
 רוח -אדמה 

 הביאנלה השלישית להדפס  2014 

 "עין אפק"בשמורת הטבע 

  
חיה ויסהוז: אוצרת  



 משתתפים

 ,חנה אלטרץ, שרה אגמי, שולי אגוזי, נטע אבידר

 ,  נחמה באר, רטנר-נורית אפשטיין, ל'ישראלה אנג 

 ,  יעל גובר, יוסף-לאה בן, לורה בכר, בורשטייןשרה 

 , לאה לבנה, חיה ויסהוז, דובי הראל, גורןאילן 

 ,  יון-חוה לו, שאלתיאל-אורה להב, בלייר-לברמיכל 

 ,  תמר סורקין, לוי-יעל סונינו, מועדירותי , לויןסימה 

 , רות צימברג, ולסקי'הלה צ, מרגו פארן, סרנגהיעל 

 ,  אסתי קולטון, וקרו'קוגמרים , גדבאן-קאדרינדיה 

 שמאי רן  , רםגיגי , רינה רינג, אלינור רותם, קייעדינה 



 רוח –אדמה 

 

  

 .  אוויר ואש, מים, אדמה: תיאר את העולם דרך ארבעה יסודות, אריסטו אבי המדעים של הזמן העתיק

,  שניהם קלים. שניהם ממזגים חום וקור. מעליה זורמים האוויר והמים. יבשה וחסרת תנועה, קרה, היא כבדה. האדמה יושבת בתחתית הכול

שינוי זה הוא התלכדותם של כל . המביאים לשינוי העולם, כוח וחיות, הוא זה שמזרים אנרגיה, האש, היסוד הרביעי. ניידים וגורמי תנועה

 .  ארבעת היסודות ליצירת עולם הצומח והחי מעל הקליפה הדקה של האדמה

בד בבד הורחב הנושא לכיוונים רבים נוספים מעצם . שהוא אוויר בתנועתו -עולם קמאית זו צומצמה בתערוכה הנוכחית לאדמה ורוח תמונת 

אדמה ורוח הם שני  . באשר הם ניגודים מובהקים אך גם יסודות משלימים, לא רק הפיזי, כי אדמה ורוח הם אבני יסוד בכל מובן". רוח"המינוח 

או כמו תוצאות  ? אולי כמו אסטרונומיה מול אסטרולוגיה. הם קריאה פיזית של העולם מול חשיבה מטפיזית. קטבים של מתח ותשוקה

אולי כמו שילוב ין ויאנג באמונות המזרחיות  ? מול ניתוח קבליסטי של מספרים ואותיות, ההתבוננות דרך עינית המיקרוסקופ המדגיש אינסופיות

 .הבונה את עצמיות האדם -

 .  רוח-לכן בתערוכה זו מוצג מיגוון רחב של גישות לנושא אדמה

בראיה זו חבויה התייחסות אל מימד  . בה אדמה היא הבסיס הסביל והרוח היא הכוח הפעיל השוחק אותה וכל דבר על פניה הראיה הפיזיקלית

היא  : נקודת מבט זו היא פטליסטית. אך גם כל דבר ממשי שעליה ובתוכה –גורם חיוני לתהליך ההרס או השינוי אותו עוברת האדמה  –הזמן 

הדימויים השכיחים בראיה זו הם פני שטח סחופי . לנֵַצח -( אי הסדר המוחלט)אחת דינו של הכאוס  -היודעת כי בקנה המידה של כדור הארץ 

 .ארוזיה

האדמה מייצגת בו משיכה כלפי מטה והרוח מייצג את ההתרחקות מפני השטח אל  :כיווני התנועה –לוקטורים מסוג אחר מתייחס  ניתוח פיזיקלי

,  דימוייה השכיחים הם תנועת התחפרות חיות באדמה לעומת מעוף ציפורים. התנועה היא מרכיב מרכזי בראיה זו. בניגוד לכוח המשיכה, על

 .  בסופה –תנועת עצים או בנינים הנעוצים באדמה 

,  שאיפות, הרוח מייצג חלומות והזיות. רצונות מוגדרים, מעשיות, רוח היא גישה בה האדמה מייצגת גשמיות -של אדמה  ראיה מטאפיזית

