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Wystawa w Galerii Re została zrealizowana 
we współpracy z dr Miri Segal – dyrektorem 
studiów magisterskich na Wydziale  
Sztuki Hamidrasha Beit Berl College  
w Kefar Sawa w Izraelu – w ramach progra-
mu tych studiów. W trakcie trwających 
pół roku zajęć o charakterze warsztatowym 
ich uczestnicy pracowali nad projektem dla 
MOCAK-u z wybranym przez Miri Segal 
kuratorem, Maayan Sheleff. Ograniczenia 
budżetowe oraz odległość geograficzna 
dzieląca Polskę i Izrael spowodowały,  
że przywiezienie do Krakowa więk-
szych obiektów czy przyjazd studentów 
do MOCAK-u nie byłyby możliwe.  
W rezultacie postanowili oni zaprezen-
tować swoje dzieła w formie filmu, za-
tytułowanego Obserwacja na odległość, 
będącego jednocześnie dokumentacją  
z montażu wymyślonej wystawy, która 
nie mogła powstać. W wideo, zreali-
zowanym i wyreżyserowanym przez 
Miri Segal, pokazali obrazy, fotografie, 
tkaninę artystyczną, teatrzyk lalkowy,  
animacje i performanse. Projekcję 
uzupełniono o lekkie, łatwe do przewie-
zienia przedmioty i w ten sposób każdy 
artysta, lub duet artystyczny, reprezen-
towany w filmie pokazuje w Krakowie 
jeden obiekt.

Polska

Agnieszka Sachar

Izrael

The exhibition in the Re Gallery has been 
organised in collaboration with Miri 
Segal, PhD, the head of the Postgraduate 
Fine Art Program at Hamidrasha Beit 
Berl College in Kfar Saba, Israel – as 
part of the aforementioned program. 
In the course of the six months of the 
workshop, the participants worked on 
a project for MOCAK, together with 
Maayan Sheleff, the curator selected by 
Miri Segal. Due to limited funds and 
the sheer geographic distance between 
Poland and Israel, it was not possible to 
bring to Krakow large-scale art objects, 
or to have the students travel to MOCAK. 
As a result, they chose to present their 
pieces in the form of a film, entitled 
Remote Viewing that also doubled as  
a documentation of the installation 
of an imagined exhibition that would 
never exist in reality. In the video, 
produced and directed by Miri Segal, 
the students showed their paintings, 
photographs, artistic textile, puppet 
theatre, animations and performances. 
The projection is complemented by 
lightweight, easy-to-transport objects 
and so each artist or artistic duo 
presented in the film was able to exhibit 
one object in Krakow.

Poland Israel

Prace można podzielić na dwie grupy 
tematyczne. Dla pierwszej punkt od-
niesienia stanowi kontekst społeczny, 
w którym funkcjonuje artysta, druga to 
dzieła związane z historią Izraela oraz 
kontekstem geopolitycznym tego kraju. 
Istotnym źródłem inspiracji stały się  
w tym przypadku dzieje budynku miesz-
czącego obecnie Galerię Re. W czasie  
II wojny światowej był on portiernią  
Fabryki Schindlera – miejscem, przez które 
więźniowie przechodzili dwa razy dzien-
nie: rano, w drodze do pracy, i wieczorem, 
gdy wracali do obozu w Płaszowie.

Do pierwszej grupy należą projekty  
Chany Manhaimer i Bezalela Ben Chaima  
oraz Gadiego Kozicha, skłaniające do re-
fleksji nad relacją między twórcą a publicz-
nością. Artyści zastanawiają się nad tym, 
gdzie leży granica między promowaniem 
własnej sztuki a próbą przypodobania się 
odbiorcy. W swoim wideo, składającym 
się z następujących po sobie fotografii, 
Alina Dekel i Anton Avramov operują  
na pograniczu dwóch tematów, pytając, 
co to znaczy być „artystą izraelskim”  
i jak dalece artysta z Izraela może 
uwolnić się od tematyki Zagłady. Prace 
pozostałych twórców odnoszą się do 
tematu Zagłady, historii Izraela i tego, jak 
wpłynęła ona na obecną sytuację społecz-
no-polityczną w tym regionie. Ronit Citri  
i Moshe Roas wykonali obrus, którego 
wzór stanowią nałożone na siebie plany 
obozu koncentracyjnego w Mauthausen. 
Carmit Hassine ilustruje problem ulot-
ności pamięci o zmarłych. Sima Kirschner 
i Nurit Gal komentują los żołnierzy w kraju 

The works can be divided into two 
thematic groups. For the first, the point 
of reference is the social context, in which 
the artist operates; in the second – it is 
works related to the history of Israel and 
the geopolitical context of the country.  
On this occasion, the history of the 
building that houses the Re Gallery 
provided a significant source of inspiration: 
during World War II, it was the Gatehouse 
of the Schindler factory, through which 
the prisoners passed twice daily:  
to check in for work in the morning and 
to check out in the evening, on the way to 
the concentration camp in Płaszów. 

Works by Chana Manhaimer, Bezalel  
Ben Chaim and Gadi Kozich belong to  
the first group; they inspire reflection  
on the relationship between the artist 
and the audience. The authors ask where 
the boundary lies between promoting 
one’s own art and trying to ingratiate 
oneself with the viewer. In their video 
made from still photographs, Alina  
Dekel and Anton Avramov operate at  
the crossroads of two themes, asking 
what it means to be an ‘Israeli artist’  
and to what extent an artist from Israel is 
capable of breaking free from the subject 
of the Holocaust. The works of other 
artists refer to the Shoah, the history of 
Israel and how it has affected the present 
social and political situation in the 
region. Ronit Citri and Moshe Roas have 
made a tablecloth with a pattern of plans 
of the Mauthausen concentration camp 
superimposed one upon another.  
Carmit Hassine illustrates the problem  
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targanym konfliktami. Lilah Markman 
oraz Roni Oren w metaforyczny sposób 
obrazują działanie propagandy. Dafna 
Talmon i Avner Pinchover nawiązują do 
dramatu komór gazowych, stawiając 
pytanie, czy istnieje taki sposób mówie-
nia o tej traumie, który nie wzbudzałby 
kontrowersji. Shulamit Bialy, Jacqueline 
Pearl i Guy Aon, opowiadając historie 
swoich rodzin, poruszają problem imigra-
cji i asymilacji. Komentarzem do całości 
projektu jest performans Karin Dolin. 
Artystka ironicznie oferuje pozostałym 
artystom pomoc, zachwalając swoje 
wszechstronne zdolności.

