ס לו

אמנות

מון



מוזיקה והופעות



למה כובע נגני רחוב

ብርሃን ለይቲ

נקודת מפגש וחלוקת מפות

רח' ארלינגר פינת רח' בני ברק
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פסטיבל מנורת לילה  -פסטיבל האור של תל–אביב-יפו
חוזר זו השנה השלישית .אירוע אמנות לילי המאיר מחדש את תוואי
רחובות "המנורה" .בואו לחגוג יחד את הדלקת נר ראשון של חנוכה
ואת ערב חג המולד שבתזמון מושלם חלים השנה באותו הלילה

אנן

ש

21
רא

דוד

הג

22



ברי

הע

תכנית בניין העיר המקורית של שכונת נווה שאנן ההיסטורית ,שאותה תכנן האדריכל
יוסף טישלר מתבססת על צורה של מנורה בת שמונה קנים ובמרכזה השמש – רחוב
לוינסקי.

בני

ש
פינה

ב
רק

דרגון -רח׳ ראש פינה 6

רא

ש
פינה

ג

בפסטיבל מנורת לילה המנורה של נווה שאנן הופכת לבימת שיח בלתי אמצעי בין עבר
להווה ,בין יוצרים לבין תושבים ובינם לבין הקהל הרחב .חללים ציבוריים ,מסחריים,
גינות ופינות רחוב ישמשו לאמנים מרחבים להגשמת היצירות.

סקי

לוינ

באירוע יתמזגו עבודות אמנות ,מיצבים ,מיצגי אור ,מרחבים פנטסטיים ,הקרנות ,הופעות
חיות של מוזיקה שחורה מהמזרח ומהיבשת השחורה .תיפתח גלריה עירונית ראשונה
בשכונה  -גלריית "המשאבה"
הפסטיבל הוא פרי יוזמתם של יוצרים ,תושבים ופעילים חברתיים שבשיתוף פעולה עם
אגף דרום של מינהל קהילה ,תרבות וספורט בעיריית תל–אביב-יפו פעלו לממש את
האירוע.

נווה

יסוד

שאנן

ה
מעלה

ינת

לוינ

הגד

וד ה

עין הקורא

مخطط اإلعامر املديني األصيل لحي نڤي شأنان التاريخي ،والذي عمل عليه املصمم يوسيف تيشلر ،يعتمد عىل هيئة
شمعدان مكون من مثان شعب ،حيث أن الشمس تكون يف مركزه – شارع لڤينسيك.
يف مهرجان "نواسة ليل" ،سيتحول شمعدان نڤي شأنان إىل منصة لحديث دون وساطات ما بني املايض والحارض ،بني
الفنانني والسكان ،وما بينهم وبني الجمهور عمومة .سيستخدم الفنانون املساحات عامة والتجارية ،الحدائق وزوايا
الشوارع – كحيّز لتحقيق أعاملهم الفنية وعرضها.
يف املهرجان سوف تتامزج األعامل الفنية ،الفنون االستعراضية ،العروض املرئية والعروض املوسيقية الحية واملبارشة
للموسيقى السمراء من الرشق ومن أفريقيا .سوف نفتتح صالة عرض هي األوىل من نوعها يف الحي – صالة عرض
"املضخة" (همشئڤا).
املهرجان هو نتاج ملبادرة من فنانني ،سكان يف الحي ونشطاء اجتامعيني والذين بدعم ومشاركة قسم الثقافة
والرياضة – القسم املعني بالجنوب ،عملوا عىل إنتاج هذا املهرجان.

סקי

עברי

מירון

ראשון

לציון

סקי

לוינ

חמישי ושבת 22 ,ו 24-בדצמבר 2016
 23:00-18:00בשכונת נווה שאנן

מנורת לילה
Nightlight TLV

18

המסיבה

ה
גר
“א

15

14




לעדכונים

מון

2

5

8

6

תחנה מרכזית
ישנה

13

לינ

אר

3

גר

نواسة ليل

סלו

1



11

9
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ה
רכ
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ישיבה
וחום

12

תחנה מרכזית
חדשה

לשאלות אודות הפסטיבל ,מועדים ושיתופי פעולהinfo@nightlightfest.org :

עבודות ופרויקטים

19

רח' ארלינגר 9
אסיה נלן ,אנדרי יודשקין ,אולגה גולצר ,יורי פרימנקו  /הגולם  /מיצב וידאו
הגולם מהווה מצע לפורטרט של עיר מצד אחד ופירושה האימפרסיוניסטי
מצדו השני

