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The analog image has a place of honor
in the hierarchy of images. Impressive
and rich, it has depth and functions as
a "guarantee of pristine visuality," as 
maintained by artist and theorist Hito
Steyerl. The privileged status of the
image is closely linked to such notions
as originality, idiosyncrasy, and quality.
According to Steyerl, "Resolution was
fetishized as if its lack amounted to
castration of the author." 1 The new
technologies that have evolved in
recent decades, however, have eroded
the status of analog photography as
well as its associated set of values. The
emphasis on the "original" and its aura
has diverted to engagement with the
image's mutability and reproduction.
Film was substituted by the digital file,
leaving behind not only nostalgia for
the materiality of the film reel, but
mainly longing for the analog logic,
and its innate continuity, singularity,
and indexicality.

SARA CWYNAR

רוז גולד
Rose Gold

2017 _ 8:01 min
 פילם מ"מ מומר לוידיאו16
16 mm film transferred to video

The point of departure of Sara Cwynar's
"Rose Gold" is Apple's rose-gold iPhone
that was introduced in 2015. For the
artist, this iPhone serves as a talisman
of desire for objects, people, power,
and money. Cwynar is interested in
the social structuring of color and its
emotional impact. Adopting the tone
of an educational film, the narration
is interspersed with quotations from
Toni Morrison, Ludwig Wittgenstein,
and Lauren Berlant, as well as the Apple
website, and is interrupted on occasion
by the artist's voice. The film contains
studio portraits and documentation of
historical sites in the United States—all
shot with a 16 mm camera—to create a
film collage that delves into our lovehate relations with consumerist objects
and the image's complex history in
forming these relationships.

בבסיס העבודה "רוז גולד" של האמנית
שרה שווינר ניצב האייפון בצבע ורוד־זהב
 עבור.2015 שהשיקה חברת אפל בשנת
שווינר מתפקד האייפון הזה כקמע של
. כוח וכסף, אנשים,תשוקה לאובייקטים
שווינר מתעניינת בהבניה החברתית של
 תוך כדי.צבע ובאפקט הרגשי שהוא יוצר
שהוא מאמץ טון של סרט חינוכי (המופרע
,)לעיתים על ידי קולה של האמנית עצמה
הסרט מצטט מתוך טקסטים של טוני
, לודוויג וינגנשטיין ולורן ברלאנט,מוריסון
.כמו גם מאתר האינטרנט של חברת אפל
הוא כולל בתוכו צילומי סטודיו ותיעוד
של אתרים היסטוריים בארה"ב – כולם
 מ"מ – ויוצר מהם16 מצולמים במסרטת
סרט־קולאז' שחוקר את יחסי האהבה
והשנאה שאנחנו מקיימים עם אובייקטים
צרכניים ואת ההיסטוריה המורכבת של
.הדימוי ביצירת יחסים אלו

Vis-à-vis this aesthetic and cultural
perception of analog film production as
an indicator of "high-end economy," on
the one hand, and of loss and yearning,
on the other, the exhibition Sight Lines
presents contemporary works in which
Israeli and international artists rethink
the use of film. At the very height of the
digital photography revolution—and
the resulting need to create a stable
representation of reality—these works
present a new stance which regards film
as a "critical substance": the history and
aesthetics identified with it are used
here as a means through which to reflect
on contemporary social and cultural

– על כמה מהנרטיבים הגדולים של המודרניות
 קפיטליזם וקידמה – אותה מודרניות,לאומיות
.שהדימוי האנלוגי מזוהה עימה כל כך

processes. It is not a fetishization of the
material itself—most of the works were
intended to be digitally converted to
begin with—but rather use of the nature
of film as a carrier of time and a recorder
of place, so as to shed light on the way
in which we experience, remember, and
acquire knowledge today. The poetry,
the colorfulness, and the "alchemy of
circumstance" (as described by artist
Tacita Dean) lost with the transition to
digital film are recruited anew in favor
of a suspended, lingering gaze on some
of the great narratives of modernity—
nationalism, capitalism, and progress—
the same modernity with which the
analog image is so closely identified.

