
 
 

 
 

 עודד שתיל מארח את אידריס
 

 לקירות יש אוזניים 7\6 - 5\23
 

 אוצרים: ברק רובין וליביה טליאקוצו
 

 שחר אפק | דועאא בדראן | מאי דעאס
 אסף הינדן | גיא ניסנהויז | סומא קעדאן

 
 

במרחב לומר לא ומה לומר מה לאחד/ת המגדיר לתחום המתייחסת קבוצתית תערוכה היא אוזניים״ יש                 ״לקירות
וכגלריה, כבית בעת בה מתפקד אשר מרחב לאותו להיכנס מתאפשר לצופה שמאזין. מי שיש חשש מתוך                  פרטי,
דימוי של מניפולטיביים תהליכים באמצעות לציבורי הפרטי בין הקיים הרצף עם מתכתבות המוצגות               העבודות

 וחומר.
 

חומרים של ארומטי למיצוי מתורגם הזיכרון תואם. זיכרון מלווה מהם אחד שכל זכוכית מיכלי יוצר אפק                  שחר
שונים זכרונות המתארות כותרות ידי על מתויגים הרמטית, סגורים הזכוכית מיכלי הריח. עצב דרך העוברים                 שונים
הזיכרון את ולשחרר להריח המיכל, קצה את לשבור נדרש\ת אחד\ת כל הזיכרון את לחוות כדי האמן. של                   מחייו

 לאוויר.
 

של נעוריה מבית מכונן זיכרון עם המתכתבים אובייקטים מייד, רדי פסלי התוחם אדום מלבן מציגה בדראן                  דועאא
הצופה את ומרחיק המזמין חומרי כמרחב שטיח פלדה, מצמר יצרה אשר שטיח מציגה בדראן בנוסף,                 האמנית.

 באותה העת.
 

ובהעדר חלקית, חשיפה ידי על לקיר. מופנה כשמבטן במשפחתה הנשים של שמן ציורי סדרת מציגה דעאס                  מאי
משתנה, דומם טבע משפחתית. תקשורת מהדהדות הן בתנועתן הקולקטיבי, המבט את מדגישה היא הפנים                תווי

 בעל משמעות סימבולית מונח על שולחן בנות המשפחה.
 

לעיניי נגלה שאינו שתיל עודד של הפרטי מהאוסף אמנות עבודות ודוגם באוספים, עיסוקו את ממשיך הינדן                  אסף
הינדן של הצילום עבודות השינה. חדר של והאינטימי הביתי במרחב מתקיים אלא הגלריה, במרחב                המבקרים
שאלות המעלה מהלך המקוריות, היצירות של מקומן את ומחליפות הביתי מהאוסף האמנות עבודות את                מנכסות

  על בעלות, מקור ועל אבולוציה של יצירות אמנות.
עיניים) טיפות של אריזה גבי על (אקריליק 1999 משנת Visine חסיד הדס של יצירתם את בתערוכה מצטט                   הינדן

 ואת הדמויות של אנטון אברמוב מתוך חיילים מצטיינים (2016)
 

זאת ״עשה העבודה: שם גוריו. את ומאכיל/ה היולד/ת אנדרוגיני, כלב של פיסולית סצנה מציג ניסנהויז                 גיא
שימוש עושה שהוא תוך מרכיב האמן אשר מודולרי, עץ פסל - חומרי האחד מרכזיים. רעיונות שני משקף                   בעצמך״

 בטכניקה של חריטה בעץ. השני רעיוני- בו ניסנהויז מהרהר על היתכנות של זכר יולד.
 

ומרוקנת חדש סמלי מעמד להם מעניקה שהיא תוך מחדש אותן ומרכיבה ביתיים חפצים מפרקת קעאדן                 סומא
זרות תחושת יוצרים אחד לאובייקט מתחברים אשר שונים בחומרים השימוש המקורית. ממשמעותם              אותם
תחת שאנו לכך מתמדת תזכורת חלקים, אותם של המחודשת בהרכבה החוזרת כחולה עין של בצורה                 המשתקפת

 מעקב.
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