אנו מכריזים בזאת
We Hereby Declare
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ברכת השרה
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א נ ו מ כ ר י ז י ם ב ז את
פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ועיצוב 2016
 27בדצמבר  31 – 2017במרץ 2018
מובי :מוזיאוני בת ים
תערוכה
מנהל ואוצר ראשי :ד"ר יהושע סימון
ניהול אדמיניסטרטיבי :עפרי עומר
עוזרת אוצר :אלינה יקירביץ'
עיצוב גרפי :אבי בוחבוט
הפקה :עדי גולן בכנפו ועפרי עומר
ע .הפקה ומדיה דיגיטלית :אופיר פינקלשטיין
תחזוקה :ג'ורג' חורש
יחסי ציבור :מירה אן בינרט
תלייה :רומן רודינסקי
מסגור :סיפור מסגרת
נגרות :דידי אלון
הדפסה :בית מלאכה לצילום רֵ עַ ואופק צילומי אוויר בע"מ
הדפסת לייבלים :ליין קאט
פתרונות תצוגה דיגיטליים :דורון הקרנות
תרגום לאנגלית :מאיה שמעוני
תרגום לערבית :ראג'י בטחיש

פרסי האמנות הפלסטית מביאים לידי ביטוי את הערכתנו הרבה לזוכות ולזוכים על
הישגיהם בעולם האמנות הישראלי .כל אחת ואחד מהזוכים בפרס תרם בדרכו היצירתית
והמיוחדת לקידומה ולפיתוחה של האמנות הישראלית ולהנגשתה לקהל הרחב.
האמנות הישראלית היא סיפור הצלחה מקומי ובינלאומי .היא מהווה מראה רב־
גונית עשירה בצבעים ובדימויים ,הפתוחים לפרשנות שהיא מעבר למילולי .אני גאה
לקדם את העשייה האמנותית בארץ וללוות מקרוב את פריחתה .במהלך השנתיים
האחרונות הגדלתי את התמיכה באמנות הפלסטית ובכוונתי להמשיך ולעודד את
האמניות והאמנים המוכשרים שלנו ליצור ולהציג במוזיאונים ,בגלריות וגם ,כמובן,
במרחב הציבורי.
בעידוד משרדי ,האמנות הפלסטית יוצאת מד' אמותיה אל הקהל הרחב ובכך
מהווה "את פתח לו" לעולם זה גם בפני מי שאינם פוקדים מוזיאונים וגלריות .הנגשתן
של האמנות החזותית והפלסטית לעוברי האורח בגלריות רחוב תקרב עוד ועוד קהלים
לקסם שבמבעים המועלים על קנבס ,ואלה המפוסלים והמתוסרטים.
אני רוצה להודות ליוצרות וליוצרים הזוכים ,למוזיאון מובי בת ים ,המארח השנה
את התערוכה ,לאוצר יהושע סימון ולמנהלת המוזיאון עפרי עומר ,למעצבי ולעורכי
הקטלוג המתעד את התערוכה ,ולכל מי ששקד ותרם לקיום הטקס המוצלח והתערוכה
המוצגת לפנינו.
תודה מיוחדת לעיריית בת ים ,אשר הרימה את הכפפה וסייעה רבות להצלחת
האירוע .תודה נוספת למנהלת המחלקה לאמנות פלסטית ולמוזיאונים במינהל התרבות
שירית קייסין ולחברי המדור לאמנות פלסטית על המקצועיות בהליך בחירת השופטים.
אני מאחלת לכולכם ביקור מרגש ומהנה בתערוכה!

קט ל ו ג
כתיבה :עפרי עומר
מאמר :ד"ר יהושע סימון
עיצוב ועריכה גרפית :אבי בוחבוט
פיקוח דפוס :טלי ליברמן
עריכת לשון :קרן גרין
תרגום לאנגלית :מאיה שמעוני
הדפסה :אופסט א.ב בע"מ

ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב
שרת התרבות והספורט
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שופטים וחברי המדור
Judges and Members of the Visual Arts Division
4
ד"ר רבקה ודמני
Dr. Rivka Wadmany
אדר' רבקה גוטמן
Arch. Rivka Gutman
יובל ביטון
Yuval Biton
בשמת איבי
Bosmat Ibi
עו"ד הלנה שמחי
Helena Simchi, Lawyer

חברות וחברי המדור
Members of the Visual
Arts Division

פרס אמנות וידיאו
Video Art Award

פרס מפעל חיים
Lifetime Achievement Award

נירית נלסון
Nirit Nelson

ד״ר איה לוריא
Dr. Aya Lurie

דרורית גור אריה
Drorit Gur Arie

ד״ר דליה מנור
Dr. Dalia Manor

אריאל ינאי שני
Ariel Yanay-Shani

חיים מאור
Haim Maor

מרים גמבורד
Miriam Gamburd

פרס העיצוב
Design Award

פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award

פרופ' גלעד דובשני
Prof. Gilead Duvshani

יובל סער
Yuval Saar

חנה ברק אנגל
Hana Engel Barak

סלומון-רחל גץ
Rachel Getz Salomon

אורי סאמט
Uri Samet

מיקי קרצמן
Miki Kratsman

חגי שגב
Hagai Segev

דוד טרטקובר
David Tartakover

נחמה גולן
Nechama Golan

חוה ראוכר
Hava Raucher

טליה טוקטלי
Talia Tokatly

ד"ר רונית שטיינברג
Dr. Ronit Steinberg

איתי נוי
Itay Noy

אבנר בר־חמא – יו"ר
Avner Bar Hama
מאיר אהרונסון
Meir Aharonson
יהודית גואטה
Yehudit Guetta

מעיינה פליס
Maayana Fliss

פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
רעיה ברוקנטל
Raya Bruckenthal
טלי תמיר
Tali Tamir
אילת השחר כהן
Ayelet Hashahar Cohen

אנו מכריזים בזאת
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"אנו מכריזים בזאת ",הוא ציטוט מהאירוע המפורסם ביותר שהתרחש במוזיאון
בישראל – הכרזת העצמאות של מדינת ישראל במוזיאון תל אביב לאמנות ב־.1948
בהיותה תערוכת פרס" ,אנו מכריזים בזאת" חוגגת את הישגיהם של אמנים עכשוויים
שפועלים בישראל ושעל יצירתם זכו בפרסים מטעם משרד התרבות לשנת  ;2016פרס
עידוד היצירה ,פרס אמן צעיר ,פרס עיצוב ,פרס לאמן וידיאו ,ופרס מפעל חיים.
כותרת התערוכה מציעה לחשוב על יבול העבודות בה ,על הגיוון והשוני שביניהן,
מתוך ההקשר בו מתקיימים היחסים שבין אמנות והמדינה בישראל .לכן ,אמנם זו אינה
תערוכת נושא ,אך בהיותה תערוכה המציגה חתך מסוים מהיצירה החזותית בישראל
בשנים האחרונות" ,אנו מכריזים בזאת" לא רק מציגה עבודות אמנות מוצלחות של
אמנים שזכו להכרה ועידוד לפועלם ,אלא גם פונה אל האקלים התרבותי העכשווי
והתנאים בהם התערוכה מוצגת.
מדינת ישראל הוכרזה במוזיאון לאמנות ,שהוא עצמו מוסד של הדמוקרטיה
המודרנית .המוזיאון לאמנות נולד במהפכה הצרפתית כאתר ציבורי בו הנתינים הופכים
לאזרחים .משבר הדמוקרטיה המודרנית היום ,משתקף במוסדותיו השונים ובהם גם
במוזיאון לאמנות .ולמרות שזה אינו נושא התערוכה הרי שההקשר של תערוכת פרסים
מטעם המדינה והכרזת המדינה במוזיאון לאמנות ,מזמנים שאלות בדבר היחסים שבין
המדינה לאמנות ,במיוחד ברגע זה בו הפרסים ניתנים.
הכרזת המדינה התקיימה אם כן בנוכחות מועצת העם ,קהל מוזמנים ,מכשירי
הקלטה ,קישוטים וסמלים וכן עבודות אמנות שהיו תלויות באולם .בין העבודות
שמתועדות בחלל התערוכה :שני ציורים מאת מארק שאגאל ,רישום פסטל מאת שמואל
הירשנברג ,ציורים מאת יוזף ישראלס ,מאוריצי מיניקובסקי ,לאופולד פיליכובסקי,
מאנה כ"ץ ,מקס בנד ,דיוקן עצמי של בוריס ש"ץ ,ציור מאת לסר אורי ,נוף גן מאת מקס
ליברמן ואחרים .רותי דירקטור שאצרה לאחרונה תערוכה שכללה גם שחזור של אירוע
הכרזת העצמאות במוזיאון תל אביב עם יצירות האמנות שהיו תלויות באולם ("תנועה
ציבורית :אוסף לאומי" ,)2015 ,מסבירה כי "הציורים שעל הקירות הם 'תערוכה
ישראלית ראשונה ',במובן של תצוגת אמנות ראשונה במדינת ישראל העצמאית
והריבונית ".אם כן ,האמנות הייתה חלק מהכרזת המדינה ,ועדיין נשאלת השאלה – מה
יש מאחורי הווילונות? מול המיקרופון עומד דוד בן־גוריון ומקריא את מגילת העצמאות,
מאחוריו ומאחורי הנציגים הישובים ,דגל המדינה ותמונה של תיאודור הרצל ,אבי
התנועה הציונית ,ומאחורי אלה וילון מכסה את הקיר כמעט לכל אורכו .האם הרווח בין
הקיר לווילון הוא לא המקום של האמנות הישראלית?

א ם ל א ענק ל פ חות בגנו
מאז הכרזת העצמאות ,יחסי המדינה והאמנות בישראל רצופים באירועים
מסוכסכים .הנה כמה דוגמאות :בתערוכת העשור בבנייני האומה בירושלים הציור
"עוצמה" ,מאת יוסף זריצקי ,הועבר ממקומו בהוראת דוד בן־גוריון שביקר בתערוכה
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לפני פתיחתה; עשורים אחר כך ,משה גרשוני נבחר על ידי ועדת פרס ישראל ,אך הפרס
נלקח ממנו כי לא היה מוכן ללחוץ את ידו של ראש הממשלה אריאל שרון; ועוד שנים
אחרי ,שרת התרבות מירי רגב מתקשרת בערב שבת לסוזן לנדאו מנהלת מוזיאון תל
אביב כדי לברר מה פשר צלב הקרס שמופיע בתערוכה של אורי קצנשטיין במוזיאון;
ומיד אחר כך ,השנה ,שר החינוך נפתלי בנט מבטל את מתן פרס ישראל לאמנות לאחר
שהוועדה המקצועית בוחרת ביאיר גרבוז לקבל את הפרס.
למרות הצירוף המקרי כמעט של עבודות בתערוכה "אנו מכריזים בזאת" ,המבקרת
ודאי תזהה שרבות מהעבודות מתמקדות בגוף ,וחלקן במיוחד בגוף האמנית ,כשהיא
כמעט לא זזה .ברחבי התערוכה נראות מחוות של גופים נעים במשורה או קפואים,
במגוון מדיה .במצטבר ,צורה בסיסית זו של יצירת דיוקן ושל תיאור הקיום האנושי
הגופני ,מעידה גם על הרגע בו היא נוצרה .האמנים מציגים מחוות של הסוואה,
היעלמות ,הסחת דעת כמעין אסטרטגיית התאמה כנגד טורף בטבע .החולשה
שמתבטאת במצטבר נאמנה לאופייה של האמנות עצמה מול המדינה .כוחה של האמנות
הוא בחולשתה ,בעובדה שהיא צריכה טיפול ,תיווך ,לימוד ,תמיכה .באמצעות חולשתה,
אמנות יכולה להפעיל מנגנונים חזקים ממנה בהרבה.
כותרת התערוכה של יאיר גרבוז "אם לא ענק אז לפחות בגנו" שהוצגה בגלריית
הקיבוץ בתל אביב ב־( 1979ושוחזרה בגלריה בוגרשוב ,תל אביב ,אוצרת :אריאלה
אזולאי ,)1993 ,ביטאה חצי נחמה פריפריאלית :אם לא מייסטר באירופה או בצפון
אמריקה ,לפחות אמן פעיל שממציא את עולמו ברמת גן .כותרת התערוכה של גרבוז
היא אחד ממטבעות הלשון שיצר ,והיא משמשת לתאר את הדימוי העצמי של האמנות
המקומית ביחס למרכזי האמנות המודרנית .אבל במציאות בה האמנות חווה את
שוליותה בתוך עמה ,מטבע הלשון מציע את השוליות כמשאב; אפילו שקוצצו לימודי
האמנות בבתי הספר היסודיים ,וגם אם התקצוב הציבורי הוא מזערי וגם אם אמנים
מותקפים על מה שהם מראים או אומרים בעבודותיהם ,עדיין בטריטוריה המצומצמת
שלנו ,אנחנו פועלים על־פי מצפוננו; אם לא ענק ,לפחות בגנו.

פגיעה ברגשות הציבור
חופש הביטוי הוא מושג שמתאר מוסד פוליטי-תרבותי; אין מדובר ביכולת של פרט
לומר משהו מקורי ,יוצא דופן או מובן מאליו .חופש הביטוי מתאר את היכולת של אותה
פרט להיות מוגנת מסנקציות מצד המשטר ,לאור הדברים שאמרה או ביטאה .במציאות
בה מוסד זה מתערער ,מתקיימת "אנו מכריזים בזאת" ,תערוכה שהיא חגיגה של הישגים
אישיים שמוצגים במסגרת שמזמינה דיווח על מצב דברים זה.
אם יש דרך שבה אמנות משפיעה הרי זה באמצעות "פגיעה ברגשות הציבור ".גם
בלי הכשרה ,השכלה או חשיפה לאמנות ,הרי לכל אחד שמורה הזכות להיפגע מאמנות
חזותית .הרגע הנוכחי מעודד את הפעלתה של זכות זו .באקלים הפוליטי-תרבותי
העכשווי ,בו אליטות פוליטיות מציגות עצמן כדוברות של "הרוב הדומם" אל מול

הזוכים
The Winners
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אליטות תרבותיות שרואות עצמן כ"קוסמופוליטיות" ,וולגריות ואנטי-אינטלקטואליות
מהווים עתה אמצעי שליטה (בניגוד לתרבות גבוהה בעבר) ,תוך שמרחבי שיח שלמים
נאסרים בשם טהרנות שיחנית (מאזהרות טריגר ו"אזורים בטוחים" ועד גזענות פשוטה).
בתוך המציאות הזאת מצב שבו יפנו אל מוסד אמנות להסיר יצירה של אמנית ,הוא
אפשרי כשכל אמנית שמשתתפת יכולה למצוא עצמה תחת התקפה בגלל אירוע
שהתרחש מחוץ לתערוכה באותו מוסד אמנות – אלה יכולות להיות תערוכה אחרת ,או
התבטאות ברשת חברתית .זהו אם כן האקלים בו מוצגת "אנו מכריזים בזאת".
למרות ואולי בשל חולשתה ,לאמנות יש את היכולת לומר את המילה האחרונה,
אומר הפילוסוף נועם יורן .מתוך ומעבר להקשר בו נעשתה ,מתוך ומעבר למשמעות
שניתנת לה ברגעים שונים בהיסטוריה ,מתוך ומעבר למגבלות יוצריה ,מציגיה ,אלה
שצורכות אותה ,מפרשות אותה ,מצנזרות אותה ,מגלות אותה ,מוקירות או מוקיעות
אותה ,לה שמורה המילה האחרונה .וכך ,בין אם ישנם ציורים מאחורי וילונות הכרזת
העצמאות ובין אם לאו ,האמנות היא שאומרת את המילה האחרונה.
ד״ר יהושע סימון
אוצר ומנהל ,מובי :מוזיאוני בת ים

פרס מפעל חיים
Lifetime Achievement Award

פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award

אריק קילמניק
Arik Kilemnik

איה בן רון
Aya Ben Ron
אינגה פונר קוקוס
Inga Fonar Cocos
אלדד מנוחין
Eldad Menuchin
אלכסנדר מנדלביץ׳
Alexander Mendelevich
אנה ים
Anna Yam
בועז אהרונוביץ'
Boaz Aharonovitch
גוסטבו סגורסקי
Gustavo Sagorsky
דבורה מורג
Dvora Morag
הדר גד
Hadar Gad
חלי מזראי
Helly Mizrai
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פרס העיצוב
Design Award

פרס אמנות וידיאו
Video Art Award

פרס האמן הצעיר
Young Artist Award

דפנה קפמן
Dafna Kaffeman

הילה בן ארי
Hilla Ben Ari

ורה ולדימירסקי
Vera Vladimirsky

טניה פרמינגר
Tanya Preminger

הדס רוזנברג ניר
Hadas Rosenberg Nir

יסמין דייויס
Yasmin Davis

חליל בלבין
Halil Balabin

יונתן הירשפלד
Jonathan Hirschfeld

נעמה בנזימן
Naama Benziman

ניר עברון
Nir Evron

יובל אצילי
Yuval Atzili

מיכל חלבין
Michal Chelbin

עומר פולק
Omer Polak

נירה פרג
Nira Pereg

מחמוד קייס
Mahmood Kaiss

)נטליה קוזנצובה (וולקוביץ׳
Natasha Kuznetsova )Volkovich(

קובי לוי
Koby Levy

תמר הירשפלד
Tamar Hirschfeld

מידד אליהו
Meydad Eliyahu

סרגיי בונקוב
Sergey Bunkov

עידו ברקוביאר
Ido Bercovier

עירית תמרי
Irit Tamari

פאטמה שנאן
Fatma Shanan

ראובן קופרמן
Ruven Kuperman

פורת סלומון
Porat Salomon

רונית ברנגה
Ronit Baranga

צפיה דגני
Tzfia Dgani

רונן סימן טוב
Ronen Siman Tov

רותי דה פריס
Ruti De Vries

שרון פדידה
Sharon Fadida

פרס מפעל חיים
Lifetime
Achievement
Award
13

12

15

אריק קילמניק
Arik Kilemnik
14

64×51 , צבעי שמן וגרפיט על נייר,1966 ,קרב
Battle, 1966, oil and graphite on paper, 51×64

38×35 , אקווטינטת סוכר ושין קולה,2017 ,חתירה
Rowing, 2017, sugar-lift and Chine collé, 35×38

פרס עידוד היצירה
Creative
Encouragement
Award
17

16

106×76 , תצריב ושין קולה,2015 ,III  מסע,אריק קילמניק
Arik Kilemnik, Journey III, 2015, etching and Chine collé, 76×106

איה בן רון
Aya Ben Ron
19

 פלדה חלודה,2012 ,)תחנת עזרה ראשונה (פרט
First Aid Station )detail(, 2012, mild steel, rust

אלכסנדר מנדלביץ׳
Alexander Mendelevich
18

 צילום דיגיטלי,2012 ,  סדרת עי יפות,ללא כותרת
Untitled, 2012, from the series Wear in ess , digital photography

אלדד מנוחין
Eldad Menuchin
21

26×26 , הדפס כסף, נגטיב בפורמט בינוני,2005 ,אלוורה
Aloe Vera, 2005, medium format negative, gelatin silver print, 26×26

דבורה מורג
Dvora Morag
20

200×150 , שמן על בד,2014 ,פאנטום
Phantom, 2014, oil on canvas, 150×200

סרגיי בונקוב
Sergey Bunkov
23

100×70 , אקריליק על בד,2016 ,ללא כותרת
Untitled, 2016, acrylic on canvas, 70×100

אנה ים
Anna Yam
22

 הדפסה דיגיטלית,2007 ,ללא כותרת
Untitled, 2007, digital print

גוסטבו סגורסקי
Gustavo Sagorsky
25

26.5×40 ,) (מהדורה מיוחדתS o u venirs  מתוך, הדפסת הזרקת דיו על נייר ארכיוני,2014 ,ציפור על כוס
Bird on Glass, 2014, inkjet print on archival paper, from S o u venirs box publication, 40×26.5

עירית תמרי
Irit Tamari
24

14×60×115 , תצלומים גזורים ושזורים,2017 ,)פומה (שטיח חתולים
Puma )Cat Carpet(, 2017, object made of cut and pasted photographic prints, 115×60×14

אינגה פונר קוקוס
Inga Fonar Cocos
27

 תחריט על יציקות גבס, יחידות בטון, מיצב,2013/2016 ,235GB זיכרון
235GB Memory, 2013/2016, installation, concrete units, etching on cast plaster

טניה פרמינגר
Tanya Preminger
26

260×900×900 , דשא, אדמה,2008 ,) צרפת,מאזן עגול (מערך סנסי
Round Balance )Saint-Flour, France(, 2008, soil, grass, 900×900×260

שרון פדידה
Sharon Fadida
29

 דיו ומרקרים על נייר,2017 ,  מתוך עימו ד שו ל י ים,סימן סכין
Knife Sign, from M arg inal L ayo ut , 2017, ink and markers on paper

'בועז אהרונוביץ
Boaz Aharonovitch
28

 גודל משתנה, הדפס דיו ארכיבי,2015 , )2 95  ימ ים (יום500  מתוך,המצאת הציור
The Invention of Painting, from 500 Days )Day 295(, 2015, archival pigment print, dimensions variable

מיכל חלבין
Michal Chelbin
31

 הדפסת צבע,2017  אוקראינה,אנטולי
Anatoly, Ukraine 2017, c-print

הדר גד
Hadar Gad
30

145×195 , שמן על פשתן,2017 ,בדרך לש״מ
SoMwhere, 2017, oil on linen, 195×145

חלי מזראי
Helly Mizrai
33

' דק11:25 , עבודת וידיאו,2013 ,החזרה
The Rehearsal, 2013, video, 11:25 min.

