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Soft Towers, mixed media, green sponge, 340/25/25 cm, The 2020 Biennial of Arts and Design.

the podium is filled with soil of the studio land. Which is the land that the artist family
lived as farmers for 3 generations. Muza, Erets Israel Museum of Art

Soft Towers ,details, green sponge, 340/25/25 cm, The 2020 Biennial of Arts and Design

Lugas, Moroccan henna ceremony, the Art Lab, 2019.
Artists Shira Gepstein and Gil Dessiano Biton, discovered they are cousins from their maternal families.
For the reunion of both families, lost in time, and for the beginning of Shira and Gil Residency period at
The Art Lab, planned much before the discovery, we organized a Moroccan Henna Ceremony. *text from
Sharon Toval’s website. ^link to video coming soon :

.

Lugas, The closer exhibition of the residency at the Art lab.
Research on henna in Moroccan culture and as material in contemporary art.
Untitled, mixed media , water, henna, tea, table, 180/100/100 cm, 2019
The work has changed it’s view, as the time went on.

False Flag, Towel, mixed media, wood and net. 580/173/173 cm,

Alfred Gallery. 2018

False Flag, Untitled, Green sponge, mixed media, 460/23/23 cm,
Alfred Gallery, 2018

Eid al-adha, Installation view,.
Untitled, mixed media, 150/70/50 cm , 2018 . Hanina Gallery , Tel Aviv

Eid al-adha ,.Untitled, detail, mixed media, 150/70/50 cm , 2018

Lion Gate, Installation view, oil on glass, Jerusalem, 2017

Detail, oil on glass, Jerusalem, 2017

Lion Gate, Installation view , oil on glass, Jerusalem; 2017

Bout ,wood, mixed media, 40/70//200 cm, 2017

Preservation, mixed media, Green Sponges, Glass jars, water, wax, wood podium.

Installation view at Chelouche Art Gallery, 2014.

Preservation, detail of the sponge structure.

Preservation, mixed media , Green Sponges, Glass jars, water, wax, wood podium, 2014.

Green Well, mixed media, Wood, green sponge, Bottle silicon nipples, water.

Installation view, solo exhibition, Binyamin Gallery, 2014

Green Well, Details, Wood, green sponge, Bottle silicon nipples, water. Binyamin Gallery, 2014

Plan S, wood and industrial net 30/150/250 cm, 2012.

After Mondrian: the work is following Architectural structure of my studio at that time,

the colors shows the activities Area.

Jafa, mixed media , Green Sponges, 2012.

Mini Israel,. Hasan bak, wood and industrial net. Mixed media, Scope 5/4 m’, H. 1.4 m’, H. tower 6 m’
Installation view, The Israeli Museum , Jerusalem, 2006

Mini Israel, Hasan bak, detail, Jerusalem, 2006.

Photography from Performance Dancing tents, Sound editing , Russian dance, 2002
*soon link to the video

Korona time, oil on canvas, 120/120 cm, each, 2020

Muose is ready, diptch, oil on canvas, 120/180 cm , 2020

Untitled, oil on canvas, 120/90 cm, 2020

Home isolation, oil on canvas, 140/90 cm.

Flowres of death 4, oil on canvas, 80/80 cm, 2020

Flowres of death 2, oil on canvas, 80/80 cm’ 2020

Untitled, oil on canvas. 200/200 cm, 2020

Fire! Fire!, oil on canvas. 200/200 cm, 2020

A Slut, oil on canvas, 285/145 cm, 2019

Shibolet is in the grave, Triptych, oil on canvas, 320/180 cm, 2019.

Your wonders are over, Triptych, 570/250 cm, oil on canvas, 2018

Snow White, oil on canvas, 200/100 cm, 2017

Untitled. Oil and wool strings on canvas, 25/25 cm, 2017

Will I ever be an artist?, oil on canvas, 110/90 cm, 2017

.

Shibolet, Oil on Canvas, 180X125 cm , 2012

Untiteld, Oil on Canvas, 190x250 cm, 2012

Yohanan and Me, Oil on Canvas, 155x180 cm, 2011

שירה גפשטיין מושקוביץ ,נ ,1978.מושב גת רימון ,חיה ועובדת בתל אביב /סטודיו מושב גת רימון.

 B.e.d. 2004המדרשה לאמנות בית ברל ,תעודת הוראה והצטיינות באמנות.

