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أغراض قديمة وإبداعات جديدة

מ ט ר ת הביקו ר
רעואל שועלי

ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָּב ָמה זֹו ֲאנִ י ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ַ ּי ּ ָפנִ ים ַעל ַה ְצ ָל ָח ָתם
יהם ַה ּׁ ְשטּוחֹות
ַעל ּ ְפנֵ ֶ
יח דְּ ַבר ָמה?
ַה ִאם אּוכַ ל ְל ַה ִ ּנ ַ
יהם ַה ּ ְמתּוחֹות
ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ֲאדֹונִ י
ְׁשכַ ח ֶאת ַמ ּ ְט ַרת ִּב ּק ִּורי
ַה ִאם אּוכַ ל ָלבֹוא ְל ַה ְק ִׁשיב
ׂשֹוח ַח ִעם ָא ִב ָ
יך?
ְּכ ֶׁש ַא ָּתה ְמ ֵ
ּובכְ ָלל
ִ
חֹוׁשב ַעל ֶמ ַלח?
ָמה ַא ָּתה ֵ
ּוב ִהיר וְ ָק ָטן
ַה ּ ֶמ ַלח ָל ָבן וְ זָ ִהיר ָ
עֹומד
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ֵ
ַה ִאם ַא ָּתה ֵ
ָּב ֲע ָרכִ ים ַה ַ ּי ּ ָפנִ ִ ּיים ַה ּ ָמ ָס ְר ִּת ִ ּיים
אֹו ַה ֲח ָד ִׁשים?
ְס ַלח ִליֲ ,אנִ י נִ ְמ ָהר
לֹומר
יתי ַ
ָמה ֶׁש ָר ִצ ִ
אֹותי?
ַה ִאם ְּת ַק ְּבלּו ִ
ּו־מ ְׁש ָמ ִע ִ ּיים
ֲאנִ י ֶׁש ֵ ּיׁש ִלי ֲחלֹומֹות דּ ַ
אֹות ּיֹות ֶׁשל ִצ ּיּור ֵּבין ּכֹה וָ כֹה
ֲאנִ י ֶׁש ּ ְמ ֻח ּ ָלק ְּב ִ
מֹוׁש ִבי יִ ְהיֶ ה ְּבפּוגִ ׳י?
וְ ִאם ֵּכןַ ,ה ִאם ָ
ֲאנִ י לֹא ָרגִ יל ִל ְר ִעידֹות ֲא ָד ָמה
ֲא ָבל ִאם ַה ַּביִ ת ָעׂשּוי ַּב ְמבּ ּוק
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ָּב ֶא ְפ ָׁשרּות ְל ַר ֵּסן ֶאת ַה ֲח ָר ָדה
קֹומי
אֹו ְל ָפחֹות ָלדּון ְּבכָ ְך ִעם ִאינְ ִ ּג׳ינֵ ר ְמ ִ
בּורי
יֹוד ַע ָמה ַה ּ ַמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל זֶ ה ֲע ִ
ּת ָֹודהַ ,א ָּתה לֹא ֵ
ֲאנִ י נִ ְר ָ ּגׁש ,נִ ְר ָ ּגׁש ְמאֹוד ַעכְ ָׁשו

The Hyssop Bride
Nidaa Khoury

The bride came first, dough
Wreathed with hyssop
Lolling between their childish fingers
For a moment then no more
Her departed soul
Leaves oily stains
On the loose-leaf pages
The dough bride came first
Flushed
Swollen out of
The wood-burning fire
The baker rolled her
Patted her flat
Burned himself
She panted
Red stains on his hands
The dough bride lingered in the oven
Melting under the coals
Serene between
Lips of time
The women’s fingers prodded her
Puffed her
Tipped her on the plate
Sugar-coating her
Denuding the tinge of hyssop
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عروس الزعتر
نداء خوري

عروس العجني تقدمت
تـتـحنـّى بالزعتر
زّفـتـْها النسوة ُ
بني أصابع الصبيان
تدلعـّت قليال متنـّعت
وأسلمت روحـَها
على ورق الدفاتر
زيت.
بـُقـَ َع ٍ
عروس العجني ِ تقد ّمت
ُ
تتحمـّ ُر
تـَ َو َّر َمـت
شجر يـتـقـ ُد
من
ٍ
َد ّو َرها اخل ّبا ُز
استـَ َو ْت
واكتوى
نـَفــّـست
على يديه بـقـع ًا ُحـ ْمـر.
عروس العجني تأخرت في الفرن
ماعت من عسعسة اجلمر
تراخت
ِ
الوقت
بني شفاه
لكـزَتها أصابع النساء
حـَ َمـلـَتها برخاوة ٍ
َسـحـّـت على صدر الطبق
ِ
كعقيدة ُسـكـّر
ال حتتمل
َوشـْ َم الزعتر.
فنزويال كاراكاس
 ٢٦أيار ،٢٠٠٧ليال
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התערוכה “מיקום חדש :חפצים ישנים ,יצירות חדשות” מפנה זרקור אל פריטי האמנות שבתצוגות
הקבע של המוזיאון לאמנות האסלאם ומציעה למבקר זוויות מבט חדשות עליהם .חלק נכבד מפריטי
האמנות האלה ומן הפריטים שבאוסף המוזיאון אסף בקפידה גדול חוקרי אמנות האסלאם ,פרופ‘
ריצ‘רד אטינגהאוזן .הוא השכיל ליצור אוסף מייצג של יצירות בתחומים שונים המשקף את מסורותיה
של אמנות האסלאם מן המאה ה־ 7עד המאה ה־.19
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אל יצירות המוזיאון מתוספות עכשיו עבודות אמנות שיצרו במיוחד לתערוכה אמנים ,מעצבים
ואדריכלים ,רובם ככולם ישראלים .הם בחרו יצירה מסוימת מן התצוגה ויצרו בעקבותיה יצירה
משלהם .עבודות האמנות שלהם מוצגות בתערוכה לצד הפריטים שבחרו ויוצרות אתם יחסים
של גומלין או קונפליקט .הקשר בין היצירה המוקדמת לעכשווית מעלה שאלות של זהות אישית
וחברתית ,ומאיר את אופן התרשמותנו מן החפץ המוזיאלי ומן המרחב המלאכותי שסביבו .כך נוצר
שיח בין החפצים המוצגים במוזיאון באופן היסטורי וכרונולוגי ובין העבודות העכשוויות שמעניקות
להם נרטיב חדש.

אוצר התערוכה והמעצב :אלון רזגור
אוצרת מטעם המוזיאון :עידית שרוני
עוזרות לאוצרים :טליא ינובר ,דינה לאווי
עיצוב הקטלוג והפקה :עדה ורדי ,נועה סגל
עריכה עברית :תמי מיכאלי
תרגום לערבית ועריכה :אנואר בן באדיס
צילום :שי בן–אפרים
הכנה לדפוס :ארט-סקאן
הדפסה :ע.ר הדפסות בע"מ

להרחבת התערוכה והעמקת הדיון על החפצים והטענתם בידי האמנים ,הושאלו לתערוכה גם יצירות
שעניינן החפץ ומשמעותו .מהן שדנות בנרטיבים של החברה הישראלית ,ומהן שמאירות סצנות בחיי
היום־יום הפוליטיים והאישיים בארץ.
אנחנו מקווים שמגוון נקודות המבט העולה מן התערוכה יעורר את המבקרים למצוא את
האינטרפרטציה שלהם למה שהם רואים ואת מקומם האישי בתצרף העבודות.
תודותינו מסורות לאוצר התערוכה אלון רזגור ,לעוזרת האוצר טליא ינובר ,לאמנים המשתתפים
ולמשאילי היצירות :אוסף בנק דיסקונט (בסיוע אוצרת האוסף שולמית נוס) ,אוסף ישראל מקוב,
אוסף צילה וגיורא ירון ,אוסף  ST-ARTשל סרג‘ תירוש ,אוספים פרטיים ואוספי האמנים איתן ברטל
ורענן חרל״פ .תודות חמות לצוות המוזיאון ולסיוע הנדיב של הרשות לפיתוח ירושלים.
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ُيسلِّ ُط َمعرض " -املوقع اجلديد :أغراض قدمية وإبداعات جديدة" – الضوء على القطع الفنية
املتواجدة في املعارض الدائمة في متحف الفن اإلسالمي ويقدم لزائريه وجهات نظر جديدة عن تلك
القطع الفنية .ويشمل هذا املعرض قط ًعا أثرية مت جمعها بعناية من ِق َبل ُعلماء الفن اإلسالمي ،مثل
وأغراض متثل اإلبداع في
قطع
ٍ
البروفيسور ريتشارد أطينجاها ْوزِ ن .متكن هذا العالم من جمع ٍ
حقول شتى ،والتي تعكس تقاليد الفنون اإلسالمية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

اإلسالمي على اسم ل .أ .ماير
متحف الفنّ
ّ
املوقع اجلديد:
أغراض قدمية ،وإبداعات جديدة

2017

ٌ
وباإلضافة إلى القطع واألغراض الفنية اخلاصة باملتحف ،فهنالك ً
أعمال فنية مت العمل
أيضا
خصيصا من ِق َبل فنانني ،ومصممني ،ومعماريني ،جلهم من اإلسرائيليني .لقد اختار هؤالء
عليها
ً
ً
أغراضا وقط ًعا فنية من معارض املتحف وخلقوا عقب ذلك إبداعات جديدة تخصهم .يمت
الفنانون
عرض أعمالهم في معرض إلى جانب القطع الفنية التي اختاروها من أجل تشكيل تفاعل ائتالف أو
األصلي واملعاصر تساؤالت هوية – شخصية واالجتماعية
اختالف .تُثير العالقة بني الغرض الفني
ّ
عية ،وتُضيء طريقة انطباعاتنا من الغرض املتحفي ومن احليز املصطنع الذي يحيط به .وهكذا،
فقد نتج عن هذا حوا ٌر بني األغراض املعروضة في املتحف ،حوا ٌر تاريخي وتَرا ُت ِب ّي من جهة وبني
األعمال الفنية املعاصرة التي متنحها سر ًدا جدي ًدا.

أمني املعارض – الضيف :ألون رزجور
أمينة املعارض من ِق َبل املتحف :عيديت شاروني
مساعدات أمانة املعارض :طاليا يانوبار ،دينا الوي
تصممي املعرض :ألون رزجور
تصممي الكاتالوج وإنتاجه :عا َده فا ْردي ،ونوعاه سيجال
التحرير اللغوي في العبرية :تامي ميخائيلي
الترجمة والتحرير في العربية :أنور بن باديس
التصوير :شاي بن إفرايمي
التحضير للطباعة :آرت ْسكان

ومن أجل توسعة وتعميق النقاش الدائر حول القطع الفنية وشحنها في أيدي الفنانني ،فقد مت
وقطع تتعامل مع الغرض ومعناه .منها من تتعامل مع السرديات اخلاصة في
أغراض
اقتراض
ٍ
ٍ
املجمتع اإلسرائيلي ،ومنها من تُضيء مشاه ًدا من الواقع اليومي السياسي والشخصي في البالد.
نأمل أن تُثير مجموعة وجهات النظر التي تَنتُج عن املعرض الزائرين إلى إيجاد تأويالتهم ملا يرونه
وموقعهم الشخصي جتاه اإلبداعات.
نذكر ونشكر أمني املعرض ألون رزجور ،مساعدة أمني املعرض طاليا ينوبار ،الفنانني املشاركني،
ومقرضي القطع الفنية :مجموعة بنك ديسكونْت (مبساعدة من مجموعة شومليت نوس) ،مجموعة
يسرائيل ماكوف ،مجموعة تْسياله وجيورا يارون ،مجموعة  ST-ARTسيرج تيروش ،املجموعات
اخلاصة ،ومجموعات الفنانني إيتان بارطال ورعنان حارالب .نشكر وبحرارة طاقم املتحف
واملساعدة الكرمية من سلطة تطوير القدس.

ندمي شيبان ،مدير عام متحف الفن اإلسالمي
عيديت شاروني ،أمينة معارض املتحف

الرقم التسلسلي
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الطباعة:
اإلسالمي على اسم ل .أ .ماير،
متحف
"
©
الفنّ
ّ
القدس2017 ،

كافة احلقوق محفوظة
واجهة الغالف :شباك الشطرجن واحلديقة اإلسالمية
في لوبي قاعة اإلسالم
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נקודת המוצא של העבודות בתערוכה “מיקום חדש“ היא כמה מוצגים מתצוגת הקבע של המוזיאון לאמנות
האסלאם .כמו רוב המוזיאונים גם מוזיאון זה עוסק בחפצים :אוסף אותם ,רוכש אותם ,חוקר אותם ,מציג
אותם ומספר באמצעותם את סיפורם של התרבות ,של ההיסטוריה ושל בני־אדם.

מֹואב ִּככְ ִלי
“כי ָׁש ַב ְר ִּתי ֶאת ָ
למשל לידי ביטוי בפסוק ִּ
2
ֵאין ֵח ֶפץ בּ ֹו“ (ירמיהו ,מח :לח).