רונן סימן טוב
Ronen Siman Tov
32

160×140 , שמן על בד,2010 ,הרפסודה
The Raft, 2010, oil on canvas, 160×140

רונית ברנגה
Ronit Baranga
35

20×20×25 , ציור באקריליק, פיסול בחמר,2016 ,#1 חביקה
Embraced #1, 2016, clay sculpture, acrylic paint, 25×20×20

ראובן קופרמן
Ruven Kuperman
34

70×100 , עפרונות צבעוניים על נייר,2015 ,IV אחרי דנציג באלדייב
After Danzig Baldaev IV, 2015, colored pencils on paper, 100×70

)נטליה קוזנצובה (וולקוביץ׳
Natasha Kuznetsova
)Volkovich(
37

120×125 ,MDF  אקריליק על,2016 ,ישנה עם חתול
Sleeping with Cat, 2016, acrylic on MDF, 120×125

יונתן הירשפלד
Jonathan Hirschfeld
36

140×103 , שמן ועיפרון על נייר,2017 ,הקיסוס בוכה כמו ילד
The Ivy is Crying, 2017, oil and pencil on paper, 103×140

צפיה דגני
Tzfia Dgani
39

 קובץ והדפסת צבע על נייר ארכיוני, קולאז׳ דיגיטלי,2017 ,מתוך סדרת ארכיון הכנסת
From Bureaucracy Smile series, 2017, digital collage, file and c-print on archival paper

פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
38

רותי דה פריס
Ruti De Vries
41

300×1000 , סמרטוטים, מדבקות, חבלים, חרוזים, יוטה,2017 ,נוקטורנו
Nocturno, 2017, burlap, beads, ropes, stickers, rags, 1000×300

פאטמה שנאן
Fatma Shanan
40

150×100 , שמן על בד,2017 ,לארה
Lara, 2017, oil on canvas, 100×150

מחמוד קייס
Mahmood Kaiss
43

 יציקת בטון, מיצב,2015 ,הסגה
Encroachment, 2015, installation, cast concrete

ורה ולדימירסקי
Vera Vladimirsky
42

72×90 , הדפסת הזרקת דיו, צילום,2014 ,)2( ? מאיפה את במקור/ הדירה האחרונה
The Last Apartment / Where Are You from Originally? )2(, 2014, photograph, inkjet print, 90×72

מידד אליהו
Meydad Eliyahu
45

 אלעד שריג: צילום. לערך2000×300 , פרסקו על לוח גבס,2016 ,)מחול השותלים (מראה הצבה
Planter’s Dance )installation view(, 2016, fresco on drywall, approx. 300x2000. Photo: Elad Sarig

פורת סלומון
Porat Salomon
44

 דק׳17:38 , וידיאו בהקרנת תקרה,2013 ,יהי רקיע
Let There Be Firmament, 2013, video, ceiling projection, 17:38 min.

חליל בלבין
Halil Balabin
47

15×40×50 , בד,2017 , חוליית קישוט,מרב קמל וחליל בלבין
Halil Balabin & Merav Kamel, Decoration Board, 2017, fabric, 50×40×15

עידו ברקוביאר
Ido Bercovier
46

 תצלום,2015 ,מי לא יראה
Site Unseen, 2015, photograph

פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
49

יובל אצילי
Yuval Atzili
48

100×120 , תצלום,2013 ,חוגלה
Alectoris, 2013, photograph, 120×100

תמר הירשפלד
Tamar Hirschfeld
51

' דק08:26 , וידיאו,2017 ,דיאבוליק
Diabolic, 2017, video, 08:26 min.

יסמין דייויס
Yasmin Davis
50

 דק׳01:00 ,HD  וידיאו,2014 ,ריקוד הסכין
Knife Dance, 2014, HD video, 01:00 min.

נירה פרג
Nira Pereg
53

 דק׳ בלופ22:49 , ערוצים3  וידיאו,2010-2009 ,שמור בחיים
Kept Alive, 2009-2010, three-channel video with sound, 22:49 min. loop

הילה בן ארי
Hilla Ben Ari
52

 עמית יסעור: צילום, דק׳01:51 , וידיאו,2011 ,שחרית
Dawn, 2011, video, 01:51 min. loop, cinematographer: Amit Yasour

פרס העיצוב
Design Award
55

ניר עברון
Nir Evron
54

 דק׳25 , פסקול סטריאו, מ״מ מומר לווידיאו בהפרדה גבוהה16  פילם,2016 ,La Solitude
La Solitude, 2016, 16mm film transferred to 2K video, stereo sound, 25:00 min.

עומר פולק
Omer Polak
57

 מדיה מעורבת,2014 ,1 טריו – קומפוזיציה מס׳
Trio – Composition no. 1, 2014, mixed media

קובי לוי
Koby Levy
56

90×140 , הדפס דיגיטלי,2008 ,Search the Scriptures
Search the Scriptures, 2008, digital print, 140×90

דפנה קפמן
Dafna Kaffeman
59

הדס רוזנברג ניר
Hadas Rosenberg Nir
58

 בצמח ובחי, בהר ובגיא, אהב אותה וחיה אותה,אם צמא מולדת אתה ורצונך לחסות בחיקה
19×60×67 , הדפס אותיות, לבד, צמחי זכוכית בעיבוד מבער,2017 ,) הוצאת מסדה, כרמין. י, (צמ ח י מו ל דת
“If you thirst for a homeland and seek shelter in its bosom, love it and live in its mountains
and valleys, its flora and fauna,” Hom el an d P l ants , Y. Cramin, Massada Publishing,
2017, flameworked glass plants, felt, letterset, 67×60×19

 קרמיקה, פרט ממיצב,2016 ,טרמינל באר שבע
Beersheba Terminal, 2016, installation detail, ceramics

הזוכים
The Winners
61

נעמה בנזימן
Naama Benziman
60

 טכניקה מעורבת. איורי שלוש כפולות מחוברים,2014 , הוצאת עם עובד,אמיליה
Emilia, 2014, three double spread illustrations, Am Oved publishing, mixed media

אינגה פונר קוקוס
Inga Fonar Cocos
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
63
Born in Warsaw, Poland in 1950
Lives and works in Ramat HaSharon
Inga Fonar Cocos is a multidisciplinary artist, who works predominantly with sculptural installations, combined with drawing,
photography, and video. She graduated from
Kalisher School of Art, Tel Aviv, holds a BA
)magna cum laude( from the Faculty of the
Arts, Tel Aviv University, and studied in the
postgraduate Philosophy and Interdisciplinary Program in the Arts, Tel Aviv University.
In her work, Inga Fonar Cocos creates
a language that brings together different
disciplines, technology, science, and art,
forming a space of exploration. Through the
construction of complex sculptural installations and the use of raw materials such as
plaster, wax, concrete, rubber, and graphite,
she creates images that feel “low-tech,” exposing their distance from “high-tech,” and
underscoring knowledge control processes,
the collapse of digital systems, and the dissolution of the concrete in our everyday life.
Her recent works explore the transformation of memory and the ways in which
we preserve and communicate personal
and cultural information in the digital
age. By addressing notions like transience,
speed, concrete, virtual, generation change,
and backup/saving, Fonar Cocos wishes to
decipher the mechanisms behind everyday
human phenomena, and turn a spotlight on
the disruption of reality, which while it is
hidden from us, destabilizes familiar structures and human existence.

איה בן רון
Aya Ben Ron
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
62
1950 ב־, פולין,נולדה בוורשה
חיה ויוצרת ברמת השרון

 שהמדיום העיקרי,אמנית רב־תחומית
,בעבודותיה הוא מיצב פיסולי בשילוב רישום
.סאונד ווידיאו
,בוגרת בית הספר לאמנות קלישר
בוגרת תואר ראשון (בהצטיינות) בפקולטה
 ומצטיינת,לאמנויות אוניברסיטת תל אביב
 השלימה.דקאן אוניברסיטת תל אביב
לימודים לתואר שני בפילוסופיה ולימוד
.בינתחומי באמנויות באוניברסיטת תל אביב
עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד
, בכנסים בינלאומיים,וקבוצתיות בארץ ובחו"ל
.ונמצאות באוספים ציבוריים ופרטיים
בעשייתה האמנותית יוצרת אינגה
,פונר קוקוס שפה המצליבה בין תחומי ידע
 ומייצרת מרחב, מדע ואמנות,טכנולוגיה
.חקירה המתרחש בסטודיו ובחלל התערוכה
דרך בניית מיצבים פיסוליים מרובדים
, שעווה,ושימוש בחומרים ראשוניים כמו גבס
 היא יוצרת דימויים, גומי וגרפיט,בטון
 חושפים את הפער בינם,המשדרים לואו־טק
 ומדגישים תהליכי שליטה,לבין ההיי־טק
 ואת, קריסת מערכות דיגיטליות,בידע
.היעלמות הקונקרטי ביומיום שלנו
 והאופן שבו אנו,השתנות הזיכרון
שומרים ומעבירים מידע אישי ותרבותי בעידן
הדיגיטלי הם העיסוק המרכזי בעבודותיה
, דרך טיפול במושגים כמו ארעיות.האחרונות
 וירטואלי, קונקרטי, שינוי דורי,מהירות
 חותרת פונר קוקוס להבין את,שמירה/וגיבוי
,המכניזמים שמאחורי תופעות יומיומיות
,לסמן ולהבהיר את השיבוש של המציאות
 מערער את הסדר,שבהיותו סמוי מתודעתנו
.והקיום האנושי המוכר

Born in Haifa in 1967
Lives and works in Tel Aviv
Aya Ben Ron holds a master’s degree in Fine
Art from Goldsmiths College, University of
London. Her works shift between site specific projects and installations to video and
animation. She is a lecturer at the University of Haifa and Hadassah Academic College,
Jerusalem. Ben Ron received several awards,
including Dizengoff Prize )2011(, and Isracard and Tel Aviv Museum of Art Prize for an
Israeli Artist )2009(.
In an age of fascination with the
prospect of healing and repair, Aya Ben Ron
uncovers the intricacies of caregiving, and
receiving care. Her works examine social
perceptions and visual representations of
the “ill” and of “illness” in today’s culture
and throughout history. Through the observation of physical and mental traumatic
situations, her works contemplate the human motivation, as well as her own personal passion – to rescue, repair, and recover.
Ben Ron questions scientific conventions, psychological theories, and spiritual
philosophies, choosing to focus on the
essence of medical ethics, and above all, the
power relations between the strong and the
weak. Using various aesthetic tactics, she
revisits notions of beauty and perfection,
offering a sober perspective on the very
idea of healing and recovery, in both the
public and personal sense. In her works, she
touches on different stages of the betrayal
of the body, between illness and death. In
her multifaceted works, the artist takes
us on a journey to a world from which we
often choose to avert our gaze, a world that
usually inspires fear and unease.

1967נולדה בחיפה ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
בעלת תואר שני באמנות מאוניברסיטת
 עבודותיה נעות בין. לונדון,גולדסמית׳
, ומיצביםsite specific projects
 מרצה באוניברסיטת.לווידיאו ואנימציה
.חיפה ובמכללה האקדמית הדסה ירושלים
 ובפרס,)2011( זכתה בפרס דיזנגוף
ישראכרט ומוזיאון תל אביב לאמנות לאמן
.)2009( ישראלי
בעידן בו אנשים מוקסמים מהאפשרות
 איה בן רון חושפת את,של ריפוי ותיקון
,המורכבות שבמתן וקבלת ההיסטוריה
 פיזיים,ודרך התבוננות במצבים טראומטיים
 עבודותיה מנכיחות את המוטיבציה,ונפשיים
האנושית בכלל ואת התשוקה האישית שלה
 בן רון. לתקן ולהבריא,בפרט – להציל
 תיאוריות,מערערת על מוסכמות מדעיות
 ובוחרת,פסיכולוגיות ופילוסופיות רוחניות
להתרכז במהותה של האתיקה הרפואית
ומעל לכול ביחסי הכוחות שבין החלש
 תוך שימוש בטקטיקות אסתטיות.והחזק
מגוונות היא בוחנת מחדש מושגים של יופי
 ובמבט מפוכח מתבוננת על עצם,ושלמות
 הן במובן הציבורי,רעיון התיקון וההחלמה
 היא עוסקת בשלבים שונים.והן במובן האישי
 ביצירות. בין החולי למוות,של בגידת הגוף
מרובות פנים לוקחת אותנו האמנית לסיור
בעולמות מהם אנו לרוב בוחרים להפנות את
. עולמות המעוררים בנו חשש,מבטנו

'אלכסנדר מנדלביץ
Alexander Mendelevich
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
65
Born in the Northern Caucasus
of Russia in 1979
Immigrated to Israel in 2000
Lives and works in Tel Aviv
Alexander Mendelevich graduated from
the Department of Photography, Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem.
He has participated in many international
exhibitions and festivals, including Japan
Media Festival )in which he received the
Excellence Prize(, Wiesbadener Fototage,
and the staged photography festival. He was
shortlisted several times for the Emerging
Photographer Fund by Burn Magazine, directed by Magnum photographer David Alan
Harvey. His works have been featured in
group exhibitions in Greece, Russia, Albania,
Czech Republic, US, Canada, Australia, Israel,
and Hungary.
In his works, Mendelevich looks for a
different type of human perfection, a space
that allows a different representation of
a portrait. A place where the connection
with the objects serves as a means for
looking, experimenting, and discovering
new thresholds of sensuality and relationships with one’s environment. The exposure
of the photographed subjects through a
quotidian drama, looks for perfection in
the imperfect. For Mendelevich, the main
document in photography that can come
close to a feeling of truth, independent
from the manipulation of the circumstances, is “pain.” In his works, disfigurement
serves as a trauma and shock. The seemingly strained and awkward body positions destabilize the sense of security and
certainty, rendering them more weak and
vulnerable and allowing them to open up.

אלדד מנוחין
Eldad Menuchin
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
64
1979נולד בפיאטיגורסק שבקווקז ב־
2000 הגיע לישראל בשנת
חי ויוצר בתל אביב

 השתתף.סיים לימודי צילום בבצלאל
,בתערוכות בינלאומיות ובפסטיבלים רבים
 בו זכה בפרס, פסטיבל המדיה ביפן:ביניהם
,המצוינות ובפסטיבל הצילום המבוים
 כמה מעבודותיו.Wiesbadener Fototage
Emerging Photographerעלו לגמר של
 בניהולו של,Fund by Burn Magazine
 עבודותיו.צלם מגנום דייוויד אלן הארווי
, ברוסיה,הוצגו בתערוכות קבוצתיות ביוון
, בקנדה, בארצות הברית, בצ'כיה,באלבניה
. בהונגריה ובישראל,באוסטרליה
בצילומיו מחפש מנדלביץ' שלמות
 מרחב שמאפשר,שונה של הדימוי האנושי
 בו מגע עם אובייקטים,ייצוג אחר של דיוקן
 ניסוי וגילוי ספים,מהווה אמצעי לחיפוש
.שונים של חושניות ויחסים עם הסביבה
החשיפה של הישות המצולמת דרך יצירת
,העמדה דרמטית בתוך סביבת היומיום
 בשביל.מחפשת את השלמות שבאי שלמות
מנדלביץ' המושא המרכזי שיכול להתקרב
לתחושה של האמת בצילום ולשאת ערך
 הוא− נטול תלות מניפולטיבית מהנסיבות
 העיוות והפגיעה בעבודותיו מעיד.""הכאב
 תנוחות.על נוכחותם של טראומה והלם
הגוף הלא נוחות כביכול לוקחות את תחושת
 הופכות את,הביטחון והוודאות של הדברים
המצולמים ליותר חלשים ופגיעים ומאפשרות
.להם להיפתח מול המצלמה

Born in Jerusalem in 1978
Live and works in Arad
Eldad Menuchin studied at Jerusalem High
School for the Arts, the Department of
Photography and Digital Media at Hadassah
Academic College, and the Department of
Photography at Bezalel Academy of Arts and
Design, Jerusalem. He participated in the
artist in residence programs Redline Beersheba and Art and Architecture Arad. Member of Haagaf Gallery, Haifa and co-founder
of Gate 3 gallery shop in Haifa.
Menuchin explores the land, its cities
and inhabitants, as it is manifested in
architecture, clothes, and the little rituals
that he encounters. He looks at the concrete, at IDF Training Base 1, at Arad, at the
life on the Israeli sidewalk, through subtle
gestures, without shouting. He whispers
the situation around us through slices of
reality, and at the same time appropriates
the tradition of the flâneur, New Topographics practices, and other precedents
from the history of photography into the
local language. Menuchin photographs in
Hebrew, resonating local artists who have
paved the way for him.