Wszystkie pokazywane prace można 
odczytać jako nawiązanie do jednej  
z funkcji Galerii Re, która jest jednocze-
śnie przestrzenią promocji wybranych 
dzieł studentów kierunków artystycznych 
i świadkiem historii.

of the ephemerality of the memory about 
the dead. Sima Kirschner and Nurit Gal 
comment on the fate of soldiers in a 
country torn by conflict. Lilah Markman 
and Roni Oren metaphorically illustrate 
the effects of propaganda. Dafna Talmon  
and Avner Pinchover take on board the 
drama of the gas chambers, questioning 
whether there exists a non-controversial 
way of talking about that trauma. 
Shulamit Bialy, Jacqueline Pearl and  
Guy Aon raise issues of immigration  
and assimilation, telling the stories  
of their families. Finally, there is  
a performance by Karin Dolin, which 
provides a commentary to the students’ 
project. In an ironic manner, the artist 
offers her help to the others, boasting 
about her own utility skills. 

All the works on display can be interpreted 
as a continuation of one of the functions 
of the Re Gallery – a space of promotion 
for selected works of art students and 
also a witness of history.

Translated by Anda MacBride

Obserwacja  
na odległość

Maayan Sheleff 

Wspólny eksperyment adeptów studiów 
magisterskich w zakresie Sztuk Pięknych  
w Szkole Artystycznej Hamidrasha

Obserwacja na odległość to eksperyment 
artystyczny poświęcony współpracy   
i  zarazem wielopłaszczyznowa refleksja 
na temat nieobecności. Po zaproponowa-
niu przez MOCAK szkole Hamidrasha  
w Izraelu wystawy prac uczestników stu-
diów magisterskich na Wydziale Sztuki  
kierownicy tych studiów, Miri Segal i Avi 
Lubin, postanowili podejść do rzeczy  
w nietypowy sposób. Zamiast wybierać 
prace kilku „wschodzących gwiazd”, zde-
cydowali się zaangażować do tworzenia  
ekspozycji wszystkich studentów poprzez  
wspólny projekt obu instytucji. Jako kura- 
torka z pewnym doświadczeniem w zakre-
sie przedsięwzięć zakładających ambitną 
współpracę zostałam poproszona przez 
nich o poprowadzenie w semestrze zimo-
wym zajęć warsztatowych, na których stu-
denci pracowaliby nad swoimi pomysłami. 

Podczas kursu poznawaliśmy historię 
miejsca ekspozycji, omawiając między 
innymi położenie MOCAK-u na terenie 
dawnej fabryki Schindlera, dotych-
czasowe ujęcia przez muzeum tematu 
Zagłady, a także nowe elementy narracji 
zarówno Polski, jak i Izraela, odnoszące 
się do wspólnej przeszłości tych państw. 
Omawialiśmy site-specificity, czyli funk-

Remote  
Viewing 
A collaborative experiment by students 
from the Postgraduate Program in Fine 
Arts, Hamidrasha

Remote Viewing is an artistic experiment 
in collaboration, and a multi-layered 
reflection on absence. After MOCAK 
has invited the Postgraduate Program in 
Fine Arts, Hamidrasha, Israel, to exhibit 
student works in the museum, the heads 
of the programme, Miri Segal and Avi 
Lubin, decided to try a unique approach: 
instead of choosing several ‘rising stars’, 
they decided to include all the students in 
the show via a collaborative project. They 
asked me, a curator with some experience 
in challenging collaboration, to tutor 
a laboratory course during the winter 
semester in which the students would 
develop their concept and works. 

During the course we learnt the history 
of the specific exhibition site, discussed, 
among other things, MOCAK’s location 
on the site of the former Schindler factory, 
and ways in which the museum previously 
dealt with the subject of the Holocaust, as 
well as new developments in the narratives 
of both Israel and Poland, related to their 
joint past. We discussed concepts such as 
site specificity and institutional critique, 
and how artists turn budget and production 
limitations into advantages. We debated 
whether we should relate to the Holocaust 
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again, or whether it is a compulsive  
identity complex that should be left behind. 
At the end, many of the works reflect this 
very contradiction between the wish to 
look forward, and the inability to let go of 
the past. 

The name of the project, Remote Viewing, 
hints at various ways in which the project 
relates to absence: due to the lack of 
adequate funds, which did not allow 
shipment of large objects or flying the 
students to Krakow, the chosen project  
is a collaborative two-screen video 
installation. It is a collection of performative 
actions that in fact portray an exhibition 
in a space in the Hamidrasha School of 
Art, in Israel. The students are physically 
absent from their own exhibition, and 
the works are mostly shown as their 
digital manifestations, accentuating the 
limitations and flaws of the medium. 
Showing a variety of mediums subjected 
into the ‘flattened’ or condensed character 
of the moving image enhances the 
precariousness of exhibitions in an era 
in which everyone engages in remote 
viewing. The challenging production 
conditions, quite common in today’s global 
art world, dictate collaboration between 
artists, as well as rethinking formats and 
mediums and finding creative solutions. 
The collaborative process also makes 
present the notion of labour and work 
conditions, which relates to the Museum’s 
site at the former Schindler factory.  
It evokes the ghosts of Poland and Israel’s 
common past in the very idea of absence 
and projected presence. Finally, the term 
‘remote viewing’ is in fact a tactic used by 
both the US and Russia during the cold 
war, a form of discovering the enemy’s 

intentions via telepathy. It ironically hints 
at the common perception of Israelis as 
spies or soldiers. 

As part of the collaborative video piece,  
the students created works individually  
or in pairs. Their connection together in  
a two-channel video installation 
deliberately includes the ‘failed’ takes that 
reflexively bring to light the challenges  
and doubts behind the scenes. 

Chana Manhaimer and Bezalel Ben Chaim 
present Satisfaction Survey – an ironic 
reflection on artists’ wish to please and 
be loved in order to succeed, as well as on 
the participatory trend of art institutions, 
in an attempt to make art more accessible 
to larger audiences. The work shows the 
two artists dressed as scientists, inviting 
the viewers to be part of the ‘Midrasha 
Laboratories’ experiment and examine 
what kind of art satisfies the viewer/
customer. 

Gadi Kozich’s work A Few Words on 
Contemporary Painting by Mr. Shimon Peres, 
shows the painted portrait of Israel’s 
former Prime Minister Shimon Peres, 
famous for his relentless peace-making 
attempts, talking about Israeli art. Before 
the painting, startingly, starts to speak, 
the artist is seen constantly changing 
various paintings on the wall, all 
showing the portrait of Peres, as if in  
a hectic studio visit. The absurdity of  
the talking painting touches the 
impossible longing for recognition of  
a young peripheral artist, as well as  
the gap between the digital realm and 
the traditional romantic notion of 
paintings and painters at work. 

cjonowanie dzieła sztuki w precyzyjnie 
określonym miejscu, krytykę instytu-
cjonalną i twórcze wykorzystanie przez 
artystów ograniczeń budżetowych  
i produkcyjnych. Zastanawialiśmy się,  
czy warto ponownie odnosić się do 
tematu Zagłady, czy też jest to kompul-
sywny kompleks tożsamości, o którym 
należałoby zapomnieć. W efekcie wiele 
prac odzwierciedla właśnie ten dysonans 
pomiędzy nadzieją na przyszłość a nie-
możnością uwolnienia się od przeszłości. 

