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תערוכה  להרכיב לא נועדו. הן בלבד חמש עבודות בותמוצ ית הסדנאבגלרי

, שינוי לימוד, זהו רעיון אודות ותהליך של עבודה. עיקרוןלסמן נבחרו ו

הציורים מופיעים על קירות הגלריה  .התהוות, והמלאכה הקשורה בקיומם

בין  עיוני ומעשי גלגול שעברו לאחרהגיעו למקומם  בלאמן א תבלבוש של יציר

תחנות ב , נבחרות ציירים,בני נוערו למסע שותפים ילדים. בוגרים למתבגרים

בסדנא  1978בשנת  ראשית המסע  .אופקים, רהט ונצרתברמלה,  אמנות

שינוי ו לימודיצירה, האמנות כפעולת  מעשהליבתו היא ולאמנות ביבנה 

 .תיחבר



בנקודת עיצוב התודעה  שמשפיע עלהמטרה היא לתפוס מקום חזותי ויצירתי 

נגרע ממנו, לצד בדרך כלל להתפתחות האישית. לאמן יש מקום, ש חיוניתזמן 

מהמרכז, מצב כלכלי וניכור תרבותי, מרחק  בשל בני נוער וילדים אשר

תכנים חזותיים  עם נוערבני  פגישהתהליך מהאמנות נגרעת מהם. 

 המתנגשים עם תפיסת האמנות היפה. קומיקס וקריקטורות המערבים

למסכת בסטודיו  אמןהעם  מלאכת האמנות את הופכים ציור רע ה אותעמול

 טפלתומ נבחרת הציור מקבלת הגדלות של דימויים .למידהו של התבוננות

אמצעות את הציור לנייר ב להעתיק לומדים. הם ייםאמנות עיםבאמצ בהם

פסיפסים. הם לבנות מסגרות ולהרכיב , מקני במבוק רישום ציפורן ליצורטינר, 

של עולם  הסתירות עםבמעשה תמודדים מו בדימויים המועתקים מתערבים



הסטודיו, המלאכה והאמן מקנים את כלי המשחק, את ההדמיה  .הבוגרים

 .במצבים מסובכים יצירתית מעורבות תשמאפשר

 רישומי, עבד על פני פבלו פיקאסוקיים קשר טבעי בין ציורי מתבגרים ובוגרים. 

היא כיצד  שאלההו ,כל ילד הוא אמן" -טען שו ילדים ציירוש מלחמות שוורים

אבל  ,למד לרשום כמו רפאל ,לדבריו, בצעירותו ."מתבגריםכשלהיוותר אמן 

שילדים מפתחים  המבטכדי ללמוד לצייר כילדים".  ממני חיים שלמים ו"נדרש

 באמנות  ןנבחואמנים יוצרים 

מבטא כשפת אמנות וכמבט ביקורתי יצירות ילדים ל שהוקנה מעמדה מקורית.

בביטוי  .אישית התפתחותולימוד  כמקוראמנות של ה חיוניה מהמקו את



 היסודוהיצירה היא  תחברתי ותובנה עצמית כרהה הקושר יןגרעהחזותי טמון 

 סדנת אמן, בו נקשרים תהליךהעבודות המוצגות מסמנות . ביניהםהמחבר 

ויצירה של מתבגרים לכדי מקום של התנסות, לימוד ואמירה  חזותית,תרבות 

  חברתית.

 ,אתיתמעמתת אותם עם אחריות אסתטית ו בסטודיו מתבגריםהעבודה עם 

האישי האמנות והביטוי ועיצוב תמונת עולם. תובנה  ם שלרגעיומחוללת 

עם ביטויים  מעשית התמודדותוכישרוניים.  יפים רק אינםבעולם המבוגרים 

מפנימה את המשמעות התרבותית לצד אמן ובסביבת הסטודיו ומסרים רעים 

הילדים  עם ובשיח העבודשנצברו ב התובנות .של הביטוי החזותי תחברתי

מקור משמשים כעת ו בוגרתה אמנותהיצירת במבט הנקודת חלק מל ותכהופ



את  ןהגלגול הנערך בין בגרות, ילדות, והגשמה עצמית מסמעבודה אישית. ל

 .כפעולה של שינויואקטיביזם המפת על יצירה ה

 מאירה כשמשהמסמא. הקרינה מאיר ועכור, , העבודות מקרינות צהוב בוהק

. ישנם בסטודיו ילדים שערכו עבודותשכבות של  כסה עלבציורי ילדים מ תצעול

של טוב ורע.  קוטבייםביטויים שקשורים לצהוב ומותירים אותו במחוזות הכמה 

צהבו פניו" בא משורש "זהב" ופירושו "אורו פניו, זרחו פניו" שאולי או  "הצהיבו

 ההתגלות כשירד מההרקשור גם לביטוי "כי קרן עור פניו" שנאמר על משה 

שמעותו דווקא . ביטוי דומה הוא "צהובים זה לזה", אך מעם לוחות הברית

ועיתונות צהובה  ,פניו הצהיבו מבושה -פניו"  התכרכמויש גם " .שנאה הדדית

באזורי הדמדומים בין אמנות . פתיםבה מופיעים דימויים ומידע רעים ומ



שוליים למרכז, למלאכה, בין בגרות לילדות, בין הילד הרע לפרא האציל, בין ה

לבגרות שמסרבת  הבשילהבגרות שטרם ין . שם, בבין שמרנות לשינוי

 פנימי. גלגול של ליבה תלהשלים נוצר

 2008אליהו. מאז שנת -התערוכה נערכת בגלריית הסדנא לאמנות רמת

מציינת הסדנא שלושים שנות פעילות בתערוכת יחיד הנערכת אחת לשנה 

ומציגה אמן שלימד בעבר בסדנא. דוד וקשטיין הקים וניהל את הסדנא בשנת 

לציון. -ראשוןב שיכון המזרח שון ביבנה. דוד הוא תושבבמשכנה הרא 1978

עבד כמדריך חברתי  , לפני הקמת הסדנא,בבצלאל הלימודיםבתקופת 

סוכה למכירת  בה נה, הקים, תושב השכוהעם מוס יחדאליהו ו-בשכונת רמת

כנית במסגרת ת חברתי חלק מפרויקט מושגילאבטיחים. הסוכה הייתה 



אליהו, -בין רמתים גול נפרסת בזמן ונעה במעגלליבת הגלהלימודים בבצלאל. 

 .אליהו-ורמת , רמלה, אופקים, רהט, נצרתיבנה

 עמי שטייניץ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


