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מריק לכנר, ללא כותרת, 2014, 
שמן על בד, 240×180

Marik Lechner, Untitled, 2014, 

oil on canvas, 180×240

מבטא  האמן  חרדה,  ולהרגיע  להשקיט  במקום 

אותה, נותן לה קול. היצירה מספקת הקלה מן האש 

הבוערת, מן הקושי ומן המצוקה. לא תמיד היא מנסה 

להיות  חייבת  אינה  היא  אחר.  למישהו  משהו  לומר 

רדיקלית או בועטת כדי לעשות את עבודתה, אך היא 

חייבת להיות חופשית.

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב היא מרחב 

חברתיות  ולאמיתֹות  החברה  לשולי  פרוץ  חרדתי, 

את  להשתיק  מהן,  להתעלם  לנו  שקל  נעימות,  לא 

תערוכות___תל אביב

אל תגעו לי בחרדה 
ן פורמן דורו

״אל תגעו לי בחרדה״ 

הגלריה המרכזית

התחנה המרכזית החדשה, 

תל אביב

רח' לוינסקי 108, קומה 5

אוצר: דורון פורמן

יוזמי הפרויקט: 

לילך אברמסקי־ארזי 

ואסף רולף בן־שחר

28 ביולי – 1 בספטמבר, 2016
קיומן. דווקא מכאן הוזמנו אמנים לתת ביטוי לחרדה 

באמצעות אמנות.

נוירופסיכולוגית  אברמסקי־ארזי,  לילך  ד“ר 

ואמנית, וד"ר אסף רולף בן־שחר, מטפל, מרצה וכותב 

בין  גשר  ליצירת  פעולה  משתפים  פסיכותרפיה,  על 

חשיבה פסיכולוגית עכשווית לבין אמנות עכשווית. 

המרכזית,  הגלריה  לאוצר  חברו  הנוכחי  בפרויקט 

דורון פורמן, ליצירת התערוכה. ✦
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ענבר הורקני, ללא כותרת, 2015, 
שמן על בד, 100×100 

 Inbar Horkany, Untitled, 

2015, oil on canvas, 100×100

רותם רוזנבוים, חדר הניתוח, 
2015, אקריליק על בד, 

120×100
Rotem Rozenboim, The 

Operation Theater, 2015, 

acrylic on canvas, 120×100

Exhibitions___ Tel Aviv
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תערוכות___תל אביב
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Exhibitions___ Tel Aviv

 Lilac Abramsky-Arazi, Trying 

to Restrain the Leopard, 2016 

acrylic on canvas, 125×104; 

photo: Shai Pardo

לילך אברמסקי־ארזי, מנסה 
לרסן את הנמר, 2016, אקריליק 
על בד, 104×125; 
צילום: שי פרדו

their anxiety through art.
Multidisciplinary artist and neuropsychologist,  

Lilac Abramsky-Arazi, Ph.D., and relational 
psychotherapist, trainer and writer, Asaf Rolef Ben-
Shahar, Ph.D, have been working together to create 
a bridge between contemporary psychological 
discourse and contemporary art. In conceptualizing 
the current project, they were joined by Doron 
Furman, curator of the Central Gallery. ✦

Instead of calming and soothing anxiety, the artist 
expresses it, gives it a voice. Art offers relief from 
the burning fire, from difficulty and distress. It does 
not always seek to convey something to another 
person. Art does not need to be radical or kicking to 
properly do its job; it needs to be free.

Tel Aviv’s central station is an anxious space, 
exposed to social margins and unpleasant cultural 
truths, which are easy to ignore. It was precisely 
from this place that artists were invited to articulate 

“Don’t Touch My Anxiety”

Central Gallery of 

Contemporary Art

The New Central 

Bus Station

108 Levinsky St., 

5th floor

Tel Aviv

Curator: Doron Furman

Project initiated by 

Lilac Abramsky-Arazi and

Asaf Rolef Ben-Shahar

28 July – 

1 September, 2016

>

Marik Lechner, Untitled, 2014, 

oil on canvas, 40×60

מריק לכנר, ללא כותרת, 2014, 
שמן על בד, 60×40

>

Rotem Rozenboim, At the 

Hospital, 2014, acrylic on 

canvas, 110×110

רותם רוזנבוים, בבית החולים, 
2014, אקריליק על בד, 
110×110

Don’t Touch My Anxiety

Doron Furman


