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תערוכות

בן  דֹומיֶה  בפריז  סאטיריקן  דֹומיֶה:  אֹונֹוֶרה 
המאה ה־19 ניחן בעין חדה, בחוש הומור ובכישרון 
לחשוף את האיכויות, את החולשות ואת המוסר 
של המין האנושי. הוא היטיב לתאר את האדם על 
רקע שינויים בשלטון, אופנות מתחלפות ומנהגים 
אימפרסיוניסטית  לאמנות  האולם  מקומיים. 
דפדפת    | במפה  ה  ופוסט־אימפרסיוניסטית, 

עד 12.6 
יצירות האמנות האימפרסיוניסטית הושאלו זמנית  ליפן 

בפירנאים  טירה  בעקבות  מגריט:  עם  לרחף 
מהאוסף,  המונומנטלית  היצירה  את  הוליד  מה 
יש  מיוחדת  זיקה  איזו  בפירנאים"?  "טירה 
הושפעה  ממה  המהלך,  לכל  ישראל  למוזיאון 
ואילו השפעות היו לה על אמנים שבאו אחריה? 
השימוש של האמן הסוריאליסטי הבלגי בקווים 
מפיקים  בצבע  בעבודתו  והדיוק  וחדים  נקיים 
וגורם  המציאות  עם  המתנגש  ריאליסטי,  דימוי 
המזוהה  הסגנון  ולהשתהות;  להשתאות  לצופה 
שהושאלו  שלו  אחרים  מציורים  גם  יזדהר  עימו 
שנעשו  מעבודות  ויבצבץ  לתערוכה  במיוחד 
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בהשראתו. אולם ספרטוס, ג במפה | קטלוג 

מאפריקה  ראש  משענות  נודדים:  חלומות 
לתמיכה  גברים  בעיקר  שימשו  הראש  משענות 
בראש ולהגנה על התסרוקת בשינה. הן נישאו על 
הגוף ולימדו על גילו, מעמדו והעדפותיו של בעליהן 
הרוחות  עולם  עם  תקשור  אמצעי  היו  ולעיתים 
והאבות הקדמונים בחלום. בתערוכה מגוון עשיר 
של משענות ראש, והיא מתייחסת גם לשינוי שחל 
בעשורים האחרונים והשפיע על מקומו של החפץ 
אחרים,  אישיים  חפצים  מוצגים  הזה.  המסורתי 
בתרבויות  רוחניים  ומתווכים  זהות  סמלי  הם  אף 
פיית'- ע"ש  אפריקה  לאמנות  האולם  אפריקה. 

דוריאן ומרטין רייט, ה במפה | קטלוג

שדות המופשט 45 יצירות גדולות ממדים מאז 
סוף שנות ה־40 מחולקות בתערוכה ל־3 - מרחבי 
הרהור, משטחי אנרגיה ואיזון גאומטרי. סרטונים 
התהליכים  מגוון  להבנת  שולבו  אמנים  של 
המעורבים  והחומריים  הגופניים  היצירתיים, 
אמנות  שפות  ופיתוח  האישי  הביטוי  ביצירה. 
לא־פיגורטיביות הובילו ליצירת תנועות, שגיבשו 
השפעה  ממקורות  וניזונו  חדשות  ציור  שיטות 
לא־מערביים, כגון קליגרפיה יפנית.  הביתן ע"ש 
במפה   ד  לעיצוב,  והביתן  אברמוב  זקס  אילה 
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קטלוג דיגיטלי 

והמאגיי:  הקקאו  ואדוני  התירס  אלוהי 
לאמנות  עד  הקדומות  אמריקה  מתרבויות 
יצירות  גדושה  עצומה,  תערוכה  עכשווית 
בגודל טבעי של מקדש,  ושחזור  אמנות, סרטים 
חוקרת את תפקידם העשיר של התירס, הקקאו 
ומציעה  התיכונה  אמריקה  עמי  בקרב  והמאגיי 
האזור  תרבויות  על  וכלכלי  פוליטי  חברתי,  מבט 
 מבעד לאמנות. אולם בלה והרי ווקסנר, ט במפה  
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הווה מתמשך: חדש באמנות עכשווית העבודות 
מפגישות אותנו עם מה שהתרחש אי אז וממשיך 
להדהד במציאות. רבות מהן  משקפות את שרידי 
שהתחוללו  והכואבים  המטלטלים  האירועים 
ומה  ייוותר  מה  תוהות  אחרות  ה־20,  במאה 
יחלוף מהאדם ומסביבת קיומו... הבניין לאמנות 
 מודרנית ולאמנות עכשווית ע״ש נתן קמינגס, 
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ד במפה | דפדפת 

