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קצרצרים 
מרתון הרצאות על ניגודים 

משלימים

√√√√√√√√√√

צילום בזמן 
דייט אמנותי על התחלות וסופים

√√

הקשרים 
סיורים מודרכים קצרים בתערוכות 

√√√√√√√√√√

נגיעות
סדנאות אמנות באולמות התצוגה

√√√√√√√√√√

עצם הדברים ≠ דיבורי המוזיאון™ 
תיאטרון רות קנר 

√√√

פיצוח גרעינים™™
מיצג אינטראקטיווי

√√√√

מספר המקומות מוגבל¨ ההשתתפות על בסיס מקום פנוי

 Æ®מומלץ לאחר סיור מודרך בתערוכה ¢עצם הדברים¢ ©כחצי שעה לפני שעת המופע ™

™™ מומלץ לאחר סיור מודרך בתערוכה ¢אולי¨ אולי לא ≠ אי ויווי¢ ©כחצי שעה לפני שעת המיצג®

פורום מוסדות
תרבות ואמנות

בישראל

Culture & Art
Institutions
Forum in Israel



קצרצרים 
מרתון הרצאות על ניגודים משלימים 

בהשראת תערוכות ומוצגים מהמוזיאון
כל הרצאה ∞± דקות בדיוק°

 ≤∞∫≥∞ ≠ ±π∫±µ ˇ ± קצרצרים
אורנה גרנות ˇ חתולים וכלבים ≠ חיות מחמד 

ÆÆÆøתמימות או חיות פרא מיניות ואפלות
ד“ר שלמית בז‘רנו ˇ רך וקשה ≠ בין תום ילדותי 

לגבריות קשוחה ביצירות אמנות יפניות 
ד“ר שירלי בן דור אבין ˇ החי והמת ≠ מלכים בין 

שני עולמות במצרים הקדומה
ליהיא ספיר ˇ שמיים וארץ ≠ סיפורו של קו 

האופק ביצירות האמנות
אחיעד עובדיה ˇ החיים והמתים ≠ פולחן 

גולגולות בן ∞∞∞¨∞± שנה

קצרצרים ≥ ˇ ∞≤∫∞≥ ≠ ∞≤∫±≥ 
דורית שפיר ˇ זכר ונקבה ≠ שניים שהם אחד 

מושלם בתרבות האפריקנית
פלביה לבוב ˇ יופי וכיעור ≠ מות אדוניס של 

øרובנס¨ יופי אלוהי או כיעור חייתי
ד“ר ערן אריה ˇ אמת ושקר ≠ גלגולו של רימון 

שנהב עתיק 
אלה רגב ˇ יקר וזול ≠ סוזן קוליס¨ לכלוך מאבנים 

יקרות ומפגש בין בזוי לנחשק 

קצרצרים ≤ ˇ ∞≤∫±≥ ≠ ∞∞∫≤≥ 
נורית גשן ˇ החלק והשלם ≠ איך מרכיבים פאזל 

øארכאולוגי משברי חרסים
ליהיא ספיר ˇ פנים וחוץ ≠ פגיעות וחשיפה 

בדימוי הבית הישראלי
רונית שורק ˇ מחאה וגעגוע ≠ יעקב פינס 

והאקספרסיוניזם הגרמני
ד“ר אמיתי מנדלסון ˇ יחיד ויחד ≠ גרוס ובזם¨ בין 

חוויית נוף אישית למחאה חברתית
ברית לביא ˇ כבול וחופשי ≠ חירות מול דיכוי 

ביצירת האמן איי וייוויי בכלא אלקטרז 
אורן מאיירס ˇ נוכח ונעדר ≠ מידור הגוף ונוכחותו 

בחוויית הביקור במוזיאון

≤≥∫∞∞ ≠ ±π∫±µ ∫מתי
איפה∫ אולם האמנות המודרנית¨ 

גלריית הסוראליזם

עצם הדברים ≠ דיבורי המוזיאון
חברי קבוצת תיאטרון רות קנר 

יוצרים חוויה משלימה לתערוכה

מופע מיוחד ובו ארבעה שחקנים עושים שימוש 
מחודש בשיחות שערכה האמנית עילית אזולאי 
בשלוש השנים האחרונות עם אוצרים¨ משמרים¨ 

