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השנים  של  בקטלוגים  המחלקה"  ראש  ב"דבר  מהיר  עיון 
האחרונות מגלה שוב שדברים משתנים לאט, או לא משתנים 
בכלל: האוצר מודיע שצריך טקסט לקטלוג יום לפני הדד–ליין 
להגשתו, הטלפונים תוקפים כבר בדרך להר )עדיין גונבים את 
הפקקים על 443(, סטודנטית א' מבקשת "יותר חושך", השותף 
שלה לחלל אומר שהתקרה נמוכה, אחר כבר לא מעוניין להציג, 
והיתכנות המיצג  בינתיים. שני מרצים מתווכחים על חוקיות 
באדיבות  ניתנים  נוספים  תצוגה  חללי  הסדנא,  לצד  בחדר 
הקומה השלישית, אחרים נלקחים בהוראת הקומה השביעית, 
עובדי הבינוי כבר אוטמים את החלונות בקירות, חודש לפני 
ראש  שם,  היינו  כבר  בבונקר,  אנחנו   — התערוכה  פתיחת 

המחלקה החדש כותב בנימה אישית...
 2012 מחזור   — כך  גם  הדברים  את  להתחיל  היה  אפשר 
הוא מחזור ענק של בוגרים, 60 במספר; מחזור ברוך כשרונות, 
מחאת  את  שבוגר  הראשון  המחזור  וקולות;  דעות  טמפרמנט, 
)מהפכת( קיץ 2011; המחזור האזרחי הראשון... שאלות של יחסי 
אמנות וחברה מתחדדות נוכח המעמד של תערוכת סוף השנה 
באקדמיה,  דורכת  אחת  רגל  בבצלאל.  לאמנות  המחלקה  של 
והלימוד  התצוגה  בחללי  הפרטית,  ההתבוננות  בחממת 
העמיתים,  ובסיוע  והמשרדים  הסדנאות  לצד  המוכרים, 
החברים, המורים, האוצרים והמינהלה. הרגל השניה, היא כבר 
מבקשת לצעוד אל קהל אחר, אל עבר סמכות אחרת — חברתית, 

פרטית, מסחרית, היסטורית, ציבורית, ביקורתית.
מנקודת זמן זו, עוד לפני שאפשר לחזות בתוצרי הסיום של 
כל אחת ואחד מכם ולהתהלך בין מה שיחקק כתערוכת הסיום 
של מחזור 2012, אפשר לראות כי עם כל הייחודיות, הצרכים, 
התנאים והקשיים שיש לכל אחד ואחת במערכת שלנו, עדיין 
מדובר בפרויקט משותף, שטובתו אינה טובת המקום או המעמד 

אלא טובת האמנות עצמה.

לומר  שאוכל  ביותר  החשוב  שהדבר  חושב  אני 
לאמן/ית צעיר/ה המסיימים את לימודיהם במחלקה לאמנות 
הוא שהאמנות היא שלהם, שהם הסמכות של האמנות, וכשם 
בכוחם  כך  אותה,  ולעצב  להוליד  שלהם  והאחריות  שהחופש 
אם  תוצג,  ובהם  הרחב  לקהל  תגיע  בהם  התנאים  את  לעצב 

בכלל יבחרו להציגה.

ועכשיו לשלב התודות
שושני  יעקב  הראל,  משה  ברסקה,  ליוסי  להודות  ברצוני 
למרצים  לסטודנטים;  והנדיב  המחוייב  הסיוע  על  חדד  וורד 
ומרצות ששמו בידם ללמד אמנות ולחנך אמנים/יות צעירים, 
הנתונות;  האקדמיות  למסגרות  מעבר  והרבה  בכיתות  רק  לא 
במערכת  חוט  אף  שבלעדיה  היקרה  איפרגן  לעינת  וכמובן, 

המסועפת הנקראת המחלקה לאמנות בבצלאל לא היה נקשר.
זאת לי השנה הראשונה כראש המחלקה לאמנות. מעבר 
לכמות העצומה של דברים, הרגלים ותכונות המאפיינים את 
המקום, שלא נתבעתי להכיר כמרצה והיה עלי ללמוד בפרק זמן 
זה, למדתי להכיר גם את פועלו של קודמי בתפקיד עדו בר–אל, 
את מחוייבותו, סגנונו ותפיסת עולמו בכל פרט ופרט במוסדות 
מחלקה. אני רוצה להודות לו על פרק זמן משמעותי בן תשע 
שנים שהקדיש מחייו למחלקה ולהביע את הערכתי על הסיוע 

הרב בהעברת תפקיד זה לידי.
כמו כן ברצוני להודות ליוסף קריספל ויוחאי אברהמי על 
אצירת התערוכה השנה, ועל הנסיון, אולי כן, ברוח המחאה של 
הקיץ הקודם, להעלות תערוכה קבוצתית בה כל המשתתפים 
אפשרות  הבוגרים  הסטודנטים  בידי  ולמסור  וראויים  זכאים 
לעצב לא רק את עבודתם אלא גם את ההתמקמות שלה בתוך 
הסיטואציה המשותפת. פעולה משותפת כזו של אמנים צעירים 

היא בגדר הצעה, אידאולוגית ומעשית, לתצוגת אמנות.

אוצרי התערוכה: 
יוסף קריספל, יוחאי אברהמי

צילומים: שי הלוי
עיצוב הקטלוג: סטודיו מיכל סהר / 

מיכל סהר, נעמה טוביאס
תרגום ועריכה: מאיה שמעוני



 ,): אתם  היותכם  על  הסטודנטים  לכם  להודות  ארצה  לסיום, 
האמנות  של  השאלה  נוכח  עומדים  אתם  בהם  האתגרים  על 
ושל ניסוח תנאים חדשים ליצירת אמנות. אני מודה לכם בשם 
בקידום  פעיל  חלק  לוקחים  שאתם  כך  על  לאמנות  המחלקה 
על  תודה  וגם,  עליה.  החלים  והשינויים  שלה  הרוח  ועיצוב 
ההשפעה שלכם — אמנים שהם גם תלמידים, עלינו — אמנים 

שהם גם מורים.

אלי פטל, 
ראש המחלקה לאמנות
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A quick glance at forewords written by the head of the 

Fine Arts Department in catalogues from the last couple 

of years reveals, yet again, that things change slowly, 

or do not change at all: the curator announces that a 

text should be written for the catalogue a day before its 

deadline, the phones start their onslaught already on 

the way up the mountain (still cheating the traffic on 

the 443), student X asks for “more darkness”, her fellow 

partner to the space says the ceiling is low, another has 

lost any interest in exhibiting, for now. Two faculty 

members argue about the principles and probability of 

the performance in the room adjacent to the workshop, 

additional exhibition spaces are provided courtesy of 

the third floor, others are taken away as directed by 

the seventh floor, the construction workers are already 

sealing the windows in the walls, a month before the 

exhibition opening — we are in a bunker, we were 

already there, the new head of department writes on a 

personal note…

Another possible way to start this would have 

been — the class of 2012 is a huge class of graduates 

counting 60; a class wealthy in talents, temperaments, 

opinions and voices; the first class to graduate the protest 

(revolution) of summer 2011; the first civilian class…the 

questions of art-society relations are highlighted on the 

occasion of the graduation exhibition of Bezalel’s Fine 

Arts Department. One foot is still in the academy, the 

incubator of private reflection, the familiar exhibition 

and study spaces, alongside the workshops and offices, 

the assistance of peers, friends, teachers, curators and 

the administration. The other foot, it already wants 

to step towards a different viewing public, a different 

authority — social, private, commercial, historical, 

public, critical. 

From this point in time, before it is even possible 

to view the final products of each and every one of you 

and wander through what will be etched as the 2012 

graduation exhibition, it is evident that with all the 

singularity, needs, restrictions and difficulties of each 

and every individual in our system, it is still a collaborative 

effort, whose best interest is not the best interest of the 

place or occasion but rather the best interest of art itself. 

I think the most important thing I could say to young 

artists graduating from the art department is that art is 

theirs; they are the authority of art, and just as it is their 

freedom and responsibility to conceive and shape it, it is 

also within their power to shape the conditions in which 

it will reach the public and will be exhibited, if they even 

choose to exhibit it at all. 

And now let us move to the acknowledgments 

I would like to thank Yosi Braska, Moshe Harel, 

Yaakov Shoshani and Vered Hadad, for the devoted 

and generous assistance to the students; to the faculty 

members, who took on teaching art and educating 

young artists, not only in the classrooms but well 

beyond the academic settings; and of course, to dear 

Einat Ifergan, without whom no loose thread in the 

Exhibition curators: 
Jossef Krispel, yochai Avrahami

Photography: Shai Halevi
Catalogue design: 

Michal Sahar Studio /
Michal Sahar, Naama Tobias

Translation and editing: 
Maya Shimony



extensive web we call Bezalel’s Fine Arts Department 

would have been tied. 

This is my first year as head of the Fine Arts Department. 

Beyond the large mass of things, practices and attributes 

characterizing the place, which I was not required 

to know as a faculty member and had to learn in this 

period of time, I have also gotten to know the work of 

my predecessor Ido Bar El, his dedication, approach and 

outlook on each and every detail of the department and its 

institutions. I would like to thank him for the significant 

period of nine years he devoted to the department and 

express my appreciation for his great assistance in the 

process of my transition into this office. 

I would also like to thank Jossef Krispel and Yochai 

Avrahami for curating the exhibition this year, and for 

their attempt, in the spirit of last summer’s protest, to 

try and produce an exhibition in which all participants 

are entitled and deserving, and give the graduating 

students the opportunity to shape not only their work 

but also its placement within the collaborative situation. 

Such a collaborative action taken by young artists is an 

ideological and practical proposal for exhibiting art. 

And finally, I would like to thank you the students for 

being you :), and for taking on the challenges of the 

question of art and the formation of new conditions 

for creating art. I thank you on behalf of the Fine Arts 

Department for taking an active role in the evolution and 

formulation of its spirit and the changes transforming 

it. And also, thank you for the influence that you — 

artists who are also students, have had on us — artists 

who are also teachers. 

