קול קורא לאוצר .ת להגשת הצעה לתערוכה בגלריות של אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב לשנת תשפ״ב
כחלק מחזון המחלקה לאמנויות  ,גלריות האוניברסיטה מתפקדות גם כמעבדות התנסות עבור הסטודנטים.יות במסגרת
הכיתתית במהלך הלימודים .להלן קול קורא להגשת הצעה לתערוכות ,המיועד לסטודנטים.יות ובוגרי.ות מכל התארים
במחלקה .התערוכות יצגו בשנת הלימודים הבאה ,תשפ״ב .במסגרת זו לרשות הסטודנטים.יות במחלקה את התנאים
המיטיבים למימוש פורה של הידע הנרכש במהלך התואר .לאור העובדה שהשתלבות בעבודה בתחום האוצרות דורשת
ניסיון ,זוהי המלצה חמה להיענות לאתגר.
גלריית טרומפלדור
גלריית טרומפלדור הינה גלריה קהילתית הממוקמת ברח' טרומפלדור  19בעיר העתיקה בבאר-שבע .הגלריה הוקמה
ביוזמה ובמימון של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,עיריית באר-שבע וקרן רש"י .הכניסה לגלריה ולאירועים המתקיימים בה
היא ללא תשלום .הגלריה מציגה אמנות עכשווית הפונה לקהילה.
גלריית הסנאט
גלריית הסנאט היא חלל תצוגה הממוקם בתוך במרכז המבקרים ע"ש שרוט ,המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה
איירטון בתוך קמפוס מרקוס .הגלריה מארחת אורחי כבוד של הקמפוס ,סטודנטים ואנשי סגל ופתוחה לקהל הרחב ללא
תשלום .סיורים בתערוכה הן חלק בלתי נפרד מהכנסים המתנהלים אולם הסנאט של הקמפוס ,הצמוד לחלל הגלריה.
*לרשות ההצעות הזוכות יוקצה תקציב למימוש התערוכה ושכר אוצרות סמלי .ניתן להגיש גם הצעות כזוג או קבוצה.
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כל הסימונים באדום מציינים פתחי
כניסה .בשני הפתחים בין חדרי
הגלריה – ללא דלתות .בפתח
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