
   2013 חורף

 רואה המהלך את שליוותה דקל דרורה, שלהם הגלריה בחלל למפגש מצפים בכברי השיתופית הגלריה אמני

 מרכזיים אמנים הציגו בה שנים רבת תשתית על שפועלת בגלריה לתצוגה שראויה החלטה שעשינו בבחירות

 שמציגה שיתופית קבוצה לראות יהיה מעניין. צעירה ואמנות אוונגרד חשיפת לצד הישראלית האמנות משדה

, המשתנה בקיבוץ לבנה קובייה עם מתמודדת, )בודדים מקרים מלבד( שלה הבית בגלריית עצמה את לא דווקא

 והקשר השונות ולבדיקת עצמי לשיפוט חבריה של האמנות עבודות את וחושפת, חיפה בנמל לחלל דומה שאינה

  . היצירות בין

  :דברים

 יוצר. הקפיטליסטי השוק לכוחות שותפות ואינן אמנים י"ע המנוהלות גלריות, השיתופיות הגלריות של החדש הגל

 מטעמים משוחררות שיתופית גלריה שתעשה הבחירות: המוצגות היצירות של ובחירה לברירה חדשות שיטות

 תהיה דבר של ובסופ הנוצרת והאסתטיקה, אישיות, פוליטיות, קונספטואליות, חומריות להיות יכולות הן, מסחריים

, מוגבלת אך נוחה בקריאה שהורגלנו משום, כך משום דווקא. לקריאה מסובכת זו מסיבה ולעיתים אקלקטית

 בשנים והפלסטינית הישראלית האמנות עבור כך כל חשוב החדשות הגלריות תפקיד, אחידה אסתטיקה בעלת

, חיפה גם כמו כברי קיבוץ. אמנים של לגלריה הקיבוץ של מגלריה לאחרונה הפכה כברי בקיבוץ הגלריה. הקרובות

 מעמד לאותו תרבותיות אלטרנטיבות לייצר הצליח האם אך, העבודה תרבות את ומקדש קידש אשר מקום הינו

 בחלל להתארח ההזדמנות על שמחים ואנו, מתבקש הגלריות שתי בין הפעולה שיתוף? אותו המאפיין פועלים

  .זה בחורף בכברי הותיקה הגלריה

 בנינו החברות. האגף גלריה מאמני אחד כל של העבודות גוף ביצירת האחרונה התקופה את סוקר, "2013 חורף"

 בעזרה, בבתים, בסטודיואים כחברים נפגשים אנחנו( שלנו הפעולה מרחבי שבין) consistant( העקביים והקשרים

 מסוים באופן כולנו). האגף גלריה של השוטפת בפעילות וכמובן, השני של אחד ותערוכות פרויקטים של והקמה

. והאנושי, האסתטי, החומרי העולם על ופליאה השתאות מתוך אלא, רעיוני באופן לא .כאל "היהראי" את עובדים

 הוא החומר, הצורה בתוך בעבודותינו נמצא תמיד התוכן. מצורה תוכן המפרידות הגדרות לעצמינו מסגלים איננו

 במקביל כלל בדרך זה אז וגם) יחד יוצרים( עובדים אנו נדירות לעיתים. מהנושא חלק תמיד הוא, כלי או מדיום לא

. האגף אמני של" האחרונה התוצרת" של מקרית כמעט אסופה מציגה התערוכה. משותפת יצירה על ולא

   .המשותפים נוחיי מהווי אורגני כמעט באופן נוצרו העבודות בין הקיימות ההשפעות

  -האגף

. ורכילות מריבות, אוכל, מוזיקה, מתרוצצים ילדים, שתייה י"ע תמיד מופרעות, כאוטיות שלנו הישיבות. ארגון איננו

 שהוא שיודה אחד תמצאו ולא, כורחו בעל בגלריה חבר כל על הונחתו הם, מעולם נקבעה לא לתפקידים החלוקה

  . מסוים תפקיד בעל

  



  -בתערוכה מה

 בשאלות מתמקדת פיאטוב דיאנה. קודמו של רפאים רוח הוא אחד כאשר, תאומים מונוטייפים מציג מרקוס עידו

 של פניו, מפולין המדונה פסל של תצלום מציגה קסל ליבי. מוחלטת זרות לבין המציאות שבין בגבול, רוחניות

 מציגה סינטרה איריס .היברידית או מפלצתית תחושה נוצרת הגוף עם יחד, וילדותי גס באופן צבועות הפסל

 בסרט מחדש מהתבוננות החלה הסדרה, האחרונות מהשנתיים שלה האירופאית הסדרה מתוך חדשות עבודות

 גם כמו ולשינוייו) הפילם( עצמו הסרט לחומר התייחסות כולה בסדרה ניכרת ולכן, באירופה בחופשה צילם שאביה

 במהלך שנעשו רישומים עם וידאו תצלום המשלב, עצמי בדיוקן חדש מחקר מציג סיון שחר. עצמם לדימויים

 ההתבוננות תהליך תוך אל הצופים את מכניס ובכך, כמתעד גם אך כראי במצלמה משתמש שחר. הצילום

 ציורי את שלהם בכוח המזכירות לבן - בשחור כמעט צבע נטולות עבודות מציג נוי בעז. פעיל באופן והראייה

 מהשנה הדפסים עם יחד נמירובסקי ודים של עפרון פורטרט מציגה סיון טליה. המופשט האקספרסיוניזם

  .האחרונה

  