Eli Petel, 

Head of Fine Arts Department
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דני אבידן
הים התיכון, 2012

הדפסה דיגיטלית, אלומיניום, פוליסילבר, 
שמן על בד, יציקת גבס

100×310 ס"מ

Danny aviDan
The MeDiTerranean
2012
Digital print, aluminum, poly silver, 
oil on canvas, plaster
310×100 cm

avidan.danny@gmail.com
dannyavidan.com
+972-547-880638
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מיכל אברהם
בית שטוח, 2012

אקריליק על בד, 120×150 ס"מ

Michal avrahaM
FlaT house, 2012

Acrylic on canvas, 150×120 cm

michalavraham1984@gmail.com
+972-54-6220880
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סמנטה אדלר דה אוליבירה 
טרילוגיה ירושלמית, 2012

וידאו, 15:00 דק'

שלושה מבנים נטושים בסגנון מודרניסטי בירושלים 
החוזרות  התנועות  גופני.  לאימון  לזירה  הופכים 
בסביבתם הבלתי  נשזרות  ונשנות של הספורטאים 
המשמעות  של  מחודשת  לבחינה  וקוראות  סבירה, 

והרלוונטיות של העיר הקדושה בעולם החילוני. 

saManTha aDler 
De oliveira
JerusaleM Trilogy, 2012
Video, 15:00 min.

Three deserted modernist buildings 
in Jerusalem become the theater for 
athletic workouts. The athletes’ repetitive 
movements intertwine with their improbable 
surroundings, calling for a reexamination of 
the Holy City’s meaning and relevance in a 
secularized world. 

samantha.adlerdeoliveira@gmail.com
+972-52-5571869
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צוות אורלי: 
אוריה קונופניצקי, 

ליאת עטר, ליאת יעקבי 
ללא כותרת, 2012

וידאו 8:00 דק'

בעבודה זו יצרנו רצף התרחשות של שיח מטושטש 
העוסק במעגל השלילה והניסיון להיחלץ ממנו. 

ויזואליים  ז'אנרים  שלושה  על  מבוססת  העבודה 
בישול  תוכנית  מדמה  הראשון  החלק  שונים: 
טלוויזיונית, כאשר על קולו של המנחה מולבש טקסט 
החותר באופן מטריד תחת הדימוי הרך של תוכנית 
החלק  התוכן.  ברמת  הן  הקול  ברמת  הן  הבישול, 
השני ממחיש באופן דרמטי מוקצן, תוך כדי רפרור 
לסצנות אימה ידועות, את עומקו של המשבר. החלק 
השלישי מדמה סיום אופטימי לכאורה בדמות קליפ 

קיטשי ומביך.
המרווחים בין חלק לחלק מהווים מעין חרכי נשימה 

עבור הצופה ומשמעותיים לא פחות מן המכלול.

Orya Konofnizky אוריה קונופניצקי
+972-50-4562728  oryakon@gmail.com 

Liat Attar ליאת עטר
+972-54-6313969  liatattar@gmail.com 

Liat Yacobi ליאת יעקבי
+972-50-7700153  tail1208@gmail.com 

TeaM orly:
orya KonoFnizKy, 
liaT aTTar, liaT yacobi
unTiTleD, 2012
Video 8:00 min.

In this work, based on three different visual 
genres, we have created a sequence of muffled 
dialogues dealing with the circle of negation 
and the attempts to evade it.
The first part imitates a television cooking 
show, in which the host’s voice is superimposed 
with a text which disturbingly undermines the 
soft image associated with these programs, 
both in its content and vocally. The second 
part illustrates the depth of the dissonance, 
referencing well-known horror scenes. The 
third part reveals a seemingly “happy end” in 
the form of an embarrassing kitschy clip.
The gaps between each part are breathing 
pauses for the viewer, their significance being 
no less than that of the whole.
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שגיא אזולאי 
בית אפור 18 )איש עם קסדה 

מאחורי בית(, 2012

שמן על בד, 175×200 ס"מ

ישיר,  באופן  שלי  הסביבה  על  מביט  אני  לעתים 
העולם  חזיתי,  עימות  עובר  הכל  העיניים.  בגובה 
נטול  אחד  משטח  לכדי  מתאחדים  כמו  והדברים 
היררכיה ומעמד — מבנה, גוף, נוף. במקרים אחרים 
מהאוויר.  וגבוה  רחוק  וצופה  למעלה  עולה  המבט 
שטח  כפני  נתפשת  המציאות  הזו,  מהפרספקטיבה 
של מבנים, חללים וצורות, שלרגע נראים מופשטים 
ומבקשים שפת ציור רדוקטיבית. הצימצום מגלה את 
מה שלא ניתן לראות מגובה פני השטח וחושף את 
הדימויים  במרחב.  הצורות  של  והדינמיקה  הקשר 
של  בניגודים  טעונים  ומתעד  מצייר  אני  אותם 
חשיפה והסתרה ומקיימים קשר וזיקה בין מסורת, 

עבודה, פולחן וחולין.

sagie azoulay
18 grey house )a Man 
wiTh a helMeT behinD a 
house(, 2012
oil on canvas, 200×175 cm

Sometimes I look at my surroundings from 
a direct, frontal perspective. From that 
viewpoint, the world and the objects in it 
seem to unite into a two-dimensional, non 
hierarchical surface: structure, body, scenery. 
Other times the gaze is turned down from 
high up in the sky, where reality looks like a 
scheme — a plan of abstract structures, shapes 
and spaces that ask for a reductive language 
of painting. The reduction uncovers what one 
cannot see from the surface level, and reveals 
the relations and dynamics of forms in space. 
The images I paint and document are charged 
with contrasts of exposure and concealment, 
suggesting a relation and affinity between 
tradition, labor, ritual and routine. 

Sagieliya@yahoo.com
+972-52-6555900
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סטפני אילוז 
ללא כותרת, 2012

צמחים, אור, וידאו

באופן  גבול,  תופׂשים  שבו  באופן  מתעניינת  אני 
סופו,  או  תחילתו  את  רואים  שבו  )הסובייקטיבי( 
את הנוכחות שהוא מקיים הן בתפישה הן במישור 

הפיזי.
לגבול,  הסובייקטיבית  גישתי  את  בחנתי  בעבודתי 
את ההבנה שגבולות לעולם אינם מוחלטים — פרצה 
היא תמיד בגדר אפשרות, ושבר הוא רק עניין של 
משתנים  הם  ארעיים,  שלנו  שהגבולות  מכאן  זמן. 
מוגדר מעצם הנחת  נתון. הסימון שלהם  רגע  בכל 
הקו, ולא מעצם קיומם המוחשי. הגבולות בעבודתי 
נמצאים בצמיחה מתמדת. אין להם התחלה או סוף 

והמשך קיומם ְתלוי אור, אויר ומים.

sTephanie illouz
unTiTleD, 2012

Plants, light, video

I am interested in the way boundaries are 
perceived, the subjectivity with which their 
beginning or end is seen, and the place they 
hold both in perception and in the physical 
realm.
In my work, I examine my subjective attitude 
towards boundaries, the understanding that 
they are never absolute — a breach is always 
a possibility, and a break is only a matter 
of time. It follows that our boundaries are 
transient and may change at any given time. 
Their marks are defined by the laying down of 
a line, and not by their concrete existence.
The boundaries in my work are in constant 
growth. They have no beginning or end, and 
their continued existence depends on light, air 
and water. 

stefillouz@gmail.com
+972-52-8572267
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מיכל אלפרן 
מר וגברת אלפרן, 2012

עץ, פרספקס, מושב אסלה

העניין המרכזי שמעסיק אותי בפיסול וצילום הוא 
ביחסם  דימוי  או  אובייקט  של  התצוגתי  המעמד 
התרבותי למקום בו הם מוצגים. העבודות עוסקות 
טהורה  גיאומטרית  צורה  בין  פנימי  בקונפליקט 
חוזרת  המופשטת  הצורה  הפונקציונלי.  לשברה 
לשמש כדימוי של כלי שמתפקד כמתווך ביחסים בין 
הסביבה לעצמה. השאלה שנותרת תלויה היא האם 
מהפונקציה  שונה  להיות  וצריכה  יכולה  אמנות 

המתווכת של מוצרים פרקטיים בחברה.

Michal alpern
Mr. & Mrs. alpern, 2012

Wood, Perspex, toilet seat

My main interest in sculpture and photo-
graphy is the object or image's cultural 
intention in regards to their exhibitory status 
in the space. The works address an inherent 
conflict between a pure geometric form and its 
functional crux. This abstract form establishes 
its role as an image of a tool that functions 
as an intermediary in the relations between 
an environment and itself. The question 
that remains unanswered is whether art can 
or should be different than the intermediary 
function of practical products in society. 

michali_a@yahoo.com
+972-52-5323407
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הילה אנגל 
ללא כותרת, 2012

טכניקה מעורבת על בד
120×100 ס"מ

זה יכול להיות, אבל לא בהכרח, נוף אורבני.

hila engel
unTiTleD, 2012

Mixed media on canvas
100×120 cm

This may be, but not necessarily, an urban 
landscape.

hila_engel@hotmail.com
+972-3-5343621 
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לירון אנקוה 
ללא כותרת, 2012

עץ וצינורות פי.וי.סי, מחרטת עץ
100×60×100 ס"מ

נוכחת  אני  עבודתי  יסודות  של  מעמיקה  בבחינה 
לגלות כי שאלותיי האמנותיות הינן שאלות ציוריות 
שאת תשובותיהן אני מוצאת במדיומים אשר אינם 

ציוריים במובן הישיר.
דימוי  בחירת  היא  שלי  הראשונית  הפעולה 
עובר  העבודה  תהליך  התפתחות  עם  אשר  מוגדר, 
טרנספורמציות שבחלקן יש מעין הפשטה בעלת גוון 

סימבוליסטי.
את ההשראה המרכזית אני שואבת ממקום עבודתי, 
מוסד שיקומי לאוכלוסיית אנשים בעלי פיגור שכלי 
יכולות  בי  חידדה  זה  במקום  עבודתי  ועיוורון. 
התופסים  אובייקטים  כאחד;  וחושיות  מחשבתיות 
זכו  עולמי,  אל  זלגו  אלו  אנשים  בחיי  מרכזי  מקום 

למיקוד במחשבותיי ובאו לידי ביטוי ביצירותיי.

liron anKava
unTiTleD, 2012

Wood and PVC pipes, wood lathe
100×60×100 cm

Looking deeper into the foundations of my 
work I realize that my artistic questions are 
questions of drawing, the answers to which 
I find through mediums that are not directly 
drawing-related.
My initial action is to select an image that 
in the course of the work process undergoes 
transformations, some of which have a kind of 
abstraction and/or symbolist tone.
My inspiration is varied but the common 
denominator is environment. My sources of 
inspiration are external to the artistic realm, 
such as my job, my social life, etc. My main 
inspiration is drawn from my place of work, 
a rehabilitation institution for people with 
mental retardation and blindness. It has 
sharpened both my conceptual and sensory 
abilities. These people have seeped into my 
world; they are on my mind and are expressed 
in my work.

lironanka@gmail.com
+972-504770750
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אייל אסולין 
נגרדו רישום מס' 5, 2012

