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הכולל  פרויקט  הוא  להיות  דרכים  שלוש 
חודש.  באותו  הנפתחות  תערוכות  שלוש 
עבודות  מציגה  מהתערוכות  אחת  כל 
אנו  בו  אחר,  תודעה  למצב  שקשורות 
מתבוננים בעולם בדרך אחרת. יחד, שלוש 

התערוכות מהוות פרויקט אחד. 

מקומות  שלושה  בין  לנוע  הזמנה  היא  להיות  דרכים  שלוש 
וגלריה  פלורנטין  רביעיית  ביבנה,  לאמנות  הסדנה  חיצוניים: 
טובה אוסמן ושלושה מקומות פנימיים שונים: פנטזיה, טודה 
טי וללא נקודת התייחסות. זו הזמנה להתמסר לנהר הלא מובחן 

של התודעה ולהסכים להיות איתו בלי להבין.

גלריות. שלוש  תודעה.  מצבי  שלושה  להיות.  דרכים  שלוש 
יותר  ועמומה  נזילה  פחות,  מוכרת  הופכת  העולם  כשצורת 
אנחנו נכנסים למצב הוויה אחר. אנחנו קוראים למצבי התודעה 
האלה טראנס. זוהי הזמנה לחוות את העולם דרך עיניים אחרות. 
להשהות את הידיעה, לאפשר ללא נודע לטפס במעלה הרגליים 
שלנו כמו צמרמורת של רוח קרירה מול הים ולחוות את העולם 

כלא ידוע. 

שלנו,  הפילטרים  דרך  עוברים  חושיים  גירויים  אינספור 
אמיתי.  הופך  שיצרנו  הזה  והעולם  עולם.  לכדי  לנו  מתארגנים 
בהרגלים  נעזרים  אנחנו  אותו.  רואה  אני  וכך  העולם  הוא  כזה 
ובהתארגנויות שבתמורה מארגנים את עולמנו, אנחנו הופכים 
שייכים להם, להרגלים. אלא שלפעמים נפערים סדקים בצורה 
ובסיפור ומתחת לסדקים מים זורמים, נהר. והסדקים לא תמיד 
יכול  צפוי  ולא  חדש  ומשהו  נוחים.  אינם  רוב  פי  על  נעימים, 

לקרות שם. תנועה חדשה.

Three ways of being
A chair with no backrest, a sleeveless 
shirt. Three ways of being is a project 
consisting of three group exhibitions 
which open during one month. Each 
exhibition presents art connected with a 
different state of consciousness, where 
we look at the world through different 
points of view. Together the three 
exhibitions form one project.

Three ways of being is an invitation to 
move between three external venues: 
Yavne's Art Workshop, Florentine 
Quartet and Tova Osman's Gallery, and 
three inner spaces: Fantasy, Tode ti 
(this is it), and No Point of Reference. 
This is an invitation to surrender to the 
undifferentiated river of consciousness 
and submit to being with it without 
understanding. 

Three ways of being. Three states of 
consciousness. Three galleries.  

When the shape of the world becomes  
less distinct, more fluid and vague, we 
enter a different state of consciousness.  
We call these states of consciousness 
trance. This is an invitation to experience 
the world through different points of 
view. To sustain our knowing, and allow 

the ineffable to climb up through our 
legs like the shivering from a cool 
breeze as we experience the world as 
unknown.

Infinite sensory stimuli move through 
our filters, as they gradually organise 
into a world; and this world which we 
construct becomes real. This is the 
world and that is how I see it. We use our 
habitual processes and organisations, 
which in turn organise our reality: 
we become shaped by these habitual 
positions. Yet sometimes, narrow 
cracks in our forms and narratives 
occur and into these thin openings 
water starts flowing. These cracks are 
not always pleasant, these are mostly 
inconvenient. And something novel 
and unexpected can take place, a new 
movement.



 עצים גבוהים ומשק כנפיים, 
 זאבים וכיפות אדומות, 

מחטים מרדימות ונשיקות מחיות. 

הסדנה לאמנות, יבנה, 8.2-15.3

פנטזיה 

ממריאות  שלי  הכנפיים  צהובה,  האדמה  ורודים,  השמים 
כשהעולם  מתכתי  בקול  קורא  כרוז  גבוהה.  אני  באוויר 
בחוץ נסדק, קשה להבחין בין אנשים לאנדרואידים ואולי 
לפוסידון  פנימה  מושכים  הים  על  צדפים  משנה.  לא  זה 
לבנות ים, לספינות טרופות בהן רוחות הפיראטים המתים 

שרות שירים ספוגי רום ותעוזה.

עם  שלנו.  העולם  כמו  חלופי,  עולם  יוצרת  הפנטזיה 
חוקים משלו, שבתוכם אנחנו מתנהלים ולפעמים שוכחים 
שהעולם ההוא, שיצרנו , דומה יותר משנדמה לנו לעולם 

האחר, שאנחנו מכנים אמיתי, שגם אותו אנו יוצרים. 

פנטזיה היא מרחב ביניים שבין פנים לחוץ. היא שואבת 
מקביל  עולם  יוצרת  היא  חיצוני.  ומעולם  פנימי  מעולם 
ועלומה,  חושפת  היא  בתוכו.  לשהות  לנו  ומאפשרת 
בונה  קוראת לפנטזיות שלנו. נשארת בלתי מושגת. היא 
דרכים  וסוללת  ומה שבחוץ  התווך שבין מה שבפנים  את 

חדשות לראות, לשמוע, להרגיש, לחוות. להיות בעולם.

Fantasy
Tall lean trees and the flapping of wings, wolves 
and Red Riding Hoods, sleep inducing needles 
and kisses of animals. The sky is pink, the earth 
is yellow, my wings take me up and I am high 
in the sky. A metallic announce sounds as the 
world outside cracks, it is so hard to discern 
between people and androids and perhaps it 
doesn’t matter. Seashells draw us into the 
ocean, to Poseidon, to the sirens, to haunted 
shipwrecks where pirate ghosts sing their rum-
laden songs of bravery and danger.

Fantasy creates an alternate world, not unlike 
our own. With its own rules, within which we 
operate and tend to forget that this world too, 
which we have created, is more similar than we 
would like to admit, to the word outside, the one 
we call real, a world which we have constructed 
too. 

Fantasy is a transitional space between inside 
and outside. It draws from both internal and 
external realities. It creates a parallel universe, 
allowing us to remain therein. It reveals and 
conceals, it calls upon our own fantasies. It 
remains unreachable. It builds the bridges 
between inside and outside and paves new 
paths to see, hear, sense, and experience. To 
be in the world. 



משתמש  מעורבת,  בטכניקה  עובד  ופסל,  צייר 
וחלקם  לאמנים  מיועדים  חלקם  שונים,  בחומרים 
חומרים תעשייתיים וכאלה שנמצאים )רדי מייד(.

כן  כמו   ,"5 "קלישר  לציור  הגבוה  ביה"ס  בוגר 
והמכללה  אובסקורה  קמרה  ת"א,  באונ.  למד 

התכנולוגית בב"ש.

הציג במספר תערוכות יחיד וקבוצתיות, לאחרונה 
הציג שני מיצבי חלון בגלריה טובה אוסמן בת"א.

