
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

Herzliya Museum of Contemporary Art

 יום שבת, 25 במאי 2019,  
בשעה 20:00

SATURDAY, MAY 25, 2019 
AT 8 PM

פתיחת תערוכות חדשות
NEW EXHIBITIONS OPENING

----------------------------

במעמד 

מר משה פדלון

ראש עיריית הרצליה, יו"ר החברה לתרבות

ולאמנות הרצליה

מר יהודה בן עזרא

מנכ"ל עיריית הרצליה

ויו"ר ההנהלה הציבורית של המוזיאון

 ד”ר איה לוריא

מנהלת ואוצרת ראשית 

אלה רוטשילד תציג קטעים מתוך המחול הצפה,

בחלל התערוכה של ניבי אלרואי

In the presence of

Mr. Moshe Fadlon
Mayor of Herzliya and Chairperson of the

Herzliya Arts and Culture Corporation

Mr. Yehuda Ben Ezra
Director General of Herzliya Municipality 

and Chairperson of the Museum’s
Board of Directors 

Dr. Aya Lurie
Director and Chief Curator

Ella Rothschild will present fragments 
from the dance performance Flood

in Nivi Alroy’s exhibition 

----------------------------

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

רח׳ הבנים 4, הרצליה, טל. 09-9551011

Herzliya Museum of Contemporary Art
4 Habanim St., Herzliya, Tel. 09-9551011

herzliyamuseum.co.il

ניבי אלרואי:
תהום מריאנה

NIVI ALROY:
MARIANA TRENCH

הילה עמרם: 9
HILA AMRAM: 9

אוצרת: מלגוז’טה לודוויז’יאק

Curator: Małgorzata Ludwisiak

איתן בן משה: עדעולם  
EITAN BEN MOSHE: THUS FAR

גרגורי אבו:
גֹוְטַלנד - שלוש פעימות

GREGORY ABOU:
GOTLAND –THREE PULSES

אוצר: יונה פישר

Curator: Yona Fischer

רוני טהרלב: עורבים לבנים 
RONI TAHARLEV:

WHITE RAVENS 

Collection + אוסף

מרסדן הארטלי:
שיבה אטית הביתה

MARSDEN HARTLEY:
SLOW HOMECOMING

אוצר: אורי דרומר

Curator: Ori Drumer

Collection + אוסף

מבט כפול: ילדים אוצרים 
מאוסף המוזיאון

DOUBLE GAZE: CHILDREN 
CURATE THE MUSEUM 

COLLECTION 
הנחיה: גלי פבר, ציון אברהם חזן

Curatorial Instruction:
Tzion Abraham Hazan, Gali Faber

---------------
אבו גרגורי 
---------------
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---------------
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---------------
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---------------
י  נ ו ר
ב ל ר ה ט
---------------
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---------------
ם י ד ל י
ם י ר צ ו א
---------------

---------------
Gregory Abou
---------------
Nivi Alroy
---------------
H i l a 
A m r a m
---------------
Eitan Ben Moshe
---------------
M a r s d e n
H a r t l e y
--------------
Roni Taharlev
---------------
C h i l d r e n
C u r a t e
---------------

אוצרת ראשית: איה לוריא

עוזרת לאוצרת ראשית: לילך עובדיה

Chief Curator: Aya Lurie
Assistant to Chief Curator: Lilach Ovadia


