
מלגת 'סטודיו ראשון'בית בנימיני

בית בנימיני מזמין אמני ומעצבי קרמיקה צעירים, שסיימו את לימודיהם 
האקדמאים בתחום הקרמיקה בין השנים 2020-22, להגיש את מועמדותם 

למלגת 'סטודיו ראשון' 2022-23.

ביתם את  תרמו  אשר  בנימיני  ויהודית  יששכר  של  לזכרם  נוסדה  בנימיני  ויהודית  יששכר  ע"ש   הקרן 

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 

לעולם  הלימודים  סיום  בין  המעבר  את  לצלוח  ועיצוב  אמנות  ללימודי  אקדמאים  ספר  בבתי  קרמיקה 

המקצועי שמחוץ לאקדמיה. במהלך תקופה זו מתמרנים הבוגרים בין המשך הביטוי האמנותי, אישי ובין 

'סטודיו ראשון' מיועדת לבוגרים המעוניינים להמשיך לעבוד  גיבוש מהלך ההתפתחות המקצועי. מלגת 

וליצור בתחום, להתנסות וללמוד את כל הכרוך בניהול סטודיו עצמאי לקרמיקה.

מלגת 'סטודיו ראשון' מעניקה לזוכים חלל אישי ליצור בו ואפשרות להשתמש בסטודיו לקרמיקה של בית 

בנימיני ומאפשרת השתלבות במערך ההוראה בבית בנימיני כעוזרי הוראה בקורסים ובסדנאות. בתמורה, 

על הזוכים במלגה להתחייב לתרום את חלקם בסיוע הנדרש לניהול הסטודיו במקום.

הפרויקט מאפשר לזוכים להמשיך ליצור, לבסס קשרים עם אמני קרמיקה מקצועיים, להרחיב את הידע 

המקצועי ולקחת חלק בפעילויות בית בנימיני המיועדות ליוצרים בחומר הקרמי.

בית בנימיני מהווה פלטפורמה למפגשים בין אמני קרמיקה לבין דור ההמשך - בוגרי המחלקות לקרמיקה 

ברחבי הארץ. האמונה בתרומה ובפוטנציאל ההתפתחות ההדדיים שמפגשים אלה מייצרים ובחשיבותם 

לקידום היצירה הקרמית 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 2022 ועד 31 אוגוסט 2023.

התאריכים עשויים להשתנות בהתאם לנסיבות.

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ ־30 למאי 2022 דרך האתר.

,)500KB עד JPG נא לצרף: קורות חיים, גיליון ציונים, 10 תמונות של עבודות מתקופת הלימודים )בפורמט של

והצהרת כוונות.

בנוסף יש להגיש 2 המלצות שישלחו ישירות למייל benyamini.firststudio@gmail.com על ידי 

הממליצים. המועמדים/ות המתאימים/ות יזומנו לראיון אישי.

ניתן לבקר במקום בתיאום עם מנהלת בית בנימיני, מרסל קליין 03-5182257

www.benyaminiceramics.org

המרכז לקרמיקה עכשווית

ע"ש יששכר ויהודית בנימיני

רחוב העמל 17, תל אביב

https://www.benyaminiceramics.org/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f/

