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Bush Collective

מרכז אדמונד דה רוטשילד פועל לקידום וטיפוח
אמנ ומעצב בשנים הראשונות לאחר סיום
לימודיה הגבוהים בתחומי האמנות והעיצוב בארץ.
פעילות המרכז מתמקדת בהענקת כלים ופיתוח
כישורים מקצועיים ליוצר בתחילת דרכ.

מרכז אדמונד דה רוטשילד

www.edrcenter.com

רית

דניאל ליברמן
העתק-הדבק
קולאז' ,הזרקת דיו פיגמנטי

חנן אופנר
אנא
וידאו אינסטליישן

נעה שמחיוף שחף
סונטה למכונה
עץ ,ברזל ,ארדווינו ,סנסור תנועה ואור לד

עבודת קולאז' המורכבת מפיסות צילומים ,כאשר
מלאכת השכפול מתפקדת כמנגנון היוצר מרחב
ארכיטקטוני .החזרתיות הופכת למעין אובססיה של
השתנות ,פירוק והשלמה מחודשת ,בדומה לשכפול
האינסופי של נשאות גנטית והתוצר שנולד מעצם
השעתוק.

התרחשויות המתחוללות מאחורי דלתיים סגורות מעלות
את המתח שבין השמירה על זיכרון כפרטי לבין הצורך
להתערבות חירומית .מתוך הבקשה המוכרת מדלתות
בתי מלון "נא לא להפריע" מייצר אופנר קריאה חדשה
לפעולה .דמות האמן מדמה מנגנון של שעון משובש
ומרמזת על רגע היווצרות הזיכרון בניסיון לנתק אותו
מציר הזמן.

המכונה חדלה מתפקידה והופכת מושא בעל מבנה רגשי
ומטען היסטורי ,המגיב לקרבה פיזית ומתקשר עם
הסביבה .שיר האהבה שנכתב למכונה מתורגם לשפת
המורס המכתיבה את קצב הסונטה ומטשטשת את
הגבולות בין הרגשי למכני .מנגנוני הצילום מחקים את
מנגנוני המלחמה ,וביניהם מתגלה רומנטיקה בינארית
המשודרת לצופה על תדרי אור וקול.
תכנות :עומר אלירז

יובל נאור
 .1עצם ,וידאו ,לופ
 .2ללא כותרת )מגדל תצפית אש  -מצפה אחיהוד
אדריכל ,ידידיה אייזנשטט ,סוף שנות ה(60-
מודל תלת-מימד מצילום .הזרקת דיו על נייר ארכיבי

 60x80ס״מ
 .3ללא כותרת ,מיצב ,פח מגולוון וברזל
 39x39x515ס״מ

העבודות בוחנות את המרחב הישראלי דרך הפריזמה
של יערות קק"ל .בעוד שאלו משמשים כאתרי בילוי
וכסמל ישראלי ,הם נוצרו תחת הנסיון לדמות מרחב
אירופאי ולכסות על היסטוריה אלימה .על ציר הזמן
מהקדום והפראי עד לעתידני והבדיוני נוצר תל
ארכיאולוגי לאומי ואישי.

נטע מוזס
What a Funny Thing Having a Body
פיסול בזיכרון קשיח
מוזס בוחנת את המתח שבין העולם הוירטואלי לממשי,
תוך ניסיון לערער על הדרכים בהן אמנות מוצגת
ונצרכת .בין הגוף המתכתי והקר של הזיכרון הנייד לבין
היד החמה הנשלחת לאסוף; בין קיומו של עולם דיגיטלי
בשום-מקום ובכל-מקום  -גבולות המרחב המוכר
מתמוססים .מוזמנ�� לאסוף דיסק און-קי מהערמה
ולהמשיך את המסע במחשב אצלכ בבית.

