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 2019 דצמבר  – דדון ז'וזף של פריז

  
 

 בפריז עכשווית אמנות של ימים חמישה

אמנים, אנשי רוח, מוזיקאים, אנשי   –הסיור הוא ראשון במסגרת סדרת סיורים עם המקומיים בפריז 

ועוד. כי אין יותר טוב מלסייר בפריז עם התושבים שלה, אלה שיוצרים את התרבות   , תאטרוןמחול

 .בתוכה

צרפתי שיראה לנו  -הסיור "פריז של ז'וזף דדון" הוא מסע של חמישה ימים בהדרכת האמן הישראלי

את פריז שלו. נצא בעקבות התערוכות הטובות ביותר בעיר, סדנאות האמנים, האוכל, בתי הקפה  

 .והלא תיירותיים, חנויות של צבע, בוטיקים של קרמיקה ועוד ועודהקטנים 

רגע לפני סוף השנה, זו עונה נהדרת לאמנות בפריז ובכל המוזיאונים והגלריות מוצגות תערוכות של  

 .האמנים הבולטים ביותר באמנות העכשווית העולמית

 

. התחנך במוסדות חינוך  5הוא אמן רב תחומי אשר נולד בצרפת ועלה ארצה בגיל  דדון ז'וזף יוסף

  ים ידוע וחרדיים. בחייו הבוגרים חזר בשאלה והחל להתעניין בצילום ובמדיום הווידאו. בין עבודותי

הסרט "ציון" הבוחן את הקשר בין מזרח למערב וצולם  , ו עשויים זפת ורדי מיידציוריו העכשוויים ה

לאחרונה זכה  )עיר ילדותו( ובמוזיאון הלובר, בו השתתפה השחקנית רונית אלקבץ ז"ל.  באופקים

 בתואר אבירות מטעם ממשלת צרפת על יצירתו ותרומתו לחיי הרוח המקומיים.  
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 קלים(  לשינויים )נתונה  הסיור תכנית

 11.12.19  רביעי,

 , התאקלמות במלון לפריזטיסה והגעה  •

 דדוןעם האמן ז'וזף היכרות מפגש  17:30-18:30 •

 "קיקי סמית': רטרוספקטיבה" בהדרכת ז'וזף דדון  19:00-20:30 •

עבודות  100תערוכת ענק רטרוספקטיבית ראשונה בפריז לאמנית המוערכת קיקי סמית'. בתערוכה יוצגו מעל 

סמית' עסקה במהלך הקריירה שלה בחקירת הגוף האנושי ובהשראת . 1980-הסוקרות את יצירתה מאז שנות ה

הגיע מאגדות הילדים עליהם גדלה. התערוכה מוצגת במבנה היסטורי יפהפה ששימש בעבר סימבוליזם ש

 כמטבעה של פריז. 

 12.12.19  חמישי,

• 10:00-11:30 Resolutely Modernאנגלית( המוזיאון )בבהדרכת צוות  ,טולוז לוטרק ת, תערוכ 

, והוא 19-התרבות והרוח בפריז של המאה הטולוז לוטרק נחשב לאחד האמנים המודרניסטיים שחגגו את שינויי 

ידוע בעיקר בשל ציורי הרקדניות במולן רוז'. תערוכה זו מבקשת להראות פן רציני יותר בעבודותיו, להדגיש את 

 הריאליזם והביקורתיות שלו לגבי רוח התקופה. 

 מודרן מהרג'ה בהדרכת ז'וזף דדון  12:30-13:30 •

של המהרג'ה של אינדורה, נסיך הודי שתשוקתו לאוונגרד הובילה אותו תערוכה זו מציגה את חייו המרתקים 

הפך הנסיך לדמות   1920-1930. בשנות הםמודרניצוב ועילהרכיב את אחד האוספים החשובים בעולם לאמנות 

בנה בעיר הולדתו ארמון ענק בסגנון של האדריכלות  1930בולטת בחיי האליטה של המערב האירופאי. בשנת 

חפצים ויצירות אמנות שהיו בארמון ומראים את הקשר בין מזרח למערב,  500וכה יוצגו מעל האירופאית, ובתער 

 בחסות הטעם של הנסיך. 