בסיורים המקדימים שערכנו לאמנים המשתתפים
ביקשנו מהם להתייחס למוצגים ,להתחבר להיבט
זה או אחר שלהם וליצור יצירה משלהם שהיא
אינטרפרטציה עצמאית של המוצג שבחרו ,הארכה
שלו ,הטענתו בתכנים חדשים וכיוצא באלה.
בתוך הסיורים האלה החלו שנים־עשר היוצרים —
אדריכלים ,מעצבים ,אמנים ואמני וידאו; גברים
ונשים ,יהודים וערבים ,צעירים ומבוגרים ,ישראלים
ואורחים — לשאול את עצמם שאלות שחורגות
מעבר לפונקציונליות של החפץ :איך חפץ נעשה
לסמל ,איך הוא מצליח לספר סיפור ,איך הוא משמר
זיכרון ,ומהם המטענים החברתיים ,הסביבתיים או
האישיים שהוא נושא.

יש חפצים שאנחנו מטעינים אותם ברגשות בעקבות
החוויות האישיות או החברתיות שלנו וההשתייכות
לקבוצה או למגזר .הטענת החפצים בערכים,
בתכונות ,בסיפורים ובזיכרונות היא תופעה
אנושית .באמצעותם אנחנו “מאריכים” את העצמי
שלנו ,ויש שהם משמשים אותנו למתוח גשר בינינו
ובין הזולת .כשהם לעצמם ,אין לחפצים חשיבות
אלא זו שאנחנו מייחסים להם ,ולפיכך הם אינם
סובייקטים ,אלא אובייקטים שכוחם יפה כל עוד
הם מכילים תוכן .חפצים ,אפשר לומר ,סופגים את
המהות שלנו ושל סביבתנו .התערוכה אינה עוסקת
במהותו הפיזית של החפץ ,בצורתו או בתפקידיו,
אלא בערכים שהוא נושא .המוצגים שנבחרו כמקור
השראה לאמנים המשתתפים הם לרוב ארכיטיפיים,
אבות־טיפוס של רעיון ,המגלמים בתוכם ערכים של
מסורת ,של טעם ושל תרבות.

מערכת היחסים שלנו עם חפצים כרוכה בשלבי
התגבשות הזהות שלנו .ככל שתפיסת העצמי שלנו
נבנית והולכת ,כך נעשה הקשר שלנו עמם מורכב
יותר ויותר“ .את הרעיון שאנו יכולים להיות בעלים
של משהו ,של חפץ ,להחזיק בו כאילו הוא חלק
מאתנו ,ילדים תופסים עוד לפני גיל שנתיים” ,אומר
הפסיכולוג כריסטיאן ג’ארט“ .כשאנו מתבגרים,
חפצינו מגלמים את תמצית העצמי שלנו והופכים
לכלי קיבול חיצוניים לזיכרונות ,למערכות היחסים
1
ולעבר שלנו”.

התערוכה מתייחסת אפוא למוצגים טעונים מן
העבר ,ומציגה עבודות חדשות שנוצרו בהווה על
פי המשמעות האישית שראה כל אחד מן היוצרים
במוצג שבחר .כך למשל ,עבודתו של דורון רבינא
מורכבת מ״תבליט״ בד מגוהץ בצורת קפלים,
שתצלום בית־הקברות המוסלמי שייח׳ מוראד
מדרום תל־אביב מודפס עליו ,ולצדו מגהץ הפוך
שנתמך בספרים ופינג’אן קפה מונח עליו .האם
זה המגהץ שמשטיח את ההיסטוריה ומעבד אותה,
אחרי שנכתבה בספרים וסופרה בעל־פה סביב
כוס קפה? ...העבודה מממשת את כוחו של החפץ
לשאת היסטוריה ומהלכים תרבותיים ופוליטיים
בני מאות שנים ,ומזכירה לנו שמקום הוא תוצר
של הפעולות שמתרחשות בו או במקרה של בית־

מהו חפץ?  -ובכן ,לא כל דבר דומם הוא חפץ .הר
איננו חפץ ,אבל שרפרף או צנצנת הם חפצים .וגם:
לא כל דבר שמשתמשים בו הוא חפץ .סלע בשדה
שיושבים עליו כספסל אינו משנה את מהותו ,אחרי
שקמים ממנו .האדם הוא שמעניק לו את ייעודו
הזמני על ידי השימוש בו .לפי הלשונאי רוביק
רוזנטל המשמעות הקדומה של ‘חפץ’ היא דבר
חפצים בו .הקשר
שאנחנו רוצים בו ,מתכוונים אליוֵ ,
בין משמעות זאת ובין משמעותו כאובייקט בא
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הקברות המוסלמי שייח׳ מוראד — דווקא של העדר
פעילות .היא אינה מתייחסת למוצג מסוים במוזיאון
אלא להקשר המוזיאלי הכולל ולתפקידו של החפץ
המוזיאלי ,ומוסיפה לתצוגה מוצג חדש .דוגמה
נוספת היא עבודתו של קובי סיבוני שעשויה חוטי
מתכת .העבודה מתכתבת עם תכשיטים ביזנטיים
קדם־אסלאמיים מן המאה ה־ 6עד ה־ 8שיוצרו
כנראה בתורכיה ובמזרח הקרוב ,ועם תכשיטים
מוסלמיים מן המאה ה־ 10עד המאה ה־ 12שיוצרו
בטכניקות הפיליגרן והגרנולציה .סיבוני הופך את
העיטורים הגאומטריים המסורתיים לאובייקטים
תלת־ממדיים ומשתמש לשם כך בחוט מתכת
ובטכנולוגיה מודרנית של הדפסת תלת־ממד.
תכשיטים שקישטו בעבר את הגוף משנים בעבודתו
את ייעודם ומתגלגלים להיות “תכשיטים״ לבית
שנוסף על תפקידם כחפצי נוי מספרים סיפור
תרבותי.

שמרתיעה את המתפלל .גם עבודתן של טליא ינובר
ואירה רזניק עוסקת באובייקט לתפילה .העבודה
מתייחסת ל׳מחראב‘ שבקיר המוזיאון — אותה
גומחה שקבועה בכל מסגד ומורה על כיוון התפילה
למכה — ויוצרת מולו אובייקט חדש שמשקף
למבקר־ה״מתפלל״ את בבואת עצמו ,ברוח ימינו
המעודדים מודעות עצמית .מיצבם של האדריכלים
טלמון ובירן בוחן את אופן ההתבוננות שלנו על
חפצים ,מציע דרכים וזוויות שונות להסתכל עליהם,
ומאליו מוליד גם משמעויות חדשות.
נוסף על היצירות שנוצרו במיוחד לתערוכה
ושמתכתבות עם מוצגי המוזיאון ,יש ב”מיקום חדש”
גם עבודות אמנות מאת יוצרים כגון משה גרשוני,
סיגלית לנדאו ,שי אזולאי ,זויה צ’רקסקי ,איברהים
נובאני ועיד אלהדא’לין ,שעניינן תיעוד חפצים
ומשמעותם בעינינו .יחד עם העבודות המוזמנות
הן ממחישות עד כמה החפצים שלנו מעצבים
את תודעתנו ואת זהותנו ועד כמה הם משקפים
אותן .כך נוגעת התערוכה בחיים שלנו ומדגישה
שכולנו צריכים דברים להיאחז בהם.

אם תרבות היא מכלול של אידאלים ,ערכים וכללי
התנהגות משותפים ,הנובע מהצורך של בני־אדם
המתגוררים במקום מסוים להבדיל את עצמם
במרחב ובזמן וליצור מערכת הגדרות משותפת
שמאפשרת לזהותם כקבוצה ולהבחין בינם ובין אלה
שאינם משתייכים לקבוצה 3,הרי שהגלובליזציה
וטשטוש הגבולות מובילים לכך שאנחנו מתחילים
4
לחשוב אותו דבר והתרבות שלנו נעשית אחידה.

אלון רזגור ,אוצר התערוכה

התערוכה מניחה שתופעת התרבות הגלובלית
פוערת חלל ריק ויוצרת צורך למצוא את המכנה
המשותף לתושבי המקום שאנו חיים בו .היא
מציעה למלא את החלל הזה באמצעות קשר
לתרבות המקומית ולהתבונן במקורות ההיסטוריים
והמיתיים של האסלאם ככוחות הפועלים על ההווה
הישראלי .במבט מורכב היא בוחנת את הזיקות בין
תחומי ההיסטוריה והתרבות לתחומי הסוציולוגיה
והפסיכולוגיה .לדוגמה ,החפץ בעבודתו של פריד
אבו שקרה הוא חפץ שימושי וייעודי — שטיח־
תפילה קווקאזי יקר־ערך — שהאמן התקין בו
מסמרים בצורת אורנמנט יפהפה ,ואגב כך עיקר
אותו מתפקידו .אי אפשר עוד להתפלל עליו והרושם
האסתטי והמזמין שלו מופר על ידי מציאות חומרית

 .1C. Jarrett, “The psychology of stuff and
things,” The Psychologist, 26(8), British
Psychological Society, 2013.
 .2רוביק רוזנטל“ ,חפץ“ ,אתר הזירה הלשונית,
http://www.ruvik.co.il
 .3ג‘ משוניס ,סוציולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה.1999 ,
 .4א‘ גידנס ,הדרך השלישית ,תל־אביב .2004
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نقطة االنطالق لألعمال الفنية في معرض “املوقع اجلديد” هو عدد من املعروضات من املعرض الدائم
التابعة ملتحف الفن اإلسالمي .مثل معظم املتاحف ،فكذلك ً
أيضا فإن متحف الفن اإلسالمي يعمل في
هذا املضمار ،األغراض :يجمعها ،ويقتنيها ،ويحقق فيها ،ويعرضها ،ويحكي من خاللها ققص الثقافة،
للتاريخ واإلنسان.

خالل اجلوالت األولية التي أجريناها للفنانني
املشاركني ،طلبنا منهم التطرق للمعروضات،
والتواصل بصورة معينة أو أخرى ومن ثم خلق
عمل فني يخصهم والذي يبرز استقالليتهم فميا
يخص املعروض الذي اختاروه ،واحملتويات
اجلديدة التي نستخرج منها .فخالل اجلوالت،
ومبدعا ،ومصم ًما ،وفنان
بدأ اثنا عشر فنانًا،
ً
فيديو؛ رجالاً ونساء ،يهو ًدا وعر ًبا ،شبا ًبا وكبا ًرا،
إسرائيليني وضيو ًفا ،يطرحون على أنفسهم أسئلة
خارج إطار عملياتية الغرض :كيف يصبح الغرض
رمزًا ،كيف ينجح بسرد حكاية ،كيف يحفظ
الذاكرة ،وما هي املشحونات االجتماعية ،والبيئية،
واإلنسانية التي يحملها.

احلصول عليه ونرغب به .فالعالقة بني هذا املعنى
اللغوي وبني املعنى املوضوعي يتلخص مثلاً في
وآب َك ِإنَاءٍ الَ
النص التوراتي “ألَ ِنّي َق ْد َح َط ْم ُت ُم َ
2
َم َس َّر َة ِب ِه( “ ،إرميا .)38
مشاعر نتجت على إثر
هنالك أغراض نحمل معها
َ
جتارب شخصية أو اجمتاعية أو من خالل انمتاءنا
جلماعة هنا أو أخرى هناك .إن قولبة األغراض
بقمي أو بصفات أو بقصص أو بذكريات هي
ظاهرة إنسانية .فمن خالل هذه “األنسنة” فإننا
“مندد” الداخل الذي يعيش فينا ،وإنها تستخ َدم
ملد اجلسور بيننا وبني اآلخر .ليس لألغراض أهمية
إال تلك التي مننحها إياها ،ولذلك فاألغراض ليست
موضوعات ،إمنا أشيا ًء يعيش فيها اجلمال طاملا
حتمل مضمونًا .فاألغراض إ ًذا ،متتص ماهيتنا
وبيئتنا .فاملعرض ال يتعامل مع املضمون الفيزيائي
للغرض ،أو مع صورته أو دوره ،إمنا مع القمي
اختيرت كمصدر
التي يحملها .فاملعروضات التي
َ
إلهام للفنانني املشاركني هي في الغالب جتسد في
ٍ
داخلها قمي التقاليد ،والذوق ،والثقافة.

إن منظومة عالقاتنا مع األغراض منوطة مبراحل
تكون هوياتنا .فكلما كان فهمنا ألنفسنا يمنو،
فكلما كانت عالقتنا مع األغراض مركبة أكثر
ً
غرضا،
وأكثر“ .فكرة أن نمتلك شي ًئا ما ،أو
أو أن منسك به كأنه جز ٌء منا ،أوال ًدا منسكهم
وننظر إليهم قبل سن الثانية” ،يقول العالم النفسي
كريستيان جا ْرت“ .حني نتقدم في السن ،تتحول
جوهر ذواتنا،
أغراضنا إلى خالصة أنفسنا وجتسد
َ
1
وتصبح وعا ًء لذكرياتنا اخلارجية وملاضينا”.

