Cordially invite you to the opening of the exhibition

מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה

מאז׳ינו‚ בר–לב ומעבר

במעמד
כבוד שגרירת צרפת בישראל גב׳ הלן לה גל
Her excellency French ambassador to
Israel Ms. Hélène Le Gal

28-11-2018
יום רביעי כ' בכסלו תשע"ט
20:00 בשעה

 אסף עברון//  יעל לביא//  נטע לאופר//  אלכסנדר גירקנז'ה//  מיכה בר–עם//  עמיר בלבן// מרינה אברמוביץ' ואוליי
Marina Abramovic and Ulay // Amir Balaban // Micha Bar-Am // Alexandre Guirkinger
Netta Laufer // Yael Lavie // Assaf Evron

Original Concept Dr. Sefy Hendler
Concept Development Dr. Ayelet Zohar
Curator Galia Gur Zeev

רעיון מקורי ד״ר ספי הנדלר
פיתוח הקונספט ד״ר אילת זהר
אוצרת התערוכה גליה גור זאב

Assistant Curator Tal Haran
Theater Curator Dr. Sharon Aronson Lehavi
Head Curator of the University Art Gallery Dr. Tamar Mayer
Assistant Curator Yifat Pearl

The gallery is open to the public
Sunday through Thursday, 11:00 a.m. – 7:00 p.m Friday, 10 a.m. – 2 p.m.
Entrance to the Gallery through Entin Square
On the opening evening this invitation allows vehicle entrance
through Dan Bochner Gate (8) / (wode number: 1134923)

עוזרת לאוצרת התערוכה טל הרן
להבי-אוצרת התיאטרון ד"ר שרון אהרונסון
אוצרת ראשית הגלריה האוניברסיטאית ד"ר תמר מאיר
עוזרת לאוצרת יפעת פרל

הגלריה פתוחה לקהל
14:00-10:00 ,'; יום ו19:00-11:00 ,'ה-'בימים א
 רחוב חיים לבנון פינת איינשטיין,כניסה דרך כיכר אנטין
ביום הפתיחה מהווה הזמנה זו אישור כניסה לרכב
(1134923 : (מספר קוד/ )8( )דרך שער בוכנר

 אוניברסיטת תל אביב,64 חיים לבנון
gallery@post.tau.ac.il | 03-6408860 .טל
לאירועי הגלריה ולהזמנות בקרו באתר
www.arts.tau.ac.il/gallery

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר

יד מישל קיקואין
The Yolanda And David Katz Faculty of the Arts
The Genia Schreiber University Art Gallery
Michel Kikoine Foundation

2סטודיו ג

ماجينو وبارليڤ وما بعد

 סילץ,  בס ריין,5  בונקר,2017  נובמבר,אלכסנדר גירקנז'ה
Alexander Guirkinger, November 2007, Bunker 5. Seltz, Bas-Rhin

Maginot‚ Bar-Lev and beyond