תערוכות יחיד וזוגיות:
:2020

גלגולת ושאר התרחשויות ,קיר אמן  ,גלריה מאיה.

 :2019לוגאס ,זוגית ,גלריה המעבדה לאמנות ,אוצר שרון תובל.

: 2018

False flag,תערוכה זוגית ,גלריה אלפרד ,ליווי אוצרותי :אסד עזי.

: 2017

שער האריות ,תערוכה זוגית ,אוצרת ומשתתפת .ביתא ירושלים.

:2014

באר ירוקה ,תערוכת יחיד ,גלריה בנימין.

:2013

מרחבים חדשים  ,2תערוכת יחיד בתוך  6תערוכות ,בית מאני ,אוצרת סמדר שפי .

:2011

אמא! טרקטור! תערוכת יחיד ,גלריה " Apart."Art ,תל אביב ,אוצרת :רותם ריטוב

קטלוגים:
מיני ישראל 70 ,דגמים 45 ,אמנים ,מרחב אחד ,מוזיאון ישראל  ,2006 ,קטלוג התערוכה.
אופק חדש לאופקים חדשים ,משכן לאמנות עין חרוד ,2016 , ,קטלוג התערוכה.
על שדים ובקבוקים ,מכון נעמת ,קטלוג במימון מפעל הפיס2017 .
משא בזמן ,בית האמנים ירושלים ,2018-2019 ,קטלוג התערוכה

הבית של הלינה ,מלון יערות הכרמל ,2019 ,קטלוג התערוכה
גוף ראשון ,טבע שני ,הביאנלה לאמנות ועיצוב ,מוזיאון ארץ ישראל ,ת"א ,אוצרים :אנריאטה אליעזר ברונר ,יובל סער
אוצרי משנה :ניר הרמט ,מירב רהט ,ליאורה רוזין .קטלוג התערוכה

אוספים:
אוסף בנק לאומי /אוספים של בעלי גלריות
אוסף ישראל מקוב /אוסף דיסקונט /אוסף משפ' וסטהיימר /אוספים פרטיים רבים.

תערוכות באוצרותי:
 : 2020גלגלת ושאר התרחשויות ,קיר אמנית  ,גלריה מאיה.
 :2019ציורים גדולים של נשים מודאגות ,קבוצתית ,גלריה חנינא.
 , False Flag : 2018תערוכה זוגית ,גלריה אלפרד ,ליווי אוצרותי :אסד עזי.
 :2018חג הקורבן ,קבוצתית ,גלריה חנינא.
 : 2017שער האריות ,תערוכה זוגית ,ביתא ירושלים.
 :2014באר ירוקה ,תערוכת יחיד ,גלריה בנימין.
 :2013רישום בטאבו ,קבוצתית ,גלריה בנימין.
 :2011דיוניסוס ,קבוצתית ,גלריה בנימין.

תערוכות קבוצתיות :
 ,Initiation ,2020פרפורמנס ותערוכה קבוצתית  ,המעבדה לאמנות ,אוצר שרון תובל.
 ,2020המצור הגדול ,גלריה חנינא ,אוצרת הגר בריל.
 2020הגוף כאמנות ,בי"ח רפאל ,אוצר שרון תובל
 2020גוף ראשון ,טבע שני ,הביאנלה לאמנות ועיצוב ,מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב.
 :2019הקולקטיביסטים ,בית האמנים תל אביב ,אוצרת אורלי הופמן.
 2019הבית של הלינה ,מלון יערות הכרמל ,אוצר שרון תובל .

 2019ציורים גדולים של נשים מודאגות ,גלריה חנינא ,אוצרת ומשתתפת יחד עם רקפת וינר עומר
 2019שמלה ,סמלה ,גלריה אגריפס וגלריה מרי  ,ירושלים ,אוצרות נעמי טזנהאוזר וריטה מנדלס פלור .

 2019עקרון החפיפה ,המרכז לאמנות עכשווית בערד ,אוצרת גילי זיידנר .
2018-2019משא בזמן ,בית האמנים ירושלים ,אוצרת איריס מנדל.

 2018הלחם בסיסים ,גלריה חנינא ,אוצרת הגר בריל .
 2018חג הקורבן ,אוצרת ומשתתפת ,גלריה חנינא

 2018על שדים ובקבוקים ,נעמת תל אביב ,אוצרת נורית טל טנא
 2017אמנות מסוכנת ,הפליטים ,מוזיאון חיפה ,אוצרת סבטלנה רינגולד .