20

רח' איגר 5
רועי שנברג רוני זיס ואוריין שרוני  / Luminous /מיצב אינטראקטיבי
מוזמנים לשרבט יחדיו על גבי הקיר הגדול בשכונה .קיר-גרפיטי רב משתתפים
מופעל בזמן אמת באמצעות המכשיר הנייד של כל אחד ואחת

21

22

01

צומת הרחובות בני ברק והגר"א  -בניין גרפוליט
שאול צמח  /אגד אוקטגוני  /מיצב וידאו מפינג
חזית בניין דפוס גרפוליט הופכת למצע החוקר רשתות המחברות בין
בני אדם וקהילות

02

צומת הרחובות בני ברק והגר"א
אלון פרץ  /הורה נעורים  /מיצב סאונד
מעגל של  12רמקולים ישנים שמהם בוקע אודיו-קולאז׳ שירי ילדות
בשפות שונות אותם שרים תושבי השכונה

03

הגינה בפינת הרחובות הגר"א ובני ברק
עדי נחשון  /הזדקרות  /מיצב
קבוצת פסלים המתבססים על שרידי גוף של טריבוליטים (יצור פרה-היסטורי).
שריד מקרטע מנסה לפרוץ החוצה מן האדמה

04

הגינה בפינת הרחובות הגר"א ובני ברק
שחר אפק  /גן נדל"ן ,נדל"ן בגן  /מיצב
גן פסלים השואב את השראתו הדימויית והצורנית ממגוון הסגנונות האדריכליים
הנפוצים בשכונה

05

גלרית המשאבה בכיכר טישלר
יניב שסר  /אדם | אדמה
יצירה משותפת בצבע ובקרמיקה .שתיית קפה וחלוקת תוצרי הסדנה .המבקרים
בפסטיבל מייצרים כוסות תשורה שיועברו למבקר הבא

06

רח' פיין 6
בר פבר ותום פורת  /ללא כותרת  /מיצב וידאו
צמחייה ,גשרים ,אוטובוסים ומכוניות מסוכלים לכדי וידאו קולאז׳

לאורך רח' פיין
אלונה וגר  /ק ונים כח ול לבן  /מי צב דגלול
חתול שחור התמקם במרכזו של דגל ישראל .דגל למדינה בתוך מדינה

07

רח' ארלינגר 11
נורית וסרמן  / A way of light /מיצב
דרך מוארת המושכת את הצופה להתפתל עמו אל האינסוף

מקומות שונים בשכונה
מ תי עלה  /מ ודעות רח וב /מי צב קט ן
משפטים יומיומיים מפוזרים על אביזרים כספסל ,טלפון ציבורי ,כלוב למחזור
בקבוקים ,פח אשפה ועוד

08

סמטת ארלינגר-פיין
מיצב וידאו Petra Hudcova / Drifter /
אוביקט פיסולי מרחף באוויר ועליו הקרנה של דימויים מופשטים הניזונים מן
השפה הסגנונית של האדריכלות לסוגיה במרחב התל¯אביבי

09

רח' ארלינגר 11
ליאור אורגד  /חתך א-א  /מיצב וידאו
חזית בניין אטומה מקולפת וחושפת את ההתרחשויות במבנה מגורים

10

רח' ארלינגר 9
מאי אלימלך ואורי זמיר  /רשת ביטחון  /מיצג
רשת ארומה לא פותחת סניף חדש ברחוב ארלינגר ולא מציעה נחמה לאלה
המבקשים את המוכר והידוע בביקורם הראשון בנווה שאנן

11

רח' ארלינגר 2
סיגלית לנדאו I Wanted Better for Her – Not Worse /
פריחתה של שקדיה מופרת והמרחב מתמלא בעלי כותרת הנופלים ארצה באיטיות.
אט אט פוסק שקשוק העץ ולבסוף שבה התפרחת למוצאה
מוסיקהJean-Philippe Feiss :

.

