
גלרקרן
—
עבודותתיק



 2019?,  כולם עם נצחק לא אנחנו גם למה אז
מראה הצבה

תאורה, פיסול, וידיאו מיצב

זלוף עוז: אוצר . ביצרון –מרכז קהילתי רמת ישראל הצבה באודיטוריום , ״ראסה ״טאבולהתערוכה קבוצתית 



ופיסול וידאו מיצב

CACR - המרכז לאמנות עכשווית רמלה

2021, אוגוסט –אפריל 

ד״ר סמדר שפי :אוצרת

2021, טרופיקאריום
—

מדומה״אולי , תערוכה קבוצתית ״מציאות



2021, טרופיקאריום
הקרנת וידאו על גליל נייר, פרט

CACR ,המרכז לאמנות עכשווית רמלה

סמדר שפיד״ר : אוצרת

מסכי טלוויזיה עומדים על משטח עץ מבריק היוצר השתקפות של התמונה והקרנת וידאו על גליל נייר 5  -מיצב וידאו 

 כתפאורה העשויות המלאכותיות הסביבות שבין בפער נוצר המתח .חיים בעלי בהם שפעילים ״נוף״ או ״טבע״ של מלאכותיות סביבות הכוללים ופנאי בילוי, תיירות באתריהעבודה עוסקת 
.הקהל התנהלות לבין ייםתטסינ חומרים ממגוון

:לינק לצפייה בפרט מתוך העבודה

s4t=EaKE&-TF5RQfv=watch?com/youtube.www.https://



2021, טרופיקאריום
הצבהמראה 

CACR ,המרכז לאמנות עכשווית רמלה

סמדר שפי: אוצרת

מסכי טלוויזיה עומדים על משטח עץ מבריק היוצר השתקפות של התמונה והקרנת וידאו על גליל נייר 5  -וידאו מיצב 



2020, פיקטהפרסונה
—
יחידתערוכת

פיסול ותאורה, מיצב וידיאו

ערוצים 7הקרנה ב 

מוזיאון פתח תקוה לאמנות

2020, אוגוסט -פברואר 

ברוירשלומית : אוצרת

https://vimeo.com/488475724/1931262f12:  לתיעוד המיצב וקריינות של הטקסט ההיסטורילינק 

 



 היסטורית אמת ,וייצוג מציאות שבין הגומלין ביחסי עסקה פיקטה״ ״פרסונה התערוכה

 פעילות של היסטורי תיעוד בין להבדלים הנוגעות בסוגיות שאלות עוררה היא .הדיוב

 עטלף הוא בתערוכה המרכזי גיבורה .בחומר צרוב זיכרון של כדימוי מונומנט ביןל ממשית

 לו שנתפרה תקוה בפתח הסביבהו האדם מוזיאון של הקבע מתצוגת שהותק מפוחלץ

 בשמו דועהי ,מקסיקני שףא מזן ממדים קטן עטלף אותו לפיה בדויה ביוגרפית עלילה

 העולם במלחמת אמריקניה הצבא של ריי״-אקס מבצע"מ חלק היה  L702KFהקטלוגי

).1941( השנייה

 השהייה מנגנון עם, כירורגי בהליך בגופו הושתלה נפלאם שהכילה זעירה תבערה צצתפ

 התקיפה  מועד  לפני  אחדות  דקות  .חורף  בתרדמת  ושקע  לקירור  הוכנס  העטלף  .פנימי

 .הפצצה  את  והפעילההפלדה  חוט  את  שהמיסה  ,כלורית  נחושת  שבגופו  למנגנון  הוזרקה

 לשריפות  לגרום  מנת  על  יפן  מעל  פצצות  נושאי  עטלפים  מארזי  להשליך  הייתה  התכנית

.ובהלה הרס ולזרוע הניירו העץ בבתי ענק

 העניין  לצורך  שנבנה  ,שלם  כשכפר  הצלחה  הפרויקט  נחל  ,1943  בדצמבר  שנערך  בניסוי

 עטלפים  כשקבוצת  התקבלה  הפצצה  של  ליעילותה  נוספת  הוכחה  .בלהבות  עלה

 ארצות  ברחבי  שריפות  והציתה  ,מקסיקו  ניו  ,דבקרלסבהבסיס  מן  מלטהנ  "מתאבדים"

