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 טבע דומם טבע סוער / אוצר: ד״ר אלעד ירון

התערוכה השנתית של אמני גלריה 
בנימין עוסקת השנה בטבע, ובדרך 

בה אמני הגלריה תופסים אותו.
בשנים האחרונות עברה תפיסת 
האדם את הטבע תפניות רבות 
ומנוגדות. בשנת 2000 טבע 
הכימאי פול קרוצן את המונח 
"אנתרופוקן" לציון תקופה גיאולוגית 
עכשווית המתאפיינת בהשפעה של 
האדם על כל מה שקודם לכן נחשב 
לטבעי. בכך, ניתן לחשוב שבמרוץ 
בין הטבעי למלאכותי, ניצח האדם. 
באותן השנים החל לפרוח מושג 
חדש, "משבר האקלים", ויש מי 
שטוענים שהוא מהווה איום של 

ממש על המשך קיום האנושות.
קרב ענקים זה בין האדם לטבע 
נוכח ביצירותיהם של אמני הגלריה 
בדרכים שונות: יש מי שמוקסמים מן 
הטבע, מן הפראי ומהחייתי; אחרים 
רואים אסתטיקה מקבילה דווקא 

בחיבורים המלאכותיים שיוצר 

האדם. יש מי שאצלם הטבעי 
מתפרץ אל תוך הדימוי, ובאחרים 
שליטתו של האדם כמעט ומצליחה 
להעלים אותו. מהצבתם של 
הדימויים השונים זה לצד זה, נוצרת 
תמונה רחבה של התמודדות עם 
אחת השאלות הגדולות שמוצבות 

בפני האנושות.
בתערוכה זו אין הכרעה באותו קרב 
הענקים, ואולי דווקא הצעה 
לתשובה שלישית. בשירו של מאיר 
אריאל "מה חדש במדע", הזכיר 
המשורר כי: "על פי מדעי הטבע, 
האדם כלול בטבע. ואם כלול האדם 
בטבע, כלולים כל מעשיו. יוצא שעל 
פי המדע, טבעי הוא מעשה האדם, 
ואף פרי מעשה האדם טבעי הוא, 

לכל פרטיו".

طبیعة صامتة طبیعة عاصفة / القّیم: د. إلعاد یرون

الفّنانون: سریت أخترنبرغ، میخال 
بلییر، روبي بّقال، عیریت بارئیل 
بسان، نیڤ برونشتاین، ناڤھ جوي 
أوزن، طال ھفنر، أیریس حسید، 
عنبال كوھن حمو، عدي ط. ھوفمان، 
یونتان لیڤي، دینا لیڤي، شلومست 

لیڤر، دورون فیشباین، تمار شیفر
یتناول المعرض السنوي لفّناني 
جالیري بنیامین ھذا العام الطبیعة، 

وطریقة تصّور فّنانو الجالیري لھا.
في السنوات األخیرة مّر تصّور 
اإلنسان للطبیعة بعدة تحوالت 
متناقضة. في العام 2000  صاغ 
الكیمیائّي پاول كروتزن مفھوم 
"األنثروبوسین" إشارة إلى الحقبة 
الجیولوجیة الحالّیة والتأثیر البشري 
على كل ما یتعلق  بالطبیعة. بھذا، 
باإلمكان القول أّنھ في السباق بین 
الطبیعّي والصناعّي قد انتصر 
اإلنسان. في تلك السنوات بدأ یظھر 
مفھوم جدید "أزمة المناخ"، ویدعي 
البعض أّنھ یشكل تھدیًدا حقیقًیا على 

استمراریة وجود البشریة.

صراع العمالقة ھذا بین اإلنسان 
والطبیعة حاضر في أعمال فّنانو 
الجالیري بطرق مختلفة: البعض 
مفتون بالطبیعة، بالبرّیة والحیوانّیة؛ 
أخرون یجدون جمالّیة موازیة في 
الروابط الصناعّیة التي انتجھا 
اإلنسان بالذات. ھناك من نجد الطبیعة 
تقتحم الصورة، ولدى األخرین نرى 
أن اإلنسان یكاد ینجح بإخفائھا. 
مّوضعة الصور الواحدة بجانب 
األخرى تشّكل صورة واسعة 
لمواجھة أحد األسئلة الكبرى الماثلة 