Painter and sculptor, works in mixed 
media, using different materials, some of 
which are intended for artists and some 
industrial materials and found objects.

Graduated the major school of painting 
"kalisher 5", studied Art and Philosophy 
at Tel Aviv University.

Presented several solo and group 
exhibitions, recently had two window 
installations at the Tova Osman art 
gallery.

אילן שדה
Ilan Sadeh 

על כיסא, טכניקה מעורבת, 
60X120X170 ס״מ, 2017

 On a Chair, mixed media,
 170X120X60cm, 2017

אמן ומוסיקאי, עבודותיו עוסקות בקשר של פנים 
במרחב  הקשורות  משתנות  ובפעולות  וסביבה 
הציבורי, דרך פיסול, ציור, הצבה ומוזיקה ודרכם 
זמן  תרבות,  של  פערים  על  לגשר  מנסה  הוא 
בצלאל  לאמנות  המחלקה  בוגר  קריכלי  ומקום. 
לתיאטרון  הספר  ובבית  בשנקר  מלמד   .)2006(
חזותי. זוכה פרס אמן צעיר )2011(. חבר במספר 
ישראל  להקת  חנה+חסיבה,  מוסיקליים:  הרכבים 

ואותו עולם. 

Gabi Kricheli is an artist and musician. 
His works deal with internal-external 
interactions and various changing actions 
in the public domain through sculpture, 
painting, installation and music. Through 
these Kricheli tries to bridge cultural, 
temporal and spatial gaps. Kricheli 
graduated Bezalel Academy of Arts in 
Jerusalem )2006( teaches in Shenkar and 
the School for Visual Theatre. Receipient 
of the Young Artist Award )2011(. Member 
of several musical groups: Hana+Hasiba, 
Yisrael band and Oto Olam.

גבי קריכלי 
 Gabi Kricheli

ללא כותרת 2004, טכניקה מעורבת על 
120x100 ,בד

 Untitled, 2004, Mixed technique
on canvas, 120x100
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גוני חרל״פ 
                                                                                      Goni Harlap

 MFA בוגרת  מיצב.  ואמנית  פסלת  חרל״פ,  גוני 
ופילוסופיה  בספרות  ראשון  תואר  חיפה(,  )אוניברסיטת 
״קורדון  בביה״ס  קולינריה  ולימודי  ת״א(,  )אוניברסיטת 

בלו״, פריז )1996(. חיה ויוצרת בתל-אביב. 

קבוצתיות  ובתערוכות  יחיד  בתערוכות  הוצגו  עבודותיה 
)בית  ״משפך״  היחיד  תערוכת  ביניהן:  ובחו״ל.  בארץ 
קיומנו  ״סלע  היחיד  תערוכת   ,)2013 תל-אביב,  האמנים 
לאמנות  בביאנלה  ״מיכלים״,  פרויקט   ,)2017 )פריסקופ, 
הזוגיות  והתערוכות   ,)2016( סנגל  בדקאר,  אפריקאית 
״זרם תעתוע״ )הגלריה בבארי, 2016(, ו״טבע שני״ )גלריה 
אלפרד, 2017(. כן זכתה בציון לשבח מטעם עיריית קיוטו, 

 .)Kyoto municipal Museum, 2016( יפן

מתחקות  ומתעתעת,  מזמינה  חושנית,  באסתטיקה 
והיום-יומי,  המיתי  וחומר,  אובייקט  אחר  עבודותיה 
ונמתחות לכיוונים של התנגדות; בין הפיגורטיבי למופשט, 

במישורים של סדר ואקראיות גם יחד.

Goni Harlap is a sculptor and installation artist, 
based in Tel Aviv. She is a graduate of the Haifa 
university MFA program )2016(, holds a BA of 
Philosophy and Literature Studies at the Tel-Aviv 
University )2003( as well as a Grande Diplomme 
form “Le Cordon Bleu” school of culinary arts 
)1996(. 

With sensual aesthetics that both invites 
and deceives the viewer, Harlap investigates 
materiality and objects, from the everyday 
realm to the mythological one. She stretches 
materials into contradictory forms, between 
figurative and abstract, tangible and conceptual, 
control and intuition. 

מדוזות, גומי, רזין שקוף, נאון, 2012 

 Jellyfish, Rubber, Clear resin, neon
100X40X20, 2012

בחינוך  הקיבוצים  סמינר  בוגרת  ישראל,   1960 ילידת 
מיוחד, למדה במדרשה לאמנות בית ברל טיפול רגשי 
באמצעות אמנויות ובאוניברסיטת ת"א לימודי תעודה 

בפסיכותרפיה. בעלת תארים ראשון ושני בחינוך.

יוצרת  רבות.  והציגה בתערוכות  בפיסול קרמי  עוסקת 
בחומר תוך שמירה על צבעו הטבעי בגימור מחוספס, 
ו"מתכתבת"  סדוק, ראשוני. מתחברת לעשייה קדומה 
עם העולם העכשווי : פסלי הקינים המוצגים בתערוכה 
לא  חושפים  ופתחיהם  רחם  דמויי  כמיכלים  מעוצבים 

חושפים את סודם... 

חדוה ראובן  
Hedva Reuven

Born in 1960 in Israel, Hedva graduated 
Seminar Hakibbutsim in Special Needs 
Education, Art Therapy at Beit Berl College of 
Art )HaMidrasha( and studied psychotherapy 
at Tel Aviv University. She holds a B.Ed and 
M.Ed.

Hedva sculpts in Ceramics and exhibited 
extensively. She creates in clay while 
retaining its natural colour and raw and 
primal finish. She feels connected with 
traditional craft and maintains a dialogue 
with the contemporary world. The sculptures 
in the exhibition are shaped as womblike 
vessels and their opening reveal and conceal 
their secrets.

מסדרת ''שומר היער'', 2011, חומר, צבע שמן, 
עץ, סיליקון, 18X34X30 ס''מ
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נולד ב-1957, צייר מתל-אביב.
הקשורים  אניגמאטיים  מנרטיבים  בנויים  ציוריו 
צורני  מרקם  מדגישים  למעשה  אך  ובתשוקה  במסעות 

דחוס המכיל קונטראפונקטים מנטאליים וחזותיים.

אופטי  צבעוני,  טיפול  של  שונות  ברמות  דימויים 
רב  קומפוזיציות  לכדי  בזה  זה  וטקסטורלי, משתרגים 

שכבתיות.

טוטאלי,  ריאליזם  כאל  לציוריו  מתייחס  קדר  יובל 
מקום שבו האסוציאציה החפשית, הדמיון הפרוע והעין 
מכלל  המורכבת  מציאות  ליצירת  חוברים  המתבוננת 

מרכיבי הקיום, המוחשיים והמפונטזים.

Born in 1957, a painter from tel aviv.
His paintings contains enigmatic narratives 
related with travelling and passion, but in fact, 
highlights a condensed visual texture structured 
by mental & visual contrapuncts.

Colorful, optical and textural images interwine 
together into large multi-layered compositions.

Yuval Kedar relates to his paintings as "total 
realism", a place where free associations, wild 
imagination and the observant eye gather to 
create a complex reality, based on the tangible 
& phantasmagoric components of existence.

