קַי ִץפעוטות
¶
יוצרים
בגלריה

סדנה בגלריה לקטנטנים בגילאי
( 5-3בליווי הורים)
במהלך חודש אוגוסט ,בכל
יום חול בשעות ,12:30-11:30
מתקיימות סדנאות שעתיות
מגוונות ומרתקות בעקבות
תערוכות המוצגות במוזיאון:
¶
מעבדת אמנות פעילות יצירתית שבה

מתנסים הילדים והוריהם במגוון רחב
של חומרים ,ובוחנים את גבולות השימוש
בהם.
ימי שני28.8 ,21.8 ,14.8 ,7.8 ,
11:30

חלון למוזיאון פעילות חווייתית
שבמסגרתה מתוודעים הילדים בכל מפגש
לאמן מרכזי אחר .באמצעות משחק,
סיפור ויצירה יגלו הילדים את הרעיונות
המרכזיים ביצירתו של האמן.
ימי שלישי29.8 ,22.8 ,15.8 ,8.8 ,
11:30

ממלכת הצבעים פעילות צבעונית
שבה חוזרים הילדים לעיסוק בצבעי
היסוד .תוך האזנה למעשייה על ממלכת
הצבעים .בכל מפגש יכירו הילדים
צבע אחר.
ימי רביעי30.8 ,23.8 ,16.8 ,9.8 ,
11:30

יוצרים צעירים פעילות יצירתית
שבמסגרתה זוכים הילדים להכיר יצירת
מקור חשובה מתוך אוספי המוזיאון
ויוצרים בהשראתה.
ימי חמישי24.8 ,17.8 ,10.8 ,
11:30

סדנאות
אמנות
לפעוטות

קסום בשניים
סדנת יצירה חווייתית לקטנטנים
בני  5-3ולהוריהם

 4מפגשים סדנה 805
ימי רביעי2.8 ,26.7 ,19.7 ,12.7 ,
17:30-16:30
מנחה :רויטל פאלקה

הסדנה מתבססת על פעילות משותפת של
הורה וילד היוצרת דיאלוג על בסיס שונה
מזה שמתנהל בחיי היומיום בבית ,תוך
חיפוש וגילוי ,שימוש בדמיון ,במוטוריקה
(עדינה וגסה) ,חשיבה בלתי אמצעית
והרחבת השפה האמנותית של הילד
וההורה.

¶

הפעילות מתקיימת במוזיאון תל אביב
לאמנות ,שד' שאול המלך  ,27תל אביב.
הסדנאות לפעוטות מתקיימות במרכז
יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
(מתחם דובנוב) ,רח' דובנוב  8תל אביב.

קַי ִץילדים
¶
הרפתקאות שלישי קסום
קיץ
מאוספי המוזיאון ונעבוד עם חומרים
לא שגרתיים.

¶

לבני 12-7

הפעילות מיועדת לילדים בלבד.
יש להצטייד בארוחה קלה ובשתייה.
17.8 ,15.8 ,10.8 ,8.8
13:00-10:00

לצייר בשלושה ממדים
סדנת ציור ופיסול
מהו עומק ,מה יוצר אשליה של עומק?
לשם מה קיימים מישורים בציור?
בסדנה נשלב בין ציור לפיסול ונלמד על
מושגי יסוד בבניית קומפוזיציה.

לפסל גיבור על
סדנת פיסול
הרפתקת פיסול דמות .מאחורי הגיבור יש
סיפור דמיוני ,על טבעי ,ובהשראתו נפסל
דמות שכל ילד ממציא בעצמו ...במסגרת
הפעילות נסייר בין יצירות הפיסול

לבני ( 8-5בליווי מבוגר)
שלישי קסום חוזר ומתחדש

ימי שלישי,8.8 ,25.7 ,18.7 ,11.7 ,4.7 ,
29.8 ,22.8 ,15.8
18:30-17:00

הפעילות המוכרת מתחדשת במגוון רחב
של סדנאות ופעילות חווייתית המאפשרת
להורים ולילדים ליצור וליהנות ביחד,
נעשה סיור בין יצירות המוזיאון באוספים
הקבועים ובתערוכות המתחלפות.

