ברכת עדי הרלינג גולדשטין  ,בשם מורי האמנות
ערב פתיחת תערוכת עבודות גמר ארצית  ,בבית הספר לתקשורת חזותית  ,מכללת
עמק יזרעאל.
 4.9.18ערב תשע"ט.
על מקומה של היצירתיות כחלק מבריאות נפשית כתב הפסיכולוג וויניקוט:
" החיים הם בעלי משמעות רק בתנאי שהיצירתיות היא חלק מחוויית החיים
של היחיד.
יצירתיות היא היכולת לשמר במהלך החיים משהו השייך מטבעו לחוויית הינקות.
היכולת לברוא את העולם .כשאדם חי חיים יצירתיים הוא מגלה שכל מה שהוא
עושה מחזק בו את התחושה שהוא חי ונאמן לעצמו" .
תלמידי אמנות יקרים,
ניתנו לכם המרחב ,הזמן  ,החומר והליווי הצמוד ליצור יצירות אותנטיות שאין
עוד כמותן בעולם כולו.
להוציא לאור את השאלה ,הקונפליקט ,הנושא שעל ליבכם ,שבעיני רוחכם,
החבוי בתוככם .מהות העבודה בסדנאות האמנות  -לתת מקום אישי  ,מקום
נכון לכל אחת ואחד מהתלמידים.
התערוכה הזו העומדת כאן היום ,מספרת לכולנו באופן חזותי מה שיש לכם
בראש ,בלב בנפשכם הכמהה ליצור ,לבטא ולהביא לעולם.
שיח עמוק ואמיץ של מתבגרים עולה מהקירות .אוריינות חזותית .
האמנות לא נועדה לקשט בתים .האמנות נועדה לבטא את כל מה שאתם
אומרים בשקט או בצעקה כל אחד מכם בדרכו הייחודית בעבודת היצירה.
תודה על הזכות שנתנה לנו המורים להוביל אתכם בעולמות נסתרים.
תודה על הזכות שלנו המורים להתרגש אתכם יומיום בסדנאות .להתרגש
מדרך עבודה ולמידה שאין לה תחליף .עבודה עם נוער חושב ,מרגיש ,שואל,
מבטא ,משתף  ,חושף ומתמודד .נוער המחזק את התחושה שהוא חי ונאמן
לעצמו ומשתייך לקהילת יוצרים.

"אנחנו נולדים בקשר ,נפצעים בקשר ונרפאים בקשר" אמר הנדריקס,
עבודת האמנות עוסקת בכל אלו ומרפאה אותנו יומיום.
התערוכה הזו כאן היום ,היא ההוכחה לכמה חשוב לקיים התחנכות ולמידה
עמוקה זו במערכת החינוך .
אוצר יקר המגמה שלנו במערכת החינוך ,אוצר יקר יצירותיכן .
מעשה חינוכי המאפשר לכם להיות אתם במיטבכם.
המשיכו ליצור ונמשיך יחד להיות פעילים בשדה האמנות שעליו לעולם
לא נוותר.

תודה לאבירם ממכללת עמק יזרעאל ,מבית הספר גורן לתקשורת חזותית על
האכסניה ועל האוצרות הרגישה והנהדרת.

תודה לעינת המפקחת על המגמה  ,השומרת  ,המקדמת  ,התומכת והיודעת לקרוא את
העולה מהקירות ומהמרחב כולו כאן היום ומבינה את גודלו של המעשה.

תודה לכם ההורים על האמון ועל הדרך המשותפת ששיאה הוא כאן כולנו יחד
היום.

ולך תמר כרמי ,המנחה שלנו המורים,
לאחר יותר מעשרים שנים שאת :מובילה ,סוחפת ,מלמדת  ,מעוררת השראה
ומובילת דרך ואנחנו מורי האמנות אחרייך  ...רוצים להודות מאוד על
המפגשים ,המצגות ,התערוכות ,התכתובות ,הביקורים  ,החיזוק והשמירה
הבלתי מתפשרת על פיסת מציאות נדירה זו.
האנרגיה וההתלהבות שלך סללו והאירו לנו את הדרך .
צאי לדרכך החדשה בריאה ומלאת כוחות
בטוחים שתמשיכי ללמד וליצור כך או אחרת – הרי זו דרך חיים ,זו הבריאות
הנפשית.

באהבה מאתנו מורי האמנות .

