2013 בצלאל
המחלקה לאמנות
D E PA R T M E N T O F
FINE ARTS
ע"ש בלנש ורומי שפירו
BLANCHE & ROMIE SHAPIRO

בוגרים יקרים
מחזור הבוגרים של המחלקה לאמנות לשנת  2013מתאפיין בשלל דמויות שניתן
לחשוב עליהן כגרסה מוקצנת של טיפוסים צעירים שנפל בגורלם לחיות בישראל,
אך להביט על עצמם ביחס למקום אחר .גם אם המקום הזה הוא מחוץ לחלון,
ביישובים שכנים ,בערים ,כפרים או בתוך המחשב ,בתוכנת חיפוש או בשרשור
חומרים מרכזיים ושוליים השאובים מההיסטוריה המאוחרת :ניכר כי עיניהם/ן
נשואות אל אחרּות ,שמתוקף היותה אחרת ,אינה מתמסרת לבחינה כמושא,
כיעד או כמשאלה ברורה.
אחת המשאלות של המחלקה לאמנות בבצלאל של השנים האחרונות היא לשאול
מה אמנים בשלב ההתמחות שלהם יכולים להשיג כקבוצה  -כחלקים של אותו דור,
אותן מערכות חינוכיות ,כלכליות ,רוחניות? מה הם הכלים המועילים שבוגרים/ות
שבחרו ללמוד אמנות לצד מעצבים וארכיטקטים יכולים לקחת עמם מעבר לעיסוק
בעצמם וביצירתם? איך הם עשויים להבין את העולם החיצוני למה שמכונה עולם
האמנות המקומי ,הבינלאומי או האוניברסלי?
ניכר כי השאלות האחראיות/מודאגות הללו עברו ברובן מתחת לרדאר של קבוצת
האנשים הזו ,שחבריה בחרו (וסייעו לחבריהם לבחור) לעבד ,לנסח ולשאול את
השאלה הפרטית של כל אחד ואחת מהם; להתעקש ולחקור מה באורחות חייהם,
בטעם שלהם ,במצבם "הכלכלי–חברתי" ,מייצר את נטיית הלב לבחור בחומרים,
פעולות ,אופנים ואופנות המדייקים את מקומם בעולם של היום ,מעשירים אותו
ומנציחים את זכותם לשאול .לא כאקט הצהרתי ,לא כלקיחת אחריות על סביבתם
כחזון פוליטי מובחן ,אלא כאפשרות העמקה של תחומי החיים באמצעות אמנות,
ומתוך ההכרה כי אמנות פועלת בתוך ומחוץ למציאות כמצב תמידי  -ומכאן כפועל
יוצא ,שהאמנים עצמם הם חברה מובחנת ולאו דווקא משרתי ציבור.
אין מקום טוב מזה להודות למרצי המחלקה לאמנות על העבודה הנאמנה עם
הסטודנטים לאורך ארבע שנים ,על האפשרות לדיאלוג בין אמנים שהם מורים
לבין אמנים שהם תלמידים ועל יכולתם להתחלף לעיתים גם בתפקידים; לטליה
קינן שליוותה בדרכה הסבלנית ,הקשובה והאחראית את שנה ד' כמנהלת הפורום
וכאוצרת התערוכה  -החיוכים בשבועות האחרונים של ההקמה מעידים על ההנאה
שבעבודה איתך; לעינת איפרגן שבלעדיה אין חוט שמצליח להיקשר; ולצוות
המחלקה המקצועי והמחויב מיכאל ,משה ,יוסי ,ורד (ויעקב היקר) שהופכים את
המשאלות של הסטודנטים לאפשריות בתוך הכאוס.
בשם אנשי בצלאל ,המרצים ועובדי המחלקה אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם
הצלחה רבה ,וזאת בידיעה שתמה תקופת הלימודים אך שאיננו נפרדים כלל.
אלי פטל,
ראש המחלקה לאמנות

Dear Graduates
Bezalel's Department of Fine Arts' Class of 2013 boasts a collection of
types that we may think of as amplified versions of young people whose
fate it is to live in Israel, yet view themselves in relation to a different place.
Whether that place is just outside the window, in neighboring towns, cities,
villages or inside the computer, in a search engine or a string of central and
marginal materials from recent history; it is evident that they look to an
otherness, which due to its otherness cannot be examined as an object,
a goal or a manifest desire.
One of the wishes of the Department of Fine Arts in recent years is to
ask what do artists in their training stage can achieve as a group – as
parts of the same generation, same educational, economic or spiritual
systems? What are the beneficial tools that graduates who chose to study
art alongside designers and architects can carry with them beyond the
preoccupation with themselves and their art? How might they understand
the world that stretches outside what is dubbed the local, international
and universal art world?
It is clear that these concerned/responsible questions have mostly passed
under the radar of this group of people, whose members chose (and helped
their friends choose) to process, formulate and ask his or her own private
question, insist on exploring what in their ways of life, their tastes, their
socioeconomic status, produces the preference for materials, actions,
manners and trends that distinguish their place in today's world, enrich
it and perpetuate their right to ask. Not as a declarative act, not as an
assumption of responsibility over their environment as a distinct political
vision, but rather as an option for delving into the aspects of life through
art, with the realization that art acts inside and outside reality as a constant
state – and so it follows that the artists themselves are a distinct society
and not necessarily public servants.
On behalf of the people of Bezalel, the Department's faculty and staff, I
would like to thank you and wish you the best of luck, knowing that while
your years as students in the Department have come to an end, we are
not parting ways.
Eli Petel,
Head of Fine Arts Department

בוגרי המחלקה
לאמנות
אנואר אגבאריה
נטלי אילון
יפתח אילי
יולי אלוני פרימור
רון ארליך
מריה בוטביניק
אביב שרה בן
מילי ברזילי
יובל גלילי
הודיה דהן
אלעד היימן
עמר הלפרין
רוני וויס
ליהי וייס
אייל מולצ'נסקי
שיר מורן
מאיה מרים מייקלס

