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זיוה ילין בגלריה כברי 

תערוכת היחידה של האמנית זיוה ילין, בגלריה כברי מקשרת בין פריפריות קיבוציות, גליל ונגב, בארי וכברי. ילין, מביאה פרשנות אישית למראות, 
נופים ואובייקטים מוכרים. היא מטפלת בחומרי הזיכרון, מקלפת ומשילה, מחברת וממציאה, מציירת ובוחנת את אמיתות הדימוי ואת טיבה של 

הנוסטלגיה.  
במרכז התערוכה ניצבת ערימת רהיטים חלולים מנייר אריזה חום. מצבור מתפרק וזולג שנבנה בעמלנות. רהיטים שנאספו, נעטפו, הושלו מקליפתם 

ונערמו אלו על אלו. חפצים מהסביבה הקיבוצית המעוצבים בשפה הנעה בין הריאליסטי לפואטי. 
מהו התדר שפועל אצלנו בגוף, במפגש הישיר עם מושאי הזיכרון, השולחים אותנו במנהרת זמן אל העבר? הרגש החומל שניצת למראה המוכר 
והאבוד בזמן. ילין, מפגישה אותנו עם החמקמקות של הרגע ומהדהדת עבורנו את השאלה הגדולה של הקיום, שאלת הזיכרון והשכחה, הזהות 

והמקום.
דר' זיוה ילין - אמנית, מנהלת ואוצרת גלריה בארי. עומדת בראש לימודי התמחות באמנות מכללת קיי. 

אוצרת: תמר הורביץ ליבנה

ערימה
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The solo exhibition of the artist Ziva Yelin, at the Cabri gallery connects the peripheries of kibbutzim, Galilee, and Negev, Beeri, and Cabri. 
Yalin, brings a personal interpretation to sights, landscapes, and familiar objects. She handles memories, peels, and sheds, composes, invents, 
draws, and examines the truth of the image and the nature of nostalgia.
In the center of the exhibition stands a pile of hollow furniture made of brown wrapping paper. A decomposing and leaking reservoir built with 
toil. Furniture that was collected, wrapped, removed from their shells, and piled on top of each other. Objects from the kibbutz environment 
were designed in a language that ranges from realistic to poetic.
What is the frequency that operates our body, in the direct encounter with the objects of memory, which send us through a time tunnel to 
the past? The compassionate feeling sparked by the familiar sight lost in time. Yalin, brings us together with the elusiveness of the moment 
and echoes for us the great question of existence, the question of memory and forgetting, identity and place.
Dr. Ziva Yalin - artist, manager, and curator of Beeri gallery. Leading the art faculty at Kay College. 

Curator: Tamar Hurvitz Livne
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