ניב פרידמן
גנבי הזיכרון
וידאו ופסל מאלומיניום ,זכוכית וכונן קשיח
לפני מספר שנים התקלקל לאמן כונן קשיח שכלל
עבודת אמנות שלא הושלמה .הפסל ועבודת הוידאו
נועדו להנציח את הזכרונות האבודים אשר לא ניתן
לשחזר כיום .הכונן התקול זוכה למעמד מחודש ,קדוש,
עם פוטנציאל אינסופי על אף נראותו הסתמית ותוכנו
הסתום .בכך מתגלה ארעיות קיומם של הזכרונות -
אנושיים ואלקטרוניים כאחד.

אפרים ווסה
זמן  -משפחה
Mixed media
הפרשי הזמנים במעבר הגיאוגרפי בעקבות מסע עלייה
משתקפים במיצב הצילומי  -בין הרצון לשמור על
המסורת הביתית לבין הקיום בעידן המקדש קדמה.
האמן מבקש לנסוע על ציר הזמן במסע לביהור זהות,
ובוחן מחדש את תהליכי החיברות שעבר ואת סיכויי
הקליטה שלו ושל משפחתו במרחב הישראלי.

איתי מתן ויקירה אמנט
סינתזה של מרחבים שמימיים
ציור משותף ,שמן על קנבס 190x90 ,ס"מ
יצירה זוגית על-גבי מצע אחד .עבודה ריטואלית
המורכבת משכבות ,ביניהן האחד מתערב בעבודת
האחרת וחוזר חלילה .באופן זה ,תהליך היצירה
האינדבידואלי נמתח ,מפרה ופותח מרחבים חדשים .תוך
הניסיון לבנות עולם ויזואלי עשיר ועתיר התרחשות
נוצר חלון המוביל אל מרחב התמזגויות חריגות ,בו
מצטלבות ישויות ואובייקטים מדומיינים ,צורות
גיאומטריות ואלמנטים טבעיים.

אלינה יקירביץ׳
הקלה בלהט
Mixed media
החיים בניו-יורק בזמן המגפה מנעו מיקירביץ' להמשיך
בשיעורי היוגה כתרגול פיזי ורוחני לאיזון הנטייה
הטבעית ללהיטות ,חשק ,וחיפזון .שימוש ברישום
כחלופה ,יצר מרחב בו מתקיים המתח האנרגטי שבין
טבעה של האמנות לעסוק ביופי ובתשוקה לבין הדחף
הפנימי למציאת מקום של ניקיון רוחני.

לי שלו
בדיקת שמיעה
לדים ,פיק-אפים ,ארדווינו אונו ומיקסר
תחת המטרה להאיר יצירות אמנות ,טמונה תזמורת
שלמה ,מעין קוד מורס ,שלא ניתן לקלוט בחושים
אנושיים .השינוי הפונקציונלי מפנה את תשומת הלב
לתפל היומיומי ומייצר מקצב שהופך למערכת שפתית.
תפיסת הזמן נובעת מהרעש של השקט המוגבר,
אתנחתאות בין הצלילים כרובד אחר של שקט ,סמוי
מהאוזן והגלוי אל העין ולהפך.

9/6
נדי יואל
Dance roulette
מה תחולל פעולה של גוף רוקד במרחב הציבורי ללא
הפסקה? ניסוי משך פרפורמטיבי הבוחן את גבולות
הגוף והעצמי דרך חגיגה ,מרחב בלתי פורמלי שכולו
ההווה .עבור הזהות הקווירית מסיבה יכולה לקיים
מרחב לנכוח בו ,לחוש את הזהות המתפרקת ונבנית.
האלמנט הפוליטי בקיום הקווירי מתעצם כאשר הוא
יוצא אל המרחב הציבורי .במתח שבין ההווה המתמשך
למרחב הנעדר ,הריקוד האינסופי מבקש לשבש את
הדיכוטומיה במסיבה שלא ידוע עד מתי תוכל להימשך.

