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    צרפת מציגה תערוכות -עונת ישראל מאת: מערכת הבמה   

 

המכון הצרפתי בישראל מציג את "הדב הנרגן", 

 "קווי הגנה", "הזדמנות אחרונה לראות" ועוד
 

בישראל מציגים  המכון הצרפתיצרפת ו-עונת ישראל
בימים אלה שלוש תערוכות מרתקות במוזיאון תל 
   אביב, אוניברסיטת תל אביב ומוזיאון פתח תקווה.

 

 והרי התערוכות:
  

 הזדמנות אחרונה לראות
 

תערוכה קבוצתית העוסקת בנתיביה ובהשלכותיה 
השונות של התנועה האנושית במרחב הגיאוגרפי, 

, מסומנת ומעובדת הפיזי והלשוני, כפי שהיא נחווית
על ידי אמנים עכשוויים מישראל ומצרפת. אוצרות: 

   מצרפת.  איזבל בורז'ואה, דרורית גור אריה
  במוזיאון פתח תקווה לאמנות 2019בפברואר  9-התערוכה תתקיים עד ה

 

 
 לראות הזדמנות אחרונה

 

 

  

      

 

    הדב הנרגן, במה אחרת 
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 Alone In The Dark -לבד בחושך 

אמנות רחוב מבדל את עצמו הקולקטיב הצרפתי ב - Da Mental Vaporzקבוצת האמנים הצרפתית 
מהקודים המסורתיים של הגרפיטי, מתוך העדפה של אסתטיקה כהה ומעונה, הומור שחור, תיאורים של 

 Bom.k ,Brusk ,Kan ,Blo ,Jawטירוף ותעתוע ושילוב של סגנונות רבים וטכניקות. חברי הקולקטיב: 
,Lek ,Sowat. 

 
 בית העיר תל אביב במוזיאון  2019במרץ  31-התערוכה תתקיים עד ה

 

 
 לבד בחושך

 

  לוריס גראו -הדב הנרגן 

 
דור שהחל לפעול בשנות האלפיים, והוא מוכר ומוערך הודות לוריס גראו הוא מהבולטים באמני צרפת בני ה

לפרויקטים השאפתניים והמורכבים שיצר בהתאמה לחללים שבהם הציג. כך עשה גם עבור תערוכתו 
הראשונה בארץ, בפרויקט העושה שימוש באדריכלות של מוזיאון תל אביב לאמנות ומורכב משני חלקים 

באחת הגלריות והצבה במפל האור. ההקרנה וההצבה מוצגות בנפרד  המוצגים בחללים שונים: סרט שמוקרן
חושי, בעל ממד מושגי וחוויתי, שבמרכזו מוטיב -אך הן פועלות באופן מתואם ומשלימות זו את זו למופע רב

 הגשם. 
 במוזיאון תל אביב לאמנות 2019במאי  4-התערוכה תתקיים עד ה

 
 הדב נרגן
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 לב ומעבר-קווי הגנה: מאז'ינו, בר
 

ה והשלכותיה של תופעת הביצור מנקודת מבט היסטורית. התערוכה התערוכה בוחנת את מקורותיה, אופיי
מראה כיצד מבני התבצרות מרשימים וראוותניים נהרסו, נשכחו, נזנחו לחסדיהם של כוחות הטבע ועם הזמן 

מרינה אברמוביץ, אסף עברון, נטע  הפכו מעין אנדרטאות לכישלון, דגם בסיסי לפחד אנושי. אמנים מציגים:
 עם.-מיכה בר אלכסנדר גווירקינג׳ר, בלבן, יעל לביא, לאופר, עמיר

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות.  -באוניברסיטת תל אביב  2019ביוני  6-התערוכה תתקיים עד ה
  כניסה חופשית

 

 
 הגנה קווי
 

   
(, מוזיאון בית 03-9286300תערוכות עונת ישראל צרפת מתקיימות במוזיאון פתח תקווה )לבירורים: 

(, והגלריה 03-6077020מוזיאון תל אביב )לבירורים:  (,03-5254530העיר תל אביב )לבירורים: 
 (03-6408860האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב )לבירורים: 

 

 

  :   19/12/2018 תאריך יצירה
 

 


