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בברלין.הארציים"התענוגות
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בברלין,בפריז,שבע,בארך""
מת־אביבובתליורקבניו

!.
$TS1$!.מת$TS1$

$DN2$!.מת$DN2$תערו־אלהבימיםקיימות

כות

$TS1$תערוכות$TS1$

$DN2$תערוכות$DN2$צלעותאתשמפגישותדומות
אמנותטבע,הרומנטי:המשולש

לטרנדנהפךהזההחיבורומדע.

המו־ואוצריאמניםבקרבחםהכי

זאונים.

$TS1$.המוזאונים$TS1$

$DN2$.המוזאונים$DN2$אתבדאגהבוחניםכולם

הטבעאתלהכניסקלהסביבה.

בכלבעציץ.ארוזכשהואלמוזיאון

במיוחדבולטהאלההתערוכות

תבו־כיצוריםהצמחיםאלהיחס

ניים,

$TS1$,תבוניים$TS1$

$DN2$,תבוניים$DN2$,ביניהםשיוצריםחברתיים

הזוהגישהנתפסהפעםתקשורת.

כמעטנראיתהיאוכיוםכהזויה

העציםאל"דברמאליו.מובנת

רעיוןפתאוםנשמעהאבנים"ואל

מצוין.
ימיםכמהלפניננעלהבפריז

הע־"אנחנובשםגדולהתערוכה

צים".

$TS1$."העצים$TS1$

$DN2$."העצים$DN2$במוזיאוןהתערוכהאוצרי
Fondation Cartierהבהירו

"חיבורכישלהםהפתיחהבדברי

בוטנאיםלמדענים,אמניםבין

להציגלנומאפשרופילוסופים

ביותרהעדכניהמדעיהמחקראת

העצים.עלחדשאורולשפוך

בתערוכהשמשתתפיםהאמנים

ומדעיאסתטיבמסעחלקנוטלים

עםואינטימיחזקקשרופיתחו

אתלנומגליםהםכךעצים.

גיבו־שלהביולוגיוהעושרהיופי

רי

$TS1$גיבורי$TS1$

$DN2$גיבורי$DN2$מר־ממשישאיוםהחי,עולם

חף

$TS1$מרחף$TS1$

$DN2$מרחף$DN2$ראשם".מעלהיום

באו""גרופיוסבמוזיאון

האחרוןבנובמברביקרתיבברלין

"גןשכותרתהגדולהבתערוכה

אמנים20הארציים".התענוגות

הגןאתבההציגוהעולםמרחבי
פיעלהעולם.למצבכמטפורה

אחר"תריםהםהתערוכהאוצרי

הכאוטיהקיוםשלהמורכבות

במוזיאוןשלמהקומהשלנו".
מאות"במשךבעציצים.התמלאה

כמ־בגןאמניםהשתמשושנים

קום

$TS1$כמקום$TS1$

$DN2$כמקום$DN2$והתבו־השראהשמעניק

ננות",

$TS1$,"והתבוננות$TS1$

$DN2$,"והתבוננות$DN2$לתערוכה.בכניסהנכתב
משתנהכשהאקלים"בימינו,

אותנומעסיקהמסיביתוהגירה

הגןעלשלנוהחשיבהגםנהפכה
יותר".פוליטית

נפ־יורקבניו"ויטני"במוזיאון

תחה

$TS1$נפתחה$TS1$

$DN2$נפתחה$DN2$התערוכהבאחרונה,Fruits

Vegetables; Fruit and

Vegetable Saladדארןהאמן. האמן דאר
וירקותפירותבהמציגביידר
מע־עלכפסלשניצביםאמיתיים

מד

$TS1$מעמד$TS1$

$DN2$מעמד$DN2$.והמבקריםהמוזיאוןעובדיעץ
סלט.בשבועפעמייםמהםמכינים

בתיאבון.

העצים?אומריםמה

בבארלאמנותהנגבבמוזיאון

שלגדוליםצילומיםמוצגיםשבע

שצו־בושםעצישניהםעצים,שני

מחים

$TS1$שצומחים$TS1$

$DN2$שצומחים$DN2$,משפחה""קרוביבערבה

אגדיותסמליות,משמעויותבעלי

גלעד,צריהואהאחדוהיסטוריות.
עםומזוהההגלעדמורגםהנקרא

צומחוהואהמקראיהאפרסמון

הש־הערבה.שלהישראליבצידה

ני,

$TS1$,השני$TS1$

$DN2$,השני$DN2$מזרחהצומחמכה,שלהמור

משערים,כךבעבר,בירדן.משם,

המורבשמיאתמהםהפיקו

והלבונה.

התע־מןחלקהםהצילומים

רוכה

$TS1$התערוכה$TS1$

$DN2$התערוכה$DN2$ביןהעצים?אומרים"מה
האמניתשללמדע"אמנות

קיסל־אולגההרוסייה־צרפתייה
בה.

