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 Periods of uncertainty make you look back to
 similar moments in time. The eventful year of
 1973 marks a watershed in the workings of global
 capitalism; the American strategic interest in the
 Middle East; and Israel’s social, economic, and
 political structures. Together, these elements,
 shaped by territorial struggles and energy crises,
radically transformed Israeli architecture.

 Pretty early on, we gave up on the idea of exposing
 unknown masterpieces. Instead, we decided that
 architecture should be understood here not as a
 succession of projects, but rather as clusters of
 associations, influences, and innovations that
 circumscribe spatiocultural phenomena. To us, a
 “phenomenon” is very different from the relativist
 postmodern “narrative.”  It is defined through
 massive change and the characteristic of being a
 mix of empirical and impressional inputs. In other
words, a phenomenon holds discrete and well-
defined architectural content.

 In the exhibition, one enters a concept store, selling
 custom-made objects that relate to specific events
 in the relationship between the United States and
 Israel. The store embodies a retail experience
 that is in itself a product of American influences,
 prompting the public to participate in a live
 installation. Upon ascending to the upper level,
 one finds that the store’s objects become a field
 of historical, cultural, and economic background
 events in which four architectural phenomena are
 immersed. Each phenomenon is materialized as
 a large object in space, joining together archival
 materials and the work of an artist. The artists were
 selected based on their previous engagement
 with the built environment, and their ability to
 provide a contemporary commentary on complex
sociopolitical and spatial issues.

 The four phenomena we identified are “Signals,”
 which deals with attempts by private companies and
 individuals to announce their social and political
 power through built projects;  “Emporiums,” which
 looks at the rise of the free-market theorem and

 the rapid transformation of Israeli society from
 socialist austerity to hyperconsumerism;  “Allies,”
 which traces the state capitalization of private
 development models and ambition as a means
 of promoting national goals; and “Flotillas,”
 which charts the segregation of Israeli space into
 discrete environments with parallel architectures,
built for different subsocieties.

 The combination of events and phenomena
 also exposes Israel as the territory of paradox: a
 country in which the operations of free markets
 rely on state mechanisms and in which explosive
 innovation leads to overwhelming conservatism.
 The built environments that emerged from
 these contradictions have not been previously
 documented or analyzed in a rigorous manner. To
 us, they not only tell the tale of an unprecedented
 embedding of liberal and capitalist principles in
 a country that was known as a socialist welfare
 state, but also provide a chance to examine, and
 perhaps offer, new directions to an architectural
 agenda that is being questioned today, in light of
 massive unrest in numerous places around the
 world and in light of what seems by now to be
another major crisis.

בתקופות של חוסר ודאות, אנחנו נוטים להביט אחורה 
לרגעים דומים. השנה מלאת הארועים 1973 היתה שנה 
בקפיטליזם  המים  פרשת  קו  את  שסימנה  מכוננת, 
הברית  ארצות  של  האסטרטגי  באינטרס  הגלובלי, 
וכן במערכים החברתיים, הפוליטיים  במזרח התיכון, 
אשר  האלו,  הגורמים  יחד,  בישראל.  והכלכליים 
עוצבו בדמותם של מאבקים טריטוריאליים ומשברי 
אנרגיה, שינו באופן רדיקלי את פניה של האדריכלות 

הישראלית.

מוקדם מאד בתהליך העבודה על התערוכה ויתרנו על 
הרעיון של חשיפת יצירות מופת אדריכליות עלומות. 
הארכיטקטורה  את  לקרוא  שעלינו  במקום  החלטנו 
לא כרצף של פרויקטים אלא כאשכולות של קשרים, 
תופעות  משרטטים  אשר  וחידושים  השפעות 
חברתיות-מרחביות.  עבורנו, ל"תופעה" יש משמעות 
והרלטיביסטי  הפוסט-מודרני  מהמושג  מאד  שונה 
מאסיבי  שינוי  ידי  על  מוגדרות  התופעות  "נרטיב". 
ובזכות היותן עירוב של מידע תרבותי ואמפירי. במילים 

אחרות, הן מכילות תוכן אדריכלי ברור ומובחן.

"סימנים,"  הן  בתערוכה  המטופלות  התופעות  ארבע 
פרטיים  ואנשים  גופים  של  בניסיונות  עוסקת  אשר 
פרויקטים  דרך  והפוליטי  החברתי  כוחם  על  להכריז 
בנויים; "שווקים," אשר בוחנת את עליית רעיון השוק 
החברה  של  המהירה  והטרנספורמציה  החופשי 
להיפר-צריכה;  סוציאליסטי  מאיפוק  הישראלית 
בהם  האופנים  את  משרטטת  אשר  ברית,"  "בני 
לצורך  הפרטי  השוק  מנגנוני  את  מנצלת  המדינה 
ההיפרדות  אחר  העוקבת  ו"איים,"  מטרותיה;  קידום 
בעלות  נפרדות  לסביבות  הישראלי  המרחב  של 
קבוצות  עבור  נבנות  אשר  שונות,  ארכיטקטורות 

שונות בחברה.  

