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מן התערוכה דני קרוון :מפגש קרוב

צילום © :מוזיאון ישראל ,ירושלים ע״י לורה לכמן

תערוכות

מוצגים מיוחדים

לכל המשפחה באגף הנוער

שעות פתיחה חדשות

אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי:
מתרבויות אמריקה הקדומות עד לאמנות
עכשווית תערוכה עצומה ,גדושה יצירות
אמנות ,סרטים ושחזור בגודל טבעי של מקדש,
חוקרת את תפקידם העשיר של התירס ,הקקאו
התיכונה ומציעה
והמאגיי בקרב עמי אמריקה 900 901
מבט חברתי ,פוליטי וכלכלי על תרבויות האזור
902 903 904 905 906 907
מבעד לאמנות .אולם בלה והרי ווקסנר,
908 909 910 911 912 913 914 915
ט במפה

ג׳ספר ג׳ונס :סימן וסמל השימוש בסמלים
ובסימנים הוא מסימני ההיכר של ג'ספר ג'ונס,
מן הבולטים שבאמני ארצות־הברית במחצית
השנייה של המאה ה־ .20בחירתו בדימויים
מוכרים פטרה אותו מן העיסוק בנושא
ואפשרה לו להתעמק בחומרים ובתהליכי
היצירה .עוד בולט בעבודותיו השימוש
בחומרים מטכניקה אחת לטובת טכניקה
אחרת .אולם קיי מריל הילמן ,ה במפה

ספריית האיור א׳ 14:00-10:00
ג'  | 19:00-16:00ד׳ ,ה׳ 16:00-12:00
שבת 14:00-10:00

ימים א׳ ,ד׳ ,ה׳ ושבת 16:00-10:00
יום ג׳ 21:00-16:00
יום ו׳ 14:00-10:00
יום ב׳ סגור

916 917 918 919 920 921 922 923

924 925 926 927 928 929 930

 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 | עד 15.1

הווה מתמשך :חדש באמנות עכשווית
העבודות מפגישות אותנו עם מה שהתרחש
אי אז וממשיך להדהד במציאות .רבות מהן
משקפות את שרידי האירועים המטלטלים
והכואבים שהתחוללו במאה ה־ ,20אחרות
תוהות מה ייוותר ומה יחלוף מהאדם ומסביבת
קיומו ...הבניין לאמנות מודרנית ולאמנות
עכשווית ע״ש נתן קמינגס ,ד במפה | דפדפת

מצבת גבר מזוקן חמוש בפגיון מצפון חצי־
האי ערב (ירדן או ערב הסעודית) מהאלף ה־4
לפני הספירה (תקופת הברונזה הקדומה).
אולמות תצוגת הקבע ,האגף לארכאולוגיה,
ל במפה

"אני המצייר :"...מגילה נדירה של עולה רגל
יהודי מן המאה ה 14-חשיפה ראשונה של
מגילה מרתקת ובמרכזה ,משתרע על כשני
מטרים ,מצויר ה"מקדש" שעל הר הבית .רכיביו
משקפים את האמונה המשותפת למוסלמים
וליהודים בימי־הביניים ולפיה כיפת הסלע
נבנתה כייצוג וכזיכרון למקדש שלמה .אולם
ספרטוס ,ג במפה | קטלוג | עד 23.1
שמע ישראל :על קמעות ,סגולות ומאגיה
קמעות ,ספרי קבלה מעשית ועוד חפצים
ועליהם "שמע ישראל" שופכים אור על ההיבט
המאגי בהצהרת האמונה היהודית ,שטרם הוצג.
מוצגים מן העת העתיקה ועד ימינו מכל קהילות
ישראל מדגישים את הכמיהה האוניוורסלית
להגנה מסכנה ואת הכוח שמיוחס למילות
907
הפסוקים הללו .האולם לתערוכות מתחלפות,
913 914 915
האגף לארכאולוגיה ,ל במפה | קטלוג

מטמון וגמה מאפולוניה מטמון גדול במיוחד
הוטמן בכלי חרס נדיר ביופיו וגמה מאגית ועליה
סורה מגינה מהתקופה הפאטימית התגלו במבצר
הצלבני באפולוניה .אולמות תצוגת הקבע,
האגף לארכאולוגיה ,ל במפה
שאה נאמה :ספר המלכים ה"שאה נאמה" הוא
שיר סיפורי בפרסית ,א ֶּפוֹס היסטורי המתאר את
תולדות מלכות איראן וגיבוריה ,למן ימי בראשית
ועד הכיבוש הערבי במאה ה־ .7אולמות תצוגת
הקבע ,האגף לארכאולוגיה ,ל במפה

