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POP UP MUSEUM TLV2 

 2021ינואר ב 1-6תל אביב 
 

להלן ההסבר כפי  חברתי מעניין וחשוב הקשור לתרבות השימור והישראליאנה.-התקיים בתל אביב אירוע אמנותי 2021בינואר 
 שפורסם בדף הפייסבוק של המארגנים:

 לאחר ההצלחה המסחררת של
Pop-Up museum TLV 1 

 !)םמבקרים בחמישה ימי (22,000 
 !התערוכה שזכתה לכינוי בתקשורת ״הפופ אפ שהשתלט על הסטורי״ חוזרת ובגדול

 וטשטיין גאה להציג בשניתחברת "אנשי העיר" מקבוצת ר
Pop-Up museum TLV 2 

 )יוצא לדרך! (המקורי
  אוצרת התערוכה // יערה זקס

 דירות 15ימים //  6//  1בניין 
 -במרכז תל אביב ל 7ימים יהפוך בניין ברחוב קצנלסון  6במשך 

POP UP MUSEUM TLV 2 
 .תבועטת עכשווי ם וימלאו את הבניין באמנות צעירהאמנים ישתלטו על קירות הדירות והחדרי 130-מעל ל

 .הבניין ייהרס - ימים 6 -לאחר כ
 .ונתרם על ידי חברת ״אנשי העיר״ לטובת הפרויקט 38הבניין שבו תיערך התערוכה הוא בניין המיועד לתמ״א 

מעצבי    art directors,,מעצבים גרפיים באירוע יצרו ויציגו אמנים מתחומי הסטריט ארט, גרפיטי, ציירים, מאיירים,
 .גים אמנותייםאמני מיצבים ומיצ תפאורה,

 בעיר שלא מפסיקה להתחדש ולהפתיע אנו מבינים את הצורך הבלתי פוסק בתל אביב ביצירת תכנים חדשים ומעניינים,
 .והחשיבות בתמיכה וקידום אמנים צעירים לצד שמירה על הסביבה וקיימות של העיר

 העיר את בונים העיר את חיים - העיר אנשי האירוע הינו יוזמה משותפת של
 רוניתאחת החברות המובילות בתל אביב המתמחה בהתחדשות עי

  בשיתוף עם יערה זקס יזמית ואמנית בתחום הלייף סטייל
   אשר חברה ליזמית ואשת השיווק נוי שי

״אנשי העיר״ מאמינים בפיתוח העיר בכל תחומיה הכוללים תרבות וקידום אמנים  - כחברה שבונה את העיר וחיה את העיר
 .צעירים ולכן החליטה חברת אנשי העיר לערוך את האירוע ולתרום את הבניין לטובת הפרוייקט

 

 1-6.01.2020תל אביב בתאריכים  7ם ברחוב קצנלסון האירוע יתקיי
 . כל יום 14:00-22:00בשעות 

 הכניסה חינם

 )אנו ממליצים להגיע בשעות היום על מנת להימנע מתורים בכניסה(

https://www.facebook.com/citypeopleIL/?__cft__%5b0%5d=AZUVn51RuY2Crh5Gz3bEr7AjIyfsxRmqTGmpyca3pRZEV-V00uyRPGN4nfmPeljqdEHPmM4U-AG7IhfkBamLVEo6BIqVi7DJcrDdys8dyrrxwcBqX6Cxkf2Wf2c0zjInBsA&__tn__=q
https://www.facebook.com/citypeopleIL/?__cft__%5b0%5d=AZUVn51RuY2Crh5Gz3bEr7AjIyfsxRmqTGmpyca3pRZEV-V00uyRPGN4nfmPeljqdEHPmM4U-AG7IhfkBamLVEo6BIqVi7DJcrDdys8dyrrxwcBqX6Cxkf2Wf2c0zjInBsA&__tn__=q
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 .לונדון מיניסטור ושרונה מרקט -חניונים באיזור (בתשלום) 
 כל קו אוטובוס שעובר בתחנת לונדון מיניסטור -קווי אוטובוס

 .)7דקות הליכה מקצנלסון  3-כ(

 .אנא שמרו על השקט במחוץ לבניין ובאיזורו -התערוכה מתקיימת באיזור מגורים  *

 האירוע בחסות
ADIDAS ISRAEL 

https://www.instagram.com/adidasisrael/ 
FOOT LOCKER 

https://www.instagram.com/footlocker.il/ 
CAMPARI 
israel.co.il/-https://www.campari 
BULLEIT 

https://www.instagram.com/keepthisreal/ 
MOSES 

https://mosesrest.co.il/ 
ARRITAL 

https://www.arrital.co.il/ 

POP UP MUSEUM TLV 2 // WHAT IF THIS IS JUST A DREAM? 

