"היצירתיות
אינה מצייתת
לחוקים ואינה
יודעת גבולות"
ג’ון סטנלי

מחוץ לקופסא
תערוכת אמני הערבה

"ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות" (בראשית ג' )7

ויעשו להם כלים מאבן וימציאו הגלגל...
מיום בו עמדה האנושות על דעתה,
פורצת מסגרות ,מורדת בקיים,
השאיפה החוצה טבועה בו ,באדם.
לקהילת הערבה שלום,
המועצה האזורית רואה בטיפוח פעילויות הפנאי מקור להנאה ,העשרה והשכלה
ועושה הכול על מנת לגוון ולהעשיר פעילות זו עבורכם ,באמצעות המתנ”ס.
התערוכה היא חלק מתוכנית תרבותית ייחודית הכוללת חשיפת אומני הערבה ושלל
יצירותיהם האומנותיות.
ריבוי היוצרים והאומנים באזור קטן כשלנו הוא בהחלט לא דבר מובן מאליו .קהילת
הערבה היא קהילה יוצרת ועל כך ,בהחלט ,גאוותנו.
החשיבה מחוץ לקופסה הוא נושא שאני מתחבר אליו מאוד .יצירתיות מוגדרת
כגמישות מחשבתית ,היכולת לצאת מתוך המסגרת וליצור עולם חדש ,או לבנות דרך
חדשה להתמודדות .יצירתיות קשורה להיחלצות מקיבעון והעזה מתייחסת ליכולת
לקחת סיכון ולפעול במצבי עמימות .השילוב בין השניים מחבר חשיבה ועשייה
פורצות דרך.
יצירתיות והעזה הינם מרכיבים חשובים מאוד בכל שלב משלבי חייו של הארגון.
תמיד קיים הצורך בחשיבה שאיננה קונבנציונאלית ,ביכולות לקחת סיכון מחשבתי
וביצועי .גם בארגון השמרני ביותר יש צורך באנשים יצירתיים ונועזים החושבים
מחוץ לקופסה ומותחים את גבולות התפקיד והמערכת.
אני מזמין אתכם להיחשף לדפוסי החשיבה היצירתית והשונה של אומני הערבה.

התערוכה מחוץ לקופסה היא פרי יצירתם של שלושים ואחד
אמנים מהערבה אשר בחרו לחלוק עימנו את צורת חשיבתם
ואת יצירתם האומנותית .חלק מהאמנים יצרו אומנות
המייצגת “חשיבה מחוץ לקופסה” ואחרים בחרו להתמקד
ברעיון של “הקיום מחוץ לקופסה” פשוטו כמשמעו.
קופסאות קיימות בשלל צורות וחומרים ומשמשות
למטרות שונות ומגוונות ,בעזרתן ניתן לארוז ,לאחסן ,להכיל
ולשנע ...ישנן קופסאות גדולות וקטנות ,רכות או קשיחות,
שקופות אטומות .קופסה כאנלוגיה למסגרת יכולה לתחום
אדם בתוכה או מחוצה לה.
הקופסה לרוב מסמלת מחשבה “מרובעת” וחסרת דמיון
המוגבלת על ידי סכמות חברתיות ,מאידך ,חשיבה מ”חוץ
לקופסה” מעידה על פתיחות ועל יכולת לקבל את האחר
והשונה .על מנת ליצור אומנות על האמן לחשוב “מחוץ
לקופסה” הוא רואה את הדברים מנקודת מבט קצת אחרת
הייחודית עבורו.
בתערוכה נקבל הזדמנות להציץ לנקודת מבטו הייחודית
של כל אחד מהאמנים החושפים בפנינו את השקפתם ואת
פרשנותם האישית לחשיבה “מחוץ לקופסה” וכך נזכה
לראות ,ולו לרגע ,את העולם דרך עיני האמנים השונים.

שלכם,
עזרא רבינס
ראש המועצה

סיליה יצחק
מנהלת אמנותית

מחוץ לקופסא

תערוכת אמני הערבה
האמנים המשתתפים ג’ודית אברהם מיכל אגר פגי אושרוביץ גדעון אילת
שושי אליהו קלרה בוקן דני הדס יהודית הדס איילה הורויץ
עמרי הילמן קייט וורנר תקוה ויסבלום שושנה זלוטניק טויה טאולו
יהודית ינאי סיליה יצחק ארזה כהן עפר מולכו דליה מטמון
אמנון נבון שים ניב פרדי נפתלי סמדר סיגלר לס סטון מטולה עובדיה
צ’צ’ה פורת אביבה פז גידי קליין נעמי רותם לאה שטוקלמן תמר שנאן

קקטוס
ג’ודית אברהם

לחשוב מחוץ לקופסא זה להפוך את הקשה לרך.

