضان) ابريل 2019
يوم سابق 5.4 :افتتاح المعرض24.4 :
المكان :نهر كيني (غابات مجيدو)

لالشتراك بيوم التعارف يرجى ارسال ملف باالعمال  /سيرة ذاتية

art.menashe@gmail.com

منسقة المعرض :حيلي جيلعاد | منتج :يوأل فيربا 052-4398074