1978נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בערד
 המחלקה,בוגר התיכון לאמנויות בירושלים
 מכללת הדסה,לצילום ומדיה דיגיטלית
. בצלאל,והמחלקה לצילום
השתתף בתוכנית שהות אמן רדליין באר
 חבר. ובתוכנית אמנות אדריכלות ערד,שבע
 ומייסד שותף, חיפה,גלריית האגף השני
. חיפה, – חנות גלריה3 בשער
 את עריה,מנוחין תר את הארץ
ואת תושביה כפי שבאים לידי ביטוי
 בלבוש ובטקסים הקטנים,בארכיטקטורה
, הוא מסתכל על הבטון.אותם הוא פוקד
 על החיים במדרכה הישראלית1 על בה"ד
 הוא.והכול בנגיעות קטנות וללא צעקות
לוחש את המצב סביבנו על ידי חיתוכים של
, ובו בזמן מנכס את ז׳אנר השוטטות,מציאות
את מסורת הטופוגרפים החדשים ועוד
.תקדימים מתולדות הצילום לשפה מקומית
מנוחין מצלם בעברית ומהדהד את הצלמים
.המקומיים שסללו את דרכו

אריק קילמניק
Arik Kilemnik
פרס מפעל חיים
Lifetime Achievement Award
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Born in Rehovot in 1935
Lives and works in Jerusalem
Arik Kilemnik studied at Bezalel in Jerusalem in 1958-1961. After graduation, he
served as professor of prints and drawings
at the school. From 1963 to 1979 he lived in
New York, where he studied printing at the
Pratt Graphic Art Center, Brooklyn Museum
Art School, and Art Student League, and
later taught printmaking and drawing at
Cooper Union Art School. Upon his return
to Israel he taught printing and drawing
at Bezalel.
He received the Hermann Struck Award
for Art from the New Bezalel )1961(, Mordechai Ish-Shalom Award for Special Contribution to Art form the Jerusalem Artists’
House )1997(, and the Jerusalem Foundation
Prize in honor of Teddy Kollek for Leadership and Public Excellence )2001(. In 1984,
the Print Workshop received the Eugene
Kolb Prize for Israeli Graphic Art from Tel
Aviv Museum of Art.
Kilemnik was caught in the magic of
printmaking already as a student at Bezalel. The direct means of expression corresponded with his thinking at the time. His
dream, to establish a printing workshop in
Jerusalem, was born during his sojourn in
New York.
Marking 43 years of prolific contemporary artmaking this year, the Jerusalem
Print Workshop is considered one of the
leading workshops in the world, boasting a
broad and diverse scope of activity.

אנה ים
Anna Yam
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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1935נולד ברחובות ב־
חי ויוצר בירושלים
.1961-1958 למד בבצלאל בירושלים בשנים
לאחר סיום לימודיו שימש מרצה לרישום
1970-1963  בין השנים.והדפס בבית הספר
 שם למד הדפס במכון,התגורר בניו יורק
 בבית הספר לאמנות של מוזיאון,פראט
ברוקלין ובליגת הסטודנטים לאמנות בניו
 ולאחר מכן לימד הדפס ורישום בבית.יורק
 עם שובו לישראל.הספר קופר יוניון לאמנות
.שימש כמורה להדפס ולרישום בבצלאל
על יצירתו זכה בפרס הרמן שטרוק
 בפרס מרדכי,)1961( מטעם בצלאל החדש
איש שלום מטעם בית האמנים ירושלים
) ובפרס טדי קולק מטעם קרן ירושלים1997(
 זכתה סדנת ההדפס1984  בשנת.)2001(
בפרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית מטעם
.מוזיאון תל אביב לאמנות
קילמניק נלכד בקסמו של עולם ההדפס
 אמצעי הביטוי.כבר בזמן לימודיו בבצלאל
הישירים התאימו לדרך המחשבה שלו באותם
, להקים סדנת הדפס בירושלים, חלומו.הימים
.נולד בתקופת שהייתו בניו יורק
השנה מציינת סדנת ההדפס בירושלים
ארבעים ושלוש שנים של עשיה אמנותית
 ונחשבת לאחת הסדנאות,עכשווית פורה
 כשהיקף פעילותה הוא,החשובות בעולם
.גדול ומגוון יותר ביותר

Born in Yekaterinburg, Russia in 1980
Immigrated to Israel in 1992
Lives and works in Tel Aviv
Anna Yam holds an MFA )cum laude( from
Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem and a B.Ed. )cum laude( from HaMidrasha School of Art, Beit Berl College. She has
had solo exhibitions at Tel Aviv Museum of
Art, Helena Rubinstein Pavilion, Braverman
Gallery, HaMidrasha Gallery, and more. She
received several awards, including Young
Artist Award from the Ministry of Culture
and Sport and Morasha Art Foundation Prize
from Tel Aviv Museum of Art.
In her works, Anna Yam juxtaposes the
examination of the photographic language
with the exploration of immigration and
identity. Yam touches on the intersection
of childhood memories and adult life, and
the encounter between different languages
and cultures, and attempts to express the
feeling of being in-between – between
foreignness and belonging, assimilation
and differentiation, striving to create an
autonomous intermediate expanse. In the
photographs, Yam intentionally evokes a
feeling that something is wrong. She maintains that sense of constant foreignness,
and aspires to set up a stubborn barrier
between the viewer and the image.

1980 ב־, רוסיה,נולדה ביקטרינבורג
1992הגיעה לישראל ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 (בהצטיינות) מהמדרשהB.Ed בוגרת תוכנית
) (בהצטיינותM.F.A לאמנות בית ברל ותוכנית
 הציגה.של האקדמיה לאמנות בצלאל
,תערוכות יחיד במוזיאון תל אביב לאמנות
, במוזיאון תל אביב,בביתן הלנה רובינשטיין
 בגלריית המדרשה לאמנות,בגלריה ברוורמן
 זוכת פרס משרד התרבות לעידוד.ועוד
, פרס אמן צעיר של משרד התרבות,היצירה
פרס קרן מורשה לאמנות מטעם מוזיאון
.תל אביב ועוד
 מעמתת ומצליבה,אנה ים מפגישה
בעבודותיה את העיסוק בשפת הצילום עצמה
 ים.עם העיסוק בנושאים של זהות והגירה
נוגעת בתפר שבין זיכרונות ילדות לחיים
 ומנסה, במפגש השפות והתרבויות,הבוגרים
להביא לידי ביטוי את תחושת הביניים
, בין ההיטמעות והבידול,שבין זרות ושיוך
.מתוך שאיפה ליצור מרחב ביניים אוטונומי
בתצלומים מייצרת ים במכוון את ההרגשה
 היא משמרת את אותה.שמשהו אינו כשורה
תחושת זרות מתמדת ושואפת לבנות חיץ
.עיקש בין הצופה לדימוי

גוסטבו סגורסקי
Gustavo Sagorsky
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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Born in Argentina in 1975
Immigrated to Israel in 1998
Lives and works in Jerusalem
Gustavo Sagorsky has earned a bachelor’s
degree in photography )2004( and a master’s degree in fine art )2007( from Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem. His
works have been featured in over 10 solo
and group exhibitions at Israeli and international museums and galleries, including
UArts Philadelphia, Liepajas Museum, Latvia, Natural Museum, West Samoa, Jerusalem Artists’ House, Ashdod Art Museum,
and more. He has published several books,
including Carr itos )Santa Barbara, California(, and Appar ition s )Verona, Italy(.
Sagorsky has also curated several exhibitions in Israel and abroad, including Bild er
Ff ragen , Augsburg, Germany, and G uid e
to Lo cal Birds , The Gail Rubin Wildlife
Art Gallery, Jerusalem.
Sagorsky’s photographs are born from
the photographic moment itself, when the
image of a site reflects an internal, mental
image. He wishes to create images that are
as close as possible to his own perception,
and with that engender intimacy between
viewer and image, like the one that he experienced while taking the photograph. His
works offer introspection and a personal
and intimate perspective by expanding
meanings and perceptions – of the artwork
and of the viewer. He believes that art can
awaken senses and feelings that have become numb, overwhelmed by the torrent of
information, speed, and superficiality. His
photographs seem to stimulate the sensory
receptors that have stopped functioning
as a result of the turmoil and noise that
accompany contemporary everyday life.

'בועז אהרונוביץ
Boaz Aharonovitch
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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1975נולד בארגנטינה ב־
1998הגיע לישראל ב־
חי ויוצר בירושלים

 אקדמיה,בוגר תואר ראשון במחלקה לצילום
) ותואר שני2004( לאמנות ועיצוב בצלאל
 בצלאל,באמנות בתוכנית ללימודי המשך
. מרצה במחלקה לצילום בבצלאל.)2007(
סגורסקי הציג מעל לעשר תערוכות
,יחיד ותערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם
,ביניהן באוניברסיטה לאמנויות בפילדלפיה
 במוזיאון הטבע,במוזיאון לייפאיה בלטביה
 במוזיאון, ירושלים, בבית האמנים,בסמואה
 כמו כן הוציא לאור מספר.אשדוד ועוד
Carritos )Santa Barbara, ספרים וביניהם
California( Apparitions, )Verona,
 בנוסף אצר סגורסקי כמה תערוכות.)Italia
Bilder Fragen, בארץ ובעולם וביניהן
, ומגדיר ציפוריםAugsburg, Germany
. ירושלים,התחנה לחקר הציפורים
צילומיו של סגורסקי הם תולדה של רגע
 בהם מראה מקום משתקף,הצילום עצמו
 הוא מבקש ליצור דימויים.כמראה הנפש
 ובכך,הקרובים ככל הניתן לתפיסתו שלו
להשיג פעולה של אינטימיות וקרבה בין
 כמו זו שחווה הוא בשעה,הצופה לבין הדימוי
 עבודותיו מציעות התבוננות פנימית.שצילם
 באמצעות,ונקודת מבט אינטימית ואישית
 הן של,הרחבת המשמעויות והתפיסה
 הוא מאמין שאמנות.העבודה והן של הצופה
,יכולה לעורר חושים ותחושות רדומים
,תוצאה של כוחות אדירים של עומס מידע
 צילומיו כמו מעוררים את.מהירות ושטחיות
קולטני החישה שפסקה עבודתם כתוצאה
.מההמולה והרעש שהיומיום מביא עמו

Born in Jerusalem in 1970
Lives and works in Tel Aviv
Boaz Aharonovitch holds a BFA and an MFA
)both with honors( from the Department
of Photography, Bezalel Academy of Arts
and Design, Jerusalem. He received several
awards, including the Young Artist Award
of the Ministry of Culture and Sport, Rich
Foundation Award, and America-Israel
Cultural Foundation Award. Aharonovitch
has had over ten solo exhibitions, the most
recent of which at Tel Aviv Museum of Art,
and participated in many group shows,
among others at CAFA Art Museum, Beijing,
China; Bass Museum of Art, Miami; Herzliya Museum of Contemporary Art; and
Petach Tikva Museum of Art. His works are
included in private and public collections
in Israel and abroad. Between 2004-2016 he
served as a lecturer in art and photography at Minshar School of Art, University of
Haifa, and Bezalel Academy.
In his works, Aharonovitch brings to the
fore reflections on the history and future
of photography. His works look back and
forward at the same time, drawing on the
past as a platform for imagining the future
potential held in the image. His exploration
of the medium is manifested in each individual photograph, but gains added potency
from the accumulation of his works, when
these are viewed together.

1970נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בתל אביב
,בוגר בהצטיינות של התואר ראשון בבצלאל
) ובוגר בהצטיינותB.F.A( המחלקה לצילום
)M.F.A( של תוכנית התואר השני באמנויות
,של האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל
 זוכה פרס האמן הצעיר ופרס עידוד.ירושלים
,היצירה מטעם משרד התרבות והספורט
 הציג כעשר.פרס קרן ריץ' ופרס קרן שרת
 האחרונה שבהן במוזיאון,תערוכות יחיד
 והשתתף בתערוכות,תל אביב לאמנות
Cafa  בין השאר במוזיאון,קבוצתיות רבות
 מוזיאון, במיאמיbass  מוזיאון, סין,בבייג'ינג
הרצליה לאמנות עכשווית ומוזיאון פתח
 עבודותיו נמצאות באוספים פרטיים.תקוה
 בין השנים.וציבוריים בישראל ומחוצה לה
 היה מרצה לאמנות וצילום בבית2016-2004
 באוניברסיטת חיפה,הספר לאמנות מנשר
.ובאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים
אהרונוביץ' מציף בעבודתו הרהורים
 העבודות שלו.על תולדות ועתיד הצילום
 העבר משמש אותו,מסתכלות אחורה וקדימה
כבסיס לדמיין את הפוטנציאל העתידי של
 החקירה שלו את התחום משתקפת,הדימוי
בכל אחד מהתצלומים שלו אך מקבלת משנה
.תוקף בהתבוננות על הרצף

דפנה קפמן
Dafna Kaffeman
פרס העיצוב
Design Award
71
Born in Jerusalem in 1972
Lives and works in Tel Aviv
Dafna Kaffeman hold a BFA from Gerrit
Rietveld Academy, Amsterdam and an MFA
from Sandberg Instituut. She received the
Creative Encouragement Award from the
Ministry of Culture and Sport in 2011 . Her
works have been featured in solo exhibitions in Israeli and international museums
and galleries, among others at San Francisco Museum of Craft and Design, Washington
University Museum, and four solo shows
at Lorch+Seidel Gallery for Contemporary
Art, Berlin. Her works are included in the
collection of the Corning Museum of Glass,
Corning, NY; the Montreal Museum of Fine
Arts. Montreal, Canada; Victoria & Albert
Museum, London, England; Museum of
Modern Glass, Kunstsammlungen der Veste
Coburg, Coburg, Germany, and private collections. She is a senior lecturer at Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem.
Kaffeman uses various techniques,
including glass flameworking, embroidery, print, drawing, and sculpting, some
of which were excluded from contemporary art over the years. By incorporating
texts from print and broadcast media, and
iconographic references to the vegetation
of Israel, Kaffeman addresses sociopolitical
aspects and gender and national identity,
alongside questions of medium. In her
works she examines cultural spaces of
consciousness of commemoration, sacrifice, and mourning through the use of flora
imagery that looks as though it was taken
from a botanical lexicon. Her works are
characterized by a poetic outlook, simultaneously poignant and touching.

דבורה מורג
Dvora Morag
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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1972נולדה בירושלים ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
בוגרת תואר ראשון מהאקדמיה על
 ותואר שני באמנות,שם גריט ריטוולד
מהמוסד ללימודים גבוהים על שם סנדברג
 זכתה בפרס עידוד2011  בשנת.באמסטרדם
היצירה בתחום האמנות הפלסטית ממשרד
.התרבות והספורט
עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד
 בין היתר,במוזיאונים וגלריות בארץ ובעולם
,במוזיאון לאמנות ועיצוב בסן פרנסיסקו
,במוזיאון האוניברסיטאי בוושינגטון
ובארבע תערוכות יחיד בגלריית לורץ'־
 עבודותיה. ברלין,זיידל לאמנות עכשווית
,נכללות בין היתר באוסף מוזיאון קורנינג
 אוסף מוזיאון מונטריאול לאמנות,ניו יורק
, אוסף מוזיאון ויקטוריה ואלברט,עכשווית
, גרמניה, אוסף מוזיאון קובורג,לונדון
 מרצה בכירה באקדמיה.ובאוספים פרטיים
.לאמנות ועיצוב בצלאל
:קפמן עושה שימוש בטכניקות שונות
 רישום, הדפס, רקמה,עיבוד זכוכית במבער
 טכניקות שחלקן הודרו במשך השנים,ופיסול
 על־ידי שילוב של.מן האמנות העכשווית
,טקסטים מהמדיה הכתובה והמשודרת
והתייחסות איקונוגרפית לצמחייה ארץ
 מתייחסת קפמן להיבטים,ישראלית
,פוליטיים וזהות מגדרית ולאומית-חברתיים
 בעבודתה.לצד עיסוק בסוגיות מדיומליות
היא בוחנת מרחבי תודעה תרבותיים של
 הקרבה ואבלות באמצעות שימוש,הנצחה
בדימויי צמחים שכמו לקוחים מלקסיקון
, המתאפיינת במבט פואטי, עבודתה.בוטני
.נוקב ונוגע ללב בו־זמנית

Born in Nahalat Yehuda in 1949
Lives and works in Tel Aviv
After completing her master’s degree in
Biology, Dvora Morag studied at Bat Yam Art
Institute, in Seoul, Korea, and at HaMidrasha College of Art Education in Ramat HaSharon. She has taught sculpture at Kalisher
Institute of Technology and Art, Kibbutzim
College, and Avni Art Institute, where she
also served as head of the sculpture track.
Morag’s works explore the tension
between the sequence and the fragment,
and between assembly and deconstruction.
She looks at how we perceive and recognize ourselves, exposing the various ways
in which the objects and spaces around us
shape and define our identity. Her works
bring to the fore the memory that is being
formed in the present – memory as a reworking of our nascence, as a reflexive act
of the mind. Her point of view is extended
from within the inner world of domesticity,
and the dynamic interaction with the space
outside the home.

1949נולדה במושב נחלת יהודה ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
לאחר סיום לימודי תואר שני בביולוגיה
,עברה ללימודי אמנות במכון לאמנות בבת ים
השתלמה ברישום סיני במכחול ובגילוף בעץ
 ובמדרשה למורים לאמנות, קוריאה,בסיאול
.ברמת השרון
יצירותיה של מורג עוסקות במתח בין
 היא. ובין הרכבה לפירוק,הרצף לפרגמנט
,מתחקה אחרי אופני ההכרה של עצמיותנו
חושפת את הדרכים בהן האובייקטים
והחללים שבתוכם הם נמצאים מקיפים את
 בעבודותיה נחשף.חיינו ומגדירים את זהותנו
 הזיכרון כעיבוד− הזיכרון הנבנה בתוך ההווה
 הזיכרון כפעולה,מחדש של הראשית שלנו
 נקודת המבט.רפלקסיבית של התודעה
,השלה היא מתוך העולם הפנימי של הביתיות
והאינטראקציה הדינמית עם המרחב
.שמחוץ לבית

הדר גד
Hadar Gad
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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Born in Kibbutz Ein Harod Meuhad in 1960
Lives and works in Pardes Hanna
Hadar Gad graduated from Avni Institute
of Art and Academy Grand Chaumier, Paris.
She has exhibited solo shows at Ein Harod
Art Museum; Dwek Gallery at Mishkenot
Sha'ananim, Jerusalem; Breisach Municipal
Gallery, Freiburg, Germany; Grasse Municipal Gallery, France as well as in art fairs
and galleries in the US, Poland, Barcelona,
and Germany.
“The realism of Gad's landscapes wishes
to trace layers of memory, constituting
an intellectual and rational action before
arousing the senses. Beyond the desire for
a faithful representation, she wraps her
valley in a thin membrane, perhaps clouded,
perhaps dusty, which lends it the quality of
time standing still. Alongside her landscape
panoramas she grasps the details of the
place as embodying personal and collective
memory. This is not an ideal, romantic or
lofty landscape, and its components do not
fit the traditional definition of ‘still life.’
Turning her glance to the land below and
its characteristics, her eyes wander over a
fall of leaves, piles of twigs, a dried, bursting pomegranate, exposed Ficus roots and
rock formations, as if searching for something to take hold of. These are revealed
as representatives of still )life( landscape,
and confer upon the ‘place’ a human and
personal scale. It is they that remind us
that life is enclosed in it, that in days long
past, history happened here, a house, yard,
family were established. That today there is
a cemetery, tombstones, inscriptions.”

