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 یشیر المعرض "الحیطان لها اذن" الى التوتر القائم بین األفكار المحكیة والغیرمحكیه داخل البیئة الخاصة. وذالك عند االشتباه

 بآن الغرباء ق یستمعون. انها فرصة للزائر ان یتواجد في المعرض ویشعر انه في البیت االعمال الموجودة في المعرض
 تتكلم على التوتر القائم بین الخاص والعام عن طریق استخدام التالعب من خالل الصور واالشكال. انها فرصة للزائر ان
 یتواجد داخل معرض فني بحیث یشعر بنفسه في ذات الوقت بأنه داخل المنزل. االعمال الموجودة في المعرض تتكلم على

 التوتر القائم بین القطاعین الخاص والعام وذلك من خالل استخدام التالعب بالصور واالشكال.
 

  تقوم به  دعاء بدران  هي عبارة عن خلفیة حمراء وعلیها ثالث اصنام الذین یدلوا علي تجاربها وذكریاتها. باإلضافة تعرض
 بدران سجادة مصنوعة من الصوف الصلب. المادة المستعملة مغریة للمس ولكن في المقابل ملمسها یمنع االقتراب منها.

 
 مي دعاس  تعرض سلسلة رسمات من الوان زیت لنساء عائلتها دون عرض وجوههن بهدف النظر للرسمات بصورة عامة

  وعالمیة. النساء في الرسمة تجلس بجانب الطاولة وتنظر للحائط وتمتنع من النظر لمشاهد الرسمة.
 اساف هیندین یكمل في جمع اعمال فنیة من عودید شتیل ویصور هذه االعمال ویعرضها. وهنا نتسأل ما الحد بین توثیق

  االعمال وإنتاج اعمال جدیدة؟
 

 شحر افك  یتعامل مع ذكریاته الخاصة من خالل حاسة الشم. الذكریات معروضة عن طریق زجاجات زجاجیة مغلقة بداخلها
 رائحة تحتوي على وصف ذاكره تخص حیاته. افك ینتج الروائح المتعلقة بذكریاته في "المختبر الشمي" ویحصر افك الرائحة

 داخل الزجاج. على زائر المعرض تحطیم الزجاجة من اجل استنشاق الرائحة الواردة لذاكرة الفنان وفي نفس الوقت تدمیر
 الذاكرة وتبدید الرائحة.

 
 سما قعدان  تعرض ثالث اعمال بیتیه المصنوعة من ادوات رمزیة وتعرضها بطرق خاصه ومختلفة عن العادي. صحون مع

 ثقب, رجل كرسي معلقة على السقف تتحول هذه األدوات من ادوات مستعملة ألدوات غیر قابلة لالستعمال ومنفصلة عن
 وظیفتها. في عملها الثالث تعرض سما لوحة تشمل عیون زرقاء على شكل تذكیر دائم باننا نالحظ.

 
 جاي نسینهاوس  یعرض مشهد لتمثال على شكل كلب مخنث. هذا الكلب یولد ویغذي الجرو. عنوان العمل " افعل ذلك بنفسك"

 یعكس عنصرین رئیسیین: األول مادي والثاني نظریة. الفنان ینتج التماثیل في حالة معیاریة ویقوم بتجمیعها من خالل ربط
  قطع من الخشب المنحوت. على المستوى النظري جاي یرفع االحتمال للذكور ان تلد في الطبیعة.
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