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נתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב
)1798/12( והקרן הלאומית למדע

Dafna Kaffeman, Homeland Plants (detail), 2018
Flame-worked glass, 80x200x7 cm. Collection of the artist

2018 ,) צמחים במולדת (פרט,דפנה קפמן
 אוסף האמנית, ס״מ7x 200x 80 ,זכוכית מעובדת במבער

. כמסמן של זהות תרבותית־לאומית,קסמו העתיק של עולם הצומח נטען באמנות הישראלית במשמעות נוספת
 אלה.התערוכה עוסקת בציור הבוטני הארץ־ישראלי ובגלגוליו ביצירתם של אמנים ישראלים עכשוויים
 רואים, מנסחים מבע אישי שהוא לעיתים ביקורתי ופוליטי,מתבוננים בצמחים או עורכים שיח עם קודמיהם
.בטבע משל או מבטאים את כמיהתם אליו לצד דאגה לגורלו ולגורלנו
The age-old appeal of the world of plants takes on a special meaning in Israeli art, where artists
grapple with the significance of local flora as symbols of cultural and national identity. The
exhibition examines traditional scientific botanical drawings and their evolution in the works
of contemporary Israeli artists, who engage with their predecessors and present their personal
perspectives on the subject matter – at times political and critical, at times allegorical, and at
times revealing a yearning for nature steeped in fear for its fate and for our own.
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 | אלהHarel Luz  | הראל לוזEsther Cohen  | אסתר כהןShmuel Charuvi  | שמואל חרוביEliezer Sonnenschein אליעזר זוננשיין
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