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אזור התעשיה תלפיות

11 > ונטה - הזירה

הבין תחומית

רח‘ האומן

רח‘ הסדנא

מן
או
 ה

ח‘
ר

זר
וע
ן י
 ב

רח‘

רח‘ חרשי הברזל

דרך ברעם
דרך ברעם

רח‘ פת

ת
פ

ח‘ 
ר

אי
זכ
- בן

נן 
וח
ח‘ י
ר

יג
קנ

ר 
פיי

ח‘ 
ר

יג
קנ

ר 
פיי

ח‘ 
ר

ים
חי

ר 
קו
מ

ח‘ 
ר

ם
בי
רכ
ה

ח‘ 
ר

תלפיות
eקטמון

המרכז לאמנות חזותית ע“ש ג‘ינוגלי        talpiot   11 > ונטה - הזירה הבין תחומית  16 > סדנאות האמנים תלפיות  אזור התעשיה תלפיות

לאיצטדיון טדי

9 > הגלריה החדשה

- סדנאות האמנים

שבת, 13.9.08

כורש 14:  <  19:30

יום הולדת בכורש,   

קבוצת הגיגית, צילום   <  

תקלוט - יוסי מר חיים,  <  

ישי גרוס    

- live video performance  <  

רובוקופ   

וידאו - מירי נשרי, טניה  <  

בובנוב, אנה קלרה, לילך   

אייזנברג, איתי פורמין   

רח‘ כורש 14   

ראשון, 14.9.08

תערוכה עצמאית:  <  19:30

שיח גלריה בתערוכה -   

דיון על רלוונטיות הציור   

הקונווציונלי היום,    

בהשתתפות אמני התערוכה   

ואורחים.   

רח‘ שבטי ישראל 24   

שני, 15.9.08

ברבור:  <  20:30

סרטו של לארי קלארק   

  Wassup Rockers:   

חבורת נערים היספנים מלוס    

אנגל‘ס, במאבק נגד תרבות   

ההיפ הופ השולטת בשכונתם,    

בוחרת ללבוש בגדים צמודים     

ולהאזין לפאנק-רוק. הבחירה     

בשונות כופה עליהם מלחמה.   

  

שיח גלריה - צחי בוחבוט, על   

תערוכתו, על הסרט ובכלל.   

רח‘ שיריזלי 6, נחלאות   

שישי, 12.9.08

התחנה לחקר ציפורי ירושלים:  <  12:00

ירושלים יומן שדה -     

הקרנת סרטם של האחים   

בלבן, המתעד פעילות חיות     

בר ובני אדם בתוך העיר      

הצפופה.       

  

מסתור תצפית - תצפית על     

פעילות הציפורים. כמו כן   

תוצג במקום תערוכת   

רישומי טבע של עמיר בלבן.   

עד 16:00.    

פרטים נוספים תחת מופעים   

חמישי, 11.9.08 

>  בית האמנים ירושלים: פתיחה   18:00

פתיחת אירועי מנופים  <  19:00

אוגנדה: חונקי הכמרים,      <  

הללי הראל וליאור אסטרו   

דילה: השתנות, ריקוד -   <   20:00

עינת רווה, בכל שעה עגולה   

הגלריה החדשה:   <   21:00

בלב הבריכה הנרדמת -   

אורי דרומר, מיקי קטן,   

דניאל קסטנבוים, יוסי   

מר חיים, הדס עפרת, רון    

קציר, מוזיקה טקסט ווידאו    

מסיבת פתיחה ב-17 שבאומן  <  22:00

הטיפה: קיר, שירה ותקלוט  <  23:30

שלישי, 16.9.08

בית טיכו: VIP5 - מרתון   <  20:00

וידאו ואנימציה, מיטב   

היצירה הצעירה של בוגרי      

בתי הספר לאמנויות 2008      

על גבי מסך ענק באווירה      

המיוחדת של גינת בית טיכו.    

רח‘ הרב קוק 9   

קולנוע עדן קם לתחיה: וידאו    <  20:00

ארט - סיגלית לנדאו, שרון   

בלבן, אורית רף, דודו מזח,   

בלו סימיון פיינרו, אפרת שלם    

רונן לייבמן, שוש ישראלי   

פרטים נוספים תחת מופעים   

רביעי, 17.9.08

אנטיאה: שיח גלריה -   <  19:00

דיון: חניכה פמיניסטית   

באמנות, התיתכן?   

