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חדשות לימודים

תערוכת קומיקס במוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס 

המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס בחולון מציג תערוכה 
יצירות בדיאלוג על  800-יוצרי קומיקס ו 75, כותבים 6חדשה של 

התערוכה תתקיים בתאריכים , מקום ותרבות, מה בין קומיקס'
תערוכה זו הינה תערוכה שנייה בסדרה של . 6.5-30.10.2010

בנושא קומיקס ישראלי הסוקרת את עבודתם של יוצרי , שלוש
. ועד היום 90-קומיקס ישראליים הפועלים מאז אמצע שנות ה

. בתערוכה מתקיים דיון בין יוצרי הקומיקס ובין שישה כותבים
 

 
הדתי ואפילו , האוטוביוגרפי, הבדיוני, הפופולרי, בישראל רוב רוכשי חוברות הקומיקס

נדמה כי הסצנה קטנה מכדי לאפשר . שומרים על החוברות מכל משמר, האורבני
פגישה של חובבי קומיקס . או תרבות החלפה או מכירת חוברות - מועדוני מעריצים

 . נראית לעיתים כמו פגישת מחזור של חבורה בעלת קודים פנימיים משלה
 

קורא ואז משליך , זה מוצר צריכה שאתה קונה. ביפן הקומיקס נחשב בעיקר בידור'
כשמישהו קונה חוברת קומיקס הוא שומר אותו בספרייה , לעומת זאת, בצרפת. לפח

 . אוצר מוזיאון הקומיקס בבריסל, ציין אמברואז לסל', יש לו ערך אספני, הרבה זמן
 

עבודות , הכותבים בחרו מתוך שמונה מאות העבודות שנאספו לקראת התערוכה
קובי : ששת הכותבים ומאמריהם הם. שילוו את כתיבתם ומתפרסמות לצידן בקטלוג

שנות התשעים  - מקומיקס, 'צור שיזף, ב/מסכת שבת דף לג, תלמוד בבלי, אוז
דרוש 'אבנר ברנהיימר ', שלוש נשים יוצרות קומיקס, 'און-ר יערה בר'ד', העצובות

וניצה ' בקומיקס ישראלי העכשוויגוף של סריג  - גיבורי הבד והבדיה, 'יעל טרגן', גיבור
 . 'הבניית הזהות המגדרית של חיילות בקומיקס הישראלי, 'לבבי

 
' איך עושה קומיקס'שבעים וחמישה יוצרים בתערוכה התבקשו לענות בדרכם על 

 .'מקום ותרבות, מה בין קומיקס'וששה כותבים התבקשו לכתוב על 
 

 
 

אני יוצר קומיקס כתוצאה משילוב בין האהבה לציור ': יוצר הקומיקס אסף חנוכה כותב
חבר בקבוצת אקטוס , יוצר רב תחומי, ירמי פינקוס. 'ובין חוסר הרצון לצאת מהחדר

כאמן קומיקס אני יכול . אני אוהב לספר סיפורים':  בשנקר אומראיורוראש המסלול ל
אז . 'לבנות עולם ספרותי מורכב ולהשתמש באיור ובטקסט כדי להעצים את היצירה

מה שלקחתי . טוב יותר מסרט ויותר טוב מספר': משיב נמרוד רשף? מה זה קומיקס
 . 'איתי בתיק מאז כיתה ב

 

ימים פתוחים וארועים

יום פתוח לתואר : 28.5
המסלול האקדמי  -שני 

 המכללה למנהל

יום פתוח ללימודי : 11.6
הנדסה במרכז האקדמי 

הטבות לימודים אינפו

הנחה לסמינר  50%
רפואה קוריאנית

מיני לפטופ מתנה 
לנרשמים ללימודי 

מחשבים

מלגה  100%-50%
ללימודי הנדסה

ח 'ש 1000עד  500
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הצעות עבודה  

יד שניה  

 
 

אני . הוא קולוניאליזם כלכלי, גלובלי הוא כיבוש, אני לא כל כך אוהב גלובלי': קובי אוז
אני . דברים שיכלו לצמוח כאן ורק כאן בעציץ קטן ושמו ארץ ישראל, אוהב ספציפי

ישראליים אפשר להנות מהם /יהודיים/אוהב דברים שדרך משקפי תלת מימד עבריים
 . 'פי אלף

 
הוא ההיפוך המושלם מהביטוי , אין לו עורך, קומיקס אמור לפרוץ גבולות': צור שיזף
ואז . להכות מלמעלה לדחוף מהגב ומתחת, הוא אמור לבעוט מלמטה, המסגרתי

, דודו גבע היה הכהן הגדול שערבב שטויות. הגיעו האביר זיק והברווז של דודו גבע
הוא היה נציגה של תל אביב כפי שנוצרה . אהבה ופוליטיקה במרק ברווז אחד, זיונים

