א מנות

חפצים מתחפשים

 /שרה עמיר ,אביבה עזר

כמה אנחנו מפעילי כיו את הדמיו באמת?
בעול זה שאנו חשופי אליו ,עול בו הכל מוגש לנו מ המוכ?
בעיד בו הסיפור הופ לסדרת טלויזיה ,את הדמויות אי אנו צריכי לצייר
בדמיוננו ואנו בעצ ניזוני  ,ג מבלי משי מפרי דמיונ של אחרי ?...
וחפצי ? ...חפצי ...חפצי  ...אנו מוקפי בחפצי  .ה כל כ מובני מאליה :
קיומ  ,תפקיד  ,השימוש בה  .הא נית להשתמש בה אחרת? להשתמש בדמיו
ולראות בה משהו אחר?
אמני בעלי דמיו פורה עשו שימוש בחפצי ביצירת ונתנו לחפ משמעות שונה
תו שינוי הייעוד שלו ,שינוי יחסי הגודל שלו מול הסביבה ,או המיקו הבלתי צפוי
שלו.
לזר זה באמנות קוראי "רדי מייד".
מטרות:
 מפגש חוויתי המאפשר הפניית מבט קצת אחר ...לא שגרתי ...תו הפעלת
הדמיו ,אל החפצי המשמשי אותנו מדי יו ביומו.
 שינוי המבט המקובל כלפי החפ ,יצירת משמעות אחרת מעבר למוכר וחשוב לא
פחות ...תו שימוש בהומור .זו פעילות יצירתית המאפשרת לילד להפיח רוח
חיי ביציר דמיונו.
חומרי:












חפצי שימושיי רבי מסוגי שוני )זה הזמ להקדי את הסדר שאנו
עומדי לערו לקראת הפסח(
שמיניות קרטו ביצוע וניירות צבעוניי
מספריי ודבקי שוני )כולל סלוטייפ(
חוטי ברזל גמישי וחוטי מסוגי שוני
פלסטלינה ודאס
סיכות משרד ,ברגי ועוד
צבעי וטושי
שאריות גומיסול
קיסמי
עיניי זזות
פונפוני ועוד...
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מהל הפעילות:
 .1החניכי ישבו במעגל כאשר במרכז המעגל ,על רצפת המועדו יניח המדרי
את שלל החפצי שנאספו.
 .2החניכי יזהו את החפצי ויציינו את שימושיה .
 .3המדרי יזמי את הילדי לעצו את העיניי ולדמיי שה עכשיו אורחי
שמגיעי לכדור האר מכוכב אחר .ה לא מכירי שו חפ מהחפצי שבני
האד משתמשי בה .
 .4עכשיו הילדי יפקחו את העיניי כאשר ה בתפקיד האורחי  .כל ילד בתורו
יתבקש לבחור חפ ולתת לו משמעות שונה ומשונה מהמשמעות המוכרת לנו
במציאות.
יש לאפשר לילדי לטייל בי החפצי  ,לבחור חפ ולהעזר במגוו החומרי
המוכני בצד בכדי ליצור ,לבנות ולממש את החפ ,כפי שהצטייר מחדש
בדמיונ .
 .5לאחר שהילדי סיימו את יצירת תתכנס הקבוצה וכל ילד בתורו יציג את
החפ שיצר :ש החפ והשימושי שנית לעשות בו.
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