Tytuł Obserwacja na odległość wskazuje 
różne podejścia uczestników do tematu 
nieobecności: ze względu na niedostatek 
funduszy, który uniemożliwił transport 
dużych obiektów lub przyjazd studentów 
do Krakowa, wybrany projekt jest wspól-
ną dwuekranową instalacją wideo. Sta-
nowi ona zbiór działań performatywnych 
, które składają się na rodzaj wystawy 
zrealizowanej w przestrzeni ekspozycyj-
nej Szkoły Artystycznej Hamidrasha  
w Izraelu. Studenci są fizycznie nieobecni  
na stworzonej przez siebie wystawie,  
a większość prac pokazywana jest w posta-
ci cyfrowej, co uwypukla wady i niedosko-
nałości medium. Pokazanie różnorodnych 
technik w „spłaszczeniu” lub kondensa-
cji, jakie stwarza ruchomy obraz, pod-
kreśla prowizoryczność wystaw w dobie 
powszechnego korzystania ze zdalnego 
podglądu. Wymagające warunki produk-
cji, jakże częste w dzisiejszym globalnym 
świecie sztuki, narzucają współpracę 
między artystami, a także powtórną 
analizę formatów i mediów oraz poszu-
kiwanie twórczych rozwiązań. Proces 
współdziałania uobecnia pojęcie pracy  
i warunków pracy, dotyczące umiejsco-
wienia muzeum na terenie dawnej fabryki 

Schindlera. Przywołuje duchy wspólnej 
przeszłości Polski i Izraela w samej idei 
nieobecności i obecności planowanej. 
I wreszcie – termin „obserwacja na 
odległość” to jedna z taktyk używanych 
zarówno przez Stany Zjednoczone, jak 
i Rosję podczas zimnej wojny, metoda 
wykrywania zamiarów wroga za pomocą 
telepatii. Mamy tu ironiczną aluzję do 
powszechnego postrzegania Izraelczyków 
jako szpiegów bądź żołnierzy. 

W ramach wspólnego projektu wideo 
studenci tworzyli indywidualnie albo  
w parach. Przedstawiająca sprzężenie  
tych działań dwukanałowa instalacja  
wideo celowo zawiera ujęcia „nieudane” –  
przez co wydobywa zakulisowe zmagania 
studentów. 

Chana Manhaimer i Bezalel Ben Chaim 
prezentują Sondaż satysfakcji, ironiczną 
refleksję na temat właściwej artyście 
dążącemu do sukcesu potrzeby zadowo-
lenia odbiorcy i bycia kochanym, a także 
dążenia instytucji sztuki do partycypacji, 
służącej pozyskaniu szerszej publiczności. 
Praca przedstawia dwoje artystów, którzy 
– przebrani za naukowców – zapraszają 
widzów do udziału w doświadczeniu  
„Laboratoriów Midrasha”, badając, 
jakiego typu twórczość satysfakcjonuje 
widza/klienta. 

Praca Gadiego Kozicha Kilka słów pana 
Szimona Peresa na temat współczesnego ma-
larstwa to portret byłego premiera Izraela, 
żarliwego orędownika pokoju, który 
opowiada o sztuce izraelskiej. Nim obraz 
niespodziewanie zacznie do nas mówić, 
zobaczymy, jak artysta przewiesza na 
ścianie inne portrety Peresa, jakby wpadł 
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do studia na chwilę zaprezentować swoje 
prace. Absurdalność obrazu, który mówi, 
dotyka niespełnionej u anonimowych 
młodych artystów potrzeby uznania,  
a także ukazuje rozdźwięk pomiędzy sferą 
cyfrową i tradycyjnym romantycznym 
pojęciem malarstwa i twórczości. 

Karin Dolin przedstawia Specjalistkę: 
wygłasza długi nieskładny monolog, 
w którym proponuje pomoc kolegom 
studentom i widzom. Wymieniając swoje 
niebywałe umiejętności, zapewnia, że 
byle tylko się przydać, zrobi absolutnie 
wszystko, nawet się rozbierze. Specjalistka 
to swoisty pean na cześć nieprawdopo-
dobnych wymagań stawianych współ-
czesnym artystom pracującym w systemie 
neoliberalnym za darmo. Dotyczy także 
dramatycznych dziś warunków pracy, od-
nosząc się do położenia Muzeum na terenie 
budzącej kontrowersje fabryki. 

Nie chcę już być ofiarą Aliny Dekel i Antona 
Avramova to przywołująca stare filmy 
nieme narracja fotograficzna w formie 
czarno-białych kadrów z napisami. 
Opowiada o dwojgu izraelskich artystach 
zaproszonych z pracami na międzyna-
rodowe biennale w 2047 roku. Zgłębiając 
pojęcie „izraelski artysta” z perspektywy 
dziejów, śledzi niezmienność wpływu 
Zagłady na coraz młodsze pokolenia. Na 
drugim ekranie oglądamy reakcje studen-
tów na wyświetlany film. 

Praca ta jest z jednej strony refleksyjnym 
i zabawnym ujęciem procesu twórczego 
studentów oraz ich potrzeby wystawiania 
swoich prac i zadowalania kuratorów.  
Z drugiej zaś ma także pewien mroczny 
aspekt: pokazuje przyszłe prace izra-

elskich artystów jako dydaktyzującą 
nacjonalistyczną propagandę. Próbują 
oni oderwać się od Zagłady, ale też chyba 
potrafią tylko być ofiarami lub prześla-
dowcami. 

Praca Ronita Citriego i Moshego Roasa 
Mapa czerpie z estetyki wystawienni-
czej muzeów sztuki ludowej i designu. 
To swego rodzaju instruktażowe wideo 
opowiada o powstawaniu obiektu tekstyl-
nego stworzonego z różnych map obozu 
koncentracyjnego Mauthausen w Austrii. 

Zaczerpnięte z map przeciwstawne nar-
racje odzwierciedlają politykę obecnego 
rządu Austrii w zakresie kształtowania 
tamtejszej pamięci narodowej. Uzyskane 
dzięki procesowi sitodruku zestawienie 
wielu map obozu ujawnia skryte zdarze-
nia i zamiary. 

