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הספרייה בסלון ביתך ועבודה של

"שיעור באמנות" בגלריה המרכזית

יעקב חפץ ,דייב בונה משחרה ,וידיאו.

אוסמה זעתר

האוצרת שירלי משולם מזמנת אמנים

צבי רוגר ,שריפה .מראות ממלחמת

שיעורי בית ,פסל 2020

ואוצרים ל"שיעור באמנות" סביב

לבנון השנייה.2006 ,

ובהקשר למונומנט תצוגת תיעוד
מצולם של ציור הקיר המונומנטאלי
"ישראל חלום ושברו" של אברהם
אופק .1988-1985 ,במקור ,ציור הקיר
ממוקם בקירות :המזרחי והמערבי,
באולם הכניסה לאוניברסיטת חיפה.
משתתפים :שמחה שירמן ,ניבי

תחנה 2

אלרואי ,אביבית בלס ברנס' ,גרשון
קניספל ועוזר שבת' אוצרת :זיוי

תחנה 12

חדר יצירה

ברמן .פרופ' דנה אריאלי ,פרופ' אריה

שאדי טואפרה

עבודות של אביבית בלס ברנס וקיר

אופיר ,יחזקאל ירדני ,יובל בראל,

"עשן שחור" תבליטים וציורים .2020

תיעוד :הגלריה האוניברסיטאית

שחר מרקוס ,יעקב חפץ ,טלי בן דור,

 ,2008-2005אוניברסיטת חיפה.

חגי שגב ,שרון תובל .שחף דקל אתר

מניפסט ,קטלוגים ועבודות של חן

הרשת הדוקומנטרית "י(ו)צרים" צפייה

שיש מתערוכת היחיד שלה ב.2006-

בנייד באמצעות קוד .מבחר סרטים

חומרי תצוגה :רותי דירקטור ,מנהלת

וראיונות שדקל ערכה בסטודיו עם

ואוצרת הגלריה האוניברסיטאית.

אמנים הפועלים בחיפה או מציגים

מייסד :פרופ' אבישי אייל.

בתערוכה :ניבי אלרואי ,איתן בוגנים,

עיצוב קיר :שירלי משולם.

ליהי חן ,אסי משולם שחר מרקוס,

תחנה 13

אורן פישר ,דניאל צ'צ'יק ,שושקה

יובל חן

אנגלמאיר .ודים נמירובסקי" ,הנואם",

מהסדרה "חץ הזמן" ,צילום.2020 ,

מיצג בערב הפתיחה.

תחנה 14
שירלי וגנר

תחנה 3

"התפוצצות של אובייקט בחלל",

מיכה בריקמן ,ללא כותרת ,צילום 2020

מיצב צילום.2020 ,

תחנה 8
גלעד אופיר" ,ניכור בריא" מיצב צילום
 .2020דניאל צ'צ'יקMaybe it’s a Sign ,

סדרה  .2020הגלריה התחתונה.

תחנה 4
גיל גורן' ,האם אתה רואה מה שאני רואה?'

תחנה 15

בהתייחס לציור הקיר "ישראל חלום

בועז לניר" ,קיבוץ שער העמקים

ושברו" של אברהם אופק.

למרגלות הכרמל  -אנשים" צילום
וידאו :הלל לבני ז"ל | צילום ראיונות:
שאול שרון ז"ל | עריכת וידאו :אילן
כהן .אוצרת אורחת :נורית טל-טנא.

תחנה 5
אוצר-אורח אבישי כפיר :אוסף סרטי

תחנה 9

הצלם פרד מונוסון.

שחר מרקוס ונזקט אקיג'יSalt ,

חיפה בשנות ה .50 -הדר ,עיר תחתית,

 | Dinner 2012ליהי חן ,מיצב פיסולי

הנמל ,מצעדי אחד במאי ויום העצמאות.

ג'פרא אבו זולוף גלויות | 2019,ג'וזיאן

באדיבות :אבישי כפיר ,מנהל סינמטק

ונונו  , Le rendez-vousוידיאו.2020 ,

חיפה ,לשעבר ובעל ארכיון מונוסון.

תחנה 16
שמחה שירמן
"הבית הראשון" מיצב צילום ,שתי עבודות
וידיאו ,טקסטים ומערך שיעור.2020 ,

תחנה 6
אוצרת-אורחת ד"ר רויטל משעלי

מדרגות מעבר
קומה  0לקומה 1

'אני כותבת את עצמי כותבת' .מיצג
בערב הפתיחה.
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תחנה 17

איציק קנטי ,ההולכים ,וידיאו .2020

רפאל סלם

אריאל ואן סטרטן ,סדרת דיוקנאות

"הזמן האבוד" ,מיצב רישומים

של זמרים ומוזיקאים ישראלים.

