
 

 שיר רז /  נורת'סטאר

 אוצר: אבשלום סולימן 

 

 13:00-14:30   | 19.6.2021: שבת האמנית ושיח גלריה עם  פתיחה 

   14.8.2021נעילה: שבת 

 
 .  שיר רז'מהי אוריינטציה?' היא השאלה המניעה את עבודותיה של 

 
ומיקום. האתרים בהם היא מצלמת עבודות הצילום, הפיסול והמיצב של רז נוצרות סביב שאלות של מקום 

ייחוד -הם על אם אכן אפשר   –שהיא מציגה    דימוייםבהיעדר הקשר ל  .פי רוב בעלי נראות כללית וחסרת 
: פני שטח של מסלעת כורכר, סבך קני סוף, קשה לקבוע להם ערך של משמעות  –לכנות אותם 'דימויים'  

ניתן לראות, או לא   לאראש ובראשונה על מה שפעולת הצילום מצביעה ב שבר חרס ללא הכלי ממנו ניתק.
 ניתן להבין ללא קואורדינטות נוספות של מידע אנתרופולוגי, היסטורי או מדעי אחר.   

 
ממסגרת במבט   שהיאהשברים החזותיים  יופי בעבודותיה של רז הוא כמעט תמיד פונקציה של משמעות.  

מעברם האחר, הנסתר, ניצב    .שכוסתה בשרעפים של זמן (  significance)משמעותיות  צילומי מצביעים על  
היסטורי שכמעט קרה,  או  ת שחשפה  ארכיאולוגיחפירה    מאורע  ביולוגית אתר בעל חשיבות,  התרחשות 

  .שהפכה באחת מעבודותיה למרקם מופשט יפהפה תרבית של בקטריה בעלת ממד סמלי, כמו 
 

בכברי    נורת'סטאר היהודית ערבית  הגלריה  חלל הפרויקטים  עבור  היא מיצב תלוי מקום שנוצר בהזמנת 
מיפתה    הממוקם המערבי  לגליל  מחקר  נסיעות  של  בסדרה  לגלריה.  בסמוך  שטח רז  במנהרה  תא 

עוברת    כשלוש מאות מטרים מעל גובה פני הים,   וקיבוץ חניתה, צור  שהטופוגרפיה שלו מתחילה ברכס סולם  
בעזרת מספר  עבר רצועת החוף שמדרום לנהריה.  ומשתפלת אל    יושבעליהם הוא  כברי ובמעיינות  בקיבוץ  

ואת    המטרים הגולשים מן הרכס  300מצומצם של אלמנטים פיסוליים וחפצים מן המוכן, היא דוחסת את  
'תמונה' תלת  3,000 לכדי  וסביבתה  כברי  יחידה,-השנים המתועדות של העבר הארכיאולוגי של    ממדית 

 חידתית, המפנה את הצופה אל עבר הנוף הנפרס מלב הקיבוץ למטה, אל הים.  

* 

תכנית של  ו  , מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושליםתואר ראשון  יר רז היא אמנית פלסטית בוגרת  ש
 .בלונדון  , בצילום של הרויאל קולג’ אוף ארטהתואר השני 

 .  ובמגזינים בישראל ובעולםבתערוכות עבודותיה הוצגו 
raz.com-https://shir/   

 

 

 יפורסמו באתר הגלריה ובעמוד הפייסבוק במהלך יוני ויולי.   אירועים נוספים בתערוכה 

 אתר הבית של הגלריה וב פייסבוק, באינסטגרםעקבו אחרינו ב

   052-5546902לפרטים נוספים ולתיאום: אבשלום 

 

והספורט  התרבות  משרד  בתמיכת  פועלת  בכברי  ערבית  יהודית  שיתופית          גלריה 

 ובתמיכת קיבוץ כברי 

https://shir-raz.com/
https://shir-raz.com/
https://shir-raz.com/
https://www.instagram.com/cabri_gallery/
https://www.facebook.com/KabriCooperativeGallery
http://www.cabrigallery.org.il/default.aspx