906
912

מטבעות ועגיל מטמון זהב מקיסריה
מטמון 900
901
מעט לפני שכבשוה הצלבנים בשנת .1101
902 903 904 905
אולמות תצוגת הקבע ,האגף לארכאולוגיה,
908 909 910 911
ל במפה
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אוֹנוֹרֶה דוֹמי ֶה :סאטיריקן בפריז הצייר והאמן
הגרפי הצרפתי בן המאה ה־ 19אוֹנ ֹורֶה דוֹמי ֶה
היה בעל מעורבות פוליטית וחברתית וניחן בעין
חדה ובחוש הומור .הוא בורך בכישרון לחשוף
את האיכויות ,את החולשות ואת המוסר של
המין האנושי והיטיב לתאר את האדם על רקע
שינויים בשלטון ,אופנות מתחלפות ומנהגים
מקומיים .האולם לאמנות אימפרסיוניסטית
ופוסט־אימפרסיוניסטית ,ה במפה | דפדפת
דני קרוון :מפגש קרוב עבודות אינטימיות על
נייר מראשית דרכו ופסלי אדמה קטני ממדים
מן השנים האחרונות של חתן פרס ישראל
לפיסול דני קרוון ( - )2021-1930שני קצוות,
שקווים של דמיון מתוחים ביניהם .חדר חגית,
ה במפה | דפדפת

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
יום שוק ניחוחות השוק ,צבעוניותו ,דמויותיו
הססגוניות והמולתו ביצירות מאז המאה ה־.16
לצד שוקי אירופה מתוארים מחוזות רחוקים –
שוקי צפון אפריקה והמזרח – שקסמו לאמנים.
הגלריה ע"ש פרד ס' ודלה וורמס ,ה במפה
שדות המופשט בזכות השחרור מעול הייצוג,
האמנות המופשטת מחלצת את הרכיבים
החיוניים מחוויות העולם האמיתי .עושרה של
שפה זו מוצג באמצעות  45יצירות גדולות
ממדים מאז סוף שנות ה־ 40בחלוקה לשלושה
 מרחבי הרהור ,משטחים אקספרסיביים ואיזוןגאומטרי .סרטונים של אמנים בשעת עבודתם
שולבו להבנת מגוון התהליכים היצירתיים,
הגופניים והחומריים המעורבים ביצירה .הביטוי
האישי ופיתוח שפות אמנות לא־פיגורטיביות
הובילו ליצירת תנועות ,שגיבשו שיטות ציור
חדשות וניזונו ממקורות השפעה לא־מערביים,
למשל מקליגרפיה יפנית .הביתן ע"ש אילה
זקס אברמוב והביתן לעיצוב ,ד במפה ,מ־1.2

מטמון נרות ותבניות לנרות מן התקופה
האסלאמית הקדומה הכלים העשויים חרס
נמצאו בטבריה ומספקים הצצה לתהליכי
העבודה בחומר באזורנו .אולמות תצוגת
הקבע ,האגף לארכאולוגיה ,ל במפה

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

הדרכות

וסיורים*

שיחי גלריה עם האוצרים
בהרשמה מראש באתר
ימי ג׳ | 19:00
 4, 11.1אני המצייר 18.1 | ...שמע ישראל
 25.1יום שוק
ימי ד׳ | 12:00
 5.1שמע ישראל |  12.1הווה מתמשך
 26.1דני קרוון
סיורים מודרכים בתערוכות
בעברית ,באנגלית ,בספרדית ,בצרפתית
וברוסית | פרטים באתר
* בלי תשלום נוסף | נפגשים ליד דלפק
המודיעין העליון

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'

תערוכה
מה קדם למה ,הסיפור או הביצה?
חגיגה של ספרים ,איורים וביצים מצוירות
איך מתחילים לצייר ,ומאין בא סיפור לעולם?
הילה חבקין מציירת כבר  40שנה איורים
לספרים .בעשור האחרון היא מציירת גם על
ביצים! בתערוכה מוצגות יותר מ־ 20ביצי יען
שהיא ציירה עליהן סיפורים ואיורים מקוריים
לשלושה מתוך מאות הספרים שאיירה.
שלושתם עוסקים בשאלת ההתחלה ,וכל אחד
מהם נותן לה תשובה שונה .ספריית האיור,
מ במפה | מ־7.1
אמנות גדולה לקטנטנים
מסע שתחילתו סיפור ,המשכו היכרות עם יצירות
אמנות וסופו יצירה ,עם האמנית מיכל קרר
ימי ב׳ | בספרייה |  | 16:30לבני 6-4
כרטיסים באתר
שעת סיפור בספרייה
ימי ג׳ | לבני  | 8-3בלי תשלום נוסף
בימי ה׳ באנגלית | מידע מלא באתר