בהשתתפות: מיכל שמיר,    

נעה צדקה, טליה בירקאן,   

דורית רינגרט   

רח‘ קינג ג‘ורג‘ 40   
(הכניסה מהחניון בפינת   

רח‘ קינג ג‘ורג‘ ורח‘ המעלות.   

הגלריה נמצאת בבנין השלישי   

מימין, צמוד למגרש החניה)   

חמישי, 18.9.08

מרכז אמנות ירושלים:  <  18:00

הסטיות הקטנות של   

הריאליזם - מפגש עם   

האמנים שולמית   

ניר, מאיה ישראל ודן    

אורימיאן - עד 20:00.   

רח‘ הע“ח 9, מוסררה   

קבוצת זיק מארחת: פעולה  <  20:00

פיסולית המתרחשת    

מול קהל, הקרנת סרטים      

תיעודיים על הקבוצה.     

מושב בית נקופה   

פרטים נוספים תחת מופעים   

שלישי, 23.9.08 

סדנת ההדפס ירושלים:  <  20:30

מוזיקה בסדנת ההדפס -      

פנדה-פורן ורייסקינדר    

בערב של מוזיקה      

אלקטרונית אלטרנטיבית    

רח‘ שבטי ישראל 38   

רביעי, 24.9.08 

הטיפה:  <  21:00

תקלוט, וידאו, משוררים   

ואלכוהול   

רח‘ הדקל 2,    

שוק מחנה יהודה   

חמישי, 25.9.08 

סדנאות האמנים תלפיות:  <  20:00

אירוע הנעילה של מנופים,   

בשיתוף מוסך דוידוב.   

ccity mess - רן סלוין VJ  <  

extravanganza, מופע   

וידאו סאונד.    

   the - דורון אלטרץ VJ  <  

   people are the heroes   

now, מופע וידאו סאונד.    

שני מופעים שיתקיימו בו    

זמנית בחלל התערוכה   

בסדנאות האמנים, אזור   

התעשיה, תלפיות.   

רח‘ האומן 26, תלפיות   

שישי, 26.9.08 

אוגנדה:   <  12:00

פתיחה חגיגית ושיח אמן   

בתערוכתו של סטפן    

Bryone ,[בלגיה] גולדרייך   

- וידאו, מסכות, ציורים   

וסיפור האגדה על הנסיכה   

בריון.    

תקלוט: אנה, דינה ורייזל.    

tr 4 רח‘ אריסטובולוס   

שישי, 19.9.08 

מוסררה - הגלריה החברתית:  <  15:00

בתים מבפנים - סיור מודרך     

בשכונת מוסררה. נק‘      

המפגש בגלריה החברתית.   

ההרשמה לסיור במזכירות       

ביה“ס - עידן או שירה,   

טל‘. 6286519 02.    

רח‘ שבטי ישראל 22,      

מתנ“ס מורשה, מוסררה   

’תוספות ושיירים‘ - דיון  <   16:30

אודות התערוכה בהשתתפות     

האמנים בגלריה החברתית.   

רח‘ שבטי ישראל 22, מוסררה   

שני, 22.9.08 

אגריפס 12:  <  18:00

שיח גלריה -    

סמלים ודימויים ישראליים   

בהנחיית טלי תמיר   

ואליק מישורי    

רח‘ אגריפס 12   

בית האמנים ירושלים:  <   20:00

פאנל רב משתתפים בנושא -    

מפגשים עכשוויים בירושלים   

רח‘ שמואל הנגיד 12   

ראשון, 21.9.08 

המרכז לאמנות חזותית ע“ש   <  17:30

ג‘ינוגלי מארח את המאייר   

דני קרמן:   

הרצאה לילדים בנושא איור   

הרצאה למבוגרים -  <  18:30

בין איור לאמנות.   

  

מספר המקומות מוגבל!   

יש להזמין מקום מראש.   

בטל. 6404999 02   

רח‘ טוביה 3, שכונת קטמון   

ליד בית הספר דנמרק.    

