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משכן לאמנות ע"ש חיים אתר, עין חרוד

הזוכים 2008

פרסי משרד התרבות והספורט 

לאמנות, עיצוב ואוצרות

פתיחה: 1 במאי 2009, ז' אייר תשס"ט

הפקה: גליה בר אור

עוזרת הפקה: שושי נורמן

עיצוב הקטלוג: משה מירסקי

תרגום לערבית: רואא תרגום והוצאה לאור

עריכה אנגלית ותרגום: ריצ'רד פלאנץ

תצלומים: באדיבות האמנים המשאילים אלא אם צוין אחרת. 

הדפסה וכריכה: מפעלי דפוס כתר בע"מ, ירושלים

משרד התרבות והספורט

מינהל התרבות

המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית

המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות 

המדור לאמנות פלסטית

יחיאל לקט, יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות

מיכה ינון, ראש מינהל התרבות

שלמה יצחקי, מנהל תחום בכיר כלכלה ותקציבים

ילנה לולקו, ראש ענף תמיכות

עידית עמיחי, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית

ועד הנאמנים של פרס שר התרבות והספורט

דורון סבג, יו"ר

מוטי מזרחי

עידית עמיחי

משה פרומין

יאן ראוכוורגר

אסף רומנו

מיכל שמיר

ועד הנאמנים של פרס מפעל חיים, פרס האמן הצעיר, 

פרס עידוד היצירה, פרסי העיצוב ופרס האוצרות, 

המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות, 

המדור לאמנות פלסטית

פרופ' פיליפ רנצר, יו"ר

נעמי אביב

סיגל ברניר

דרורה דומיני

פרופ' בועז טל

ציפורה לוריא ז"ל

עו"ד דב פרי

מאירה פרי–להמן

דגנית שוקן שטרן

בוקי שוורץ
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זכות גדולה היא לי כשרת התרבות לברך את 34 היוצרות 

והיוצרים, זוכות וזוכי הפרסים בתחומי האמנות והעיצוב. 

את  ולפתח  להמשיך  להם  יאפשר  שהפרס  תקווה  כולי 

יצירתם. 

דוד אבידן היטיב להגדיר את מהות חייו של היוצר:

"... אני לא חי משירה

השירה חייה ממני ..."

היוצר, לא רק שאינו יכול לחיות ולהתקיים מיצירתו, אלא 

חזקה  שהיא  טיבה   — היצירה  בה.  לשלוט  יכול  אינו  גם 

מיוצרה והיא חותרת לשלמות ואינה מניחה ליוצר לוותר 

על חיפוש אינסופי של דרכי הבעה. 

המשורר דוד אבידן שהיה גם צייר, איש קולנוע, מחזאי 

וללא  כל  בחוסר   1995 בשנת  נפטר  מחונן  ופובליציסט 

ההערכה שלה היה ראוי. 

התרבות  משרד  בפרסי  הזוכים  והיוצרים  האמנים   34

לחיות  שקשה  אבידן  עם  בודאי  יסכימו   2008 לשנת 

מהאמנות. קשה למכור את יצירות האמנות, קשה מאד 

לזכות בהערכה ובהכרה, במיוחד נוכח תחרות הרייטינג 

הפושה בתרבות. בכל זאת, יודו האמנים, היצירה חזקה 

מהם והם קשורים קשר בלתי נפרד לאותה מוזה והשראה 

שגורמת להם להמשיך וליצור. 

צריכים אנו להודות שהתרבות חייבת חוב ענק ליוצרים 

אמנים   — ביוצרים  התברכנו  היצירה.  נובעת  שמהם 

שפות  ויוצרים  תרבותנו  את  המעשירים  ומעצבים 

ביקורתית.  ועמדה  בוחנת  עין  רגישות,  מתוך  חזותיות 

באמצעות הפרס המוענק להם אנו מבטאים את ההוקרה 

שאנו רוחשים לפרי יצירתם. 

מוזיאון  חרוד,  בעין  לאמנות  למשכן  שלוחות  תודות 

את  השנה  המארח  ובמקצועיותו,  באיכותו  מצטיין 

התערוכה: למנהלת ולאוצרת גליה בר אור ולשאר עובדי 

תערוכה  של  האצירה  במלאכת  עסקו  אשר  המוזיאון 

ובהפקת  הפרסים  זוכי  האמנים  של  במינה  מיוחדת 

המדור  לחברי  מיוחדת  תודה  אותה.  המלווה  הקטלוג 

לאמנות פלסטית במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות 

שליוו את הליך השיפוט, לחבר השופטים ובעיקר לאמנים 

עצמם, על פירות רוחם ויצירתם. 

איחולי הנאה מרובה לכל המבקרים בתערוכה המרהיבה, 

ולכם אמנים — המשך יצירה פורייה. 

לימור לבנת

שרת התרבות והספורט

לזוכים ברכת השרה 
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פתח דבר

משכן לאמנות עין חרוד זוכה לארח השנה את תערוכת 

הענקת  והספורט.  התרבות  משרד  בפרסי  הזוכים 

לאמנים  והוקרה  תודה  של  מסר  מעבירה  הפרסים 

היוצרים בישראל. 

עמיחי,  ועידית  ינון  מיכה  ובראשם  המשרד,  אנשי 

פועלים זה שנים — לצד השרים הממונים — להעמקתה 

והרחבתה של מסגרת הפרסים: ב–1988 הוענקו הפרסים 

ל–14 זוכים סך הכל, והם חולקו בשתי קטגוריות — פרס 

האמן הצעיר, ופרס השר. השנה זוכים בפרסי המשרד 34 

אמנים ואוצרים.

נוסף  והוא  חיים,  מפעל  על  ניתן  חדש  משמעותי  פרס 

ב–2005 כמחווה מיוחדת ליוצרים שאמנותם היא בשבילם 

דרך חיים. במפעלם הנמשך אמנים אלה מעניקים לחברה 

גם  מוענק  ב–2005  החל  וחשוב.  משמעותי  נוסף,  מימד 

פרס האוֵצר.

בנוסף לפרסים הוותיקים )פרס האמן הצעיר ופרס השר(, 

נעשה מאמץ לסייע לאמנים בשלבים שונים של חייהם. 

אפשרות  פעילים  לאמנים  מעניק  היצירה  עידוד  פרס 

לממש פרויקט או להפיק קטלוג. כמו כן, תחומים שלא 

הוקדש להם פרס נפרד קודם לכן )למשל, פרס העיצוב(, 

זכו למסגרת ולדגש מיוחד.

שזכו  ולאוצרים  לאמנים  לב  מקרב  והוקרה  ברכות 

למשה  וכן  והספורט  התרבות  למשרד  תודה  בפרסים, 

משכן  לצוות  נורמן,  לשושי  הקטלוג,  מעצב  מירסקי, 

לאמנות עין חרוד ולכל השותפים לפרויקט חשוב זה. 

גליה בר אור  
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פרס מפעל חיים

جائزة مجهود العمر

Life Achievement Award
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Jury membersاللجنة الَحكمחבר השופטים

Ellen Gintonإيلين غينتونאלן גינתון

Yona Fischerيونا فيشرיונה פישר

Meira Perry Lehmanمئيرا بري لهمانמאירה פרי להמן

Winning artistالفنان الفائزהאמן הזוכה

Zvi Goldsteinتسفي غولدشطاينצבי גולדשטיין
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Zvi Goldstein     ןןןןן     تسفي غولدشطاين ןןן ןןןן

חסר  אמן  הוא  בירושלים,  ועובד  החי  גולדשטיין,  צבי 

בעבודותיו,  שואף  הוא  אליהם  ובדיוק  באיכות  פשרות 

נדרש להשקיע משאבים אדירים לביצוע פסלים ומיצבים 

וכל זאת ללא עזרה וגיבוי של גלריה. הענקת הפרס לצבי 

גולדשטיין מהווה הכרה ציבורית והוקרה לא רק לפועלו 

הפרטי ולאמירה ערכית רבת משמעות, אלא גם לפועלו 

לאמנות  במחלקה  משפיע  כמורה  שנותיו   30 בהוראה: 

כ"נוכחות"  גולדשטיין  של  מעמדו  את  ביססו  בבצלאל 

בשדה האמנות הישראלית.

ב–1947.  רומניה,  בטרנסילבניה,  נולד  גולדשטיין  צבי 

לאמנות  באקדמיה  למד   .1958 בשנת  לישראל  עלה 

בררה  לאמנות  ובאקדמיה  בירושלים,  בצלאל  ולעיצוב 

במילנו, איטליה. הוא הציג במוזיאונים המרכזיים בארץ 

בקסל  בדוקומנטה  בביאנלות,  בחו"ל,  ובמוזיאונים 

נכללות  ובשורה ארוכה של תערוכות אחרות. עבודותיו 

מרכז  ובכללם  ובעולם  בארץ  מרכזיים  אמנות  באוספי 

פומפידו שבו גם הציג.

המכיל  אמנותי–רעיוני  דגם  האמן  בונה   1978 מאז 

עבודתו  לתת–קבוצות.  ומחולק  וטקסטים  אובייקטים 

המסורת  בין  היחסים  את  מחדש  להגדיר  מבקשת 

המודרניסטית המערבית לבין שלוחותיה מחוץ לגבולותיה 

ההיסטוריים — ארצות השוליים המתעוררות.

הרטוריקה של האוטופי, של האחרות, היתה תמיד בבסיס 

חתונה, 1995

زواج، 1995

Wedding, 1995

נולד בקלוז', רומניה, 1947 

חי ועובד בירושלים

ُولَد في كلوج، رومانيا، 1947

يعيش ويعمل في القدس

Born in Cluj, Romania 1947

Lives and works in Jerusalem

יותר,  המאוחרות  בעבודותיו  גולדשטיין.  של  העבודה 

שהן מורכבות יותר, רב קוליות יותר, שנוספו בהן מבטים 

ושהעתיד  קונקרטיים  אחרים  למקומות  וגם  לָעבר  גם 

גולדשטיין  צבי  "אוונגרדיים",  פחות  בגוונים  בהן  צבוע 

מנסח מחדש את עמדתו האמנותית–תרבותית–פוליטית 

רקע  על  הפוסט–מודרני,  המערבי,  האמנות  עולם  כלפי 

רקע  ועל  הכלכליות–פוליטיות–אידיאולוגיות  התמורות 

חשבון הנפש שלו כאמן שנולד במזרח אירופה, ספג את 

המודרניזם במערבה ופועל בירושלים.

מעבר ליצירת אובייקטים ולכתיבת טקסטים תיאורטיים, 

בהוצאת  נייר",  "על  שלו  הרומן   2004 בשנת  לאור  יצא 

הספרים היוקרתית וולטר קניג, גרמניה. ספר שירה מפרי 

עטו עומד לראות אור בקרוב.

