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2020

אנחנו יוצרים מלידה. נולדנו מצוידים ביכולת ליצור כל דבר העולה על רוחנו. הידע ליצור טמון בנו ועובר 

דרכנו מדור לדור. כל אחד מאיתנו מעשיר את נסיונו ורוכש כלי יצירה מגוונים בתחומים שונים. 

היצירה האמנותית איננה שונה מכל מעשה יצירה אחר. היא מתחילה, כמו כל דבר, עם מחשבה, רעיון, 
המרגש  כל כך.  הכיפי  השלב  וזה  לתרגמה לממשות.  נותר  עתה  בעיני רוחנו.  תמונה  לכדי  המתגבשים 


והמדליק. כל אחד מאיתנו מממש זאת אחרת ומביא את מחשבותיו גם לכדי ביטוי אמנותי. 

כמו נמלים גם אנחנו, מחליפים ידע ונסיון ביננו. וגם מעבירים ידע לדורות הבאים כאן ו/או בכל מקום 

בעולם. כל דור מעביר ידע הלאה ומרחיב את האפשרויות לדור שבא אחריו. 

המכנה המשותף לכל הוא הרחבת הגבולות, הסרת הגבולות הישנים וחתירה תמידית לחופש וחירות 

בכל תחום ותחום, קל וחומר בתחום היצירה האמנותית.


היצירה התיאטרונית- פרפורמטיבית העכשווית הגיעה להישגים מרשימים של חופש ופריצת גבולות. 
מרכז היוצרים שלומי הוא דוגמה חיה לכך. זכיתי להיות ממקימיו ומיוצריו ומלווה אותו באופן פעיל מאז 
היווסדו. אני שמח על ההזדמנות לקיים מפגשי לימוד במסגרת חגיגות 20 שנה לקיומו, בהן אוכל להציע 
והיצירה  הבימוי  בתחום  וההתנסות  הידע  את  להרחיב  שמבקש  מי  לכל  מתקדמים  יצירה  כלי 
ישנים  וותלמידים  חדשים  תלמידים  להפגיש  מיוחדת  להזדמנות  הזמנה  זא  התיאטרונית-פרפורמטיבית. 


כאחד.

מתקדמים   יצירה  כלי  הקניית  שתכליתם  ומקיפים   מעמיקים  מפגשים  מציע  הנני  שנת 2020  במהלך 
המאפשרים למשתמשים ליצור מתוך עמדת מוצא  וגישה חדשים לכל שדה היצירה באשר הוא.  המכנה 
המשותף של כל הנושאים הוא הרחבת היכולת שלנו להכיל במקום להפריד.  פעולת הרחבת היכולת היא 
פעולה ממשית וחוויה בלתי נשכחת של סיפוק והתרגשות .  רכישת כלי יצירה אלו משמשים אותנו כמובן 
גם בחיי היום יום ובאופן קבוע ותמידי.  בסופו של התהליך יוכל כל אחד ואחת מן המשתתפים להציג 


יצירה שנוצרה בהשראת המפגשים. 


נושאי המפגשים:

.1
 המציאות האמנותית 

.2
הדבר והסמל של הדבר

.3
הכל כלול

.4
אילתוריזם ישראלי

.5
זה מה שזה

.6
יצירה מתמדת

.7
התחביר האמנותי - הכנות להצגת היצירה האישית

.8
התחביר האמנותי- הכנות והצגת היצירה האישית


שמונה מפגשים יתקיימו במהלך המחצית הראשונה של השנה. בימי שני ושלישי:  

בחודש פברואר 10.2  ,4.2


בחודש מרץ  23.3 ,17.3 ,16.3 

בחודש מאי 12.5 ,11.5 ,5.5 


כל מפגש בן 8 שעות. ס״ה 64 שעות. 
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