קרטל

בעיר תחתית חיפה
קרטל  -פרויקט אמנות רחוב אורבאני בינלאומי חדש בחיפה
מבנה ישן וענק שיכוסה בגרפיטי בחודשים הקרובים על ידי אמני רחוב מקומיים ובינלאומיים שיגיעו במיוחד מכל העולם ,גלריה חדשה עם
תערוכות פופ אפ בסופי שבוע די -ג’יים ומופעי מוזיקה חיה ,השקת עיתון אמנות רחוב חודשי ופנזין במהדורה מוגבלת ליין אפ גדוש של אירועי
תרבות בהשקת קרטל האמנות החיפאי ברחוב הנמל  10בעיר התחתית  -אחד מהפרויקטים האמנותיים האורבאניים המרתקים שנראו בארץ.
אמנות רחוב צוברת פופולאריות חסרת תקדים בשנים האחרונות ונחשבת לז’אנר המשפיע ביותר בזמננו על עולם האמנות המסורתי .גלריות
ומוזיאונים ברחבי העולם מציגים יותר ויותר אמנים שהגיעו מרקע של סטריט-ארט וגרפיטי.
במיקום מדהים ,ברחוב הנמל  10בעיר התחתית ,בבניין חיפאי מיתולוגי (מועדון “החורבה” לשעבר ) נרקם בחודשים האחרונים אחד מהפרויקטים
האמנותיים האורבאניים המסקרנים והמרתקים שנראו בארץ.
ה”קרטל” הוא תוצר של שיתוף פעולה ראשון בין עיריית חיפה ומינהלת העיר התחתית ,בעלי המבנה ,האדריכלים דרור אבירם ומיכל קוצ’יק שתרמו
אותו לשימוש זמני לאמנים ,לבין קבוצות פעילות בעיר; מוזיקאים ,אמנים ואנשי חיי לילה שמניעים את התרבות העצמאית בחיפה.
במהלך החודשים הקרובים הקרטל יפתח את שעריו בסופי שבוע ,אחת לשבועיים ,במהלכם יציגו אמני רחוב מקומיים לצד אמנים בינלאומיים ידועים
שיגיעו מכל העולם לספוג את האנרגיה המיוחדת של חיפה ,להטביע את חותמם בציור על קירות המבנה החיצוניים ובתערוכות מלוות בפסקול
מוזיקלי חי ואירועי תרבות מגוונים.
ב 14.8.14 -תיפתח התערוכה הראשונה בקרטל “ -סקס פיקניק” ,של קבוצת ברוקן פינגאז.
בתערוכת היחיד הראשונה שמציגים ברוקן פינגאז בארץ  ,הם יגיעו לצייר על קירות המבנה החיצוניים  ,יציגו בגלריה עבודות מקוריות חדשות והדפסי
משי וישיקו את הפנזין האירוטי החדש והמדובר שלהם .העבודות החדשות של ברוקן פינגאז ,עוסקות בנושאים הותיקים ביותר בתולדות האמנות -
סקס ומוות (וצפרדעים) .התערוכה מגיעה לחיפה לאחר שהוצגה בלונדון בחודש שעבר ,שם זכתה להצלחה רבה ,גם תושבי מזרח לונדון שכבר ראו
הכל לא נשארו אדישים.
חברי הקרו החלוצי מציירים ברחובות חיפה כבר  13שנים ,בשנים האחרונות הסתובבו ברחבי העולם ללא הפסקה ואת יצירותיהם אפשר לראות על
גבי קירות ביפן ,סין ,קמבודיה,מקסיקו ,ניו יורק ,לונדון ופריז הם הציגו תערוכות יחיד בוינה ,לונדון ,ברלין ואמסטרדם .בארץ עבודותיהם הוצגו בתערוכות
קבוצתיות במוזיאון תל אביב ומוזיאון חיפה לאמנות
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