 2017אשה לאחותה ,מוזיאון בנק דיסקונט ,הרצלילנבלום ,תל אביב ,אוצרת :שולמית נוס .
 2016מחנה ציור 9,מוזיאון הנגב ,אוצר :דוד וקשטיין

 2016אופק חדש לאופקים חדשים ,משכן לאמנות עין חרוד ,אוצר יניב שפירא
 2014נוף מופרע ,גלריה בנימין ,אוצר :שחר מרקוס

 , 2014שותפים ,גלריה שלוש ,אוצרת טל מיתי לביא
 2014מחנה ציור ,תחנה לאמנות עכשוית ,רמלה ,אוצר :דוד וקשטיין.

תערוכות 2004-2013
 2013:מה שעתיד לבוא ,גלריה בנימין ,אוצרת אתי שוורץ.
 2013:משתתפת ביריד "צבע טרי".
 2013:איים מלאכותיים ,תחנה לאמנות עכשווית ,גלריה עירוני רמלה .אוצר :שחר מרקוס.
 2013:מחנה ציור מספר 5תחנה לאמנות רמלה ,אוצר :דוד וקשטיין
2013:אוצרת ומשתתפת ב -רישום בטאבו ,גלריה בנימין.

2012:סגסוגת ,גלריה בנימין ,אוצרת קמה מרקשייד
 2012:חיפה ירושלים תל אביב ,מוזיאון חיפה ,אוצרת :רותי דירקטור.

 2012:תום ,תחנה לאמנות עכשווית ,גלריה עירוני רמלה .אוצר :שחר מרקוס.
 2012:אמנות סודית ,בנק לאומי ,תל אביב ,אוצרת אסתי דרורי .
 2011:הגמל המעופף , ,גלריה בנימין ,אוצר :בלו סיימון פיינרו.
 2011:ארשת פנים ,מוזיאון תל אביב ,אוצרת :שרה ריימן-שור.
 2011 :דיוניסוס קבוצתית ,גלריה בנימין .
 2011: Reבולוציה ,גלריה בנימין ,תל אביב ,אוצרת :נועה ססליה כהן .
 2011:חיות רעות ,גלריה בנימין תל אביב ,אוצר :גלעד מלצר .

 2009:אמנות סודית ,בנק לאומי ,תל אביב.
 2008:השטח הגדול ,גלריית אגורא ,יפו ,אוצרת :שרי גולן .
 2007:ציורים קטנים של נשים מודאגות ,פרויקט "בקטנה ",בית קנר ,ראשל"צ ,אוצרת :רקפת וינר עומר.
 2007:הקונגרס 17 ,תל אביב ,אוצרת :שרי גולן .
 2006:מיני ישראל ,מוזיאון ישראל ,ירושלים ,אוצר :לארי אברמסון .
 2004:פרויקט גמר במדרשה לאמנות ,בית ברל ,אוצרים :מיכל נאמן ויואב שמואלי .

שירה גפשטיין /הצהרת אמן

נולדתי בשנת  1978בישראל ,במושב קטן במרכז ,להורים שהקימו משתלה גדולה עם לידתי.
שנות ילדותי במושב ,בחוץ ,על העצים ובתוך חממת הצמחים הגדולה בה נהגתי לשחק שעות ארוכות ,ניכרים בעבודות הפיסול והמיצב

ובבחירת החומרים :חומרים ארעיים שעלולים לקרוס ,מתכלים ומתבלים עם הזמן כמו רשתות ,ספגים ,עץ ועור .את האחרונים אני
הופכת למונומנטים זמניים ,ניצבים בגאון ,מתיישרים אל השפה האדריכלית .ניגוד העניינים בין החומר לשפה בו הוא מפוסל ,יוצר הזרה,
זה עולם של שיבוש ,תעתוע ,התמרה ,עיוות .אני יוצרת עולם ברכטיאני לעילא שבו המנגנון המרכזי הוא הזרה.
בעבודות כמו :חסן בק ,תכנית  , Sמגדלים רכים ,מגדל ,אני חוקרת את רעיון המודל/דגם על שלל גווניו ,כפורמט עבודה ,לדגם יש את
היכולת לייצג נאמנה דבר כלשהו ,ובו בזמן גם להציע לו פרשנות .פעולת ההזרה של מבנים ,לפעמים מונומנטליים ,ע"י בחירה בחומרים
ארעים יש בה מידה לא מבוטלת של ביקורת והעלאת שאלות כלפי המבנה המקורי .שאלות אלו מקבלות מימד חברתי פוליטי ע"י
הדימויים עצמם :מסגד ,מגדלי מגורים ,מגדל שמירה וכ"ו.
העיסוק שלי בפיסול ביחס לציור אינו נפרד ,אלא שני אלו מהווים כר פורה להשפעות הדדיות :קווי מתאר של האובייקטים הפיסוליים
חודרים לציורים ומשפעים על הסצנות :בעבודה :שער האריות (ירושלים  )2017ציירתי על חלונות הענק של הגלריה מערכת צירי גריד