21/7
עמרי חפץ
Please Hold
עבודת פרפורמנס לשני גופים הפועלים לחוד ונעים
יחד  -גוף תלוי בגוף ,בלימה ותנועה .הם יוצרים
מקצבים ומגבלות וממירים אותן לכדי מנגנוני תנועה
בחלל .רקיעות ,צעדים ונפילות מפיקים את המוסיקה
תוך יצירת מערכת יחסים סימביוטית עם הדימויים
שמייצרים אותם .להישען ,להתגלגל ולסחוב זה את זה -
גופים צמודים מגלים יחד את האפשרויות הטמונות
במפגש ובנפרדות.
פרפורמר :רום שרצקי.

21/7
אלייה דוד ויוגב אמסלם
בין מילה למילה
הפרויקט חוקר תקשורת בין יוצרת חזותית למוזיקאי
כניסוי ליצירת שפה שאינה מילולית .באמצעות שפה זו
המגדירה קווי יסוד לנגינה משותפת בין צליל לצורה,
מתקיים דיאלוג רגשי המתבטא ביצירה משותפת
בפרפורמנס לייב .העבודה בוחנת חיבורים תוך מתיחת
גבולות הצליל ,היצירה והמפגש.

לובנא עוידאת
ללא כותרת
בטון ,עץ ,ברזל ,לאבנה
מכונה לצינון לאבנה המורכבת מחלקי מכונות אחרות
ובכך מחברת בין תפיסות זמן שונות  -העבודה
הסיזיפית והמדיטטיבית שמסמלת את "הרגע הזה",
אל-מול הצורך לזרז ולתעש ייצור .הכנת הלאבנה
מתאפיינת בפעולות של דחיסה ושחרור אותם מקבילה
עוידאת לתהליכי גיבוש ויצירת הזהות שלה .בפיסול
חלקי המכונות מתמוססות פרשנויות קשיחות לכדי
פרספקטיבה אינדיבידואלית.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮش
Bush Collective

ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ إدﻣﻮﻧﺪ دي روﺗﺸﻴﻠﺪ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ.ات
واﻟﻤﺼﻤﻤﲔ.ات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﺗﱰﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﲑ اﻷدوات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﲔ.ات ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺴﲑﺗﻬﻢ.ن
www.edrcenter.com
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داﻧﻴﻴﻞ ﻟﻴﱪﻣﺎن
ﻧﺴﺦ ﻟﺼﻖ
ﻲ
ﺻﺒﻐ
ﺣﱪ
ﺣﻘﻦ
ﺗﻠﺼﻴﻘﻲ,
ﻓﻦ
ّ

ﺣﻨﺎن اوﻓﲊ
آﻧﺎ
ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻳﻨﺴﺘﻮﻟﻴﺸﻦ

ﻧﻮﻋﺎ ﺷﻤﺤﻴﻮف ﺷﺎﺣﻒ
ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻟﻠﻤﺎﻛﻨﺔ
ﺧﺸﺐ ،ﺣﺪﻳﺪ ،آردوﻳﻨﻮ ،ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ LED

ّ
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﺣﻴﺚ أن ﺗﻘﻨﻴّﺔ
ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻻج
ّ
ﻳﺘﺤﻮل
اﻟﻨﺴﺦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺂﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻌﻤﺎر ﻳّﺔ.
اﻟﺘﻜﺮار إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ وإﻋﺎدة
اﻹﻛﻤﺎل ،ﻣﺸﺎﺑﻬً ﺎ ﻟﻠﻨﺴﺦ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ّ ﻟﻠﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي واﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺦ.

اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺤﺼﻞ ﺧﻠﻒ أﺑﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺬاﻛﺮة ﻛﺄﻣﺮ ﺷﺨﴢ ّ وﺑﲔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻄﺎرئ .ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ اﺑﻮاب اﻟﻔﻨﺎدق "اﻟﺮﺟﺎء
ﻋﺪم اﻻزﻋﺎج" ﻳﺨﻠﻖ اوﻓﲊ دﻋﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ .ﺷﺨﺼﻴّﺔ
ّ
ﻣﻌﻄﻠﺔ وﺗﺮﻣﺰ إﱃ ﻟﺤﻈﺔ وﻻدة
اﻟﻔﻨﺎن ﺗﺤﺎﻛﻲ آﻟﻴﺔ ﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻣﻦ.