يتعامل املعرض إ ًذا مع املعروضات من املاضي،
ويعرض أعمالاً جديدة أنش َئت في احلاضر وف ًقا
للمعنى الشخصي الذي رآ ُه كل فنان للغرض الذي
اختاره .فعلى سبيل املثال ،فإن أعمال دورون َربينا
مركبة من قطعة قماش مكوية ومطوية ،وعليها
صورة ملقبرة “الشيخ مراد” جنوب تل أبيب ،وإلى
جانبها مكواة مقلوبة مدعومة بكتب وغالية قهوة
وضعت عليها .هل هي املكواة التي تبسط التاريخ
كتب ومت
وتصنعه ،بعد أن ُك ِتب هذا التاريخ داخل ٍ
سرده حول طاولة مع فنجان قهوة؟  ...فالعمل
يجسد قوة الغرض بحمل التاريخ وفترات ثقافية
وسياسية تعود إلى مئات السنني ،وتذكرنا أن
ص ْد ِف ّي في املقبرة
مكان وجود األعمال هو شأن ُ

ما هو مفهوم “الغرض”؟  -حسنًا ،ليس كل ما هو
ً
غرضا ،ولكن املقعد
جماد هو غرض .فاجلبل ليس
غرض ،أو اجلرة الصغيرة هي ً
ٌ
أيضا
املنخفض هو
ٌ
غرض .وكذلك :ليس كل ما نستعمله هو غرض.
فالصخرة في احلقل والتي جنلس عليها كاملقعد ال
يغير من جوهره ،حني نغادره ونتركه .فاإلنسان
هو الذي مينح الغرض هدف استخدامه املؤقت
للساني روبيك روزنطال
من خالل استعماله .فوف ًقا
ّ
فإن املعنى القدمي لكلمة “غرض” هو شي ٌء نريد
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اإلسالمية “الشيخ مراد” – وهو املكان الذي
تنعدم في احلياة .وال يشير املعرض إلى معروض
خاص داخل املتحف ،إمنا لسياق عام في املتحف
ولدور الغرض في املتحف ،ويضيف للمعرض
ٌ
ً
مثال آخر هو عمل كوبي سيبوني
معروضا جدي ًدا.
والذي صنعه من خيوط معدنية .فالعمل يتوافق
مع مجموهرات بيزنطية قبل اإلسالم من القرن
أنتجت
السادس امليالدي حتى القرن الثامن واللتي َ
على ما يبدو في تركيا وفي الشرق األدنى ،ومع
مجوهرات إسالمية من القرن العاشر حتى الثاني
أنتجت وف ًقا لتقنيات الفيليجران
عشر ،واللتي
َ
واجلرانوليتسيا .يح ِّول سيبوني الزخارف الهندسية
التقليدية ألجسام ثالثية األبعاد ويستعمل من أجل
معدني وبالتكنولوجيا احلديثة للطباعة
هذا بخيط
ّ
ثالثية األبعاد .إن املجوهرات التي زينت اجلسد
في املاضي تغير من هدف استعمالها وتتدحرج
لتصبح “مجوهرات” للبيت باإلضافة إلى أدوار
أخرى كأغراض جمالية لتحكي قصة ثقافية خاصة
باملجوهرات.

بني مسامير بشكل زخرفي رائع وجميل الشكل،
وهكذا فهو سلخ السجادة من هدفها األصلي
وهو الصالة .ال ميكن الصالة عليها واالنطباع
اجلمالي للسجادة والتي تظهر املشامير عليها أم ًرا
منف ًرا لالستعمال الصلواتي .وكذلك أعمال طاليه
ينوفار وإيرا روزنيك تتعامل مع أغراض الصالة.
يتطرق العمل إلى “احملراب” املوجود في حائط
املتحف .ذلك اجلسم الذي يتواجد في كل مسجد
ويشير إلى اجتاه الصالة ،قبلة املسلمني ،الكعبة،
ويستحدثون مقابله جس ًما جدي ًدا يعكس للزائر
“املصلّي” صورته ،بروح أيامنا املشجعة للوعي
الذاتي .إن املهندسني املعماريني طلمون وبيران
يفحصان طريقة المتعن اخلاصة بنا ينتمون يخص
األغراض ،ويعرضان طر ًقا وزوايا مختلفة للنظر
جديد لهذه
إليها ،ويؤدي بهما األمر إلى خلق معنى
ٍ
األغراض.
خصيصا
باإلضافة إلى األعمال التي مت العمل عليها
ً
للمعرض والقائمة على معروضات املعرض ،يوجد
في معرض “املوقع اجلديد” أعمال فنية من ِق َبل
فنانني مثل موشيه جرشوني ،سيجاليت لنداو،
شاي أزوالي ،زويا ت ِ
ْشركسكي ،إبراهمي نوباني،
وعيد الهذالني ،وهذه األعمال تسعى إلى توثيق
األغراض وأهميتها بالنسبة لنا .جن ًبا إلى جنب مع
األعمال املدعوة ،فهي جتسد مدى قدرة أغراضنا
على تصممي وعينا وهويتنا وإلى أي مدى تعكسها.
وهكذا ،فإن املعرض يلمس حياتنا ويشدد على أننا
جمي ًعا بحاجة إلى أشياءٍ نتمسك بها.

إذا كانت الثقافة هي مجموعة من املثل والقمي
الثقافية والسلوكيات املشتركة ،ويرجع ذلك إلى
حاجة البشر القاطنني في مكان ما أن مييزوا
أنفسهم في املكان والزمان ،وأن يجدوا حيزًا
ومنظومة تعريفات مشتركة تتيح لهويتهم اجلماعية
أن تمتيز عن هويات أولئك الذين ال ينتمون إلى
نفس املجموعة ،3فالعوملة ،وعدم وضوح احلدود
يؤدي إلى حقيقة أنّا بدأنا بنفس الطريقة وحيث
4
أصبحت ثقافتنا ثقافة واحدة وموحدة.
يفترض املعرض أن ظاهرة الثقافة العاملية تفتح
ً
فراغا وتخلق احلاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة
لسكان املكان الذي نحيا فيه .يعرض هذا املعرض
ملء هذه الفجوة من خالل االتصال الثقافي مع
الثقافة احمللية والمتعن في املصادر التاريخية
واألسطورية لإلسالم مقوى فاعلة ومؤثرة على
احلاضر اإلسرائيلي .فاملعرض يفحص وبصورة
موسعة العالقات بني حقول التاريخ والثقافة وعلم
االجمتاع والنفس .فمثلاً  ،إن الغرض في عمل
عملي وذو فائدة –
فريد أبو شقرة هو غرض
ٌّ
سجادة صالة قفقازية ثمينة ،قام الفنان بتركيبها

بقلم ألون رزجور

 .1C. Jarrett, “The psychology of stuff and
things,” The Psychologist, 26(8), British
Psychological Society, 2013.
 .2روبيك روزنطال" ،الغرض" ،موقع اللغة اللساني
http://www.ruvik.co.il
 .3ج .موسونيس ،علم االجتماع ،اجلامعة املفتوحة.1999 ،
 .4جيدنيس ،الطريق الثالثة ،تل أبيب.2004 ،
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Rotation, 2017
Talmon-Biran

2017 ,רוטציה
בירן-טלמון

Round stools are embedded within a
platform that winds among the exhibits of
the museum. The surface of the platform
is ‘ground zero’ of the installation, but the
stools have a screw mechanism that raises
the seat to the sitting level of an adult.
Their changing heights give the work
its dynamic, and create a play between
“absent” and “present.”

ב״רוטציה״ הופכת חוויית הביקור במוזיאון
מהתקדמות רציפה מארון־תצוגה אחד למשנהו
לתנועה מקוטעת ואקראית שמחוללת מבט
 ממסלול,חדש החורג ממבטו השגור של המבקר
.התקדמותו הצפוי במוזיאון ומהנרטיב של אוצריו
מצד אחד המיצב המתפתל בין המוצגים יוצר
 ומצד אחר,“מסלול“ שמוביל את המבקרים במרחב
הכיסאות הקבועים בו חוסמים אותם ומחייבים
 חוויית הביקור החדשה הזאת במוזיאון.עצירה
 חזותיות,יוצרת גם זיקות חדשות — מרחביות
.ותוכניות — בין המוצגים
את המיצב עצמו אפשר לראות מכמה נקודות
 עם ריבוי המבטים. מעליו ומסמוך אליו, מתוכו:מבט
 שהמשחק בו,הוא הופך לזירה או ללוח משחק דינמי
,מגלה כל פעם מחדש את אפשרויות המעבר דרכו
.ובתוך כך משנה את הטופוגרפיה שלו
אדריכלים
1980טלמון נולד ברחובות ב־
1981בירן נולדה בהרצליה ב־

במה מפותלת ניצבת בחלל התצוגה של המוזיאון
 סיבוב.ועליה כיסאות בעלי מנגנון הברגה
הכיסאות מגביה את מושביהם ממפלס הבמה
 מישור הבמה הוא.לגובה הישיבה של אדם בוגר
 וגובהם המשתנה של,גובה האפס של המיצב
הכיסאות מקנה לו את תנועתו ומייצר משחק בין
.ה״אין״ ובין ה״יש״
מיקום המיצב בחלל שבין ארונות־התצוגה מגשר
ביניהם והופך את המבקרים מצופים שעוברים
ממוצג למוצג למשתתפים שפעולתם מחוללת
 הם נאלצים להגיב, משנקלעו למיצב.את המרחב
. לרדת, לעלות, לקום, לשבת, לנוע:באופן פיזי
כיסא מוגבה וחוסם מחייב אותם לעצור או לשנות
 נקודות המבט שלהם על,את כיוון הליכתם
 ותנועתם יוצרת יחסי־גומלין,המוצגים משתנות
 בתוך.בינם ובין המוצגים ובינם לבין עצמם
,כך נדמה שהם עצמם נעשים לאחד המוצגים
.ומתעוררת השאלה מי המוצג ומי המתבונן בו

,מיצב; לוחות עץ וברזל
 ס“מ480×580×100
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the exhibits. The movement of the visitors
establishes a reciprocal relationship
between them and the exhibits – and
among themselves. In a way, they
themselves become an exhibit, raising the
question of who is the exhibit and who is
the viewer.
“Rotation” changes the experience of the
visit. Instead of a linear progression from
one display case to another, movement
is interrupted and random, offering
new perspectives on the standard route
through the museum and the narrative of
its treasures. The winding installation does
create a route that guides the visitor, but
at the same time the stools block the way
and demand a pause. The new experience
creates fresh spatial, visual and contentrelated associations among the exhibits.
One can view the installation itself
from different angles: from within, from
above, and alongside it. The multiple
perspectives transform it into an arena
or a dynamic game-board on which new
paths are constantly being discovered as
its topography changes.

The location of the installation
among the display cases forms a bridge
between them, and turns visitors from
spectators moving from exhibit to exhibit
to participants whose activity defines
the space. When they encounter the
installation, they are forced to respond
physically: to move, to sit, to rise, to step
up or down. When a raised stool blocks
their way, they need to stop or change
direction, thus gaining a different angle on

Architects
Talmon, born Rehovot, 1980
Biran, born Herzliya, 1981

Installation; wood panels, metal,
100×580×480 cm
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חלל הכניסה של המוזיאון

فضاء مدخل المتحف

Museum lobby
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Documentation, 2017
Alon Razgour

2017 ,תיעוד
אלון רזגור
כשאנשים מצטלמים ליד חפצים ועל רקע
מקומות הם טוענים את החפץ ואת המקום
 “תיעוד“ מבקש להעניק את.במשמעות אישית
 אלה מוזמנים.המשמעות הזאת בעזרת המבקרים
 ליצור באמצעותו זיקה,לתעד זה את זה בציור
 להיות שותפים־,בין אדם לחברו ובין אדם לחפץ
 להחליף את תפקיד הצופה בתפקידי,מחוללים
המתעד והמתועד ולהציע את הפרשנות שלהם
.למציאות
אחד יושב על שרפרף — חפץ מתכת שהופך
— לשרפרף רק לאחר העמדתו והישיבה עליו
 מתעד,וחברו עומד מולו ליד כן ציור ומצייר אותו
 ציורו ייתלה על קירות המיצג לצד ציורי.את הרגע
המבקרים האחרים ואט־אט יהפוך הציור האישי
המצטבר לתיעוד של תופעה תרבותית המורכבת
.מציורים רבים

לשם מה אנחנו מתעדים? — כי אנחנו רוצים לתמוך
 בזיכרונות שלנו את עצמנו ובזיכרון הרגע,בזיכרון
 תיעוד הוא מסמך שנוצר בהווה לצורך.החולף
 באמצעותו אנחנו מבקשים לשמר מצבים.העתיד
 במאה. ואולי להבין טוב יותר את העבר,ואירועים
 אנחנו, בזכות הזמינות של אמצעי הצילום,21ה־
 משמרים תצלומים מחיינו,מתעדים עד בלי די
באלבומי תמונות מודפסים ובעיקר — באלבומי
.התמונות הדיגיטליים במרחבי הרשת

1965מעצב תעשייתי; נולד בפתח תקווה ב־

, נייר ומַצבּ ֵעים, מתכת,מיצג; עץ
 ס“מ250×250×60
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We document things in order to reinforce
memory – our memories of ourselves,
and our memory of a passing moment.
Documentation is a record created in the
present for the sake of the future. We aim to
preserve situations and events, and perhaps
in so doing get a better understanding of
the past. The photographic techniques
available in the 21st century allow us to
document endlessly, preserving snapshots
of our lives in hard-copy photographic
albums, but especially in digital albums
across the Internet.
When people have their picture taken
next to objects, and against a backdrop
of places, they imbue the object and
the place with personal meaning.
“Documentation” enlists visitors to help
convey this meaning by drawing – in fact,
documenting – each other, thus creating
relationships between people, and
between people and objects. They become
partners-initiators, exchanging the role
of the viewer for the role of documenter
and documented, and contributing their
interpretations to real life.
Someone sits on a stool, a metal object
that only becomes a stool when it is set

up and sat upon. Someone else stands
opposite, at an easel, drawing the seated
one, recording the moment. His or her
drawing will be hung on the walls of the
installation, alongside drawings by other
visitors. The personal cumulative artwork
is transformed gradually into a cultural
phenomenon composed of many drawings.
Industrial artist; born Petach Tikva, 1965