בה  קונספט  לחנות  נכנסים  בתערוכה  המבקרים 
נמכרים אובייקטים שעוצבו במיוחד עבור התערוכה. 
ומהווה בעצמה תוצר של השפעות  החנות מתייחסת 
לקחת  הציבור  את  ומזמינה  ישראל  על  אמריקניות 
חלק במיצג חי של צריכה. בקומה השניה של הביתן, 
האובייקטים מהחנות הופכים לשדה של אירועי רקע 
לרגעי  המתייחסים  וכלכליים  חברתיים  פוליטיים, 
השדה  בתוך  הברית.  וארצות  ישראל  ביחסי  מפתח 
את  שמבטאים  גדולים  אובייקטים  ארבעה  מוצבים 
חומרים  ומשלבים  האדריכליות  התופעות  ארבעת 

להשתתף  נבחרו  האמנים  אמן.  ועבודת  ארכיוניים 
בסביבה  שלהם  המתמשך  העיסוק  סמך  על  בתערוכה 
עכשווית  תגובה  לספק  שלהם  והיכולת  הבנויה 

לנושאים סוציו-פוליטיים וחומריים מורכבים.

את  גם  חושף  והתופעות  הרקע  אירועי  בין  השילוב 
פעולות  בה  טריטוריה  פרדוקסלי:  כמרחב  ישראל 
ובה  המדינה  מנגנוני  על  מתבססות  החופשי  השוק 
חדשנות פורצת דרך מובילה לעיתים לשמרנות גורפת. 
האלו  מהניגודים  כתוצאה  שהופיעו  הבנויות  הסביבות 
לא תועדו והוסברו עד היום באופן מעמיק. עבורנו, הן 
של  תקדים  חסרת  הטמעה  של  הסיפור  את  מספרות 
שהיתה  במדינה  קפיטליסטיים  ליברליים  עקרונות 
סוציאליסטית.  רווחה  כמדינת  מסוים  לרגע  עד  ידועה 
ולהציע  לבחון  הזדמנות  מספקות  גם  הן  לכך,  מעבר 
אשר  השלטת  האדריכלית  לאג'נדה  חדשים  כיוונים 
עמוק  שקט  חסר  של  לאורם  בספק,  היום  מוטלת 
במקומות רבים בעולם ושל מה שמסתמן כרגע כמשבר 

מהותי נוסף.  
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יצירת  כיצד אפשר לגשת למשימה בלתי אפשרית כמו 
חתך רוחב עכשווי של אדריכלות ישראלית? הדרך היא 
לראות הכל, או לפחות את כל מה שניתן לראות, ולחפש 
הצהרה  לזהות  ניתן  בהם  מקרים  צלילות,  של  רגעים 
חתכי  כל  כמו  בנויה.  בצורה  ביטוי  שקיבלה  קוהרנטית 
הרוחב, המסתירים הרבה מהמבט, גם החתך הזה משקר. 
יחד עם זאת, הוא מעניק משהו אחר בתמורה. אני חושב 

שזו עסקה הוגנת. 
פרננדו גוארה

 How to approach the impossible task of creating a
 contemporary cross-section of Israeli architecture?
 The way to go is to see everything, or at least
 everything possible, and look for moments of clarity.
 Instances in which one can identify a coherent
statement, materialized in built form. Like all cross-

 sections, which keep a lot hidden from view, this
 one also lies. However, it gives something in return.
 I think that’s a fair deal.
Fernando Guerra

פרננדו גוארה, חתך רוחב )ישראל(, 
תצלומים דיגיטליים בלופ, 2012. מראה 
הצבה.  

 Fernando Guerra, Cross Section
 (Israel), Digital still photos in loop,
 2012. Installation view.
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 Attempts by private companies and individuals, as
 opposed to those made earlier by the state and its
 derivatives, to announce their growing social and
political power through built Signals.

Artist's commentary\
 In my work I was interested in “blocks” of urban
 tissue that characterize the phenomenology of
 private high-rise buildings in Tel Aviv. Images
 operate between the synchronic and the diachronic.
 The appearance of the present forms a collage-like
 conglomerate in which a living history is registered.
 It reveals the evolution of private interests, formal
 and constructive questions of building, and the
status of land.
Assaf Evron

פרטיים,  אנשים  או  חברות  ידי  על  הנעשים  נסיונות 
שלוחותיה,  או  המדינה  ידי  על  נעשו  אשר  לאלו  בניגוד 
להכריז על כוחם הפוליטי והחברתי דרך סימנים בנויים 

במרחב.