לירן מלאוסי
נור בר מלל
שיר משעל
דניאל ניב רון
אלינור צליל סאם
אורי זא"ב סגל
מרינה סיפר
נטשה סרוסי
מגד עמורי
שרה פלוריאן
נוגה פרוסט
טל פרידלנד
לי קוסמן
הדר פנינה קליימן
הדר שבת
שני עיינה
איתמר תוסיה כהן

Department of Fine Arts
Graduates
Anwar Aghbaria
Netaly Aylon
Iftach Ayali
Yuli Aloni-Primor
Ron Erlih
Maria Botvinik
Aviv Ben
Milly Barzellai
Yuval Gallili
Hodaya Dahan
Elad Haiman
Omer Halperin
Roni Weiss
Lihi Wais
Eyal Molchansky
Shir Moran
Maya Michaels

Liran Malausi
Mallel Nur
Shir Mishal
Danielle Niv-Ron
Elinor Sahm
Ori Segal
Marina Siper
Natasha Seroussi
Majd Amori
Shara Florian
Noga Frost
Talbot Friedland
Lee Kosman
Hadar Kleiman
Hadar Shabat
Ayana Shany
Itamar Toussia Cohen

אנואר אגבאריה

←

רוח מהעבר
 חינה, אוסף של חפצי רדי–מייד,מיצג
 גלעד אופיר, פרופ' צבי גולדשטיין, עדינה בר–און:מנחים

. בעבודה זו חזרתי בזמן:רוח מהעבר
,אוסף של צעצועי ילדות המתארים בדיוק את סוג הצעצועים שהיו לי בילדותי
. אשר ריחו עדיין נותר בזכרוני, החומר הדומה לי ביותר- ספוגים בחינה

Anowar Aghbareia

2 0 1 3

Spirit from the Past: In this work I returned back in time.
A collection of childhood toys that portray exactly the kind of toys I used
to have as a child, infused with Henna - the material most similar to me,
whose smell still lingers in my memory.

anwar_agb@hotmail.com
+972-50-9180356

FINE ARTS

Advisors: Adina Bar-On, Prof. Tzvi Goldeshtain , Gila'ad Offir

D E PA R T M E N T O F

Performance, collection of readymade objects, Henna

המחלקה
לאמנות

Spirit from the Past

נטלי אילון

←

ללא כותרת
 לדים,) יציקות גוף (גבס,פרספקס
 ס"מ10 x 20 x 3 , ס"מ60 x 60 x 60 :מידות

 יש רק מפלצות, מתוך בלבול החושים או רגישות יתר של החושים,"אבל סביבנו
". הכל על פי מצב רוחו ופצעיו של הפרט, מקסים או מייגע,ומשחק קליידוסקופי
28 ' עמ, מחברות האוקטבו, פרנץ קפקא-

Netaly Aylon

"Round about us, however, in the confusion of our senses, or in the
supersensitiveness of our senses, we have nothing but monstrosities and a
kaleidoscopic play of things that is either delightful or exhausting according
to the mood and injury of each individual."

2 0 1 3

- F R A N Z K A F K A , T H E B L U E O C TAVO N OT E B O O K S

netalyaylon70536@gmail.com
+972-54-4320930

FINE ARTS

Dimensions: 60x60x60 cm, 10x20x3 cm

D E PA R T M E N T O F

Perspex, body casts (plaster), LED

המחלקה
לאמנות

Untitled

יפתח אילי

←

)ללא כותרת (לא על סכין
שמן על בד
 ס"מ38 x 48 :מידות

.שלום
שמי יפתח
! אני מרי אליס יאנג:ויש לי וידוי

Iftach Ayali
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Hello.
My name is Iftah.
And I have a confession to make: I am Mary Alice Young!

iftachayali@gmail.com
+972-54-7200774

FINE ARTS

Dimentions: 38 x 48 cm

D E PA R T M E N T O F

Oil on canvas

המחלקה
לאמנות

Untitled (not about a knife)

יולי אלוני פרימור

←

Don't Tell
 אבן מרוסקת, פוליראוטן מוקצף, מתכת, פיברגלס,חול–ים
 ס"מ160 x 60 x 95 :מידות

 היצירות מתאחדות לסיפור על מקום.העבודות שלי הן מעין מסע מיתולוגי פרטי
 המטפורות.בו מטפורות מגוננות על האישי מהזיהום של השפה הפורנוגרפית
 הגרוטסקי מעמיד את האסתטי למבחן והאסתטי.חרוטות בקרנבל של הגרוטסקי
.לכשעצמו הוא רק עוד ביקורת אמנות שנתפסה על חם
 מוטציות של בובות וחלקי גוף:יש בעבודות אלמנטים שחוזרים וצפים על פני השטח
המכילות בו זמנית זכרונות ביתיים ומוזרויות מאיימות; חומרים שונים המשקפים
תקופות שונות בזמן; ותהליך אינטואטיבי המשחזר בדיוק נמרץ את חלום הבלהות
 והכאוס? חוגג לו מסביב לחלל מובחן בניסיון נואש לבטא.המנסה לשלוט בכאוס
. אף במילון הרגשות המתוחכם מכול,תחושות שאינן מוגדרות

Yuli Aloni Primor

yprimor@gmail.com
+972-54-2000945

FINE ARTS

My work is a mythological journey of sorts. The pieces fuse to form a
story about a place where metaphor protects the personal from the
contamination of a pornographic language. The metaphors are inscribed
in a carnival of the grotesque. The grotesque calls the aesthetic into
question. And the aesthetic is just another critique caught red-handed.
There are several elements that repeatedly resurface in my work: mutated
dolls and bodies that simultaneously contain a familiar memory and a
foreign peculiarity; materials that reflect a certain moment in time; and
an intuitive process that reconstructs the nightmare with accuracy that
strives to control the chaos. The chaos parades around a designated
space in a desperate attempt to communicate feelings that cannot be
looked up or defined – even in the most advanced dictionary.

