
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

מיכל רובנר
בהוקרה לאמנית דגולה, שביצירתיות מזהירה מעצבת, במשך למעלה משלושה עשורים, את טבעה של האמנות החזותית בישראל וברחבי 

העולם; מתוך הערכה לציירת, צלמת, אמנית וידיאו וכותבת מוכשרת, שבעבודותיה הייחודיות והחדשניות הציגה את הזהויות הרבות של 

החברה בארץ, ובה בעת נתנה ביטוי לחוויות אישיות וכלל אנושיות; ליוצרת ידועת-שם, שעבודותיה מופיעות בלמעלה מ-30 אוספים ברחבי 

תבל, אשר הוזמנה להציג את יצירותיה במוזיאונים מובילים ובאירועים חשובים, לרבות בביאנלה החמישים של ונציה ובמוזיאון הלובר בפריז, 

והיתה לשגרירה של האתוס והאסתטיקה הישראליים; בהכרת תודה למי שהשפיעה רבות על הכשרת הדורות הבאים של צלמים וקולנוענים 

כאחת ממייסדי בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה; ולאות כבוד על המקוריות המופתית והמעוף, שבזכותם הוענק לה האות היוקרתי 

"אביר מסדר האמנויות והספרות היפה של ממשלת צרפת", ועל תרומתה הנכבדת לתרבות ולאמנות הישראלית בפרט והמערבית בכלל,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev 
hereby resolve to honor

Michal Rovner
In recognition of an illustrious artist, whose brilliance and creativity have, for over three decades, shaped the nature 

of the visual arts in Israel and around the world; with esteem for a talented painter, photographer, video artist 
and writer, whose singular, innovative works touch upon the many facets of Israeli identity, simultaneously giving 

expression to the personal and human experience; in appreciation of a renowned creator, whose work is included in 
more than thirty collections worldwide and who was commissioned to exhibit in leading museums and major events, 

including at the fiftieth Venice Biennale and at the Louvre Museum in Paris, acting as an emissary of the Israeli 
aesthetic and ethos; with gratitude to the co-founder of the Camera Obscura School of Art, for her contribution
to the formation of new generations of photographers and filmmakers; and in acknowledgment of the exemplary 
originality and imagination, which have earned her the prestigious honor “Knight of the French Order of Arts and 

Letters,” as well as her immeasurable impact on Israeli art in particular and Western culture in general,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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President
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