"באג  -"2000תלמידי שכבת יב' במגמת אמנות חזותית באלון סוגרים מעגל
תלמידי שכבת יב' במגמת אמנות חזותית פתחו במוצאי שבת את תערוכת הגמר שלהם,
המוצגת תחת הכותרת "באג  -"2000שם שמאזכר את חשש הגדול מאותה שנה בה נולד
מחזור זה .השם נבחר מתוך ראיית התערוכה ,וסיום תהליך הלמידה בשנותיהם במגמה,
כסגירת מעגל של ציפיות והגשמה.
תלמידי המגמה עבדו מתחילת השנה על עבודות הגמר ,כך שהתערוכה מהווה סיכום
אישי וקבוצתי של שלוש שנות לימוד אינטנסיבי ,הכוללות מגוון תחומי התמחות באמנות.
התערוכה מורכבת מ 32-תערוכות אישיות של הבוגרים ,המתפרסות על כל כיתות בית
הספר .מסבירה ליה ברוס ,רכזת מגמת אמנות" :כל תלמיד עמל ויצר עבודה אחר עבודה
כדי להקים תערוכה ,המשקפת את התהליך שעבר ואת המבע הייחודי לו .העבודה על
התערוכה היוותה חוויה חדשה עבור התלמידים ,כיוון שהייתה זו הפעם הראשונה בה
ניתן להם חופש מוחלט לבחור את נושאי העבודות והמדיום שלהן .התוצאה הסופית
מבטאת את עולמם הפנימי של התלמידים ואת המסר אותו הם מבקשים להעביר.
התערוכה נוגעת במגוון רחב של נושאים בהם הסתכלות באדם ,בעולם ,במרחב ,תוך
בחינת שאלות של הגדרות ,ספקות ובחירות ,תחושות ,חרדות ומבט עמוק אל תהליך
היצירה.
בקטלוג התערוכה כתבו מורי מגמת אמנות לתלמידיהם:
"זיכרונות חיים .רגעים משמעותיים שהובילו אתכם אל תערוכת הסיום...עמודים מעוצבים
המתעדים תהליכים מורכבים ומסעות ארוכים אל הלא נודע .דמיינו לעצמכן שכבר בשנה
הראשונה במגמה יכולתם להביט בעתיד דרך כדור בדולח ולדפדף בין דפי הקטלוג.
בזמנים שעוד בדקתם בהיסוס איך ניתן לתאר את העולם בקו וכתם ,בתקופה שתהיתם
אם תוכלו להביע בעזרתם את עולמכם הפנימי ,האם יכולתם לראות דרך שקיפות כדור
הבדולח את הדימוי והטקסט שנוכח כאן? תארו לכם שיכולתם להיכנס דרך הפריים
ולראות לפרטי פרטים איך חלל התצוגה של כל אחת ואחד מכן מתמלא לאט לאט במבע
ייחודי ,במאגר חוויות ותפיסות ,בחומרים שבחרתם ,במדיום אותו חקרתם ,או אולי
במרחב משולב מדיומים .מה הייתם חושבים על עצמכם אז ,לו התבוננתם בעתידכם?
אותו מבט בכדור הבדולח הוא קיסמה של האמנות ...אל מול כל ההתהוות הזו ,כאן
ועכשיו ,אנחנו מתבוננות יחד אתכם  -בכל מה שיצרתם ..מביטות בעיניים מלאות גאווה
ונוצצות ככדור בדולח ,ומבינות שהרגע שנדמה כסיום הוא תחילת הדרך לעתיד חדש
העומד בפתח .אנחנו מאחלות לכם בהתרגשות ובאהבה רבה שהדרך הארוכה שחוויתם
לקראת תערוכה עצמאית תלווה אתכם כזיכרון מאפשר ומעניק לכל מצב ועניין .שהדרך
המפותלת הזו תאפשר לכם לקחת בתרמיל האישי שלכן יצירתיות ,התמודדויות ,תסכול
והצלחה ,סקרנות ,אתגר ובעיקר הרבה הכרה ואמונה בעצמכן וביכולתכן".

בנוסף לתערוכה תוצג בחלל המרכזי "לב אלון" תערוכת עבודות בתחום העיצוב ,תחום
שמתפתח ומקבל דגש נוסף במסגרת הלימודים במגמה.
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