


הכניסה חופשית

האמן הסקוטי אנדי גולדסוורתי, הוא אחד היוצרים 
הבולטים והמיוחדים באומנות אדמה. הוא פסל 

שאינו עובד עם כלים, אלא עם חומרים מן הטבע, 
כמו עלים, פרחים, ענפים, אבנים ושלג. הוא מחבר 

קוצים לעלווה ויוצר נחשים שנסחפים בנהר. הוא 
מניח אבני צפחה אלה על אלה ויוצר מהן קשת 
בגובה מטר. הוא מקפיא נטיפי קרח באינספור 
פיתולים עוצרי נשימה מול השמים, הוא מפורר 
אבנים אדמדמות לאבק וזורה אותן באוויר עד 
שנוצרת אשליה של התפרצות הר געש. חלק 

מהעבודות שלו יתפוררו או ימסו, חלקן יתקיימו 
דקות ספורות וחלקן נבנו כדי להישאר. 

בתערוכה זו הזמנו את אמני הערבה ליצור גרסאות 
ופרשנויות של רעיונות, של מושגים של כל דבר 

העולה בדעתם וביצירתם, הזמנו את היוצרים 
לתאר את מה שבחרו לתאר, באופן שונה, בלתי 

רגיל, לקחת חומרים, גוונים וצורות ממקומם הרגיל, 
ולבטא אותם בדרך חדשה וליצור - וריאציות.

האמנים המשתתפים

ג'ודית אברהם, נטע אור, פנינה )פגי( אושרוביץ, רבקה אייזקסון, 
אסתי אסא, טובה דבוראי, נעמה דובר, ציפי דובר, דני הדס, 

קלרה ואן קרבלד בוקן, תקוה ויסבלום, אסף זאב, שושנה זלוטניק, 
טויה טאולו, גילה מרדיקס טל, יהודית ינאי, סיליה יצחק, דליה מטמון, 

סמדר סיגלר, מירלה עמירן, צ'צ'ה פורת, אלה צוברי, נעמי רותם, לוטם 
שלדיקס, תלמידות מגמת המחול בערבה בהנחית אורנה אסף מלכה

התערוכה תהיה פתוחה למבקרים במשך חודש ימים
ניתן לתאם הגעה במזכירות המתנ"ס 08-6592260 

פתיחה: 10 בדצמבר 2015

וריאציות
תערוכת אמני הערבה

תודה לאמני הערבה שהתגייסו להקמת התערוכה

וריאציות
דצמבר 2015

מקווים שתהנו!

אילת להב ביגר



לזהות את ההבדל
ג'ודית אברהם

אמנות דיגיטלית על בד 100×70 ס"מ
הדברים הקטנים שעושים את ההבדל.

Spot the Difference
Judith Abraham

Digital art on canvas 100×70 cm

The difference is in the small things.

אבני החושן - וריאציה על הנושא 
נטע אור

קולאז' צילומים 77×70 ס"מ
טיפת גשם נותרה משובצת בחיקם של פרחים 
ועלווה שקופה, מפתיעה, מתנוצצת – נדמית לי 

כאבן-חן טובה.

Jewels of the Breastplate - 
Variations on a Theme
Netta Or

Photographic collage 70×70 cm

Raindrops adorning lowers and leaves, 
crystalline, capricious, shimmering – more 
beautiful than jewels.



מיני מינים
פנינה )פגי( אושרוביץ

צילום 65×49 ס"מ
יש וריאציות של סוגי ירקות.

Different Varieties
Pnina (Peggy) Usherovitz

Photograph 65×49 cm

Variations of different fruit and vegetables.

הנהר אוסף את יובליו
רבקה אייזקסון

אקריליק על קנבס 100×70 ס"מ
וריאציה לצילום אויר.

The River Gathers Its Tributaries
Rivka Isaacson

Acrylic on canvas 100×70 cm

An alternative to aerial photography.



ואריאציות על נושא "טאג' מאהאל" 
)כתר הארמון( בהודו

אסתי אסא
קולאז' הדפס על קנבס 70×70 ס"מ

למעלה ה"טאג' מאהאל" במלוא הדרו.
למטה באמצע "בייבי טאג'", מימין צילום מצפון מערב, 

משמאל צילום ממזרח.

Variations on the Taj Mahal 
(the crown palace) in India
Esti Assa

Photographic Collage printed on canvas 70×70 cm

Top: the Taj Mahal in all its glory. Below: baby Taj 
Mahal in the center, a view from the northwest to 
the right, a view from the east on the left.