תגובת אמן/
המאפיינים  עיר  של  ב"בלוקים"  עניין  מצאתי  בעבודתי 
את הפנומנולוגיה של בניית גורדי שחקים על ידי יזמים 
פרטיים בתל אביב. התצלומים בתערוכה פועלים תמיד 
המופע  לדיאכרוני.  הסינכרוני  שבין  הספקטרום  על 
קולאז',  דמוי  קונגלומרט  הוא  העכשווית  המציאות  של 
המופע  אתרים.  של  ההסטוריה  את  ומתעד  הרושם 
פרטיים,  אינטרסים  של  התפתחותם  את  גם  חושף  הזה 
הסטטוס  ושל  בניה,  של  וחומריות  צורניות  שאלות  של 

המורכב תמיד של הקרקע.
אסף עברון

אסף עברון, ללא כותרת )תל 
אביב(, 2012. שתי הדפסה ארכיונית 
בהזרקת דיו 40X50 ס"מ והדפסה 
ארכיונית בהזרקת דיו 100X120 ס"מ. 
מראה הצבה. 

Assaf Evron, Untitled (Tel Aviv), 2012.
Two archival inkjet prints 40X50 cm
 and archival inkjet print 100X120 cm.
Installation view.
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Emporiums

כקטגוריה  במובנם  של השווקים החדשים,  עלייתם 
כלכליים  מודלים  של  וכביטויים  מסחר  של  אדריכלית 
חדשים והטרנספורמציה המהירה של החברה הישראלית 

מאיפוק סוציאליסטי להיפר-צרכנות. 

תגובת אמן/
היי, הם בכל מקום. קניונים, אני מתכוון. בהתחלה, כולם 
נראים אותו הדבר. אבל ככל שאתה לומד להכיר אותם, 
חינניים,  מהם  כמה  להבדלים.  לב  לשים  מתחיל  אתה 
העצובים  את  יש  מפליא.  באופן  מתוחכמים  אחרים 
במקומות  מכוערים.  פשוט  כאלו  ויש  והמתפוררים, 
שילוב  הם  בישראל,  כמו  במהירות,  נבנו  הם  שבהם 
של  אופיים  את  לתמצת  כדי  יחד.  האלו  הדברים  כל  של 
היצורים הללו, עליך להביט בהם כמכר קרוב וזר מוחלט 
בה בעת. אז תוכל לראות את האינטרקציות המסקרנות 
לתרבות  לייחודי  האנונימי  בין  וקופסא,  תשתית  בין 
המקומית. אז, אולי, תוכל לייצר מבט מזוקק על מהותם 

של הקניונים הישראליים, ומה שלא יהיו לעולם. 
פלוריאן הולצר

  

 The rise of free-market Emporiums, as an
 architectural category and as expressions of new
 economic models, and the rapid transformation
of Israeli society from socialist austerity to hyper-
consumerism.

Artist's commentary \
 Hey, they are everywhere. Malls, I mean. At the
 beginning, they all look the same. But as you get
 to know them, you begin to notice the differences.
 Some are graceful. Some amazingly smart. Others
 are sad and deteriorated. Some are plain ugly. Where
 they were built so fast, as in Israel, all of these things
 are mixed together. In order to create a concise
 account of what these creatures are, you have to be
 an acquaintance and a stranger at the same time.
 Then you can see the curious interaction between
 infrastructure and box, and between the anonymous
 and the culturally specific. Then, perhaps, you will
 be able to produce a distilled view of what Israeli
 malls are, and what they will never be.
Florian Holzherr

פלוריאן הולצר, אני אוהב קניונים, 
ישראל, 2012. שבע הדפסות ידניות 
מנגטיב, מהדורה של שלוש. 30x40 ס"מ. 
מראה הצבה. 

 Florian Holzherr, I like malls, Israel,
 2012.  7 hand prints from color
 negative material edition of three,
 30x40 cm. Installation view.
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אסף עברון, ללא כותרת )תל אביב(, 2012. 
שתי הדפסות ארכיונית בהזרקת דיו 50X40 ס"מ 

והדפסה ארכיונית בהזרקת דיו 100X120 ס"מ

חומרי ארכיון:

כנף יזמים, מלמעלה

יזם ואדריכל דוד עזריאלי על רקע מגדלי עזריאלי בתל אביב. 
צילום: אביגיל עוזי, 2003, באדיבות ידיעות אחרונות.

יזם שאול לוטן על רקע מגדלי הדר דפנה. צילום: אייל יצהר, 2010.

מנהלי מלון הילטון על רקע המלון בירושלים. 
צילום: דוד רובינגר, 1978, באדיבות ידיעות אחרונות. 

יזמי מגדל שלום מאיר, האחים מאיר, על רקע המגדל בבנייתו. 
צילום: דוד רובינגר, 1965, באדיבות ידיעות אחרונות. 

ממקימי רשת מלונות דן, יקותיאל פדרמן, מחזיק מודל לפרויקט עתידי על 
רקע ימה של תל אביב. צילום: דוד רובינגר, 1964, באדיבות ידיעות אחרונות. 

