יום א‘ 12.5.19

19:00–17:30

פתיחת פורום הספר הבינלאומי ופסטיבל הסופרים 2019

טקס הענקת פרס ירושלים  .2019בתום הטקס תתקיים השיחה “בין חברים” :מחווה לעמוס עוז

לאחר הענקת פרס ירושלים לסופרת ג’ויס קרול אוטס (ארה”ב) ,הנשיא ראובן (רובי) ריבלין ופרופ’ פניה עוז-זלצברגר יקיימו שיחה
לזכרו של עמוס עוז בהנחיית קובי מידן
ימקא ירושלים

אירועים ברחבי העיר

אירועים במתחם מרכז תרבות משכנות שאננים
יום ב‘ 13.5.19

“ 17:00–15:30זבוב על הקיר” :סדרת מפגשים בהשראת עמוס עוז
איובאמי אדבאיו (ניגריה) בשיחה עם דנה טל
תמול שלשום ,ירושלים

20:00–18:00
נפרדנו כך
יאיר אגמון מזמין את מבקרי הפסטיבל לשיחה אישית על אקסים ואקסיות מיתולוגיים
טחנת הרוח

18:30–17:00
סופרים מדברים אמנות
ביקור באגף לאמנות ותרבות
יהודית עם הסופרת שהרה בלאו

מוזיאון ישראל ,ירושלים

20:00–19:00
רגעים קטנים ,מלחמות גדולות
אריק ויאר (צרפת) בשיחה עם עמנואל
הלפרין
אודיטוריום דה-בוטון

20:30–19:30
“אלות גורל וזעם”
צרויה שלו ולורן גרוף (ארה”ב) בשיחה עם
תמר מרין

אולם ג'ינוגלי

19:00–18:00
סכנות מסע הכתיבה
ג’ויס קרול אוטס (ארה”ב) ,זוכת פרס
ירושלים ,בשיחה עם מיכל גוברין

המרכז למוסיקה ירושלים

22:00–19:00
“קרא לי בשמך”
אנדרה אסימן (ארה”ב) ורנה ורבין ,שיחה והקרנת סרט

סינמטק ירושלים

 22:00–20:30על הלחם לבדו
ערב ספרותי-קולינרי עם פרופ’ אריאל הירשפלד ודוד קישקה
אורח מיוחד :תומר בלס (הלחם של תומר)
גן יעל

יום ג‘ 14.5.19

19:00–18:00
19:00–17:30
“זבוב על הקיר” :סדרת
סופרים נודדים
ז’נאן בסול בשיחה עם אחמד מפגשים בהשראת עמוס
עוז
דני רמדאן (סוריה/קנדה),
שיחה על כתיבה עם יעל
לאנה לוקס (אוקראינה/
נאמן ונגה אלבלך
גרמניה) ואיתמר אורלב
אולם פוסטל
(ישראל/גרמניה)

19:00–17:30
20:00–18:00
אם אשכחך
נפרדנו כך
יאיר אגמון מזמין את מבקרי סיור ספרותי עם עדי קיסר בעקבות משפחתה ,שבו תקרא משיריה
הפסטיבל לשיחה אישית על
אקסים ואקסיות מיתולוגיים
טחנת הרוח

אולם ג'ינוגלי

20:00–19:00
עוד לא ראינו הכול
דויד גרוסמן ושו ֹן (( )Sjónאיסלנד) בשיחה עם פרופ’ אבן פלנברג

20:30–19:30
סופרים מדברים אמנות
נועה ירון-דיין ופרופ’ נידאא
חורי בשיחה עם לינוי בר-גפן על
התערוכה “מבט מצועף”

 22:00–21:00״צריך לעשות את זה יותר״
ברי סחרוף ואודי שרבני במופע ספרותי-מוסיקלי

“ 22:30–21:00עיין ערך‘ :אהבה’” ,הצגת תיאטרון
עיבוד בימתי חדש ליצירת המופת של דויד גרוסמן בביצוע תלמידי
הסטודיו למשחק ניסן נתיב ,ירושלים