הדס רוזנברג ניר
Hadas Rosenberg Nir
פרס העיצוב
Design Award
72
1960נולדה בקיבוץ עין חרוד מאוחד ב־
חיה ויוצרת בפרדס חנה

למדה אמנות במכון אבני ובאקדמיה לאמנות
 הציגה שתי תערוכות יחיד במשכן.בפריז
 בגלריה דוויק במשכנות,לאמנות בעין חרוד
, בגלריה העירונית ברייסך,שאננים בירושלים
, בגלריה העירונית גראס, גרמניה,פרייבורג
 כמו גם בירידים ובגלריות בארצות,צרפת
. בספרד ובגרמניה, בפולין,הברית
הריאליזם הנופי של הדר גד מבקש
 ומהווה,להתחקות אחר שכבות של זיכרון
פעולה שכלית ורציונלית לפני שהוא משמש
 יותר מהשאיפה לתיאור.כגירוי עבור החושים
 היא עוטפת את עמק,נאמן למראה העין
 ספק, ספק מעורפל,יזרעאל בקרום דק
 המקנה לו איכות של זמן שעמד,מאובק
 לצד הפנורמות הנופיות שלה היא.מלכת
נאחזת בפרטי המקום כמגלמים של זיכרון
 רומנטי, זהו לא נוף אידילי.פרטי וקיבוצי
או נשגב ומרכיביו אינם נענים להגדרה
 כשגד מפנה."המסורתית של "טבע דומם
 אל אדמת המקום,את מבטה כלפי מטה
 משוטטות עיניה על פני נשורת,ומאפייניה
, רימון מתפקע מיובש, ערימות זרדים,עלים
,שורשי פיקוס חשופים ותצורות של אבנים
.כמבקשות אחר דבר מה שניתן להיאחז בו
הללו מתגלים כייצוגים של נוף (טבע) דומם
 הם.ומקנים ל"מקום" קנה מידה אנושי ואישי
 שבזמנים,המזכירים לנו שאצורים בו חיים
 שכוננו בו,רחוקים התחוללה בו היסטוריה
, שיש בו כיום בית קברות. משפחה, חצר,בית
. כתובת,מצבות

Born in Ashkelon in 1961
Lives and works in Rosh HaAyin
Hadas Rosenberg Nir graduated from
Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, and Advanced Studies program at Tel
Aviv University. She teaches at HaMidrasha
School of Art, Beit Berl College, and Basis
Art School.
From the beginning of her artistic
career, Hadas Rosenberg- Nir has challenged
the "sacred rules" of ceramics – unwritten,
but well-known rules. Driven by a sense of
urgency, she set out to break conventions
and deviate from the predictable main road.
The first unwritten rule is the "uniformity of matter." In order to challenge this
rule, she juxtaposes ceramic works with
furniture or wooden and metal pedestals,
combining castings, modelling and wheel
throwing techniques, and implementing
industrial techniques. The second unwritten rule is "proper" or "good” construction.
In Rosenberg-Nir’s works there are always
precarious situations, fine objects hanging
by a thread, attached to a ball or placed at
impossible angles. It is not that the works
are not made “properly” or “well,” they
simply do not look like ceramics. The third
unwritten rule of ceramics is the “beauty
of the glaze”: the common perception in
painting an object is totalness, meaning,
accentuating the beauty of the glazing
technique of the object’s entire surface.
Rosenberg-Nir does not present beautiful
glazes: she paints stripes, lines, and dots,
creates small paintings, handwritten lists,
or transfers photographs onto the object,
with precise, measured, and minimalist
touches.

1961נולדה באשקלון ב־
חיה ויוצרת בראש העין
בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל
.ולימודי המשך באוניברסיטת תל אביב
 ובבית.מלמדת במדרשה לאמנות בית ברל
.הספר בסיס לתרבות ואמנות
מראשית דרכה האמנותית כפרה
רוזנברג ניר בכל ה"עקרונות המקודשים" של
 אך ידועים, עקרונות בלתי כתובים,הקרמיקה
 היא עשתה זאת מתוך צורך בוער.היטב
לשבור מוסכמות ולהציג דימויים אחרים
."לחלוטין מכל מה שנקבע כ"דרך המלך
הכלל הבלתי כתוב הראשון הוא "אחידות
 כדי לנתץ כלל זה היא מחברת:"החומר
עבודות קרמיות עם רהיטים או בסיסי עץ
 עבודת יד, משלבת בין יציקות,ומתכת
 ומיישמת טכניקות תעשייתיות,ואבניים
 הכלל הבלתי כתוב השני.ביצירת האמנות
 אצל." או "בנייה טובה,"הוא "עשייה נכונה
,רוזנברג ניר יש תמיד מצבים של סיכון
 מחוברים,אובייקטים דקים ניצבים על בלימה
לכדור או ניצבים בזווית בלתי אפשרית; ולא
,"שגופי העבודות אינם בנויים "נכון" או "טוב
.אלא שהם בדרך כלל אינם נראים כקרמיקה
הכלל הבלתי כתוב השלישי של הקרמיקה
 בדרך כלל התפיסה:"הוא "יפי הגלזורה
,"המקובלת בצביעת החפץ היא "כוליות
הווה אומר להבליט את יפי טכניקת הצביעה
 אצל רוזנברג ניר.על פני גוף החפץ כולו
 קווים, היא צובעת פסים:אין גלזורות יפות
 רשימות, יוצרת ציורים קטנים,ונקודות
,בכתב יד או מעבירה צילומים על גוף העצם
. מדוד ומינימליסטי, במינון מדויק,באלכסון

ורה ולדימירסקי
Vera Vladimirsky
פרס האמנית הצעירה
Young Artist Award
75
Born in Ukraine in 1984
Immigrated to Israel in 1993
Lives and works in Tel Aviv
Vera Vladimirsky graduated from the Department of Photography and is currently
a student in the MFA program of Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem.
Vladimirsky’s subject matters and work
process draw on her personal biography, particularly the immigration experience. In her
works, she addresses the tension entailed
in the encounter between cultures, and
examines the relationship between them by
looking at the aesthetic codes that construct private and collective living spaces,
architecture and vegetation, the history of
photography, how the viewer reads imagery
and his relationship with the space.
She looks at the two cultures that
shaped her – Ukrainian and Israeli – with
a focus on cultural codes, the expressions of
ethos, and collective local narratives.
With her works, Vladimirsky wishes to
challenge the photographic medium and
question its ability to mediate reality. She
interferes in the representation process
using manual and digital means, in a
multilayered process that can sometimes
include photographing, printing, creating assemblages and photographing them
again, and in other instances – compiling
complex digital collages and repeating
patterns. These create complex hybrids that
defy a linear perception of time and space
and challenge traditional photographic
representation.

הילה בן ארי
Hilla Ben Ari
פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
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1984נולדה באוקראינה ב־
1993הגיעה לישראל ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 וכעת,בוגרת המחלקה לצילום של בצלאל
.סטודנטית בתוכנית התואר השני של בצלאל
התכנים בהם עוסקת ולדימירסקי
ותהליכי העבודה שלה נגזרים מהביוגרפיה
. ובפרט מחוויית ההגירה,האישית שלה
בעבודותיה היא מתייחסת למתח הנוצר
 ואת היחסים ביניהן,במפגש בין תרבויות
היא בוחנת באמצעות התבוננות בקודים
אסתטיים המבנים את מרחב המחייה הפרטי
,והקולקטיבי בארכיטקטורה ובצמחייה
בהיסטוריה של הצילום ובאופן בו הצופה
.קורא דימויים ומתייחס לחלל
היא בוחנת את שתי התרבויות מהן היא
הושפעה – האוקראינית והישראלית – בדגש
 ביטויים של אתוס,על קודים תרבותיים
.ונרטיב קולקטיבי מקומי
באמצעות עבודותיה ולדימירסקי
שואפת לאתגר את מדיום הצילום ולשאול
 היא מתערבת.על יכולתו לתווך מציאות
בתהליך הייצוג בשימוש בכלים ידניים
 כאשר תהליך העבודה שלה הינו,ודיגיטליים
 יצירת, הדפסה,מרובד וכולל לעתים צילום
אסמבלז'ים תלת־ממדיים באופן ידני וצילומם
 או במקרים אחרים יצירת קולאז'ים,מחדש
דיגיטליים מורכבים ודוגמאות החוזרות על
 כל זאת – ליצירת היברידים מורכבים,עצמן
המאתגרים תפיסה ליניארית של זמן וחלל
.וייצוג צילומי מסורתי

Born in Kibbutz Yagur in 1972
Lives and works in Tel Aviv
Hilla Ben Ari is a multidisciplinary artist.
She has exhibited in Israeli and international
museums and galleries and received many
awards, including Pins Prize for an Israeli
Print Artist, The Israel Museum )2016(; Kolb
Prize, Tel Aviv Museum of Art )2014(; Creative
Encouragement Award )2012(, and grants from
the Israel Lottery Council for Culture and
Art, Artis, Outset, and Ostrovsky Family Fund.
Her works are included in private and public
collections, including the collections of the
Israel Museum, Jerusalem, Tel Aviv Museum
of Art, and Haaretz.
Hilla Ben Ari’s works explore the relationship between body and space, positioning the body – in particular, the female
body – as an intersection of cultural, social,
and political contexts. Her works touch
on local culture and society, focusing on
kibbutz society, agriculture, the individual
and the collective, and on the relationship
between body and space. Her body of work
incorporates various artistic mediums,
including photography, video, movement,
and composition. She positions the figures
in challenging poses, and places them in an
agricultural landscape. They keep the pose
longer than one expects. This suspended duration holds intricate complexity manifested in the choice of video as a photographic
means of expression. The tension embedded in the works touches on the Zionist
ethos from a historical and contemporary
perspective.

1972נולדה בקיבוץ יגור ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 הציגה את עבודותיה.תחומית-אמנית רב
במוזיאונים וגלריות בארץ ובחו"ל וזכתה
 פרס פינס לגרפיקה: ביניהם,בפרסים
 ירושלים,ישראלית מטעם מוזיאון ישראל
 פרס קולב מטעם מוזיאון,)2016(
) ופרס עידוד היצירה2014( תל אביב
.)2012( מטעם משרד התרבות והספורט
 זכתה בתמיכות מועצת הפיס,כמו כן
 קרן אאוסט וקרן, עמותת ארטיס,לתרבות
 עבודותיה נרכשו.משפחת אוסטרובסקי
 ביניהם אוסף,לאוספים פרטיים וציבוריים
 אוסף מוזיאון תל אביב,מוזיאון ישראל
."ואוסף "הארץ
עבודותיה של הילה בן ארי בוחנות את
מערכת היחסים בין הגוף למרחב ומעמידות
את הגוף ככלל ואת הגוף הנשי בפרט כצומת
. חברתיים ופוליטיים,של הקשרים תרבותיים
,עבודותיה נוגעות בחברה ובתרבות המקומית
 בעבודת,ומתמקדות בחברה הקיבוצית
 ובמערכת היחסים, ביחיד ובקבוצה,אדמה
 גוף עבודתה מערב.בין הגוף למרחב
, וידיאו,ביטויי אמנות שונים כמו צילום
 היא מעצבת את.תנועה וקומפוזיציה
, כעל בלימה,הדמויות בתנוחות מאתגרות
 משך השהות.ושותלת אותן בנוף חקלאי
,שלהן בתנוחה הוא ארוך מכפי המצופה
וחופן מורכבות אצורה הבאה לידי ביטוי
 המתח.בבחירה בווידיאו כמבע של צילום
המוצפן ביצירות נוגע באתוס הציוני בראייה
.היסטורית ועכשווית

חליל בלבין
Halil Balabin
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
77
Born in Mateh Yehuda in 1987
Lives and works in Bat Yam
Halil Balabin works with traditional, labor
intensive, and meticulous crafts. His artistic practice can be divided into two distinct
type of works: the first explores biographical documentary subject matters through
which he looks at new possibilities of documentary representation, and the second
consists in material, elaborate works of a
humoristic and absurd nature, which fuse
together a broad range of familiar images.
With his bold imagery and his ability to breathe a new life into traditional
techniques like etching or sewing, Balabin
formulates a completely new language.
He takes on personal-family themes and
translates them into thought provoking
fundamental narratives. In his works, he
delves into moral, mental, and sexual situations with imaginative impetus, poignancy,
and humor and skillfully stages theatrical
and grotesque scenes on a miniature scale.
These are craft works that offer joyful,
figurative, playful, humoristic, and critical
approach to artmaking.
In the last three years, Halil Balabin
has been working in collaboration with the
artist Merav Kamel.

חלי מזראי
Helly Mizrai
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
76
1987נולד במטה יהודה ב־
חי ויוצר בבת ים
עוסק במלאכות יד מסורתיות בעלות אופי
 ועבודתו נחלקת לשני,עמלני ומדוקדק
 האחד הוא עיסוק בתכנים:אופני עבודה
דוקומנטריים ביוגרפיים דרכם הוא בוחן
 והשני,אפשרויות חדשות של ייצוג תיעודי
בעבודות חומריות מרובות פרטים בעלות
 שמערבבות יחדיו,אופי הומוריסטי ואבסורדי
.מגוון רחב של דימויים מוכרים
בדימויים הנועזים שלו וביכולתו
להחיות טכניקות מסורתיות כמו תחריט או
.תפירה יוצר בלבין שפה עכשווית לחלוטין
משפחתיים-הוא עוסק בתכנים אישיים
ומסב אותם לנרטיבים עקרוניים ומעוררי
 נפשיים, הוא נוגע במצבים מוסריים.מחשבה
 חריפות והומור,ומיניים בתנופה של דמיון
 לנסח סצנה, בקנה מידה מיניאטורי,ויכול
 אלו הן עבודות.תיאטרלית וגרוטסקית
, פיגורטיבית,קראפט שמציעות עשייה שמחה
. משחקית וביקורתית,הומוריסטית
בשלוש השנים האחרונות פועל בשיתוף
.פעולה עם האמנית מרב קמל

Born in Ramat Gan in 1969
Lives and works in Tel Aviv
Helly Mizrai studied at the Advanced Studies program of HaMidrasha School of Art,
Beit Berl College. She works with video art,
installation, and performance. Her works
have been featured in solo exhibitions at
Kav 16 Gallery, Mamuta Center, Nachshon
Gallery, Rishon LeZion Art Gallery, and in
group exhibitions at the Israeli Center for
Digital Art in Holon, MoBY: Museums of Bat
Yam, HaMidrasha Art Gallery, and Haifa
Museum of Art. In addition, her works have
been screened in film festivals around the
world. She is currently working on her first
feature film.
Mizrai’s works touch on concepts like
testimony, archive, memory, history, preservation, and commemoration. The works involve a profound exploration of places, historical stories recounted by witnesses, and
the formulation of alternative narratives.
The works are characterized by a multilayered structure and complexity that forces
the viewer to take an active part in shaping
of the memory and the historical story. In
the photographic series Ret urn and A rena
she examines the interaction between man
and place, and the modes of representation
through which body gestures and positioning in space can be interpreted as a story
and a testament.

1969נולדה ברמת גן ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
בוגרת המסלול ללימודי המשך באמנות
 פועלת כאמנית.במדרשה לאמנות בית ברל
 עבודותיה הוצגו. מיצב ומיצג,וידיאו
 מרכז,16 בתערוכות יחיד בגלריה קו
 הגלריה בראשון, גלריה נחשון,מעמותה
 בתערוכות קבוצתיות במרכז לאמנות,לציון
, במוזיאון מובי בבת ים,דיגיטלית בחולון
בגלריית המדרשה לאמנות ובמוזיאון לאמנות
 עובדת. ובפסטיבלים לקולנוע בעולם,חיפה
.כרגע על סרט הביכורים שלה באורך מלא
במרכז העבודה של מזראי וכנקודת
, ארכיון,התחלה עומדים המושגים עדות
 העבודות. שימור והנצחה, היסטוריה,זיכרון
,כרוכות בחקירה לעומק של מקומות
,סיפורים היסטוריים המסופרים על ידי עדים
 בעבודותיה היא.ויצירת נרטיביים חלופיים
מעמתת בין חומרים היסטוריים וחומרים
 וחושפת תוך כדי כך מובנים,בדויים
 העבודות מתאפיינות.מורכבים של המציאות
ברב־שכבתיות ובמורכבות אשר מחייבת
את הצופה להשתתף בעצם עיצוב הזיכרון
.והסיפור ההיסטורי

יובל אצילי
Yuval Atzili
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
79
Born in Kiryat Ono in 1986
Lives and works in Tel Aviv
Graduated from the Department of Photography and MFA program of Bezalel Academy
of Arts and Design, Jerusalem.
Yuval Atzili works with photography,
video, and paper. He photographs and uses
the photographic film and other sculptural materials, like feathers – which are a
central motif in his works. His photographs
wish to incorporate new and additional
ways of expression, and with that return to
an exploration of the material. His artistic
practice includes works that focus on the
world of fauna and flora, alongside works
that introduce questions concerning Israeli
masculinity and gender identity. By juxtaposing the two, for instance embedding
distinct sexual codes in models of birds,
Atzili uses humor to turn the spotlight
on what is often taken for granted: be it
beautiful, embarrassing, ephemeral, or
repulsive – allowing the viewer to observe
and see its unique aspect or shed light on
the disturbing elements in it.