יובל קדר
Yuval Kedar

"למד אותי על העולם”, 2016, שמן על בד, 
150X150 ס”מ 

אוקראינה,  בקייב,   1980 בשנת  נולדה  זברסקי  ליזה 
לישראל. משפחתה  עם  עלתה   1990  ובשנת 
בנעוריה למדה ציור ורישום אצל הצייר בוריס קרוונוב, 
במחלקה  בת"א  לאמנות  "מנשר"  ספר  בית  ובהמשך 

לתקשורת חזותית.

הפתוחה. באוניברסיטה  פילוסופיה  למדה  כן,   כמו 
2015 הוציאה  ליזה הציגה מספר תערוכות יחיד, ובשנת 
המגדלור",  שומר  את  "להעיר   - פנטסטית  נובלה  לאור 

בהוצאת "ארגמן מיטב", אותה כתבה על פי ציוריה.

בשנת 2017, הציורים מהספר זיכו אותה בפרס ע"ש יורי 
2018 תציג את  שטרן לאמנות פלסטית. בחודש באפריל 

ציוריה בתערוכת יחיד בברלין.

 

ליזה זברסקי 
 Liza Zabarsky

Liza Zabarsky was born in 1980, in Kiev, 
Ukraine, and in 1990 repatriated with her 
family to Israel.

Liza started her art studies in 1996, in the class 
of Boris Karavanov, and then in "Minshar" for 
arts in Tel-Aviv in the Visual Communication 
departure. Likewise, she studied philosophy in 
the Open University.

Liza presented her works in a several group and 
solo exhibitions, and in 2015 published her first 
book - 

"Awaken the lighthouse guardian", a fantastic 
novel that was based on her paintings. 

In 2017 she was granted by "Stern" award for 
visual art for the paintings from her book.

In April 2018 Liza intents to present her first 
personal exhibition in Berlin.

קנטאור, צבעי מים ורפידוגרף על נייר, 56X43 ס”מ, 2013

 The centaur, Water colors and rapidogtaph on paper,
56X43 cm, 2013
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לנה זידל
 Lena Zaidel

אמנית  ב-1962.  פטרבורג  בסנט  נולדה  זיידל  לנה 
לימודיה  את  סיימה  ב-1987  תחומית.  רב  ישראלית 
איש  שושנה  פרס  את  קיבלה  ב-2016  בבצלאל. 
פרטיים  באוספים  נמצאות  עבודותיה  לאמנות.  שלום 
וציבוריים, וביניהם באוסף מוזיאון ישראל בירושלים. 
והשתתפה  יחיד  תערוכות  שמונה  הציגה  לנה 
פרס  קיבלה  ב-1987  רבות.  קבוצתיות  בתערוכות 
 America-Israel-מ צעיר  אמן  מלגת  וב-3  בצלאל 

.Cultural Foundation

חיה  זיידל.  לנטע  אם  זיידל.  עודד  לאמן  נשואה 
ועובדת בירושלים.

Lena Zaidel )1962, St. Petersburg( is a 
multi-disciplinary Israeli artist. In 1987 
— graduated from the Betzalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem. In 2016 — 
Shoshanah Ish-Shalom Award for art work. 
Her works are found in various public and 
private collections, among them in the Israel 
Museum in Jerusalem. Lena has presented 
8 solo exhibitions and participated in many 
group exhibitions. In 1987 — the Betzalel 
Academy Award of Arts and Design. In 1983 
— a scholarship for young artists from the 
America-Israel Cultural Foundation.

Married to the artist, Oded Zaidel. Mother 
of Neta Zaidel. Lives and works in Jerusalem.

כיפת הסלע 7 )זאבים כחולים, שני חלקים(, 2014, 
210x240 ,אקריליק על בד

 Dome of the Rock 7, 2014, Acrylic on canvas,
210x240

בציור  במייצבים,  גם  עוסקת  אך  מציירת  בעיקר 
גדלים,  צורות,  מיני  בכל  קרטון  קופסאות  על 

וסוגי חומרים שונים.

סטייט,  אוהיו  באוניברסיטת  בארה"ב  לימודים 
השרון.  ברמת  במדרשה  לימודים  שנים   3  לאחר 
בקמרה  ביקורתיות  ותאוריות  אוצרות  קורס 

אובסקורה.

שונות  בגלריות  וקבוצתיות  יחיד  תערוכות 
)ומשונות(.כיום חברה בעמותת "מקום לאומנות" 
נמצא הסטודיו  אביב שם  בתל  ובקריית המלאכה 

"שלי" שבו אני עובדת. 

גווניו  כל  על  הטבע  בייצוג  עוסקות  העבודות 
והאינטראקציה עם האנושי.

מעיינה וכטל
Maayana Wachtel

Mainly paints but also works with 
installations, painting on cardboard boxes 
in various shapes, sizes and different 
materials. After studying three years in 
Ramat HaSharon’s Midrasha went on to 
study in Ohio State University. Curative 
studies in Camera Obscura. Presented 
in various solo and group exhibitions. 
Maayana is a member of “Makom 
La’omanut” in Kiryat Ha’Melacha in Tel 
Aviv, where her studio is also located. Her 
artwork deals with representing nature in 
its multifaceted manifestations and its 
interacting with the human sphere. 

שומר אחי, 2016, אקריליק על קנבס, 
150x120

 My Brother’s keeper, 2016,
Acrylic on canvas, 150x120
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ילידת  הדיגטלית.  והאמנות  הצילום  בתחומי  יוצרת 
ירושלים, 1972, מתגוררת עם משפחתה בצור הדסה.

בוגרת תואר ראשון במדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה 
העברית ובוגרת מגמת הצילום במכללת הדסה בירושלים 
משפחתה  עם  שהותה  בזמן   ,2008 בשנת  בהצטיינות. 
טכניקה  בעזרת  ייחודי  סגנון  פיתחה  נויה  בארה"ב, 
הנקראת צילום רב שכבתי באמצעותה היא יוצרת אמנות 
בעיבוד  ואבסטרקט  טבע  מוטיבי  המשלבת  צילומית 

דיגיטלי.

ונוף  אורבני  נוף  צילום  אדריכלי,  בצילום  עוסקת  נויה 
אנושי והציגה את עבודותיה בתערוכות בארץ ובארה"ב.

Noya Shiloni-Haviv was born in Jerusalem 
1972, lives with her family in Zur-Hadassa. 
Noya is a photographer who has B.A. in Earth 
Sience, the Hebrew University, Jerusalem, and 
had graduated with excellency in Photography 
studies, Hadassa College, Jerusalem. Since 
then Noya had a photography career in 
Architectural and Interior design Photography. 
In 2008, while staying at the US with her 
family, She had started developing special 
digital technic in processing her photographs. 
Dealing mainly with nature and abstract 
motives, in a process called Multi-layered 
Photography. Noya is creating and presenting 
in many different galleries and Art shows in 
the US and Israel.

