
 

 

 קול קורא לאמנים 

 חממות פיס לאמנות ועיצוב 

 

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף משכן לאמנות, עין חרוד מזמינים אמנים להגיש מועמדות להשתתפות 

בתכנית חממות פיס לאמנות. התכנית נולדה כמענה לאתגרי הקורונה ומתוך כוונה לאפשר לאמנים 

להמשיך וליצור במסגרת 'עוטפת' מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית, גם כאשר עולם התרבות נעצר 

 חדל מפעילות והמוזיאונים סגורים. ו

 החממות בתכנית מתקיימות במוזיאונים וגלריות ברחבי הארץ.  8

אלף  40חממת פיס לאמנים מציעה לאמנים מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 

ודה החדשה. ש"ח )כולל מע"מ( לאמן ותערוכה קבוצתית. המענק מיועד לשכר אמן ולחומרים להפקת העב

 י הפיס ישירות לאמנים. ”המענק ישולם ע

 8תימשך ו  2021אמנים. החממה תחל לפעול באפריל  5במשכן לאמנות, עין חרוד ישתתפו  בחממה

  חודשים.

 .אוצרים מלווים: יניב שפירא וד"ר אלעד ירון

 

 נושא החממה 

. בנסיבות הזמן בו אנו נמצאים זו תהיה הישראליתהחממה תעסוק במגוון היבטים של תולדות האמנות 

דורי בנוגע למגמות, מושגים, אמנים, עבודות, -הזדמנות לקיים 'מעבדה אמנותית' בה יתקיים דיאלוג בין

תערוכות ואירועים שעיצבו את האמנות הישראלית מראשיתה. הללו ייבחנו באמצעות דיאלוג בין האמנים 

 שיבחרו והאוצרים המלווים. 

יעסקו בשאלות כגון 'האם יש מסורת לאמנות הישראלית'? 'מהי אמנות ישראלית'? 'האם ניתן המפגשים 

 ?'האמנות המקומית מוכוונותו'לאן פניה של  ?להצביע על מאפיינים 'ישראליים' ביצירת המשתתפים'

המשתתפים יידרשו לגבש נקודת מבט רחבה על האמנות הישראלית ולהיות חלק מתהליך מחקרי לגביה. 

סופה של החממה תופק תערוכה שתהווה תוצר של התהליך שעברה הקבוצה ביחד ותעסוק ב'תולדות ב

 האמנות הישראלית' דרך מגוון התוצרים שיפיקו האמנים בליווי האוצרים.

 

  



 

 

 נקודות מוצא אפשריות: 

ערוץ תצוגה שהתפתח במשכן לאמנות בשנים האחרונות ובמרכזו זיקה בין דורית ודיאלוגים בין אמנים 

( שהפגישה את יצירתם של 2016באמנות הישראלית. לדוגמא: התערוכה 'אופק חדש לאופקים חדשים' )

יקט אמני קבוצת 'אופקים חדשים' עם עשרה אמנים צעירים שיצרו בזיקה או במחווה כלפיהם; 'פרו

( שמרכזו הוצגו ייצוגי מלחמה, טראומה וטרור באמנות הישראלית מאז מלחמת ששת 2017אופוריה' )

הימים; 'נפש עירומה: חיים סוטין ואמנות הישראלית' שבה הוצגו שלושה דורות באמנות הישראלית אלו 

 לצד אלו ובדגש על עבודות של חיים אתר מייסד המשכן לאמנות.  

 

 

 תכנית החממה 

נים הנבחרים יוזמנו לפגישה ראשונה במשכן לאמנות, עין חרוד לשם היכרות עם צוות האוצרים. האמ

נושאי המסגרת, אופי העבודה, תדירות המפגשים ואופי את יחד ונלבן סיעור מוחות נקיים ציפיות,  נתאם

לקראת  הליווי האוצרותי. לפגישות שיתקיימו בהמשך יוזמנו גם אורחים מתחומים שונים ]אופציה[.

 פגישות.  6. סה"כ: תיערך פגישה מסכמת הקמת התערוכה ו/או הפקת האירוע

 

 ימי פעילות החממה 

 ייקבעו במפגש הראשון

 

 לוחות זמנים 

 ייקבעו במפגש הראשון

 

  18.4.21 –תחילת החממה 

 

 סיום חממה 

 .2021סיום החממה יהיה בדצמבר 

 

 תערוכה מסכמת 

 של המפגשים בחממהנושא ואופי התערוכה יהיו תולדה 

 

חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. )אמנים שיגישו מועמדות  2 לעדאמנים יכולים להגיש מועמדות 

 ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת(. 

 



 

 

 תנאים להשתתפות אמנים 

 

מועמדות דגש כי אמן המגיש . יו2021גיש בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת יאמן  .1
 2021לא יוכל להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר  לחממות
 קטלוגים, ספרי אמן וכד'(.מענק ל)לדוגמא 

 
תערוכות קבוצתיות. מעצבים המגישים מועמדות  4 -האמן הציג תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתף בלפחות  .2

 תערוכות קבוצתיות לפחות. 4 -ן, נדרשים להוכיח השתתפות בלחממה של מוזיאון העיצוב בחולו
 

האמן מתחייב להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתכנית וללוחות הזמנים שיקבעו על ידי גוף התרבות  .3
 .2021המנהל את החממה. תכנית החממות תחל באפריל 

 
 האמן הוא אזרח ישראלי. .4

 
האמנים המשתתפים יידרשו לגבש נקודת מבט רחבה על האמנות הישראלית, להיות חלק מהליך מחקרי  .5

 .תערוכההלגביה ומעורבים בהפקת 
 

 לטופס הרשמה והגשה של חממת פיס לאמנות ועיצוב, מטעם משכן לאמנות, עין חרודקישור 

 

 צרופות : 

 אמנים המגישים מועמדות נדרשים לצרף למועמדותם 

 קו"ח מקצועיים  .1

 .מקום ושם תערוכה , בהם השתתפו בציון תאריך,יחיד וקבוצתיות ,רשימת תערוכות .2

 .10MBאחד. גודל מקסימלי במסמך  )עד חמש עשרה עבודות( תיק עבודות .3

 ניתן גם להפנות לאתר של האמן.

 .צילום ת.ז .4

 

 :האמנים יבחרו עפ"י הקריטריונים

 30% – מוטיב תולדות האמנות או יכולת מוכחת להגיב למוטיב זה ביצירתו של האמן

 30% –תרומת החממה להתפתחותו המקצועית של האמן 

 20% – ניסיון מקצועי של האמן בהתייחס לקורות החיים

 20% –  יכולתו של האמן במחקר

 

  10.3.2021מועד אחרון להגשת מועמדות 

 בהצלחה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFqJc8uewMi6kF96u_EKOAm_ICCSmOYBSQOA0aNtRUMirZYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFqJc8uewMi6kF96u_EKOAm_ICCSmOYBSQOA0aNtRUMirZYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

