
 המשנה לראש העיר

 , רבותיי, גבירותיי

 :חברים יקרים

ש רומן גארי "בשמחה גדולה אני מקבל את פניכם הערב יחד עם הצוות של המכון הצרפתי ע

 .כדי לחגוג את סיום עבודות השיפוצים ופתיחת חלל התצוגה החדש

הצרפתי הפך למכון  2112לינואר  1-אשר החל מה, ש רומן גארי"המרכז לתרבות צרפת ע

תושבי ל לאורך השנים הוא נעשה מוכר  .שנות פעילות 12יציין בקרוב , ש רומן גארי"ע

 .כמוסד תרבות ממעלה ראשונהירושלים 

י צוות פדגוגי מנוסה "משימתו הראשונה היא הפצת השפה הצרפתית והדבר נעשה ע

 .המשתמש בשיטות לימוד מגוונות ואמצעים המתחדשים כל הזמן

פעולה עם מוסדות התרבות ומשתף  יהמכון הצרפתי פעיל ודינמ, ותגם בתחום התרב

בצלאל ומוסררה מוזיאון בלומפילד למדע ובתי הספר , הסינמטק: יותר בירושליםהטובים ב

 .בין היתר, לאמנות

מאמצים אלה משקפים את הקשר והקרבה של צרפת ושל הקונסוליה הכללית של צרפת 

 .טוב שלנו לקדם בה את הדיאלוג ואת הגיוון בין התרבויותלעיר ירושלים ומעידים על הרצון ה

 .המכון מקדם ומפיץ את האמנות העכשיווית הצרפתית במיטבה, ואכן

חלל תצוגה לאמנויות  (דרכושהתפתח בחלל קטן יותר בתחילת )היה חסר למכון , למרות כל זאתו

 שנחשף הערב מחבר טובוהחלל החדש , שמחים להשלים את הפער הזההיום אנחנו . פלסטיות

בין התחומים השונים בהם עוסק המכון וחושף לקהל רחב יותר את מגוון הפעילויות השונות אותם 

 .מציע המכון

יחד עם  בעבודות הבנייה שהחלו באביב שעבר תוכננה פתיחה וחיבור של חלל הספריה כבר

הכוונה הייתה ליצור חיבור סמלי ולערבב ( אשר נפתחו בקיץ האחרון)החדשות  כיתות הלימוד

שתי קבוצות , את שתי הקבוצות העיקריות שמרכיבות את קהל היעד של מכון רומן גארי

הציבור הפרנקופוני  :ששוכנות בשכנות אחת לשניה ולמרות זאת לא מכירות אחת את השניה

, הציבור הפרנקופילי הנערכות בצרפתית ומצד אחרמגיע להרצאות השונות  ש, בספריה שלנו

ובאים ללמוד את השפה הצרפתית  אשר עדיין אינם פרנקופונים, פתיתשוחרי התרבות הצר

 .בכיתות הלימוד שלנו במסגרת הקורסים



אנו מקווים לא רק לשפר את השירות , באמצעות החיבור בין החלל הפדגוגי לחלל התרבותי 

ציבור המנויים והתלמידים של ין בלקהלי היעד השונים שלנו אלא גם לשפר את השילוב 

 . המכון

 , חברים יקרים

 351-ש רומן גארי מקבל את פניכים בחלל של מעל ל"המכון הצרפתי ע, עם סיום השיפוצים

לחניכת החלל בחרנו להציג את  .ובתוכו חלל החדש בו נציג תערוכות מתחלפות, מטר רבוע

המוכר ברחבי העולם הודות לאופן עבודתו  ,רוס' ורז'הצלם ז, עבודותיו של אמן צרפתי

הופך אותם למרחב באמצעות ציור וצילום ו, רוס לוקח עזובות וחללים נטושים :הייחודי

למעשה , דוקומנטרי שיוקרןלראות בסרט אותה נוכל מיד , יצירתו של רוס .פיקטוריאלי מיוחד

ייחודית הופכת את המקמות מצילה מקומות נטושים מן השיכחה והעיזבון ודרך מטמורפוזה 

רוס ולהרהר על ' ורז'אני מזמין אותכם לקרוא ולגלות על פועלו של ז .הללו ליצירות אמנות

פה  השיפוציםפראפראזה קטנה על  -למה לא, ובאותה נימה, בחלל ת האמנותרכוחה של יצי

. של תרבות ויצירה אמנותית שהופך לחלל, לא מנוצלחלל  שלגם כמקרה , ברומן גארי

, בסדרת תערוכות שאנו מקווים לערוךרוס היא הראשונה ' ורז'תערוכת הצילומים של ז

צרפתייה תציג -אמנית עיצוב גרמניתמאי חודש ב: ות יצוגו לאורך השנהפותערוכות נוס

וביוני המכון , ם בשיתוף פעולה עם האקדמיה לעיצוב בבצלאלפרוייקט עליו היא עובדת כיו

תקוותנו היא שהחלל החדש , אך מעבר לכך. ת הפיתוח הצרפתיתיציג תערוכה מטעם סוכנו

 .יתפקד כחלל פתוח שיציג אמנים צעירים מירושלים

תם המכון ממשיך וכהעמוקה לכל אלו אשר בז אבקש להביע את הוקרתי ,בטרם אסיים

המבצעים עבודה מצויינת , כל לצוות האדמינסטרטיבי והפדגוגיראשית , פהנבפעילותו הע

 .רובר-הנהלתה של ססיל קאיותחת 

הנמצא תחת , ופורה עם המכון המקיימת דיאלוג חברי, גם לעיריית ירושליםמוקיר תודה אני 

 .שלה גגהקורת 

אני מזמין אתכם בחום להמשך ולפקוד את מכון , בעודי מודה לכם על הגעתכם הנה הערב

 ברחבי -וגם מחוצה לוהחלל החדש  גם בתוך, ארי ולהשתתף בפעילויותיו השונותרומן ג

במהדורתו -רץ ייפתח פסטיבל הקולנוע הצרפתי במ 11-אזכיר לכם שב ,ובנימה זו .ירושלים

מדי שנה הפסטיבל נשאר חשוב ומשמעותי בדיאלוג . בסינמטק ירושלים  -התשיעית

 .ואני מזמין אתכם להשתתף בו ,ירושלים ביןהתרבותי המתקיים בין צרפת ל

 , המשך ערב נעים

  .תודה רבה