נויה שילוני-חביב
Noya Shiloni-Haviv

ללא כותרת/ untitled, צילום רב שכבתי, 
30*45 ס”מ, 2016

בפילוסופיה  ראשון  תואר  בעלת  בתל-אביב,  ויוצרת  חיה 
מעשית  אמנות  ולמדה   ,)1996( אביב  תל  מאוניברסיטת 
בתערוכות  הציגה   )2009( אמנות  ללימודי  אבני  במכון 
יחיד בישראל, האחרונה שבהן בבית האמנים בתל-אביב 
של  האמנות  ובאנגליה.  בישראל  קבוצתיות  ובתערוכות 
לאורך  נתקלה  בהן  פילוסופיות  מתורות  מושפעת  סיון 
הזן,  תורות  ועד  מערבית  ופילוסופיה  מיהדות  חייה: 
הבודהיזם והטאואיזם. השילוב בין המחשבה הפילוסופית 
של  הביטוי  את  לה  מאפשרים  הציור,  של  חומריותו  ובין 

תפיסת עולמה.

סיון כהן
Sivan Cohen

Lives and works in Tel-Aviv, Sivan studied 
BA in philosophy in Tel Aviv University )1996( 
and art at the Avni Institute )2009(. Exhibited 
in solo exhibitions in Israel )most currently 
in Artist House Tel-Aviv( and in group 
exhibitions in Israel and England. Sivan’s art 
is influenced by different philosophies she 
encountered: from Judaism and Western 
philosophy to Zen, Buddhism and Taoism. 
The amalgamation of philosophical thought 
and the concreteness of painting allows her 
to express her worldview.

עבודה אדומה, טכניקה מעורבת על 
נייר, 40*30 ס”מ, 2017
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לאמנות  המדרשה  בוגרת   ,1981 ילידת  קיני,  רחל 
בית ברל )2008( , חיה ויוצרת בירושלים. 

רבות,  וקבוצתיות  יחיד  בתערוכות  הציגה  קיני 
אוסף  ישראל,  מוזיאון  באוסף  מצויים  וציוריה 

שוקן ואוספים פרטיים רבים.

רחל קיני 
 Rachel Kainy

Rachel Kainy was born in 1981, she graduated 
from Beit Berl College of Art )HaMidrasha( 
in 2008, lives and creates in Jerusalem. Kainy 
exhibited in many solo and group exhibitions 
and her paintings are found in the Israel 
Museum Collection, Shoken collection and 
various private collections. 

ללא כותרת, )מתוך אורפאוס(, דיו וצבע מים על 
 29.5X21, 2016 ,נייר

untitled )from Orpheus series(, ink and 
watercolor on paper, 29.5X21, 2016 

בעיקר  עוסקת  תחומית.  רב  אמנית   .1974 ילידת 
בצילום, קולאז' וטקסט. חיה ופועלת בתל-אביב. 

לאמנות  מקום   - "חנינא  השיתופית  בגלריה  חברה 
ב"קילוף  עוסקת  חיות  זוהר  ראומה  עכשווית". 
העבודות  הפצע".  של  ב"יופי  או  אסתטי,  פצעים" 
נושאים  סביב  בשאלות  עוסקות   , חיות  זוהר  של 
יומיומיים ומעלות תהיות לגבי מגדר, נשיות, אימהות 

ומשפחה. 

זוהר חיות מופיעים ברב המכר "ערות.  צילומיה של 
נשים מדברות מיניות".

Reuma Zoher Chayot, born 1974, is a 
multidisciplinary artist focusing on 
photography, collage, and text.

Zoher Chayot lives and works in Tel Aviv, and 
is an active member of Hanina cooperative 
gallery in Kiryat Hamelacha. Through her 
work, Reuma engages with the aesthetic of 
the wound, peeling and weaving of layers of 
hurt and beauty together. 

Zoher Chayot's works raise questions 
around gender, femininity, motherhood and 
family. Her photography has appeared in 
the bestseller book “Erot/Awaken – Women 
talk Sexuality”, published in 2017. 

ראומה זוהר חיות 
Reuma Zoher Chayot
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נדנדה, קולאז׳, 40x31 ס"מ, 2013



 אני רוצה את זה. 
 בדיוק את זה. 

 את הדבר הזה שאין לו שם, 
 שאין לו תואר, 

שאין לו מילים. 

רביעיית פלורנטין |  15.2-1.3 

זה זה
 tode ti

ולהרגיש  אצבעות  עליו  ולהעביר  יד  להושיט  שצריך 
ידיים  בין  הוא, מחליק  קר תחת האצבעות כשהוא,  אותו 
להגיד  אותו  להסביר  אותו  להבין  אותו  לקטלג  המנסות 

עליו משהו שהוא נוסף על האמירה הפשוטה: זה זה.

לדבר  דרכים  מספר  ישנן  אריסטו,  של  ההוויה  בתורת 
הרכב  על  קטגוריות שמדברות  ישנן  בעולם.  הדברים  על 
הדבר – זה עשוי מעץ וברזל. אפשר להצביע על התפקוד 
של הדבר, שולחן הוא מקום שטוח שמניחים עליו אוכל. 
אפשר גם לדבר על הפוטנציאל הטמון בדבר: הבלוט הזה 

הוא זרע של עץ אלון. יום אחד הוא יגדל להיות עץ.

טי,  טודה   .'tode ti' ה  נמצא  ההגדרות  עולם  כל  ובתוך 
הספציפי.  הפרטיקולרי,  הדבר.  על  הצבעה  היא  זה'  'זה 
חוץ  דבר  שום  להגיד  אפשר  אי  המילים.  נגמרות  שם 
לנסות  נתעקש  אם  זה.  זה  ולומר,  הדבר  על  מלהצביע 
לנו בידיים. אפשר להישאר  ימות  ולתפוס את הדבר הוא 

עם הדבר הזה שהוא זה ולראות מה קורה.

tode ti
This is what I want. Exactly this thing. This 
thing which has no name or adjective, which 
has no words. This thing which commands us to 
reach out with our hands and move our fingers 
on it and feel it cool under our fingers while 
it, this thing, slips between hands which try 
to categorise it to comprehend it to explain 
it to say something about it except by simply 
saying: this is it.

In Aristotle’s ontology, there are a few ways 
of speaking about the things in our world. 
Some categories speak about what objects are 
consisting of: this is made out of wood and iron. 
We can also point at the function of the thing: 
a table is a flat surface on which we place our 
food. We can also talk about the potential of 
the object: this acorn is an oak seed. One day it 
will become an oak tree.

And within all these definitions, we can find 
tode ti. Tode ti is the act of pointing at the 
thing, this particular, this specific thing. This is 
where the words end. One cannot say anything 
except to point at the thing and say, this is it. 
If we insist on trying to catch it, it will die in our 
bare hands. We can stay with that thing which 
is it and see what happens.



בתל-אביב.  ועובדת  חיה   )1978 )ילידת  כנעני  אביטל 
 )2005( ברל  בית  לאמנות  המדרשה  בוגרת  היא  כנעני 
ועיצוב  לאמנות  אקדמיה  בבצלאל,  השני  התואר  ותכנית 

)2008(. כנעני עוסקת בפיסול ורישום. 