המחשת הגישה נעשית באמצעות דימויים כגון מאבק בין אדם למלאך הבא מעולמות עליונים אל . התפעמות מפלאי העולם, תהיות במופלא

:  דימויים נוספים מתייחסים לקו התפר של החיים(. אך נופל לאדמה בגלל יומרנותו)המנסה לעלות אל השמש והאור  –אדם , או איקרוס. הארץ

 "(.  ציונות"ראשית ה)גשמיות מול רוחניות בהמצאה או רעיון או ביצירת עולם חדש . אדם בבריאתו או בהאסף רוחו או באהבתו

האם אין זה ביטוי נוסף למוגבלות  . מבטים מכיוונים שונים על אותו דבר עצמו. כניגודים אך גם איחוד של הפכיםרוח הוא  -ביטוי אחר של אדמה 

 ?  אלא גם אינה יכולה להכיל את רב המימדיות במבט אחד -אשר לא רק שהיא ניתנת לתמרון , הראיה האנושית

גישה אחרת מתייחסת  . שילוב שניהם יוצר יצירה שלמה. ניתן לראות את הכתם כמייצג אדמה לעומת הקו המייצג רוח בשפת אמנות ההדפס

 .  הערטילאי ומופשט, השמיים, את הרוח –הגוונים הבהירים . הגוונים הכהים מייצגים את האדמה והמקום הנמוך: לצבעוניות בשפת האמנות

  

אך לעיתים רק  , מתוכן העדפתי עבודות אשר שילבו אופני ראיה שונים בעבודה אחת. קיבלתי מגוון עבודות מן האמנים המשתתפים בתערוכה זו

את קו  , את המיסתורין מתחת לפני השטח, בחרתי בעבודות אשר הדגישו את תנועת האוויר. יכול היה לתת את השלם –צמד עבודות או יותר 

 .  עבודות אשר הביאו נקודות השקפה אחרות על הנושא. התפר החד והדרמתי בין מצבי קיום שונים

 .  2014, ויסהוזחיה     .אני מקווה שעמלכם ועמלי הניב תוצאות מעניינות



   

Neta  Avidar   נטע אבידר

  

בהם הרוח עוזבת לאטה את  הרגעים 

 .הגוף

,  נפרדת ממנו, הרוח אוזלת מהחומר

 .מתנשאת ומתאיינת

,  שוליה עדיין מלטפים את הגוף

 .המתרוקן מחייו והופך לגופה

העיפרון רושם את הרגלים המדלדלות 

את העיניים  , אין אונים כרגלי בובה

העצומות פנימה ואת הפה המתחייך  

את החיים   –בחיוך של גולגולת 

 .שדממו

חוטי הרקמה הולכים ונכרכים על 

 .  הגופה כקורים או כתכריכים

,  מ"ס 33*100,  2014, רוח חיים -חומר 

. רקוםאבן הדפס   

nachum_a@bezeqint.net 

Matter-Spirit of life, 2014, 33*100cm, 

Sewing work on a Lithograph 



 Shuli  Egozi אגוזישולי 

,  מ"ס 36*27, 2014, שיחים ברוח

.תצריב/תחריט  

, מ"ס 31*36, 2014, רוחאדמה סחופת   

תצריב/תחריט  
egozi@012.net.il  

Wind blown land, 2014, 

31*36cm, engraving/etch 
Bushes in the Wind, 2014, 

36*27cm, engraving/etch 



 Sara Agami אגמישרה 
תצריב/תחריט, מ"ס 20*30,  2009, ניגודים  

Yehonatan.agami@gmail.com 

Contrasts, 2009, 20*30cm, engraving/etch 



 Hana Altaratz  אלטרץ  חנה 

alda@zahav.net.il  
www.apay.org.il 

 , 2014... ציפור הנפש מנסה להתרומם

 תחריט על נייר ממוחזר וצבוע, מ"ס 35*45 

.  תחריט, מ"ס 49*24, 2014... רוח גדולה באה

 רוח בקליגרפיה יפניתהיא כיתוב שמשמעותו 

The bird trying to lift itself up…, 2014, 

35*45cm, engraving on colored 

recycled paper 

A storm is coming…., 2014, 49*24cm, engraving 

Letters meaning wind, written in Japanese 

calligraphy 



ים ֶאת  "הפסוק בעקבות , כולרואה  Israela Angelל      'אנגישראלה   וַיְִּבָרא ֱאֹלהִּ