 התערוכה תעסוק בשאלה
WHAT IF THIS IS JUST A DREAM? 

במציאות יומיומית אשר כל פעם מחדש מפתיעה אותנו ולפעמים נדמית כחלום, איפה עובר הקו הדק בין המציאות לחלום? 
 ?מהי המציאות באמת, או בכלל הכל חלום

 .אותנו לחדר מהחלומות הפרטיים שלהם האמנים המשתתפים ביקשו לתת את האינטרפרטציה שלהם לנושא ובנוסף להכניס
 .סטריט ארט, צילומים וחדרים חוויתיים ,התערוכה תכלול יצירות גרפיטי

POP UP museum TLV 
 .פעמיים בשנה-יתקיים כ

 
ובכל פעם תתקיים תערוכה  38כל אירוע יתקיים בבניין שונה של חברת אנשי העיר ברחבי העיר תל אביב המיועד לתמ״א 

 .נים צעירים בתחומי האמנות השוניםשמקדמת אמ

ברחבי העולם בעשור האחרון, נחשף הקהל באופן יום יומי לאמנות רחוב במרחב הציבורי ולהתבטאות מחתרתית וחדשנית 
של אמנים צעירים שמשנים את פני העיר והופכים למעשה את המרחב הציבורי לסוג של מוזיאון זמני המאפשר לאמנים 

 להתבטא וליצור

ירוע חדשני וראשון מסוגו בישראל ומטרתו לאסוף תחת בניין אחד עשרות אמנים צעירים ולתת במה לאמנות ויצירה אזהו 
 .עם דגש על תרבות הסטריט ארט והגרפיטי שלא תמיד מקבלת חשיפה במוסדות האמנות הקלאסיים ,בועטת

