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ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ III

סדרת הציורים החדשה של דוד רוזנברג מרחפים
מורכבת מקומפוזיציות אקספרסיביות משתנות.
כתמים ,קוים ואלמנטים גאומטריים או אמורפיים
מתלכדים על פני הקנבסים לדימויים מופשטים.
הצבעוניות העשירה תומכת בתנועה הנמרצת של
מערכי הציור ומעצימה אותה .דלילות הצבע ואופן
הנחתו על הקנבס מעידה על מהירות הפעולה
המסתכמת לרוב בכמה שעות .מהלך ההפשטה עליו
מושתת הציור משווה לדימויים איכות פרגמנטרית.
החיבור בין היחידות הציוריות השונות דומה לאופן
בו מתפתחת שפה .הצבתם הסמוכה של הפרטים
השונים היא כמו ניסוח תחבירי של משפט או פסקה.
שפתו האידיוסינקרטית של דוד מתהווה מתוך
בחירה מודעת בחופש פעולה ושחרור התודעה.
את מבטו הוא מפנה פנימה ,אל נבכי הנפש והלכי
הרוח בהם הוא שרוי ברגע של פעולת הציור .מעשה
האמנות מתקיים כמופע בו תחושות ורגשות
מיתרגמים לצבע ולצורה.

ﺳﻠﺴﺔ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﭬﻴﺪ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﻍ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺤﻠّﻘﻮﻥ،
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳ ّﺔ ﻣﺘﻐﻴّﺮﺓ .ﺑﻘﻊ ،ﺧﻄﻮﻁ
ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺪﺳﻴّﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻠﻮﺭﺓ ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ
ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺗﺠﺮﻳﺪﻳﺔ .ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺼﻔﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﺯﻫﺎ.
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟ ُﻤﺨﻔﻒ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺒﻀﻊ
ﺳﺎﻋﺎﺕ .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻈﻴﺎﺕ .ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻴﻦ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺸﺒﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﻣﻮﺿﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺮﺏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺓ .ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﺩﺍﭬﻴﺪ
ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ .ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺟﻪ ﺃﻧﻈﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﺇﻟﻰ
ﺧﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻷﻣﺰﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺣﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻢ .ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨّﻲ ّ ﻛﻌﺮﺽ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ.

David Rosenberg’s new series of paintings, Hovering, comprises changing
expressive compositions. Patches of paint, lines, and geometric or amorphous
elements come together on the canvas into abstract images. The rich coloration
supports the energetic movement of painterly systems and empowers it. The
dilution of the paint and its placement on the canvas testifies to the rapidity
of the action which mostly takes only several hours. The process of abstraction
on which the paintings are based imbues the images with a fragmentary
quality. The connection between the various painterly units is similar to the
way in which language develops. Placing the different elements adjacent to
each other is like the syntactical formation of a sentence or paragraph. David’s
idiosyncratic language comes into being out of a conscious choice of freedom
of action and the release from consciousness. He turns his gaze inward towards
his convoluted soul and moods which suffuse him at the moment he paints.
The act of making art takes place like a performance in which sensations and
emotions are translated into color and form.

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

מרחפים ,אקריליק ,שמן וספריי על בד
ﻳﺤﻠّﻘﻮﻥ ،ﺃﻛﺮﻳﻞ ،ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺘﻴ ّﺔ ﻭﺭﺫﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺎﺵ

Hovering, Acrylic, oil and spray on canvas

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable dimensions ,
2021-2022

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

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
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