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תשפ"א

ברוכים הבאים למוזיאון ישראל!
נופי גוף מהו גוף ידע ,מהו ידע הגוף ומה הקשר בינם ובין אמנות?
תערוכה גדולה של יצירות במגוון מדיות ושל מקורות היסטוריים,
המצביעה על הקשרים בין גוף האדם לטבע ומציגה את הגוף האנושי
כמידת כל הדברים .הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות עכשווית ע״ש
נתן קמינגס ,ד במפה | קטלוג
כיסאות מתבודדים :תיקון ברסלבי ועיצוב עכשווי חסידי ברסלב
המתבודדים ביערות מאלתרים לעצמם כיסאות .מה הקשר בין הכיסאות
שלהם ובין כיסאות של מעצבים עכשוויים? התערוכה מזמינה את
המבקרים לצלול לרעיונות חוצי תרבויות על טבע ותרבות ,התבודדות
ותיקון .האולם ע״ש רנה (פיש) ורוברט לוין ,ד במפה | קטלוג
ראידה אדון :זרוּת תצוגה ראשונה של עבודת הווידאו החדשה של
האמנית והשחקנית ראידה אדון ,שעוסקת בזהות ,בפליטות ובחיפוש
אחר בית .האולם ע״ש רנה (פיש) ורוברט לוין ,ד במפה | קטלוג
ּ
וסיפים :אלמנטים של אדריכלות מודרנית באמנות עכשווית
אמוֹת
יצירות של אמנים עכשוויים ובהן אלמנטים של אדריכלות מודרנית
כגון רצפה ,דלת ותריסים .הביתן לאמנות ישראלית ע״ש אילה זקס
אברמוב ,ד במפה | קטלוג
בּרטה אוּרדנג :גלריה משלה תיאור עשייתה הנמרצת ויוצאת הדופן
של ברטה אורדנג – בעלת גלריה שפעלה בירושלים ובניו־יורק משנות
ה־ 50עד סוף שנות ה־ 90וראתה בקידום האמנות הישראלית ייעוד.
הביתן לעיצוב ,ד במפה | קטלוג
והספינה שטה :חלוצי תרבות על סיפון ה״רוסלאן״ תערוכה לרגל 100
שנות הארכיון הציוני המרכזי .האונייה רוסלאן הביאה על סיפונה נוסעים
רבים שלימים נכנסו לפנתאון אישי־הרוח והמעשה של היישוב ושל מדינת
ישראל .יצירות אמנות ,מסמכים וסרטים מציגים את תרומתם והשפעתם.
אולמות תצוגת הקבע של אמנות ישראלית ,ה במפה | דפדפת
כל אנשי המלך :ציורי חצר מצפון הודו ציורים הודיים מרהיבים
המתארים את שליטי צפון הודו הראג'פותים והמוסלמים ,את נשותיהם
ופילגשיהם ואת חייהם ועיסוקיהם .הביתן לעיצוב ,ד במפה | קטלוג
ודפדפת לכל המשפחה

שע ו ת הפת י ח ה
יום ג׳  | 21:00-16:00ימים ד׳ ,ה׳ ושבת 17:00-10:00
חנות המוזיאון

א' ,ב'  | 16:00-09:00ג'  | 21:00-09:00ד ,ה 17:00-09:00
שירות מרחוק בטל'  02-6708883או באתרwww.imjshops.com :