פסל טקסטיל  /תפירה  80 X 20ס”מ
5

הקופסאות שלנו
מיכל אגר
אריגת וקליעת שקיות וקופסאות שימורים  70 X 60 X 45ס”מ
6

פיסות חיינו מסודרות בתוך “קופסאות”,
רגעי הזמן שלנו נוכחים בתוך “קופסאות”,
לעיתים אנו מבקשים לצאת ,להוציא רגל אחר רגל.
לאפשר מפגש משמעותי אחר ולהתחדש.

אנחנו ביחד
פנינה (פגי) אושרוביץ

כל היהודים יוצאים מקופסותיהם להיות ביחד
עבור הכתל והמדינה.

צילום  50 X 40ס”מ
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מאוזן
גדעון אילת
צילום  100 X 45ס”מ
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העבודות הן חלק מסדרה רחבה יותר שצולמה בערבה ובתל אביב
בה נבדקת השפעת תנוחה מאוזנת על סביבה מוכרת.

שלוש סיבות טובות להתעורר בערבה בבוקר
שושי אליהו

היציאה שלי מתוך הקופסה התחילה
מאז נגסה האישה (שבי) בפרי האסור.

שמן ועפרון על נייר  100 X 70ס”מ
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מחוץ לקופסה ואז...
קלרה ואן קרבלד (בוקן)
קולאז’  150 X 12 X 12ס”מ
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רגישות ,מחשבות ופחדים יוצאים לאור כאשר הקוביה הראשונה נפתחת,
אז הם מתחילים “להישפך” החוצה.

קשה בפנים ,קשה בחוץ
דני הדס
צילום  85 X 50ס”מ

לצאת מהקופסא זה להיחשף ,להיחשף זה כושר עמידה,
כושר עמידה זה להיות קשוח ,להיות קשוח זה קליפה קשה,
ובפנים ,מי יודע?
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המתנה לקיץ
יהודית הדס
ציור שמן על בד  100 X 70ס”מ
12

יש מגירה לשמחה ויש מגירה לעצב.
יש מגרה לקנאה ומגירה לתקוה.
יש מגירה לאכזבה ומגירה ליאוש...

הדחוי
איילה הורויץ

לצאת מהקופסא שואף רק מי שרגליו נטועות עמוק בביטחונה.
ומי שנדון לחיים בחוץ?

חומרים מן הטבע וחומר לבן  50 X 25 X 25ס”מ
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קולאז’  -רישומי עט
עמרי הילמן
עט על נייר  100 X 70ס”מ
14

הערך היחיד של יצירת אמנות הוא העובדה
שניתן לעשות אותה (גם מחוץ לקופסה).

UNPLUG and PLAY
קייט וורנר
קולאז’ המשלב חלקי מחשב ,רדיו ,שעון וטלפון  43 X 33ס”מ

כל כך הרבה מהדברים היפים והיצירתיים שלנו
תלויים ב”תיבה” של הטכנולוגיה .מה היה קורה אילו
התיבה היית מתהפכת והפנים היה הופך לחוץ?
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לצמוח על פלגי מים -זו השיטה
תקוה ויסבלום
אקוורל  40 X 30ס”מ
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לראות  -את המציאות נכונה.
לשנות  -לא הכול ,דרך האומנות.
להסכים  -שזה פרי הדמיון.

בלי מילים
שושנה זלוטניק

השקפת עולמי על המוות.

טכניקה מעורבת על בד  90 X 70ס”מ
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השקיעה ממקום גבוה
טויה טאולו
אקריל על קנבס  100 X 100ס”מ
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לצאת מהקופסה ולהשתמש בה כדי לראות רחוק יותר.

לצאת מהקופסה
יהודית ינאי

מה שרואים מכאן לא רואים משם.

זכוכית ,עיסת נייר וחומרים שונים  20 X 14ס”מ
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החוצה!
סיליה יצחק
אקריליק וגבס על עץ  87 X 68 X 30ס”מ
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פשוטו כמשמעו.