טניה פרמינגר
Tanya Preminger
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
78
1986נולד בקרית אונו ב־
חי ויוצר בתל אביב
בוגר המחלקה לצילום והתכנית לתואר שני
.)MFA( בבצלאל
. הווידיאו והנייר,פועל במדיום הצילום
, הוא החומר הצילומי,מצלם ומשתמש בפילם
 שהן,ובחומרי פיסול נוספים דוגמת נוצות
 צילומיו מבקשים.חלק מהותי בעבודותיו
,לספח אליהם דרכי ביטוי נוספות וחדשות
 הוא משלב.ומבקשים לשוב ולעסוק בחומר
בין עבודות הלקוחות מעולם החי והצומח
לעבודות העוסקות בשאלות על גבריות
 באמצעות החיבור.ישראלית וזהות מגדרית
 דוגמת הצפנה של קודים,בין השתיים
מיניים מובהקים לתוך דגמים של בעלי כנף
 מנכיח אצילי בעבודותיו בהומור,למיניהם
 בין אם:את מה שנתפס לכאורה כמובן מאליו
 בבר־החלוף או במעורר, במביך,מדובר ביפה
דחייה – הוא מאפשר לצופה להתבונן
 או מרמז על מה,ולראות גם את המיוחד שבו
.שמטריד בו

Born in the Soviet Union in 1944
Immigrated to Israel in 1972
Lives and works in Arsuf
Preminger holds a master’s degree from
Surikov Academy of Arts, Moscow, Russia.
She works with various mediums including
sculpture, landscape art, installation, and
photography. Preminger has received 19
awards and prizes, exhibited some 30 solo
shows, participated in over 90 group shows,
and created about 80 sculpture and land
works on display all over the world.
In her works, Tanya Preminger wishes to
express spiritual concepts through tangible
materials, and make tangible the immaterial
essence of things through physical materials,
fundamental elements of nature. Personal-feminine themes such as life and death,
birth and love, are fundamental components
of human nature, and central subjects in
the history of art, as well as in Preminger’s
artistic exploration.
A free ludic quality, which has preserved
the spirit of an eternal child, is the key to
Preminger’s creative world. Her prolific work
with an unlimited range of materials and
media bespeaks a dynamic world that cuts
across definitions: she touches on archaic
sculpture, Pop Art, geometric Minimalism,
Land Art, figurative sculpture, garden design,
Conceptualism, body sculpture, anything. Her
inexhaustible passion to sculpt, her creative
verve and fiery imagination have attested to
her venture into new artistic domains.
Preminger’s work is based on systemic disruption. She turns solid into liquid,
inanimate into animate, small into large, a
practical domestic object into an exterior
impractical object, and so on. She is the omnipotent creator.

1944 ב־, רוסיה,נולדה בטאגאנרוג
1972הגיעה לישראל ב־
חיה ויוצרת במושב ארסוף
בעלת תואר שני באמנות מהאקדמיה
. רוסיה, מוסקבה,לאמנויות סוריקוב
 אמנות, פיסול:עובדת בחומרים שונים
 פרסים19 זכתה ב־. צילום, התקנה,בנוף
 תערוכות30 הציגה כ־,ברחבי העולם
 תערוכות90 השתתפה בלמעלה מ־,יחיד
 פסלים80 וכ־,קבוצתיות ברחבי העולם
.ופסלי נוף שלה מוצגים ברחבי העולם
טניה פרמינגר מבקשת לבטא מושגים
 ולהביע,רוחניים דרך חומרים מוחשיים
את המהות הלא מהותית של הדברים
 אלמנטים,באמצעות החומרים הפיזיים
נשיים- מוטיבים אישיים.יסודיים מהטבע
כמו חיים ומוות ולידה ואהבה הם מרכיבים
 המעסיקים את,בסיסיים של הטבע האנושי
. וגם את טניה עצמה,האמנות מאז ומעולם
 השומרת על רוחה,משחקיות חופשית
 היא מפתח לעולמה,של ילדה נצחית
 השופעת יצירה,היצירתי של פרמינגר
נטולת גבולות של התנסות בחומרים
: עולם דינמי הפורץ כל הגדרה,ומדיומים
, בפופ ארט,היא נוגעת בפיסול ארכאיסטי
, בעבודות אדמה,במינימליזם גיאומטרי
, במושגיות, בעיצוב גנים,בפיסול פיגורטיבי
 תאוות פיסול בלתי. במה לא,בפיסול גוף
 אנרגיה יוצרת ודמיון יוקד הוכיחו,נדלית
.פלישה למרחבים אמנותיים חדשים
יצירתה של פרמינגר מושתתת על
, היא הופכת מוצק לנוזל.שיבושי מערכות
 חפץ פנים שימושי, קטן לגדול,דומם לחי
 היא. וכיו"ב,לאובייקט חוץ בלתי שימושי
.הבוראת הכול יכולה

יסמין דייויס
Yasmin Davis
פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
81
Born in 1981 in Tel Aviv
Lives and works in Tel Aviv
Yasmin Davis holds bachelor’s and master’s
degrees from HaMidrasha School of Art,
Beit Berl College. Her video works have been
featured in three solo exhibitions and in
several group exhibitions and festivals in
Israel and abroad, including: FIDMarseille
international film festival )Marseille,
France(; FIAC international art fair )Paris,
France(; Hong-Gah Museum International Video Art Exhibition )TIVA(, )Taipei,
Taiwan(; Space/Time Berlin video and
performance festival )Berlin, Germany(; and
solo screening at Contexts, international
Sokolowsko Festival of Ephemeral Art.
Davis creates meticulous works using
her own image. The pace of her works
follows her breathing and challenges the
viewer with questions about the perception
of time, reality, space, and imagination. Davis’s clever use of camera movements gives
the camera an integral role in the work as
another protagonist. Using technical means,
she undermines the viewers’ ability to distinguish between states of consciousness:
sleep and wakefulness, dream and reality.
Davis looks at her observation mechanism no less than at the object of observation itself. The limitations of the medium
and its means serve as the starting point
for her creative process. The reflexive
gaze brings to the fore questions about
art and its place in the world, but first
and foremost, it serves her as a tool for
introspection. The logic of action dictates
the sequence of events in the video. Her
works are characterized by inner attention,
aesthetics, and the poetic expression.

יונתן הירשפלד
Jonathan Hirschfeld
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
80
1981נולדה בתל אביב ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
בוגרת התואר הראשון ותוכנית ההמשך
 עבודות.של המדרשה לאמנות בית ברל
הווידיאו שלה הוצגו בשלוש תערוכות יחיד
ובמספר תערוכות קבוצתיות ופסטיבלים
FIDMarseille : ביניהם.בישראל ובעולם
,) צרפת,פסטיבל סרטים בינלאומי (מרסיי
 מוזיאון, פריז,FIAC יריד האמנות הבינלאומי
 תערוכת וידיאו ארטHong-Gah − TIVA
SPACE/TIME , טאיוואן, טאיפיי,בינלאומית
 ברלין, פסטיבל וידיאו ופרפורמנסBERLIN
Contexts − Festival of-והקרנת יחיד ב
. פולין,Ephemeral Art in Sokolowsko
יסמין דייויס יוצרת עבודות מוקפדות
 המקצב של.תוך שימוש בדמותה עצמה
יצירתה עוקב אחר זמן נשימתה ומאתגר את
, מציאות,הצופה בשאלות של תפיסת זמן
 השימוש המושכל של דייויס.מרחב ודמיון
 מקנה למצלמה תפקיד,בתנועות המצלמה
 דרך.אינטגרלי בתוך היצירה כעוד שחקן
האמצעים הטכניים היא מתעתעת בתודעת
הצופים בזיהוי בין מצבי הכרה של שינה
. חלום ומציאות,וערות
יסמין דייויס מתבוננת במנגנון
ההתבוננות שלה לא פחות מאשר במושא
 מגבלות המדיום והאמצעים.ההתבוננות
.הם נקודת הפתיחה לתהליך היצירה שלה
המבט הרפלקסיבי מאפשר לשאול שאלות
 אך לפני,על אמנות ועל מקומה בעולם
הכול הוא מהווה עבורה מבט רפלקסיבי על
 היגיון.עצמה ועל התהליכים הפנימיים שלה
הפעולה בעבודה על סרט מכתיב עבורה
, הקשב הפנימי.את השתלשלות הדברים
האסתטיקה והמבע הפואטי מאפיינים
.את עבודותיה

Born in Jerusalem in 1979
Lives and works in Tel Aviv
Jonathan Hirschfeld holds a bachelor’s
degree from Bezalel Academy of Arts and
Design, Jerusalem, and a master’s degree
from the University of Tel Aviv. His works
have been exhibited in many galleries
and museums in Israel, Germany, and New
York. He writes for Erev Rav, Alachson,
and Haaretz Culture and Literature supplement. Co-founder of the cooperative
gallery Hanina.
In a world where the notions of the
subject, freedom of choice, and authentic
experience are under a 100-year-old attack,
Jonathan Hirschfeld’s artistic practice
and life’s work – which include writing,
curating, co-founding Hanina Gallery, and
lectures – is a desperate, yet hopefully
heroic, battle to rehabilitate these notions
to some degree. He finds a primordial
and acute field, capable of pre-linguistic
expressions, in painting. At the same time,
his painting is never naïve, descriptive,
populist, or topical. It is cultured, refined,
and rooted in the history of art alongside
local sensibilities.

1979נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בתל אביב
 ותואר שני,בוגר תואר ראשון מבצלאל
 הציג בגלריות.מאוניברסיטת תל אביב
. בגרמניה ובניו יורק,ובמוזיאונים רבים בארץ
 "אלכסון" ו"תרבות,"כותב מעל דפי "ערב רב
 ממקימי הגלריה."וספרות" של "הארץ
.השיתופית חנינא
 חופש,בעולם בו מושג הסובייקט
הבחירה והחוויה האותנטית נמצאים תחת
 יצירתו האמנותית,מתקפה בת מאה שנה
 הכוללים,ומפעל חייו של יונתן הירשפלד
, הקמת גלריה חנינא, האוצרות,את הכתיבה
−  היא קרב נסיגה נואש אך,והרצאות
 לשיקום מסוים של מושגים− בתקווה הרואי
 בציור הוא מוצא שדה קמאי וחריף.אלו
.המסוגל למבעים קדם־שפתיים
יחד עם זאת הציור שלו לעולם אינו
 פונה אל העולם ולעולם, תיאורי,תמים
 מיוסד, מעודן, הוא תרבותי.אינו אקטואלי
על עידנים של תולדות האמנות הכללית
.ורגישויות מקומיות

מידד אליהו
Meydad Eliyahu
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
83
Born in Mesilat Zion in 1983
Lives and works in Jerusalem
Meydad Eliyahu is an artist, a researcher,
and an activist. He has received several prizes including the Jerusalem Print
Workshop grant )2012(, Shoshana Ish Shalom
Prize )2011(, and Elizabeth Greenshields
Foundation Grant, Canada )2009(. Eliyahu graduated from the Jerusalem Studio
School master class )2005-2008(, studied
printmaking at the Jerusalem Print Workshop )2009-2010(, and practiced Japanese
calligraphy and ink painting under Master
Kazuo Ishii )2009-2011(. Co-founded Kera
group for drawing and poetry, and Katamona – a gallery and library in the public
space of Katamon neighborhood, Jerusalem.
He currently works with Empty House group
and HaMiffal in Jerusalem.
In his site-specific painting installations, Eliyahu explores the link between
identity, place, and alternative history.
Jerusalem, where he lives and works, serves
him as a challenging and fascinating case
study of the possibility of the artist, a group
of artists, and the artistic action to bring
about change and movement.
Artistic and material traditions often
serve Eliyahu as the basis for a new piece,
allowing him to undermine the canonical
narratives. The treatment of the traditional
is in effect a formulation of a new context for the layers of history and various
cultural dialogues that took place, and for
the most part continue to take place, in
any artwork, and in fact in any material
physical space.

מחמוד קייס
Mahmood Kaiss
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
82
1983נולד במושב מסילת ציון ב־
חי ויוצר בירושלים
 זוכה פרס שושנה. חוקר ואקטיביסט,אמן
, מלגת אליזבת גרינשילדס,)2011( איש שלום
 ומלגת יצירה בסדנת ההדפס,)2009( קנדה
.)2012( בירושלים
בוגר לימודים בכיתת האמן של ישראל
 לימודי קליגרפיה,)2008-2005( הרשברג
וציור יפני אצל מאסטר קזואו אישיאי
 ולימודי הדפס בסדנת ההדפס,)2011-2009(
 ממקימי קבוצת קרע.)2011-2009( בירושלים
 גלריה וספרייה− לרישום ושירה וקטמונה
 חלק. ירושלים,במרחב הציבורי בקטמונים
.מקבוצת בית ריק ופרויקט המפעל בירושלים
 באמצעות הצבות,אליהו בוחן בעבודותיו
, את הקשר בין זהות,ציור תלויות מקום
 בה, ירושלים.היסטוריה אלטרנטיבית ומקום
 משמשת עבורו מקרה,הוא מתגורר ויוצר
מבחן מאתגר ומרתק של האפשרות של
 אמנים והפעולה האמנותית לחולל,אמן
.שינוי ופעולה
מסורות אמנותיות וחומריות משמשות
את אליהו לעתים קרובות כמצע ליצירה
 ומאפשרות לו לחתור בעזרתן,חדשה
.תחת תפיסות קיימות של נרטיבים קנוניים
ההתייחסות למסורתי היא למעשה סוג של
יצירת הקשר חדש לשכבות ההיסטוריה
,והדיאלוגים התרבותיים השונים שהתקיימו
ולרוב ממשיכים להתקיים בכל יצירת אמנות
.ולמעשה בכל מרחב פיזי חומרי

Born in 1985 in Nahf, Western Galilee
Lives and works Nahf
Mahmood Kaiss studied in the Fine Art track
at Sakhnin Academic College, gaining an art
instructor diploma upon his graduation.
He continued his studies at the University
of Haifa Department of Fine Arts, gaining
a bachelor’s degree )with honors(, and a
master's degree with an excellence award.
In 2013 he co-founded Aviad Gallery, as part
of Complex 21 project for urban renewal in
Haifa. In 2015 he exhibited his solo exhibition A rab es q ue #3 at Tel Aviv Museum of
Art, with the support of the Israel Lottery
Council for Culture and Arts.
In his works, Mahmood Kaiss explores
the possibility and meaning of severing
a shape from its familiar and traditional
manifestation, and displacing it into a different conceptual, aesthetic, and material
world. His installations and sculptures retain some of the characteristics of the traditional images, while relinquishing other
characteristics, or radically transforming
them altogether. With that, his works –
which draw on the traditions of readymade
and site-specific installations – introduce
questions about context.

 בכפר נחף בגליל המערבי1985נולד ב־
בו חי ויוצר עד היום
למד במסלול לימודי אמנות במכללת מרכז
 ועם סיום הלימודים קיבל,הגליל בסכנין
 המשיך.תעודת מדריך מוסמך באמנות
ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת חיפה
,בחוג לאמנות יצירה וסיים אותם בהצטיינות
ולאחריהם השלים לימודי תואר שני וקיבל
.פרס על הישגים גבוהים
 היה חבר שותף בהקמת2013ב־
21 גלריית אב ּיאד במסגרת פרויקט מתחם
 הוצגה2015 ב־.להתחדשות עירונית בחיפה
 במוזיאון3# תערוכת היחיד שלו ערבס ק
. בעידוד מפעל הפיס,תל אביב
באמצעות העבודות שלו בודק מחמוד
קייס את האפשרות והמשמעות של ניתוק
,הצורה מהאופן המוכר והמסורתי שלה
 אסתטי וחומרי,והתקתה לתוך עולם רעיוני
 כך הוא מעלה שאלות העוסקות.אחר
 המיצבים והפסלים של קייס.בהקשר
שומרים על חלק מן המאפיינים של הדימוי
 אך מוותרים כליל על תכונות,המסורתי
. או עורכים בו שינויים מרחיקי לכת,אחרות
כך מכליאות עבודותיו של קייס את אמנותו
ביחד עם מסורת אמנות הרדי מייד ומיצבים
.תלויי מקום

)נטליה קוזנצובה (וולקוביץ׳
Natasha Kuznetsova )Volkovich(
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
85
Born in Russia in 1955
Immigrated to Israel in 1992
Lives and works in Bnei Ayish
Natasha Kuznetsova studied at Surikov Art
Academy, Moscow, Russia. She received
many awards, including the Shoshana and
Mordechai Ish Shalom for New Immigrant
Artists )1996(, and a grant from the German
Ministry of Culture )1996(. She has exhibited
many solo shows, among them: For Whom
the M usic P l ays , N&N Aman Gallery, Tel
Aviv; Childho o d Mem or y , Gallery IG, Paris
France; Different Realit y , The Jerusalem
Artists’ House; Painting, Gallery IG, Paris
France; Small an d Other G ullivers ,
Gallery Espace Polysemie, Marseille; Bl a ck
on G old , Guest Studio, Haus Bamberger,
Germany, and more.
In recent years, Natasha Kuznetsova’s
works express a celebration of contrasts:
bringing together a light, humoristic
approach with profound observation and
poignant philosophical statement. Her
treatment of the paintings’ surface becomes a message in itself, bringing to mind
graffiti paintings and comic strips, alongside elements that demonstrate a classical
drawing and painting quality.
Kuznetsov engages in an ongoing dialogue with humanity’s mental state, the
current cultural climate, and the history
of art through different periods. The series
of paintings focus on the one hand on the
artist’s internal world, and on the other
hand on everyday life and the problematics
of the human condition.

מיכל חלבין
Michal Chelbin
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
84
1955נולדה ברוסיה ב־
1992הגיעה לישראל ב־
גרה ויוצרת במושב בני עי"ש

.למדה באקדמיה לאמנות סוריקוב במוסקבה
זכתה בפרס שושנה ומרדכי איש שלום
 קיבלה מלגה ממשרד,)1994( לאמנים עולים
 הציגה תערוכות.)1996( התרבות הגרמני
, בין השאר בגלריה נ&נ אמן,יחיד רבות
, בבית האמנים בירושלים, בפריזIG בגלריית
 בבית, במרסייEspace Polysemie בגלריה
. גרמניה ועוד,במברגר ברנסבורג
בשנים האחרונות מבטאות עבודותיה
 מפגש בין:של קוזנצובה חגיגה של ניגודים
 לבין התבוננות,גישה הומוריסטית קלילה
 אופן.מעמיקה ואמירה פילוסופית נוקבת
 בעבודותיה של,הטיפול במשטח הציורי
 הופך למסר בפני עצמו המאזכר ציורי,נטשה
 וכוללים,גרפיטי וסטריפים של קומיקס
אלמנטים הנושאים איכויות של הציור
.והרישום הקלאסי
עבודותיה של קוזנצובה נמצאות בתהליך
של דיאלוג מתמיד של מצבה הפסיכולוגי
 עם האקלים התרבותי השורר,של האנושות
.בעולם ועם תולדות האמנות לדורותיה
סדרות הציורים מתמקדות מצד אחד בעולמה
 ומן הצד השני בשגרת,הפנימי של האמנית
.היומיום ובבעייתיות של הקיום האנושי

Born in Haifa in 1974
Lives and works in Ofer on the Carmel
Michal Chelbin graduated with honors
from the Photography Department of WIZO
Haifa Academy of Design and Education.
Her works have been featured in numerous group shows in galleries and museums
around the world, and are included in many
private and public collections, including the
collections of Tel Aviv Museum of Art; Haifa
Museums; the Metropolitan Museum, New
York; Portland Museum of Art; San Francisco
Museum of Modern Art )SFMoMA(; the Jewish
Museum, New York; Milwaukee Art Museum;
and the Getty Museum, LA. She has published
three successful photography books and is
the winner of the 2007 Constantiner Photography Award for an Israeli Artist of Tel Aviv
Museum of Art.
Chelbin’s work centers around the human figure, which is the force that propels
the photographs. She is fascinated with the
human capacity to hold opposing and clashing properties at the same time and delves
into the contrast between young and old
and between the fantastic and the realistic.
The outcome wishes to trigger questions
more than it does to provide answers. Her
solution for the pieces is as good as the
viewer’s, if not less. Art is Chelbin’s way to
explore universal themes such as the mystery of adolescence, the complexity of the
family unit, and the pursuit of fame.

