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דוד וקשטיין
“שיחות 'דוד וגוליית',
עין חרוד“2022 ,
"דוד וגוליית" הוא ארכיון של סרטים המתעדים
שיחות עם אמנים בשדה האמנות הישראלי ,שיזם
וצילם האמן דוד וקשטיין בשלושים השנים האחרונות,
בהן שיחות אחרונות עם אמנים שהלכו מאז לעולמם.
היקפו של הארכיון חסר תקדים בהקשר המקומי ,והוא
מייצג פנורמה רחבה של האמנות הישראלית.
במסגרת התערוכה של וקשטיין במשכן
לאמנות" ,אסיפה" (אוצר :יניב שפירא) ,ייערך
האירוע "שיחות 'דוד וגוליית' ,עין חרוד,"2022 ,
שבו יצלם וקשטיין ראיונות עם אמנים נוספים.

תוכנ י ת ההק ר נו ת

יום חמישי 29 ,בספטמבר 2022
 :10:00מורים2007 ,
 :13:00שנות ה־2004-2003 ,80
יום ראשון 2 ,באוקטובר 2022
 :10:00ציור ,ז' פרקים2011-2009 ,

השיחות ייערכו כסרט ,שיאיר את הפעולה האמנותית
כאפשרות של תיקון וריפוי ואת יכולת השפעתה של
האמנות על היחיד והחברה.

 :14:30עין חרוד ,פסיפס 'חירות'2014 ,

במקביל ,יוקרנו באודיטוריום של המשכן לאמנות
הקרנות בכורה של סרטים המאגדים את שיחותיו של
וקשטיין עם אמנים בשנים עברו.

הפעילות כלולה במחיר
הכניסה למוזיאון
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האמנים המשתתפים
שם הסרט

תאריך ושעה

מורים 2007

חמישי
29.9
10:00

'שנות ה־'80
צולם בשנת
2004

חמישי
29.9
13:00

ציור
 2011-2009ז'
פרקים

ראשון
2.10
10:00

שיחות עין חרוד
פסיפס 'חירות'

ראשון
2.10
15:00

רשימת האמנים
אבישי אייל ,אורית חסון ,אירית חמו ,אלונה פרידברג ,אמון
יריב ,אסד עזי ,גדעון גכטמן ,גל ויינשטיין ,דוד גינתון ,דורון
ליבנה ,דרורה דומיני ,לארי אברמסון ,מיכאל קסוס גדליוביץ',
מיכה אולמן ,מיכל שמיר ,מיקי קרצמן ,עדו בר־אל ,עידית לבבי
גבאי ,פיטר מלץ ,פיליפ רנצר ,פסח סלבוסקי ,צבי טולקובסקי,
רועי רוזן ,רפי לביא ,שמחה שירמן ,תמרה מסל.
סמדר אליאסף ,איציק ליבנה ,פמלה לוי ,איברהים נובני,
דורית יעקבי ,יובל שאול ,נורית דוד ,נחום טבת ,תמר גטר ,גרי
גולדשטיין ,מאיה כהן לוי ,חיים מאור ,פנחס צינוביץ' ,אביתר
שטרן ,יהודית לוין ,צביקה קנטור ,ציבי גבע ,אמנון בן עמי,
ג'ניפר בר־לב ,יגאל עוזרי ,מאיר פיצ'חזדה ,אריה ברקוביץ',
דוד ריב ,דרורה דומיני ,עידית לבבי גבאי ,אלי שמיר ,דורון
ליבנה ,ישראל רבינוביץ' ,ענת בן שאול ,אסד עזי ,אסף בן צבי,
מיכל היימן ,עדו בר־אל ,דגנית ברסט ,עמי לוי ,פיליפ רנצר,
בילו בליך ,לארי אברמסון ,דורון יהלום ,יצחק גולומבק ,דוד
טרטקובר ,אבי גנור ,דוד וקשטיין
אבנר כץ ,מאיה גולד ,חן שיש ,צבי טולקובסקי ,עמי פייצ'ביץ',
גילית פישר ,טלי בן בסט ,טליה ישראלי ,דיוויד גוס ,גרי
גולדשטיין ,אבישי אייל ,יאיר גרבוז ,עידית לבבי גבאי ,רותי
הלביץ כהן ,אייל ששון ,גיורא ברגל ,שמעון אבני ,מיכל גולדמן,
דוד ריב ,לארי אברמסון ,אריאל סדן ,דוד גינתון ,אסד עזי ,אבי
סבח ,גל ויינשטיין ,פיטר יעקב מלץ ,יכין כוכבא ,ראובן זהבי,
שלמה כץ ,ג'ניפר בר-לב ,דוד וקשטיין ,אריה ברקוביץ' ,ראובן
ברמן קדים ,מאשה זוסמן ,יגאל עוזרי ,מאיה כהן לוי ,אסף בן
צבי ,יאן ראוכוורגר ,אסי משולם ,הילה נבו ,דינה שנהב ,שי
אזולאי ,פסח סלבוסקי ,אירית חמו ,דרורה דומיני ,רועי מרדכי,
רימה ארסלנוב ,לילך בר־עמי ,נגה שץ ,גילית פישר ,יונתן גולד,
בלו סמיון פיינרו ,בועז נוי ,נטע הררי נבון ,גלעד אפרת ,יעקב
דורצ'ין ,דוד שווילי ,אוסי ילון ,דורון יהלום ,עאמר דרבאס,
אלכסנדרה צוקרמן ,אתי יעקובי ,אורן בן מורה
יניב שפירא ,מוטי מזרחי ,בני אפרת ,תמר גטר ,מיכה אולמן,
דני קרוון ,ציונה שמשי ,צבי טולקובסקי ,אוסבלדו רומברג,
עידית לבבי גבאי ,יאיר גבאי ,גליה בר אור

