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סופ”ש

יצירות המופת של כל הזמנים
20-22.12.2018 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: גיבורים ראשיים בתיאטרון   
המחזאי והבמאי יהושע סובול, זוכה פרס התיאטרון הישראלי על 
מפעל חיים, יציג דמויות של גיבורים ראשיים, גלויים וסמויים, 
בשתי יצירות קלאסיות: "הסוחר מוונציה" מאת וויליאם שייקספיר 

וב"מחכים לגודו" מאת סמואל בקט.

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שלושת הטנורים    
מפגש בין הקלאסיקות הגדולות של הזמר 
האיטלקי עם מיטב השירה והזמר הרוסי. 
שלישיית הטנורים: פליקס ליפשיץ, בוריס 
ירופייב ודמיטרי סמיוניב, סולני האופרה, 
בביצועים מרגשים של יצירות המופת 
באופרה ובמוסיקה האיטלקית וקלאסיקות 

ממיטב שירי מקהלת הצבא האדום.

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: מדונטלו ועד 
ברניני – יצירות המופת בפיסול 

יצירותיהם של גדולי הפסלים מדונטלו 
ועד ברניני, בתקופות הרנסנס והבארוק, 
מפתיעות אותנו במקוריות, בחדשנות 
וביכולות מדהימות. אלו יצירות המופת 

אשר כל שוחר תרבות חייב להכירן. 
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

11:45  הרצאה: בין "סיפור פשוט" 
ל"סיפור על אהבה וחושך" - עגנון ועמוס עוז 

שתי יצירות המופת של שני הסופרים הגדולים, שכתבו ופעלו 
בירושלים. על ההשפעות בין זוכה פרס נובל, ש"י עגנון, לעמוס עוז, 
מבכירי הסופרים הישראלים. על כתיבתם והקשרים שבין יצירותיהם 

הגדולות העוסקות באהבה וחושך. 
מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, סמינר לוינסקי

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: יצירות מופת בקולנוע - 
מה עושה אותן כאלה?  

ניתוח מרתק של קטעים נבחרים מתוך יצירות המופת 
שיצאו מאולפני הוליווד. ננסה לזרוק אור על הקולנוע כאמנות, 

הרבה מעבר לבידור.
מרצה: רחל אסתרקין, תסריטאית ומרצה לקולנוע

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: "גבירותיי ורבותיי – חתני פרס ישראל" 
פסיפס מרתק של סגנונות מהיוצרים והאמנים, חתני פרס ישראל 
לזמר עברי, שציירו את נוף מולדתנו במילה ובצליל. המופע מלווה 
לכל אורכו במצגת עשירה בווידאו ארט, קטעי ארכיון ותמונות 

מאלבומם האישי של היוצרים.
אייל חביב – שירה והנחיה, אקורדיון, כלי הקשה, פסנתר  

גבי ארגוב – פסנתר, גלוקנשפיל, כלי הקשה, קולות 
סלעית להב – חליל, סקסופון, אקורדיון, קולות 

ובהשתתפות אמנים אורחים | ווידאו-ארט – גיל לוין

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: ״אלוהים נמצא בפרטים הקטנים״    
מאחורי כל יצירת מופת מסתתר סיפור המדגים את המיוחד בה, 
לדוגמה תמונתו האנס הולביין נקראת "השגרירים", אולם רק אחד 
משני המצויירים בה היה אי-פעם שגריר. כשרמברנדט צייר את 
התמונה המכונה כיום "משמר הלילה" היה לה שם אחר בכלל, והיא 
תיארה משמר יומי ולא משמר לילי, ומה מיוחד בעטיפת "האלבום 
הלבן" של ה"ביטלס"?         מרצה: ד"ר דורון לוריא, חוקר אמנות, 
רסטורטור ראשי לשעבר במוזיאון ת"א ומבקר אמנות בגלי צה״ל

12:15  קונצרט: פסגות במוסיקה הקלאסית
הפסנתרן, המנצח והמלחין גיל שוחט מציג את התבוננותו ביצירות 
המופת ברפרטואר הקלאסי ומבצע יחד עם אמנים אורחים קטעים 
מתוך באך - מתיאוס פסיון, בטהובן - הסימפוניה החמישית, מוצרט - 
רקוויאם, צ׳ייקובסקי - שלישיית הפסנתר, ראוול - קונצ׳רטו לפסנתר. 

מהי יצירת מופת ומה הופך אותה לכזו? כדי לענות על שאלה זו פנינו לשמונה חוקרים, מרצים ואמנים בעלי שם בתחום היצירה והאמנות. 
ביקשנו מהם, איש איש בתחום מומחיותו, לברור ולהציג בפנינו, על פי דעתם הסוביקטיבית. התוצאה - תכנית סוף שבוע מרתקת 

וייחודית על יצירות המופת של כל הזמנים בקולנוע, בתיאטרון, בפיסול, בציור, במוסיקה הקלאסית, בספרות ובזמר העברי.
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