על  אינטימיות  עבודות  קרוב  מפגש  קרוון:  דני 
ממדים  קטני  אדמה  ופסלי  דרכו  מראשית   נייר 
ישראל  פרס  חתן  של  האחרונות  השנים  מן 
קצוות,  שני   —  )2021-1930( קרוון  דני  לפיסול 
חגית,  חדר  ביניהם.  מתוחים  דמיון  של   שקווים 

ה במפה | דפדפת 

דמויותיו  צבעוניותו,  השוק,  ניחוחות  שוק  יום 
ה־16.  המאה  מאז  ביצירות  והמולתו  הססגוניות 
 – רחוקים  מחוזות  מתוארים  אירופה  שוקי  לצד 
שוקי צפון אפריקה והמזרח – שקסמו לאמנים. 
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הגלריה ע"ש פרד ס' ודלה וורמס, ה במפה 

מוצגים מיוחדים

בובה. ילדה. כלה נישואין בגיל רך רווחו ברחבי 
העולם עד למאה ה-20. באוסף המוזיאון שמורות 
הן  ומתימן.  ממרוקו  בעיקר  כלה,  בלבוש  בובות 
שימשו משחק הכנה לילדות הקטנות, כזה שירכך 
הבובות  לצד  נישואין.  לחיי  המעבר  את  למענן 
יוצגו תלבושות כלה אמיתיות שהבובות מדמות, 
וילדים  ילדות  של  אחר  ותיעוד  ארכיון  תצלומי 
האגף  סלה,  ודוד  אירן  אולם  לחופה.  שנכנסו 

לאמנות ותרבות יהודית, ו במפה | מ-15.5

גיטר-ילן   מאוסף  מתנה  יפניים:  דיו  ציורי 
מבחר נאה של ציורי זֶן יפניים וציורים מתקופת 
הדרך  הזן.  ציירי  בהשפעת   )1868-1603( ֶאדֹו 
עיקרה  )=מדיטציה(  זֶן  המכונה  הבודהיסטית 
בתפיסה  והממיינת  המושגית  החשיבה  החלפת 
ציורי  אישית.  ובהתנסות  המציאות  של  ישירה 
נוצרו ברוח זאת, בעבודת מכחול ספונטנית,  הזן 
האולם  ובתמצות.  במחווה חד־פעמית, בפשטות 

לאמנות אסיה, ה במפה

המאה  מן  הקערה  הלניסטית  שתייה  קערת 
גאומטריים  בדגמים  לפני הספירה מעוטרת  ה-2 
עיצובה,  לזכוכית.  קרוב  חומר  פיאנס,  ועשויה 
העיטור האיכותי והמוקפד ושימושה ככלי מנחה 
של  הגבוה  המעמד  על  מעידים  קבורה  במערת 
ביתן  שקיימו.  המסחר  קשרי  ועל  האזור  תושבי 

הזכוכית, האגף לארכאולוגיה, ל במפה

מרובה  וידאו  במיצב  לכפיל  בלדה  פניני:  תום 
ערוצים מציג פניני נסיעת רכבת בנופי קונטיקט 
תצלומים  על  המבוססים  וֶהדּבֵקים  השקטים 
בעבודות  העדינה  התערבותו  סטראוסקופיים. 
משבשת את קצב תנועת הרכבות ומרמזת למתח 
והמשוכפל.  פעמי  החד  ובין  ותיעוש  טבע  בין 

אולם ע״ש רנה )פיש( ורוברט לוין, ד במפה

יום דין בעבודתה העצומה של  נטע הררי נבון: 
נטע הררי נבון ניכרת השפעה של ציורי "יום הדין 
בוץ  אירועי  ושל  והבארוק  מהרנסנס  האחרון" 
ברוח "ניו אייג'". הציור נשען על מסורת החלוקה 
החדה בין טוב לרע ומנגד על אירועים של פריעת 
להתמקד  הצופה  את  ומזמין  מוחלטת,  סדר 
ובמרקם,  בחומריות  וצורה,  צבע  ביחסי  בתנועה, 
הנשגב.  עם  החומרי  את  לשלב  ציור  של  ובכוחו 

