
 

קול קורא להשתתפות בתערוכות אמנות בתחנות רכבת ישראל 

"נעים במרחב ובזמן" – סדרת תערוכות אמנות עכשווית ישראלית 

פרק 2: זמן 

 
בתחילת 2022 שלוש תחנות רכבת ישראל (שדרות, תל אביב – השלום, חיפה – מרכז השמונה) הפכו 
לחללי תצוגה לתערוכות מתחלפות. מקבץ תערוכות זה, הראשון בסדרה, עוסק במרחב המקומי על 
פרשנויותיו השונות. הַמֲעבר בין שלוש התחנות מקנה לצופים מבט רחב על המושג "מרחב" ועל אופני 

ייצוגו באמנות, בין היתר מתוך התייחסות להקשרים הייחודיים של כל אחת מן התחנות.  

מקבץ התערוכות השני בסדרה, שיעסוק במושג "זמן", עתיד להיפתח בשלוש התחנות 
בתחילת חודש מאי 2022 ולהימשך כארבעה חודשים. 

הזמן הוא יסוד מהותי בהוויה של תחנות הרכבת ובעולמם של הנוסעים – זמן מתוכנן, מהיר, הנע לעבר 
מטרה עתידית, אך גם זמן של השתהות איטית והרהורים ברגעי ההמתנה והנסיעה עצמה. מתוך 
התייחסות למאפייני התחנות כמרחבי תצוגה ייחודיים ולמושג הזמן הנקשר אליהן ולמסע ברכבת, קול 
קורא זה מזמין אמנים.ות לשלוח עבודות העוסקות בפרשנויות שונות למושג הזמן – זמן אישי או 
קולקטיבי, כרונולוגי או מחזורי, מואץ או מושהה, היסטורי או עתידני והיפר-טכנולוגי, זמן המשקף 
מהלכי התכלות או התחדשות, מציאות קיימת או עולם פנימי סובייקטיבי, זמן נוסטלגי, אגדי, דמיוני, לא 

נודע, אינסופי ועוד.  

התערוכות מאפשרות לאמנים ותיקים וצעירים לחשוף את יצירותיהם בפני קהל נוסעים צופים מגוון 
ורחב ביותר, בסביבה המחברת בין פריפריה למרכז.  

בכל התערוכות יוצגו עבודות צילום ווידיאו וכן תיעוד מצולם של מדיומים נוספים: ציור, הדפס, 
פיסול/מיצב, מיצג. העבודות יופקו באיכות גבוהה, בפורמט גדול, על גבי לוחות אלומיניום. 

האמנים.ות המעוניינים.ות לשלוח הצעות לעבודות מתבקשים.ות לכלול את המרכיבים הבאים:   

עד 5 דימויים בקובץ PDF של עבודות המתאימות להדפסה/הצבה במרחב הציבורי:   ▪

עבודות צילום ▪

דימויים של ציור, הדפס, פיסול/מיצב, מיצג  ▪

קישור לעבודות וידיאו ▪

שם האמן.ית בעברית/אנגלית/ערבית, כתובת אתר האינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם וכן פרטי ▪
קשר (טלפון, דוא"ל, כתובת) 

כותרת היצירה בעברית ובאנגלית, שנת היצירה, מדיום ומידות בס"מ. אפשר להוסיף טקסט ▪
קצר על כל עבודה ולציין את הקשריה הרעיוניים – בפרט בזיקה לנושא הזמן.   

העבודות שיבחרו יוצגו באחת מתחנות הרכבת המוזכרות, בהתאם להקשרן. האמנים.ות יקבלו שכר 
אמן על פי התעריף המוצע על ידי איגוד האמנים. סטודנטים.ות ובוגרי.ות בתי ספר לאמנות שסיימו 

השנה יזכו לחשיפה ראשונה במרחב הציבורי.     

את ההצעות יש לשלוח למייל contact1@y-art.co.il עד ה-15 במרץ 2022, תחת הכותרת "הצעה 
לתערוכה בנושא זמן“. לכל שאלה, הבהרה או הערה אפשר לפנות למייל הנ"ל. 

קול קורא לקראת התערוכה בנושא "תנועה" יפורסם בהמשך.  
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