 ר''ד  הזואולוג  ,הפרויקט  ומנהל  הוגה  של  רישומיו  פי  על  כביכול  מתפתחת  העלילה  .הברית

 חלקו  התלקחו  התבערה  מנגנוני  כל  לא  ,תקלה  בעקבות  כי  המספר  ,אדמס  ׳ס  לייטל

 של  ההתמצאות  חוש  בזכות  .מושהות  פצצות  בגופם  לשאת  הוסיפו  הנמלטים  מהעטלפים

 ,מוגברים  ואיכון  ניווט  כושר  ועל  גבוהים  בתדרים  קול  גלי  הפקת  על  המבוסס  ,העטלפים

 ובל  ,יריה'אלג  ,מרוקו  דרךו  ,הצפוניהאטלנטי  האוקיינוס  את  לחצות  חלקם  הצליחו

.תקוה פתח במושבה אוטונומית קהילה לעצמם ויצרו ,ישראלל ארצה הגיעו ומצרים

 הפרויקט  גניזת  לאחר  רב  שזמן  כך  ,שנה20-כ  על  עומדת  ממוצע  עטלף  של  חייו  תוחלת

.ששרדו המבצע פליטי של ושימור ִפחלוץ פעולות ,רנטגן בדיקות ,מחקריםבוצעו עדיין

.המבצע מפליטי אחד הוא בתערוכה המוצג L702KF המשומר העטלף

 ,״ריי-אקס  מבצע"  בוטל  ,״מנהטן  פרויקט"  והצלחת  העטלפים  בריחת  בעקבות  1944-ב

 ארצות  התקיפה  מכן  לאחר  שנה  .האטום  פצצת  של  ולפיתוח  למחקר  הופנהתקציבוו

 מעל  הוטלה"קטן  ילד"  הגרעינית  הפצצה  .גרעיני  נשקבאמצעות  יפן  את  הברית

 שיועדו,המטוסים  .נגסאקי  מעל  הושלכה  ״שמן  איש״  ,נוספת  גרעינית  ופצצה  ,הירושימה

.האטום פצצות להטלת הוסבו,העטלפים לנשיאת במקור



2020, פיקטה פרסונה
הצבה מראה

פיסול, תאורה, וידיאו הקרנת :מיצב

ברויר שלומית :אוצרת, לאמנות תקוה פתח מוזיאון, יחיד תערוכת



2020, פיקטה פרסונה
תקוהפתחבמוזיאוןהאוסףהוגלריההנצחהלאגףבכניסההמפוחלץהעטלףשלהצבהמראה



2020, פיקטהפרסונה 
פרט של המסכים המחורררים



2020, פיקטהפרסונה 
תאורהגופיעםמחוררשל מסכך פרט



2019, מחיצה
—
יחידתערוכת

מיצב וידיאו בשני ערוצים

תל אביב, מקום לאמנות עכשווית - חנינאגלריה 

2019, דצמבר -נובמבר 

משעל. יהונתן ה: אוצר

 



2019 ,מחיצה

וידאו מיצב של הצבה מראה

ס״מ 250x140, אובייקט על  הקרנה

 נהוגה  שהייתה  פומבית  להורג  והוצאה  עינוי  של  לפרקטיקה  מתייחסת  התערוכה

 באמצעות  להורג  הוצאה  -  הרומית  האימפריה  ובשולי  אסיה  ברחבי  שנה  4,000  במשך

.פיל

 הנידון  של  ראשו  על  בעדינות  הענקית  רגלו  את  להניח  ומאומן  מאולף  היה  הפיל

 של  גולגלתו  את  ופיצח  רמס  לחץ  הפעיל  ,ה״מאהוט״  ,המאמן  של  פקודתו  ועם  למוות

.למוות הנידון

 שתקרתו  מבנה  של  פנימי  בחלל  מתרחשת  הוידאו  עבודת  במרכז  שעומדת  הסצנה

 העבודה(  ארמון  או  כנסיה  מזכירים  שלו  הקיר  ופיתוחי  קשתותיו  ,עיטוריו  ,הגבוהה

.)בהונגריה תירותי באתר צולמה

 חלק  פעם  בכל  פותחים  כשהם  גברים  שני  נראים  ,כבד  לשער  מעבר  ,יותר  פנימי  בחלל