أمام البشریة.
في ھذا المعرض ال یوجد حسم بین 
صراع العمالقة، وربما اقتراح لجواب 
ثالث بالذات. في قصیدة مائیر أریئیل 
"ما الجدید في العلم"، یقول الشاعر: 
"وفق علوم الطبیعة، اإلنسان ُمضمن 
في الطبیعة. وإذا كان اإلنسان ُمضمن 
في الطبیعة، فإن أعمالھ ھي كذلك 
أیًضا. إًذا، وفق العلم، فإن فعل 
اإلنسان طبیعّي ھو، كما أن ثمرة فعل 

اإلنسان، بكل تفاصیلھ، طبیعّیة ھي".
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מיכל בלייר  |  Michal Blayer | میخال باليير
כל משפחה היא משפחת המלוכה, 2014, תחריט שעווה קשה ואקווטינטה, 25*20 ס״מ

מיכל בלייר  |  Michal Blayer | میخال باليير
מדגרה (מתוך 'יום אחד תהיי אמא'), 2017, טכניקה מעורבת , 4*19.5*10 מ״מ
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איריס חסיד | Iris Hassid | ایریس حسید
Make Believe מתוך הסדרה

 Fine Art למעלה: שתי פיות, תחפושת לפורים, 2012, צילום אנלוגי, הדפס ניר
 Fine Art ממול למעלה: ארבע בנות בבריכה, 2012, צילום אנלוגי, הדפס ניר

 Fine Art ממול למטה: שלוש בנות, יום הולדת, 2012, צילום אנלוגי, הדפס ניר
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נאווה ג׳וי אוזן |  Navah Joy Uzan | ناقا چوي أوزن 
Inferno,  וידאו לופ ״2:29, 2016
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עדי ט. הופמן | Adi T. Hoffman | عدي ط. ھوفمان
ללא כותרת, 2022,

שקי קפה וצבע תעשייתי על קנבס, 50*40 ס״מ

עדי ט. הופמן | Adi T. Hoffman | عدي ط. ھوفمان
ללא כותרת, 2022,

שקי קפה וצבע תעשייתי על קנבס, 70*60 ס״מ
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שרית אכטנברג | Sarit Achtenberg | ساریت اخطنبرغ 

מעל: ללא כותרת, 2022, שמן על בד, 40*60 סמ
משמאל: ללא כותרת, 2022, שמן על בד, 50*80 ס״מ
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דורון פישביין  |  Doron Fishbein | دورون فیشبایین
ללא כותרת, 2021, שמן ואקריליק על נייר, 103*93 ס״מ

תמר שפר | Tamar Sheaffer | تمار شيفر
ללא כותרת,  2012-2022, טכניקה מעורבת
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יונתן לוי | Jonathan Levy | یوناتان لیفي
עמק המוות, 2012-2022, מיצב וידאו, סאונד וצילום

מעל: פרט, צילום על טאפט קיר, 100*150 ס״מ
ממול: פרט, וידאו-סאונד לופ "2:08
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דינה לוי |  Dina Levy |  دینا لیڤي
אחרי שהלכו כולם, 2020, סימולציות בינה מלאכותית, מסכי טאבלט
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ענבל כהן חמו | Inbal Cohen Hamo | عنبال كوھین حیمو
טורסו שחור, הדפסת דיו על נייר ארכיבי, 2021-2022, 40*60 ס״מ

ענבל כהן חמו | Inbal Cohen Hamo | عنبال كوھین حیمو
טורסו לבן, הדפסת דיו על נייר ארכיבי, 2021-2022,  40*60 ס״מ 
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ניב ברונשטיין | Niv Bronstein | نیف برونشطاین
ללא כותרת, 2021, אנימציה
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ממול: 
עירית בראל בסן |  Irit Barel Bassan | عیریت برئیل بسان

בקליפה סדוקה, 2022, פיסול בטכניקה מעורבת

רובי בקל | Rubi Bakel | روبي باكل
שקע, 2022, שמן על בד, 55*42 ס״מ
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שלומית ליוור | Shlomit Liver | شلومیت لیفر
מחר יהיה יום חדש, 2022, מיצב צילומי

למעלה: פרט
ממול: מראה הצבה
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פרויקט הדמעות / טל הפנר, עבודה השתתפותית

בימי הקורונה, הגבלות חופש  ד״ר אלעד ירון / 
התנועה והגישה לים הניעו אותי 
לכדי צעד נואש- שאיפה 
פואטית/אוטופית ליצירת גוף מי 

