
 
 2220אפריל מרוכזת – מכינת אמנות 

 שם המרצה   שם הסדנה   המכינה  מועד 

 גב' ליאת שורן לוין  עבודה בחמר  – חלל ומילוי  06/04/2022

 גב' רויטל טורסקי  "שניים" התמזגות -  לואיז בורז'ואה  13/04/2022

 גב' ענת עין דור  ניגודיות קונפליקט והשלמה - שחור ולבן  17/04/2022

 מר אריק ונטורה בדגש על הצבע  18/04/2022

 גב' טל שרון  פיסול בספוג  19/04/2022

 מר אלעד לרום  בית ספר באוהאוס  20/04/2022

 

 בהנחיית גב' ליאת שור לוין  עבודה בחמר" –"חלל ומילוי  06/04/2022

החמר  , תמר הוא חומר עושי מאדמה שהיה בשימוש כבר במאות הקדומות הפרה היסטוריוח

החמר  תשימש להכנת כלים שימושים אך גם ליצר פסלים של דת ואמונה , מיומנויו

מתייחסות לשתי צורות עבודה , אחת היא "הגילוי" עבודה עם גוש חמר אשר לאט לאט 

מתגלה ממנו הדימוי והדרך השנייה היא "הבניה" הוספת גושי חמר עד יצרת הדימוי, בסדנא 

בטכניקות שונות , ניצור דימוי שיעסוק בנושא הדמות וניצור   נגלה את תכונות החמר ונתנסה

 עבורו חלל שמאפשר לו לחיות בתוכו.  

ליאת שור לוין, מדריכה, פסיכותרפיסטית ומטפלת באמנות חזותית בבית הספר  המנחה:

 הדמוקרטי בכפר סבא, במתי"א כפר סבא ובעלת קליניקה פרטית. 

 

 גב' רויטל טורסקיבהנחיית  "שניים" התמזגות-לואיז בורז'ואה  2022/40/31

אמנית צרפתייה אמריקאית מחשובי האומנים במאה -הסדנא תתמקד באמנית לואיז בורז'ואה  

, אוטוביוגרפיה וציוני דרך משמעותיים בחייה, עבודותיה וכתביה שהיו לחלק בלתי נפרד  20-ה

 מהמורשת שלה.  

"שניים"  חוקרת את   כשם התערוכה שהוצגה   נושא הסדנא:  לואיז  במוזאון תל אביב, שבה 

הביטויים הצורניים של רגש וזיכרון ושל יחסי האני והזולת. הנושאים והעבודות של בורז'ואה 

 מזמינות את הצופה והיוצר לעבודה פנימית ואישית.  

נעבוד באומנות במגוון מדיומים, ציור, תפירה, פיסול, רישום, בשימוש בחומרים שונים, עץ,  

 ות ועוד. תחבוש

 

 



 
 

טוריסקי,    מנחה:ה באומנותרויטל  ומטפלת  יוצרת  במדרשה   .אמנית  ראשון  תואר  בוגרת 

ב וטכניקות  ברישום  המשך  לימודי  יחיד    -beaux- artלאומנות,  בתערוכות  הציגה  בפריז. 

קנבס  על  מעורבת  בטכניקה  שמן,  צבעי  מבוססות  רובן  יצירותיה  ובעולם.  בארץ  וקבוצתיות 

ועוד תפירה  עבודת  מסמרים,  בדים,  חומרים,  עם  בשילוב   .ודידקטיים, 

רויטל הינה מוסמכת לסלי קולג' כמטפלת באמנות בילדים ומתבגרים במסגרת החינוך המיוחד  

 .והפרטית, מנחת קבוצות ילדים ומתבגרים ומנחת סדנאות

 

 גב' ענת עין דור " בהנחיית ניגודיות קונפליקט והשלמה –שחור ולבן " 2022/40/17

 בסדנה זו נתנסה בתכנים של ניגוד וקונפליקט הן בתוכן והן בצבע. 

