חמוטל בר כהן
ﺣﻤﻮﻃﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻛﻮﻫﻦ
Chamutal Bar Cohen
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

01-04.2022

chamutalch.wixsite.com/mysite

זיכריני ,מיצב פיסולי ,טקסטיל ,צינורות השקיה

קצוות פרומים ,עבודת וידאו ואנימציה

מרחפים ,אקריליק ,שמן וספריי על בד

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

ﻳﺤﻠّﻘﻮﻥ ،ﺃﻛﺮﻳﻞ ،ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺘﻴ ّﺔ ﻭﺭﺫﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺎﺵ
Hovering, Acrylic, oil and spray on canvas

 15:00דק' ,ﺩﻗﻴﻘﺔmin. ,

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,

2022

dimensions
2021-2022

מידות משתנות ,ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴ ّﺮﺓVariable ,
dimensions
2022

עידית גלעד
ﻋﻴﺪﻳﺖ ﭼﻠﻌﺎﺩ
Idit Gilad

בר ערן
ﺑﺎﺭ ﻋﻴﺮﺍﻥ
Bar Eran

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
2022
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ביכורים 3

ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ 3

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

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

אלונה
ﺃﻟﻮﻧﺎ
Alona

רן בן סימון
ﺭﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﻤﻮﻥ
Ran Bensimon

דוד רוזנברג
ﺩﺍﭬﻴﺪ ﺭﻭﺯﻧﺒﺮﻍ
David Rosenberg

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

ביכורים III

chamutalch.wixsite.com/mysite

פוסטר ﻣﻠﺼﻖ Poster

chamutalch.wixsite.com/mysite

ﺑﻮﺍﻛﻴﺮ III

שלושה חפצי רדי מייד מן המרחב הדומסטי הם
מושאי חקירתה של חמוטל בר כהן .חבל כביסה
מאורגן לצורה גאומטרית חזרתית ,גליל נייר סופג
נרקם בדוגמה אורנמנטלית מסורתית ושמיכת פיקה
משמשת מצע לתיעוד מדידות חום גוף יומיות,
במהלך שנה.
ברצפים של פעולות עמלניות ,מוקפדות ומתוכננות
פורעת בר כהן את הסדר וההיגיון של החפצים
המוכרים .ערכם הפונקציונלי של האובייקטים
מתבטל וגבולותיהם החומריים מאותגרים .המפגש
הלא צפוי בין האובייקט המתועש ,הזול והזמין ,לבין
מלאכות־היד המסורתיות ,הרפטטיביות המופעלות
עליו )רקמה ,ליפוף ועוד( מאפשר לחשוב מחדש
על ערכו ומעמדו של החפץ השימושי כעת ,לאחר
הפעולה ,כשערכים סנטימנטליים וסימבוליים
מועתקים אליו .האובייקטים ,השייכים לתחומי
הניקיון והתחזוקה של המרחב הבייתי ,מעניקים
לאמנית תחושה של שליטה ובטחון ,שהולכת
וגוברת במהלך הפרפורמטיבי עצמו .הפעולה
העמלנית והרפפטיטיבת פועלת כלחש ,מרגיעה
ומגוננת על המרחב הפרטי.

ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻧﺎﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻫﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻤﻮﻃﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻛﻮﻫﻦ .ﺣﺒﻞ ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﻜﺮﺭ ،ﻟﻔﺎﻓﺔ ﻭﺭﻕ ﻣﺎﺹ ﻣﻨﺴﻮﺝ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺯﺧﺮﻓﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺣﺮﺍﻡ ﺑﻴﻜﻴﺔ ﻛﻤﺴﻄﺢ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﻡ .ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ،ﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﻭﺍﻟ ُﻤﺨﻄﻂ،
ﺗﺨﻠﻂ ﺑﺎﺭ ﻛﻮﻫﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻱ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ .ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺽ )ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ،ﺍﻟﻠﻒ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(
ﺗﺘﻴﺢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ،ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻨ ّﺎﻧﺔ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺩﺍﺋﻲ ﻧﻔﺴﻪ .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻫﻤﺴﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴّﺰ ﺍﻟﺨﺎﺹ.

Three readymades from the domestic space are the subjects of Chamutal
Bar Cohen’s artistic research. A laundry line is organized into a repetitive
geometric form; a roll of absorbent paper is embroidered in a traditional
ornamental pattern; and a second-hand piqué blanket serve as a platform for
the documentation of the range of body temperature measured daily over
the course of a year.
In sequence of laborious actions, Bar Cohen carefully disrupts the order and
logic of familiar objects in well-planned actions, cancelling out their functional
value and subverting their material limits. The unexpected encounter between
the cheap, available industrial object and traditional handicrafts and the
repetitive actions applied to it (e.g., embroidery, wrapping), make it possible to
rethink the value and status of the practical object after it was manipulated
and sentimental and symbolic values were displaced onto it. Items taken
from the sphere of cleaning and maintenance of the domestic space provided
the artist with a sensation of control and security that increase during her
performance of the actions: the repetitive, laborious work acts as a spell that
calms and protects the private space.

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.