כנף בניינים, מלמעלה

מגדל יבמ, תל אביב. אדר': יסקי מור סיוון אדריכלים, 1979. 
צילום: יקי אסייג, באדיבות יסקי מור סיוון אדריכלים.  

בנין הפרימידה, תל אביב. אדריכל: ד. איתן ע. גושן אדריכלים, 1985. 
צילום: אדר' ערי גוש.

בנין המגדל, תל אביב. אדר': ד. איתן ע. גושן אדריכלים, 1989. 
צילום: רן ארדה, 2011.

בית אלרוב, תל אביב. אדר': יסקי מור סיוון אדריכלים, 1987. 
צילום: יקי אסייג, שנות ה-80, באדיבות יסקי מור סיוון אדריכלים.

בנין יו בנק, תל אביב. אדר': אריה פרייברגר, 1984. צילום: פאול גרוס, 
שנות ה-80, באדיבות פרייברגר אדריכלים.
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 Assaf Evron, Untitled (Tel Aviv), 2012.
 Two archival inkjet prints 40X50 cm and 100X120 cm.

Archival Materials:

Developer's wing, top:
 Developer and Architect David Azrieli standing in front of Azrieli center, Tel Aviv.
 Photo by Avigail Uzi, 2003, courtesy of Yediot Aharonot.
 Developer Shaul Lotan standing in front of Hadar Dafna Buildings.
 Photo by Eyal lzhar, 2011.
 Chairman of Hilton Hotel standing in front of Hilton Hotel Jerusalem.
Photo by David Rubinger, 1978, courtesy of Yediot Aharonot.
 Developers Mayer Brothers standing in front of Migdal Shalom Meir, Tel Aviv.
Photo by David Rubinger, 1965, courtesy of Yediot Aharonot.
 Yekutiel Federmann, co-founder of Dan Hotels chain photographed with a
 model of a future project in Tel Aviv. Photo by David Rubinger, 1964, courtesy of
Yediot Aharonot.

Building's wing, top:
 IBM Tower, Tel Aviv. Arch. Yaski Mor Sivan, 1979.
 Photo by Yaki Assayag, 80's, Courtesy of MYS Architects.
 The Pyramid building, Tel Aviv. Arch. D. Eitan E. Goshen, 1985.
 Photo by Arch. Eri Goshen, 1985, Courtesy of D. Eitan E. Goshen Architects.
 Ha'migal Building, Tel Aviv. Arch. D. Eitan E. Goshen, 1985.
Photo by Ran Erde, 2011.
 Alrov House, Tel Aviv. Arch. Yaski Mor Sivan, 1979.
 Photo by Yaki Assayag, 80's, Courtesy of MYS Architects.
 U bank Building, Tel Aviv. Arch. Frieberger Architects, 1987.
Photo by Paul Gross, 80's, Courtesy of Frieberger Architects.

 Signals Exhbition
Map

#01

Emporiums#02

 Florian Holzherr, I Like Malls, Israel, 2012.
Seven hand prints from color negative material, edition of three, 30x40 cm.

 Archival Materials:
Compilation 1:
 Malls, interior: Shoppers crowd gathers in a local shopping mall.
Photos Courtesy of Azrieli Group.
Compilation 2:
 Malls, interior: Shoppers crowd ---- stores in shopping malls.
Photo by Ya'acov Sa'ar/ GPO, 1980.
Photos Courtesy of Government Press O"ce, Israel.
Compilation 3,4,5:
Malls, interior: Epic crowd shopping on sale season.
Photo by Amit Shabi, 2004, courtesy of Yedioth Ahronot.
Photos Courtesy of Yedioth Ahronoth, Israel.

Allies

 Nira Pereg, Scenario, Jerusalem, Israel, 2012.
Three Channel High Definition Video with Sound, 5 min

Archival Materials:
  Highway six.
 Courtesy of: Eyal Ofer, Ofek Aerial Photography Ltd, Albatross Aerial
 Photography Ltd, Derech, Eretz Highways Ltd, Cross Israel Highway Ltd,
Israel Government Press Office, Tamar Darel-Fossfeld.

#03

Flottilas

Jan Tichy, Flotillas Workshop (2012), mixed media, 2012.

#04

בני ברית

נירה פרג, תרחיש, ירושלים, ישראל, 2012. 
וידיאו היי דפנישן בשלושה ערוצים עם קול. 5 דקות.

חומרי ארכיון:
כביש שש.

באדיבות: אייל עופר, אופק צילומי אוויר בע"מ, אלבטרוס צילום אויר בע"מ, 
חברת דרך ארץ הייוויז מנג’מנט קורפוריישן בע”מ, חברת כביש חוצה ישראל 

בע"מ, לשכת העיתונות הממשלתית, תמר דראל-פוספלד. 

