
פלדמן (1956 - 2020) דורית  קרן 

ונית והרעי האמנותית  מורשתה  ופיתוח  לשימור 

דורית פלדמן הייתה אמנית מושגית רב-תחומית ואשת הגות. לאורך דרכה האמנותית

היא קיימה דיאלוג רעיוני רצוף עם המרחב התרבותי של אמנים ויוצרים מתחומי

הפילוסופיה, המדע והספרות. אלו שימשו לה השראה למחשבה חוצה-תחומים

ולחקירה אמנותית ורעיונית רב-ממדית ומאתגרת. דורית השאירה מאחוריה מאגר עשיר

ומגוון של עבודות אמנות.

בעבודותיה, המאופיינות בשפת דימויים מורכבת, מרובדת ועשירה, שאפה להרחיב את

גבולות המדיה האמנותית על ידי שילובים בלתי צפויים בין חומרים ועל ידי מתודות

חדשניות וייחודיות בציור, בצילום ובפיסול. תהליך היצירה שלה היה מעוגן במה שכינתה

"הערגה לדעת". תכניה נגעו ברעיונות קבליים ובמיסטיקה, בתגליות המדע ובשפות

טכנולוגיות חדשניות; כך גם באמנות גוף נשית ובאמנות אדמה. מהות גוף עבודתה היתה

מעוגנת במפגש בין מדע ואמנות, בין עבר ועתיד, בין מקומיות וגלובליות ובין רוחניות

וקונקרטיות.

מטרתה של קרן דורית פלדמן היא לשמר את יצירתה ולהמשיך את דרכה – בדרכה:

לטוות שיתופי פעולה עם אמנים, מדענים ומוסדות תרבות כדי ליצור מרחבי שיח וזיכרון

עכשוויים, חיים ופעילים; לתמוך בפיתוח התכנים העשירים בהם עסקה ולעודד את אלה

אשר ימשיכו את עולם הערכים שהנחה אותה; ולקיים מסגרות חדשניות של מחשבה,

מחקר ויצירה, המושתתים על תשוקה לידע רב-תחומי חוצה זמן ומקום, והמובלים על ידי

סקרנות | חקרנות | שיתופיות.



ארכיון: מיפוי, קטלוג וסימון רב-ממדי ומקיף של היצירות.

סטודיו: סיורים מודרכים, אירועי תרבות ושיח מגוונים, שיתופי פעולה עם אמנים.יות,

רזידנסי & מרחב עבודה באמצעות מלגות אמן בשת''פ עם מוסדות ציבור.

 דיגיטל: שימוש בפלטפורמות השונות: בלוג חודשי-  12 כותבים על עבודתיה של

דורית, הפעלת דף פייסבוק, עדכונים חודשיים וניוזלטר.

מחקר: כנס שנתי ביום השנה, ימי עיון, שיתופי פעולה עם סטודנטים.יות לאוצרות,

עידוד פרסום מאמרים

תערוכה מקיפה, ספר חיים וסרט דוקומנטרי

 דורית הייתה אישה יוצאת דופן, אשת משפחה ואם. היה לה עניין עמוק ברעיונות, בידע

ובסיפורים של אלו שהכירה ושל אלו שהכירה פחות. מעגלי החברים, קולגות, הוגים,

אספנים ומדענים איתם שיתפה פעולה בארץ ובעולם חסרים אותה מאד, והם שעומדים

בבסיס היוזמה להקמת הקרן.

 

 אנו מאמינים שחזונה ופועלה של קרן דורית פלדמן (1956 - 2020) יחשוף את

עומק עשייתה האמנותית ויציב אותה ואת רעיונותיה בחזית האמנות בארץ

ובעולם

 

תכניות הקרן:

 

הצוות שלנו

מייסדי הקרן: משפחת פלדמן

מועצת הקרן: משפחת פלדמן, דפנה נאור, דר׳ יעל (ילי) נתיב

יייעוץ: עליזה פדובאנו פרידמן, שרה פרשיץ'

 



על מנת לתמוך בשלבים ראשונים של פעילות הקרן משפחת פלדמן מעמידה למכירה

 כ 15 עבודות מארכיון היצירות של דורית פלדמן. כל ההכנסות ממכירת העבודות יופנו

למימוש מטרות הקרן .
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קשר  ליצור  אתכם  מזמינים  אנחנו 

השונים בערוצים  אחרינו  ולעקוב 
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