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תודה לאמני הערבה שהתגייסו להקמת התערוכה.
התערוכה מתקיימת בתמיכת שותפות .2000

תערוכת אמני הערבה

תעודת זהות
תערוכת אמני הערבה

תעודת זהות:
"תעודה רשמית ובה תמונת אדם ,שמו ,כתובתו ושאר פרטים אישיים -
לאישור כי נושא התעודה הוא הוא הרשום בה".
)אבן שושן(
" מי אני ,מאין באתי ,האם כסא ,שולחן ,אולי עלה נידף ברוח?
ללא זהות היכן היא המהות?!
השייכות ריקה היא מכל תוכן,
הרובד האישי נעדר הוא כל משקל.
בהעדר זהות או עוגן ,גם תעודה מפלסטיק
כאריזה של צלופן".

אנונימי

האמנים המשתתפים ליאן אבידן איזיקסון ג‘ודית אברהם
רבקה אופנבך פנינה אושרוביץ רבקה איזיקסון אסתי אסא
דפנה בונדי טובה דבוראי ציפי דובר יהודית הדס תקוה ויסבלום
שושנה זלוטניק טויה טאולו יהודית ינאי סיליה יצחק
ארזה כהן גילה מרדיקס טל אילנה סויסה סמדר סיגלר
זיוה עמית מירב עמית צ‘צ‘ה פורת אביבה פז גידי קליין
חנה רוזנר שחם נעמי רותם נורית יובל )אמנית אורחת(

"תעודת הזהות" שלנו מלווה אותנו מרגע הולדתנו ועד מותנו,
בתוכנו בכל אשר נפנה .היא מופיעה בכל החושים ,במראה,
בטעם ובריח .אין חיים ללא זהות ותעודת הזהות היא הפרשנות
של מי ומה אנחנו לעצמנו ולזולתנו.
תערוכת "תעודת זהות" ,התערוכה הקבוצתית החמישית פרי
יצירתם של אמני הערבה ,מאפשרת לנו הצצה לדרך הביטוי של
האמנים על המושגים "זהות" ו"תעודות זהות" ...זהות אישית,
זהות לאומית או "תעודה" המציגה את זהותינו כפי שבוחרים
להציגה כלפי חוץ ,באוסף עבודות מגוונות ומעוררות מחשבה.
סיליה יצחק

עידית של אברם
ליאן אבידן איזיקסון
סרט וידאו .אורך  26:28דק'

5

זהות נשית עצמאית על רקע מציאות גברית.

טביעת אצבע
ג'ודית אברהם

בכל מקום בו אנו הולכים או בכל דבר בו אנו נוגעים,
אנו משאירים את חותם זהותנו.

מדיה מעורבת  70 X 100ס“מ
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ביתו במדבר
רבקה אופנבך
צילום על קנבס  49 X 65ס“מ
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גם ביתי במדבר ,ת.ד  62ספיר.

מבט פנימי ומבט חיצוני
פנינה אושרוביץ
צילום  38 X 60ס“מ

על פי החסידות נהוג לומר שעין ימין )החסד( מביטה החוצה אל
האחר בעוד שעין שמאל )הגבורה( מביטה פנימה כלפי עצמך.
כך אני משתדלת לחיות את חיי בתקווה שעל ידי עשייה זו,
בעקביות ,יגיע הדבר להבנה ותבוא אהבה כלפי פנים וחוץ.
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תמונה לא תקנית
רבקה איזיקסון
מיצב עשוי עץ ורשתות מתכת 90 X 220 .ס“מ
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תעודת הזהות ,בעיקר התמונה ומספר הזהות ,הם ה"קשר" בין האזרח -האדם הפרטי-
לרשות השלטונית .השפה של הרשות היא שפה של חוקים ,תקנים ותקנות המתורגמים
למסמך .כאשר מוגש מסמך לא תקני הוא מאיים על הרשות ,הוא מבלבל ,הוא קורא
תיגר ,הוא יוצר סוג של חתרנות אולי גם עלינו הצופים? כל צופה יבדוק עם עצמו.

הפסגה הגבוהה
אסתי אסא
צילום  70 X 100ס“מ

מאצ'ו-פיצ'ו ,מבצר שהוא סמל,
תעודת זהות ,לשרידיה של אימפריית
האינקה המפוארת בדרום אמריקה.
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המרד
דפנה בונדי
מיצג מסגרות עץ  90 X 100ס“מ
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המסגרות התלויות מדמות תעודה ממוסגרת ותלויה על הקיר
ומבטאות את התבניות אליהן אנחנו מכניסים את עצמנו
ואת התבניות אליהן החברה מכניסה אותנו.