#04

פלוריאן הולצר, אני אוהב קניונים, ישראל, 2012. 
שבע הדפסות ידניות מנגטיב, מהדורה של שלוש. 30x40 ס"מ.

חומרי ארכיון:
אסופה 1

קניונים: תצלומי פנים. קהל קונים מתאסף בקניון האזורי. 
תצלומים באדיבות קבוצת עזריאלי.

אסופה 2
קניונים: תצלומי פנים. קהל קונים מסתער על החנויות. 

צילום: יעקב סער / לשכת העיתונות הממשלתית, 1980.
צילומים באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית.  

אסופה 3,4,5
קניונים: תצלומי פנים. קהל קונים בעת מכירות סוף העונה. 

צילום: עמית שבי, 2004, באדיבות ידיעות אחרונות. 
תצלומים באדיבות ידיעות אחרונות. 

 

שווקים #02

איים

יאן טיכי, סדנת איים )2012(, טכניקה מעורבת, 2012.
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 Merchandise

#Catalog

#1 #3#2 #6#5#4

#25 #26 #27 #28

1971 Israeli Black Panther movement begins 
protests\ Antistress Black Panthers' fist

1991 a million immigrants arrive to Israel 
after the disintegration of the USSR\
 USSR crash puzzle

1990s the failure of the Oslo peace 
accords\ The conflict puzzle

1985 The first American mall in Israel 
opens its gates\ Ayalon mall postcard

#14 #15#13 #18#17#16

1979 Egypt-Israel peace treaty\
Bobble Begin/Carter/Sadat

1987 An Intifada (uprising) breaks out\
"Five rocks - revisited" kit

1973 OAPEC oil embargo\
Ceramic oil barrel (Segev Moisa)

1973 the Yom Kippur War\
Israeli wars chewing gums (Liora Rosin)

1990s- public companies are being 
privatized\  My privatized country 

1974 The Gush Emunim settlement movement is 
founded\ "Send a settlement" postcard

#19 #20 #21 #22 #23 #24

1980s Prices in the Israeli market 
stated in U.S dollars\  Chocolate Shekel / 
Chocolate Dollar

Macabbi Tel-Aviv wins the 1979 European 
championship\  Macabbi Tel Aviv 
collector's card

1972 IBM research center opened in Haifa\ 
White&blue IBM tie

1977 Milton Friedman ivisits Israel as 
a guest of the government\  The holy 
Capitalist bible

1977 the first right wing political coalition 
wins the elections\  Election notepad

1973 US weapon airlift helps Israel to win 
the war\  M-16 Chocolade shipment

#7 #8 #9 #10 #11 #12

The Israeli combat jet Lavi project is 
cancelled\ "AIRFIGHT - Lavi vs. F16" mobile

1977 first TV color broadcasting in Israel\ 
Israeli television coloring book

1982 The Ayalon highway is opened\
"The story of Ayalon freeway" ViewMaster

1976 Arab “Land Day” demonstrations in 
the Galilee\ Holy land of Galilee

1970s massive anti-government 
demonstrations\ Protest disposable cups

1979-1984 Economic liberalization followed by 
hyperinflation\Treasury ministers Nesting dolls 

1989 the weakening of the Arab League 
boycott\  Arab boycott Subaru 

1991 The threat of chemical warfare during 
the First Gulf War\  1st Gulf war BOPP tape

1975 first credit card in Israel\
Credit card buisness card

1984 economic stabilization plan forced by 
the US\ "Save your country!" savings box

1993 The first commercial TV channel 
begins operation\ Channel 2 cufflink

 "U.S.S Israel" Ring



 The constant feeling of imminent destruction is
 The unique collaborations between the state and
 the private sector, in which the former adopts the
 rationale of the latter,  thus becoming its Ally in
 the promotion of national goals.

Artist's commentary \
 common in the Israeli psychic landscape. In the
 likely scenarios of that destruction, earthquakes
 are not on the immediate list. Nevertheless,
 Israel prepares for them, replacing the signifier
 of war with that of a natural disaster. This is not
 uncommon in world culture and politics. It is a

 conceptual sublimation. However, in Israel, this
 process exposes curious interactions between
 the state, acting as the destruction contractor, the
 private developers who benefit from a free ride, and
 the imagined public interest of better preparation
 toward disaster. In three chapters, displayed
 simultaneously in three separate screens, the
 work follows the choreography of such a “disaster
 zone” in a real civilian location. We take actions
 to prepare for natural destruction; it is one way to
 remain silent on the less natural conditions that
 form a more credible threat.
Nira Pereg

הפרטי,  למגזר  המדינה  בין  היחודיים  הפעולה  שיתופי 
הם  וכך  השני  של  ההגיון  את  מאמצת  הראשונה  בהם 

נהפכים לבני ברית בקידום של אג'נדות לאומיות.

