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מעל ומתחת לפני השטח

סדרת מפגשים בבית בנימיני | 2020-2019

רזי גן־עדן: 100 שנים לקרמיקה הארמנית של ירושלים
הקרמיקה הארמנית של ירושלים היא אחת ממאפייניה המובהקים של העיר. 
אמנות ססגונית זו מעטרת מבנים ציבוריים רבים בעיר, תושביה עיטרו בה את 
בתיהם מבחוץ ומבפנים, ושווקיה מלאים בכלי נוי ומזכרות של קרמיקה זו. 
למרות ששורשיה נטועים באימפריה העות'מאנית מהמאה ה־16, היא מייצגת 
אסכולה ירושלמית מקומית שנולדה רק ב־1919 וממשיכה לשאוב השפעות 
מקומיות מגוונות המבדילות אותה ממקורותיה הקדומים. ההרצאה תציג את 
סיפור 100 שנותיה של אסכולה אמנותית ייחודית זו ותחשוף את סודותיה 
פאוזי אבראהים – ארכיאולוג, אוצר  ההיסטוריים, התרבותיים והאמנותיים. 

מוזיאון רוקפלר, מוזיאון ישראל, ירושלים
היסטוריה שימושית

נעה פלאט – יוצרת כלים שימושיים על גבי האבניים ועבודות קיר בבניית יד 
אותם היא מעטרת בדגמים צבעוניים בהשראת עיטורים מתרבויות שונות 
ניכרת  בעבודותיה האחרונות,  בדגמי העיטורים שיצרה  ומתקופות שונות. 
השפעה מההיסטוריה הוויזואלית של העיר ירושלים. החל מנוכחות בולטת 
של צבעים ודגמים ארמנים ועד להתייחסות לעיטורי הבלטות המאפיינות בתים 
רבים בירושלים מתחילת המאה הקודמת. במהלך המפגש תדגים נעה כמה 
שיטות עיטור בהן היא משתמשת, ותדבר על החיבור שלה למקום בו היא חיה 
- קדרית, מורה ומדריכה  נעה פלאט  וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעבודותיה. 
באגף הנוער והחינוך לאמנות, מוזיאון ישראל, ירושלים, חיה ויוצרת בירושלים. 

10:30 / 6.12.2019
מוטמעים באבן

נעה פלאט | צילום: אורן מאיירס
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שוד ושבר: מבוא לשימור ורסטורציה של קרמיקה
העיסוק בשימור וברסטורציה של אובייקטים קרמיים כולל מגוון פעולות שמטרתן 
העיקרית לשמר את מצבו הקיים של האובייקט, לתקנו במידת הצורך ולמנוע/
להאט תהליכי הרס חומריים. במהלך ההרצאה נבחן תהליכי שימור ורסטורציה 
של קרמיקה החל מהעת העתיקה ועד העת המודרנית, וכן גישות אסטטיות 
ברסטורציה של חפצי אמנות. מאיה דלנו – משמרת חפצי אמנות וארכיאולוגיה, 

מתמחה ברסטורציה של קרמיקה מזוגגת ופורצלן.

השלם וחלקיו: מורכבות אלגנטית
דקלה מוסקוביץ יוצרת כלים שימושיים, תכשיטים ואובייקטים פיסוליים. בתהליך 
העבודה שלה היא עוסקת בפירוק כלים שיצרה על האבניים והרכבתם מחדש 
לכדי אובייקטים היברידיים הנעים על הגבול בין כלים שימושיים לאובייקטים 
פיסוליים. במפגש תדבר על תהליכי פירוק והרכבה, ותדגים יצירת אובייקט 
היברידי שבסיסו בעבודת אבניים. דקלה מוסקוביץ - אמנית קרמיקה וצורפת, 

יוצרת ומלמדת בתל אביב.

10:30 / 31.1.2020
פנים רבות לשלם

דקלה מוסקוביץ

מטריאליסטית
שירלי בר אמוץ יוצרת תכשיטים עכשוויים בעלי נרטיב המתייחס למציאות 
הסובבת אותנו. היא משלבת בין העולם המסורתי של קרפט הצורפות, לבין 
טכנולוגיות וחומרים עכשוויים. בהרצאה תתמקד בתהליכי עבודה שנעים בין 
הצורך להביע רעיון והתשוקה ליצור בחומר. שירלי בר אמוץ - צורפת ומרצה 
בכירה במחלקה לצורפות ואופנה, בצלאל. זוכת פרס אנדי לאמנות עכשווית, 

ופרס העיצוב משרד התרבות המדע והספורט.

על שליטה ושחרור
אליזבת כהן יוצרת עבודות קרמיקה טקטיליות בעלות צבעוניות וטקסטורות 
מפתיעות. תהליך העבודה שלה כולל משחק מתמיד בין תכנון לאקראיות. 
במהלך המפגש תדגים כמה משיטות העבודה שלה, ותדבר על החיפוש אחר 
המפגש השלם בין חומר לבין צבע וטקסטורה. אליזבת כהן – אמנית קרמיקה. 

מורה במכללה לאמנות חזותית שבמכללת קיי, חיה ויוצרת בבאר שבע.

10:30 / 20.3.2020
יצירה, תשוקה 

וצבע

אליזבת כהן | צילום: דניאלה כהן

10:30 / 22.5.2020
מאחורי התכים

הרוקמות החופשיות - מחירות מוגבלת לביטוי בלתי נשלט
כשאנו מתבוננים על רקמת האופנה העכשווית, קשה שלא לשים לב למידת 
ההפשטה ואופן ההבעה - חירות וביטוי עצמי ייחודי שדומה, כי לא היה מנת חלקה 
של הרקמה המסורתית. בחינה נוספת של פרקטיקות הרקמה המסורתית תגלה 
כי דווקא ההפך הוא הנכון. במהלך ההרצאה נבחן את התמורות שחלו בפרקטיקת 
הייצור של הרקמה הפלסטינית המסורתית ונשווה להלכי הרוח בשדה האופנה 
העכשווי. אלכס פרידמן - חוקרת אמנות ואופנה, מנכ"ל IFT – האגודה הישראלית 

לטקסטיל ואופנה.

החוט המקשר
ובין  יונגר שואפת בעבודותיה לחבר בין עולם האמנות והעיצוב  אליה לוי 
שתי מסורות קראפט שונות. היא מחברת בין חומר קרמי לטקסטיל ויוצרת 
אובייקטים המשלבים אסתטיקה דקורטיבית עם שימושיות, תוך נאמנות 
לחומרים אלה. במהלך המפגש תדבר אליה על חיבורי החומרים השונים 
שהיא יוצרת ותדגים דרכים לשלב ביניהם. אליה לוי יונגר – מעצבת קרמיקה 

וטקסטיל, חיה ויוצרת במודיעין.

אליה לוי | צילום: מקסים דינשטיין


