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$DN2$המחלקה$DN2$לצילום במדרשה לאמנות
$TS1$מהמשמעותיים $TS1$חלקה
לאמנות .פרס רפפורט הוא מהמ־
$מהמשמעותיים $DN2$בתחום האמנות בארץ
בביתברל ,שבה היא מלמדת יותר
שמעותיים
ומוענק בפעם השביעית מאז נוסד
מ 30 -שנה.לפני הפרס הזה היא זכ־
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תית.
תואר שני במכון פראט בניויורק.
$DN2$הכרתית $DN2$.המעבר אל הציור נבע מתוך אליאבועוד.
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דולר ,בעוד סכום זהה יית־
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 35אלף

פרספקטיביות שעומקןמוגבל והן

רם
ג׳ולי מ .בתל אביב,
בעיקרבגלריה
$DN2$ייתרם $DN2$מקרן הפרםלמימון תערוכתה

מסתירות זו את זו וסותרות זו את

$DN2$פלסטית $DN2$.בשנים האחרונות היא הציגה
טית.
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מטלון ,דורון סבגואלן
$DN2$פרספקטיביות $DN2$שונות.בעבודות
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שנה זוכים בו צייר
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השופטים

עמה היא עובדת מתחילת דרכה.
שיוצגו במוזיאון תל אביבוילוו
ולהוצאת הקטלוג שלה.
״יצירתה המאתגרת המריאה זה
היא מצטרפת ,בין השאר ,לאבנר
בקטלוג .ההכרזה הרשמית על הפ־
$TS1$הפרם$TS1$
מכברלמעמר של קאנוןישראלי.
$DNהפרם $DN2$תיערך ב 14 -במארס ,במקביל
רם
בןגל ,טלמצליח ונורית דוד שזכו
חיפוש אחרי אופק עמוק מאור בה־
$TS1$בהשפעת$TS1$
לפתיחת תערוכותיהם של זוכי
בפרס בשנים קודמות.
היאהחלהלהציג בשנות ה70 -ונו־
$TS1$ונודעה$TS1$
$DN2$בהשפעת $DN2$תיאורים פרספקטיביים של
שפעת
אסף בן צבי ומי־
$TS1$ומיכאל$TS1$
כיכרותברנסנס״.
סיים
אלעדקופלר ,בן 37
$DN2$ונודעה $DN2$תחילה כמי שמעדיפה לנסח
השנה שעברה
דעה
מיכאל$DN2$חלאק.
כאל
קופלר זוכה במענק של  15אלף
ב 2006 -אתלימודי התואר הש־
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שלמד
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בצילום
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תערוכתו
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הפואטי מתוך הפרקטי ואת
קונצפטואלית העובדת בציור
נית
$DNאמנית$DN2$
והוצאתהקטלוגשלובמוזיאון.
$TS1$הפוליטי $TS1$לתואר ראשון במדרשה.עבודותיו
$TS1$המשמעות $TS1$הוצגו בתערוכותבגלריה טבי בתל
$DN2$הפוליטי $DN2$מתוך הקונקרטי והמקרי .המש־
טי
וקופלר
תערוכותיהם של ברםט
ובצילום .יצירתה מגוונת,לעתים
אביב,בגלריה הקיבוץ ,במוזיאון
$DN2$המשמעות $DN2$הפואטיתנולדה מתוךתהליך
פוליטית.
משעשעת ובמקרים רבים
ייפתחו במקום בעור שנה.
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