ים ָבָרא אֹתֹו, ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ,  2014". ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ

. תצריב, מ"ס 25*35  

 .תצריב, מ"ס 50*25גודל , 2014, צמיחה

חבוי אך חופשי  , האדםבמרכז היצירה מוח 

.מן האדמה אל עלהצומח ומעליו , כרוח  

elapubli@netvision.net.il 

God see it all…., 2014, 25*35cm, etch Brain growing up, 2014, 25*50cm, etch 



   Nurit  Eppstein-Ratner רטנר-נורית אפשטיין  

.תצריב/תחריט, 2014, מ"ס 60*50, ורוח מתפרצת -אדמה   

nuritheppstein@gmail.com  

Earth – and erupting wind, 2014, 60*50cm, engraving/etch 



 Nechama Bor נחמה באר  

 .תצריב, מ"ס 30*25גודל , 2014, חומר-אדמה 

,  (בריאה)באדם כי רוח היא 

 תצריב, 2014, מ"ס 25*30

Bor.nechama@gmail.com  

www.nechama-art.co.il 

Land- material, 2014, 30*25cm, etch 
The birth of mankind spirit, 

2014, 25*30cm, etch 



 Burshtein Sara     שרה בורשטיין  

תצריב צילומי, מ"ס 59*44, 2014, אדמה במדבר   

,  מ"ס 44*26,  2014, רוח רעה

.תצריב צילומי וקולאגרף  

הוא  " צילומי"המרחק ה. אדמת הנגבמפה אווירית של 

.ראייהכזווית הרמז השקט לקיומה של הרוח   

שיסודותיו הם  , המוחשי, הפיסי, האורבניהעולם 

הרוח מקיפה אותו. מתמוטט, מעשה ידי האדם  

zeevb3@bezeqint.net 

Land in the desert, 2014, 59*44cm, photo etch 

Bad wind, 2014, 44*26cm, 

photo etch and cola graph 



חיתוך לינו, קולאגרף, מ"ס 24*20, 2014, רוח מדבר Laura Behar לורה בכר    

תצריב ואקווה טינט, מ"ס 24*20,  2014, אדמת מדבר   

תחריט, מ"ס 17*22 , 2014, רוח–אדמה    

beharl@netvision.net.il 

www.laurabehar.co.il ; www.laurabehar.co.cc  

Desert land, 2014, 24*20cm, etch and aqua tint 

Desert wind, 2014, 24*20cm, cola graph, Lino cut 

Earth - Wind, 2014, 17*22cm, engraving 



  Lea Ben Yosef יוסף-לאה בן  

 טינטואקווה תצריב , מ"ס 44*30,  2014, מעל האדמה ובתוכה

leabn@walla.com  

Above and within the earth, 2014, 44*30cm, etch and aqua tint 



   Yael Gover יעל גובר  

 הדפס צילומי, מ"ס 40*30, 2014, סחופת רוחאדמה 

sgover@zahav.net.il 

Land in the desert, 2014, 40*30cm, photo print 



 Ilan Goren     אילן גורן  

,  מ"ס 30*30, 2014, א"תרפאלול  ' ח: נהלל

 .טינטואקווה תצריב 

,   2014, ניגודים, חומר ואנטי חומר

 .טינטואקווה תצריב , מ"ס 20*30

mailan77@gmail.com  

Nahalal: 8th of Elul, 1921, 2014, 

30*30cm, etch and aqua tint 

Matter and anti matter, 2014, 

20*30cm, etch and aqua tint 



 Dov Harel דובי הראל    

,  מ"ס 58*88, 2014, נצחון הרוח 

 תצריב והדפס צילומי

dov_ha@netvision.net.il 

The winning of the spirit, 2014, 

58*88cm, etch, photo print 



 Haya Weisshaus חיה ויסהוז  

,  מ"ס 21*23,  2014, איקרוס

 הדפס צילומי
 הדפס צילומי, מ"ס 42*30, 2014, ורוח אין בו

wilan48@gmail.com  

www.printmaking.co.il 

And his spirit exists no more…, 2014, 

42*30cm, photo print 

Icaros, 2014, 21*23cm, photo print 



 Lea Livne לאה לבנה  

,  2014, בשלכתורוח תעיף עלים 

 .תצריב/תחריט, מ"ס 20*20

,  2014, אפקעם אבא למצודת עין טיול 

 .תצריב/תחריט, מ"ס 20*20

ניגודים משלימים  –מן העין אך סמוי קיים   

 livne@maaganm.co.il  

A trip with father to the Ein Afeq castle, 

2014, 20*20cm, engraving/etch 

Wind is blowing leaves in fall, 

2014, 20*20cm, engraving/etch 



   
      Michal Lebber-Blayer בלייר-מיכל לבר

  
,  2014, המקום שבין האדמה לשמיים

 .תצריב/תחריט, מ"ס 20*30

,  מ"ס 20*25, 2014, אדמהמפלצות 

 .אקווה טינט, תצריב/תחריט

michal.lebber@gmail.com  

The place between earth and sky, 

2014, 20*30cm, engraving/etch 

Earth monsters, 2014, 

20*25cm, engraving/etch 



 

 Ora Lahav-Shaaltiel שאלתיאל-אורה להב

  ,אדוםרוחני ותמרור אזהרה מחול   

 הדפס אבן וסול, מ"ס 40*50 , 2014
 הדפס אבן, מ"ס 40*50, 2014, אלעל

ora_s11@014.net.il 

A spiritual dance with a red traffic light, 

2014, 40*50cm, lithograph and sol print Up to the sky, 2014, 40*50cm, lithograph 



   