תמרה ריקמן :בעיקר ורוד עבודות מופשטות על מצע לא שגרתי —
רישומים וספרי־אמן — מהשנים האחרונות מאת האמנית והמורה
הוותיקה תמרה ריקמן .חדר חגית ,ה במפה | דפדפת
מלח הארץ :דייגים ואיכרים הולנדים במאה ה־ 19יצירות מאת יוזף
ישראלס ,מקס ליברמן ,לסר אורי ורבים אחרים .אולם ע״ש דלה ופרד
וורמס ,ה במפה | דפדפת
נימבּ ָה :אמנות בני באגה ו״האם הגדולה״ הפיסול הפולחני המתוחכם
של בני באגה ממערב אפריקה השפיע על מאטיס ,על פיקאסו ועל
אמנים אחרים .בתצוגה חפצי פולחן מסורתיים מאוסף מיכאל וייס לצד
פסלים ומסכות נימבה מאוסף המוזיאון .האולם לאמנות אפריקה ע״ש
פיית׳-דוריאן ומרטין רייט ,ה במפה | דפדפת
אימוגליפים :מכתב החרטומים לאימוג’י כתב החרטומים הורכב
ממאות תמונות והתחלף בכתב הא"ב החסכוני .אבל בעידן הדיגיטלי
שב ָה התמונה ,האימוג'י (פרצופון) ,לככב במסרונים .האולם לתערוכות
ָ
מתחלפות ע״ש דוידסון ,האגף לארכאולוגיה ע״ש שמואל וסיידי
ברונפמן ,ל במפה | קטלוג
בובותיים :תערוכה בהשראת השיר "שתי בנות" מאת ח"נ ביאליק
זוגות של בובות ענקיות וזעירות ,צמדים מצוירים באיורי ספרים
וצלמיות כפולות ששימשו בפולחן .מי מהן יפה יותר ואת מי אוהבים
יותר? ...ספריית האיור ,אגף הנוער והחינוך לאמנות ע"ש רות ,מ במפה
ג׳  ,19:00-16:00ד׳-ה׳ 17:00-13:00
 1001דמויות :מסדנתו של יעקב קאופמן יותר מאלף דמויות קטנות,
כל אחת בעלת אישיות משלה ,שיצר המעצב-האמן יעקב קאופמן
מהחומרים הכי פשוטים בדרך הכי מינימליסטית .אגף הנוער והחינוך
לאמנות ע"ש רות ,מ במפה | דפדפת
איור זה כל הסיפור איורים מקוריים של זוכי פרס מוזיאון ישראל
לאיור ספר ילדים על־שם בן־יצחק לשנת  .2020המבואה לאגף הנוער
והחינוך לאמנות ע"ש רות ,מ במפה | דפדפת
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המוזיאון דואג לשלום מבקריו ופועל לפי הנחיות התו הסגול .לרשותכם
עמדות לחיטוי ידיים ברחבי המוזיאון .אנא שתפו עמנו פעולה!
לחידוש/רכישת מינוי אנא פנו למחלקת המנויים בדוא"ל ,members@imj.org.il
בטל'  02-6708855או גשו (בימי חול) לעמדת המנויים בכניסה הראשית
פרטים נוספים באתר המוזיאון www.imj.org.il

מן התערוכה כל אנשי המלך :ציורי חצר מצפון הודו

הבירוקרט :ציור :מתן בן כנען ,מדרש תמונה :דויד גרוסמן בציור
ריאליסטי מונומנטלי מתאר מתן בן כנען קבוצת אנשים ברגע דרמטי
וחידתי; הסופר דויד גרוסמן כתב לו טקסט פרשני .האולם לתצוגות
מיוחדות ,ה במפה | הפתיחה בקרוב

חדר עיון לרישומים ולהדפסים; ספריית ארטורו שוורץ בנושא
דאדא וסוריאליזם; מדור מפות ארץ-הקודש ע"ש נורמן ביר
בתיאום מראש בלבד בטל' 02-6708065 ,02-6708853
חדר עיון לתצלומים תיאום ביקור בטל' 02-6708843

אבנר כץ" :אני כבר הייתי" לצד סדרת דיוקנאות יומיים שצייר אבנר
כץ על פני שנה שלמה מוצגות גם יצירות אחרות מאת האמן שחצה
את ההגדרות המקובלות והיה צייר ,מאייר וכותב פורה ,שהצליח לשלב
בין העולמות .גלריה שלישית של תצוגת הקבע הישראלית ,ה במפה
הפתיחה בקרוב

ספריית המוזיאון
ג'  | 20:00-16:00ד' ,ה' 16:00-10:00
טל׳ | 02-6708886 ,02-6708084 :דוא"לlibrary@imj.org.il :
הכניסה מותנית ברכישת כרטיס למוזיאון

