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קריית אונו

אח רי החגים -
אנח נו מתח י לים
וינטג׳ ופסיפס

סודות הציור
עם רחל גרסטמן

עם רֹני שרה יפרח

מפגשי אמנות למבוגרים

קדרות

עם נגה מילר
גלריית עונות השנה

>

מקור ההשראה המוקדם ביותר
לביטוי האמנותי קשור בעונות השנה.
אמנים רבים הטיבו לבטא את חיבתם
למחזורי הטבע במדיומים השונים
לרבות יצירת חפצים שימושיים.
המפגשים ייסובו סביב ארבעת עונות
השנה :בעונות המעבר ניצור גופי
תאורה ,אגרטלים ועציצים .בעונה
הקרה נתחמם עם קעריות מרק
וקומקומים .בעונה החמה נתרענן עם
קנקנים וכוסות לשתייה קרה.נעבוד
בטכניקות כגון משטחים וחוליות
ונתנסה בעבודה על אובניים .הכלים
שניצור ישרפו בשריפה קרמית ויזוגגו
כך שיהיו פונקציונאליים ומוכנים
לשימוש.
ה׳ 11:00-9:00

>

חיפויים ועיטורים

גלזורות וטקסטורות הן לא רק חלק
מתוך מראה ואופי ייחודי של יצירה,
אלא הן גם חלק מביטוי פנימי של
יוצר היצירה.
ניצור אריחים ,תבליטים וכלים שונים
תוך למידה ויישום של טכניקות
עיטור עכשוויות בקרמיקה .נתמקד
בחיפוי קרמי עשיר ומרתק שיאפשר
להתנסות בייצור אובייקטים תלת
מימדיים ,תוך התייחסות לציור
באנגובים ,תבליטים ,זיגוגים
ואורנמנטיקה.
ה׳ 13:15-11:15

>

לימוד והוראה בגישה מכילה ,רגישה ובאווירה
אינטימית הינו הסוד ליצירת הציור בono.-
 .artרכישה והעמקת מיומנויות בסיסיות של
שימוש נכון בצבע ובמגוון חומרים :צבעי שמן,
אקריליק ,אקוורל ,גיר ופחם.
ב׳ 12:00-9:30

מלאכת הוינטאג’

חזרה לטכניקות ושימור מסורת
עבודת היד הקדומה ,מהאריגה בנול
דרך המקרמה המסורתי ועד לרקמה
וסריגה .ממסרגה אחת (ואפילו
שתיים) העוברת דרך חוטי הצמר
והטריקו ,נעמיק בטכניקת קשירות
המקרמה ,נגלה את תורת האריגה
בנול בשילוב חוטים ,סיבים וחומרים
שונים ונחדש ונרקום באהבה על
בגדים ,כריות ,תיקים ,כובעים ועוד.
ד׳ 10:30-9:00

>

פסיפס תרבויות

נגה מילר

עם שלי שביט

רחל גרסטמן

אמנות הרכבת הפסיפס בהשראת
תרבויות שונות מיוון ,רומא ומרוקו
היא מין קסם ממכר שכזה .אבן לאבן,
שבר ועוד שבר עד שמתגלה התמונה
הצבעונית והמורכבת בשלמותה.
נלמד את מלאכת הפסיפס דרך שלל
חומרים :קרמיקה ,זכוכית ואבן על
גבי משטחי עץ ,חרס ,שברי כלים,
אבן טבעית ,רהיטים קיימים ועוד.
ד׳ 13:00-11:00

פיסול בעץ ונגרות
של פעם

פיסול קרמי

כרמי אלדמע

החוויה ליצור ולפסל ,זו מתנה לחיים .המגע
עם החומר שמזמין אותנו ליצור צורה,
פיגורטיבית או מופשטת ,אקספרסיבית
או מדויקת מפגיש אותנו עם עצמנו ובסוף
מתקבל הבונוס :יצירה פרי ידנו .הכרת
טכניקות שונות בעבודה עם חומר והעמקה
בטכניקות בנייה בסיסיות :חוליות ,פינצ'ינג,
ומשטחים .התנסות במרכיבים וביניהם:
חרסיות וחול וטכניקות צביעה מגוונת
בתחמוצות ,אנגובים וגלזורות .מהלך הקורס
יכלול פיתוח רעיונות ומודלים ,הדגמות
ותרגילים כיתתיים בליווי הנחייה אישית
ופרטנית .מתאים למתחילים ולבעלי ניסיון.
ג׳ 12:00-9:00
ד׳ 12:00-9:00
ד׳ 21:00-18:00

מפגשי קרמיקה ואמנות

רבקה רון

עם רבקה רון
סלון היוצרות

>

עם כרמי אלדמע
גילוף ופיסול בעץ באווירת בית
מלאכה של פעם על גבי שולחנות
נגרים מקצועיים .המפגשים יכללו
לימוד טכניקות עבודה ב"גריעה"
במגוון של חומרים :בעץ ,בקלקר,
באיטונג וברשת ברזל.

יצירה אינטואיטיבית חווייתית דרכה יסופר
סיפור אישי נשי באמצעות יומן חיים אמנותי
ויזואלי ( ,)Art Journalingתכשיטי בד
בשילוב חרוזי חומר ,בובות בד דקורטיביות
ועוד .לימוד ושימוש בטכניקות מגוונות :מיקס
מדיה ,ציור ,הדפס ,העברת תמונה לבד ונייר,
גזירת והדבקת קולאז’ ,תפירה וצביעה.
ב׳ 11:00-9:30

ב׳ 22:00-19:00

רֹני שרה יפרח

שלי שביט

ב ליצירת קשר 03-5396024 :ב להרשמה ופרטים נוספיםhamatnas.co.il :

