"דרכי ארץ "
17.6.2006-12.11.2006
תערוכת "דרכי ארץ" אוצר :יונה פישר  ,נפתחת במוצ"ש  17.6.06בשעה  ,20.30במוזיאון אשדוד לאמנות
במרכז מונארט ,עוסקת בהתגלמויות שונות של המושג ארץ – דרך ארץ – אהבת הארץ  -בנין הארץ  ,כמו
כן במושג אדמה -עבודת האדמה – אהבת האדמה .
המורכבות רבת הרבדים של מונחים אלה קשורה במורשת התנ"ך והמסורת היהודית ,כמו גם באידיאולוגיה
הציונית ,התפתחותה במהלך מאות השנים האחרונות עד ימינו אנו ,עת בוערות אהבות הארץ ,כמו גם
האידיאולוגיות והאמונות וכולן קשורות בטבורן במצב ,או מיצוב ההוויה הישראלית .
התערוכה מזמינה לחוות ולהרגיש את יפי הנוף ,קרירות המים ,עוצמת הבניה או העצב הטרגי של העץ
השרוף .
בתערוכה ציורים ורישומים ,צילומים ,עבודות ווידאו וגרפיקה ,כמו גם חפצים ויודאיקה.יוצגו בה יצירות אמנות
מראשית הציונות וההתיישבות מעוררות נוסטלגיה והתרגשות ,ולצידן אמנות עכשווית נוקבת וישירה
המציגה מראות מוכרים אך מפתיעים .
בשתי גלריות יוצגו מיצבים שהוכנו במיוחד לתערוכה :מיצב של גל וינשטיין וציורים שבוצעו במישרין על
קירות הגלריה של אבנר כץ .
גלריה אחת מוקדשת לקרן הקיימת לישראל ולפועלה כפי שבא לידי ביטוי בעיצוב כרזות וחפצים.כמו משחקי
ילדים ,גלויות וספרים ואף קופסת קרן קיימת מיוחדת .
גלריה נוספת מוקדשת לחפצי יודאיקה ייחודיים ,הקשורים לאהבת הארץ ,המקומות הקדושים ,חגים
ומנהגים כגון :ספרי קודש ,תשמישי קבורה ועבודות רקמה ודפוס שיצרו קהילות ישראל בתפוצות .
האמנים המציגים :
אבנר כץ ,אוטה וליש ,אילנה סלמ ה אורתר ,אלכס קרמר ,אלעד חגי פרידמן ,אסנת אביטל ,אסנת קרסננסקי,
אסף בן צבי ,בתיה גרוסברד ,גל וינשטיין ,גלעד אופיר ,דליה אמוץ ,דן גלשר ,דניאל צ’צ’יק ,חנה נוה ,יהושע
גרוסברד ,יעל ברתנא ,יעל יערי ,יעקב בן דב ,יעקב רוזנר ,מאיר גור אריה ,מאיר רקוץ’ ,נורית גור לביא ,נח
פולברג ,נמרוד קורן ,עמוס גיתאי ,עמיחי מלכי ,עפרית קינר ,פסח עיר שי ,ציבי גבע ,ראובן רובין ,רועי קופר,
שי זכאי ,שימי בר ,שירלי אדר ,שמואל אנגל ,שמואל יוסף שווייג ,שרון יערי ,תמרה ריקמן
התערוכה נערכת לרגל יובל העיר אשדוד ,העיר שנבנתה על החולות ליד הים ולכבוד חלוציה רבי היוזמה
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