Sens tytułowego słowa „mapa” (wyma-
wianego tak samo po polsku i hebrajsku) 
sytuuje się tutaj między dwoma jego 
hebrajskimi znaczeniami: obrusem  
i graficznym przedstawieniem terenu. 
Sam obiekt pokazany jest na drugim 
ekranie jako obrus, w performatywnym 
geście wskazującym jego pierwotne prze-
znaczenie. Językowe analogie i różnice 
sygnalizują potencję konfliktu w dialogu 
między dwoma narodami. 

W pracy Matrioszka Shulamit Bialy dotyka 
doświadczenia imigracji i wysiedlenia. 
Przygląda się różnicom pokoleniowym  
i konfliktom tożsamości dzielącym kobiety 
w jej rodzinie. Shulamit urodziła się  
w Izraelu, jej prababka była komunistką, 
babka antykomunistką, a matka, która 
uciekła z Rosji, osiadła w Izraelu. Historia 

Karin Dolin presents The Specialist: 
she carries on a long and awkward 
monologue, in which she offers her 
help to both her fellow students and 
the viewers. She trots out an absurd list 
of skills, assuring that she would do 
absolutely anything to assist and would 
even volunteer for the sake of sheer 
exposure. The Specialist is a eulogy to 
the impossible conditions of unpaid 
labour expected from the contemporary 
artist under a neo-liberal system.  
At the same time, it refers to the 
general tragic predicament of current 
working conditions, also referencing the 
Museum’s location on the historical site 
of a controversial factory. 

I Don’t Want to Be a Victim Anymore,  
by Alina Dekel and Anton Avramov, is  
a photographic narrative, delivered  
through black-and-white stills and 
subtitles, like an old silent film. It tells the 
story of two Israeli artists called to show 
their works in an international biennial in 
2047. It examines the term ‘Israeli artist’ 
through the lens of the past, and looks 
at how the Holocaust continues to affect 
the younger generations 100 years into  
the future. On the second screen, we see 
the students, seated in the classroom, 
watching the film and responding to it.

The work is, on one hand, a reflexive  
and humorous take on the students’ 
own artistic process and their desire to 
please the curators and have their works 
shown. On the other hand, it also has  
a grimmer layer: it shows the future 
works of Israeli artists as didactic, 
nationalistic propaganda. They attempt 
to steer away from the Holocaust, but do 

not seem able to be anything other than 
either victims or victimizers.

Ronit Citri’s and Moshe Roas’s work Mapa 
draws its aesthetics from displays used in 
folklore and design museums. It is a sort of 
tutorial video, telling the story of a textile 
object made from different maps of the 
Mauthausen concentration camp in Austria.

The opposing narratives derived from the 
maps reflect the politics of the current 
Austrian government in the shaping of 
their national memory. The juxtaposition 
of several site maps through the printing 
process exposes hidden stories and 
agendas. 

The eponymous ‘map’ (the word is 
pronounced ‘mapa’ in both Hebrew and 
Polish), shifts between the two meanings 
of the word in Hebrew: a geographical 
diagram of an area and a tablecloth. On 
the second screen, the object itself is used 
as a tablecloth, in a performative gesture 
indicative of its potential functionality.  
The linguistic similarities and differences 
hint at misunderstandings that could occur 
in a dialogue between two nations. 

In Matryoshka, Shulamit Bialy touches 
on the experience of immigration and 
displacement. She looks at the generational 
gaps and the identity conflicts between  
the women in her family. Shulamit was 
born in Israel; her great grandmother  
was a communist, her grandmother  
an anti-communist, and her mother, who 
has fled from Russia, lives in a settlement. 
The history of her family coincides with 
important historical moments and is full 
of clashing feelings for the USSR and for 
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jej rodziny zbiega się z ważnymi momen-
tami w dziejach i pełna jest sprzecznych 
odczuć wobec ZSRR i Izraela – jak gniew  
i opór z jednej strony, z drugiej zaś 
tęsknota i identyfikacja. Gdy oglądamy 
Shulamit ubraną jak jej krewne, będącą 
jakby ich wcieleniem, głos spoza kadru 
opowiada o ich życiu, a równolegle poka-
zywane są zdjęcia kolejnych bohaterek, 
pochodzące z rodzinnych albumów lub 
wykonane przez Shulamit. 

Sima Kirschner i Nurit Gal prezentują 
pracę Słucham swojego głosu i nie podoba mi 
się jego brzmienie. Pokazuje ona, jak jedna 
z artystek haftuje zdjęcie izraelskiego 
pilota. Czynność haftowania postrzega się 
na ogół jako łagodną i czułą, „kobiecą”, 
czy nawet macierzyńską. Wykonywa-
nie haftu na zdjęciu wydaje się jednak 
niemal agresywne – haft rani wizerunek. 
Na gotowym już, wiszącym obrazie haft 
zasłania twarz pilota, i tak schowaną pod 
hełmem (izraelskie prawo zakazuje żoł-
nierzom z elitarnych jednostek bojowych 
pokazywania twarzy). W ten sposób wy-
dobywa wpisaną w rolę żołnierza utratę 
indywidualności i człowieczeństwa. 
Praca sugeruje idealizację przemocy przez 
społeczeństwo, akceptowaną dla uprawo-
mocnienia pewnych zachowań. Stworzo-
na przez dwie artystki, matki żołnierzy 
Sił Obronnych Izraela, praca ukazuje wy-
korzystywanie „kobiecości” do sankcjo-
nowania i pielęgnowania sfetyszyzowanej 
męskiej dominacji – ale też podważa to 
podejście.
 
W Zapomniałam, po co tu przyszłam Lilah 
Markman i Roni Oren równocześnie 
karmią się nawzajem łyżką na dwóch 
ekranach. Ekrany pokazują w zbliżeniu, 

niesynchronicznie, jak każda z artystek 
karmi i jest karmiona. Praca dotyczy 
kwestii wspólnoty interesów i niesyn-
chroniczności jako anomalii przekazy-
wanej z pokolenia na pokolenie, traktując 
karmienie jako coś odżywczego i zarazem 
metaforę propagandy. Oczekiwania doty-
czące płci zmieniają się tu w monotonny 
spektakl nieustannego odgrywania tożsa-
mości, będącego procesem agresywnym, 
ale też potencjalnie anormalnym (Butler1). 