ّ
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ إﱃ ﻏﺮض ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﲎ
ّ
ﺣﴘ ّ وﺷﺤﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺗﺠﻴﺐ ﻟﻠﻘﺮب اﻟﺠﺴﺪي ّ وﺗﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .اﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺐ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻠﻤﺎﻛﻴﻨﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺖ إﱃ ﺷﻔﺮة ﻣﻮرس اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ اﻳﻘﺎع اﻟﺴﻮﻧﺎﺗﺎ
ّ
وﺗﺸﻮش اﻟﺤﺪود ﺑﲔ اﻟﺤﴘ ّ ﻟﻠﻤﺎﻛﻴﲏّ .آﻟﻴّﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ّ
اﻟﱵ ﺗﻘﻠﺪ آﻟﻴّﺎت اﻟﺤﺮب ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﲆ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴّﺔ ﺑﲔ
ﺗﺮددات اﻟﻀﻮء واﻟﺼﻮت ،ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴّﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

اﻳﺘﺎي ﻣﺘﺎن وﻳﻜﺮا اﻣﻨﺎت
ﺗﻮﻟﻴﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳّﺔ
رﺳﻢ ﻣﺸﱰك ﻟﻠﻔﻨﺎن.ات ،زﻳﺖ ﻋﲆ ﻗﻤﺎش
 190x90ﺳﻢ
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ﻳﻮﻓﺎل ﻧﺆور
ّ
 .1ﺟﻤﺎد ,ﻓﻴﺪﻳﻮ ,ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻜﺮار ﻳﺔ
ّ
ﻣﻄﻞ اﺣﻴﻬﻮد.
 .2ﻣﻦ دون ﻋﻨﻮان ) ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺎر -
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ،ﻳﺪﻳﺪﻳﺎ أﻳﺰﻧﺸﺘﺎت ،أواﺧﺮ ﺳﻨﻮات
ّ
ﻣﺠﺴﻢ ﺛﻼﺛﻲ ّ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .ﺣﱪ ﻋﲆ
ال.(60-
ورﻗﺔ ارﺷﻴﻔﻴّﺔ  60x80ﺳﻢ.
 .3ﻣﻦ دون ﻋﻨﻮان ،ﻧﺼﺐ ،ﻗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﻔﻦ وﺣﺪﻳﺪ.
 39x39x515ﺳﻢ.
ّ
اﻟﺤﲒ اﻻﴎاﺋﻴﲇ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺸﻮر
ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻻﻋﻤﺎل
زﺟﺎﺟﻲ ﻟﻐﺎﺑﺎت ﻛﺎﻛﺎل  .ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻮاﻗﻊ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻴّﺔ وﻛﺮﻣﺰ إﴎاﺋﻴﲇ ،ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ّ
اﻟﺤﲒ اﻻوروﺑﻲ ّ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺤﺎﻛﺎة
ﻋﻨﻴﻒ .ﻋﲆ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﲏ ّ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻮﺣﴚ ّ ﺣﱴ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﻴﺎﱄ ّ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻞ أﺛﺮي وﻃﲏ ّ وﺷﺨﴢّ.