לפרטים ראו תחת מופעים   

רן סלוין
 למפות 

1 > אגריפס 12  2 > אוגנדה  3 > אנטיאה  4 > בית האמנים ירושלים  5 > בית טיכו  6 > ברבור  7 > גלריה דוויק   8 > דילה  10 > הטיפה  12 > כורש 14  13 > מוסררה - הגלריה החברתית  14 > מוסררה - הגלריה ע“ש דרפלר  15 > מרכז אמנות ירושלים  17 > סדנת ההדפס ירושלים  18 תערוכה עצמאית      city center  מרכז העיר

קולנוע עדן קם לתחיה

מוסררה

3 > אנטיאה

5 > בית טיכו

4 > בית האמנים

ירושלים

13 > מוסררה - 

הגלריה החברתית

1 > אגריפס 12,

גלריה שיתופית
6 > ברבור

8 > דילה

12 > כורש 14

18 > תערוכה 

עצמאית

17 > סדנת ההדפס

ירושלים

15 > מרכז אמנות

ירושלים, עיריית

ירושלים, אגף אמנויות

14 > מוסררה - הגלריה

 ע“ש מורל דרפלר
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לבית נקופה



התחנה לחקר ציפורי ירושלים,  

עם האגף לאמנויות, עיריית ירושלים

1. ירושלים יומן שדה:

הקרנת סרטם של האחים בלבן, המתעד 

פעילות של חיות בר ובני אדם בתוך 

העיר הצפופה.

הקרנת הסרט באולם התחנה.

מסתור תצפית - תצפית על פעילות 

הציפורים. כמו כן תוצג במקום תערוכת

רישומי טבע של עמיר בלבן.

שישי, 12.9.08 

בין השעות 16:00-12:00

רח‘ ג‘יימס רוטשילד, בין הכנסת

לבין בית המשפט העליון.

 www.jbo.org.il

 amirbalaban1@013.net

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 9, 9א, 

60. לרדת בחניון הלאום.

המרכז לאמנות חזותית ע“ש ג‘ינוגלי

מארח את המאייר דני קרמן

 17:30

הרצאה לילדים בנושא איור

 

18:30

הרצאה למבוגרים: בין איור לאמנות

ראשון, 21.9.08

מספר המקומות מוגבל!

יש להזמין מקום מראש בטלפון.

רח‘ טוביה 3 , שכונת קטמון

ליד בית הספר דנמרק.

עיריית ירושלים, האגף לאמנויות

טל‘: 6404999 02 

  www.artdjanogly.co.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 2, 

.24 ,22

קולנוע עדן קם לתחיה

האגף לאמנויות, עיריית ירושלים

מיצגי וידאו ארט בבניין קולנוע עדן

הישן ברחוב אגריפס:

משתתפים > סיגלית לנדאו, שרון בלבן, 
אורית רף, דודו מזח, בלו סימיון פיינרו, 

רונן לייבמן, אפרת שלם, שוש ישראלי

tha

שלישי, 16.9.08 

תחילת האירוע: 20:00

מתחם קולנוע עדן הישן

תחבורה ציבורית לרח‘ אגריפס: 

קווי אוטובוס - 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14א, 

18, 20, 23, 27, 27א, 31, 32, 50.
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17 > סדנת ההדפס ירושלים

בעימות

משתתפים > אברהם אילת, משה גרשוני, 
אוזיאש הופשטטר, שרון פוליאקין, 

אלכס קרמר, מיה שינדלר

אוצרים: אריק קילמניק ואירנה גורדון

רח‘ שבטי ישראל 38 

(פינת רח‘ הנביאים), מוסררה 

א-ה 15:00-8:00

ו - בתיאום מראש

טל‘. 6288614 02

www.jerusalemprintworkshop.org

                 jprint@netvision.net.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 1, 50.

18 > תערוכה עצמאית

רחוק קרוב

משתתפים > אילן דותן, בעז נוי, איריס 
סינטרה, גיא סער רוסו, יונת סינטרה

רח‘ שבטי ישראל 24, מוסררה

א, ג, ד, ה 13:00-10:00, 19:30-16:30 

ו - 14:00-10:00

ש - 14:00-10:00

התערוכה ננעלת ב-19.9.