.פילים שני עם כלשהי פעולה ועושים הסורגים של קטן

 שבו  הפסקול  ידי  על  המתעצמות  ,וסכנה  זרות  ,איום  של  תחושות  מעלה  העבודה

.בהונגרית הפילים מאלפי של קולם נשמע

.גלריהה בחלל שהוצב מחיצה דמוי אובייקט על מוקרן הווידאו



2019, מחיצה
מיצב וידאו, הצבה מראה



2019, ללא כותרת
זכוכית עדשת, וידיאו הקרנת: מיצב

משעל .ה יהונתן :אוצר, אביב תל ,תעכשווי לאמנות מקום- חנינא גלריה, ״״מחיצה בתערוכה שהוצג נפרד אובייקט

 הדימוי המוקרן אלההקרנה  אור את מחזירה, בין המקרן לקיר, המונחת על הרצפה זכוכית עדשת. מוקרנת על הקיר הפסקה ללא עצמו סביב מסתובב מים בזרם הלכוד כדור של וידאו עבודת

.אופטית אשלייה היוצר אינסופי במעגל



2019, כותרת ללא
זכוכית עדשת, המקרן תאורת: המיצב מתוך פרט



.נפרדת בהקרנה סטייג׳ינג״ ״הום וידאו עבודת ובנוסף, ערוצים 10-ב וידאו מיצב

אביב תל, ארט-רו גלריה

2019 ,אפריל- מרץ

אביר לאה :אוצרת

2019, קורל
—

בקטלוגמלווהיחידתערוכת



2019, קורל

מיצב וידאו בעשרה ערוצים, מראה הצבה

אביבתל , ארט-רוגלריה 

עבודת וידאו המתארת ריהוט ואבזור של  –״ ינג'סטייג-״הוםהוצגה הקרנה נפרדת של כשלצדן , חתונה בקנדהסצנות המתעדות את פעולת צילום הסטילס באירוע  10מורכב מוידאו מיצב 

טקס חתונה או התשוקה לבית זה תיעוד ובימוי בין אם , במלאכותיות ובמופרכות של הבניות חברתיות, שתי העבודות עוסקות במאמץ המושקע במלאכת ההסתרה. בית המוצע למכירה

.נשיות ומגדר, זוגיות, חברות, אהבה, שתיהן עערו הבניות הקשורות למשפחתיות, כסמל מעמד גנרי



2019, קורל

וידיאומתוךסטילסםתצלו



2019, קורל
וידאו מתוך סטילס תצלומי

:לקטעים מתוך הווידאולינקים 
347088135com/vimeo.://https
321702379com/vimeo.://https
347089904com/vimeo.://https
321753438com/vimeo.://https



2019, קורל

הצבה מראה

אביב תל, ארט-רו גלריה

 צדדיים דו מסכים 5 על מוקרנות וידאו עבודות 10



2019, סטייגינג הום
וידיאו מתוך סטילס תצלומי

דקות 1 3:34

:המלאה לעבודה לינק

Y2aynbH1eLtbe/youtu.https://



2016, פירנצהסינדרום
—

בקטלוגמלווהיחידתערוכת

ערוצים 47-ב וידיאו מיצב

Syndrome/Florence_com/kerengueller.://https: התערוכהלקטלוג הדיגיטלי של לינק 

העבודות מתוך ולקטעים התערוכה לתיעוד לינקים

beyoutu.feature=uxgUY&00pumzv=watch?com/youtube.www.://https: עברית

Y7dycl1uRovv=watch?com/youtube.www.://https: אנגלית

44807archives/com/rav.-erevwww.://https: 2016 דצמבר, רב ערב, התערוכה על גולדברג קרן של לביקורת לינק

תל אביב, ארט-רוגלריה 

2016, דצמבר-נובמבר 

לאה אביר: אוצרת



2016, פירנצה סינדרום
אביב תל, ארט-רו בגלריה הצבה מראה
וידיאו מיצב

.ופיקוח שליטה מבני ,וקטגוריות תופעות ומיון קיטלוג, והתנהגות תיוג, הגדרה מנגנוני, ודימוי מילה בין הקשרים בחינת תוך ,נפשית הפרעה במושג התמקדה זו יחיד תערוכת

