אחרת.

קצת

מימין

למעלה:
סרוגה של גיל
בכיכר המלך
גינה

יפמן

אלברט;
אניסה

אשקר

קוראת

בקפה

ברחוב גורדון;
מתוך

"הסרוויס"

של דלית ארנולד
בחנות טקסטיליה
ביפוצילומים :יח"צ)

אמנות
מתפשטת
שלוש תערוכות רחוב
יובילו אתכם בין מוקדי ״אוהבים אמנות עושים
אמנות״ אירועשיחל בחמישי הקרוב ויתפרש על פני אזורים
רבים ברחביהעיר .המוזיאוניםיהיו פתוחים בחינם,
הגלריותיציעו

אלכוהול ומוזיקהו־  240אמנים יפתחו בפניכם את

הסטודיו שלהם

גולדשטיין ״אחרי הספירה״.
של גיא
האוהלים ,פושטת
עם התקפלות
בצ׳לו; דלית
חיה
ארנולד ,אמנית צעירה
״זהו מיצב סאונד שמורכבמפםקול
שחיה בשווייץולמדה
קולנוע בספיר עושה
האמנות על העיר בסוף השבוע
בכיכר המלך אלברט מקיםגיל יפמן גינה
הכולל ספירהלאחורבבליל של שפות
קולנועית״ ועבודתה״הסרוויס״
״שירה
שפותח את עונת
פרועה של צמחים טורפים העשויים משקיות
ולאחריהצליל עז של שיגורחללית ותגובות
ובגלריות ,במרחב תל
החדשה במוזיאונים
תוצג בחנותמקסטיליה(יהודה הימית 34
הקהל.
של
צפלין
תציג
שטרן
פון
רונה
קפה
אביב יפו .זוהי
ניילון סרוגות .אל תחמיצו.
דיאלוג
מנהלת
ליד
השנה
דינה);
עם
העבודה
העשירית שאירוע
״אוהבים אמנות ,עושים אמנות״ מתקיים
מראות בתוךמכולת ברבי(יהודה הימית  .)30הבינלאומיות של הבנק ,עם צורתהטיל
The Gordon
Show
עבודות יוצגו גם ממרפסות בבתים של
מתפרש על פני
הגבוה של הבניין ועם הרצוןלפרוץגבולות
בחסותהעירייה ,והוא
את התערוכה הצפונית The Gordon
ולטוסלשחקים״ ,היא מתארת .עבודה זו
אזורים רבים ברחביהעיר ,ומקיף את כלל
תושבים בשכונה עוד ביטוילאחווה
 Showאוצרת רווית הררי .רחוב גורדון,
תפעל (בחסות הבנק
הבינלאומי) במהלך כל
המוזיאונים,
הגלריות והיוזמות העצמאיות
והקהילתיותהישראלית החדשה ,שהתעוררה
שהיה מעוזהגלריות וירד וחזרלגדולתו
בקיץ האחרון.
של אמנים בסדנאותיהם.
הסופשבוע.
כבר מספר מחזורי חיים,יאכלס עבודות של
תגר־הלר :״הכימומלץלהתחיל
לדברי
 9.8יהיו 60
בערב הפתיחה(חמישי,
אמניהגלריות השכנות ויחשוף אותן בהקשר
מול ביתגל״צ(יהודה הימית פינת רח׳
גלריות ,מוזיאוניםוחללי תצוגה פתוחים עד
כדאי במיוחד להגיע
ללא תשלוםובמקביל יוצגו
לירידה לנמליפו״ .ברחבת
00:32
דרור)
אורבני ,באופן המתכתב עם העיר ועם
ולטייל עד
השעה
החללים הפנימיים ,הסמויים ,שאליהם ניתן
שם
בימת
תהיה
הכניסה
בין
מחול,
גל״ץ
של
00:32
00:91
רחוב
השעות
תערוכות
אניסה
למפגש עם
ולהתעמקהלאה.
להיכנס
יציגו תמי
ברחובגורדון ,באזור לב העיר וברחוב יהודה
לייבוביץ ,אירים ארז ונעה שדור,
ברחבת
אשקר
שתציג
״תערוכת החוצות היא הזדמנותלפנות אל
03:91
שישי־שבת יפתחו
הימית ביפו .במהלך
החל משעה
ולהציע לו פיתויים שימשכו
בסוףהמסלול ,בנמל יפו עצמו ,מתקיים
 240אמנים
הקהל ברחוב
פעילים את דלתות הסטודיו
קפה
גלריה נלי אמן בית
הפנינג אמנותבחללי מחסן
הגלריות" ,אומרת הררי,
אותולהיכנסלתוך
על המזח
00:81.00:1
שלהם לקהל הרחב בשעות
מזמינה את
שאליו היא
שאצרה גם את התערוכה״חינוךאנגלי״