D E PA R T M E N T O F

Dimensions: 160 x 60 x 95 cm

2 0 1 3

Beach sand, fiberglass, metal, Polyurethane foam, crushed stone

המחלקה
לאמנות

Don't Tell

רון ארליך

←

שיחה
מיצב וידאו ומידע

 השיחה מתבצעת באמצעות. העבודה והעולם,בעבודה מתקיימת שיחה בין הצופים
 העלאת דוגמאות הדומות, כמו זיהוי הבעות פנים,כלים בהם אנו רגילים להשתמש
 כשבבסיסה ניצב הרצון להתחבר,לסיטואציה וניתוח קול לזיהוי טקסט ורגש
 העבודה. החלל והרשת,לתודעה רחבה יותר של העולם סביבנו בעזרת הצופים
 דברים, ומבקשת לברר דרך המקום המופשט ההוא, וירטואליsite-specific היא
.על המקום הקונקרטי הזה
, השוכן בין ההשתקעות והפליאה מהתיווך הטכנולוגי העכשווי מצד אחד- התווך
ובין משמעויות פרפורמטיביות המתהוות בזמן אמת ומהירות יותר מהיכולת
. הוא שמגדיר את הנשגב של המולטימדיה- לתמלל את משמעותן מצד שני

Ron Erlih

www.ronerlich.com
ronerlih@gmail.com
+972-50-8554245

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

The work opens up a conversation between the viewers, the work and
the world. This conversation takes place using common and familiar
tools, such as facial expression recognition, finding examples that are
similar to the situation and analyzing sound into text and emotion. It
is motivated by the desire to plug into the wider consciousness of the
world around us, with the help of the viewers, the space and the web.
The work is a virtual site-specific, and seeks to understand through that
abstract place, things about our concrete space.
Real-time performative meaning that cannot be put into words, the
feeling of meaning that stands on the tip of the tongue, alongside and
while being immersed in the technological agent, are the elements that
define the contemporary sublime of the multimedia.

2 0 1 3

Video-information installation

המחלקה
לאמנות

Conversation

מריה בוטביניק

←

סטראוס
מונוטייפ על נייר
 ס"מ75 x 110 :מידות
 יהושע בורקובסקי ועידו בר–אל, יצחק ליבנה:מנחים

 בנסיון ליצור שפה, צורה ולחלל של הדף,בעבודות שלי אני מתייחסת לצבע
 הנושאים בהם אני עוסקת הם אישיים מאוד ונגישים.מתווכת ביני לבין הצופה
לאחרים כאחד; הם אינם כופים את הסיפור שלהם על הצופה ונותנים מרווח
.לנקודת המבט ולתחושות של האחר

Maria Botvinik

Advisors: Yitzhak Livne, Joshua Borkovsky and Ido Bar-El

2 0 1 3

In my works I try to address color, shape and the space of the paper, in
an attempt to create a common language between me and the viewer.
The topics I engage with are both very personal and accessible; they do
not force themselves on the viewer and allow the existence of different
points of view and emotions.

www.the-masha-one.deviantart.com
themashaone@gmail.com
+972-54-7942485

FINE ARTS

Dimensions: 75 x 110 cm

D E PA R T M E N T O F

Monotype on paper

המחלקה
לאמנות

Strauss

אביב בן

←

What's Good For Basquiat Is Good Enough For Me
שמן ופסטל שמן על בד
 ס"מ186 x 153 :מידות

 תחושה של. קומפוזיציה. הנחת צבע. משיכות מכחול.מעניין אותי הציור כמדיום
 המתח בין: נושאים. צבעוניות לא צפויה, משחקים בחומריות,צופה מול פורמט
. הכל תירוץ לעוד הנחת צבע אחת על הבד. דגמים, טקסטורות, גולגולות,דמות לרקע

Aviv Benn

2 0 1 3

I am interested in painting as a medium. Brush strokes. The application
of paint. Composition. The feeling of a viewer in front of the format,
playing with materials, unexpected color palette. Subject matters: tension
between figure and background, skulls, textures, patterns. All just an
excuse for one more stroke of paint on the canvas.

benn.aviv@gmail.com
+972-54-2005582

FINE ARTS

Dimensions: 186 x 153 cm

D E PA R T M E N T O F

Oil and oil pastels on canvas

המחלקה
לאמנות

What's Good For Basquiat Is Good Enough For Me

מילי ברזילאי

←

מנוי
 עיתונים מטופלים36
 ס"מ180 x 240 :מידות

 חתכו לי (עכשיו הוא יפה); כשהתחלתי ללכת משהו התפוצץ ממש,עוד לא הלכתי
, בחורה ונשיקה ראשונה); כשרצתי חבר קיבל כדור (הרים,לידי (זיקוקי די–נור
.) וכשנסעתי נגמר לי הדלק (אז נשארתי לישון,)עצרתי אותו על החזה ונתתי וולה
, אז התחלתי לחתוך, אבל אבא אמר אחרת, איפה שרק לעצב יש עומק,גדלתי כאן
, לא לילל את הזכרון. להפסיק את הרצף. מקצב, במקום מלודיה. למחוק,להוציא
 רק הוספתי, עם כל מה שיש בו, לספר את הסיפור שלי מחדש.לפלרטט אתו
. מהאגן,תנועה

Milly Barzellai

mbarzellai@gmail.com
+972-54-4480032

FINE ARTS

Before I could even walk, I had it cut (now it is beautiful); when I started
to walk something blew up right next to me (fireworks, a girl and my
first kiss); when I ran my friend got hit (it was a curve ball, I bounced
it off my chest for a volley) and as I was driving I ran out of gas (so I
stayed the night).
I grew up here, where only sadness really runs deep, but my dad said
otherwise, so I started to cut, shed, erase. Instead of melody I chose
rhythm. Stop the sequence. Not cry out memories, but rather flirt with
them. Tell my story from scratch on all its details, no melodrama, just
some movement from the pelvis.