תגובת האמן/
למדי  נפוץ  ובא  ממשמש  מחורבן  התמידי  החשש 
בהסתברות  נמצאת  אדמה  רעידת  הישראלית.  בתודעה 
זאת,  ולמרות  הקטסטרופה  תרחישי  בין  למדי  נמוכה 
ישראל מתכוננת אליה ובכך מחליפה את סמני המלחמה 
באלו של אסון טבע. תהליך זה של סובלימציה מושגית 
מוכר ממקומות אחרים בעולם. ואולם, בישראל חושפת 

המשמשת  המדינה,  בין  ייחודי  פעולה  שיתוף  זו  תופעה 
מארוחת  שנהנים  הפרטיים,  היזמים  הריסות;  כקבלן 
חינם ומקבלים שטח נקי לבנייה; והאינטרס הציבורי של 
מוכנות לאסון, לפחות כפי שהוא מדומיין על ידי מקבלי 
ההחלטות. העבודה עוקבת, בשלושה פרקים המוקרנים 
בו זמנית על שלושה מסכים נפרדים, אחר הכוריאוגרפיה 
אנחנו  קונקרטי.  אזרחי  בשטח  כזה  אסון"  "אזור  של 
נוקטים בכל האמצעים בכדי להתכונן לאסון טבע; זוהי 
טבעיים  פחות  איומים  לגבי  דומם  להישאר  אחת  דרך 

והסכנה המוחשית הגלומה בהם. 
נירה פרג

נירה פרג, תרחיש, ירושלים, ישראל, 
2012. וידיאו היי דפנישן בשלושה ערוצים 
עם קול. 5 דקות. מראה הצבה. 

 Nira Pereg, Scenario, Jerusalem,
 Israel, 2012. Three Channel High
Definition Video with Sound,
 5 min. Installation view.

]בני ברית[  
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 The demise of the ambition for a homogenous and
 unified society, and segregation of Israeli space into
 discrete Flotillas with parallel architectures, built for
different sub societies.

Artist's commentary\
 The “Flotilla Workshops” were created in a
  collaborative process by artist Jan Tichy and
 architects Erez Ella, Liya Kohavi, and Hanan Belisha.
 Instead of interpreting the theme of “flotillas” on his
 own terms, Tichy joined the architects’ studio in Tel
 Aviv for a week of intensive workshops that explored

 the theme through questions of architectural
 practice. The group focused on one example of
 architectural flotillas—the industrial park. During
 the collaborative process, the artist and architects
 examined industrial parks in the Galilee, and
 questioned their sociopolitical impact on and
 architectural presence in the natural environment.
 The installation “Flotilla Workshops” reconsiders the
 place and the constellation of the industrial park in
 the Israeli landscape by creating an ice topography
 that will melt every day and turn a unified space
 into a dynamic constellation of islands.
Jan Tichy

שוויונית  הומוגנית  לחברה  השאיפה  של  דעיכתה 
לאיים  הישראלי  המרחב  של  וההיפרדות  ומאוחדת 
אשר  שונים,  וארכיטקטורות  מאפיינים  בעלי  נפרדים, 

נבנים עבור קבוצות שונות של החברה.

תגובת האמן/
המיצב "סדנת איים" נוצר תוך שיתוף פעולה בין האמן יאן 
טיכי לבין האדריכלים ארז אלה, ליה כוכבי וחנן בלישה. 
שלו,  במושגיו  פרשנות  "איים"  למונח  להעניק  במקום 
בסטודיו  שבוע  בת  אינטנסיבית  לסדנה  הצטרף  טיכי 

שאלות  של  שורה  דרך  המושג  את  ובחן  אביב  בתל 
בדוגמה  התמקדה  הקבוצה  האדריכלית.  מהפרקטיקה 
את  ובחנה   - תעשייה  פארקי   – אדריכליים  לאיים  אחת 
ההשפעות הסוציו-פוליטיות של פארקים כאלו בגליל על 
הסביבה הטבעית, החברתית והפוליטית שלהם. המיצב 
המרחבי  והארגון  המקום  את  מחדש  בוחן  איים"  "סדנת 
יצירת  ידי  על  הישראלי  בנוף  התעשייה  פארקי  של 
מבנה  ותהפוך  יום  מידי  תימס  אשר  קרח  טופוגרפיית 

הדוק ומאוחד לקונסטלציה דינמית של איים צפים. 
יאן טיכי

Flotillas

סדנת איים )2012(, טכניקה מעורבת, 2012.
יאן טיכי, ארז אלה, ליה כוכבי, חנן בלישה. 
מראה הצבה. 

 Flotillas Workshop (2012), mixed
 media, 2012. Jan Tichy, Erez Ella, Liya
Kohavi, Hanan Belisha. Instelation view.