Installation; wood, metal, paper, colored pencils,
160×250×250 cm
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אגן ,מצרים או סוריה 1300 ,בקירוב ,פליז חרות

الحوض ،مصر أو سوريا ،حوالي عام  ،300نحاس محفور
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Basin, Egypt or Syria, c. 1300, engraved brass
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His Stand(ing), 2016
Yana Rotner

2016 ,מעמדו
יאנה רוטנר

לכן
ַּ “מעמדו“ עוסק ביחסים שבין הפריט המוזיאלי
הכן משרת
ַּ התצוגה שלו ומעלה את השאלה את מי
 המיצב בוחן את הטענה שכל.ולמי הוא שייך
חפץ בעולם הוא חלק מרשת תרבותית המשפיעה
על פרשנותו ודן בהיבטים השונים של שאלת
13 נקודת המוצא שלו הוא אגן מן המאה ה־.הייצוג
 ממצרים או מסוריה שדמויות חיילים14עד ה־
 אלא.חרותות עליו והוא אחד מן המוצגים במוזיאון
 מרוקן כדי ליצוק,שהמיצב כמעט מעלים אותו
לתוכו משמעות חדשה ולהפנות את תשומת־הלב
למעטפת התצוגה שמגבילה ומרחיקה את החפץ
.המוזיאלי ובה־בעת ַמבנָ ה ומכתיבה אותו
המיצב מורכב משלושה כני מתכת זהים בגובהם
שעל כל אחד מהם דמות פרספקס מתוארת בקו
 הדמויות — שני שליטים ופרש.וצרובה בלייזר

— שסוסו רומס עופר המחפש הגנה מפני החיילים
 שם הן חרותות בקו על גוף האגן.לקוחות מן האגן
 מאחורי דמויות הפרספקס.ומעוצבות בדו־ממד
 המתארת שיטוט,השקוף מתוח מסך שעבודת וידאו
,דיגיטלי בחלל תצוגה חשוך בין כני תצוגה ריקים
 צל שלוש הדמויות מוטל גם הוא.מוקרנת עליו
על המסך והצבתן בזו אחר זו עוקבת אחר תיאורן
 חלק מרכזי במיצב הוא חלון התצוגה.על האגן
שהאמנית רואה בו ְמכל המקבל את הפרשנויות
השונות של הצופים ומרחב התבוננות חדש שמחבר
.בין העבר להווה
1988 מולדובה ב־,אמנית פלסטית; נולדה בטיגינה

,מיצב; אקריל בחיתוך לייזר והקרנת וידאו
 ס“מ155×150×58
 דניאל ששון:אנימציה
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“His Stand(ing)” deals with the
relationship between a museum item and
the pedestal on which it stands, raising
the question of whom the pedestal serves
and to whom it belongs. The installation
examines the proposition that every
object in the world is part of a cultural
network that influences the way it is
understood, and discusses the different
aspects of the way it is displayed. Its point
of departure is a basin engraved with
figures of soldiers. Part of the permanent
museum collection, it comes from Egypt
or Syria of the 13th or 14th century;
but the installation almost obscures the
basin, which is empty so as to allow new
meaning to be poured into it. The viewer’s
attention is diverted to the envelope of
the exhibit that confines and distances
the museum object, while simultaneously
building it up and subjecting it to its will.
The installation comprises three
metal stands, identical in height, each
supporting a sharply delineated Perspex
figure, with laser-etched detail. Based on
the two-dimensional decoration of the
basin, two of the figures are commanders,
while the third is a horseman whose
steed is seen trampling a fawn underfoot.

Behind the transparent Perspex figures is
a screen for a video work that animates
the installation with shadows created
by a digital entity wandering in the
darkened space between additional
empty stands. The shadows of the three
figures are similarly projected onto the
screen, and their appearance, one after
the other, follows the pattern on the
basin. A central part of the installation is
the display window, which the artist sees
as a container that fills up with viewers’
interpretations, and as a new space for
observation linking past and present.
Plastic artist; born Bender, Moldova, 1988

Installation; laser-cut acrylic and video projection,
155×58×150 cm
Animation: Daniel Sasson
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מצבה ,צפון–מערב איראן ,1651 ,חרסית

النصب ،شمال غرب إيران ،1651 ،الطين
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Tombstone, Northwest Iran, 1651, stonepaste
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2016 ,)בלי כותרת (שיח‘ מוראד
דורון רבינא

Untitled (Sheikh Murad), 2016
Doron Rabina
of the 20th century it was reactivated for
the burial of Arab collaborators who were
rejected by Jaffa’s Muslim community. The
cemetery is disappearing today, “pressed”
into the ground by neglect, leveling, and
natural deterioration. Yet it is a crossroads
of political meaning, a historical site that
still lives and breathes.
Rabina’s work strives, almost, to
resemble a museum exhibit, a still-life
pregnant with historical narratives and
thick with cultural ingredients, entangled
in the jungle between a volatile past and
a no-less-volatile present. Apart from
the metaphor of the iron-pressing and
the flattening, the improvised ‘sculpture’
on the floor gives an immediacy to
time-present, as it rests entirely on the
transient. The image of the cemetery is
not merely an association with death, but
with its symbolic and physical status as an
archaeological-historical object, and its
present existence as a relic of the past.

This is a work in two parts: On the floor
is an assemblage of an electric iron,
upside down, supported by a book, with
a small ‘finjan’-type coffee pot standing
on its flat surface. Hanging on the wall
is a photographic print on cloth of the
Muslim cemetery of Sheikh Murad, in
south Tel Aviv. The cloth is pressed to
obtain a 3-dimensional plissé effect.
The connotation is the flattening out
of memory, the “pressing” of layers of
history and culture into an image, and
then reconstructing them anew.
The old Sheikh Murad cemetery
became active in the early 20th century,
when the Muslim cemeteries north of
Jaffa went out of use. In the Arab riots
of 1921, the pioneering Hebrew writer
Yosef Haim Brenner and seven of his
comrades were murdered in the course
of the funeral of a young Arab, and
Brenner’s body was left hanging on the
cemetery wall. Most of the Palestinians in
the adjacent poor quarter were expelled
in Israel’s War of Independence, and the
cemetery fell into disrepair. At the end

Plastic artist; born Ganei Yehuda, 1971

Installation; various objects, printed color photograph,
166×112×100 cm
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שני איברים בעבודתו של דורון רבינא :על הרצפה
מגהץ הפוך שנתמך בספרים ועליו פינג‘אן ,ועל
יסה ,שתצלום
לפ ִל ֶ
הקיר מעין תבליט בד מגוהץ ּ ְ
בית־הקברות המוסלמי שיח‘ מוראד אשר מדרום
לשכונת שפירא בתל־אביב מודפס עליו .הקשר בין
שני האיברים נוגע בהשטחה של זיכרון ,ב״גיהוץ״
של שכבות היסטוריה ותרבות לכדי דימוי ובעיבודן
מחדש ּ
(כפליסה).
בית־הקברות העתיק שיח‘ מוראד היה לאתר
קבורה פעיל בתחילת המאה ה־ ,20כאשר חוסלו
בתי־הקברות המוסלמיים שמצפון ליפו .בפרעות
תרפ״א נתלתה על חומתו גופתו של הסופר
העברי החלוץ יוסף חיים ברנר שנרצח יחד עם
שבעה מחבריו במהלך הלוויה של נער ערבי
שנערכה במקום .ליד בית־הקברות הזה התגוררו
אז פלסטינים עניים .רובם גורשו במלחמת
העצמאות .מאז הוזנח בית־הקברות ורק בסוף
המאה ה־ 20החל לשמש לקבורת משתפי פעולה

שהקהילה המוסלמית ביפו מסרבת לקבור אותם
בבית־הקברות שלה .בית־הקברות שיח‘ מוראד
שכיום הולך ונכחד“ ,מגוהץ“ אל האדמה בעקבות
הזנחה ,השחתה ובלאי טבעי ,הוא אפוא צומת של
משמעויות פוליטיות ,תל היסטורי שעדיין פועם.
העבודה כמו מבקשת להידמות למוצג מוזיאלי:
חפץ דומם שאוצר בתוכו נראטיבים היסטוריים
ורכיבים תרבותיים סמיכים וכלוא בסבך שבין עבר
טעון להווה טעון לא פחות ממנו .נוסף על מטאפורת
הגיהוץ וההשטחה יש בפסל ה’מאולתר’ שעל
הרצפה משום הנכחת ההווה ,שכן הוא נשען כולו
על ארעיות .דימוי בית־הקברות אינו רק דימוי של
מוות ,אלא גם של מעמדו הסמלי והחומרי של החפץ
הארכאולוגי־היסטורי וקיומו כשריד בזמן הווה.
אמן פלסטי; נולד בגני־יהודה ב־1971

מיצב; חפצים למיניהם ,תצלום צבע מודפס,
 100×112×166ס“מ
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גומחת התפילה ('מִחראבּ ') באולם המבוא לאסלאם

المحراب في قاعة اإلسالم
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The prayer niche (mihrab) in the Introduction to Islam hall
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2016 , ּמִחראב
אירה רזניק וטליא ינובר
המיצב מורכב משני מבנים זהים עשויים זכוכית
 מ׳ וניצבים זה מול2.4 כהה המתנשאים לגובה
 כמו בתיאור פרספקטיבי,זה בהטיה אלכסונית
— של רחוב ששני צדדיו מתנקזים לנקודה אחת
 כל אחד.למחראבּ המקורי הקבוע בקיר המוזיאון
מן המבנים מחובר למשטח פח שמונח על הרצפה
ושמייצר את מרחב העבודה המשולש שהמבקר
 בתוך כל אחד מהם כלוא.מוזמן להיכנס אליו
משטח חצי גלילי עשוי חומר פלסטי שחור השואב
 על משטח. ּאת צורתו הקשתית מגומחת המחראב
גלילי זה צרוב משפט משירו של יהודה עמיחי
“אמצע סדר ותנאיו“ בצורת מעוין הממוקם בגובה
 רואה, שעומד על משולש הפח, המבקר.העיניים
את השתקפותו הכפולה בשני המבנים ובה־בעת
.מוזמן לקרוא את הטקסט שמעבר לשכבת הזכוכית
אם במחראבּ המקורי הדלת או המעבר סמליים
 מסמנים את כיוון התפילה לאלוהים דרך,בלבד
הכעבה שבמכה וסופגים ו׳מפנימים׳ את התפילות
 הרי שהשער שיוצר המיצב מחזיר,שמופנות אליו
 מפגיש אותו עם,ומשקף את בבואת המשתתף
.עצמו

מי אני? מה אני רואה כשאני מזהה את עצמי
?במראה? למה אני מתחבר כשאני נפגש עם עצמי
?מה מבקשת התפילה שלי
׳מ ְח ַראבּ ׳ עוסק בצורך־הגובר־והולך־
ִ המיצב
למודעות בעידן הנוכחי ובחיפוש אחר אמת
פנימית והגדרה עצמית דרך אמת סובייקטיווית
 מחראבּ (محراب) הוא גומחה בקיר המסגד.זאת
 והיא,שהמאמינים עומדים מולה בעת התפילה
 המחראבּ יוצר את.שבמכה
ּ
הכעבּ ה
ּ פונה לכיוון
 זה שמוצג.למכה
ּ הרושם של דלת או מעבר
,במוזיאון האסלאם ממוקם במרכז אולם הכניסה
׳מ ְח ַראבּ ׳ מוצב לפניו ומתקיים
ִ  המיצב.מול השער
.רק באמצעות מבקר־משתתף

Mihrab, 2016
Ira Resnick & Talia Janover
they resemble the linear perspective of
a street, in which its two sides converge.
In this case, the point of convergence
is the original mihrab in the wall of the
museum. Each structure is connected to
a small metal sheet on the floor, forming
a triangle onto which the visitor can step.
Trapped within each glass structure is a
black-plastic half-cylinder that acquires
its arch-like shape from the niche of the
mihrab. Engraved on the cylindrical
surface, at eye level, in the form of a
diamond, is a sentence from a poem of
Hebrew poet Yehuda Amichai. The visitor
standing on the metal sheet sees his or her
double reflection in the two structures,
and at the same time the Hebrew poem
behind the glass.
The original mihrab is a symbolic
gateway for prayer, which then passes
through the Kaaba to the Divine, who
receives and ‘internalizes’ it; but the gate
created by the installation restores and
reflects the visitor’s own image, creating
an encounter with him- or herself.

