
הטיולאמנות
הקניותמסעותעללוותרמעדיפיםבעולםרביםמטייליםאטקרציות:ובלישופינגבלי

מיצגיחבויות,בגלריותלביקורותקציבםזמנםאתולפנותהתיירותאתריביןוהריצה

לגלובוסמסביבאמנותלסיורימסלוליםשישהנבחרים.ומוזיאוניםרחובאמנות

רוזנברגרינה רוזנברגרינה

בק־לטייליכולים״אתם>>

""

$TS1$""בק$TS1$

$DN2$""בק$DN2$עש־שבלונדוןכזיכגטון

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$,שתפכומספיקאבלפעמים

ותמ־מוכרתלאבסמטהימיכה

צאו

$TS1$ותמצאו$TS1$

$DN2$ותמצאו$DN2$אמכותשלחדשיםעולמות

פופר,לאהאומרתואדריכלות״,

הו־שימושית,לאמנותמרצה

קרת

$TS1$הוקרת$TS1$

$DN2$הוקרת$DN2$עלבדגשטיוליםומדריכת

בישראלואמנותאתנוגרפיה

ובעולם.

אוק־ברחובשופינגבמקום

ספורד

$TS1$אוקספורד$TS1$

$DN2$אוקספורד$DN2$בן,בביגסיורעוראו

לפופרשמצטרפיםהמטיילים

פרטיאוסףעללשמועמעדיפים

עלאוניאו־קלאסיתאמנותשל

כוח,תחנתפעםשהיהמוזיאון

תנועתמייסרשלבביתולבקר

Arts Craftsמוריס,וויליאם

ויק־למוזיאוןגםלהגיעולהספיק

טוריה

$TS1$ויקטוריה$TS1$

$DN2$ויקטוריה$DN2$.ואלברט

מת־האמנותטיוליקטגוריית

רחבת

$TS1$מתרחבת$TS1$

$DN2$מתרחבת$DN2$יש־ויותרויותרשנה,כל

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$הטיולאתלתבלמבקשים

מסוגאמנותבסיורבחו״לשלהם

שהואלטיוללצאתאוכלשהו,

גלריותמוזיאונים,סיוריכולו

גווניה.שללעלואמנות

לאחרשנרשמיםלפני

כדאיהללוהטיוליםאוהסיורים

מאורגן,טיולבכלכמולבדוק,

״עליכםכולל.הואבדיוקמה

שלהמלאההתוכניתאתלקבל

מפורטתרשימהשכוללתהטיול,

הולכיםשאתםהמוזיאוניםשל

באותומציגמהיום,בכללראות

ומהתראומופעיםאילומוזיאון,

בןעומראומרלשמוע״,הולכים

תבל.תרבותקשריםמנכ״לזאב,

הכ־נושאאתלדוגמהמצייןהוא

רטיסים

$TS1$הכרטיסים$TS1$

$DN2$הכרטיסים$DN2$הקו־אוהאופרהלמופעי

נצרטים,

$TS1$,הקונצרטים$TS1$

$DN2$,הקונצרטים$DN2$בנפרד,נמכריםשלרוב

הטיול.למחירנוספתבעלות

אםלבחוריכולאחדכל״ככה

המחיראתקצתלהוזילרוצההוא

פחותבמקוםלשבתאבלהסופי

יותרלשלםמוכןשהואאונוח,

שה־אחריגםיותר.קרובולשבת

לקוחות

$TS1$שהלקוחות$TS1$

$DN2$שהלקוחות$DN2$להםממליץאניבוחרים

יישבוהםבדיוקאיפהלבדוק

כרטיסיםאלהאםבמיוחדבאולם.

