
 הקרן ע"ש יששכר ויהודית בנימיני נוסדה לזכרם של יששכר ויהודית בנימיני אשר תרמו את ביתם
ואת הסטודיו לקרמיקה בו עבדו לשם הקמת מרכז לקרמיקה עכשווית.

 מטרת פרויקט "סטודיו ראשון" של בית בנימיני היא לסייע לאמנים צעירים, בוגרים של המחלקות
 ללימודי קרמיקה בבתי ספר אקדמאים ללימודי אמנות ועיצוב לצלוח את המעבר בין סיום הלימודים

 לעולם המקצועי שמחוץ לאקדמיה. 
במהלכה של תקופה זו בוגרים מתמרנים בדרך כלל בין המשכיות ביטוי אמנותי אישי, גיבוש כיוון התפתחות 

מקצועית ופרנסה. מלגת "סטודיו ראשון" מיועדת לבוגרים המעוניינים להמשיך לעבוד וליצור בתחום, 
להתנסות וללמוד את כל הכרוך בניהול סטודיו עצמאי לקרמיקה.

 מלגת "סטודיו ראשון" מעניקה לזוכים חלל אישי ליצור בו ואפשרות להשתמש בסטודיו לקרמיקה, 
המצויד במלואו, הקיים בבית בנימיני. על הזוכים במלגה להתחייב לתרום את חלקם בסיוע הנדרש לניהול 

הסטודיו במקום.
הפרויקט מאפשר לזוכים להתמיד וליצור בתחומם, לבסס קשרים עם אמני קרמיקה מקצועיים ולקחת חלק 

בפעילויות בית בנימיני המיועדות ליוצרים בקרמיקה.
בית בנימיני מעוניין להוות פלטפורמה למפגשים בין אמני קרמיקה לבין דור ההמשך - בוגרי המחלקות 

לקרמיקה ברחבי הארץ. האמונה בתרומה ובפוטנציאל ההתפתחות ההדדיים שמפגשים אלה יכולים ליצור, 
ובחשיבותם לקידום היצירה הקראמית בארץ, מהווים בסיס חשוב בתכנון הפעילות בבית בנימיני.

מיקום: בית בנימיני - מרכז לקרמיקה עכשווית ע"ש יששכר ויהודית בנימיני, רחוב העמל 17, תל אביב.
תחילת עבודה בסטודיו: 1 ספטמבר 2017 ועד 31 אוגוסט 2018 המלגה תינתן לתקופה של 12 חודשים 

 ובסיום התקופה תשקל אפשרות להציג פרויקט סיום המסכם את שנת העבודה. הצעת הפרויקט תתגבש
במהלך השנה. 

בית בנימיני

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ ־15 למאי 2017 דרך האתר.
 ,)500KB עד JPG נא לצרף: קורות חיים, גיליון ציונים, 20 תמונות של עבודות מתקופת הלימודים )בפורמט של

2 המלצות, הצהרת כוונות.
המועמדים יבחנו בראיון עם ועדת שיפוט מקצועית.

ניתן לבקר במקום בתיאום עם מרסל קליין 03-5182257

www.benyaminiceramics.org

סטודיו ראשון
 הקרן ע"ש יששכר ויהודית בנימיני מזמינה אמני קרמיקה צעירים,
 שיסיימו את לימודיהם האקדמאים בתחום הקרמיקה בקיץ 2017,

להגיש את מועמדותם למלגת "סטודיו ראשון".

מרכז לקרמיקה עכשווית

ע"ש יששכר ויהודית בנימיני

רחוב העמל 17, תל אביב


