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תערוכות סוף השנה של בוגרי מכון אבני יתקיימו השנה בתאריכים 13.7.08-25.7.08

כתבות וידיעות

תערוכות סוף השנה של בוגרי מכון אבני יתקיימו השנה בתאריכים 13.7.08-25.7.08
בוגרי המחלקה לאמנות ,שבראשה עומד יעקב מישורי ,יציגו את תערוכתם  ,שאצר אסי משולם  ,בבנין המחלקה לאמנות
שברחוב אילת  7ביפו  .במקביל לתערוכת בוגרי המחלקה לאמנות ,יתקיימו באבני תערוכות בוגרי המחלקה לעיצוב
תקשורת חזותית )פרטים בהמשך( ,עיצוב ואדריכלות פנים ,והשנה לראשונה תתקיים גם תערוכת בוגרי עיצוב תעשייתי.

תערוכת המחלקה לאמנות
תערוכת המחלקה לאמנות מסכמת ארבע שנות לימודים ועבודה,
שבמהלכן גיבשו האמנים הצעירים את זהותם הא מנותית ואת
השפה האסתטית הייחודית לכל אחד מהם.
ה ת ע ר וכ ה מ א ו פ י י נ ת
בעבודות שעיקרן
בתחומי הציור
והפיסול ,והיא מייצגת
ה ל ך -ר ו ח ח ש ו ב ש ל אלה מורוז  ,שנה ד' המחלקה לאמנות
קר בה בל תי א מצ עי ת
אל החומר ואל מלאכת העשייה.
לצד הע בודות ש מהו ות א ת גופי העבוד ה העיקריים של
הבוגרים ה מציגים ,יוצגו גם מספר עבודות וידאו א שר נעשו
במהלך השנ ה האחרונה .עבודות אלה מזמינות את הצופה
ומאפשרות לו מבט נרחב יותר על תפיסת העולם החזותית
של יוצריהן ,שהוידיאו להם איננו המדיום העיקרי.
הבוגרים ה מציגים :אביב בצלאל ,יריב דהן  ,טל וולס ,ערן
אלה מורוז ,מוטי קליין
ישראלי ,אירה ל בצינסקי ,
ואורי שטל .אוצר :אסי משולם.
תערוכת סוף השנה של בוגרי המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית במכון אבני
במסגרת תערוכת סוף שנה של מכון אבני לאמנות ועיצוב תל אביב ,יציגו  28בוגרי שנה ד' מהמחלקה
לעיצוב תקשורת חזותית  ,שבראשה עומד צבי פדלמן ,את תערוכתם בקמפוס "תחנת הרכבת"
שברחוב אילת  23ביפו.
ת ערוכת ב וג רי ה מחל ק ה לעי צוב תק שו רת חזות ית מ הוו ה חולי ה נ וס פ ת בה תר חב ו ת ה פדג וגי ת
וה מק צועית שעוברת ה מחל קה " .בשנ ה זו הת חלנו א ת
מסלולי הגמר לשנה ד' בו בחרו הסטודנטי ם מסלול אחד
מבין שלושה מ סלולי ם :איור ,מיתוג ואינטראקטיבי  ,ובנוסף
עסקו הסטודנטים בפרויקט קונס פטואלי נוסף של חשיבה
גראפית" מסביר צבי פדלמן ראש המחלקה.
ת ו כ ן ה ע בו ד ו ת ה מ ו צ ג ו ת ב ת ע ר ו כ ה מ ע י ד ע ל ע ו מ ק
החדירה  ,החשיפה וההעזה שהסטודנטים נטלו על עצמם
בטיפול גראפי מקצועי בנושאים אישיים כגון :הצגת בעיות
רפ ואיו ת אי שיו ת ו חשיפ תן ל צי בור  ,ב עיו ת מג דר ו ז הו ת
מינ ית אישי ת ,יחס י הורי ם וילדים ,אנורקסי ה ובולימי ה,
ת סמונו ת וה פר עו ת קש ב ,ס מל י ד ת ח דש ים ו מ עודכני ם
לדת היהודית ,קידום מעמד האישה
בצד עבודות גראפיות טהורות כגון :מציאת שפה חדשה
להצגה מוסיקאלית  ,מיתוג הטיילת בבת ים ,ספרי ילדים
ועוד.
מועדי פתיחת התערוכות
התערוכות יהיו פתוחות בימים :א' – ה' בין השעות 20:00 – 10:00
בין השעות 13:00 – 10:00
יום ו'
פתיחה  13.7.08שעה , 20:00נעילה  :יום ו' .25.7.08
תערוכת בוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי
במסגרת תערוכת סוף שנה של מכון אבני לאמנות ועיצוב תל אביב ,שתיפתח ביום ראשון 13.7.08
בשעה  ,20:00יציגו בוגרי המחזור הראשון של המחלקה לעיצוב תעשייתי ,שבראשה עומד וילי
מזרחי ,את תערוכתם במתחם החדש של מכון אבני ברחוב אילת  25ביפו  .במקביל ,לתערוכות בוגרי
המחלקה לתקשורת חזותית ,עיצוב ואדריכלות פנים
והמחלקה לאמנות .בדרום תל אביב ,בין בתי המלאכה
הישנים ,הפאבים החדשים והים ביפו ,תתקיים
התערוכה  ,שאצרה גלית שבו  ,בה יוצגו פרויקטי הגמר
של בוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי המסכמים ארבע
שנות לימודים .נושאי פרויקט הגמר נעים בין עיסוק
בנושאים עכשוויים לשאלות בסיסיות מעולם העיצוב ,כך
לדוגמא  :חליפת הצלה לשייטים ,קומפוסטר ביתי,
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קונספטים לפריטי ריהוט ועוד .לצד עבודות הגמר של
הבוגרים ,יוצגו גם עבודות של סטודנטים משנה ג' ,שנעשו במסגרת פרויקט הגמר של מה”ט )מסלול
הנדסאים( .בין עבודותיהם ניתן לראות :קונספטים לכסא גלגלים ממונע ,אוכף טיפולי ופריטי ריהוט.
התערוכה מהווה נקודת ציון נוספת בצמיחתה של המחלקה לעיצוב תעשייתי ,המציינת את השנה
הרביעית לקיומה.
התערוכה תהיה פתוחה בימים:
א' – ה' בין השעות 20:00 – 10:00
יום ו' בין השעות 13:00 – 10:00
נעילה  :יום ו' 25.7.08
המחלקה לעיצוב אדריכלות פנים
במסגרת תערוכת סוף שנה של מכון אבני לאמנות ועיצוב תל אביב ,שתפתח ביום ראשון 13.7.08
בשעה  ,20:00יציגו בוגרי המחלקה לעיצוב אדריכלות פנים ) ,גלית בן עמי ,רותם דבדה ,סטלה
ישראלוב ,רוויטל טוביאנה – מורדו ,אפרת כהן ויפעת
שטרית( .שבראשה עומדת ניצן בר  -קינן ,את תערוכתם
בבנין המחלקה לאמנות שברחוב אילת  8ביפו  .במקביל
לתערוכת בוגרי המחלקה לעיצוב אדריכלות פנים ,יתקיימו
באבני תערוכות בוגרי המחלקה לאמנות ,עיצוב תקשורת
חזותית ,עיצוב תקשורת אינטראקטיבית ,ועיצוב תעשייתי.
ב ת ע רו כ ה מ ו צג פ רו י קט ג מ ר ש נ ה ד'  ,ה ע ו סק ב מ ר כז
המוסיקה בנמל תל אביב
נמל תל אביב החדש הפך בשנים האחרונות ללב פועם של
ביל וי ות ר בו ת .ח נוי ות  ,גלר יו ת ו מ ס עדו ת ,ה ופ כות א ות ו
ל מרכ ז שו ק ק ח יי ם  ,ה ש ואב א ליו מ ב קרי ם מ כל ה ארץ.
כסביבה ,הוא מזמין לתוכו נוכחות של צלילים ותנועה.
במסגרת הפרויקט  ,קיבלו הסטודנטיות את מבנה האנגר  17בנמל ,כ –  700מ"ר ,בו הת בקשו לתכנן
מרכז של מוסיקה ותנועה לפי תפיסתן את הסביבה ,האוכלוסייה והתרבות.
כחלק מהתכנון ,התבקשו הסטודנ טיות להתייחס לקהל היעד ,למטענים התרבותיים אותם הן רוצות
להביא אל החלל ,לקשר אל הים ,לתנאים האקולוגיים והפיזיים ולטופוגרפיה הייחודית של הא זור.
)להלן פירוט הפרויקטים(
הבוגרים ה מציגי ם :גלית בן עמי ,רותם דבדה  ,סטלה ישראלו ב ,רוויטל טוביאנה – מורדו ,אפרת
כהן ויפעת שטרית.

