עיר שדה  | 03יום שני 6 ,באוגוסט  ,2012החל מהשעה 19:00
פעילה ,מרכז עמיעד ,שוק הפשפשים ביפו
בירוקרטיה ,אנרכיזם וסיור ביפו 2030
אירוע שלישי ואחרון בסדרת האירועים המקדימים לתערוכה "עיר שדה" במסגרת "אוהבים אמנות" 2012
 19:00סמינר היסטורי  :03אקטיביזם תרבותי בתל אביב-יפו 1970-1990
חלק שלישי בהצגת המחקר ההיסטורי שנערך במסגרת התערוכה "עיר שדה"
 20:00הרצאה :אורי גורדון – אנרכיזם ,בין אידיאולוגיה פוליטית לדרך חיים
בימים בהם הביטוי "אנרכיזם" נזרק לכל עבר ללא בירור עמוק של משמעותו ,הרצאתו של אורי גורדון (פעיל
חברתי ישראלי ,מרצה במכון הערבה ללימודי הסביבה ומחבר הספר Anarchy Alive! Anti-authoritarian
 )Politics from Practice to Theoryתעמיק במושג זה כאידיאולוגיה ודרך חיים.
 21:00סיור :מוחמד ג'בלי – יפו 2030
סיור בעיר יפו בהנחיית מוחמד ג'בלי ,כצעד ראשון בפרויקט "יפו  "2030במסגרת התערוכה "עיר שדה" .הסיור
יטייל בין ההיסטוריה ,ההווה והעתיד האפשרי של העיר יפו ויתמקד בת הליכים החברתיים העוברים על העיר
ובנרטיבים המשפיעים על האופן שבו אנו חווים את המרחב העירוני שסביבנו  .איזה מידע נגיש למשוטט
ברחובות ועל ידי איזה מוסדות? מה זה אומר על האג'נדה של המוסדות האלה ועל תפקידנו כאזרחים מולם?
האם ישנו מרחב עירוני ניטראלי? האם יש סיכוי לתפוס את המרחב בדרך בלתי אמצעית? איך משמש המידע
שבתודעתנו כפילטר למופעים השונים במרחב שתוקפים את תודעתנו דרך החושים השונים ?
לאורך הערב :הקרנת עבודות וידאו של אמנים מהארץ ומהעולם בנושא "בירוקרטיה" וכן תיעודי וידאו מתוך
תהליך העבודה של האמנים המשתתפים בתערוכה .בין האמנים המשתתפים :ברוקן סיטי לאב (קנדה) ,מאיה
ז"ק ,מאיר טאטי ואלונה רודה.

 6-7בספטמבר :אוהבים אמנות .עושים אמנות 2012
התערוכה "עיר שדה :מרכז מבקרים" | גן הדסה וגג גן העיר | מתחם התיאטרון הערבי-עברי ביפו
אמנים :אלונה רודה ,אריאל אפרים אשבל ,תהל פרוש ומתי שמואלוף (גרילה תרבות) ,הדס עפרת ,הצימר ,טמיר
ליכטנברג ,מאיה דוניץ ,מאיר טאטי ,פרויקט יאפא ,נבט יצחק ,סוסייטה ריאליסט (צרפת)
אוצרת :לאה אביר
אוצרת משנה :גילי קרז'בסקי | צוות אוצרות ומחקר :אנה אקסנוב ,נעמה הנקין ,דינה יקרסון ,מור שוושא ,יפעת פלג
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