טל‘: 5550151 054, 6281703 02 

www.shumma.com

                 rahokarov@gmail.com

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 1, 2, 3, 

.50 ,48 ,15 ,11

 לתערוכות  לתערוכות  למופעים 

מן
ש
פי

ל 
ט
מו
ח

9 > הגלריה החדשה - סדנאות האמנים

קצוות

משתתפים > חגי ארגוב, חנה בן-חיים יולזרי, 
אמנון בן-עמי, גתית גוברמן, אבי דבאח, 

לנה זיידל, אורית ליבנה, אבי סבח, ענת 

ליפנר-סלומון, רונן סימן-טוב, חמוטל 

פישמן, סלע קורן, יוליה רבסקי, אורי 

רדובן, אתי שוורץ, חן שפירא

אוצר: יוסי דברה

אוצרת הגלריה: חדוה שמש

איצטדיון טדי, מלחה 

האגף לתרבות, עיריית ירושלים

א-ה 19:00-16:00

טל‘. 6792968 02

www.thenewgallery.org.il

                     hed-art@zahav.net.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 4, 4א, 

.34 ,33 ,22 ,19 ,18 ,17 ,12 ,6

11 > ונטה - הזירה הבין תחומית

קבוצת בלוק > אובך

משתתפים > אורנה בן-שטרית, איילת 
אפק, אפרת לוין, יותם קופרברג, עדן 

אוריון, שחר סיוון

אוצרים: ענת גטניו, יונתן אמיר

התערוכה הוצגה לראשונה 

באקדמיה לאמנות ולחינוך, ויצ”ו חיפה

הזירה הבין תחומית, רח‘ הרכבים 4

א-ה 17:00-9:00

טל‘: 6783378 02 

www.hazira.org.il

amir.yonatan@gmail.com

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 1, 2, 

.50 ,48 ,15 ,11 ,3

12 > כורש 14

אמנים יוצרים לתוך חלל

משתתפים > שוש ישראלי, דוד בהר, 
ורד חדד, דקלה אבישר, רועי אברהם, 

יירי טובישק, ענת בר אל, אסף שובל, 

איתי פרומין, יסמין חוכמה, איילה 

לנדאו-פינסקי, נועה ססיליה כהן, מורן 

סנדרוביץ, פיקה/קין

פתיחת החלל ב-11.9, 21:30-19:00

פתיחה מיוחדת של החלל

במוצ“ש, 13.9, 00:00-19:30

רח‘ כורש 14

ב,ג 21:30-19:00 

טל‘: 5593714 054, או בתיאום מראש 

www.shumma.com

                  vered4get@gmail.com

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 13, 18.

10 > הטיפה

יורם אמיר > קיר. אדם. אדם קיר. עיר. 

יורם אמיר אוסף שניות

רח‘ הדקל 2, שוק מחנה יהודה

א-ו 17:00-הלקוח האחרון 

טל‘: 3028919 054 

www.shumma.com

    drop.jerusalem@gmail.com

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס לשוק 

מחנה יהודה - 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 

.45 ,39 ,32 ,31 ,27 ,25 ,21 ,20 ,18
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 לתערוכות 

13 > מוסררה - הגלריה החברתית

תוספות ושיירים: 

אפיונים של זהות אורבנית מקומית

משתתפים > גיא יצחקי, נעמה פניכל, איתי 
דויטש, אסף אלבוחר, אסנת אוסטרליץ, 

גוסטבו סגורסקי, יעקב ישראל, דפנה 

גרוסמן, אורית סימן-טוב, אריאל קן, 

שושי חורש

אוצרות וליווי: איילת השחר כהן

אוצר ראשי: אבי סבג

רח‘ שבטי ישראל 22, מוסררה

מתנ“ס מורשה, קומה ג‘

א-ה 17:00-10:00 

ו - בתיאום מראש 

טל‘: 6286519 02 [עידן]

www.naggarschool.com

idanmiz@musrara-gallery.org.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 1, 2, 3, 

.50 ,48 ,15 ,11

14 > מוסררה - הגלריה ע“ש דרפלר

צילום מיוחד 2008

משתתפים > ילדים ונוער בעלי צרכים 
מיוחדים, מבתי ספר ערבים ויהודים, 

דתיים וחילוניים, בירושלים המערבית 

והמזרחית ומקו התפר: ’א-נור‘, ’תדהר‘ 

’א-סאלם‘, ’בן-יהודה‘, ’בני-ברית‘.

