


 דפנה קפמן, צמחים במולדת )פרט(, 2018
זכוכית מעובדת במבער, 7x200x80 ס״מ, אוסף האמנית

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

 מוזיאון ישראל, ירושלים

 דעת המקום - המרכז לחקר תרבויות מקום 

בעולם היהודי בעידן המודרני

 רקפות: צומח, מקום, משל

 ביום שישי,  29.3.2019, כ"ב באדר ב׳ תשע"ט 

בשעה 11 בבוקר

בבית טיכו, רח׳ הרב אג״ן 10, ירושלים 

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

Supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting 
Committee and The Israel Science Foundation )1798/12(

The Israel Museum, Jerusalem

Da’at HaMakom: Center for the Study of 

Cultures of Place in the Modern Jewish World

Seeds of the Land

On Friday, March 29, 2019
11 am

Ticho House, 10 HaRav Agan Street, Jerusalem

cordially invite you to the opening ofמתכבדים להזמינכם לפתיחת התערוכה



קסמו העתיק של עולם הצומח נטען באמנות הישראלית במשמעות נוספת, כמסמן של זהות תרבותית־לאומית. 

אלה  עכשוויים.  ישראלים  אמנים  של  ביצירתם  ובגלגוליו  הארץ־ישראלי  הבוטני  בציור  עוסקת  התערוכה 

מתבוננים בצמחים או עורכים שיח עם קודמיהם, מנסחים מבע אישי שהוא לעיתים ביקורתי ופוליטי, רואים 

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. 

לארי אברמסון  Larry Abramson | יעקב אייזנברג  Jacob Eisenberg | אירנה בלכר  Irene Blecher | הדר גד  Hadar Gad | נורית גור לביא )קרני( 

גרשט אורי   |  Moshe Gershuni גרשוני   | משה   Uri Gershuni גרשוני   אורי   |  Pesi Girsch גירש   פסי   |  Nurit Gur Lavy  )Karni( 

 Shulamith Wittenberg Miller  שולמית ויטנברג-מילר | Aharon Halevy  אהרן הלוי | Simon Heijdens  סימון היידנס | Ori Gersht

אליעזר זוננשיין  Eliezer Sonnenschein | שמואל חרובי  Shmuel Charuvi | אסתר כהן  Esther Cohen | הראל לוז  Harel Luz | אלה 

 Esther Knobel  אסתר קנובל | Ruth Koppel  רות קופל | Sigal Tsabari  סיגל צברי | Sharon Poliakine  שרון פוליאקין | Ella Littwitz  ליטביץ

Keren Taggar  קרן תגר | Sylvie Yearit Sheftel  סילוי יערית שפטל | Reuven Rubin  ראובן רובין | Dafna Kaffeman  דפנה קפמן 

Curator: Tamar Manor-Friedman  האוצרת: תמר מנור-פרידמן