מכהן  הוא  שבה  בצלאל  באקדמיה  הוראתו  במסגרת 

כפרופסור, תרם גולדשטיין תרומה עקרונית לדורות של 

תלמידים שהינם כיום מבכירי האמנים בארץ.

השיפוט  ועדת  החליטה  אלה  כל  על  ובהוקרה  כהכרה 

להעניק לו את הפרס על מפעל חיים לשנת 2008. 
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פרס שרת התרבות והספורט

جائزة وزير الثقافة والرياضة

The Ministry of Culture and Sport Prize
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Jury membersاللجنة الَحكمחבר השופטים

Dganit Berestدغانيت بيرستדגנית ברסט

Michael Gedalyovichميخائيل غيداليوفيتشמיכאל גדליוביץ'

Drora Domineyدرورا دومينيדרורה דומיני

Winning artistsالفنانون الفائزونהאמנים הזוכים

Aya Ben Ronآيا بن رونאיה בן רון

Anat Betserعنات بيتِسرענת בצר

David Gintonدافيد غينتونדוד גינתון

Boaz Talبوعز طالבועז טל

Abed Abadiعبد عابديעבד עאבדי

Doron Rabinaدورون رابيناדורון רבינא

Tamar Rabanتمار رابانתמר רבן
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Aya Ben Ron     ןןן ןן ןןן     آيا بن رون

איה בן רון טווה בעבודותיה שפה אמנותית ייחודית. היא 

נעה בחופשיות בין מגוון מדיומים: ציור, רישום, הדפס, 

ספר– אנימציה,  איור,  פיסול,  וידאו,  דיגיטלי,  הדפס 

במטרה  המדיום  על  ומשחררת  מודעת  התרסה  אמן. 

להמשיך לתהות, לטעות, לתמוה ולחפור באותם תכנים 

ומאתנו  כאמנית  ממנה  מרפה  שאינה  באובססיביות 

ובראשונה,  בראש  בן–רון  איה  בעבודותיה,  כצופים. 

אלא  עצמה,  אל  מבט  ומישירה  אכזרית  מראה  מציבה 

שכדרכה האלכימית של האמנות, מראה זו אינה משקפת 

את דיוקנה אלא את "האחרים" ומתוך כך אותה ואותנו 

כחברה. "גיבורי" יצירותיה של איה בן רון הם הנידחים, 

הפגועים, החולים, המעוותים, הפצועים והזקנים, שונים, 

לכל  או  מבט,  בהם  להישיר  לא  לנו  גורמת  שאחרותם 

היותר להגניב מבט מציצני. את גיבוריה הדחויים והבלתי 

מוקפדת  אסתטית  בהילה  רון  בן  איה  עוטפת  נראים 

המפתה אותנו להתבונן מקרוב, ואז כשאנו כבר כלואים 

להתעמת  לברוח,  לאן  לו  שאין  המבט  של  באינטימיות 

עם המציאות. איה בן רון משתמשת בתבונה וברגישות 

גרוטסקה  אירוניה,  שחור,  הומור  של  באסטרטגיות 

את  לבלוע  עלינו  להקל  כדי  פתיינית,  ואסתטיקה 

"הגלולה המרה", וכדי לשאול שאלות על שיפוט אסתטי 

ומוסרי, על מוסכמות חברתיות המגדירות את "החולה" 

ו"הבריא", על יחסי הכוחות בין מטפל ומטופל, ואולי אף 

שאלות עקרוניות יותר בדבר מה שמגדיר חיים כחיים.

נולדה בחיפה, 1967 

חיה ועובדת בתל אביב

ُولدت في حيفا، 1967

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Haifa, 1967 

Lives and works in Tel Aviv

מס' 2, 2008, פי. וי. סי., 81×101 ס"מ

رقم 2، 2008، بي.في.سي.، 81 ×101 سم

No.2, 2008, PVC, 81x101 cm

ללא כותרת, 2008, עט לבד על מיילר 16×20 ס"מ

بدون عنوان، 2008، حبر لّباد على مايالر، 16×20 سم

Untitled, 2008, 

felt pen on Mylar, 16x20 cm
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גשם סגול, 2008, שמן על בד, 120×80 ס"מ

مطٌر بنفسجّي، 2008، زيت على قماش، 120×80 سم

Purple Rain, 2008, oil on canvas, 120x80 cm

נולדה ברמת גן, 1965 

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في رمات غان، 1965

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Ramat Gan, 1965

Lives and works in Tel Aviv

של  שנה  כ–16  כבר  שמאחוריה  אמנית  היא  בצר,  ענת 

עשייה מתמשכת המתפתחת באופן מרתק.

יצירה  היא  ובציור  במיצבים  בפיסול,  המגוונת  עבודתה 

יצירה שאינה חוששת  ושאפתנית,  מורכבת, מתוחכמת 

האיפוק   — החומרה  בעבודותיה,  סיכונים.  מלקיחת 

ניכוס,  של  בפרקטיקות  והשימוש  האירוניה  הרגשי, 

הדברים  על  לדיבור  עדות",  "מרחיקת  עוקפת,  דרך  הן 

הקרובים ואף הכואבים ביותר — הפרטיים והקולקטיביים 

והחום.  הקור  והזר,  המקומי  המשפחה,  הבית,  כמו   —

ובמודעות  ומושגי  צורני  בדיוק  מצטיינות  עבודותיה 

עצמית ותרבותית גבוהה.

בשלוש השנים האחרונות הציגה ענת בצר שתי תערוכות 

יחיד: "אנקת גבהים" ו"גשם סגול". תערוכות אלו חשפו 

מחויבות  המציג  שלב  בעבודתה,  ומפתיע  חדש  שלב 

אל  הביתה"  "חזרה  מעין  לציור.  מחודשת  והתמסרות 

המדיום שבו החלה את דרכה האמנותית. אך אין זו חזרה 

תמימה. הבית אצל ענת בצר, על שני מובניו: המדיומלי 

הוא   — והקולקטיבי  האישי   — הממשי  והבית  )הציור( 

וקר, ככל שהוא קרוב  זר רחוק  מקום פרובלמטי, מקום 

הקודמות,  בעבודותיה  כמו  האחרונים,  בציוריה  ומוכר. 

בצר אורגת את האישי, הביוגרפי והמקומי עם מרחבים 

עמדה  מתוך  וגיאוגרפים,  היסטוריים  ומקום,  זמן  של 

רפלקסיבית ומורכבת ביחס לעולם הייצוגים והדימויים 

באמנות ובתרבות על רובדיה השונים.

Anat Betzer     ןןן ןןן     عنات بيتِسر
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צד אחורי של ציור: למה השירה שותקת, 2005

על–פי אהרון שבתאי: למה השירה שותקת, 

שמן על בד, 130×175.5 ס"מ, אוסף גלריה גורדון

عُر صامت، 2005 جانب خلفّي للوحة: لماذا الشِّ

عُر صامت، كما ورد لدى أهارون شبتاي: لماذا الشِّ

زيت على قماش، 175.5×130 سم

Back of a Painting: 

Why is Poetry Silent, 2005, 

After Aharon Shabtai: Why is Poetry Silent, 

oil in canvas, 130x175.5 cm, 

Collection Gordon Gallery

נולד  בתל אביב, 1947 

חי ועובד בתל אביב

ٌولَد في تل أبيب، 1947

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Tel Aviv, 1947 

Lives and works in Tel Aviv

המעמיקים  המרתקים,  מהאמנים  הוא  גינתון  דוד 

והרציניים ביותר מדור הביניים של האמנות הישראלית. 

ותחילת  השבעים  משנות  שלו  הצילום  מעבודות  החל 

ה"צד  של  והציורים  הצילומים  סידרת  ועד  השמונים, 

מורכבת  ביצירה  גינתון,  האחרונות,  מהשנים  האחורי" 

באופן  עוסק  מחקרי,  אופי  הנושאת  מושגית  מבחינה 

שאלה  שבבסיסן  ופוליטיות,  תרבותיות  בשאלות  עקבי 

על עצם האפשרות של קיום אמנות ותרבות ישראלית. 

החזותית  ביצירתו  אלו  בשאלות  גינתון  של  העיסוק 

מבוסס על יצירת מתח מבני בין יסודות זרים המקיימים 

יחסים פרובלמטיים, עוינים, מצביעים זה על זה ומאיימים 

לאיין זה את זה: כאן ושם, מקור והעתק, כתב ודימוי — 

)ספרים המועמדים במבנים גיאומטריים ומצולמים, אינם 

לציון  ראויה  בנוסף,  שלו.  האחורי  והצד  ציור  נקראים(, 

תרומתו הגדולה של גינתון למחקר האמנות הישראלית 

בכתיבתו הפרשנית, המאלפת והאיכותית.

David Ginton     ןןן ןןןןןן     دافيد غينتون
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פורטרט עצמי עם זהבה, 

מתוך הסדרה "הריפוי של ט'"

بورتريه ذاتي مع زهافا

من سلسلة "عالج ط."

Self Portrait with Zehava, from the series 

“The Healing of T.”

נולד בתל אביב, 1952 

חי ועובד בתל אביב ובעין הוד

ُولَد في تل أبيب، 1952

يعيش ويعمل في تل أبيب وفي عين هود

Born in Tel Aviv, 1952 

Lives and works in Tel Aviv and Ein Hod

הצילום  בשדה  ומוכרת  בולטת  טל  בועז  של  עבודתו 

הוצגו  הרבות  התערוכות  ומתוך  רבות  שנים  והאומנות 

שנות   — "גופי–עצמי  בתערוכה  לאחרונה  עבודותיו 

 — "צ'ק–פוסט  ובתערוכת  אביב  תל  במוזיאון  השבעים" 

התמונות  לאומנות.  חיפה  במוזיאון  השמונים"  שנות 

המצולמות הן של סצנות בהן לוקחים חלק בועז וזהבה 

של  מותה  עד  ביצירתו  אותו  שסבבו  המשפחה  ובנות 

מהקנון  שאולים  הדימויים  שנתיים.  לפני  אשתו  זהבה 

משחק  ואילך.  הרנסאנס  מימי  האירופאי  הציור  של 

מתח  נוצר  אך  מבוימים  בבית  והאווירה  התפקידים 

והדרמטית  האלגורית  הצילומית  התוצאה  בין  מתעתע 

החדירה  ואפילו  המשפחה  חיי  על  המחשבה  לבין 

לתוכם, והצופה מורשה להתבונן. בעבודותיו מן השנים 

מסמנים  והצבעוניות  הנושאים  מפנה:  חל  האחרונות 

תחילתו של פרק חיים חדש ביחסו לצילום.