ﻧﻴﻄﺎع ﻣﻮزاس
What a Funny Thing Having a Body
ﻧﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺗﻔﺤﺺ ﻣﻮزاس اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﱰاﴈ
واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﻌﺮض
ّ
اﻟﻔﻦ .ﺑﲔ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ّ واﻟﺒﺎرد
وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ وﺑﲔ اﻟﻴﺪ اﻟﺪاﻓﺌﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺜﺖ ﻟﻠﺠﻤﻊ؛
ﺑﲔ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎﱄ ﻓﻲ اﻟﻼ ﻣﻜﺎن وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
ّ
ّ
ﻣﺪﻋﻮات/ﻳﻦ ﻷﺧﺬ usb
اﻟﺤﲒ اﻟﻤﺄﻟﻮف.
ﺗﺘﻼﳽ ﺣﺪوداﻟﻜﻮﻣﺔ وإﻛﻤﺎل اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﺳﻴﺒﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﲋل.

ﻧﻴﻒ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن
ﺳﺎرﻗﻲ اﻟﺬاﻛﺮة
ﻓﻴﺪﻳﻮ وﺗﻤﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ،زﺟﺎج وﻗﺮص ﺻﻠﺐ
ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﺧﺮب ﻗﺮص ﺻﻠﺐ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻞ
ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻏﲑ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ .ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻤﺜﺎل
واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ إﱃ ﺗﺨﻠﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ّ
اﻟﻤﻌﻄﻞ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺠﺪدة،
اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ .ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻘﺮص
ﻣﻘ ّ
ﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرة ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮه
ّ
اﻟﻌﺪﻣﻲ ّ وﻣﺤﺘﻮاه اﻟﻤﺤﺠﻮب .وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺠﲆ زوال وﺟﻮد
اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت  -ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﴩ ﻳّﺔ أو اﻟﻜﱰوﻧﻴّﺔ.

اﻓﺮﻳﻢ ﻓﺎﺳﺎ
ﲇ
وﻗﺖ  -ﻋﺎﺋ ّ
Mixed media
اﻟﻔﻮارق اﻟﺰﻣﻨﻴّﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ أﺛﺮ رﺣﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ  -ﺑﲔ اﻹرادة ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺒﻴﺘﻴّﺔ وﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻓﱰة ﻣﻌﺒﺪ
اﻟﺘﻘ ّ
ﺪم .ﻋﲆ اﻟﻔﻨﺎن ان ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻋﲆ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
ّ
ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات ،وﻳﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﲑة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ّ
اﻟﺤﲒ
اﻟﺬي ﻣ ّﺮ ﺑﻬﺎ وﻓﺮص اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻫﻮ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ
اﻻﴎاﺋﻴﲇّ.

ﻧﺪي ﻳﻮؤال
Dance roulette

ﻋﻤﻞ ّ
ﻓﲏ زوﺟﻲ ّ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴّﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ .ﻋﻤﻞ ﻃﻘﻮﳼ ّ
ّ
اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺣﻴﺚ ان اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
اﻵﺧﺮ واﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ .وﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻣﺴﲑة
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ّ ﻳﻤﺘ ّ
ﺪ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ،ﻳﺼﻄﺪم ،ﻳﱶي ،وﻳﻔﺘﺢ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﺑﴫي ّ ﻏﲏ ّ
ّ
وﻏﲏ ﺑﺎﻻﺣﺪاث ﻳﻮﻟﺪ ﺷﺒّﺎك اﻟﻤﺆدي إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ دﻣﺞ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف ،ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﺎت واﻏﺮاض ﺧﻴﺎﻟﻴّﺔ،
أﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴّﺔ وﻋﻨﺎﴏ ﻃﺒﻴﻌﻴّﺔ.

ّ
اﻟﺤﲒ
ﻣﺎذا ﺗﺤﺪث ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﺮاﻗﺺ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم؟ ﺗﺠﺮﺑﺔ اداﺋﻴّﺔ ﻟﺤﺪود اﻟﺠﺴﺪ وﻟﻠﺤﺪود اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻔﺎلّ .
ﺣﲒ ﻏﲑ رﺳﻤﻲ ﻣﲇء ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ّ
ﻟﻠﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻜﻮﻳﺮ ﻳّﺔ ﺣﻔﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﺣﲒ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ.
ّ
ﻳﺘﺠﲆ اﻟﻌﻨﴫ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﻔﻜﻚ اﻟﻬﻮﻳّﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
ّ
اﻟﺤﲒ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ّ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻮﻳﺮي ّ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج إﱃ
ّ
اﻟﺤﲒ
اﻟﻌﺎم .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺤﺎﴐ اﻟﻤﻤﺘﺪ وﺑﲔ
اﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﺶ اﻻﻧﻘﺴﺎم
ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﱴ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻬﻲ.

اﻟﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﺮﻓﻴﺘﺶ
اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
Mixed media
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اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻮﺑﺎء ،ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ
ﻳﻜﺮﻓﻴﺘﺶ أن ﺗﻜﻤﻞ دروس اﻟﻴﻮﻏﺎ ﻛﺘﻤﺮﻳﻦ ﺟﺴﺪي ّ
وروﺣﺎﻧﻲ ّ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻮازن اﻟﻤﻴﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ّ ﻟﻠﺤﻤﺎس ،اﻟﺮﻏﺒﺔ،
واﻟﺘﴪع .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺒﺪﻳﻞ ،ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻳﺤﺪث
ﺑﻬﺎ ﺗﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎﻃﻲ ّ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻟﻼﻧﺸﻐﺎل ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺸﻐﻒ وﺑﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻹﻳﺠﺎد
ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺮاﺣﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴّﺔ.

ﱄ ﺷﻠﻮ
ﻓﺤﺺ ﺳﻤﻊ
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  ، LEDاﻟﺘﻘﺎﻃﺎت ،اردوﻳﻨﻮ اوﻧﻮ وﻣﻴﻜﴪ
ﺑﻬﺪف إﺿﺎءة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴّﺔ ،ﻫﻨﺎك اورﻛﺴﱰا ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻧﻮع ﻣﻦ ﺷﻔﺮة ﻣﻮرس ،اﻟﱵ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮاس اﻟﺒﴩ ﻳّﺔ .ﻳﻠﻔﺖ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ّ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ
ّ
ﻳﺘﺤﻮل إﱃ
اﻧﻌﺪام اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ّ وﻳﺨﻠﻖ إﻳﻘﺎﻋﺎ اﻟﺬي
ّ
ﺿﺠﺔ اﻟﺴﻜﻮت
ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺎﻫﻲّ .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟﺼﺎرخ ،اﺳﱰاﺣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات ﻛﻄﺒﻘﺔ اﺧﺮى
ﻟﻠﺼﻤﺖ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻻذن ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﲔ وﻓﻲ اﻟﻌﻜﺲ.

ﻋﻤﺮي ﺣﻴﻔﺘﺲ
Please Hold
ﻋﻤﻞ اداﺋﻲ ّ ﻟﺠﺴﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬان ﻳﻌﻤﻼن ٌ
ﻛﻞ ﻋﲆ ﺣﺪى
وﻳﺘﺤﺮﻛﺎن ﺳﻮﻳّﺔ  -ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﻳﺨﻠﻘﺎن اﻳﻘﺎﻋﺎت وﻗﻴﻮد وﻳﺤﻮﻟﻮﻧﻬﺎ إﱃ آﻟﻴﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء .اﻟﺨﺘﻢ ،اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻮﻗﻌﺎت ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻴّﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ.
اﻻﺗﻜﺎء ،اﻟﺘﺪﺣﺮج وﺣﻤﻼن واﺣﺪ اﻻﺧﺮ -اﺟﺴﺎد ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ
ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن ﺳﻮﻳّﺎ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء وﻓﻲ
اﻻﻧﻔﺮاد.
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اﻟﻴﺎ دﻳﻔﻴﺪ وﻳﻮﺟﺎف اﻣﺴﻠﻢ
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﴩوع اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﴫي ّ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ّ
ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻟﻐﺔ ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻴّﺔ .ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﱵ ﺗﻌ ّﺮف اﻟﺨﻄﻮط اﻻﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻌﺰف اﻟﻤﺸﱰك ﺑﲔ
اﻟﺼﻮت ﻟﻠﺼﻮرة ،ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻮار ﻋﺎﻃﻔﻲ ّ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰك ﻓﻲ أداء ﻣﺒﺎﴍ .ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺻﻼت
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﻟﺼﻮت ،اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻠﻘﺎء.