תערוכותיה נכללו במוזיאון רדטורי בגואנגזו, סין; מוזיאון 
ג'ורג'  ומוזיאון  טאיוואן  קואנדו,  מוזיאון  סיאול,  סומה, 
הארלם  גרמניה;  ברמן,  עירונית,  גלריה  ברלין;  קולבה, 
מוזיאון  סיאול;  סנטר,  ארט  מונגין  ניו-יורק;  סטודיו, 
הרצליה לאמנות עכשווית; מוזיאון חיפה לאמנות; מוזיאון 

פתח-תקווה לאמנות, גלריה 39 ועוד.

כנעני היא זוכת מלגות הצטיינות מטעם המדרשה לאמנות 
אמריקה  קרן  פרסי  ואמנות,  לעיצוב  האקדמיה  ובצלאל 
ישראל )2004, 2005, 2008(, פרס אמן צעיר מטעם משרד 

התרבות )2009(, ומלגות מפעל הפיס )2013, 2016(.

גוף העבודות של כנעני נע בין הפיסול לרישום ובוחן את 
היחסים ביניהם, תוך שהוא מעלה שאלות של זהות פיזית, 

פוליטית ומגדרית.

לרגע  ההופכות  קדומות  לחיות  נדמות  מעבודותיה  רבות 
במקביל  מתקיימות  מוות  ודממת  חיוניות  פרא.  לצמחי 
בגוף האנושי המדומה בעבודות ובפיסות הארץ המנותקות 
ידי  על  נוצרים  והרישומים  הפסלים  גאוגרפי  מהקשר 
הרישום  פסי  את  הצוברת  חומרית  מסה  לכדי  התווספות 

והחומר לידי עצמה חסרת שליטה.

אביטל כנעני 
Avital Cnaani

Born in 1978. Lives and works in Tel-Aviv. Avital Cnaani 
received her MFA from Bezalel Academy of Art and 
Design )2008( and her B.Ed from Hamidrasha School 
of Art )2005(. She works in the media of sculpture 
and drawing.

Avital Cnaani work has been shown at: Redtory in 
Guangzhou, Soma Museum in Seoul, George Kolbe 
Museum in Berlin, Kuandu Museum in Taipei, L.A 
print space in L.A, Harlem Studio in New York, 
Städtische Galerie Bremen, Siena Art Institute in 
Italy, Mongin Art Center in Seoul, Ein-Harod Museum 
Israel Museum in Jerusalem, Herzliya Museum of 
Contemporary Art Israel; Haifa Museum of Art Israel, 
Petach-Tikva Museum of Art in Israel, Gallery 39 in 
Tel-Aviv, Gordon Gallery in Tel-Aviv, and Jerusalem 
Print Workshop in Israel, among other venues.

Cnaani deals the relation between sculpture and 
drawing and asks about political, body and gender 
identity.

The sculpture looks like a primordial animal. Vitality 
and dead parallel subsist in the human body and 
isolated piece of land. those made by accumulated 
line and peace of material that made to a uncontrolled 
power.
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בין  אביב.  בתל  ועובד  חי  ב-1953,  ברומניה  נולד 
השנים 1981-1996 למד אמנות אצל הצייר רפי לביא 
וסיים תואר שני באוניברסיטת תל אביב. מאז 1980, 
הגלריה  ממייסדי  לתיאטרון,  תפאורות  מעצב  אריה 
לאמנות "אחד העם 90" , ובית הספר לאמנות ועיצוב 
מדור  בעל  היה   1994-2009 השנים  בין  "מימד". 
ומפרסם  "הארץ"  בעיתון  "גלריה"  במוסף  שבועי 
מוזיאליים  קטלוגים  מקצועיים,  בעיתונים  מאמרים 
האמנים  בית  של  אמנותי  מנהל   2005 מאז  וספרים. 
בגלריות  וקבוצתית  יחיד  תערוכות  מציג  אביב.  בתל 

ומוזיאונים בארץ ובחו''ל משנת 1980 ועד היום.

Born in Romania in 1953, lives and works in Tel 
Aviv. Between 1981-1996 studied art with Raffi 
Lavie and graduated with MA from Tel Aviv 
University. Since 1980 Arie works in Scenic 
design, a co-founder of “Ehad Ha’Am 90” 
gallery and “Meimad School for Art and Design. 
Between 1994-2009 He wrote a regular column 
in the “Gallery” supplement of “Haaretz” and 
has published papers in professional journals, 
Catalogs and books. Since 2005 Arie is the Artistic 
Director of Tel Aviv Artist House. He has exhibited 
in solo and group exhibitions in galleries and 
museums in Israel and abroad since 1980.

אריה ברקוביץ
Arie Berkowitz

Mountain surface, 2013, Graphite on paper, 56*152cm

פני ההר, 2013, גרפית על נייר, 56/152 ס"מ

זברה, העבודה עשויה מעץ צעצוע 
פלסטיק וצבע ספריי, 2017  



אמן רב תחומי אשר החל את דרכו בלימודי משחק בבית 
הספר למשחק ניסן נתיב תל אביב.

לאחר ארבע עונות בתיאטרון גשר הצטרף ללהקת המחול 
ארבע  במשך  עבד  שם  לסלובניה  המשיך  ומשם  מוזע 
הכוריאוגרף  של  בניהולו  אן-קנאפ  המחול  בלהקת  שנים 

הסלובני איסטוק קובאץ.

מאז 2003 גלי יצר מספר עבודות בתחומי אומנות שונים 
פסטיבלים  תערוכות,  במסגרת  עבודותיו  את  והציג 

ומופעים בארץ ובאירופה.

וידאו ארט  יצר  לאחרונה שב משהות אומן באיסלנד שם 
והחל לעבוד על יצירת סולו חדשה.

במקביל, מופיע כמוסיקאי )חצוצרה ומוזיקה אלקטרונית( 
עם אריאל ברונז ברחבי הארץ, בקברט הפולחן, מי רוצה 

סיבוב על גמל, אשר רץ במשך 4 שנים וממשיך.

גלי קנר
Gali Kaner

A multidisciplinary artist who started his career in 
acting at the Nissan Nativ Acting School in Tel Aviv.

After four seasons at the Gesher Theater, he joined 
the Muza Dance Company and from there went on 
to Slovenia where he worked for four years at the 
En-Knap Dance Company under the direction of the 
Slovenian choreographer Iztok Kovač.

Since 2003 Gali has created several works in various 
fields of art and has exhibited his works in exhibitions, 
festivals and performances in Israel and Europe.

He recently returned from an artist residency in 
Iceland where he created video art and began working 
on creating a new solo.

At the same time, plays music )trumpet and electronic 
music( with Ariel Bronz throughout the country, in the 
cult cabaret, ‘’who wants a round on a camel’’, which 
runs for 4 years and continues.

 

דגנית ברסט , ילידת ישראל 1949.
בוגרת בצלאל )1973( ותואר שני במכון פראט בניו 
בבית  וציור(  )צילום  לאמנות  מרצה   )1980( יורק 
הספר לאמנות "המדרשה", המכללה האקדמית בית 

ברל )1974-2014(.

בארץ  רבות  וקבוצתיות  יחיד  תערוכות  הציגה 
)"חקירות  ישראל  במוזיאון  ביניהן:   , ובחו"ל 
פרקים  )"ארבעה  חיפה  מוזיאון   ,  )1989 נס"  לוך- 
)"המזימה  אביב  תל  ומוזיאון   )2004 מים"  על 
רבים.  בפרסים  וזכתה   ,)2013 הטבע"   של 

חיה ועובדת בתל אביב.

