
+

1

+

שושן דרומי

+

Southern Rose

+



+

2

+

קרן ענבי

+

Keren Anavy

+

Installation - Paintings (site specific) מיצב – ציור



+ +

3 2

יצירת אמנות חזותית – ציור, פיסול, מיצב, מתמקמת בחלל המתמקם בה, כאשר 

כל תחום והמאפיינים הייחודיים לו משקפים גם ממד חללי. אם בוחנים מערכות 

יחסים אלה מתגלה בפנינו מרחב חשיבה חללי מורכב ומאתגר. קרן ענבי יצרה 

מרחב חללי מאתגר, כאשר שלושת חלקי הגלריה הפכו לקנבס גדול, בו הוטבעה 

יצירתה. התערוכה מורכבת ברובה ממגזרות עץ, נייר, רישום על שקפים וציורי שמן 

על בד. ענבי מנסה להעלות אל שיח האמנות העכשווית שאלות הנוגעות לצורת 

הדימוי וליכולתה של שפת הציור לייצג דימוי מתוך ציור ורישום קודם, המשתבש 

באמצעות טכניקות וחומרים משתנים, כמו חיתוך בלייזר, ציור על שקפים ועוד. 

"מרבית הצורות החדשות אינן נוצרות מאפס, אלא מהטיה איטית של צורה קודמת. 

הכלי מתאים את עצמו, לאט לאט, הוא סופג שינויים קלים, החידוש נובע מהאפקט 

המשולב של אותם שינויים, מתגלה על פי רוב רק בסוף, משהושלמה היצירה..."

The creation of visual art – painting, sculpture, or installation – is positioned 

in a space that then positions itself within the work, each area having its own 

unique characteristics which also reflect the spatial dimension. If we examine 

these relationships a challenging, complex cogitative space is revealed to us.

Keren Anavy created a spatial challenge where the three parts of the 

gallery became one great canvas in which her work was embedded.

The exhibition is predominantly composed of wood cuttings, paper cuttings, 

sketches on transparencies, and oil on linen. Anavy wants to draw into the 

current artistic discourse questions relating to the shape of image and the 

ability of the painting’s language to create an image from within a previous 

sketch and painting, which goes awry through various techniques and 

materials, such as laser cutting, painting on transparencies and more.

“Most of the new forms are not created from zero but from a slow 

distortion of a previous form. The vessel adapts itself, very gradually; 

it absorbs l ight changes, and the innovation derives from the 

integrated effect of those changes, becoming revealed most often 

only at the very end, once the form has been fully realized...” 1

מישל וולבק
'להישאר בחיים 

וטקסטים אחרים'
הוצאת בבל 2007

עמוד 20.

שושן דרומי
אורה קראוס

 To remain alive
and other texts

Babel Publishers, 2007
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בדומה לאמירה זו, הדימויים של ענבי עוברים טרנספורמציה ודפורמציה. השינויים 

יוצרים דימויים חדשים המזכירים מעט את קודמיהם. הם מיוצגים צורנית ורעיונית 

בהקשרים אוניברסאליים, המחברים בין טבע לתרבות. שילוב הרעיונות בשלושת 

מרחבי החלל יוצר סביבה טוטאלית המתארת לצופה סיפור מופשט על יחסי 

ציור, רישום ומבנה של חלל מטאפורי. הליך הבנייה של החלל הדרגתי, מתחיל 

בקונקרטי, בו ַעסקה ענבי בתחילת דרכה, וממשיך במופשט העכשווי והמטאפיסי.

החלל הראשון נבנה מתצלומים שצילמה ענבי משיטוט בטבע. תצלומי הנוף 

הישראלי העניקו השראה לרישום בדיו שחור ובצבע סגול על גבי שקפים, שהוצמדו 

לחמשת החלונות בחלל. תריסי החלונות הירקרקים מוגפים ומשמשים כשדה 

ירוק לציורי נוף שקופים. על השקף נראה סבך קוצני קמל לצד פרחים ססגוניים. 

הניגוד בין הקירות הריקים ונופי הטבע הצמודים לשמשות החלון יוצרים בחלל 

אווירה סוריאליסטית, בה נצפה המוכר והמזוהה לצד המומצא, מעין הכלאה 

מטרידה ומאיימת. מצד אחד החלל תופס את העין, מצד שני הוא מאיים ומעיק.