ﻟﺒﲎ ﻋﻮﻳّﺪات
ﻣﻦ دون ﻋﻨﻮان
ﺑﻄﻮن ،ﺧﺸﺐ ،ﺣﺪﻳﺪ ،ﻟﺒﻨﺔ
ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﺰاء ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت أﺧﺮى
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺗﺼﻮرات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  -اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺒﱻ
واﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ إﱃ "اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻻن" ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
ﺗﴪﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﺗﺘﻤﲒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻀﲑ اﻟﻠﺒﻨﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺴﲑة ﻫﻮﻳﺔ
ﻋﻮﻳﺪات .ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻵﻻت وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻼﳽ
اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﺼﺎرﻣﺔ إﱃ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮدي.
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קולקטיב בוש
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮش
Bush Collective

The Edmond de Rothschild Center works to promote
and nurture artists and designers who are graduates
of higher art and design studies in Israel during their
initial years of activity.
The Center’s activity focuses on providing the artists
with tools and on developing their professional skills
in the early stages of their careers.
www.edrcenter.com

-ש

מרכז אדמונד דה רוטשילד

בו

Danielle Liberman
Copy-paste
Collage, pigment inkjet print

Hanan Offner
Please
Video installation

A collage work made of shreds of photographs;
the act of duplication creates an architectural
space. Repetition becomes an obsession with
transformation, disassembly and new-found
reconciliation, much like the inﬁnite
duplication of genes and the product of that
very process.

Events behind closed doors raise the tension
between keeping memory private and the need
for emergency intervention. Offner creates a
new call to action based on the well-known
request at hotels, “do not disturb.” The artist’s
character alludes to the mechanism of a broken
clock, hinting at the moment of the memory’s
inception in an attempt to detach it from the
axis of time.

Yuval Naor

1. Bone, Loop video,
2. Untitled (Fire watchtower, Ahihud Forest.
Architect: Yedidya Eisenstadt, late 1960s), 3D
model from photographs. Inkjet on archival
paper. 60x80 cm.
3. Untitled, installation, galvanized tin and
iron. 39x39x515 cm.
These works inspect the Israeli environment
through the prism of KKL-JNF forests. Popular
leisure sites and distinctly Israeli symbols,
these forests were part of an attempt to
imitate a European landscape and cover up a
violent history. On the axis of time from the
primordial and untamed to the futuristic and
fantastic, the artist creates a personal and
national archaeological mound.

Neta Moses
What a Funny Thing Having a Body
Hard drive sculpture
Moses examines the tension between the
virtual and the real world, while seeking to
bring in the question how art is being displayed
and consumed. Between the cold metallic body
of a ﬂash drive and the warm hand extended
to collect it, between the existence of a digital
world both nowhere and everywhere – the
boundaries of the familiar space melt away.
You’re invited to collect a ﬂash drive from the
pile and continue the journey on your
computer at home.

Niv Fridman
Memory Thieves
Video and aluminum, glass and hard drive
A few years ago the artist’s hard drive, which
stored unﬁnished art, broke. This sculpture
and video work commemorate the lost
memories, which can no longer be restored.
The broken drive is elevated, sanctiﬁed,
awarded inﬁnite potential, despite its
mundane visibility and unintelligible contents.
This exposes the random nature of memories’
existence – both in humans and in electronics.