Hava  Law-Yone יון-חוה לו
   

 .טינטואקווה תצריב /תחריט, מ"ס 40*40, 2014 ,רוח קדים –שרקיה 

havaly@hotmail.com 

Sharquia- eastern wind, 2014, 40*40cm, engraving/etch and aqua tint 



  Sima Levin סימה לוין

,  מ"ס 42*20 , 2014 ,בלילהביום הוא תהום הר : ניגודים

 .טינטואקווה תצריב /תחריט

 40*40,  2014, גשם בהרי ים המלח

 .ואקווה טינטתצריב /תחריט, מ"ס

Simalevin1@gmail.com 

The mountain of the day is the deep valley of the 

night, 2014, 42*20cm, engraving/etch and aqua tint 

Rain in the mountains of  the dead 

sea, 2014, 40*40cm, 

engraving/etch and aqua tint 



 Ruti Moadi רותי מועדי  

,  מ"ס 30*20,  2013, צמיחה ומכאוב

 .טינטואקווה תצריב /תחריט

 20*20,  2013, (רחם קוצים)סגור /פתוח

 .טינטואקווה תצריב /תחריט, מ"ס

rutim33@gmail.com 

Open/closed , 2013, 20*20cm, 

engraving/etch and aqua tint 

Growth and suffering, 2013, 30*20cm, 

engraving/etch and aqua tint 



 Yael  Sonino-Levi לוי-סונינויעל 

 .קולאגרף, מ"ס 50*40,  2014, רוח –אדמה 

 yaelsonninolevy@me.com .ליתוגרפיה, מ"ס 25*40, 2014, רוח –אדמה 

Earth - wind, 2014, 25*40cm, lithograph Earth - wind, 2014, 50*40cm, cola graph 



 Tamar  Sorkin  תמר סורקין  

  27*24,  2014, ציפור יחידה מעל האדמה

 .חולהדבקת , סול, קולאגרף, מ"ס

,  2014 ?לאן נשאה הרוח את הזרזיר

 .סול, קולאגרף, ליתוגרפיה, מ"ס 15*15

bsorkin@netvision.net.il 

Where did the wind carry away the 

starling? 2014, 15*15cm, lithograph, 

cola graph, sol print 

One bird above the land, 2014, 

27*24cm, cola graph, sol print, sand  



 Yael  Saranga יעל סרנגה  
,  מ"ס 20*30 , 2014 ,רוח רוח

 חיתוך לינו

  ,  2014 ,שמים וארץ

 .חיתוך לינו, מ"ס 25*30

 inland view   

, 2014, מ"ס 10*10

 .חיתוך לינו

sarangayael@gmail.com 

Wind, wind, 2014, 

20*30cm, lino cut 

Heaven and earth, 2014, 

25*30cm, lino cut 

inland view, 

2014, 10*10cm, 

lino cut 



