
5 ימים, 20 פגישות מעשירות ומגוונות עם אוצרים/ות, 
מעצבים/ות, אמנים/ות, אדריכלים, אספנים, כותבי ביוגרפיות, 

עיתונאים,  ועוד...

לחוות את פריז דרך  מפגשים אישיים ואקסקלוסיביים  עם 
קבוצת מומחים ואנשי מקצוע מובילים הממוקמים בצמתים 

מרכזיות בזירת התרבות הפריזאית. 

מסע חווייתי שמהותו שיח מרתק ומגוון דרך העיניים של מובילי 
דעה מעוררי השראה.

לפרטים נוספים ולהרשמה:

 דפנה איש-הורביץ
054-8020309 

dafna@walktalk.co.il

08–12 ביולי
עורכת תוכן ומנחה:

האוצרת נירית נלסון

4 מקומות אחרונים!
לנרשמים/ות תשלח התוכנית. 

כולל מפגש הכנה לפני הסיור.

WalkTalk International Presents

 Must Meet. Must See.  
 מפגשים עם מובילי טעם פריזאיים 

מפגש עם לורנס בנעים, ביוגרפית של איב סאן לוריין )1( במוזיאון החדש 
המשחזר את האטלייה בו עיצב, פגש והלביש המעצב האיקוני במשך 30 
שנה את הנשים האלגנטיות ביותר בעולם. כל הסיפורים ומאחורי הקלעים 

עם האישה שכתבה הכי הרבה ביוגרפיות על האייקון הנודע. שיח וסיור 
פרטי בביתו ועל תהליכי יצירתו — אירוע שהוא הרבה יותר משיח על אופנה.

יום בהנחיית אספן האמנות ונציג בית המכירות הפרזיאי ארטקוריאל, 
ד״ר פיליפ כהן )2(. נבקר את חבריו הגלריסטים, בתערוכה חדשה של אניש 
קאפור, בביתו המרהיב של אספן אמנות, ניפגש עם המנהל הקריאטיבי של 

מרכז לאמנות עכשווית שניפתח לפני כחודש, נתארח במשרדו של אחד 
האדריכלים הנודעים בפריז, אספן אמנות ועיצוב ידוע ונקנח בקבלת פנים 

בבית ארטקוריאל בשאנז אליזה, במפגש עם דמויות פריזאיות מרתקות.

 ביקור בשתי תערוכות חדשות אודות המעצב המסתורי והמהפכן
מרטין מרגיאלה, דרך העיניים המקצועיות של מריאן ארזאלוז, האוצרת 

הראשית של פאלה גלרייה )3(, אחת הדמויות המסקרנות כיום בזירת 
האמנות, ועם אנטיגון שילינג, העיתונאית זוכת הפרסים )4( אשר מכירה 

את מרג׳יאלה באופן אישי.

נבקר באוסף האמנות של האיש העשיר ביותר בצרפת, ברנארד ארנו, 
בתערוכה חדשה שתיפתח ב-Foundation Vuitton, המוזיאון שבבעלותו. 

נפגש עם מאסטרים על התפר שבין עיצוב לאמנות, בין היתר: פייטרו סמינלי 
)5(, מאוריציו גאלנטה וטל לנצמן )6(, ובחללים מרתקים שעוצבו על ידי 

אמנים ואדריכלים בינלאומיים כמו סטרלינג רובי ו-פיטר מרינו )7(.
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