D E PA R T M E N T O F

Dimensions: 180 x 240 cm

2 0 1 3

36 altered newspapers

המחלקה
לאמנות

Subscribe Weekly

יובל גלילי

←

דימוי לקטלוג

Yuval Gallili

2 0 1 3

www.vimeo.com/yuvalgallili
yuvkeg@gmail.com
+972-54-4742140

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

המחלקה
לאמנות

Image for the Catalogue

הודיה דהן

←

ללא כותרת
דבק שפכטל וזפת על עץ

. הרגעי,החומריות הפיזית מתקשה אל מול ההתכלות של הטבעי
 שבור, מרצד,דימוי הגוף מקוטע
.נלכד ומתפורר עד לכדי העלמות

Hodaya Dahan

2 0 1 3

hodaia.dahan@gmail.com
+972-50-2774377

FINE ARTS

The physical materiality stiffens in the face of the dissipation of the
natural, the transient.
The image of the body is fragmented, flickering, broken
captured and disintegrating to its disappearance.

D E PA R T M E N T O F

Wall putty and tar on wood

המחלקה
לאמנות

Untitled

אלעד היימן

←

DIE F O R ME
מיצב וידאו
' דק33:00 :משך

. בריג'יט השכיבה את ילדה לישון, מגדת העתידות, כמו רבים לפניו,לילה אחד
 באופן מוזר התינוק היה חסר.היא חיבקה אותו בזרועותיה ושרה לו שירי ערש
 הווילון הוורוד התפתל, בריג'יט הביטה בחלון הפתוח. צרח ובכה ללא הרף,מנוחה
, רעש פתאומי קטע את מבטה.בפראות אך בחוץ נשבה רק רוח סתווית נעימה
. לפתע כבו האורות וחשיכה עטפה את הבית.מישהו ניסה לפרוץ את הדלת
 היא הצליחה להחביא.בליבה היא כבר ידעה שכוחות אפלים שבו לרדוף אותה
 פניה כוסו בבד מנומר ומיד לאחר מכן.את תינוקה בארון הבגדים והבכי נפסק
 היא חשה כצופה מהצד איך גוררים אותה,חבטה חזקה בעורף שיתקה אותה
.באגרסיביות אל מחוץ לביתה

Elad Haiman

www.eladhaiman.com
elad.haiman@gmail.com
+972-50-7254455

FINE ARTS

One night, as she does every night, Brigitte laid her child to sleep. She
held him in her arms and sang him a lullaby. The child was restless,
crying and screaming ceaselessly. Brigitte looked at the open window,
the pink curtain writhing ominously despite the clam fall breeze outside.
A sudden noise alarmed her, someone was trying to break the door down.
The lights suddenly went out and darkness engulfed the house. In her
heart she already knew that dark forces were haunting her again. She
managed to hide her baby in the closet and the crying stopped. Her face
was covered by a leopard print fabric and a strong blow to the back of her
neck stunned her. She felt as though she was outside herself watching
as she was dragged aggressively out of her house.

D E PA R T M E N T O F

Duration: 33:00 min

2 0 1 3

Video installation

המחלקה
לאמנות

DIE F O R ME

עמר הלפרין

←

)חדר (יערה
עפרון על נייר

Omer Halperin

2 0 1 3

omiom7388@gmail.com
+972-52-6018480

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

Pencil on paper

המחלקה
לאמנות

Room (Yaara)

רוני וייס

←

אקונומיה
 אוויר, מנוע,) קונפטי (פתיתונים, רדי–מייד,' אסמבלז,פיסול קינטי
 אלי פטל:מנחה

"כשהאמנות הופכת להיות רק אחד מן האובייקטים הנמצאים בנתיב הקיום
."היומיומי

Roni Weiss

Advisor: Eli Petel

2 0 1 3

"When art becomes just one of the objects that's in the path of everyday
existence".

roniweiss2000@yahoo.com
+972-54-4219576

FINE ARTS

pump, air

D E PA R T M E N T O F

Kinetic sculpture, assemblage, mixed media, ready made, confetti,

המחלקה
לאמנות

Economics

ליהי וייס

←

נבלה
מיצב ציורי קיר ,טכניקה מעורבת

שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תרצח ואשר ירצח מחוייב לבית דין :אבל אני קודם
ואומר לכם כל אשר לא יאמר אל פני אחותו את הנבלה מחוייב הוא באש הגיהנום:
אבל ידענו כי חוק לא הושם בעבור הסוררים והמורדים הרשעים והחטאים עושי
הזימה והנבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים :ויקומו כל היהודים כולם על אלהים
ויאמרו זה מפתה את בני האדם לעבוד את אלהים בלא עבודת אלילים :ויאמר
אלהים אל היהודים לאמר אם היה דבר פשע או מעשה נבלה כי גם אתם הלכתם
בהם מלפנים בחיותכם בתוכם :על כן הביאו בארץ את הזנות והטומאה והזימה
והתאוות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר הוא כתורה :ראו אתם ואני אין רצוני
להיות שופט על דברים כאלה :כי פשטתם את האדם הישן עם פעולותיו כי טמא
הוא לכם :ולבשתם את האדם המתחדש בצלם בוראו :לכן אם תקריב את קורבנך
נבלת עוף טהור דע כי ביקשה אחותך את עונש הדין עליך :בגלל אלה עזוב תעזוב
שם את אחותך לפני המזבח כי בא חרון אלהים להשחית :ושם תזכר את הרוגז את
הכעס את הרשע את הגידוף ואת מעשה הנבלה והביאוה אל כסא המשפט :כי
יקום חמס באיש לענותה ואם יותן מים על זרע ונפל מנבלתם :ועשיתם לה כדין
ההוא דין מוות ואחרי כן בוא הקרב את קורבנך וכך יעשה לבניה וימתו גם שניהם:

