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נחום גוטמן ,ספר ילדים חדש ותערוכה מקסימה
 Posted on 14בינואר  by 2020שוש להב

גּוּט ַמן ,מאת אבירמה
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ובית המלאכה של צלטנר ספרים משיקים את ספר הילדים נַ חוּם ְ
גולן ,עם שעת סיפור וביקור בתערוכה "מאחורי קירות המוזיאון"
 :Categoriesכחול לבן ,ראשי
 :Tagנחום גוטמן ,מוזיאון נחום גוטמן ,צלטנר ספרים ,שעת סיפור

רוצים לצאת למסע משפחתי בעקבות נחום גוטמן ,הצייר הגדול של הנוף הארץ-ישראלי ומחבר ספרי הילדים האהוב?
לקרוא בספר ילדים חדש ,להאזין לשעת סיפור מהנה ולצפות בתערוכה מסקרנת? מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,שמח
גּוּט ַמן" ,בהשתתפות מחברת הספר ֲא ִב ָיר ָמה גּוֹלָ ן ומאיירת הספר נָ ָטלִ י
לארח את אירוע השקת ספר הילדים" ,נַ חוּם ְ
וַ ְק ְס ַמן ֶשׁנְ ֶקר .אירוע ההשקה יתקיים ביום שבת  18.1.20בין השעות .13:00-11:00
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איור מהספר :נטלי וקסמן שנקר  -מתוך הספר "נחום גוטמן" .צילום באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
"היִּ ְשׂ ְר ֵאלִ ים"  -סדרה היסטורית לילדים מבית המלאכה של צלטנר .הספר מזמין
גּוּט ַמן" הוא ספר חדש בסדרת ַ
"נַ חוּם ְ
את הקוראים הצעירים למסע בעקבות נחום גוטמן ,הצייר הגדול של הנוף הארץ-ישראלי ומחבר ספרי הילדים האהוב
 אל ילדותו באודסה ,עלייתו לארץ ישראל והתאהבותו בעיר תל אביב .מבעד למבטו של גוטמן ,חושף הספר את העירהעברית הראשונה :תל אביב של חול וים ,תל אביב שמארחת גמלים ופילים ,תל אביב של הגימנסיה העברית הראשונה,
של ביאליק ושל עץ השקמה.
במהלך אירוע ההשקה ,הסופרת אבירמה גולן תקיים שעת סיפור לילדים עם קטעים מתוך הספר ,והמאיירת נטלי
וקסמן שנקר תשוחח על היחסים שבין טקסט ודימוי .בנוסף ,יוזמנו המשתתפים להתנסות ביצירה מהנה .אירוע
ההשקה יכלול סיור בתערוכה "מאחורי קירות המוזיאון".
על התערוכה הנוכחית במוזיאון נחום גוטמן לאמנות" ,מאחורי קירות המוזיאון" :תערוכה פעילה לכל המשפחה ,המציגה
את המתרחש מאחורי קירות מוזיאון לאמנות ומעוצבת ברוח עולם ה  - DIYעשה זאת בעצמך  -שמאפשר עצמאות,
למידה ,התנסות ויצירה .בתערוכה מיוחדת זו יוכלו המבקרים ליצור בעצמם יצירות אמנות ולאצור תערוכות בחלל
התצוגה ,ולהתנסות בשלבים השונים של הכנת תערוכה במוזיאון .כל אחת מתחנות התערוכה מציעה מידע ,פעילות,
התבוננות והנאה .הצבעים שנבחרו לעיצוב התערוכה הם צבעי יסוד ,והחומרים שנבחרו הם קרטון ,עץ ונייר.
אירוע ההשקה יתקיים ביום שבת  18.1.20בין השעות .13:00-11:00
ההשתתפות באירוע ההשקה חופשית! אין צורך להירשם מראש.
מתאים לילדים בגילאי 12 - 5
מספר המקומות מוגבל .נשמרת הזכות לבצע שינויים.
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות ,שמעון רוקח  21נווה צדק ת"א ,טלפון03-5161970 :
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http://www.gutmanmuseum.co.il :אתר הבית של המוזיאון

’מוזמנים לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו ‘טיול משפחתית בארץ ובעולם
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