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פקטורי 

בת ים , איזור התעשייה//   עכשווית מוזיאון בת ים לאמנות

25.5-26.9.09                             //25-27.5.09 

 

לה 'אנג, בניה רכס ואוהד פישוף, אורי קצנשטיין, (גרמניה) Ger Ger, (גרמניה) 22quadrat אמנים משתתפים

דורותה , (איטליה)וקתרינה מרגריטה ( ישראל)דוד בהר , (קנדה)ביל וורן , (פולין)אנה אוקרסקו , קליין

' יך גילביץ'וויצ, הדס עפרת, הדס חסיד, דנה יואלי ויונתן שילה, (סקוטלנד)דייויד שרי , (פולין)בושקובסקה 

, (אוסטריה, גרמניה)קבוצת שפילמן , (אנגליה)נועם תורן ואונקאר קולאר , נדב עשור, מיכל נאמן, (פולין)

 שלי פדרמן וכרם הלברכט, שי עיד אלוני, פיקסל. ש, רקפת וינר עומר, (פולין)ריינו קרולינה פ

 לאה אביר, אדירם-מילנה גיצין אוצרות
 

      
 

בעיר  בשני מוקדים שתתקיים, בינלאומית רחבת היקף התערוכ  -"פקטורי"התערוכה תיפתח  2009במאי  25-ב

ייצור בין  מעניקה מבט עכשווי על היחסיםהתערוכה . (אזור התעשייה והמוזיאון לאמנות עכשווית) בת ים

היא , בהמשך לכך. יבוריהיחסים בין מרחב פרטי למרחב צ הבוחן באופן ביקורתי את, אמנותי לייצור תעשייתי

חברתיות וכלכליות בתוך שדה האמנות כמו גם בהקשרים גלובליים רחבים , מערכות אידיאולוגיותעוסקת ב

.  יותר

שם  .בין תהליך ותוצר ובין ייצור לייצוג, מתמקדת במתחים הקיימים בין פעולה חיה לבין אובייקט" פקטורי"

אשר תפקד במהלך שנות הששים כמקום , אנדי וורהולהתערוכה נבחר בהשראת הסטודיו המפורסם של 

מקום שעיצב את הפרסונה , מקום ששיכן בתוכו כוכבי על כמו גם דמויות שוליים, יורקית-מפגש לבוהמה הניו

.  האמנותית של וורהול וחבריו ובאותה עת שימש גם כסטודיו אמן לכל דבר
 

    
 

יתקיים באזור התעשייה בעיר אירוע אמנותי חי , במקביל לפתיחת תערוכה במוזיאון לאמנות עכשווית בבת ים

 ,התעשייה שנערך בשיתוף עם מנהלת העסקים של אזור, אירוע זה. שיימשך שלושה ימים, ברוח ההפנינג

יותר בבת ים לאזור התעשייה  וגיעחודש מאי י במהלך –יאו של תהליך עבודה ומחקר אמנותי מציין את ש

שיתוף פעולה עם העסקים ב, אזורוייצרו בו פרויקטים שמתייחסים ל, מעשרים אמנים מהארץ ומהעולם

  .המקומיים

-לאבשל אופיים הדווקא , נחשקים לאמנות עכשווית חללי תצוגהל אזורי תעשייה הפכו בשנים האחרונות

אזור "ההופך ל, מתייחסת גם למצב הביניים בו נמצא אזור התעשייה בבת ים" פקטורי"התערוכה  .אמנותי

העיסוק ביחסים בין ייצור אמנותי . בתהליך של התנקות והתחדשות שמתקיים בימים אלה ממש ,"תעסוקה

הוא גם מעורר עיסוק בכוחות הכלכליים  –אבל לא רק זאת , שני השדותבין  לייצור תעשייתי מניח דמיון ושוני

התהליך האמנותי והאוצרותי באזור התעשייה ובמוזיאון כולל . והפוליטיים המשפיעים על שני התחומים גם יחד

ובדיקה של האפשרויות והמשמעויות של , המרכיבים והקודים שלהם, העקרונות, מחקר ובחינה של המערכות

.  עולה אמנותית בתוכםפ
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* לוח זמנים

 

. זור התעשייה הפנינג אמנותי שיהיה פתוח לקהל הרחביתקיים בא 19:00-23:00למאי בין השעות  25-27

. לוזור התעשייה ובמרחבים הציבוריים שבחללים שונים בא יוצבו ועבודות וידאו פסלים ,ציורים, מיצבים, מיצגים

 ,סדנאות והרצאותכגון אירוע נערוך באזור פעילויות לקהל הרחב במסגרת הבמהלך שלושת ימי האירוע 

  .ועוד ממוסדים ואלטרנטיביים סיורים מודרכים, מסיבת רחוב

 .מוזיאוןהבין אזור התעשייה לבין הסעות שירותי לרשות המבקרים יועמדו 

 .בתאום מראש, ביבבתל א נקודות איסוף שונותניתן לארגן הסעות חינם מ, עבור קבוצות מאורגנות, כמו כן

 

כך שניתן יהיה לצפות בעבודת , לקהל שני מוקדי התערוכה יהיו פתוחים בשבוע שלפני הפתיחה הרשמית

בשבוע זה המוזיאון יקיים הדרכות קבוצתיות ייחודיות בתאום  .האוצרות והצוות הבונה את התערוכה, האמנים

  .מראש

 

 

במוזיאון לאמנות עכשווית במהלך חודשי נית אירועים כמו גם תכ, מפורטת לימי האירועתכנית אירועים *

 בהמשך יתפרסמוהתערוכה 

 

 

 