18

צומת הרחובות איגר ובני ברק בגינה הקטנה
שהם רשף  /הקמין  /נקודת חום
קמין עצים המוצב בלב השכונה מפזר חום ומייצר אפשרות למפגש

12

רח' סולומון  -קיר התחנה המרכזית הישנה
רון גואטה ויואב רודה  /תחנה-תת תחנה  /מיצב וידאו
סרט אוטוביוגרפי שצולם במהלך  30שנה בבניין התחנה הישנה ,במנהרה התת
קרקעית שתחתיו ,ברציפי האוטובוסים וברחובות הסמוכים .היסטוריה משפחתית
מחברת בין צפון העיר למקום הכי נמוך בתל¯אביב 7 .דק

13

הגינה בפינת הרחובות הגר"א ובני ברק
הגר שפירא וקרן רווה  /פיין  / 1מיצב הקרנה
מארג ויזואלי של פרגמנטים אנושיים שחמקו כרוחות רפאים מבין ההריסות של
המבנה הידוע לשימצה בפיין 1

14

הדואר ברח' פיין
נועה פלג  /ארץ מובטחת  /מיצב אור
דימויים מוארים המספרים אודות ארץ אליה עולים מן הים

15

רח' פיין 4
אורי הולבן  / The Middle Way /מיצב ניאון
מיצב ניאון צבעוני המורה על דרך האמצע אותה כולנו מחפשים

16

רח' בני ברק 22
עוז מלול  /רעב  /מיצב סאונד ואור
פורטרט מואר של איל הון ,שממנו בוקעת הסתודדות בין איל ההון ואיש יח"צ

17

פינת רח' בני ברק ורח' יסוד המעלה
אביטל פרידמן / illuminetwork / HAR ,מיצב אינטראקטיבי
רשת ספסלי רחוב אינטראקטיביים יוצרים חיבור בין היושב למושב ובין היושבים
בספסלים בצומת

מתחם בית הבאר  -הופעות חיות ומסיבה
ברח' אייגר 5

חמישי 22.12

Africa LIVE

20:00 - 18:30

אביגד Avigad

21:30 - 20:00

קולות מאפריקה Kolot Me Africa

23:00 - 21:45

אבבה  -לייב אפרו סול
AvevA - AfroSoul Live Show

שבת 24.12

Roots Taking Over

רח' איגר 16
עופר לאופר ועומר שיזף  / Blurred Borders /מיצב אור אינטראקטיבי
מושגים של בית ופליטות נבחנים באמצעות מבנה פרוץ וחוסר יציבות של אור.
הצללים הנעים בהתמדה ,מסרבים להתקבע ולהכיל את הגוף שמטיל אותם

20:00 - 18:30

Twelve Tribes Soundsystem

21:30 - 20:00

My Lord Sound

23:00 - 21:30

One A Way HiFi + Velan

רח' איגר 16
תמי אביחיל  / msẗirawi /מיצב אינטראקטיבי
מרחב הקלוע מכפיסי עץ צומח מחזית מבנה וזה מזמין את המבקר לרגע פרטי
להתבודדות והקשבה

הופעות במתחם הישיבה והחום

מנות דגל בשכונה

גינת אלקטרה ברח' הגר"א 16

חמישי 22.12

שם ההרכב

סגנון

21:00 ,18:45

חנה אדרי אלמלח

חאפלה אתנית ים תיכונית

שבת 24.12

שם ההרכב

סגנון

21:00 ,18:45

דיוואן אל בנאת

מסע של צליל ייחודי בין דרכי
מסורות המזרח עד ימינו

20:00

הדלקת נר ראשון של חנוכה

בשני הערבים ינגנו  D.J.ים בין ההופעות

המלצות צוות הפסטיבל

ברים רוסיים ,רומנים והיסטוריים מוכרים חצי ליטר בירה ב 15-ש"ח
באריתראיות 'חווסוס'  -מנת דגל צמחונית המספיקה לשניים המורכבת משלושה
תבשילים הנחים על מצע של אינג'רה :קיצ'ה (עדשים) ,שירו (תבשיל קמח חומוס
ועגבניות) ואליצ'ה (תפוחי אדמה וכרוב וסלט ירוק) .מחיר  35ש"ח

נגני רחוב  -למה כובע

הופעות ברצף מ 19:00-עד  23:00במקומות שונים בשכונה
חמישי 22.12

סגנון

כתובת

בסיניות מנות נודלז מוקפצות עם תוספות קלאסיות; באו -לחמניות מאודות
ממולאות בשר; מרקי גיוזה ובהם עשרות כיסונים עבודת יד; רגלי חזיר וברווז