 רצף מבצע כשהוא נראה החיים מבעלי אחד כל. מסוימת נפשית הפרעה של תסמיניה את המגדיר מדעי-סמי טקסט לצד חיים בעל נראה מהם אחד  שבכל מסכים 47 כלל המיצב

 להשתכנע אמור הצופה, אינדקסלי טקסט של ושילוב בתנועה הגזמה, בצבע שימוש גם כמו, מניפולטיבית עריכה אמצעותב .מטריד באופן ,עצמן על חוזרות שלרוב תנועות או פעולות

.פסיכוטית או נירוטית ,כלשהי נפשית מהפרעה סובלות שהחיות



2016, פירנצה סינדרום

הצבה מראה

:העבודות מתוך ולקטעים התערוכה לתיעוד לינקים

beyoutu.feature=uxgUY&00pumzv=watch?com/youtube.www.://https: עברית
Y7dycl1uRovv=watch?com/youtube.www.://https:אנגלית



2016, פירנצהסינדרום

הצבהמתוךפרטים

מוכללתחרדהפרעתה: מימין

פתולוגיאדיזםס: משמאל

//:Syndrome/Florence_com/kerengueller.https: לינק לקטלוג הדיגיטלי של התערוכה



בפומבי התערטלות – אקסהיביציוניזם

חריגה מינית פעילות – הפרפיליה מתחום נפש הפרעת

 דחף יש .היומיומי לתפקוד משמעותית הפרעה המהווה

 הנאה והפקת מוצנעים אברים לחשיפת ונשנה חוזר

 היא האופיינית הנפשית הדינמיקה .מהפעולה מינית

 מהבהלה בעיקר שנובע ,לזכריות מהאישור סיפוק

.האחר בתגובת והתדהמה

פסיכוטי כפייתי עור גרד – דרמטילומניה

ההתנהגות לקבוצת השייכת נפשית הפרעה

.בדחפים שליטה והפרעות כפייתית-האובססיבית

 עצמית פציעה כדי עד כפייתי בגרוד מתבטאת המחלה

 בהכרח גורם אינו הגירוד רבות פעמים .משמעותית

 ובתחושת ובמתח בריגוש מלווה הוא ,להפך אלא לכאב

 של סמלי כביטוי פורצת הכפייתי הגרד תופעת .הקלה

.משימ אובדן על כפיצוי או ומיניים תוקפניים דחפים

רומינציה הפרעת

 הפרעות לקבוצת השייכת כפייתית נפשית הפרעה

.קומפולסיביות-האובססיביות וההפרעות האכילה

להרפות יכולת ללא, טורדניות מחשבות כוללת היא

ובליעה בלעיסה המתבטאת אכילה והפרעת ,מהן

 מייצרים יחד התסמינים שני .מזון של ונשנות  חוזרות

 גורמים הם בפועל אולם, שליטה של ממכרת אשליה

 ורמת פרפקציוניזם, נמוך עצמי דימוי, תשישות, לעומס

.גבוהה חרדה



אקוטית טראומטית-פוסט דחק הפרעת
 ששורשיה החרדה הפרעות מתחום פסיכיאטרית הפרעה
.גופנית או נפשית ומובחן קשה באירוע

,זעם התקפי, לילה סיוטי, טורדניות מחשבות: תסמיניה בין
הנפגע אל חוזרת הטראומה .לאחור והבזקים טיקים, רעד
 וחוסר אימה לתחושת וגורמת זמן ולאורך נשלט בלתי באופן
.חלפו והסכנה ההתעללות שבפועל בעוד, אונים

כרונית עצבות- דיסיתימיה
.שחורה״ ״מרה
 מצב הפרעות למשפחת שייכת, כרונית אקטיבית הפרעה
.אופי כתכונת שנדמית מתשכת אך נסתרת הפרעה .הרוח
להרדם יכולת חוסר- קשות שינה הפרעות חווים החלים
וכן, במציאות תקינה לפעילות להתעורר יכולת וחוסר
 בריכוז פגיעה, אכילה הפרעות ,ממושכים ודכאון עצבות
.והסתגרות ובזיכרון

