פוסטר ﻣﻠﺼﻖ Poster
עידית גלעד
ﻋﻴﺪﻳﺖ ﭼﻠﻌﺎﺩ
Idit Gilad
כובד התפוח ,מיצב פיסולי ,ברזל ,ספוג ,גבס ,בד ,עץ
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 ,

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

 15:00דק' ,ﺩﻗﻴﻘﺔmin. ,
2022

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

 200X30X10ס"מ ,ﺳﻢcm ,
2022

בר ערן
ﺑﺎﺭ ﻋﻴﺮﺍﻥ
Bar Eran

דוד רוזנברג
ﺩﺍﭬﻴﺪ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﻍ
David Rosenberg
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

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,
dimensions
2022

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

רמקולים ,קבצי שמע
ﻗﻄﻌﺔ ،ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺤﺖ ﻭﺻﻮﺕ ،ﺭﻣﻞ ،ﺗﺮﺍﺏ،

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

newgallery@jerusalem.muni.il
02-5834272 | thenewgalleryteddy.com

אלונה
ﺃﻟﻮﻧﺎ
Alona

רן בן סימון
ﺭﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮﻥ
Ran Bensimon

חמוטל בר כהן
ﺣﻤﻮﻃﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻛﻮﻫﻦ
Chamutal Bar Cohen

01-04.2022

2022

ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ،ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻭﺃﻧﻤﻲ
The Loose Ends, Video Art and animation

ביכורים III
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ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ III

המיצב כובד התפוח של עידית גלעד הוא יחידה
פיסולית־קונסטרוקטיבית רבת אלמנטים .חלל בתוך
חלל ,המתהווה כמרחב מחייה המאפשר קיום של
כלכלה אנושית בסיסית )שינה ,רחצה ואכילה( .גלעד
מקיימת מפגשים מפתיעים וגרוטסקיים בין חומרים
גולמיים כמו ברזל ,ספוג ,בד וגבס לבין אובייקטים
קיימים )רדי מייד( .המיצב מתכתב עם מרחבי קיום
שנבנו באמצעים דלים ובחפזון אולי בשעת חרום
או משבר ,משאריות של חומרי גלם ,כמו גם עם
סדרת ששת התאים של האמן אבשלום שהציעה
צורה ופרשנות ליחידת מגורים לאדם אחד .בניגוד
לאסתטיקה הגולמית והמגובבת המאפיינת את
מרחבי הקיום הדלים ובשונה מאד מיחידות הדיור
הלבנות של אבשלום ,היחידה של גלעד שופעת
מחוות רישומיות פואטיות ומהלכים פיסוליים
מקוריים המשרטטים נרטיב אישי .ואף שהגוף
האנושי אכן נעדר מן המיצב ,סימנים של שחיקה,
בלייה ופסולת מעידים על נוכחות של אדם או זוג
פרטיקולרי שהיו שם.

ﻋﻤﻞ ﻋﻴﺪﻳﺖ ﭼﻠﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨّﻲ ّ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺤﺘﻴّﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴّﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ .ﻓﻀﺎﺀ
ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻀﺎﺀ ،ﺑﺘﺸﻜﻞ ﻛﻔﻀﺎﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﺮﻱ ﺃﺳﺎﺳﻲ ّ )ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻷﻛﻞ( .ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﻌﺎﺩ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﻏﺮﺍﺋﺒﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﺍﻻﺳﻔﻨﺞ ،ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ
ﻭﺍﻟﺠﺒﺺ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ( .ﻳﺘﻜﺎﺗﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺑﻨﻴﺖ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺎﻻﺕ ﻃﻮﺍﺭﺉ
ﺃﻭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ،ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺴﺖ ﻟﻠﻔﻨ ّﺎﻧﻴﻦ ﺃﭬﺸﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻜﻞ
ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ .ﺑﺨﻼﻑ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟ ُﻤﻜﺪّﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ُﻤﻴّﺰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻷﭬﺸﻠﻮﻡ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﭼﻠﻌﺎﺩ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺈﻳﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﺖ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺳﺮﺩًﺍ ﺷﺨﺼﻴًﺎ .ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﺪ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲّ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ،ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ،ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ.

Idit Gilad’s The Apple’s Heavy Weight (2022) is a constructivist-sculptural unit
with multiple elements. Space within space becomes a habitat facilitating the
maintenance of basic human economy (sleeping, bathing, and eating). Gilad
creates surprising and grotesque encounters between raw materials such
as iron, sponge, cloth, wood, and readymades. The installation corresponds
with habitats constructed hastily with meager means such as made during
crisis or emergency, built from remnants of raw materials. It also alludes to
the series of six white cells by the artist Absalon which proposed a new shape
and interpretation of the one-person living unit. In contrast to the raw and
overdone aesthetics characterizing humble living spaces, and very different
from Absalon's white calls, Gilad’s unit overflows with poetic gestural drawing
marks and original sculptural processes to delineate a personal narrative.
Although the human body is indeed absent from the installation, signs of
burnout, wear and tear, trash testify to the presence of a person or a specific
couple who were there.

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 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.

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

Artists: Alona, Ran Bensimon, Chamutal Bar Cohen,
Idit Gilad, Bar Eran, David Rosenberg
Curator: Sally Haftel Naveh
Mounting: Daniel Paley
January - March 2022
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