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ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ III

בעבודת הוידאו קצוות פרומים מתקיים מפגש
תרבויות בלתי צפוי על־פני ציר עלילתי בין מציאות
לפנטזיה .במרחבים של מקדש שינטו עתיק יומין
פוסעות שלוש נשים מערביות בגילאים שונים .הן
הולכות באיטיות בגנים ובבית הקברות של המקדש,
לגופן תלבושת מסורתית־אותנטית בדומה לאלה
שנהגו ללבוש נשים בעיר ארל בצרפת לפני כמאתיים
שנה ויותר .נוכחותן של הנשים זרה במרחב ונדמה
שיצאו מתוך אחד מציוריו של אנטואן ראספל
) (Antoine Raspalבן המאה השמונה עשרה.
החיבור יוצר פסטיש סוריאליסטי שמתעצם
לנוכח המקצב האיטי ופס־הקול של שירת הציפורים
המלווים את הנשים בהליכתן .בן־סימון חותם
את העבודה באנימציה תלת ממדית בה במהלך
טרנספורמטיבי מתגלמות הנשים כציפורי לילה,
מעין רוחות רפאים פנטזמטיות על־זמניות שומרות,
המסוגלות לנוע בזמן ובמרחב .שפתה של העבודה
אמנם בדיונית ובכל זאת היא מהדהדת כל־מפגש
בין תרבויות הזרות זו לזו ומעלה מחשבות על המבט
האירופצנטרי המכפיף והמנכּס.

ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻘﺎﺀ
ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﺣﺒﻜﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﻧﺘﺰﻱ .ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﻴﻨﺠﺎ ﻗﺪﻳﻢ،
ﺗﺴﻴﺮ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺎﺀ ﻏﺮﺑﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻳﺴﺮﻥ
ﺑﺒﻂﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪ ،ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺗﻤﺖ ﺣﻴﺎﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺁﺭﻝ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ .ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻦ ﺧﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ
ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨ ّﺎﻥ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺭﺍﺳﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ.
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﺟﺮّﺍﺀ
ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺴﻴﺮﻫﻦ .ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮﻥ
ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻧﻤﻲ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮّﻝ ﻛﻄﻴﻮﺭ ﻟﻴﻠﻴّﺔ ،ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ .ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ
ﺗﺮﺩﺩ ﺻﺪﻯ ﻛﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ،
ﻭﺗﺴﺘﺤﻀﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ّﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗ ُﺨﻀﻊ ﻭﺗﺴﺘﻤﻠﻚ.

In Ran Bensimon’s video The Loose Ends, there is an unexpected encounter of
cultures through a plotline moving between reality and fantasy. Three western
women of different ages walk through the spaces of an ancient Shinto temple,
stepping slowly through the temple gardens and cemetery. They are dressed
in traditional, authentic costumes similar to the clothing worn by the women
of Arles about two or more centuries ago. The women’s presence is foreign
to the space, seeming to have emerged from one of 18th century painter’s
Antoine Raspail’s compositions.
The work creates a surrealistic pastiche that intensifies with its slow motion
and birdsong soundtrack accompanying the women as they walk. Bensimon
ends the video with a 3-D animation in which, in a transformative process, the
women are changed into night birds, as a kind of phantasmagorical spirits
who are a-temporal, guardians, capable of moving through time and space.
Although the language of the work is fictitious, it nevertheless resonates any
and every intercultural encounter between cultures foreign to each other,
raising thoughts on the Eurocentric gaze that dominates and appropriates.

Bikkurim III

ביכורים  3מציגה עבודות חדשות מאת ששה
אמנים ואמניות צעירים שסיימו לא מכבר את
לימודיהם בבתי ספר לאמנות בירושלים והם
מתגוררים בעיר ופועלים בה .בתערוכה מוצגות
עבודות במדיה שונים כגון ציור ,פיסול ,מיצב וסאונד,
על־פי תחומי הענין של משתתפיה.
העבודות ,כל אחת בדרכה ,מערערות על דפוסי
חשיבה שנדמים כמקובעים בתרבות .אובייקט,
סביבה או רעיון מטופלים ועוברים טרנספורמציות
כאלה ואחרות המשנות את מהותם המקורית.
במחוות גדולות כקטנות מביאה עימה ההמרה
של היום־יומי ,השגור והמוכר ,רגעים פיוטיים ,מלאי
יופי ודמיון.
ביכורים הוא פרויקט דו־שנתי מטעם הגלריה
החדשה סדנאות האמנים טדי ,של המחלקה
לאמנות פלסטית ועיצוב ,עיריית ירושלים .במסגרת
הפרויקט מוענקים תמיכה וליווי מקצועי לאמנים
צעירים בירושלים מתוך רצון לעודד את היצירה
האמנותית בעיר.