Similar to this statement, Anavy’s images undergo transformation and 

deformation. The changes create new images that recall a little of their 

former selves. They are representative in form and conceptually in universal 

contexts, linking nature and culture. The integration of ideas in the three 

gallery spaces constitutes a total environment, describing to the observer 

an abstract narrative on the relationship of painting, sketch and structure 

of the metaphorical space. The structuring procedure of the space is gradual. 

It begins with the concrete, in which Anavy worked at the start of her 

artistic journey, and continues into the current metaphysical abstraction.

The first space was structured from photographs taken by Anavy while 

wandering in nature. The Israel landscape works provided inspiration 

for sketches in black ink and purple on transparencies, then attached 

to the five windows of the room. The green window shades are shut 

and serve as a green field for the transparent landscape sketches. 

On the transparency, a withering thorny thicket is seen alongside 

varicolored f lowers. The contrast between the empty walls and the 

natural vistas attached to the glass of the windows creates a surreal 

atmosphere, where the familiar and identifiable is observed alongside 

the invented; a kind of threatening and harassing graft. On one hand, 

the space catches the eye; on the other, it is oppressive and intimidating.



+ +

7 6



+ +

9 8

"...אם צורות הטבע מצודדות את העין, הרי זה משום שלרוב אין בהן תועלת, הן אינן עונות 

על שום קריטריון של יעילות מוחשית. הן מרהיבות ועשירות בהיווצרותן ומשתנות, 

כמדומה, מתוך איזה כוח פנימי שמאפיינת אותו התשוקה הטהורה להיות, להיווצר, 

כוח שלאמיתו של דבר קשה להבינו..., כוח שהוא לא פחות מאשר ודאות מעיקה..."

בחלל השני החוץ פולש פנימה, כלומר דימויים מטופלים, כמו אבנים ויהלומים, 

בהם עסקה ענבי בעבר,  משתנים/ משתדרגים שוב ומוצגים הפעם על הגבול שבין 

הקונקרטי למופשט. פירוק הדימויים והרכבתם מחדש יוצרים תחושה אסוציאטיבית 

חדשה. באחת הנישות נצפים שני חיתוכי עץ צפים בחלל שבצירופם זה לזה מתהווה 

מעין תבליט יוצא דופן המטיל את צלו על הקיר ויוצר רישום זמני. מגזרות העץ 

והנייר של ענבי נוצרו מרישומי הדיו וציורי השמן, שמתכתבים עם שרידים מעבודות 

קודמות, כמו: ויטראז'ים, ערבסקות והמשרביה )סבכה העשויה לרוב מעץ והמשמשת 

לפתחי מבנה(, שנפוצה ואופיינית לאדריכלות האסלאמית. ענבי מחברת בחלל בין 

אלמנטים מזרחיים למערביים במרכזו של המזרח התיכון ויוצרת בו דיאלוג בין-תרבותי.

“…if the shapes of nature catch the eye, that is because, for the most, 

they have no use, they do not respond to any criterion of sensory 

efficacy. They are splendid and rich in their morphosis and alter, it 

seems, as though through some inner strength characterized by 

pure passion to be, to become, a force which in truth is difficult to 

comprehend… a force that is no less than onerous certainty…” 2

In the second space, outside invades inside: in other words, images are handled, 

like stones and diamonds, materials Anavy had worked with in the past, alter 

and are presented this time on the boundary between concrete and abstract. 

Dissembling and reassembling these parts creates a new associative sensation. 

In one niche two wood cuttings are observed - floating in space - which, 

together, become a kind of outstanding relief, casting its shadow on the wall 

and creating a temporal sketch. Anavy’s paper and wood cuttings are formed 

from ink sketches and oil paintings, which correspond with the remnants 

of earlier works, such as stained glass, arabesques and the mashrabiya 

(ornamentation generally of wood on facades of edifices) so typical of Islamic 

architecture. Anavy links the space with the eastern and western elements 

at the heart of the Mediterranean, creating an intercultural dialogue.

מישל וולבק
להישאר בחיים 

וטקסטים אחרים
הוצאת בבל 2007

עמוד 61.

