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 בס"ד

 "מסעהשתתפות בפרויקט אמנות קהילתי בנושא "אמנים ולמעצבים לקול קורא ל

קורא לכלל  של המחלקה לאמנות חזותית בעיריית ירושלים "אמן" המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי

האמנים הפלסטיים והמעצבים הרב תחומיים להציע את הצעותיהם להשתתפות במיזם אמנות במרחב 

 בנושא "מסע". הציבורי החרדי

במרחב אמנות/ עיצוב אמנים פלסטיים ורב תחומיים מוזמנים להציע הצעותיהם לעיצוב ויצירת פרויקט 

 כרון יעקב ברוממה.יחזית המנהל הקהילתי ברחוב זשיוצג על  הציבורי בשכונת רוממה בירושלים

 

 אופי המיזם

דדית בנושא המרחב הציבורי והסביבה .  הרעיון לייצר מסלול אמנות/עיצוב המעלה את המודעות לאחריות ה

אל רחוב זכרון יעקב, נקודת סיום ושיא  –אזור רחוב פתח תקווה  -מסלול האמנות מנקודה א' בשכונה 

 .5התצוגה מבנה המינהל הקהילתי ברחוב שכרון יעקב 

 י ,בחזית מבנה המנהל הקהילת משמעותית אמנים ומעצבים מוזמנים להציע הצעות להתערבות אמנותית

בנושא : " האוצר  להתייחס גם ליצירה נוספת של מאייר וסופר שתוצב לאורך המסלולהמוצעת על היצירה 

 שמתחת לגשר"

במרכז "אמן" לציבור החרדי, רחוב  12:00בשעה  23.4.2017. לפרטים נוספים יתקיים מפגש בתאריך 

 , מינהל קהילתי רוממה,5זיכרון יעקב 

 avishoman@gmail.com במייללפרטים נוספים ולאישור הגעה 

 050-6373831 אבישג 

 

 ./המעצב, תתכן אפשרות לשיתוף הקהילה בחלק מתהליכי הביצוע את הפרויקט יבצע האמן

 על פי נהלי הגורם המשלם.שיוסכם מראש,  האמן יתוגמל בתשלום

 (. המשלםייצור האלמנטים והצבתם במימון הגורם 

הפרויקט יבוצע במסגרת הפעילות השנתית של "אמן" המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי, ויושק במקביל  

 לתערוכת סוף השנה של החטיבה ללימודי תעודה הפועלת ב"אמן".

 למשך מספר חודשיםהיצירה תוצב במרחב הציבורי 

 .)עד שנה( , יש להציע מיצבים המיוצרים מחומרים שמתאימים לתצוגה ממושכת במרחב הציבורי

 

 ההצעה המתאימה ביותר תבחר על ידי וועדה מקצועית.

הוועדה שומרת את הזכות לא לבחור באף אחת מההצעות שתוגשנה במידה ולא תמצאנה מתאימות לדעת 

 חברי הוועדה.
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 בצרוף הפרטים הבאים:את ההצעות יש להגיש 

 *סקיצה, רישום + הדמיה של האלמנט הפיסולי.

 קל של אלמנט אחד )תינתן עדיפות לחומרי מחזור(שכולל גודל, חומר ומ –*מפרט טכני 

 (מצ"ב צילומי המבנה לצורך ההדמיה*הדמיה של היצירה על חזית המבנה )

כיצד מותקן כל אלמנט על הבניין, מהן  אופן הצבת האלמנטים על חזית המבנה: המתאר את –*מפרט טכני 

 הדרישות התפעוליות הנחוצות לצורך העניין כולל הביטים בטיחותיים.

 מילים על הרעיון העיצובי ומשמעותו, ביחס לנושא "מסע" 150עד  –*הסבר מילולי 

 רוממה. –האוצר מתחת לגשר + צילום חזית מבנה המנהל קהילתי ע"ש גרוס  –מצורף: "מסע" 

 מטר. 50-חזית המבנה: כאורך 

 *קורות חיים

 קישור לאתר קובץ תמונה/ יצירות נבחרות של האמן/המעצב בפידיאף/ 10תיק עבודות של כ 

 המתגוררים ופועלים בירושלים. ולמעצבים  *עדיפות תינתן לאמנים

 

 את החומרים יש לשלוח במייל לכתובת :

t@gmail.comomandori 

 1/5/17מועד להגשה ראשונה : עד 

 10/5/17מועד להגשה שניה : עד 

 תינתן עדיפות להצעות שתוגשנה במועד א'

 

 

 

 ה.אבהצלחה ובהנבברכת חג שמח     
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