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

המחלקה
לאמנות

Lihi Weiss
Carcass / Villainy / Contemptible
Wall paintings installation, mixed media

2 0 1 3

lihiwais@gmail.com
+972-52-4886454

אייל מולצ'נסקי

←

סאונד פעיל
mp3 סאונד בפורמט
' דק30:31 :משך
 טליה קינן, אלי פטל, עידו בר–אל, נחום טבת:מנחים

ה הקלטות של סאונד משטח הפעילות/ביצירה 'סאונד פעיל' אני מביא אל המאזין
 בין אם פעילות בהפגנה או פעילות משותפת עם רועים וחקלאים- נגד הכיבוש
פלסטיניים המגורשים באופן קבוע על–ידי הצבא ומתנחלים מאדמות החקלאות
 מעצם הבאת הסאונד ללא ליווי. כפי שנלכד באוזנו של פעיל השטח- שלהם
ה לבנות את החלל והדמויות בתחומי גבולות הדמיון/ אני מאפשר למאזין,תמונה
.ה/הרחבים שלו

Eyal Molchansky

In the 'Activists Sound' piece, I bring to the listener sound recordings from
the field of activity against the occupation – whether a demonstration or a
joined activity with Palestinian shepherds and farmers who are habitually
expelled from their agricultural lands by the IDF and settlers – as it is
captured by the activist's ear. Bringing the sound to the listener in a
dark room without the accompaniment of an image, allows the listener
to construct a space and characters in the broad boundaries of his
or her imagination.

molchansky.eyal@gmail.com
+972-52-8429908

FINE ARTS

Advisors: Nahum Tevet, Ido Bar-El, Eli Petel, Talia Keinan

D E PA R T M E N T O F

Duration: 30:31 min

2 0 1 3

Sound in MP3 format

המחלקה
לאמנות

Activist Sound

שיר מורן

←

נערה והכלב שלה
 עפרונות ולק ציפורניים על נייר,טושים
' מ2 x 2 :מידות

.זהו הראשון בסדרת הציורים הרומנטיים
. רגע מסוים שנדמה ארוך יותר ממה שהוא באמת.התחלה של סיפור
. בין חוויה של אהבה לתהליך של שעמום,חי בתוך הזכרון שלי

Shir Moran

2 0 1 3

This is the first in the romantic paintings series.
The beginning of a story. A certain moment that seems longer than it
actually is. Alive in my memory, between an experience of love and the
process of boredom.

shir.k.m@gmail.com
+972-50-8447458

FINE ARTS

Dimensions: 2 x 2 m

D E PA R T M E N T O F

Felt tip pens, pencils and nail polish on paper

המחלקה
לאמנות

Girl and Her Dog

מאיה מייקלס

←

ללא כותרת
שמן על בד
 ס"מ90 x 70 :מידות
 יצחק ליבנה, עידו בר–אל, אלי פטל:מנחים

, היא אינה מתקשרת עם הצופה. לא מוגדרת,הדמות הבודדה היא אנונימית
, הצופה מתפקד כמציצן."ולפיכך מקום הצופה הוא להשקיף בה "ללא ידיעתה
שבאמצעות מבטו נכנס לתוך עולם הפנטזיה שמודגש בחלל המופשט בו ממוקמת
. חלל זה מספק רמז לעולם הרגשי שלה.הדמות

Maya Michaels

Advisors: Eli Petel, Ido Bar-El, Yitzhak Livneh

2 0 1 3

The solitary figure is anonymous, amorphous. It does not communicate
with the viewer, and thus, it is for the viewer to observe it "without its
knowledge". The viewer functions as a voyeur, peeping into the fantasy
world highlighted in the abstract space surrounding the figure. This space
hints at its emotional world.

mayamichaels@yahoo.com
+972-54-5986955

FINE ARTS

Dimensions: 70 x 90 cm

D E PA R T M E N T O F

Oil on canvas

המחלקה
לאמנות

Untitled

לירן מלאוסי

←

ללא כותרת
 עץ, ספריי לקה, ספריי דבק,אבקת פיגמנטים
 ס"מ16 x 16 :מידות
 יצחק ליבנה:מנחה

מהם "חיים"? מה צריך על מנת להתקיים? וכיצד ניתן להפגיש בין החיים והמוות
בתוך האמנות? הדרך בה אני מייצגת את האמנות היא באמצעות האינדיבידואל
 ודרכם להגיע לשינוי, אני מנסה לפעול מתוך גירויים אישיים שמניעים אותי.שלי
.התפיסה החזותית של עולם האובייקטים
. חפצים ובעיקר מקורות מן הטבע, אנשים,חשוב לי לנהל קשר מתמיד עם הסביבה
 בודקת את הצרכים והחומרים שנדרשים,אני חוקרת תופעות שמתקיימות מעצמן
. קיום ובריאה בשפת האמנות,לכך ומנהלת דו–שיח עם צורה

Liran Malausi

What is alive? What needs to take place? And can we bring together
life and death in art? I represent art by presenting only the individual.
I try to work out of the personal stimuli that propel me, and through them
change the visual perception of the world of objects.
For me, it is crucial to have a constant contact with the environment,
people, objects and most of all, natural sources. I study phenomena that
take place on their own, examine the components necessary for them,
and conduct a dialogue with the shape, existence and creation in the
language of art.

liranmalausi@gmail.com
+972-50-6657371

FINE ARTS

Advisor: Yitzhak Livneh

D E PA R T M E N T O F

Dimensions: 16 x 16 cm

2 0 1 3

Spray adhesive, spray varnish, powder pigments, wood

המחלקה
לאמנות

Untitled

נור מלל

←

ללא שם
 פרט ממיצב,טכניקה מעורבת

Nur Mallel

2 0 1 3

nur.mallel@gmail.com
+972-50-7861566

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

Mixed media, installation detail

המחלקה
לאמנות

Untitled

שיר משעל

←

ללא כותרת
לבן/ תצלום שחור, לוקובונד,מתכת
 ס"מ1.14 x 2.50 :מידות

אין מענה בבטון
לפני הפואטיקה יש את בעיית היומיום
ולפני הרוח יש את בעיית החומר
.הקיום קודם למהות כפי שהחסות קדמה לשלד