Praca Carmit Hassine Topniejące maski 
przedstawia maski jej twarzy, wykona-
ne z lodu. Na jednym ekranie oglądamy, 
jak maski wolno topnieją, a na drugim, 
jak koledzy artystki przekazują je sobie 
– topniejące – z rąk do rąk w osobliwym 
performatywnym rytuale. Praca przywo-
łuje obrazy pomników i maski pośmiert-
ne, a także ulotność pamięci. Uwypukla 
i łączy wielorakie aspekty nieobecności, 
przewijające się w innych pracach. 

Jacqueline Pearl i Guy Aon stworzyli Bajkę 
autobiograficzną – podziemną i podświado-
mą podróż między dwoma krainami soli: 
kopalnią w Wieliczce i Morzem Martwym. 
To opowieść o Isaaku Baumie, jednym  
z ocalałych bliźniąt, na których przepro-
wadzał medyczne eksperymenty Josef 
Mengele; siostry Bauma nie odnaleziono. 
Po wojnie wyemigrował on do Izraela  
i pracował przy wydobyciu soli z Morza 
Martwego. Jest dziadkiem Guya. Historia ta 
opowiedziana jest jak bajka, z wykorzysta-
niem teatru lalkowego (figury wycięte są  
z papieru). Ramę stanowi XIX-wieczna 
rycina przedstawiająca kopalnię soli  

1  James Loxley, Being Performative: Butler, w:  
Performativity, Routledge, Londyn i Nowy Jork 2007,  
s. 117-138.

Israel - on the one hand resistance and 
resentment, and on the other, longing 
and identification. The work shows 
Shulamit dressed as her female relatives, 
as if taking their persona, while a voice-
-over tells their story, and shifting still 
images, some taken by Shulamit and 
others from family albums, portray  
the different protagonists. 

Sima Kirschner and Nurit Gal exhibit the 
work I Listen to My Voice and I Don’t Like 
It. It shows one of the artists performing 
embroidery on a photograph of an Israeli 
pilot. The act of embroidery is usually 
perceived as gentle and caring, evocative 
of a ‘feminine’ and even maternal attitude. 
However, performed on a photograph, 
it seems almost violent, the embroidery 
wounding the image. When the picture 
is hung, the embroidery covers the face of 
the pilot, which was already hidden under 
his helmet (the Israeli law forbids to show 
faces of soldiers from elite battle units). 
Thus it emphasizes the loss of individuality 
and humanity that may come with the 
role of the soldier. The works implies 
the sublimation of violence by society, 
condoned in order to legitimise certain 
kinds of behaviour. Created by two artists 
who are mothers to soldiers in the IDF, the 
work implies the use of the ‘feminine’ to 
legitimise and nurture fetishist, masculine 
dominance, but also hint at the possibility 
of subverting it.  

In I Forgot What I Came Here For, on two 
opposing screens, Lilah Markman and Roni 
Oren feed each other simultaneously with  
a spoon. Each screen shows a close-up  
of one of the artists feeding and being fed, 
in an out-of-sync manner. The work evokes 

themes of common interest and lack of syn-
chronisation as a disorder passing through 
generations; and the act of feeding as both 
nourishing and a metaphor for propaganda. 
The gender expectations turn into a repeti-
tive performance of re-enacting identities, 
a violent process, but one which holds its 
potential deviation (Butler1).  

Carmit Hassine’s work Melting Masks 
portrays masks of her own face, made of ice. 
One screen shows the masks slowly melting, 
while the other shows other students from 
the class transferring the masks from one 
hand to the other in a sort of performative 
ritual, while the objects are melting in 
their hands. The work evokes images of 
memorials and death masks, and speaks  
of the fleetingness of memory. It accentuates 
and connects the multiple layers of absence 
that recur throughout the other works. 

Jacqueline Pearl and Guy Aon have  
created an Autobiographical Fairy Tale –  
a subterranean and subconscious journey 
between two salty realms: Wieliczka Salt 
Mines and the Dead Sea. It is the story 
of Isaac Baum, one of Josef Mengele’s 
twins who was the only one of the two to 
survive, as his sister was not found. After 
the war Baum immigrated to Israel and 
worked at the Dead Sea mines. He is Guy’s 
grandfather. The story is told as a fairy tale 
using puppet theatre and paper cut-outs. 
The journey takes place entirely in the frame 
of a 19th century engraving of Wieliczka 
Salt Mines. Historical and imagined scenes 
are interwoven in these carved spaces and 
fantastic landscapes.

1  James Loxley, Being Performative: Butler in: 
Performativity, Routledge Press, London and New York, 
2007, pp. 117-138.
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w Wieliczce. Historyczne i fikcyjne  
sceny wpleciono w baśniowy podziemny 
krajobraz. 

W pracy Spa: Drzewo Życia Dafna Talmon 
i Avner Pinchover odnoszą się do Zagłady 
jako wspólnej traumy izraelskich artystów 
i polskich widzów oraz jego ikonicznych 
przedstawień w sztuce i filmie. Wideo 
pokazuje artystów siedzących na ław-
ce i wpatrzonych w widzów, w scenerii 
przypominającej saunę. Stopniowo coraz 
bardziej zakłopotani, wreszcie oboje kapi-
tulują i obnażają sztuczność całej sytuacji. 

W tym kontekście sauna może przywoły-
wać to, do czego naziści wykorzystywali 
prysznice, a bardziej jeszcze – artystyczne 
i filmowe przedstawienia traumy, np. Lista 
Schindlera, Spielberg’s List [Lista Spielberga] 
Omera Fasta (2003) i obrazoburczy Berek 
(1999) Artura Żmijewskiego, który po 
pokazie w MOCAK-u wzbudził wielkie 
kontrowersje. Brak dramatyzmu i niefil-
mowy charakter pracy oddalają ją jednak 
od wspomnianych utworów. Jak wiele 
artystycznych reprezentacji odnosi się ona 
do niemożności oddania traumy (Caruth, 
Felman), implikując równocześnie samo-
krytycyzm ze strony pokolenia twórców, 
którzy są od tej traumy tak odlegli, że mogą 
tylko uciekać się do odniesień. Kultura 
rekreacji miesza się z ideą cierpienia, ale to 
cierpienie jest również nieautentyczne  
i elitarne – w przeciwieństwie do dotyczą-
cej zbiorowości rany, do której się odnosi. 
Praca wyraża wspólne niezrozumienie hi-
storii i wspólną potrzebę uwolnienia się od 
tych konotacji przy jednoczesnej niemoż-
ności ich uniknięcia. 

Przełożył Paweł Łopatka

In their work The Tree of Life Spa, Dafna 
Talmon and Avner Pinchover refer to the 
Holocaust as a trauma shared by the Israeli 
artists and the Polish viewers, and to its 
iconic representations in art and cinema. 
The video depicts the artists sitting on  
a bench and staring at the viewers, in what 
looks like a sauna setting. They seem to be 
gradually less and less comfortable with  
the situation, until they let go and expose 
the artificiality of the scene. 