ً
ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﺘﺔ ﻓﻨ ّﺎﻧﻴﻦ
ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ  3ﻳﻌﺮﺽ
ﻭﻓﻨ ّﺎﻧﺎﺕ ﺷﺒﺎﻥ ﺃﻧﻬﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻫﻢ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ً
ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻲّ ،ﺍﻟﻨﺤﺖ ،ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻴّﺔ ﻭﺻﻮﺕ ،ﻭﻓﻖ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻘﻮﺽ ،ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ،ﺃﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻳﺠﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ،ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ
ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻛﻬﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴّﺮ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻋﺒﺮ ﻟﻔﺘﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺼﻐﻴﺮﺓ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ّ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ.
ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺮﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻔﻨ ّﺎﻧﻴﻦ ﺗﻴﺪﻱ ،ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ .ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨ ّﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨّﻲ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

Bikkurim 3 presents new works by six young artists who are recent graduates
of art schools in Jerusalem and who live and work in the city. On display are
works in various mediums such as painting, sculpture, installation, and sound,
each artist in his or her own sphere.
The artworks present challenges to the thought patterns that seem to be fixed
in Israeli culture. An object, environment, or idea is treated and transformed
in such a way as to change its fundamental nature. Through large and small
gestures, the transformation accomplishes a transmutation of the mundane
which is so ordinary and so familiar, into poetic moments full of beauty and
imagination.
Bikkurim 3 is a biannual project hosted by the New Gallery and Artists’ Studios,
Teddy Stadium, and sponsored by the Jerusalem Municipality’s Department
of Plastic Arts. The project also provides professional support and artistic
guidance to young Jerusalem-based artists in order to encourage artistic
creativity in the city.

קצוות פרומים ,עבודת וידאו ואנימציה
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﻧﻤﻲ

The Loose Ends, Video Art and Animation

 15:00דק' ,ﺩﻗﻴﻘﺔmin. ,
2022

ranbensimon.com
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זיכריני ,מיצב פיסולי ,טקסטיל ,צינורות השקיה

מרחפים ,אקריליק ,שמן וספריי על בד

ממוחזרים ,אבן חברונית
ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﺄﺭ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺤﺘﻲ ،ﺗﻜﺴﺘﻴﻞ ،ﺍﻧﺎﺑﻴﺐ

ﺭﻱ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺪﻭﺭﻳﻬﺎ ،ﺣﺠﺮ ﺧﻠﻴﻠﻲ
Forget Me Not, Sculptural Installation,
textile, recycled irrigation pipes, Hebron
Stone

ﻳﺤﻠّﻘﻮﻥ ،ﺃﻛﺮﻳﻞ ،ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺘﻴ ّﺔ ﻭﺭﺫﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺎﺵ
Hovering, Acrylic, oil and spray on canvas
מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,

dimensions
2021-2022

מגבת נייר ,גליל מגבת נייר וחוט תפירה

ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﺭﻕ ،ﻟﻔﺔ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﻭﺭﻕ ﻭﺧﻴﻂ ﺧﻴﺎﻃﺔ
Paper Towel, kitchen paper, sewing
thread, wood

 200X30X10ס"מ ,ﺳﻢcm ,
2022

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,
dimensions
2022

כובד התפוח ,מיצב פיסולי ,ברזל ,ספוג ,גבס ,בד ,עץ

פיסה ,מיצב פיסול וסאונד ,חול ,אדמה ,דשא,

The Apple's Heavy Weight, Sculptural
installation, iron, sponge, plaster, cloth,
wood, readymades

ﻋﺸﺐ ﺃﺧﻀﺮ ،ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺳﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓ
Piece, Sculpture and sound installation,
Sand, earth, grass, speakers, audio files

ﺛﻘﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺤﺘﻲ ،ﺣﺪﻳﺪ ،ﺍﺳﻔﻨﺞ،
ﻗﻤﺎﺵ ،ﺧﺸﺐ

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,
dimensions
2022

אמנים :אלונה ,רן בן סימון ,חמוטל בר כהן ,עידית גלעד,
בר ערן ,דוד רוזנברג

ﺍﻟﻔﻨ ّﺎﻧﻴﻦ :ﺃﻟﻮﻧﺎ ,ﺭﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮﻥ ,ﺣﻤﻮﻃﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻛﻮﻫﻦ ,ﻋﻴﺪﻳﺖ
ﭼﻠﻌﺎﺩ ,ﺑﺎﺭ ﻋﻴﺮﺍﻥ ,ﺩﺍﭬﻴﺪ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮ ﻍ

אוצרת :סאלי הפטל נוה

ﺍﻟﻘﻴّﻤﺔ :ﺳﺎﻟﻲ ﻫﻔﺘﻞ ﻧﺎﭬﻲ

הקמה :דניאל פלאי

ﺇﻧﺸﺎﺀ :ﺩﺍﻧﻴﺌﻴﻞ ﭘﻼﻱ

ינואר  -מרץ 2022

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺁﺫﺍﺭ 2022

דפדפת
עריכת הטקסט בעברית :מירב גבעוני הרושובסקי
תרגום לערבית :נוואף עתאמנה
תרגום לאנגלית :י .אפלטון

ﻛﺮﺍﺳﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ :ﻣﻴﺮﺍڤ ﭼﭭﻌﻮﻧﻲ ﻫﺮﻭﺷﻮﭬﺴﻜﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻧﻮﺍﻑ ﻋﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ :ﻳﻬﻮﺩﻳﺖ ﺃﺑﻠﻴﺘﻮﻥ

הגלריה החדשה – סדנאות האמנים טדי של המחלקה
לאמנות פלסטית ,האגף לתרבות ואמנויות ,עיריית ירושלים

ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ – ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺗﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ

ניהול ואוצרות :תמר גיספאן-גרינברג

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ :ﺗﻤﺎﺭ ﻏﻴﺴﭙﺎﻥ-ﻏﺮﻳﻨﺒﺮ ﻍ

המידות נתונות בסנטימטרים ,רוחב  xגובה
התצלומים באדיבות האמנים ויאיר חובב

ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻤﺘﺮ ،ﻋﺮﺽ  xﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭ ﻳﺎﺋﻴﺮ ﺣﻮﭬﻴﭫ

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,
dimensions
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