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ٌّة 19:00-22:00 ٌّة) الكوكٌز: أمسٌة تلفزٌون  (أو رثاء الخصوص
 

ٌّة، الملموسة) بآثارناٌتم االحتفاظ  ٌّة، الواقع  اللائم فً للّ الهدؾ المعلن . مااء الخاص، وإعادة رسمها من خاللهباستمرار فً الفضاء العام والفض( والبٌئ
هً التً ترٌد " الخدمة" لولكن فً واقع األمر، فإن الفرضٌة األساسٌة  -الذي تتللاه أنت، شخصٌا  المضمون هو مالئمةعاداتك الشخصٌة لمنتظمة المراقبة ال

. مسبلا هعلى ما كنت تعرؾ الحصولأو  اٌجادهادائما 
العصري  تعرٌؾالمفهوم المعاصرة أو  ي تتناولٌٌن، والتدولالفٌدٌو واألفالم من قبل فنانٌن محلٌٌن وعمال أ سُتعرض على سلؾ ؼان هعٌر األمسٌةخالل 

. العمل المتواصل مجرى على باالطالع سرًٌعا، والتً تسمح "عٌر سادٌه"لفنانٌن المشاركٌن فً افٌدٌو  ملاطعوسوؾ تشمل البرامج أٌضا . خصوصٌةلل
 .للمشاهدٌن  –ٌكون لكل جهاز تلفزٌونً جهاز تحّكموسوؾ 

ًّ ) هتٌمسر، هداس عفرت، (برلٌن -كندا )، دومٌنٌك ؼانٌون أشبٌل ، ارٌٌل افراٌمألونا رودا، (فٌٌنا) أوفرمورؼان: من بٌن الفنانٌن المشاركٌن ، حسن (بب ح
، (اٌطالٌا)والٌساندرو لودوفٌكو تشٌرٌو ، باولو (لوس انجلٌس)ناتالً بوكتشن ( سان فرانسٌسكو)، لٌن هٌرشمان لٌسون تنبرغ شلً ، تامٌر(نٌوٌورك) الهً

 .سالفنران روزٌن، روعً ، (الجمهورٌة التشٌكٌة) سادٌهرٌن تكا
 
 

ٌّة 20:00-21:00  1950-1920, ٌافا -نشاط ثلافً فً تل أبٌل: ندوة تارٌخ
 

أحداب أو منظمات فً تل أبٌل  ةخمس ستعرض األولىالحللة الدراسٌة فً و. ٌافا-دراسة تارٌخٌة حول النشاط الثلافً فً تل أبٌل توجد "عٌر سادٌه"إطار فً 
  تلدٌس السبت عند بٌالٌك، مسٌرات عٌد المساخر، ألدٌمعالمدافعٌن عن اللؽة، ساحة كتٌبة ، تراسك لشركة: 1950-1920بٌن عامً 

 
 ؼٌروس. للطات أرشٌفٌة نادرةلرضا ، والتً سوؾ تتضمن عاللٌلم العبري، كاتل ومؤرخ مخرج، ؾ ؼٌروسٌعلوتلدٌم محادثة مع  العرض شمليوسوؾ 

حصل على جائزة اإلنجاز من قبل سٌنماتٌك اللدس ومنتدى  2008وعام  2010رشفة والمعلومات لعام لألمن قبل الجمعٌة اإلسرائٌلٌة   المحتفى به هو
. اسرائٌلفً البصرٌة  -للحفاظ على الذاكرة السمعٌة 

 
*** 
 

 يافا-تل أبيب, 2012 أيلول 7-6, "ُنبدع فًنا. ننّب الفنّ "|  عير ساديه
مئٌر , ماٌا دونٌتس, تامٌر لٌشتنبرغ, هتسٌمر, هداس عفرت, )ؼرٌال ثلافة( ؾشموئٌلو ماتً  و شتاهٌل فرو, أرٌئٌل افراٌم أشبٌل, ألونا رودا: الفنانون

 سوسٌتا رٌالٌست, نٌفط ٌتسحاق, مشروع ٌافا ,طاطً
 ٌرللٌئة أ: أمينة

 ؼٌلً كرشافسكً: أمينة مساعدة
 ٌفعات بٌلٌػ, مور شافشا, نعما هنكٌندٌنا ٌكرسون, أكسنوؾ آنا: طاقم األمناء والبحث

 
 
ٌّةفنٌة هً عملٌة " عٌر سادٌه" ا وشاعًرافنانا  12 وٌاشرك فٌهاالحٌاة العامة،  تتناول وبحث ًٌ ستنتهً بدأت هذه العملٌة فً األشهر األخٌرة، و. وناشًطا وموسٌل

أربعة ستكون . ٌافافً سراٌا الفً تل أبٌل و سطع ؼان هعٌر -والذي سٌلام فً موقعٌن، 2012عام  أٌلولفً " ُنبدع فًنا. نحّل الفنّ "ل المعرض المركزي  فً
اسرائٌل والخارج فً مواضٌع تتعلق بالحٌاة  منلفنانٌن لمختلؾ ا دم أعمالقتوسوؾ . حزٌران وأٌلولفً الفترة بٌن شهري أمام الجمهور أحداب مفتوحة 

ٌّة لمن  أجزاءن العامة المعاصرة، وسوؾ تكشؾ ع ٌّة الفن  على طوللفنانٌن المشاركٌن، وسوؾ تشمل اٌضا سلسلة من الندوات حول النشاط االجتماعً العمل
. ٌافا -تل أبٌل لالتارٌخ الحدٌب 