חולנית קנאה - אותלו תסמונת
 רצח, לאלימות המובילה בסיס חסרת חולנית קנאה

 מפתולוגיה או נוירולוגית מבעיה נובעת .התאבדותו
 מתרכזות השווא מחשבות. במוח הקידמית באונה
 אך - בוגדניים זוג בת או בן - אחד בנושא כלל בדרך
 של מדומיינת כהתנכלות גם להופיע עלולות הן

.נגדו מזימה שנרקמת כאשליה או ליחיד החברה

רפיון הרצון - אבוליה
 כוח בשיתוק מאופיינת נוירופסיכיאטרית נפשית הפרעה
 .פעולות ולבצע ליזום או החלטות לקבל יכולת חוסר, הרצון

 מלווה ההפרעה .נפגע והחברתי הזוגי, העצמי התפקוד
 פחד, נטישה חרדת של ובתסמינים בזולת כפייתית בתלות
.קליני ודכאון מתח, משתק

 הזר האיבר תסמונת
 המתבטאת, נדירה נוירולוגית פסיכיאטרית הפרעה
.מגפיו אחד כלפי החולה מצד שייכות-אי בתחושת
 או משלו רצון הסורר לאיבר מייחסים בתסמונת הלוקים
 רוח או שד כמו ,עוין גורם בשליטת נמצא הוא כי מאמינים

 לנשוך, אלים לניסיון גם ולעתים, לדחף מביא זה מצב .רעה
.לחלוטין בריא שהוא למרות הזר האיבר את לכרות או

פתולוגית אמביוולנציה- ערכיות דו
 עד דילמה מצבי שמעצים וממושך חריף פסיכוטי מצב
.מפעולה מוחלטת הימנעות כדי

 מחשבות בין מתמיד בקונפליקט נתון בהפרעה הלוקה
.בניהם להכריע מסוגל ואינו מנוגדים רגשות או
 איל, כרוני לקיבעון מוביל סתירות להכיל היכולת אי

.ליני ולדכאון, ורגשית פיזית מבחינה ולפעול לנוע יכולת

נלוויםוטקסטיםסטילסתצלומי: ההצבהמתוךפרטים



פיסול וסאונד, וידאו מיצב

קהילתית לאמנות עכשווית לריהג, 16קו 

2011, דצמבר –נובמבר 

נוה-סאלי הפטל :אוצרת

:2011נובמבר , עיתון הארץ, מוסף גלריה, לינק לביקורת של גליה יהב על התערוכה
rav.com/archives/-https://www.erev44807

24אופוס 
—
2011, יחידתערוכת



2011, 24אופוס 
תל אביב, גלריה קהילתית לאמנות עכשווית,  מראה הצבה

פנסי תאורה, תור ניתוב עמודי, נייר גליל ועל קיר על וידאו הקרנות: מיצב וידאו בשני ערוצים

האחת הציגה שורות של כסאות . שתי הקרנות וידאו הוצבו האחת מול השנייה משני צידי הגלריה. טקית-זה בחן את מערך היחסים בין וידאו לפיסול באמצעות שפה מינימליסטית לואומיצב 

-בחלל שנפער בין שתי ההקרנות הוצב רדי. המנגנת בכינור בריכוז רב 8ילדה בת , של דמותה של דיינה, נייר שהשתפל מהתקרה בהקרנה כפולה על הקיר האחורי ועל גליל, באודיטוריום והשנייה

,קונספטואליים, תוך פירוק והרכבה מחדש של מרכיבים חומריים, בתוך כך בחן המיצב את הרגע המכריע שאינו מתממש. ומעליו הטיל זרקור הילת אור דרמטית) עמודי ניתוב של תור(מייד מטופל 

. ופיזייםאסתטיים 



2011, 24אופוס 

פרט

דימוי מוקרן

200x300 ס״מ

.עכשוויתגלריה קהילתית לאמנות  16קו , בתערוכת יחידהוצג 

.נוהסאלי הפטל : אוצרת

:לתיעוד המיצבלינק 

://vimeo.com/https145906672

:עיתון הארץ, מוסף גלריה, לינק לכתבה של גליה יהב על התערוכה

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1571165



נבחרותעבודות 



2008, ...ששש

לופ, שניות 35, וידאו מתוך סטילס תצלומי

פורת עידית: אמנותית מנהלת, אביב תל עיריית של ״קרוב״ פרויקט במסגרתהעבודה הופקה 

מנדל איריס: אוצרת, "יחידים הצטלבות"  קבוצתית ערוכהת, ירושלים, סדנאות האמנים

.זאת עושה היא כיצד מראה בתורה אחת כל כאשר מוזיקלי כמשפט בנויה העבודה .בכיתה התלמידים את משתיקות הן כיצד המדגימות מורות הן המצולמות

