מחרוזת
יריעות זהב; פיליגרן וגרנולציה
המאה ה־ ,12איראן
קומה 1

קומה 2

אמנות
מאוחרת

אמנות עות'מאנית

אמנות
איראנית מאוחרת

אמנות מוגולית

אמנות עות'מאנית ( 15-10דקות)
תצוגה של כלי נשק מהתקופה בה כבשה האימפריה
העות'מאנית את כל המזרח התיכון ,לצד מוצרי קרמיקה
עדינים וצווים מלכותיים מעוצבים להפליא ,יעניקו לכם
טעימה מיצירות השושלת התורכית הנודעת.

אמנות מוגולית ( 15-10דקות)
תכשיטים עשירים באבני חן ,מוצרי שנהב ובדולח,
מיניאטורות עדינות ואריגי קשמיר יפתחו למבקרים
צוהר אל העולם המרתק של האסלאם בהודו ,שהעניק
לעולם את התאג' מהאל.

אמנות איראנית מאוחרת ( 15-10דקות)
שילוב של מאפיינים סיניים ואירופאיים ,שימוש
בחומרים נדירים כמו פנינים ואפילו ביצי יען ,וכלי
מתכת עשירים בריקוע משקפים את האמנות במרחב
האיראני בחמש מאות השנים האחרונות.

קומה 1
סיפורו של האסלאם

מבוא לדת
ולאמנות
האסלאם
אמנות
בתקופה
המוקדמת

אמנות
ימי הביניים

קופות
כניסה

סיפורו של האסלאם ( 25-20דקות)
כאן תמצאו חפצי אמנות ,פריטים טכנולוגיים ,כלי
מתכת וזכוכית ,כלי נגינה וכתבי יד מתקופות ומאזורים
שונים ברחבי העולם המוסלמי .האולם כולל קיר שלם
שמדמה עיצוב פנים של מסגד ,והמוצגים מלווים
בקטעי וידאו וקול.

אמנות בתקופה המוקדמת ( 15-10דקות)
בגלריה זו מוצגים פריטי אמנות נדירים מהתקופה
שלפני עליית האסלאם לצד כלי קרמיקה ,מתכת וזכוכית
מהמאות הראשונות של האימפריה המוסלמית .כמו כן
ניתן לראות באולם שרידים ארכיאולוגיים מארמונות
הח'ליפים ביריחו ובעבר הירדן.

אמנות ימי הביניים ( 20-15דקות)
באולם זה תפגשו מוצגים נדירים מהתקופה הסוערת
ביותר בתולדות העולם המוסלמי .מפגש של תרבויות
מהמזרח התיכון ,מרכז אסיה ,אירופה והודו מתבטא
בתכשיטים ,אריחי קרמיקה ,כלי מתכת וחפצי נוי
מרהיבים.

קומה -1

אוסף השעונים,
תערוכות מתחלפות

אולם תצוגה עכשווי

אולם תצוגה עכשווי

שעונים ( 35-25דקות)
בכספת של אוסף השעונים תוכלו לראות את שעוני ברגה
המפורסמים ,וביניהם את שעונה המקורי של מארי אנטואנט.
אולם תצוגה עכשווי ( 35-25דקות)
בקומה זו ,גלריות לתערוכות מתחלפות ,המציגות אמנות
עכשווית בהשראת עולם האמנות האסלאמי ותערוכת השעונים.

שעונים

חצר

מיני גלריה עכשווית

חדר סמינרים

תאטרון
צלליות

מפת
התמצאות

ניתן להזמין מראש סיורים ,סדנאות
יצירה לילדים ואירועים פרטיים.

הכניסה לנכים מכיוון החניה .המוזיאון
נגיש במלואו.

שעות פעילות:
יום א׳ :סגור
ימים ב׳-ד׳15:00-10:00 :
יום ה׳19:00-10:00 :
יום ו׳ ,שבת וחג14:00-10:00 :

רח׳ הפלמ״ח  ,2ירושלים 91040
טלפון 02-5661291
מייל office@iam.org.il
המוזיאון לאמנות האסלאם
www.islamicart.co.il

קומה

2

אמנות מאוחרת

קונכייה
קרן אבק שרפה ,אם הפנינה
המאה ה־ ,18הודו
אמנות מוגולית

קומה

1

מבוא לדת
ולאמנות האסלאם

קערה לקיבוץ נדבות ('כּשׁכּוּל')
פליז יצוק וחרות
ראשית המאה ה־ ,17איראן

קומה

-1

אוסף השעונים,
תערוכות מתחלפות

תיבת נגינה בצורת פרפר
עם תמונה נעה ושעון
פיגה ומילאן
 1820בקירוב ,ז'נווה
אוסף השעונים

