כוכבים וגולגולות  :תלמידי שכבת י במגמת אמנות חזותית
חתמו את שנת הלימודים בתערוכת גמר מרתקת
תלמידי מגמת האמנות בשכבה י' בתיכון אלון חתמו את שנת הלימודים בתערוכת גמר מרתקת,
שכותרתה "כוכבים וגולגולות" התערוכה איגדה מקבץ יצירות ומשימות עליהן עבדו התלמידים במשך
השנה ,ואפשרה הצצה לתהליך הלמידה המשמעותית שעברו התלמידים .התערוכה חשפה בפני הצופה
שימוש במדיומים שונים בהם למדו התלמידים להשתמש לאורך השנה כגון צבעי מים ,אקריליק ,פחם וכן
צילום.
במהלך השנה קיבלו התלמידים משימו שונות ,כאשר כל תלמיד נדרש להציג את נקודת מבטו ואת
הפירוש הייחודי שהוא מעניק לכל משימה .כך למשל ,התבקשו התלמידים להציג עבודות פורטרטים בהן
כל תלמיד בחר תצלום של פנים וצייר אותו באקריליק .משימה נוספת נעשתה בצבעי מים בה כל תלמיד
צייר את אחת מנעליו .יצירות נוספות כללו עבודות בנושא "השתקפות" שנעו בין מדיומים שונים ,וכן
עבודות פחם שהתמקדו ביצירת תלת מממדיות  -אור וצל בחפצים דוממים.
מסביר מרכז המגמה ,ציקי אייזנברג :תערוכת הגמר משקפת שנה של עשייה ויצירה .במהלך השנה
בחנו התלמידים בראייה חדשה ומחודשת את מבטם על אובייקטים בעולם ,את הפרשנות שהם מעניקים
לדברים ,ואת הדרך שבה הם מבטאים תהליכים ,גישות ותחושות .זו הייתה שנה שבה הנחנו את
היסודות לעבודת התלמידים במגמה בשנים הבאות ,שנה שבה התלמידים רוכשים את ראשיתה של
שפת האמנות.
בטכס פתיחת התערוכה קבלו התלמידים מידיו של מר רפאל סוסלר ספר  -קוראים תמונה .התבוננות
מודרכת ביצירות ובנושאים באמנות.
רפאל סוסלר נולד בארגנטינה ב  1935 -למהגרים מאירופה וב  1963-עלה לישראל .רפאל הוא גמלאי
ממוסד בנקאי נשוי  ,אב וסב .לאחר שיצא לגמלאות למד רפאל אומנות באוניברסיטת תל -אביב וב 2006-
סיים תואר שני בתולדות האומנות בהצטיינות.
את הספר הוא כתב מתוך אמונה ותקווה שבאמצעותו הוא מצליח להסב את תשומת לבם של הקוראים
לפרטים בתמונה ולמרכיביה ,לתנועות באמנות ,לזרמים השונים ,לאמנים ולכוונותיהם והמטרה להגביר
את ההנאה בקריאת תמונה.
רפאל התרגש מהתלמידים ,מעבודותיהם ומההזדמנות שניתנה לו לתת לכל תלמיד את הספר שכתב .
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