
ארכיון עזריאלי לאדריכלות
בית הספר לאדריכלות ע“ש עזריאלי

Azrieli Architectural Archive
 Azrieli School of Architecture

אוצרים אדריכלות
Curating

Architecture
בית הספר לאדריכלות ע“ש דוד עזריאלי וארכיון 

עזריאלי לאדריכלות, מוזיאון תל אביב לאמנות מזמינים 
אתכם לסדנאות והרצאות בנושא אוצרות אדריכלית

The Azrieli School of Architecture and the 
Azrieli Architectural Architecture, Tel Aviv 

Museum of Art invite you to workshops and 
lectures on architectural curation

פרופ‘ אנדרס לפיק
Prof. Andres Lepik 

 האוניברסיטה הטכנולוגית של מינכן והמוזיאון לאדריכלות
Architekturmuseum der Technischen Universität München

Pinakothek der Moderne

Workshop 1 סדנא 
28.2.16-3.3.16

10:00-14:00
ארכיון עזריאלי לאדריכלות,

מוזיאון תל אביב לאמנות
Azrieli Architectural Archive,

Tel Aviv Museum of Art

לאצור חללים:
תערוכות אדריכלות כפרקטיקה ביקורתית

Curating Space(s):
Architecture Exhibitions as Critical Practice

Lecture 1 הרצאה 
28.2.16

19:00
אודיטוריום פאסטליכט

בניין מקסיקו, אוניברסיטת תל אביב
Fastlicht Auditorium

Mexico Building, Tel Aviv University

אתיקה ואסתטיקה:
תערוכות אדריכלות כפרקטיקה ביקורתית

Ethics and Aesthetics:
Architecture Exhibitions as Critical Practice

Lecture 2 הרצאה
13.3.16

19:00
אודיטוריום פאסטליכט

בניין מקסיקו, אוניברסיטת תל אביב
Fastlicht Auditorium

Mexico Building, Tel Aviv University

מוזיאון האמנות והזכות האדריכלית:
הרהורים על עבר אוצרות האדריכלות ועל עתידה 

The Art Museum and Architectural Advocacy: 
Reflections on the past and future of curating 

architecture

Workshop 2 סדנא
13.3.16-17.3.16

10:00-14:00
ארכיון עזריאלי לאדריכלות,

מוזיאון תל אביב לאמנות
Azrieli Architectural Archive,

Tel Aviv Museum of Art

פרדוקסים וציפיות בתצוגת אדריכלות:
סקירה היסטורי וסדנה מעשית

Paradoxes and Prospects of Exhibiting 
Architecture: A historical survey and

a hands-on workshop

פרופ‘ בארי ברגדול
Prof. Barry Bergdoll

אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק והמוזיאון לאמנות מודרנית, ניו יורק
Columbia University, NYC, and The Museum of Moderm Art, NYC

הסדנאות ניתנו במסגרת התוכנית לתואר שני של ביה“ס לאדריכלות ע“ש 
דוד עזריאלי. הן פתוחות לסטודנטים חיצוניים. מספר המקומות מוגבל.

הרשמה אצל גב‘ ריקי חבצקי: rickih@tauex.tau.ac.il עד לתאריך 14.2.16
ההרצאות פתוחות לקהל הרחב ללא הרשמה. הכניסה על בסיס מקום פנוי.

The workshops are part of the Azrieli School of Architecture 
postgraduate program. They are open to external students. 

Number of places is limited.

Enrollment with Ricki Havazki: rickih@tauex.tau.ac.il until 14.2.16
The lectures are open to the public. Admission is free.

דימוי: תחרות לספרייה הלאומית, טהרן, איראן
שרון אדריכלים, 1970

Image: National Library Competition, Tehran, Iran
Sharon Architects, 1970


