תכנית ייחודית ללימודי אספנות עיצוב ב"סלון שלוש"

עיצוב :היסטוריה ,אספנות ,אוספים והסיפורים שמאחורי הקלעים
ד"ר דניאלה אוהד
מרץ – מאי 2012
גלריה שלוש שמחה לארח את ד"ר דניאלה אוהד )ניו-יורק( בקורס עיצוב :היסטוריה ,אספנות,
אוספים והסיפורים שמאחורי הקלעים ,אשר יערך ב"סלון שלוש" במתכונת של עשרה מפגשים
שבועיים בין החודשים מרץ – אפריל .2012
אספנות עיצוב הפכה בשנים האחרונות לאחד התחומים החמים והמסקרנים ביותר בשוק האמנות
הבינלאומי המושך אספני אמנות ,מעצבי פנים ,אדריכלים ובעלי משיכה והערכה לאסתטיקה .התפתחותו
של תחום זה משקפת את העידן העכשווי בו המודעות לאסתטיקה ולעיצוב היא משמעותית יותר מאי פעם
ומשפיעה על חיי היומיום של כולנו .זהו תחום דינמי שמשתנה ומתחדש מעונה לעונה ופונה לקהל הולך
וגדל של מתעניינים אשר עוקבים אחריו באדיקות.

ד"ר דניאלה אוהד  -היסטוריונית עיצוב ,כותבת,
ויועצת אספנות  -חיה ופועלת בניו יורק ,מגיעה לארץ
ומביאה עמה את התכנית הייחודית ללימודי אספנות
עיצוב .לרגל ביקורה מציעה גלריה שלוש הזדמנות
נדירה ללמוד ממקור ראשון על תחום האספנות
המוביל היום בעולם העיצוב.

התוכנית מיועדת לחובבי העיצוב המשובח ,לאלה
החפצים להציץ לבתים היפים בעולם ,לדעת
כיצד מצאו את מקומם רהיטים תעשייתיים -
שיוצרו בשנות החמישים בצרפת עבור בתי ספר
ובתי חולים  -בתוך הבתים המעוצבים בעולם ,או
מדוע אספנים משחרים דווקא לרהיטים מתנועת
הקראפט האמריקאית ולא האנגלית.

אם האסתטיקה שמגדירה את המאה העשרים
ואחת מרתקת אתכם ,אם אתם מודעים לכך
שטעם ניתן לרכוש ,שואפים לשבח את הטעם
האישי ,לזהות טרנדים ,להיות מעודכנים ,לדעת
איך לאתר את הדבר הנכון  -זה הקורס
בשבילכם.

הקורס יתקיים ב"סלון שלוש" ,חלל ייחודי הנמצא בקומת הגג של גלריה שלוש בתל אביב .החל משנת
 2010שוכנת הגלריה באגף המערבי של "בנין התאומים" ,אשר תוכנן ונבנה בשנות ה 20-בסגנון הניאו-
קלאסי" .סלון שלוש" הינו המקום המושלם לאירוח התוכנית עיצוב :היסטוריה ,אספנות ,אוספים
והסיפורים שמאחורי הקלעים .החלל הפתוח והמקורי ,הנוף העירוני המרהיב ,עבודות האמנות ,וכל זה
בקומת הגג של מבנה עוצר נשימה ,שסיפורו ההיסטורי ושימור הערכים החזותיים שלו משמשים מעטפת
אסתטית ליצירה עכשווית חיה .אלה מהווים רקע חזותי וערכי לתכנית אספנות העיצוב של ד"ר אוהד
ומאפשרים סביבת לימוד ואווירה חד פעמית.

הקורס ייערך בימי שלישי בין החודשים מרץ – מאי
הקורס בנוי מעשרה שיעורים בני שעתיים
מסלול בוקר בין השעות 11:00-13:00
מסלול ערב בין השעות 18:00-20:00
מחיר הקורס ₪ 3,000
מספר המקומות מוגבל

לפרטים נוספים ולהזמנות:
גלריה שלוש לאמנות עכשווית
טלפון03-6200068 :
פקס03-6200069 :
nirai@zahav.net.il