פנים רבות
טובה דבוראי

הדפס טכניקה מעורבת 90×115 ס"מ
אותו הקו שב ומשתלב בכל חזרה באופן חופשי.

Many Faces
Tova Dvorai

Mixed technique print 115×90 cm

The same line weaves freely in and out 
and in again.



וריאציות לאהבה 
נעמה דובר

קולאז' צילום 60×75 ס"מ
"ואהבת..."

Variations of Love
Na'ama Dover

Photographic collage 75×60 cm

"And you loved…"

אספת חברים
ציפי דובר

חימר מודבק על עץ 70×90 ס"מ
"המהפכה הלשונית, היכולת לדבר הפכה את 

ההומו סאפיינס לשליט העולם". 
יובל נח הררי.

A Gathering of Friends
Zippy Dover

Clay on wood 90×70 cm
"The language revolution, the ability to speak, 
turned the human race into the rulers of the world". 
Yuval Noah Harari.



וריאציה על נוף
דני הדס

צילום דיגיטאלי הדפסה על נייר צילום 90×60 ס''מ
בהתערב האדם הנוף הוא וריאציה של עצמו.

Variation of the Landscape
Danny Hadas

Digital photograph 90×60 cm

Man produces variations of himself by 
intervention in his natural surroundings.

מקטן לגדול
קלרה ואן קרבלד בוקן

 קרטון ביצוע, שיפודים, מרשמלו, 

נייר משי 20×20 / 17×7 ס"מ
קוביות מקרטון ביצוע כבר הרבה זמן מעסיקות 

אותי. כווריאציה השתמשתי בחומרים שונים 
ו"מוזרים": שיפודים ומרשמלו במקום דבק.

From Small to Big
Clara Van Creveld Boeken

Cardboard, skewers, marshmallows, 
silk paper 20×20 cm and 7×7 cm

Cardboard boxes have interested me for a long time, 
For variation I used different and "strange" materials: 
marshmallows and skewers instead of glue.



עץ הרימון נתן פריו
תקוה וויסבלום

שמן על בד 70×100 ס"מ
שנהייה מלאים כרימון.

The Pomegranate Tree Shares 
Its Fruit
Tikva Weisblum

Oil on canvas

 100×70 cm

May we be as fruitful as the pomegranate.

אפרודיטה
אסף זאב

שמן על בד 50×70 ס"מ
וריאציה נוספת לאלת האהבה והיופי.

Aphrodite
Assaf Ze'ev

Oil on canvas 70×50 cm

Another variation on Aphrodite, Goddess of 
Love and Beauty.



וריאציה בצבעים 
שושנה זלוטניק

שמן על בד 100×35 ס"מ
חורף, קיץ, לילה.

Variation of Colors
Shoshana Zlotnik

Oil on canvas 100×35 cm

Winter, summer, night.

הציפורים והביצה
טויה טאולו

אקריליק 70×90 ס"מ
וריאציות בחיי הציפור.

The Birds and the Egg
Tuija Taulo

Acrylic 90×70 cm

Variations in the life of a bird.



וריאציה על נושא החממה
גילה מרדיקס-טל

צילום 70×50 ס"מ
חממה: "מבנה בעל קירות שקופים שנועד לגידול 

צמחים בתנאים מיטביים"
לפעמים חממה היא פשוט חממה - ולפעמים 

משהו שונה לחלוטין.

Variations on Greenhouses
Gila Mardix Tal
Photograph 70×50 cm

"Greenhouse: building with transparent walls designed 
for growing plants under optimal conditions."
Sometimes a greenhouse is just a greenhouse - and 
sometimes, something completely different.

חסידות
יהודית ינאי

ציור על זכוכית 40×100 ס"מ
משלוש יוצא אחד.

Storks
Yehudit Yanai

Drawing on glass 100×40 cm
Three become one.



Longing
Celia Yitzhak

Oil on canvas 70×40 cm

"With you I was planted twice, 
With you I blossomed, pines, 
And my roots are in two different landscapes."
Leah Goldberg

מעברים 
דליה מטמון

פסיפס מעורב 30×60 ס"מ
וריאציות שונות בטכניקות של עבודות פסיפס. שילוב 

של דו-מימד ותלת-מימד, בניית תשתית מברזל 
ורשת וחיפוי על ידי מגוון רחב של חומרים.

געגוע
סיליה יצחק

שמן על קנבס 40×70 ס"מ
 "אתכם אני נשתלתי פעמיים, 

אתכם אני גדלתי, אורנים
אך שורשיי – בשני נופים שונים." 