Boaz Tal     ןןןן ןן     بوعز طال
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חומה, 2005, טכניקה מעורבת על בד,

שמן על בד, 90×80 ס"מ

جدار، 2005، تقنّية مختلطة على قماش،

زيت على قماش، 90×80 سم

Wall, 2005, mixed media on canvas, 

90x80 cm

נולד בחיפה, 1942 

חי ועובד בחיפה

ُولَد في حيفا، 1942

يعيش ويعمل في حيفا

Born in Haifa, 1942 

Lives and works in Haifa

Abed Abdi     ןןן ןןןןן     عبد عابدي

המצוינים  האמנים  כאחד  וידוע  מוכר  עאבדי  עבד 

והמשפיעים ביותר על אמנות ותרבות בחברה הערבית 

תרבות  ליצירת  תרומתו  שנה.  מארבעים  יותר  במשך 

חזותית של המיעוט הערבי בישראל היא חסרת תקדים, 

נחום  של  עבודותיו  להיקף  בהקבלה  אותה  לתאר  וניתן 

מוצגות  ובהדפס  ברישום  האמנותיות  יצירותיו  גוטמן. 

אל– בעיתון  אינטנסיבי  באופן  השישים  משנות  החל 

אתיחאד, בכתב העת הספרותי אל–ג'דיד, בספרי שירה 

וספרות, לצד יצירותיהם של אמיל חביבי, סלמאן נאטור, 

ועוד.  שמס  אנטון  טאה,  עלי  מוחמד  קאסם,  אל  סמיח 

את  משמעותי  באופן  למעשה  מעצבים  אלה  דימויים 

הזיכרון החזותי ביחס לאירועים היסטוריים של החברה 

האדמה  יום  אירועי  הפליטים,  דימוי  ביניהם  הערבית, 

מקדם  וכמחנך  כאמן  עאבדי  בחיפה.  החיים  ומציאות 

התרבות  את  רב  ובכישרון  בעקביות  שנה   40 במשך 

הערבית הנוצרת בישראל. 
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אנגלמן )פרט(, 2008 

מספרה פעילה, ווידאו של שלשה גברים 

רוחצים ניידת משטרה, מידות משתנות

إنغلمان )تفصيل(، 2008

محلقة تعمل، فيديو لثالثة رجال يغسلون 

سيارة شرطة، أحجام متغّيرة

Engelman Project (detail),  2008

active barber shop, video of 

three men washing a police car, 

varying sizes

ללא כותרת, 2007 

)נער עם טלפון סלולרי נושא אשכול בננות(, 

טכניקה מעורבת, 90×35×30 ס"מ. צילום: עודד לבל

بدون ُعنوان، 2007

)فًتى مع هاتف خليوّي يحمل عنقود موز(

تقنّية مختلطة، 90×35×30 سم. تصوير: عوديد لوبِل

Untitled, 2007 

(a boy with cellular telephone carrying a 

bunch of bananas,mixed media, 

90x35x30 cm. Photograph: Oded Löbl

נולד בסביון, 1971 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في سافيون، 1971

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Savion, 1971 

Lives and works in Tel Aviv

Doron Rabina     ןןןןן ןןןןן     گتمتجهللا نجتمک

והפעילים  הבולטים  האמנים  אחד  הוא  רבינא  דורון 

אמן,  האחרונות.  בשנים  הישראלית  האמנות  בשדה 

ביטוי  לידי  באים  האלו  הפעילויות  בכל   — כותב  אוצר, 

הכישרון והאינטליגנציה שלו. בשנה האחרונה בלבד הציג 

תערוכת יחיד, השתתף בתערוכות קבוצתיות רבות, אצר 

את תערוכת שנות התשעים במוזיאון הרצליה במסגרת 

תערוכות  אצר  וכן  בישראל,  אמנות  שנות   60 פרויקט 

עבודתו  אביב.  בתל  המדרשה  בגלריית  ומרתקות  רבות 

ניחנת בגמישות וזריזות תנועה, עשייה ושליטה ביכולת 

וליצור אובייקטים הנמצאים בתנועה מתמשכת  להפיק 

חלל  עם  דינמי  ושיח  קשר  ויוצרים  מיקומם  עבר  אל 

התצוגה. לעבודותיו גימור מלוטש ואסתטי העשוי להיות 

כלי נשק המכוון אל מטרות נעות בין אם הן חברתיות או 

בנייר, עשויים  סימני מכחול ספוגים  לעומתן  פוליטיות. 

לספר על געגוע פרטי. פעילותו הפורייה של דורון רבינא 

מגוונת, תוססת, מסקרנת ומאתגרת.
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ש.ש.מ.מ., עבודה מס.1, 2006

ש.ש.מ.מ., עבודה מס.2, 2006

צילום: יואב רבן

د.د.ع.ع.، العمل رقم 1، 2006

د.د.ع.ع.، العمل رقم 2، 2006

تصوير: يوآف رابان

L.E.P.P., Work No. 1, 2006

L.E.P.P., Work No. 2, 2006

Photograph: Yoav Raban

נולדה בחיפה, 1955

חיה ועובדת בתל אביב וביפו

ُولَدت في حيفا، 1955

تعيش وتعمل في تل أبيب ويافا

Born in Haifa, 1955 

Lives and works in Tel Aviv and Jaffa

Tamar Raban     ןןן ןןן     تمار رابان

המיצג.  בתחום  בארץ  המובילה  היוצרת  היא  רבן,  תמר 

עם השנים הפכה האמנות של תמר רבן לקטגוריה בפני 

שעדיין  המוכיחה  ומקוריות,  איכות  של  ולסמן  עצמה 

החושים.  כל  את  המפעילה  חוויה  וליצור  לרגש  אפשר 

רבן  תמר  עזה.  ואינטלקטואלית  חושנית  רגשית,  חוויה 

יחודית לה העושה שימוש מודע  פיתחה שפה פואטית 

טעם,  זמן,  קול,  ויזואליות,  מאפשר:  שמיצג  הכלים  בכל 

עוסקות  רבן  תמר  של  מעבודותיה  רבות  ומגע.  ריח 

בטקסים חברתיים ומשפחתיים, הטקסים מבוססים על 

פעולות יום–יומיות — סעודה, למידה, שינון. אלו הופכים 

נשיות,  זיכרון,  של  בשאלות  לדיון  רבן  של  במיצגיה 

מיניות, יחסי הורים ילדים, פרט וחברה, ארעיות, פגיעות 

רבן  תמר  האמנותית.  החוויה  של  ומשמעותה  ומהותה 

בין  לקולקטיבי,  האישי  בין  ביצירותיה  לגשר  מצליחה 

העכשווית  למציאות  סובייקטיבי  זיכרון  של  פרגמנטים 

בארץ  הוצגו  רבן  תמר  של  מיצגיה  חיים.  אנו  שבתוכה 

וגלריות.  מוזיאונים  תיאטראות,  בפסטיבלים,  ובעולם 

היא היתה ממייסדי מקלט 209 ע"ש דן זקהיים, העמותה 

היא  וכיום  בישראל,  הבינתחומית  האמנות  לקידום 

אנסמבל  מיצג,  והמנהלת האמנותית של במת  מייסדת 

209 ופסטיבל זז.
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פרס ןןןןן ןןןןןן

جائزة تشجيع اإلبداع

Prize to Encourage Creativity
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Jury membersاللجنة الحَكمחבר השופטים

Ruti Direktorروتي ديركتورרותי דירקטור

Boaz Talبوعز طالבועז טל

Michal Shamirميخال شميرמיכל שמיר

Winning artistsالفنانون الفائزونהאמנים הזוכים

Nelly Agassiنيّلي أغاّسيנלי אגסי

Sharon Balabanشارون باالبانשרון בלבן

Amnon Ben Amiأمنون بن عاميאמנון בן עמי

Jonathan Goldيوناتان غولدיונתן גולד

Galia Gur Zeevغاليا غور زئيفגליה גור זאב

Meirav Heimanميراف هايمانמירב הימן

Ruthi Helbitz Cohenروتي هيلبتس كوهينרותי הלביץ כהן

Rakefet Viner Omerراكيِفت فينر عوِمرרקפת וינר עומר

Elyasaf Kownerإلياساف كوفنيرאליסף קובנר

Ronit Shanyرونيت شانيרונית שני
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לחישות, 2004, מייצג / מיצב, צמר וקולב מברזל

َهمسات، 2004، عرض فنّي/ إبداع فنّي، 

صوف وعاّلقة من حديد

Whispers, 2004, performance/ installation, 

wool, iron hanger

נולדה בתל אביב, 1973

חיה ועובדת בתל אביב

ُولدت في تل أبيب، 1973

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Tel Aviv, 1973 

Lives and works in Tel Aviv

Nelly Agassi     ןןן ןןןן     نيّلي أغاّسي

פני  על  מתפרסת  אגסי  נלי  של  הייחודית  עבודתה 

אחד  בכל  וידאו.  רישום,  מיצב,  מיצג,  תחומים:  מספר 

מהתחומים האלה, ולכל אחת מעבודותיה, היא מזרימה 

שבריריות  של  לכאורה,  סותרות  מנוגדות,  איכויות 

מאמנות  שורשיה  את  יונקת  שלה  האמנות  ועוצמה. 

הגוף של שנות השבעים ומשמרת זיקה ליצירה המונעת 

הוידאו,  ובעבודות  במיצגים  פמיניסטית.  מודעות  מתוך 

בהם היא מופיעה כגיבורה הראשית והבלעדית, מורגשת 

מודעות לקיומה של האישה כמושא למבט, ולזיהויה עם 

יצירת האמנות עצמה. אגסי מפרקת את הקיום הזה דרך 

פעולה רבת רבדים באיזורי היופי והגוף תוך הקצנה של 

גופה הופך לאתר התרחשות שקט  ולחץ.  מצבי מצוקה 

ורב עוצמה, לזירה של הכאבה עצמית המשליכה עצמה 

על הצופה. מיצגיה הם מופת של נוכחות נשית דרמטית 

הרקמה  בעבודות  והתרחשות.  תנועה  של  במינימום 

או  למקומות  ההופכות  השמלות  ובסדרת  העדינות, 

לנופים, נשמר תמיד קשר בין הגוף לאובייקט, היופי הוא 

לעולם מחוז חפץ וכאב.
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יאק 54, 2008, וידאו 

ياك 54، 2008، فيديو

Yak 54, 2008, video 

נולדה בירושלים, 1971 

חיה ועובדת בירושלים

ُولَدت في القدس، 1971

تعيش وتعمل في القدس

Born in Jerusalem, 1971 

Lives and works in Jerusalem

Sharon Balaban     ןןןן ןןןן     شارون باالبان

שרון בלבן היא אמנית וידאו ייחודית ומקורית הנאמנה 

כשהאמנים  דרכו,  בראשית  ארט,  הוידאו  של  למקורות 

הפלסטיים ראו בו כלי משחק של תמונות זזות. בצילומים 

קצרים ומשעשעים החוזרים על עצמם בלופ יוצרת שרון 

משתמשת  היא  ומפתיע.  גרוטסקי  דימויים  עולם  בלבן 

ובאובייקטים  גוף  בתקריבי  בעיקר  ובבנאלי,  ביומיומי 

למצבים  אותם  ומצרפת  לכאורה,  משמעות  חסרי 

מגוחכים ובלתי אפשריים היוצרים סיטואציה לא צפויה. 