Shir Mishal

2 0 1 3

There is no answer in the concrete
Before poetics there is the matter of everyday life
And before spirit there is the matter of matter
Existence precedes essence like cladding is older than construction.

shirmishal@gmail.com
+972-54-4910084

FINE ARTS

Dimensions: 1.14 x 2.50 cm

D E PA R T M E N T O F

Metal, alucobond, black and white print

המחלקה
לאמנות

Untitled

דניאל ניב רון

←

כלב אנדלוסי
טכניקה מעורבת על בד חשוף ולא מתוח
 ס"מ80 x 80 :מידות

"במשך שנים רבות הייתי פונה לאנימה כשהרגשתי שההתנהלות הרגשית שלי
: אז הייתי שואל את האנימה. ושמשהו מצטבר ומתגבש לי בתת המודע,מעורערת
" לאחר התנגדות."מה את זוממת עכשיו? מה את רואה? הייתי רוצה לדעת
 חוסר המנוחה ששרר, מיד כשהדימוי היה שם.מסוימת היא לרוב ייצרה דימוי
 כל האנרגיה של התחושות האלו שינתה צורתה לעניין.ותחושת הדיכוי נעלמו
".וסקרנות כלפי הדימוי
 זכרונות חלומות מחשבות, קארל גוסטב יונג-

Danielle Niv Ron

- C A R L G U S TAV J U N G , M E M O R I E S , D R E A M S, R E F L E C T I O N S, P. 18 7- 18 8

daniellenivron@gmail.com
+972-52-8450079

FINE ARTS

"For decades I always turned to the anima when I felt that my emotional
behavior was disturbed, and that something had been constellated in the
unconscious. I would then ask the anima: “Now what are you up to? What do
you see? I should like to know.” After some resistance she regularly produced an
image. As soon as the image was there, the unrest or the sense of oppression
vanished. The whole energy of these emotions was transformed into interest
in and curiosity about the image."

D E PA R T M E N T O F

Dimensions: 80 x 80 cm

2 0 1 3

Mixed media on unprimed and unstretched canvas

המחלקה
לאמנות

Un Chien Andalou

אלינור סאם

←

ללא כותרת
 צבע אקריל לרצפה,led תאורת ,מסקינגטייפ
מידות משתנות

 הם ירוצו לי בראש עד. שאני זקוקה להם,יש חומרים וצבעים שמרגשים אותי
. תלוי בעונה-  המדיום.שייפלטו החוצה ביצירה
 שלבדם נשארים-  פשוטים וזולים,אובססיביות המייצרת ים של פרטים קטנים
. שלם ומורכב, המתקבצים יחד והופכים ליצור אחד- חסרי קול

Elinor Sahm

2 0 1 3

Some materials and colors excite me. They run through my head, until
they are discharged in the creation. The medium varies depending on
the season. An obsession that creates a sea of tiny, simple and common
details – each by itself remains voiceless – coming together to become
one complex and complete creature.

elinorsahm@gmail.com
+972-54-6735133

FINE ARTS

Dimensions variable

D E PA R T M E N T O F

Masking tape, LED light, acrylic paint for floors

המחלקה
לאמנות

Untitled

אורי זא"ב סגל

←

Smiley
ליטוגרפיה וצבע צהוב
 ס"מ70 x 120 :מידות

 עופות ויונקים ממשיים.פעולת הציור שלי מייצרת הכלאה בין עולם החי לביני
 האופן בו אנחנו תופסים. המגלמים את המתח בין עוצמה לפתטיות,ומיתולוגיים
 דרך, מסרטי וולט דיסני:את החיה תלוי בהקשר ובעיצוב הוויזואלי של הופעתה
.פארק היורה ועד מוזיאון הטבע ותולדות האמנות
העשייה שלי הושפעה מאז ומתמיד ממחלת אגירת הגליקוגן עמה אני חי ואשר
.בזכותה אני ער באופן ימיומי לפיזיות שלי ולאחרות שלי
 שכבות של צבע.אני עובד מהר על הרבה דברים ובהרבה מדיומים בו–זמנית
. כמוני,ומעליהן קו שמתפרק ונבנה לסירוגין

Ori Segal

visual.segal@gmail.com
+972-54-6455066

FINE ARTS

My painting creates a hybrid of the zoological world and myself. Birds and
mammals, both existing and mythical, embodying the tension between
power and helplessness. The way we see the animal depends on the
context and the painting style and method: From Walt Disney movies
through Jurassic Park all the way to natural museums and the history of art.
My actions were always influenced by the Glycogen Storage Disease I
live with, and it is what makes me constantly aware of my physicality
and my otherness.
I work fast, on many things and in many mediums simultaneously. Layers
of paint and a line that stretches over them, alternately disintegrating
and reconstructing, as I do.

D E PA R T M E N T O F

Dimensions: 70 x 120 cm

2 0 1 3

Lithography and yellow paint

המחלקה
לאמנות

Smiley

מרינה סיפר

←

נייר טרמי וחום

 לחפש משהו שעשוי להתגלות בפני מבלי לדעת מהו אך,אני יוצאת לשוטט
, לעיתים עולה בי הצורך לפעול מול מה שאני רואה.עם כוונה מוגברת לראותו
, המאפשר לרבדים אחרים, נוצר הדהוד מהחוץ אל הפנים, לרגע אחד,ובמקביל
. לצוף אל פני השטח,שלא ראיתי
 ידיעה,העבודות הן מחקר של אינסוף אפשרויות הראייה וההתבוננות בעולם
 לתשובה, חוסר מחויבות לדימוי,של ריבוי פרשנויות אל מול האחת הנגלית לכל
. התחייבות לשאלה, פתח לעולם של משחקים,חד–משמעית

Marina Siper

2 0 1 3

marinaseeper@gmail.com
+972-52-8346104

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

I wander around, searching for something that may reveal itself to me
without knowing what that thing is, but with the deliberate intention of
seeing it. Sometimes I have a need to react to what I see, and at the same
time, for a brief moment, there is a reverberation from the outside to the
inside, allowing other layers that I did not see to come to the surface.
The works are an examination of the endless possibilities of looking
at the world, knowledge of the multiplicity of interpretations against
the one exposed to everyone, a lack of commitment to the image, to
an unequivocal answer, a portal to a world of games, commitment
to the question.