לאה גולדברג

Passages
Dalia Matmon

Mixed mosaic 60×30 cm

Variations in techniques for working with 
mosaics. A combination of two and three 
dimensions, metal and wire infrastructure 
covered with a wide variety of materials.



הכל יכול לקרות
סמדר סיגלר

חוטי ברזל 40×40×40 ס"מ
הדמויות מהחיים והשערות וריאציה

בגוונים וצבעים.

Anything Can Happen
Smadar Sigler

Metal wire 40×40×40 cm
Characters and speculation on life in varying 
shades and colors.

נערה בתמונת פספורט דהויה...
מירהל'ה עמירן

עיסת נייר על רשת ברזל ומסגרת עץ 
64×32 ס"מ

תמונת ארכיון דהויה, משתנה ומתעוררת 
 לחיים באמצעות חומרים חדשים 

ומסגרת מעצימה.

Girl in an Old Faded 
Passport Photo…
Mirale Amiran

Papier-mâché on metal screen and wood frame
64×32 cm

An old faded archive photo, changed and brought back to 
life with new materials, enhanced with a new frame.



גברת בשינוי אדרת
צ'צ'ה פורת

ברזל וחוט ברזל 160×160×30 ס"מ

Same Lady, Different Clothes
Chacha Porat

Metal and metal wire 160×160×30 cm

מעגל הטבע
אלה צוברי

צבעי אקריליק על קנבס 40×40 ס"מ
הטבע משתנה במעגל השנה האינסופי.

The Cycle of Nature
Ela Tsuberi

Acrylic on canvas 40×40 cm

Nature changing in its endless yearly cycles.



וריאציה בריקוד
נעמי רותם

ברונזה 30×39×90 ס"מ
רקדניות משנות תנועה ואפשרויות.

כל תזוזה וצבע זו וריאציה של צורות.
אין גבול לדמיון שהפסל מיצר בפנים

והזדמנויות להבין ולפרש שינויים.

Variations in Dance
Naomi Rotem

Bronze 90×39×30 cm

Dancers changing poses; endless variations of 
color and form. The sculptor's imagination runs 
free and the opportunities for understanding and 
interpreting change are boundless. 

"בורא מיני בשמים"
לוטם שלדיקס

צורפות, צריבת מתכת 10 ס"מ 
שלוש וריאציות למכלי בשמים 

המיועדים להבדלה.

"Blessed is the Creator of 
Fragrant Herbs"
Lotem Chaldekas

Silver crafting, metal etching 10 cm

Three variations of Havdala besamim containers.



"לבני-מחול" - תרגיל בנושא וריאציות 
הנחיה: אורנה אסף מלכה

קומפוזיציה וביצוע: תלמידות מגמת המחול בערבה
בבואנו לחקור "ואריאציות" במחול, נעזרנו בשיטה 

 הדה קונסטרוקטיבית. בכדי להבין את המהלך, 

ביצענו אותו ראשית בעזרת לבני-לגו!

Dancing Blocks, An Exercise in 
Variations
Directed by: Orna Assaf Malka
Performed and composed by the students 
of the Arava Dance School
In exploring “Variations” in dance, we used 
the de-consctructive method and danced it irst 
with Lego blocks.

Enjoy.

Ayelet Lahav Bigger

The Scottish artist Andy Goldsworthy is one 
of the most prominent and unique land artists. 

He is a sculptor who does not work with tools, 
but with materials from nature, such as leaves, 
lowers, branches, rocks and snow. He connects 
thorns with foliage to create snakes drifting in the 
river. He places slate stones one upon another, 
creating a meter high arch. He freezes icicles in 

countless breathtaking twists and turns in front of 
the sky, he takes reddish stones, crumbles them to 
dust and sprinkles them in the air to produce the 

illusion of a volcanic eruption. Some of his works 
will crumble or melt, some will remain for several 
minutes and some were built to last.
In this exhibition, we invited the Arava artists 
to create interpretations of ideas, concepts and 
anything that comes to mind, and to portray those 
ideas in their work, in a different, unusual form, 
taking materials, colors and shapes and expressing 
them in a new way to create - variations.



The exhibit will be open to the public for one month. Visits should 
be coordinated through the Community Center ofice: 08-6592260 

Arava Community Center

Many thanks to the artists of the Arava 

 who contributed their work to the exhibit.

המועצה האזורית הערבה התיכונה

Entrance to the exhibit is free

Opening December 10th, 2015
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