
רחוב העצמאות 60, באר שבע, טלפון 08-6993535
ימים שני, שלישי וחמישי: 16:00-10:00

יום רביעי: 19:00-12:00,ימים שישי ושבת: 14:00-10:00
www.ine-museum.org.il

60 Ha'atzmaut Street, Be'er Sheva, Tel. 972-8-6993535
Mon, Tue, Thu: 10:00-16:00, Wed: 12:00-19:00
Fri, Sat: 10:00-14:00
www.ine-museum.org.il

יום שני, י' חשוון תשע"ח, 30 באוקטובר 2017
בשעה 17:00, במוזאון הנגב לאמנות

מר רוביק דנילוביץ', ראש העיר באר שבע
ד"ר דליה מנור, מנהלת ואוצרת ראשית

ד"ר ג'ין שרמן, מנהלת קרן שרמן לאמנות עכשווית

סיור בתערוכה עם האוצרות יתקיים בשעה 18:00

האמנים

ורנון אה9קי, ברוק אנדרו, שון גלדוול, הירומי טנגו,
רוזמרי לאנג, דני מלור, שירלי פרדי, ג'ואן רוס,

כריסטיאן תומפסון

Monday 30 October 2017
5 pm at The Negev Museum of Art

Mr Ruvik Danilovich, Mayor of Be'er Sheva
Dr Dalia Manor, Director and Chief Curator
Dr Gene Sherman, Director of SCAF

A tour of the exhibition guided by the curators will begin at 6 PM

Artists

Vernon Ah Kee, Brook Andrew, Shaun Gladwell,
Rosemary Laing, Danie Mellor, Shirley Purdie, Joan Ross,
Hiromi Tango, Christian Thompson

דברי פתיחה

תומכים

אנו אסירי תודה לתורמים הפרטיים על תמיכתם הנדיבה

Opening addresses

Sponsors and supporters Fine Art Insurance

Grateful thanks to our private sponsors for their generous support

מוזאון הנגב לאמנות, באר שבע, בשיתוף עם
קרן שרמן לאמנות עכשווית, סידני, אוסטרליה

מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה
נתיבים ועקבות: אמנות עכשווית מאוסטרליה

אוצרות: אמילי רולף, דליה מנור

The Negev Museum of Art, Be'er Sheva, Israel, together with
Sherman Contemporary Art Foundation (SCAF), Sydney
cordially invite you to the opening of the exhibition
Tracks and Traces: Contemporary Australian Art  

Curated by Emily Rolfe and Dalia Manor

Christian Thompson, Dead Tongue (video still), 2015

Image courtesy the artist and Michael Reid Sydney + Berlin

נתיבים ועקבות
מאוסטרליה וית  עכשו אמנות 

Tracks and Traces
Contemporary Australian  Art

כריסטיאן תומפסון, מתוך הווידיאו שפה מתה, 2015
באדיבות האמן ומייקל ריד, סידני וברלין 
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Be'er-Sheva, Israel 2017

YEARS OF ANZAC