שחורה ומסועפת ,שכל כולה הגיעה מהשפה בבניית אובייקטים פיסוליים .מהצד השני הדימוי המרכזי בעבודה תמו פלאייך(ירושלים
 )2018של האישה נושאת את כלבתה הלבנה תורגם לפסל ממשי במידות (.1/1חג הקורבן)2018 ,

בציור אני יוצרת הזרה עי מפגש דימויים ,הנבחרים מהרפרטואר העשיר של עולם הדימויים בעידן הטכנולוגיות שמאפשרות יצירתם
והעברתם של אינסוף דימויים חזותיים ישירות לכף היד שלי .הנארטיב עובר בין ציטוטי ציירים דורות לאחור ,לבין רפרנסים לציור עכשווי

מקומי וגלובלי .ויש בו אירוניה וביקורת נוקבת כלפי החברה הישראלית .הסיפור המתאר פרקים מחיי האינטנסיביים והדורשניים ,כאשה,
אמא ואמנית ,השזורים באותה קומפוזיציה יחד עם מהומות ,טילים ,ומערך אקולוגי גוסס.

מעניין אותי קו התפר בין מצבים ציוריים ורעיוניים של פראי למבוית ,בין אקספרסיבי לפיגורטיבי ,ולהציף נושאים חברתיים ואקולוגים
הבוערים באש התמיד ,בהם סוגים שונים של מערכות יחסים ,המתקיימים במישורים מומצאים יותר או פחות.

קישורים לכתבות  ,פירסומים וביקורות :
ראיון עם חגית פלג רותם ,מגזין פרוטפוליו :יוני 2019
https://www.prtfl.co.il/archives/115360
על "לוגאס" תערוכה זוגית במעבדה לאמנות  ,מתוך האתר של שרון תובל :מרץ 2019
https://www.sharontoval.com/single-post/2019/03/23/Lugas---Act-n-4---Henna-Ceremony-for-families-reunionThe-LAB-March-28th8-pm-Hertzl-119-TLV
התערוכה False Flagבאתר המכון לאמנות עכשווית ,גלריה אלפרד בתל אביב 11/11/18
https://www.alfredinstitute.org/exhibitions/false-flag
הארץ מוסף גלריה תערוכות חדשות איתן בוגנים, 10.5.18בין חמלה ורצחנות ,על התערוכה חג הקורבן באוצרותי .
https://www.haaretz.co.il/gallery/art/newexhibitions/1.6073333#article-comments
יונתן ה משעל ,פריויו תערוכות , 11.7.17,על שער האריות  ,ירושלים .
http://annabershtansky.com/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA-11-7-%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A2%D7%9C/#.WbEO-MiGPIU
הארץ מוסף גלריה , 6.3.2012בדרך לתל אביב עוצרים ברמלה ,סמדר שפי
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1657194
בלוג סמדר שפי ,מרחבים חדשים,:בית מאני, 2013
http://www.smadarsheffi.com/?p=458

הארץ מוסף ספרות ,עוזי צור" ,החתירה לשלד הדברים "על "שותפים "גלריה שלוש, 28.03.2014
http://www.haaretz.co.il/literature/closeoneeye/.premium-1.2279109
הארץ מוסף גלריה 23.12.11סמדר שפי על "הגמל המעופף "בגלריה בנימין
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/1.1598847
מתח גבוה · . 4.2.2013אריה ברקוביץ ,על התערוכה "רישום בטאבו  " ,באוצרותי והשתתפותי.
http://redesign.co.il/%D7%9E%D7%AA%D7%97-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94/

., אוצר "אופק חדש לאופקים חדשים" במשכן לאמנות עין חרוד,ראיון ללונדון וקישנבאום יניב שפירא
https://www.facebook.com/164984620192923/videos/1237664919591549/