1974נולדה בחיפה ב־
חיה ויוצרת במושב עופר שבכרמל
בוגרת בהצטיינות של המחלקה לצילום
.באקדמיה לחינוך ועיצוב ויצ"ו חיפה
עבודותיה הוצגו בגלריות ומוזיאונים בעולם
.במספר רב של תערוכות יחיד וקבוצתיות
עבודותיה נמצאות באוספים ציבוריים
, ביניהם מוזיאון תל אביב,ופרטיים רבים
, מוזיאון המטרופוליטן לאמנות,מוזיאון חיפה
, המוזיאון היהודי של ניו יורק,ניו יורק
 מוזיאון סן,המוזיאון לאמנות של פורטלנד
 מוזיאון האמנות,פרנסיסקו לאמנות מודרנית
. ומוזיאון גטי בלוס אנג'לס,של מילווקי
פרסמה שלושה ספרי צילום מצליחים והיא
2007 כלת פרס קונסטנטינר לצילום לשנת
.מטעם מוזיאון תל אביב
,במרכז עבודתה של חלבין עומד האדם
 היכולת להכיל.והוא הכוח המניע את הצילום
ניגודים ותכונות סותרות היא תכונה אנושית
–  וניגודים מושכים אותה עד מאוד,מרתקת
 בין פנטסטי, בין זקן לצעיר,בין ישן לחדש
 התוצאה מבקשת לעורר שאלות.לריאליסטי
 הפתרון שלה.יותר מאשר לספק תשובות
. אם לא פחות,ליצירה טוב כמו זה של הצופה
אמנות היא הדרך של חלבין לעסוק בנושאים
 כמו מסתרי,אוניברסליים המסקרנים אותה
 מורכבות התא המשפחתי,גיל ההתבגרות
.והשאיפה לתהילה

נירה פרג
Nira Pereg
פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
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Born in in Tel Aviv, in 1969
Lives and works in Tel Aviv
Nira Pereg received her BFA from Cooper
Union, New York, US, and MFA from Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem. Her
works have been exhibited, among others,
at Center Pompidou Paris; PS 1, New York;
Hirshhorn Museum, DC USA; HDK Berlin; KW
Berlin; ZKM Karlsruhe; the Israel Museum,
Jerusalem; Tel Aviv Museum of Art; Shanghai Biennial, China; Sao Paulo Biennial, Brazil; and La Biennale Architettura di Venezia.
She received the Nathan Gottesdiener Foundation Israeli Art Prize for Young Artist.
Pereg’s multichannel video installations
challenge the status quo of any territory
in which she immerses herself. Anchoring
her work in documentary practice, she
formulates her own “play of resolutions”
by juxtaposing the “real” with “fake”
studio produced soundtracks. In her video
installations, the events caught on camera
undergo defamiliarization and manipulation through the videos and how they are
displayed in the space of the exhibition.
The inextricable link between spirit and
matter in public spaces of religious/political/military presence, serves as a platform
for Pereg’s interest and involvement in the
social manifestations and symptoms of
structures that influence our lives.
Focusing on purportedly mundane
actions, Pereg looks at social, religious, and
cultural tensions. She offers a quiet, uninvolved portrayal of places that are almost
considered blind spots, and does not allow
the viewer to remain passive and detached,
but rather demands of him to formulate
a position.

ניר עברון
Nir Evron
פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
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1969נולדה בתל אביב ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
, ניו יורק,סיימה תואר ראשון בקופר יוניון
 עבודותיה. ירושלים,ותואר שני בבצלאל
,של פרג הוצגו בין היתר במרכז פומפידו
, במוזיאון הירשהורן, ניו יורק,PS1 ב־,פריז
 במרכז, ברלין, בקונסוורקה,וושינגטון הבירה
 במוזיאון, גרמניה,לתרבות מדיה בקרלסרוהה
, במוזיאון תל אביב לאמנות, ירושלים,ישראל
 בביאנלה של סאו, סין,בביאנלה של שנגחאי
 ובביאנלה לארכיטקטורה, ברזיל,פאולו
 פרג קיבלה את פרס נתן גוטסדינר.בוונציה
.לאמן צעיר
מיצבי הווידיאו מרובי הערוצים של
פרג מאתגרים את הסטטוס קוו בכל אתר
 מתוך עיגון עבודתה.בו היא מתערבת
 פרג יוצאת להמציא משחקי,בתיעודי
רזולוציה שונים בהם היא משלבת חומר גלם
תיעודי עם ערוצי סאונד עשויים אותם היא
 במיצבי הווידיאו של פרג.מרכיבה בסטודיו
האירועים שנקלטו במצלמה עוברים הרחקה
ועיבוד באופן שמקבל ביטוי הן בסרטים והן
 הנושאים השונים בהם.באופן ההצבה בחלל
 כוללים שילוב של הרוחני,עוסקות עבודותיה
והמעשי והאופן בו אלה מעורבבים ללא הכר
. צבאיים ופוליטיים,כמעט באתרים דתיים
 נוגעות באתרים שהם, עבודותיה,בכך
.סימפטומטיים לחיינו
פרג מתמקדת בפעולות בנאליות
 ובאמצעותן עוסקת במתחים,לכאורה
 היא מציעה. דתיים ותרבותיים,חברתיים
התבוננות שקטה ובלתי מתערבת במקומות
 ואינה,שנחשבים כמעט כנקודת עיוורון
מאפשרת לצופה להישאר פסיבי ובלתי
 אלא נדרש לנסח לעצמו עמדה בעצם,מעורב
.הנחת הדיון לפתחו

Born in Herzliya in 1974
Lives and works in Tel Aviv
Nir Evron holds a bachelor’s degree from Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem
and a master’s degree from the Slade School
of Art in London. His works have been
featured in solo exhibitions at Tel Aviv Museum of Art; Institute of Contemporary Art,
Richmond, Virginia, US; Jerusalem Artists’
House; LAXART, Los Angeles; and the Center
for Contemporary Art, Tel Aviv; and in many
group exhibitions all over the world.
Nir Evron's work explores the relationship between the technology of filming
and the politics of the gaze, examining
deferred spaces – intermediate sites that
hold history, politics, and contemporary archeology – while maintaining a distanced
perspective. Evron visits places that are
packed with meaning and at the same time
empty, where he uncovers layers of narratives between the filmed image and the
ghosts of the place, in the words of Roland
Barthes. His artistic language deconstructs
the language of video into sound, narration,
and visual elements, presenting a complex
image that looks almost static, but is in
fact percolating beneath the surface.
By modifying historical images, pointing to the affinity and correlation between
different mediums, investigating historical
narratives and using them as images, Evron
frees history from its constraints, and
allows viewers to imagine a different past
and future.

1974נולד בהרצליה ב־
חי ויוצר בתל אביב
 ובעל תואר,בוגר המחלקה לצילום בבצלאל
.שני מבית הספר סלייד סקול בלונדון
הציג תערוכות יחיד במוזיאון תל אביב
, ריצ׳מונד, במכון לאמנות עכשווית,לאמנות
LAXART ב־, בבית האמנים ירושלים,וירג׳יניה
 ובמרכז לאמנות עכשווית תל,לוס אנג׳לס
 השתתף בתערוכות קבוצתיות רבות.אביב
.בכל רחבי העולם
עבודתו של ניר עברון חוקרת את
היחסים בין טכנולוגיית צילום לפוליטיקה של
 ובוחנת מרחבים מושהים שהם מרחבי,המבט
 פוליטיקה,ביניים האוצרים בחובם היסטוריה
.וארכיאולוגיה עכשווית במבט שומר מרחק
עברון מגיע למקומות דחוסי משמעות אך
 בהם הוא חושף שכבות של נרטיבים,ריקים
בין החיזיון הצילומי לבין רוחות הרפאים
 שפתו.של המקום כניסוחו של רולאן בארת
האמנותית מפרקת את מרכיבי שפת הווידיאו
 ובכך מציגה תמונה, קריינות וצילום,לסאונד
 אך למעשה,מורכבת הנדמית כמעט סטטית
.רוחשת מתחת לפני השטח
באמצעות התאמה מחדש של דימויים
 הצבעה על זיקות בין מדיות,היסטוריים
 חקירה של נרטיבים היסטוריים,שונות
 משחרר עברון את,ושימוש בהם כדימויים
,ההיסטוריה מהמגבלות שהיא אסורה בתוכם
.ומאפשר לצופים לדמיין עבר ועתיד אחרים

סרגיי בונקוב
Sergey Bunkov
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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Born in Birobidzhan, Russia in 1965
Lives and works in Holon
Sergey Bunkov studied at State Art College,
Blagoveshensk, Russia, and holds a bachelor’s
degree in fine art from Khabarovsk University, Khabarovsk, Russia.
In his works, Sergey Bunkov explores
man in his various states. The human figures in his paintings eat, play cards, make
love, pray, and celebrate. Like in popular
reality shows, Bunkov invites the viewer
to witness all of man’s hidden aspects of
life, which he portrays in his own original
painting language.
His Eastern European background is
manifested particularly in the paintings’
subject matters and cultural quotes. His
artistic language is personal, composed of
layers upon layers that hold encrypted information, accessible only to proficient and
keen-eyed viewers. With that, Bunkov offers
painted cultural maps, rich with symbolism, inviting interpretation informed by
culture. His work centers on historical
human progression, from a fascination with
esoteric incidents that compose reality.

נעמה בנזימן
Naama Benziman
פרס העיצוב
Design Award
88
1965  בשנת, רוסיה,נולד בבירוביג'ן
חי ויוצר בחולון

,למד בבית הספר לאמנות בבלאגובשצ'נסק
 וסיים את לימודי האמנות,רוסיה
. רוסיה,באוניברסיטה הפדגוגית בחברובסק
ציוריו של סרגיי בונקוב עוסקים באדם
 משחקים, הם אוכלים.על מצביו השונים
. מתפללים וחוגגים, עושים אהבה,קלפים
 מזמין,בדומה למופעי מציאות פופולריים
בונקוב את הצופה לראות את כל הפרטים
 ולשם כך פיתח שפה,הנסתרים של האדם
.ציורית מקורית משלו
מוצאו ממזרח אירופה ניכר בעיקר
בנושאים המעסיקים אותו ובציטוטיו
, שפתו האמנותית אישית.התרבותיים
רבדים על גבי רבדים מכילים מידע מוסלק
 כך מניח בונקוב.המיועד למיטיבי קרוא בלבד
מפות תרבות מצוירות המזמינות פענוחים
 השתלשלות היסטורית.משיקי תרבות
,אנושית נמצאת במרכז היצירה של בונקוב
והתרחשויות אזוטריות מרכיבות את
.המציאות והסמליות המרובה בציוריו

Born in Jerusalem in 1968
Lives and works in Tel Aviv
Naama Benziman is an illustrator and an
author. She wrote and illustrated the books
Alb er t’s Tall Hat )Am Oved 2009, South
Korea 2016( and Emili a )Am Oved, 2014(.
She also engages in research, teaching, and
curating. Benziman holds a master’s degree
in visual literacy in education )magna cum
laude(. Her work in recent years have expanded illustration from two dimensions to
three dimensions.
Illustration, and especially children's
illustration, is generally seen as a naive
world, on the margin of the visual art
world. The innocent and communicative
nature of children’s illustration allows
Naama Benziman to explore complex subject matters in a soft, communicative, and
non-threatening manner. Her work focuses
on the genre of “picturebook” – illustrated
children's books based on the integration
of illustration and text. These books, which
appeal to children and adults alike, allow
for changing relationships between the visual and the verbal elements. The dialogue
between the word and the image and the
book itself is used to create a complementary/parallel/alternative narrative, and
invite an ongoing deciphering processes.

1968נולדה בירושלים ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 מחברת הספרים "הכובע.מאיירת וסופרת
 דרום,2009 ,הגבוה של אלברט" (עם עובד
, "אמיליה" (עם עובד,)2016 ,קוריאה
, לצד היצירה עוסקת גם במחקר.)2014
 בעלת תואר שני באוריינות.הוראה ואוצרות
 עבודתה בשנים.)חזותית (בהצטיינות יתרה
האחרונות מרחיבה את תחום האיור מדו־
.ממד לתלת־ממד
 נתפס לרוב, ובפרט איור לילדים,איור
 המצוי על גבול עולם,כשדה פעולה נאיבי
 אופיו התמים והתקשורתי.האמנות הפלסטית
של התחום מאפשר לנעמה בנזימן להעלות
 תקשורתי, באופן רך,דרכו תכנים מורכבים
 עבודתה מתמקדת בז'אנר.ובלתי מאיים
הנקרא "פיקצ'רבוק" – ספרי ילדים מאוירים
.המבוססים על אינטגרציה בין איור לטקסט
 הפונים סימולטנית לשני,ספרים אלה
 מאפשרים,קהלים – לילדים ולמבוגרים
יחסים משתנים בין הערוץ החזותי לערוץ
 הדיאלוג בין המילה לדימוי והספר.המילולי
 ככפולת עמודים,עצמו – כפורמט מדופדף
 משמשים ליצירת,וכאובייקט תלת־ממדי
/ מקביל/ מרחיב/נראטיב איורי משלים
. ומזמינים פענוח מתמשך,אלטרנטיבי

עידו ברקוביאר
Ido Bercovier
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
91
Born in Jerusalem in 1984
Lives and works in Tel Aviv
Ido Bercovier holds a BFA from Shenkar
College of Engineering and Design. After
his graduation, his works were exhibited in
the show R ising Star at Herzliya Museum
of Contemporary Art, and in solo shows at
Gabirol Gallery and the Artists’ Studios. He
is a former member of Anti Mehikon Art
Collective, and works predominantly with
video installation.
While bold and innovative in their
subject matters and how they are installed
in the display space, Bercovier’s works are
nevertheless deeply connected to an ongoing cultural discourse on the viability of Israeli-Zionist culture and identity markers:
the discussion surrounding the Holocaust,
symbols of heroism like The Roar ing Lion
in Tel Hai, wandering in graveyards, and
more. Bercovier demonstrates a broad outlook and extensive knowledge alongside an
impulse to challenge and provoke thought,
which he does with surprising installations
based on a sharp, distinct, dynamic, and
precise language. His works pose poignant
questions on the culture in which they were
created in a contemporary, critical, and
unsettling manner.

עומר פולק
Omer Polak
פרס העיצוב
Design Award
90
1984נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בתל אביב
 לאחר סיום הלימודים הציג. בשנקרBFA בוגר
במוזיאון הרצליה בתערוכה הקבוצתית "דרך
 ותערוכות יחיד בחלל בגלריה גבירול,"כוכב
 בעבר היה חלק מקבוצת.ובסדנאות האמנים
 עוסק בעיקר בעבודות וידיאו.אנטי מחיקון
.אינסטליישן
העבודות של ברקוביאר נועזות
וחדשניות בתכנים שלהן ובאופן הצבתן
 אך הן קשורות בעומקן לדיון תרבותי,בחלל
מתמשך בתוקפם של סימני זהות ותרבות
, הדיון על זיכרון השואה:ציוניים-ישראליים
,סמלי גבורה כמו פסל האריה השואג בתל חי
 ברקוביאר ניחן.שוטטות בבתי קברות ועוד
בידע ובמבט רחב לצד דחף לאתגר ולעורר
 והוא עושה זאת באמצעות הצבות,מחשבה
, ברורה,מפתיעות ועשויות בשפה חדה
 עבודותיו מעלות שאלות.קצבית ומדויקת
,נוקבות על התרבות שבתוכה הן נוצרות
. חד ומטריד,באופן עכשווי

Born in Rishon Letzion in 1984
Lives and works in Tel Aviv and Switzerland
Omer Polak graduated from the Department
of Industrial Design, Bezalel Academy of
Arts and Design, Jerusalem, and studied a
year at the Design Academy Eindhoven, the
Netherlands. He is currently completing his
master’s degree at the School for Arts in
Switzerland. Polak explores the boundaries
between design and various arts, science,
and food. His works range from large scale
installations that activate the senses
to small functional objects, sculptures,
and drawings.
Craft, technology, and advanced production processes, artificial and natural, and multidisciplinary approach are
central themes in Omer Polak’s practice.
He explores the boundaries of the medium
and his place and role as an artist, maker,
and designer through the use of different
techniques and diverse collaborations.
Everyday life in different cultures, objects,
history, superstitions, and fairytales serve
as his raw materials, like a storyteller who
recounts stories through objects.
Polak’s research process, whether
cultural or sensory, often involves experts
from disparate disciplines like scientists
and chefs. His material research in the
studio encompasses traditional techniques
like porcelain casting, marble sculptures,
and metalwork, alongside cooking and
using food as the art material, smells, and
advanced 3d printing technology.

1984נולד בראשון לציון ב־
חי ויוצר בתל אביב ובשוויץ
,בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל
,ושנת לימודים באקדמיה לעיצוב באיינדהובן
 בימים אלו מסיים תואר שני בבית.הולנד
 מתוך גישה.הספר לאמנויות בשוויץ
רב־תחומית בוחן פולק בעבודותיו את
,גבולות העיצוב עם תחומי אמנות שונים
 בעבודותיו השונות מציג פולק.מדע ואוכל
מיצגים גדולי ממדים הפועלים על החוויה
, אל צד אובייקטים שימושיים קטנים,החושית
.פסלים ורישומים
 הציג פולק פרויקט מחקרי מקיף2014ב־
 ומאז הציג, בשוויץTED בתחום הריח בכנס
 ביניהן,בתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם
 מוזיאון, במילאנוMI ART , בברזילMADE
 הגלריה הלאומית של, בוונציהVITRARIA
.אירלנד ועוד
מלאכת קראפט וטכנולוגיה ותהליכי
 מלאכותי וטבעי וגישה,ייצור מתקדמים
מולטידיסיפלינרית הם מוטיבים מרכזיים
 הוא בוחן את.בעבודתו של עומר פולק
,גבולות המדיום ואת מקומו ותפקידו כיוצר
אמן ומעצב באמצעות טכניקות שונות
 תרבויות שונות מחיי.ושיתופי פעולה מגוונים
 אמונות תפלות, היסטוריה, חפצים,היום יום
,וסיפורי מעשיות משמשים חומר הגלם עבורו
.כמו מספר סיפורים דרך חפצים
 תרבותי או,תהליך המחקר של פולק
 משלב לרוב מומחים מתחומי עשייה,חושי
 או,שונים לחלוטין דוגמת מדענים ושפים
.מחקר חומרי המתנהל בתחומי הסטודיו
עבודה כוללת טכניקות מסורתיות של יציקות
 בישול ושימוש, צורפות, פיסול בשיש,פורצלן
 ריחות וטכנולוגיה,באוכל כחומר עבודה
.ממד-מתקדמת של הדפסות תלת

פאטמה שנאן
Fatma Shanan
פרס האמנית הצעירה
Young Artist Award
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Born in Julis in 1986
Lives and works in Tel Aviv
Fatma Shanan holds a B.Ed. from the Art
Department of Oranim Academic College,
and studied in Eli Shamir Studio. Her works
have been featured in solo exhibitions
at Tel Aviv Museum of Art, Umm el Fahm
Gallery, Zemack Gallery, and the Contemporary Art Gallery at Tivon Memorial Center.
She received several awards and grants,
including the Haim Shiff and Tel Aviv Museum of Art Prize for Figurative-Realist Art,
Artis project grant, Yehoshua Rabinovich
Foundation for the Arts grant, Artist in the
Community scholarship from the Ministry
of Culture and Sport, and Excellence Prize
from the Israel Lottery Council for Culture
and Arts, and is an alumna of Artport residency program in Tel Aviv.
In her works, Shanan examines the
image and function of carpets, which are
an essential part of her autobiography
and cultural background. From a cultural point of view, the carpet is associated
with nomads: it accompanies the traveler’s
journey, its four edges creating a demarcated territory – a place that can be set
up anywhere and at any time. Many of her
paintings portray girls or women who represent her presence in the image.

