
 הצעות להפעלות בכיתה
  מתוך כתב העת "פלטפורמה"

 

  אמנות הכביסההפעלה ראשונה: 
 ייראו כיצד. בבגדיו דבקו ושאלו, שלו הציורים על שישן נוכח וכשהתעורר, בסטודיו שנרדם אמן דמיינו

 היכן? פיקאסו או מונדריאן, גוך-ון של המלוכלכת הכביסה תיראה ואיך? סזאן של המלוכלכים הבגדים

 ?ההבדלים טמונים

, מכנסיים, חולצה: שלכם הלבוש פרטי פי על מגזרת( מבריסטול או עיתון מנייר או) אריזה מנייר גזרו

 הקפידו! ללכלך התחילו – שבא מה או – גואש, שמן, פנדה צבעי בעזרת. וכדומה חצאית, כובע

 יצירה מול זאת לעשות אפשר. שבחרתם האמנית או האמן של הציור ולשיטת לסגנון יתאימו שהכתמים

 עתה. הייחודית ומהצבעוניות המכחול ממשיכות להתרשם כדי גלויה או רפרודוקציה מול או במוזיאון

 מומלץ. לייבוש המלוכלכת הכביסה את תלו: ולעבודה, באטבים הצטיידו, במסדרון חבל או חוט מתחו

 תמונה לאיזו לנחש ונסו, יצירות של צילומים או גלויות ביניכם החליפו": הזאת הכביסה מי של" לשחק

 .בגד כל מתאים

 

 תמונה מרובעת: לתבנית מבעד עינינו את ששוטפים לדימויים רגילים אנו

 המחשב. או הטלוויזיה החכמים, הטלפונים הטבלט, בעיתון, פרסומת ממוסגרת,

 בציור ההתנסות מרענן. חידוש יהיו מצוירים גרביים זוג או מתנפנפת גופייה

 האמנים, של האישי היד" ב"כתב שלנו ההתבוננות את תעמיק המכחול משיכות

 בין שיח בדו אישי יד" "כתב להוסיף מאפשרת מחייבת הבלתי וההכתמה

 .דיוקן מעין להיות יכולה כביסה שגם להיווכח ותוכלו בבגדים הביטו הסגנונות.

 

אם תשלחו לנו צילומים ורשמים מביצוע ההפעלה, אותם נעלה לגלריה יעודית להתרשמות נשמח 

 !הקוראים האחרים. בהצלחה

 

http://www.imj.org.il/youthwing/magazine/


 התמונה מן שיצאה הדמותהפעלה שניה: 
לוקחים אותה  כך-בתערוכה ואחר למסע אותה מובילים מתמונה, ואתם יוצאת שדמות לעצמכם דמיינו

בבית.  וממשיך שמתחיל בגלריה חווייתי סיורמאפשרת  איתכם הביתה. ההפעלה הזאת

מודפסות  דמויות של מהמדריך/ה מגזרות מקבלים בהדרכה זה? המשתתפים את עושים איך

לבן. -פשוט בשחור זירוקס צילום אפילו להיות יכול ההדרכה. זה שבמסלול יצירות מתוך הלקוחות

 :זו ההנחיות שיינתנו למודרכים יהיו ברוח

 

 

 בגלריה

 האופי תכונות מהן ?מקצועה מהו ?שלה התחביבים מהם ?לה מתאים שם איזה .בדמות התבוננו .1

 ?שלה

 הדמות את וצבעו מולה שבו .שבידכם הדמות לקוחה תמונה מאיזו וגלו בתערוכה הסתובבו .2

 .המקורית לתמונה בהתאם

 אותה והצמידו הצביעה את השלימו ,הדמות את הפכו ,שלה האחורי הצד נראה כיצד דמיינו .3

 .שדכן בעזרת ארטיק של למקל

 שהדמות תרצו היכן .היצירות מול אל ,קדימה בדמות האוחזת ידכם את והושיטו אחת עין עצמו .4

 ?שתנוע תרצו כיצד ?תעמוד

 לאופי בהתאם הדמויות בין דיאלוג כתבו :בובות לתיאטרון קצר מחזה הכינו .לזוגות התחלקו .5

