מוזיאוני ראלי לאומנות-קיסריה
כתובתנו :שדרות רוטשילד )ליד מגדל המים( ת.ד ,4855 .קיסריה 30889
טל ,04-6261013 :פקס 04-6261017 :דוא"לRalli1_2@yahoo.com :

ימים ושעות הביקור:

בימים :ב',ג',ה',ו',שבת 15:00 – 10:30

ראשון ורביעי  -סגור

* בחודשים ינואר-פברואר המוזיאונים פתוחים רק בימים :שישי ושבת בשעות הרגילות.

מוזיאון ראלי 1

שני מוזיאוני ראלי בקיסריה -מייסודו של מר הארי רקאנטי.
מוזיאון ראלי  1שוכן במבנה מפואר בסגנון ספרדי קלאסי קולוניאלי מרהיב עין ,נשקף אל גן פסלים
גדול ,עצים וים .המוזיאון כולל מספר אולמות בהם אומנות לטינו-אמריקאית ואירופאית מדרום
ומרכז אמריקה .רוב האוספים המוצגים נמנים עם הזרם הסוריאליסטי.
בקומה השנייה  40פסלים מקוריים של האמן הספרדי סלבאדור דאלי ,משם ניתן לעבור למרפסת
רחבת-ידיים ,מסוככת ,ובה רחבת פסלים גדולה המשקיפה אל הים ,מבעד לקשתות של רחבת
הפסלים ניתן להבחין באופק בקשתות אמת המים הרומית המפורסמת של קיסריה  -האקוודוקט.
בקומה התחתונה מוצגת תערוכה ארכיאולוגית "חלומו של הורדוס" המתארת את קיסריה
לתקופותיה .התערוכה מתארת את החיים בתקופות השונות ,את תהליך עבודתם של הארכיאולוגים
ואופן תיעוד הממצאים .תערוכה זו יכולה לשמש כמבוא או סיכום של טיול באתר העתיקות של
קיסריה.
באולם התערוכות המתחלפות מוצגת תערוכה חדשה "פיגרי ,סרלוס והמקצב האורוגואיי" .התערוכה
כוללת ציורים של האמן פדרו פיגארי ובנו חואן קרלוס פיגארי המתארים סצנות מחיי היום יום
במונטווידאו ובאורוגוואי מתוך נקודת מבט יחודית .התערוכה כוללת גם ציורים של האומן אדוארדו
סרלוס ,צייר אורוגוואי עכשווי ,המייצג פן אחר של החברה המקומית.

הכניסה למוזיאון ללא תשלום

מוזיאון ראלי " - 2זיכרון ספרד"

באפריל  2007נחנך מוזיאון מפואר חדש  -ראלי  2הנקרא "זיכרון ספרד" ונמצא בסמיכות למוזיאון
ראלי  1הוותיק.
בתוך המוזיאון על ארבעת קומותיו מוצגים; ציורים קלאסיים מקוריים מהמאות ה 16 -עד ה18-
העוסקים בנושאים מהתנ"ך ,כל התמונות עברו שיחזור ע"י רסטוראטורים מומחים מסיינה
שבאיטליה לפני תלייתם במוזיאון .בקומה התחתונה קיר המוקדש כולו לנושא גירוש ספרד.
החצר הגדולה בכניסה למוזיאון החדש בנויה בהשראת החצר המפורסמת בארמון אלהמברה הנמצא
בגרנדה שבספרד .בכניסה מזרקות יפות והבולטת שבהם הינה מזרקת  12האריות )המסמלים את
 12השבטים( שמפיהם ניתזים מים כמו במזרקה המפורסמת בארמון אלהמברה.
עוד ברחבה ניצבים פסלי שיש של הבולטים מיהודי ספרד כשלמה אבן גבירול ,יהודה הלוי ,הרמב"ם
וברוך שפינוזה ופסליהם של אנשים חשובים שמוצאם מהאנוסים כמו כריסטופר קולומבוס,
נוסטרדמוס ומיגל דה סרוונטס .הפסלים פוסלו ע"י האומנית הספרדייה המפורסמת מריה דה לוס
אנחלס במיוחד עבור המוזיאון .מידע כתוב אודות אישים אלה מופיע על גבי קירות הרחבה לטובת
הציבור.
בנוסף הוקם אתר חדש ובו פסלי שיש של האנשים שתרמו להקמתה של מדינת ישראל כבנימין זאב
הרצל ,חיים ויצמן ,ארתור ג'יימס בלפור ,הארי טרומן ודוד בן-גוריון.
מול הכניסה למוזיאון ניצבת אנדרטת שיש גדולה )אוביליסק( לזכר קהילות היהודים באיטליה ולזכר
האיטלקים שהצילו יהודים במלחמת העולם השנייה.

הכניסה לשני המוזיאונים ללא תשלום

