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the cymbalista lectures on architecture סדרת הרצאות צימבליסטה על אדריכלות
the azrieli school of architecture בית הספר עזריאלי לאדריכלות
the yolanda and david katz faculty of the arts הפקולטה לאמנויות ע“ש יולנדה ודוד כץ

israeli architectural formalism הפורמליזם האדריכלי הישראלי
students conference יום עיון סטודנטים
9.1.2008
the genia schreiber university art gallery

הגלריה לאמנות ע“ש גניה שרייבר

פתיחה

 דקאן הפקולטה לאמנויות,פרופ‘ חנה נוה
prof. hannah naveh, dean, faculty of the arts
 מנהל הגלריה ואוצר ראשי,פרופ‘ מוטי עומר
prof. mordechai omer, gallery founder and director
 ראש ביה“ס לאדריכלות,אדר‘ הלל שוקן
arch. hillel schocken, head, david azrieli school of architecture
dr. arch. eran neuman, conference chair: “the poetics and politics of form”
 יו“ר הכנס,ד“ר אדר‘ ערן נוימן
ms. irit tal, curator: “on the exhibition ‘digital landscapes’”
 אוצרת,גב‘ אירית טל

14:45-16:15

formal mechanisms

המכניזם הצורני

chair: arch. yasha grobman
respondent: arch. tzvi harel
daniel zarhy: “al mansfeld - pixilated environments”
natanel elfassy: “arieh sharon - formalism and schizophrenia”
tal blumenkrantz: “alfred neumann – rethinking humanism”

 אדר‘ יאשה גרובמן:יו“ר
 אדר‘ צבי הראל:מגיב
דניאל זרחי
נתנאל אלפסי
טל בלומנקרנץ

welcome notes
ברכות

introduction

first session

מושב ראשון

16:15-16:30

coffee break

16:30-18:00

second session

מושב שני

צורה ודמות

form and figure

coffee break

third session
מושב שלישי

 אדר‘ רות פלמון:יו“ר
 אדר‘ טולה עמיר:מגיבה
עודד הס
עופר קורין
אפרת ורטש

chair: arch. ruth palmon
respondent: arch. tula amir
oded haas: “figuring zvi hecker”
ofer korin: “david yanay - between form and figure”
efrat vertes: “michael kuhn - formalism everyplace, formalism in-place”

18:00-18:15

18:15-19:30

הפסקת קפה

הפסקת קפה

 דיון- מדברים פורמליזם

talking formalism - discussion panel

 דוויס יוסיפזון:יו"ר
 אדר' יצחק ליבנד:מגיב
דיצה וילר ורוי גורדון
, יאשה גרובמן, ערן נוימן, הלל שוקן,ברט סטיל:פאנל
, יצחק ליבנד, טולה עמיר, רות פלמון,צבי הראל
דוויס יוסיפזון

chair: devis iosifzon
respondent: arch. yitzhak laiwand
ditza wieler and roy gordon: “in search for form - 60 years of israeli architecture”
panel: brett steele, hillel schocken, eran neuman, yasha
grobman, tzvi harel, ruth palmon, tula amir, yitzhak laiwand,
devis iosifzon
fastlicht auditorium, mexico building

 בניין מקסיקו,אולם פאסטליכט

20:00
keynote speaker הרצאת אורח
in honor of arch. david azrieli לכבוד אדר‘ דוד עזריאלי
prof. brett steele פרופ‘ ברט סטיל
chair, architectural association, london
beyond formalism: distributed design and its in-sensibilities
welcome notes מברכים
prof. dany leviatan, rector, tel aviv university  רקטור האוניברסיטה,פרופ‘ דני לויתן
prof. hannah naveh, dean, faculty of the arts  דקאן הפקולטה לאמנויות,פרופ‘ חנה נוה
arch. hillel schocken, head, david azrieli school of architecture  ראש ביה“ס לאדריכלות,אדר‘ הלל שוקן
the conference will be held in english and in hebrew
inter-faith center in sinai,

1980

mansfeld-kehat architects

הכנס יערך בעברית ובאנגלית

poster design by natanel elfassy & daniel zarhy

14:00-14:45