 את להציג תוכלו .המקורית מהתמונה איתן מביאות שהן לחוויות ובהתאם הציור לסגנון שלהן

 .תיאטרון של כבמה שתתפקד תמונה של ריקה מסגרת מאחורי ,הקבוצה מול הזה המפגש

 עוד לצרף ניתן .לסרט אותו ולהפוך חכם טלפון של במצלמה לצלם אפשר הבובות תיאטרון את .6

 לבן קיר על כצלליות המקל  דמויות את להקרין ניתן .מקל דמויות של מסיבה ולהציג דמויות ועוד

 שיהפכו המקוריות מהתמונות ואביזרים נוספות דמויות להוסיף אפשר .חזק אור מקור בעזרת

 .לצללים



 בכיתה או בבית

 כיצד .דומה בסגנון בית לו וציירו גדול נייר על הזוג את הדביקו ,לה המתאימים זוג-בת/בן לדמות ציירו

 נוספות דמויות לארח תרצו אם .מחמד חיות גם להוסיף תוכלו .והוסיפו ציירו ?הזוג של הילדים ייראו

 ולהזיז התמונה של האופק קו על חריץ חיתוך בסכין לחרוץ גם אפשר !הזמן זה – אחרות מתמונות שיצאו

 נוער בני עם הללו ההפעלות את ליישם ניתן .החדשה הסביבה בתוך שונים במסלולים הדמויות את

 .במחשב האנימציה או העיצוב מתוכנות באחת

 

 מוזיאלי חינוך מבחינת המוסף הערך

 שהם ברגע .תמונה לכל ייחודיים סגנוניים למאפיינים לב לשים הילדים את מזמינות הללו ההפעלות

 של האישי היד כתב עם בעצמם מתמודדים הם ,סביבה לה להוסיף או זוג-בן לדמות לשדך מתבקשים

 סגנוניים מאפיינים של הבנה ביטוי לידי להביא הזדמנות ומקבלים משלהם פרשנות מוסיפים ,האמן

 גלריות בתוך ויצירתית חווייתית להתנסות אפשרות לילדים לתת הוא הרעיון ,כללי באופן .אמנותיים

 הביתה לחזור נחמד תמיד .האמנות יצירות אל הילדים את תחבר דמויות של שהנפשה בהנחה ,המוזיאון

 בתערוכות ובמציאות בדמיון איתם ולטייל אותם ללוות להמשיך תוכל הדמות .מההדרכה מזכרת עם

 .נוספות

 

 אפילו, ליהנות יכולים יותר גדולים גם – מותאמת בהנחיה אך,  יסודי עד לגן לילדי מתאימה ההפעלה

.מבוגרים



 על כל פנים הפעלה שלישית: 

 מיוחדת אישית, משמעות מקבל שלהם האמנותי הביטוי כי מצאו רבים אמנים

 יכולים אתם גם הציור. למצע הופכות כשפניהם ועמוקה

 

מצייר נוף סיני מסורתי על פניו ומעורר מחשבות על יחסי  (Yan Huang) האמן העכשווי יאן הואנג

נוהגת  (Anisa Ashkar) הגומלין בין עבר להווה ובינו לבין סביבתו. האמנית הפלסטינית אניסה אשקר

מדי יום קליגרפיה עם טקסט פואטי המביע בכל פעם רעיון חדש ושופך אור על סוגיות לצייר על פניה 

 ומעצב האופנה לואי ויטון (Yayoi Kusama) בזהות שלה. האמנית היפנית יאיוי קוסמה

 (Louis Vuitto)  הציגו דוגמנית על רקע הנקודות המרהיבות של קוסמה והפכו אותה לחלק בלתי נפרד

 .מהסביבה

 
 2002גוך )הקטיף(", -אשקר, "מחווה לוואן אניסה

 

אמני הגוף הללו, ואחרים, יכולים לשמש השראה מצוינת לסדנאות איפור עם קהל במוזיאון. לפניכם 

 .עצות שימושיות לסדנת דיוקן עצמי עם בני נוער וילדים באמצעות איפור

 שטוח כדף הפנים

קטנטנים, אפשר לשתף בפעילות את הוריהם פעילות זו יכולה להתאים לכל גיל. אם בסדנה משתתפים 