In this context, the sauna could bring to 
mind the use of showers by the Nazis, 
but more so, the artistic and cinematic 
representations of that trauma, such as  
the film Schindler’s List, Spielberg’s List by 
Omer Fast (2003), and the infamous Game 
of Tag (1999) by Artur Żmijewski, which 
caused much controversy when shown 
in MOCAK. However, the lack of drama 
and the non-cinematic air of this work 
distance it from the aforementioned works. 
Like many artistic representations, it 
speaks to the impossibility of representing 
a trauma (Caruth, Felman), at the same 
time, however, implying self-criticism 
from a generation of artists who are so far 
removed from this trauma that they can 
only resort to a reference to a reference to 
a reference. The culture of leisure is mixed 
with the idea of suffering, but this suffering 
is also fake and privileged, as opposed 
to the collective wound it references. 
The work communicates a shared lack of 
understanding history, and a shared wish 
to be free of these connotations, alongside 
the impossibility of escaping them.

Obserwacja  
na odległość  
a wspólne 
projekty
W organizowanych przez szkoły artystycz-
ne projektach opartych na współpracy 
widzę istotną wartość: mają olbrzymi po-
tencjał transformacyjny i przynoszą nad-
spodziewane efekty. Wspólne działania 
skutkują silniejszym zaangażowaniem 
studentów w prace kolegów, poszerzając 
tym samym przestrzeń dyskursu. Zwarta 
wspólnota stwarza bezpieczniejszy grunt 
dla badań i doświadczeń, niweluje też 
w pewnym stopniu dotykające artystów 
poczucie osamotnienia i alienacji.  

W tym sensie zazdroszczę twórcom filmo-
wym zaangażowania w proces, w którym 
wiele osób o odmiennych temperamentach 
łączy własne cele i dążenia, by powołać do 
życia nowy utwór. 

Zajęcia w ramach studiów w Hamidrasha  
(porównywalnych z magisterskimi) od-
bywają się w przypominającym kibuc 
powstałym w latach pięćdziesiątych na 
potrzeby partii socjalistycznej ośrodku 
Hamidrasha nieopodal Tel Awiwu. Nasz 
program dydaktyczny zakłada stworzenie 
przestrzeni zacierającej granice między 
studiem, seminarium, projektem i labora-
torium. Eksperymentując z nowymi meto-
dami nauczania, staramy się zachowywać 

I place great value to collaborative 
processes within an art school; these 
have great transformative potential, 
and may produce unexpected fortuitous 
results. Joint actions can lead to a stronger 
sense of students engaging with  
each other’s work, and thus create  
an intensified discursive space. A stronger 
community provides safer ground for 
research and experimentation, and can 
also help alleviate some of the alienation 
and loneliness that are not unusual 
amongst artists.   

In that sense, I have always envied 
cinema creators their involvement in  
a process in which different individuals, 
with their singularities and peculiarities, 
combine their efforts, intentions and 
energies to bring a new film into being. 

The postgraduate programme (parallel 
to the MFA) at Hamidrasha is located 
in a rural area, about 30 minutes north 
of Tel Aviv. Reminiscent of a kibbutz, 
it was constructed as a socialist party 
centre in the 1950s. Our programme 
aspires to create a space that challenges 
the boundaries between a studio,  
a seminar, a project and a laboratory. 

Remote 
Viewing and 
Collaborative 
Efforts

Miri Segal
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równowagę między indywidualnymi 
dążeniami artysty a wspólnotą twórców  
i teoretyków; utworzenie takiej wspólno-
ty jest według nas niezbędne. 

By móc analizować potencjał wspólnych 
działań, nie dyskredytując indywidu-
alności, wypracowaliśmy formę zajęć 
partycypacyjnych: jest to swego rodzaju 
warsztat dla studentów, twórców-peda-
gogów i teoretyków, nieoparty na hie-
rarchicznym modelu krytyki i kontroli. 
Każde zajęcia dotyczą innego tematu i me-
tody, prowadzą je też różni nauczyciele.  

Projekty są zwykle trójetapowe. Najpierw 
staramy się wyobrazić sobie efekt działań, 
omawiając różne – w tym też sprzeczne 
– pomysły. Uczestnicy próbują odnaleźć 
się w temacie, szukając twórczych rozwią-
zań podczas burzliwych dyskusji. Należy, 
rzecz jasna, pamiętać o procedurze podej-
mowania decyzji wewnątrz grupy. 

W drugim etapie pojawiają się konflikty, 
trudności techniczne i nieporozumienia. 
Część uczestników czuje się zawiedziona, 
a powodzenie projektu jest niepewne. 
Etap ten jest swego rodzaju sprawdzianem 
i bywa destrukcyjny albo produktywny. 
W tym drugim wypadku proces wcho-
dzi w trzecią fazę: jeśli projekt przetrwa  
i zostanie zrealizowany, może być bardzo 
ekscytujący i naładowany silną energią. 

Obserwacja na odległość to siódmy projekt 
seminaryjny w ramach naszego progra-
mu. Jego aktualizacja odbyła się 30 marca 
2017 roku w galerii studenckiej w szkole  
i została zarejestrowana jako jedenasto-
godzinny performans. W tym czasie w 
galerii odbyło się jedenaście odrębnych 

We endeavour to experiment with new 
models of learning and teaching in order 
to balance the artist’s need to follow his/her 
personal project against the necessity  
(as we see it) of establishing a community 
of artists and thinkers.

In order to study the possibility of 
the creation of joint actions without 
compromising individuality, we 
devised a format for a participatory 
project seminar – a kind of laboratory 
of students, artists-cum-teachers and 
theoreticians – that is not based on 
the hierarchic model of critique and 
supervision. Each seminar takes a new 
subject and approach and is led by 
different teachers. 

In general, there are three phases in 
each project. First, we try to envision the 
action, with lots of ideas thrown up, some 
contradictory. The participants try to steer 
the subject towards their own ground, 
in a turbulent, collective brain storm of 
creative ideas. Naturally, it is necessary to 
think of a procedure for decision making 
within the group. 

In the second phase, crises occur; technical 
and social problems arise. Some participants 
are disappointed; the feasibility of the 
project comes into doubt. This phase plays 
the part of a breakwater and can be either 
destructive or productive. In the latter case, 
the process proceeds to its third phase – 
that is to say, if the project survives and 
moves to production, it can be very exciting 
and charged with high levels of energy.

