
 
 

 

                          كريستال Crystal  קריסטל

 نعمة ھداني   Naama Hadanyנעמה הדני  

          شاي زيلبرمان   Shay Zilberman  שי זילברמן

30.3.2017-13.5.2017 

 13:30בשעה  30.3.2017פתיחה ושיח גלריה, עם האמנים ואוצרת הגלריה ביום חמישי, 

 אוצרת: טלי כהן גרבוז

21.3.2017 

 הודעה לעיתונות

  .קריסטלהתערוכה תיפתח בגלריה  13:30בשעה  30.3.2017ביום  חמישי 

של שני אמנים העוסקים בהתערבות בחומרים 'ראשוניים' ובחיבור  site specificהתערוכה 'קריסטל' היא הצבה 
 בלתי צפוי בין האורגני למלאכותי. 

התערוכה נוצרה בהזמנת הגלריה כשכל אחד מהאמנים יצר עבודות משל עצמו עם זיקה מסוימת לעבודתו 
-שית) לבין המלאכותישל השני. שניהם עוסקים, בדרכים שונות, במגע בין ה'טבעי' (לעיתים מיד שניה או שלי

 תעשייתי.

חומרים שונים, חלקם אורגניים (קונכיות, כנפי עופות שונים, על  ,בעבודות הפיסול שלהנעמה הדני פועלת, 
). דרך חקירה של החומר באמצעות ספוג ממוחזר, דאודורנט ג'ל, נוזל לניקוי אסלותנוצות) וחלקם מלאכותיים (

ה, היא מייצרת אובייקט פיסולי חדש העומד בפני עצמו ומחזיק מפגש עם חומרים מעכלים, שריפה והדבק
בתערוכה זו היא מציגה שלוש מכונות כביסה שנמעכו, נצבעו מחדש  בתוכו זיכרון עמום של מקורו הראשוני.

גת כחולות מרהיבות. מעין שכיות חמדה בלתי אפשריות. בנוסף היא מציגה מתקן ציבורי אובפתחן הונחו אבני 
קום מגבת 'מסתובבת' היא יצרה, בתהליך מורכב, מגבת העשויה כולה נוצות שחורות מנוקדות למגבות שבמ

 של תרנגולת פנינית.

שי זילברמן הוא אחד מאמני הקולאז' הבולטים. עבודתו מתבססת על גזירה והדבקה מתוך חוברות ישנות. 
חיה, מבנים ארכיטקטוניים, בעלי דימויים דהויים של דמויות אדם ודיוקנאות המשולבים באופנים שונים בצמ

בתערוכה הוא מציג מספר חיים וחרקים, שהוא מחבר ביחסי גודל המזכירים, בהכרח, סוריאליזם במיטבו. 
קולאז'ים מוגדלים כעבודות קיר, כקירות מרהיבים ביופיים בפרגוד הניצב בחלל, וכן יציקת שעווה של ידיו 

 פרפראזה מקומית על המיתוס של דפנה.  כשמקצות אצבעותיו נמשך צמח היהודי הנודד,

'קריסטל' הוא שמה של אחת ממכונות הכביסה הראשונות שיוצרו בארץ. פירוש המילה מציע אבן יקרה 
חתוכה והוא גם משל לדיוק והחלטיות.  הבחירה לקרוא לתערוכה 'קריסטל' יכולה להציע, אולי, מבט אירוני 

נטי, כשבפועל הדברים מתפרקים לתוך מציאות ואסתטיקה של אל השאיפה האנושית ל'נכון', לטבעי ולאות
 צרכנות, שאף הם מתפוררים ומשנים מצבי צבירה, בתהליך של אלכימיה מופלאה.



 
 

 

 מכיתת גלריה במכון לאמנות, מכללת אורנים. סטודנטים -עידן אורוזקו, רן חטב ומרב נאהבסיוע 

............................................................................................................................ 

 14:00 – 11:00יום ו' ושבת  17:00 – 8:00ה' -עילות :ימים א'שעות הפ

 17.4-עד ה 7.4-לרגל חופשת הפסח, בין התאריכים ה
 14:00 -11:00ות הגלריה תהיה פתוחה בשע
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