אוצר ורכז התכנית: מרסלו לאובר

רחוב הע“ח 9, מוסררה

א-ה 17:00-9:00 

טל‘: 6286519 02, שלוחה 9  [ענבל]

www.naggarschool.com

       info@musrara-gallery.org.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 1, 2, 3, 

.50 ,48 ,15 ,11

15 > מרכז אמנות ירושלים

משוט בארץ

משתתפים > אוסקר אבוש, ורד אביב, ימימה 
ארגז, דבורית בן-שאול, יוסי גלנטי, מרב 

דביש בן-משה, דב הלר, עודד זידל, שמעון 

לב, מיכאל לב-טוב, דורון ליבנה, בוריס 

לקר, אורנה מילוא, עינת עריף-גלנטי, 

עמי רוזנברג, סידון רוטנברג, יואל  קנטור, 

תומר אפלבאום

אוצרים: אורנה מילוא ועמי רוזנברג

המשך התערוכה באגריפס 12.

רח‘ הע“ח 9, מוסררה

עיריית ירושלים, האגף לאמנויות

א-ה 14:00-9:00   

ב-ד 19:00-17:00

טל‘. 6275182 02

http://artcenter.jerusalem.muni.il

                 artcenter@bezeqint.net

תחבורה ציבורית למוסררה -

קווי אוטובוס 1, 2, 3, 11, 15, 48, 50.

16 > סדנאות האמנים, תלפיות

טלפון שבור

משתתפים > מאשה זוסמן, יעל רוכמן, 
שי אזולאי, מיה מוצ‘בסקי פרנס, אסף 

בן-צבי, לנה זידל, יוליה רבסקי, רונן 

סימן-טוב, אבי סבח, עדנה אוחנה, לי 

היא שולוב, טליה טוקטלי, אמנון בן-עמי, 

אתי אברג‘יל, אריאן ליטמן, דן אורימיאן, 

יעל רובין

אוצרו.ת: אמני הסדנאות

רח‘ האומן 26, אזור התעשיה תלפיות

א-ה 19:00-10:00

ו - 13:00-10:00 

טל‘: 8309895 052 

www.shumma.com

                    haoman26@gmail.com

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס 5, 12, 
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 לתערוכות 

4 > בית האמנים ירושלים

1. חברים חדשים 2008:

אוצרים: מרסלו לאובר ושי אזולאי

משתתפים > שמרית בר, סוניה אברמוביץ, 
ג‘ף פרידמן, רחל שחר, גנה צכמיסטר, 

שולמית ניר, שלמה סרי, לי היא שולוב

2. בנימין רייך > עזבתני?

אוצרת: לאה גולדה הולטרמן

3. שמעון ויצמן > נדבך מס‘ 15

 perpetuum פרפטום מובילה

mobile, אוצרת: רוני סתר

הפתיחה ב-11.9.08 בשעה 18:00 

רח‘ שמואל הנגיד 12

א-ה 13:00-10:00, 19:00-16:00

ו - 13:00-10:00, ש - 14:00-11:00

טל‘: 6253653 02 

www.art.org.il

                         artists@zahav.net.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 

4, 4א‘, 7, 8, 14, 19, 22, 32, 74.

3 > אנטיאה

דורית רינגרט, אפרת לוין > 

תערוכה מס‘ 3 בסדרה

’אמנית חונכת אמנית‘

אוצרות: נעמי טנהאוזר וריטה מנדס- 

פלור

רח‘ קינג ג‘ורג‘ 40 

(הכניסה מהחניון בפינת רח‘ קינג ג‘ורג‘ 

בבנין  נמצאת  הגלריה  המעלות.  ורח‘ 

השלישי מימין, צמוד למגרש החניה)

ב, ג, ה, 19:00-16:00

ו - 13:30-11:00 

ש - 13:30-11:00

טל‘. 6222455 02, 4836848 052

www.shumma.com

          artmentoring@gmail.com

אוטובוס  קווי  ציבורית:  תחבורה 

העיר - 4, 4א, 7, 8,  למרכז  שמגיעים 

.74 ,32 ,22 ,19 ,14

2 > אוגנדה

1. ניר הראל > איש-שום, רישומים 

ועבודות דיגיטליות 

a .25.9-התערוכה תוצג עד ה

 ,Bryone < [בלגיה] 2. סטפן גולדרייך

וידאו, מסכות, ציורים וסיפור האגדה על 

הנסיכה בריון.