Remote Viewing is the seventh project 
seminar within our programme.  

godzinnych wystaw, łącznie z montażem 
i demontażem (siedem wystawduetów 
artystycznych działających wspólnie  
i cztery artystów indywidualnych). Od 
początku do końca rejestracji kamera była 
nieruchoma. Z przyjemnością – choć 
przyznaję, że nie bez trudu – wyreżyse-
rowałam film Remote Viewing. 

Korzenie nauki są gorzkie, ale jej owoce 
słodkie. 

Arystoteles

Przełożył Paweł Łopatka 

Its actualisation took place on 30 March 
2017 in the students’ gallery at the school, 
and was recorded as a performance 
that lasted 11 hours. During that time, 
the gallery carried 11 different one-
hour exhibitions, together with their 
construction and dismantling (seven 
exhibitions by two artists working 
together and four by individual artists). 
The position of the camera did not change 
throughout the entire shooting. I had the 
pleasure and pain of being the director of 
the film Remote Viewing. 

The roots of education are bitter, but the fruit 
is sweet. 

Aristotle
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Gadi Kozich 
Kilka słów pana Szimona Peresa na temat współczesnego malarstwa |  
A Few Words on Contemporary Painting by Mr. Shimon Peres

Ronit Citri, Moshe Roas, 
Mapa | Map

Avner Pinchover, Dafna Talmon 
Spa: Drzewo Życia | The Tree of Life Spa

Guy Aon, Jacqueline Pearl
Bajka autobiograficzna | Autobiographical Fairy Tale

Karin Dolin
Specjalistka | The Specialist

Anton Avramov, Alina Dekel
Nie chcę już być ofiarą | I Don’t Want to Be a Victim Anymore

Nurit Gal, Sima Kirschner
Słucham swojego głosu i nie podoba mi się jego brzmienie |  
I Listen to My Voice and I Don’t Like It

Shulamit Bialy
Matrioszka | Matryoshka

Carmit Hassine
Topniejące maski | Melting Masks

Lilah Markman, Roni Oren
Zapomniałam, po co tu przyszłam | I Forgot What I Came Here for

Bezalel Ben Chaim, Chana Manhaimer
Sondaż satysfakcji | Satisfaction Survey

Obserwacja na odległość
2017, wideo, 51 min, nadzór merytoryczny: Miri Segal
produkcja: Program Magisterski na Wydziale Sztuki Hamidrasha Beit Berl College

Remote Viewing
2017, video, 51 min, content-related supervision: Miri Segal
production: Postgraduate Fine Art Program, Hamidrasha Beit Berl College 

Dwukanałowa projekcja, składająca się z 11 części:
Two-channel projection, consisting of 11 parts:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Kilka słów pana Szimona Peresa na temat współczesnego malarstwa 

Gadi Kozich
(1971, Izrael)

Gadi Kozich (1971, Israel). Painting, 
animation. He studied design at the 
Bezalel Academy of Art and Design in 
Jerusalem, as well as painting in Hatahana 
master class in Tel Aviv University during 
2007–2009. Raised in the Ein Hahoresh 
Kibbutz.

Malarstwo, animacja. Studiował design  
w Szkole Sztuk Pięknych i Rzemiosł  
Artystycznych Besaleel w Jerozolimie  
oraz malarstwo (studia magisterskie)  
w Hatahana Studio w Tel Awiwie (2007–
2009). Wychował się w kibucu Ein Hahoresh.

A Few Words on Contemporary Painting by Mr. Shimon Peres

1
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Mapa

Ronit Citri 
(1975, Izrael)

Moshe Roas 
(Izrael)

Wideo, fotografia, instalacja. Uzyskała  
licencjat z architektury i planowania 
przestrzeni – studia ukończyła w Instytucie 
Technologii w Hajfie Technion. Obecnie 
jest w trakcie studiów magisterskich  
z filozofii na Uniwersytecie Telawiwskim.

Moshe Roas (Israel). Textile, sculpture. 
Roas graduated from Shenkar College 
of Engineering, Design and Art, received 
further training at the Venice Printmaking 
School, Italy, and studied at Haystack 
Mountain School of Crafts in Deer Isle, Maine. 

Ronit Citri (1975, Israel). Video, 
photography, installation. She holds 
a Bachelor of Architecture and City 
Planning degree from the Technion Israel 
Institute of Technology in Haifa. She is 
currently studying towards an MA in 
Philosophy at the Tel Aviv University. 

Tkanina, rzeźba. Ukończył Shenkar  
College of Engineering, Design and Art,  
a także Venice Printmaking School we 
Włoszech. Studiował w Haystack Mountain 
School of Crafts w Deer Isle, Maine.

Map

2
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Spa: Drzewo Życia

Avner Pinchover 
(1980, Izrael) 

Dafna Talmon 
(1972, Izrael) 

Dafna Talmon (1972, Israel). Photography, 
installation, video, performance. Talmon 
holds a BA and MA in geography, 
specialising in Urban Planning, from, 
respectively, Tel Aviv University and  
The Hebrew University of Jerusalem. 

Avner Pinchover (1980, Israel). Drawing, 
printmaking, ready-made. Avner holds 
a Bachelor of Architecture from the 
Technion Israel Institute of Technology, 
2012. He is also a writer and editor. He is 
a regular contributor to art and design 
publications.

The Tree of Life Spa

Rysunek, rytownictwo, ready made.  
Posiada licencjat z architektury, uzyskany  
w Izraelskim Instytucie Technologii Technion 
w 2012 roku. Jest także pisarzem i redak-
torem, jego teksty regularnie pojawiają 
się w publikacjach dotyczących sztuki  
i projektowania.

Fotografia, instalacja, wideo, performans. 
Ukończyła studia licencjackie na Uniwer-
sytecie Telawiwskim oraz magisterskie 
z geografii ze specjalizacją z planowania 
urbanistycznego na Uniwersytecie  
Hebrajskim w Jerozolimie. 

3
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Bajka autobiograficzna

Guy Aon (1986, Israel). Photograhic 
installations. He completed his Bachelor 
of Fine Arts in photography at Bezalel 
Academy of Art and Design, Jerusalem, 
2014 and is a graduate of the exchange 
programme of Mixed Media Department, 
Slade School of Fine Art, London, 2013. 

Jacqueline Pearl (1980, Israel). Design. 
She has graduated from the The School of 
Visual Theater in Jerusalem. 

Guy Aon 
(1986, Izrael) 

Jacqueline Pearl 
(1980, Izrael) 

Instalacje fotograficzne. Ukończył studia 
licencjackie z fotografii w Szkole Sztuk 
Pięknych i Rzemiosł Artystycznych 
Besaleel (2014) oraz, w ramach programu 
wymiany międzynarodowej, uczył się na 
Wydziale Multimedialnym Slade School of 
Fine Art w Londynie (2013). 