$TS1$.קיסלבה$TS1$
$DN2$.קיסלבה$DN2$עלמוקרניםהצילומיםלצד
בגווניםצבעכתמישניהקיר

מותק־העציםשניעלמשתנים.
נים

$TS1$מותקנים$TS1$
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אתלרשתמשדרהעץעלקובע

הכ־החיישנים.שקלטוהמסרים
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רים
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העץ".של"התחושותעלמידע
אמנםצומחיםבערבההעציםשני

קילומטריםעשרותבמרחק
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בים

$TS1$יושבים$TS1$

$DN2$יושבים$DN2$נוצרתגמור,ובשקטזמןדי

שמ־הגווניםביןהתאמהלדבריה

שדרים

$TS1$שמשדרים$TS1$

$DN2$שמשדרים$DN2$.העצים

רקהואבערבההעציםמיצב
התערוכהשלהמרכיביםאחד

העצים?"אומרים"מההמסקרנת

קיסלבהמנור.דליהד"רשאצרה
תוכניתאתשנה20לפניהקימה

המשלבתהראשונההלימודים

לאט־בפקולטהואמנות,מדע

נויות

$TS1$לאטנויות$TS1$

$DN2$לאטנויות$DN2$התפ־מאזבפריז.בסורבון

תחה

$TS1$התפתחה$TS1$

$DN2$התפתחה$DN2$אמנותלמעבדתהתוכנית"

שות־שהציעהבניהולה,ומדע"

פות

$TS1$שותפות$TS1$

$DN2$שותפות$DN2$הרוחמדעילאנשימלאה

המדויקים.והמדעים

הפתיחהבערבעמהבשיחה

אט־כמושהיא,קיסלבההסבירה

נים

$TS1$אטנים$TS1$

$DN2$אטנים$DN2$שימושעושהאחרים,רבים

תקשורתבמחשבים,רחב

ומ־מלאכותיתבינהוניו־מדיה,

ציאות

$TS1$ומציאות$TS1$

$DN2$ומציאות$DN2$.אנשילעומתה,מדומה

ידעמאמציםוטכנולוגיהמדע

המפ־וחברתיתרבותיהיסטורי

גש

$TS1$המפגש$TS1$

$DN2$המפגש$DN2$שמרת־הנקודההואביניהם

קת

$TS1$שמרתקת$TS1$

$DN2$שמרתקת$DN2$.במוזיאוןהתערוכהאותה
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תי־ראשי,eden)עדןהכותרת

בות

$TS1$תיבות$TS1$

$DN2$תיבות$DN2$:אתיקה־קיימות־באנגלית

אקולוגיה־טבע(.
$TS1$.)אתיקהקיימותאקולוגיהטבע$TS1$

$DN2$.)אתיקהקיימותאקולוגיהטבע$DN2$מבו־"הפרויקט

סס

$TS1$מבוסס$TS1$

$DN2$מבוסס$DN2$שלהמסורתהמשךרעיוןעל

ואר־עדןהפלאייםהגניםשחזור

קדיה",

$TS1$,"וארקדיה$TS1$

$DN2$,"וארקדיה$DN2$במט־קיסלבה.מסבירה"

רה

$TS1$במטרה"$TS1$

$DN2$במטרה"$DN2$צמ־שלנכחדיםזניםלהחיות

חים

$TS1$צמחים$TS1$

$DN2$צמחים$DN2$וניםשלהיכחדותולמנוע

בסכנה".הנמצאים

שבעבבארמהתערוכהכחלק

מחייוופרטיםצילומיםמוצגים

שה־תמרדקלעץ"מתושלח",של

חוקרת

$TS1$שהחוקרת$TS1$

$DN2$שהחוקרת$DN2$מהמכוןסולווייאלייןד"ר
הצליחהבקטורההערבהללימודי

שנה2,000בןמגלעיןלהצמיח

קוראתקיסלבהבמצדה.שנמצא

עתיק".עתידי"ידעלכך

הצמחים?חוטביםמה

עכשיושואליםשבעבבאראם

בגלריההעצים?"אומרים"מה

עוס־אביבבתלהאוניברסיטאית

קים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$חושבים"צמחיםדומהבסוגיה

התערוכהצמחים".חושבים

plan(E)tהמשתתפים,רבת

עוסקתומהעולם,מישראל

ביןומחברתובצמחייה,כקיימות
מהאוניברסיטהלחוקריםאמנים

הוא"הארץ"עיתוןנאות:)גילוי

זו(.תערוכהשלהספונסריםאחד

תמרד"רהאוצרים,לדברי

"התערוכההנדלר,ספיוד"רמאיר

שלהשימושאופניעלמערערת

ומעלהטבע,במשאביהאדםבני
תבו־כיצוריםלצמחיםמודעות

ניים,

$TS1$,תבוניים$TS1$

$DN2$,תבוניים$DN2$החלטותקבלתדפוסיבעלי

אתמדגימההתערוכהייחודיים.

ידעבשילובהטמוןהפוטנציאל

להתמו־כדרךואמנותימחקרי

דדות

$TS1$להתמודדות$TS1$

$DN2$להתמודדות$DN2$האקולוגיותהסוגיותעם
הבוערות".