גרפיט על נייר, 25×24 ס"מ

חוזר  עצמי  את  מצאתי  כאמן  התפתחותי  במהלך 
ברישום,  עצמיים  דיוקנאות  ליצירת  רבות  פעמים 
בציור ובצילום. הגוף והנפש הם ישויות המתפתחות 
הן  בו  והזמן  מהמקום  והמושפעות  הזמן  כל 
שצמחה  סדרה  מתוך  רישום  הוא  נגרדו  מצויות. 
פליטים,  נגד  האחרונים  השנאה  אירועי  בעקבות 
אני  ומתנוון.  משחיר  עצמי  את  רושם  אני  שבה 
האישי  מודע  התת  של  חשיפה  מאמין שבאמצעות 
והקולקטיבי האמן לוקח על עצמו את תפקיד הנביא 

ומכריז: "המלך הוא עירום!".

eyal assouline
nigreDo Drawing no. 5 
2012
Graphite on paper, 24×25 cm

Throughout my artistic development I 
often found myself going back to creating 
self-portraits in drawings, paintings and 
photographs. The body and soul are constantly 
transforming, and are always influenced by the 
space and time they exist in. Negredo is one in 
a series of drawings which emerged under the 
influence of the recent wave of hatred directed 
towards refugees. In this series I draw myself 
in a process of turning black and decaying. 
I believe that by revealing the personal and 
collective subconscious, the artist takes the 
role of the prophet and declares: “The king is 
naked!”

eyal.assouline@gmail.com
+972-52-5384958
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כרמל אשכנזי 
ללא כותרת, 2012

שמן, פחם ופסטל על בד, 100×130 ס"מ

אבסורדי,  ובאופן  אותי  מרתק  אנושי  הלא  העולם 
של  הגדולות  השאלות  של  עקבות  בו  מזהה  אני 
יצר  האכזריות.  של  תיאמן  שלא  הקלות  האנושות. 
להתעסקות  מושא  שהופכים  דימויים  ההישרדות. 
עניין  ונטענים  ויזואלי  באופן  נתפסים  ממושכת, 
או  מהתמונה  הטרנספורמציה,  תהליך  ומשמעות. 
וההפשטה.  הפירוק  את  יוצר  הציור,  אל  הדימוי 
והרגש  צורה,  מקבלות  המחשבות  הפעולה  בתוך 
ידי  של  טבעי  כהמשך  הפחם משמש  לגולמי.  הופך 
ושל האגרסיביות הגלומה בה. משום כך הוא נושא 
משמעות גדולה מבחינתי וחוזר שוב ושוב בעבודותי. 

carMel ashKenazi
unTiTleD, 2012

Oil, charcoal, pastel on paper, 130×100 cm

The non-human world captivates me mainly 
because I find in it traces of the greatest 
riddles of humanity. The unbearable lightness 
of cruelty. The insane drive to survive. The 
transformation from a photograph, or from an 
image in my mind, to a drawing deconstructs 
these images, shifts them from objects to 
abstractions. Charcoal prolongs my arm, 
continues it to the canvass as if it was part of 
me: an aggressive part of my body. It therefore 
has an immense significance for me and it 
keeps repeating in my works.

carmel97@walla.com
+972-54-6498331
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רעות בוכניק 
ללא כותרת, 2012

קולאז', נייר, טיפקס ועט

כשאני חושבת על ציור עולות בי מחשבות על נרטיב. 
גם בחלל הכי אקספרסיבי נוצר סיפור; בין אם על 
כתם וצורה ובין אם על דימוי מסוים. קולאז', בעצם 
היותו לא רציונלי, מאפשר לי לספר סיפור בדיעבד. 
אינני  אישי.  פורקן  כל  ראשית  היא  אמנות  עבורי 
יהיה  אליו  הזרם  או  הגדולה  המטרה  על  חושבת 
גרעין  הנץ  מרגע  כבר  העבודות  את  לשייך  ניתן 
היצירה. אני מאמינה כי לבקש מאמן להסביר את 
הציורים שלו או ממשורר את השירים שלו — חוטא 

לעיקר. המשמעות נחשפת רק באמצעות החיפוש.

reuT buchniK
unTiTleD, 2012

Collage, paper, pen and whiteout

When I think of painting I think of narrative. 
Even in the most expressive creation — a 
story takes shape; whether it is about color 
and form or about a specific image. Collage, 
an irrational creation by definition, allows me 
to tell a story in retrospect. For me art is first 
and foremost a personal outlet. I do not start 
thinking about the big objective or school it 
can be associated with in the future already 
at the inception of the artwork. I believe that 
asking an artist to explain his paintings or a 
poet his poems — misses the point. Meaning 
is only revealed through the search. 

reutbuchnik@walla.co.il
+972-50-7402092
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מאיה בורשטיין 
ללא כותרת, 2012

שמן על בד, 90×50 ס"מ

ומתעניינת  מהטבע  השראתי  את  שואבת  אני 
מתחולל  מה  בוחנת  אני  בעבודותי  שבו.  בניגודים 
בתהליך הפיכתו של דבר חי וטבעי לדימוי ביצירה 
והאובדן  השבר  את  מדגישה  אני  דו–ממדית. 
ושואלת  יותר  רחבה  מתמונה  בניתוק  שנוצר 
בתהליך  וגנריות.  ספציפיות  אודות  שאלות 
נוספים  רבדים  לחשוף  מבקשת  אני  היצירה 
צורתו  את  להבין  הדימוי,  בתוך  המסתתרים 
נותרו  האם  ולגלות  הפנימית  ומורכבותו   הבסיסית 

בו חיים.

Maya burshTein
unTiTleD, 2012

Oil on canvas, 50×90 cm

I am inspired by nature and am interested in 
the contrasts it contains. In my works I examine 
the transformation of the image from real life 
into a two-dimensional work of art. I emphasize 
the sense of calamity and loss, brought about 
by the detachment from a broader picture, 
and ask questions about general form 
versus singularity. In the creation process  
I seek to unravel additional layers 
hidden within the image, understand  
its basic shape and internal complexity, and 
find out if there is any life left in it.

maya111@gmail.com
+972-54-7964984
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עלמה בן יוסף
נר גיהנום, 2012

קולאז’, 150×70 ס"מ

)רובם  מגזרות של תצלומי קטלוג של פסלי ברונזה 
מופשט  דימוי  גבי  על  כקולאז’  מודבקות  רודן(  של 
והודפס  בפוטושופ  ולהבה( שהוכן  )צילינדר  נר  של 

בפלוטר.
צילום של ברונזה משמר את האופן בו היא מחזירה 

אור. 
טכניקת הקולאז’ מאפשרת את התכת הפסלים חזרה 

לחומר נוזלי ומבהיק.
הצילינדר  לצורת  ממושטרת  המותכת  ה”מאגמה” 

ומדמה חלב של נר.

alMa ben yoseF
hell canDle, 2012

Collage, 150×70 cm

Catalogue photos cutouts of bronze statues 
(mostly by Rodin) glued as a collage on an 
abstract image of a candle (cylinder and 
flame), prepared in Photoshop and printed on 
a plotter.
Photographs of bronze preserve the way it 
reflects light.
The collage technique allows the “melting” of 
the statues back into a shiny, liquid material. 
The molten “magma” is disciplined into the 
shape of a cylinder and simulates candle 
tallow.

alma.benyossef@gmail.com
+972-50-7856553
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שרה בנינגה 
 sleeping — DreaMing

2011
שמן על בד, 155×115 ס"מ

הציור שלי אינו נובע מהתבוננות, אף לא מצילום, 
אך הוא רווי בהתבוננות פנימית, שלעיתים מסרבת 
להתנסח במילים. שכבות הצבע, אשר מכילות בתוכן 
שברים של דימויים, זכרונות והשתקפויות פנימיות, 
בונות עולם תוך כדי שהן מחרבות עולם אחר, שגם 
הוא נבנה בתוך הציור. הנושא אינו הדבר שמוביל 
אותי בציור, אלא הצורך לייצר ניגודים: רך/קשה, 
קל/כבד, מהיר/איטי, דימוי/מופשט, שילובים אשר 
לעיתים נתפסים כלא–קוהרנטיים במציאות, ובציור 

מאפשרים עולם אחר. 

sara benninga
sleeping — DreaMing 
2011
Oil on canvas, 115×155 cm

My painting does not rely on observation or 
even photography, but it is saturated with 
an inwards observation, which often times 
refuses to submit itself to words. The layers 
of paint, which contain fragments of images, 
memories and inner reflections, create 
a world while simultaneously destroying 
another world, which was also formed in 
the painting. The subject is not what directs 
my creative process, but rather the need to 
create oppositions: soft versus hard, light 
versus heavy, quick versus slow, image versus 
abstraction. These combinations, often 
regarded as incoherent in reality, are the basis 
on which my painting is built, and enable the 
creation of another world in painting. 

sarabenninga@gmail.com
+972-54-6543955
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טל בר
ללא כותרת, 2012

שולחן: עץ בציפוי פורמייקה, אקריליק
פסל: פלסטלינה צבעונית, שיער 

גובה שולחן: 80 ס"מ, הפסל בקנה מידה אמיתי

בשר, אוכל וגזיזת ציפורניים, כמו גם ליכלוך וניקיון, 
מסמנים עבורי יחסי שליטה, חלק ממערכת היחסים 
שלי עם האב, בן הזוג או עם גבריות, מתוך תחושה 
אונים,  חסר  יצור  זמנית.  בו  ומשיכה  גועל  של 
חיוניות.  נבלה במבט סתום, חסרת  יונק, או  פועם, 
כירורגית  חפירה  פנימה,  חטטני  מבט  באמצעות 
את  לו  מעניקה  אני  מסויימת,  גולמיות  שני  ומצד 
והסתמיות  הריקניות  את  אולי  או  החיות  תחושת 
שבין  הזה  לרגע  חוזרת  אני  לעיתים  המוות.  של 
החיים למוות, שבו הגוף מאבד את רוח החיים שלו 
והופך לעוד חומר בעולם. בדומה להתקף אפילפטי, 
ריקון  במוח,  חשמלי  קצר  כלום,  של  רגע  יש  בו 

והפרשה של הגוף. 