]איים[  

  ]Flotillas[
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אסף עברון (1977)
 School of the-ב וסטודנט לתואר שני  ישראלי   הוא צלם 
Art Institute בשיקגו. עבודותיו מתמקדות במבנים והצורות 
של הסביבה המלאכותית והבנויה ובוחנות אותה כמצב בו 
זמני של עודף וחסר. הוא הציג בתערוכות בינלאומיות וזכה 
הצעיר  האמן  ופרס  כהן  מכון  מלגת  בהם  פרסים,  במספר 

של משרד התרבות.

פלוריאן הולצר(1970) 
בזירה  מהמוכרים  גרמני,  וארכיטקטורה  אמנות  צלם  הוא 
ועובד ברחבי  יורק  וניו  הבינלאומית. הוא מתגורר במינכן 
וארכיטקטורה.  תיעוד  אמנות,  בין  נעה  עבודתו  העולם. 
פלבין,  דן  טורל,  ג'יימס  כגון  אמנים  פעולה  שיתף  בעבר 
SOM, מייקל מרדית'  אולאפור אליאסון ועם משרדים כגון 

והילארי סמפל (MOS) ופיטר זומטור.

טל ארז (1981)
מעצב וחוקר עיצוב בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי במכון 
הטכנולוגי חולון בישראל, הוא בעל תואר שני בהצטיינות 
באיינדהובן,  לעיצוב  מהאקדמיה  קונטקסטואלי  בעיצוב 
הולנד. עבד עצמאית ובשיתוף פעולה עם חברות וארגונים 
דוגמת  Droog Design, Eventarchitectuur, מוזיאון העיצוב 
הוצגו  עבודותיו   .Boon וסטודיו  Philips Design בחולון, 
ובמגזינים  וישראל  איטליה  בלגיה,  בהולנד,  בתערוכות 
כמו FRAME, Damn, Vogue living ו-Bezalel Papers. הוא 

מלמד עיצוב באקדמיות שונות בארץ. 

Florian Holzherr (b. 1970)
  is a world famous architecture and art photographer.
 He lives in Munich and New York and work worldwide.
 His work ranges between art, documentation and
 architecture and he has worked with artists such as
 Dan Flavin, Donald Judd and Museums like lacma
 or the dia art foundation and with architects such
 as Skidmore Owings and Merrill, Guenther vogt, and
MOS.

Assaf Evron (b. 1977)
  is an Israeli photographer currently studies at the
 School of the Art Institute of Chicago (SAIC). His
 photographs and photo-based works focus on
 the structures and forms of the overlooked, and
 reveal it as a visual state of simultaneous excess
 and deficiency. Evron has exhibited internationally
 and has received various awards such as The Cohn
 Institute Grant  and The Israeli Ministry of Culture and
Education Prize for Young Artists.

Tal erez (b.1981)
 is a designer and design researcher, graduate of
 the industrial design department at holon institute
 of technology in israel, and garduate Cum Laude
 of the contextual design masters program at the
 design academy eindhoven, the netherlands. Tal has
 worked  independently as well as collaborated with
 companies such as droog design, Eventarchitectuur,
 design museum holon, philips design and studio
 boon among others. His works have been presented
 in exhibitions in the netherlands, belgium, italy and
 israel.  Texts regarding his research and design work
 have been published in numerous international
 publications, among them FRAME, Damn, Vogue
 living and Bezalel's online architectural publication.
Tal teaches design in several academies in israel.

פרננדו גוארה (1970)  
כמו  במגזינים  תדיר  נכללת  עבודתו  פורטוגזי.  צלם  הוא 
הוא   .Dwell, Icon, Domus, A+U ו-   *Casabella, Wallpaper
משתף פעולה עם מספר אדריכלים פורטוגזים כגון אלוורו 
Risco Arquitec- וקרלוס קסטנהיירה ומשרדים כמו   סיזה 
 ,tos, Manuel Graça Dias + Egas José Vieira,  ARX Portugal
ואיי  חדיד  זאהה  כגון  בינלאומיים  אדריכלים  עם  גם  כמו 

אם פיי. 
ֿ

יאן טיכי )1974(
 הוא אמן החי ועובד בשיקגו. עבודתו משלבת וידאו, פיסול, 
הנרטיבים  את  וסובבת  וצילום  סאונד  ארכיטקטורה, 
וסביבות  אדריכליים  ארכיטיפים  בבסיס  העומדים 
הרצליה,  במוזיאון  יחיד  תערוכות  הציג  הוא  אורבניות. 
לאמנות  במרכז  בשיקגו,  עכשווית  לאמנות  במוזיאון 

עכשווית בתל אביב וב-Wadsworth Atheneum בקונטיקט.