 Michel Houellebecq 
To remain alive
and other texts

Babel Publishers, 2007
Page 20
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סביב הקירות ניתן לראות ציורים ורישומים גדולים של אבנים ויהלומים, ייצוג 

דימויים שדרכם ניתן להבין את יציריה החדשים, שתלויים בחלל לצד המקור 

וכוללים מסקנות והיגדים על נוף הסביבה, מקום וזמן. מאפיין חשוב ועיקרי ביצירתה 

של ענבי הוא עניין הפירוק וההרכבה וניתן לחברו לאחד ממושגיו הלשוניים של 

הפילוסוף הצרפתי ז'אק דרידה, שהשתמש ברעיון ה'דקונסרוקציה'. בעיניו, זו 

מתפרשת כפרימה, או פירוק טקסטים פילוסופיים וספרותיים, כאמצעי חדירה אל 

מרקם הטקסטים לבניית תובנות חדשות, שנבנות ומובלות מתוך ההקשר הקיים.  

מרכז התערוכה הוא החלל השלישי המכונה בפיה של ענבי ה'קתדרלה שלי'. החדר 

מורכב ממגזרות נייר לבן בלבד, הצפות כמסך מעל לכל חלון בחדר ומשמשות 

כוויטראז'ים וירטואליים שונים לחלוטין מהוויטראז'ים הצבעוניים בחלל הכניסה. 

הדימויים במגזרות נוצרו בהשראת סדרת הדפסי חיתוך עץ, המכונה על ידי האמנית 

'סדרת החלקים השלמים'. הדימויים במגזרות מזכירים בעלי-חיים ימיים זעירים, שורשי 

צמחים ופסים מעוגלים בשחור ולבן משרידים של ציורי הטיגריס המוקדמים שלה. 

המראה הכללי נראה כקליידוסקופ רחב־טווח בו ניתן לצפות באין סוף יצורים, שחלק 

מהם אף ריאליסטיים, מגוון צורות ודימויים משתנים על גבי כל אחת מהמגזרות. 

On the walls we find large paintings and sketches of stones and 

diamonds, representations of images through which we can understand 

new creation, hung in the space alongside the original and including 

statements and conclusions concerning the area’s landscape, location 

and time. An important and characteristic element in Anavy’s work is 

disassembly and reassembly, which can be tied into one of the linguistic 

concepts of the French philosopher Jacques Derrida, who used the 

concept of deconstruction. In his view, this is unraveling or undoing 

of philosophical and literary texts as a tool to penetrate the texts’ fabric 

towards structuring new insights, based on and led by the extant context.

The exhibition’s center is the third space, which Anavy calls “my cathedral.” 

The room is composed only of white paper cuttings, which float like a 

screen above each of the room’s windows and serve as virtual stained glass, 

so different from the colorful vitrages at the entrance to this space. The 

shapes were inspired by a series of woodcuts which the artist calls “the 

series of whole pieces,” from which the paper cuttings derive. The images 

in the paper cuttings recall small marine creatures, plant roots, and black 

and white paper cuttings from remnants of her earlier tiger paintings. 
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The overall appearance is of a broad ranging kaleidoscope offering 

infinite creations (some of which are even realistic), a spectrum 

of changing shapes and images on each and every paper cutting.

Alongside the hanging cuttings floats the work titled “Southern Rose”, 

a round, iron construction wrapped in paper cuttings. Their images 

deriving from disassembly of models of a diamond and the rose window. 

But Anavy has connected them to each other, forming a long strip which 

wraps the entire structure and creates a sparkling white three dimensional 

wrap, which completes “my cathedral”, Keren Anavy’s virtual cathedral.

The diamond is a greatly desired natural treasure, an image whose 

form has held Anavy’s attention for a long time, sketched and painted 

as though wearing and stripping its form anew repeatedly. Anavy’s 

involvement with charged, familiar and fretted images, usually composed 

from a model with an inherent regularity, turns her studio into a kind 

of experimental laboratory where she dismantles, explores, penetrates 

into the depths of the image and alters it beyond recognition, as she 

has done with the image of the kefiya, the tiger, egg cartons and more.