 הפסקת צהריים ונסיעה  •

 תערוכת יחיד לג'ורג' בזליץ, במבנה הנטוש פנטן, גלריה רופאק  16:00-17:00 •

מהחשובות בגלריות העכשוויות הבינ"ל. חלל   –נסיעה לפרברי פריז, אל השלוחה החדשה של גלריה רופאק 

בתערוכה, עבודות חדשות של בזליץ התצוגה הגדול מוקם במפעל נטוש וישן והגלריה מפיחה בו חיים חדשים. 

 הממשיכות את עיסוקו בחיים ובמוות, ובאהבה המתקיימת בשני המקרים. 

 3.12.191 ,שישי 

 )באנגלית( ומפגש עם האוצריםבבית הצילום האירופאי   VIPסיור  10:00-11:00 •

אחד מאוספי   מכון זה עוסק בצילום ובקולנוע ומציג תערוכות מרהיבות של צילום מודרני ועכשווי. בבעלות המכון

-אמן אנגלי –חסן חג'ג' עבודות. אנו נבקר בתערוכה המדוברת של  20,000-עם מעל ל זים בפריהצילום הגדול

רוקני אשר ידוע בצילומי הפורטרט הצבעוניים שלו המציגים מפגשים בין תרבותיים ואת השפעות המערב על מ

 המזרח. 
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 . מוזיאון קה בראנליהאוסף של המדאם 11:30-12:30 •

תערוכה תחשוף בניגוד לאוסף של הנסיך ההודי, בתערוכה זו יוצג אוסף חפצי האמנות של הלנה רובינשטיין. ה

את ההיקסמות שהיתה לאנשי המערב ממדינות אפריקה והמזרח דרך עיניה של אילת הקוסמטיקה הלנה 

במוזיאון האנתרופולגי של פריז, קה בראנלי אשר ממוקם באחד המבנים היפים התערוכה מוצגת . רובינשטיין 

 בעיר.  

 בהדרכת ז'וזף דדון  מודרנית האנס הרטונג במוזיאון לאמנות 14:30-15:30 •

ואבן דרך חשובה בהבנה של תולדות האמנות  20-האנס הרטונג הוא אחד מחלוצי הציור המופשט של המאה ה

עבודות משישה עשורים של עשייה חושפות את מגוון המדיות והביטויים שהיו להארטונג במהלך   300המערבית.  

 הקריירה שלו. 

 Eat Withארוחת ערב ביתית אצל שפית מקומית.   19:00 •

 14.12.19 שבת,

 ז'וזף דדון בהדרכת  –מארה הסיור גלריות בשכונת  – 10:30-13:30 •

בשכונת מארה ההיסטורית והיפהפייה נסתרות כמה מהגלריות הטובות בעולם, רובן ממוקמות בחללים הפנימיים 

ובחצרות הפאטיו של הבניינים וכולן מהוקצעות ומפוארות במיוחד. התערוכות חושפות פן נוסף בסצנת האמנות 

 העכשווית בעולם.  

 ונסיעה  הפסקת צהרים •

 שראלי אמיר נווהביקור סטודיו אצל האמן הי 16:00-17:30 •

 15.12.19  ראשון,

 (Majida Khataryקטארי )ביקור סטודיו אצל האמנית המרוקנית מג'ידה  10:00-11:00 •

 ביקור בתערוכה מונדריאן לפני המופשט 12:30-14:30 •

הבלוק באסטר העכשווי בפריז, תערוכה של ציוריו של מונדריאן שחלקם מוצגים לראשונה מחוץ להולנד מולדתו. 

תערוכה מרתקת זו מציגה את ציוריו הפיגורטיביים של מונדריאן וחושפת את התהליך שהוביל אותו לציוריו  

 המופשטים המפורסמים. 

 נסיעה לשדה וטיסה לארץ  18:00 •
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