נירה פרג (1969) 
תערוכות  אביב.  בתל  ועובדת  החיה  וידאו  אמנית  היא 
בדיסלדורף,  בקונסטהאל  הוצגו  שלה  האחרונות  היחיד 
אביב  תל  מוזיאון  די.סי.,  בוושינגטון,  הירשהורן  מוזיאון 
עבודותיה  לאמנות.  מוניקה  סנטה  ומוזיאון  לאמנות 
בברלין,   KW-ו  HDK יורק,  בניו   PS1-ב השאר  בין  הוצגו 
תערוכות  בירושלים.  ישראל  ומוזיאון  בקארלרוהה   ZKM
עתידיות שלה יוצגו בביאנלות בשנגחאי, סאן פאולו ותל 
ופרס עידוד היצירה  גוטסדינר  זוכת פרס  אביב. פרג היא 

של משרד התרבות.

Fernando Guerra (b.1970)
  is a Portuguese photographer. His work is regularly
 featured in a variety of publications including
  Casabella, Wallpaper*, Dwell, Icon, Domus, A+U. He
 collaborates with various Portuguese architects such
 as Álvaro Siza, Carlos Castanheira, Risco Arquitectos,
 Manuel Graça Dias + Egas José Vieira, ARX Portugal,
 in addition to international architects such as Jordi
Badia, Zaha Hadid, I. M. Pei.

Jan Tichy (b.1974)
  lives and work in Chicago. His work combines video,
 sculpture, architecture, sound and photography,
 revolving around the underlying narratives
 encapsulated by specific urban spaces and
 architectural archetypes. He had solo exhibitions
 at the Museum of Contemporary Art, Chicago, The
 Center for Contemporary Art-Tel Aviv, the Herzliya
 Museum of Contemporary Art, Wadsworth Atheneum
 Museum of Art, Connecticut and many more.

Nira Pereg (b.1969)
  is an Israeli video artist who lives and works in
 Tel Aviv. Her recent solo exhibitions have been
 showcased at the Kunsthalle Düsseldorf, Germany
 (2012), Hirshhorn Museum SmithsonianInstitution,
 USA (2011), Chiado Museum, Portugal, Tel-Aviv
 Museum of Art 2010), Santa Monica Museum of Art,
 USA (2010). Pereg's work have also been exhibited at
 PS 1 New York, HDK  Berlin, KW Berlin, ZKM Karlsruhe,
 the Israeli Museum of Art in Jerusalem and many
 more. Future exhibitions will be presented at The
 9th Shanghai Biennale (October 2012), San Paulo
 Cultura Judaica, Brazil (September 2012) and a solo
 exhibition at the CCA, Israel (February 2013). Pereg
 has won the 'Idud Hayezira'- Israeli Culture ministry
 prize (2006) and received the 2009 Gottesdiener
 Foundation Israeli Art Prize for young artists (2010).



Erez Ella (b.1971)
  Architect, graduated from Tel Aviv University,

 founder of HQ Architects studio in Tel Aviv, and
the head of Architecture:Construction:Environme

 nt research unit in Bezalel school of Architecture,
 Mr Ella researches questions of Architecture in
 regional context. Prior to establishing HQ, Mr. Ella
 was a Principal of REX during the period of 2006
 to 2008 and worked as an Associate at OMA P.C.
 He was a prolific contributor to both offices, from
 winning proposal for the LACMA and Whitney
 museum in NY to the Wyly the theaterin Dallas TX.
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בנייה  של  שאלות  חוקר  בבצלאל,  אדריכלות:בניה:סביבה 
מתקדמת בקונטקסט אזורי. בעבודתו כשותף עמית במשרד 
בעיצוב  התמחה   REX משרד  של  וכבעליו  יורק  בניו   OMA
הזוכות  ההצעות  בהם  תרבות,  ומבני  מוזיאליים  חללים 
בניו  וויטני  מוזיאון  עכשווית,  לאמנות  אנג'לס  לוס  למוזיאון 
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אוצרת עצמאית ויועצת למוסדות אמנות ומוסדות עירוניים. 
מובי-  של  הראשית  והאוצרת  המנהלת  היתה  לאחרונה  עד 
המוזיאונים  עבור  שבנתה  האב  תכנית  ים.  בת  מוזיאוני 
המרכזיים  האמנות  ממוקדי  כאחד  ביסוסם  את  הובילה 
בתל  החדר  גלריית  את  ואצרה  ניהלה  בארץ.  והמשפיעים 
ומרכזית.  למסחרית  אותה  והפכה  שנים  ארבע  במשך  אביב 
האמנות  לתולדות  שלה  בחוג  המאסטר  לימודי  את  סיימה 
במוסדות  אמנות  אירועי  אביב. אצרה  תל  אוניברסיטת  של 
שונים ברחבי הארץ, מרצה בתחום האוצרות וניהול מוסדות 
תרבות במוסדות אקדמיים. בעלת רקע ונסיון בתחום החינוך 
ועבדה עם קהילות בעלות צרכים מיוחדים.  הבלתי פורמלי 
מאמריה פורסמו בקטלוגים ומגזינים בארץ ובעולם. מעורכי 
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