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 מיכל צייזלר .צילום :הדר סייפן

יש! הגלריות והמוזיאונים פתוחים ברובם שוב למבקרים ,ותערוכות
מעניינות מציגות ברחבי הארץ .ליקטנו עבורכם מקבץ של התערוכות
המקומיות שמציגות בימים אלה והכי שווה לקפוץ לבקר בהן .אנו ממליצים
בחום לתמוך ביצירה ישראלית ,בייחוד בימים מורכבים אלה ,שהכו ללא
רחם בעולם התרבות ברחבי העולם ,ולרפא ולעודד את הנפש באמצעות
יצירה איכותית .עוד כיף – הרבה יצירה נשית נהדרת ושוות-צפיה מוצגת
בימים אלה .מסקרן ,לא? אז בואו נתחיל:

Gallery Weekend Tel Aviv 2020
סוף שבוע גלריות בתל אביב-יפו ייערך במהלך הסופ”ש הקרוב ,בהשתתפות למעלה
מ (!)50-גלריות וחללי תצוגה בעיר ,אשר יציינו במסגרת האירוע את שובן של
הגלריות לפעילות ,ואת פתיחת העונה של תערוכות הקיץ .לאורך האירועים,
הגלריות המשתתפות יהיו פתוחות בשעות פעילות נרחבות מהרגיל ,ויתקיימו
פתיחות תערוכות ,שיחות גלריה ,וכן מיצגים אשר רובם ללא תשלום .בין
המשתתפים :ארטפורט ,בית בנימיני ,בית ליבלינג ,גלריה בנימין ,גלריה רו-ארט
)יוזמי האירוע ,בשיתוף פלטפורמת  ,(Degorlaגלריה אלפרד ,גלריה אינדי ,גלריה
רוזנפלד ,הכולי עלמא ,אברהם הוסטל ,קריית המלאכה ,גלריה ברוורמן ,גלריה
זומר ,גלריה שלוש ועוד רבות וטובות.
כתובת :רחבי תל אביב-יפו .פרטים מלאים בלינקwww.degorla.com/gallery-weekend-tel- :
aviv
מועדים 2-4 :ביולי )חמישי-שישי-שבת(

לפרטים נוספים

/

איוה כפרי בגלריה רו-ארט בתל אביב .צילום :דניאל חנוך

מורן קליגר " -קין" ,גלריה נגא
תערוכת יחיד ליצירותיה המונוכרומטיות והמכשפות של האמנית מורן קליגר,
באוצרות של טלי הפטל נווה .בהמשך לעיסוקה בשנים האחרונות )למשל בתערוכה
“שבעה פרימיטים” שהוצגה בגלריה בסיס( ,מטפלת קליגר במיתוסים ובסיפורים
תנ”כיים .אלה מחמיאים מאד לסגנון הרישומי העשיר שלה ,אשר משלב הפעם
הדפסים עם דיו ושמן ,לכדי יצירה עמוסת פרטים ומרגשת.
כתובת :אחד העם  ,60תל אביב
מועד נעילה11.7.2020 :

לפרטים נוספים





קין  -מורן קליגר .גלריה נגא .צילום :לנה גומון

יערה צח  ,"Black Friday" -גלריה גבעון
מיצב פיסול רחב מימדים החולש על שתי קומות הגלריה .צח משתמשת באובייקטים
מעולמות התעשיה והאופנה ומחבלת בהם בפעולות שונות ששורשן בעולמות התוכן
שלהם עצמם ,כך שהם מאבדים את הפונקציונאליות המקורית שלהם ,ומקבלים
יישות חדשה ,זרה ועם שימושיות מבלבלת ועקרה .אמנם צח עבדה על התערוכה
במשך כארבע שנים ,אבל היי ,ככה יצא – והעבודות מרפררות לאלמנטים של חולי,
הדבקה והרעלה – שרלונטיים מאד לימים אלה .לבריאות.
כתובת :רחוב גורדון  ,35תל אביב
מועד נעילה 1 :באוגוסט

לפרטים נוספים

/





יערה צח .צילום :טל ניסים

הביאנלה לאמנויות ועיצוב  ,2020מוזיאון ארץ
ישראל
לא פחות משלוש מאות יוצרים שונים מציגים בימים אלה בביאנלה לעיצוב,
שמציגה תמונת מצב של תחומים שונים בדגש על אמנות שימושית ועיצוב של
קרמיקה ,זכוכית ,צורפות ,טקסטיל ונייר .בין היוצרים נמנים מעצבי מוצר,
אופנה ,אדריכלים ,אמנים רב־תחומיים ,וגופי מחקר אקדמיים ,וכמובן קצרה
היריעה לניימדרופינג במקרה הזה )פרטים מקיפים יותר אודותיה תוכלו למצוא
בביקורת על הביאנלה פה במגזין( .מומלץ לערוך סיור מודרך כדי לא לחטוף כאב
ראש – הוא כלול במחיר הכרטיס ,אך שימו לב שיש לשריין את המקום בסיור מראש.
כתובת :חיים לבנון  ,2רמת אביב
מועד נעילה :ללא תאריך נעילה )התערוכה מתוכננת להציג במשך כשמונה חודשים(





