
עיקרון השימור וההשרדות של מידע תרבותי בעולם

 "מואץ טכנולוגית" מעסיקה חוקרים זה כמה עשורים. 

ארכיונים דיגיטלים הפכו עם השנים לאכסניות החדשות של ידע,

ומעלים אתגרים טכנולוגיים, אתיים ורעיוניים סביב שאלת

ההשרדות של זיכרון התרבותי. 

במסגרת התערוכה "אני, היכלות" של האמנית דורית פלדמן נכנס

יחד יזמי טכנולוגיה, תיאורטיקנים וחוקרי תרבות לסדנת חשיבה

סביב מתודולוגיות של שימור דיגיטלי. נציג מספר מקרי בוחן

קיימים, בינהם אוסף האמנות של האמנית עצמה, ונעלה לדיון

כמה כיווני חשיבה עכשוויים. 
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הזמנה לסדנה: שימורי חיים
N.F.T .קוד. אמנות. ארכיון. ידע

קרן דורית פלדמן (2020-1956) לשימור
ולפיתוח מורשתה האמנותית והרעיונית



18:30 התכנסות וכיבוד בבית הכנסת של נווה שכטר. סיור קצר בתערוכה

למי שעוד לא ביקר.

19:00 דברי פתיחה בר ויואל - למה אנחנו כולנו פה ומה מקשר ביננו. הצגה

של נושא המפגש. 

19:15 יואל פלדמן - תצוגה של קונספט פרוייקט הNFT כמהלך שימור ידע

של אוסף דורית פלדמן וכיצד הוא ממשיך הלאה-היצירות בעצם הופכות

להיות אבני בניין דיגיטליות - ובשאיפה מאריכות את אורח החיים של הארכיון 

19:35 אודיה גולדשמיט, מנחה ומורה לתלמוד, שתדבר על האופן שבו יהדות

משמרת ידע דרך טקסט קיבוצי המשתמר מתוך לימוד משותף

20:00 ד"ר איל גרוס, שידבר עימנו על NFT כמדיום יצירתי ועל האפשרות

להנצחת אמנות על הבלוקצ'יין

20:20 הפסקה 

20:30-21:30 דיון וזמן חשיבה משותף.

 

מי יהיה ומה מצופה
יזמים, חוקרים , אוצרים, אמנים, סקרנים ועוד כלמיני



: פלדמן דורית  האמנית  של  לכתה  מאז  ראשונה  יחיד  תערוכת 

 

היכלות"  , "אני

 

 

דורית פלדמן, אמנית מושגית ואשת הגות אשר הלכה לעולמה בטרם

עת בספטמבר 2020, השאירה מאחוריה גוף עבודות אמנות ייחודי

ועשיר  ועולם רעיוני מרתק.

 

הקרן לזכרה הוקמה על ידי משפחת פלדמן וידידיה במטרה להמשיך

את דרכה, לשמר את מורשתה האמנותית ולפתח את רעיונותיה.

 

בימים אלה אנו רוקמים תכנית רזידנסי בשיתוף פעולה בין נווה

שכטר וקרן דורית פלדמן לאוצרים ויוצרים המחוייבים לערכים של

מחקר, גילוי וסידור ידע, חקירת קשרים שבין מדע ורוח ואיכות של

קבלה, שיתוף פעולה וחתירה לגילוי ידע חדש.

גלריה שכטר |  אוצר: בר ירושלמי


