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גנילידלשעבר,הדרייב־אין

בימיםמסתיימתשםהתערוכה,

הספורטהיכלשלהקמתואלה
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בחממהבציגהשנתייםולפני

מיקרוסופטשלהטכנולוגית

היריד.במסגרת

אתליטבקגלריהמציגותעוד

מקדםתירושסרז׳אנקווה,דניאל

אברהםוציוןגולדמןיונתןאת

אתמציגהרו־ארטגלריהחזן,

P8גלריהקופרמינץ;יורם

האמנים.קולקטיבאתמציגה

יספקובאמנותהקלאסיהצדאת

גוטסמןמרכזכמוגורמים

ביתסטודיומכברי;לחריט

ליזהבהובלת״התחנה״,הספר

לאמנותרוטשילדגלריהגרשוני;

מיוחדיםפרויקטיםואחרים.

העצמאיותהאוצרותגםיוזמות

עצמון,גלונטעאלקלעירויטל

גולדיונישלציוריםהמציגות

שניהלבין,מיכלשלוצילומים

רשמושכברצעיריםאמנים

מיכלהאמניתניכרת.הצלחה

לאמנותהספרביתראששמיר,

ספיר,האקדמיתבמכללהוחברה

למקום.מיוחדמיצבתציג

האמנותהואעיצוב

החדשה

טרישצבעהשנייההשנהזוהי

לתחוםייחודימתחםמקדיש

מציגיםזובמסגרתהעיצוב.

לעיצוב,וגלריותמוצרמעצבי

ריזייןדיזיין,טאלנטסכמו

בשניםשעושיםואחרים,ספייס

להעלותניכרמאמץהאחרונות

שלהחשובלמקומוהמודעותאת

כחומרושימושי,אמנותיעיצוב

ביתית.ולאסתטיקהלאספנות

קריאיישנסאקווההמציגיםבין

איילהשלבעיצובה)לשעבר

מעצביםבשילובוכיוםצרפתי,

ועוד.מג׳נטהסטודיוחדשים(,

הפרויקטיםאחדהוא״ויטרינה״

עיצובביןהתפרקועלהמעניינים

גילרמןדנההאוצרתלאמנות.

כמומוכרים,אמניםעםמפתחת

וסיגליתצ׳רקםקיזרההוד,ניר

ייחודיים.מוצרקווילנדאו,

חלקםמדף״,״מוצריהיאהתוצאה

המבוססיםלשימוש,וחלקםלנוי

נעשיםולעיתיםהאמןעבודתעל

בסדרותממש,ירובעבודת

מוצרשלבמחיריםאךמוגבלות,

ועדשקל18מ־יצירה׳שלולא

שלפערכלומר,שקל000,5

לעומתאחוזיםומאותעשרות

אותםשלהאמנותעבודותמחיר

אמנים.

שלהמיוחדיםהמוצריםבין

נירשלקעקועמדבקתויטרינה:

המדוברתתערוכתומתוךהוד,

18יורקבניוקסמיןפולבגלריה

שלציורבעטיפתמחברותשקל(,

שקל(.40ינאיגיאשלאוזויה
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הצעותבמחיר.למרבהתימכר

בשעה)ר׳(מחרעדלשלוחניתן

לכתובת:00:71

artog20 gmail.com
גםלרשתעלה)ב׳(אתמול
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