
אירוע Pottery Slam, שיתקיים בפעם השניה בבית בנימיני, הוא אירוע הנמשך על 
פני שני סופי שבוע, במהלכו הופכת הגלריה למעבדת ניסיונות ארעית בחומר, בגוף, 
בפעולה ובמילים. מיצג רב תחומי, שמטרתו להרחיב את השיח על שדה הקרמיקה, 

לחשוף את הקהל לתהליך היצירה על היופי, הסקרנות והפוטנציאל הגלומים בו, 
ולאפשר לקהל לחוות עם היוצרים רגעים ברי חלוף של יצירה.

Pottery Slam 2 חומ)ר( גוף: מחזור חיים הוא אירוע המציע מפגש לא שיגרתי בין 
חומר לגוף תוך התייחסות לשלבים השונים 'במחזור החיים' של החומר. מחזור חיים 

של חומר / אובייקט והתכלותו, כמטאפורה למחזור חיים של בני אנוש, מחזורים 
של תהליכים היסטוריים – תרבותיים, פוליטיים, וחברתיים. ניתן למצוא הקבלה בין 

השלבים השונים בחיי חומר לבין אלה של בני אדם וכן נקודות השקה משמעותיות בין 
פעולות החומר לבין הגוף הפועל עליו. באירוע הנוכחי יושם דגש על החיבור הייחודי 

שלרוב מופיע רק בסטודיו - חום-גוף-חומר ואותו שילוש יהפוך למרכז היצירה. גלגוליו 
של החומר ותכונותיו השונות – גמיש/ יציב/ שביר/ יבש/רטוב/ נוזל/ מוצק ועוד, 

יוכלו לבוא לידי ביטוי דרך מופעים ואקטים אומנותיים ובכך ייטענו במשמעויות נוספות 
שאינן נראות לעין באובייקט מוגמר ופסיבי.

במהלך האירוע ישתנו פני הגלריה העליונה וגג בית בנימיני בהתאם לאקט האמנותי 
 של יוצרים מדיסציפלינות שונות. התהליך כולו יתועד בווידאו ויוקרן בלופ על גבי
 מסך בגלריה, כך שבכל נקודת זמן יוכלו המבקרים לצפות בתהליכים שקרו במקום

לפני שנכנסו לחלל היצירה הארעי.
 

האירוע יתקיים בתאריכים: 2-4.5.2019 וב־10-11.5.2019
אנו מזמינות אמני מיצג, אמני תנועה, קרמיקאים, מעצבים ויוצרים להגיש הצעה 

להשתתפות ב־Pottery Slam 2 חומ)ר( גוף: מחזור חיים, תוך התייחסות ספציפית 
לחלל הגלריה העליונה או/ו הגג של בית בנימיני, לא יאוחר מה־1 בפברואר 2019.

ההצעה תכלול:
– תיאור קונספט ההצעה למיצג/מופע/פעולה בהיקף של עד חצי עמוד ●

– קורות חיים בהיקף של עד חצי עמוד ●

– 5 דימויים של עבודות מייצגות ורלבנטיות ●

– פרטים ליצירת קשר: מספר טלפון וכתובת דוא"ל ●

את החומרים יש להגיש בקובץ PDF אחד בלבד השמור תחת שם האמן לכתובת דוא"ל: 
potteryslambb@gmail.com

הצעות שיוגשו בפורמט אחר מהמבוקש לא יבחנו.
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שעות הפתיחה: שני-חמישי: 11–19 | שישי ושבת: 11–14
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https://www.youtube.com/watch?v=CtzDUALusto&t=60s
http://www.benyaminiceramics.org