העיגול מסמל את הקוסמוס האין-סופי ואת הנצחיות האלוהית, ואילו הריבוע מסמל 

את מעשה הבריאה המושלם של אלוהים. מבחינה צורנית ורעיונית, הרוזטה נקשרת 

גם לתולדות האמנות. ענבי עושה שימוש בקשר זה ושוזרת את הרוזטה המיסטית 

אל דגם היהלום. שילוב האלמנטים המנוגדים זה לזה משנים צורה ויוצרים מבנה חללי 

וירטואלי, ה'קתדרלה שלי', אך יציר כפיה, לעומת הקתדרלות המוכרות, היא קתדרלה 

זמנית הבנויה מנייר מתקמט, שביר ומתכלה. בעבורה זו, קתדרלה חלומית, פנטסטית, 

הבנויה כתחרה עדינה צבועה בלבן, תלויה על בלימה ונמצאת בסכנת קריסה. 

נראה כי התערוכה 'שושן דרומי', על פניה מדגימה שעל בשעל – הליכי יצירה, 

אסוציאציות ומחשבות של אמנית, החושפת ביצירותיה המוגמרות את התהליך 

הסיזיפי, אובססיבי, שעובר עליה במהלך הכנת המיצב, תהליך בו דבר רודף דבר 

ומתוך הרדיפה הבלתי נלאית כל צעד קדימה חושף יצירה נוספת, רעיון חדש, 

המתפתח לכיוונים אחרים, לעיתים בלתי מתוכננים, ניסיוניים, לצד המתוכננים, 

המדוקדקים והמחושבים, המצויים בכל אחד מהחללים. ניתן להגדיר את יצירתה 

כיצירה ארס פואטית, בגלל עיסוקה בהליכים תוך-אמנותיים וביציקת דמותה אל 

המיצב הציורי. שלושה אלמנטים בולטים בחלל: הריק והנעדר, שקיים בעבודות 

לצד המגזרות התלויות צפה העבודה 'שושן דרומי' – קונסטרוקציה מעוגלת מברזל שנעטפה 

במגזרות נייר, כאשר הדימויים בהן נובעים מפירוק דגם היהלום והרוזטה, אלא שענבי גם 

חיברה אותן זו לזו, יצרה פס ארוך שלהן, העוטף את המבנה כולו ויוצר מעטפת צחורה 

תלת-ממדית, המשלימה את ה'קתדרלה שלי' - הקתדרלה הווירטואלית של קרן ענבי.

היהלום המקורי הוא אוצר טבע נחשק ודימוי שמבנהו מעסיק את ענבי זה זמן רב, בעודו 

מצויר ונרשם וכל פעם לובש ופושט צורה. עיסוקה של ענבי בדימויים טעונים, מוכרים 

ושחוקים, המורכבים בדרך כלל מדגם בעל חוקיות משלו, הופך את הסטודיו שלה 

למעין מעבדה ניסיונית, בה היא מפרקת, חוקרת, חודרת אל נבכי הדימוי ומשנה אותו 

ללא היכר, שימוש דומה עשתה בעבר בדגם הכפייה, הטיגריס, קרטוני הביצים ועוד. 

הרוזטה – )window Rose( או השושן, היא חלון בעל מסגרת אבן הכולל ויטראז'ים, 

היוצרים יחד את צורת השושנה. הרוזטה יוצרת )על פי שעת היום( אפקט של אלומת 

אור רך וצבעוני החודר דרכה ומשרה אווירת קודש. ציורי הרוזטות התפרסמו ברחבי 

אירופה בקתדרלות רבות עם התפשטותה של האדריכלות הגותית. ברוזטה קיים 

אלמנט קישוטי מעל כל פתח, ְשכונה שושן בגלל צורתו העגולה, הכוללת צורות דמויות 

ִתלתנים ועלים. לחלון הרוזטה העגול שנמצא בתוך ריבוע יש משמעות סמלית בנצרות, 

The rose window is a window circled by stone which includes vitrage: taken 

together they form a rose. Depending on the time of day, the rose creates 

effects of light rays, soft and colorful, penetrating and infusing a sacred 

atmosphere. Rose window paintings became familiar throughout Europe 

in cathedrals as Gothic architecture spread. The rose window contains 

elements of adornment known as ‘rose’ because of its round shape, which 

includes clovers and leaves. The round rose window found within the square 

is of symbolic meaning in Christianity. The circle represents the infinite 

eternal divine cosmos, while the square represents the perfect act of divine 

creation. As far as concept and shape, the rose window was also linked 

to the annals of art. Anavy makes use of this connection and weaves the 

mystical rose window into the diamond. Integrating these contradictory 

elements changes their shape and creates a virtual spatial structure, 

“my cathedral”: as a work of her own hands, compared to the familiar 

cathedrals, this is a transient cathedral made of squashed paper, which 

is fragile and impermanent. For her, this dreamlike fantastic cathedral is 

like fine lace, colored white, hangs by a thread and is in danger of collapse.
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רבות בגלל אופייה של המגזרת, והלובן השולט כמעט בכל החללים. הצבע הלבן 

