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ג'קסוןאוריגאמי מיפן
אמני
תערוכת
האמן פול
אוצר התערוכה:

האמן פול ג‘קסון
אוצר התערוכה:
יוצגו יצירות נבחרות מהאוסף של המרכז הישראלי לאוריגאמי
בתערוכה
ומאסטרים יפניים עכשוויים במגוון סגנונות אוריגאמי,
אמנים
של
ויצירות
בתערוכה יוצגו יצירות נבחרות מהאוסף של המרכז הישראלי
לאמנות עכשווית ,מתמטית.
מסורתית
מאמנות
ועדעכשוויים
ומאסטרים יפניים
ויצירות של אמנים
לאוריגאמי
במגוון סגנונות אוריגאמי ,מאמנות מסורתית ועד לאמנות
עכשווית ,מתמטית.

 19-25אוקטובר 2014

בשעה  19:30סינמטק ירושלים
במעמד נספח תרבות יפן מר סייה שימאדה
יו“ר אגודת הידידות ישראל יפן מר אריה קוץ

 22.10.14פתיחה חגיגית
 19:30סינמטק ירושלים

במעמד
נספח תרבות יפן
מר סייה שימאדה
יו"ר אגודת הידידות ישראל יפן
קוץ הרצאה וסרט
אריהתתקיים
לאחר הפתיחה
מר
 20:30השורשים היהודים של המנגה והאנימה

אמנים יפניים :המאסטר אקירה יאשיזאווה ,קוניהיקו קאסהרה ,טומוקו פוסה,
מיוקי קוואמורה ,סטושי קאמיה ,פרופסור ג’ון מיטאני ,הידאו קומאטסו,
פומיאקי קוואהאטה ,טושיקאזו קוואסאקי.
מקפלי אוריגאמי מישראל :גילה אורן ,האמן פול ג‘קסון ,מירי גולן ,איתי הכהן,
הרמן מריאנו ,אייל ראובני ,חן שרבני
התערוכה תציג את ההשפעה של אמני אוריגאמי מיפן על עולם האוריגאמי בישראל.

הרצאה מאת :ד“ר רז גרינברג ,ולאחריה הקרנת
הסרט ’הרוח שבמעטפת‘ בימוי  :מאמורי אושי
הסרט הוגדר כיצירת מופת של האנימציה היפנית
מומלץ להרשם לסרט ולהרצאה באתר סינמטק ירושלים

אמנים יפניים:

e by Nishikawa/MarianoךWoodcut by Hokusai. Lion by Komatsu/euveni. Sphere by Kawamura. Curved Forms by Mitani. Pood

פתיחה חגיגית בתאריך22.10.2014 :

.

המאסטר אקירה יאשיזאווה
קוניהיקו קאסהרה
טומוקו פוסה
מיוקי קוואמורה
סטושי קאמיה
פרופסור ג‘ון מיטאני
הידאו קומאטסו
פומיאקי קוואהאטה
טושיקאזו קוואסאקי

מקפלי אוריגאמי מישראל:

גילה אורן
האמן פול ג’קסון
מירי גולן
איתי הכהן
הרמן מריאנו
אייל ראובני
חן שרבני

לאחר אירוע הפתיחה בשעה  20:30תתקיים ההרצאה
"השורשים היהודים של המנגה והאנימה"
הרצאה מאת :ד"ר רז גרינברג
ולאחריה הקרנת הסרט ‘הרוח שבמעטפת’
בימוי  :מאמורי אושי
לפרטים והרשמה:
www.jer-cin.org.il
photo: Curved- Origami by Jun Mitani
www.origami.co.il
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