מנהלי אוסף ועובדים אחרים במוזיאון

≤≤∫±µ ª ≤±∫±µ ª ≤∞∫±µ  ∫מתי
איפה∫ בתערוכה “עילית אזולאי∫ עצם 

הדברים“  ©מומלץ אחרי הדרכה בתערוכה®

הקשרים 
סיורים קצרים בתערוכות עם צוות ההדרכה 

איי וייוויי∫ אולי¨ אולי לא Ø אמנות עכשווית

עילית אזולאי∫ עצם הדברים Ø אמנות ישראלית

הון≠שלטון∫ מטבעות זהב רומיים Ø ארכאולוגיה

דן ריזינגר∫ סימני דרך Ø עיצוב

≤≤∫≥∞ ≠ ±π∫±µ ∫מתי
איפה∫ היציאה לסיורים מול דלפק המודיעין 
העליון ©סמוך לאכסדרת הכניסה לתערוכות®

נגיעות     
חוויה יצירתית והתנסות אישית עם 

מורים≠אמנים מצוות המוזיאון

יעל רובין וזהר טריפון ˇ אור וצל ≠ רישום 
בהשראת הפסל “נמרוד“ של יצחק דנציגר 

מיכל לוקסמבורג ואילה פוקס ˇ שחור לבן וצבע ≠ 
ציור בעפרונות צבעוניים באולמות התצוגה

אלון קדם וענבל מנדס≠פלור ˇ פוזיטיב ונגטיב ≠ 
רישום בגלריות האוסף של האמנות ישראלית

אולג קולקין ואלדד שאלתיאל ˇ רך וקשה ≠ 
פיסול בחוטי ברזל ושיפודי במבוק

תלמה שולץ ˇ צומח ודומם ≠ משקיות ניילון לזר
פרחים¨ מדו≠ממד לתלת≠ממד

≤≥∫∞∞ ≠ ±π∫±µ ∫מתי
איפה∫ באכסדרת הכניסה לתערוכות 

ובאולמות התצוגה

צילום בזמן ≠ דייט אמנותי על 
התחלות וסופים 

שיחה עם אמנית עכשווית על אמנות¨ 
על צילום ועל מקצב החיים

עם האמנית≠הצלמת נעמי לשם ≠ פוקוס צילומי 
במבט אישי ≠ נופי געגוע¨ חיים ומוות

 ≤±∫≥∞ ª ≤∞∫≥∞ ∫מתי
איפה∫ בתערוכה “ליזט“ באולם “מקצב 
החיים“ שבאגף לאמנות ותרבות יהודית

 Ø بذر Ø  SEEDS OF BLISS
גרעינים ≠ פרויקט אמנות של 

נעם אדרי
תגובה ים≠תיכונית מחויכת למיצב הגרעינים 

המפורסם של האמן הסיני איי וייוויי

מיצג אינטראקטיווי שיצרה נעם אדרי¨ 
אמנית רב≠תחומית¨ ובו היא מזמינה את 

הקהל לשיחה ולפיצוח גרעינים 

 ≤±∫¥µ ª ≤±∫±µ  ª ≤∞∫±µ ª ±π∫¥µ  ∫מתי
איפה∫ אולם הכניסה העליונה  

©מומלץ אחרי הדרכה בתערוכה®

עצם הדברים ≠ דיבורי המוזיאון
חברי קבוצת תיאטרון רות קנר 

יוצרים חוויה משלימה לתערוכה

מופע מיוחד ובו ארבעה שחקנים עושים שימוש 
מחודש בשיחות שערכה האמנית 

בשלוש השנים האחרונות עם אוצרים¨ משמרים¨ 
מנהלי אוסף ועובדים אחרים במוזיאון

≤±∫±µ ª ≤∞∫±µ  ∫מתי
איפה∫ בתערוכה “עילית
אחרי הדברים“  ©מומלץ

חוויה יצירתית והתנסות אישית עם 
מורים≠אמנים מצוות המוזיאון

≠ רישום וצל אור
דנציגר יצחק של

 ≠ וצבע לבן פוקס ˇ שחור
התצוגה באולמות

פלור ˇ פוזיטיב ונגטיב ≠ 
ישראלית האמנות של

וקשה ≠  שאלתיאל ˇ רך
במבוק ושיפודי

לזר ניילון ודומם ≠ משקיות
צילום בזמן ≠ דייט אמנותי על פרחים¨ מדו≠ממד לתלת≠ממד

התחלות וסופים
שיחה עם אמנית עכשווית על אמנות¨ 

על צילום ועל מקצב החיים

 Ø بذر Ø  SEEDSOF BLISS
גרעינים ≠ פרויקט אמנות של 


