
מורה נבוכים
למילוי טפסי מועמדות לביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023

יוצרים.ות יקרים.ות, 

הנכם.ן מוזמנים/ות להגיש הצעות לביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2023

הביאנלה תתמקד בעבודות מבוססות חומר – אובייקטים, סדרות, עבודות מיצב ומיצג ועבודות 
מותאמות חלל ותלויות מקום. 

על העבודות שמיועדות למרחבי חוץ להיות בטיחותיות ומתוכננות לעמידה ממושכת בתנאי חוץ 
ובמזג אוויר משתנה.

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 20 בפברואר 2022; לא תתקבלנה הצעות לאחר תאריך זה.

אנא קראו בעיון את ההנחיות לפני מילוי טפסי הגשת המועמדות. 
כל ההגשות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת. 

תנאי השתתפות 
רשאים להגיש הצעות רק אומנים.יות ומעצבים.יות, בני 18 ומעלה, שמרכז פעילותם.ן בישראל	   
ניתן להציע עד שלוש עבודות שמיועדות לחללי פנים ו/או עבודה אחת בלבד שמיועדת למרחבי החוץ  	   

)עד ארבע עבודות בסה״כ(  
ניתן להגיש הצעה כיחיד / זוג )ראו טופס פרטים אישיים רלוונטי בהמשך(	   
ניתן להגיש הצעה כקבוצה )ראו טופס פרטים אישיים רלוונטי בהמשך(	   
לא תתאפשר הגשת עבודות אשר הוגשו לביאנלה הראשונה	   
עדיפות תינתן לעבודות שלא הוצגו בעבר	   
בעבודות שמיועדות לחללי פנים תינתן עדיפות לעבודות גמורות/קיימות על פני סקיצות 	    

או הדמיות  
לא תתאפשר הגשת עבודות שנעשו במסגרת לימודים, מלבד פרויקט גמר	   
לחללי הפנים ניתן להציע עבודות שנוצרו החל מ־1.1.2018 ואילך	   

1. הגשת הצעה 
לתשומת לבכם: אישור על השלמת ההגשה יישלח למייל שממנו הזנתם את הטופס. במידה ולא התקבל אישור 

biennale@eretzmuseum.org.il :למייל או נתקלתם בקשיים במילוי הטופס אנא שלחו מייל

תהליך ההגשה מתחלק לשני שלבים: 

מילוי טופס פרטים אישיים:  .1
טופס פרטים אישיים ליחיד / זוג	   
טופס פרטים אישיים לקבוצה / קולקטיב. טופס זה ימולא ע״י נציג.ת הקבוצה	   
מילוי טופס עבודות מוצעות: בתום מילוי טופס הפרטים האישיים תועברו באופן אוטומטי למילוי  	    .2

טפסים לעבודות מוצעות. לכל עבודה מוצעת יש למלא טופס בנפרד.  
רק טפסים אשר ימולאו בשלמותם ואשר כל הפרטים שהוזנו בהם עומדים בתנאי ההגשה יאושרו ע״י המערכת 

הממוחשבת ויועברו למיון על ידי אוצרי הביאנלה.
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הצעות לעבודות שמיועדות לחללי פנים:
יש למלא טופס נפרד עבור כל הצעה - ניתן להגיש עד 3 הצעות.	 
כל הצעה יכולה לכלול עד 5 דימויים.	 

הצעות לעבודות שמיועדות למרחבי חוץ: 
על ההצעות להיות ברורות, כולל טקסט נלווה שמסביר את הרעיון של העבודה, סקיצות מפורטות,  	   

הדמיות או שרטוטים, טכניקות, חומרים וכל חומר נלווה שיכול לסייע בהבנת ההצעה וביצוע העבודה  
הצעה יכולה לכלול עד 10 דימויים	   
בנוסף יש לצרף להגשה חמישה דימויים של חמש עבודות קודמות	   

2. מה מומלץ להכין לפני מילוי טפסי ההגשה?
קורות חיים בעברית ו/או באנגלית בפורמט word בלבד 	   
תיאור של כל אחת מהעבודות המוצעות )עד 150 מילים לכל עבודה(	   
תצלומים של כל עבודה בנפרד התצלומים יוגשו בפורמט jpg בלבד, בגודל dpi 1800 בחלק  	   

הארוך של התצלום ובמשקל מקסימלי של mb 2.5. על התצלומים להיות אינפורמטיביים וללא    
אפקטים. יש לכלול תצלום אחד לפחות של העבודה בשלמותה וניתן לכלול תצלום של פרט     

מהעבודה. במקרה של עבודה שמורכבת ממספר אובייקטים, יש להגיש תצלום אחד לפחות של    
המכלול ובנוסף תצלומים שמתעדים עד 5 אובייקטים בנפרד )ממוספרים(, זה לצד זה, בקובץ אחד  

אין צורך לתעד כל אובייקט ואובייקט בעבודות שכוללות חלקים רבים מאוד.   

3. תהליך בחירת העבודות ושליחת תשובות למועמדים:
לאחר בחירת העבודות ע״י צוות האוצרים, ישלחו תשובות לכל המגישים.ות.

המוזיאון יעניק שכר אמן סמלי אחיד ויממן את הובלת וביטוח העבודות שייבחרו.
הפקת העבודות על אחריות המשתתפים.ות. 

במידת הצורך, המוזיאון ייעזר ביוצרים.ות בהצבת העבודות ובפירוקן.

למילוי טופס פרטים אישיים ליחיד / זוג
לחצו כאן 

אנו נקיים מפגשי שאלות ותשובות וסיורי היכרות בחללי המוזיאון השונים ובשטחי החוץ, 
בנוגע להגשת מועמדות לתערוכה. 

לרגל הביקוש הוספנו שני סיורים בחללי הפנים: 
שלישי 18.1.22 בשעה 17:30, ושלישי 25.1.22 בשעה 17:30.  

הסיורים בהרשמה מראש. להגשת בקשה להשתתפות בסיור לחצו כאן. 
מספר המקומות מוגבל.  

אנא ציינו את מספר הטלפון הנייד בעת ההרשמה למפגשים.
אנא קראו את הקול הקורא ואת כל  תנאי ההגשה לפני המפגש.

בהצלחה!

למילוי טופס פרטים אישיים לקבוצה / קולקטיב 
לחצו כאן 
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