
מוזיאולוגיה בישראל 2016, תמונת מצב: היסטוריוגרפיה, תיאוריה, פרקטיקה 
9:30 – 10:00     התכנסות

10:00 – 10:15   ברכות:
                      פרופ' נירית בן-אריה דבי, ראש המחלקה לאמנויות,  

                      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
                      מר עמרי שלמון, מנכ"ל, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 

                        גב' נאוה קסלר, יו"ר איקו"ם ישראל
10:15 – 11:30   מושב פתיחה: 'אנו מציגים בזאת': המקרה של הצגת     

                      הכרזת המדינה תמונת הווה על העבר
                      יו"ר: נירית שלו-כליפא, המחלקה לאמנויות, 

                      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יד בן-צבי
                      רותי דירקטור, אוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב           

                      לאמנות, ואוצרת "תנועה ציבורית: אוסף לאומי" (2015) 
                      צחי בקר, סמנכ"ל ואוצר ראשי, מוז"א

                      מרדכי נאור, היסטוריון ויועץ לתערוכות היסטוריות

                      הקרנת קטע מן המיצג "אוסף לאומי" של קבוצת תנועה        
                       ציבורית, 2015, מוזיאון תל אביב לאמנות.

11:30 – 11:45   הפסקה, במהלכה הקרנת מצגת: תמונת הווה על העבר:          
                      פרויקט של תלמידי הקורס "מעבדה לחקר המוזיאון" 

                      בהנחיית נירית שלו-כליפא

11:45 – 13:15   מרחבים מתמוססים: מחשבות על חללי תצוגה ותפקידיהם
                      יו"ר: ענבל בן-אשר גיטלר, המחלקה לאמנויות,     

                      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומכללת ספיר
                      רות צדוק: כוחו של מוזיאון מקומי לחזק קהילה

                      נועם גונן: הסטודיו של האמן כמרחב מוזיאלי
                      קרני ברזילי: מרחבים נלווים - תיפקודם של אתרי                    

                      אינטרנט של מוזיאונים

13:15 – 14:30   הפסקת צהריים

14:30 – 16:00   הבניית זהות או חשיפת מציאות: בניה ופירוק של        
                      נרטיבים באמצעות תערוכות

                      יו"ר: דני אונגר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
                      אליק מישורי: "הוי, כל הצמא, לכו למים": רהטים 

                      (ֶסִבּיִלים)  במוזיאון הארץ בתל-אביב
                      רות אופנהיים: מוזיאוני אום אל-פחם וביר-זית -            

                      אדריכלות וזהות לאומית
                      ניצה לבבי: נשים לוחמות - ניסיון לשינוי תפישה הגמונית

16:00 – 16:15   הפסקה

16:15 – 17:45   נרטיבים מוסתרים: מגמות מוזיאליות עכשוויות
                      יו"ר: אלן גינתון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,      

                      ומוזיאון תל אביב לאמנות
                      נעמי מאירי-דן:

:"Picasso.mania"-ל "Botticelli Reimagined" בין                      
                      שוברי קופות מהפכי היסטוריה

                      אסנת צוקרמן רכטר: בין אוצרות עכשווית למוזיאולוגיה
                      שוש רותם: נרטיבים מובלעים באדריכלות מוזיאוני שואה

17:45 – 18:00   הענקת פרסי הצטיינות לתמידי מגמת האוצרות
                      נירית בן-אריה דבי, ראש המחלקה לאמנויות

                      מילות סיכום – רונית מילאנו, מארגנת הכנס,       
                      המחלקה לאמנויות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

18:15              ביקור בתערוכה "עמית קבסה: מאות קלון לאות מופת"
                      גלרית הסנאט במרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט.      

                      בהדרכת אוצר התערוכה פרופ' חיים מאור.

יום חמישי, 15 בדצמבר 2016, אולם אורן  |  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


