
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

Herzliya Museum of Contemporary Art

מכתב 

ממר פאוסטוס, 

שבע קריאות 

מברלין  

האמנים המשתתפים:

ג'ון בוק, אנדי גריידן, 

מתיאס הרנסטם, מינג וונג, 

האינל ניימט, איימי סיגל, 

אמיר פתאל 

אוצרים: אמיר פתאל 

וסטפאן קולר

אוצרת משנה: טל בכלר

אוצרת: ספיר הוברמן

פרויקט בין־לאומי

הכולל תערוכות יחיד 

ותערוכות קבוצתיות 

של אמנים ישראלים 

ובין־לאומיים שיצירתם 

מושפעת משהותם בעיר 

ברלין ומהתמודדותם עם 

עברּה הטעון

אריק שימן,

ספר מבקרים: 

תצלומים מתוך 

ארכיון אישי  

עילית אזולאי:

הכמוס הגמור

בגלוי

אוצרת: איה לוריא

צבי לחמן, 

עמודים

אוצרת: איה לוריא

יעקב אלקוב,

חדר אספן

k1p3 architects :אוצרים

בחזרה לברלין
Back to Berlin

20.9.14 
17.1.15

 פתיחת תערוכות חדשות
ספטמבר 2014

מוצ״ש, כ״ה באלול תשע״ד,

20 בספטמבר 2014, בשעה 20:00

מבט חוזר

האמנים המשתתפים:

אנדי הופ 1930, מאיה ז"ק, 

אמיר יציב, ארז ישראלי, 

אלה ליטביץ, שי עבאדי, 

אלונה רודה, אריאל 

שלזינגר 

אוצרת: איה לוריא

אוצרות משנה וטקסטים:

טל בכלר וגילה לימון

תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות הבוחנות 

את אוסף הקבע של המוזיאון באמצעות הרחבת 

המבט או מיקודו פנימה.

Collectionאוסף

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

Herzliya Museum of Contemporary Art
הבנים 4, הרצליה, טל. 09-9551011

herzliyamuseum.co.il

 Tony Podesta Collection

Washington DCI.L Collection (Luxembourg)

Supported by the Berlin Senate 

Cultural Affairs Department

Erik 

Schiemann, 

Visitors Book: 

Photographs 

from a 

Personal 

Archive

Opening of New Exhibitions
September 2014

Letter from 

Mr. Faustus, 

Seven 

Adaptations 

from Berlin  

Participating artists: 
John Bock, Amir Fattal, 
Andy Graydon, Mattias 
Härenstams, Hajnal 
Németh, Amie Siegel, 
Ming Wong

Curators: Amir Fattal
and Stephen Köhler
Associate curator: 
Tal Bechler

Curator: 
Sapir Hubermann

The international 
Back to Berlin project 
includes solo and 
group exhibitions 
by Israeli and 
international artists 
whose work is 
affected by their stay 
or residency in Berlin 
and coping with its 
charged past.

Ilit Azoulay: 

Implicit 

Manifestation

בחזרה לברלין
Back to Berlin

20.9.14 
17.1.15

Saturday, Sep. 20, 

2014, at 8:00 PM

Re-view

Curator: Aya Lurie

Zvi Lachman, 

verticals

Jacob Alkow,  

Collector’s 

Room

Curators: 
k1p3 architects

Solo and group exhibitions 
which review the museum's 
permanent collection by 
broadening the perspective or 
focusing it inwards.

Collectionאוסף

Curator: Aya Lurie

Participating artists: 
Shy Abady, Andy Hope 
1930, Erez Israeli, Ella 
Littwitz, Alona Rodeh, 
Ariel Schlesinger, 
Amir Yatziv, 
Maya Zack

Curator: Aya Lurie
Associate curators 
and texts: Tal Bechler 
and Ghila Limon

Photographer: David Shwartz
John Bock

צלם: דיוויד שוורץ

ג׳ון בוק

 For English
please scroll down

ד"ר בנדיקט האלר20:15 דברי ברכה

מ"מ השגריר והממונה על 

השגרירות, הרפובליקה 

הפדרלית הגרמנית

גב' ליאת תימור

חברת מועצת העיר הרצליה 

ויו"ר החברה לתרבות 

ולאמנות הרצליה

ד"ר איה לוריא

המנהלת והאוצרת הראשית 

של מוזיאון הרצליה לאמנות 

עכשווית

Dr. Benedikt Haller 
Chargé d’Affaires a.i.
of the Embassy of the 
Federal Republic of 
Germany

Ms. Liat Timor
Member of the 
Herzliya Municipal 
Council and Chair of 
the Herzliya Arts and 
Culture Corporation

Dr. Aya Lurie
Director and Chief 
Curator of the 
Herzliya Museum of 
Contemporary Art

8:15 PM Speeches

Ilit Azoulay

עילית אזולאי


