
סדרת הרצאות הדקאן לסמסטר ב' תשע"ח

יצירות אמנות בעולמות 
הקסומים של היידיש והלאדינו 

מיטב המרצים והמומחים יחשפו בפנינו יצירות אמנות הנובעות משורשי 
היידיש והלאדינו בקולנוע, בתיאטרון, במוזיקה ובאמנות החזותית

באמנויות
שלישי אקדמי הפקולטה לאמנויות

ע”ש יולנדה ודוד כץ
אוניברסיטת תל אביב

ימי ג' | 18:15–19:45 | אולם פאסטליכט, בניין מכסיקו, אוניברסיטת תל אביב
מחיר הסדרה: יחיד 500 ₪ | זוגי 900 ₪ | 10% הנחה לבוגרי האוניברסיטה, לסגל האוניברסיטה ולחברי אגודת הידידים של האוניברסיטה
arts4u@tauex.tau.ac.il: חניה חופשית בקמפוס למשתתפי הסדרה                                         להרשמה: חייגו 03-6405400 | במייל

המכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש
ע"ש משפחת גולדרייך, אוניברסיטת תל אביב

הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו

סדר המפגשים:
מהקולנוע והתיאטרון הישראלים אל המשחק בתיאטרון היידיש  13.3.2018

ענת עצמון, שחקנית וזמרת   

לאדינו בתיאטרון הישראלי? ״גֹולְגֹוָתא“(2003) ו״ֶקְרִקיָרה“   20.3.2018
(2014) כמקרי מבחן

פרופ‘ שמואל רפאל, אוניברסיטת בר אילן   

שיר־העם ביידיש במאה הי״ח: היה או לא היה?  27.3.2018
מיכאל לוקין, האוניברסיטה העברית  

בעיניים מערביות: החתונה היהודית-ספרדית באמנות הציור  10.4.2018
ד״ר גילה הדר, אוניברסיטת חיפה   

”שירת אסתר“: הצגה עממית לפורים, סלוניקי 1932   24.4.2018
פרופ‘ תמר אלכסנדר, אוניברסיטת בן גוריון     

הפורים שפיל: שורשיו הקרנבליים של התיאטרון היידי  01.05.2018
ד״ר יאיר ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב  

”לא תיראו להם לא בחלום ולא בשנת היום“: רפואה ומאגיה   08.05.2018
באמנות יהודי ספרד ופזורתם

אריאלה אמר, ביה״ס בסיס לאמנות    

למה מארק שאגאל נשאר והיה צייר של נושאים יהודיים?  15.05.2018
ד״ר בן ברוך בליך, אוניברסיטת תל אביב    

שיבתו של המודחק אל הפריים טיים: הופעתן של לאדינו   22.05.2018
ויידיש בסדרות הטלוויזיה ״מר מאני“ ו״שטיסל“

ד״ר אורנה לביא־פלינט  

שירי המגילה של איציק מאנגר: מתיאטרון עממי לשירה   29.05.2018
מודרנית ובחזרה 

ד״ר יאיר ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב  

יידיש רקועה בנחושת: על אמנות יהודית בפולין בין שתי   05.06.2018
מלחמות העולם

ד״ר אביב לבנת, אוניברסיטת תל אביב    

מפגש סיום חגיגי לסדרה: זמרת הסופרן שרון עזריאלי,   12.06.2018
הפסנתרן תומר לב ואורחים במסע בין האוצרות המוזיקליים 

של הלדינו והיידיש
  בתכנית: רומנסות, שירים ותפילות מן הקלאסיקה של המוזיקה 

היהודית לדורותיה
המפגש יתקיים באולם קלרמונט, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה  

יועצות הסדרה: פרופ' חנה וירט נשר, פרופ' תמר אלכסנדר

Marc Chagall, The Green Violinist, 1923-1924,Oil on Canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York City, NY, US. 