האולם ע"ש אהרון לוי, ה במפה 

בסמלים  השימוש  וסמל  סימן  ג׳ונס:  ג׳ספר 
ובסימנים אפיין את האמן האמריקני ג'ספר ג'ונס. 
להתעמק  לו  אפשרה  מוכרים  בדימויים  בחירתו 
בחומרים ובתהליכי היצירה. עוד בולט בעבודותיו 
השימוש בחומרים מטכניקה אחת לטובת טכניקה 
אחרת. אולם קיי מריל הילמן, ה במפה | עד 11.6

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

לארכאולוגיה, ל במפה

במיוחד  גדול  מטמון  מאפולוניה  וגמה  מטמון 
מאגית  וגמה  ביופיו  נדיר  חרס  בכלי  שהוטמן 
ועליה סורה מגינה מהתקופה הפאטימית התגלו 
תצוגת  אולמות  באפולוניה.  הצלבני  במבצר 

הקבע, האגף לארכאולוגיה, ל במפה

שאה נאמה: ספר המלכים ה"שאה נאמה" הוא 
שיר סיפורי בפרסית, ֶאּפוֹס היסטורי המתאר את 
תולדות מלכות איראן וגיבוריה, למן ימי בראשית 
אולמות תצוגת  ה־7.  ועד הכיבוש הערבי במאה 

הקבע, האגף לארכאולוגיה, ל במפה

מקיסריה  זהב  מטמון  ועגיל  מטבעות  מטמון 
הצלבנים  שכבשוה  לפני  מעט  שהוטמן 
האגף  הקבע,  תצוגת  אולמות   .1101 בשנת 

לארכאולוגיה, ל במפה

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

האגף לארכאולוגיה, ל במפה

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

לאמנות ותרבות יהודית, ו במפה

מקהילות  תכשיטים  קופסות  משלך   קופסה 
ה־20.  עד המאה  ה־16  מן המאה  העולם  ברחבי 

האגף לאמנות ותרבות יהודית, ו במפה

לכל המשפחה באגף הנוער

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

שבת 14:00-10:00 

 תערוכה
מה קדם למה, הסיפור או הביצה?

תערוכת-יחיד של הילה חבקין
מאין בא סיפור לעולם? בעשור האחרון מאיירת 
על  גם  מציירת  חבקין  הילה  הוותיקה  הספרים 
סיפורים  ועליהן  יען  ביצי  מ־20  יותר  ביצים! 
הספרים  ממאות  לשלושה  מקוריים  ואיורים 
לשאלת  שונה  תשובה  אחד  ולכל  שאיירה, 

ההתחלה. ספריית האיור, מ במפה 

 אמנות גדולה לקטנטנים  
מסע שתחילתו סיפור, המשכו היכרות עם יצירות 

 אמנות וסופו יצירה, עם האמנית מיכל קרר  
 ימי ב׳ | בספרייה | 16:30 | לבני 6-4

ההרשמה באתר 

 שלישי משפחתי 

שעת הקסם נמשכת: סדנת צילום בטלפון 
 הנייד עם האמנית אלומה מישר 

סדנת צילום בשעת השקיעה ברחבי המוזיאון. 
היכרות עם עקרונות הצילום והתנסות 

ביישומונים ליצירת תצלומים יפים ואיכותיים 
 יותר. 