Design. Ukończyła The School of Visual 
Theater w Jerozolimie. 

Autobiographical Fairy Tale

4
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Specjalistka

Karin Dolin (1988, USA / Israel) Sculpture, 
drawing, installation. She studied at Minshar 
School of Art in Tel Aviv for four years.

Karin Dolin 
(1988, USA / Izrael)

Rzeźba, rysunek, instalacja. Przez cztery 
lata studiowała w Minshar School of Art  
w Tel Awiwie.

The Specialist

5
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Nie chcę już być ofiarą

Alina Dekel (1988, Israel). Video, 
photography. She completed her BA  
in Fine Arts and Art Education in 2013 at 
Hamidrasha Faculty of Arts Beit Berl. She 
has completed curating studies in the 
Technion Israel Institute of Technology in 
2016. The artist also works as a curator. 

Anton Avramov (1983, Bulgaria / Israel).
Photography, video. During 1998–2002, 
he studied architecture in a special 
program of the European Union – Phare; 
during 1998–2002; between 2008–2011 
studied cinematography in Minshar 
School of Art. Between 2014 and 2016 
the artist established and managed the 
Meshuna Gallery in Tel Aviv.

Anton Avramov 
(1983, Bułgaria / Izrael) 

Alina Dekel 
(1988, Izrael) 

Fotografia, wideo. W latach 1998–2002 
studiował architekturę w ramach pro-
gramu europejskiego Phare, w latach 
2008–2011 kinematografię w Minshar 
School of Art. W 2014 roku założył Meshuna 
Gallery w Tel Awiwie i kierował nią do  
roku 2016.

Wideo, fotografia. W 2013 roku ukończyła 
studia licencjackie z dziedziny sztuki oraz 
edukacji artystycznej na Wydziale Sztuki 
Hamidrasha Beit Berl. Jest absolwentką 
studiów kuratorskich w Izraelskim Instytucie 
Technologii Technion (2016) i poza działal-
nością artystyczną pracuje jako kurator. 

I Don’t Want to Be a Victim Anymore
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Słucham swojego głosu i nie podoba mi się jego brzmienie 

Nurit Gal (Israel). Photography, 
installation. She studied architecture 
and holds a B. Arch from the Technion 
Institute of Technology in Haifa and a 
BA in Social Sciences and Gender from 
The Open University. She has worked 
as an architect for over twenty years.

Sima Kirschner (Israel). Photography, 
photo embroidery, painting, drawing, 
installation. She studied Law at the Tel 
Aviv University and art at Hamidrasha  
BFA Program. She served in the Israeli 
army as a Lieutenant in the Military 
Advocate Office. 

Nurit Gal 
(Izrael)

Sima Kirschner 
(Izrael)

Fotografia, instalacja. Ukończyła studia 
licencjackie z architektury (Izraelski 
Instytut Technologiczny Technion w Hajfie)  
oraz z nauk społecznych i genderowych  
(The Open University). Od ponad 20 lat 
pracuje jako architekt.

Fotografia, haft na fotografii, malarstwo, 
rysunek, instalacja. Studiowała prawo na 
Uniwersytecie Telawiwskim oraz sztukę 
w ramach Programu Licencjackiego 
Hamidrasha. Odbyła służbę w armii 
izraelskiej jako porucznik w Wojskowym 
Biurze Prawnym. 

I Listen to My Voice and I Don’t Like It
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Matrioszka

Shulamit Bialy 
(1989, Izrael)

Fotografia, wideo, performans, instalacja. 
Ukończyła The Naggar Multidisciplinary 
School of Art and Society w Jerozolimie 
(Wydział Fotografii). Artystka należy do 
drugiego pokolenia imigrantów z ZSRR.

Shulamit Bialy (1989, Israel). 
Photography, video, performance, 
installation. Graduated from The Naggar 
Multidisciplinary School of Art and Society, 
Jerusalem (Department of Photography). 
Shulamit is a second-generation 
immigrant from the USSR.

Matryoshka

8



34 35

Topniejące maski

Carmit Hassine (1877, Israel). Painting, 
photography. Carmit holds a BFA from  
the Accademia di Belle Arti di Firenze. 

Carmit Hassine 
(1977, Izrael)

Malarstwo, fotografia. Uzyskała dyplom 
licencjacki w Accademia di Belle Arti di 
Firenze.

Melting Masks
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Zapomniałam, po co tu przyszłam

Lilah Markman (1971, Israel).  
Film. Lilah graduated from Visual 
Communications Studies at the Bezalel 
Academy of Art and Design, Jerusalem. 
She holds a B.A. in psychology and 
communications and a MFA in cinema 
from Tel Aviv University. 

Roni Oren (1980, Israel).  
Installation, photography, performance, 
video. Holds a BA in fine arts and 
education from University of Haifa. 

Lilah Markman 
(1971, Izrael)

Roni Oren 
(1980, Izrael) 

Film. Ukończyła studia z komunikacji 
wizualnej w Szkole Sztuk Pięknych  
i Rzemiosł Artystycznych Besaleel. Posiada 
licencjat z psychologii i komunikacji oraz 
tytuł magistra z dziedziny kinematografii 
– studia ukończyła na Uniwersytecie 
Telawiwskim. 

Instalacja, fotografia, performans, wideo. 
Posiada dyplomy licencjackie ze sztuki  
i edukacji z Uniwersytetu Hajfy. 

I Forgot What I Came Here for
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Sondaż satysfakcji

Bezalel Ben Chaim (1967, Israel).  
Digital design, photography, video.  
A graduate of the Bezalel Academy of Art 
and Design in Jerusalem (B.A. Industrial 
Design, 1994), Bezalel has also lived and 
studied in the UK and the USA. 

Chana Manhaimer (1977, USSR / Israel). 
Video installation, performance, painting, 
net art, artistic action. She graduated 
with Bachelor of Science in Software 
Engineering from Champlain College (USA), 
and has continued to explore various fields 
of knowledge and skills such as curation, 
acting, copywriting and new media. 

Bezalel Ben Chaim 
(1967, Izrael) 

Chana Manhaimer 
(1977, ZSRR / Izrael)

Projektowanie cyfrowe, fotografia, wideo. 
Absolwent Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosł 
Artystycznych Besaleel w Jerozolimie  
(licencjat z designu przemysłowego, 1994). 
Mieszkał i pracował także w Wielkiej Brytanii 
i USA. 

Wideoinstalacja, performans, malarstwo, 
net art, akcja artystyczna. Ukończyła studia 
licencjackie w dziedzinie programowania 
w Champlain Collage (USA). Interesuje ją 
także kuratorstwo, aktorstwo, copywriting 
i nowe media. 

Satisfaction Survey
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