לפרטים נוספים

יוכי שרם ,הביאנלה במוזא ,צילום הדר סייפן

תערוכה קבוצתית וכתב עת " -קוראות לאלה",
מוזיאון בית העיר
תערוכה בעקבות הקמתו של מגזין חדש בשם “קמה” ,אשר עוסק ביצירה נשית
והוקם על ידי קורל דביר ומיכל סבר – צמד בנות עשרים וכלום וחצי ,שמוכיחות
שתעוזה וחזון יכולים לנצח ניסיון ארוך שנים ותארים אקדמאיים .התערוכה
מצוינת ומרובדת ומציגה בבניין העיריה הישן הצופה לכיכר ביאליק .הגישה של
מחקר רב פנים ולא בהכרח מיליטנטי ניכרת בכל נים ונים של התערוכה .מומלץ
ומרענן בנוף .בין המשתתפות :מיכל בראור ,תמר קרוון ,חנאן אבו-חוסיין ,מרים
קבסה ,מורן קליגר ,מיה אגם ועוד.
כתובת :רחוב ביאליק  ,27תל אביב
מועד נעילה :ללא מועד נעילה

לפרטים נוספים

/





רוני לנדה ,מוזיאון בית העיר

אלי פטל " -מאז החלו המדידות" ,מובי :מוזיאון
בת-ים לאמנות
תערוכת יחיד קונספטואלית ,משחקית ,צבעונית ומרשימה ,וראשונה מזה כעשור
לאמן אלי פטל – שמוכר לרבים כמי שעמד בראש המחלקה לאמנות בבצלאל .פרץ
היצירתיות של פטל כולל מחוות בתוך מחוות :לעולם האמנות ,לעולמו האישי,
למדיה ואף להיסטוריה של המבנה של המוזיאון ,ונתמך באוצרות של הילה
כהן־שניידרמן ,האוצרת ראשית מבריקה עם שאר־רוח שמומלץ לעקוב אחרי
פעילותה.
שימו לב :המוזיאון פתוח לסירוגין בשל הקורונה ,יש להתעדכן במועד הפתיחה
המחודש )וכדאי!(.
כתובת :רחוב סטרומה  ,6בת ים
מועד נעילה10.10.2020 :

לפרטים נוספים

/





אלי פטל ,ידיים לילה ,הזרקת דיו ,2020 ,מובי :מוזיאון בת ים

איוה כפרי " -אדמה" ,גלריה רו-ארט
תערוכה של ציורים גדולים ורבי פנים בטכניקות וחומרים שונים ,השלישית של
כפרי בגלריה – שנוספת כעת לתערוכות רבות בהן הציגה האמנית בשנים
האחרונות בארץ ובעולם .את התערוכה אוצרת מאיה במברגר ,שמובילה את
הגלריה למקום מעניין שמפענח עד כה באופן יפה וראוי לציון את העת הנוכחית:
כולל רזידנסי וירטואלי נהדר לאמנית מיה פרי במהלך תקופת הסגר ששווה מאד
להציץ ולראות מה הלך בו ,וסופ”ש הגלריות בתל אביב.
כתובת :שביל המרץ  ,3בניין  ,8קומה 3
מועד נעילה25.07.2020 :

לפרטים נוספים

/





2 Iva Kafri, Graphite Woman, 2019, mixed media on canvas, 165x176.5 cm. Photo by Daniel Hanoch

יאן ראוכוורגר " -הפרדס הגדול"" ,זמן דיוקן ,"II
מוזיאון הרצליה לאמנות
תערוכה יפה ורגישה של הצייר הנודע והוותיק ,הפעם בהתמקדות בדיוקנאות
מרובי התלתלים הזהובים בהם צייר את אשתו ,האמנית גלית ראוכוורגר .פשוט
ויפה.
כתובת :רחוב הבנים  ,4הרצליה
מועד נעילה15.08.2020 :

לפרטים נוספים

/

יאן ראוכוורגר  ,גלית .2001 ,מוזיאון הרצליה לאמנות

רונית גורביץ' " -ורוח אחת לכל" ,גלריה P8
תערוכה חדשה בגלריה השיתופית המוצלחת )שווה לעקוב( ,והפעם – רונית
גורביץ’ מתעמתת עם דימויי ההלבשה התחתונה באמצעות סדרת ציורים .דרך
ההתעמקות בלבוש האינטימי ,החוצץ בין הגוף לבין הביגוד החיצוני והעולם
שמחוצה לו ,מתעמתת האמנית עם הנושאים המתבקשים :מגדר ,מעמד ,דימוי עצמי
וכיוצא באלה ,המוצגים באופן מקורי ומעורר מחשבה.
כתובת :הפטיש  ,1תל אביב
מועד נעילה18.07.2020 :

לפרטים נוספים





 P8רונית גורביץ' ,חצי חזייה וגולגולת שמן על עץ  38על  33סמ'  ,2018גלריה

יש פה ממתקים רציניים
אמנות

/

אמנות

עכשיו כשנפתחנו 9 :התערוכות הכי מומלצות

הצצה אל מאחורי הקלעים של מורן קליגר

המוזיאונים והגלריות חוזרים ברובם לפעילות – ואלה כל  9התערוכות שאתם חייבים לבקר בהן רגע לפני הגל השני.

רגע לפני שתערוכת היחיד של האמנית מורן קליגר ,׳קין׳ בגלריה נגא ,נכנסת לפרק התצוגה האחרון שלה ,היא משתפת אותנו בתהליך היצירה והמסע
שעברה מתערוכת היחיד האחרונה – ״שבעה פרימטים״.

קרא עוד «
קרא עוד «

30/06/2020

עיצוב

הסרטונים הכי וואו #5
סטנלי דונווד מתראיין על העבודות שלו ,דורין שוורצמן משחררת את סרט הגמר המופלא – ׳הדב׳ ,סרטון אנימציה מרגש על טראומות מלימודי נגינה,
עידו אגסי מייצר ספרים כמו פעם ,ורופוס ויינרייט מושפע מוינדזור מקיי.
קרא עוד «

23/06/2020

/
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