Tal bear
unTiTleD, 2012

Table: wood covered with veneer, acrylic
Sculpture: Color plasticine, hair
Table height: 80 cm, the sculpture is life size

For me, flesh, food and nail clipping as well as 
filth and cleanliness, are indicators of control 
in relationships; part of my relationships with 
the father, significant other or masculinity, 
from an attitude of simultaneous disgust and 
attraction. A helpless, pulsating, suckling 
creature or a listless, dead-eyed carcass. 
Through surgical introspection that rummages 
inside, along with certain rawness, I give him 
a sense of vitality, or maybe the emptiness 
and meaninglessness of death. Sometimes 
I go back to that moment between life and 
death, when the body loses its liveliness and 
becomes just another material. Like in an 
epileptic episode, when there is a moment 
of nothingness, a short circuit in the brain, 
draining and discharging the body. 

beartaltul@gmail.com
+972-52-3379273
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נעם בר 
עגלת ים, 2012

סקייטבורד, יציקת בטון, נייר, ספריי צבע, 
גלגלי סיליקון, עץ
90×130×180 ס"מ

בעבודה עגלת ים אני מנסה ליצור קונפליקט שבונה 
ישן  למת,  חי  לכבד,  קל  ליציבות,  תנועה  בין  מתח 
לחדש. בעבודה מתקיים מפגש בין עולמות שונים, 
המציע  חדש  דימוי  שמולידים  מנוגדים,  לכאורה 
מתלכדים.  השונים  הפרטים  בו  אמביוולנטי  עולם 
אני רוצה לספק נקודת מבט ייחודית, כזו שתפתח 
ההכרה  גבולות  לבחינת  אפשרויות  אנשים  בפני 
והתפיסה שלהם על ידי הרחבה זמנית של המודעות, 
כשהם נחשפים לדבר בלתי רגיל, יוצא מהכלל. אני 
רוצה לחשוף את המנגנון והקשר בין המקרים, את 
בעולם,  התופעות  של  וקיומן  להיווצרותן  הסיבות 

תוך הותרת מידת מה של ספק. 

noaM bar
yaM carriage, 2012

Skateboard, concrete cast, paper, spray paint, 
wood, silicon wheels
180×130×90 cm

In Yam Carriage I try to create a conflict 
that forms tension between movement and 
stability, light and heavy, life and death, new 
and old. In the work, there is a meeting of 
seemingly different and contradictory worlds, 
which give birth to a new image; one which 
suggests an ambivalent world where the 
different details coalesce. I would like to offer 
a unique view point, one that will provide 
people with an opportunity to explore their 
limits of perception through a temporarily 
expansion of their consciousness, as they 
are exposed to an extraordinary, unusual 
object. I want to uncover the mechanism 
and connection between the events, the 
reasons for the creation and existence of the 
phenomena in the world, while at the same 
time preserve a good measure of doubt. 

nm_bar@yahoo.com
+972-547288808
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יצחק ברגיל 
דריבן סטאר מנגנת בנבל 

2012
שמן על בד, 150×100 ס"מ

אינדי.  פורנו  וכוכבת  דוגמנית  היא  סטאר  דריבן 
שלה  מהדמות  שהוקסמתי  מכיוון  אותה  ציירתי 
ורציתי לצייר דמות אישה, כפי שעשו לפני ציירים 
רבים בתולדות האמנות. דריבן אינה קלאסית — לא 
במובן של ציור קלאסי ולא במובן של כוכבת פורנו 
קלאסית. גם הנבל אינו קלאסי ונראה כמו נבל של 

קרקס או פארק שעשועים.
הקעקועים שלה מייצגים צריכה, מותרות, הוללות, 

אלימות ומוות, כדוגמת גלידה עם דובדבן גולגולת.

iziK bargil
Draven sTar playing 
The harp, 2012
Oil on canvas, 100×150 cm

Draven Star is a model and indie porn star. I 
painted her because I was fascinated by her 
character and wanted to paint a woman, like 
many famous painters in the history of art did 
before me. Draven is not classic — not in the 
sense of classic painting nor in the sense of 
a classic porn star. The harp is also not very 
classic and looks more like it belongs in a 
circus or an amusement park.
Her tattoos stand for luxury, debauchery, 
violence and death, for instance ice cream 
with a cherry skull on top.

izikbg@gmail.com
+972-50-7865970
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טל גלבוע 
דיוקן עצמי עם חשופית על 

הראש, 2012
עיפרון על נייר, 14.5×12.5 ס"מ

בעבודה אני שואפת להגדיר באופן המדויק ביותר, 
להישיר מבט, לאפשר מרחב מחייה למחשבה, ליצור 

אפשרויות.
אלו שאלות של ניסוח מחשבה שרואים. ציור קו של 

מחשבה.
מהיר  ציור  מעוננת,  בטמפרטורה  נמוך,  בווליום 
ברור.  לגמרי  לא  אבל  חשוף,  משהו  שמשאיר 
האמנות שאני יוצרת היא להטוט. היא קרקס; שיווי 
יציבות,  חוסר  והיעלמות,  נוכחות  וריחוף,  משקל 

שאיפה וקרקוע. 
אני יוצרת מטבעות לשון ויזואליים.

Tal gilboa
selF porTraiT wiTh a 
slug on My heaD, 2012
Pencil on paper, 12.5×14.5 cm

When I work I aspire to define things as 
accurately as possible, look directly, allow 
space for thought, create possibilities.
These are all questions of phrasing a thought 
in a visual way. Drawing a line of thought.
In low volume, in a cloudy temperature, quick 
painting that leaves something exposed, yet 
not completely understood.
The art I make is a stunt. It is a circus; 
balance and weightlessness, being present 
and disappearing, instability, aspiration and 
grounding.
I create visual figures of speech.

talgil3@gmail.com
+972-52-4377873
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גיא גרינברג 
תחנה #1, 2011

שמן על בד, 132×100 ס"מ

דברים  הופך  אני  מגוחכים  עד  פשוטים  בחיבורים 
מצייר  אני  מטופשת  ברצינות  לזרים,  מוכרים 
סצינות מדע בדיוני שנשארות בתחום העממי, נופים 
מחדש,  ומחוברים  מפורקים  מהיומיום,  שנאספים 
עולמות  לו  שממציא  משאית  נהג  של  פנטזיות 
שנראים  וגשרים  מכבישים  שמתחילים  חדשים 

מהחלון הקדמי שהופך למסך קולנוע.

guy grinberg
sTaTion #1, 2011

Oil on canvas, 100×132 cm

By simple to ridiculous juxtapositions I 
transform the familiar to strange, with 
foolish seriousness I paint science-fiction 
scenes that remain in the realms of popular 
culture, landscapes gathered from everyday 
life, disassembled and reassembled, fantasies 
of a truck driver who invents new worlds that 
begin with roads and bridges viewed through 
the windshield that becomes a cinema screen.

grinberguy@gmail.com
www.guygrinberg.com
+972-50-8668992 
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בר דביר
דיוקן עצמי, 2012

צבעי מים ועיפרון על נייר, 14.8×21 ס"מ

רישום  שלי.  בסיסית  הכי  הפעולה  הוא  הרישום 
אלים, יצרי, אינטנסיבי, כואב ומהיר. רישום שפוצע. 
שמפעיל  מנגנון  בוראת  אני  החזרתי  הרישום  דרך 

את עצמו, מתקיים ונעלם עם כל קו וקו.
עצמה  הפעולה  באלימות.  עוסקות  שלי  העבודות 
מתארת.  שהיא  מה  גם  כמו  אקספרסיבית,  אלימה, 
לדמות  שנכנס  חלל  מחוק.  ריק,  חלל  אותי  מעניין 
עולם  החוצה.  לפרוץ  מנסה  כשהיא  אותה  ומעלים 

שמתחיל להרקם ולהפרם.
והיברידיים.  חייתיים  דימויים  עם  עובדת  אני 
הופכת  ואני  אנושיות  הופכות  חיות  בהם  מקומות 
חייתית. אלו הם מצבים ראשוניים, פרה–מחשבתיים, 

טבעיים, מיניים ופראיים.

bar Dvir
selF porTraiT, 2012

Watercolor and pencil on paper, 21×14.8 cm

Drawing is my basic action. It is a violent 
drawing, impulsive, intense, swift and 
painful. Drawing that wounds. Through 
the repetitiveness of the drawing I create a 
self activating mechanism. Appearing and 
disappearing with each and every line.
My work deals with violence. The action itself 
is violent and expressive and so is the subject. 
I am interested in empty or erased spaces. A 
space that enters the figure and conceals it, as 
it tries to break through.
A world that starts becoming and unraveling. 
I work with animalistic and hybrid imagery. 
Situations in which animals become human 
and I become an animal. These are primal 
situations, pre-cognitive, natural, sexual and 
wild.

bardvir2@gmail.com
www.bardvir.com
+972-54-5696987
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ינון דה גרוט
שמעון התרסי, 2009

ברזל, 245×260×355 ס"מ

אני מתעניין בעיקר בפיסול חוץ שמדבר בכמה שפות: 
השפה הוויזואלית, החומרית והמושגית. בבנייה של 
מונומנטים גדולים שיתקשרו עם קהל רחב של צופים 
ובכך יזמנו מגוון רחב יותר של תגובות. בעבודה עם 
פרויקטים  לבצע  הזדמנות  ישנה  הציבורי  המרחב 
ולהעניק  פועלות  נפשות  של  רב  מספר  שכוללים 

לקהילות את הכוח לעצב את הסביבה בה הן חיות.

enon De grooT
shiMon haTarsi, 2009

Black iron, 355×260×245 cm

I am predominantly interested in outdoor 
sculptures that speak many languages: the 
visual, the tactile and the conceptual. In the 
construction of large monuments that would 
communicate with a wider public, and in that, 
attract a broader variety of views. Working 
with public spaces provides an opportunity 
to coordinate projects that include a large 
number of working and creating people and 
to give communities the power to shape the 
environment in which they live.

enondegroot@yahoo.com
+972-54-7930163
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עדי דהן
נרתיק לגזר, ביצת נחושת, 

ביצת כסף, 2012
נחושת, כסף, עץ אגוז

שמדאיג  ממה  אחד,  מצד  אמנות?  עושה  אני  ממה 
אותי: מנגנוני ידע, הקשר בין הביטוי הוויזואלי של 
המידע לבין אופן הפצתו וצריכתו, יצירת נרטיביים, 
צורות של כוח וחרדה. ומצד שני ממה שמושך אותי: 
הפיתוי של האובייקט, אינטימיות בין אדם לדימוי, 

כריזמה של פסל, חפץ יפה.

aDi Dahan
a carroT case, copper 
egg, silver egg, 2012
Copper, silver, wood

What is my art made of? On the one hand, 
of my concerns: mechanisms of knowledge, 
the connection between the visual aspect 
of information and the way it is consumed 
and distributed, creating narratives, forms of 
power and anxiety. And on the other hand, of 
my desires: the object’s temptation, intimacy 
between viewer and image, a sculpture’s 
charisma and the beauty of an object.

adiidahan@gmail.com
+972-50-3204344
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יואב וינפלד 
עלילת דם, 2012

הצבת וידאו, ארבע מקרנים, 5:20 דק'

מראות לא אמיתיים כאלה, הבזקים כאלה של הלא 
של  מסוימים  אפקטים  המציאות,  בעולם  מציאותי 
אור בנוף הפרוש לפנינו או בעיניו של אדם אהוב, 
העמוקים  הרגשות  את  בנו  שמציתים  אלה  הם 
ביותר שלנו, על כל פנים, את מה שנדמה לנו שהם 

הרגשות העמוקים ביותר שלנו."
)וו. ג. זבאלד, "אוסטרליץ"(  

כמה מעט צריך כדי ליצור חרדה; היא נמצאת שם 
משתנה  שלב  באיזה  ובאחר.  בקרוב  וכה,  כה  בין 
הידיעה על מה שנמצא בשדה הראיה. מהו הרגע 
החמקמק שבו הזר חודר להתרחשות המוכרת, הריח 
הופכת  התנועה  לאור,  הופך  הצבע  לקצב,  הופך 

למבט והתוקף הופך לנתקף.

yoav weinFelD
blooD libel, 2012

Video installation, 4 projectors, 5:20 min.

