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 משנה תודעהמייצג אומנתי קול קורא להשתתפות ב

  "אל תיבהל מהמקל"

  FASHION MALL   TLVבקניוןמייצג מקלות נחייה  

 מזמיןיום המודעות לקהילת האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה,  - Blind Day  2019לכבוד 

ם האומנות מעשה ידייצירות תחומיים להגיש הצעה לתרום -המרכז לעיוור בישראל אמנים ויוצרים רב

לציבור  מקלות נחייהכחלק ממיצג אומנתי של  לאנשים עם עיוורון. ממקל נחייה סטנדרטישיוכנו 

 הרחב.

מגוון אירועים שנקיים השנה לרגל יום מהיה אחד אשר ת ,"אל תיבהל מהמקל" תערוכה הבאמצעות 

 בעייני הן הנחייה מקל משמעות אודות  הרחב בורנעורר שיח משנה תודעה בצי אנו ,הבליינד דיי

 . )אדם רואה( המתבונן בעיני והן )אדם עם עיוורון( המשתמש

כל אדם חווה באופן שונה אמנם ה. מליד עיוורים אנשים אינם  העיוור תעודת נושאי רוב -חשוב לדעת 

מקל נחייה, כמעט תמיד . אך כמעט כולם, בשלב הראשוני מגיבים בהכחשהאת תהליך ההתעוורות 

 סמל את ההשלמה עם העיוורון. ייתפס כסמל האולטימטיבי לעיוורון . והשימוש בו י

ות היא כבר לא לאדם, אלא רק , ברגע  שהמקל מופיע, נראה כאילו ההתייחס"הרואה"מצד החברה 

גם  מקלמעדיפים שלא להצטייד בשאנשים עם עיוורון לכך למקל, רק למגבלה וזאת אחת הסיבות 

 מאשר להצהיר ב"קולי קולות" אני עיוור.  ממכשולים, קלותהיתבמחיר של 

המעוניינים לקחת חלק  רואים ושאינם רואים ופעילים חברתייםתחומיים פעילים  -אמנים ויוצרים רב

 יזכו ל: בפרויקט

 שורתית כחלק מארועי הבליינד דיי שיערכו ברחבי הארץ בין התאריכים : חשיפה תק .1

  (.טלויזיה/ או עיתונות כתובה, רדיו ו), 3/6/2019  - 6/6/2019

 האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה. ועשייה חברתית למען  תרומה לקהילה  .2
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 :דרישות

, לכל יצירה יוקצה מקל נחייה שימוש במקל נחייה שניתן למטרה זאת ע"י המרכז לעיוור. עיצוב / 1

 .אחד בלבד

 .מטר גבוה X 2) הבסיס (  מטר אורך   X 1.5מטר רוחב  1 –גודל מקסימלי  .2

  .ק"ג 10. תוספות משקל עד 3

 ה, )האומן יישא בעליות החומרים(.אין מגבל –. חומרים 4

 . לסטנד שעליו יועמדו המקלות בתצוגה אב טיפוס –לפניכם בתמונה מטה .5

              

 )תמונה ובניית הסטנדים באדיבות: איתמר דהן קהילת נגרים למען אחרים(

 אופן הגשת המועמדות

 / סטודנטים במכללות האומנות המובילות. התכנית מיועדת לאמנים ויוצרים פעילים : תנאי סף

 :הבקשה צריכה לכלולהגשת 

 + כתובת למשלוח מקל הנחייה קורות חיים

 תיק עבודות

 . כד'ושימוש בחומרים, קונספט  גודל מוערך,  -הצעה לעבודה

, כל הזכויות יהיו שייכות למרכז העבודות יתרמו למרכז לעיוור ולא יוחזרו לאומן בתום התערוכה

 לעיוור בציון שם האמן  ותרומתו למייצג בכל חשיפה של היצירה, בכל מדיה. 
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 היצירות יוצגו בכל מקום שייבחר המרכז ללא הגבלת זמן. 

  25MBעד    wordאו    pdfאת הצרופות יש להגיש מסמך מאוגד אחד בפורמט

  :Zohar@ibcu.org.il אל כתובת המייל

 28.4.2019 -ד הניתן להגיש מועמדות ע

  26.5.2019 -העבודות יוגשו לא יאוחר מה

 ת"א או במשלוח בדואר אליכם.  10מקלות נחייה לעבודות ניתן לקבל מרגע האישור בדוד חכמי 

   Blind Day-לדף הפייסבוק של ה

  לאתר האינטרנט של המרכז לעיוור בישראל

 של המרכז לעיוור בישראל  לדף הפייסבוק
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