 - האירוע מאפשר פלטפורמה וקורת גג לטשטוש הגבולות

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fadidasisrael%2F%3Ffbclid%3DIwAR14x9BAf8PoqzHK4c3YvXe5iWyp6A2kjwhmE4TrcpsFm486IgrzbrYJS2A&h=AT3OhxLPZuifrWzWaNP2e1p3oLqwcw4aJJFFNSMm3vNgTtWMett9iijOHxL2MeDeovo2oVm2c__erAdq3XpXLC1UwWxtq9D6d_pivpnIyMBFiksetWvHP5SO6jQa-ij8ZxSc&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fadidasisrael%2F%3Ffbclid%3DIwAR14x9BAf8PoqzHK4c3YvXe5iWyp6A2kjwhmE4TrcpsFm486IgrzbrYJS2A&h=AT3OhxLPZuifrWzWaNP2e1p3oLqwcw4aJJFFNSMm3vNgTtWMett9iijOHxL2MeDeovo2oVm2c__erAdq3XpXLC1UwWxtq9D6d_pivpnIyMBFiksetWvHP5SO6jQa-ij8ZxSc&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffootlocker.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T8ypnXMHjChorU8BWGXDdPrQQDJjkt2SrcVuzBhqgn9bGMHbEgUUmyvA&h=AT3c5xLFv-sGn-JyHJ_G-nd3PJURhvBIBh-55Bo8pTtBDFC-0WhLMT9k_CVVALDeT2nCp-iKIrq_h_UdWwUNCLWLs-neurcBm_HX9NEKfkY6PcLIMr2zqf1Jt_MeHffYKvsd&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffootlocker.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T8ypnXMHjChorU8BWGXDdPrQQDJjkt2SrcVuzBhqgn9bGMHbEgUUmyvA&h=AT3c5xLFv-sGn-JyHJ_G-nd3PJURhvBIBh-55Bo8pTtBDFC-0WhLMT9k_CVVALDeT2nCp-iKIrq_h_UdWwUNCLWLs-neurcBm_HX9NEKfkY6PcLIMr2zqf1Jt_MeHffYKvsd&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.campari-israel.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR33KYbTd5HAE8qLs43ICH1a6pdTqRMdioB_o2x4eIik0Gtu_45IpN9lNK4&h=AT3tnZz8ip1iH79Vv4b06yh4qdMrj260s8KEyojqbQ6s9v_n51d6-dtn8LrQVZyCAHgYDQGG1eyInjyw16JaaVpGpkvsH2LhYYXdSdC8UKoi9L3GW09bEERQpSZ4ajd9Gb52&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.campari-israel.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR33KYbTd5HAE8qLs43ICH1a6pdTqRMdioB_o2x4eIik0Gtu_45IpN9lNK4&h=AT3tnZz8ip1iH79Vv4b06yh4qdMrj260s8KEyojqbQ6s9v_n51d6-dtn8LrQVZyCAHgYDQGG1eyInjyw16JaaVpGpkvsH2LhYYXdSdC8UKoi9L3GW09bEERQpSZ4ajd9Gb52&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeepthisreal%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IJcW5l18g3VDd-MeuoXWIWtKJPX7xmgUYWbcNcDWbe31GfVFNJDNRrMk&h=AT17limgtkKn3jzpzWSqsxuJCndvrb1MEyMXhC2HELuw8akulqe57oEYmWvDue_2BRmAUAn12AUwBbi0cAL4HWQdnRpgLPKId5ZhEshDtEg_9ABOHwudfVQAV8q2_s4r42uY&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeepthisreal%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IJcW5l18g3VDd-MeuoXWIWtKJPX7xmgUYWbcNcDWbe31GfVFNJDNRrMk&h=AT17limgtkKn3jzpzWSqsxuJCndvrb1MEyMXhC2HELuw8akulqe57oEYmWvDue_2BRmAUAn12AUwBbi0cAL4HWQdnRpgLPKId5ZhEshDtEg_9ABOHwudfVQAV8q2_s4r42uY&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmosesrest.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T8ypnXMHjChorU8BWGXDdPrQQDJjkt2SrcVuzBhqgn9bGMHbEgUUmyvA&h=AT0-OqP_tr5Y4vNAU4yoLHLmrL80X_TfktqfQsSv5OU9zSWIzR51pz0ytmxRj0aRudaF6qnS23qQd7Xz8qhr475t2YIov4zJKFZZOFrt5jV3pRU6yEumq21AHL62ZM3sVvRk&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmosesrest.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T8ypnXMHjChorU8BWGXDdPrQQDJjkt2SrcVuzBhqgn9bGMHbEgUUmyvA&h=AT0-OqP_tr5Y4vNAU4yoLHLmrL80X_TfktqfQsSv5OU9zSWIzR51pz0ytmxRj0aRudaF6qnS23qQd7Xz8qhr475t2YIov4zJKFZZOFrt5jV3pRU6yEumq21AHL62ZM3sVvRk&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arrital.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IJcW5l18g3VDd-MeuoXWIWtKJPX7xmgUYWbcNcDWbe31GfVFNJDNRrMk&h=AT2Canmnp-RqXkVTqEsUR5QTWOjd88mEGMJ1rC2Lrq3LnPpqdhajpVCD44pnCBjGfyOfZq1mMOiiAnrPvaj8MKnkon9au45dxmq4zVOSOYxPehbgsIQQESFnBjbdM-hncvJk&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arrital.co.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IJcW5l18g3VDd-MeuoXWIWtKJPX7xmgUYWbcNcDWbe31GfVFNJDNRrMk&h=AT2Canmnp-RqXkVTqEsUR5QTWOjd88mEGMJ1rC2Lrq3LnPpqdhajpVCD44pnCBjGfyOfZq1mMOiiAnrPvaj8MKnkon9au45dxmq4zVOSOYxPehbgsIQQESFnBjbdM-hncvJk&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0oo2fPPJ2bYOUj4GaePvP2-qt5rjUSR-VClt1mXW3kXLINzs7N1Bo-Y3EFUuGMHTzopYygZ7xk2SlQpjhRucjD8-5bcKQebQzHgUNIdNMoAc66d0BILZWS9nYIJ7bGcaUjxpDhIEE1pwVDNnQ8dWSS
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אם זה רחוב והסטריט ארט המחתרתית לתוך חלל של בית ונתינת פלטפורמה מוזיאלית לאמנים, ואם זה בהכנסת אמנות ה
 .דבר שבחיי היום יום נתפס כאסור -לשבור את החוקים״ ולצייר על קירות הבית ביצירת מרחב פתוח שמאפשר ״