בשחור לבן.2020 ,

תחנה 18
אבי קריספין

מדרגות מעבר
קומה  2לקומה 3

תחנה 32
אוצר-אורח :בני יהודאי
שיכון אמנים וסופרים בתקופתו של

מיצב וידאוFreedom for Those Who

אבא חושי ,ראש העיר חיפה ,לשעבר

 : Think Differentlyשלושה ערוצי

תחנה 24

המהפכנית הפוליטית והפמיניסטית

אוצרת-אורחת :נעמי קורן "שיעור

רישומים וציורים ,גן הפסלים של

באמנות" :רוני בן פורת ,אור פטר,

אורסולה מלבין (צילום :איציק קנטי).

וידיאו ציטוטים מתוך הצהרותיה של
היהודייה רוזה לוקסמבורג.

עיצוב קיר :שירלי משולם .דב מדזיני-

אורן פישר.
בהתייחס לציור הקיר "ישראל חלום
ושברו" של אברהם אופק | רוני בן פורת,
נפילת הישן תקומת החדש | 2020 ,מיצב
 ,Morning wood .2020אור פטר | אורן
פישר ,עבודת ניאון עכשווית.2020 ,
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מדרגות מעבר
קומה  1לקומה 2

קרן בן הילל
חיפה העות'מאנית.

תחנה 19
אוצרת-אורחת :נעמי קורן "שיעור
באמנות" :דוד רוזנברג
"פעם" ,ציור קיר.2020 ,
בהתייחס לציור הקיר "ישראל חלום

תחנה 25
שאדי טואפרה
פחם לבן על נייר.2020 ,

ושברו" של אברהם אופק.

תחנה 34
תנועת תרבות-חיפה
תערוכה :מפגש וירטואלי בין סניפי
ההסתדרות לבין שכונת ואדי סאליב.
הנחייה :נגה פרדקין .משתתפים :שחר
סולטן ,נועה הדר ,אליה קליימן ,ליזה איידל.

קומה 2
תחנה 20

קומה 3

נטי רנצנברג
תשע נשמות ,תערוכת-בכורה.
אוצרת :שירלי משולם.

תחנה 26
אבי בן זקן
"ננסלבן" ,סרט ,בהנחיית פרופ'
טרי שרויאר.

תחנה 21
שושקה אנגלמאיר
וחזירי הבר החיפאיים.
צילומים ערוכים בוידיאו2020 ,

קומה 4
הגלריה המרובעת
והמרפסת

תחנה 35
מרב סודאי
עבודות חדשות ,תחריטים וציורים.2020,

תחנה 36
מור אלנקוה
עמדת תצפית UNTIL DEATH DO US
.PART 2020

תחנה 28 + 27
פורטפוליו
וידיאו.2020 ,

תחנה 37
במרפסת

תחנה 29

תחנה 22

לידה שרת מסד

ענבל וולפו

אמנית וסיירת אמנות עצמאית,

יש גבול בסוף הרחוב ,צילום  .2020וולפו

וידיאו.2020 ,

מגדלת גדר חיה על הקו הירוק בבית

הקרנת סרטים ,קליפים ,מוזיקה מבית
היוצר של אבי בן זקן בערב הפתיחה.

תחנה 38
תנועת תרבות-חיפה

ילדותה .תיעוד עבודה :שגב שאו .אורנית.

פעילויות ,סדנאות לילדים ולכל
המשפחה ,מופעי .DJ

תחנה 39
סרט דוקו לבנטינית ,ז'קלין כהנוב
(בשבתות)

תחנה 30

במסגרת פרויקט 'העברים' של יאיר

מריה פורטונוי

קדר :מסע בעקבותיה של ההוגה

דיאלוג עם עצמי,וידיאו .2020

והסופרת הלבנטינית ז'קלין כהנוב

תחנה 23

במאי :רפאל בלולו ,עורך :יואב גרשון

שגית זלוף נמיר ,יניב זלוף

צילום :דוד עדיקא ,טוליק גלאון

דם כחול ,עבודות חדשות.

תחקיר ויזואלי :חגית בן יעקב.

תחנה 31
יגאל פליקס

גילי סיטון

ללא כותרת ,צילום.

אתר מקוון .ARTODAY

תחנה 40
מתחם וינטאג' בון בון גלריה קפה
רחוב וואדי סאליב  ,31מתחת לפירמידה.
הקרנות סרטים ,עבודות וידיאו של בוגרי
המחלקה לצילום מכללת ויצו חיפה
ובוגרי המחלקה לאמנות מכללת סמינר
הקיבוצים ,מוזיקה ומפגשים בשבתות:
.15:00 – 11:00