Dganit Berest, born in 1949 in Israel.
Graduated from Bezalel demy of Arts )1973( 
and and MFA from Pratt Institute in New 
York )1980(. Lectured in Arts )photography 
and painting( at Beit Berl College of Art 
)Hamidrasha(, between 1974-2014. She has 
exhibited in many solo and group exhibitions 
in Israel and abroad. Among which: The 
Loch Ness Investigation )1989( at the Israel 
Museum, Four Chapters on Water )2004( at 
Haifa Museum and The Conspiracy of Nature 
)2013( At Tel Aviv Museum. She has won 
many awards. Lives and works in Tel Aviv.

דגנית ברסט
Deganit Berest 
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 ,”The composition of nothing“ 
סדרת דימויים אשר צולמה במהלך שלוש 

שנים בבתי מלון לאנשי עסקים, 2015-2017.

מתוך "פורטרטים ונופים" , הדפסת פיגמנט על נייר, 
66X100 ס"מ, 1984 / 2015 ) שחזור(

 From "portraits and Landscapes", Pigment on
paper, 66X100 cm, 1984 / 2015



זוהדי קאדרי
 Zohdy Qadry

זוהדי קאדרי, נולד בכפר נחף בגליל ומשם נדד לרוסיה )סנט 
פטרבורג(, שם סיים תואר שני באוניברסיטת מוכינה )2002(, 
מהאמנים  אחד  הוא  קאדרי  ב-2004.  נחף  לכפר  חזר  וממנה 
פיגורטיבית  מעבודה  שהתפתחו  הבודדים  הפלסטינאים 
צייר  קאדרי  שלו,  הקריירה  בתחילת  אבסטרקטית.  לאמנות 
ובתים  נופים  ופיגורטיבי-למחצה  אימפרסיוניסטי  בסגנון 
ומלביץ',  קנדינסקי  בהשפעת  נחף.  ובכפר  פטרבורג  בסנט 
וצורות  צבע  קומפוזיציות  לכדי  עבודותיו  את  לצמצם  החל 
גיאומטריות תוך שהוא שואל סמלים ומוטיבים ערביים. שמות 
עבודותיו של זוהדי קאדרי מרמזים על מאורעות מקומיים או 
אזוריים המשפיעים עליו עמוקות. הוא הציג בתערוכות יחיד 

ותערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם וזכה במספר פרסים.

Qadry was born in Nahif, a village in northern Galilee, in 
1972. He graduated from the Art and Industry Academy 
“Mochina” in St. Petersburg )2002(, and came back 
home in late 2004 and settled in Nahif. Qadry is one of 
the few Palestinian artists who succeeded in developing 
their art from figurative to abstract art. At the 
beginning of his career, Qadry painted impressionism 
and semi figurative landscapes and houses in St. 
Petersburg and his village Nahif. Then, inspired by 
Russian artists Wassily Kandinsky and Kazmir Malevich, 
he started reducing his paintings to color compositions 
and abstract geometric forms, occasionally borrowing 
from local Arabic symbols and motifs. Qadry usually 
gives his paintings titles that hint at a local or regional 
contemporary event that deeply affect and overwhelm 
him with feelings of sadness and disgust. Qadri 
exhibited in many solo and group exhibitions in Israel 
and internationally. He won several awards.

הספר  בית  בוגרת  כנרת.  בקבוצת  ב-1951  נולדה 
תל  של  האוניברסיטה  ובוגרת  המדרשה  לאמנות 
האמנות.  ותולדות  כללית  ספרות  בחוגים  אביב 
 School of Visualב השתלמה   1978-1980 בשנים 
Arts. החלה להציג ב-1972. החלה ללמד במדרשה 
בשנת  חבר  פרופסור  תואר  קיבלה   .1977 בשנת 
בחוג  אביב  תל  באוניברסיטת  גם  לימדה   .2006

לתולדות האמנות ובלימודי ה-MFA בבצלאל.

הממדע  שרת  פרס  ובהם  פרסים  מספר  קיבלה 
פרס  דיזנגוף,  פרס  ישראכארט,  פרס  והאומנויות, 

סנדברג, פרס פונדק ופרס ישראל ב-2014.

ותערוכות  יחיד  תערוכות  של  רב  מספר  הציגה 
קבוצתיות בארץ ובעולם.

Born in 1951 in the Kvutzat Kinneret. 
Graduated from Beit Berl College of Arts 
)HaMidrasha( and Tel Aviv University 
)General Literature and History of Art(. 
Between 1978-1980 studied in The School of 
Visual Arts. Michal began to exhibit in 1972, 
and received a tunre professorship in 2006. 
She taught in the History of Arts programme 
at Tel Aviv University and in the MFA at 
Bezalel Academy of Arts.

Michal received several awards, among them 
the Minister of Art and Science Award, 
the Israacard Award, the Dizengof Award, 
Sandberg Award, Pundak award and the Israel 
Prize in 2014.

Michal exhibited exentsively, both solo and 
group exhibitions in Israel and internationally.

מיכל נאמן
Michal Naaman
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צבע שמן ומסקינג טייפ על בד ,110*80, 2013 Child, mixed media, 35*61 cm, 2012.



רוני ראובני
 Roni Reuven

יליד 1955 ישראל, החל מ-1999 מנהל ואוצר גלריה הסדנה 
ראשון  תואר  בעל  לאמנות,  בוגר המדרשה  יבנה.  לאמנות, 

בחינוך לאמנות ותואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה.

משרד  מורה",  "אמן  בפרס  זכה  ו-2017   1993 בשנים 
התרבות והספורט.

השתתף  היתר  בין  ובעולם,  בארץ  רבות  בתערוכות  הציג 
בתערוכות: "סיר לחץ" תאטרון ירושלים בשנת 1985, "צבע 

טרי" במוזיאון ת"א בשנת 1988.

ה-2000  שנות  מתחילת  הנוכחית  בתערוכה  העבודות 
שונים.  ומצעים  אובייקטים  על  ואינטימי  קטן  בפורמט 
מחט,  כגון:  ביתיים  אישיים  חפצים  הם  העבודות  נושאי 

כפתור וחגורה.

Born in Israel in 1955. Since 1999 he manages and is 
the artistic director and chief curator of Yavne’s Art 
Workshop. He graduated Beit Berl College of Arts 
)HaMidrasha( and holds a BA in Art Education and 
an MA in Jewish Culture and Education. In 1993 and 
2017 Reuven won the Teacher-Artist award by the 
Ministry of Culture and Sports. 

Reuven exhibited in many exhibitions in Israel and 
internationally, among which are “pressure cooker” 
in Jerusalem Theatre, in 1985 and Fresh Paint in Tel 
Aviv Museum in 1988. 

The art in this exhibition are from the beginning of 
the 2000s, in small and intimate format and created 
with various objects and substrates. The subjects of 
these works are personal domestic objects such as a 
needle, a button and a belt or kitchen glove.

