
 

 

 
 הודעה לעיתונות:

 
Melting Walls / קירות נמסים  

לאמנות עבודות מאוסף יגאל אהובי  
 

שרית שפירא : אוצרת  
 

 19:00, חמישי, יום 18.12פתיחה: 
 

 מציגים:
 

 אניש, גורסקי אנדריאס, וקואה אנדרו, פרגר אלכס, שהמ-בן איתן, הופמן אוָרן, אליאסון אולאפור
, ארבוס דיאן, סלסדו דוריס, אייטקן דאג, ריכטר גרהרד, מקראקן ון'ג, קורי גבריאל, קאפור
, בלקה מירוסלב, קרצמן מיקי, אולמן מיכה, היין יפ  , סהר חנה, קנדינסקי וסילי, בשטי וואליד
, פארנו פיליפ, פיקאסו פבלו, לוויט סול, זורבוב נטליה, מיטווך מתן ,משה קופפרמן, דומא מרלן

 .שוטה תומס, קאופמן קרייג, אייוורי ארלס'צ, אליס פרנסיס
  

, אותה ״בבל״ בטרילוגיית התערוכות והאחרונה שלישיתהוא שמה של התערוכה ה "קירות נמסים"
המתמשך בסיפור כחלק מהעיסוק  .לאמנות אצרה שרית שפירא מתוך העבודות באוסף יגאל אהובי

 המגדל בבל, בוחנת התערוכה הנוכחית אלמנטים ארכיטקטוניים כמו שלד, מבנה, קונסטרוקצי
ותפיסות מסורתיות ועכשוויות בארכיטקטורה, תוך הקבלתה של תרבות עבר אל מול תרבויות ההווה 

 ומערבת בולטים ובינלאומיים ישראלים אמנים כקודמותיה, גם התערוכה הנוכחית משתפתוהעתיד. 
 .העכשווית האמנות מתחום מפתח דמויות עם מוקדמת מודרניסטית אמנות

 
. "קירות נמסים", כפי ששמה מעיד עליה, מושג "קיר" בהיבטו המסורתיבמוקד התערוכה נמצא ה

של ספציפי העולם השאלות החורגות מדרכו  מעוניינת לבחון את המושג הזה ולהרחיב אותו, לשאול
 לחשוב הצופים את מזמינה התערוכה ולות להתקיים במימדים רבים ומגוונים.ואשר יכהארכיטקטורה 

 חללאו  הפרטי מרחבה זה אם בין, "חלל" שמגדירים הקירות את תופסים אנו שבו האופן על מחדש
שימוש במושגים "חיצוניים" לאמנות הפלסטית, כגון  ,אשליותבו באופטיקה עיסוק. הציבורי מרחבה

הזמנה של הצופה להיות חלק של "הקיר הרביעי" ו שבירה ,הבדיוניקולנוע, אדריכלות ועולם המדע 
רואה עצמו אופן שבו הצופה למרחב ולוהצבה לנוגעות שאלות הכולם מעלים  ,פעיל מיצירת האמנות

תיגר קוראים  למשל,יפ היין, קרייג קאופמן ומתן מיטווך, גבריאל קורי, . ו בוחן אותןת העבודות אא
  .מעוותים אותהעל תפיסת המציאות ותיהם ובעבוד

 
 עשרה-מתוך שתייםבגלריה האוניברסיטאית לאמנות קירות נמסים הינה התערוכה השלישית 

 .הקרובותבמהלך ארבע השנים תוצגנה יוצגו אשר לאמנות יגאל אהובי האמנות של תערוכות מאוסף 
 

סדנאות והדרכות , סיורים, שיחי גלריה עם אמנים ואוצרים, הרצאותיתקיימו במסגרת התערוכה 
 לנוער.

 
 

  10.4.2015 תאריך נעילה:
 

ש גניה שרייבר"הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע  
  03-6408860 .טל, חיים לבנון פינת איינשטיין, אנטין כיכר, אביב-אוניברסיטת תל

 
 שעות פעילות:

 
14:00–10:00' ו ,21:00–11:00 'ה ,91:00–11:00' ד-'א  

.הכניסה חופשית  
 



 

 

 לפרטים נוספים:
יחסי ציבור וייצוג אמנים. –ישראל אליהו, הפלטפורמה לאמנות   

Srul.eliahu@gmai.com , 054-5552244 
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