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 הודעה לעיתונות:
 

 Lo-Fi|  ראסל טיילר 

 

, שתוצג בו זמנית (Russell Tylerטיילר ) ראסל האמריקאי האמן של יחיד תערוכת תיפתחבמהלך חודש פברואר 

  . 2גורדון ובגלריה שגב אלון בגלריה

 

 לציורי מיושנים גראפיים דימויים וממירים ,םמחשב אנכרוניסטי מעיצובי שואבים השראתם טיילר של הגיאומטריים ציוריו

 של ציוריו .תבליטשל  אופי הבד למשטח ומקנים העין את ממגנטים הכבדה וסמיכותם הבוהקים הצבעים. צבע דשני שמן

ה טכנולוגיהשל  התפקיד על כשאלה או סציור מופשט מהנוסח של ג'וזף אלבר על יםכמתרפק להתפרש יכולים טיילר

 קשר של ציור עכשווי.הב

 
 

 מצ"ב שני לינקים לרשימות על תערוכות קודמות של טיילר:
 

future/-analogue-tylers-russell-paint-fo-fields-the-in-play-http://hyperallergic.com/102569/at 
 

windo.html-of-review-http://tinariversryan.com/artforumcom 
 

 דימויים מצורפים:
RGlitched, 2014, oil on canvas, 101x76 cm 

YAA, 2014, oil on canvas, 152x122 cm 
 
 

 גלריה אלון שגב     2גורדון גלריה 
 , תל אביב6שדרות רוטשילד    אביב -, תל4רחוב נתן החכם 

 10..16.5שני, פתיחה:     10..50.5פתיחה: חמישי, 
 5.55.10.שישי,  נעילה:    10..2.5., שבתנעילה:

 חהפתי אירוע*לא יתקיים     פתיחה אירוע*לא יתקיים 
 

 :פעילותשעות      :פעילותשעות 
 15:55-12:55 חמישי-שני   11:55-14:55 רביעי-שני

 15:55-15:55  שישי   11:55-10:55  חמישי
 55-6505960  טל.   15:55-14:55  שישי
 info@alonsegev.com   5551:-5551:  שבת
 http://www.alonsegev.com   0.05511-55  טל.

Gordongl2@013net.net 
www.gordongallery2.co.il/Programme 

 
 
 

 בברכה,
 גלריה אלון שגב

 . וןגלריה גורד
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Press Release: 
 
Russell Tyler | Lo-Fi 

 

Alon Segev Gallery and Gordon Gallery 2 cordially invite you to Russell Tyler's solo exhibition, which 

will take place simultaneously in both galleries. 

 

Tyler's geometric paintings draw inspiration from anachronistic computer designs and convert 

outdated graphic images to heavily painted oil paintings. The bright and thick colors attract attention 

and make the canvas seem like an embossment. Tyler's paintings can be perceived as a nostalgic 

homage to abstract painting such as Josef Albers' works or as a quest for understanding the role of 

technology in contemporary art.   

 
Please find attached links to texts regarding Tyler's previous exhibitions: 
 
http://hyperallergic.com/102569/at-play-in-the-fields-of-paint-russell-tylers-analogue-future/ 
 
http://tinariversryan.com/artforumcom-review-of-windo.html 
 
Images attached: 
RGlitched, 2014, oil on canvas, 101x76 cm 
YAA, 2014, oil on canvas, 152x122 cm 
 
 
Gordon Gallery 2:     Alon Segev Gallery 
4 Natan Hachacham St., Tel Aviv   6 Rothschild Blvd., Tel Aviv 
 
Opening: Thursday, 50.02.15    Opening: Monday, 16.02.15   
Closing: Saturday, 22.0..15    Closing: Friday, 20.03.15   

*No opening reception     *No opening reception   

 
Gallery Hours:      Gallery Hours: 
Mon-Wed 11:00-14:00    Mon-Thu 10:00-18:00 
Thursday 11:00-19:00    Friday  10:00-13:00 
Friday  10:00-14:00    Tel:  03-6090769 
Saturday 10:00-13:00    info@alonsegev.com 
Tel:  03-5290011    www.alonsegev.com 
Gordongl2@013net.net  
www.gordongallery2.co.il/Programme 
 
 
 
Best Regards, 
Alon Segev Gallery 
Gordon Gallery 2 
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