 Margo  Paran מרגו פארן  

, 2014, מ"ס 30*22, ציןאדמת ואדי  .חיתוך עץ, מ"ס 30*22,  2014, רוח נשיפת פיהו

 .חיתוך עץ

margoparan@gmail.com 

His blow of wind, 2014, 30*22cm, wood cut 

Wadi Zin land, 2014, 30*22cm, 

wood cut 



 Hila Tchulsky ולסקי    'הלה צ    

 .טינטואקווה תצריב /תחריט, מ"ס 60*30,  2014, רוח האדמה
hilaart@gmail.com 

The spirit of the earth, 2014, 60*30cm, engraving/etch and aqua tint 



 Ruth  Cimberg רות צימברג  

 .קולאגרף, מ"ס 25*35,  2014, מבט על

 .קולאגרף, מ"ס 25*35,  2014, בסערהאדמה 

llrtd@yahoo.com 

A land in storm, 2014, 25*35cm, cola graph Overview, 2014, 25*35cm, cola graph 



  גדבאן-נדיה קאדרי  

Nadia Kadry-Ghadban 

,  2014, גשמי ורוחני

,  מ"ס 10*15

 .תצריב/תחריט

"  הרעעין "טקס הסרת , גירוש רוחות הרוע

 .תצריב/תחריט, 2014, מ"ס 30*40

Kadry.ghadban@hotmail.com 

Getting rid of the evil spirits ceremony, 

2014, 30*40cm, engraving/etch 

Matter and spirit, 2014, 

10*15cm, etch 



 Miriam  Cojocaru וקרו    'מרים קוג  

,  מ"ס 52*38,  2014, גלוי וסמוי בה: אדמה

 .שינקולה, תצריב, קולאגרף

 38*56,  2014, ורוח בעצים חזק

 .שינקולה, תצריב, קולאגרף, מ"ס

miriam.cojocaru@biu.ac.il 

 Earth: visible and obscure, 2014, 

52*38cm, cola graph, etch and chine collee 

And the storm hits the trees, 2014, 

38*56cm, cola graph, etch and 

chine collee 



 אסתי קולטון  
 אקווה טינט  , צילומיתצריב , תצריב/תחריט, מ"ס 40*20,  2014, חומר ורוח

estikolton@gmail.com 

Worldly and spiritual, 2014, 40*20cm, engraving/etch, photo etch, aqua tint 

Esti  Kolton 



 Adina Kayקיי     עדינה 
,  מ"ס 40*40,  2014, עם הראש בעננים

 .אקווה טינט, תצריב/תחריט

,  מ"ס 30*20,  2014, עם האף באדמה

 .אקווה טינט, תצריב/תחריט

kayadina@gmail.com 

The head in the sky, 2014, 40*40cm, 

engraving/etch and aqua tint 

The nose in the earth, 2014, 30*20cm, 

engraving/etch and aqua tint 



   