מלח מדמעות; ים חלופי. 
לאורך השנתיים האחרונות, עברתי 
מבכי יחידני ליצירת רשת 
השתתפותית לאיסוף דמעות, בה 
כל משתתפ.ת יכול.ה לבחור אם 
לבכות לבד או במפגשי בכי יחד 
איתי. אעפ"י שמטרת המפגשים היא 
להזיל דמעה, אין כל ציפייה שכך 
אכן יהיה. בדרך זו או אחרת, 
במפגשים נחליף מילים, מחשבות, 
רגשות ואולי, אם נסכים, גם נוזלי 
גוף. מעצם היותה, העבודה היא 
פוליטית ועוסקת בהגבלות חופש 
התנועה והגישה לים מעבר לקו 

הירוק וברצועת עזה. 
בגרסה זו של העבודה, תוכל.י 
לפגוש אותי בימי שבת בקומה 
השנייה במתחם, ליד החלון, צופה 
למרחקים. יחדיו, נוכל לממש את 
חופש התנועה הנוכחי שלנו, לנצל 
את חללי המתחם או לנדוד למסע 
בקיבוץ בהתאם לתנאים אותם 

תבקש.י כדי לייצר סביבה מיטיבה 

למפגש שכזה. למפגשים ניתן 
להירשם מראש או לראות האם 
המבחנה לאיסוף הדמעות נמצאת 
בתושבת שלה בגלריה. במידה 
ונמצאת, אפשר לקחת אותה ולפגוש 

אותי במקום מושבי.
ב"פרויקט הדמעות", אני חוקרת את 
הקשרים בין ים, טריטוריה, תרבות 
וחברה ומציעה השתתפות פעילה 
בתיקופם, חתירה תחתם או 
יצירתם. אני מזמינה אותך לבכות 

את זה ביחד.
טל הפנר

0545958658 

مشروع الدموع / عمل مشترك
نص لمعرض "طبیعة صامتة طبیعة عاصفة"، الجالیري التشاركّي كابري

في أیام الكورونا دفعتني قیود حریّة 
الحركة ومنالیّة البحر، إلى خطوة 
یائسة – طموح شعرّي/طوباوّي 
لخلق جسد ماء ملح من الدموع؛ بحر 

بدیل.
على امتداد السنتین األخیرتین، 
انتقلت من البكاء الفردّي إلى انتاج 
شبكة تشاركیّة لجمع الدموع، حیث 
كل مشارك.ة یمكنھ.ا اختیار البكاء 
لوحده أو في لقاء بكاء معي. رغم أّن 
ھدف اللقاءات ھو ذرف الدموع، 
لیس ھناك أي توقعات أن یكون األمر 
كذلك. بھذا الشكل أو ذاك، سنتبادل 
خالل اللقاءات الكالم، األفكار، وربما 
العواطف، وإذا اتفقنا فسوف نذرف 
الدمع أیًضا. بحد طبیعتھ، العمل ھو 
سیاسّي ویتناول قیود حریّة الحركة 
ومنالیّة البحر خلف الخط األخضر 

وفي قطاع غزة.
في صیغة العمل ھذه، یمكنك اللقاء 
معي أیام السبت في الطابق الثاني في 

المجمع، بجانب النافذة، أتطلع 

بعیًدا. مًعا، یمكننا تحقیق حرینا 
الحالیّة بالحركة، استغالل فضاءات 
المجمع أو التنقل بنزھة في الكیبوتس 
وفق الظروف التي تطلبھا/تطلبینھا، 
من أجل خلق بیئة أفضل لمثل ھذا 
اللقاء. یمكن التسجیل للقاءات مسبقًا 
أو فحص ما إذا كان وعاء االختبار 
لجمع الدموع موجود على قاعدتھ في 
الجالیري. إذا كان ھناك، باإلمكان 

أخذه والتقائي في مكان جلوسي.
في "مشروع الدموع"، أتقصى 
العالقات بین البحر، اإلقلیم، الثقافة 
والمجتمع وأقترح المشاركة في 
عملیة تحقیبھا، تقویضھا أو انتاجھا. 

أدعوك بكاء ذلك مًعا.
طال ھفنر

0545958658
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Binyamin Galley’s Artists 

Curator: Dr. Elad Yaron

Cabri Gallery, December 2022

Cover Image: Doron Fishbein, 

Untitled (detail), 2021, oil and acrylic on canvas, 93*103 cm

Cover Design: Navah Joy Uzan

Graphic design: Dina Levy, Doron Fishbein

Installation view photos: Inbal Cohen Hamo, Dina Levy 

Binyamin Gallery

5 Shvil Hamerets, Tel Aviv

binyamin.artgallery@gmail.com

www.binyamin-gallery.com
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Curator: Dr. Elad Yaron
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