
 ، " ل شنايدر، سيونا شيمىس# ، نوعا شفارتس، برى" 7 ، يعقوب دورخںى"  يارون أتار، بوعاز آراد، ميخال باىك"
، بوعاز ليفينتال،  يل، عميت ليفينغرى" 7 ، شارون فاديدا، نركيس فرى" ون وأرييل كاليرى7 يتسحاك غولومبيك، يوناتان غرى"

ين، إلعاد هايمان، عوديد يعقوب ميخال ماكاريسكو، عوِمر هالبرى"

" ان ناىڡ7 ، نعاما عراد، وعرى" ا كالرى[ 7 إيشاي شابرى" من تنسيق الفنانںى"

" مركز الفنون المعارصة تل أبيب،  . الفصل االfول والمعروض ىڡ7 7 "ذاكرة الّنصل" هو معرض يحتوي عىل فصلںى"
نتاج"  nعمال مفهوم "االfبحيث تناهض اال ، " مشهد الفن االnرسائيىل" 7 ىڡ7 7 مستقلںى" سُيخّصص لعرض أعمال فنانںى"

" فضاء العرض ساعًيا إىل تحويل المكعب االfبيض إىل كوالج  الغزير. سيتم وضع االfعمال وتنصيبها بشكل كثيف ىڡ7
ا وحىى[ البنايات المكتبية شبه المهجورة  من المشاهد واالfغراض لها سمات مدينة تل أبيب: من شوارع حارة شابرى"

وسط المدينة، من شفرات النوافذ البالستيكية الرخيصة وحىى[ حامل التلفاز من نوع باركان. 

" عام 2021،  " دورتموند (ألمانيا) ىڡ7 " Dortmunder Kunstverein ىڡ7 " والذي سُيعرض ىڡ7 " الفصل الثاىى7 اّما ىڡ7
" يتنقل بها قّيمو المعرض. ترمي طريقة العرض هذه إىل منح حركة  سُتعرض االfعمال فيه داخل حقائب السفر الىى[
" سلم االfولويات بحيث تتجاوز أهميتها القيمة المادية لالfغراض. لذا، تستلزم  مواضيع االfعمال الفنية مكانة أوىل ىڡ7

" ألمانيا حدود المؤسسة المستضيفة، فتتحول مدينة  ًة أدائية ويتعدى عرضه ىڡ7 جوانب المعرض اللوجستية نرى�
ة  دورتموند بأكملها إىل مساحة مزينة بديكور عرض، وتستضيف وابال من التدخالت الطفيفة، نشاطات قصرى"

 " " إقامة فنية ىڡ7 7 زائرين ىڡ7 االfجل، تجمعات خاصة وعامة – يستضيفها وينسقها قيمو المعرض، بوصفهم فنانںى"
المدينة.

داري المذكور، يمكن اعتبار "ذاكرة الّنصل" معرًضا جماعيًّا، أو معرًضا أقامه  nطار المفاهيمي واال nوبناء عىل اال
ز هذا الدور متعدد االfوجه ثالثة أساليب: المزج، وهو العنرص المتجسد  ثالثة أشخاص، أو عمال فنيًّا واحًدا.  ُيرى�

" ظّل سوكاه [عريشة عيد العرائش]؛ أخذ العّينات،  " خلق معرض مبطن داخل معرض وفيه لوحة ُوضعت ىڡ7 ىڡ7
يّة – זיכרון  مثل كوالج المشاهد من مناطق تل أبيبية مختلفة؛ إضافًة إىل اختيار العنوان الدقيق، وهو عبارة عرى�

" تستحرص7 صورة الذاكرة الطاعنة. חרבות [زخرون َحَرڤوت] – الىى[

كة تّبولة وبلدية تل أبيب-يافا – قسم الفنون؛ شكر خاص لقسم الطرق  ُيقام معرض "ذاكرة الّنصل" بدعم من رس#
" بلدية تل أبيب-يافا. واالnضاءة ىڡ7