, 17.8.16דוד גדנקן/ תחייתו של האוונגרד האמנותי, מקור ראשון
https://musaf-shabbat.com/2016/08/17/%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%92%D7%93%D7%A0/
Artforum, “A New Horizon for New Horizons” Suzanne Hudson
https://www.artforum.com/picks/id=60750
. משכן לאמנות עין חרוד, מתוך יום עיון בתערוכה:יניב שפירא על אופק חדש
https://youtu.be/R-daK1rTEw0
. 142.13מיני יחיד בבית מאני-על "מרחבים חדשים "תערוכת, עכבר העיר, אמנים מציגים
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,610,209,72260,.aspx
שרה ריימן שור, מוזיאון תל אביב, תערוכה לכל המשפחה, ארשת פנים
http://www.tamuseum.org.il/he/about-the-exhibition/for-the-whole-family

פירסומים כתבות וביקורות :
עוזי צור ,עוצם עין אחת ,מתוך מוסף תרבות וספרות ,הארץ :מרץ 2014
לשימור  ,מתוך התערוכה שותפים ,גלריה שלוש .אוצרת טל אמיתי לביא .

"שירה גפשטיין מושקוביץ מחמיצה שלושה מבנים של האדריכלות הברוטליסטית .בשלוש צנצנות מלאות במים והחתומות בשעווה ,
הניצבות על שלושה קנים בהירים ,היא מחמיצה מאסה רבועה של ספוג ירוק כהה שנחתך כמודל של בניין ברוטאלי והמים מפוררים אט
אט את מסתורין הגוף האפלולי ,כחידלונה של אוטופיה .מתוך עננה של רדיקאלים חופשיים ,מהאטומים הרוחשים כחרקים ,צומח
גורד־שחקים שכל קרביו גלויים עד גובה מסוים ואז קורס לתוך עצמו ,חוזר להיות לעננה".

לשימור ,מתוך התערוכה שותפים ,גלריה שלוש .אוצרת טל אמיתי לביא , 2014

סמדר שפי ,מוסף גלריה ,מרץ 2013:
על התערוכה :תום ,תחנה לאמנות רמלה ,אוצר שחר מרקוס .

"שירה גפשטיין-מושקוביץ מתבלטת בשנה האחרונה כאמנית מעניינת .בתערוכה הקבוצתית "הגמל המעופף "שנערכה לפני כמה
חודשים בגלריה בנימין בצ'לנוב ,היא הציגה את "יפו " -ספוג ירוק המשמש לסידורי פרחים ,שנחצב בו בית יפואי ,מאותם ארמונות
החביבים היום על בעלי ממון המחפשים "אותנטיות( "ללא התושבים האותנטיים ).הפעם היא מציגה שלוש עבודות שהיפה בהן היא
סירה עשויה פיסות עץ לבוד .היכולת של הסירה לשוט מבטאת משאת נפש של התרחקות .אופני בנייתה -החיבורים בין החלקים -

גלויים .באופן מעניין מתקשרת הסירה הזאת לסירות המצוירות של אריה ארוך משנות ה -50וה -60,שהפכו אצלו כמעט לסימני
אינסוף .אלא שהסירה של גפשטיין-מושקוביץ היא חסרת חיים ללא גלים ,והיא מונחת קפואה על רצפת הבטון כזיכרון של זמן או מצב

אחר.

תחושה של כמיהה בולטת גם בציור יוצא הדופן של כלב .בעלי חיים כמושא לפורטרט הם נדירים באמנות הישראלית (וגם באמנות
בינלאומית עכשווית אינם שכיחים ).גפשטיין מושקוביץ מציירת דרך הכלב דיוקן של שלווה וחוסר מודעות ,של התמסרות מוחלטת

להווה ,ניגוד מוחלט להלך הרוח של הסירה הקטנה האבודה ,שרצפת הגלריה היא עבורה שירטון".