התוצאה פועלת באופן חתרני על תודעתו של הצופה.

"יצורי הכלאיים" החדשים שנוצרו הם, מצד אחד, חייתיים 

על  ביקורת  כמוליכי  פועלים  שני  ומצד  מיניות,  ונוטפי 

פטישיזם וטבו חברתיים.

ההומור הפרוע ולעיתים בוטה שלה עשוי להטעות: בלבן 

היא אמנית רצינית בעלת חשיבה ביקורתית ומעניינת. 
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שלולית, 2007, טכניקה מעורבת, 30×130×30 ס"מ

حفرة ماء، 2007، تقنّية مختلطة، 30×130×30 سم

Puddle, 2007, mixed media, 

30x130x30 cm

מגנום פופר, 2008, שמן על בד, 200×150 ס"מ

ماغنوم بوبر، 2008، زيت على قماش، 200×150 سم

Magnum Popper, 2008, oil on canvas, 

200x150 cm 

נולד בקיבוץ אלומות, 1955 

חי ועובד בירושלים

ُولَد في كيبوتس ألوموت، 1955

يعيش ويعمل في القدس

Born in Kibbutz Alumot, 1955 

Lives and works in Jerusalem

Amnon Ben Ami     ןןןןן ןן ןןן     أمنون بن عامي

אמנון  של  והפיוטיות  החידתיות  הנזיריות,  עבודותיו 

בעולם  לעצמו  ונאמנות  לאמינות  נדיר  סמן  הן  עמי  בן 

הפיכתה  סכנת  בפני  ויותר  יותר  עומדת  האמנות  שבו 

קיומה  עם  שונות  בצורות  מתחככת  יצירתו  לסחורה. 

על סף ההעדר — אם מבחינת החומרים בהם הוא עובד, 

ואם מבחינת הנוכחות הארעית של העבודות. נוכחותם 

על בלימה של חלק מהאובייקטים, מחריפה את תכונת 

של  האיון  סף  אל  חתירתה  ואת  האמנות  של  הפגיעות 

עצמה.

את עבודתו מאפיינים גישה אינטואיטיבית ל"ֵרִדי ֵמייד", 

הוא  וליטוש.  גימור  בעל  מראה  של  ודחייה  רישומית  יד 

הדבקה,  של  פשוטות  פעולות  דרך  אובייקטים  בונה 

ונידחים.  יומיומיים  בחומרים  ומשתמש  והרכבה,  חיבור 

באורח פלא נטענות העבודות, שרובן בעלות מראה לא 

אמנותי בעליל, בפיוטיות, לא פעם דרך כותרות העבודות 

המניעות קריאה מפתיעה, ומעמיקות את הממד המושגי 

שלהן. בציוריו הקוויים, בהם מופיעים דימויים אנטומיים, 

הוא משמר את מלוא התנופה והפאתוס של הציור.

בן עמי מאז שנות השמונים, תוך  פועל  העקביות שבה 

באמנות  שמקורן  והתכוונות  אסתטיקה  על  שמירה 

מיוחד  מעמד  לעבודתו  מקנה  ומינימליסטית,  מושגית 

במינו, מנותק משינויי אופנות. 
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ללא כותרת, 2008, שמן על בד, 140×120 ס"מ

بدون ُعنوان، 2008، زيت على قماش، 140×120 سم

Untitled, 2008, oil on canvas, 140x120 cm

נולד בקיבוץ אפק, 1972 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في كيبوتس أفيك، 1972

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Kibbutz Afek, 1972 

Lives and works in Tel Aviv

Jonathan Gold     ןןןןן ןןןן     يوناتان غولد

במסגרת העשייה הציורית הגוברת של השנים האחרונות, 

מתבלט יונתן גולד כצייר ואמן ייחודי, הן מבחינת שפת 

הציור שהוא מנסח והן מבחינת הנושאים בהם הוא בוחר 

לעסוק.

משמעות  חסרות  שוליות,  בהתרחשויות  טעונים  ציוריו 

מכונית,  על  נשענת  גברים  קבוצת  קשור,  גמל  לכאורה: 

אלו  אירועים  גווע.  סוס  משוטטים,  שוטים  כלבים 

ְסָפר,   — ותרבותיים  גיאוגרפיים  בשוליים  מתרחשים 

מדבר, קצה של עיר, שפת הכביש או חורשה מוזנחת.

דהו  כאילו  ונראים  צורב  אוקר  באור  מוצפים  הציורים 

בשמש. מריחות המכחול משובשות, מפוזרות ועכורות. 

התחושה היא כי גולד מצליח בו זמנית לצייר וגם למחוק, 

להעלות באוב — ולטשטש. 

פרום  קשר  יוצרים  בעבודותיו  העולים  הנושאים 

כמו  נדמים  ציוריו  הישראלית,  האמנות  תולדות  עם 

פרגמנטים של ציורים מוכרים לכאורה מתוך הקאנון של 

הבדואי,  החמור,   — ישראל  בארץ  המאה  תחילת  ציירי 

שיבוש  מתקיימים  בכולם  אבל  החורשה,  המדבר,  הגז, 

או הסתה היוצרים עניין מחודש בדיאלוג עם העבר ועם 

העשייה הציורית. 
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בריכת שחיה, 2008, הדפס למדה, 80×125 ס"מ

بركة سباحة، 2008، طباعة لمادا، 80×125 سم

Swimming Pool, 2008, Lambda print, 

80x125 cm

נולדה בתל אביב, 1954 

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في تل أبيب، 1954

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Tel Aviv, 1954 

Lives and works in Tel Aviv

Galia Gur Zeev     ןןןן ןןן ןןן     غاليا غور زئيف

גליה גור זאב עוסקת בעבודותיה במספר נושאים, החוט 

המקשר ביניהם הוא המשפחה, במובן הרחב של המילה. 

והן  חללים  המתעדים  מצילומים  הן  בנויות  עבודותיה 

מצילומי דיוקנאות של בני משפחתה. הצילומים מוצגים 

דבר  התצוגה,  לחלל  המתייחסים  כמיצבים,  כלל  בדרך 

הנותן ממד נוסף לפעילותה הייחודית.

פעילותה החברתית של גליה גור זאב, כאחת ממקימות 

לבחון  אפשרות  על  מצביעה  לימבוס,  גלריה  ומפעילות 

את התייחסותה למבנה ולתפקוד המשפחתיים בהקשר 

הרחב של החברה בה אנו חיים. היא אינה מהססת לפרק 

את גרעין המשפחה בהציבה את הפרטים על רקע שחור 

ונוקב, תוך שימת  אטום, ולבחון פרטים במבט ביקורתי 

דגש על מנהגים ופולחנים. 

מציגה  שהיא  בהצבות  אבל  צילום,  היא  המוצא  נקודת 

רבת  פעילותה  וידאו.  ועבודות  אובייקטים  גם  נוכחים 

השנים מתנהלת בהתמדה ובעקביות, ומתפתחת בקצב 

המסועפת  לתמונה  חשובה  תוספת  ומהווה  משלה, 

והמורכבת של הצילום הישראלי. 
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יערנה, קניון ארנה, 2007, דימוי דיגיטלי 

يعارينا، مجّمع أرينا التجاري، 2007، صورة رقمّية

Ya'arena, Arena Mall, 2007, 

digital image

נולדה בירושלים, 1972 

חיה ועובדת בתל אביב

ٌولَدت في القدس، 1972

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Jerusalem, 1972 

Lives and works in Tel Aviv

Meirav Heiman     ןןןן ןןןן     ميراف هايمان

מירב הימן היא אמנית החוקרת בצילומיה את החברה, 

את קהל הצופים, נשים וגברים באשר הם, ואת הסיפורים 

שהם מייצרים.

של  כפרפורמרית  מתפקדת  היא  מעבודותיה  בחלק 

מחקר, ומזכירה בכך את אמני המיצג של שנות השישים 

שאלות  לשאול  כדי  בגופם  שהשתמשו  והשבעים 

"זמן  וגבולותיה.  האמנות  לגבי  ועקרוניות  מורכבות 

לאהבה" ו"בבית הבליעה" הן דוגמאות טובות לאופן שבו 

היא יוצרת מצבים ביזאריים הקשורים בהוויה של מגזרי 

צבעים,  לפי  משפחתיות  ארוחות   — שונים  אוכלוסיה 

המשפחות  באינטרנט.  שאיתרה  אנשים  עם  ומפגשים 

דומות  מסתבר,  והן,  תקנית  הגדרה  על  עונות  אינן 

למדי לבודדים האקראיים שאותם הזמינה הימן לסעוד 

האמנותית  מעבודתה  לחלק  הופכים  ואלה  אלה  איתה. 

אחת  ובעונה  בעת  ומגחכת  רגישה  מראה  המעמידה 

היא מצולמת  בהם  הצילומים  והחברה.  הצופה  פני  מול 

בבגד גוף צבעוני על רקע נופי הארץ הצחיחים מצטרפים 

אישה  בין  הטעון  היחס   — עבודתה  של  המגדרי  להיבט 

לטבע, בין עירום נשי לנוף. 

בהומור ובשנינות מציגה מירב את הפתטיות של קיומנו 

ואת הצורך הבלתי נלאה שלנו במבט ובאהבה. 
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דוכיפת )מתוך סידרת "בית העלמות"(, 

2008, טכניקה מעורבת על נייר 

ונייר פרגמנט, 260×300 ס"מ

الُهدُهد )من سلسلة "بيت الفتيات"(،

2008، تقنّية مختلطة على الورق

وورق شّفاف، 260×300 سم

Lady and Bird, 2008, mixed media on paper 

and transparent paper, 260x300cm 

נולדה בישראל, 1969

חיה ועובדת בעין ורד

ُولَدت في إسرائيل، 1969

تعيش وتعمل في عين فيرِد

Born in Israel, 1969 

Lives and works in Ein Vered

Ruthi Helbitz Cohen     ןןןן ןןןןן ןןן     روتي هيلبتس كوهين

מציור  התפתחו  אשר  כהן,  הלביץ  רותי  של  העבודות 

לתלת ממד, מתאפיינות בנוכחות כפולה: מצד אחד הן 

רוויות ורוד–אדום ומשדרות מתיקות ופתיינות, מצד שני 

הן מבוססות על ציור פרוע ופרוץ, נוזלי ונשפך, ומעבירות 

תחושות אימה ומצוקה. היכולת של הלביץ כהן לנוע בין 

המזין  הכוח  היא  לדוחה,  המפתה  בין  למאיים,  המושך 

והמפעיל את יצירתה. 