" لها القدرة عىل  من الشائع اعتبار التكنولوجيا عامال من العوامل الىى[
تغيرى" المستقبل والوقت باعتباره متغرى" دائم. عندما مىص7 الوقت ببطء 
" عقارب الساعة، تحّول الحارص7 إىل دخان. أي مكان قائم وموجود حىى[  ىڡ7

ه أنك تعمل تعمل هنا". يقولون  وإن لم يزره أحد. "لو جاء المحقق، أخرى�
أن عرس# سنوات من الركود آتية. عىل أي حال، المدينة هذه مصنوعة من 

عمارات مرّقعة. وبالمناسبة، سمعُت ذات مرة أن أطول ناطحة سحاب 
" الشوارع أنتظُر ما هو غرى" متوقع،  7 أقل. أجول ىڡ7 " البالد ُشّيدت درجتںى" ىڡ7
" إرسائيل ُيخاَطب  " المنَتظر حىى[ وإن ارتطم بوجهي. فقط ىڡ7 ولربما يفوتىى7

" الصورة هي ابنة أخي. استبدلِت اال§الت  الوباء بصيغة المؤنث. السافلة ىڡ7
ي والحيوانات ستستبدل اال§الت. شاهدُت فيلًما قبل بضعة  الجنس البرس#
" غضون مئة عام من اليوم،  أيام عىل قناة ديسكفري. يقول الفيلم أنه ىڡ7

 " ستتحول هذه المؤسسة إىل غابة حشائش. ال تصدقوا الرسوم البيانية الىى[
اد  تظهر فيها االfسهم، فهي حتًما تمّثل نظرة أحدهم. َنقََّط الذعر من الرى�

 . وانسكب عىل السجادة. بعض االfشياء ال تتغرى" مطلًقا، حالة المادة تتغرى"
عندما خرجُت، رأيُت مدمنة مخدرات تخدش جسدها بمشط ضخم. 
، لن ينقلب المفتاح النظري ببساطة. أشعر أن االfشياء  " بنظرة للماىص7

" مكانها الصحيح. " شكلها الحاىل" ىڡ7 هكذا ىڡ7

ذاكرة الّنصل

10 كانون أول، 2020 - 6 شباط، 2021



+ ي الطابق اال/رىص, غالرى+
 

يّة، 2020. وسائط متعددة،  ميخال ماكاريسكو، الحجار الرى�  1
ة. ّ أبعاد متغرى"

ميخال ماكاريسكو، 0546816227، 2020. 10 بالونات   2
ة. ّ هيليوم، أبعاد متغرى"

يتسحاك غولومبيك، مشط، 1989. خشب رقائقي،   3
77 × 320 × 85 سم.

نوعا شفارتس، ُمكّيف، 2015. فلز، جبص، ودهان أبيض،   4 
36 × 66 × 42 سم.

فة) ، تحت الرس: + + الطابق اال/رىص, سوكاه (ىڡ,

، دم 3، 2020. قلم حرى� وألوان خشب عىل  عميت ليفينغرى"  5
ورق، 21 × 29.7 سم.

7 ومعطف يونيكلو، 2020. ألوان  إلعاد هايمان، كيتامںى"  6
خشب عىل ورق االfرز، 21 × 29.7 سم.

ين، دورين، 2020. باستيل خشن عىل ورق،  عوِمر هالبرى"  7
57 × 62 سم.

بوعاز ليفينتال، بدون عنوان، 2019. ألوان زيتية عىل ورق،   8
28.5 × 21 سم.

عوديد يعقوب، Leaning، 2020. ألوان زيتّية عىل قماش،   9
70 × 50 سم.

، كلسون III، 2019. دهان صناعّي، أكريليك،  ميخال باىك"  10
ألوان زيتّية، وقلم لبدي عىل ورق، 30.5 × 39.5 سم.

ل شنايدر، وظائف بيتّية، 2010. أكريليك عىل قماش،  برى"  11
50 × 40 سم.

