
2022 ן  י  מאמר מחקרי מצטי
ע״ש דורית פלדמן

2020-1956( הייתה אמנית מושגית רב-תחומית ואשת הגות. לאורך דרכה האמנותית  דורית פלדמן )

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

המדע והספרות. אלו שימשו לה השראה למחשבה חוצת תחומים ולחקירה אמנותית ורעיונית רב 

ממדית ומאתגרת. בעבודותיה, המאופיינות בשפת דימויים מורכבת, מרובדת ועשירה, שאפה 

להרחיב את גבולות המדיה האמנותית על ידי שילובים בלתי צפויים בין חומרים ומתודות חדשניות 

וייחודיות בציור, בצילום ובפיסול. תהליך היצירה שלה היה מעוגן במה שכינתה "הערגה לדעת" 

ותכניה נגעו בחקר הידע, באמנות הגוף הנשית ובאמנות אדמה. 

3,000 ש"ח : קריטריונים לקבלת הפרס, על סך 
הפרס מיועד לחוקרת המתגוררת בישראל בכל גיל, אתניות, דת ולאום, עבור מאמר 	 

פרי עטה, אשר נמצא בהלימה לעיקרי העמותה, שחרתה על דגלה לסייע לנשים בהסרת 
חסמים בחברה פטריארכלית ובייחוד בשדה האמנות והאקדמיה.

המאמר יעסוק בנושאי חתך המאפיינים את עבודתה האמנותית של דורית פלדמן :	 
אמנות חוקרת ידע	 
מגדר והגוף הנשי	 
רב תחומיות טקסטואלית וחומרית	 

5000-8000 מילה. היקף המאמר: 
300 מילה, דימויים רלוונטיים )או קישוריות פעילות  ההגשה תכלול תקציר בהיקף של עד 
אל הדימויים(, ומאמר מלא. המאמר יוכל להיות מוגש בעברית או באנגלית. המאמרים יהיו 
מחקריים, מקוריים וחדשים ולא יתקבלו מאמרים שפורסמו עבור קטלוגים של תערוכות. ניתן 

2020 )כולל(. להגיש מאמרים שזכו לפרסום אקדמי, אם הם פורסמו לאחר שנת 

הקריטריון המרכזי לבחירת המאמר יהיה מצוינות אקדמית וחדשנות רעיונית, וזאת על פי 
שיקול דעתן של חברות וחברי הוועדה הבוחרת.**



תנאי הסף:
חברות בעמותה לחקר אמנות נשים ומגדר	 
הזוכה מתחייבת להיות במעמד חלוקת הפרס ולהציג את המאמר בהרצאה בת חצי שעה	 
במעמד זה.	 
הזוכה מתחייבת לציין בכל פרסום את תמיכת קרן דורית פלדמן מטעם העמותה לחקר	 
אמנות נשים ומגדר.	 

על המועמדות להגיש:
2 עמודים(.	  קורות חיים מעודכנים כולל רשימת פרסומים )עד 
טקסט המאמר, כולל תקציר ודימויים נלווים בשני עותקים: אחד עם שם המחברת והשני 	 

באופן אנונימי ללא שם המחברת.

 dflivinglegacyfund@googlegroups.com את המסמכים יש להגיש בדוא"ל, 
1.5.2022 עד התאריך: 

יש לכתוב בשורת הנושא: "מועמדות לפרס דורית פלדמן + שם המגישה".
תשובות יימסרו לזוכה ולכלל המועמדות לקראת ה־5.9.2022 , יום השנה הראשון לפטירתה 

של דורית פלדמן. 
. 2022 טקס קבלת הפרס ייערך בחודש אוקטובר 

** העמותה חורתת על דיגלה מחויבות לגיוון חברתי וייצוג הולם, והרכב חברות וחברי הוועדה מייצג 

עקרון זה. בעת הכרזת הפרס יוכרזו שמות חברות הוועדה שכיהנו בתפקיד.

http://dflivinglegacyfund@googlegroups.com

