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בתי� מבפני� ביקור בבית ש� רחוב בצלאל 3 ירושלי�.

חמישי, 22.9, 15:30 (באנגלית)  |   חמישי, 22.9, 16:15  |   שישי, 23.9, 9:00 (באנגלית)  |   שישי, 23.9, 9:45  
 שישי, 23.9, 10:30  |   שישי, 23.9, 11:15  |  שישי, 23.9, 12:00  |   שישי, 23.9, 12:45  |   שישי, 23.9, 13:30 

במלאות 110 שני� להקמת האקדמיה לאמנות בצלאל, תתאפשר הצצה למתח� שבו התגוררו ויצרו בני משפחת ש� במאה שעברה, הממוק� 
�מו� לבצלאל – בית המדרש למלאכות האמנות שהקי� אבי המשפחה, פרופ׳ בורי� ש�. במתח� התגוררו בשעתו אשתו של ש�, אולגה 

פבזנר, וילדיה� בצלאל וזהרה (כלת פר� ישראל לאמנות), ובו שכ� ג� ה�טודיו הפרטי של בני משפחת ש�.

�יורי� ברישו� מוקד� מוגבלי� ל-20 משתתפי� ב�יור. 9

מש� ועד עכשיו �יור בנתבי משפחת ש�.
חמישי, 22.9, 17:00.  ה�יור יצא מבית ש� וי�תיי� ביד ב� צבי.

�יור בהדרכת חדוה אבו חצירא, מדריכת יד ב� צבי שיעבור בתחנות משמעותיות בחייו ובפועלו של פרופ` בורי� ש� במלאות 150 שנה 
להולדתו ו-110 שנה להקמת האקדמיה לאמנות בצלאל בירושלי�. ה�יור יעבור בבית ש� ובבית האמני� (בצלאל היש�), וידו� באמני� הציוני� 

וה�וציאלי�טי� שחיו בירושלי� בראשית המאה ה-20. מש� ה�יור כשעתיי�, והוא י�תיי� ביד ב� צבי לקראת תחילת ערב העיו� על פרופ׳ ש� 
שיתקיי� במקו�.

�יור ל-35 הבאי� הראשוני�. אי� צור� ברישו� מוקד�.

נביא בעירו  �ימפוזיו� באודיטוריו� יד ב� צבי, רחוב אב� גבירול 14, רחביה.
חמישי, 22.9, 21:00-19:00.  

ערב שיע�וק בפרופ׳ בורי� ש�, פועלו בירושלי� והשפעתו על העיר, על האמנות העברית המתחדשת ועל האמנות הישראלית בכלל. הערב 
מתקיי� לרגל מלאות 150 שנה להולדתו של פרופ׳ ש�, 110 שנה להקמת האקדמיה לאמנות בצלאל בירושלי� ו-100 שנה להולדתה של זהרה 

ש�, בתו של בורי�, כלת פר� ישראל לאמנות ויקירת ירושלי�. 

משתתפי�: 
פרופ׳ גדעו� עפרת (בורי� ש� - אוטופיז� ושכרו)

בלהה ב� אליהו (ב� אורי ואחרי� - על אמנות ואמני� ביצירתו של ש"י עגנו�) 
ד"ר נירית שלו כליפא (ירושלי� החדשה והבנויה! בורי� ש� מתווה חזו� ומעשה בעיצוב הנו� העירוני של ירושלי�). 

מופע אמנותי: מאיה בלזיצמ�.

ערב פתוח. הציבור מוזמ�.

the schatz house

schatz.co.il

https://www.facebook.com/The-Schatz-House-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A5-1469428340031683/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
www.schatz.co.il
http://batim.itraveljerusalem.com/Tours.aspx?batim=&tp=3
https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&Page=3#.V7wERpN96qk