ي الطابق اال/ول غالرى+

، رسيالّية، 2018. سقف مكتب  ون وأرييل كاليرى7 يوناتان غرى"  12
مخّفض، إضاءة فلورسنت مضخمة، 300 رصصور، أبعاد 

ة. متغرى"
يل، Rust (shipwreck)، 2020. أكريليك عىل  7 نركيس فرى"  13

ورق، 41.5 × 29.7 سم.
يل، بدون عنوان، 2019. أكريليك عىل ورق،  7 نركيس فرى"  14

41.5 × 29.7 سم.
يل، Silhouette، 2020. قلم حرى� عىل ورق،  7 نركيس فرى"  15

14 × 20.6 سم.
يل، شعرية، 2020. أكريليك عىل ورق،  7 نركيس فرى"  16

26 × 35.3 سم.
يل، Ritual، 2019. قلم حرى� عىل منديل ورق،  7 نركيس فرى"  17

8.2 × 16.5 سم.
يل، بدون عنوان، 2018. قلم لبدي عىل ورق،  7 نركيس فرى"  18

13.5 × 20.3 سم.
" عىل ورق،  يل، بدون عنوان، 2018. باستيل زيىى[ 7 نركيس فرى"  19

32.5 × 22.5 سم.
 .2019 ،Your giant feet, I want to cry ،يل 7 نركيس فرى"  20

ألوان زيتية عىل ورق، 49.5 × 34.5 سم.
يل، رّس، 2019. أكريليك عىل ورق، 20.6 × 29  7 نركيس فرى"  21

سم.
يل، Invisible streams of tears، 2019. قلم  7 نركيس فرى"  22

حرى� عىل ورق، 14.5 × 21 سم.
يل، بدون عنوان، 2019. أكريليك عىل ورق،  7 نركيس فرى"  23

41.5 ×29.7 سم.
شارون فاديدا، بدون عنوان (إبتسم، لقد انتهى أمرك)،   24

7 مكونات من  2020. رسوم متحركة ثالثية االfبعاد، دقيقتںى"
" إعادة ال نهائية عىل شاشة تلفاز. مقاطع مدتها 20 ثانية ىڡ7
 ّ 7 وهيكل كرىس" ، 1969. بوىل" إثيلںى" ، كرىس" 7 يعقوب دورخںى"  25

حديدّي، 56 × 46.4 × 73.5 سم.
، صورة الصف الجماعية 1939، 1965.  " سيونا شيمىس#  26

اميك، 3 × 35 × 30 سم. سرى"
بوعاز آراد، بدون عنوان، 2016. وسائط متعددة،   27

124 × 79.5 سم.

+ الطابق اال/ول) الغرفة السوداء (ىڡ,

، 1988-1985. صورة 35 ملم، طباعة  " يارون أتار، قصة عيىى7  28
نافثة للحرى� عىل ورق، 26.5 × 19 سم (مؤطر).

ون  " ليوناتان غرى" fية) • عرض اداىى 7 نجلرى" nاال " " المعرض برفقة نعاما عراد (ىڡ7 نامج العام (سلسلة من اللقاءات الحميمّية) • جولة ىڡ7 Vالرى
ية) • كلمات داّلة:  " العرى� ا كالرى[ (ىڡ7 " المعرض برفقة إيشاي شابرى" ية) • جولة ىڡ7 " العرى� وأرييل كاليرى7 • محادثة مع الفنانة ميخال باىك" (ىڡ7

ة: طاولة  ية) • رسومات صغرى" " العرى� يل (ىڡ7 7 ية) • قراءة مع نركيس فرى" 7 نجلرى" nاال " ة لنيكوال ترتىس" عن أعمال يتسحاك غولومبيك (ىڡ7 محارص7
" المعرض برفقة مىى7  ية) • جولة ىڡ7 " العرى� " (ىڡ7 ان ناىڡ7 ل شنايدر، وعوديد يعقوب، يدير الحلقة عرى" مستديرة بمشاركة بوعاز ليفينتال، برى"

office@cca.org.il العربية) • سيتم اعالن التواريخ الحًقا; للمزيد من التفاصيل يرجى ارسال إيميل لعنوان " 7 (ىڡ7 بنيامںى"
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