
 2012 .עושים אמנות. אוהבים אמנות     

 
 2012" עושים אמנות. אוהבים אמנות"במסגרת " עיר שדה"הנכם מוזמנים לאירוע הפותח של 

 
 

 וסמינר היסטורי ראשון תטלוויזיוערב |  01עיר שדה 
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 (או קינה לפרטיות)קוקיז : תטלוויזיוערב  19:00-22:00
 

והמרחב הפרטי משורטט מחדש , נשמרים כל הזמן במרחב הציבורי( האקולוגיים, הוירטואליים, הממשיים)העקבות שלנו 
המטרה המוצהרת שנמצאת בבסיס המעקב הסדיר אחר ההרגלים הפרטיים שלך היא להתאים את התוכן שאתה . באמצעותם
זה היא שאתה תמיד רוצה למצוא או לקבל את מה שאתה " שירות"ההנחה הבסיסית של , שהאבל למע -באופן אישי , מקבל אליך

 .כבר מכיר
העוסקות בתפיסה או ההגדרה העכשווית של , במהלך הערב יוקרנו בגג גן העיר עבודות וידאו וסרטים של אמנים מהארץ ומהעולם

 .המאפשרים הצצה לתהליך העבודה המתמשך, "עיר שדה"בהתוכניות יכללו גם קטעי וידאו של האמנים הלוקחים חלק  .פרטיות
 .לשימוש הצופים -ויזיה יהיה גם שלט ולכל מכשיר טל

 
 הצימר, הדס עפרת, (ברלין-קנדה)דומיניק גניון , אריאל אפרים אשבל, אלונה רודה, (וינה)אוברמורגן : בין האמנים המשתתפים

יריו ואלסנדרו לודוביקו 'פאולו צ, (לס'לוס אנג)ין 'נטלי בוקצ, (סן פרנסיסקו)סון לין הרשמן לי, )ניו יורק)חסן אלהי , (בשידור חי)
 . רן סלוין, רועי רוזן, (כיה'צ)קתרינה שדה , (איטליה)

 
 

 1920-1950, ב יפואקטיביזם תרבותי בתל אבי: יסטוריסמינר ה 20:00-21:00
 

בסמינר הראשון יוצגו חמישה . יפו תרבותי בתל אביב מתבצע מחקר היסטורי אודות פעולות אקטיביזם" עיר שדה"במסגרת 
עונג , תהלוכות פורים, חצר אלדמע, גדוד מגיני השפה, חברה טראסק: 1920-1950אירועים או התארגנויות תל אביביות בין השנים 

 . שבת של ביאליק
גרוס הוא . שתכלול הקרנה של וקטעי ארכיון נדירים, כותב וחוקר תולדות הסרט העברי, במאי, יעקב גרוסההצגה תכלול שיחה עם 

קיבל פרס מפעל חיים מטעם סינמטק ירושלים והפורום  2008ובשנת  2010יקיר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע לשנת 
 .ויזואלי בישראל-לשימור הזיכרון האודיו

 
 ***

 יפו-תל אביב, 2012בספטמבר  6-7, "עושים אמנות. אוהבים אמנות"| עיר שדה 
מאיה , גטמיר ליכטנבר, הצימר, הדס עפרת, (גרילה תרבות)תהל פרוש ומתי שמואלוף , אריאל אפרים אשבל, אלונה רודה: אמנים

 סוסייטה ריאליסט, נבט יצחק, פרויקט יאפא ,מאיר טאטי, דוניץ
 לאה אביר: אוצרת

 בסקי'גילי קרז: אוצרת משנה
 יפעת פלג, מור שוושא, דינה יקרסון, נעמה הנקין, קסנובאנה א: צוות אוצרות ומחקר

 
. מוזיקאים ואקטיביסטים, משוררים, אמנים 12בו משתתפים , העוסק בציבוריות בעירהוא תהליך אמנותי ומחקרי " עיר שדה"

שתתקיים , 2012בספטמבר " עושים אמנות. אוהבים אמנות"התחיל בחודשים האחרונים ויסתיים בתערוכה המרכזית של התהליך 
. ארבעה אירועים פתוחים לקהל יתקיימו בין החודשים יוני לספטמבר. ומתחם הסראיה ביפו בתל אביב גג גן העיר -בשני מוקדים 

יחשפו חלקים מן התהליכים של , הם יציגו עבודות של אמנים שונים מהארץ ומהעולם סביב נושאים הקשורים בציבוריות עכשווית
 . יפו-וכה ויכללו גם סדרת סמינרים בנושא אקטיביזם חברתי לאורך ההיסטוריה המודרנית של תל אביבהאמנים המשתתפים בתער


