בר ערן
ﺑﺎﺭ ﻋﻴﺮﺍﻥ
Bar Eran

ביכורים III

פוסטר ﻣﻠﺼﻖ Poster

ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ III

רבים מן המבקרים באיצטדיון טדי אינם מודעים
לקיומם של שני מרחבים נוספים במתחם .תחנת
כוח/חשמל ולצידה גן ירק מטופח ושופע נמצאים
אף הם בצידו המערבי של המתחם .שלוש מערכות
אוטונומיות אלה זרות זו לזו ושונות בתכלית ובכל
זאת הן מתקיימות במקביל ומזינות האחת את
השניה .תחנת הכוח מפעילה את האצטדיון ,הגן
מועשר מפסולת הדשא וחומרי הגינון של המגרש
ואפילו הקולות שעולים מהמשחקים מלווים את
מגוון הירקות בצמיחתם .בר ערן יוצרת הביטט
מסונתז ואורגני מחומרי המקום .שכבות חול ,אדמה
ודשא )שנלקח מהאצטדיון בעונה הקודמת( לצד
פסולת שמושלכת על־ידי עוברים ושבים ונערמת
בסביבת האיצטדיון ,מהווים יחד מצע לפס קול
דוקומנטרי רב שכבתי המתעד את המתרחש
במתחם .׳פיסה׳ מתכתבת עם כל אלה – הלכלוך,
הרעשים הטורדניים שבוקעים מתחנת הכח
והטיפוח האובססיבי של כר הדשא עליו מתקיימים
המשחקים – ויחד עם זאת מתקיימת כמרחב
קונטמפלטיבי בו אפשר להתמסר להתבוננות
פנימית שקטה ואינטימית.

ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻴﺪﻱ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﻓﻀﺎﺋﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ
ﻭﺯﺍﺧﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳ ًﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﺬﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ.
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗ ُﺸﻐّﻞ ﺍﻻﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺗﺘﻐﺬﻯ ﺑﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﺸﺐ ﺍﻻﺳﺘﺎﺩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ،
ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ .ﺑﺎﺭ ﻋﻴﺮﺍﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻮﺍﺋﻞ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ .ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻞ،
ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺐ ﺍﻷﺧﻀﺮ )ﻣﻦ ﻋﺸﺐ ﺍﻻﺳﺘﺎﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ( ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺛّﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ .ﻳﺘﻜﺎﺗﺐ
ﻋﻤﻞ "ﻗﻄﻌﺔ" ﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ – ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ،ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ
ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫﻳﺔ ﻟﻠﻌﺸﺐ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ – ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻀﺎ ًﺀ ﺗﺄﻣﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻲ.

Many visitors to the Teddy Stadium are unaware of the existence of two
additional spaces in the complex. The power/electricity station is adjacent to a
well-kept, overflowing garden located on the west side of the complex. These
three autonomous systems are alien to each other, with dissimilar purposes,
yet they exist in parallel, providing mutual nourishment.
The power station operates the stadium, while the garden is enriched by
the grass cuttings discarded from the field and other gardening materials, as
well as from the sounds arising from the games accompanying the vegetables
as they grow. Bar Eran created a synthesized organic habitat made from local
materials. The layers of sand, earth, and grass (from the stadium's previous
season) along with the trash discarded by passers-by which gathered in heaps
around the stadium make up the platform for the multilayered soundtrack
documenting events in the complex. Piece corresponds with all of the above
– the filth, the disturbing noises emerging from the power station, and the
obsessive nurturing of the lawn on which the games are held. – and yet it
exists as a contemplative space in which to devote oneself to quiet, intimate,
internal contemplation.

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.

פיסה ,מיצב פיסול וסאונד ,חול ,אדמה ,דשא ,רמקולים ,קבצי שמע
ﻗﻄﻌﺔ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺤﺖ ﻭﺻﻮﺕ ،ﺭﻣﻞ ،ﺗﺮﺍﺏ ،ﻋﺸﺐ ﺃﺧﻀﺮ ،ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺳﻤﺎﻋﻴﺔ

Piece, Sculpture and sound installation, Sand, earth, grass, speakers, audio files

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable dimensions ,
2022

01-04.2022

זיכריני ,מיצב פיסולי ,טקסטיל ,צינורות השקיה

קצוות פרומים ,עבודת וידאו ואנימציה

מגבת נייר ,גליל מגבת נייר וחוט תפירה

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

ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﻧﻤﻲ
The Loose Ends, Video Art and animation
 15:00דק' ,ﺩﻗﻴﻘﺔmin. ,
2022

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

מרחפים ,אקריליק ,שמן וספריי על בד

ﺛﻘﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺤﺘﻲ ،ﺣﺪﻳﺪ ،ﺍﺳﻔﻨﺞ،
ﻗﻤﺎﺵ ،ﺧﺸﺐ
The Apple's Heavy Weight, Sculptural
installation, iron, sponge, plaster, cloth,
wood, readymades
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
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