כראיואזהנמוכות,בקטגוריית

עםמקומותלאשאלהלבדוק

מוגבלת״.ראייה

ממליץזאבבןכך,עלנוסף

ולנ־המלוןבתימיקוםאתלוודא

סות

$TS1$ולנסות$TS1$

$DN2$ולנסות$DN2$המדריכיםלגבימידעלהשיג

״אצלנו,בתחום.שלהםהידעורמת

וזהשמתלבטיםאנשיםכשיש

כשהמחי־במיוחדפעם,מריקורה

רים

$TS1$כשהמחירים$TS1$

$DN2$כשהמחירים$DN2$לקבלמבקשיםהםגבוהים

שיוכלוממליציםכמהשלטלפון

יער,באותושהיההטיולעללספר

הנהזאב.בןאומרלגיטימי״,וזה

עבורכם.שאספנוהמלצותכמה

אחתבשמנהגלריות300יורק:ניר

אזו־בשלושהמתמקדיםהסיוריםהטיול:על

רים:

$TS1$:אזורים$TS1$

$DN2$:אזורים$DN2$הד־הגלריותשכונתצ׳לםי,הואהראשון

חוסה

$TS1$הדחוסה$TS1$

$DN2$הדחוסה$DN2$באזורלאכלסשמצליחהיורק,בניוביותר

סיורהואהשניגלריות.300מ-יותריחסיתקטן

הגדו־הגלריותביןסייר,איסטהלוארבאזור

לות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$צעירים,אמניםמציגיםבהםלחלליםבעיר

נמ־שבוסייר,איםטהאפרהואהאחרוןוהאזור

צאות

$TS1$נמצאות$TS1$

$DN2$נמצאות$DN2$בעיקרהמציגותוותיקות,גלריותמספר

עכשווית.אמנות

מריבוחרתוויינשנקרגבריאלההמדריכה

והמעניינותהחשובותהתערוכותאתחורש

מיצב,וידאו,פיסול,ציור,שכוללותביותר,

ני־הסיורבמהלךמובילים.אמניםשלוצילום

דון

$TS1$נידון$TS1$

$DN2$נידון$DN2$שלוהפוליטיההיסטוריהאמנותי,ההקשר

וויינ־מתייחסתאלהלצדוהאמנים.האמנות

שנקר

$TS1$וויינשנקר$TS1$

$DN2$וויינשנקר$DN2$והעולמי,יורקיהניוהאמנותלעולם

מתנהלהואכיצדשלההמבטמנקודתומספרת

וסוציולוגית.פוליטיתכלכלית,מבחינה

איסטבלוארמתיאוםלניוסיורנערךבדצמבר

הבריטיהצייראופילי,כריםשללתערוכתוסייר,

בניואותושהציגהאחרוןלמוזיאוןגרםשכמעט

העיר.ראשיריעללהיסגריורק

בחורש,קבוצתייםסיוריםשישהערארבעהמתי:

באמצ־להצטרףניתןשאליהםשונים,בתאריכים

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$באתרמראשהרשמה

כשע־שלקבוצתילסיורלאדםדולר30מחיר:

תיים

$TS1$כשעתיים$TS1$

$DN2$כשעתיים$DN2$דולר220למוזיאון(.כניסהעלותכולל(לא

35של)תוספתמשתתפיםערשלפרטילסיור

נוסף(משתתףלכלדולר

artwalksarttalks.comלפרטים:

ויראו,אמניתוויינשנקר,גבריאלההמדריכה:

ומיצבציור

בערבאופרהבבוקרמוזיאוניםבאדן:באדן

במו־הקבוצהתסיירבוקרמריהטיול:על

זיאונים,

$TS1$,במוזיאונים$TS1$

$DN2$,במוזיאונים$DN2$בבארןהאופרהלביתתעבורערבולעת

הפסטי־מתוכניתמהאופרותאחתלשמועבארן

בל

$TS1$הפסטיבל$TS1$

$DN2$הפסטיבל$DN2$תוכניתלפיבטיול(.הכלבסךאופרות)ארבע

ולאחרבורדה,במוזיאוןהמשתתפיםיבקרוהטיול,

הרטרוםפקטיביתהתערוכהאתלראותיגיעומכן

אלברטי־מוזיאוןבשיתוףרינרארנולףהאמןשל

נה.