Who am I? What do I see when I look at
myself in the mirror? What do I connect
with when I meet myself? What am I
praying for?
The installation titled “Mihrab”
addresses the growing need for awareness
in the present era, and the search for inner
truth and self-definition. The mihrab is
a niche in an interior wall of a mosque,
indicating for the Muslim worshiper the
direction of prayer: toward the Kaaba,
in Mecca. It suggests a door or gateway
to Mecca, and holds pride of place in the
Museum for Islamic Art, at the center of
the main hall, opposite the entrance. The
installation is located directly in front of
the mihrab – and exists only through the
interaction of the visitor.
The work is made up of two identical,
dark-glass structures, 2.4 meters high.
Standing at an oblique angle to each other,

1984 נולדה במוסקווה ב־, מעצבת מוצר,רזניק
1981 נולדה בנתניה ב־, אדריכלית,ינובר

Resnick, product designer,
born Moscow, 1984
Janover, architect,
born Netanya, 1981

, זכוכית רפלקטיווית ונייר,מיצב; מתכת
 ס“מ220×60×80

37

Installation; metal, reflective glass and paper,
220×60×80 cm
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כלי חרס ואריחים בגלריית האמנות העות’מאנית

سيراميك في قاعة الفنون العثمانية
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Ceramic tiles and vessels in the Ottoman Art gallery
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 “The Significant Other”, 2017
Rami Tareef

2017 ,‘’האחר המשמעותי
רמי טריף
המלבני נשזר מתבניתו הריבועית של השרפרף
 קליעתו של מושב.הקלוע ונוצר מריבוי צורתו
,השרפרף משחזרת את אריגת השטיח דרך ריבוי
ציפוף וצמצום גבולות הקליעה לכדי דפוס חוזר
שבעת ובעונה אחת מפרק את ארכיטיפ השרפרף
 שני האובייקטים.ומגבש אותו מחדש בדמות השטיח
כמו יוצרים מובן חדש שזהותו התגבשה בדרך הדה־
קונסטרוקציה או לחלופין הרה־קונסטרוקציה של
.העבר והישן לכדי הכאן ועכשיו
כמו קריאתנו המתעתעת את האירועים
 שהאמת והמציאות מתומרנים,והתהליכים בחיינו
 כך גם הקריאה של,בהם בידי השיח והנרטיב
 פירוקם של.עבודה זאת היא רב־משמעית
מבנים ומנגנונים מסורתיים — ערכים ומוסכמות
חברתיות־תרבותיות ואף מוסריות — מתגלגלת
 ואלה מתגבשים,לבליל של זרמים ורעיונות
.ונעשים ל‘מסורת‘ החדשה ולזהות העכשווית
 “אנחנו:הפילוסוף הקנדי צ‘רלס טיילור כתב
 ולפעמים,מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג עם
 הדברים שאחרים משמעותיים,במאבק נגד
‘ ‘האחר המשמעותי.“מבקשים לראות בנו
) כהגדרתו הוא הסביבהsignificant other(
 עבודה זאת.הקרובה והמשפיעה ביותר על האדם
 מוחשי ותלת־ממדי,מבקשת ליצור ביטוי חזותי
,לתהליכי גיבוש הזהות הישראלית הקולקטיבית
באמצעות הישענות על ארכיטיפים מקומיים בעלי
 יותר מאי.מסה מורכבת ולעתים שנויה במחלוקת
 דומה שלגיבושה של זהות חדשה זאת נחוץ,פעם
.דיאלוג יותר ממאבק

העבודה מפגישה בין שני אובייקטים בעלי
 שטיח התפילה: תרבותי ופוליטי,מטען היסטורי
 שטיח התפילה.המוסלמי ושרפרף הקש המסורתי
,הוא אובייקט שמשמש את המאמין המוסלמי
ומזוהה לרוב במרחב הציבורי כשהמאמין מתפלל
 השטיח מגדיר מקום.עליו מחוץ לכותלי המסגד
 מסמן את כיוון התפילה,וטריטוריה באופן זמני
 תיווך זה הוא.ומהווה מצע מתווך בין שמים לארץ
 השרפרף.נקודת המוצא בעבודתו של רמי טריף
,הקלוע הוא רהיט עממי המזוהה עם פשטות
 אף־על־פי שהוא נפוץ מאות,מסורת ומקומיות
 ועל כן אפשר להגדירו,שנים באזורים רבים בעולם
 גם השרפרף הקל לניוד, כמו השטיח.““גלוקאלי
 אך מסמן גם,מגדיר את הטריטוריה באופן ארעי
את מעמד בעליו ועשוי ללמד על הסיטואציה שהוא
.משמש בה
תבניתם של שני האובייקטים ממזגת שני
ארכיטיפים בעלי תבנית מלבנית וריבועית
— — הראשון צמוד לרצפה והשני מוגבה ממנה
מטשטשת את הגבולות ביניהם ומערערת את
 השטיח. זהויותיהם ופרשנויותיהם,הגדרותיהם

1980מעצב תעשייתי; נולד בג‘וליס ב־

,קליעה בחבל סינתטי ומתכת
 ס“מ60×120×36
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which simultaneously dismantles the
archetypical stool and reassembles it anew
in the image of the mat.
The two objects produce new meaning,
so to speak, with an identity created
through deconstruction or, alternatively,
reconstruction of the past and old as the
here and now. Like our perception that
distorts events and processes in our lives
– truth and reality being manipulated by
the conversation and the narrative – so
too a reading of this work reveals multiple
meanings. The dismantling of traditional
structures and systems (social-cultural
and even moral values and norms) leaves
an assortment of streams and ideas that
solidify into a new “tradition” and a
contemporary identity.
Charles Taylor, the Canadian
philosopher, wrote: “We define our
identity always in dialogue with,
sometimes in struggle against, the things
our significant others want to see in
us.” By his definition, the “significant
other” is the immediate environment
that influences a person most. This work
attempts to create a visual and tangible
three-dimensional expression of the
process of crystallization of an Israeli
collective identity, by resting on complex
and sometimes controversial local
archetypes. It seems that what is needed to
forge a new identity, now more than ever,
is dialogue not confrontation.
Industrial artist; born Julis, 1980

The work creates an encounter between
two objects that carry historical, cultural
and political baggage: the Muslim prayer
mat and the woven-straw stool. The
mat serves the Muslim worshiper, and
is generally identified in public when
the worshiper prays on it outside of the
mosque. It defines temporary place and
territory, indicates the direction of prayer,
and mediates between heaven and earth.
This mediation is the point of departure
of Rami Tareef ’s work. The braided stool
is a folk-object – simple, traditional,
local – but common for centuries in so
many parts of the world that it can be
thought of as “glocal”! Like the mat, the
easily transportable stool defines transient
territory, but also its owner’s social
standing; and it can tell us something
about the situation in which it is used.
Two archetypical forms, the rectangle
and the square, merge in the form of the
two objects, one on the floor and the other
above it, blurring the lines between them
and questioning their definition, their
identity, and how they are understood.
The weave of the rectangular mat relies
on the square form of the braided stool,
and is created by a proliferation of that
form. The braiding of the seat of the stool
recreates the weave of the mat through
proliferation, crowding the threads,
and shrinking the boundaries of the
braid to the point of a repetitive pattern,

Braided synthetic rope and metal,
36×120×60 cm
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תצוגת הרהיטים הדמשקאיים

معرض األثاث الدمشقي

Damascene furniture display
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Hookah Project: Disco Pipe, 2015

הישאם להלו

“פרויקט נרגילה — מקטרת דיסקו“ עוצב
 בעבור מותג העיצוב הצרפתי הבינלאומי2015ב־
) והוצג באוסף אמנותAirdiem( ““איירדיאם
האסלאם הגדול בעולם השמור במוזיאון ויקטוריה
 להלו רואה בנרגילה עצם מיוחד.ואלברט בלונדון
 שכן הישיבה סביבה והעברת הפייה שלה,במינו
בין המשתתפים יוצרת חוויה חברתית רב־חושית
 עישונה בישיבה. ראייה ומישוש,של טעם וריח
 סבלנות ופינוי,כרוך באווירה מסוימת של איטיות
.זמן למחשבה
מקור הנרגילה בצפון מערב הודו והיא בת יותר
 לפני כחמש מאות שנה היא הגיעה.מאלף שנה
17 זכתה שם לאהדה רבה ובמאה ה־,לתורכיה
 על־פי־.התפשטה ברחבי האימפריה העות’מאנית
רוב היא שמרה על צורתה המקורית ורק חומרי
 זאת של להלו.הייצור שלה השתנו מעת לעת
. פורצת כל מסגרת ומערבית בעיצובה,חדשנית
1973 מרוקו ב־,מעצב מוצר; נולד ברבאט

,פלסטיק בטכנולוגיית רוטציה
 ס“מ27×27×60
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Hookah Project: Disco Pipe, 2015
Hicham Lahlou
“Hookah Project: Disco Pipe” was created
in 2015 for the French design brand,
Airdiem. It was displayed in the Victoria
and Albert Museum, London, home to the
world’s largest collection of Islamic art.
Lahlou regards the hookah – or “nargilah”
– as an extraordinary object. Sitting
around it and passing the mouthpiece
from one participant to another creates
a multisensory social experience of taste
and smell, sight and touch. Smoking a
hookah in this way evokes an atmosphere
of languor, patience, and time for thought.
The origins of the hookah lie in northwest India, more than a thousand years
ago. Some five centuries ago it reached
Turkey, where it was adopted with great
enthusiasm, and, in the 17th century,
spread throughout the Ottoman Empire.
By and large it retained its original form,
although the material from which it was
made changed from time to time. Lahlou’s
hookah is innovative, shattering the
traditional mode with a Western design
concept.
Product designer; born Rabat,
Morocco, 1973

Polyethylene, rotational molding
60×27×27 cm
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תכשיטי זהב מאוסף הררי ,איראן,
מצרים או סוריה ,המאה ה– 11עד ה–12

مجوهرات ذهب من مجموعة هراري ،إيران ،مصر أو سوريا،
من القرن الحادي عشر حتى الثاني عشر
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 old jewelry from the Harari Collection,
G
Iran, Egypt or Syria, 11th-12th century
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Filigree 2017, 2017
Koby Sibony

2017 ,2017 פיליגרן
קובי סיבוני
 מגיע שלב ההמתנה והציפייה,ושרטוטם במחשב
 אף־על־פי שהתוצרים.לתוצר שייצא מן המדפסת
 גודל,הם תעשייתיים ואמורים להיות זהים זה לזה
 צבעיהם ומרקמיהם אינם אחידים בשל,החלקים
 כך מקבל כל. זמן ההדפסה והחומר,הטמפרטורה
.חלק בעבודה את “אופיו“ השונה מעט
בשלב הבא מחבר סיבוני את חלקי הפלסטיק
 אפשר לתאר את.בחוט ברזל לכלל שלם חדש
:שילוב החלקים והחוטים משתי נקודות מבט
החלקים מחברים את החוטים שעוברים דרכם או
החוטים הם מחברים שמקבעים את חלקי הפלסטיק
 כך או. ולהפך, אלה מחזיקים את אלה.במקומם
 החפצים המוגמרים שואבים את השראתם,כך
 מעבודת הפיליגרן,מעולם הערבסקות הגאומטריות
.ומשיטת השיבוץ או ההטבעה של חוט מתכת בחרס
חדש מתערבב עם ישן ומסורתיות נמזגת
 כשם שיוצרים צעירים רבים בתחומי.במודרניות
 עיצוב האופנה ואף אמנות, האמנות,המוזיקה
 מתכתבים עם טכניקות ומוטיבים,הבישול
,מסורתיים ומשתמשים בהם ביצירתם העכשווית
כך גם עבודתו של סיבוני משלבת יצירה מן העבר
.עם יצירה עכשווית־מקומית

, מגוון הצורות הגאומטריות,העושר החזותי
המרקמים והמורכבות ההנדסית שבאדריכלות
 הארמונות ומבנים אוריינטליים,המסגדים
מפוארים אחרים הם ממקורות ההשראה לעבודתו
 נוסף עליהם הוא גם הושפע.של קובי סיבוני
מן התכשיטים המעוטרים שבתצוגת הקבע של
, תכשיטים אלה.המוזיאון לאמנות האסלאם
 נוצרו,שעשויים חוטים ולוחות זהב קטנים
 עבודתו הידנית של סיבוני.בעמלנות ובדיוק רב
.מזכירה במעט את אופן יצירתם
מצד אחד הוא משתמש בטכניקה המסורתית של
 ומצד אחר — בטכנולוגיית,כיפוף חוטי מתכת ביד
 בטכנולוגיה זאת.הדפסה תלת־ממדית חדשנית
יוצרים קובץ במחשב ומדפיסים ממנו חפץ
 לאחר תכנון חלקי החפץ.תלת־ממדי בפלסטיק

parts on the computer comes the stage
of expectant waiting for the result to
emerge from the printer. Logically, the
industrial process should produce a series
of identical objects, but in fact their size,
color and texture can vary because of
variations in temperature, printing time
and the material itself. As a result, each
part of the work emerges with its own
slightly different “character.”
In the next stage, Sibony joins the
plastic parts with metal thread to produce
a brand-new whole. The combination of
parts and threads can be looked at in two
ways: the parts connect the threads that
pass through them, or the threads connect
the parts and secure them in place. Each
holds the other. Either way, the finished
object owes its inspiration to the world of
geometric arabesques, filigree work, and
techniques of inlay or imprint of metal
thread in clay.
New and old merge, and the traditional
and the modern are one. Just as many
young people in the fields of music, art,
fashion design, and even cooking, adopt
traditional techniques and motifs to
create something contemporary, so too
Sibony’s work fuses the antique and the
here-and-now.
Industrial artist; born Haifa, 1982

Koby Sibony drew inspiration from the
visual richness, the range of geometric
forms, and the textures and engineering
complexity of the architecture of mosques,
palaces, and other sumptuous Eastern
structures. He was also influenced by the
ornamental jewelry in the permanent
collection of the Museum for Islamic
Art, made from gold threads and small
gold plates. Sibony’s handiwork is a
little reminiscent of the method of their
manufacture.

