
 צבע ב'פארק
 

 האג'נדה שלנו
 

 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פרוייקט רוחבי שעתיד להתקיים בשכונה ב' בפארק הסופרים, פארק חדש
 שנחנך לפני כמה חודשים. בפארק ישנם קירות רבים ואפורים שהם קירות של התושבים עצמם (קיר כניסה/
 קיר אחורי של הבית) בהם אנו רוצים ליצור אומנות כאן בב"ש, בשכונות שמשלבות וותיקים וצעירים כאחד.

 

 התאגדנו יחד קבוצת אנשים מבאר שבע שרוצים שהרעיון הזה ייצא לפועל ויהפוך למציאות.
 התהליך יקרה בשיתוף עם: ציירים מקומיים מבאר שבע, "הרשת: באר שבע"- התארגנות צעירים עירונית

 קהילתית, גורמים נוספים בעלי זיקה לאומנות, כאשר אחת המטרות הן שהעירייה תיקח בפרויקט חלק, כגורם
  שאחראי על יצירת הפארק.

 
 מאחר ושם הפארק הינו "פארק הסופרים" חשבנו על תמה משותפת לכל הציורים והחלטנו יחד על המוטיב

 של "סיפור", 3 האופציות שהעלנו לטובת הרעיונות:
 1- ציור אינטראקטיבי - קשור לסיפור כלשהו - ציור שהקהל משתתף בו (למשל: כנפיים, או "איפה אפי")

 2- שיר / קטע מסיפור/ ספר. שברקע יש ציור שקשור למלל הכתוב.
 3 -ציור שמתאר את סיפור השכונה / משהו שקשור לסיפור החיים של התושב שהקיר שלו. יירקם עם בעל

 הדירה ובשיח משתף עם תושבי השכונה.

 
 המטרה של הפרויקט הוא ליצור כאן מפגש קהילתי בין התושבים לבין הציירים, ולהפוך את הפארק

 למקום אומנותי שיוצר מפגש בין אנשים.
  על כן הבנו כי המפגש עם התושבים שהקירות שלהם יצטרך להיעשות לפחות ב-2 מפגשים -

  הראשון-היכרות, הסבר על הפרוייקט והצגת סקיצות, תיק עבודות.
  המפגש השני- החלטה ותיאום ציפיות. קביעת מועד והשתתפות התושב בעלויות/חומרים/כלים.

 
 אני מבינים כי השיח מול התושבים חייב להיות הדדי ובשיתוף פעולה מאחר והרצון של שני הצדדים הוא

 הכרחי, גם כי הציור ישאר הרבה אחרינו וגם עבור תחושת השותפות וההסכמה. לצד זה, האמנים מביעים את
 החשיבות בחופש הביטוי שלהם ליצור אומנות משלהם, דבר שיכול ללכת יד ביד בצורה דואלית והדדית בכך

 שיעבדו בצורה ברורה, ממוקדת ובעלת אג'נדה משותפת לכולם, יחד עם התושבים.
 

 החלטנו שאנו לא רוצים שזה יקרה באירוע אחד אלא בכמה אירועים קטנים שבמקביל אליהם יהיה מעין
 מפגש, פסטיבל קטנטן שקורה - חשבנו על פעילויות עם זיקה לאומנות ודברים שיוצרים מפגש- אקרו-יוגה,

 מכירת אומנים, פיקניק קהילתי, מכירת עציצים DIY ששותלים יחד, סדנת יצירה כלשהי, סדנת מיחזור, ציור
 שיתופי (אנו נותנים סקיצה והתושבים צובעים) ועוד. כל אלו יקרו במקביל ליצירת הציור.

 
 לפרוייקט הזה יש פוטנציאל אדיר להפוך לפרויקט אומנותי מדהים שקורה עם הקהילה, פרויקט שיכול

 להפוך למקום עלייה לרגל של אומנים מכל הארץ ואולי גם מהעולם. זה הזמן לעוף עם הרעיונות והדימיון על
  מה שהייתם רוצים ליצור ולהפוך את המרחב הקהילתי לנעים יותר.

 
 בשלב זה אנו יוצרים מאגר תושבים שמעוניינים > נבצע תיאום ציפיות ראשוני טלפוני > ננסה לעשות התאמה

 בין ציפיית התושב לסוג הז'אנר שכל אחד מכם מצייר > נתחלק לבתים > התחלת עבודה משותפת (מידות,
 צבעים וכו') והחלטה על ציור > קביעת מועד > פרסום בשכונה > השגת תקציב וחומרים > יצירת ציור.



 
 אשמח לשמוע אם תרצו לקחת בזה חלק.
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