:בעבודה לצפייה לינק

130725332com/vimeo.https://



2019, בושק סבא
עניבות 117

ס״מ X  100ס״מ   3.40

 במברגר מאיה: אוצרת, ארט״-תערוכה קבוצתית ״רו, אביב תל, ארט-רו גלריה, מראה הצבה



2008, כותרת ללא

לופ ,שניות 30, וידאו

״וטלוויזיה לקולנוע החדשה הקרן של" לפרסומות ונעבור" פרויקט במסגרת הופקעבודה הה

.סולומונס דורון: אוצר

אביב תל, ארט-רו גלריה, ״ואקום" קבוצתיתה בתערוכה ההוצג

דוידסון נוגה: אוצרת 

ים בת, רחוב אטרוןית בפסטיבלנה הוקרו

ציטרון עתי: אמנותי מנהל

:בעבודה לצפייה לינק

128909624com/vimeo.https://



2007, כותרת ללא

נילון וטח, נייר מסכי שני עלבשני ערוצים  וידאו הקרנות

300X400  ס״מ

סיימון יהושע: אוצר, ״העורף"ה קבוצתית תערוכ, הרצליה, הביאנלה הראשונה לאמנות עכשווית

 ידי על הנזרק החפץ כאילו אפקטיצרו  בחלל התלויים נפרדים נייר דפי שני על ההקרנהו ווידאוה עריכת אופן .ביתיים חפצים זו על זה משליכים כשהם, בפרופיל מצולמים ואבי אמי

.השני ידי על הנתפס החפץ אותו אינו האחד

 :בעבודה לצפייה לינק

128909622com/vimeo.https://



2019 - 2009 ,שלו הארגנטינאית המשפחה

דקות 09:55, וידאו מתוך סטילס תצלומי

במברגר מאיה: אוצרת, ״ארט-״רו קבוצתית תערוכה, אביבתל , ארט-גלריה רו

כל אחד על רקע תפאורת בית , הדוברים מצולמים חזיתית. ומסבירים בספרדית את הקשר המשפחתי שלהם אלי, המתגוררים בבואנוס איירס, מורכבת מאוסף דיוקנאות של בני משפחתו של  בן זוגיהעבודה 

,המימיקה ובחירת יחסי השארות מצטברים לכדי דיוקן חברתי של משפחה, הבעות הפנים, שפת הגוף. השימוש בשפה זרה והפנייה הישירה אל המצלמה מאפשרים הצצה לחיים שמעבר למילים. מגוריו

. זמן ומקום, דת

.ונערכו רק עשר שנים לאחר מכן  2009-חומרי הגלם צולמו ב 

beyoutu.feature=E&7jYLdI3zHiv=watch?com/youtube.www.://https   :המלאה בעבודה לצפייה לינק

 .מכן לאחר



II ,2006 לשמחה מועדים

פרימן-כץ תמי: אוצרת, ״II לפינה ״מיוחד פרויקט, ״מעורבים ״רגשות קבוצתית  תערוכה, לאמנותמוזיאון חיפה ,הצבה מראה

גבס קירות, מוניטורים 14: וידאו מיצב

300x200x200  ס״מ

.לתערוכה שקדמה השנה לאורך, יהודים וחגים טקסים, משפחתיים אירועים הסצנות מתארות. הורי בבית הגינה אלהפונה  הבית בגג קבועה מבט מנקודת שצולמו סצנות כללה העבודה



