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התערוכה מציעה קריאה מחודשת בהבטחה המקראית לארץ זבת חלב ודבש. דימויים של הארץ המובטחת  
ושל תנובתה משמשים כפריזמה להתבוננות ביקורתית בסוגיות אקולוגיות, תרבותיות, חברתיות ופוליטיות.

אורי גרשט
רקפת  D03, מן הסדרה ארץ שברירית 2018, תצלום דיגיטלי, הדפסת דיו פיגמנטית, 100/80 ס״מ

רימון, 2006, וידיאו, 3:47 דקות

גרשט הוא אומן ישראלי החי בלונדון משנת 1988. עבודותיו קשורות קשר אמיץ לזהות הישראלית הלאומית 
מגדירי  של  לאור  הוצאה  היה  מביטוייה  שאחד  ה-19,  במאה  באירופה  הלאומיות  בהשראת  ולתרבותה. 
צמחים, הוציאה לאור גם התנועה הציונית מגדירי צמחים, והעניקה שמות עבריים לפרחי הארץ. כך הפכו 
הפרחים המקומיים למרכיב חשוב בבניית הזהות הלאומית הישראלית. בסדרת הצילומים "ארץ שברירית" 
גרשט יורה בפרחי בר מוגנים, מקצתם נתונים בסכנת הכחדה. בעזרת טכניקת צילום מיוחדת נקלטים בעין 

רגעים נדירים שבין יצירה להרס ובין יופי לאלימות. 

בעבודת הווידאו ״רימון״, גרשט מתייחס לציור טבע דומם של האומן הספרדי חואן סנצ׳ז 
כתזכורת  הארץ  פרי  שפע  הוצג  שבהם  ֶווניָטס,  בציורי  ידוע  שהיה   ,1602 משנת  קוטן 
לפסוק ״ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהכֹּל ָהֶבל״ (קהלת א 2), ולהכרה כי החיים הם בני חלוף. אל התמונה, 
הנראית תחילה כציור דומם, חודר לפתע קליע, ובהילוך איטי להפליא הוא פוגע ברימון 
ומפוצץ אותו. טכניקת הצילום הייחודית מאפשרת לראות בפרוטרוט חלקיקי זמן שהעין 
האנושית אינה מסוגלת לתפוס, והרימון ניתז לכל עבר במופע הרס מרהיב. הרימון הוא 
אחד משבעת המינים ומסמל פריון ושפע, אך הוא גם שם לכלי נשק. גרשט מביע עמדה 

נוקבת על המציאות הישראלית המורכבת, שבה בכל רגע יכול היופי להפוך לאסון.

אילת כרמי ומירב הימן
שביל ישראל: התהלוכה 2018, וידאו (13:16 דקות)

הזמן  תנועה.  בכל  ניכר  והמאמץ  קשה  הדרך  בדרכים,  לאיטה  מתנהלת  תהלוכה 
וזהותם של הצועדים אינם ברורים: נוודים, צליינים או פליטים? הקושי העיקרי בהליכה 
נובע ממגבלה שקבעו היוצרות, שלפיה אסור להולכים-הצועדים לגעת בקרקע. הם 
מתקדמים כלולייניים בעזרת אביזרים וכלי תחבורה מאולתרים, שהפעלתם דורשת 
וסוף.  התחלה  בלי  תמוה  נדודים  במסע  קדימה  נעה  אקרובטי. השיירה  ומאמץ  כוח 

המטרה היא ההליכה קדימה, היוצרת תחושת דחיפות לשם הישרדות. 
השם ״שביל ישראל״ מייצג מסורת של מסעות רגליים כביטוי לאהבת הארץ, ומתקשר 
של  והסוריאליסטי  ההזוי  המופע  אך  ברגליים.  הקרקע  כיבוש  של  הציוני  לאתוס 

השיירה מערער ומפורר את ההקשר הזה, והאיסור לגעת בקרקע אף גוזר ניכור בין הצועדים לבין האדמה. המסע הקשה מזכיר 
מפגני סיבולת צבאיים גבריים כמו ״מסע כומתה״, אך בתהלוכה נוכחות בעיקר נשים בעלות חזות מיתולוגית, המציעות אפשרות 

לחברה חדשה, מטריארכלית. 

