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מפגשים בחללו של אדוורד מונק
גלריה לרישום והדפס
מתנת הידידים הגרמנים של מוזיאון תל אביב לאמנות
הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר
2012 יולי — נובמבר
תערוכה
 אירית הדר:אוצרת
 דלית מתתיהו:עוזרת לאוצרת
 עמיר אזולאי:התקנת עבודות למסגור
 טיבי הירש:מסגור ותלייה
 חיים ברכה, אסף מנחם, ליאור גבאי, נאור אגיאן:תאורה
דפדפת
 אירית הדר:עורכת
 מגן חלוץ:עיצוב והפקה
 דפנה רז:עריכת טקסט
 תמר פוקס:תרגום לאנגלית
 מידד סוכובולסקי:צילום
 אוסלו; אברהם חי (עבודות, גלויה באדיבות מוזיאון מונק:תצלומים נוספים
) בע"מ (עבודת מיכל היימן1987  שי צורים); אופק תצלומי אוויר,אורית חופשי
 באמצעות ידידי מוזיאון,הדפסי מונק שבתערוכה מתנת צ'רלס ואוולין קרמר
)1985( תל אביב לאמנות בארה"ב
 אוסלו,"הסרט של מונק" באדיבות מוזיאון מונק
 פריים מתוך/ 1909 , גלויית דואר עם רישום מאת אדוורד מונק:על העטיפה
 אוסלו,; באדיבות מוזיאון מונק1927 ,""הסרט של מונק
. גובה; מידות הדימוי לפני מידות הגיליוןx  רוחב,המידות נתונות בסנטימטרים
 מוזיאון תל אביב לאמנות,2012 ©
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