הציור שלה מתקיים על הטווח שבין פיגורטיבי למופשט, 

המזג שלו אקספרסיבי. כשהם מצוירים על נייר פרגמנט, 

חולי  של  תכונות  הציורים  מספחים  מקומט,  פעם  לא 

אדומים  ראשים   — בהם  הדימויים  עולם  והתכלות. 

עשנות,  ארובות  ענקיות,  וילדות  לידה  דימויי  מחוקים, 

ולאחרונה דימויים צמחיים, אורגניים ואנטומיים — מצטבר 

לגוף עבודה שמחצין בעקביות את הדבר הפגיע, המּועד 

אובייקטים   — הפיזית של העבודות  נוכחותן  לפורענות. 

תחושה  הרצפה,  על  נמרחים  או  מהתקרה  משתלשלים 

של שלוליות צבע והפרשות גוף — מעצימה את האיכות 

הלא עשויה ולא מלוטשת של האמנות. 



44



44

משפחה, 2007, טכניקה מעורבת על בד,

50×50 ס"מ. צילום: עודד לבל

عائلة، 2007، تقنّية مختلطة على قماش،

50×50 سم. تصوير: عوديد لوبل

Family, 2007, mixed media on canvas, 

50x50 cm. Photograph: Oded Löbl

נולדה בראשון לציון, 1965

חיה בראשון לציון, עובדת בתל אביב

ُولَدت في ريشون لتسيون، 1965

تعيش في ريشون لتسيون، وتعمل في تل أبيب

Born in Rishon Letzion, 1965 

Lives in Rishon Letzion, works in Tel Aviv

Rakefet Viner Omer     ןןןן ןןןן ןןןן     راكيِفت فينر عوِمر

היא  האמנות  בעולם  וינר–עומר  רקפת  של  נוכחותה 

נוכחות מתריסה, מתגרה ומאתגרת. פעילותה הן כאמנית 

והן כאוצרת מערערת תדיר על מוסכמות של טעם ועל 

אמנות.  של  ותפקידה  מעמדה  לגבי  שלנו  ההתניות 

מודעות  בנוסח  טקסטים  אלה  אם  בין   — בעבודותיה 

על  ציורים  או  קרטונים,  על  ברישול  הכתובים  הכרויות 

או  ציבוריים,  בשירותים  שרבוטים  בהשראת  דלתות 

הצבות עמוסות הגולשות ועולות על גדותיהן — משתקף 

תמיד הרצון לאתגר את המבט, לטלטל את חווית הצפייה 

ולטרוף את הקלפים בזירה בה נעים אמן, יצירה וצופה. 

מיצג,  מיצב,  ציור,   — שלה  הפעילות  מערוצי  אחד  מכל 

כלליו  האמנות,  לעולם  הן  רבה  מודעות  עולה   — וידאו 

וחוקיו, והן להיבט המגדרי של פעילותה כאישה. בחוסר 

נימוס דווקאי היא עושה שימוש בפורנוגרפיה ובטעם רע 

האמנותית  ההתנהלות  משטרת  את  לפרוע  ניסיון  תוך 

האמנות.  עולם  בתוך  משלה  מקום  לעצמה  ולהגדיר 

והן  התערוכות שהיא אוצרת מצטיינות במקוריות רבה 

מצטיירות כהמשך של פעילותה האמנותית, חלק בלתי 

נפרד ממהלך אמנותי מודע לעצמו, בודק ומגשש, מבקש 

לסמן לעצמו מקום מחוץ למקום, להגדיר את השוליים 

ובה בעת לפרוץ אותם. 
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האח הגדול, 2008, 

)הדפסה מתוך סידרת תצלומי שיר 

המחאה "האח הגדול"(, 52×88 ס"מ 

األخ الكبير، 2008،

)طباعة من سلسلة صَور أغنّية 

االحتجاج "األخ الكبير"(، 52×88 سم

Big Brother, 2008, 

(Print from a series of photographs of the 

protest song “Big Brother”), 52x88 cm 

נולד בחיפה, 1970 

חי ועובד בתל אביב

ٌولَد في حيفا، 1970

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Haifa, 1970 

Lives and works in Tel Aviv

Elyasaf Kowner     ןןןןן ןןןןן     إلياساف كوفنير

אליסף קובנר הוא יוצר רב תחומי, אשר מתמקד בחוויה 

בעבודות  שוטטות.  פעולת  של  תוצאה  שהיא  ארעית 

לאינטימיות,  אנונימיות  בין  מתח  בולט  שלו  הוידאו 

שהמגביר הן את תחושת הזרות והן את תחושת הקרבה. 

"דברים רבים מסביבנו נעים במקצבים ובמעגלים. חשוב 

לי להיכנס לתדר. זה יכול לקרות בעיר, מול עץ או בחוף 

הים. האמנות שלי היא תירוץ נהדר להכיל את המפגשים 

וההתרחשויות" הוא אומר.

במרחב  רק  מתמקדת  אינה  קובנר  של  השוטטות 

התשע–עשרה,  המאה  של  הפלאנר  אצל  כמו  האורבני, 

חיבור  למצוא  ניתן  בו  מקום  לכל  הלאה,  ממשיכה  אלא 

בין אדם למקום — פסטיבל טבע, חורשה בכרמל, החרמון 

המושלג. הסיטואציות עליהן הוא מתעכב נטולות עלילה 

בהכרח  מתפתחות  ואינן  המילה,  של  המקובל  במובן 

במרכז  לפגישה  מחכה  צעירה  בחורה   — כלשהו  לשיא 

פומפידו בפריז, שיחה בין שתי נשים, משפחה ישראלית 

מנהלת שיחה מתוך הבית עם האמן ברחוב, האמן עצמו 

הסרטים  קטעי  כל  של  ההצטברות  זוהי  מיומנו.  קורא 

האלה, נטולי הקליימקס, לדיוקן של מקום ותקופה. זוהי 

האסופה של הרגעים הלא–בהכרח מכריעים האלה אשר 

מייצרים משמעות ונקודת אחיזה רגשית. מלבד עבודות 

 — קהילתית  ובפעילות  בצילום  גם  קובנר  עוסק  הוידאו 

מבעד לפעילותו המגוונת מצטיירת האמנות כדרך חיים, 

כדרך לחשוב על העולם ולהגיב לעולם.
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אוטובוס 21#, 2005, כוננית ירקות )צד( וצמר

باص #21، 2005، سّلة خضرة )جانب(، وصوف

Bus #21, 2005, vegetable rack (side), wool

אוטובוס 6#, 2004, גזה וכרית

باص #6، 2004، شاش ووسادة

Bus #6, 2004, gauze, pillow

אוטובוס 19#, 2005, מחבת, חרוזים, דבק פלסטי

باص #19، 2005، مقالة، خرز، صمغ بالستيكّي

Bus #19, 2005, pan, beads, plastic glue

נולדה בחיפה, 1950 

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في حيفا، 1950

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Haifa, 1950 

Lives and works in Tel Aviv

Ronit Shany     ןןן     رونيت شاني ןןןןן 

רונית שני מתעדת במצלמתה מציאות פנימית ורגשית. 

אישיים  במצבים  להתבונן  הצופה  את  מזמינה  היא 

היא  נהירים.  בהכרח  לא  חידתיים,  לעיתים  מורכבים, 

התרחשויות  חפצים,  הקרובה  בסביבתה  מצלמת 

ומקומות, מילון המונחים שלה מכיל דימויים יומיומיים, 

בנאליים כביכול. לעיתים היא מצלמת אותם בחוסר חדות, 

לעיתים שותלת בהם מילים, המשחילות לצילומים תת 

טקסט, קומות תוכן נוספות. בשני העשורים האחרונים 

נותנת  היא  יותר,  לאינטימיים  הצילום  עם  יחסיה  הפכו 

התמקדות  תוך  אישיים,  להלכי–רוח  ביטוי  בעבודתה 

מעולמה  הלקוחים  ובמצבים  בחפצים  עירוניים,  בנופים 

הקרוב. יחד עם זאת, הקשרים חברתיים–פוליטיים עולים 

מתוך המבט הביקורתי שהיא מפנה אל החברה מסביב. 

בעולם צילום משתנה ודינמי, אשר ניצב בפני פיתויים של 

רונית שני מזכיר את  וראווה, הצילום של  גודל, טכניקה 

האפשרות של הצילום להיות אישי ואינטימי, בעל איכות 

האידיאלי  התצוגה  חלל  הוא  שהספר  צילום  יומן,  של 

סבלנית  התבוננות  מהצופה  תובע  בו  והדפדוף  עבורו, 

שכמעט ואינה עוד בנמצא. הצופה נחשף לסיפור פרטי, 

לראיית  מבעד  וקריאה  פרשנות  לו  המאפשרת  בדרך 

ולא  כוחני  לא  מניפולטיבי,  לא  גדול,  לא  שלו.  עולמו 

האופנה  מצווי  נמנע  שני  רונית  של  הצילום   — שתלטני 

והרגישה את האיכות  בדרכו הצנועה, העקבית  ומשמר 

בשם  מכנה  עצמה  ששני  מה  המדיום,  של  הבסיסית 

"כפתור הקסמים".
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פרס  האמן הצעיר

جائزة الفنان الشاّب

Prize for a Young Artist
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Jury membersاللجنة الَحكمחבר השופטים

Naomi Avivنعومي أفيفנעמי אביב

Yochai Avrahamiيوحاي أفراهاميיוחאי אברהמי

Maayan Amirمعيان أميرמעין אמיר

Winning artistsالفنانون الفائزونהאמנים הזוכים

Lea Avitalليئا أفيطالלאה אביטל

Eliav Orenأورن إليافאורן אליאב

Eitan Buganimإيتان بوغانيمאיתן בוגנים

Yosef Joseph Dadouneيوسف-جوزيف دادونיוסף–ז'וז'ף דדון

Lior Watermanليئور فاترمانליאור ווטרמן

Dana Levyدانا ليفيדנה לוי

Karin Mendeloviciكارين مندلوفيتشקרין מנדלוביץ

Orly Severأورلي سيِفرאורלי סבר

Shay-Lee Uzielشاي-لي عوزيئيلשי–לי עוזיאל

Ron Amirرون عميرרון עמיר
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מרחק, 2008, צילום צבע, עץ צבוע, 

124×100×35 ס"מ

بُعد، 2008، تصوير ألوان، خشب ملوَّن،

124×100×35 سم

Distance, 2008, color print, 

painted wood, 124x100x35

החבל, 2008, חבל סינתטי, שעווה, 

25×14×8 ס"מ

الَحْبل، 2008، َحْبل اصطناعّي، شْمع،

25×14×8 سم

The Rope, 2008, synthetic

rope, wax, 25x14x8

נולדה בירושלים, 1974

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في القدس، 1974

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Jerusalem, 1974 

Lives and works in Tel Aviv

Lea Avital     ןןן ןןןןן     ليئا أفيطال

קודם כל — המבט. מבטה המקורי–והתמיד–רענן. המבט 

הבודד,  מהאובייקט  ולחלץ  לאתר  המסוגל  המחונן, 

הסתמי והזניח את רגע ההולדת שלו כאובייקט אמנותי 

לצופה  מציעה  מצוי  בחפץ  נגיעתה  וראשוני.  מפתיע 

איפוק,  הגורסת  אמנותית  במשמעת  מלהיב  שיעור 

אביטל  ולצורה.  לחומר  ונאמנות  מינימלית  התערבות 

באשר  לפרט  עמוקה  ומחוייבות  נאמנות  מתוך  פועלת 

הוא פרט וגם עולם, ולפוטנציאל הטרנספורמטיבי הגלום 

את  ולחשוף  זהות  לבודד  יכולתה  בולטת  זה  בתוך  בו. 

