סופ”ש
דרך המשי
 | 30.6-2.7.2016מלון דן כרמל ,חיפה
למעלה מאלפיים שנה היתה דרך המשי מארג דרכים המחבר מזרח ומערב .לא רק משי נסחר בדרכים ,גם ארכיטקטורה ,אמנויות,
פילוסופיה ,דתות ,אוכל ,פולקלור ומוסיקה .כל אלה יצרו מפגש בין-תרבותי מהמרתקים בעולם ,שמשך לאזור חוקרים ,הרפתקנים,
סוחרים ומטיילים .סוף שבוע עם המיתוסים ,התרבויות ,האוצרות והסיפורים שנקשרו בשמו של האזור ובדרכי המסחר העתיקות.

יום חמישי 30.6.16
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :נתיבי סחר על דרך המשי

“דרך המשי” ,שנוצרה בתור נתיב סחר הפכה ברבות הימים לאחת
התופעות המשפיעות ביותר על ההיסטוריה האנושית כולה .נחזור
אחורה בזמן למאה השביעית ,לנקודת המוצא של דרך המשי,
צ’אנג-אן ,ונלמד על אורחות חייה ,על הסחורות השונות שהועברו
בדרך  -מההמצאות הסיניות המפורסמות של החרסינה ,המשי
והנייר ועד תה ,תבלינים ,תרופות ובשמים.
מרצה :גליה דור ,חוקרת תרבויות מזרח אסיה ,מדריכה ומרצה

16:00-13:00
17:00-16:00

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :נוודים ויושבי קבע על דרך המשי

סיפורן של שתי צורות חיים מנוגדות ומשלימות שידעו מתח,
מלחמות ושיתוף פעולה .על קיומן המקביל ועל פרקי ההיסטוריה
בהם מאבקים אלה שינו את העולם מקצה לקצה.
מרצה :יונתן גלובמן ,מנכ"ל חברת "שביל הדרקון" ,מדריך בכיר
ומפיק השטח של התכנית "המסע המופלא של אהרוני וגידי"
 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע :שעת הצוענים

 - 18:30ארוחת ערב

 21:00מופע :משפחת אלייב – מתופפי הקסם

שלושה דורות של מוסיקאים יוצאי בוכרה,
לב ליבה של דרך המשי ,במוסיקה סוחפת,
תיפוף ומקצבים בוכריים מלהיבים בחגיגת
פולקלור צבעונית.

הצוענים ,עם נוודים חסרי מולדת ,הגיעו לאירופה במסע נדודים
שראשיתו בהודו ,המשכו על תוואי דרך המשי וסיומו בבלקן.
במסעם ספגו השפעות תרבותיות ומוסיקליות מעמים וקבוצות
אתניות ,ועל כך במופע מוסיקלי של מיסתורין ושמחת חיים.
בהשתתפות :ילנה גרישקוב ,אילן ליבוביץ | ניהול מוסיקלי :בוריס כץ

יום שבת 2.7.16
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

יום שישי 1.7.16
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :דרך המשי הסינית

עוד מקדמת דנא ,הבחינו הסינים בין דרך המשי
היבשתית לדרך המשי הימית .על יחסי סין
והעולם ,מקומה של מרכז אסיה כצומת דרכים
בינלאומית ועל הסוחרים היהודיים שנדדו בה
והפכו לבסיס הקהילה היהודית בסין.
מרצה :פרופ' רפי ישראלי ,האוני' העברית

 11:45הרצאה :דרך המשי מנקודת מבט אירופאית

היחסים המורכבים בין המזרח לבין המערב התאפיינו במשיכה
האירופית אל האקזוטיקה של המזרח .החל במסעו המפורסם של
אלכסנדר הגדול ,ביחסם של הרומאים והביזנטים למזרח וכמובן
מסעו של המפורסם בסוחרי התקופה ,מרקו פולו.
בתקופה זו מונחים יסודותיה של "דרך המשי" ,אשר תמשיך לפעול
ולספק את תאוותם של בני אירופה למוצרי המזרח עוד זמן רב.
מרצה :ההיסטוריון אלון קליבנוב

 10:00הרצאה :אמנות על דרך המשי

המפגשים התרבותיים על "דרך המשי" הועצמו מאז כיבושי האסלאם
במרכז אסיה ,ועוד יותר לאחר כיבושי המונגולים במערבה .נסקור
את המגעים ,המעברים והחידושים האמנותיים שצמחו לאורך דרך זו.
נתמקד בחפצי אמנות ניידים ,כמו טקסטילים ,כלי-מתכת וציורים,
אך גם בסגנונות אדריכליים שהתפתחו באזורי המפגש.
מרצה :פרופ' רחל מילשטיין ,האוני' העברית

 12:15קונצרט :בין מזרח למערב -
אל קו התפר שבין המוסיקה האירופאית והאסייתית

אמן הפסנתר הוירטואוז אסף פייר במבט ייחודי על ההשפעות
המרתקות של תרבויות "דרך המשי" על היוצרים הגדולים
במוסיקה הקלאסית .על התבלינים האקזוטיים שהציתו את דמיונם
של המלחינים האירופאיים ועל התמהיל המרתק שבין המזרח
הקדום והעממי למודרני והמערבי.
בין היצירות :שחרזדה (קורסקוב) ,מחולות פולובציים (בורודין),
תמונות בתערוכה (מוסורגסקי) ,קונצ'רטי לפסנתר (רחמנינוב) ועוד.
שירה :אופיר סול דואני ו כינור :אירנה שיפרין | ריקוד :ענבל ברנע

לפרטים והרשמה  :רח’ גולדה מאיר  ,3ת.ד  ,4075פארק המדע נס ציונה7414001 ,
טל / 08-9396030 :פקסinfo@ktarbut.co.il 08-9396040 :