לרגל טו בשבט

שלישי ירוק משפחתי בחודש ינואר

הרפתקה במוזיאון
סיור ויצירה בהשראת החג
 | 19:30-18:00ההרשמה מראש באתר ובקופות
 50ש״ח |  40ש״ח למנויים וידידים
סדנת יצירות ירוקות בחדר המיחזור
עם האמנית תלמה שולץ
 19:00-16:00בכל שעה עגולה
ההרשמה מראש באתר ובקופות
 20ש״ח |  15ש״ח למנויים וידידים
שעת סיפור בספריית האיור
סיפורים ומשחקים על עלים ,על צמחים
ועל עצים
 | 17:30-17:00בלי תשלום נוסף

הכניסה לילדים חינם בימים שלישי ושבת
בנדיבות הידידים הקנדים של מוזיאון ישראל
וקרן דוד ואינז מאיירס ,קליוולנד ,אוהיו

לחידוש/רכישת מינוי אנא פנו אל מחלקת
המנויים בדוא"ל ,members@imj.org.il
בטל'  02-6708855או גשו (בימי חול)
לעמדת המנויים בכניסה הראשית
חדר עיון לרישומים ולהדפסים; ספריית
ארטורו שוורץ בנושא דאדא וסוריאליזם;
מדור מפות ארץ-הקודש ע"ש נורמן ביר
בתיאום מראש בלבד בטל' ,02-6708853
02-6708065
חדר עיון לתצלומים תיאום ביקור
בטל' 02-6708843
ספריית המוזיאון
א׳ ,ד' ,ה'  | 16:00-10:00ג' 20:00-16:00
טל׳02-6708886 ,02-6708084 :
דוא"לlibrary@imj.org.il :
הכניסה מותנית ברכישת כרטיס למוזיאון
חנות המוזיאון
א' ,ב׳ ,ד׳ ,ה׳ 16:00-10:00
ג' 21:00-10:00
ו' 14:00-10:00
שירות מרחוק בטל' 02-6708883
או באתרimjshops.com.www :
משק עפאים בית קפה בביתן הכניסה
א' ,ב ,ד' ,ה' | 16:00-8:00
ג' | 21:00-8:00
ו' | 14:00-8:00
מסעדת מודרן מסעדה בשרית בביתן הכניסה
א' ,ד' ,ה' |  | 16:00-12:00ג' 18:00-13:00
ג׳  21:00-19:00טעימות עם השף אבי פרץ
ב׳ ,ו׳ ושבת סגור

שוק טו בשבט במוזיאון
שוק איכרים בעקבות התערוכה ״יום שוק״
ומגוון פעילויות לכל המשפחה!
 18.1ג׳ |  20:00-16:00הכניסה לילדים חינם
פרטים נוספים באתר המוזיאון

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

כפפות לבנות

סיורים לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון
ימי א׳  | 16:00בזום
12.6 ,8.5 ,3.4 ,6.3 ,6.2 ,9.1
ימי ה׳  | 16:00במוזיאון
9.6 ,12.5 ,7.4 ,10.3 ,10.2 ,13.1
פרטים והרשמה באתר

טפו טפו טפו :סיור וסדנה מכושפים

סיור בין חפצים  -בעיקר מן התערוכה ״שמע
ישראל :על קמעות סגולות ומאגיה״  -שנועדו
להשפיע על המציאות באמצעים על טבעיים,
ובסופו סדנת מיקרוגרפיה עם האמנית דבורה
ברנשטיין
 20.1 ,13.1ה׳ | 20:30-18:30
לבני  18ומעלה | מותנה במספר המשתתפים
 85ש״ח |  75ש״ח למנויים וידידים | ההרשמה
באתר ובקופות

המוזיאון פועל לפי הנחיות התו הירוק
יש לעטות מסכה בכל החללים הסגורים.

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 בן־צבי,
משרד ירושלים ומורשת ופמ"י
 19.1ד׳  12:00שיח גלריה | ההרשמה באתר
מוצג מיוחד
הכוכב מע'סול
ציור קיר צבעוני מלפני כ־ 6,000שנה!

בית טיכו רח' הרב אג"ן  ,10ירושלים
טל'02-6453746 :
ג'-ה'  ,20:00-12:00ו' 14:00-10:00
הילה בן ארי :קול הקורא אל עצמו
מיצב וידאו של הילה בן ארי מוקרן על פני 6
מסכים  -מחווה למגזרות הנייר של רב-האמן
האלמוני משה רייפר ( )1985-1907ובמיוחד
לסדרה "מדרש האותיות" שיצר בשנות ה30-
בהשפעת המיסטיקה היהודית .דמויות הרקדנים
הנעות בכוראוגרפיה של גוף ,נייר ואור מלווה
בסאונד ,מתלכדות לחוויה סוחפת ואינטימית.
התערוכה בנדיבות קרן בית טיכו ,מועצת מפעל
הפיס לתרבות ואמנות ו־;ASYLUM ARTS
בתמיכת  Impact Collectionsובסיוע קרן
אאוטסט לאמנות עכשווית
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