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 הזהב לגיל ועד הרך מהגיל לקהילה ירוקות יצירה פעילויותו רעיונות מגוון המציע 

 חוזר. ולשימוש רלמיחזו המודעות לעידוד "מהפך ניצור לפח במקום"  המסר עם
 החינוך. משרד ופיקוח באישור הירוקה האומנות להדרכת קורסים פיתחה כ"כ

 
 מחומרים ויוצרת מדריכה ,מרצה תחומית, רב אומנותל  גן ברמת במכללה אומנות הדרכת לימודי שנות 1 בוגרת מירי

 הסביבה ושמירת הטבע דם,הא בין הגומלין קשרי לחיזוק מודעות לקדם שימוש מכלל שיצאו מכאלו בעיקר רבים
 ובקהילה. בחברה בחינוך ,בתרבות מסרים המשאירה מפתיעה אקולוגית אמנות ביצירת המתבטאים

  
 במשאבי לנהוג אותנו המחייב בפתחו עומדים שאנו הסביבתי המשבר תוצאות על מגיבה שלה האקולוגית האמנות

 הבאות. לשנים יומנוק להמשך החיוני אוצר תחליף, לו שאין ערך יקר כבאוצר הטבע
 

 רבה התלהבות תוך ,ולסביבה החיים לבעלי לטבע, אהבה להחזיר ערכים ישראלי מירי מעבירה האמנות בהדרכות
 .הקיימות בשימור מתחשבה מושכל באופן הצריכה צמצום  הדמיון, פיתוח יצירתית, חשיבה תהמעודד

 
 מתן באמצעות לקיימות וחינוך סביבתי חינוךל הפעלה ודרכי לרעיונות ייעוץ במתן מסייעת הירוקה אמנותה

 ,השראה מקור לה משמש שהטבע אמנות להכרת הרחב לקהל יצירה סדנאות חינוך, לסגלי קורסים השתלמויות,
 הקשר את המציגות קונספט בעלות אמנות יצירות הכרת והחברתי. התרבותי הפנימי, עולמינו את מעשירהה אמנות

 עבודת של תהליכים וחשיפת הכרת באמנות. להציע לו יש מה החומר מהות עצם את תומראו היצירה לבין החומר בין
 בת מאמנות הנובעת התפעמות המעוררת השראה בעלת אסתטית אמנות ביצירת ולסיים ידוע מהלא להתחיל האמן
 הקהילה. ובלב בשטח  ירוק חותם משאירה שגם ומתחדשת מחדשת זמננו

 
 שונות טכניקותב ,מגוונים מחומרים סביבתי פיסול של מגוונים פרויקטים מבחרב מתבטאת ישראלי מירי של האמנות

 תהליכים תיעוד ,קליעה אריגה, תכשיטנות, ,הטבע מן אמנות ,םמייצבי ,כתיבה צילום, קולאג', אסמבלאג', ציור, של
 .הקהילה עם אומנותיות ובפעילויות בטבע ושינויים

 
 הן מהתהליך והן מהתוצאה. בעלת השראה המעוררת התלהבותאסתטית ה היא ליצור אומנות ירוקה רהמט

שמירה על איזון נכון  מחקר מעמיק על יכולת מפתיעה של חידוש חומר ישן ותוך תוךבצורה חווייתית  נוצרות היצירות
  בחברה להעברת מסר לדורות הבאים. האקולוגית תפקידה של האמנותיכולת האמנות לרגש  לבין בין 
 

שהיטיבו עם החברה, הסביבה והקהילה  ושפות פרויקטים עולמיים בתחום האמנות האקולוגיתות שלה חההרצא
 הדרכה. וסגלי סים"מתנ, מלון בתי, מכללות, עיון ימי, כנסים, חברותבו ארגוניםב  ומועברות

 ןעליו וערך משמעות המעניקה האקולוגית האמנות חווייתית בנושא העשרהמשולבות במתן  לכך ההרצאות בנוסף
 .ולסביבה לטבע, לתרבות, לאמנות, ליצירה בחומרים חוזר לשימוש

 

 .והסביבה הטבע האדם, עם להיטיבו הירוקה לעשייה שותפים להיות מוזמנים

 :באתר בקרו - והעשרה  השראה
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