 הדירות בבניין תוקצה לדירת 15-אחת מ
DIY-DO IT YOURSELF 

 לחוות בעצמם את יצירת אומנות הסטריט ארטשבה יוכלו מבקרי התערוכה 

   ינגנו וישדרו בלייב מהבניין 18:00-22:00כל יום בין השעות 

 שמות האמנים המשתתפים
Tal Heuberger | Erezoo | Zivink | Dean Avisar | Gili Levinson | Sasha Streetart | Roby Haviv | 

Damian Tabak | OREZ | Vadim Leibin | Lior Wolff | revzzz.art | Shir Lamdan | Suger Minks | Kadosh 
| TASK | Limor Zohar Shavit | Asaf Day | ATHALIA LEWARTOWSKI | Ariel yoffe | 

RATCITIZEN | GROC 08 | Yossef Ben Sason | SHIMDA | Ira Prohorova & Alina Aifo | Lihi Wais | 
MAYA BOROVITZ | Itay Style | One Love | SEAFORYOURSELF | Sara Levy |Extra Crunchy | 

ARC D.L.P | עפרה אייל | | Edgar Rafael | Zohar Shitrit | #TAG | SHIPUD | OpalKodo | Pit Hagorean | 
Adi Kurz | Maria Heifets | Yotvat Arava | 

Ortal Sachs | Elfassi | Gilat Orkin Wolf | Lital Gurai | Danielle Feldhaker | Ben Meirovitz | lir nizan| 
Narkis Joffe | Daphne Dagan | Julianna Rusina | Yaara Sachs | Erckhaifa | KH04 | Daniel Philosoph | 

Oran Almagor | Eat.Eye | RECOLLECT.403 | מיה פדלון גרוסברגר | Bella Hvatskin | Danielle Ben 
David |Aviad Sajevitch | Sened | ALWAYS NEVER Noa alon + aoneplus | i love afula |Talia Janover 

| Noemie Cohen | Noa Ilan | ORSCOTCH | Or Ayalon | Tal Jojo Harel | Hila Sheleg | Liron Cohen | 
Rona Chass | VITALY YA'AKOV-URBANNIS | Adar Keilin | Lian Brontein | Anna kogan | daniel 

lachyani | Dana Herman | Oded Abulafia | Tal Shetach | Eli Kaplan Wildmann | Shira Giladi | 
Monkey Rmg | Danit Rot | Swan | Raz Negev | בנצי | The Missk | Gastón Reimers | Lior Peled | 

Polyrock | Zagi | kfir Tagerar | Koffjuke | Rafi Baler | Michal Aharony | Eliran Shitrit | Shirel 
Mothada 

| Dor Peleg | Gaia Ratner | Lena Freidman | Binsky | E-shay Cohen | Marina Pozner | THALES | 
Alina Aifo | Stepa Aifo | Ofer Dabush | Shay Castel | 8phases | Puchök Art | ben rotenberg | Guy 

Hayout | Avi Luzia | Guy Mofaz | Jimmy Beer | Taskush | Dillon Collins | Doron Malki | Doron Shine 
Nuni | Or Bar-el | MUTE | Anna Belenkiy | Guy Goldin | Ron Salimi | Eric Lerner | Roy Margalit | 
Dana Petrov | Gil Zablodovsky | Alin Mor | Ziv Lenzner | Guy Goldin | Doron Shine Nuni | Liran 

Gafniel | Anna Belenikiy | Yonatan Wasserman & Noa Katz 

 מקורות

 .עמוד הפייסבוק של האירוע

 פרסום האירוע באינטרנט

 אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין

 במוזיאון הזמני סיור וירטואלי

 

https://www.facebook.com/events/2464842660440682/
https://www.facebook.com/events/2464842660440682/
https://www.popupmuseumtlv.com/?fbclid=IwAR3kDfj8bvEQcoQQJjx3WFAqoUC7E5P-eG4hsMGvgeRLEwn7CW_OBFqV8fg
https://www.popupmuseumtlv.com/?fbclid=IwAR3kDfj8bvEQcoQQJjx3WFAqoUC7E5P-eG4hsMGvgeRLEwn7CW_OBFqV8fg
https://www.city-people.co.il/
https://www.city-people.co.il/
https://my.matterport.com/show/?m=um6mLjPhrrn

