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

Sigalit Landau
In recognition of a brilliant and visionary artist, whose impressive body of work in a diverse range of media have informed 
the visual arts in Israel and abroad; with admiration for her innovative and multidisciplinary work in sculpture, painting, video 
and performance; for drawing on the personal, historical and environmental to represent fundamental questions of human 
experience across time with remarkable originality and creativity; with esteem for a globally recognized artist who was honored 
as a Knight of the French Order of Arts and Letters and has exhibited at renowned international institutions such as the Museum 
of Modern Art in New York; with gratitude for her honorable representation of the State of Israel at the Venice Biennale and 
other international forums, acting as an emissary of the Israeli aesthetic; and with appreciation for an illustrious artist who 
incorporates motifs from local landscapes, Jewish literature and traditions, as well as her family's history and the current political 
reality in the Middle East, and employs images of beauty to draw the attention of audiences worldwide to issues at the very core 
of Israeli society, 

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
with all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

סיגלית לנדאו
בהערכה לאמנית מצטיינת ובעלת מעוף, שיצירותיה המרשימות והרב-תחומיות תרמו רבות לאמנות החזותית בישראל וברחבי תבל; מתוך 
הוקרה לפסלת, ציירת ואמנית וידיאו ומיצגים רבת-כישרון, שעבודותיה החדשניות והרב-גוניות משלבות את האישי, ההיסטורי והסביבתי; 
על שהיא מציגה במקוריות וביצירתיות מופתית סוגיות מהותיות שבמרכז החוויה האנושית, אשר ממד הזמן עובר בהן כחוט השני; לאמנית 
עטורת פרסים, "אבירה במסדר הצרפתי לאמנויות", שתערוכותיה הוצבו במוסדות נודעים ברחבי העולם, בהם המוזיאון לאמנות מודרנית 
ולאות  הישראלית;  האסתטיקה  של  כשליחה  נוספים,  בינלאומיים  ובפורומים  בוונציה  בביאנלה  המדינה  את  בכבוד  ושייצגה  יורק,  בניו 
משפחתה  של  מההיסטוריה  גם  כמו  היהודית,  ומהספרות  מהמסורת  המקומית,  מהגיאוגרפיה  מוטיבים  המשלבת  דגולה  ליוצרת  כבוד 
ומהמציאות הפוליטית במזרח התיכון, ואשר עשתה שימוש ביופי ובאסתטיקה כדי למשוך את הקהל בעולם אל נושאים שבנפשה של 

החברה הישראלית, 

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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