$TS1$.אלברטינה$TS1$

$DN2$.אלברטינה$DN2$פבוריט,בארמוןהקבוצהתבקרהשלישיביום

הפ־הקבינטמצוישבוהפורצלן,ארמוןהמכונה

לורנטיני

$TS1$הפלורנטיני$TS1$

$DN2$הפלורנטיני$DN2$758צבעוני,שישעשויותתמונות

למוזיאוןיצאוהםמכןלאחרויוםחן,ואבניגרניט

שלמעבודותיומוצגים700מעלשמציגפברג׳ה,

הרוסי.הצארחצרצורףפברג׳ה,קארל

המש־יגיעוהשניהיוםבערבלאופרה,בנוגע

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$עלהפםטשפילהאוס,האופרהלביתבסיור

הוורד.אבירבאופרהלצפותשבו,המקומות2500

שישיליום״מוסיקהקונצרטאתישמעולמחרת

שללקונצרטישובוהשלישיביוםואילוהקרוש״

שאיי,ריקררוהמנצחעםברליןשלהפילהרמונית

תזמורתשלבקונצרטהטיולסוףלקראתויקנחו

חברייצטרפושאליהגרמניה,שלהלאומיתהנוער

הברלינאית.הפילהרמונית

2015באפריל1-6מתי:

הקבו־לגורל)בהתאםיורו093,1-555,1מחיר:

צה(

$TS1$)הקבוצה$TS1$

$DN2$)הקבוצה$DN2$כוכבים,ארבעהברמתבמלוןזוגיבחדרלארם

טי־כוללהסדר,לילוארוחתבוקרארוחותכולל

סות

$TS1$טיסות$TS1$

$DN2$טיסות$DN2$למופעים(כניסותכולל)לאלאתריםוכניסה

תבלתרבותקשריחברתלפרטים:

לגרמניהמומחיתגוטהלף,נוריתהמדריכים:

איתןור״רוארכיטקטורה,האמנותולתולדות

בתחוםומרצהחוקרמוסיקולוג,כנר,אור־נוי,

המוסיקה

עמוד 1



רפאלשלהקירוציוריהסיסטיניתהקפלהרומא:

האמנותמבירותאחתהיארומאהטיול:על

רפאל,מיכלאנג׳לו,יצרושבהבעולם,החשובות

בחי-עםמתחילהטיולוברניני.קאראוואג׳ו

מריהשל״האקסטזהברניני,שליצירתושלנה

״משה״.מיכלאנג׳לושליצירתוושלתרזה״,

שםלוותיקן,להגיעבליברומאלבקראי-אפשר

״לאוקוןהפסליםאתהיתר,ביןהקבוצה,תראה

שלהקירציוריאתבלבררה״,ו״אפולוובניו״

שלהתקרהעםהםיסטיניתהקפלהואתרפאל

פטרוסשלבכנסייההטיולהמשךמיכלאנג׳לו.

מיכלאנג׳לושלהמפורסמת״הפייטה״עםהקרור

הקבוצהתצאמכןולאחרברניני,שלוהחופה

הקפיטול.במוזיאונילסיור

פרנזינה,בווילההקבוצהתבקרהטיולבמהלך

כנסיותולכמהלפנתיאוןותגיערפאל,ציירשבה

ציירשבההכנסייההיאמהןכשאחתברוקיות

תגיעהאחרוןביוםמתי.שלסיפורואתקאראואג׳יו

שלפסליונמצאיםשבהבורגזה,לגלריההקבוצה

יע־ומשםבורגזה,פאוליןקאנובהשלופסלוברניני

ברו

$TS1$יעברו$TS1$

$DN2$יעברו$DN2$ביצירותלצפותפופולודלמריהסנטהלכנסיית

ברניני.שלנוספות

2015במארס4-7מתי:

פנסיוןלחציזוגיבחדרלארםיורו943,1מחיר:

טי־)כוללכוכביםארבעהבדירוגמרכזימלוןבבית

סות

$TS1$טיסות$TS1$

$DN2$טיסות$DN2$.)ליחידלחדריורותוספת399ותערוכות

soloitalia.co.ilלפרטים:

בתולדותm.aבעלזיו,אפיר״רהמדריכים:

ורחלאביב;תלאוניברסיטתמטעםהאמנות

היתרביןהמתמחהבחו״לטיוליםמדריכתספיר,

באיטליה

אלטרנטיביותרחובויצירותגלריותברלין:

מע־גרפיטיגלריות״ברליןבסיורהטיול:על

צבים״

$TS1$מעצבים״$TS1$

$DN2$מעצבים״$DN2$קטנות,אמנותבגלריותיבקרוהמטיילים

בגלריותהמומלצותלתערוכותבהתאםשייבחרו

בסמטאותויעברועת,באותההתצוגהובחללי

אלטרנטי־רחוביצירותמתחבאותשבהןהעיר

ביות.

