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וידאו של מלון הרמוניופרויקט ה זוכיאמני וידיאו ארט הוכרזו כ 15  

"מסגרת"גיא יצחקי ודאפי ספונר יחלקו את הפרס הראשון עם קבוצת   

 
אמנים אשר ה 15הכריזה על שמות  , רשת מלונות הבוטיק המובילה בישראל, רשת מלונות אטלס

נפתח לאחרונה בירושלים, סביב ש ,הרמוניבפרויקט הוידיאו של מלון הבוטיק עבודותיהם זכו 
" בירושלים. הרמוניה ואחווההקונספט של "  

 
מתוך כ ,מעין שלףעל ידי האוצרת אשר נבחרו  ,הזוכים 15 הרמוניה "עבודות שנשלחו בנושא  50 -

י ספונר, נבט יצחק, לימור יצחק, שחר מרקוס, אבי דאבח, גיא יצחקי ודאפהם: , "בירושלים
אר, דורון אלטרץ, רינת אבולעפיה, אוהב 'דופראס, טניה בובנוב, שרון פז, נטע דור אדן, רותם נג

רנו גרוס, וקבוצת מסגרת. 'בז  
 

הפרס הראשוןויחלקו את  ניקוד זההזכו ב שתי עבודות "ירושלים", של גיא יצחקי ודאפי  -
קבוצת מסגרת. ספונר, ועבודתם של   

יו אדלשטיין'סרגעל ידי וועדה שכללה את  ונבחרבפרס הראשון,  שזכו ותהעבוד מנהל המרכז  -
דנה גולןלאמנות עכשווית בקלישר,  מנכ"ל חברת  – מיכאל חי, דורון סבגאוצרת האוסף של  -

. מעין שלףן הוספיטליטי, ו'וויז  
 

המציגות , כל אחת באמצעים שונים, את : ..."מדובר בשתי עבודות דנה גולןמנימוקי השופטת 
אותו המסר: סגידה לעולם הקפיטליסטי על חשבון הדת והקודש; התחזקות מעמדם של ה"אלים 

ים..."יהמסחור והמיתוג והמגדלים האורבנ –החדשים" בימינו   
                                                                 

 
על האמנים:  

 
בית ב, ולמד צילום בירושלים. בעל תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב יוצרגר ו – גיא יצחקי

 11. הציג בין השאר בגלריה מנשר, בהערת שוליים  במוסררה הספר לצילום, מדיה ומוזיקה חדשה
הוא זכה בפרס ראש  בביאנלה לארכיטקטורה בוונציה.יציג  2008ובספטמבר  ובגלריה ברבור,

פרסם אוסף סיפורים קצרים בשם "החתול של ו), 2007צטיינות בפרויקט גמר (העיר ירושלים על ה
  .שרדינגר"

 

בירושלים. למדה צילום בית הספר לצילום, מדיה ומוזיקה אף היא ת יוצרגרה ו - דאפי ספונר
), "מרחב כללי, 2008רכבות לילה "( - 3בין התערוכות בהן הציגה: "סלון בסתיו  .במוסררה חדשה

זכתה  2007). ב2007( #7 בלבונטין 3) ובאירוע לפטופיה 2008בגלריה יקר ירושלים ( מבט פרטי"
בפרס ע"ש חנה מסר על הצטיינות בפרויקט גמר.    
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ויקטור אללוף, סמדר אליאס, טל דולב, יעלה חזות, ויק יעקובסון פריד הם:  קבוצת מסגרתחברי 

פועלת בחיפה מתוך אינטרס  מסגרת ם שונים. קבוצתאמנים הפועלים במדיומי  - ומיכי רוזנפלד
לקדם את האמנות בעיר הצפונית. חברי הקבוצה הם בוגרי החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה 

המגיעים מרקעים שונים: ויקטור עלה מארגנטינה, סמדר עלתה מאתיופיה ושאר חברי הקבוצה  
והיו חלק פעיל מצוות ההפקה של התערוכה "בעילום שם",  הציגו 2006הם ילידי הארץ. בשנת 

אשר התקיימה באוניברסיטת חיפה.  
 

זכו בפרס מצטייני  סמדר אליאס, ויקטור אללוף, טל דולב, ויק יעקובסון פריד ומיכי רוזנפלד
. 2007תערוכת בוגרים   

כת פרס יוצר צעיר היא זו טל דולב, פרס ע"ש יוכבד וידרא לעידוד אמן צעירזכה ב אללוף ויקטור
זכתה בפרס הראשון בתחרות הקרן ע"ש שלמה כהן אברבנאל, סמדר אליאס של קרן הכט, ו

הינה עוזרת אוצרת במוזיאון חיפה לאמנות.  יעלה חזותבנושא העלייה החסויה מאתיופיה. 
עתידה להיפתח תערוכה של הקבוצה, "גרגורי", במוזיאון ינקו דאדא בעין הוד,  2008בדצמבר 

וע מועצת הפיס לתרבות ואמנות. בסי  
 

- -    - מצ"ב שתי תמונות מהעבודות הזוכות     
 

***  

 
, מרחק דקות הליכה מהעיר נחלת שבעהממוקם במדרחוב חדרים ו 50בן הוא  ,הרמונילון מ

המלון מוקדש להעתיקה.  פניה, צבעיה וניחוחותיה השונים של ירושלים ועיצובו משלב צבעים,  -
ראת ירושלים המודרנית. וחוויות בהשתמונות   

.איילה דקלאת המלון מנהלת   
 

המוצבים ברחבי המלון, ומאפשרות לאורחי  LCDמסכי מוצגות על גבי וידיאו ארט העבודות 
.  לחוות את ירושלים של ימינו דרך עיניהם של אמנים ישראלים צעיריםהמלון   

המציג את ,  נתן דבירערך , מתוך עבודותיו של הצלם המופסיפס מרהיבמעטר  תקרת הלוביאת 
דתות, לאומים, טעמים וסגנונות מגוונים. –פניה הרבות של  ירושלים   

 
 
 

היא רשת מלונות הבוטיק המובילה בישראל ומנהלת, בין היתר, את מלונות  רשת מלונות אטלס
בזל, טל בת"א. כמו כן מנהלת הרשת את המלונות:  – סנטרוסינמה, מלודי הבוטיק המצליחים: 

מלון העסקים הראשון  – שדותבאילת. בקרוב תשיק הרשת גם את מלון  נובהבת"א ומלון  טיוסי
של אמנים  , פרי יצירתםבכל אחד ממלונות הבוטיק שולבו אלמנטים אמנותיים .באזור השפלה

מקומיים.  
 

 
 

. מלון הרמוני תפתיחתקיים יחד עם אירוע תההשקה הרשמית של פרויקט הרמוני   
, מדרחוב נחלת שבעה, רח' יואל מלוןרחבי הסרטים המוקרנים בצפייה בות מהניל עד אז ניתן

, ירושלים.6 משה סלומון  
 
 

 

לפרטים נוספים:  

א.ג.מ. תקשורת –ג'ני חמוי   

052-2587468;  09-7728638טל.   


