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ענבים כפר  

יוצרים: אריאל דה ליאון וענת ברזילי   

ליווי אומנותי: ניצן שובל  

מוזיאון ינקו דאדא  
 

פרפורמטיבי אמנות אירוע הוא ענבים כפר בינתחומי- מרהיב אימרסיבי-  

  וקוסמוס לב, חושים עוטף

  עתידניות מדעיות ותיאוריות החיים מגעי על המבוסס

וקהל פלסטיים אמנים, רוחניים מורים, מדענים, שחקנים בהשתתפות  
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כפר ענבים הוא יצירה תיאטרלית פרפורמטיבית תלויית מקום הנתפרת למידותיו של כל משתתף 

ומשתתפת המורכבת מעשרות סרטונים מעוררי מחשבה ותודעה השולחים את המשתתפים למסע 

שלחו לערוך מעשים שונים גיאוגרפי והכרתי. בהתאם להעדפותיהם והבחירות שיבחרו, המשתתפות/ים י

במוזיאון וברחבי עין הוד. בסוף המסע יערך טקס קבלה לכפר ענבים שם יקבלו את תעודת הקבלה לכפר 

ואת הספר: ״המדריך לאשפי כוונות מגנטיות״.   

 

 

 

 

 

כפר ענבים מטביל את הקהל בקפסולת זמן סוריאליסטית של התקופה. בין קו דק של אלטרואיזם כן של 

חרות הטוב שממחיזות את המחזה לנרקיסיזם פרוע שהן עשויות ללקות בו, הן מציפות על הדמויות שו

פני השטח תכנים המשלבים רוחניות ניו אייג'יסטית ובהישגיות שבה סטטוס וממון חורצים חיים. תוך כדי 

יתקלו המשתתפות/ים בעלילות סוכנים חשאיים של סוכנות ביון מפוברקת, מבחני רורשך הפוכים, 

דמויות כאשף סף, אשפית תודעה ומאדאם הכפר, אשר ילוו את הבאים/ות למקום תודעתי חדש, וב

המשתתפות /ים  יצעדו לראשונה יחדיו על אדמה פוריה ונפלאה למימוש, תוך יצירתיות ומשחקיות 

בעולם קפיטליסטי וציני.   
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", שהגו אריאל דה ליאון והמדען מגנטיות כוונותמתווה היצירה מבוססת בעיקרה על תיאוריה בשם "

האריקאי פורסם ופרץ לתודעה הרחבה בכנס מדעי התודעה באוניברסיטת  המחקרישראלי עידן פאר. -

 Booklet of" ו "klet for the Young ProphetBoo, ושני ספרונים בנושא, "2016טוסון שבאריזונה ב 

the Wheels ."  

 

בכפר ענבים אנו מרכיבים קהילה בהשראת חוכמה נצחית, המנותבת על ידי מדע חדשני ומבוססת על 

חוויה ישירה. אנו נפגשים יחד עם לב פתוח, ספקן וסקרן, בזמן שאנו חוגגים את אנושיותנו.  

 

לחלוק את הכמיהה לאינטימיות עם כולם, לחוש את הבלתי ניתן להכרה, בכפר ענבים, אנו מתכנסים כדי 

לגלם את מה שהוא מעבר לכל צורה, לחוות את המקור בשלל היבטיו, לגעת באינסוף דרך המחזורים 

הסופיים. כפר ענבים הוא גן שעשועים בו אנו חוקרים עם לב פתוח וחולקים תובנות, או פשוט חווים את 

ך כדי, חוגגים את תעלומת החיים ומתענגים על האהבה הנובעת מעצם הפעולה. מה שעולה ברגע ותו

כולם מוזמנים; המציאות מתגלה רגע אחרי רגע כאינסופית, נוכחת מתמיד, עם חיבור פנימי בין אישי, 

שלם.  

 

היא ליצור תנועה עולמית הדוגלת בטוב, באמצעות סדרת אירועים שיכוננו תנועה  מטרתו של כפר ענבים

שה של אנשים המודעים לתעצומותיהם/ן ועל כן בעלי פוטנציאל להפוך לאשפי כוונות מפיצי טוב. חד

המופע מציב בפני אורחיו מראה צלולה וחדה על חברה שמודדת הצלחה על פי סטטוס חברתי וצבירת 

וכיף. המופע מבויים כך שמפעיל את שבעת החושים ומותיר קצות הון ונכסים, תוך העצמה חברתית 

  וטים המאפשרים למסתורין ולאקראי לפעול את פעולתם על המשתתפים.ח
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)Ariel De Lionאריאל דה ליאון ( ם היוצר:ש  

    036037638ת.ז: 

תל אביב  6רחוב בן שמן  כתובת:  

0528038085טלפון:  

arieldelion@gmail.comמייל:  

 

ענת ברזילישם היוצרת:   

  :036258499ת.ז

אביבתל  8השופטים  כתובת:  

0542869020טלפון:  

  anat.barzilai.2018@gmail.comמייל: 

 

 

היוצר אתר: ליאון דה אריאל  

 

ניצן שובל (ביוגרפיה מצורפת) ליווי אומנותי:   

חלל למימוש הפרויקט: מוזיאון ינקו דאדא וסימטאות כפר האמנים עין הוד  

דקות עד שעה 45משך המופע:   