It was such unreal phenomena, the sudden 
incursion of unreality into the real world, 
certain effects of light in the landscape spread 
out before us, or in the eye of a beloved 
person, that kindled our deepest feeling, or at 
least what we took for them.
 (W. J. Sebald, Austerlitz)

It takes very little to create anxiety: it is 
already there. In my work, I create an optical 
uneasiness, an etiological uncertainty. I 
search for the moment when the foreign first 
penetrates the familiar occurrence: smells 
turn to sound, color becomes light, movement 
becomes vision, and the aggressor is attacked.

yoav.weinfeld@gmail.com
+972-54-7845523
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רותם זוטא
האיש שבקיר, 2012

חתולי מזל, מראות, בטון, יציקות גבס, סיליקון, 
צבעי אקריליק וחליפה

האיש שבקיר: 35×55×186 ס"מ; חתולי מזל 
ומראות: 10×12×32 ס"מ

השעתוק  טכנולוגיית  של  המואצת  ההתפתחות 
באופני  ויסודי  עמוק  שינוי  חוללה  העשרים  במאה 
כולה.  האנושית  החברה  של  המציאות  הבניית 
השיח  על  מושתתת  שהיתה  המודרנית,  התרבות 
החלה  והרציף,  הכרונולוגי  הזמן  תלוי  המילולי 
סובבת סביב שיח חזותי. שיח זה מתאפיין בקטגוריות 
מרחב המאפשרות את ההימנעות האנושית מקיום 
בהווה אובייקטיבי, כמו גם את ניתוק התלות בגופנו, 
במעמדם  התמורות  שלנו.  בזיכרון  או  בחושינו 
המציאות  והבניית  החזותי  הייצוג  אופני  של 
הטכנולוגיה  של  )בסיועה  עמן  גררו  הווירטואלית, 
של  תהליכים  הכלכלית(  המערכת  של  ובעידודה 
ניידות  אימננטיות,  דחיסות,  הקצרה,  השטחה, 
הטכנולוגיה  כאמן,  בסיסית.  משמעות  והעלמת 
המדמים  חללים  ליצור  לי  מאפשרת  העכשווית 
את  ולחגוג  הגוף,  מן  האנושי  הקיום  היפרדות  את 

מיותרותו החדשה.

romiz69@gmail.com
+972-54-5767703

roTeM zuTa
The Man in The wall, 2012

Lucky cats, mirror, concrete, plaster casts, 
silicon, acrylic paint and a suit
The Man in the Wall: 186×55×35 cm; Lucky 
Cats and Mirror: 32×12×10 cm

The accelerated advancement of mechanical 
reproduction technology in the 20th century 
has perpetuated a deep and fundamental 
change in the modus operandi and reality 
construction of human society. The modern 
culture, well established in a chronological, 
continuous verbal discourse, turned to a visual 
discourse, characterized by spatial categories 
that enabled both the human avoidance of 
objective present, as well as a detachment 
from our senses, memory and body. These 
changes in the status of visual representation 
media and the construction of the new virtual 
reality have brought with them (with the aid 
of technology and the encouragement of the 
financial system) processes of flattening, 
foreshortening, compression, immanence, 
mobility and obscurity of direct meaning. 
As an artist, the current technological 
advancements allow me to create spaces that 
simulate a necessary upcoming departure 
from the body, and celebrate the body’s new 
dispensability.
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קובי זוילי 
החלון הגדול, 2012

אקריליק על בד, 150×200 ס"מ

ח"ן.  ויודעי  האמנות  למבקרי  רק  ולא  לעם  אמנות 
מובנת  להיות  בכדי  נחותה  להיות  חייבת  לא  היא 
אבל היא גם לא צריכה להתנשא מעל הצופה. היא 
לא צריכה להיות ריאליסטית אך היא גם לא חייבת 
להפוך לאבסטרקט מוחלט. אני משוטט בין המקומות 
האמנות  את  יוצר  הפנימי,  עולמי  ובשילוב  האלה 

שלי.

Kobi zvili
The greaT winDow, 2012

Acrylic on canvas, 200×150 cm

Art for the people and not only for art critics 
or insiders. Art does not have to be inferior 
to be understood, but it also should not 
patronize the viewer. Art does not have to be 
realistic, but it also does not have to be total 
abstraction. I wander between these worlds, 
and by incorporating my inner world, I create 
my art.

kobibon10@gmail.com
+972-54-5831170
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אוריאל זילברשטיין 
טרוס, 2012

שמן על בד, 120×120 ס"מ

בעבודותי אני מנסה להעביר תחושה של בלבול ואי 
סדר, אבל באופן מאורגן. אני מבקש לגרום לצופה 
מחפש  הוא  אשר  הדבר  את  לזהות  בציור,  להאבק 
בו, לאפשר לעצמו ללכת לאיבוד בתוך הכאוס, ובכל 
זאת למצוא תחושת שייכות, דימוי מטושטש, משהו 

להאחז בו.
רוצה  אני  הציור.  לשם  מצייר  אני  מסוים,  במובן 
אני  למדיום.  תשוקה  מעין  ישדרו  שלי  שהציורים 
רוצה שהצופים יתבוננו בהם בהתרגשות ויחד עם 
זאת עם מידה של ספק, מתוך תחושה שלא לגמרי 

ברור מה קורה שם.

uriel silbersTein
Teros, 2012

Oil on canvas, 120×120 cm

In my works I try to convey some sense of 
confusion and disorder, but in an organized 
way. I want the viewer to struggle with the 
painting, find whatever he is looking for in 
it, allow himself to be lost in the chaos and 
nonetheless find some sense of belonging, a 
blurry image, something he can grab on to. 
In a way, I paint for painting’s sake. I want my 
paintings to transmit some kind of passion 
for the medium. I want people to look at them 
with excitement and at the same time with 
doubt, with that feeling of not knowing exactly 
what is going on in there.

urielsilberstein@gmail.com
+972-52-7987885
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נג'את ח'אלד טמיש 
ח'ראביש — קשקושים, 2012

שליכטה צבעונית, חומר תעשייתי לבניין ועיצוב 
בית, 170×150 ס"מ

עשיתי כמה שכבות, עבדתי בשפכטל בנסיון למצוא 
צורה שאני צריכה. 

ערבבתי כמה צבעים ביחד וכמה שכבות. 

naJaT KhaleD TaMish
DooDles, 2012

Color wall putty, industrial cement based 
material for construction and home 
decoration, 150×170 cm

I did some layers, worked with putty, trying to 
find a shape I needed. 
I mixed together some colors and some layers. 

najat.gigi@gmail.com
+972-50-8767574
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מיכל חביון 
שבע בבוקר, בעולם עוד 

יש סדר, 2012

פרט מתוך הצבת וידאו, לופ

התערוכה כוללת חמישה קטעי וידאו, שני אובייקטים 
וסאונד. הקטעים צולמו בבית החולים הדסה עין כרם 
לפנות  ועד  שבירושלים משעות הלילה המאוחרות 
בוקר, כשהמקום ריק מאדם. קטעי הווידאו מתעדים 
פעולות שביצעתי בתוך חללים שונים בבית החולים. 
הפעולות הן מינוריות, שקטות ובעלות פן תיאטרלי 
התודעתיים  במצבים  משתמשות  הן  והומוריסטי. 
והרגשיים שמייצרת הארכיטקטורה ומקצינות אותם 
לרמת האבסורד. התערוכה נקראת על שם הנעימה 
 Morgens um sieben ist ,המוסיקלית שמלווה אותה
die Welt noch in Ordnung בביצוע המלחין והמנצח 

הגרמני ג'יימס לאסט ותזמורתו.

Michal chevion
in The Morning aT 
seven, The worlD is 
sTill in orDer, 2012
Detail from video installation, loop

The exhibition is comprised of five videos, 
two objects and audio. The videos were shot 
in Hadasa Ein Karem Hospital in Jerusalem, 
from late night to early morning, when the 
place is empty. The videos document actions 
that I performed in different spaces of the 
hospital. The actions are subtle, quiet and 
have a humoristic and theatrical nature. They 
use the consciousness and emotional states 
evoked by the architecture, amplifying them 
to the point of absurdity. The exhibition is 
entitled after the musical tune accompanying 
it Morgens um sieben ist die Welt noch in 

Ordnung, performed by the German orchestra 
composer and conductor James Last and his 
band.

ch.michal@gmail.com
+972-52-3745552
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צחי חכמון 
ללא כותרת, 2012

מזרונים, ווים, גומיות

דור סוטה בחלל הריק

חברו הטוב של האדם הוא האובייקט.
האדם  את  לחקור  צורך  אין  חברה  לנתח  מנת  על 
אלא לבחון את העדות האילמת סביבו: לזהות את 
הדפוסים, אותן תבניות שמגדירות את הסביבה, ואז 

לנטרל אותן, לבודד אותן ולהציף אל פני השטח.
העבודה עוסקת באנשים אבל את לא תמצאי אותם 
שם; ניתן למצוא רק ראיות ועקבות לחיים קודמים. 
מקום שזה עתה ננטש או שעתיד להתרחש בו דבר 

מה.