מסוגלת  אביטל  לאה  זהות.  באותה  המעוגנת  האחרּות 

גם  שהם  בלימה,  על  שנמצאים  מצבים  ולעצב  ללכוד 

הנמשכת  לתנועה,  האפשרות  את  מכילים  וגם  סטטיים 

מהם אל האינסוף. אביטל מתמודדת באופן מרהיב עם 

אל  מלומדות  גיחות  תוך  האוונגרדי  המודרניזם  ערכי 

והניאוקלאסית.  הקלאסית  האמנות  של  ההיסטוריה 

ומדוייקת,  בהירה  עכשווית  שפה  על  נשענת  אמנותה 

שפה של מחוות אמנותיות צחות ודקות, ועל ברק פואטי 

ולמקור  קסם  למחוללי  מבורכים  אמנים  שהופך  מהסוג 

השראה לבני דורם ולבאים אחריהם.
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ללא כותרת, 2008, שמן על בד, 

170×130 ס"מ

بدون ُعنوان، 2008، زيت على قماش، 

170×130 سم

Untitled, 2008, oil on canvas, 

130x170 cm

Cast, 2008, שמן על בד, 

170×100 ס"מ

Cast، 2008، زيت على قماش، 

170×100 سم

 Cast, 2008, oil on canvas,

100x170 cm

נולד בתל אביב, 1975 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في تل أبيب، 1975

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Tel Aviv, 1975 

Lives and works in Tel Aviv

Oren Eliav     ןןןן ןןןןן     أورن إلياف

בין  להטוטים המשלב  מופע  אליאב הם  אורן  ציוריו של 

הציור המסורתי לעולם דימויים וירטואלי. אליאב מרחיב 

במשחק  לצילום  ציור  בין  ההיסטוריים  היחסים  את 

האינסופי  מהמאגר  דימויים  המביא  מתמשך,  מסירות 

של האינטרנט אל בד הציור, מחזיר אותם למחשב וחוזר 

ובתבונה  בחריפות  נוגעת  זו  יחסים  מערכת  חלילה. 

בטכנולוגיות  המורכב  השימוש  אף  על  המקור.  בשאלת 

תוצאה  להשיג  מצליח  הוא  ודיגיטליות  אנלוגיות 

ולעיוותי  נוף  לציור  זיקה  יש  בציוריו  ורעננה.  משוחררת 

מתממשת  זו  זיקה  האמנות.  מתולדות  פרספקטיבה 

החלל  ובמחשב.  בסטודיו  הנבנים  ציוריים  בקולאז'ים 

הנבנה בעבודות אניגמטי ולא נגיש מצד אחד, ומצד שני 

מפתה ומושך בתיאטרליות, בגרוטסקיות ובהומור שבו.
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נולד בדימונה, 1974 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في ديمونا، 1974

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Dimona, 1974 

Lives and works in Tel Aviv

החיילות ורוח הקודש, 2008

)דימוי מתוך סרט קצר 11 דקות( 

الجنديّات والروح القدس، 2008

)لقطة من فيلم قصير، 11 دقيقة

The Soldier Girls and the Holy Ghost, 2008

(still from short film, 11 min.) 

Eitan Buganim     ןןןן ןןןןןן     إيتان بوغانيم

במרכז העבודות של בוגנים נמצא הקונפליקט בין הכמיהה 

אל הפנטסטי, המיתי והאסתטי לבין ההכרה המפוכחת 

את  בסרטיו  בוחן  בוגנים  מאיימת.  במציאות  והחריפה 

המתח בין הרצון לביים לבין הרצון להציץ וכך הוא מייצר 

מרחק  על  שמקפידה  להשתייך,  שממאנת  פואטיקה 

מציעות  בוגנים  של  העבודות  המדיום.  של  מדרישותיו 

מחשבה מרתקת על הקאנון המערבי ואי האפשרות של 

אמן ישראלי יליד דימונה, שלא לשבשו: לדוגמא בסרטו 

"האוסידאה" מחליף בוגנים את הנרטיב הגדול של הערגה 

כפעולה  "לחזור"  היחידה  באפשרות  הביתה"  ל"שיבה 

"וזרח השמש" משוחזרת העלילה של  כפייתית. בסרטו 

הדור האבוד בתל אביב, בה השחקנים איבדו אפילו את 

היכולת להאמין לעצמם.

העבודות של בוגנים נשענות על ספרות, קולנוע, אמנות 

היכולת  רופפת  כמה  עד  וחושפות  חברתית,  וביקורת 

להישען עליהן באמת.
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מסמכים 2005-06

وثائق 2005-06

Documents 2005-06

נולד בניס, צרפת, 1975. עלה לישראל ב–1980 

חי ועובד באופקים

ُولَد في نيس، فرنسا، 1975. 

هاجر إلى إسرائيل في 1980

يعيش ويعمل في أوفاكيم

Born in Nice, France, 1975. 

Immigrated to Israel in 1980.  

Lives and works in Ofaqim

Yosef Joseph Dadoune     ןןןןןןןןןן ןןןן     يوسف-جوزيف دادون

בנוף  העוסקת  דדון  יוסף–ז'וזף  של  הגרנדיוזית  יצירתו 

הישראלי, ביהדות, בגלות, בפריפריה, בתרבות המזרחית 

מקורות  של  תוסס  שפע  מתוך  נובעת  תיכונית,  והים 

דיאלקטי.  מתח  ביניהם  המקיימים  וחומרים  השראה 

יונקת  וביבים,  מלכות  פאר,  אל  השואפת  אמנותו 

מאוטוביוגרפיה פרדיגמטית של היהודי כקוסמופוליטיקן, 

ועלה  בצרפת  נולד  הוא  מזוודותיו.  על  תדיר  היושב 

עשה  בארץ  הראשונים  צעדיו  את  חמש.  בגיל  לישראל 

לבנה  העניקה  האם  באופקים.  נידחת  קרוונים  בשכונת 

חינוך בישיבה סאטמרית, שם למד באידיש, דיבר עברית 

בעל  הישימון  בצרפתית. המפגש עם  ותקשר בטבעיות 

מהאם,  שירש  גאולה  בחזיונות  שנשזר  הקדומים,  הוד 

ושהצטרף לחוויות של עוני, נידחות, אמונה דתית יוקדת 

כאמן  אותו  עיצבו  והתעצמה  שהלכה  חריגות  ותחושת 

טבעית  זיקה  אוטודידקט,  לדדון,  וטוטלי.  אקספרסיבי 

אל מיתוסים מקומיים ואוניברסליים, מתוכם הוא שואב 

ורוויים במיסטיקה,  ורוקח אלגוריות וסימבולים טעונים 

משיחיות, פנטזיה, תחושות אשם וקורבנות, התבוססות 

אל  השאיפה  ומטאפיזיקה.  שק  קרעים,  אדמה,  בדם, 

אצל  עוברת  בגשמי  הבוטה  הנגיעה  מתוך  הטרנסנדנטי 

ומתעצבת  הולכת  האמנותית  שפתו  הפתטי.  דרך  דדון 

כשפה היברידית יוצאת דופן ורעננה בנוף המקומי; עם 

גבולות  לפרוץ  תמידי  נסיון  מבטאת  היא  הפתוס  כל 

כקרושים  שנדמים  ותרבות  קיום  מצבי  מחדש  ולהגדיר 

ומאובנים.
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צילום מתוך הצגת התיאטרון "מר עולם", 

)פסטיבל עכו 07(. שיתוף פעולה עם יונתן לוי

صورة من العرض المسرحّي "سّيد كْون"،

)مهرجان عكا 07(. بالتعاون مع يوناتان ليفي

Photograph from theater performance 

Mr Universe (Acco Festival 2007),

collaboration with Yonathan Levi

נולד בירושלים, 1975 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في القدس، 1975

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Jerusalem, 1975 

Lives and works in Tel Aviv

 Lior Waterman     ןןןןן ןןןןןן     ليئور فاترمان

מלחין,  משורר,  פסל,  וידיאו,  אמן  הוא  ווטרמן  ליאור 

ממקום  פועל  הוא  התחומים  ובכל  ושחקן,  מחזאי  זמר, 

כשסיים  שנים,  שש  לפני  פרוע.  חתרני,  ניהיליסטי, 

היה  בבצלאל,  הראשון  התואר  לימודי  את  בהצטיינות 

טון  הישראלית  לאמנות  להחדיר  עומד  שהוא  ברור 

השנים  במהלך  סנסציוני.  רסן,  משולח  בוטה,  חדש, 

האבסורד  זירת  את  לנטוש  או  להתרכך  סירבו  יצירותיו 

תוכנית  בוגרי  על  נמנה  הוא   ,2008 השנה,  והברבריות. 

זוכות  והנה, בתערוכת הסיום, שוב  ההמשך של בצלאל 

של  כפרקטיקה  שנראה  מה  בשל  לבולטות  יצירותיו 

יצירת הלם באמצעות שימוש בהומור נונסנסי, מקאברי 

ואלים, שאינו נרתע מניגוח טאבויים. לווטרמן אין גבולות 

ונדמה שהאמנות שלו מבקשת להגיב למציאות דכאנית, 

אלימה, צמאת דם, משובשת, אבודה כפי שאמני הדאדא 

הגיבו למצב באירופה במהלך מלחמת העולם הראשונה. 