To some extent the artist uses the
traditional technique of bending metal
threads by hand. By contrast, however,
he employs innovative 3-dimensional
printer technology, creating a graphics
computer file and “printing” it out as a
3-dimensional plastic object. After the
planning and drawing of the individual

1982מעצב תעשייתי; נולד בחיפה ב־

,כיפוף מתכת והדפסה תלת–ממדית
מידות משתנות
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Bent metal and 3D printing, varying dimensions
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שטיח תפילה באולם המבוא לאסלאם

سجادة صالة في لوبي قاعة اإلسالم
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Prayer rug in the Introduction to Islam hall
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Prayer, 2017
Farid Abu Shakra

2017 ,תפילה
פריד אבו שקרה
אחד מסימני יום־הדין לפי הנביא מוחמד הוא היום
שבו יהיה האדם המאמין משול למי שמחזיק גחלים
 אבו שקרה מכליל את האמירה.בוערות בידיו
הזאת וטוען שכשם שאין מי שיכול להחזיק גחלי
. כך אין אדם שאוחז בשלמות בדתו,אש בידיו
המיצב “תפילה“ שיצר מבקש להציג את היחסים
.המורכבים בין הדת לאמונה
שטיח־תפילה קווקזי יקר־ערך מוצג באמצע
 שהצבתם יחד,החלל ומתוכו מזדקרים מסמרים
 אך הם מונעים,יוצרת צורת אורנמנט יפהפה
.מן המתפלל לעמוד על השטיח או לכרוע עליו
מצד אחד יופיו ורכותו של השטיח מזמינים את
 ומצד אחר עיטור המסמרים דוחה,המתבונן
 השטיח שנועד לתפילה נעשה לחפץ.ומרתיע אותו
לא שימושי ובתוך כך מעורר שאלות בדבר היחס
.בין המאמין לאמונתו
על קיר סמוך מוצגות קופסות עץ וזכוכית
 מראה. ובהן נעליים,כארונות־תצוגה קטנים
הנעליים מזכיר את המראה בכניסה למסגד
וממסגר את רגע חליצת הנעליים לפני התפילה

 הנעליים מכוסות.והעלייה על שטיח התפילה
, אדמת אום אל־פחם:אדמה מיישובים שונים
 בחירת היישובים אינה.אדמת כברי ואדמת חדרה
 היא נועדה להצביע על הניתוק שבין האדם.מקרית
לאדמה ועל האדמה כמקור לסכסוך העקוב מדם
.באזורנו ולסכסוכים מרים אחרים בעולם
מהו הקשר בין האסלאם וההלכה המוסלמית
(ה‘שריעה‘) ובין האופן שבו אנשי הדת מפרשים
את הדת וההלכה ומעמידים כללי התנהגות על
פיה? פירושיהם הנוקשים והבלתי מתפשרים
מותאמים אולי לקבוצה אחת של בני־אדם אבל
 ובמקרה,במקרה הטוב לא מכבדים קבוצה אחרת
, זאת.הרע — מרתיעים את חבריה ומכאיבים להם
 שחיבוריה פתוחים,בניגוד גמור ליופייה של הדת
 וכל אדם יכול למצוא בהם את,לפרשנויות רבות
.אמנותו אל מול האל ואת מקומו בחברה
1963אמן פלסטי; נולד באום אל־פחם ב־

, מתכת וטקסטיל, עץ,מיצב; זכוכית
 ס“מ220×310×245
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covered with earth from different villages:
the earth of Umm al-Fahm, the earth of
Kabri, and the earth of Hadera. The choice
of villages is not arbitrary. It emphasizes
the disconnect between people and the
land, and the land as a source of bloody
conflict in our region, and of bitter
conflicts elsewhere in the world.
What is the connection between Islam
and Muslim religious law (“Sharia”) on
the one hand, and on the other the way
religious authorities interpret the religion
and religious observance and institute
norms of behavior accordingly? Their
rigid, uncompromising interpretations are
suitable, perhaps, for one group of people;
but, at best, they lack respect for other
groups, and at worst they threaten them
and cause them harm. This is entirely
contrary to the beauty of Islam, whose
writings are open to many interpretations,
in which every person can find his faith in
God and his place in society.

On the Day of Judgment, according to
the Prophet Muhammad, the believer will
be likened to a man who holds burning
embers in his hand. Abu Shakra expands
on this dictum: as no human can grasp
the embers, so no one can be perfect in
his faith. His installation, “Prayer,” relates
to the complex relationship between
religion and belief.
A valuable prayer rug from the
Caucasus, displayed at the center of the
installation, is strewn with nails. They
form a lovely pattern but prevent the
worshiper from standing on the rug
or kneeling in prayer. The beauty and
softness of the rug beckons, while the
nails warn and repel. A rug that was
intended for prayer has been turned into
a useless object, and as such raises the
question of the relationship between the
believer and his faith.
Wooden boxes and glass, like small
display cases, are mounted on an adjacent
wall. The shoes they contain recall the
entrance to a mosque, a snapshot of the
moment when shoes are removed before
walking on the prayer rug. The shoes are

Plastic artist; born Umm al-Fahm, 1963

Installation; glass, wood, metal and textile,
245×310×220 cm
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לוחם עות’מאני על סוס

عثماني (إنكشاري) على حصان
محارب
ّ
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Ottoman warrior on horseback
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Al-Buraq, 2017
Eden Auerbach Ofrat

2017 ,אל–בוראק
עדן אורבך עפרת
 ובעקבותיה,את מבחן סערת הברקים האפיפאנית
.הופך למערך הכוכבי ומאבד את הנוצה

 מסופר, אוסף הסיפורים על חיי מוחמד,’בחדית
שהמלאך גבריאל ציווה עליו לקום משנתו ולצאת
אל “המסגד הקיצון“ (המזוהה עם מסגד אל־אקצה
 לשם כך הועמדה לרשותו בהמה.)שבירושלים
 גבוהה מחמור ונמוכה, “לבנה וארוכה,פלאית
מפרד“ שכל צעד שלה מגיע עד האופק ושמה ‘אל־
 עוד באותו לילה הגיע מוחמד.)בּ וראק‘ (=הברק
 עלה לרקיע השביעי וקיבל,אל המסגד הקיצון
 עם שובו.את המצווה להתפלל חמש פעמים ביום
.למכה
ּ  חיכתה לו אל־בוראק והחזירה אותו,לאדמה
 שני החורים שבפינת,לפי מסורת מאוחרת יותר
הכותל המערבי והכותל הדרומי שימשו את מוחמד
.לקשירת הבהמה המכונפת
מיצב הווידאו קושר בין הבהמה הפלאית
 שלפי,לפגאסוס — אותו סוס־אדם מכונף
המיתולוגיה היוונית היה משרתם המופתי של אלי
, וכאות הוקרה זכה להנצחה שמימית,האולימפוס
 עם הפיכתו.שעה שנהפך בידי זאוס לצביר כוכבים
 זאת. נשרה מכנפיו נוצה אחת,ליישות קוסמית
הנוצה הנושרת על רחבת הכותל המערבי בתום
ההקרנה של ‘אל־בוראק’ ומסמלת את נוכחות
/ קודם לכן ממריא אל־בוראק.השמימי בארצי
פגאסוס בלי רוכב מרחבת הכותל אל שמי הלילה
האפלים — בבחינת התרוממות הנפש מהארצי
 עובר,אל הרוחני — חוצה את שבעת הרקיעים

העבודה מוקרנת ליד שריון הפרש וסוסו
 אבל האמנית משתמשת,מהתקופה העות‘מאנית
 צל השריון והסוס מוטל על הקיר.בצלם
ִ רק
 לרגע נראה:שהווידאו מוקרן עליו לסירוגין
 ויחד הם יוצרים,הווידאו ולאחריו נראה הצל
 בנסיקה, העבודה עוסקת במקום.סיפור משותף
.ממנו לעל־מקום ובשיבה אליו כדי לחולל בו שינוי
 היא מבקשת,באמצעות ייצור היסטוריה חלופית
לעורר מחשבה על אודות אחד המקומות הטעונים
.ביותר מבחינה תאולוגית
1979אמנית וידאו; נולדה בירושלים ב־

’ דק3 ,מיצב וידאו
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Pegasus takes off from the Western Wall
plaza into the dark night sky, a kind of
elevation of the soul from the earthly
to the spiritual realm. He traverses the
Seven Heavens, passes the test of the
thunderstorm, and is transformed by
Zeus into a heavenly constellation. At
that cosmic moment, at the end of the
video, a single feather falls from his
wing and appears over the Western Wall,
symbolizing the presence of heaven on
earth.
The video work is projected alongside
the armor and steed of an Ottoman
horseman, but the artist only makes use
of their shadows, alternating them with
the video projection on the wall to create
a shared narrative. The work deals with
the idea of place, with climbing away
from it and returning to it to bring about
change. By creating an alternative history,
Auerbach Ofrat provokes contemplation
of one of the world’s most volatile
religious sites.

In the Hadith, a collection of stories about
the life of Muhammad, it is told that the
Prophet was awoken one night by the
angel Gabriel and instructed to go to
the “Masjid al-Aqsa” – the ‘Furthermost
Mosque,’ later identified with Jerusalem.
He was carried there on a wondrous
animal called al-Buraq (Lightning), which
was “white and long, taller than a donkey
but lower than a mule,” whose every stride
reached the horizon. Muhammad arrived
at his destination that same night and
ascended to the Seventh Heaven, where
he received the divine commandment
to pray five times a day. Back on earth,
al-Buraq waited to return him to Mecca.
A late tradition pointed to the holes in
the south-western corner of Jerusalem’s
Temple Mount (the Muslim “Haram
esh-Sharif ”) as the very place where
Muhammad tethered his winged steed.
The video work makes a connection
between the marvelous al-Buraq and
Pegasus, the winged man-horse of Greek
mythology, who was granted immortality
by the Olympian gods he had served so
well. In the video, a riderless al-Buraq/

Video artist; born Jerusalem, 1979

Video installation, 3 mins.
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ארכיון התצלומים

أرشيف الصور

Photography archive

72

77

Untitled, 2003-2017
Michal Heiman

2017-2003 ,ללא שם
מיכל היימן

1985אם ברישומיה המוקדמים של האמנית מ־
ואילך תוארו שתי נשים על כיסאות ושולחן ביניהן
 הרי שבסדרת ציורי השמן המוצגים,במפגש טיפולי
 השולחן והספה הטיפולית מסווגים, הכיסא,כאן
 ומשנים לסירוגין את קנה,לא עוד כזירות חרישיות
המידה שלהם בעתות של חרדה קולקטיבית
 הצבע השחור.“מ“חדרי חדרים“ ל“מרחב הציבורי
, מטילים צללים, והם משוכפלים,מסמן את החפצים
 את.בוהקים בתוך הלבן ומקבלים מעמד איקוני
 ויש שנערה,השחור מלווה לעתים צבע נוסף
ממהרת חולפת בתוך הלבן או שדמויות אחרות
.מופיעות בו כמו בסרט שחור־לבן

זה יותר משלושה עשורים שמיכל היימן מייצרת
 באמצעות,תבניות מחשבה ועשייה חדשות
 רישומיה ומיצבי הווידאו, ציוריה,תצלומיה
,והסאונד שלה שבהם היא נותנת את קולה לנשים
 אשר נידונים לנצח לאבחון,לילדות ולבני־אדם
 היא מפגישה, את עשייתה המרובדת.בלי מוצא
, הקולנועי, הפילוסופי,עם השיח הפסיכואנליטי
.התאטרוני והצילומי
 כגון “מבחני מיכל היימן,בציוריה ובמיצביה
.ה“סטינְ ג“ (המערך הטיפולי) שוב ושוב
ֶ  מופיע,“1-4
/המאובחנת ושל המטפלת/הכיסאות (של המטופלת
,) השולחנות (כחיץ או כזירת מפגש,)המאבחנת
והספות (מבנים ריקים או מאוישים) מייצגים מבט
 מקדש ומחלל, מחבר ומנתק,דיאלקטי בונה והורס
.גם את חדר הטיפולים הפסיכואנליטיים

1956אמנית פלסטית; נולדה בתל־אביב ב־

 מידות משתנות,צבעי–שמן על בד
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and disconnects, sanctifies and defiles
the psychoanalytic therapy room itself.
Heiman’s early sketches, from 1985 on,
depict two women in a therapy session,
seated, with a table between them. By
contrast, in the series of oils displayed
here, the chair, the table and the therapist’s
couch are no longer classified as silent
arenas; and they change their scale of
collective anxiety, alternating between
privacy and the public domain. The
objects, which are identified in black,
are duplicated, cast a shadow, gleam
within the white, and gain iconic status.
Sometimes the black is touched by
another color, as with a girl hurrying into
the white, or other figures that appear as
in a black-and-white movie.