מצביע על נצחיות ואין-סופיות, לבן עשיר המכיל את כל הצבעים, הלבן השתקני 

המאופק. התוצאה של שני מאפיינים אלה מדגישה את האספקט השלישי 

בתערוכה – היופי, שבולט בעבודות הנקיות והחלולות, הדורשות התבוננות חוזרת 

ומזכירות את ניסוחו הרהוט של האמן, המשורר מאיר אגסי – "התבוננות אינה 

ראייה ברפרוף, התבוננות פירושה פירוק היסודות המרכיבים את התמונה ובו 

בזמן מעקב פנימי אחר הרכבתם מחדש למערכת אישית והגותית של המתבונן."

It would seem that the exhibition, “Southern Rose”, shows the state of 

graduality: the processes of creation, association and the artist’s chain 

of thoughts, revealing in her completed work the Sisyphean, obsessive 

stages she undergoes as she prepares the presentation, where each stage 

is pursued by another, moving forward step by step to reveal yet another 

creation, a new idea, developing in different directions, sometimes 

unplanned, experiments alongside planned steps precisely thought out, as 

found in each of the spaces. We can define the artist’s work as ars poetica, 

because of Anavy’s involvement with intra-artistic processes and the 

casting of the artistic installation. Three elements stand out in this space: 

the void and absent, which appears in many works because of the nature 

of the cutting, and the predominant whiteness throughout almost all the 

spaces. The color white indicates eternity, infinity; white is the richness of 

all colors comprised, and white is the subdued quietude. The outcome of 

these two traits emphasizes the third aspect of the exhibition: the beauty, 

clear in these clean hollow works, which demand repeated observation 

and recall the fluidity of the artist and poet, Meir Agassi, “observation 

is not a skimming glance; observation means disassembly of the 

fundamentals comprising the picture while simultaneously internally 

following up with reassembly into a personal vision by the observer.”

מאיר אגסי
הכד מטנסי

הוצאת עם עובד
תל אביב 2008

עמוד 64
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‘ללא כותרת’, 2013, שמן על פשתן, 40/40 ס”מ

‘ללא כותרת’, 2013, שמן על פשתן, 40/75 ס”מ

‘ללא כותרת’, 2013, דיו וטכניקה מעורבת על שקף,
מידות משתנות, כל אחד בממוצע 84/160 ס”מ

פרט, דיו וטכניקה מעורבת על שקף 

‘שושן דרומי 1’, 2012, שני חיתוכי עץ, כל אחד 170/120 ס”מ

מראה כללי מתוך התערוכה 

‘אבנים’, 2012, שמן על פשתן, 105/285 ס”מ

‘ללא כותרת’, 2013, מגזרת נייר, כל אחד 158/82  ס”מ

מראה כללי מתוך התערוכה

2

5

6-7

8

11

12-13

16

18-21

22-23

‘Untitled’, 2013, oil on linen, 40/40 cm

‘Untitled’, 2013, oil on linen, 75/40 cm

‘Untitled’, 2013, ink and mixed media on  transparencies ,
variable sizes, average of 160/84 cm 

Detail, ink and mixed media on  transparencies  

‘Southern Rose’, 2012, two wood cuttings, each  120/170 cm

General exhibition view

‘Stones’, oil on linen, 285/105 cm

‘Untitled’, 2013, paper cutting, each 158/82 cm

General exhibition view

עיריית רחובות, החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש
בתמיכת משרד התרבות והספורט

מנהל תרבות, מחלקת אמנות פלסטית

artora@rehovot.muni.il

הגלריה העירונית לאמנות 
מרכז התרבות ע"ש מ. סמילנסקי, רחובות
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