עירית תמרי
Irit Tamari
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
92
1986נולדה בג'וליס ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 מהמחלקה לאמנותB.Ed בעלת תואר
במכללת אורנים ובוגרת קורס באולפן
 הציגה תערוכות יחיד במוזיאון.אלי שמיר
, בגלריית אום אל־פחם,תל אביב לאמנות
 ובגלריה לאמנות עכשווית,בגלריית צמח
 שנאן היא זוכת. טבעון,במרכז הזיכרון
פרס חיים שיף ומוזיאון תל אביב לאמנות
 מענק פרויקט,ריאליסטית-פיגורטיבית
. זוכת קרן יהושע רבינוביץ' לאמנויות,ארטיס
זכתה במלגת אמן בקהילה מטעם משרד
 פרס הצטיינות,החינוך התרבות והספורט
של קרן התרבות והמועצה לתרבות של מפעל
 בוגרת תוכנית ארטפורט מלגת שהות.הפיס
.אמן בתל אביב
שנאן בוחנת בעבודותיה את הדימוי
 שהם חלק מהותי,והתפקיד של השטיחים
 בהיבט.באוטוביוגרפיה וברקע התרבותי שלה
 הוא הולך:התרבותי השטיח קשור לנוודות
 כשארבעת הקצוות שלו יוצרים,לצד הנוסע
טריטוריה מוגדרת – מקום שניתן להציב
 רבים מציוריה עוסקים.בכל מקום ובכל זמן
 המייצגות את,בדמויות של בנות או נשים
.נוכחותה בדימוי

Born in Kibbutz Tzora in 1976
Lives and works in Tel Aviv
Irit Tamari holds a bachelor’s degree from
HaMidrasha School of Art, Beit Berl College,
and a master’s degree from Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem. Her works
have been featured in solo exhibitions at
Basis Gallery, Herzliya; Brown Hotel, Tel
Aviv; Jia Li Gallery, Beijing; and Janco-Dada
Museum, Ein Hod.
For Irit Tamari, photography constitutes
both a point of departure and a medium
that she continuously challenges and undermines. At the heart of her practice we find
two elements that go against the essence
of the classic photographic format – change
and life. The printed photograph is always
the starting point of her works: as paper
that serves as raw material and as a notion
that can be challenged and elaborated. At
the same time, the last thing the viewer
encounters is a rectangular photo on a wall.
Her practice consists of hand cutting
a photographic image and reconstructing
it into a new world, which still bears the
signs of the original image. With the use of
scissors, she transforms the photographic
image into a new object, which in turn
creates a new and fictional space that
reveals the conditions of its production and
the two facets of its existence – image and
paper, representation and material. Tamari
examines how a single point of view, fixed
through the camera lens to form a photographic image, can change in image and
format, and introduce another perspective
on how we perceive photography.

1976נולדה בקיבוץ צרעה ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
,בוגרת תואר ראשון במדרשה לאמנות
בית ברל ותואר שני באקדמיה לאמנות
 הציגה תערוכות יחיד בגלריית.ועיצוב בצלאל
 בגלריית ג'יה לי, מלון בראון בתל־אביב,בסיס
.בבייג'ינג ובמוזיאון ינקו־דאדא בעין הוד
עבור עירית תמרי הצילום הוא השדה
.ממנו היא יוצאת ותחתיו היא חותרת
בלב העשייה של עירית תמרי עומדים שני
אלמנטים שנוגדים את המהות של הפורמט
 הצילום. השתנות וחיים:הצילומי הקלאסי
 כנייר:המודפס הוא תמיד הבסיס לעבודותיה
המשמש כחומר גלם וכחשיבה אותה ניתן
 הדבר האחרון אותו, מנגד.לערער ולפתח
 גוף.פוגש הצופה הוא צילום רבוע על קיר
עבודותיה נסוב סביב גזירה ידנית של דימוי
מצולם ובנייתו לכדי עולם חדש המכיל בתוכו
 הדימוי הצילומי.את סממני הדימוי המקורי
הופך תחת המספריים לאובייקט חדש
המייצר בתורו מרחב חדש ופיקטיבי החושף
− את תנאי ייצורו ואת שני הפנים של קיומו
 כך בוחנת תמרי כיצד. ייצוג וחומר,דימוי ונייר
נקודת מבט אחת המתקבעת בעינית המצלמה
 יכולה להשתנות בדימוי,לכדי דימוי צילומי
 ולהוסיף נקודות מבט נוספות לדרך,ובפורמט
.בה אנו תופסים צילום

צפיה דגני
Tzfia Dgani
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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Born in Rehovot in 1982
Lives and works in Tel Aviv
Tzfia Dgani is an installation artist. She
graduated with honors from Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, and
studied for a master’s degree at the Cohn
Institute for the History and Philosophy of
Science and Ideas at Tel Aviv University. She
received several awards and fellowships,
including the Lea Cheshin Memorial Scholarship for Students of Painting, Alma College
Fellows Scholarship, and the Cohn Institute
Scholarship.
Dgani’s artistic practice takes place in
the intersection between the geographic
space and the space of identity, exploring
questions of medium that emerge from this
encounter. Dgani looks at the conditions
for the emergence of the artwork, and the
relationship between the artistic object,
viewer, and display venue. She was an artist
in residence at Cité internationale des Arts
in Paris, and at Art Cube Artists’ Studios in
Jerusalem. Her previous projects received
grants and support from various foundations including the Israel Lottery Council
for Culture and Arts, Yehoshua Rabinovich
Foundation for the Arts, and Asylum Arts.
She presented a solo exhibition at the
Central Station Gallery )K var R iver ( and
at Ramat Gan Museum )The G osp el (, and
participated in Israeli and International
group exhibitions.

פורת סלומון
Porat Salomon
פרס האמן הצעיר
Young Artist Award
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1982נולדה ברחובות ב־
חיה ויוצרת בתל אביב

 בוגרת בהצטיינות של המחלקה.אמנית מיצב
 למדה לתואר שני במכון.לאמנות בבצלאל
כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
, זוכת מלגת לאה חשין לציור.והרעיונות
מלגת עמיתי מכללת עלמא ומלגת עידוד
 עבודתה מתמקמת בנקודת.ממכון כהן
ההצטלבות שבין המרחב הגיאוגרפי
 תוך התייחסות לשאלות,למרחב של הזהות
 דגני.מדיומליות העולות מנקודה זאת
חוקרת את תנאי ההופעה של יצירת אמנות
,במשולש היחסים שבין האובייקט האמנותי
 השתתפה בתוכנית. ומקום התצוגה,הצופה
 פריז ובסדנאות האמנים,שהות אמן בסיטה
 פרויקטים שיצרה זכו לתמיכת.בירושלים
 קרן יהושע,גופים שונים (מפעל הפיס
 הציגה תערוכת.)Asylum Arts ,'רבינוביץ
יחיד בגלריה של התחנה המרכזית ("נהר
,)" ובמוזיאון רמת גן ("הבשורה,)"כבר
והשתתפה בתערוכות קבוצתיות בארץ
.ובעולם

Born in Haifa in 1980
Lives and works in Bat Ayin
Porat Salomon is an artist, curator, and the
founder of Pardes Art School. He graduated
from Yeshivat Otniel and Yeshivat Tekoa, and
the Hebrew Culture program at Alma College,
and holds bachelor’s and master’s degrees in
Fine Art from Bezalel Academy of Arts and
Design, Jerusalem. He works predominantly
with painting, photography, and video, and
his works have been featured in Israeli and
international exhibitions.
Salomon challenges the Israeli art
scene from the depths of the religious and
settler’s outlook – and does so with a lot of
talent and competence. His drawings and
paintings demonstrate the knowledge, skill,
and sensitivity of a true painter-draftsman. The actions he has initiated and his
sculptural objects reference and draw on
the Bible and the religious world, as well as
the history of art, the Greek Medusa head,
performative art, and Yves Klein’s Leap
into the Void . Just as he can impress and
stimulate the viewer, Salomon also knows
how to deceive and play tricks on him.

1980נולד בחיפה ב־
חי ויוצר בבת עין
 מייסד ומנהל פרדס – בית, אוצר,אמן
 בוגר ישיבות גבוהות.הספר הגבוה לאמנות
 בוגר לימודי אמנות בבצלאל,עתניאל ותקוע
 ולימודי תרבות עברית,בתואר ראשון ושני
 צילום, יוצר בעיקר בציור.במכללת עלמא
 עבודותיו מוצגות בתערוכות.ווידיאו ארט
.בארץ ובעולם
סלומון מאתגר את שדה האמנות
הישראלית ממעמקי המקום האמוני
. ועושה זאת בכישרון ובעוצמה,והמתנחלי
,עבודות הרישום והציור שלו מפגינות ידע
.רשם אמיתי- ורגישות של צייר,מיומנות
הפעולות שהוא יוזם והאובייקטים הפיסוליים
 אך,מתכתבים עם המקרא ועם עולם האמונה
 עם,בו בזמן גם עם ההיסטוריה של האמנות
 עם אמנות פרפורמטיבית,ראש מדוזה היווני
.ועם הקפ י צה אל הר י ק של איב קליין
 כפי שהוא, ולבלבל,סלומון יודע גם לתעתע
.יודע להרשים ולעורר

רונן סימן טוב
Ronen Siman Tov
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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Born in Jerusalem in 1959
Lives and works in Jerusalem
Ronen Siman Tov holds a master’s degree
in architecture from Delft University, The
Netherlands, and a master’s degree in
fine art from Bezalel Academy of Arts and
Design, Jerusalem. He is an artist, architect,
and lecturer at Bezalel.
His works explore local identity in personal, family, social, and political contexts.
They have been featured in solo and group
exhibitions in Israeli and international venues. He received the Israel Lottery
Council for Culture and Art catalogue grant
)2016(, the Shoshana Ish-Shalom Prize
)2014(, Cité international des Arts residency
in Paris )2010(, and the Yehoshua Rabinovich
Foundation for the Arts grant )2002(.
For Ronen Siman Tov, painting is a medium, a tool, and a language with which he
reports to himself, to his close circle, and
to the occasional viewer – about the world
in which he lives and operates and about
his inner world. He draws inspiration and
subject matters for his works from various
sources: his inner, spiritual and cultural
world, his identity, and his social and political standpoint. Siman Tov is an artist who
lives, acts, and reacts to the contemporary
context, responding to changes in the artistic scene as well as the political sphere and
his own existential being. His works evolve
all the time both in their themes as well as
in the techniques, and even in the format
and the color palettes he uses.

ראובן קופרמן
Ruven Kuperman
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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1959נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בירושלים

בוגר תואר שני בארכיטקטורה באוניברסיטת
 ותואר שני באמנות מהאקדמיה, הולנד,דלפט
, אמן פעיל.לעיצוב ואמנות בצלאל בירושלים
. מנחה ומורה בבצלאל,אדריכל
,עבודותיו עוסקות בזהות מקומית
. בחברתי ובפוליטי, במשפחתי,באישי
הציג תערוכות יחיד ותערוכות
 זוכה פרס עידוד.קבוצתיות בארץ ובעולם
 למימון2016  פרס מפעל הפיס,2016 היצירה
 מלגת,2014  פרס שושנה איש שלום,קטלוג
' קרן רבינוביץ,2010 שהות אמן בסיטה פריז
.2002 לאמנות
 כלי ושפה,הציור עבור רונן הוא אמצעי
 לסובבים אותו,כדי לדווח בו־זמנית לעצמו
 על העולם החיצוני ועל העולם,ולקהל
 ההשראה.הפנימי בו וממנו הוא חי ופועל
והחומרים לעבודות שלו מגיעים ממקומות
 המקום, המקום האישי והמשפחתי:שונים
 רונן סימן. המקום הפוליטי,החברתי־אזרחי
 וקשוב,טוב הוא אמן החי בסביבתו ובזמנו
למתרחש במישור הקיומי והפוליטי כמו
 עבודותיו.האמנותי-גם למישור התרבותי
−  הן בנושאים,משתנות ומתפתחות כל העת
 הן, הן בסגנון ובאופני הציור,במושאי הציור
.בפלטת הצבעים והן בממדיהן של העבודות

Born in Kishinev, Russia in 1964
Lives and works in Tel Aviv
Ruven Kuperman has earned a bachelor’s
degree in art and philosophy from the
University of Haifa, studied photography at
GWU, Washington DC and TSU, Towson, USA,
and holds an MFA from the School of Visual
Arts in New York. He teaches at Bezalel
Academy of Arts and Design, Jerusalem,
WIZO Haifa Academy of Design and Education, and HaMidrasha School of Art, Beit
Berl. His works have been featured in many
solo and group exhibitions in Israel, US,
Germany, Ukraine, and France.
Kuperman works with a wide range of
techniques, including watercolor, colored
pencils, spray paint, and collage on paper,
oil on wood, and graphite and spray paint
murals. His works draw from various visual
points of departure, converging to form a
single, violent and complex vision: tattoos
based on Danzig Baldaev’s anthropological-visual research, anatomical images of
internal organs, horrifying iconic portraits
of tyrants, Japanese prints from the Edo
period )Ukiyo-e(, manga, and more. These
references are found at the base of the
painting, imbuing it with meanings and introducing subject matters from non-Western worlds. In other words, Kuperman’s
shifts his gaze from the East to the East.
And so, he goes all the way to the Far East in
order to reach identity closure, and return
to his Russian roots. Always eastbound.

1964נולד בקישינב ב־
חי ויוצר בתל אביב
השלים תואר ראשון באמנות ופילוסופיה
 למד צילום,באוניברסיטת חיפה
 ובאוניברסיטת,באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון
 בבית הספרMFA טוסון במרילנד ולימודי
 מלמד באקדמיה. ניו יורק,לאמנות חזותית
, באקדמיה לעיצוב ויצ"ו,לאמנות בבצלאל
. בית ברל,חיפה ובמדרשה לאמנות
,הציג תערוכות יחיד רבות בישראל
, אוקראינה וצרפת, גרמניה,ארצות הברית
.תערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות
ראובן קופרמן פועל במגוון מדיומים רחב
, עפרונות צבע,המורכב מציורים בצבעי מים
 ציורי שמן על עץ,ספריי וקולאז' על נייר
.וציור על קיר בגרפיט וספריי
עבודותיו מבוססות על נקודות מוצא
 המתכנסות יחדיו לכדי,חזותיות שונות
 ציורי קעקועים. אלים ומורכב,חיזיון אחד
חזותי-המבוססים על מחקרו האנתרופולוגי
 על דימויים אנטומיים של,של דנציג בלדייב
 על פורטרטים אייקוניים,איברי גוף פנימיים
 על הדפסים יפניים,מזרי אימה של רודנים
. תרבות מנגה ועוד,)Ukiyo-e( מתקופת אדו
רפרנטים אלו מצויים בשכבתו הבסיסית
 מעבר לסוגיות של,של הציור ומעניקים לו
 גם משמעויות,קומפוזיציה וסצנוגרפיה
 במילים.ותכנים מעולמות שאינם מערביים
 מבטו של קופרמן פונה מהמזרח אל,אחרות
 כך הוא מרחיק עד למזרח הרחוק על.המזרח
 ולחזור לשורשיו,מנת לסגור מעגל של זהות
. הכיוון תמיד מזרח.ברוסיה

רותי דה פריס
Ruti De Vries
פרס האמנית הצעירה
Young Artist Award
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Born in Tel Aviv in 1989
Lives and works in Tel Aviv
Ruti de Vreis holds a bachelor’s degree in
art and education from HaMidrasha School
of Art, Beit Berl College, and a master’s
degree in Fine Art from Bezalel Academy
of Arts and Design, Jerusalem. De Vreis’s
works have been featured in solo and group
exhibitions at Herzliya Museum of Contemporary Art, MoBy: Museums of Bat Yam,
Janco-Dada Museum, and various galleries.
De Vreis works predominately with
installation, sculpture, and animation to
create provisional environments that often
draw inspiration from spaces of worship,
summoning ritualistic situations, temporary commemoration, or short-lived sanctification. These settings are usually comprised of makeshift constructions, which
transform the space into a set or backdrop
of sorts. These are made of available, cheap,
everyday materials such as nylon, black
garbage bags, rags, stickers, aluminium foil,
felt, raffia, cardboard, paper, and tarp. The
works often exist in the gap between the
two dimensional and the three dimensional, between the object and the material of
which it is made, and between the desired
image and its artificial representation.
Feminine figures and symbols are a
recurring theme in her works, with which
she touches on the problematic image of
laborious crafts as typically feminine.
Through the use of symmetry, some of the
installations conjure up a romantic ideal
that is quickly transformed into a corny,
disposable fantasy – just like the fragile
materials of which it is made.

