
אוצרת: שירלי משולם

דרך אבן גבירול 6, מעל רח' קיבוץ גלויות, ואדי סאליב, חיפה 
ב‘-ו‘: 10:00 - 13:00, ב‘, ד‘, ה‘: 16:00 - 18:00, שבת: 13:00-11:00 בתאום טלפוני

טל‘ למידע: 04-8673003, 04-86423271,  050-5912953 

Pyramida01@gmai l .com      www.pyramidart.org

בתמיכת מנהל התרבות והאמנות,משרד המדע התרבות והספורט

ם: י המשתתפ ם  י האמנ

אדר אביעם   |   אברהם אופק   |   יונתן אופק   |   מור אלנקווה   |   ליהי אשר   |   יעל בלבן  
דודו ברקת   |   אורנה בן-שטרית   |   יואל גילינסקי   |   לאה גולדה הולטרמן 
דניאלה הורבין   |   יניב זלוף   |   ישראל  ורטמן   |   מיכאל חלאק   |   יעקב חפץ    |   רועי חפץ  
יהודה יציב   |   איציק כהן   |   תומר כהן   |   מירית כהן כספי   |   אורית לבנה   |   דורון לבנה
ענת מיכאליס לוי   |   שגית זלוף נמיר    |   הילה סלעי   |   מלי  דה-קאלו   |   נועם רבינוביץ
דורית רינגרט   |   חיה גרץ רן   |   אלון שיקאר   |   אלי שמיר   |   אמיר תומשוב

דברים:  
ישראל סביון, סגן ומ"מ ראש העיר, יו"ר ועדת חינוך ותרבות

פרופסור אסתר לוינגר, המחלקה לתולדות האמנות, אוניברסיטת חיפה
ישראל ורטמן, יו"ר פירמידה 

שירלי משולם

בפתיחה תופיע אמנית ורקדנית הבוטו מיה דונסקי

פתיחה: 27.5.10, חמישי, 19:00

"היה  לי  חלום  כזה, שהשכל  בכבודו ובעצמו  לא יוכל  להסביר איזה 
חלום  היה לי.  חמור - גרם  מי  שינסה  לפענח  את  החלום  הזה."

ויליאם  שייקספיר,  "חלום  ליל קיץ".     

למציאות  החלום  בין  ובזיקה  במתח  עוסקת  מציאות?"  "לחלום  התערוכה 

את  המציאות  סותרת  מידה  באיזו  השאלה  את  מעלה  היא  הרחב.  במובנה 

החלום, ולחילופין באיזו מידה החלום ניזון מהמציאות, נמזג לתוכה ומתקיים 

כ'הווה הזוי' מתמשך שלה או כאסוציאציה חופשית, ללא מעצורים. 

הסובייקט  בין  מורכבים  יחסים  על  מעידות  זו  בתערוכה  המוצגות  העבודות 

לאובייקט. לעיתים מתגלה יחס סימטרי ביניהם ולעיתים התנגשות וסתירה. 

העבודות מתקשרות למגוון רחב של היבטים ביחסיו של האמן-החולם לחלום 

ולמציאות: מהאישי-אינטימי לכללי, מההומאני, ללא הומאני, מהחברתי לפוליטי, 

מהמוסרי ללא מוסרי, מהארוטי לדוחה, מהרצון לממש את החלום אל המודעות 

לקושי בקבלת המציאות והגבלתה לסוג של הזיה בהקיץ או חלום.

שירלי משולם

נעילה: 30.7.10 

אברהם אופק

אלי שמיר

אמיר תומשוב

שגית זלוף נמיר
יואל גילינסקי

אדר אביעםיעקב חפץ

יהודה יציב
ישראל ורטמן

העבודות של אדר אביעם ויעל בלבן באדיבות גלריה שי אריה



אורית לבנה
יעל בלבן

ענת מיכאליס לוי

תומר כהן

מלי דה-קאלו

ליהי אשר

רועי חפץ

אלון שיקאר

דורית רינגרט

מירית כהן כספי

חיה גרץ רן

מיכאל חאלק

אורנה בן-שטרית

נועם רבינוביץ

לאה גולדה הולטרמןדודו ברקת

יונתן אופק

הילה סלעי

דניאלה הורבין

דורון לבנה

יצחק כהן

מור אלנקווהיניב זלוף