גם אז המציאות נחוותה כסוג חדש של זיהום וברבריזם 

והאזרח הפשוט לא מסוגל עוד להבחין בין אוייב לשותף 

מליונים  לשמאלו.  יְִמינו  בין  לשקר,  אמת  בין  פוליטי, 

ואלה ששרדו  ובגופם  שילמו על הכאוס ששרר בחייהם 

עיוורים,  גידמים,  פיסחים,  בנכים,  הרחובות  את  מילאו 

ווטרמן מזהה את  כי  נדמה  נפש.  ומצולקי  מעוותי–פנים 

חשוכה  תקופה  אותה  של  כשובה  העכשווית  המציאות 

שהולידה את האוונגרד היחיד המוכר עד היום, ולפיכך, 

המובילים  האמנים  כאחד  אותו  לתאר  מופרך  יהיה  לא 

במגמה ישראלית חדשה שניתן לכנותה "ניאו–ברבריזם".
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נולדה בתל אביב, 1973 

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في تل أبيب، 1973

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Tel Aviv, 1973 

Lives and works in Tel Aviv

שותקים בינינו, 2008, וידיאו, 5 דקות

نصمُت فيما بيننا، 2008، فيديو، 5 دقائق

Silent Among Us, 2008, video, 5 min.

Dana Levy     ןןן ןןן     دانا ليفي

האמנות של דנה לוי מציעה סדר יום של בדיקת גבולות 

היא מחויבות  נקודת המוצא שלה  ומדיומליים.  פרטיים 

עמוקה  מחויבות  זו  ופואטית.  אסתטית  פוליטית, 

ואותנטית שאינה מבקשת להכפיף תחתיה את העולם 

למשוחררת  בו  ההתנהלות  את  הופכת  אלא  המתועד 

מכבלים. 

לוי בונה מהלך מרתק בו היא מצליחה לייצר מניפולציה 

אסתטית על האקראי, על החד פעמי. כך רגעים כאוטים 

מתרסקים  אחרים,  ברגעים  בבד,  ובד  עקרוניים  הופכים 

העקרונות אל תוך הכאוטיות. 

האמנית  עוקבת  אחד"  אף  של  "שפה  בסרטה  לדוגמא 

אחר סבה החורג שעוסק כל חייו בכתיבת שפה חדשה 

במהלך  אוניברסלית.  לאחדות  אוטופית  תקווה  מתוך 

העבודה, חושפת האמנית גיבור שאינו מחויב למוסכמות 

של זהות ועסוק ללא הרף בפרטי.

משוררים  מספרים  שבמרכזו  "החולמים"  בסרטה 

ואסירים על חלומותיהם, מתעכבת האמנית על הרגע בו 

מהרהרים מושאי הסרט בשאלתה של האמנית: מה הוא 

ומציעה  חולם  אדם  בו  הרגע  את  מבודדת  לוי  חלומם? 

לצופה רגע מעורר, רגע של חיבור אל האוניברסלי. 

תיעוד  של  שונים  מנעדים  מציעות  לוי  של  העבודות 

אלא  עצמה  ב"התרחשות"  בהכרח  מתרכזים  שאינם 

בצללים ובעקבות שלה וכך היא מצליחה להציע לצופה 

ברגישות את הגבול המטושטש שבין ד�מּות להבדל. 
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ללא כותרת )אחרי האופרה, היכל התרבות( 

הדפסה דיגיטלית, גודל משתנה, 2008

بدون ُعنوان )بعد األوبرا، قصر الثقافة(

طباعة رقمّية، حجم متغّير، 2008

 Untitled (After the Opera, Mann 

Auditorium) digital print, varying sizes, 2008

ללא כותרת )חדר שלישי, אבן גבירול( 

הדפסה דיגיטלית, גודל משתנה, 2009

بدون ُعنوان )غرفة ثالثة، إيِفن غفيرول(

طباعة رقمّية، حجم متغّير، 2009

Untitled (Third Room, Even Gvirol) 

digital print, varying sizes, 2009

נולדה בירושלים, 1975

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في القدس، 1975

تعيش وتعمل في تل أبيب 

Born in Jerusalem, 1975

Lives and works in Tel Aviv

Karin Mendelovici     ןןןן ןןןןןןןןן     كارين مندلوفيتش

מפרידה  שלא  תחומית  רב  אמנית  היא  מנדלוביץ'  קרין 

בין החיים האישים ומעשה האמנות. במדיומים השונים 

היא מפגינה קלילות, ומתנגדת לחשיבותו של האובייקט. 

כך  בתוצאותיהם,  ולא  בתהליכים  מתמקדת  מנדלוביץ' 

עבודותיה  התצוגה.  בחלל  גם  נוכחת  הסטודיו  שהוויית 

כלליו,  את  שממציא  במחקר  תבוניות  ספקות  מעלות 

דימויים  של  שיטתיים  לא  ארכיונים  מרכיבה  שהיא  תוך 

חושנית.  קונספטואליות  בעלי  מעודנים,  וקולאז'ים 

האובייקטים  בין  בהשתקפויות  הוא  במיצגיה  המשחק 

היא  שלה  והצילום  הוידאו  בעבודות  והסובייקטים. 

מביימת מיצבים בקנה מידה מבלבל. בכך היא מערערת 

את המוסכמות בין החשוב לשולי ובין הרציני למשעשע, 

ומתמסרת ליחסים המורכבים שבין הפרטי לאוניברסלי.
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עבודה עם אבא, 2008, מיצב, 

קורות עץ, 3×2.5×2.5 מ'

العمل مع الوالد، 2008، إبداع فنّي،

ألواح خشبّية، 3×2.5×2.5 م.

A Work with Dad, 2008, installation, 

wooden boards, 3x2.5x2.5 m 

חור שחור, 2008, מיצב, 

טכניקה מעורבת, 6×2×5 מ'

ثقب أسَود، 2008، إبداع فنّي،

تقنّية مختلطة، 6×2×5 م.

Black Hole, 2008, installation, 

mixed media, 6x2x5 m

נולדה בקיבוץ כברי, 1976 

חיה בשדי חמד, ועובדת בתל אביב

ُولَدت في كيبوتس كابري، 1976

تعيش في ْسدي حيِمد، وتعمل في تل أبيب

Born in Kibbutz Kabri, 1976 

Lives in Moshav Sdeh Hemed, works in Tel Aviv

Orly Sever     ןןןןן ןןן     أورلي سيِفر

אורלי סבר בונה מיצבים שאפתניים, מורכבים ומסתוריים 

וחוסר  חזקים  רגשות  עם  להתמודד  לצופים  הגורמים 

בעדינות  זאת  עושה  היא  אחת.  מציאות  לראות  יכולת 

ובאיפוק הגורמים לעבודותיה להתבלט במגמות הפוסט 

הפורמליסטיות  הזיקות  העכשוויות.  מינימליסטיות 

המורכבות בין דמות ורקע, נגטיב ופוזיטיב, חלול ואטום, 

כילדות  מורכבים  פסיכולוגיים  ביחסים  משתקפות 

ודיס–אוריינטציה.  אורייטנציה  ושחרור,  כליאה  ובגרות, 

הרטוריקה החומרית במיצביה של סבר נעה בין קטבים. 

בעץ  משתמשת  שהיא  בעת  והנגיש,  החושני  אחד  מצד 

שני  ומצד  חמה,  ותאורה  מרזב  של  פח  רהיטים,  של 

האניגמטי הבלתי מושג, כשהיא חוסמת חלקים מהחלל 

בקירות גבס, ממשטרת את התנהלות הצופה ו"מלחיצה" 

אותו לקירות הגלריה. סבר מעניקה תפקיד ראשי לחלל 

העבודה  ובין  העבודה  חלקי  שבין  והמנטלי(  )הממשי 

השאלות  וחידוד  העמקה  תוך  הגלריה,  לקירות  עצמה 

העולות ממסורת הפיסול והמיצב. 
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דימוי מתוך הסטודיו, 2008

صورة من داخل األستوديو، 2008

An image from the studio, 2008

דימוי מתוך הסטודיו, 2008

صورة من داخل األستوديو، 2008

An image from the studio, 2008

נולד ביפו, 1972 

חי ועובד בתל אביב

ُولَد في يافا، 1972

يعيش ويعمل في تل أبيب

Born in Jaffa, 1972

Lives and works in Tel Aviv

Shay-Lee Uziel     ןןןןן ןןןןןן     شاي-لي عوزيئيل

האמנות של שי–לי עוזיאל היא אמנות מצחיקה, מרגשת 

ומפתיעה. עוזיאל מציע עמדה אמנותית בלתי מתפשרת 

שמתחמקת מהקלות למשמע. הוא מציג אמנות שחורגת 

מעבר להקשר הצר של מהות.

הפיסול של עוזיאל מנוסח בשפה ייחודית המטילה ספק 

מודע בתכלית החומרית של החפצים שמסביבו ומגחיכה 

עשויה  שקלים(  )תולעת  תולעת  מציב  הוא  כך  אותם. 

נמלה  לצד  לזו,  זו  שהדביק  שקל  של  מטבעות  מאלף 

שיצר, עשויה מתקליט ויניל ובצק מושחר. 

בפעולה  הכרוכה  בסיזיפיות  עבודותיו  מכירות  מחד, 

עץ  מבנה  המימדים:  אדירת  בעבודה  למשל  האמנותית 

את  לחזק  "יש  )המיצב  במים  המוטבע  ברכה  בצורת 

המתונים" שהוצגה במוזיאון הרצליה( ומאידך, מציעות 

עבודותיו פשטות והתבוננות רגישה, כפי שניתן לראות 

בצילום תקריב של "דג מעובד" מ–2005. 

בעבודותיו מציע עוזיאל עמדה פולטית המחזירה לסדר 

היום את הכמיהה למיתולוגיות של "מזרח תיכון" ולדמות 

משחזר  היצירה"  "עידוד  בעבודה  גיבור.  כאנטי  האמן 

ועוד.  זנבות  נוצות  קלקר,  עשוי  טורקי  חמאם  האמן 

בעבודת הוידיאו "אגוניה" הקדיש האמן מאמצים רבים 

הכוללים שעורי פיתוח קול על מנת להופיע בדמותו של 

הזמר היווני טריפונס ולשיר את שירו: אגוניה. 

הן  דיכוטומיות.  הגדרות  פורמות  עוזיאל  של  עבודותיו 

מתיכות  האליטיסטי,  תוך  אל  הפופולרי  את  ממיסות 

את החיקוי והאותנטי ומערערות את ההבחנה בין שטִחי 

לעמוק. הוא מציע אלטרנטיבה של היברידיות כתחושת 

בכל  שכרוכה  האינסופית  המעגליות  את  וחושף  זהות, 

ניסיון לעקוף אותה. 
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עיד אל פיטר, 2008, הדפסת צבע, 120×152 ס"מ

عيد الِفطر، 2008، طباعة ألوان، 120×152 سم

Id El Fiter, 2008, color print, 120x152 cm

נולד בקיבוץ יחיעם, 1973

חי ויוצר בישראל

ُولَد في كيبوتس يحيعام، 1973

يعيش ويعمل في إسرائيل

Born in Kibbutz Yehiam, 1973

Lives and works in Israel

Ron Amir     ןןן ןןןן     رون عمير

גוף העבודות של רון עמיר הוא תוצר מרתק של עבודה 

זרקא". עמיר מציג  אל  "ג'אסר  בכפר הערבי  רבת שנים 

צילומים שבמרכזם מצולם הכפר מזוויות שונות כמו גם 

תושבי הכפר, והווי החיים בו. 

