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הציבור מוזמן לטייל ב"ארץ אלף המערות )בית גוברין( ,ובערבי חמישי ושבת בביקור חווייתי במתחם מערות הפעמון
ובתערוכה

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagתערוכת צורות אנוש

"ארץ אלף המערות" ,כך נקראת בית גוברין ,שהוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית בעל ערכים אוניברסליים.
השם ניתן לאתר הודות למגוון עשיר ומיוחד של מערות שנחצבו לשימושים שונים בימי קדם .בין המערות ,מערת
קולומבריום ענקית ,ששימשה ככל הנראה לפולחן ולגידול יונים .מערות אחרות שימשו למתקנים חקלאיים ,כמו בית בד
לייצור שמן ומערות קבורה כמו המערה הצידונית ,המעוטרת בציורי קיר מרהיבים של בעלי חיים .בנוסף ,ניתן למצוא
בבית גוברין מערכות של מערות אדירות ,ששימשו לחציבת החומר ממנו בנו את בתי העיר .החללים שנותרו ,השאירו
מערות ענק דמויות פעמון ומכאן שמן ,והן שימשו בהמשך בין היתר לאיחסון ,לאגירת מים ולמתקנים חקלאיים.
בחודשים מאי עד יולי ,בערבי חמישי ושבת ,הציבור מוזמן לביקור חווייתי במתחם מערות הפעמון .מתחם זה הוכשר
לטיול לאורך השבילים ובמערות פעמון נבחרות ,בזמן החשכה .מסלול הטיול מואר בתאורה עדינה שמאירה את הדרך,
אך אינה פוגעת בטבע .גולת הכותרת בחוויה הלילית היא התערוכה "צורות אנוש" .התערוכה חוזרת לקשט את מערת
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הפעמון בצלליות ובצבעים ,שיוצרים חוויה יחידה מסוגה ,המקרבת את האומנות אל המבקרים ומחברת בחיבור יוצא
דופן אל המערות האדירות שנחצבו בימי קדם .לאחר הסיור בתערוכה ,מוזמנים להמשיך לטייל בין מערות הפעמון
המרהיבות.

מתערוכת צורות אנוש במערות בית גוברין .צילום שקד רשתי

צורות אנוש  -גלריה במערת הפעמון
חלליה של מערות הפעמון בגן לאומי בית גוברין-מרשה ,שנחצבו ע"י תושביו הקדומים של האזור ,ישובו לארח את
יצירותיו של האמן הבינלאומי איוו ביזיניאנו .התערוכה כוללת :דמויות מסדרת ה  Human Formsהמפוסלות בעץ
בשימוש חוזר ,הקרנת סרטי וידאו ארט ואנימציה על קירות המערות ושימוש בטכניקות תאורה אמנותיות שמטילות
צלליות ענק על גבי קירות המערה .במפגש עם חלל המערה הרגיש האמן כי פסליו  -פסלי הדמויות האנושיות "הגיעו
הביתה" .הוא זיהה כי פרופורציות המערה זהות לפרופורציות של הפסלים האנושיים אותם הוא יוצר והדליקו את
הרעיון לחנוך את התערוכה במערות בית גוברין.

רקע על האמן Ivo Bisignano
האמן איוו ביזיניאנו ,איטלקי יליד סיציליה ,אמן רב תחומי ,אדריכל ומעצב הפועל בלונדון ,מילאנו ובתל אביב.
באמנותו ,מתעסק ביזיניאנו ביחסים ובפרופורציות בין אובייקטים והחלל בהם הם נמצאים ,בהשראת כתבי ויטרוביוס
ופרופורציות האדם הוויטרובי של ליאונרדו דה וינצ'י .האמן מפסל בחומרים טבעיים )עץ ממוחזר ,נייר וקרטון וחלקי
מתכת ממוחזרים( .דמויותיו מזכירות דמויות אנושיות מעולמות קדומים והוא משלבם בסרטי אנימציה מרהיבים )שזיכו
אותו בפרס יוקרתי של מרכז פומפידו בפאריס ומוצגים בחללים שונים ברחבי העולם( .כמו חלום הקורם עור וגידים,
מצליח האמן להמחיש חזיונות מעולמות התת מודע ולייצר חוויות חושיות יוצאות דופן ,אותם הוא מציג בחללים
מיוחדים .בכל תערוכה מייצר האמן יצירות חד פעמיות וחדשות המותאמות לחלל הנבחר.
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היכן :גן לאומי בית גוברין
מתי :התערוכה תפתח ביום חמישי 6.5 ,ותוצג בערבי חמישי ושבת בשעות 19:30-22:00 :עד סוף יולי .הכניסה תותר
לאתר עד השעה .21:00
מחיר כניסה לאתר :מבוגר –  28שקלים ,ילד –  14שקלים.
הכניסה לתערוכה ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר .חינם למנויי מטמון
יש לתאם ביקור לתערוכה לפני הגעה לאתר.
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