For over three decades, Michal Heiman
has molded new patterns of thought
and creativity through her photography,
paintings, sketches, and installations
of video and sound. Through them
she gives a voice to women, girls, and
people in general, who have been
condemned for life by inescapable
diagnoses. Her multilayered work brings
together conversations in the fields of
psychoanalysis, philosophy, cinema,
theater and photography.
The “setting” (the therapy system)
appears repeatedly in the artist’s paintings
and installations: in “Michal Heiman’s
Tests 1-4,” for example. The chairs (of
the diagnosed patient and the diagnostic
therapist), the tables (a separation, or the
arena of the encounter), and the couches
(empty or occupied) represent a dialectic
view that builds and destroys, connects

Plastic artist; born Tel Aviv, 1956

Oil on canvas, varying dimensions
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תצוגת השחמט והגן האסלאמי באולם המבוא לאסלאם

شباك الشطرنج والحديقة اإلسالمية في لوبي قاعة اإلسالم
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The Islamic gardens and chess showcases in the Introduction to Islam hall
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2017 , עין הסערה/ החלל הפנימי
פריד-ויק יעקובסון

The Inner Space /
The Eye of the Storm, 2017
Vik JF

 בפנים בד שחור מכסה את,בחוץ סוכה לבנה
 ובחלקה העליון — עבודת וידאו שמציגה,דופנותיה
 הבית, סוכת הכלאיים הזאת.מערבולת לבנה
“ עוסקת במושג “נדודים,הארעי ומקום הביניים
ומשלבת את המסורת והאסתטיקה המוסלמית
 “נולדתי.עם המסורת והאסתטיקה היהודית
 “אבל הרגשתי,בירושלים“ מספרת האמנית
 מחפשת מקום שאוכל, מאז אני נודדת.תמיד זרה
.“להרגיש בו תחושה של ביטחון שאינו חמקמק
במיצב שיצרה אפשר לראות מטאפורה לדימוי של
ירושלים כעיר של טוהר וקדושה המנוגד לסערה
.האפלה שמאיימת לפרוץ ממנה
לבן קירות הבד של הסוכה הוא גם לבן המלבוש
של הדרוויש הסוּפי ושל האריג שלובשים הגברים
המוסלמים בהיכנסם למצב הקדושה של עולי־
 העיטורים הרקומים. במכה,‘ ה‘אחראם,הרגל
על הסוכה בכחול מבוססים על מוצגים כחולים
 הכחול באסלאם.מתערוכת הקבע של המוזיאון
 וכמו,קשור למיסטיקה ולהגנה מפני עין הרע
 את מקום משכנו,ביהדות מסמל את החיבור לשמים
 השחור הוא.של האל ואת העולמות העליונים
 המכוסה בבד שחור רקום בזהב,במכה
ּ הכעבּ ה
ּ צבע
.שמתחתיו “מסתתר“ בד לבן המגן על המבנה

החלל הפנימי של המיצב הוא חלל מבודד
שמדמה בעזרת המערבולת את ריקודם המסחרר
 זהו מקום ציבורי שהוא.של הסופים המחוללים
 מינימליסטי — של, מקום מפלט אמביוולנטי,אישי
 המעניק למבקר,סדר וכאוס בעת ובעונה אחת
הזדמנות להתבונן לתוכו פנימה ואולי אף להיכנס
.למצב היפנוטי

1980אמנית פלסטית; נולדה בירושלים ב־

,מיצב; בד והקרנת וידאו
 ס“מ200×200×200
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The white “sukkah” is like those typically
constructed for the Jewish Feast of
Tabernacles. Black fabric covers the
interior and a video of a white whirlpool
plays on the upper part of the structure.
This hybrid sukkah, a temporary dwelling,
a place of transition, deals with the
concept of wandering, merging Muslim
and Jewish tradition and aesthetics. “I was
born in Jerusalem,” the artist relates, “but
I always felt myself a stranger. I have been
wandering ever since, seeking a place that
gives me a feeling of permanent security.”
Her installation suggests a metaphor for
Jerusalem as a city of purity and holiness,
in stark contrast to the dark storm that
threatens to burst out of it.
The whiteness of the sides of the sukkah
is also the whiteness of the attire of a Sufi
dervish, and of the woven clothes worn by
Muslim men when they enter the sacred
state of pilgrim purity (“Ihram”) in Mecca.
The embroidered blue decorations of the
sukkah are based on blue exhibits in the
museum’s permanent collection. In Islam,
the color blue is connected to mysticism
and protection against the evil eye; and, as
in Judaism, it symbolizes the connection

with Heaven, the dwelling place of God.
Black is the color of the Kaaba in Mecca,
and of the gold-embroidered cloth that
covers it, while a white cloth beneath it
protects the structure.
In the isolated inner space of the
installation, the video-whirlpool simulates
the dizzying dance of the dervishes.
This is public space but also private, an
ambiguous minimalist refuge in which
order and chaos cohabit, giving visitors an
opportunity to look into themselves and
become, perhaps literally, entranced.
Plastic artist; born Jerusalem, 1980

Installation; textile and video projection,
200×200×200 cm
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The Inner Space /
The Eye of the Storm
Vik JF
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Untitled
Michal Heiman
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Al-Buraq
Eden Auerbach Ofrat
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Prayer
Farid Abu Shakra

65
Filigree 2017
Koby Sibony

“The Significant Other”
Rami Tareef

47
Mihrab
Ira Resnick &
Talia Janover

41
Untitled
(Sheikh Murad)
Doron Rabina

35
His Stand(ing)
Yana Rotner

29

59

Documentation
Alon Razgour

Hookah Project:
Disco Pipe
Hicham Lahlou

Rotation
Talmon-Biran
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23

Works created especially for the exhibition

17

בחלק זה של הקטלוג מוצגות יצירות שמחדדות את
המבט על החפץ ועל זיקתנו אליו .כך למשל “יושב
בסתר עליון“ מאת משה גרשוני מטעין את החפץ
במשמעות לא על ידי ציור אלא על ידי כתיבה.

تتناول األعمال الفنية في هذا القسم من الكاتالوج
األغراض وأهميتها وتشدد النظر على الغرض
وعالقتنا به .فعلى سبيل املثال« ،يجلس في السر»،
العمل الفني ملوشيه جرشوني والذي يشحن
مبعان جديدة ليست من خالل الرسم بل
الغرض
ٍ
من خالل الكتابة.

סיפורו מבליט את הממד הביקורתי ומדגיש את
האמנות כיסוד לקידום חברתי .עבודותיהם של
סיגלית לנדאו ועיד אלהדא׳לין מציגות חפצים
כעבודות פיסול .עם המפגש בינן ובין הצופה ,נוצר
נרטיב בעזרת שם העבודה וההתבוננות בה .דרך
נוספת להתבונן בחפצים מוצעת בעבודותיהם של
שי אזולאי ,זויה צ׳רקסקי ואחרים .אלה מקבלים
משמעות בעת ההתבוננות שלנו ובזכות השימוש של
האמנים בידע המוקדם ובתודעה החברתית שלהם
ושלנו .עבודתו של איברהים נובאני מעמידה מעין
מילון צורני לחפץ הטעון בתובנה ערבית מקומית.

تُسلط قصته الضوء على البعد النقدي ونؤكد أن
الفنون هي أساس للتقدم االجتماعيعي .وتعرض
ً
أغراضا في
أعمال سيجاليت لنداو وعيد الهذالني
أعمال النحت .ففي اللقاء بينهم وبني املشاهد،
فهو يسرد خطا ًبا مبساعدة عنوان عمله الفني
والتمعن فيه .وهنالك طريقة أخرى للتمعن والتأمل
باألغراض نراها في أعمال شاي أزوالي  ،وزويا
تْشركاسكي ،وآخرين ،حيث تأخذ هذه األعمال
معان جديدة من خالل متعننا بها وبفضل استعمال
ٍ
الفنانني ملعرفة مسبقة ومن خالل وعيهم ووعينا
االجتماعيني .فعمل إبراهمي نوباني مثلاً يوفر
بفهم ووعي عربيني
قاموسا لغرض مشحون
لنا
ً
ٍ
محليني.

יצירות אלה ,יחד עם העבודות שנוצרו במיוחד
לתערוכה ,ממחישות מהי משמעותם של חפצים
בחיינו .החפצים הם אנחנו :הם מקיפים אותנו,
מעצבים אותנו ,מספרים את סיפורנו ומגלים את
תודעתנו ואת זהותנו.

خصيصا
جن ًبا إلى جنب مع األعمال التي ُخ ِلقَت
ً
من أجل املعرض ،فإن هذه األعمال توضح معنى
األغراض ومكانتها في حياتنا .فاألغراض هي
نحن :فهي حتيطنا ،وتصقلنا ،وحتكي حكاياتنا،
وتكشف لنا وعينا وهويتنا.
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Eid Hadaleen, born Umm al-Khair, 1983
Untitled, 2015
Mixed media, 21×53×20 cm
Private collection, Tel Aviv
Photography: Shay Ban Efraim

1983– נולד באום אל–ח’יר ב,עיד אלהדא’לין
2015 ,בלי כותרת
 ס”מ20×53×21 ,עירוב טכניקות
 תל–אביב,אוסף פרטי
 שי בן אפרים:צילום
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Ra’anan Harlap, born Jerusalem, 1957
Chair, 2014
Wood, 55×65×14 cm
Collection of the artist
Photography: Shay Ban Efraim

1957– נולד בירושלים ב,רענן חרל”פ
2014 ,כיסא
 ס”מ14×65×55 ,עץ
אוסף האמן
 שי בן אפרים:צילום
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1970– נולד בצרפת ב,מישל פלטניק
2013 ,1984 ,בעקבות שלושה מתווים לדיוקן ג'ון אדוארדס
' דק28:40 : מרכז: יחידות3 ;וידיאו
 תל–אביב, של סרג' תירושST-ART באדיבות אוסף
 אוהד הרכס:צילום

Michel Platnic, born France, 1970
After Three Studies for a Portrait of
John Edwards, 1984, 2013
Video; 3 units: center: 28:40 min
Courtesy of the ST-ART Collection by Serge Tiroche
Photography: Ohad Herches
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1959– נולד בתל–אביב ב,עידו בראל
1992 ,בלי כותרת
,צבעי–שמן וצבע תעשייתי על עץ ועץ לבוד
 ס"מ90×50×11
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום

Ido Barel, born Tel Aviv, 1959
Untitled, 1992
Oil and industrial paint on wood and plywood,
11×50×90 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai
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1970– נולד בצרפת ב,מישל פלטניק
2013 ,1984 ,בעקבות שלושה מתווים לדיוקן ג'ון אדוארדס
' דק33:16 : שמאל: יחידות3 ;וידיאו
 תל–אביב, של סרג' תירושST-ART באדיבות אוסף
 אוהד הרכס:צילום

Michel Platnic, born France, 1970
After Three Studies for a Portrait of
John Edwards, 1984, 2013
Video; 3 units: left: 33:16 min
Courtesy of the ST-ART Collection by Serge Tiroche
Photography: Ohad Herches
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1970– נולד בצרפת ב,מישל פלטניק
2013 ,1984 ,בעקבות שלושה מתווים לדיוקן ג'ון אדוארדס
' דק32:37 : ימין: יחידות3 ;וידיאו
 תל–אביב, של סרג' תירושST-ART באדיבות אוסף
 אוהד הרכס:צילום

Michel Platnic, born France, 1970
After Three Studies for a Portrait of
John Edwards, 1984, 2013
Video; 3 units: right: 32:37 min
Courtesy of the ST-ART Collection by Serge Tiroche
Photography: Ohad Herches
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Gal Weinstein, born Ramat Gan, 1970
Half a Coffee, 2010
Glass and epoxy in an acrylic case, 40×40×30 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Noam Navon

1970– נולד ברמת גן ב,גל וינשטיין
2010 ,חצי קפה
 ס"מ30×40×40 ,זכוכית ואפוקסי בתיבת אקריל
אוסף בנק דיסקונט
 נועם נבון:צילום
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1965– נולד בתל–אביב ב,איתן ברטל
2011 ,Angry Chair
 ס"מ80×80×150 , עור ונירוסטה, גומי,עץ אזדרכת
אוסף האמן
 איציק שוקל:צילום

Eitan Bartal, born Tel Aviv, 1965
Angry Chair, 2011
Wood, rubber, leather and stainless steel,
150×80×80 cm
Collection of the artist
Photography: Itzik Shokel
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Ibrahim Nubani, born Akko, 1961
Homage to Asim Abu Shakra, 1997
Oil on canvas, 100×100 cm
Zila and Giora Yaron Collection
Photography: Avraham Hai

1961– נולד בעכו ב,איברהים נובאני
1997 ,מחווה לעאסם אבו שקרה
 ס"מ100×100 ,צבעי–שמן על בד
אוסף צילה וגיורא ירון
 אברהם חי:צילום
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Shai Azoulay, born Kiryat Shmona, 1971
Poem to a Painter, 2009
Oil on canvas, 175×178 cm
Zila and Giora Yaron Collection
Photography: Avraham Hai

1971– נולד בקריית–שמונה ב,שי אזולאי
2009 ,שירה לצייר
 ס"מ178×175 ,צבעי–שמן על בד
אוסף צילה וגיורא ירון
 אברהם חי:צילום
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Moshe Gershuni, 1936-2017
Sitting in Secrecy, 1980s
Mixed media on paper, 70×100 cm
Israel Makov Collection, Carmei Yosef
Photography: Vlady Kostichev

2017-1936 ,משה גרשוני
80– שנות ה,יושב בסתר עליון
 ס"מ100×70 ,עירוב טכניקות על נייר
 כרמי יוסף,אוסף ישראל מקוב
 ולאדי קוסטיצ'ב:צילום
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1969– נולדה בירושלים ב,סיגלית לנדאו
2002 ,Basket from the Country
 ס"מ54×48×48 , עיסת קרטון ורשת לולים,נייר עיתון
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום

Sigalit Landau, born Jerusalem, 1969
Basket from the Country, 2002
Newspaper, papier maché and
chicken wire, 48×48×54 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai
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Zoya Cherkassky, born Kiev, 1976
Still Life, 2014
Oil on canvas, 100×150 cm
Zila and Giora Yaron Collection
Photography: Avraham Hai