סירה ,טכניקה מעורבת , 170/70/45ס"מ , 2012
מתוך התערוכה תום ,תחנה לאמנות רמלה ,אוצר שחר מרקוס

פריוויו תערוכות #11.7מאת יהונתן ה .משעל ,
שער האריות ,שירה גפשטיין מושקוביץ /רני פרדס
כשהגיעו המהגרים היהודים הראשונים לפלסטינה–ארץ ישראל ,הם בנו את בתיהם כמנהג המקום ,בתי אבן רחבים עם

פתחים מקושתים וחצרות אחוריות .האבן שימשה לבידוד ,היתה חומר מקומי ובנאי האזור היו מיומנים בשימוש בה .את
המבנים חיזקו בקשתות רחבות ,מתוך נסיון ומסורת בנייה של מאות שנים .הקשת שהיתה בתחילה אילוץ הנדסי הפכה
לסימן היכר של המרחב כולו ,וההבדלים בסיגנון האדריכלי שלה איפשרו להבדיל בין השפעות מצריות ללבנוניות–סוריות ,בין
תקופות הבנייה המפוארות של הממלוכים לבין הסגנון החדש יותר שאיפיין את האימפריה העות׳מנית .הקשתות היו עניין
עד כדי כך גדול ,שחלק מחוקי המיסוי העירוניים היו תלויים בגודל הקשתות ,מהסיבה הפשוטה שככל שהיו גדולים יותר ,כך
הונח שלבעלי הנכס היו אמצעים כלכליים טובים יותר לבודד את הבית בחורף.
–
הבתים שנבנו סביב וליד שוק מחנה יהודה בירושלים בידי היהודים שהתיישבו שם בתחילת המאה ה -20,היו חלק מהנוף
המקומי והתשלבו בבנייה הערבית שסביב .כך גם המבנה המוארך של בתי סיידוף ,שנועד להיות חלק מהתוואי של השוק
לאורך הדרך הראשית לכיוון יפו ,עיר הנמל המרכזית והגדולה של התקופה ,ממנה הגיעו רוב הסחורות לירושלים .עם הגעת
הבריטים וההגירה של יהודים מרוסיה ,גרמניה ומזרח אירופה לאזור ,השתנה המאפיין המקומי של הבנייה לטובת אדריכלות

מודרנית שזנחה מאחור את הקשתות ,האבן ,וחשוב מזה ,את הרצון להתשלבות במרחב .כדי לסגור מעגל ,שיפוץ המתחם
לפני כמה שנים כלל מגדל מגורים גבוה בו גרים בעיקר תושבי חוץ ,בעיסקה עם העירייה שבתמורה קיבלה את אחד

מהחללים במבנה המקורי ,ו״זיקת הנאה״ לציבור בחצר הפנימית של הבניין.

שירה גפשטיין מושקוביץ ,שיוצא לי לעקוב אחרי העבודות שלה כיוון שהן נוגעות לנושא האהוב עלי :עירוניות ,אוצרת
ב״ביתא״ ,מרכז תרבות עירוני שמאכלס את החלל הציבורי במבנה ,תערוכה שנפתחת היום בערב בשם ״שער
האריות״ ,לה ולרני פרדס .התערוכה מתייחסת גם להיסטוריה המורכבת שלהמבנה ולקיום שלו בתוך המרחב הירושלמי
העכשווי.
שירה מספרת על התערוכה:
״אני חייבת לציין שהבחירה להציג דווקא בביתא לא היתה מובנת מאליה בשבילי .חלל התצוגה לא הוא לא בדיוק קוביה לבנה ,אבל כשעב
רתי שםבמקרה וראיתי את חלונות הקשת והזכוכית ,ידעתי מיד מה אני צריכה לעשות .
–
המיקום שקרוב לשוק בתוך הבניין ההיסטורי שבנוי באבן עם הקשתות שבו אותי .רציתי ליצור קשר עם הולכי הרגל ,
לגרום להם להסתכל ולראות אתעצמם משתקפים בתוך הציור .תהליך העבודה של הציור על החלון גרר תגובות מהצד
השני של הזכוכית .הם הצביעו עלי ,על עצמם על הציור .הם שאלו שאלות וגם סתם התעניינו .
–
אחד ההישגים של העבודה עוד לפני שנפתחה לקהל הוא שכל התהליך היה חשוף כמו פרפורמנס שלא הוכרז ,היתה
אינטראקציה אינטנסיבית.
–
בתערוכה יש שני ציורים גדולים של דימויי אדריכלות ערבית על חלונות הגלריה ,שהופכות את ההחלונות לעבודה עצמה ,והקירות הם ה
שקט שביןהעבודות .כל עיצוב החלל האדריכלי הוא חלק מהעבודה ,הוא ממשיך את פעולת סימון ויצירת הדימוי.
מול אחד החלונות אני מקרינה סטילס ,עבודתשמן על בד ,מתוך חלון פנימי .אני לא משחזרת את הפעולה הישירה של ציור
על זכוכית אלא משכפלת את הדימוי ונותנת תוקף חדש למצע .