 .ולעבוד כצוות

בחירת הדימויים, הצבעים והצורות וההחלטה היכן וכיצד למקם את צבעי האיפור על הפנים מניבה 



ממדיות שלנו, עם השקעים -קשת רחבה של משמעויות. האתגר הוא להצליח להתייחס לפנים התלת

 .כשטח עבודה שטוח –ים והרטובים והבליטות, האזורים החלקים והשעירים, היבש

 

 

 2002יאן הואנג, "נוף סיני, קיץ". ציור פנים, שמן על בד, 

 

אפשרות אחת היא להשתולל עם הצבעים כיד הדמיון הטובה, כאשר הצביעה מותאמת לתווי הפנים 

כגלי ומתחשבת בצורתן, אך מעניין יותר לשבור את הקווים הטבעיים ולהתייחס לפנים כדף משבצות או 

הים, למשל. במקרה כזה על המצייר להתעלם לגמרי מקיומם של שקעים ובליטות בפניו ולחשוב עליהן 

הכל. מבט אחד במראה, והרי זה פלא: הפנים הופכות  –כעל דף שטוח. יש לצבוע ריסים, גבות, שפתיים 

 .גוונים שטוחות לגמרי. מצע הציור כבר מוכן. כל שנותר הוא לצבוע אותו בצבעי איפור בשלל

 

 שטוח דף כעל עליהן ולחשוב בפניו ובליטות שקעים של מקיומם לגמרי להתעלם המצייר על

  

ממדי מקרטון ביצוע או -ידי הוספת רקע דו-אפשרות נוספת היא להפוך את הפנים לחלק מציור שלם על

ויר על בריסטול. באחד מחלקי המשטח חותכים חור שלתוכו מכניסים את הפנים. הציור הדמיוני מצ

המשטח וממשיך על הפנים, שהופכות להיות חלק אינטגרלי ממנו. מומלץ לצבוע את הקרטון בצבעי 

 .פנדה, שצבעוניותם וחומריותם דומות לצבעי האיפור



את הציור כדאי לתכנן קודם על דף טיוטה. הוא יכול להיות יצירת אמנות ידועה המצוטטת על הפנים, 

וי צורות וצבעים דמיוניים. במהלך ההפעלה יש לאפשר למשתתפים והוא יכול להיות דיוקן עצמי עש

 .לחשוב ולתכנן כיצד יבטאו את עצמם בצורות, מרקמים, דימויים וצבעים

 

 

 

 

 פנים חותמת

רגע -ההפתעה האמיתית היא בסוף. לפני שמורידים את האיפור לוקחים נייר ומצמידים אותו לפנים. בן

ריסים, גבות, שפתיים, אף; כל חלקי הפנים  –היא חותמת של הפנים  תיווצר על הדף תמונת דיוקן, הלא

יוטבעו על הדף וייצרו תמונה שאפשר להשאירה כך או לעבד אותה בנפרד לציור דיוקן שלם בעזרת 

צבעי פנדה. ניתן לחבר את ההטבעות הללו לציורי הרקע, אל הקרטון, כאשר הפנים יבצבצו מבעד לחור 

 .שבינתיים יתנקו מן האיפור. והרי לכם תערוכה במקום הפנים האמיתיות,

 

 :שימושיות עצות כמה

 .ידי משרד הבריאות-אלרגניים המאושרים על-הקפידו לבחור מוצרי איפור איכותיים והיפו   *

 .מומלץ להשתמש בצבעי פנים על בסיס מים ולמרוח שכבה דקה של קרם פנים כתשתית   *

 .אמנותי-הדרגתיים כדי לעורר רושם ציורימומלץ ליצור מעברי גוונים    *

 .ולבן, הם שימושיים ביותר-השיגו כמות גדולה יותר של צבעי איפור בשחור *  

 .הטבעות הפנים צריכות להיעשות על דף לבן כשהאיפור כהה ועל דף שחור כשהאיפור בהיר  * 

 .ניתן לאפר גם או רק את כפות הידיים ולשלבן בתמונה   *
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