$TS1$.אלטרנטיביות$TS1$

$DN2$.אלטרנטיביות$DN2$מראשחורשיםלרעתאפשרותלי״אין

מציינתלאאניולכןבסיור,נהיהגלריותבאילו

שבו־כמהכלמשתנותהתערוכותבאתר.אותן

עות,

$TS1$,שבועות$TS1$

$DN2$,שבועות$DN2$בג־מציגמהובודקתהולכתהזמןכלואני

לריות״,

$TS1$,בגלריות״$TS1$

$DN2$,בגלריות״$DN2$פינק.ליאתהמדריכה,אומרת

שמ־הסיוראתלבחורהיאנוספתאפשרות

ציע

$TS1$שמציע$TS1$

$DN2$שמציע$DN2$ביותר,הטובותהתערוכותבארבעביקור

עבו־ולראותבברלין,הביקורבעתפינק,לרעת

רות

$TS1$עבורות$TS1$

$DN2$עבורות$DN2$והמפורסמיםמהטוביםואוצריםאמניםשל

בלבר.קצרהלתקופהבעירשמוצגותבעולם,

שוניםמתחומיםלהיותיכולותהתערוכות

מולטימדיה.אועיצובצילום,ציור,

ביקושלפיבאביביתחדשוהסיוריםמתי:

לק־יורו021-041אולארםיורו91-52מחיר:

בוצה

$TS1$לקבוצה$TS1$

$DN2$לקבוצה$DN2$שללסיוראנשים,חמישהערשלפרטית

לת־כניסהרמיכולל)לאשעותחמשערשלוש

ערוכות(

לפרטים:

$TS1$:לתלפרטים$TS1$

$DN2$:לתלפרטים$DN2$artnowberlin.com

לצילוםהחוגבוגרתפינק,ליאתהמדריכה:

מכןלאחרושנה2006ב-לברליןשעברהבבצלאל,

ברליןסטודיואתהקימה

מוסיקהמופעיארבעהמוזיאונים,חמישהפריז:

אופרהאמנות,עלדגששםהסמינרהטיול:על

מודר־בקריםחמישהכוללהואקלאסית.ומוסיקה

כים

$TS1$מודרכים$TS1$

$DN2$מודרכים$DN2$בלטאופרה,מופעיארבעהבעיר;במוזיאונים

הרצאותושמונהמובילים;אמניםבביצועומוסיקה

למופעים.אולמוזיאוניםהיציאהלקראתהכנה

שמחזיקהאורסיי,במוזיאוןהקבוצהתבקרבטיול

רנוארמונה,מאנה,קורבה,מילה,שליצירותיהםאת

דוןבאופרההקבוצהתצפההראשוןבערבואחרים.

הטיולשלהשניהיוםבסטי.האופרהבביתג׳ובני

במט־הלובר,במוזיאוןרישליהבאגףלביקוריוקדש

רה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$רובנס,ברויכל,אייק,ואןיאןהאמניםאתלהכיר

ואחרים.ורמיררמברנדט,

האורנג׳רי,במוזיאוןביקורמתוכנןהשלישיביום

חזרהואזמונה,שלהמיםחבצלותהציורמוצגשבו

בציירישמתהדרדנון,לאגףהפעםהלובר,למוזיאון

באגףוינצ׳י.דהלאונרדוובראשםהאיטלקי,הרנסנס

נו־בארוקוצייריקאראואג׳יושליצירותגםמוצגות

ספים.