Tsahi hacMon
unTiTleD, 2012

Mattress, hooks, elastic bands

Perverse Generation in Empty Space

Marvelous architecture shown in pieces, each 
basic part still displays different rules.
The public portrayal of space is being 
questioned.
Pushing the boundaries by forming new 
boundaries.

tsahi.hacmon@gmail.com
+972-50-2251755
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אורי טוכמן 
שולחן קראפס, 2012

עץ, עור, זמש, לבד, מצלמת רשת וקוביות
75×230×135 ס"מ

בעבודות אני מנסה לברר כמה תחומי עשייה יכול 
מהנדס,  מלאכה,  איש  אחד:  אדם  עצמו  על  לקחת 
ממציא, שחקן סנוקר, צייר. בתוך כך אני יוצר מערך 
של אובייקטים שמטרתם לשרת את החלל ולפעול 

אחד ביחס לשני.
מדובר בחפצים פונקציונליים, אשר חלק מהדי–אן–

איי שלהם נושא דקורטיביות מסוימת. הדקורטיביות 
בעבודות שייכת לסגנון סצפציפי שניתן לזהות עם 
המאה  עם  דיוק,  ליתר  או  עשרה,  התשע  המאה 
שלנו  במבט  משתקפת  שהיא  כפי  עשרה  התשע 
חנות  של  גבריות  יוקרה,  של  כמסמן  כלומר  היום: 
מתנות לגבר. בהצבה אני יוצר חלל שנע על הגבול 
חודש  הימורים,  מועדון  לבין  הלבנה  הקוביה  בין 
דקדנטי,  כמו  סגנון  היא  התוצאה  הפתיחה.  לפני 
ערב רב של תקופות שמתענגות על עצמן ובו בזמן 

קורסות.

uri TuchMan
craps Table, 2012

Wood, leather, suede, felt, webcam and dice
135×230×75 cm

In the work I attempt to examine just how 
many functions one can take upon himself: a 
craftsmen, engineer, inventor, snooker player 
and painter. In the process I create a set of 
objects that relate to space and to each other, 
forming a theme of their own. 
The objects are functional and decorative at 
the same time. Their aesthetics reflect 19th 
century style as seen through the perspective 
of present day, which is to say, they take the 
form of items from a men’s gift shop, luxurious 
and dandy in style. In the installation I create a 
space which is somewhere between the white 
cube and a casino, a month before its opening.
The result is a decadent style, a mixture 
of periods that relish themselves, while 
simultaneously collapsing.

uritu44@gmail.com
+972-52-4749477
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יסמין יוסף־חסידים 
King oF cool )JuKebox( 

2012
מתוך התערוכה "צוות לעניין" 

102×12×12×12×12×20×12×12×12×12×102×
100 ס"מ

כחול, תכלת, לבן, זהב, כסף — נצנצים.

yasMin yoseF-hassiDiM
King oF cool )JuKebox( 
2012
from “The A Team”
102×12×12×12×12×20×12×12×12×12×102×100
cm

Amsterdam 
Acrylic — Reflex Yellow 256, 
Reflex Orange 257, Reflex Rose 384, Black 736
Pebeo
Acrylic — Iridescent Blue Black 360, 
Iridescent Green 359, Precious Gold 350
Olio HD
Oil — Moon White 572,
Talent
Gouache — White 100, Scarlet 334, 
Yellow 200

yasmin6969@hotmail.com
+972-54-6946665
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רן ימין 
ללא כותרת, 2012

מתכות, גדרות, בדים ושלל חומרים שנמצאו על 
גבול ירדן–ישראל

בתהליך העשייה שלי אני מבקש לעסוק באסתטיקה 
של האמנות ובחיבור שלה לשירותי הצבאי בגבול 
או  הסודיות  תחושת  את  ליצור  מנסה  אני  ירדן. 
תחושת החיפוש אחר הדבר הנסתר מהעין, אותה 
חוויתי במהלך סיורים לאורך הגבול בחיפוש אחר 

מסתננים.

ran yaMin 
unTiTleD, 2012

Metals, fences, fabrics and various materials 
found on the Israeli-Jordanian border

In my work process I address the aesthetics of 
art and its connection to my military service 
on the Jordanian border. I try to create the 
sense of secrecy or a feeling of searching for 
something that is hidden from view, which I 
experienced during patrols along the border in 
search of infiltrators.

ranyamin1@walla.com
+972-52-3373229
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אליה כהן
ראש, 2012

בד, נייר וחוט ניילון, 170×300 ס"מ

תחושה  להעביר  הרצון  הוא  אותי  שמניע  מה 
למשל  פיזית,  חוויה  של  במובן  תחושה  מסויימת, 
חלק  של  מקורן  וציפה.  דממה  למעמקים,  שקיעה 
שמגיבות  ופשוטות  מהירות  בפעולות  מהעבודות 
השונים  הצדדים  החלל  עם  במפגש  מסביב.  לעולם 

שבעבודתי נפגשים ומתחברים.
ויוצר  אותו  קוטע  החלל,  את  וממסגר  חלול  הראש 
ולו  דרכו,  לעבור  הצופה  את  שמוביל  מסלול  מעין 
במבט. הוא ריק אבל משנה את החלל בהתאם אליו.

eliya cohen
heaD, 2012

Fabric, paper and nylon thread, 170×300 cm

I wish to convey a certain feeling, feeling in 
the sense of a physical experience, for instance 
sinking in the depths, continuous silence and 
floating. Some of my works originate in quick 
and simple actions which respond to the 
outside world. When installed in space, the 
different aspects of my work meet and come 
together. 
The hollow head frames the space, cuts it and 
creates a certain trail leading the viewer to 
pass through it, even with a glance. The head 
frame is empty but nevertheless changes the 
space.

coheneliya@gmail.com
+972-52-5497963
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גיל־לי כהן 
ללא כותרת, 2012

וידאו, 1:00 דק'

פשוט  להידלק,  או  עצמי,  את  להדליק  יכולה  אני 
ככה/ היד שלי נעה מעצמה/ להיות מסוגלת, לשלוט 
שלי  העיניים  לרווחה/  פקוחות  עיניים  עם  בחיים/ 
שהמבט  ככל  בדם/  מופעלות  מצלמות  שתי  הן 
שלי יותר פתוח ונוקשה לעיניהם של אחרים, ככה 
התמונה יותר מבריקה/ ככל שהאובייקט מוזר יותר, 
ככה אני בוהה בו יותר/ אני אוהבת את העצבנות 
אנוש,  בן  על–ידי  המופעלת  מצלמה  הווידאו/  של 
תמונות  כמו  הם  מקריים  דימויים  מסונכרנת/  לא 
בתת מודע שלי/ דימויים מהתת מודע של מכשיר 
הצילום/ ליצור וידאו משמעו לעשות, הרלוונטיות 
כל  מקום,  בכל  להיות  יכולה  אני  שלי/  החברתית 
את  מזהה  אני  פחד/  לחוש  לא  רוצה  הייתי  אחד/ 

עצמי שוב.

gil-li cohen
unTiTleD, 2012

Video, 1:00 min.

I can turn myself on or get turned on/ Just like 
that/ My hand is self motivated/ To be able, to 
master life/ With eyes wide open/ My eyes are 
two blood-powered cameras/ The more openly 
and relentlessly I look into other people’s eyes, 
the more brilliant the picture/ The stranger 
the object I see, the longer I stare at it/ I love 
the nervousness of video/ A camera operated 
by a human being, out of sync/ Chance images 
are like the pictures in my own subconscious/ 
Images of the subconscious of the video 
machine/ Making videos means doing, my 
social relevance/ I can be anywhere, anybody/  
I would like to have no fear/ I recognize 
myself again.

gillico11@gmail.com
927-52-8402211
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יובל כהן
זאת שהלכה, 2012

מיצב וידאו, פרט

"צף או שוקע"

האובייקט נמצא בחלל
האדם גם הוא בחלל

יש גרביטציה
ועוד אלף חוקים אחרים

על כן יש להחליט
אם צפים או שוקעים

yuval cohen
The one who wenT 
away, 2012
Video installation, detail

“Floating or Sinking”

The object is in free space
Man is also in free space
There is gravitation
And a thousand other rules
Therefore, you must decide
Whether to float or to sink

yonatanro@gmail.com
+972-54-5482007
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טליה כץ 
ללא כותרת, 2012

צבעי מים על זכוכית, 12×15 ס"מ

אשר  שונים  מצבים  כץ  טליה  מציגה  ביצירותיה 
של  שונים  סוגים  ויוצרים  זה  עם  זה  מתכתבים 
נרטיבים אשר סוחפים את הצופה לעולמה הפרטי 
ושוטפים אותו אל תוך דמיונה. עבודותיה עוסקות 
שבין  הבינארי  ובהבדל  המטלטל  בפער  בעיקר 
החיים למוות כשבמרכז עומד הרגע הקריטי הקצר 
והבר–חלוף, הרגע שלפני המוות או הרגע שאחרי 
החיים: הראשון מתאפיין בחיות צבעונית וארעית, 
וצועקת.  מכה  באפרוריות  מתאפיין  השני  ואילו 
עבור טליה הרגע הקריטי הזה מייצג רגעים קבועים 

שהיא חווה כל הזמן. 
כל צייר מכיר את הרגע בו עמלו נושא פרי, ויצירתו 
קלה, כשהוא  ונושמת. בחלוף שעה  הצבעונית חיה 
שב ומתבונן בה, משהו בה, בו, נרקב, קמל, מת. את 
טליה  מחייה,  נפרד  בלתי  חלק  שהוא  הזה,  הרגע 

נוצרת בציוריה.

Talia KaTz
unTiTleD, 2012

Watercolors on glass, 15×12 cm

Talia Katz’ works portray the moment 
fluttering between life and death. Both the 
grotesque and the beautiful moment before 
death and after life: the first is characterized 
by vivid colors and liveliness, while the second 
is characterized by monochrome grayness. 
This critical moment represents moments in 
Talia’s day to day life. Every artist knows the 
moment when his labor starts to bear fruit, 
and the colorful creation starts breathing and 
comes alive. An hour later, when he goes back 
to look at the work, something in the piece 
seems decaying, withered and dead. This 
moment, which is an integral and crucial part 
of Talia’s life, is preserved in each and every 
one of her paintings.

ktalia87@gmail.com
+972-54-5805905
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אינגה ליטווק 
זכור אותי, אני אוהבת אותך 

2012
חוט ברזל, 21×17 ס"מ

inga liTvaK
reMeMber Me, i love 
you, 2012
Wire, 17×21 cm

ingalitvak@gmail.com
+972-54-5246999
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דניאלה ניגוס דיאמנט
ללא כותרת, 2012

גרפיט על נייר, 70×50 ס"מ

בפנטזיה,  לעיסוק  חוזרת  אני  הרישומים  בסדרת 
בעולם של ילדות וסיפור. נופים ועיטורים ממחוזות 
זמן אחר פוגשים את  ותודעה של  ורחוקים  אחרים 
את  בקפידה  בוחרת  כשאני  אותי,  שסובב  העולם 
נקודות המפגש או הניתוק ביניהם על הנייר. מצבים 
תזוזה  העלמות,  כגון   — בדמיון  רק  שמתקיימים 

וזיכרון — צריכים להתגלם בפעולה הרישומית.