העבודות בקווי ראייה מתמודדות עם הפערים
הבין־דוריים ומשבר המשמעות שנוצרו עם
המעבר מהצילום האנלוגי לדיגיטלי באמצעות
 הן מציגות מתח לא.מבחר אסטרטגיות
 משלבות בין,פתור בין הטכנולוגיות השונות
ממשות ובדיון ויוצרות נרטיבים היסטוריים
 העקבות שמשאיר האור בסרט וסדרת.חלופיים
ההתרחשויות שהוא מבטא משמשות כאן
כדי ליצור תמונה מורכבת של הדינמיקה בין
 עבודות אלו לא שואפות.המציאות ובין ייצוגיה
 לסמן רצף,לייצר טוטאליות של משמעות
של פעולות או לבצר את מעמדו של המחבר
. קווי הראייה שלהן כבר לא מקבילים.הבודד
הדימוי שהן מייצרות מבקר את "החזותיות
הטהורה" של הצילום האנלוגי לא פחות מאשר
 חיתוכים,מייצר אותה באמצעות ריבוי קולות
.מפתיעים וסיפורים חדשים

The works in Sight Lines address the
intergenerational gaps and the crisis of
meaning created around the transition
from analog to digital film using different
strategies. They introduce an unresolved
tension between the various technologies,
combining the real and the fictional to
create alternative historical narratives.
The traces left by light on the film and
the set of occurrences it manifests are
used here to sketch a complex picture
of the dynamics between reality and its
representations. The featured works do
not aim to produce total meaning, signify
a sequence of actions, or strengthen the
status of the auteur. Their sight lines no
longer run parallel. The image they put
forth criticizes the "pristine visuality" of
analog film just as much as it produces
such visuality through multiple voices,
unexpected cuts, and new stories.

– גלעד רייך

– Gilad Reich

NIR EVRON

2020 _ 33 min
 מ״מ ללא פסקול מומר לוידאו16 פילם
פסקול סטריאו מקורי
16 mm silent film transferred to
digital videosound
Original stereo soundtrack

British-Argentinian artist Jessica Sarah
Rinland’s film draws its inspiration from
the films of Mary Field—the pioneer
of British nature movies active in the
first half of the 20th century. Using a
16 mm camera, Rinland documents
the biodiversity in Argentina’s Iberá
reserve—the world’s second largest
wetland. As in her other films, here too,
she combines reality and fiction, fusing
folk tales addressing the territory which
she documents with scientific facts,
and a poetic language with a pedagogic
tone of voice. The tribute to early
nature movies enables her to ponder
the role of cinema in the historical
changes regarding the production and
dissemination of knowledge.

Nir Evron’s new work, presented for the first time
in this exhibition, is based on rare materials from
the Lehi archives—an underground organization
operating during the British mandatory period.
Never shown publicly before, these materials
include documentation of paramilitary
operations carried out by the organization before
the establishment of the State of Israel, alongside
reconstructions of various acts performed by
underground fighters for the camera. Evron
exposes details about the historical research
he conducted, letting us in on his reflections
during the work process regarding the historical
connection between photography and war, the
role such documentation was supposed to play
for the Lehi members, and the significance of
exposing these historical materials today.

סרטה של האמנית הבריטית־ארגנטינאית
ג’סיקה שרה רינלנד שואב השראה מסרטיה
 חלוצת,)Mary Field( של מארי פילד
סרטי הטבע הבריטית שפעלה במחצית
 באמצעות.20הראשונה של המאה ה־
 מ”מ רינלנד מתעדת את16 מצלמת
)Iberá( עולם החי העשיר בחבל איברה
 אזור הביצות השני בגודלו,בארגנטינה
 רינלנד, כמו בסרטיה האחרים.בעולם
 בין אגדות־:משלבת בין מציאות ובדיון
עם העוסקות במרחב אותו היא מתעדת
 ובין שפה פואטית,לבין עובדות מדעיות
 המחווה לסרטי טבע.לטון דיבור חינוכי
מוקדמים מאפשרת לרינלנד לתהות על
תפקיד הקולנוע בשינויים ההיסטוריים
.שחלו בייצור ובהפצה של ידע

Translation Hemda Rosenbaum / תרגום חמדה רוזנבאום
 תל אביב, פוטו לי־נוף,המרת פילם לוידאו עופר כהן
Film transfer Ofer Cohen, Photo Li-Nof, Tel Aviv
סרטי הארכיון באדיבות העמותה להנצחת מורשת
לוחמי חירות ישראל (לח״י) וחלליהם
Film materials courtesy of Freedom Fighters
of Israel Heritage Association
 נורית שטרנברג,תודות מיוחדות רחל ברגר
Special thanks: Rachel Berger /  גלעד רייך,נועם גל
Nurit Sternberg, Noam Gal, Gilad Reich

