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סופ”ש

סיפור אהבה
28-30.12.2017 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: סיפורי אהבה מהמיתולוגיה היוונית   
המיתולוגיה היוונית מרבה לספר על אהבות של אלי האולימפוס 

והגיבורים - אפולו ודפנה, חטיפת הלנה היפה, ונוס ומארס, 
פיגמליון וגלתיאה, זאוס ואהובותיו הרבות, 

ארטמיס ואהבת הנשים ועוד. נתרשם 
מסיפורים אלה ביצירות מופת של גדולי 

האמנים בכל התקופות.
מרצה: ד"ר אפי זיו, 

סופר ומרצה לתולדות האמנות

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שני שושנים  
שירי אהבה בזמר העברי מכל הזמנים. 

משיריהם )ואהבותיהם( של נתן אלתרמן, 
נתן יונתן, חיים נחמן ביאליק, אלכסנדר פן, 

רחל המשוררת, לאה גולדברג, יעקב אורלנד ועוד.
מנחה ומספר: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי

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

10:00  הרצאה: 
"שפתיים יישקו" - הנשיקה באמנות ובתרבות  

אין עוד פעולה דומה לנשיקה. מוגבלת למין האנושי בלבד, חסרת כל 
פונקציה פיזית, ועם זאת כה משמעותית וסמלית. לאורך ההיסטוריה, 
קיבלה הנשיקה ביטוי ייחודי ונפלא בתרבויות שונות ובכל הז'אנרים 

של האמנות והתרבות. 
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון

11:45  הרצאה: 
"הכניסיני" - מבחר משירת האהבה העברית   

"אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה?" כתב ח. נ. ביאליק והציב 
שאלה קיומית גדולה. משירי ביאליק וטשרניחובסקי, רחל המשוררת 
ולאה גולדברג ועד לנתן זך תרצה אתר ועוד. מסע ביוגרפי ופואטי בין 
המלים ובין הרגשות, האכזבות והאהבות של גדולי השירה העברית. 

מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

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

17:00  הרצאה: 
כשדנטה וביאטריצ'ה פגשו את רומיאו ויוליה

בין אהבה לפוליטיקה - שני סיפורי האהבה הגדולים בכל הזמנים 
שהפכו זה מכבר להמנוני אהבה, להשראה, למשל ולמופת, אך גם 
לקלישאה ולתעשיית תיירות משומנת. מסע בזמן בין הערים פירנצה 

וורונה, בין מציאות לאגדה.
מרצה: מירי צח, מרצה בכירה לתולדות האמנות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: אהבה בשניים
אורית וולף ונתן דטנר במופע 
חדש ומרגש של שירי אהבה 
מכל הזמנים: מהשאנסונים 
הצרפתים ועד שירי האהבה 
הישראלים. השניים ישוחחו, 
ינגנו וישירו בשילוב סיפורים 

מהבמה ומחוצה לה.

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: אהבה חובקת עולם 
סיפורי אהבה מרחבי העולם משלמה המלך, 

קפקא ועד לנשיא צרפת, מקרון. גינונים 
ופסטיבלים בנושא אהבה במקומות 

הרומנטיים בעולם.
מרצה: יואל שתרוג, צלם גאוגרפי 

ורומנטיקן בדמו

12:15  מופע: אהבה נפוליטנית
השירה הנפוליטנית שכבשה בסערה את העולם והפכה לקלאסיקה 
אהובה. מבחר פנינים מרפרטואר שירי האהבה הנודעים של נפולי 

בביצוע מרגש של סולן האופרה הישראלית, הטנור יותם כהן 
ובליווי אנסמבל מאסטר קוורטט

לאהוב בכל השפות, בכל הזמנים ובכל התרבויות. על סיפורי אהבה וזימה, על זוגיות וארוטיקה 
ועל אהבה בזמר, באמנות ולאורך ההיסטוריה. הרצאות, מופעים מוסיקליים, סיפורים ופוליטיקה...
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