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תשפ"א

תערוכות
"אני המצייר :"...מגילה נדירה של עולה רגל
יהודי מן המאה ה 14-חשיפה ראשונה של מגילה
מרתקת המתארת את מסעו של עולה רגל יהודי
מקהיר לארץ ישראל .במרכזה ,משתרע על כשני
מטרים ,מצויר ה"מקדש" שעל הר הבית ,ורכיביו
משקפים את האמונה המשותפת למוסלמים
וליהודים בימי־הביניים ולפיה כיפת הסלע נבנתה
כייצוג וכזיכרון למקדש שלמה .אולם ספרטוס,
ג במפה | קטלוג

בעין חדה ובחוש הומור .הוא בורך בכישרון
לחשוף את האיכויות ,את החולשות ואת
המוסר של המין האנושי והיטיב לתאר
על לוחות אבן את מאפייניו הבלתי משתנים
של האדם על רקע שינויים בשלטון ,אופנות
מתחלפות ומנהגים מקומיים .האולם לאמנות
אימפרסיוניסטית ופוסט־אימפרסיוניסטית ,ה
במפה | דפדפת

"הווה מתמשך" :חדש באמנות עכשווית העבר
הקרוב והרחוק צף ועולה מן העבודות ,והן מפגישות
אותנו עם מה שהתרחש אי אז וממשיך להדהד
במציאות .רבות מן היצירות משקפות את שרידי
האירועים המטלטלים והכואבים שהתחוללו
במאה ה־ ,20אחרות מעלות תהייה  -מה ייוותר ומה
יחלוף מהאדם ומסביבת קיומו? הבניין לאמנות
מודרנית ולאמנות עכשווית ע״ש נתן קמינגס,
ד במפה | דפדפת

שמע ישראל :על קמעות ,סגולות ומאגיה
קמעות גלויים ונסתרים ,ספרי קבלה מעשית
ועוד חפצים ועליהם "שמע ישראל" שופכים אור
על ההיבט המאגי בהצהרת האמונה היהודית,
שעד כה טרם הוצג .המוצגים – מן העת העתיקה
ועד ימינו מכל קהילות ישראל – מדגישים את
הכמיהה האוניוורסלית להגנה מסכנה ואת הכוח
שמיוחס למילות הפסוקים הללו מן התורה.
האולם לתערוכות מתחלפות ,האגף לארכאולוגיה
ל במפה | קטלוג

אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי:
מתרבויות אמריקה הקדומות עד לאמנות
עכשווית התערוכה העצומה ,הגדושה יצירות
אמנות ,סרטים ואף שחזור בגודל טבעי של מקדש,
חוקרת את תפקידם העשיר של התירס ,הקקאו
והמאגיי בקרב עמי אמריקה התיכונה ומציעה מבט
חברתי-פוליטי-כלכלי על תרבויות האזור מבעד
לאמנות .אולם בלה והרי ווקסנר ,ט במפה

מפיקאסו עד קנטרידג' :חגיגה על נייר התערוכה
מעלה על נס את אמנות הרישום במאה ה־ 20ואת
התמורות שהתחוללו בה ,באמצעות כ־ 130עבודות
על נייר מייצגות מאוספי המוזיאון העשירים70 .
יוצריהן האמינו באידאולוגיות שונות ,החזיקו
בתפיסות־עולם מגוונות ויצרו טכניקות חדשות כדי
לבטא את רעיונותיהם המהפכניים .הביתן ע"ש אילה
זקס אברמוב והביתן לעיצוב ,ד במפה | דפדפת

אוֹנוֹרֶה דוֹמי ֶה :סאטיריקן בפריז הצייר והאמן
הגרפי הצרפתי בן המאה ה־ 19אוֹנ ֹורֶה דוֹמי ֶה
היה בעל מעורבות עמוקה בהתפתחויות
הפוליטיות והחברתיות של תקופתו וניחן

ראידה אדון :זרוּת תצוגה ראשונה של עבודת
הווידאו של האמנית והשחקנית ראידה אדון,
שעניינה זהות ,פליטות וחיפוש אחר בית .האולם
ע״ש רנה (פיש) ורוברט לוין ,ד במפה | קטלוג

שעות פתיחה מעודכנות
באתרwww.imj.org.il :

חנות המוזיאון
שירות מרחוק בטל' 02-6708883
או באתרwww.imjshops.com :

לחידוש/רכישת מינוי אנא פנו אל מחלקת
המנויים בדוא"ל ,members@imj.org.il
בטל'  02-6708855או גשו (בימי חול)
לעמדת המנויים בכניסה הראשית

כיסאות מתבודדים :תיקון ברסלבי ועיצוב
עכשווי מה לחסידים המתבודדים ביערות על
כיסאות מאולתרים ובין כיסאות של מעצבים
עכשוויים? המבקרים מוזמנים לצלול לרעיונות
חוצי תרבויות על טבע ותרבות ,התבודדות ותיקון.
האולם ע״ש רנה (פיש) ורוברט לוין ,ד במפה
קטלוג
נימבּ ָה :אמנות בני באגה ו״האם הגדולה״ פיסול
פולחני מתוחכם של בני באגה ממערב אפריקה
מאוסף מיכאל וייס לצד חפצים מאוסף המוזיאון.
האולם לאמנות אפריקה ע״ש פיית׳-דוריאן
ומרטין רייט ,ה במפה | דפדפת
 1001דמויות :מסדנתו של יעקב קאופמן
דמויות קטנות ,כל אחת בעלת אישיות משלה,
שיצר המעצב-האמן יעקב קאופמן מחומרים
פשוטים בדרך מינימליסטית .אגף הנוער והחינוך
לאמנות ע"ש רות ,מ במפה | דפדפת
אבנר כץ" :אני כבר הייתי" דיוקנאות יומיים
שרשם כץ על פני שנה שלמה ועוד יצירות מאת
האמן ,הצייר ,המאייר והכותב פורה .תצוגת הקבע
הישראלית ,ה במפה ,עד  | 18.10קטלוג
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 ,עד  | 31.10דפדפת

המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק
הכניסה מותנית בהצגת תעודת מתחסן/
מחלים או בהצגת תוצאה שלילית של
בדיקת קורונה ותעודה מזהה .פעוטות עד
גיל  3פטורים .יש לעטות מסכה בכל
החללים הסגורים.

מן התערוכה הווה מתמשך :חדש באמנות עכשווית

מוצגים מיוחדים

לכל המשפחה באגף הנוער

כמה עולה לעלות? פנקס תשלומים מבית־כנסת בסורינם (,)1757
שעיצובו אפשר "לרשום" גם בשבת סכומי כסף שחברי הקהילה
התחייבו לשלם תמורת עלייה לתורה .בית־הכנסת ״צדק ושלום״ ,שדרת
בתי־הכנסת ,האגף לאמנות ותרבות יהודית ,ו במפה

ספריית האיור א' ,ב׳  | 14:00-10:00ג'  | 19:00-16:00ד׳ ,ה׳ 17:00-13:00

 11.9לציון עשרים שנה לאסון התאומים מוצגות עבודות של שי קרמר
ושל אסף שחם המטפלות בטראומה בשפה צילומית .האולם ע"ש
אהרון לוי ,ד במפה
מטמון מטבעות ועגיל מטמון זהב מקיסריה מעט לפני שכבשוה
הצלבנים בשנת  .1101אולמות תצוגת הקבע ,האגף לארכאולוגיה ע"ש
שמואל וסיידי ברונפמן ,ל במפה

חוג אמנות גדולה לקטנטנים
מסע שתחילתו סיפור ,המשכו היכרות עם יצירות אמנות וסופו יצירה,
עם האמנית מיכל קרר | ימי ב׳ | לבני  | 9-4בספרייה | כרטיסים באתר
בעלי כרטיסייה  -הירשמו־נא למפגש בדוא״לywl@imj.org.il :
שעת סיפור בספרייה
ג׳  | 17:00לבני  | 8-3בלי תשלום נוסף
סדנת יצירה בחדר המיחזור
ג'  20 | 19:00-16:00ש״ח לילד | ההרשמה באתר

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

צופן טדי
ערכת פעילות משפחתית חווייתית ומאתגרת לרכישה בקופות
 80ש"ח לערכה |  72ש"ח למנויים (נוסף על מחיר כרטיס הכניסה)

תקוות וסמלים :חפצי נוי מן העשורים הראשונים למדינה העיצוב
משקף את טעמם של הצרכנים במדינה הצעירה ומייצג את ההתחדשות
והיצירה באותם ימים .האגף לאמנות ותרבות יהודית ,ו במפה

חוגי האמנות של מוזיאון ישראל לילדים ,לנוער ולמבוגרים
פרטים והרשמה בטל׳  02-6771303או באתר המוזיאון

קופסה משלך קופסות תכשיטים מקהילות יהודיות ברחבי העולם מן
המאה ה־ 16עד המאה ה־ .20האגף לאמנות ותרבות יהודית ,ו במפה

הקרנת סרטים באודיטוריום היכל הספר
בשעות פתיחת המוזיאון ,לא כולל שבת | חינם
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'
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
ספריית המוזיאון
טל׳ | 02-6708886 ,02-6708084 :דוא"לlibrary@imj.org.il :
הכניסה מותנית ברכישת כרטיס למוזיאון י

מוזיאון רוקפלר רח' סולטן סולימאן  ,27ירושלים | טל'02-6282251 :
ב' ,ד' ,ה' ושבת 15:00-10:00
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

שישי ...במוזיאון ישראל  -מפגשי תרבות ואמנות למבוגרים
מרומא העתיקה עד יפן המודרנית ,מדה־וינצ‘י ועד בנקסי  -לפתוח את
סוף השבוע בתוכנית עשירה ומגוונת של הרצאות ,סיורים וקורסים
מעשיים 8 .מפגשים חודשיים בהנחיית מרצים־מומחים ,אמנים ואוצרים.
פרטים והרשמה באתר המוזיאון או בכתובתsmadards@imj.org.il :

שיחי גלריה עם האוצרים*

ימי ג׳ | 19:00
 1001 12.10דמויות;  19.10אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי
 26.10שמע ישראל
ימי ד׳ | 12:00
 13.10אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי;  20.10הווה מתמשך
 27.10מפיקאסו עד קנטרידג'

סיורים מודרכים

בתערוכות*

בעברית ,באנגלית ,בספרדית ,בצרפתית וברוסית | פרטים באתר
* בלי תשלום נוסף | נפגשים ליד דלפק המודיעין העליון

בית טיכו רח' הרב אג"ן  ,10ירושלים | טל'02-6453746 :
ג'-ה'  ,20:00-12:00ו' 14:00-10:00
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.