מוצגים מיוחדים

לכל המשפחה באגף הנוער

מטמון מטבעות ועגיל מטמון זהב מקיסריה מעט לפני שכבשוה הצלבנים
בשנת  .1101אולמות תצוגת הקבע ,האגף לארכאולוגיה ע"ש שמואל
וסיידי ברונפמן ,ל במפה

ספריית האיור  -ג'  | 19:00-16:00ד' ,ה' 17:00-13:00

מטמון נרות ותבניות לנרות מן התקופה האסלאמית הקדומה
הכלים העשויים חרס נמצאו בטבריה ומספקים הצצה לתהליכי העבודה
בחומר באזורנו .אולמות תצוגת הקבע ,האגף לארכאולוגיה ע"ש
שמואל וסיידי ברונפמן ,ל במפה
תקוות וסמלים :חפצי נוי מן העשורים הראשונים למדינה העיצוב
משקף את טעמם ותפיסתם של הצרכנים והיצרנים במדינה הצעירה
ומייצג את כוח ההתחדשות והיצירה באותם ימים .האגף לאמנות
ולתרבות יהודית ,ו במפה
קופסה משלך קופסות תכשיטים ,מעין תיבות אוצר פרטיות ,מקהילות
יהודיות ברחבי העולם מן המאה ה־ 16עד המאה ה־ .20האגף לאמנות
ולתרבות יהודית ,ו במפה
הקרנת סרטים באודיטוריום היכל הספר
ג'  | 21:00-16:00ד' ,ה'  | 17:00-10:00חינם
מקדש אדם סרט עלילתי על כת מדבר יהודה
בכל שעה עגולה |  25דק'
סרט הנפשה על גילוי המגילות והקמתו של היכל הספר
בכל חצי שעה |  22דק'

מוזיאון רוקפלר רח' סולטן סולימאן  ,27ירושלים
ד' ,ה' ,שבת  | 15:00-10:00טל'fawziib@imj.org.il | 02-6282251 :

רזי גן־עדן 100 :שנים לקרמיקה הארמנית של ירושלים בתערוכה
מקיפה במבנה המנדטורי ,המעוטר קרמיקה ארמנית ,נחשפים סודותיה
של אסכולה ירושלמית ייחודית ומודגשים הדגמים האופייניים לה.
התערוכה בשיתוף יד בןצבי ,משרד ירושלים ומורשת ופמ"י

פעילות בחדר המיחזור  -ג' 18:00 ,17:00 ,16:00
 20ש״ח לילד | ההרשמה מראש באתר המוזיאון
צופן טדי
ערכת פעילות משפחתית חווייתית ומאתגרת לרכישה בקופות
 80ש"ח לערכה |  72ש"ח למנויים (נוסף על מחיר כרטיס הכניסה)
הפעילות תואמת את הנחיות משרד הבריאות

מפגשים מקוונים
לילדים
אמנות גדולה לקטנטנים  -ימי ה'  | 17:30 ,16:30חינם
שעת סיפור באנגלית  -ימי ג' | 17:30 ,חינם
לקבלת מידע וקישור כתבו לדוא"לywl@imj.org.il :
לא רק פרשת השבוע
פרופ' אביגדור שנאן במפגש שבועי עם אוצרי מוזיאון ישראל
בשיתוף בית אבי חי | פרטים באתר המוזיאון
 ZOOM INבמוזיאון ישראל
יום־הולדת ,בת־מצווה ,חתונת כסף? אנו מציעים מפגש מותאם
למאורע ,לצורכי הקבוצה ולאופייה.
אורך המפגש כשעה |  400ש"ח | עד  30משתתפים בקבוצה
לפרטים נוספים veredzo@imj.org.il :או בטל' 02-6708805
בית טיכו רח' הרב אג"ן  ,10ירושלים
ד' ,ה'  ,20:00-12:00ו'  | 14:00-10:00טל'02-6453746 :
ענבל הופמן :פסגות היומיום האמנית ענבל הופמן מציגה עבודות
פיסול עשויות מחומרים ביתיים ומזמינה את המבקרים לראות את
היופי הטמון בשקיות אשפה ,בספוגיות ניקוי ועוד.

