
 

 

 
 

 

 :מארחת תערוכה קבוצתית  לעיצוב ואמנות עכשווית design spaceגלריה 

 

 .טיפוגרפיה תערוכה על  "ט"
 בערב 20:00 שעהב 2010בנובמבר  22יום חמישי  –פתיחה 

 רוטמנש  דניאל: אוצר 

 

 " ט" דופן יוצאת  קבוצתיתמארחת תערוכה וב עכשווי לאמנות ועיצ design spaceגלריה 

 יומיומייםאת עולם הטיפוגרפיה בהקשרים הלא  ובוחנתהעוסקת פוגרפיה תערוכה על טי

של אמנים שונים אשר מפקיעים את האותיות בתערוכה מוצגות יצירות . שלה

אליהן ככלי  כתב ושפה ומתייחסים, מהפונקציונאליות האופיינית להן כמרכיב של מילים

 . וכאלמנט לביטוי אומנותי אישייצירתי 

 

בתערוכה זו הינה לחשוף את קהל המבקרים לאינטרפרטציות שונות ומגוונות תמצית הרעיון 

לבחון שאלות אפיסטמולוגיות ואתיות ו .של השפה הכתובה אשר משמשת ככלי תקשורתי

 . בנוגע לתפקיד האותיות בתרבות בה הן משמשות

מבקשת להאיר לרגע את הסוכנים הסמויים והגלויים של  תערוכה על טיפוגרפיה" ט"

 .המשמש  בתערוכה כר פורה למחקר והרהור לם לכאורה מוכר של אותיות עו

 

 מתחומים מגוונים בהםהתערוכה נושאת אופי רב תחומי ומציגים בה אמנים ומעצבים 

לייב פרפורמנס , אמני וידאו ארט ,ליםפס, צירים, מעצבים גראפיים, תעשייתייםמעצבים 

 . ועוד

 

מאחורי התערוכה והבחירה בעולם האותיות : "אוצר התערוכה , לדברי דניאל רוטמנש

 ".מסתתרת מוטיווציה לחלוק את התשוקה והאהבה לאמנות ולהנגיש אותה לקהל רחב

 , jewboy, איתן ברטל, ינק יונטף, עודד עזר, דוד טרטקובר: בין המציגים בתערוכה 

 

  22/12/2010- 22/11/2010התערוכה בין התאריכים  

  גלריהDesign Space  שעות . 03-2731180 -טל. תל אביב 22רחוב אליפלט

 10:00-12:00' יום ו 11:00-10:00ה -ימים ב: פתיחה

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :  מתוך הקטלוג 

לעתים באופן לא , לעתים באופן יזום, מדי יום אנחנו נחשפים לאינספור אותיות וסימנים

 . מכוון וממשטר, ררמעו, מתקשר, עולם הטיפוגרפיה מולנו מקיף אותנו מידי יום. רצוני

 

הן , אותיות הן ארגז כלים באמצעותו מתעצבים רפרטוארים שונים של התנהגות ושפה

אנו קולטים את האותיות . פנטזיות ומשאלות לא תמיד מודעות, חוויות, תזיכרונומתווכות של 

אך בכוחן להבנות אסטרטגיות פעולה ואופני , המקיפות אותנו מבלי לתת על כך את הדעת

אך בו בזמן רב , סידורן של האותיות במילים ובמשפטים הוא שרירותי ביסודו. בהמחש

ונדמה לנו כי הם , עננים של רסיסי מסמנים מנסים להצביע על משמעויות. משמעות

, מילים בשורות משפטים, בתוך מסע אינסופי אנחנו משבצים אותיות במילים. מצליחים

האות . אך זו הפכה כבר מזמן לשפחתה האות הגיעה אחרי העין. מחברים ומפרידים

 . מעוררת את המבט ואת הקשב לתור אחריה גם כשהם מתאמצים לסרב

 

 

הטבעה במקש פלסטיק שלחיצה , בהם נעשית האות שטוחה יותר ויותר, בזמנים כמו שלנו

לגעת ולשונות זהות את , חשוב ומסקרן לחוש, םדיגיטאלייעליו מעוררת רצף אותות 

מפסיקה " טיפוגרפיה"האות ב". אות"ן בחובו הסימן אותו אנחנו מכנים האפשרויות שטומ

והופכת לתכלית , או סוכנת של מסר ברור תפונקציונאלי, תאינסטרומנטאלילרגע להיות 

 .בפני עצמה

 

 5091403450כלנית סגל : לפרטים נוספים