Daniella nagus 
DiaManT
unTiTleD, 2012
Graphite on paper, 50×70 cm

In this series of drawings I return to a land of 
fantasy, literature and childhood. Views and 
patterns from my English background, setting 
of a different time and place, come together 
with the world around me and I must choose 
how these worlds meet on the paper. That 
which does not exist in reality — memory, 
movement, disappearance — must take form 
through drawing. 

daniella.nagus@gmail.com
+972-52-7203665
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אורית סבטי 
אני וסבתי, 2011

שמן על בד, 102×122 ס"מ

הייתי כבת שש כאשר משפחתי עלתה ארצה מאירן 
בארץ  הפרסית.  התרבות  את  מאחור  והשאירה 
הנשים   — שוביניסטי  הוא  לנשים  היחס  הנוכרית 
נשארות בבית, מנקות ומבשלות ואילו הגברים זוכים 
אותי  מתארת  יצירתי  לעבודה.  ויוצאים  לעצמאות 
יושבת  וראשוניות,  טוהר  המסמלת  לבנה  בשמלה 
כרית  כשברקע  העשבים  את  המנפה  סבתי  לצד 

מעוטרת בערבסקות. 

oriT sebTy
Me anD My 
granDMoTher, 2011
Oil on canvas, 122×102 cm

I was about six years old when my family 
emigrated from Iran to Israel and left behind 
the Persian culture. In the foreign land the 
attitude towards women is chauvinistic — the 
women stay at home, cleaning and cooking, 
while the men have independence and 
jobs. In my work I depict myself in a white 
dress, which symbolizes purity and the 
beginning of a new life. I am seen sitting at 
my grandmother’s side while she is sifting the 
weeds, on the background of a pillow adorned 
with arabesques. 

orit.sebty@gmail.com
+972-50-9636655
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שיר סבר 
ללא כותרת, 2012

סטילס מתוך עבודת וידאו
עבודת וידאו עם שלושה מסכים, חלק ראשון, לופ

מפרה  שתכליתו  עולם  ליצור  ניסיתי  זו  בעבודה 
ומכלה.

יכולה  אני  באמצעותו  כחומר  בגוף  משתמשת  אני 
לבנות עולם שמייצר חוקים ותשוקה משלו. העבודה 
או  קיימים  פעולה,  או  ממקום  מתחילה  לרוב  שלי 
מדומיינים, שמניעים אותי למצוא ולהחיות אותם. 

shir sever
unTiTleD, 2012

Stills from video work
3 channels video work, part 1, loop

In this work I have tried to create a world 
which essence is fertility and destruction. 
I use the body as a material with which I 
can create a world that has specific rules, 
meanings, structures and desires. My work 
usually starts from the construction of an 
image inspired by places and actions, real or 
imaginary, which motivate me to capture and 
revive them. 

shir.sever@gmail.com
+972-50-6348778
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אלכסנדרה סובירון
הר כחול, 2012

פסטל שמן על נייר, 70×50 ס"מ

נוגע לא נוגע
הוא קליל, רשת אינסופית של סיבי תאורה

ואז הזמן לוחץ את ידי כחבר
ואין לו משקל ואינו תובע 

רק עובר אורח כמוני

alexanDra souviron
blue MounTain, 2012

Oil pastels on paper, 50×70 cm

Touching not touching 
It is light, an endless web of optical fibers
and then time shakes my hand as a friend
and it is weightless and undemanding
just a wayfarer like me
shurka10@yahoo.com
+972-50-2669656
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נופר סלע 
חלון לעיסאוויה, 2012

שמן על בד, 160×160 ס"מ

תוך  מבצלאל.  ההר  במורד  נמצא  עיסאוויה  הכפר 
אי  מדהים:  דבר  התגלה  לעברו,  התבוננות  כדי 
אפשר לראות אותו. הוא ממלא את חלונותינו, אך 
אימפריאליסטי  מבט  להמיר  בנסיון  מעינינו.  נעלם 
בניינים  סבך  הוא  חזרה  שמביט  הדבר  עין,  בקשר 
הוא  סחור:  סחור  הולך  המבט  וכך  חלונות.  פעורי 
וחזרה  לחלון  מבעד  העיניים,  דרך  החוצה  יוצא 
של  הציור  התנועה.  אחרי  עוקבת  היד  פנימה. 
קורס,  החוצה  המבט  בו  במקום  מתרחש  עיסאוויה 
ובזמן בו לציור אמונה מועטה בהתבוננות מהחלון, 
להפגש.  באפשרות  מועטה  אמונה   — ולאנשים 

במקום ובזמן האלה אני יוצרת.

nuFar sela
winDow To issawiya 
2012
Oil on canvas, 160×160 cm

The village of Issawiya is right down the hill 
from Bezalel. While observing it, something 
amazing was revealed: it is impossible to see 
it. It fills our windows, but remains unseen. 
In an attempt to replace the imperialistic gaze 
with eye contact, what looks back is a heap of 
buildings with gaping windows. And so, the 
gaze goes round and round: it exits through 
the eyes and the window, continues outside, 
and comes back inside again. It is a recurrent 
motion which the hand traces. The painting of 
Issawiya takes place where the gaze collapses, 
when painting has little faith left in looking 
outside, and people have little faith in the 
possibility of meeting. In this time and place 
I keep creating. 

lupinstew@yahoo.com
+972-52-6381088
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איציק סמוכה 
 The greaT gouger oF

2012 ,eyes
שמן על בד, 110×80 ס"מ

יצירה זו היא עיבוד צבעוני לדימוי שרבץ במוחי מזה 
זמן רב, כשם שרימה מתפלשת בתוך העפר. הדימוי 
שהיה במקור קריקטורה בעט ועיפרון ותרגום חופשי 
לביטוי "מוציאה לי את העיניים", מקבל כעת מקבל 
הכמעט  בהעדרם  עתה,  משמעות.  של  חדש  מימד 
לפרוץ  מנסה  השמן  ציור  מתאר,  קווי  של  המוחלט 
משונה  היבריד  וליצור  המוכר  הגראפי  מכלאו 
בתמונה  האלימות  צבע.  של  וכתמים  קומיקס  של 
מתמקדת בפיה של האישה )ולא בעיניים של הגבר(. 
הצבע מונח על השפתיים והחניכיים בגסות ומהירות, 
הזהוב  שיערה  האמן.  את  לנשוך  עלולה  זו  כאילו 
לדמות  ומקנה  כנף,  המזכירה  צורה  יוצר  הגולש 
היוונית  מהמיתולוגיה  מפלצת  של  חזות  האישה 
תחת  מתפרקת  שלרגליה  הגבר  דמות  הספינקס.   —
עקביה לכדי צבעים "המזינים" את האדמה ושוטפים 
את  ומעצימה  מאדירה  בציור  המבט  נקודת  אותה. 
דמות האישה ומחזקת את תחושת חוסר האונים של 

הצופה לנוכח הזוועה הנפרשת לפניו.

iTziK saMocha
The greaT gouger oF 
eyes, 2012
Oil on canvas, 110×80 cm

This painting is a colorful adaptation of an 
image that lurked in my mind, in the same 
way a worm slithers in the mud. 
Originally, a caricature in pencil and ink and 
a graphic translation of the Israeli expression 
“she takes my eyes out”, the image gains new 
meaning. Now, in the absence of outlines, 
the painting attempts to break through the 
familiar graphic bounds and create a strange 
hybrid of comics and patches of color. Most 
of the violence centers around the woman’s 
mouth (and not the man’s eyes). The paint 
on the lips and gums was placed crudely and 
quickly, as if the artist tried to avoid getting 
bitten. The flowing golden hair resembles a 
wing, and gives the woman’s figure the look 
of a mythological monster — the Sphinx. The 
man at her feet dissolves under her heels, 
reduced to colors which feed the ground. The 
point of view of the spectator glorifies and 
horrifies, as the woman’s figure and position 
enhance the devastating effect on the helpless 
viewer, as the atrocity unfolds before him.

sorakihs@hotmail.com  +972-50-6994218
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דורון פישביין
ללא כותרת, 2012

פחם על נייר, 70×100 ס"מ

פעימה  של  צליל,  של  מראה,  של  נוכחותם  חידוד 
חושית עד לכדי היותם הדים של עצמם, העומדים 
מנגנון,  המהווים  מעצמם,  וניזונים  עצמם  בפני 

האוצרים קוד פעולה. 
נאמן לשירה ולמכניקה, לפיסי ולֶמטא–צבעוני.

Doron Fishbein
unTiTleD, 2012

Charcoal on paper, 100×70 cm

Honing the presence of a vision, a sound, 
a sensual pulse, to the point of rendering 
them echoes of themselves, that stand for 
themselves and feed on themselves, that can 
be considered a mechanism, that contain a 
code of operation.
Loyal to poetry and to mechanics, to the 
physical and the meta-coloristic. 

doronfn@yahoo.com
+972-50-7562560
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רחל פרומקין 
דיוקן, 2010

אקריליק על בד, 80×60 ס"מ

אקריליק,  בשמן,  ורושמת  מציירת  פרומקין  רחל 
צבעי מים ועיפרון.

הבד  אל  חזרה  ושוב  שוב  מתרחשת  בציוריה 
זירה בה מתעמת המתוכנן עם הלא צפוי.  הלבן — 
לפני פעולת הציור, אפשר להתכונן מראש, לתכנן 
לעשות  צבעוניות:  דימוי,  לבחור  קומפוזיציה, 
מגבולות  לצאת  לדימוי  לאפשר  מנת  על  משהו 
בעצם  היא  זו  פעולה  הבד.  על  ולהופיע  הדמיון 
בלתי אפשרית: ברגע מסוים, כאשר הכוונה נתקלת 
להתהוות  חשוב  רגע  אותו  נכשל.  הניסיון  בחומר, 
התכנון  מעידה,  מתרחשת  בו  הרגע  זהו   — הציור 
נשמט מתחת לרגליים. חשוב לזהות את הרגע הזה, 
לא להאבק בו אלא לחשוף אותו, ולהיכשל בציור. 