זווית ראיה
ארזה כהן
טכניקה מעורבת  40 X 40 X 40ס”מ

“הגאווה מכסה על כל מגרעותינו”.
לחשוב “מחוץ לקופסה” ,זה להחליף את ההתבוננות החוצה
בביקורתיות להתבוננות פנימה ,כדי להשיג קבלה ואהבה לנו
ולסובבים אותנו.
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עוברים את הגבול
עפר מולכו
חיתוך וריתוך פלטות ברזל  150 X 100ס”מ
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עוברים את הגבולות אל יבשות אחרות.
מטפסים ,אוחזים ,קופצים ,מהלכים ,מביטים וגומעים
ואחר כך שבים  -אל הבית אליו שייכים...

להשתחרר
דליה מטמון

הפנים פורץ החוצה.

פסיפס קרמיקה ,זכוכיות ,חרוזים וקריסטלים  120 X 80ס”מ
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טווס
אמנון נבון
ברזל  60 X 60 X 30ס”מ
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כשמישהו זורק גרוטאה,
אני רואה בזה חומר גלם.

פוׂטוׂן
שים ניב

חלקיק אור נמלט מן השחור
או ,איך מתחיל האור!

ליטוש עץ וחומרים נוספים  75 X 40 X 40ס”מ
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העטיפה
פרדי נפתלי
צילום  70 X 30ס”מ
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מהפנים אל החוץ.

לצאת מהמסגרת
סמדר סיגלר

יצירתיות זה אומר "לצאת מהקופסא".

עבודה בחוט ברזל  40 X 30 X 30ס”מ
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בור מים
לס סטון
עפרון  70 X 50ס”מ
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חיות פרא שותות מהבריכה בבוקר אביך.
הרבה אנשים בעולם המודרני מוקפים בג'ונגלים מבטון
ואורות ניאון והופכים לבלתי רגישים לג'ונגל שפעם הכירו.

קופסאות אור
מטולה עובדיה
אבנית וחימר צרוף  30 X 20ס”מ

מה אכפת לו לאור להיות בתוך קופסא
אור גנוז ,אור בוקע ,אור עובר ומתפשט,
אור של נר אחד ישמש יחיד והמונים.
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היקום מחוץ לקופסה
צ’צ’ה פורת
קופסת תחמושת ,גזע מדברי וחוט ברזל  70 X 35 X 35ס”מ
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יושב ,מתבונן ,מחפש תשובה
האם החיים הם מבוך או חלום של התחלה?
כי קופסה לא נגמרת בארבע פינות,
היא פותחת עתיד חוצה יבשות.

אבנים מדברות
אביבה פז
חול ואבנים מהטבע .קוטר  54ס”מ

אלוהים ברא את הדגים המוזרים של חלומותיי.
בתוך חול צהוב ,חמים ויפה אזכור בדמעה מחייכת
את אורה המושאלת של הנשמה.
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דור המשך
גידי קליין
צילום על בד  100 X 100ס”מ
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דור ההמשך יוצא מתוך הקופסא.

רוצה ולא מצליח
נעמי רותם
שעוה ,מוכן ליציקת ברונזה  30 X 15 X 15ס”מ

הבחור כל כך רוצה להשתחרר מהקיבעון של חייו.
לצאת ,לראות עולם ,ללמוד ,לחוות את החיים האמיתיים
אך הוא לא מוצא את הכוחות לצאת מהקופסא שהוא שבוי בה.
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מחווה ללאונרדו דה וינצ'י
לאה שטוקלמן
טכניקה מעורבת  70 X 50ס”מ
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לאונרדו דה וינצ'י –
גאון שחשב מחוץ לקופסא לפני יותר מ 500-שנה.
רעיונותיו הם אבני יסוד להמצאות הגדולות של ימינו.

קופסאות חיי
תמר שנאן

אני מחוץ לקופסה ותוכי בתוכה.

צילום  61 X 44ס”מ
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התערוכה תהיה פתוחה
במשך חודש מיום הפתיחה,
בימים רביעי וחמישי
בין השעות 17:00-19:00
ובזמן פעילות תרבות באולם רוזנטל.

תודה לאמני הערבה
שהתגייסו להקמת התערוכה
עיצוב גרפי > ערן לובינגר
צילום > אלדד מאסטרו
דפוס > הפיל הורוד

פרויקט אמנות בקהילה
נתמך על ידי שותפות 2000

