
ציפורי גן העדן
תערוכת צילום. גלריה החשמל 33, תל אביב













הפתיחה









קטלוג תערוכה
ופריטים פירסומיים הקשורים לתערוכת הצילום





ציפורי גן העדן
מחוזות גבריים בפפואה-גינאה החדשה

צילום - עתליה כ״ץ

הרצאה מפי רז שרבליס, מרצה 
לאנתרופולוגיה ומגדר במכללת עמק 

- יזרעאל ומדריך טיולים, תתקיים 
ביום שבת 26.1.2015 בשעה 19:00

שיח גלריה בנוכחות האמנית 
והאוצרת יתקיים ביום שבת 

24.1.2015 בשעה 12:00

  29/1/2015 - 15/1/2015 

אוצרת: שני נחמיאס
יוזם ומארגן התערוכה: רז שרבליס

למידע נוסף אנא צרו קשר : 

054-4839996 ,razlee65@hotmail.com רז שרבליס

www.papua-by-raz.co.il  |  www.ataliakatz.com

החשמל 33 תל-אביב
שעות פתיחה: 

ב׳-ה׳ 20:00-16:00  |  ו׳, שבת: 14:00-11:00

הכניסה חופשית

התערוכה 'ציפורי גן העדן' מציגה בפנינו עולם זר ואחר, ונראה שהתהפכו בו היוצרות. גברים חסונים, בעלי 

וטווסיים הם נערכים  וגוף שרירי, חושפים בפנינו את הצד האחר של גבריותם. מקושטים  זרועות מסוקסות 

הצצה  זוהי  התנין.  כעור  ועורם  לתפארת,  מחלצות  לבושי  לראשם,  זרים  עטורי  בקפידה,  מאופרים  לפנינו, 

המין  שבהן  תרבויות  מנשותיהם;  יותר  ומתהדרים  מתאפרים  הגברים  שבהם  במחוזות  גבריות  של  לפרשנות 

היפה הוא גם המין החזק!

עתליה כ״ץ היא צלמת דוקומנטרית-חברתית, אוטודידקטית. בין אם היא מצלמת שבט נידח בעולם השלישי 

ובין אם מציאות קוסמופוליטית בעולם המערבי, חד הוא הרושם העולה מעבודותיה: זהו חיפוש תמידי אחר 

התגלמותה של אחת מן התכונות הקמאיות של המין האנושי: הרצון והצורך בחיבה בחום ובמגע. 

הרצאות מפי רז שרבליס, מרצה לאנתרופולוגיה ומגדר במכללת עמק - יזרעאל ומדריך טיולים, 
יתקיימו בתאריכים 17.1.2015 בשעה 12:00, וב- 26.1.2015 בשעה 19:00

שיח גלריה בנוכחות האמנית והאוצרת יתקיים ביום שבת 24.1.2015 בשעה 12:00

אוצרת: שני נחמיאס

יוזם ומארגן התערוכה: רז שרבליס

עיצוב גרפי: נילי גליק

החשמל 33 תל-אביב

שעות פתיחה: 

ב׳-ה׳ 20:00-16:00   |   ו׳, שבת: 14:00-11:00

הכניסה חופשית

054-4839996 ,razlee65@hotmail.com למידע נוסף אנא צרו קשר : רז שרבליס

www.papua-by-raz.co.il   |   www.ataliakatz.com

  20:00  ,15/1/2015 ה׳,  יום  פתיחה: 
נעילה: 29/1/2015 

חסויות: משרד התיירות של פפואה גינאה החדשה, וודקה אבסולוט

ציפורי גן העדן
מחוזות גבריים בפפואה-גינאה החדשה

תערוכת צילום - עתליה כ״ץ

ציפורי גן העדן
השדחה האניג-האופפב םיירבג תוזוחמ

תערוכת צילום - עתליה כ״ץ