19:00–17:30
“זבוב על הקיר” :סדרת מפגשים בהשראת עמוס עוז
אורין מוריס בעקבות עמוס עוז – האדם ,הסופר והסמל

18:30–17:00
סופרים מדברים אמנות
ד”ר דורי מנור בתערוכה “ההלך
והדרך” (האגף לאמנויות)

אודיטוריום דה-בוטון

אודיטוריום ע"ש שפרינגר
מוזיאון ישראל ,ירושלים

גן יעל

22:00–20:00
"סדר היום"
אריק ויאר (צרפת) וגואל פינטו,
שיחה והקרנת סרט

סינמטק ירושלים

בית אביחי ,ירושלים

יום ד‘ 15.5.19

אולם פוסטל

19:00–17:30
החתולים של יהודה עמיחי
סיור ספרותי עם איתמר אורלב

מוזיאון ישראל ,ירושלים

19:30–18:30
20:00–18:00
"לדבר לעצמנו"
נפרדנו כך
יאיר אגמון מזמין את מבקרי ניר ברעם ואנדרס נאומן
הפסטיבל לשיחה אישית על (ארגנטינה/ספרד) בשיחה
אקסים ואקסיות מיתולוגיים עם ואלרי מיילס
אולם ג'ינוגלי

טחנת הרוח

19:30–18:30
"כתמ-ים" ,פתיחת
התערוכה של סיגלית
לנדאו
בנוכחות האמנית

19:00–18:00
להתראות נעורים
שרלין טאו (סינגפור/בריטניה) וג’וליה פרמנטו בשיחה עם שפרה קורנפלד

תמול שלשום ,ירושלים

גלריה דואק

20:30–19:30
לוליטה לא התלוננה :ספרות בעידן ה#MeToo-
הסופרות לאנה לוקס (אוקראינה/גרמניה) ,איובאמי אדבאיו (ניגריה)
ואמילי מואטי בשיחה עם העיתונאית דנה ספקטור
גן יעל

21:30–20:30
על גגות דמשק
אחמד דני רמדאן (סוריה/קנדה) בשיחה עם אושרת קוטלר

22:00–20:00
מה באמת מעיק על פורטנוי?
במלאת שנה למותו של פיליפ
רות
ד”ר אריק גלסנר ואיילת גונדר-
גושן ,שיחה והקרנת סרט
סינמטק ירושלים

23:00–20:00
נשף מלים :אירוע מילולי רב-תחומי
פורום הספר הבינלאומי ,״ברוטינה״
ופסטיבל הסופרים הבינלאומי באירוע
המשלב פרפורמנס ,מוסיקה ,שיח,
כתיבה ואינטרוספקציה
ימקא ירושלים

אודיטוריום דה-בוטון

יום ה‘ 16.5.19

18:30–17:00
“נער האופניים”
בלהה בן-אליהו בשיחה עם אלי עמיר ורות
חשין .אמן אורח :שם טוב לוי

אודיטוריום דה-בוטון

20:00–18:00
נפרדנו כך
יאיר אגמון מזמין את מבקרי הפסטיבל
לשיחה אישית על אקסים ואקסיות
מיתולוגיים

18:30–17:00
סופרים מדברים אמנות
דרור משעני בתערוכה “מניפסטו” (האגף לאמנויות)

מוזיאון ישראל ,ירושלים

טחנת הרוח

20:30–19:30
חיות ירושלמיות
מאיר שלו ושי דורון בשיחה עם רוני קובן

אודיטוריום דה-בוטון

22:00–20:30
ציפור קטנה לחשה לי
אנסמבל ציפורלה ונועה מנהיים מארחים את סופרי הפסטיבל לערב סאטירי עם סיפורים
אישיים על אהבות ואקסים מיתולוגיים
גן יעל

22:00–20:00
רוקד בחשיכה
שו ֹן (( )Sjónאיסלנד) ואופיר טושה גפלה ,שיחה והקרנת סרט

סינמטק ירושלים

פסטיבל הסופרים הבינלאומי

משכנות שאננים ,ירושלים

