בית הספר לאמנות חזותית שבמכללת קיי יצא השנה ביוזמה חדשנית :מכינה חינמית באמנות לבוגרי תיכונים
מקרב המגזר הבדואי .השבוע הסתיים המחזור הראשון של המכינה ,בוגריו הציגו את עבודותיהם בגלריה של
המכללה והוענקו להם תעודות סיום.
מדובר ביוזמה שהחלה לקרום עור וגידים כתוצאה מחיבור שנוצר בין עו"ד עדנה פסט מנהלת קרן לונה לבין
סיגל פזי מנהלת בית הספר לאמנות חזותית שבמכללת קיי .עדנה הציגה לסיגל את הניסיון של הקרן בהובלה
של מיזמים דומים בבית הספר לאמנות מנשר שבתל אביב ובמכללת אורנים והביעה את רצונה לקיים פרויקט
דומה לרווחת המגזר הבדואי באזור הדרום .הרעיון שבבסיס המכינה הוא לסייע לבוגרי תיכונים במגזר
הבדואים שיש להם תשוקה לאמנות ורצון להתקבל ללימודים גבוהים באמנות להכין תיק עבודות ולהרחיב את
הניסיון האמנותי שלהם באופן שיקל עליהם לעמוד בתנאי הכניסה לאוניברסיטאות או למכללות ולסיים את
הלימודים שם בהצלחה .המציאות מלמדת כי קיימים הרבה אמנים ואמניות מוכשרים ומוכשרות במגזר
הבדואי ששואפים לממש את האמנות שבוערת בדמם ומחפשים אחר ההזדמנות שתאפשר להם לממש את
עצמם .חלק מהמכשולים העומדים בפניהם כיום הינם :קשיי שפה ,סקפטיות בקרב בני המשפחה והממסד
והתפיסה שעיסוק באמנות נחשב למותרות .אין כיום בבתי הספר התיכוניים של המגזר מגמות אמנות
מושקעות ומתוקצבות כמו אלו אשר קיימות בבתי הספר של האוכלוסייה היהודית בארץ.
סיגל מנהלת בית הספר לאמנות חזותית שבמכללת קיי נדלקה על הרעיון והרימה את הכפפה .היא גייסה
לפרויקט את האמן חאדר וואשח מרהט שמוביל מגמה לאמנות בתיכון שבשגב שלום ושהינו אמן מפורסם
ונחשב בפני עצמו .חאדר סייע בגיוס המועמדים המתאימים ואף לימד מספר סדנאות במסגרת המכינה.
במכינה נלמדו מקצועות נוספים כמו :רשום ,צלום ,אמנות דיגיטלית ,בקרת עבודות ,מושגי יסוד באמנות ,
תולדות האמנות ,לימודי עברית ועוד ע"י צוות המכללה ובית הספר לאמנות חזותית .המכינה החלה לפעול
בחודש דצמבר האחרון ונמשכה במשך כחודשיים וחצי .למכינה התקבלו  22תלמידים מישובים ברחבי הנגב:
מלקייה ,שגב שלום ,חורה ,כסייפה ורהט .את המכינה סיימו בהצלחה  17בוגרים וחלקם יגישו מועמדות
ללימודים גבוהים באמנות כבר במהלך השנה הקרובה.
אנו מקווים כי היוזמה החדשנית שלקחנו על עצמינו להוביל תסייע בהכשרת דור העתיד של אמנים ואמניות
מקרב המגזר הבדואי ,בימים אלו אנו מתחילים להיערך לקראת המכינה שתפעל במהלך השנה הבאה.

צוות המכינה והבוגרים על רקע העבודות שלהם שהוצגו בתערוכה:

שעור מסכם עם המורה לצילום יורם פרץ

תמונות מסדנת הצבע של המורה אולגה סבצ'רניק