$TS1$.נוספים$TS1$

$DN2$.נוספים$DN2$למו־בלטבאופרתהקבוצהתצפההיוםלסיום

זיקת

$TS1$למוזיקת$TS1$

$DN2$למוזיקת$DN2$קאמפרה.אנדרהמאתבארוק

במו־לביקורהקבוצהתגיעהאחרוניםהטיולבימי

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$,בסטיהאופרהולביתנפוליאוןשללקברורודן

שטראוס.בנקסוס/ריכרדאריאדנהבאופרהלצפייה

בא־ביקורבליבפריזאמנותיטיוללסייםאפשרואיך

רמון

$TS1$בארמון$TS1$

$DN2$בארמון$DN2$,הסופרןזמרתעםקונצרטהפעםשיכלולורסאי

דסיי.נטלי

2015בפברוארערבינואר27מתי:

ברמהבמלוןזוגיבחדרלאדםיורו1795מחיר:

יורו575טיסות.כוללהעיר,במרכזכוכביםארבעה

למוזיאוניםכניסה)כולליחידבחדרלאדםתוספת

בערב(למופעיםכניסותכוללולא

טורםגולדןחברתלפרטים:

בפקולטהדוקטורנטיתברק,מרבהמדריכים:

בתחוםומרצהאביבתלבאוניברסיטתלאמנויות

זיואפיור״רהאופרה,

חייםשוקקתאמנותבסצינתסיורלונדון:

שלושהביןלבחורתוכלוהטיולים:על

הגלריותביןסיורהואהראשוןשונים.סיורים

בארבע־תבקרובסיורלונדון.במרכזהחבויות

חמש

$TS1$בארבעחמש$TS1$

$DN2$בארבעחמש$DN2$,םוהובשכונתלשוטטתמשיכוגלריות

האמנותאתלאתרניסיוןתוךלמייפייר,ומשם

באזור.החבויה

שיתמקדלסיורלהגיעהיאנוספתאפשרות

שלדברילונדון,במזרחוגלריותרחובבאמנות

נהפךהייבלוםודניאללררמןטליההמדריכות

נפתחיםיום״בכלחייים:שוקקאמנותילמרכז

עיצובחנויותפאבים,מסערות,חרשים,קפהבתי

וכ־לאזור,צעיריםועורעורשמושכיםוגלריות,

חלק

$TS1$וכחלק$TS1$

$DN2$וכחלק$DN2$הרחוב,אמנותסצנתנמצאתהתהליךמכל

ביצירותשמלאיםהשכונהקירותאתשצובעת

הסיורבמהלךתראוהיתר,ביןרחוב״.אמנישל

Brokenהישראליםהרחובאמניקבוצתאתגם

Fingazתוכלווהגרפיטיהרחובאמנותמלבד

קטנות.ציבוריותגלריותבכמהגםלבקר

לטייטהואהשתייםשמציעותהשלישיהסיור

התמזה.נהרשלהדרומיתבגרהשממוקםמוררן,

שמ־המוזיאון,שלהקבועבאוסףמתמקדהסיור

ציג

$TS1$שמציג$TS1$

$DN2$שמציג$DN2$המודרנית,באמנותמהחשובותיצירותכמה

קניינם־ראלי,פיקאסו,כמואמניםשליצירות

קי,

$TS1$,קניינםקי$TS1$

$DN2$,קניינםקי$DN2$מודרנייםאמניםשליצירותוכןוטרנר,מונה

עכשוויים.

סיורים.שלושה־ארבעהיוצאיםשבועמרימתי:

באתרשמופיעהניוזלטראחרילעקוביש

ערשעתייםשללסיורלארםליש״ט15מחיר:

מחי־לטייט(.הכניסהעלות)כוללוחצישעתיים

רים

$TS1$מחירים$TS1$

$DN2$מחירים$DN2$וגודלהסיוראורךלפייתואמופרטילסיור

הקבוצה

arternativelondon.comלפרטים:

ראשוןתוארבעלתלדרמן,טליההמדריכות:

עברהכללית,והיסטוריהתחומיתרבבאמנות

ודניאלשנים;כשלושלאמנותאביבתלבמוזיאון

במ־לאמנותאביבתלבמוזיאוןעברההייבלום,

דריכה

$TS1$במדריכה$TS1$

$DN2$במדריכה$DN2$שניתוארללימודיללונדוןועברהומרצה

Goldsmithsכ^101111ב- Universityof

עמוד 2