 נבחן כיצד השימוש בשני צבעים מנוגדים אלו יכולים להשפיע על היוצר והצופה 

 ניווכח במידת התלות בין המצבים המנוגדים, והאופי המשלים שלהם. 

 המשתתפים להביא לסדנה חומרים מכל סוג: על 

 חומרים לבנים 

 וחומרים שחורים 

 

ענת עין דור, מטפלת באמנות, מרצה בתואר השני בטיפול באמנות, אמנית  המנחה:

 ומשוררת.

 

 

 מר אריק ונטורה" בהנחיית בדגש על הצבע" 04/2022/18

הטכניים והמעשיים שקשורים  בסדנה נצלול אל תוך עולם הצבע, נבחן ונתנסה בהיבטים 

 לצבע. איך מטפלים בו, איך בוחרים אותו, איך מניחים אותו וכו' 

ניכנס גם להיבטים הרגשיים והאישיים שמגולמים בצבע. מהי משמעות הצבע, איך הוא  

 "עובד" עלינו, איך הוא משפיע עלינו, נבדוק את הקשר בין צבע למוסיקה. 

ומעצב טקסטיל )בוגר שנקר(, מציג בגלריות בארץ ובעולם ,  אריק ונטורה, צייר  המנחה :

בתחום הטקסטיל מתמחה בעיצוב שטיחים מודרניים. עובד עם חברות באירופה. מלמד 

 רישום וציור. 

  גב' טל שרון" בהנחיית פיסול בספוג" 04/2022/19



 
ת עבודה  בסדנה נהפוך יריעת ספוג שטוחה ולבנה לבובה ססגונית ואנושית: נתוודע לטכניקו

עם יריעות ספוג; נשלב מגוון חומרים ואביזרים נלווים, תוך היכרות עם דרכי העבודה 

בובה; נקרא דרור  -הייחודית לכל אחד מהם; נתנסה באופן מובנה בהפיכת חומר הגלם למוצר

 ליצירתיות עיצובית 

רפיות(;  טל שרון,  מטפלת בביבליותרפיה; כותבת, עורכת ומפיקה סיפורי חיים )ביוג המנחה:

בעלת תואר ראשון בתולדות האמנות ותואר שני  .ציור ופיסול במגוון טכניקות  -אמנית יוצרת 

 ביבליותרפיה, אמנית פלסטית פעילה ומנחת סדנאות

 

 מר אלעד לרוםבהנחיית "בית ספר באוהאוס"  0/04/20222

שתי מלחמות באוהאוס הוא שמו של בית ספר לאמנות ועיצוב שפעל בגרמניה בתקופה שבין 
הוא ידוע בעיקר כסגנון אדריכלי אך למעשה הביא תפיסה חובקת כל ומהפכנית  העולם.

  באמנות.

כזו שאפשר להסיק ממנה  הבאוהאוס הציע שיטה טוטאלית ורוחנית לפיענוח אור צבע וצורה,
  מסקנות מרחיקות לכת לגבי כל סוגי האומנויות.

ונחווה את איכותם  ,שיעורי המבוא בבאוהאוסבסדנה זו נתנסה במגוון של תרגילים מתוך 
 .הרלוונטית

 . מפתיעים ם ויזואליינכיר בכוחם של תרגילים מודרניסטים אלו לפתוח דרכי מחשבה ונתיבים 

 .ויוזף אלברס ,וסילי קנדינסקי ,  נתוודע לשיטות ההוראה של אמנים כמו יוהאנס איטן

וקולאז׳ במרתון של תרגילים מהירים ו  נעבוד במנעד של חומרים מפחם ועד צבעי מים 
 .משתנים

 

  המנחה:

תואר שני  2010וב   סיים לרום תואר ראשון באקדמיה ריטפלד, הולנד 2006ב  אלעד לרום

מלמד רישום לשנה א' במחלקת אמנות באקדמיה . בתוכנית ההמשך של בצלאל, ירושלים

 ועובד בסטודיו בתל אביב.אמן יוצר, פעיל, מציג  לעיצוב ואמנות בצלאל, ירושלים.

 

 

 

 

 

 



 
 