1976 , נולדה בקייב,זויה צ׳רקסקי
2014 ,טבע דומם
 ס"מ150×100 ,צבעי–שמן על בד
אוסף צילה וגיורא ירון
 אברהם חי:צילום
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Guy Zagursky, born Tel Aviv, 1972
Well, 2013
Light box, acrylic and LED,
height 10 cm, diameter 43 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Noam Navon

1972– נולד בתל–אביב ב,גיא זגורסקי
2013 ,באר
 ס"מ43 : קוטר, ס"מ10 : גובה, אקריל ונורת לד,תיבת אור
אוסף בנק דיסקונט
 נועם נבון:צילום
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Uri Lifschitz, 1936-2011
Woman in the Mirror, date unknown
Oil on canvas, 90×73 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Noam Navon

2011-1936 ,אורי ליפשיץ
 בלי תאריך,אישה במראה
 ס"מ73×90 ,צבעי–שמן על בד
אוסף בנק דיסקונט
 נועם נבון:צילום

103

Ruth Schloss, 1922-2013
The Sheaf Gatherers, date unknown
Oil on canvas, 92×71 cm
Israel Makov Collection, Carmei Yosef
Photography: Vadim Lidin

2013-1922 ,רות שלוס
 בלי תאריך,מלקטות האלומות
 ס”מ71×92 ,צבעי–שמן על בד
 כרמי יוסף,אוסף ישראל מקוב
 ודים לידין:צילום
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Tsibi Geva, born Kibbutz Ein Shemer, 1951
Red Backgammon, 1988
Acrylic on canvas, 178×244 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai

1951– נולד בקיבוץ עין שמר ב,ציבי גבע
1988 ,Red Backgammon
 ס”מ224×178 ,צבעי–אקריליק על בד
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום
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Ofer Lellouche, born Tunisia, 1947
Still Life, 1979
Oil on canvas, 138×197 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai

1947– נולד בתוניס ב,עופר ללוש
1979 ,טבע דומם
 ס"מ197×138 ,צבעי–שמן על בד
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום
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Asim Abu Shakra, 1969-1990
Sabra, 1987
Gouache on cardboard, 120×80 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai

1990-1969 ,עאסם אבו שקרה
1987 ,צבר
 ס"מ80×120 ,צבעי–גואש על קרטון
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום
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Yossi Weiss, born Petach Tikva, 1959
Untitled, 2014
Digitally printed color photograph, 50×70 cm
Israel Discount Bank Collection

1959– נולד בפתח–תקוה ב,יוסי וייס
2014 ,בלי כותרת
 ס"מ70×50 ,תצלום צבע בהדפסה דיגיטלית
אוסף בנק דיסקונט
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Fatma Shanan, born Julis, 1986
Two Carpets in the Yard #1, 2011
Oil on canvas, 101×121 cm
Private collection, Julis
Photography: Liat Elbling

1986– נולדה בג'וליס ב,פאטמה שנאן
2011 ,1 'שני שטיחים בחצר מס
 ס"מ121×101 ,צבעי–שמן על בד
 ג'וליס,אוסף פרטי
 ליאת אלבלינג:צילום
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Miri Segal, born Haifa, 1965
Vase, 2003
Digitally printed color photograph, 68×43 cm
Israel Discount Bank Collection
Photography: Avraham Hai

1965– נולדה בחיפה ב,מירי סגל
2003 ,ואזה
 ס"מ43×68 ,תצלום צבע בהדפסה דיגיטלית
אוסף בנק דיסקונט
 אברהם חי:צילום
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themselves. Yet another way of viewing
objects is represented in the works of Shai
Azoulay, Zoya Cherkassky, and others.
These acquire meaning from the way we
view them, thanks to the artists’ utilization
of prior knowledge and social awareness
– theirs and our own. Ibrahim Nubani’s
work creates a lexicon of forms for an object
charged with local Arab perceptions.

 e works presented in this section of
Th
the catalogue deal with objects and their
significance, and sharpen our perception
of the object and our relation to it.
Moshe Gershuni’s “Sitting in Secrecy,” for
example, fills the object with meaning
by means of writing rather than
drawing. The story it tells highlights
a judgmental dimension, emphasizing art
as the foundation of social progress. In the
works of Sigalit Landau and Eid Hadaleen,
the objects are presented as sculptures.
The viewers’ encounter with the works
prompts them to construct a narrative by
means of the titles and a study of the works

 long with the works created especially for
A
this exhibition (pp.12-83), these too speak
of the meaning of ‘things’ in our lives. The
objects are us: they surround us, shape us, tell
our story, and reveal our consciousness and
our identity.
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physical character, form or uses of the
object, but with the values it represents;
and the exhibits selected by the artists are
for the most part conceptual archetypes
that embody values of tradition, taste and
culture.

the traditional geometric ornamentation
into three-dimensional objects, using wires
and a state-of-the-art 3D printer. In the
work, jewelry that once adorned the body
now decorates the home; but in addition to
its ornamental role, it tells a cultural story.

 e exhibition thus relates to sensitive
Th
exhibits from the past, and showcases new
works created in the present according
to the individual significance each artist
found in the artifact he or she chose.
One element of Doron Rabina’s work, for
example, is a cloth “relief,” printed with
a photograph of the Muslim cemetery
of Sheikh Murad in south Tel Aviv, and
pressed into folds. Alongside it is an
inverted electric iron, supported by books,
with a ‘finjan’ coffee pot standing on it. Is
this the iron that flattens and reconstructs
a history that has already been printed
in books and told from memory around
cups of coffee? The work gives reality to
the power of an object to take on history
and centuries-old cultural and political
processes, and it reminds us that ‘place’
is the product of the activity that goes on
there, or (in the case of Sheikh Murad)
no longer does. It does not relate to a
particular exhibit in the museum, but to
the general museological context and the
role of a museological object – and adds a
new exhibit to the collection.

 ulture may be said to be a set of ideals,
C
values and common rules of behavior,
which stem from the need of people living
in the same area to distinguish themselves
in place and time, create an agreed
definition of their group identity, and
differentiate themselves from those who do
not belong to the group. But globalization
and the blurring of borders have led to a
situation in which we have begun to think
alike, and our culture is becoming uniform.
 e exhibition addresses the need to
Th
find a common denominator among the
inhabitants of the place we share. It assumes
that the phenomenon of global culture has
left an empty space, and proposes filling
that space through a connection with the
local culture, and study of the historical
sources and mythology of Islam as active
forces in contemporary Israel. It makes a
complex assessment of the link between
the disciplines of history and culture and
those of sociology and psychology.
 e object in the work of Farid Abu
Th
Shakra, for example, is functional and
purposeful – a valuable Muslim prayer
rug from the Caucasus – but the artist has
placed nails on it in a beautiful pattern,
thus neutralizing its purpose. One can no
longer pray on it; and the aesthetic and
inviting impression it makes is dispelled by
a physical reality that deters the worshiper.

 nother example is Koby Sibony’s work,
A
made of wires, which relates to preIslamic Byzantine jewelry of 6th-8th
century Turkey and the Near East, and
to Muslim jewelry of the 10th-12th
centuries that employed filigree and
granulation techniques. Sibony transforms

113

 e work of Talia Janover and Ira Resnick
Th
also deals with a prayer object, the
“mihrab,” a niche in the wall of a mosque
indicating the direction of prayer, toward
Mecca. Opposite the mihrab in the wall of
the museum, the artists have created a new
object that shows the visitor-worshiper
his or her own reflection, in the spirit of
our era of self-awareness. The installation
of architects Talmon and Biran examines
how we look at objects, and offers ways
and angles through which to see them,
thereby creating new meaning as well.
 e works that were created especially for
Th
“Repositioning” have a direct connection
with the museum’s own artifacts. In
addition, however, the exhibition hosts
works by Moshe Gershuni, Sigalit Landau,
Shai Azoulay, Zoya Cherkassky, Ibrahim
Nubani, Eid Hadaleen and others, which
deal with the documentation of objects
and their significance for us. Along with
the commissioned works, they highlight
how much our physical possessions shape
and reflect our consciousness and our
identity. In this way, the exhibition touches
all our lives, and emphasizes our need for
things to hold onto.
Alon Razgour, Exhibition Curator
1. C. Jarrett, “The psychology of stuff and
things,” The Psychologist 26(8), British
Psychological Society, 2013.
2. Rubik Rosenthal, “Hefetz,”
http://www.ruvik.co.il/.
3. J. Macionis, “Sociology,” The Open University,
1999 (Hebrew).
4. A. Giddens, “The Third Way,” Tel Aviv,
2004 (Hebrew).
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The point of departure of the works in this exhibition – titled “Repositioning” – is

a selection of permanent exhibits in the Museum for Islamic Art. Like most museums,
this one too deals with objects: it collects them, buys them, studies them, displays them,
and uses them to tell the story of culture, of history, and of people.

I n preliminary visits to the museum, the
artists chosen for the exhibition were
invited to survey the exhibits, connect to
some aspect of them, and create a work
that would be their own interpretation of
the objects they had selected: in essence,
an extension of themselves that would
fill the object with new content. The
invitees included architects, designers,
artists and video artists, men and women,
Jews and Arabs, young and old hands,
Israelis and guests from abroad. Their
visits immediately prompted them to ask
themselves questions that went beyond the
functionality of the object. How does an
object become a symbol? How is it able to
tell a story? How does it preserve memory?
And what social or personal associations,
or those of its surroundings, does each one
carry?

 hat is an object? First, not every inanimate
W
thing is an object. A mountain is not an
object, but a stool or a jar is. Furthermore,
not everything we use is an object. A rock
in a field may serve as a bench but does not
change its essence once we get up. People
give it a temporary purpose by using it in
some way. According to Hebrew linguist
Rubik Rosenthal, the ancient meaning of
a “thing” – “hefetz” in Hebrew – is something
we want, plan for, desire (“hafetz” in
literary Hebrew). The connection between
that interpretation and its meaning as an
object is expressed in the biblical book
of the prophet Jeremiah (48:38): “…for
I have broken Moab like a vessel that no
one wants.”2
 ere are objects that we imbue with
Th
feelings, as a result of our personal or
social experiences or our membership of a
group or sector of the population. Loading
objects with values, characteristics, stories
and memories is a very human quality.
Through them we “extend” our own self,
and sometimes they enable us to build
bridges with our neighbor. Things have no
importance beyond that which we assign
them, and are therefore not ‘subjects’ but
‘objects’; and they carry weight because
of the content with which they are
filled. Objects may be said to absorb our
essence and that of our surroundings.
The exhibition does not deal with the

 ur relationship with objects follows the
O
stages of formation of our identity. As our
sense of self builds up, so our connection
with things becomes increasingly complex.
“The idea that we can own something,
possess it as if a part of ourselves, is one
that children grasp by the age of two,”
writes psychologist Christian Jarrett. “As
our lives unfold,” he continues, addressing
adulthood, “our things embody our sense
of self-hood and identity still further,
becoming external receptacles for our
memories, relationships and travels.”1
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“ Repositioning: Old Objects, New Artworks” is an exhibition of the Museum for
Islamic Art that highlights art objects in its permanent collection, but offers visitors
new lenses through which to view them. Many of these items, and a significant
proportion of the museum’s proud collection altogether, were meticulously
assembled by the late Prof. Richard Ettinghausen, a world-renowned scholar of
Islamic Art. He created a representative collection of works in different fields, which
reflect the range of Islamic art traditions from the 7th to the 19th centuries.

L.A. Mayer Museum for Islamic Art

Repositioning:
Old Objects, New Artworks
May 2017
Exhibition curator and design:
Alon Razgour
Museum curator: Idit Sharoni
Assistants to the curators:
Talia Janover, Deena Lawi
Catalogue design and production:
Ada Wardi, Noa Segal
English translation and editing:
Mike Rogoff
Photography: Shay Ban Efraim
Pre-press: Art-Scan
Plates and printing: A.R. Printing Ltd.

 e newest additions to the museum are works created especially for this exhibition
Th
by artists, designers and architects, most of them Israeli. They each selected an object
from the museum galleries, from which they drew inspiration for their own work.
New and old are displayed alongside each other in a relationship of symbiosis – or
conflict. The connection between the two raises questions of personal and social
identity, and illuminates the way we perceive a museum object and the artificial
space it inhabits. A dialogue emerges between historically arranged artifacts and
contemporary works, which endows the former with a new narrative.
 e exhibition has been expanded, and the discussion of objects in the hands of
Th
artists deepened, by the loan of works that relate to ‘the object’ and its significance.
Some works deal with the different narratives in Israeli society; others turn their
attention to its political and personal daily life.

Pagination of the catalogue starts from
right to left, according to the Hebrew.

 e hope that the range of viewpoints represented in the exhibition will stimulate
W
visitors to seek their own interpretations of what they see, and their own personal
place in the mosaic of works on display.
 e extend our thanks to the exhibition curator Alon Razgour, assistant curator Talia
W
Janover, the participating artists, and those who loaned works: the Israel Discount
Bank Collection (with the assistance of its curator Shulamit Nuss), the Israel Makov
Collection, the Zila and Giora Yaron Collection, Serge Tiroche’s ST-ART Collection,
private collections, and the collections of artists Eitan Bartal and Ra’anan Harlap.
Warm thanks to the museum staff, and to the Jerusalem Development Authority for
its generous assistance.

 adim Sheiban, General Director, Museum for Islamic Art
N
Idit Sharoni, Museum Curator
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