הפתיחה ביום ו, 26.9, 12:00. 

אוצרת: שגית מזמר

רח‘ אריסטובולוס 4 

א-ו 00:00-12:00 (לפחות)

ש - החל מ-15:00

טל‘. 6236087 02

www.uganda.co.il

       contact.uganda@gmail.com

 ,9  - אוטובוס  קווי  ציבורית:  תחבורה 

17, 21, 31א, 32.

1 > אגריפס 12, גלריה שיתופית

משוט בארץ

אביב,  ורד  אבוש,  אוסקר   < משתתפים 
יוסי  בן-שאול,  דבורית  ארגז,  ימימה 

הלר,  דב  בן-משה,  דביש  מרב  גלנטי, 

עודד זידל, שמעון לב, מיכאל לב-טוב, 

דורון ליבנה, בוריס לקר, אורנה מילוא, 

סידון  רוזנברג,  עמי  עריף-גלנטי,  עינת 

רוטנברג, יואל  קנטור, תומר אפלבאום

אוצרים: אורנה מילוא ועמי רוזנברג

המשך התערוכה במרכז אמנות 

ירושלים, עיריית ירושלים, האגף 

לאמנויות, רח‘ הע“ח 9, מוסררה.

רח‘ אגריפס 12

ב-ה 19:30-16:30

ו, ש 14:00-11:00

טל‘. 6233257 02

www.agripas12gallery.com

תחבורה ציבורית לרח‘ אגריפס: 

 ,14  ,13  ,11  ,9  ,8  ,7  ,3  - אוטובוס  קווי 

14א, 18, 20, 23, 27, 27א, 31, 32, 50.
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קבוצת זיק 

קבוצת זיק מארחת:

פעולה פיסולית המתרחשת מול קהל, 

בנוסף יוקרנו בחצר הסטודיו סרטים 

המתעדים את פעילותה של קבוצת זיק 

בארץ ובחו“ל.

חמישי, 18.9.08 

תחילת האירוע: 20:00

מושב בית נקופה

מחסני רוג‘רס, אזור התעשיה 

טל‘: 5336257 02 

 www.zikgroup.com

               zik@012.net.il
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6 > ברבור

צחי בוחבוט > מפולת, פסלים ועבודות 

קיר העוסקים ביחסים בין שפות ויזואליות 

מעולם הציור, המוסיקה העכשווית לבין 

tha .יצוגים של כח ומנגנוני הפחדה

רח‘ שיריזלי 6 

א,ב,ג,ה 20:00-14:00

ו - 14:00-11:00

טל‘. 4627345 052

www.barbur.org

                 barburinfo@gmail.com

לשוק  אוטובוס  קווי  ציבורית:  תחבורה 

מחנה יהודה - 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 

.45 ,39 ,32 ,31 ,27 ,25 ,21 ,20 ,18

למרכז ז‘ראר בכר - 17, 19.

 לתערוכות 

7 > גלריה דוויק, משכנות שאננים

Intimate Places  מקומות אינטימיים

משתתפים > חמוטל דוידי, רחל קיני, יונתן 
אפשטיין,  מקס  אופק,  יונתן  הירשפלד, 

דרור קרטה, פרנס לרנר, בועז אהרונוביץ, 

חנאן אבו חוסיין, יואב רבן, תרצה פרוינד, 

מיכל בקי

אוצרת: אירנה גורדון

מרכז הכנסים ע“ש קונרד אדנאואר,

משכנות שאננים, ימין משה

א-ש 20:00-10:00

טל‘: 6292220 02 

www.mishkenot.org.il

generaldirector@mishkenot.org.il

תחבורה ציבורית: בקווי אוטובוס - 4, 

30 ,21 ,18 ,13 ,8

5 > בית טיכו

סימני חיים: 