 Elinor  Rotem  אלינור רותם
 

,   2013 ,באדמההנוטע  –רוח החלוציות  

 .צילומי, תצריב/תחריט, מ"ס 26*36

,  בחרישהרוח התלהטות : לרוקדות הידד

 .תצריב צילומי, מ"ס 32*25, 2013

www.elinorotem.com 

Elinor-r@bezeqint.net 

The spirit of the Zionism: planting 

the earth, 2013, 26*36cm, 

engraving/etch and photo etch 

Applause to the dancers: the spirit of the 

ploughing, 2013, 32*25cm, Photo etch 



 Rina  Ring   רינה רינג  

 .מונופרינט, תחריט יבש, קולאגרף, מ"ס 30*21,  2014, רוח -אדמה 

ringrn@netvision.net.il 

www.rinaring.com 

Earth - wind, 2014, 30*21cm, cola graph, dry point, mono print 



 Gigi  Ram       גיגי רם 

,  מ"ס 20*40,  2014, גשמי ורוחני

 .תצריב מזוטינט

gigiram1@yahoo.com 

Worldly and spiritual, 2014, 

20*40cm, mezzo tint 



A different physical analysis refers to vectors. Earth represents gravity pooling downwards, while 

wind represents repellent forced moving up away from the surface to the sky, against gravity. 

Movement images describe this view: animals burring themselves in the soil as compared to flying 

birds, trees or buildings in move due to storms.  

The spiritual metaphysical approach is another section, in which earth is the matter and wind is the 

spirit. The earth is practical, worldly, having specific desires. The wind/spirit represents the dreams 

and hallucinations, the aspirations, the hesitation and enthusiasm as to nature's wonders. This 

approach is illustrated by the struggle between man and the Angel coming from heaven as 

compared to earthy mankind. By human beings like Icarus, trying to reach the sun but failing due to 

his ambition. Other spiritual images are related to mankind at its edge points: genesis or mortality or 

lovemaking. Materialism versus spirituality as appears during the creation of a new invention or 

idea (the early "Zionism").  

Another expression of earth – wind/spirit mood is the unity of opposites. Often it is looking at the 

same thing - from different directions. Is it not another example of the human limitations in 

observing multi dimensions at one short glance?  

Earth and wind can also represent the Printmaking art language:  earth can be compared to texture 

while wind represents the line. Combine both in one piece makes a whole world. Or, the shadows 

and dark colors represent the earth while the bright colors are the wind/spirit, abstract image.  
 

I got a variety of works from the artists in this exhibition. I preferred works which incorporated both 

earth and wind in one piece and few approaches in the same work. However, in some cases only 

the combination of two or more pieces did the job. I chose works that emphasize the movement, the 

mystery beneath the surface, the sharp and dramatic seam between different modes of existence, 

works which bring different perspectives on the subject.  

 I hope our shared efforts yielded interesting results.        Haya Weisshaus, 2014   



Earth - Wind /Spirit 

Aristotle, the ancient father of sciences, described the world as composed of four elements: earth, 

air, water and fire.  The earth sits  at the bottom of everything, heavy, dry, cold and motionless. Air 

and water flows on top of it. Both merge heat and cold. Both are light weight, movable and initiating 

movement. Fire, the fourth element, is the one injecting energy, power and life, changing the world. 

The result of merging these four elements is the change process in which the flora and fauna of the 

world are created above the thin crust of the earth.     

 

This basic image of the world was reduced in this exhibition to earth and wind - air in motion. At the 

same time, this exhibition was also expanded to many more directions by using the terminology 

"spirit", expressed in Hebrew by the same word used  for wind. Earth and wind/spirit are 

cornerstones in every way, not just physical, as they blatantly contrast  but are also complementary 

elements. Earth and wind/spirit are two poles of tension and passion. They are a physical reading of 

the world versus metaphysic thoughts. Perhaps like astronomy vs. astrology? Or the consequences 

of an observation of the infinitesimal world by looking through the microscope eyepiece as 

antagonizing an analysis by numbers and letters - as kabalistic explanations do. Maybe like the 

combination of Yin and Yang in eastern beliefs - building the human essence. 

Therefore, this exhibition displays a wide range of approaches to earth and wind/spirit.  

The physical approach, in which earth is the passive voice and wind is the active force, by which 

earth's surface is eroded, along with everything in and on it. This interpretation hides evidence to the 

time dimension – vital to the process of destruction or change relating to the ground, but also to any 

matter. This perspective is fatalistic: chaos is expected to be the ultimate winner. Windswept surface 

erosion images are commonly reflecting it. 
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