אסף רוזוב ואורי בינשטוק

בלוגראס

פינת הרחובות איגר ורח' ראש פינה

בפיליפיניות 'פנזיט' -איטריות שעועית מוקפצות; סיגרים ממולאים בבשר

Gal Paloma

פולק מקורי

רח' יסוד המעלה ורח' בני ברק

קינוחים ה'לומפיה' או ה'טורון'  -בננות מטוגנות בפילו מקורמל 3 .ב 10-ש"ח

Yatana band

אריתראי

פינת הרחובות איגר ובני ברק

במכולות ההודיות יש בסופי שבוע סמוסות ממולאות תפוחי אדמה ואפונה;
במסעדות הנפאליות אפשר למצוא את כיסוני ה'מומואים' הממולאים בשר

Ron & The Red Beans

סווינג

פינת הרחובות איגר ובני ברק

Mitka Ben Zion

פופ

פינתה רחובות איגר וראש פינה

שבת 24.12

סגנון

כתובת

Yatana band

אריתראי

פינת הרחובות איגר ובני ברק

MaYa-Tri

מוסיקה הודית

פינת הרחובות איגר ובני ברק

Toy Boy Roy

 One Man Bandמסתובב

בסודניות מנגבים פול המגיע עם שברי פלאפל וגבינת פטה מגוררת;
תבשילי הבמיה והשעועיות למיניהם
בסופר  DRAGONהמכולת האסייאתית תמצאו סוגי בירות ושתייה ייחודית,
משקאות גינ'גר ותה קר ביבוא עצמאי מהמזרח במיוחד בעבור תושבי השכונה
שמוצאם באסיה

הופעות מיוחדות
חמישי 22.12

האחיות לוז

22:00 ,20:00

Yitbarek & joni

אריתראי

רח' יסוד המעלה ורח' בני ברק

עופר זיו

בלוז ורוק

פינת הרחובות איגר וראש פינה

הרכב הסווינג הוואקלי בהופעת רחוב מן המרפסת במפגש הרחובות
בני ברק וארלינגר
שבת 24.12

Re-Search

22:00 ,20:00

רישום אישי בחלל זר חמישה פרפורמרים יצרו כל אחד סולו של ״רישום אישי״
בעבודת סייט ספסיפיק בפינות שונות בנווה שאנן .הקהל מוזמן לעבור במסלול
מלוקיישן אחד לשני ולפגוש בכל חלל פרסונה חדשה חשופה ומורכבת .יוצרים
ומבצעים סטודנטים שנה ב׳ בתכנית להכשרת רקדנים יוצרים :RE-SEARCH -
יובל גל ,בר שם טוב ,אורי דיקר ,רוני בן חמו ,רוויאל מלק
נקודת מוצא :רח' איגר 12
ליווי אמנותי :אור מרין ואורן נחום

אמנות רחוב שאנחנו אוהבים
רותם מנור רח' פיין  / 1מיכל רובין רח' בני ברק בין הגר"א לארלינגר
שירלי קונס רח' פיין  KLONE / 8גינת אלקטרה
יזמנו את הפסטיבל מתוך תחושה כי דווקא באמצעות אמנות לסוגיה ניתן לתווך ,לחקור,
להדגיש ,לייצג ,להראות ולהצביע על המקום באופן בלתי אמצעי ולהנגיש חשיבה חדשה
וביקורתית על המקום ותמורותיו לכלל תושבי השכונה ולמבקרים בארוע .ימי הפסטיבל
הינם תוצר של מספר חודשי עבודה של אמנים ,מעצבים ,מוזיקאים ,פעילים ותושבי השכונה
שהוזמנו להתוודע למקום  -למורכבות וליופי הטמון בו .זו הזדמנות בתיווך המעשה האמנותי
ודרך בלתי אמצעית לייצר דיאלוג ,ריגוש ואולי אינטימיות בין אנשים שמחסומי שפה ,תרבות
וחשדנות מפרידים ביניהם .אנחנו מקווים שאפשר לייצר שיח אחר מן השיח המקוטב השגור
בחברה ובתקשורת הישראלית אודות השכונה ותושביה יהיו אשר יהיו.
עברי באומגרטן ויאשה רוזוב

מייסדי הפסטיבל וניהול אמנותי :עברי באומגרטן ויאשה רוזוב
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קהילת אמנות ,תרבות וסביבה בנווה שאנן

הפקה וגיוס חסויות :קבוצת  / CPRמפיק אמנותי :תום  / LOVEועדה אמנותית :סאלי הפטל נווה,
אודי אדלמן ,יאשה רוזוב ,עברי באומגרטן  /מנהל מוזיקלי :אוהד קוסמוס  /יח"צ :גלאי תקשורת
מדיה חברתית :טל רבינובסקי ,מורן שמבר  /עזרה וסיוע :תושבי השכונה