אלי שמיר
דיוקן עצמי בהר נבו 2019 (עבודה בתהליך), שמן על בד, 160/240ס״מ

    
שמיר ניצב על הר נבו ומשקיף אל עבר הארץ המובטחת המכוסה שמיכת אובך כבדה. 
גוף האומן כמו מתמזג עם כן הציור  ואין צומח.  פני הארץ מטושטשים, נעלמים, אין חי 
הניצב בינו לבין הנוף. נקודת המבט אינה רק של האומן אל הארץ המובטחת, אלא גם 
נקודת מבט חיצונית לו, גבוהה ורחבה יותר, אך נעלמת. הציור מתעתע, הארץ לא נגלית, 
אך לעומת זאת נוכחות האומן בנוף הנעדר בולטת וקיומה ממשיך להתהוות ולהתגבש 
כביטוי  ביצירה  להמשיך  האומן  בעיקשות  מתגלמת  הנחמה  עצמה.  הציור  בפעולת 

לאמונה הומניסטית במעשה האדם וביכולתו להשפיע על סביבתו.
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אמירה זיאן
הבה, סמירה, סמירה 2017, תצלומים מודבקים על דיבונד, 100/100 ס״מ

דרוזיות  נשים  עם  מנהלת  שהיא  מדיאלוג  כתוצאה  התפתחו  זיאן  אמירה  של  צילומיה 
צעירות ומבוגרות, על אודות חוויותיהן כנשים בחברה הדרוזית בישראל לאור התכתיבים 

המחמירים שמכתיבה להן המסורת. 
סיפוריהן  את  מתמצתת  זיאן  אמפתית,  ובגישה  בעדינות  לה,  הייחודית  הצילום  בשפת 
לדימויים סמליים רוחניים. הנשים מופיעות כדימוי פואטי, ללא פנים, כאילו התמזגו כליל 
בעבודות הבית עד להיעלמותן המוחלטת. ״בחברה שלנו״, מספרת זיאן, ״דברים רבים לא 
המקבלים  המזון,  ומוצרי  התבשילים  מחליפים  הנשים  פני  של  מקומם  את  נאמרים״. 

נוכחות חיה ומודגשת על הרקע השחור.

אפרת נתן
לאבנה, 2016, וידאו (3 דקות), מסך, מסגרת עץ, רשת חלונות, צילום: אמיר רונן

בשנת 1974 הציגה נתן לראשונה את המיצג ״חלב״,  בו עמד הקהל למרגלות גרם 
במורד  אותם  ושופכת  חלב,  כדי  נושאת  עולה  כשהיא  באמנית  וצפה  מדרגות, 
לכן  קודם  קצר  זמן  שאירע  הרצחני  הפיגוע  בהשפעת  נוצרה  העבודה  המדרגות. 
הירדן,  נהר  גדות  שעל  רופין  כפר  בקיבוץ  מילדותה  זכרונות  לצד  שמונה,  בקריית 
המדרגות,  במורד  אט  אט  ניגר  שנשפך  החלב  שלו.  המתפתלת  המים  ומזרימת 

הזדהם והפך לקינה על ההרג ועל ההבטחה האבודה לארץ זבת חלב. 

בשנת 2012 חזרה נתן לעסוק בחלב ביצירתה. במיצג שיצרה בשיתוף עם סטודנטים 
ממכללת אורנים, נתלה בכל יום במשך שלושה שבועות חיתול בד חדש עם יוגורט, 
התערוכה  לקראת   2016 בשנת  ללאבנה.  שהפך  עד  החלב  טפטף  שממנו 

הרטרוספקטיבית במוזאון ישראל  "סיד וזפת", הומר המיצג לסרט וידאו.

ארז אהרון 
ברכת כלה 2019, שמן על בד מוצמד לעץ, 50/40 ס״מ 

שבולת מס' 76,73,22,40,91, 2018-19, שמן על בד מוצמד לעץ, 40/30 

ציורי  מאה  של  סדרה  עמלנית  בעבודה  אהרון  יצר  חיטה,  בשדה  שליקט  קש  מאלומת 
שיבולים. הן צוירו אחת אחת, גרגר גרגר, בדיוק נאמן למציאות – כמחקר  ויזואלי. במהלך 
תיעודי מעין מדעי, צוירו השיבולים על רקע קבוע, שצבעו השתנה בהתאם לגוון אור היום. 
הפתק מציין את מספר השיבולת בדומה לשיטת תיעוד מדעית. פעולה זו מבטאת ניסיון 
אדום  בחוט  גבעול  כל  שזר  אהרון  לגורמים.  פירוקו  ידי  על  הנוף  משמעות  את  להבין 

המאזכר פעולת צליבה, או קשירת חוט נגד עין הרע.