עבודתו החדשה של ניר עברון המוצגת
לראשונה בתערוכה זו מבוססת על חומרים
.נדירים מתוך ארכיון תנועת הלח”י
, שמעולם לא נחשפו לציבור,החומרים
כוללים תיעוד של פעילויות צבאיות שקיים
הלח”י בטרם קום המדינה לצד שחזורים
של פעולות שונות שערכו לוחמי המחתרת
 חושף, תוך כדי הצפייה.עבור המצלמה
בפנינו עברון פרטים על המחקר ההיסטורי
שערך ומשתף אותנו במחשבות ובהרהורים
 עברון תוהה על.שעלו בו במהלך העבודה
,הקשר ההיסטורי שבין צילום ומלחמה
התפקיד שהיה אמור למלא תיעוד זה
 והמשמעות של חשיפת,עבור אנשי הלח”י
.חומרים היסטוריים אלו כיום

הסרט הופק בתמיכת קרן ארטיס ובעזרתם הנדיבה
IL COLLECTIONשל קרן משפחת אוסטרובסקי ו־
The film was produced with the support of
Artis Grant Program and the generous help of
The Ostrovsky Family Fund and IL COLLECTION
עיצוב פסקול בניה רכס
Soundtrack design Binya Reches
Script editing Asaf Schurr / עריכת תסריט אסף שור
Narration Yaron Motola / קריינות ירון מוטולה
 בניה רכס,מוסיקה מקורית גיא שטרנברג
Original music Guy Sternberg, Binya Reches

איתן אפרת וסירה פויגל ברוטמן
EITAN EFRAT & SIRAH FOIGHEL BRUTMANN

ניר עברון

ג’סיקה שרה רינלנד

!מראה סב שביר
Miroir séb fragile!

2017 _ 22:36 min
, צבע, מ"מ16 פילם
 סטריאו,4:3
16 mm film, color,
4:3, stereo sound

The work of the Belgium-based Israeli artist
duo Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat
is an invitation to an event combining music
and a film screening. It is an experiment in
cinematic and musical improvisation shot on
16 mm stock, some expired, documenting
a live performance of the Ramirez Brothers
(whose drummer is Efrat). An additional
sound layer was superimposed on the
recorded soundtrack, digitally processed to
undermine the prevalent relations between
moving image and sound. Captions appearing
on the screen during the film indicate
the materiality of the film stock and the
complex dynamics spawned between light
and darkness, and between text and image.
The musical style of the Ramirez Brothers,
like the work’s photographic style, elude
us as they belong to the past while being
clearly contemporary. The work was made
in homage to esteemed cinematographer
Sébastien Koeppel. Foighel Brutmann and
Efrat are using the unexposed film roles
that belonged to Sébastien, to dedicate and
document event in his absence.
עיבוד ידני נעשה ב־ לאבו בי אקס אל
Hand processing was done at Labo BXL

Sight Lines
4.06.2020
Curator Gilad Reich
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Gallery Assistant Nitzan Gaon

2עיצוב גרפי סטודיו ג
יחסי ציבור הפלטפורמה לאמנות
תרגום דריה קוסובסקי
תרגום והפקת כתוביות אולפני אלרום
הקמות ששי מזור
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התערוכה הופקה בתמיכת
קרן משפחת אוסטרובסקי

Graphic Design Studio Gimel2
PR The Art Platform
English Translation Daria Kosovsky
Translation & Subtitling Elrom studio
Construction Sassi Mazor
Multimedia Pro-AV
Thanks Hadas Zemer Ben Ari and Tal Yahas
This exhibition was produced with the support
of the Ostrovsky Family Fund
Artport, founded by the Ted Arison Family
Foundation, is a non-profit art organization
fostering and promoting contemporary Israeli art.
Through conferences, exhibitions, workshops,
professional training and Israel's leading visual
arts residency, Artport advances artists and the
connections between art and society.

