אוסף יגאל אהובי יוצג לראשונה בפני הציבור
בסדרת תערוכות בגלריה האוניברסיטאית בתל אביב
אנו שמחים להודיע על שיתוף פעולה בין אוסף יגאל אהובי והגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב ,
מהלך שיתרום רבות לקידום קהילת האמנות ושוחרי האמנות בישראל .התערוכות מטעם אוסף אהובי תוצגנה
במקביל לתערוכות עצמאיות של הגלריה האוניברסיטאית.
שיתוף הפעולה מצטרף לחזון הגלריה האוניברסיטאית ומתעתד להעמיד  12תערוכות אמנות אשר תהיינה
פתוחות לציבור הרחב .המהלך מהווה הזדמנות עבור הסטודנטים והציבור הרחב לקשר בלתי אמצעי עם
עבודות מפתח של האמנות העכשווית מישראל ומחוצה לה.
הקהל הרחב מוזמן לחוות עבודות אמנות מהשורה הראשונה של האמנות העכשווית שטרם הוצגו בישראל
מתוך אוסף יגאל אהובי דרך סדרת התערוכות .בגלריה יתקיימו הרצאות ושיחי גלריה ,לצד עבודות מוזמנות
של אמנים ישראלים ובינלאומיים .התערוכות תהיינה מלוות בקטלוגים מקיפים שיכללו מאמרים מאת
תיאורטיקנים ,אוצרים ואנשי תרבות ומחקר מתחומים שונים .המהלך יאפשר לסטודנטים הכרות עם אמנות
עכשווית ,ניתוח וביקורת מול היצירות עצמן ויציע לקהילת האמנות ושוחרי האמנות לראות את המהלך החקרני
שמניע את האוסף ואת העבודה המעמיקה שלו בשדה האמנות הישראלי .
תכנית התערוכות מאוסף אהובי תיבנה בשיתוף הנהלת הגלריה האוניברסיטאית לצד תכנית התערוכות
המתוכננת על ידה .לצורך קיום התערוכות הוקמה ועדת היגוי אמנותית שחברים בה :נציג דקאן הפקולטה
לאמנויות – ד"ר אסף פינקוס ,אוצרת הגלריה האוניברסיטאית – אירית טל ,אוצרת אוסף יגאל אהובי –שרית
שפירא ,ונציגת הציבור – עדנה מושנזון ,אוצרת עצמאית .ועדת ההיגוי תאשר את תכנית תערוכות והאירועים
תוך שמירה על אופייה האקדמי של הגלריה ,גיוון הולם וראיית הגלריה כמכלול השואף למצוינות של תערוכות.
הכניסה לכל התערוכות והאירועים שיתקיימו בגלריה תהיה פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום .הטרילוגיה
תלווה בקטלוג מקיף שיראה אור בתחילת אפריל . 2014
פרופ' יוסף קלפטר ,נשיא אוניברסיטת תל אביב ,בירך על ההסכם ואמר כי לקהל הרחב ולציבור
הסטודנטים תהיה הזדמנות להיחשף ליצירות מהשורה הראשונה של אמנים ישראלים ובינלאומיים.
"סטודנטים יוכלו לראות וללמוד ניתוח יצירות ממקור ראשון ,והם יחשפו ליצירות ,שעד כה לא היתה להם
גישה אליהן".
על אוסף יגאל אהובי:
אוסף יגאל אהובי קיים ומעורב מזה עשר שנים בסצנת האמנות הישראלית והבינלאומית  .האוסף כולל 1600
עבודות אמנות ,מהן כ 750 -עבודות של אמנים בינלאומיים וכ 850 -עבודות של אמנים ישראלים.
האוסף מושתת על תשוקה רבה ואהבה לאמנות עכשווית מתוך אמונה גדולה בכוחה בחברה בה אנו חיים.
האמנות העכשווית היא חלק מהריבוי ,הריבוד והפלורליזם שמאפיין את זמננו .בדומה לאמנות ,גם האוסף
משקף עמדה זו ומכיל עבודות של אמנים שונים הנוקטים אמצעים מגוונים ביצירתם .האוסף רואה בשיח
האמנות זירה אחת ואינו מבדיל בחשיבותן של עבודות ע"פ מוצאן הגיאוגרפי .בין היתר ,האוסף מתמקד
באמנות מושגית ובתוצריה והשפעותיה .חשובות במיוחד עבור האוסף עבודות שתרמו למהלך המחשבתי של
אמנים אחרים ועל ההקשרים שנוצרו בעקבות השפעה זו .עבודות מסוג זה מציתות את הדמיון ומזמינות
מהלכים מחשבתיים עמוקים.רכישות של עבודות אמנות ישראלית ובינלאומית לאוסף מתבצעות באופן קבוע.

תמי גילת ,מנהלת האוסף ,אמונה על הרכישות כמו גם על הקשר האישי עם הגלריות ובתי המכירות ועל
הניהול השוטף של האוסף.
צוות אוצרים ואנשי מקצוע מתחזקים את האוסף ,על מנת להישאר מעודכנים תמידית על הנעשה בשדה
האמנות .בד בבד ,אוסף יגאל אהובי מקפיד לסייע לאמנים ישראלים בפיתוח פרויקטים ,מעניק פרסים ותומך
במוסדות תרבות שונים בישראל .בשנים האחרונות אוצרת את האוסף שרית שפירא ,לה רזומה ארוך ומרשים
בעשייה למען הקהילה האמנותית .האוצרות של האוסף מנסה להבין ולמצוא את התוקף החברתי ,הפוליטי,
הנסיבתי של העבודות .לראות איך העבודות לא רק מתכתבות עם זולתן באוסף ,אלא גם עם העולם בחוץ.

בין האמנים ישראלים ,שעבודותיהם נמצאות באוסף :
משה קופפרמן ,מיכל הימן ,רפי לביא ,משה גרשוני ,נורית דוד ,גיל מרקו שני ,אבנר בן גל ,תמי גטר,
אלעד לרום ,נחום טבת ,אולף קונמן ,אורי גרשט ,אלהם רוקני ,יגאל תומרקין ,עידו מיכאלי ,יאן טיכי ,חן
שיש ,מאיה גולד ,דרור דאום ,מיקי קרצמן ,סיגלית לנדאו ,שרון יערי ,מיכאל גרוס ,יאיר גרבוז ,נטליה
זורבובה ,אלכס קרמר ,גלעד אופיר ,גילי אבישר ,אריאל שלזינגר ,הרן מנדל ,חנה סהר ,עדו בר אל ועוד.
בין האמנים הזרים ,שעבודותיהם נמצאות באוסף :
Francis Alys, Joseph Beuys, Martin Kippenberger, Rodney Graham, Charles Avery,
Marlene Dumas, Hans Peter Feldmann, Ryan Gander, Johannes Kahrs, Elad Lassry,
Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Irving Penn, Raymond Pettibon, Franz West,
Gabriel Orozco, Neo Rauch, Gerhard Richter, Thomas Schutte, Andy Warhol (works on
paper), Christopher Williams, Diane Arbus, David Claerbout, David Hammons, William
Kentridge, Daren Almond Andreas Gursky, Franz West, Johannes Kahrs, Berndt & Hila
Becher

