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חוויה תיאטרלית
במוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
חדש במוזיאון:
קליק איט – המשחק שמקליק את העולם!
יש לכם יום הולדת? יום נישואין? אירוע חברתי מיוחד?
בואו לחגוג אצלנו עם משחק טריוויה אינטראקטיבי ,מלהיב
ומותאם אישית במוזיאון ראשונים ,שיספק תפאורה מושלמת
לחוויה חברתית בלתי נשכחת.

נשות חיל
תוכנית תיאטרלית מרתקת המציגה את סיפורן של הנשים מימי
ראשית המושבה וחושפת את מקומן המכובד והמרשים של
נשים אלו בפרויקט בניית המושבה פתח תקוה .מפגש עם ניצני
הפמיניזם בארץ דרך סיפוריהן של הפועלת העברייה הראשונה,
המשוררת הצברית הראשונה ונשים פעילות אחרות.

חדשות ערוץ ההיסטוריה
מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ ( HPTההיסטוריה
של פתח תקוה) מארחת דמויות היסטוריות ומציגה כתבות
מגוונות על ימי ראשית המושבה :החזון ,הקשיים ,השמירה,
החקלאות העברית ועוד .ההצגה מלווה בצילומי ארכיון
ובקטעי סרטים נדירים.

תערוכות מתחלפות במוזיאון פתח תקוה לאמנות
מסלולים :תערוכה קבוצתית
של אמנים מישראל ומצרפת

נובמבר ־ ינואר

תערוכה בינלאומית המוצגת במקביל במוזיאון פתח
תקוה לאמנות ובדרום צרפת .התערוכה עוסקת בנושאים
של שוטטות ונדודים ,במתח שבין עקירה להתיישבות
ובחיפוש זהות .האמנים המשתתפים מציגים אפשרויות
שונות ומרתקות לגילוי מחודש של הקשר בין מקום
וזהות.
מירב היימן ואיילת כרמי

ציור :יחסים אינטימיים

ציירים ישראליים עכשוויים

פברואר ־ מאי

מה אנחנו מרגישים כשאנחנו צופים בציור? מגוון
אמנים ישראליים מציגים עבודות מרהיבות ביופיין,
אשר יוצרות מפגש אינטימי בין הצופה לבין הציור.
העבודות המוצגות בתערוכה משקפות שפות וסגנונות
ציוריים המאפיינים את שדה הציור העכשווי בישראל
ואת התחייה המוחדשת של מדיום הציור.
ארם גרשוני

כרטיס זיכרון

על ארכיון ועל טכנולוגיה
תערוכה אינטראקטיבית הכוללת עבודות אשר עושות
שימוש בטכנולוגיות חדשניות.
שינויי הטכנולוגיה שחלו בשנים האחרונות מאפשרים
לנו לתעד הכל בכל רגע ולשמור מידע רב .מגוון
אמנים עכשוויים מרחבי העולם בוחנים בתערוכה את
ההתפתחויות הטכנולוגיות ואת השפעתן – מה אנחנו
מתעדים? מה אנחנו בוחרים לשמור? איך שומרים ואיך
זוכרים בעידן בו הכל נגיש?

יוני ־ אוגוסט

מחלקת אידאה מזמינה אתכם לימי עיון ופעילויות גיבוש
לעובדים ,פעילות העשרה לקבוצות מבוגרים ,אירועים
משפחתיים ועוד.
מה אפשר לעשות ביום במוזיאון?
סיורים מודרכים בתערוכות המתחלפות במוזיאון פתח תקוה לאמנות
סיורים תיאטרליים במוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
סדנאות בהנחיית אמנים
הרצאות בנושאים היסטוריים ואמנותיים
מי אנחנו?
צוות החינוך במוזיאון מורכב מאנשי חינוך ,אמנים פעילים
ושחקני תיאטרון ,שילוו את הביקור שלכם ויתאימו אותו
לצרכי הקבוצה .המדריכים הם בעלי ידע עשיר וניסיון מקצועי
שיהפכו את הביקור לחווייתי ומעשיר.
מה עוד במוזיאון?
אודיטוריום להרצאות והקרנת סרטים
מרחבים המותאמים לסדנאות עצמאיות
לנוחיותכם ,חניה בחינם בסמוך למוזיאון
צרו איתנו קשר
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