Ephraim Wasse
Family – Time
Mixed media
Time differences in the geographical transition
of a migration journey, aliyah, are reﬂected in
this photo installation – between the tendency
to keep traditions alive and living in an age that
gloriﬁes progress. The artist moves around the
axis of time, in a journey to explore identity,
to reexamine the processes of socialization he
had gone through and the chances he and his
family had to become part of the Israeli space.

Itay Matan and Yakira Ament
The syntheses of ethereal realms
Oil on canvas, 190x90 cm
This painting is a merged ritual work built of layers,
where one’s studio practice meets the other’s. This
way, the individual creative process stretches,
confronts, inspires and opens up new spaces. In a
joint attempt to create a rich visual world, a window
emerges onto a space of unusual combinations,
where imagined objects and entities, geometric
shapes and natural elements all intersect.

Alina Yakirevitch
Reducing the Blaze
Mixed media
Living in New York during the pandemic made
it impossible for Yakirevitch to keep going to
yoga classes, depriving her of the physical and
emotional practice to balance her natural
tendency for passion, desire and haste. With
drawing as an alternative, a space emerged for
the energetic tension between art’s aesthetic
and passionate nature and the inner urge to
achieve spiritual purity.

Lee Shalev
Hearing Test
LED lights, pickups, Arduino Uno and mixer
The goal of illuminating a piece of art denotes
an entire secret orchestra, some kind of Morse
code that cannot be perceived with human
senses. The functional transformation draws
attention to everyday mundanity, generating
rhythm that grows into a language system.
The perception of time comes from the noise
of ampliﬁed silence, pauses between sounds as
a unique layer of silence, invisible to the ear
and perceived by the eye, and vice versa.

Lobna Awidat
Untitled
Cement, wood, iron, labneh cheese
A labneh cooling machine made of parts of
other machines connects different perceptions
of time – the never-ending, meditative work
denoting “this very moment,” opposite the
need to speed up and industrialize production.
Making labneh is characterized by actions of
compression and release, which Awidat
presents as similar to her processes of identity
building. Sculpting in machine parts dissolves
clear-cut interpretations into an individual
perspective.

Noa Simhayof Shahaf
Sonata for Machine
Wood, iron, Arduino, movement sensor and
LED lights
The machine ceased to work, becoming an
object with emotional structure and historical
baggage that reacts to physical proximity and
communicates with its surroundings. A love
song written for the machine is translated into
Morse code, dictating the sonata’s rhythm and
blurring the line between emotion and
mechanicalness. The photography apparatus
emulates mechanisms of war, revealing some
binary romanticism in between them,
conveyed to the viewer through frequencies of
light and sound.
Programming: Omer Eliraz

9/6
Nadi Nadav Yoel
Dance roulette
What will emerge from an incessantly dancing
body in the public space? A performative
experiment in the boundaries of the body and
the self through celebration; an informal space
that is entirely in the present. For queer
identities, a party may be a space to be
present at, to sense the identity being broken
into pieces and reconstructed. The politics of
the queer experience is ampliﬁed in the public
space. In that tension between a prolonged
present and a missing space, the inﬁnite dance
seeks to disrupt the dichotomy with a party,
the duration of which is unknown.

21/7
Omry Hefetz
Please Hold
A performance for two bodies working
separately and moving together – one body
relies on another, restraint and motion. They
create tempos and limitations, converting
them into ways of moving through space.
Their stomps, steps and falls produce music,
while creating symbiotic relations with the
images that generate them. Leaning, rolling
and carrying each other – attached bodies
discover the possibilities that exist in an
encounter or lack thereof.
Performance: Rom Sheratzky

21/7
Eliya David and Yogev Amsalem
Word to Word
This project inspects communication between
a visual artist and a musician, in an attempt to
create non-verbal language. With this
language, which deﬁnes basic guidelines for
joint creation between sound and shape, an
emotional dialogue exists, manifested through
a joint live performance. This piece examines
connections, while stretching the limits of
sound, art and encounter.
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