ההשראה לסדרת ה"קמעות ומקלעות חיטה" התעוררה במהלך ביקוריו בכפרים ערביים 
בגליל, שבהם הוא נחשף לקמעות אלה המשמשים סגולה לברכה ולמזל. מקור מסורת 
זו בתקופות קדומות, שבהן נקלעו החיטים כדמויות אלים או כמנחות מאגיות המייצגות 

את היבול הנכסף. 
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דורון סולומונס
Shopping Day, 2006, וידיאו (5:19 דקות)

סולומונס משלב ב״יום קניות״ כלים קולנועיים קלסיים בשפה פרסומית שיווקית, ורותם 
לאירוע  המתלווה  הצופה  קולנועית.  דרמה  של  הדרגתית  לבנייה  העריכה  מיומנות  את 
בנלי לכאורה של קניות בסופרמרקט חש במצוקה ובמתח ההולכים וגוברים. המוזיקה 
הנרי פרסל, הזכורה מסרטו של  ללוויית המלכה מרי״ מאת  (״מוזיקה  הנשמעת ברקע 
המתח,  סרטי  מז׳אנר  הלקוחות  הדרמטיות  הצילום  זוויות  המכני״),  ״התפוז  קיובריק 
והעריכה הגרנדיוזית, הופכות את אירוע הקנייה לשרשרת של דרמות, השמות ללעג את 
תרבות הצריכה: כל מוצר דורש בחירה ״גורלית״ משפע אין-סופי. ההבטחה ל״ארץ זבת חלב ודבש״ מקבלת מראה תעשייתי, 
מנוכר, המציג חזית אטומה של אריזות זכוכית וקרטון. המתח הגובר מוביל לאסון בלתי נמנע, המתפרץ במפתיע במופע מרהיב 

של אסתטיקה חומרית, המוכר לנו מצילומי פרסומות ומסרטי אסונות כאחד.

הדר גד
רקפות 40, 2015-16, שמן על בד, 15/15 ס״מ

רקפות 60, 2009, שמן על בד, 15/15 ס״מ

הדר גד נולדה בקיבוץ עין חרוד מאוחד. משפחתה עזבה את הקיבוץ בינקותה, אך 
היא הייתה קשורה לסֶביה שנשארו בקיבוץ, וכך ספגה את האתוס של המקום. משנת 
2007 היא חוזרת ומציירת בבית הקברות של קיבוץ עין חרוד מאוחד ובבית הקברות 
באדמה,  באור,  המקומי:  הנוף  בציור  מתמקדת  גד  הגלבוע.  למרגלות  החלוצים  של 
בעצים ובשורשיהם, ברימון המתפקע, או בעציץ הנבול המונח על הקברים. גד רואה 
נאחזת  בעת  ובה  נחבאת  מתנצלת,  כדמות  אותה  ומציגה  ייחודי  דיוקן  רקפת  בכל 

בעדינות בקרקע. הבחירה ברקפת מתקשרת לתפיסה הנוצרית שבה היא מסמלת את הדם שנקווה בליבה של מרים, אמו של ישו. 
נוסף על כך, היא מזכירה את ציורי הווניטס ואת ה״ממנטו מורי״ – הידיעה שהחיים הם בני חלוף.  צמחי ארץ ישראל, שאומצו כסמל 
לאהבת הארץ ולהשתייכות אליה, משמשים גם כביטוי לאדמה המצמיחה אותם אך גובה מחיר כבד. גד מתכתבת גם עם סדרת 
ציוריו של משה גרשוני "ח"י רקפות", המסמלת את חללי מלחמת העצמאות, ככתוב בשירו של חיים גורי "באב אל וואד": "יום אביב 

יבוא ורקפות תפרחנה...".