מפת ניווט
טובה דבוראי

החיים בפארן משנות השמונים ועד היום
הם חלק בלתי נפרד מ"תעודת הזהות" שלי.

טכניקה מעורבת על נייר  70 X 80ס“מ
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ידיים
ציפי דובר
חימר  50 X 50ס“מ
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ידיים רוחשות.

כחול ולבן
יהודית הדס
גבס ושמן על בד  80 X 60ס“מ

כמו קרח נמס ,לעם נמאס
לשאת על גבו את נטל המס
ובעיר ובספר מקים את אוהליו.
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פרח השמש
תקוה ויסבלום
עפרונות ואקריליק על קרטון מצופה קאנבס  54 X 60ס“מ

15

פרח החמנייה " -פרח השמש"
עגול ,צהוב ,טהור ויפה מפיח בי תמיד תקווה,
אהבה וחום ,מקרב אלי את מכחולי לשוב ולצייר
כשמש שזורחת ובאה ,בכל יום ויום.

ברקוד
שושנה זלוטניק

ברקוד הוא תעודת הזהות של חפצים.
לא רחוק היום שגם אנחנו בני האדם נקבל ברקוד.

שמן ואקריליק על בד  90 X 90ס“מ
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שאמן ועושה תמונות
טויה טאולו
אקריליק על בד  80 X 100ס“מ
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הזהות שלך היא לא רק אתה,
היא כל הדורות שלפניך
שעשו אותך למה שאתה.

ציפור הנפש
יהודית ינאי

פרישת כנפיים.

ויטראז'  70 X 5ס“מ
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תעודת זהות אישית
סיליה יצחק
דיו,שמן ואקריליק על נייר  75 X 90ס“מ

19

האם האמן מגדיר את אמנותו
או האם האמנות מגדירה את האמן?

במעלה העצמי
ארזה כהן
פיסול בשעווה ,גבס ויציקת ברונזה  23 X 23 X 37ס“מ

שורשיי הם חלק מזהותי :לעלות לארץ ,לשרוד את השואה,
להקים משפחה ,לאבד את ראשה ,להתייתם ,להתמקם בערבה,
להקים משפחה חדשה ,לחוות את התרחבותה באהבה.
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צלליות
גילה מרדיקס טל
צילום ועיבוד מחשב  70 X 110ס“מ
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באור הזה רואים רק צלליות שטוחות,
אבל בכל אחת מהן מקופלת זהות שלמה
שיש לה שם ,פנים ואופי.

שקיעה בערבה
אילנה סויסה

כאן ביתי וזו תעודת הזהות שלי.

אקריליק על בד  40 X 100ס“מ
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כי האדם עץ השדה
סמדר סיגלר
עץ ,פוליאוריטן וחוט ברזל  70 X 100ס“מ
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משפחה אחת  -מאה שנות התיישבות.

טביעת אצבע
זיוה עמית
עיסת נייר  50 X 60 X 80ס“מ

טביעת אצבע  -מלווה אותנו ללא שינוי מיום לידתנו
עד יום מותנו ,ת.ז .הטבעית של כל אדם.
כל טביעת אצבע ייחודית לאותו אדם ושונה מאדם לאדם.
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ממיני ארצנו
מירב עמית
חימר  80 X 120ס“מ
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המשפחה כמקור אנרגיה והבסיס להתפתחות
והחותם האישי של כל אחד מבני המשפחה
הבאים לידי ביטוי במיני ארצנו.

זהויות
צ‘צ‘ה פורת
מיצב עשוי חוטי ברזל וקונסטרוקציה מברזל X 160

בתור למשרד הפנים...

 100 X 130ס“מ
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כאן ועכשיו
אביבה פז
אקריליק ופסטל  60 X 80ס“מ
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נולדתי בפלשתינה ועכשיו אני במדבר.

המפל שבא מבטן האדמה
גידי קליין

חיי עם הירח )צולם בהרי הגעש באיסלנד(.

צילום  75 X 100ס“מ
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בין לבין
חנה רוזנר שחם
חימר ועץ  30 X 30 X 130ס“מ
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זהות עם המלחין ,הבורא...
ה“בין“ קיים בכדי להגיע הביתה.
בית אמיתי  -הוא נצח  -זהותי.

תעודת האבסורד
נעמי רותם
עיסת נייר ,בד וחוטי ברזל  25 X 40 X 55ס“מ

האבסורד הוא שלא שוללים
מערביי ישראל תומכי טרור
את תעודת הזהות הישראלית.
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הז ֶהוּיוֹת שלי
נורית יובל )אמנית אורחת(
מכחול ותוכנת פיינטר
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האפיונים הקרובים ביותר לתיאור האישיות שלי:
ירושלמית "אסלית" ,אוהבת חתולים
ומלאה ציפורים בראש.