המחלקה
לאמנות

Thermal paper and heat

נטשה סרוסי

←

פרפורמנס עם מסכת סוס
עץ ושיער

Natasha Seroussi

2 0 1 3

n_seroussi@hotmail.com
+972-52-7898687

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

Wood and hair

המחלקה
לאמנות

Performance with horse mask

מגד עמורי

←

מעבר לבד
צעיף על מסגרת עץ
 פרופ' צבי גולדשטיין, אלי פטל, דרורה דומיני:מנחים

 השתמשתי.החלטתי להשתמש במסגרת העץ של בד הציור ולשנות אותה לדבר אחר
 בכדי להציג מהלך, קרועה ומתוחה לצדדים,במטפחת ראש כבד על המסגרת
.וחוויה אישית

Majd Amori

2 0 1 3

I decided to use the wooden frame of the canvas and transform it into
something else. I used a head scarf as the fabric, ripped and extended
to all sides, to represent a personal experience.

majdaam@gmail.com
+972-50-6894204
+972-52-3756697

FINE ARTS

Advisors: Drora Domini, Eli Petel, Prof. Tsvi Goldstien

D E PA R T M E N T O F

Fabric on wooden frame

המחלקה
לאמנות

Beyond the Canvas

שרי פלוריאן

←

הדפס תחריט

: המקיימים ביניהם קשר דו–כיווני,מרבית עבודתי הינן רישומים והדפסים על נייר
הדפסי התחריט והמשי מבוססים על הרישומים ובמקביל אני גם רושמת
.על ההדפסים
 ההדפסים שלי אינם, בניגוד לדעה המקובלת.מבחינתי ההדפס הוא סוג של ציור
 כל הדפס שונה מקודמו ואין חזרה על.שטוחים; הם למעשה מעין ציור עם עומק
.אותו ההדפס פעמיים
. בדידות ובעיקר יחסי אדם–חיה,הנושאים בהם אני עוסקת הם ניכור

Shari Florian

2 0 1 3

shari.jimi@gmail.com
+972-53-5289310

FINE ARTS

D E PA R T M E N T O F

Most of my works are drawings and prints on paper, which have a reciprocal
connection: the etchings and silk prints are based on my drawings and
at the same time I also draw on the prints.
For me, prints are a kind of painting. Contrary to popular belief, my prints
are not flat; they are actually a painting with depth. Each print differs
from the other and is never repeated twice.
The main issues that I address in my works are alienation, loneliness,
and the relationship between human beings and animals.

המחלקה
לאמנות

Etching

נוגה פרוסט

←

ללא כותרת
 אורז ופלסטלינה, נייר פרגמנט, שיש, נייר לטש,בלוקים
 ס"מ70 x 70 x 20 :מידות
 מטרים3 -  גובה:אלמנט צמוד קיר

Noga Frost
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Wall element: height - 3 meters

nogafrost@yahoo.com
+972-52-4269260
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Dimensions : 70 x 70 x 20 cm

D E PA R T M E N T O F

Blocks, sandpaper, marble, parchment paper, rice and modeling clay

המחלקה
לאמנות

Untitled

טל פרידלנד

←

Refractions
טכניקה מעורבת
 עץ ופרספקס,led  תאורת, מנגנון קינטי,חיתוכי נייר

העבודה מבקשת להמחיש אפקטים בחלל החדר באמצעות שימוש באובייקטים
דוממים הנמצאים בתנועה ומטילים צל על–ידי הקרנות המשלבות תאורה ומכניקה
. היקף החלל כוסה במגזרות נייר שנוצרו בטכניקה של חיתוכי סכין בעבודת–יד.קינטית
 וכן אלמנטים שונים, מעלות של החדר360-במרכז החלל הוצבו סוללות תאורה ב
 כאשר קרני האור "נשברות" על האלמנטים.אשר מספקים הדמייה של תזוזה
 מתקבלים צללים המוקרנים על–ידי מגזרות הנייר ויוצרים,הדוממים שנעים במרחב
 גם הטלי, כיוון שהאלמנטים נמצאים בתנועה.היטלים תלת–ממדיים בהיקף החלל
 כתוצאה מכך מחוללת העבודה שינוי באווירה ובתחושת.הצל נמצאים בתנועה
.המרחב הטבעית של החלל

Tal Friedland

talf 1010@gmail.com
+972-52-6997484
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The artwork wishes to demonstrate effects in space through the use of
still objects in motion, which cast a shadow by projecting kinetic lighting
and mechanics in the room. The circumference of the entire space was
covered in hand-made, paper cuts designs.
Various elements, as well as lighting batteries arranged in 360 degrees,
were placed at the center of the space, creating an illusion of movement.
When the beams of light hit the still elements that were placed in motion,
they are also confronted with the paper cuts, creating three-dimensional
light castings. Both the elements, and their cast shadows, were in constant
motion. Consequently the work alters the atmosphere and natural space
of the room.

