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כותרת :איציק רנרט  -שנקר :תערוכה בוגרים
בביה"ס שנקר של עיצוב גרפי.
ירון וילנסקי  :המלצת תרבות אחת ,בימים האלה בבתי הספר
למיניהם לאמנות ,לעיצוב יש תערוכות סוף שנה ,הם יהיו עוד יום
אחד ,יש אפשרות ללכת מחר לתערוכה בבית הספר שנקר .אנחנו
עם איציק רנרט ,ראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר .שלום.
איציק רנרט  :שלום.
ירון וילנסקי  :אז בוא תזמין את האנשים ,תגיד להם למה כדאי
להם לבוא לראות את תערוכת הסיום אצלכם.
איציק רנרט  :טוב יש לנו בוגרים מאוד מוכשרים שמרחיבים את
ההגדרה של המקצוע שהוא בדרך כלל עיצוב גרפי ,לוקחים אותו
להרבה מאוד מקומות מעניינים .יש לנו אלמנטים של עיצוב
אינטראקטי ולמדיה אינטראקטיבית ,אתרי אינטרט ,עיצובים
שיוצאים מהמחשב ומגיעים לחלל הפיזי האמיתי ,הרבה מאוד
עבודות שנוגעות בישראליות ,יש לנו למשל פרויקט מאוד מעניין
של סטודנטית שאבא שלה גרמני ואמא שלה יהודיה ...על החיים
שלה בתור מישהי שהיא בעצם בת תערובת .יש פרויקט שלצערי
נהיה יותר רלוונטי מתמיד על הומופוביה ,קברים מסוכר עם
טקסטים עליהם ,טקסטים אנטי הומואים של סטודנט שבתור ילד,
ילד הומו ,עבר השפלות ועכשיו מנסה דרך הסוכר לפתור את
הבעיה.
ירון וילנסקי  :וזה קיבל עוד יותר עכשיו משמעות.
איציק רנרט  :כן ,האמת שהיום זה קיבל משמעות מצמררת
לראות את הקברים האלה מסוכר .יש המון פרויקטים עם ענין
חברתי ,פרויקט של סטודנט שאסף כל מיני חלקים בזבל ועשה
מהם בובות ,והבובות אמורות להיות חברה לצעצועי מעצבים
שהתרומות יהיו לפליטים.
ירון וילנסקי  :כן ,תגיד אני רואה ,יצא לי לראות כבר כמה וכמה
תערוכות סיום ,הסטודנטים של היום עדיין כאלה שמתפרעים או
שהם כבר חושבים על מקום העבודה שאולי יקח אותם בעתיד
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וככה מנסים להתאים את עצמם יותר לשוק?
איציק רנרט  :אני חושב שיש פה איזה מן משחק של משיכת,
כיפוף ידיים .הסטודנטים חלקם מעוניינים לעשות שואו אוף של
יכולות בשביל שיקחו אותם לעבודה .אנחנו כבית ספר מנסים
לגרור אותם דווקא לכיוון יותר אקדמי ונהיה באלאנס מעניין בין
שני הדברים.
ירון וילנסקי  :כן.
איציק רנרט  :כשאתה מגיע לתערוכות אתה רואה שיש הרבה
יכולות מקצועיות מצד אחד ,אבל שהענין הוא גם חינוכי ואקדמי
ותרבותי.
ירון וילנסקי  :כן ,רק להזכיר עוד שאתה ,המחלקה של רק אחת
מהקומות ,יש גם עוד ,עיצוב טקסטיל אצלכם ,עיצוב מוצר ודברים
כאלה ,נכון?
איציק רנרט  :כן ,יש הרבה מחלקות עיצוב ,כל התערוכה ,אני לא
חשוד באובייקטיביות אבל בכל זאת באובייקטיביות התערוכה
נהדרת.
ירון וילנסקי  :אכן .איציק רנרט ,נזכיר היום ומחר יום אחרון
למי שעדיין לא הספיק.
איציק רנרט  :מחר עד שמונה בערב.
ירון וילנסקי  :מחר עד שמונה .מומלץ בשנקר ברמת גן .איציק
רנרט ,ראש המחלקה לתקשורת חזותית ,תודה רבה.
איציק רנרט  :אין בעד מה ,נתראה שם .ביי.
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