מרלין  -קישורים ממומנים

לימדו לדבר אנגלית במהירות עם אינגליש-פון .בנסיעות בעבודה ,ביום יום ובחיים בכלל
שיטת אינגליש-פון תדחף אותך קדימה לדבר אנגלית בשטף ובביטחון בנסיעות ,בעבודה ובחיים בכלל .ניתן ללמוד מכל מקום בארץ,
להזמנת שעור התנסות חינם אנא השאירו את הפרטים.
להתנסות חינם לחץ כאן
גינסים של דיזל במחירים מטורפים  30%עד  50%פחות ממחיר החנות הכי זול בארץ
כל הדגמים החדשים זמינים במלאי לכל המידות כגון סלאמר  73Hסאפאדו  71Jסלאמר  73Jויקר  73Jטימן  8LKועוד דגמים
מדהימים וחדשים היכנסו ליראות תמונות ולהיתרשם
www.suits-world.com
מחפש עבודה בצפון ? לחץ כאן
אנשי שירות ומכירות לפרוייקט כרטיסי סים לחו"ל  -יכולת מכירה ,עובדים למוקד מכירות בינ"ל  -שפות זרות כשפת אם ,מזכירת
מנכ"ל  -מסודרת ואנגלית כשפת אם .המשרות בנהריה!
www.techphone.co.il
ספר תמונות אישי! במבצע מיוחד  1+1ועוד מגוון מוצרים:
 PHOTOPOSTשירות חכם מדואר ישראל כנסו והורידו תוכנה פשוטה ,חכמה ונוחה לעיצוב ועריכת ספר תמונות אישי מתמונות
שנמצאות אצלכם במחשב .מתנה מושלמת לכל אירוע! עכשיו במבצע  .1+1כנסו עכשיו
?אז מה הסיפור שלך
לפתוח את היום בחיוך
קבלו בדיחה יומית קורעת לטלפון הסלולרי ,בכל זמן ובכל מקום ,ברכבת,באוטובוס או סתם בתור לבנק ,ללא דמי מנוי וללא
התחייבות !
הירשמו עכשיו
ארוחה משפחתית במסעדה!
אין זמן לבירורים? גולשים ל-בזק  144ושולפים מסעדה!
www.b144.co.il
הקלק לפרסום הכי אפקטיבי!
בניית אתרים
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