–פריוויו תערוכות #11.7מאת יהונתן ה .משעל ,
שער האריות ,שירה גפשטיין מושקוביץ /רני פרדס

גלעד מלצר על הציורים מסדרת "יוחנן ואני " :
היסטריה היסטורית
יש שילובים שעל פניהם נראים בלתי אפשריים .למשל כוח והומור .אבל הציורים של שירה גפשטיין מציעים
נקודות מפגש מפתיעות למקרי קיצון אלו .הנחת הצבע האקספרסיבית ,משיכות המכחול החזקות ,מתמוססות
אל תוך סצנות כביכול נאיביות ,מעין תצלומי בנליה של אמהות עירונית .וככזאת היא רק כאילו נאיבית ,כאילו
בנלית ,כאילו רגועה .היא בעצם רועשת וגועשת ,מוטרדת ,מותקפת ומוקפת ברעש ,תזזיתיות ,זיהום וזרות .
הציורים מוגשים כמו מנקודת מבט של אישה-אם תחת השפעה .וההשפעות הן רבות ומתארגנות בהתאם
להגיון ההיסטרי שמציגה גפשטיין :מתי סצנות הקיבוץ של יוחנן סימון עקרו לגינות תל אביב ובנוסף קיבלו
צבעוניות תכלכלה זריצקית ?והתחבור ההתיילדות של רפי לביא לאוריינטליזם של גוטמן ?גפשטיין אורגת

בקלילות את תולדות הציור ה(ארץ )ישראלי כדי לייצר מבע חדש ,רענן ,שוקק חיים –כזה שמבטיח שלציור כאן
יש לא רק עבר אלא גם עתיד .

גלעד מלצר.

אופק חדש לאופקים חדשים ,משכן לאמנות עין חרוד , . 2016מראה ההצבה ,אוצר יניב שפירא

בין חמלה לרצחנות
בתערוכה הקבוצתית "חג הקורבן ",שתיפתח הערב בתל אביב ,
מתייחסים האמנים לדימויי קורבנות ,מזבחות ועקדות
איתן בוגנים ,הארץ מוסף גלריה , 10/5/18
בגלריה חנינא בתל אביב (שביל המפעל )3תיפתח הערב התערוכה הקבוצתית "חג הקורבן "בהשתתפות אסד עזי ,אורית
ישי ,שירה גפשטיין ,תום תומר גולדברג ,חיימי פניכל ,רני פרדס וגיל דסיאנו ביטון.
שם התערוכה הוא השם העברי לחג המוסלמי עיד אל אדחא ,המבוסס בעצמו על סיפור העקדה היהודי־מקראי שבבסיסו
עומדת האפשרות של אדם להיגאל מחטאיו או להוכיח נאמנותו לאל על ידי גרימת מוות של האחר .התערוכה בוחנת את
התייחסות האמנים לדימויי קורבנות ,מזבחות ועקדות .היא מייצגת את הלך הרוח והמטען הרגשי שלהם בנוגע למושגים
ההפוכים :חמלה ורצחנות" .בעבודות משתקף ממד אפוקליפטי ,פוסט־גאולה ,יחד עם ביטויים של חמלה ואופק בהיר ",
כותבת אוצרת התערוכה ,שירה גפשטיין .רני פרדס למשל הציב במעבר הצר של הגלריה את מזבחו ,העשוי ארון עץ ובו
מדפים לאחסון עבודות אמנות העוסקות בפגאניות של תרבויות מומצאות ומאזכרות איקונות מצריות קדומות.
לצדו ניצב המזבח הלבן של אסד עזי" ,מזבח לאל שאיננו ,שאין לו טקס אלא רק זיכרון ",כותבת האוצרת .לדבריה ,זוהי עבודה
הלקוחה מתוך סדרת עבודות העוסקת באדריכלות חזיתות של בנייני ציבור פולחניים .תום תומר גולדברג מציג פרוות זאב על
הרצפה ובה שזורות אבני חן בעלות כוח אנרגטי .חיימי פניכל מציג עבודה בדמות שמיכה שחורה של פירורי אבנים העשויות
אבקת מגנט המקנה לעבודה מעין פני ירח זרים .גיל דסיאנו ביטון מציג שני קולאז׳ים בהם מצורפות תנוחת ידיים שהיתה
אופיינית לסבתו ובה הנכיחה את אופיה הוותרני והקורבני .אורית ישי מציגה תצלום של "במבי "היושב בחברת אמו ,חסרת
הפנים ,ודמותה מוכפלת בראי מאחוריה" ,כנרקיס שאחוריו משתקפים ופניו חסרים ,ההשתקפות החושפת את הצד האחורי
מצביעה על פגיעותם של האם ובנה ",כותבת האוצרת המציגה בעצמה פסל מולבן של חיה גדולה הנישאת על כתפי אשה.