 מיסודה של הקרן המשפחתית על־שם,ארטפורט
 פועל ללא מטרות רווח לקידום וטיפוח,תד אריסון
, תערוכות, דרך כנסים.האמנות העכשווית בישראל
סדנאות מקצועיות לאמנים ותכנית הרזידנסי
 ארטפורט פועל להשמעת קולם,הבולטת בישראל
של אמנים במרחב הציבורי ולקידום הקשרים בין
.אמנות וחברה
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 תל אביב,8 העמל
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אדוארד דיקאם

 קורטרייק,העתק צבע של הסרט על ידי דה יונגה
Film copy color by Dejonghe, Kortrijk

ÉDOUARD DECAM

JESSICA SARAH RINLAND

אמצעי מאוחר
Belated Measure

2016 _ 9:36 min
 מ"מ מומר דיגיטלית16 פילם
16 mm film digital transfer

אל מול תפיסה אסתטית ותרבותית זו של
"הצילום האנלוגי כסמן של "כלכלת היוקרה
 מציגה, ושל אובדן וגעגוע מאידך,מחד
התערוכה קווי ראייה שורה של עבודות
עכשוויות בהן אמנים ישראלים ובינלאומיים
 דווקא.חושבים מחדש את השימוש בפילם
,בשיאה של מהפכת הצילום הדיגיטלי – ואיתה
הקושי לייצר ייצוג יציב של המציאות – מציגות
 עמדה זו תופסת את.עבודות אלו עמדה חדשה
 ההיסטוריה הכרוכה:הפילם כ״חומר ביקורתי״
בו והאסתטיקה המזוהה עימו משמשים כאן
כאמצעי לרפלקסיה על תהליכים חברתיים
 זוהי אינה פֶטישיזציה.ותרבותיים עכשוויים
של החומר עצמו – רוב העבודות נועדו
מלכתחילה לעבור המרה דיגיטלית – אלא
שימוש באופיו של הפילם כנשא של זמן וכרשם
של מקום על מנת להאיר אספקטים שונים
 זוכרים ורוכשים ידע,באופן שבו אנחנו חווים
 הצבעוניות ו"האלכימיה של, הפואטיות.כיום
הנסיבתיות" (כפי שכינתה זו האמנית טסיטה
דין) שאבדו עם המעבר לצילום הדיגיטלי
מגויסים מחדש לטובת מבט שוהה ומשתהה

, מסות על הפוליטיקה של הדימוי החזותי: חלכאי המסך: בתוך," "לזכות הדימוי הדל, היטו שטיירל1
.)2015 , פיתום: אסתר דותן (תל אביב:מתרגמת

1 Hito Steyerl, "In Defense of the Poor Image," e-flux #10 (November 2009).
https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/

אִי ב ֶרה — מים בוהקים
Ý Berá — Aguas de Luz
(Bright Waters)

 לדימוי האנלוגי שמור,בהיררכיית הדימויים
 בעל, עשיר, זהו דימוי מרשים.מקום של כבוד
," המתפקד כ"ערובה לחזותיות טהורה,עומק
כפי שמנסחת זאת האמנית והתיאורטיקנית
 מעמדו הפריבילגי של הדימוי.היטו סטרייל
,קשור קשר הדוק למושגים כמו מקוריות
, כותבת סטרייל," "רזולוציה.יחידאיות ואיכות
"הפכה לפֶטיש והיעדרה נתפס כסירוס של
 אבל הטכנולוגיות החדשות1 ."מעמד המחבר
שצמחו בעשורים האחרונים פגעו במעמדו של
 כמו גם בסט הערכים המשויך,הצילום האנלוגי
 הדגש על "המקור" וההילה הכרוכה בו.אליו
הוסט לעיסוק ביכולת ההִשתנות וההעתק של
 משאיר, הפילם הפך לקובץ דיגיטלי.הדימוי
אחריו לא רק נוסטלגיה אל החומריות של
,הסליל אלא בעיקר געגוע להיגיון האנלוגי
 החד פעמיות והאינדקסליות,על ההמשכיות
.הטבועה בו

וולבה
Volva

 בריסל, מרכז לאמנות ומדיה,הופק על ידי ארגוס
Produced by Argos, Centre for Art and Media, Brussels
 וי ג'י סי־בורסקבורג,בתמיכת הרשויות הפלמיות
With the support of Vlaamse Gemeenschap,
VGC-Beursschouwburg