II ,2006 לשמחה מועדים

וידאו מתוך סטילס תצלומי



2005, נשיקות

לופ, דקות 3,וידאו מתוך סטילס תצלומי

פרימן-כץ תמי: אוצרת, ״מעורבים רגשות" קבוצתית תערוכה, לאמנותמוזיאון חיפה 

.אחד שבוע סוף במהלך זה עם זה מתנשקיםכשהם  משפחתי בני נראים זו בעבודה

:בעבודה לצפייה לינק

130727967com/vimeo.https://



2005, לשמחה מועדים
וידאו מיצב מתוך פרט

טבת נחום: אוצר, אביב תל ,בבצלאל השני התואר של הגמר תערוכת



2008, תחפושות מסיבת

סרט תאורה אדום , לופ, דקות 6, וידאו הקרנת

250X150  מ”ס

ילין זיוה: אוצרת, בארי קיבוץ של גלריהה, יחיד תערוכת

.בסטילס מצולמים שהם וחשבו תחפושות למסיבת שהגיעו הורי של חברים הם המצולמים. מצלמה מול אנשים מתנהלים שבו באופן, בהתחפשות עוסקת בודההע

.הסתיים הצילום שטקס להם כשנדמה לחייך ומפסיקים מחייכים, למצלמה מבט מישירים הם זוגות זוגות

:בעבודה לצפייה לינק
bLk3ZNAA27Vbe/youtu.https://



2016  ,כותרת ללא

תעשייתי צבע, עץ, לרכב קרטון שמשיות

320x240x15 ס״מ

לאמנות מוזיאון תל אביב , ביתן הלנה רובינשטיין

לובין אבי: אוצר, ״למדרשה  70 – לאמנות ספר ״בית קבוצתית תערוכה



2016, כותרת ללא

לובין אבי: אוצר, למדרשה״ 70 – לאמנות ספר ״בית קבוצתית תערוכה, לאמנותמוזיאון תל אביב , ביתן הלנה רובינשטיין,הצבה מראה

תעשייתי צבע, עץ, לרכב קרטון שמשיות

320x240x15 ס״מ



2013  ,כותרת ללא

פסקול ,תאורה שרשראות, רשת הדפס, לרכב קרטון שמשיות

רביטל שגב: אוצרת, "כותרתללא . בית"יחיד תערוכת , סבאעירונית כפר גלריה 

 .המוכרומתיפקודם  מהקשרם שהופקעו לרכב קרטון שמשיות של וריבוי מהכפלה עשויפיסולי  אוביקט

.מבפניםבקעה  סאונד עבודת .צבעונית קשתהודפסה  עליהםש מקופלים קרטון לוחות מאות ידי על חדשנבנו מ שטחה פני



2011, כותרת ללא

לופ, דקות 6, וידאו

דוידסון נוגה :אוצרת, ״ואקום״, קבוצתית תערוכה, אביבתל , ארט-גלריה רו

:בעבודה לצפייה ינקל

4n5e2X2jI01v=watch?com/youtube.www.https://



2011 ,פראניאמה

תאורה ,האוויר ושאיבת הניפוח פעולת לתזמון מכשיר, מפוח, חשמליים מנועים שני, בד

נוה הפטל סאלי: אוצרת, "אמנות אוהבים"במסגרת " שיבושים" רחובה בתערוכת ,אביב תל, עברית מכללה עלמא חזית רקע על ההוצגהעבודה 

:בעבודה לצפייה לינק

113065903com/vimeo.https://



2010, כותרת ללא

תאורה גופי, קרטון לוחות, פסקול, הקרנה

2009לשנת  והספורט התרבות משרד פרס זוכי תערוכת, עכשוויתהרצליה לאמנות מוזיאון 

לוין דליה, אורלנד דנה: אוצרות

חלף מכבש שחשף את מניפולציית שכבות , בקדמת המסך, על פניו. חזית בית הוריהוא האתר המצולם . עבודת וידאו זו שילבה כקולאז׳ רצף של אירועים שהתרחשו במקביל

עצה "שסיפקו לצופים , שעון חול שקצב את זמן הדיבור של כל אחד מבני המשפחהכעין , המכבש עבר מצד לצד בתמונה והגדיר את משך השוט לפי משך הנסיעה. הצילום שנוצרו בעריכה

".טובה לחיים טובים

:המיצב לתיעוד לינק

0O2gAiJ2QPFv=watch?com/youtube.www.https://



2009, כותרת ללא

חשמלי מנוע ,יבשים ופרחים שלכת עלי

100x50x100  ס״מ

הבדאו ומתן עופר-גוריון יפעת: אוצרים, ”הרוחות בית"קבוצתית   תערוכה, אביבתל , בית מאני לאומי