יחיד  בתערוכות  הציג   ,2003 לשנת  לאמנות  המדרשה  בוגר 
נמצאות  עבודותיו  הארץ.  ברחבי  בגלריות  וקבוצתיות 
לאמנות'  'מקום  גלריה  עם  עובד  כיום  פרטיים.  באוספים 

בקרית המלאכה.

שונים  בהכלאות ממקורות השראה  עוסקת  פרדס  יצירתו של 
אישית,  לשפה  ידיו  תחת  מתאחדות  אשר  שונות  ומתרבויות 
ואחד  השני  מן  אחד  ונולדים  נבנים  נושאיו  מתפשרת.  בלתי 
ובין  ל"נמוך"  "גבוה"  בין  משלבות  העבודות  השני.  תוך  אל 
תרבותיים  מעולמות  ניזון  הוא  ועכשווי.  לביקורתי  מסורתי 
וחברתיים מקוטבים וכורך אותם יחד אל המצע האמנותי. הוא 
ובאופני  התרבות,  ערש  ועם  האמנות  תולדות  עם  מפלרטט 
הייצוג שהוא נוקט, הוא מבקש לשאול עליהם שאלות, להטיל 
ספק ולעיתים להפוך את תבניות הידע המוכרות לנו, על פיהן. 
החיבור הבלתי אפשרי הזה דרך מבע רגיש אך נחוש, מבקש 
פרשני  מימד  ולהציע  רומנטית  מרה-פרזנטציה  להתחמק 

חדש, תשוקתי ובעל כוח מאגי ופורמליסטי כאחד.

Graduated from Beit Berl College of Art 
)HaMidrasha( in 2003, Pardes has exhibited in 
solo and group exhibitions in Israel. His works 
are found in various private collections. Today, 
he works with Makom Le’Omanut Gallery.  
Pardes’s art deals with amalgamating different 
sources of inspiration and different cultures 
which integrate under his hands into a personal, 
uncompromising, language. 

The art combines high and low, traditional and 
contemporary and critical. Pardes flirts with Art 
History and the cradle of civilisation and in his 
chosen symbolic acts, he enquires, challenges, 
and sometimes altogether shifts familiar patterns 
of knowing. This impossible connection through 
sensitive yet determined expression seeks to 
avoid romantic representation and to offer a new 
interpretative dimension, one which holds passion, 
magic and formal power at the same time.

רני פרדס
Rani Pardes
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 Untitled, 2017, photograph – knife and
Pomelo, 15x21

15x21 ,ללא כותרת, 2017, צילום – סכין ופומלה

כפפה )מהסדרה אלקה(, 2005, טכניקה מעורבת 
20x13 ,על כפפה

 Glove )from Elka(, 2005, mixed technique
on kitchen glove, 20x13



שחר יהלום 
ShaharYahalom

אביב.  בתל  ויוצרת  חיה  דור,  עין  בקיבוץ   )1980( נולדה 
יהלום סיימה את לימודיה לתואר הראשון במדרשה לאמנות 
את  סיימה   2014 ובשנת   2006 בשנת  ברל  בית  מכללת 
אוניברסיטת  של  לאמנות  במחלקה  שלה  המאסטר  לימודי 

קולומביה בניו יורק.

 “c*-80” ביניהן  יחיד  תערוכות  מספר  הציגה  יהלום 
  ,)2011( אביב  תל  במוזיאון   TRL  ,)2009( נגא  בגלריה 
 )2015( נגא  בגלריה  "חיות"   ,)2011( DRY  בבאזל, שוויץ 

והשתתפה בתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם.

בעבודותיה יוצרת יהלום מבנים ארכיטקטוניים  המתחקים 
לעין או שנמצאים  נראים  אחר אירועים אמורפיים, שאינם 
היא  האחרונות  בעבודותיה  מתמדת.  והשתנות  בזליגה 
את  להציב  דוממת  רפרזנטציה  של  האפשרות  את  בוחנת 
בתפיסת  והיפוך  שיבוש  ליצור  ובכך  כנעלם  החיות  ממד 
עבודתה  גופים.   בין  והיררכיה  שליטה  של  ובמבנים  הזמן 
לגוף  החי  הגוף  שבין  היחס  על  שאלות  מעלה  הפיסולית 

הדומם לגוף המת.  

Shahar Yahalom )b.1980, Israel( received a BFA from 
Ha'midrasha School of Art, Israel )2006(. Graduated 
MFA at Colombia University, New York )2014(. 
Shahar is a recipient of The Young Artist Prize by 
the Israeli Ministry of Culture )2011( , Israel Artists 
Fund at Columbia University School of the Arts 
)2013( and Sharpe - Walentas studio program )2014(. 
Exhibitions include: Zabladowicz Collection, London 
)2015(, “The Armory Show”, NY )2015( Inside-out 
Museum, Beijing; Aran Cravey gallery, LA; Macro 
Museum, Rome )2013(; Noga Gallery, tel aviv )2012( 
"Culturescapes" Basel )2011(; Tel Aviv Museum )2011(; 
The Armory Show, New York )2010(;Herzlyia Biennale 
)2009(; Herzlyia Museum )2008(.
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 Scalp, Porcelain, 35x35x30cm, 2014



 כיסא בלי משענת, חולצה בלי שרוולים. 
יורדים במדרגות ומחזיקים את המעקה.

 מקום לעין לנוח, לא לעבוד קשה מדי. 
 אנחנו זקוקים לנקודות. 

 לפסיקים, לתבניות שיאפשרו לנו לארגן 
את העולם סביבנו.

גלריה טובה אוסמן 22.2-14.3

ללא נקודת 
התייחסות

כשאין לנו תבניות ואין לנו סמנים חיצוניים שמעניקים לנו 
להתבלבל  או  לאיבוד  ללכת  מאוד  קל  התייחסות  נקודות 
אין  נגמר אם  ומתי משהו  יודע מתי משהו מתחיל  אני  איך 
לעין  העולם מקום  לארגן את  לנו  יחסים שעוזרות  מערכות 
אפשרי  ומה  ממני  נדרש  מה  להבין  יכול  אני  איך  לנוח 
אנחנו  התפיסתית  ברמה  גם  התנהגותי  את  לשנות  ובהתאם 
חולצה  משענת  בלי  כיסא  כאוס  בתוך  גם  סדר  מייצרים 
וצלילים כדי שנוכל לארגן  בלי שרוולים משלימים תמונות 
לנו  כשאין  גשטאלט  בתוך  שלם  של  תבניות  בתוך  אותם 
תבניות כאלה אנחנו נשלחים לתוך מרחבים אחרים שיכולים 
את  מארגנים  אנחנו  בו  באופן  משהו  לערער  לפעמים 
התפיסה שלנו ואת העולם שלנו יורדים במדרגות ומחזיקים 
את המעקה הערעור הזה הוא לא רק מקום קשה או לא נוח 
הוא גם מאפשר יש בו פוטנציאל למשהו חדש לקרות אנחנו 
נשלחים לחיפוש אקטיבי אחר דברים מגלים פינות חדשות 
ויוצרים עולם אנחנו קוראים למרחבים  ומשמעויות חדשות 
האלה שמחוץ לתבניות המוכרות ובתוך הזרימה הזו טראנס 
באמנות שלא מקלה עלינו לנוח בתוכה לסמן אותה בקלות 
לספר  להתחיל  יכול  לא  והראש  ברור  מאוד  משהו  כשאין 
מאורגן  כבר  הישן  כי  משמעויות  ולגזור  מוכרים  סיפורים 
בקופסאות אנחנו נכנסים פנימה ויש אפשרות ליצור משהו 

חדש לזוז מהסיפור המוכר.