הילה עמרם
הפרעת התמוטטות המושבה  2019 (פרט), רדי מייד ודונג, בשיתוף דבוראים מכפר יהושע

"הפרעת  למונח  מתייחסת  זו  עבודה  ומדע.  אומנות  שבין  בזיקה  לעסוק  מרבה  עמרם 
התמוטטות המושבה" (Disorder Collapse Colony), המתאר את תופעת היעלמותן 
של הדבורים הפועלות מן הכוורות בשנים האחרונות. תופעה זו גורמת להתמוטטותן של 
לאלברט  מייחסים  הדבורים.  אוכלוסיית  של  קיומה  את  בסכנה  ומעמידה  המושבות 
איינשטיין את הנבואה, שאם ייכחדו הדבורים מעל פני כדור הארץ, ייכחדו בני האדם שנים 

ספורות אחריהן.

העבודה המוצגת בתערוכה ממשיכה את הפעולה שיצרה עמרם לראשונה עם דבוראים במכוורת יד מרדכי. לתערוכה זו נרתמו 
דבוראים מכפר יהושע. בפעולת ניסוי שתוצאותיו לא היו ידועות מראש, הכניסה עמרם אל תוך הכוורות אובייקטים מחיי היום-יום. 
יצרה  זה  הזר שהוחדר למרחב המחיה שלהן. במהלך התערבותי  לגורם  בלי להתייחס  הדבורים המשיכו במלאכתן העמלנית 
עמרם שיבוש של הטבע, ושל הסדר האידאלי והחסכני הבנוי ממשושים המאפיין את המבנה הארכיטקטוני המשוכלל של חלת 

הדבש. התוצאה מטרידה וקסומה גם יחד.
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זאב רבן (1970-1890)
הבונים (מתווה), עיפרון ודיו, 9/23.5 ס״מ

המרגלים בכנען (מתווה), שנות ה-30, צבעי מים, קוטר 11 ס״מ
איור למגילת רות 1930, צבעי מים, 17/40 ס״מ

רבן  אקטואליות.  ולסיטואציות  מקראיות  למיתולוגיות  פרשנות  מבטאת  רבן  של  יצירתו 
למד אומנויות דקורטיביות ופיסול במדינות שונות באירופה, והתמחה בסגנון האר-נובו. 
1912 בעלייה השנייה כחלוץ, הצטרף לסגל ההוראה בבצלאל  הגיע לארץ בשנת  הוא 
פי  על  המתהווה.  המדינה  של  הלאומית  הזהות  בעיצוב  שותף  והיה  ב-1906,  שנוסד 

תפיסתו של מייסד בצלאל, בוריס שץ, היו החלוצים המשך ישיר לעבר התנ״כי של הארץ, ולכן התפיסה האסתטית של המוסד 
הייתה שילוב בין עבר והווה, מזרח ומערב. המתווה לאיור למגילת רות מעוצב כווינייטה (איור קישוטי), ובו מוצגות חמש אפיזודות 
מהמגילה. הדמויות בעלות אופי אוריינטלי טיפוסי, מופיעות על רקע נוף ואובייקטים המסמלים את ההגשמה הציונית של עבודת 
לאיור  בסקיצה  המגילה.  מסיפור  דימויים  מתוארים  שבהם  עתיקים  ישראלים  ארץ  מטבעות  עוצבו  התחתון  בחלק  האדמה. 
"המרגלים" מוקף הדימוי במעגל, ובולט בו הניגוד שבין הנוף המדברי הצחיח, שהתאים לאתוס של הפרחת השממה, לבין פרי הגפן 
לרוח  בהתאמה  אדמה,  ובעבודת  בבנייה  העוסקים  החלוצים  דמויות  שוב  מופיעות  "הבונים"  לציור  בסקיצה  והצבעוני.  העסיסי 

החינוכית-תעמולתית של ״בצלאל״ בשירות המפעל הציוני.

