
Horaires d'ouvertures | Opening hours | שעות פתיחה
 17 Shvat – 9 Iyar 5780 | י״ז בשבט - ט׳ באייר תש״ף

12 February – 3 May 2020 | 12 février – 3 mai 2020 | 2020 12 בפברואר – 3 במאי
Friday 8:00-12:00 ו׳ ,Sunday–Thursday 8:00-20:00 א׳-ה׳

greetings | allocutions de bienvenue | ברכות
Prof. Moshe Lewenstein, Deputy President, Bar-Ilan University
Prof. Eliezer Schlossberg, Dean of the Humanities, Bar-Ilan University
Prof. Yaron Harel, Dean of the Jewish Studies, Bar-Ilan University
Prof. Roselyne Koren, French Department, Bar-Ilan University
Dr. Zvi Orgad, Department of Jewish Art , Bar-Ilan University
Dr. Danielle Gurevitch, Chair, The Sir Naim Dangoor Centre for Universal 
Monotheism, Bar-Ilan University
Mr. Jean-Jacques Pierrat, Counselor for Cooperation and Culture. Director of 
the French Institute of Israel
Mr. Uri Taub, Policy Planning & Strategy Administration, Israel Ministry of Tourism
Prof. Galia Yanoshevsky, French Department, Bar-Ilan University

פרופ׳ משה לונשטיין, סגן נשיא, אוניברסיטת בר־אילן
פרופ׳ אליעזר שלוסברג, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר־אילן

פרופ׳ ירון הראל, דקאן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן
פרופ׳ רוזלין קורן, המחלקה לתרבות צרפת, אוניברסיטת בר־אילן

ד״ר צבי אורגד, המחלקה לאמנות יהודית, אוניברסיטת בר־אילן
 ד״ר דניאלה גורביץ׳, ראש מרכז דת-עולם ע”ש סר נעים דנגור, 

אוניברסיטת בר־אילן
מר ז’אן-ז’ק פייארה, נספח לשיתוף פעולה ותרבות, ראש המכון הצרפתי בישראל

מר אורי טאוב, מינהל תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, משרד התיירות
פרופ׳ גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת, אוניברסיטת בר־אילן

ב"ה

ISRAELS
exhibition | exposition | תערוכה

דיוקנאות של ישראל במדריכי תיירות, אלבומי צילומים וציורים מקום המדינה ועד ימינו
  Portraits of Israel in travel guidebooks, photobooks and sketchbooks from 1948 to the present | Portraits d'Israël dans les guides touristiques, albums de photos et de croquis de 1948 à nos jours

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לאמנות יהודית

הפקולטה למדעי הרוח 
המחלקה לתרבות צרפת
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https://dangoorcentre.com

info@barilan.org.il

פתיחה ושיח גלריה: יום ד׳, י״ז בשבט תש״ף, 12 פברואר 2020, בשעה 9:00
בגלריה לאמנות יהודית ע"ש גרשון ויהודית ליבר, לובי הכניסה, בנין יהדות 410

Opening and  grallery talk: Wednesday, 12 February 2020, 9:00 am, in the Gershon and Judith Leiber Gallery for Jewish Art, Jewish Studies Building, 410
vernissage et discussion: Mercredi, 12 février 2020, dans la galerie Gerson et Judith Leiber d’art juif, Bâtiment 410, Département d’Études Juives

מחקר: פרופ' גליה ינושבסקי; אוצרים: אפרת פרידנזון-הריסון, ד"ר צבי אורגד
Research/Recherche: Prof. Galia Yanoshevsky; Curators/Commissaires d'exposition: Efrat Fridenzon Harison, Dr. Zvi Orgad


