
יום חמישי 6.1.2022

יום שישי 7.1.2022

יום שבת 8.1.2022

סופ”ש
  תרבויות מזרח אסיה - הקסם והחידה

6-8.1.2022 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: פרקים נבחרים 
בפילוסופיה ורפואה בסין העתיקה  

על תפיסות העולם בסין העתיקה והמסורות 
שהתפתחו מהן, מסורות הקיימות בסין עד היום. 
באיזו מידה השפיעו זרמי פילוסופיה ורפואה 

סיניים על המרחב האסייתי שמחוץ לסין? 
וכן נערוך מבט השוואתי עם תרבות המערב. 
מרצה: ד"ר גליה דור, חוקרת תרבויות סין ויפן

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: דרכים משתלבות
חן צימבליסטה, אמן כלי ההקשה הוירטואוז 
במופע סולו עם מוסיקה ורשמים מיפן: צלילים 
מן המקדש, מוסיקה יפנית מקורית, כלי הקשה 
טיבטים בעיבודים מקוריים למרימבה וכלי הקשה. 
בין היצירות: "מרימבה ספיריטואל" של מינורו 

מיקי, צלילי יפן מסורתיים של טאקאמיצו, 
שיר עממי מאת טושימיצואנאקה.

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

10:00  הרצאה: צפון קוריאה – החיים בבועה 
רשמי ביקור נדיר שערך נפתלי הילגר במדינה המסוגרת בעולם. 
נצטרף זמנית ל-25 מיליון צפון קוריאנים שחיים בבועת "האח הגדול", 
לא בתוכנית ריאליטי, אלא במציאות הצפון קוריאנית היומיומית.

מרצה: נפתלי הילגר, צלם גיאוגרפי וכתב המגזין "מסע אחר"

11:45  הרצאה: תרבות יפנית בין מזרח למערב- 
קומיקס, אנימציה ותרבות נוער    

מזה שלושה עשורים, שאנימציה וקומיקס יפני )מנגה(, משחקי מחשב, 
אופנה ואדריכלות יפנית הפכו למצרכים גלובליים. על המפגש התרבותי 

בין יפן למערב והדרך בה יפן הופכת למעצמת תרבות עכשווית.
מרצה: פרופ' ניסים אוטמזגין, האונ' העברית

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

17:00  הרצאה: שתי נקודות במסגרת  
נראה, שמסורת וקידמה ביפן נשזרות יחדיו בכל אשר נביט. השפעת 
המערב ניכרת בכל אספקט של החיים. נתבונן בהשפעות אלו תוך דגש 
על שני אמנים: קוסמו יאיוי ומישימה יוקיו. פועלם של השניים נותן 
פרספקטיבה מרתקת לדרכה הכה ייחודית של ארץ השמש העולה.      

מרצה: רז שרבליס, אנתרופולוג, מדריך טיולים בכיר

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: 
מהודו לישראל - מזרח ומערב

הזמרת ליאורה יצחק והרכב נגנים במופע 
המשלב את מגוון להיטיה בשפה העברית לצד 
שירים מסורתיים בשפה ההודית וסיפורים 

מהודו הרחוקה.

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: דרך המשי החדשה: 
האם "תכבוש" סין את המערב?    

מפגש גיאופוליטי בין מזרח למערב. מסחר, 
נמלי השפעה, תיעוש והשקעות הם מקצת 
הדרכים בהן טווה סין את "רשת העכביש" 
הכלכלית. האם העוצמה עוברת מן המערב 

לסין והאם נוצר סדר עולמי חדש?
מרצה: זאביק רילסקי, ארכיאולוג ואנתרופולוג

12:15  קונצרט: המפגש הדרמטי - 
אופראי בין מזרח למערב

מפגש מוסיקלי מרתק בין תרבות המזרח 
למערב - באופרות "מאדאם באטרפליי" 
ו"טורנדוט" מאת פוצ'יני, המוסיקה הסינית 

והיפנית פולשת לאופרה האיטלקית.
בביצוע: המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט 
אורחים: אירה ברטמן - סופרן, יותם כהן - טנור 

מסע אל סוד הקסם והמסתורין של תרבויות מזרח אסיה, בעלות קודים זרים לעיניים מערביות. בין מסורת לקידמה, 
בין טוקיו, בייג‘ינג ומומביי, בין מקדשים, שדות אורז ושמורות טבע מרהיבות לצד ערים קוסמופוליטיות וארכיטקטורה חדשנית - 

על כל אלה בסוף שבוע מרתק במפגש בין תרבות המזרח למערב.
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