מיכאל חלאק
זית מקומי כבוש, 2014, שמן על בד, 60/80 ס״מ

חלאק נולד למשפחה קתולית בכפר פסוטה שבגליל. הוא למד אומנות באוניברסיטת 
חיפה והתמחה בטכניקות ציור עתיקות בפירנצה. בציור זה, שהאומן מגדיר ״מופשט 
בסגנון ריאליסטי״, מתועד רגע ההתנפצות של צנצנת זיתים על רצפת המטבח של 
אם האומן. אומנם חלאק העיד כי המתח שהתפרץ בציור זה נבע ממשבר אישי ולאו 
דווקא ממניע פוליטי, אך בדרכו המתונה והמעודנת הוא מתכתב כאן עם סמל תרבותי 
סימבולי,  מטען  הזית  לעץ  יש   ,1948 שאחרי  הפלסטינית  באומנות  מוכר.  פלסטיני 
של  הנכבה  את  מייצג  הצבר  שדימוי  כפי   ,1967 של  הכיבוש  את  השאר  בין  המייצג 

1948. שניהם מסמלים את הגעגוע לחיים החקלאיים ולאדמה שנגזלה מהם.

נתן פרניק
ללא כותרת 2013, שמן על בד, 70/70 ס״מ

רשת גריל 2017, שמן על בד, 45/60 ס״מ

פיסת  מתאר  פרניק  מושלמת,  צילומית  אשליה  היוצר  מוקפד,  היפר-ריאליסטי  בסגנון 
מציאות זניחה –  ערימת קליפות בצלחת שנשכחה. התבוננות מקרוב מגלה שכל קליפה 
פרט  לתאר  שנועד  הרב,  הציורי  המאמץ  מדויק.  גיאומטרי  ארכיטקטוני  כמבנה  בנויה 

סתמי כביכול, לוכד בתוכו מהות ישראלית טיפוסית.

בשנים האחרונות פרניק מתעניין בעיקר בפרטים השוליים של התרבות, בשאריות של 
הפעילות האנושית. ברוב מדינות העולם החמנייה מוכרת בעיקר כחומר גלם לייצור שמן, 
  – בילוי עממי חברתי  והוא מייצג  יש לגרעיניה מעמד תרבותי רב-שנים,  אולם בישראל 
החל במסורת של עונג שבת משפחתי, המשך בתרבות הבילוי במגרשי הכדורגל, וכלה 
שאריות  של  נצחי  שובל  אחריהם  משאירים  הישראלים  שבהם  הטבע  ובשמורת  בגנים 

מזון ופסולת.
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עדי נס
ללא כותרת (רות ונעמי, מלקטות) מתוך הסידרה ״סיפורי התנ״ך״ 2006, צילום צבע, 127/100 ס״מ

בעלי  דימויים  לייצר  כדי  קולנועיות  בפרקטיקות  משתמש  נס  קודמות,  בסדרות  כמו 
שכבות מרובות של משמעות, ובאזכורים ישירים מתולדות האומנות. בציור ״המלקטות״ 
שאריות  את  המלקטות  העניות  הנשים  את  הצייר  תיאר  מ-1857   (Millet) מילה  של 
הקציר באופן אצילי ומעורר כבוד, מוארות בהילה של קדושה, השורה על פי תפיסתו על 
כל עובדי האדמה. בסדרה "סיפורי התנ"ך", בחר נס למקם את גיבורי המקרא בסביבה 
העירונית של תל אביב, בפינותיה הזנוחות, המנוונות, והציגם כחסרי בית במצבי מצוקה: 
מוסרית  לביקורת  מוצא  נקודת  שימש  המקראי  הטקסט  ונשכחים.  נידחים  עניים, 
וחברתית על החברה הישראלית שהתרחקה מהאידאולוגיה הסוציאליסטית של מקימי 
שהפכו  הארץ  בשדות  המלקטות  כ״הומלסיות״  ונעמי  רות  נראות  בצילום  המדינה. 
לרחבת אספלט בשוק הכרמל. נס מכריח אותנו להישיר מבט אל בני האדם המוחלשים 

בחברה, שההבטחה האלוהית לארץ זבת חלב ודבש פסחה עליהם.

ערן רשף
אנא בכוח 2010, שמן על עץ, 54/46 ס"מ

והם  לעין,  לנגלה  מעבר  שהיא  במשמעות  טעונים  רשף  של  בציוריו  האובייקטים 
איננו מאכל  לייצוג המדויק שלהם על הבד. הנקניק  עוסקים באמת החורגת מעבר 
עולים  על  בעיקר  חביב  הוא  המדינה  קום  מאז  הים-תיכונית.  לארץ-ישראל  אופייני 

ממזרח אירופה, ובייצוגו האומנותי יש ביטוי לגעגוע למולדת הצפונית.