כך דבר מה אחר יכול להופיע.

rachel FruMKin
porTraiT, 2010

Acrylic on canvas, 60×80 cm

Rachel Frumkin paints and draws with oil 
colors, acrylics, watercolors and pencil.
In her paintings, there is a constant return 
to the white canvas — an arena in which the 
intentional meets the unplanned. Before the 
act of painting, one can prepare by planning 
a composition, choosing an image, a color: 
doing something in order to enable the 
emergence of the image on the canvas. This 
action is actually impossible: at a certain 
moment, when the intention meets the 
material, the attempt fails. This moment is 
crucial to the creation of the painting: it is the 
moment in which a stumble takes place, the 
plan is dropped. It is important to recognize 
this significant moment, not resist it but 
rather expose it and allow the painting to fail. 
Thus, something else can emerge. 

rachelfrumkin@gmail.com
+972-50-6441509
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גל פרידמן 
ללא כותרת, 2012

סרט דוקומנטרי

במידה  מושפעים  חיינו  ואחת  העשרים  במאה 
מגדירים  פסיכולוגים  הווירטואלי.  מהעולם  ניכרת 
"אימרסיה" כאובדן תחושת העצמי בעולם האמיתי 
ישנם  המשחק.  עולם  תוך  אל  התחושה  והעברת 
אלו אשר עבורם החלוקה משתנה בצורה רדיקלית 
והעולם הווירטואלי מקיים מבחינתם אופציית חיים 

עיקרית. 
הסרט ינסה לבחון דרך חיים אלטרנטיבית המתקיימת 
לדירה,  שותפי  של  חייהם  תיעוד  ידי  על  בדירתי 
שמנסים למזער את המגע עם ה"עולם האמיתי", מה 
שאומר, בין היתר, לצאת מהבית במידת המינימום 
מעסיקה  המסך.  מול  בעיקר  ולחיות  ההכרחית 
חיים  סגנון  אחרי  החיפוש  זו,  חיים  דרך  אותי 
חלופי, שמשקף תהליכים חברתיים וטכנולוגים. אני 
בדרך  גם  אלא  ובכישלון  בהצלחה  רק  לא  מתעניין 

ובהתמודדות מול השיטה.

gal FriDMan
unTiTleD, 2012

Documentary film

In the 21st century our lives are significantly 
affected by the online world. Psychologists 
define “Immersion” as a loss of the feeling 
of self in the real world and the transference 
of that feeling into a game-world. There are 
people for whom the division between the 
real and the virtual changes radically and the 
virtual world becomes their main way of life.
This movie seeks to examine an alternative way 
of life that is being practiced in my apartment, 
by documenting the lives of my flat mates, 
who are trying to minimize their contact with 
the “real life” — meaning, leaving the house as 
little as possible and spending as much time as 
they can in front of the computer screen.
I am fascinated by this way of life, this search 
for an alternative way of living, and I see in 
it reflections of the social and technological 
processes that are taking place in our society. I 
am interested not only in whether it succeeds 
or fails, but also in the journey it takes to get 
there and the conflicts with the systems of 
mainstream society.

galf33@gmail.com
+972-55-6667117
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שמואל פרידמן 
הגן, 2012

וידאו, 10:00 דק'

שמקיף  לעולם  נחשפת  מבצלאל,  סטודנטית  מלי, 
נחותה  באנימציה  השימוש  דרך  האקדמיה.  את 
פני השטח  ומרובד הופכים  דיגיטלי מפורק  ודימוי 
חושני  אופי  ומקבלים  קולאז',  לדמויי  הווידאו  של 
שמועצם במפגש עם הטבע. כאן היא גם תפגוש את 
סמיר, נער מהכפר השכן, שיספר לה על המצוקות 
הפוקדות את תושבי הכפר, מצוקות שנובעות בחלקן 

מהנוף שסובב את היישוב. 

shMuel FrieDMan
The garDen, 2012

Video, 10:00 min.

Mali, a student from Bezalel, discovers the 
world that surrounds the academy. By using 
a degenerate animation style and a multi-
layered and disassembled digital image, the 
surface of the video becomes collage-like and 
charged with sensual qualities enhanced in 
the natural surroundings. Here she will also 
meet Samir, a boy from the neighboring 
village. He will tell her about the hardships of 
life in the village, some of which are caused by 
the landscape itself. 

shmulikfri@gmail.com
http://sites.google.com/site/
shmulikfriedman
+972-54-4749065
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אשחר חנוך קלינגבייל 
ללא כותרת, 2012

שמן על בד, 150×120 ס"מ

החלל  את  בוחן  אני  הציורית  הפעולה  במהלך 
הווירטואלי של טיטאן )הירח של שבתאי(, מקום לא 
אין  מכונות.  באמצעות  ורק  אך  מתווך  אשר  נגיש, 
שום דרך לחוות אותו בצורה חושית וסובייקטיבית, 

שכן מדובר בפענוח של קוד מחשב. 
את  גורע  אני  גילוי;  של  כמסע  היא  הציור  פעולת 
הצבע, חושף את המצע ויוצר אשליה של חלל ונפח. 
טיטאן.  אל  למסע  מקביל  הציורי  החלל  אל  המסע 
המתח בין הדו–ממדיות של הציור ואשליית החלל 
הנוצרת על הבד מייצג את חוסר הנגישות ואת האין 
הרומנטיקה  זאת,  למרות  הפעולות.  שבשתי  אונות 
להתקיים,  ממשיכים  זה  בתולי  נוף  לממש  והרצון 

ואיתם שאלות של ייצוג מחודש.

eshchar hanoch 
Kliengbiel
unTiTleD, 2012
Oil on canvas, 120×150 cm

While painting I examine the virtual space of 
Titan (one of Saturn’s moons), an inaccessible 
place, mediated solely through machines. 
There is no way to experience it subjectively, 
since it is, after all, a computer code. 
The process of painting is a journey of 
discovery; I take off layers of paint, revealing 
the surface and creating the illusion of space 
and volume. The journey to Titan and the 
journey to the pictorial space are the same. 
The tension between the flatness of the 
painting and the illusion of space represents 
the inaccessibility and the impotency of both 
actions. Nevertheless, the romance and the 
desire to claim this virginal landscape are 
there, and with them the questions of re-
presentation.

eshchark@gmail.com
+972-54-7916633
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מרב קמל 
ללא כותרת, 2012

תצלום ועיפרון, 18×15 ס"מ

"מה שאני יכול לנקוב בשמו אין בכוחו לדקור אותי 
ממש." 

רולאן בארת'  

אני מנסה ליצור דברים בלי שם. לדקר דיקור סיני. 
מבלי שהצופה יבחין, מהגב. דקירה קטנה שמחוללת 

תהליך במקום אחר. 
אני עושה קסמים פשוטים. רוצה להראות בפליאה 
ומחכה  בחומרים  משחקת  אני  המסובך.  מהפשוט 
לשמוע שהם התחברו. אני לא מחפשת חיבור סופי. 
מחפשת חיבור שביר, כמו מקרי. להרחיב משמעות, 

הרחבה ממשית כדי להאט. 
ֵאבל מניע אותי, אני עושה מצבות שהן גם דיוקנאות 

עצמיים. 
מה יותר רגשי? חום/קור? חום מטאפיזי קור פיזי.

Merav KaMel
unTiTleD, 2012

Photograph and pencil, 15×18 cm

“What I can name cannot really prick me.”
 Roland Barthes

I try to create things without a name. To prick 
like in acupuncture. From behind, so that 
the viewer won’t notice. A tiny puncture that 
generates a process elsewhere.
I do simple magic. I want to show wonderment 
at the simple and the complex. I play with 
materials and wait to hear that they have 
connected. I am not looking for a permanent 
connection. I am looking for a fragile one, 
seemingly accidental. Expand meanings, a 
substantial expansion in order to slow down.
Mourning motivates me, I make mementos 
that are also self portraits.
What is more emotional? heat/cold? meta-
physical heat physical cold. 

merav3@gmail.com
+972-50-3399667
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אדם קפלן
קלאב לימבו, 2012

וידאו, 10:00 דק’

aDaM Kaplan
club liMbo, 2012

Video, 10:00 min. 

adam@adamkaplan.net
adamkaplan.net
+972-52-5609503
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יונתן רון
פיתה, 2011

שמן על עץ, 77×125 ס"מ

כטבע  טיפוסי,  ישראלי  לחם  פיתה,  לצייר  בחרתי 
דומם.

בציור שיניתי את הפרספקטיבה דרכה אנו רגילים 
על  להסתכל  במקום  דומם:  טבע  ציורי  לראות 
הדימוי ולצייר אותו במבט על, בחרתי לצייר אותו 

בגובה העיניים.
המקורי  מהקשרה  הפיתה  הוצאת  ידי  על 
לרומם  ביקשתי  כביכול,  ופשוט  סתמי  כאוכל 
היתר  בין  קדוש,  חפץ  של  לדרגה  הדימוי  את 
אחרים. למחוזות  הצופה  את  לקחת  במטרה 

yonaTan ron
piTa, 2011

Oil on wood, 125×77 cm

I chose to paint pita, typical Israeli bread, as 
a still life.
In the painting, I have changed the perspective 
through which we are accustomed to view still 
life paintings: instead of looking at the painted 
object from above (especially when it comes to 
food), I chose to look at it at eye level.
By taking the pita bread out of its original 
context as supposedly mundane and simple 
food, I wished to elevate it to a status of a 
sacred object, and carry the viewer to other 
realms.

yonatanro@gmail.com
+972-54-6251825
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מיכל רפפורט 
נחיתה, 2012

טכניקה מעורבת, 160×120 ס"מ

בציור אני עוסקת בפעולות של פני השטח, כמו מפה 
טופוגרפית. 

הפרטים מציפים את המכלול ויוצרים דימוי. תיאור 
של מצב לא קונקרטי.

עם זאת הציור הוא אישי ומפענח הרגשה, זיכרון, 
מצב תודעתי, לכדי סימנים של מפה.

Michal rappaporT
lanDing, 2012

Mixed media, 120×160 cm

In the painting I engage in activities that have 
to do with the surface, like a topographical 
map.
The details overshadow the overall picture and 
create an image, a depiction of an undefined 
situation. Nevertheless, the painting is 
personal; it translates a feeling, a memory, a 
state of mind, into the language of a map. 

michkabab73@gmail.com
+972-54-3316233
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ליאור שורצברט־שחר 
דוכן בננות #1, 2011

עץ, פלסטלינה צבועה, רדיד אלומיניום, קטיפה, 
ציור קיר בטכניקה מעורבת

מידות משתנות

מראה הצבה

lior schwarzbarT-
shachar
banana sTanD #1, 2011
Wood, painted plasticine, aluminum foil, 
velvet, mixed media wall painting
Dimensions variable

installation view

liorsshachar@gmail.com
+972-54-5876660
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הילה שפיצר 
חדר אוכל, 2012

שמן על בד, 105×150 ס"מ

יש רגעים שהם מושלמים ויזואלית, 
זה קורה פתאום,

ברגעים האלו אני לא יכולה לחשוב על כלום,
אני רק רוצה לצייר. 

אני נדלקת ונכבית בשנייה. 

hilla spiTzer
Dining rooM, 2012

Oil on canvas, 150×105 cm 

There are moments that are visually perfect,
 It happens sudenlly, 
In these moments I can't think of anything,
I just want to paint. 
I can be turned on and off in a second.

hilla.spitzer@gmail.com
+972-54-7551733