¶

מופעי גלריה

לבני  6ומעלה
חוויה אמנותית תרבותית לכל
המשפחה .מפגש תיאטרלי
בגלריות המוזיאון עם דמויות
מיצירות מופת המתעוררות
לחיים:

מכחול אמן ואיש סקרן
ימי שלישי29.8 ,22.8 ,15.8 ,8.8 ,
11:30

שני שחקנים מחליפים תפקידים בהשראת
תמונות .הצייר מונה ,רקדנית הבלט של
דגה ,אשת הצייר יבלנסקי ומוסקטר זועם
המחפש את ציורו במוזיאון ,תרים בעזרת
הקהל אחר פתרון לתעלומה.
שחקנים :חן חגי ,רועי ששון
האישה שגרה בתמונה
ימי חמישי24.8 ,17.8 ,
11:30

הנסיכה מבבל מציורו של ון דונגן
ופרדריקה בר מציורו של קלימט הופכות
לדמויות ססגוניות במחזה.
שחקניות :סיגל פירחי־אמיר ,נטע מורן
ד"ר מולקולה
ימי שני28.8 ,21.8 ,14.8 ,7.8 ,
11:30

ד"ר מולקולה הוא רסטורטור במוזיאון
ועליו לגלות האם היצירה שזה עתה הגיעה
היא אכן יצירה מקורית.
הצגת יחיד המשלבת ניסויים מדעיים.
שחקן :אורי וויל

¶

קַי ִץמפגשי
סיפור/איור
מפגשים חווייתיים לכל
המשפחה המשלבים טקסט ואיור

ימי רביעי11:30 / 30.8, 23.8 ,16.8 ,9.8 ,

בכל מפגש ניצור בעקבות ספר אחר,
נתייחס לאיור ולטקסט המופיעים בו.

¶

פעולה
תגובה

גלריה קהילתית בחלל המוזיאון

בכל יום חול בשעות 16:00-14:00

(כלול בכרטיס כניסה למוזיאון)

נצייר וניצור פלייסמנט ציורי וייחודי
בהשראת טבע דומם ואובייקטים המונחים
על השולחן .הפעילות מיועדת לכל
המשפחה (כלול בכרטיס כניסה למוזיאון)

¶

סיורים
מודרכים
לילדים
ולהורים
לבני  12-7בליווי מבוגר
סיורים מודרכים בתערוכות
המוזיאון ובאוספיו המותאמים
לילדים ולהורים

¶

ימי שבת11:00 / 26.8 ,12.8 ,22.7 ,8.7 ,

שולחן ערוך

8.7.2017
רגע בחיים

פעילות יצירה לכל המשפחה
סביב שולחן בגלריה
11:00-10:00

סיור בתערוכה אסיף 2015-2006
ובתערוכה אנדי וורהול

22.7.2017
אוסף של צבעים
סיור בתערוכה אדום על צהוב

12.8.2017
על דימויים וריבועים
סיור בתערוכה אדום על צהוב

26.8.2017
הישרדות במוזיאון
סיור בתערוכה  3.5מטרים רבועים
ובתערוכה אסיף 2015-2006

¶

סדנה
בגלריה

לגילאי ( 10-6ללא ליווי הורים)
במהלך חודש אוגוסט ,בכל יום
חול ,בשעות ,14:00-13:00
מתקיימות סדנאות שעתיות
מגוונות ומרתקות בעקבות
תערוכות המוצגות במוזיאון:
פיסול בחומר פולימרי
סדנאות יצירה של פסלונים צבעוניים

קַי ִץ

מחומר פולימרי בעקבות יצירות אמנות
מאוספי המוזיאון.
החומר הפולימרי סקלפי באדיבות חברת
סופרקיט.

ימי שני13:00 / 28.8 ,21.8 ,14.8 ,7.8 ,

עיצוב וחשיבה יצירתית סדנאות
עיצוב ייחודיות אשר בהן נעשה שימוש
בחומרים זמינים בכדי לבחון מחדש מצבי
קיצון וחפצים מחיי היומיום .בעקבות
תערוכות המוזיאון.
ימי שלישי13:00 / 29.8 ,22.8 ,15.8 ,8.8 ,

נייר ומספריים מכתיבה ועד אוריגמי,
סדנאות יצירה סיפוריות אשר בוחנות את
הרבגוניות של הנייר.
ימי רביעי13:00 / 30.8 ,23.8 ,16.8 ,9.8 ,

בעקבות המכונה סדנאות יצירה
בהן נבחן בכל פעם מכונה אחרת אשר
המצאתה שינתה כליל את שדה האמנות.
ימי חמישי13:00 / 24.8 ,17.8 ,10.8 ,