D E PA R T M E N T O F

Paper cuts, kinetic mechanism, LED, wood and Perspex

2 0 1 3

Mixed media

המחלקה
לאמנות

Refractions

לי קוסמן

←

דיוקן עצמי
שמן על בד
 ס"מ50 x 70 :מידות

 שהלך והתרחב בהדרגה לנושאים,בשנה האחרונה התעמקתי בנושא של דיוקן עצמי
. מסכות מוות ומריונטות, מסכות תיאטרון,אחרים כגון מסכות אפריקאיות
, מתח בין גילוי והסתרה, דיוקנאות סימבוליים,אני עוסקת בנדבכים של זהות
 שילוב בין פן ילדותי ותמים לאלימות ובגרות וחיבור בין יסודות,פנים וחוץ
.זכריים ונקביים

Lee Kosman
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In the past year I was engrossed with self-portraits, which gradually
expanded to incorporate other subjects such as African masks, performance
and theater masks, death masks and marionettes. I explore the layers
of the identity, symbolic portraits, the tension between revelation and
concealment, interior and exterior, a mixture of childish innocence and
maturity and violence, and a fusion of male and female elements.

lirankosman@gmail.com
+972-54-4704184
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Dimensions : 50 x 70 cm

D E PA R T M E N T O F

Oil on canvas

המחלקה
לאמנות

Self Portrait

הדר קליימן

←

אלל
 סאונד, חיישן, נצנצים,mdf
 ס"מ135 x 210 :מידות

Hadar Kleiman
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hadarim1@gmail.com
+972-54-8001551
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Dimensions : 210 x 135 cm

D E PA R T M E N T O F

MDF, glitters, sensor, sound

המחלקה
לאמנות

Allele

הדר שבת

←

 הקטמונים/ אביבה
 צילום, תפירה,רדי–מייד
 יעקב ישראל:מנחה

 לאחר.הפרויקט נולד במסגרת קורס הצילום של יעקב ישראל בשכונת הקטמונים
 כשהתחלתי להבחין בתכונות אופי בולטות ובמאוויים,הכרות של כחודשיים
: עיצבתי לכל אחת מהן את הבגד שבעיני מתאר חלק ממנה,המניעים את הנשים
 האופן בו כל אשה הגיבה לבגד והחצינה.' פחד וכיוצב, התפרקות על העבר,כמיהה
 הוא בעיני חוט עדין שמתווה את הדיוקנאות האישיים של,את עצמה בתצלומים
. מהצד הפחות נוח של החיים, חזקות, יפות.אותן נשים

Hadar Shabat
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The project was conceived in the framework of Yaacov Israel's photography
class in the Katamon neighborhood. After two months, when I started
noticing the women's prominent character traits and motivations,
I designed for each woman the garment that to me portrayed a part
of her: yearning, holding on to the past, fear, etc. The way each woman
reacted to the garment and presented herself in the photographs, forms
a delicate thread that delineates the personal portraits of these women.
Beautiful, strong, from the less comfortable side of life.

hadarshab@gmail.com
+972-52-8248811

FINE ARTS

Advisor: Yaacov Israel

D E PA R T M E N T O F

Readymade, sewing, photography

המחלקה
לאמנות

Aviva / Katamon

עיינה שני

←

שביל החלב
שמן על בד
 ס"מ100 x 100 :מידות

דימויים מסיפורים הלקוחים מתוך חוויות של ישויות אותן בדיתי והן מתקיימות
. במקביל לעולם שלי,ברוחי
,העבודה הגשמית משרתת את הצורך שלי לראות את הדברים מחוץ לעצמם
 לפתוח פתח לעולמות הדמיון שחוברים,כהזדמנות להוליד מציאות נוספת
.לשרשרת סיפורים
.אלו "הווידויים" שנאספו משוטטות בסיפורים צדדיים שלי ושל טיפוסים מוזרים

Ayana Shany
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Images from stories that emerged from the experiences of fabricated
entities. These entities exist in my spirit parallel to my world.
Working with materials serves my need to see things outside themselves,
as a chance to give birth to a new reality, to open a passage to the
imagined worlds that join as links to form stories.
These are the “confessions” that arise from wandering through the
secondary stories of odd individuals as well as my own.

ayanashany@gmail.com
+972-50-6953942

FINE ARTS

Dimensions : 100 x 100 cm

D E PA R T M E N T O F

Oil on canvas

המחלקה
לאמנות

The Milky Way

איתמר תוסייה כהן

←

Striker
שמן וצבע תעשייתי על בד

"למה הרשת אובססיבית לגבי חתולים? מה מקור הקשר המיסטי בינה ובין אושיות
 האנטיתזה המשלימה שיוצרת יחד,הפרווה? החתול הוא סיבית הרגש הבסיסית
 החתול מבטא את מערכת.עם יחידת המידע הקרה את הסינתזה של הרשת
 חייזרי, אי–רציונלי, כאוטי: והוא אנתרופומורפיזם שלה,היחסים שלנו עם הרשת
 מטען, החמידּות הפטאלית שלו היא מלכודת.ובעיקר רנדומלי ונדיף בדיוק כמוה
, הוא מספר סיפור שאנחנו לא מבינים (בניגוד לכלב.נייטרלי שנועד להפנט אותנו
".) נחשק ולעולם לא חושק. הוא אדיש אלינו.'הוא אינו 'ידידו הטוב של האדם
 טל מסינג," מתוך "תיאורמת החתול האינסופית-

Itamar Toussia Cohen

- E X C E R P T F R O M " T H E I N F I N I T E C AT T H E O R E M " , TA L M E S S I N G

toussia@gmail.com
+972-54-4851962
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D E PA R T M E N T O F

"Why is the web obsessed with cats? What is the nature of the mystical bond
between it and the furry creatures? The cat is the basic emotional fiber, the
complementary antithesis which, together with the cold informational unit,
creates the web's synthesis. The cat embodies our relationship with the web,
and anthropomorphizes it: chaotic, irrational, alien and more importantly
random and dissipative as the web itself. Its fatal cuteness is a trap, a neutral
baggage meant to hypnotize us. It tells a story we don't understand (unlike
the dog, it's not 'man's best friend'. It's indifferent to us. Coveted but never
coveting, desired but never desiring)."

2 0 1 3

Oil and industrial paint on canvas

המחלקה
לאמנות

Striker

המחלקה לאמנות
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