מה היא הברית בין מצלם למצולם, שואל עמיר: זהו צילום 

ואודות  ביניהם  שבו מהדהדות התהיות אודות היחסים 

יחסיה של האמנות עם פעילות מוסרית ופוליטית. 

הצילומים של עמיר קוראים תיגר על ההבחנה בין פנים–

בין אינטימי למנוכר. פנים של חדר מלא בקונכיות  חוץ, 

הים,  ללא  ים  קרקעית  של  כצילום  נדמה  דיג  ורשתות 

ועבודות שבמרכזן תיעוד מרוחק של מבנים צפופים או 

של  רגעים  יוצרים  ברחוב,  ושבים  עוברים  של  צילומים 

התקרבות, של אינטימיות חריפה.

טעון  שלרגעים  עולם,  חושף  זהות  אחר  החיפוש 

בהיותו  פנטסטית.  חזות  לובש  ולרגעים  חד  בריאליזם 

חיפוש מעמיק, הוא ממאן להיכנע למבט אחד ומתמסר 

להתבוננות רחבה. 

בפעילות  רון  עוסק  שלו  הצילומים  לפרויקט  במקביל 

ואף  צילום  הוראת  שכוללת  בכפר  וחינוכית  חברתית 

ומהווה  הכפר  בני  את  המשרת  לצילום  סטודיו  הקים 

מודל ייחודי לחיבור בין אמנות לקהילה. 
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פרס ליוצרים בתחומי העיצוב

جائزة المبدعين في مجاالت التصميم

Prize for Design
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Jury membersاللجنة الَحكمחבר השופטים

Dafna Graifدفنا غرايفדפנה גרייף

Meira Yagid Haimoviciمئيرا يغيد حيموفيتشמאירה יגיד חיימוביץ'
Yuval Rimonيوفال ريمونיובל רימון

Deganit Schocken Sternدغانيت شوكين شطيرنדגנית שוקן שטרן

Winning artistsالفنانون الفائزونהאמנים הזוכים

Michal Orenميخال أورِنמיכל אורן

Koby Barchad & Noa Shwartzكوبي برحاد ونوعاه شفارتسקובי ברחד ונעה שוורץ

Galya Rosenfeldغاليا روزنفلدגליה רוזנפלד

    2
    2 2

     2
םםםםםם
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אפשר לתאר את עבודותיה של מיכל אורן כרישום בחלל, 

בקו,  העיסוק  והיפוכו.  דבר  לכאורה  תיאורי.  מינימליזם 

נוטל מהאובייקט את חיפצונו ומציע מנעד נשימה פתוח 

המעניק חומר למחשבה.

טיפה מס' 2, טבעת, 2007, 

כסף מושחר, 4×23×26 מ"מ

צילום: אורי גרשוני

قطرة رقم 2، خاتم، 2007،

فّضة مسوَّدة، 4×23×26 سم

Tear No. 2, Ring, 2007, oxidized silver, 

26X23X4 mm

Photograph: Uri Gershuni

היפוך מס' 4, עגילים, 2008, 

כסף מושחר, 0.6×4×83 מ"מ

צילום: עילית אזולאי

انعكاس رقم 4، أقراط، 2008،

فّضة مسوَّدة، 0.6×4×83 سم

Reversal No. 4, Earrings, 2008, 

oxidized silver, 83X4X0.6 mm

Photograph: Ilit Azoulay

קווים וצירים, שרשראות, 2006, 

זהב 14 קראט, אורך אלמנט 150 מ"מ

צילום: עילית אזולאי

خطوط وَمحاور، ِقالدات، 2006، ذهب 14 قيراًطا، طول 

العنصر 150 ملم. تصوير: عيليت أزوالري

Lines and Pivots, Necklaces, 2006, 

14 carat gold, element length 150 mm

Photograph: Ilit Azoulay

נולדה בחיפה, 1972

חיה ועובדת בתל אביב

ُولَدت في حيفا، 1972

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Haifa, 1972 

Lives and works in Tel Aviv

Michal Oren     ןןןן ןןןן     ميخال أورِن
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עבודות שונות: וידאוזון 4-3, דודו גבע, 

אסתר קנובל, רועי רוזן, כרזות רוסטה. 

ספרים, קטלוגים ופוסטרים

أعمال مختلفة: فيديوزون 3-4، دودو غيفاع،

إستير كنوبل، روعي روزِن، شعارات روستا.

كُتب، كتالوجات وبوسترات

Selected works: Videozone 3-4, Dudu Geva, 

Esther Knobel, Roee Rosen, posters.

books and catalogues 

קובי ברחד: נולד בירושלים, 1977 

חי ועובד בתל אביב

נועה שורץ: נולדה ברחובות, 1981

חיה ועובדת בתל אביב

كوبي برحاد: ُولَد في القدس، 1977

يعيش ويعمل في تل أبيب

نوعاه شفارتس: ُولَدت في رحوفوت، 1981،

تعيش وتعمل في تل أبيب

Koby Barchad: Born in Jerusalem, 1977

Lives and works in Tel Aviv

Noa Shwartz: Born in Rehovot, 1981

Lives and works in Tel Aviv

Koby Barchad &

Noa Shwartz

ניחנות ביצירת  ונעה שוורץ  עבודותיהם של קובי ברחד 

שפה אישית ייחודית.

לצד  ביותר,  גבוהה  טכנית  יכולת  בעלות  הנן  העבודות 

רוח  את  נאמנה  המשרתים  חומרים  במגוון  שימוש 

מרתק  ביטוי  נותנים  המעצבים  השונים.  הפרוייקטים 

והיישומים  המצע  ובחירת  הייחודי,  אחר  עקבי  לחיפוש 

מאופקת  דינמיקה  יוצרים  המדויקים,  הטיפוגרפיים 

תחת  היוצא  אוביקט–מוצר  לכל  מוסף  ערך  המעניקה 

ידם.

ןןןן ןןןן 

ןןןן ןןןןן 

كوبي برحاد 

ونوعاه شفارتس
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שמלה מודולרית שלל צבעים )דו–צדדית(, 2005, 

בד חתוך במבלט. צילום: סימון וולר

فستان تركيبّي متعّدد األلوان )من الجانبْين(، 2005

قطعة قماش مقصوص. تصوير: سيمون فيلر

Multicolored modular dress (reversible)

2005, die-cut fabric. 

Photograph: Simon Weller

עבודת קיר מודולרית שלל צבעים, 2005

בד חתוך במבלט, 233.75×94 ס"מ

צילום: גליה רוזנפלד

عمل جدارّي تركيبّي متعّدد األلوان، 2005

قطعة قماش مقصوص، 233.75×94 سم

تصوير: غاليا روزنفلد

Multicolored modular wall-piece, 2005, 

die-cut fabric, 233.75x94 cm

Photograph: Galya Rosenfeld

נולדה באוקלנד, קליפורניה, 1977 

חיה וועובדת בתל אביב

ُولَدت في أوكالند، كاليفورنيا، 1977

تعيش وتعمل في تل أبيب

Born in Oakland, California, 1977 

Lives and works in Tel Aviv

Galya Rosenfeld     ןןןן ןןןןןןן     غاليا روزنفلد

שלה  הטקסטיל  בעבודת  ביטוי  נותנת  רוזנפלד  גליה 

מיחברים  פיתוח  תוך  ומבניות,  חומר  בין  ייחודי  לצירוף 

גבולות  את  מרחיבות  עבודותיה  אישיים.  וצרופים 

טקסטיל  יישומי  של  אפשרויות  ומציגות  הדיסציפלינה 

בהקשרים אדריכליים.
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פרס לאוצרים

جائزة لجامعي المعارض

Prize for Curators
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Jury membersاللجنة الَحكمחבר השופטים

Naomi Avivنعومي أفيفנעמי אביב

Iris Fishofإيريس فيشوفאיריס פישוף

Galia Bar-Orغاليا بار-أورגליה בר אור

Winning Curatorsجامعوا المعارض الفائزونהאוצרים הזוכים

Tal Ben Zviطال بن تسفيטל בן צבי

Edna Moshensonعيدنا موشنزونעדנה מושנזון

םםםםםם
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כאחת  האחרונות  השנים  בעשור  מוכרת  צבי  בן  טל 

ישראלית  אמנות  של  המצוינות  והחוקרות  האוצרות 

ופלסטינית. המגמות שבהן עוסקת טל בן צבי מעוגנות 

מקום  תפסו  שלא  באוכלוסיות  או  חברתיות  בשכבות 

למשל  כך  ההגמונית.  הישראלית  באמנות  מרכזי 

ואמנים  אמנות  עם  ובדיאלוג  בתצוגה  טל  עוסקת 

נושא  פלסטיניות,  אמניות   — נשים  ובעיקר  פלסטיניים 

במסגרת  הדוקטורט  בעבודת  לעומק  ידה  על  שנחקר 

ביכולת  ניחנה  צבי  בן  טל  ת"א.  באוניברסיטת  לימודיה 

אינטלקטואלית מרשימה ובכושר הפקה שבא לידי ביטוי 

כאוצרת הגלריה שהקימה ביפו, גלריה "הגר", שמוקמה 

מחקרה  לקידום  מוענק  הפרס  ויהודי.  ערבי  ישוב  בלב 

תערוכתה  ולקראת  פלסטינית  ותרבות  אמנות  אודות 

הבאה "גברים בשמש".

השנה  פרשה  הוותיקה  האוצרת  מושנזון  עדנה 

קידמה  בו  אביב,  תל  במוזיאון  הממושכת  מפעילותה 

והרישום  הגרפיקה  אמנות  את  לציון  ראויה  במסירות 

התערוכות  בין  והמיצב.  הוידיאו  אמנות  את  הכל  ומעל 

לתופעות  הישראלי  הקהל  את  שחשפו  החשובות 

כדאי  העכשוית,  הבינלאומית  האמנות  בתחום  מפתח 

להזכיר את התערוכות שאצרה לביל ויולה, קארה ווקר, 

ויליאם קנטריד'ג ושנטל אקרמן. על אלה ועל תערוכות 

בינלאומיים  אמנים  וחשפו  מגמות  שהתוו  קבוצתיות 

בראשית דרכם ועל התנהלותה האצילית בתוך משפחת 

האמנות המקומית — היא נמצאה ראויה לפרס האוצר.

Tal Ben Zvi     ןן ןן ןןן     طال بن تسفي

Edna Moshenson     ןןןןן     عيدنا موشنزون ןןןן ןן