.כנשימה מתוכה שבקעו ורחשים פנימית לתנועה שגרם חשמלי מנוע הוטמן בתוכהו הרצפה על הוצבה יבשים ופרחים שלכת ליערימה של ע



2010, נגילה הבה

מסך בתוך מסגרת עץ עתיקה, וידאו

80x60x10 מ”ס

 ים בת" פקטורי ארט" האמנים חממת במסגרתהעבודה הופקה 

זיידמן גילי: אוצרת, אביב תל, בינימין גלריה,  ״ערך עיין״ קבוצתית תערוכה

 בני הם המצולמים כאשר איירס בבואנוס השנה ראש בערב צולמה העבודה

 בעבודת מופיעים הם .כבד לטיני מבטא עם זכרים יהודים כולם ,אחת משפחה

 למרות. ״ההבה נגיל"את השיר , בתורו אחד כל, ושרים הכרונולוגי גילם לפי הוידאו

 כך על מעיד העילג שירתם אופן, היהודית ולמסורת לשפה, העברי לשיר זיקתם

 התכוונותם לבין המשובשת ההגייה בין פער ומייצר המילים את מבינים שאינם

.העמוקה

:בעבודה לצפייה לינק

FlQ4Ry8L_9fv=watch?com/youtube.www.https://



2004, עבודה למקומות הליגה

לופ, דקות 10, וידאו מתוך סטילס תצלומי

סיימון יהושוע: אוצר, ״דורון״קבוצתית  תערוכה, גלריה מנשר

.עבודה למקומות בליגה כדורעף שמשחקים ״דן״ אוטובוס נהגי של כואבים וידויים



לינקים

2019, שלו הארגנטינאית המשפחה

beyoutu.feature=E&7jYLdI3zHiv=watch?com/youtube.www.https://

2019, קורל

347088135com/vimeo.https://

321702379com/vimeo.https://

347089904com/vimeo.https://

321753438com/vimeo.https://

2019, סטייג׳ינג הום

beyoutu.feature=Y&2aynbH1eLtv=watch?com/youtube.www.https:// 

 

2016 ,וידאו מיצב ,פירנצה סינדרום

:עבריתתקציר 

beyoutu.feature=uxgUY&00pumzv=watch?com/youtube.www.://https

:אנגליתתקציר 

Y7dycl1uRovv=watch?com/youtube.www.https://

קטלוג דיגיטלי של התערוכה

/SyndromeFlorence_/comkerengueller.://https

2011,וידאו מיצב תיעוד, 24אופוס 

145906672com/vimeo.https://

2011, תיעוד מיצב, פראניאמה

vimeo.com/https://130659031

2019, ביומה

s4t=EaKE&-TF5RQfv=watch?com/youtube.www.https://

2010,וידאו מיצב תיעוד, נגילה הבה

FlQ4Ry8L_9fv=watch?com/youtube.www.https://

2010, הרצליה מוזיאון מיצב תיעוד, כותרת ללא

0O2gAiJ2QPFv=watch?com/youtube.www.https://

2008, וידאו,  ...ששש

130725332com/vimeo.https://

2008, וידאו, )בריכה(ללא כותרת 

128909624com/vimeo.https://

2008, המיצב מתוך וידאו, תחפושות מסיבת

bLk3ZNAA27Vbe/youtu.https://

2007,וידאו, האחרון בחודש זרקת מה יודעת אני
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2005, ווידא, נשיקות

130727967com/vimeo.https://



ביקורות וכיסוי עיתונות



2020בפברואר  4  ,הארץ ,גלריהמוסף  ,ריבה נעמה
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2016בפברואר  19, ביקורת ,רב ערב, גולדברג קרן
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2011בנובמבר  21, הארץ,גלריהמוסף , יהב גליה

1.1571165art/gallery/il/co.haaretz.www.http://



2011בספטמבר  16, הארץ, מוסף גלריה ,שפי סמדר

1.1475144art/gallery/il/co.haaretz.www.http://



2007במאי  18, העיר עכבר, אמנות, ברקת דודו



2001ביולי  25, הארץ, מוסף גלריה, גילרמן דנה