על התווית מופיעות המילים ״אנא בכוח״ – שמו של פיוט עתיק ומלא עוצמה רוחנית, 
טעון  הפיוט  של  המיוחד  מבנהו  מיוחדים.  ובמועדים  שחרית  תפילת  בזמן  הנאמר 
בסמליות קבלית. החיבור החידתי בין המאכל העממי הזר, וייתכן שאף אינו כשר, 
לחול,  קודש  ובין  ורוח  בשר  בין  הפערים  על  מצביע  הקדוש,  הקבלי  הפיוט  לבין 
ומעורר מחשבות על אודות נדידתה של תרבות מן המקום שבו היא צמחה אל עבר 

מחוזות אחרים.

                                                              רעי רביב
ללא כותרת 2019, טכניקה מעורבת, הצבה על גג הגלריה

רעי רביב נולד וגדל בכפר יהושע. הוא נמנה עם מייסדי תנועת תרבות, ומשנת 2008 חי 
הפעולה  שבו  במקום  מתעניין  הוא  ואוצר.  בין-תחומי  אומן  הוא  רביב  בעפולה.  ופועל 

האומנותית מתרחשת בדיאלוג צמוד עם קהילה, והופכת עבורה למוקד של משמעות. 

עשויה  היא  חלב".  "זבת  התערוכה  עבור  במיוחד  נוצרה  תלויית-המקום  ההצבה 
פעורים,  ְכִּפּיֹות  נראים  ַמחּבריהם  צינורות השקיה מאלומיניום שיצאו מכלל שימוש. 
ואין-אונים,  ספיקה  אי  מקרינים  הצינורות  למים.  כֵמהות  משתרבבות,  לשונותיהם 
הקפאה של יובש. אופן הצבת הצינורות מזכיר את אנדרטת פורצי הדרך לירושלים 

של הפֶסלת נעמי הנריק.
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רפי יריב
חג השבועות בכפר יהושע  1986, וידיאו, חומרים ארכיוניים

רפי יריב הוא חקלאי, בן הדור השני בכפר יהושע, ששנים רבות מצלם ומתעד את נופי 
את  המתעד  וסרטים  צילומים  ארכיון  נצבר  המתמשך  לפועלו  הודות  בו.  והחיים  הכפר 

התפתחות המושב ואת התמורות שחלו בו. 

שלום זיגפריד ֶסָבּא   1975-1897 
גוזז הצאן, עיפרון על נייר, 25/17 ס״מ 
רימונים 1960, שמן על עץ, 37/50 ס״מ

דג 1960, שמן על עץ, 38/50 ס״מ 
אשה נושאת כד מים, תבליט ברונזה, 30/9 ס״מ

ואומנות  בדנציג  ופיזיקה  מתמטיקה  ארכיטקטורה,  למד  פרוסיה,  במזרח  נולד  ֶסָבּא 
בקניסברג ובברלין. הוא הגיע לארץ בשנת 1936 כאומן רב-תחומי ועסק בעיקר בעיצוב 
תפאורות, צילום, וייצור כלי נחושת. באותה עת יצר את התבליט ״נערה עם כד״. כעבור 
עשור חזר לצייר ברוח האומנות הטרום-כנענית, שהתבטאה בקשר הפולחני שבין האדם 
וציורי הרועים השונים מאפיינים  הֵגז  ציור  "היהודי החדש".  זהותו של  ובחיפוש  לאדמה 

תקופה זו. 

האומנות  בזירת  אז  ששלטה  המוחלטת  ההפשטה  נגד  ֶסָבּא  יצא  השישים  בשנות 
הישראלית. בסדרת "האלמנטים" הוא חיפש דרך לבטא את המודרניות מבלי לוותר על 
דגים,  בסיסי:  מזון  ֶסָבּא  צייר  זו  בסדרה  מהיצירות  בכמה  בציור.  אובייקטים  של  נוכחות 
בהצבת  למשל  לחלקיו,  השלם  שבין  במתח  התמקד  הוא  ובשר.  יין  חלב,  לחם,  פירות, 
גרגרי הרימון ליד הרימון. סבא אפיין כל ציור בצבע מונוכרומי משלו בשאיפה לבטא את 

אופיו הייחודי של כל פריט על צבעו, ריחו וחומריותו. 
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