הודעה לעיתונות
הגלריה לאמנות עכשווית בבית חנקין בכפר יהושע  -מוזיאון טבע וידיעת הארץ

EX VIVO

מיצב תלוי מקום ,טכניקה מעורבת

סימה לוין
נולדה ב 1957-בקישינב ,מולדובה( ,ברית המועצות)
חיה ויוצרת בעפולה
אוצרות :נטע הבר ואורנה אתקין-רביב
עיצוב סאונד :ליאור לוין
תאריך פתיחה :יום שישי  30.11.18בשעה 11:00
נעילת התערוכה16.2.18 :
על התערוכה:
המיצב  EX VIVOהוא מיצב תלוי מקום ,המתייחס לאוספי תצוגת הטבע של בית חנקין ולסביבה שבה
הוא מצוי .מרחב הגלריה הופך למעבדת מחקר פְּ ֵסאּוּדֹו-מדעית ,המשלבת פרקטיקות אמנותיות
ומרכיבים המוכרים ממוזיאוני הטבע המסורתיים.
לוין ,שעלתה לארץ בשנת  1974ממולדובה ,מספרת כי ידיעותיה על הארץ טרם עלייתה היו קלושות
וניזונו מגלויות שהגיעו מהארץ ומהקשבות בסתר לשידורי "קול ישראל" .מוזיאון הטבע במולדובה היה
עבורה מקום למידה והתנסות ,ובו העבירה שעות רבות ברישום המוצגים .מסונוורת מהאור הישראלי,
התאקלמותה בעמק יזרעאל ועיצוב זהותה האישית והאמנותית בארץ ,היו כרוכים בהתבוננות וברישום
הטבע הסובב אותה .המיצב  ,EX VIVOהוא ביטוי ועיבוד אמנותי של מסע מחקרי-סובייקטיבי של
האמנית את הטבע המקומי.
במרחב הגלריה שהוחשך ניצבים ותלויים צינורות הנראים כמבחנות ענק או כצלחות פטרי ,מהם
בוקעים דימויי האור של מחקריה .רקמות חלולות ,העשויות בטכניקת חירור עמלנית ,מבטאות לעתים
התפעמות מיפי הטבע ,ולעתים נראות כתיאור של התפוררות ,הזנחה וכליה .דימויי אור עדינים,
שהחושך מאיים להעלימם ,טעונים יופי וחרדה גם יחד .בדומה לתיאורי הואניטאס ( )Vanitasמהווה
המיצב תזכורת להיות האדם בן חלוף.
דמותה של האמנית נושאת ערמת זרדים הרשומה על גבי הקיר ,נראית כמטפורה לאישה או לאם
קדומה ,מזכירה לצופה בה כי מדובר במסע אישי מקומי ,הטעון בזיכרונות ממרחב ומזמן אחרים ,ולא
במסע מחקרי מדעי.

 - EX VIVOהדמיה

מתוך דימויי האור

על בית חנקין בכפר יהושע:
בית חנקין הוקם ב 1950-כמרכז ללימודי טבע וידיעת הארץ בכפר יהושע שבעמק יזרעאל ,בכוח תפיסה
חינוכית אידיאולוגית ,שדגלה בחינוך ובתרבות איכותיים ,ובה היה לעבודת השדה ולידיעת הארץ חלק
משמעותי .במקום מוצג אוסף רב תחומי מטבע הארץ ופינת העבודה של יהושע חנקין.
לאחר שנים רבות שעמד מוזנח ושומם ,נפתח בית חנקין מחדש בשנת  2016ביוזמת העמותה לקידום בית
חנקין בכפר יהושע ,עמותת מתנדבים ,שמבקשים להחזיר את הפעילות התרבותית והחינוכית למקום.
לצד תצוגת הקבע נחנכה רשמית במרץ  2016גלריה לאמנות עכשווית ,שבה מוצגות תערוכות מתחלפות,
המתייחסות לערכי המקום ואוספיו .התערוכות משקפות שיח ישראלי רלוונטי לזמן הזה.

פתוח בימי שישי ושבת ובימי החג בשעות 13:00-11:00
כניסה₪ 15 :

טלפון להתקשרות054-7474510 :
דוא"לhankinky@gmail.com :
כתובת אתר אינטרנטwww.beithankin.org :