תמו פלאייך ,שמן על בד , 570/250ס"מ , 2018.מתוך טקסט התערוכה/איריס מנדל
ציור הטריפטיך המונומנטאלי של שירה גפשטיין מושקוביץ אוצר בתוכו רצף של נרטיבים המחברים בין הווה ועבר ,אישי וציבורי .הוא מתגלה כריבוי של
אינספור תמונות ,מסכים ומישורים המתיכים זה לצד זה מבנים ,מקומות וציטוטים מתוך תולדות האמנות הישראלית והבינלאומית .שני משולשים
מקשרים בין הציורים :האחד של נשים ,במרכזו עומדת דמות בגלביה פרחונית ובכל צד יושבת דמות נוספת .כולן מהוות מעין דיוקן עצמי של האמנית והן
נושאות את שיבולת –כלבתה הלבנה שמופיעה ברבות מעבודותיה והפכה לסימן היכר .המשולש המקשר השני הוא של ציפורים ובהם יונים ואנפות
שעפות ונודדות בין יחידות הציור כסמל לזמן ומחזוריות .נשים רבות מופיעות בציור ,מצד אחד הן עובדות ומקרינות כוח אך מצד שני הן כואבות וניכרת
בהן נשיאת נטל .בצד שמאל מופיע דיוקן כפול ומהופך של שתי דמויות ,זו העליונה מתארת את זוהרה שץ מחזיקה פסל שיצרה .ברקע מופיעים

בערבוביה מראות שונים ,למשל חזית בית האמנים מימי עבר שבשעריו גברים רכובים על סוסים ,מהומות צעירים מהפגנות בעזה ,סצנה של סמטה
בירושלים לפי ציור של זאב רבן ונוף ירושלמי אחר המבוסס על ציור של בוריס שץ .גפשטיין מושקוביץ מערבלת בין זמנים ובין מגוון רפרנסים ורותמת את
הטריפטיך להיסטוריות שונות מלאות בסימבוליזם ופרטים .קורבן הבנים שזור גם כן בציור ,מסצינת ההנקה ,דרך הגידול הביתי ועד בכי האם על הקבר
וציטוט הציור של יאיר גרבוז "מתינו על כתפנו ".

מתוך ההצבה בתערוכה" :משא בזמן" ,
בית האמנים ירושלים ,אוצרת איריס
מנדל .2018-2019צילום שלמה שרי

"לוגאס "טקס חינה מרוקאי של גיל דסיאנו ביטון ושירה גפשטיין
מושקוביץ .אוצר :שרון תובל
במדור ההמלצות הצנוע שלנו פרסמנו אירועים מאירועים שונים :

תערוכות ,שיחות ומופעים נסיוניים ,הכל הולך .אבל טקס חינה מרוקאי
מסורתי –לזה לא ציפינו .האוצר העצמאי הבלתי נלאה שרון תובל

ממשיך לקחת את חלל האמנות הנסיוני שפתח למחוזות חדשים
ומסקרנים .האמנים גיל דסיאנו ביטון ושירה גפשטיין מושקוביץ נפגשו

במהלך תערוכה קודמת של תובל וגילו כי כמה דורות אחורה הם
חולקים קרובי משפחה .כדי לחגוג את האיחוד שנוצר בעקבות האמנות

הם מזמינים את הקהל לטקס חינה מסורתי ועליז .אנחנו מאוד אוהבים
לבחון את השאלה מה הופך משהו לאמנות ולאתגר את גבולות השיח ,
ואם אפשר לשלב את זה עם חגיגה ססגונית ושמחה משוחררת ,אנחנו
כבר מגהצים את הכפתן ובאים!

שני ורנר וצוות Talking Art