 מגיל 6 | 19:00-17:30 | 55 ש"ח למפגש  
 45 ש"ח למנויים ולידידי המוזיאון

נפגשים בדלפק הכניסה לאגף הנוער 

 חודש יום-הולדת בסדנת המיחזור
יומולדת 74 למדינת ישראל, יומולדת למוזיאון 

 ולכל מי שבא, עם עוגות, מתנות ובלונים.
19:00-16:00 | 20 ש"ח | 15 ש"ח למנויים 

 ולידידי המוזיאון 

 שעת סיפור בספריית האיור
הופ הופ טרללה… סיפורים ומשחקים 

 משעשעים על חגיגות.
17:00 | בלי תשלום נוסף 

 ערכות לפעילות משפחתית חווייתית
דייט במוזיאון 64 ש"ח )נוסף על מחיר כרטיס 

 הכניסה( | 50 ש"ח למנויים 
צופן טדי 80 ש"ח )נוסף על מחיר כרטיס 

הכניסה( | 72 ש"ח למנויים 

 כפפות לבנות 
 סיורים לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון

 15.5 א׳ 16:00 | בזום  
 22.5 א׳ 14:00 | במוזיאון

 specialneeds@imj.org.il :פרטים בדוא״ל 

 שיחי גלריה עם האוצרים
בהרשמה מראש באתר | בלי תשלום נוסף  

 נפגשים ליד דלפק המודיעין העליון

 ימי ג׳ | 19:00 
 10.5 18:00 חלומות נודדים

          19:00 אֹונֹוֶרה דֹומיֶה
 17.5 מצבת גבר שנשתמרה בשלמותה  

 24.5 לרחף עם מגריט 
 31.5 אלוהי התירס ואדוני הקקאו והמאגיי

 ימי ד׳ | 12:00 
 11.5 שדות המופשט | 18.5 לרחף עם מגריט

25.5 נטע הררי נבון: יום דין

 אל תחמיצו!
 5.5    יום העצמאות 

           הכניסה במתכונת "שלם כפי יכולתך"
 10.5  אירוע לרגל התערוכה הווה מתמשך

 25.5  אירוע לרגל התערוכה שדות המופשט
31.5  ערב לציון שנה לפטירתו של דני קרוון

 הקרנת סרטים באודיטוריום היכל הספר
 בשעות פתיחת המוזיאון, לא כולל שבת | חינם

 מקדש אדם — סרט עלילתי על כת מדבר יהודה 
 בכל שעה עגולה | 25 דק'

סרט הנפשה על גילוי המגילות והקמתו של 
 היכל הספר | בכל חצי שעה | 22 דק'  

שעות הפתיחה

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

 יום ב׳ סגור

 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 
,members@imj.org.il המנויים בדוא"ל 

 בטל' 02-6708855 או 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 

 הספרייה לאמנות וארכאולוגיה 
ע"ש אקסל שפרינגר

א׳, ד', ה' 16:00-10:00 | ג' 20:00-16:00
 טל׳: 02-6708084, 02-6708886 

library@imj.org.il :דוא"ל 
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 

imjshops.com.www :או באתר 

 משק עפאים בית קפה בביתן הכניסה
 א', ב, ד', ה' 16:00-8:00 | ג' 21:00-8:00 

 ו' 14:00-8:00 
בית הקפה בכניסה העליונה פתוח בשעות 

הפתיחה של המוזיאון

 מסעדת מודרן מסעדה בשרית בביתן הכניסה
 א', ב׳, ד', ה' | 16:00-11:30 | ג' 18:00-13:00

 ו׳ ושבת סגור 
שלישי שף  21:00-18:00 | ארוחת טעימות 

פרטים בטל׳ 02-6480862

 מוזיאון רוקפלר 
 רח' סולטן סולימאן 27, ירושלים  

 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  | עד 11.6 

 מוצג מיוחד 
הכוכב מע'סול

בטכניקת  שנוצרו  בעולם  מהקדומים  קיר,  ציור 
פרסקו, מתוארך לתקופה הכלקוליתית המאוחרת 
כ־6,000 שנה. הוא התגלה באתר תלוליות  לפני 

ע'סול, צפונית־מזרחית לים המלח.

 בית טיכו 
 רח' הרב אג"ן 10, ירושלים | טל': 02-6453746

 ג'-ה' 20:00-12:00, ו' 14:00-10:00 

הילה בן ארי: קול הקורא אל עצמו
 6 פני  על  מוקרן  ארי  בן  הילה  של  וידאו  מיצב 
רב־האמן  של  הנייר  למגזרות  מחווה   — מסכים 
ובמיוחד   )1985-1907( רייפר  משה  האלמוני 
בהשפעת  שיצר  האותיות"  "מדרש  לסדרה 
הנעות  הרקדנים  דמויות  היהודית.  המיסטיקה 
בסאונד,  מלווה  ואור  נייר  גוף,  של  בכוראוגרפיה 
התערוכה  ואינטימית.  סוחפת  לחוויה  מתלכדות 
הפיס  מפעל  מועצת  טיכו,  בית  קרן  בנדיבות 
בתמיכת   ;ASYLUM ARTSו־ ואמנות  לתרבות 
אאוטסט  קרן  ובסיוע   Impact Collections

לאמנות עכשווית | קטלוג
11.5 ד׳ 18:00 שיח גלריה | ההרשמה באתר

פינה עברית  
ליתוגרפיות,  הרבה  יש  ישראל  מוזיאון  באוסף 
ובעברית – הדפסי-אבן: זוהי דרך לשכפל יצירות 
מהן.  ליהנות  יוכל  הרחב  שהקהל  כך  אמנות, 
ההדפס נעשה במספר עותקים מוגבל, ובדרך-כלל 
הם ממוספרים. העותק הראשון מקבל את אישור 
האמן ועליו האותיות AP, ובעברית "אבחנת האמן".


