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חוברת פעילות  .לקהל הרחב
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מוזיאון פתח תקוה לאמנות
בחללי המוזיאון מוצגות תערוכות מתחלפות המזמינות למפגש יוצא דופן עם אמנות ישראלית
ובינלאומית .הביקור ,המונחה על ידי צוות מקצועי ,מאפשר לקבל תמונה עדכנית על עולם האמנות
ולגלות את הקסם שנוצר בחיבור בין החיים לבין האמנות.

נהר מולאן  .האחים צ'ן יופאן וצ'ן יוג'ון

ספטמבר–דצמבר

צמד האמנים הסינים ,האחים צ׳ן יופאן וצ'ן יוג'ון ,בונים
במוזיאון מיצב אדיר ממדים ,ממגוון חומרים אורגניים
וחפצים זמינים ,המתכתב עם זיכרונות ילדותם.
דרך הפיסול במוזיאון ,חוזרים האחים אל כפר ילדותם בסין
ואל הנהר הסמוך לו" ,נהר מולאן" ,וחושפים את המבקרים
לתופעת הנדודים ולתרבות הסינית.

קיץ  . 2064בני אפרת

ינואר–מאי

איך יראה כדור הארץ בעוד כ־ 50שנה?
התערוכה מציעה תמונת מצב בדיונית של כדור הארץ
בקיץ של שנת  ,2064כפי שמדמיין אותה האמן בני אפרת.
התערוכה מפליגה עם דמיונו של האמן ומגלה עתיד
המשלב יופי מרשים ,המקיף את הצופה מכל עבר ,לצד
ביקורת על אחריותו של האמן כלפי הטבע.

 350נקודות לעבר האינסוף  .טטיאנה טרובה
שאלת הבית עולה כשאלה מרכזית בעבודתה של האמנית
האיטלקיה ,טטיאנה טרובה .בתערוכה חדשה שתיבנה
במיוחד בעבור חלל המוזיאון ,תציג האמנית סדרה של
עבדות פיסול מחומרים שונים על בסיס לוחות קרטון
משומשים ,אשר יעסקו בשאלות של מקום ,זמו ושייכות.

יוני-ספטמבר

מוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
המוזיאון לתולדות פתח תקוה מציג את סיפורה המרתק והייחודי של "אם המושבות" ,המורשת
ההיסטורית שלה והווי החיים של האבות המייסדים והמתיישבים הראשונים.
הביקור במוזיאונים לקבוצות מוזמנות מראש וכולל סיור בתערוכות ותכנית ממוזיאון ראשונים.

חדשות ערוץ ההיסטוריה

שעה וחצי

דמויות היסטוריות (שחקני המוזיאון) מתארחות בחדשות
ערוץ ההיסטוריה "."HPT
המהדורה מביאה כתבות מגוונות על המושבה :על החזון,
הקשיים ,השמירה ,החקלאות העברית ועוד .ההצגה מלווה
במצגת צילומים נדירים ובקטעי סרטים.
 .תכנית מחודשת .

נשים בטעם של פעם

שעה וחצי

תכנית תיאטרלית מרתקת המציגה דמויות של נשים
מרשימות מראשית המושבה ,סיפורים מרגשים ,אופנה,
מסמכים וצילומים אותנטיים.
המפגש חושף את מקומן המכובד והמרשים של נשות
המושבה פתח תקוה בחלום ובהגשמה ,לצד המייסדים -
הגברים .מפגש עם ניצני הפמיניזם בארץ בסיפוריהן של
הפועלת העברייה הראשונה ,המשוררת הצברית הראשונה
ונשים פעילות אחרות.

בעקבות התיבה האבודה
במוזיאון מתגלה תיבה שהוטמנה על ידי מייסדי פתח
תקוה לפני כמאה שנה מפחד השלטון הטורקי ,בתוכה
נחשפים "אוצרות המושבה" :צילומים ,מסמכים ,חפצים,
כלי נגינה ועוד .כל חפץ מלווה בסיפור המוצג על ידי שחקן
ודרכם נרקם סיפורה הייחודי של המושבה.

שעה וחצי

איך מזמינים?
הזמנת ביקורים נעשית בטלפון או בכתב ,באמצעות טופס הזמנה.

איך מגיעים?
הכניסה למתחם :מהשער ברחוב ארלוזורוב  30פינת רחוב גייסות השריון.
לנוחיותכם ,במקום קיים חניון.
יש להגיע בשעה שנקבעה לביקור.

איך היה?
טופס משוב יוגש לכם בזמן הביקור ,חוות דעתכם חשובה לנו.
תודה על שיתוף הפעולה.

מחלף התקוה
ז'בוטינסקי
אזור
השרון

תל אביב
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הצוערים
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גייסות השריון

קפלן
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המוזיאונים

ארלוזרוב
רח' ארלוזרוב  ,30פתח תקוה
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