עבודתם של זוג היוצרים הישראלים הפועלים
בבלגיה היא הזמנה לאירוע המשלב הקשבה
 זהו ניסוי.למוזיקה והקרנת סרט בפילם
באלתור קולנועי ומוזיקלי שצולם באמצעות
 ומתעד, חלקם פגי תוקף, מ”מ16 סלילי
”הופעה חיה של להקת “האחים רמירז
.)(אשר איתן אפרת הוא המתופף שלה
על פסקול ההופעה מופיעה שכבת סאונד
 באופן,נוספת שעובדה באמצעים דיגיטליים
.שמערער את היחס השגור בין צילום וקול
כתוביות המופיעות על המסך במהלך הסרט
מצביעות על החומריות של הפילם ועל
הדינמיקה המורכבת שהוא יוצר בין אור
 סגנונם המוזיקלי.וחושך ובין טקסט ותמונה
של “האחים רמירז” כמו גם סגנון הצילום של
העבודה מהתלים בנו – הם בו בזמן שייכים
 העבודה נעשתה.לעבר ועכשוויים מאוד
Laszlo( בשיתוף פעולה עם לזלו אומברייט
) שהקליט את ההופעה והוסיף להUmbreit
מוזיקה אלקטרונית ומוקדשת לצלם המוערך
)Sébastien Koeppel( סבסטיאן קופל
אפרת ופויגל ברוטמן משתמשים בעבודה
בסלילי פילם שהיו שייכים לקופל אך הוא לא
.הספיק לעשות בהם שימוש לפני מותו
 מוזיקה אלקטרונית,הקלטת סאונד
ומיקס לאזלו אומברייט
Sound recording, electronic music
and mixing Laszlo Umbreit
עוזר מקליט רובן פאנדרמולה
Recording assistance Ruben Vandermeulen
תמונה ארתור קסטרו פריירה
Image Artur Castro Freire
מצלמה נוספת בוריס בלאיי
Additional camera Boris Belay
מוזיקה האחים רמירז
Music The Ramirez Brothers

ניר עברון
NIR EVRON

2016 _ 24:39 min
 מ"מ מומר דיגיטלית16 פילם
16 mm film digital transfer

Spanish artist Édouard Decam’s video
was shot in an observatory located on a
mountaintop in the French Pyrenees. Volva
is the name of the observatory, but it is
also the name given by mathematician and
astronomer Johannes Kepler to the earth, as
seen from the moon, in his book Somnium
(Lat. The Dream), the first science fiction
novel written at the beginning of the 17th
century. Observatories, such as the one
documented by Decam, study a distant,
suspended past, while generally disregarding
their specific geographic territory and
architectural space. The film draws our glance
to the observatory itself while exploring the
interrelations between science, architecture
and scenery. The artist’s decision not to depict
people, instead focusing on the mechanical
language created by the building and its
surroundings prompts us to think about the
role of images in the construction of spaces,
both imaginary and real.

עבודת הוידיאו של האמן הספרדי אדוארד
דיקאם צולמה במצפה כוכבים שנמצא
.על פסגת הר בפירינאים הצרפתים
 אך הוא גם השם,וולבה הוא שם המצפה
שהעניק המתמטיקאי והאסטרונום יוהנס
) לכדור הארץ כפי שהואKepler( קפלר
נראה מהירח בספר המדע הבדיוני הראשון
) – שיצאSomnium( בהיסטוריה – סומניום
 כמו, מצפי כוכבים.17בתחילת המאה ה־
 חוקרים עבר מרוחק,זה שמתעד דיקאם
 אך עושים זאת מבלי לתת את,ומושהה
 הן מבחינה,הדעת על המרחב הספציפי
 שבו,גיאוגרפית והן מבחינה ארכיטקטונית
 סרטו של דיקאם מפנה את.הם פועלים
הראייה אל מצפה הכוכבים עצמו ובאמצעותו
,חוקר את מערכת היחסים שבין מדע
 בחירתו של האמן שלא.ארכיטקטורה ונוף
 אלא להתרכז בשפה המכנית,לצלם אנשים
,שיוצר המבנה ובסביבה המקיפה אותו
מכוונת אותנו לחשוב על התפקיד של הדימוי
.ביצירת חללים – מדומיינים וממשיים
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