ובמרחב הפתוח.״מוזיקה חיה
לאירועיםולכתובות
את המדריך המלא
לדימוינע״
חגית פלג־רותם
ניתן למצוא באתר:
משמשת כאוצרת
בגלריה דן ,שבה היא
הוא אירוע משותף של האקדמיהלאמנות
aviv.gov.-www.tel
והשבים
העוברים
hagitpr@globes.c
 03ובפייסבוק:
ת,
1/0780427
בטלפון:
״המדרשה״ ובית הספר Muzikהכולל
האמנות העכשווית.
הקרנה של קטעי וידיאו פרי יצירתם של
״העבודות בתערוכת הרחוב מתכתבות עם
אוהבים אמנות עושים אמנותLovingArt
מאפיינים אורבניים .דינה שנהב בצמחייה
הסטודנטים במדרשה כשברקע מוזיקה
הפטל־נווה מתמודדת ,בין השאר ,עם
MakingArt
ההיסטוריה הקצרה של שדרותרוטשילד,
חיה של הסטודנטים מבית הספר Muzik
לגינות רחוב,
עשויהפיסול בספוג מתייחסת
Service
Station
כאתר הבית של תערוכות אמנות
בהנחיית אביאלבז.
שחר מרכוס מקרין עבודת וידאו בין חומות
של גדר חיה ,עבודת וידאו שלסיגלית
פופוליסטיות ,תערוכות מטעם ,אם זה
את התערוכה הדרומיתService Station
"קויבוקןים"
הגלובוסיםוהפינגווינים והשוורים וכר.
לנדאו תוקרן בחנות התה ״פאלה דה תה״
אוצרת דנה תגר הלר ברחוב יהודה הימית
קולנוע גורדון
(בגורדון פינתדיזנגוף)ולצד
את תערוכת הרחוב ״שיבושים״ אוצרת
ביפו .הרחוב היורד אל נמל יפוואלהגלריות
הפטל־נווה :״מתוך ריאקציהלתופעה
המיתולוגי הסגור זה שנים תוקרן עבודה של
לכינוי ״לב
הפטל־נוה ,במתחם שזכה
סאלי
שבסביבתו (בית  STArtגלריה
מגדלור,
התרבותית הזוהחלטתילהציג עבודות
תמר מאיר ,״פוטיומקין 2010״.
אמנות שלא מתחנחנות ,לא מעטרות את
משדרות
נמתח
והוא
אמנות
בית
רוטשילד
ועד
האדריכל,גלריה דבירואירועי
העיר״
להגיע למפגש עם אניסה
ואפילו מאתגרות את הצופה .אמנות
בנמל) .״התערוכה היא אכן
שיתקיימו
כראי במיוחד
הרחוב
אלנבי .״הפרויקט החל בשדרותרוטשילד
אשקר שתציג ברחבתגלריהנלי אמן
מתמסרתבקלות אבל יוצרת תוכן
שלא
תערוכת רחוב אך היא פולשתלתוך העסקים ולאור המחאההגדולה וצמיחתהאוהלים
הפעילים ברחוב ,שאינם עוסקים באמנות
(גורדון  26בית קפהשאליו היא מזמינה
וקוראות להסתכלות מחודשת על המקום״.
לכיוון הרחובות
בשדרה הסטנו אתהמסלול
ותרבותביומיום״ ,אומרת
לא רחוקמגלריה שלוש יוצג על ספסלי
אלנבי :בצלאל יפה ,נחמני,
לכיוון
היורדים
תגר־הלר .הנגרייה
את העוברים והשבים לקריאת עתידות
משמשת
כיכר המלך אלברט ורחוב מאז״ה״ ,אומרת
בקפהולשיחה על אמנות ,כשהיא
רחוב הפסל הזמני ״רשת חברתית״ של
של משה(יהודה הימית  28הופכתל״תיבת
קבוצת ״אלף אפם״ ,האמנים אורי
בתפקידהכפול של קוראת עתידות ושל
לוינסון
פרויקט סאונד מרתק של קבוצה הפטל־נווה.מסלול התערוכה יוצא מרחבת
תהודה״
אמניתעכשווית ,ומשלבת בכך בין מסורתי
),״זהו גרפיטי
הבינלאומי ,בצומת
וגלי חכמון(ברח׳ מזא״ה 13 11
הכניסה של מטה הבנק
מביה״סלאמנות מוסררה,שהקליטוצלילים
בנגרייה עצמה שאיתם הם משלבים בנגינה
לעכשווי ובין מזרחי
רוטשילד ,שם מוצגת עבודתו פיסולי שנעשה תוך איסוף ומיון חפצים
שד״ל ושדרות
למערבי.
שנזרקו ברחבי העיר והופכים
לאנדרטה של עידן השפעוהצרכנות״.

תחת ידיהם

