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18:30–19:30 סופר-קלאסיקו: מהזירה 
הפוליטית למגרש הכדורגל 

 ברכות: משה ליאון, ראש העיר ירושלים, מנואל גומז-אסבו,
שגריר ספרד בישראל

הרצאה של העיתונאי הנריקה צימרמן. לאחר ההרצאה 
יתקיים ראיון עם מיגל מורטינוס, הנציג העליון של האו"ם 
בפורום ברית התרבויות, ולשעבר שר החוץ והשליח המיוחד 
של האיחוד האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון.

)האירוע באנגלית(

2 8 . 1 1 . 1 9 י  ש י מ ח ם  ו י

 18:00–19:00 שירי ערש וחתונת דמים:
מחווה לפדריקו גרסיה לורקה

המשוררת והמתרגמת  טל ניצן פותחת צוהר לעולמו של 
לורקה, בליווי הקראות וקטעים מההצגה "הלוואי שהיית 

אישה" המבוססת על "חתונת דמים". 
שחקניות: שירי גולן, מיכל ויינברג וענת פדרשניידר

עיבוד ובימוי: עירא אבנרי

19:00–20:00 "אנוכי במזרח: ספרד–
ירושלים", שיח-גלריה עם האוצרים ועם 

האמן חורחה גיל )ספרד(
משתתפי התערוכה הם אמנים מישראל ומספרד המציגים 
את המתח בין העבודה במרחב המקומי המזרח תיכוני לבין 
ההשפעה של תרבות המערב בכלל ותרבות ספרד בפרט. 

אוצרים: רם עוזרי, ורה פלפול
בשיתוף הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית

)האירוע בספרדית עם תרגום לעברית(

:Espacio Potencial 22:00–21:00 
 מופע פלמנקו עכשווי בינלאומי

אדוה ירמיהו  

היוצרת, הרקדנית והכוריאוגרפית אדוה ירמיהו מארחת אמנים 
מובילים מספרד ומישראל במופע בכורה שהופק במיוחד לרגל 

הפסטיבל, המשלב פלמנקו ואמנויות במה נוספות. 
גיטריסט ומנהל מוסיקלי: Manuel Cazas )ספרד( 

רקדן אורח: Abel Harana )ספרד( 
שירה: יהודה "שוקי" שוויקי

קונטרבס: גל מאסטרו 
פרקשניסט: מעיין דוארי

ניהול אמנותי, כוריאוגרפיה וריקוד: אדוה ירמיהו )ישראל/ספרד(

2 9 . 1 1 . 1 9 י  ש י ש ם  ו י

11:00–12:30 פייסטה ספרדית: סדנת 
טעימות מהמטבח הספרדי והים תיכוני

השף סמואל פריאה מספרד, השף ויקטור גלוגר )לשעבר 
הולה וקלואליס( והשף זוזו חנא )מגדלנה( במפגש קולינרי 
חד-פעמי, בליווי טעימות של מנות מהמטבחים הספרדי, 

היהודי והערבי. 

13:00–15:30 עקבים גבוהים ונשים על סף 
התמוטטות עצבים: הרצאה והקרנת סרט 

מבקר האופנה, המעצב ויזם התרבות שחר אטואן על מבוך 
 התשוקות של אלמודובר. בתום ההרצאה יוקרן הסרט "לחזור" /

"Volver" )ספרד 2006, בימוי: פדרו אלמודובר(
בשיתוף סינמטק ירושלים

אודות
הכל

ספרד
27-29.11.19

משכנות שאננים, ירושלים

צילום: דינה תומר צילום: אנדריאה מרקנטי 

צילום: וולטר גויין 

צילום: דניאל בר און 

פנלופה קרוז מתוך הסרט "לחזור"

צילום: עלי טשקיראן

מסע אל עולם התרבות העכשווי של ספרד: הופעות מוסיקה ומחול, שיחות על כדורגל ופוליטיקה, אירועי אוכל, אמנות וקולנוע

* התכנית נתונה לשינויים
  mishkenot.org.il

לפרטים ולרכישת כרטיסים: 9609*

Colores 22:00–21:00: יסמין לוי 
והפסנתרן פאבלו סוארז )ספרד( בהופעה

הזמרת הבינלאומית יסמין לוי מארחת את פסנתרן הג'אז 
והפלמנקו ממדריד פאבלו סוארז במופע של מוסיקה 

ספרדית ולאדינו, שהופק במיוחד לרגל הפסטיבל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.E. Mr. Miguel Ángel Moratinos, 
The High Representative of the United Nations Alliance of Civilizations 

 
Short Biography  

 
H.E. Mr. Miguel Ángel Moratinos is the United Nations Under-Secretary-General holding the post of 
the High Representative of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) since January 2019. 
 
Mr. Moratinos has committed his professional and political career to international relationships and 
development cooperation, notably as Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Spain from 2004 
to 2010. Between 1987 and 2004, he served as Deputy Director General for Northern Africa (1987-
1991), Director of the Institute of Cooperation with the Arab World (1991-1993), Director General of 
Foreign Policy for Africa and the Middle East (1993-1996), Ambassador of Spain to Israel (1996), and 
the EU Special Representative for the Middle East Peace Process (1996-2003). As the top diplomat in 
Spain, he represented his country presiding over the UN Security Council in 2004, holding the 
chairmanships-in-office of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the 
Council of Europe and the Council of the European Union. Mr. Moratinos succeeded in fostering the 
implementation of the Treaty of Lisbon and the Treaty on the Functioning of the European Union. 
 
During 2013-2018, Mr. Moratinos was the Honorary Chairman of the CIRSD Board of Advisers 
(Center for International Relations and Sustainable Development), Senior Advisor of Sustainable 
Development Solutions Network of the Earth Institute at Columbia University and member of the 
Leadership Council of the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN).  
 
In recognition for his distinguished achievements, Mr. Moratinos received honorary doctorates from 
the Universities of Saint-Petersburg, Malta, as well as Ben-Gurion, Al-Quds and Tel Aviv universities. 
He held honorary positions as the President of REDS, the Spanish network for Sustainable 
development affiliated to SDSN, and the President of the Trobades Literàries Mediterràneas 
Association and the Trobades Albert Camus Award. Most recently on 19 March 2019, Mr. Moratinos 
was awarded with the “League of Arab States” Award by Mr. Ahmed Abulgheit, the Secretary-General 
of the League of Arab States in a ceremony in Madrid in recognition for his role in strengthening Arab-
Spanish relations. 


