
 

 

 סדנת ההדפס ירושלים 

 קול קורא לקבלת מלגת יצירה בסדנת ההדפס ירושלים 

 בירושליםבוגרי בתי הספר לאמנות אמנים צעירים ל
 

 1974הסדנה נוסדה בשנת . המוקדש לקידום וטיפוח אמנות ההדפסתרבות ואמנות סדנת ההדפס ירושלים הנה מרכז 

לשם דבר בשדה האמנות המקומי והבינלאומי , שנותיה 37-ב, להפוךוהצליחה לים בית לאמנים ולעשייה אמנותית בירושכ

גלריות  2 ,בסדנה פועלים מרכז להוראת טכניקות ההדפס. ולמוקד עלייה לרגל לאמנים ושוחרי תרבות מהארץ והעולם

 .פעילות וספרית אמנות עשירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנים -הדפסיםפעולה מלא עם צוות -אמנותיים וספרי אמן בשיתוףהדפסים בסדנה ל מוזמנים ליצור "אמנים מהארץ ומחו

הסדנה מממנת את כל תהליך היצירה של האמן משלב יצירת הסקיצות ועד להדפסה הסופית של סדרות . הסדנההפועלים 

אוסף ההדפסים הנמצא כיום בידי . ההדפסים וספרי האמן ומאפשרת לאמן לפנות עצמו באופן מרבי לתהליך היצירה

, יחיאל שמי, משה גרשוני: מאגד את עבודותיהם של מיטב אמני ישראל ביניהםו סדנה הוא הגדול והאיכותי ביותר בארץ ה

יאן , אלכס קרמר, שוש קורמוש, צבי-אסף בן, דגנית ברסט, ליליאן קלפיש, לאה ניקל, משה קופפרמן, עופר ללוש

 .ועוד רבים ניפר בר לב'ג, יגאל תומרקין, שרון פוליאקין ,לארי אברמסון, אלימה, פמלה לוי, מיכל נאמן, ראוכוורגר

 

 : פרויקט מלגת יצירה

ד מבתי את אח השנים האחרונות 5-באמנים צעירים אשר בגרו , בתמיכת עיריית ירושלים, מזמינה סדנת ההדפס ירושלים

הסדנה לציור , פר הגבוה לאמנות מוסררהבית הס, האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל: לאמנות בירושליםהבאים הספר 

להגיש מועמדותם לקבלת , מכללת אמונה ובית הספר לתיאטרון חזותי ירושלים, מכללת הדסה ירושלים, ורישום ירושלים

 . מלגת יצירה בסדנת ההדפס ירושלים

 

, תחריט) ת הדפסים במגוון טכניקותואמנים צעירים אשר יוזמנו ליצור בסדנה סדר 5-6-הסדנה תבחר מבין המועמדים ב

הסדנה תלווה את תהליך היצירה של האמן הנבחר משלב יצירת הסקיצות ועד להדפסה הסופית של . ('רשת ועוד-הדפס

בשיתוף פעולה הדוק עם דפסי הסדנה יעבוד האמן . סדרות ההדפסים ותאפשר לו לפנות עצמו באופן מרבי לתהליך היצירה

מתוך ההדפסים שייוצרו במהלך הפרויקט . ם לספק לו את הידע הטכני וההדרכה הנחוצים לוהמומחים בתחומם שתפקיד

 . גלריות הסדנהתקיים בשת האלו אשר יכללו בתערוכ, עם סיומו, יבחרו

   

 



 

 

 סדנת ההדפס ירושלים 

 קול קורא לקבלת מלגת יצירה בסדנת ההדפס ירושלים 

 ת בירושליםלאמנים צעירים בוגרי בתי הספר לאמנו
 

 

 : לשלוחמועמדותם את להגיש על המעוניינים 

 קורות חיים . 1

 מוסמך חתומה ממוסד הלימודים /בוגר/סיום לימודיםתעודת העתק . 2

 (CDעל גבי ) בפורמט דיגיטלי בלבדתיק עבודות . 3

 

   59159ירושלים  83רחוב שבטי ישראל , סדנת ההדפס ירושלים - אל 

 ". תיק עבודות לקבלת מלגת יצירה"את שם המועמד ופה מעטיש לציין על גבי ה

 

  . לכל המאוחר 1.11.1511-יום ראשון ה: עד לתאריך

  .לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה

 

אמנים אשר יעברו את שלב המיון הראשון יוזמנו לשלב מיון . בחור את האמנים על פי ראות עיניהללסדנה שמורה הזכות 

 . ירושלים שי והצגת תיק העבודות בסדנת ההדפסראיון אי –שני 

 

 

 : נוספים ניתן לפנות אל פרטיםל

 סדנת ההדפס ירושלים

 02-6288614: טלפון

 jprint@netvision.net.il: אמייל

kshop.orgwww.jerusalemprintwor 

 ...חפשו אותנו בפייסבוק
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