¶

בתוך הים
תערוכה ופעילות
לכל המשפחה

אולם הלן י' האפט וי' דוד האפט
(מפלס תחתון) הבניין הראשי
אוצרת :שרה ריימן שור

הים כמרחב מכיל/עוטף /מציף .הוא
סוער ובולע; מקור להנאה אך גם מאיים.
בעבודות שבתצוגה מופיע הדימוי במרכז
הקומפוזיציה ,כאשר רוב המרחב הציורי
הוא הים — המים .אופן הצגת הים משתנה
מאמן לאמן בהתאם לסגנונו ,ולכן המים
נראים אחרת בכל יצירה ,בטווח שנע
בין גישה תיאורית לרגשית ,בין תפיסה
פורמליסטית לקונספטואלית .היצירות
המוצגות נוצרו בטכניקות שונות :ציור,
צילום ,הדפס ,וידאו .התערוכה תלווה
בפעילויות מיוחדות שנושאן ים.
כניסה לילדים עד גיל  18חינם.
התערוכה בחסות הידידים הבריטים של
המוזיאונים לאמנות בישראל
תודה לחברת  Superkids.co.ilשתרמה
לפעילות את החול הקינטי המקורי של
חברת Relevant Play

¶

האירועים לילדים מתקיימים במוזיאון
תל אביב לאמנות ,שד' שאול המלך ,27
תל אביב.
הזמנת כרטיסים מראש בקופת המוזיאון,
טל' .03-6077020
מספר המקומות מוגבל.
פרטים על מופעי קיץ ועל הצגות ילדים,
באתר ובקופת המוזיאון
טל' 03-6077020

קַי ִץמחירים,
נהלים
והרשמה
¶

₪ 278
סדנה לפעוטות
₪ 865
סדנת ילדים ונוער
₪ 778
לזכאי הנחות
₪ 1038
סדנת קדרות לנוער
₪ 934
לזכאי הנחות
₪ 70
הרפתקה במוזיאון
₪ 30
שלישי קסום
₪ 55
מופע גלריה
₪ 65
סיור מודרך (ילד+מבוגר)
 ( ₪ 10לילד נוסף)
₪ 55
סיפור ואיור
₪ 30
יצירה בגלריה
₪ 1,875
קייטנה מחזור א'
₪ 1687
לזכאי הנחות
₪ 1,550
קייטנה מחזור ב'
₪ 1,395
לזכאי הנחות
₪ 590
קינוחון

₪ 840
סדנת מבוגרים ( 4מפגשים)
₪ 756
לזכאי הנחות
סדנת קדרות מבוגרים ( 7מפגשים) ₪ 1143
₪ 1029
לזכאי הנחות
₪ 300
מפגשי אמנות ותרבות (סדרה)
₪ 80
(מפגש בודד)

הרשמה לקייטנה

מוזיאון תל אביב לאמנות ,שדרות שאול
המלך  ,27תל אביב
להזמנה ,03-6077042/86 :בימים א'-ה'
טל׳ נוסף03-6077098 :
מיילeducation@tamuseum.com :
הרשמה לסדנאות

מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
(מתחם דובנוב)  ,רחוב דובנוב  ,8תל אביב,
להזמנה :טל'  ,03-6919155בימים א'-ה',
בשעות 16:00-9:00
הרשמה לתמה — מפגשי אמנות ותרבות

מוזיאון תל אביב לאמנות ,שדרות שאול
המלך  ,27תל אביב
להזמנה :טל' ,03-6077090
 03-6077043בימים א'-ה' ,בשעות
15:00-9:00
במיילcourses@tamuseum.com :

נוהל ביטול הרשמה לסדנה

עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה יחויב
ביטול ההרשמה בדמי ביטול מנהליים של
.₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויב
הביטול ב־ 10%משכר הלימוד הכולל או
ב־ ,₪ 70הגבוה מבניהם.
עד המפגש השני (כולל) ינוכה הערך
היחסי של מפגשים  ,2-1בתוספת 10%
משכר הלימוד כולו.
החל מהמפגש השלישי לא יינתנו החזרים.
נוהל ביטול הרשמה לקייטנה

עד יום לפני פתיחת הקייטנה יחויב
ביטול ההרשמה בדמי ביטול מנהליים
של .₪ 150
עד תום השבוע הראשון ינוכה הערך
היחסי של שבוע אחד בתוספת  10%משכר
הלימוד כולו.
לאחר השבוע הראשון לא יינתנו החזרים.

¶

* הזכות לשינויים שמורה
(בשל אירועים בלתי צפויים)
* * קיום הפעילות מותנה במינימום
משתתפים

