
ISRAEL MUSEUM ÅBNER DEN ISRAELSKE KUNSTSÆSON MED FIRE NYE UDSTILLINGER
Israel Museum i Jerusalem har indviet den israelske kunstsæson med fire nye udstillinger, der viser spirende og etablerede
kunstnere inden for forskellige discipliner. Disse udstillinger lige fra den realistiske maler Israel Hershberg til videokunstneren
Nelly Agassi og maleren Joshua Borkovsky sætter fokus på Israel Museums rige samlinger af israelsk kunst. Udstillingerne
komplementeres af udstillede lånte værker fra museets samling af international samtidskunst. 

Fields of Vision: Landscapes by Israel Hershberg

Til den 4. februar 2013

Som en af Israels mest fremragende realistiske malere har Israel Hershberg haft en karriere som kunstner, underviser og grundlæggende
leder af Jerusalem Studio School, hvor han i over fire årtier har tilført en ny dimension til den israelske kunstkanon. Hershberg, der er kendt
for sin omhyggelige, direkte og skarpe iagttagelsesevne, har i de sidste ti år udvidet sin egen kunstneriske produktions horisont ved at
bevæge sig fra stilleben og interiør til  vidtstrakte landskaber, hvor hvert panorama er et resultat af et omfattende og minutiøst arbejde. Fields
of Vision præsenterer tre store landskaber og et forberedende studie lavet i Italien og Israel, som udgør et centralt kapitel i Hershbergs værk.

Nelly Agassi: Video Work

Til den 2. april 2013

Denne udstilling udforsker den israelske kunster Nelly Agassis videokunst fra begyndelsen af hendes kunstneriske karriere i midten af
1990'erne til i dag. I de ti udstillede værker bruger Agassi sin egen krop som platform for gentagne handlinger, der beskæftiger sig med
kvindelighed, følelsesmæssig oplevelse og fysisk smerte. Skønt hendes værk dokumenterer disse handlinger med en umiddelbarhed meget lig
1970'ernes kunst, hvor kroppen også ofte var i centrum, så adskiller intimiteten ved Agassis kreativitet hende fra 1970’ernes kunstnere, der
brugte kroppen til ideologiske formål. Agassi er en vidtrækkende kunstner, som arbejder med video, papir, broderi, installationer og
performancekunst. Hendes videoer er selve kernen i hendes kunst, idet hun her skaber en stærk og varig forbindelse mellem det private og
det offentlige, intimiteten og det udstillede og indbyder tilskueren til at træde ind i kunstneres verden og gennemleve en intens følelsesmæssig
oplevelse.  

Great Wide Open: New and Old in the Collection

Til den 2. april 2013

Siden Romantikken har kunstnere været fascineret af marinebilleder og ørkenlandskaber – med deres uendelighed, iboende farer og den
katarsis, de tilbyder. Både malere og fotografer har ladet sig udfordre af disse landskabers overvejende abstrakte former og teksturer og har
kæmpet med at indfange den store ubegribelige fladhed blottet for nogen præcis begyndelse og afslutning.  Omkring tres værker af israelske
og internationale kunstnere er udstillet, heriblandt nyligt erhvervede værker sammen med øvrige værker fra museets samlinger. Ved at
sammenstille ældre og nyere værker genkontekstualiserer udstillingen perioder, kunstbevægelser og livsanskuelser, således at
museumsamlingernes mange lag og kvaliteter understreges. Blandt de kunstnere, hvis værker er udstillet, er: Mordecai Ardon, Arie Aroch,
Gustav Courbet, Joseph Dadoune, Ori Gersht, Dani Karavan, Liat Livni, Uri Nir, Ezra Orion, and Gilad Ratman.

Veronese Green

Joshua Borkovsky: Paintings, 1987-2012

Til den 2. april 2013

Denne store udstilling, der består af 58 værker af den prominente kunstner Joshua Borkovsky fra Jerusalem, er udvalgt blandt ti cyklusser af
malerier over de sidste 25 år. Mange af Borkovskys værker er inspireret af myter og indeholder elementer af gentagelse, skygge og refleksion.
Tre af det sidste års cyklusser – Echo and Narcissus, Vera-Icon og Apelles' Line – har en central placering i udstillingen og er omgivet af
kunstværker fra den samme periode og fra 1980'erne. Tilsammen udgør de et samlet værk, hvor hver del er indbyrdes afstemt med hinanden.

Israel Museum, Jerusalem

Israel Museum er den vigtigste kulturinstitution i staten Israel og rangerer blandt de førende museer for kunst og arkæologi i verden. Museet,
der blev grundlagt i 1965, rummer encyklopædiske samlinger, der strækker sig fra fortidshistorien til samtidskunsten. Det opbevarer den
største samling af bibelsk arkæologi fra Det hellige land i verden, heriblandt Dødehavsrullerne. På bare godt 45 år har museet opbygget en
omfattende samling af næsten 500.000 genstande gennem testamenterede gaver og bidrag uden fortilfælde fra kredsen af velgører verden
over. I 2010 gennemgik museet en omfattende fornyelse under ledelse af James Carpenter Design Associates, New York og Efrat-Kowalsky
Architects, Tel Aviv, heriblandt skabelse af gallerier, orienteringsfaciliteter og offentlige rum samt den komplette geninstallation af museets
historiske samlinger. Museet organiserer og præsenterer programmer på sine eksterne udstillingssteder i Jerusalem ved Rockefeller
Archaeological Museum, hvor det præsenterer arkæologiske kulturgenstande fra Israel og det historiske Ticho House i Jerusalems centrum,
sædet for udstillinger af israelsk samtidskunst.  
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt
findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem
med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus
fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