שמגדלרבינוביץ׳,נועםהאמן

המוזיאוןבגןחיטהשניםכמהכבר
האמניםאחדהואשבע,בבאר

אביבבתלבתערוכהשמשתתפים

מענייןפרויקטמציגהואבה

עבודתאתומתעד"מפות"שנקרא

אחרתמסקרנתבעבודההאדמה.

האט־חברו"טרופיזם",שנקראת

נית

$TS1$האטנית$TS1$

$DN2$האטנית$DN2$מרוזיסמיןוד"רסגלליאת

החלטותבקבלתעוסק)שמחקרה

שדהליצירתצמחים(שלובזיכרון

הערה




המתחקהרובוטיים"צמחים"של

שלוהתנהגותםתכונותיהםאחר

גבעויצרהסגלאמיתיים.צמחים

המשתלתאורהשמגיביםענק

הגלריה.בחללנה

בתערוהיפותהעבודותאחת

פריסדהרליהאמניתשלהיאכה

הארכיאובוטנאיתאלשחברה

בזיהוימומחיתלנגוטדפנהד"ר

מייצרצמחשכלאבקההפולן

בווידיאושלו.הזהותכתעודת

מררואיםבתערוכהשמוקרן

צבעונייםהפרחיםאבקתכיבי

בחלל.מרחפיםלהפליאויפים

לנמסבירה"הארץ"בשיחה

הצורותמופעישלשגודלםגוט

ואפשרמיקרוניםכמההואהאלה

זיהויםבמיקרוסקופ.רקלראותם

שאלותלפתורללנגוטמאפשר

קדוצמחייהשחזורכמומרתקות

שינוייעללהעידשעשויהמה

עוסקתממחקרהכחלקאקלים.

בוטנייםשרידיםבזיהוילנגוט

ובימיםארכיאולוגייםבאתרים

בגניםבעיקרמתמקדתהיאאלה

שלארמונותיואתשהקיפו

הורדוס.

באמנותולבן.שחוריש"במדע

אפור"שלגווניםעשרותאלה

אתאוהבת"אנילנגוט.מסבירה

הציאתלנערבאהשהתערוכה

אנחנותסתכלו'.'בואוולומרבור

מהצמחיםבקלותלהתעלםנוטים

כלשלנו.בקצבעומדיםלאהםכי

גרגריאצבע.טביעתמייצרצמח

בתההראשוניהשלדהאבקה

הבסיסזההטבע.שלההפריהליך

השקיעהטבעשלנו.הקיוםלכל

יפותצורותליצוראדירמאמץ

אתלראותזוכהאניוייחודיות.

במיקרוסקופהאלההתבניות

התערוכהאותןרואהעודמיאבל

מודעותמעלההיאהזדמנות.היא

יותר".רחבמשיחחלקוהיא

והעולםאנחנו

אוצרתגוראריהדרורית

לאחשניהלהעכשוויתמנות

תקוהפתחמוזיאוןאתרונה

שלשהטרנדמסבירהלאמנות

אמנותטבעשלהקדושהשילוש

העולםברחביקייםאמנםומדע

אלאבשיאוכנראההואובישראל

גדול.חידושבכךאיןשלדבריה

יותרלפניחיוינצ'ידה"לאונרדו

השילובהיהוהואשנהמ005

כנאזומדעןאמןהמושלם

מהזה.אתהמצאנושלאראה

צמדיםשנוצרוהואעכשיושחדש

יחדשעובדיםומדעניםאמניםשל

בעבראלה.אתומפרים

ביניהםהיתהשניםמאותשך

מוחלטת".כמעטהפרדה

לדברינובעהעכשוויהטרנד

המכוהרגעבעיקרגוראריה

מפהחרדהנמצאיםאושבו

סביבתיתאפוקליפסהני

החרדההעולם.עלשמאיימת

האמניםאתמושכתהמשותפת

האמניםבכך.לעסוקוהמדענים

והמדעהמדעיתלסמכותזקוקים

רחבהלחשיפהזקוקיםנים

מודעות.עורר

"אביטלמסבירהגוראריה

בעיןשלוהחממהאתהקיםגבע

אזחיברהואשנה.04לפנישמר

ולחברה.לטבעאמנותביןבגלוי

החלהציגאותוהזמינוכאשר

היוקרתיתלאמנותבביאנלהממה

לזההעניקו3991בשנתבוונציה

איכות".שלרשמיתחותמת

בעיןשמרגבעשלהחממה

בשבועבהביקורקיימת.עדיין

מקוםנותרהשהיאהוכיחשעבר

נקראתשהיאאלאונעיםמעניין

ועוסאקולוגית""חממהעכשיו

בוובמחקריםבחינוךבעיקר

בהשעורכיםוטכנולוגייםטניים

מאזורתיכונייםספרבתיתלמידי

החנעלמההאמנותשמר.עין

לחלוטין.כמעטהזוממה

גבעמלבדמזכירהגוראריה

כגלאמניםשלארוכהשורהעוד

איילתבנבנישתיקרןויינשטיין

רבינוביץכרמי
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