No point of reference
A chair with no backrest, a sleeveless shirt. Going 
down the stairway holding on to the rails. A place 
for the eye to rest, not to work too hard. We 
need periods. Commas, patterns which will allow 
us to organise the world around us.

When we have neither patterns nor external 
markers to provide us with reference points 
it is very easy to get lost or confused how do 
I know when something begins and another 
one ends if there are no relationships which 
assist us in organising the world a place for 
the eye to rest how can I understand what is 
wanted of me and what is possible and change 
my behaviour appropriately even on the level of 
perception we create order in chaos a chair with 
no backrest a sleeveless shirt complementing 
pictures and sounds so we can reorganise them 
in patterns of a whole in a gestalt when we lack 
such patterns we are sent into different spaces 
which could sometime destabilise something 
in the way we organise our perception and our 
reality we go down the staircase holding on to 
the rails this destabilisation is not only a difficult 
or uncomfortable place it is also enabling it 
holds the potential for novelty for something 
new to happen we are sent into an active search 
after things to discover new corners and novel 
meanings and create a world we call these spaces 
outside our familiar patterns and in this flow 
trance in art which doesn’t ease our rest which 
doesn’t allow us to simply organise it when there 
is nothing completely clear and our mind cannot 
begin its familiar narrative and deduce meanings 
because the old is already organised in boxes we 
go in we go inside and there is a possibility for 
creating something new for moving from the 
familiar story. 



ניב בורנשטיין יליד שנת 1979. חי ויוצר בהרצליה. 
בוגר  וקולאז'.  רישום  בציור,  בעיקר  עוסק 
 )2004( ברל  בית  במכללת  לאמנות"  "המדרשה 
 .)2004( מוזס  אוסנת  לציור על שם  וזוכה בפרס 
לאמנות  "בנימין"  השיתופית  הגלריה  ממייסדי 

עכשווית בתל אביב )2011(. 

פרטיים  בחללים  יחיד  תערוכות  במספר  הציג 
במבחר  השתתף  כן  וכמו  בישראל  ומוזיאליים 
בנוסף, הציג מספר  נבחרות.  תערוכות קבוצתיות 
"צבע  הישראלי  האמנות  יריד  במסגרת  פעמים 
פרטיים  אוספים  בשלל  נמצאות  עבודותיו  טרי“ 

וכן באוספים ישראלים מובילים.

Niv was born in 1979. He lives and works 
in Herzliya, Israel. Niv works primarily 
in painting, drawing and collage. He 
earned a degree in Fine Arts at " Beit 
Berl School of the Arts" College )2004( 
and was awarded a prize in memory of 
Osnat Moses )2004(. He is one of the 
founders of the cooperative gallery for 
contemporary art , "Benjamin", in Tel 
Aviv, )2011(.

Niv exhibited his works in a number of 
solo shows, in museums and various 
private spaces in Israel. He participated 
in group expositions and presented his 
works several times in the Israeli art fair 
"Fresh Paint". His works can be found in 
various leading private collections.

ניב בורנשטיין
Niv Bornstein
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החוג  של   M.F.A תואר  תואר  בוגר  דבוראי  ניר 
עבודתיו  חיפה.  אוניברסיטת  של  לאמנות 
היופי  יומיומית,  בארכיטקטורה  עוסקות 
העירוני. במרחב  ושיטוטים  בנאלים   בחפצים 
בישראל,  ומוזיאונים  בגלריות  הוצגו  עבודתיו 

גרמניה וארצות הברית. מתגורר ויוצר בשיקגו.

Nir Dvorai, Completed his MFA at the Art 
School in Haifa Unversity. His art deals 
with everyday architecture, the beauty 
in the banal and wandering in urban 
space. Nir has exhibited in galleries and 
museums in Israel, Germany and the US. 
He lives and creates in Chicago. 

ניר דבוראי
Nir Dvorai

 ללא כותרת, 2017, שמן ועפרון על בד,
100x100

Untitled, 2017, Oil and pencil on canvas, 
100x100  

לקראת פוסט אורבניזם 1, 2015, קולאז' 
.40x60 ,הדפסי כסף

 Towards post urbanism 1, 2015,
Silver print collage, 40x60



ואמנית.  נוירופסיכולוגית  היא  אברסמקי-ארזי  לילך  ד"ר 
אחרי שנים בהן האמנות היתה ברקע, היא הפכה בהדרגה 
לחלק מרכזי בחיה ובשנים האחרונות היא פועלת בעיקר 
כאמנית. אברמסקי-ארזי הציגה בתערוכות רבות בישראל 
ובעולם, היא חברה באיגוד האמנים הפלסטיים ועבודותיה 

נמצאות באוספים פרטיים שונים. 

שכבתיות  ברב  מאופיינות  אברמסקי-ארזי  של  עבודותיה 
שקטות.  לא  יחסים  ובמערכות  בתנועה  מרקמים,  וריבוי 
את  מושכות  ועמימות,  מסתורין  על  שומרות  עבודותיה 
הצופה פנימה לחקור, לגלות ולהתמסר. אמנותה של לילך 

תוארה כתמונת מראה של הנפש.

לילך אברסמקי-ארזי 
 Lilac Abramsky-Arazi

Dr. Lilac Abramsky-Arazi is a neuropsy 
-chologist and an artist. After years where art 
has been in the background, it has increasingly 
become a central part of her life and in the last 
few years Lilac made art her main profession. 
Lilac exhibited in many exhibitions in Israel 
and abroad. She is a member of the Israeli 
Association for Fine Art and her art can be 
found in various private collections

Lilac’s work is characterized by multiple 
layers and textures, movement and restless 
relationships. Her works maintain mystery and 
vagueness, pulling the viewer inside to explore, 
discover and surrender. People often relate to 
the sensuality, mystery, power and tenderness 
in her paintings. Lilac’s art was described as 
mirror images of the soul.

 

נשוי,  צייר,   .  1964 אנגליה  יליד  קדישמן  בן 
באמנות,  ראשון  תואר  אביב.  בתל  ועובד  חי 
בארה"ב,  הציג   .1991 ירושלים  בצלאל, 

אירופה וישראל.

Ben Kadishman, born United Kingdom 
1964. Primarily a painter. Married, lives 
and works in Tel Aviv. Bachelor of fine 
arts, Bezalel, Jerusalem 1991. Exhibited in 
Europe, America and Israel.

בן קדישמן 
Ben Kadishman

ות
חס

תיי
 ה

דת
קו

א נ
לל

ות
רא

 ל
ים

רכ
 ד

ש
לו

ש
0

3

x98ג'וליה, 2017, אקריליק על בד, 115

Julia, 2017, Acrylic on canvas, 115x98

75x110 ,ללא כותרת, 2017, שמן על נייר

Untitled, 2017, Oil on paper, 75x110