פקידים קטנים ואפורים שמצחיקים , חלומות, תשוקות, עיר של שטויות. ברגע שנולדה
 . 'את תושבי העיר הנתונים לחסדיהם

 
 פוליטיקהביום פתיחת התערוכה יתקיים כנס קומיקס בינלאומי בשיתוף המרכז לחקר 

בכנס ישתתפו חוקרים ויוצרי קומיקס . וחברה אירופית באוניברסיטת באר שבע
 .אלוהים וקומיקס, פוליטיקה וקומיקס, נשים וקומיקס: בשלושה מושבים

 
  11:30-18:30במדיטק חולון בין השעות  06.05.10הכנס יתקיים 

 
  לימודי אמנות

 
  לימודי עיצוב

 
  ייעוץ לימודים

  לימודים      שלח לחבר          הדפס  
 

הנחה לסדנאות 
תקשורת

מבצע מטורף לתושבי 
הצפון ברוית אסף

 -לימודי מחשבים 
מבצע חבר מביא חבר

לוח לימודים

לימודים אינפו בגוגל

דרושים

לימודי רפואה סינית 
עתיקה

מצאת  -יצאת מהנדס 
!עבודה

מלגה ללימודי  100%
הנדסה

קורס חשבי שכר בכירים

קורס יועצי מס

Курсы на русском

לימודי מחשבים

מכון שכטר

קורסים לניהול עסק

לימודי איפור

לימודי קוסמטיקה וטיפוח

עיצוב , גרפיקה ממוחשבת
גרפי

קורס ניהול אתרי אינטרנט

לימודי שוק ההון

לימודי הנדסאים

קורס קידום אתרים

קריאה  -לימודי כירולוגיה 
בכף היד

לימודי נומרולוגיה

רפואה משלימה בגישה 
אישית

הכנה , השלמת בגרויות
לבגרות

, קבל מלגה, בוא ללמוד
!תתחיל לעבוד

הכשרת מטפלים בעיסוי 
ושיקום אורתופדי

, חינוך גופני, לימודי תעודה
רפואה משלימה, הוראה

המרכז הישראלי ללימודי 
עיצוב

תואר בהנדסה בתל אביב

קורס , לימודי קוסמטיקה
איפור

שינניות, לימודי סייעות

קורסי רוחניות ומודעות

מכינה קדם אקדמית 
בווינגייט
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B.Scלימודי הנדסה תואר 
בצפון. 

, תסריטאות, לימודי קולנוע
צילום

הכשרת מטפלים במגע

קורס ברמנים

ירין  -בית ספר לאיפור 
שחף

להיות מטפל רפואה סינית

הכשרת מאמנים ומדריכי 
ספורט

לימודי צורפות

לימודי מחקר רפואי

קורס מאלפי כלבים

קורס דולות

תואר ראשון במשפטים

מנהל עסקים תואר ראשון 
ושני

לימודי עיצוב שיער

לימודי הנדסה

לימודי בישול ומלונאות

הכשרת מוניטורים

ס ללימודי משחק'ביה

הכשרת מטפלים

לימודי רפואה משלימה

המכללה האקדמית 
האוניברסיטה  -אשקלון 

שלי

פסיכומטרי ללקויי למידה

לימודי תכשיטנות

בגרות ופסיכומטרי 
בירושלים

לימודי רפואה משלימה

לימודי עיצוב אופנה 
ונעליים

לימודי שיאצו

לימודי משחק

מכינה ללימודי רפואה 
ל''בחו

HIGH Qפסיכומטרי 

פסיכומטרי

מינהל עסקים

דרושים

לימודי הוראה חינוך

תרגומים

סאונד, לימודי מוזיקה 

לימודי סאונד

הכשרת מאלפי כלבים

לימודי ספרדית

לימודי מנהל עסקים

ר'פסיכומטרי ובחינת אמי

לימודי צילום

רפואה משלימה

לימודי כושר גופני

רפואה משלימה באינטרנט

דפי סטודנט

חינוך

המועצה להשכלה גבוהה

אינדקס עסקים
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לימודים

אינדקס לימודים

בניית אתרים

 RSS   |     מערכת חדשות לימודים   |     פרסום לימודים   |     כתוב לנו   |     תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות   |     הפוך לדף הבית   

 Copyright © 2003 www.limudim-info.co.il All rights reserved   מ "אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע   /  לימודים אינפו    :כל הזכויות שמורות   

Page 4 of 4 תערוכת קומיקס במוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס/ חדשות לימודים אינפו

17/05/2010http://www.limudim-info.co.il/one_news.asp?IDNews=9741