אמנות עכשווית בבית טיכו

משתתפים > אסנת אביטל, רומי אחיטוב, 
גל  דאום,  דרור  בגליקטר,  איתמר 

וינשטיין, רועי מנחם מרקוביץ, מירי סגל, 

סשה סרבר, רבקה פרס ומורן סומר, טליה 

קינן, רעיה קרס, אריאל שלזינגר

אוצרת: מירה לפידות

רח‘ הרב קוק 9

א, ב, ד, ה 17:00-10:00 

ג - 22:00-10:00 

ו - 14:00-10:00 

טל‘: 6245068 02 

 www.imj.org.il

               ticho@imj.org.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 9, 17, 

21, 31א, 32. הכניסה לרח‘ הרב קוק ברכב 

פרטי מרח‘ הנביאים בלבד.

 למופעים
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8 > דילה

שורה תחתונה

משתתפים > ציקי איזנברג, חנה בן-חיים 
יולזרי, ראובן זהבי, גיל יפמן, רועי 

סופרין, עינת רווה גולן

אוצר: ראובן זהבי

בערב הפתיחה החל מ-20:00 - ריקוד 

בשם השתנות - עינת רווה גולן, בכל 

שעה עגולה.

רח‘ שלומציון המלכה 4 

ב-ה 21:00-17:00

טל‘. 6234233 02

www.daila.net.il

                             info@daila.net.il

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס - 13, 18. 

 למופעים לתערוכות 

פתיחה: יום חמישי, ה�11.9.08, בשעה 19:00    בערב הפתיחה יופעל שרות הסעות בין חללי התצוגה.   

program         תכניה

פתיחת עונת התערוכות בירושלים, 2008
28.11.8 - 11.9.08

 www.shumma.com פרטים ועדכונים במוקד העירוני 106 ובאתר

האגף לאמנויות
האגף לתרבות

בית האמנים 
ירושלים

28.9.08 - 11.9.08

פתיחת עונת התערוכות בירושלים, 2008

מפיקה: לי היא שולוב  /  יחסי ציבור: לילך רובין, פרהסיה

אתר:  www.shumma.com, מסיבות בטחוניות (GoodKarma)צוות הפקה: איל עזרי, הילה סמולנסקי, רחל כהן צבעוני

מנופים הוא פרויקט אמנות שנולד מתוך שיחה בין אמנים בסדנאות האמנים של הקרן 
לירושלים. הפרויקט גדל והתפתח בשיתוף גלריות, חללים אלטרנטיביים, מרכזי תרבות 

וקבוצות אמנים הפועלים בעיר, בשיתוף האגף לאמנויות והאגף לתרבות בעיריית ירושלים, 
מוסך דוידוב, הקרן לירושלים, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, גופים עסקיים ואנשים 

פרטיים - לכולם היתה יד ביצירה הרחבה והמופלאה הזו. אט אט, עם עזרה הדדית מרובה 
הוקמו 18 תערוכות והופקו 20 אירועי תרבות ואמנות בירושלים. והנה, כשאנשים מצוידים 

ברצון טוב, התמדה, אמונה ותקווה, רעיון מקבל ממשות ויוצא לעולם. כלל לא מובן 
מאליו שכל כך הרבה גופים יחברו יחד למפעל גדול והרפתקני כמו זה. יחד בחרנו להיות 

מעורבים בקהילתנו, לקחת אחריות על עתיד עירנו ועתיד התרבות והאמנות שבה.
מנופים מתקיים השנה לראשונה, מתוך כוונה להפוך את האירוע למסורת.

תודה לכל אלו שסייעו בהגשמת הפרויקט. תודה מיוחדת לאמנים המשתתפים ולגלריות 
המארחות ותודה לכם, קהל המבקרים. להתראות בתערוכות... / לי היא שולוב

דפוס: כל העיר, רשת שוקן  /  כל הזכויות שמורות למחברים © 2008 עיצוב גרפי: יקיר שגב  /  מפות: בעז נוי
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