רונית ברנגה
Ronit Baranga
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
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1989נולדה בתל אביב ב־
חיה ויוצרת בתל אביב
 באמנות וחינוך.B.Ed בעלת תואר ראשון
במדרשה לאמנות המכללה האקדמית בית
 מהמחלקהM.F.A  ובעלת תואר שני,ברל
 דה פריס הציגה תערוכות.לאמנויות בבצלאל
יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות
 מוזיאון, מוזיאון בת ים,במוזיאון הרצליה
.ינקו־דאדא ובגלריות שונות
הפרקטיקה של דה פריס כוללת בעיקר
 דרכם היא יוצרת, פיסול ואנימציה,מיצב
 שלעתים רבות שואבות,סביבות פרוביזוריות
השראה מחללי פולחן ומזמנות מצבים
. הנצחה זמנית או קידוש בר־חלוף,טקסיים
,סביבות אלו הן לרוב קונסטרוקציות ארעיות
 אלו.בהן החלל הופך למעין סט או תפאורה
, זולים ויומיומיים,מורכבות מחומרים זמינים
, סמרטוטים, שקיות זבל שחורות,כגון ניילון
 שערות, רפיה, לבד, נייר כסף,מדבקות
 העבודות. נייר וברזנט, קרטון,מטאטא
מתקיימות לרוב בפער שבין דו־ממד לתלת־
, בין האובייקט לחומר שממנו הוא עשוי,ממד
.ובין הדימוי הנחשק לייצוגו המלאכותי
דמויות וסמלים נשיים חוזרים
 ודרכם היא מתייחסת לדימוי,בעבודותיה
 דרך.הבעייתי של הקראפט העמלני כנשי
 חלק מהמיצבים,השימוש באלמנט הסימטריה
 שהופך,מהדהדים סוג של אידיאל זוגי רומנטי
 מתכלה, חד־פעמית,במהרה לפנטזיה נדושה
.כמו החומרים השבריריים שמהם היא עשויה

Born in Haifa in 1973
Lives and works in Zichron Yaakoc
Ronit Baranga studied psychology, literature, and history of art at the University
of Haifa and Tel Aviv University, and fine
art at HaMidrasha School of Art. Her works
received international success and over the
last decade were featured in museal and
gallery shows all over the world, including:
Banksy’s Dismaland, La Triennale di Milano,
ceramics museums in Taiwan and China )in
which they also won awards(, Akron Museum of Art in the US, and more.
In Israel, Baranga’s works were exhibited several times in the Biennale of Israeli
Ceramics at Eretz Israel Museum, as well
as the Artists’ Greenhouse of Fresh Paint
Art Fair, the Red House, and many galleries.
This year, Baranga’s works were featured
in international shows in the US, Australia,
Canada, and the Netherlands, and in 2018
she will open solo exhibitions in New York
and Malborne.
In her works, Baranga combines sculptures of body parts and functional objects.
In this process, she redefines the relationship between the functional object and its
user, transforming a passive object into an
active object that senses its surrounding,
makes a conscious decision how to act in
the situation, and responds to it.
In the series of works Embra ced she
further explores this theme, establishing
direct physical contact between the objects
that touch one another – pinching, pushing,
and stroking each other, as their ceramic
bodies respond with pain and pleasure.

1973נולדה בחיפה ב־
חיה ויוצרת בזכרון יעקב
 ספרות ותולדות האמנות,למדה פסיכולוגיה
,באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב
והתמחתה באמנות פלסטית בבית הספר
 עבודותיה זכו.הגבוה לאמנות המדרשה
להצלחה בינלאומית ובעשור האחרון הציגה
,במוזיאונים ובתערוכות גלריה ברחבי העולם
 מוזיאון, של בנקסיDismaland :ביניהם
 מוזיאוני אמנות בטייוואן,הטריאנלה במילאנו
 מוזיאון אקרון,)ובסין (בהם זכתה בפרסים
.לאמנות בארצות הברית ועוד
בישראל הציגה ברנגה כמה פעמים
 בחממות,בביאנלה לקרמיקה במוזיאון הארץ
 בבית האדום ובגלריות,האמנים של צבע טרי
 השנה הציגה ברנגה בתערוכות.רבות
, באוסטרליה,בינלאומיות בארצות הברית
 תציג תערוכות2018 וב־,בקנדה ובהולנד
.יחיד בניו יורק ובמלבורן
ברנגה יוצרת שילוב של פסלי איברי גוף
 בתהליך זה היא מגדירה.בכלים שימושיים
מחדש את מערכת היחסים בין האובייקט
השימושי למשתמש בו והופכת אובייקט
,פסיבי לאובייקט אקטיבי שחש את סביבתו
מקבל החלטה מודעת איך לנהוג בסיטואציה
 בסדרת העבודות.שבה הוא נמצא ומגיב לה
 היא מרחיבה את הנושא ויוצרת, חב י קה
 כלי נשען.מצבים פיזיים של מגע בין הכלים
 מלטף וגופי החרסינה, מועך, צובט,על כלי
.שלהם מגיבים בכאב ובעונג

שרון פדידה
Sharon Fadida
פרס עידוד היצירה
Creative Encouragement Award
101
Born in Bat Yam in 1976
Lives in Hod HaSharon, and works in Tel Aviv
Sharon Fadida holds a bachelor’s degree in
visual communication and a master’s degree
in fine art from Bezalel Academy of Arts
and Design, Jerusalem. His works have been
featured in solo and group exhibitions in
various museums, galleries, and exhibition
venues. This year )2017( he self-published his
artist’s book Work ing on a Comp uter
with the support of the Israel Lottery
Council for Culture and Arts. He contributes
a weekly drawing to “Untitled” column in
Haaretz weekend supplement. His works
have been published in books, periodicals,
and in Dfus Golem graphic books publishing.
He works in collaboration with artists from
various fields, including video, music, and
visual novels.
In his works, Sharon Fadida deconstructs the gaze, and opens additional
ways of seeing through the use of various
mediums. He formulates a personal visual
language, like a condensed, colorful, energetic, meticulous sign language of sorts,
imbued with melancholic irony, humor, and
wit. His video works range from irritating
and funny footnotes to documents of life
and thought environments in the young and
urban setting of South Tel Aviv.

קובי לוי
Koby Levy
פרס העיצוב
Design Award
100
1976נולד בבת ים ב־
חי בהוד השרון ויוצר בתל אביב

בוגר תואר ראשון בתקשורת חזותית ולימודי
.המשך באמנות בבצלאל
הציג ומציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות
. גלריות וחללי תצוגה שונים,במוזיאונים
) את ספר האמן "לעבוד2017( פרסם השנה
על מחשב" בהוצאה עצמית בתמיכת מפעל
 מפרסם בקביעות רישום בפינה "ללא.הפיס
כותרת" במוסף סוף השבוע של עיתון
 כתבי, עבודותיו התפרסמו בספרים.""הארץ
 פועל בשיתופי.עת ובהוצאת דפוס גולם
, וידיאו,פעולה עם יוצרים מתחומים שונים
.מוזיקה וספרות חזותית
בעבודותיו יוצר שרון פדידה
 ומאפשר עוד אופציות,דקונסטרוקציה למבט
.לראייה באמצעות המדיומים השונים
 מעין,הוא בונה שפה ויזואלית אישית
, אנרגטית, צבעונית,שפת סימנים דחוסה
 הומור, עטופה אירוניה עגמומית,מוקפדת
 עבודות הווידיאו שלו נעות מפורמט.ושנינה
 עד,של הערת שוליים טורדנית ומצחיקה
לחשיפת סביבות חיים ומחשבה באורבניקה
.הצעירה של דרום תל אביב

Born in Jerusalem in 1974
Lives and works in Tel Aviv
Koby Levy graduated )cum laude( from the
Visual Communication Department undergraduate program, and from the Fine Art
graduate program )magna cum laude( of Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem.
He participates in Israeli and international exhibitions, lectures at Bezalel Academy of Arts and Design, and works as an
independent designer. Levy specializes in
urban branding and in works for the world
of culture and art. He has worked on a broad
range of projects with many institutes,
including Tel Aviv Museum of Art, the Israel
Museum, Jerusalem, Petah Tikva Museum
of Art, Eretz Israel Museum, and Nahum
Gutman Museum.

1974נולד בירושלים ב־
חי ויוצר בתל אביב
סיים תואר ראשון במחלקה לתקשורת
 ותואר שני באמנות,)חזותית (בהצטיינות
 שניהם באקדמיה,)(בהצטיינות יתרה
. בצלאל,לאמנות
,לוי מציג בתערוכות בארץ ובעולם
 הוא.מרצה בבצלאל ופעיל כמעצב עצמאי
מתמחה במיתוג אורבני ובעבודה עם עולם
 ופועל במגוון רחב של,התרבות והאמנות
פרויקטים מול מגוון רחב של גופים – מוזיאון
, מוזיאון פתח תקוה, מוזיאון ישראל,תל אביב
, מוזיאון נחום גוטמן,מוזיאון ארץ ישראל
. בצלאל ועוד,מוזיאון הרצליה
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תמר הירשפלד
Tamar Hirschfeld
פרס אמנות וידיאו
Video Art Award
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even if public funding is scant, and even if artists are attacked for what
they show or say in their works, nonetheless, in our limited territory, we act
according to our conscience; if not a selfish giant, at least in his garden.

H ur ting the P ublic’s Feeling s
The term “freedom of expression” describes a political-cultural institution; it is not one’s ability to say something original, unusual, or obvious.
Freedom of expression describes the individual's right to be protected from
sanctions of the regime for things she has said or expressed. The reality in
which this institution is undermined is the setting in which We Hereby
Decl are is held, an exhibition that celebrates personal achievements presented in a framework that invites an account of this state of affairs.
If art carries influence in some way, then it is through “hurting the public's feelings.” Even without training, education, or exposure to art, everyone
has the right to be offended by visual art. The present moment encourages the
exercise of this right. In the current political-cultural climate, when political
elites present themselves as spokesmen of the "silent majority," contrasted
with cultural elites that see themselves as “cosmopolitan,” vulgarity and
anti-intellectualism constitute a means of control )as opposed to high culture
in the past(, while entire areas of the conversation are considered off limits
in the name of discursive cleansing )from trigger warnings and "safe spaces"
to straight out racism(. In this reality, a situation in which an art institution
may be asked to remove an artist's work is quite possible, as every artist
can find herself under attack because of an event that took place outside the
exhibition in the same art institution – be it another exhibition or a post on
social media. This is the climate in which We Hereby Decl are is held.
Despite, and perhaps because of its weakness, art can have the last word,
claims philosopher Noam Yuran. From and beyond the context in which it
was made, from and beyond the meaning ascribed to it at different moments in history, from and beyond the limitations of its makers, those who
display it, consume it, interpret it, censor it, exile it, cherish, or condemn it,
it has the last word. And so, whether there are paintings behind the curtains
of the Declaration of Independence, it is art that has the last word.
Dr. Joshua Simon
Director and Chief Curator
MoBY: Museums of Bat Yam

Born in Jerusalem in 1984
Lives and works in Jerusalem and Brussels
Tamar Hirschfeld holds bachelor’s and
master’s degrees )summa cum laude(
from Bezalel Academy of Arts and Design,
Jerusalem. She participated in the artist
in residence program in Villa Arson, Nice,
France, and graduated )cum laude( from
the advanced studies program of the art
center Le Fresnoy – Studio National, in
Lille, France. Her works have been exhibited
at Petach Tikva Museum of Art, Herzliya
Museum of Contemporary Art, HaMidrasha
Gallery, Givon Gallery and more. Hirschfeld’s
videos were screened at the Centre Pompidou cinema, Paris, in FIDMarseille film
festival and more.
In her works, Hirschfeld takes on issues
that require treatment with kid gloves –
controversial images or subjects that have
been regurgitated ad nauseam, until they
became no more than hollow clichés. She
approaches these issues from the bottom:
she places the characters she shapes in the
lowest ideological position. The clichés are
worn so thin that they completely expose
the power mechanisms that created them.
Her figures are grotesque, lawless, and at
the same time touching. Instead of trying
to encapsulate the subject in a clear and
distant position, Hirschfeld jumps into the
stormy waters of the human condition. The
ironic gaze is turned back to her, her position as an artist who controls the image is
undermined by her revealing presence in
the works.

1984נולדה בירושלים ב־
חיה ויוצרת בירושלים ובבריסל
בעלת תואר ראשון ותואר שני באמנות
 האקדמיה לאמנות ועיצוב,)(בהצטיינות יתרה
 השתתפה בתוכנית שהות אמן בווילה.בצלאל
 סיימה בהצטיינות.)2010(  צרפת, ניס,ארסון
את התוכנית ללימודי המשך במרכז האמנות
, ליל,Le Fresnoy – Studio National
 עבודותיה של הירשפלד הוצגו.צרפת
 גלריה, מוזיאון הרצליה,במוזיאון פתח תקוה
 סרטיה של. גלריה גבעון ועוד,המדרשה
,הירשפלד הוקרנו בקולנוע במרכז פומפידו
. ועוד, מרסיי,FIDMarseille  בפסטיבל,פריז
הירשפלד עוסקת בנושאים הדורשים
 דימויים שנויים,טיפול בכפפות של משי
במחלוקת או נושאים שכבר נלעסו עד
 היא.זרא ונותרו רק כקלישאות תלושות
 היא:"ניגשת לטפל בנושאים אלה "מלמטה
מעמידה את הדמויות שהיא בונה בתחתית
 במקום הנמוך ביותר מבחינה,סולם הערכים
 הקלישאות נשחקות כל כך.אידיאולוגית
עד שהן חושפות לחלוטין את מנגנוני הכוח
. הדמויות שלה גרוטסקיות.שיצרו אותן
 דווקא. ובו בזמן נוגעות ללב,פורעות חוק
במקום לנסות למצות את הנושא לכדי עמדה
 הירשפלד קופצת לעומק,מובהקת ומרוחקת
 המבט.המים הסוערים של המצב האנושי
 עמדתה כאמנית,האירוני מופנה חזרה כלפיה
השולטת על הדימוי מתערערת על ידי
.נוכחותה החושפנית בעבודות

We Hereby Declare
105

"We hereby declare" is a quote from the most famous event to ever take
place in an Israeli art museum – the Declaration of Independence of the
State of Israel at the Tel Aviv Museum of Art in 1948. As an awards exhibition, We Hereby Decl are celebrates the achievements of contemporary
artists working in Israel and whose artistic practices have been awarded
prizes by the Ministry of Culture for the year 2016: Creative Encouragement
Award, Young Artist Award, Design Award, Video Art Award, and Lifetime
Achievement Award.
The title of the exhibition proposes to look at the artworks featured in
it, on their diversity and differences, through the lens of the relationship
between art and state in Israel. Thus, while this is not a thematic exhibition,
as an exhibition that presents a certain section of visual art created in Israel
in recent years, We Hereby Decl are not only presents works by artists who
have been recognized and awarded prizes, but also addresses the contemporary cultural climate and the conditions in which the exhibition takes place.
The State of Israel was declared at an art museum, which is itself a creation of modern democracy. The art museum was born in the French Revolution as a public space in which subjects become citizens. The current crisis
of modern democracy is reflected in its various institutions, among them
the art museum. And although this is not the subject of the exhibition, the
context of prizes awarded by the state and the declaration of the establishment of Israel at an art museum, conjure up questions about the relationship
between state and art, particularly on this occasion.
The Declaration of Independence took place in the presence of the People's Council, invited guests, recording devices, decorations and symbols, as
well as works of art that were on display in the hall. The works documented
in the exhibition hall include two paintings by Marc Chagall, a pastel drawing by Samuel Hirszenberg, and paintings by Jozef Israëls, Maurycy Minkowski, Leopold Filichovsky, Mana Katz, Max Band, self-portrait by Boris Schatz,
a painting by Lesser Ury, a landscape by Max Lieberman and others. Ruti
Direktor, who has recently curated an exhibition that included a re-staging
of the Declaration of Independence at the Tel Aviv Museum of Art, complete
with the artworks that were displayed in the hall )P ublic Movem ent:
National Collection , 2015(, explains that “The paintings on the walls
constitute 'the first Israeli exhibition,' in the sense of the first art exhibition in an independent and sovereign State of Israel.” And so, art was part of
the seminal event of the Declaration of the Independence. Nevertheless, the

question remains: what was behind the curtains? Opposite the microphone
stands David Ben-Gurion, reading the Declaration of Independence. Behind
him – the assembled representatives, the Israeli flag and a picture of Theodor Herzl, the father of the Zionist movement. And behinds these – a curtain
that covers almost the entire length of the wall. Is the space between the
wall and the curtain not the place of Israeli art?

If Not a S elf ish Gi ant , at Least in his G ard en
Since the Declaration of Independence, the relations between state
and art in Israel have been riddled with a succession of thorny incidents.
Here are a few examples: at the exhibition marking the 10th anniversary of
Israel’s independence at “Binyanei HaUma” in Jerusalem, Joseph Zaritsky’s
painting Power was removed by David Ben-Gurion, who visited the exhibition before its opening; decades later, Moshe Gershuni was declared winner
of the Israel Prize, but the prize was revoked after he announced he would
not shake hands with Prime Minister Ariel Sharon at the ceremony; some
years later, the Minister of Culture Miri Regev calls the director of Tel Aviv
Museum of Art Susan Landau on Saturday eve to inquire the meaning of a
swastika in Uri Katzenstein's exhibition at the museum; and earlier this
year, the Minister of Education Naftali Bennett cancels the Israel Prize for
Art after the professional committee selects Yair Garbuz as the winner.
Despite the almost coincidental grouping of works in the exhibition
We Hereby Decl are , the visitor will certainly recognize that many of the
works focus on the body, and particularly on the body of the artist, as she
stands almost completely motionless. Throughout the exhibition you can
see gestures of bodies moving sparingly or frozen, in a variety of mediums.
The cumulative effect of this basic form of creating a portrait and depicting
physical human physical presence also attests to the moment in which it was
created. The artists present gestures of camouflage, disappearance, diversion
as a strategy against predators. Cumulatively, the weakness expressed in the
works is fitting of the nature of art versus the state. The power of art is in
its weakness, in the fact that it requires care, mediation, learning, support.
Through its weakness, art can set in motion much stronger mechanisms.
The title of Yair Garbuz's exhibition If Not a S elf ish Gi ant , at Least
in his G ard en , )HaKibbutz Gallery, Tel Aviv, 1979; recreated at Bograshov
Gallery, Tel Aviv, curator: Ariella Azoulay, 1993(, expressed the periphery’s
cold comfort: if not a master artist in Europe or North America, then at
least an active artist who invented his own world in Ramat Gan. The title of
Garbuz's exhibition is one of the many idioms he has coined, which is used
to describe the self-image of the local art scene in relation to the centres
of modern art. But in a reality where art experiences its own marginality
within its people, the idiom offers marginality as a resource; even if art
classes are taken out of the curriculum of elementary public schools and
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The visual art prizes express our tremendous appreciation of the winners
for their achievements in the Israeli art world. Each and every one of the
prize winners contributed in his or her creative and special way to the advancement and development of Israeli art and to making it more accessible
to the general public.
Israeli art is a local and international success story. It is a multifaceted
mirror, reflecting a multitude of colors and images, which are open to interpretations that transcend words. I am proud to promote artmaking in Israel
and to closely accompany it as it thrives. Over the past two years, I have
increased the support for visual arts, and I intend to continue to encourage
our talented artists to make art and exhibit in museums, galleries and, of
course, in the public space.
With the encouragement of my office, visual art steps out of the confines of its four walls to the general public, answering the proverbial call to
“open [the conversation] up” for those who do not visit museums and galleries. The accessibility of visual art to passersby in street galleries will bring
more populations closer to the magic of the artistic expressions put on
canvas, sculpted, or filmed. I would like to thank the winning artists; MoBY:
Bat Yam Museums, which host this year's exhibition; the museum curator
Joshua Simon and the museum director, Ofri Omer; the designers and editors
of the exhibition catalogue; and all those who contributed to the ceremony
and exhibition.
Special thanks to the Municipality of Bat Yam, which raised the gauntlet
and contributed greatly to the success of the event. Thank you again to the
head of Visual Art and Museums Department in the Culture Administration
and to the members of the Visual Arts Department for their professionalism
in the selection process of the judging panels.
I wish you all an exciting and enjoyable visit to the exhibition!
MK )Brig. Gen., res.( Miri Regev
Minister of Culture and Sport

אנו מכריזים בזאת
We Hereby Declare
108

