
מליק אוהניאן, נולד בצרפת 
 ב–1969, פועל בפריז ובניו–יורק 

 עת)ים( לצרות, 2009-2008
שעון )פלדת אל–חלד וזכוכית 

 כפור(, קוטר: 150 ס”מ 
מוזיאון ישראל, ירושלים; רכישה 
בנדיבות הוועדה לרכישת אמנות 

עכשווית של ידידי מוזיאון ישראל 
 בצרפת

פיוטר אוקלנסקי, נולד בפולין 
 ב–1968, פועל בניו–יורק ובפריז

בלי כותרת )האפיפיור יוחנן 
פאולוס השני(, 2004

הדפסת צבע ואלומיניום
 x 186 x 211 4 ס”מ

מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 
 ועדת העמיתים לרכישות של 
 ידידי מוזיאון ישראל בארה”ב 

עדן אורבך-עפרת, ישראלית, 
 נולדה ב–1979 

ארבעת הפרשים של 
 הנס הקטן, 2013 

 הקרנת וידאו, 2:40 דק’ מחזורי 
 אוסף האמנית

דן אורימיאן, ישראלי,
 נולד ב–1975

 חדר העבודה של סבא, 2009
 צבעי–שמן על בד, x 50 61 ס”מ

 אוסף האמן

טל אמיתי-לביא וחיימי פניכל, 
ישראלים, אמיתי-לביא נולדה 
 ב–1969, פניכל נולד ב–1972 

 בלי כותרת, 2006-2004
עץ, ברזל וחוט ניילון 

 x 150 x 160 40 ס”מ
מוזיאון ישראל, ירושלים; רכישה 

 בנדיבות קבוצת “כאן עכשיו”
לרכישת אמנות ישראלית, ישראל

מ”ק אשר, הולנדי, 1972-1898
כל יצירותיו להלן מאוסף מוזיאון 

ישראל, ירושלים; מתנת צ’רלס 
ואוולין קרמר, ניו–יורק, לידידי 

מוזיאון ישראל בארה”ב

תהלוכה בקריּפטה
חיתוך–עץ, 1927
x 670 500 מ”מ

טבע–דומם עם ראי
הדפס–אבן, 1934
x 500 397 מ”מ

טבע–דומם עם ראי כדורי
הדפס–אבן, 1934
x 335 380 מ”מ

כף יד עם כדור בבואה 
)דיוקן עצמי בראי כדורי( 

הדפס–אבן, 1935
x 380 250 מ”מ

טבע דומם ורחוב
חיתוך–עץ, 1937
x 580 570 מ”מ

יום ולילה
חיתוך–עץ, 1938
x 450 730 מ”מ

שמים ומים מס’ 1
חיתוך–עץ, 1938
x 520 520 מ”מ

גלגול מס’ 2 
חיתוך–עץ, 1940-1939

x 270 4000 מ”מ 

זוחלים
הדפס–אבן, 1943
x 420 495 מ”מ

מרפסת
הדפס–אבן, 1945
x 297 234 מ”מ

יציע 
שיוף נחושת )מצוטינטה(, 1946

x 322 254 מ”מ

מראת קסמים
הדפס�אבן, 1946

x 414 530 מ”מ

עין
תחריט יבש ושיוף נחושת 

)מצוטינטה(, 1946
x 255 320 מ”מ

פרש
חיתוך–עץ צבעוני, 1946

x 308 513 מ”מ

מעל ומתחת
הדפס–אבן, 1947
x 570 270 מ”מ

עולם אחר
תחריט עץ וחיתוך�עץ, 1947

x 400 330 מ”מ
 

ידיים רושמות
הדפס–אבן, 1948

x 415 525 מ”מ

בית מדרגות
הדפס–אבן, 1951
x 596 377 מ”מ

שלולית
חיתוך–עץ צבעוני, 1952

x 315 400 מ”מ

יחסיות
הדפס–אבן, 1953
x 390 405 מ”מ

עומק
תחריט עץ וחיתוך–עץ 

צבעוני, 1955
x 425 303 מ”מ

שלושה עולמות
הדפס–אבן, 1955
x 480 320 מ”מ

גלריית הדפסים
הדפס–אבן, 1956

x 415 410 מ”מ

העבודות בתערוכה
סדר המידות: גובה x רוחב x עומק

מערבולות
חיתוך–עץ צבעוני, 1957

x 562 317 מ”מ

גבול עיגול מס’ 3 
חיתוך–עץ צבעוני, 1959

x 470 530 מ”מ

עולים ויורדים
הדפס–אבן, 1960
x 480 394 מ”מ

מפל מים
הדפס–אבן, 1961
x 534 435 מ”מ

טבעת מוביוס מס’ 2
חיתוך–עץ צבעוני, 1963

x 580 311 מ”מ

משעול החיים מס’ 3 
חיתוך–עץ צבעוני, 1966

x 463 444 מ”מ

ברתולומאו בטרה, איטלקי,
 1688-1639 בקירוב 

דומם עם כלי נגינה וספרים, 
 המחצית השנייה של המאה ה–17

 צבעי–שמן על בד, x 70 82.5 ס”מ
מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 

 לילה והרמן שיקמן, ניו–יורק,
 לידידי מוזיאון ישראל בארה”ב 

ניב משה בן–דוד, ישראלי, 
 נולד ב–1973

 ְגריד אדום, 2010
 מיצב וידאו: אדמה, זכוכית ופסקול

 x 75 x 50 100 ס”מ
 אוסף האמן

קטע מן הסרט: “האובייקט, 
 האובייקט היקר”, 2008
 בימוי: ונדי ברלין שפיר

 הפקה: מיכאל אדלר 
 2 דק’ )האורך המלא: 54 דק’( 

נעם ברסלבסקי, נולד בישראל 
 ב–1961, פועל בברלין

 השתקפות, 1996
 מיצב: עירוב טכניקות, x 5 3.5 מ’

 אוסף האמן

אורי גרשט, נולד בישראל ב–1967, 
 פועל בלונדון

 ציפור נופלת, 2008
 וידאו, 5:51 דק’

אוסף האמן, באדיבות גלריה נגא 
 לאמנות עכשווית, תל–אביב

אורלי הומל, ישראלית, 
 נולדה ב–1975 

 נדנדת צמיג, 2011
עירוב טכניקות

 x 76 x 295 56 ס”מ
 אוסף האמנית 

תמר הרפז, ישראלית, 
 נולדה ב–1979

Girl-to-Gorilla )מנערה לגורילה(, 
2012 

מיצב: לוחות זכוכית, פנס, 
מערכת עמעום תאורה
 x 200 x 210 160 ס”מ

באדיבות האמנית וגלריה זומר 
 לאמנות עכשווית, תל–אביב

ויקטור וזרלי, יליד הונגריה, 
 פעל בצרפת, 1997-1908

 וגה 2, 1957
 צבעי–שמן על בד, x 130 195 ס”מ

מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 
האמן באמצעות ידידי מוזיאון 

 ישראל בצרפת

 גל וינשטיין, ישראלי, נולד ב–1970 
 נוף אנגלי, 2012-2011
צמר צבעוני על דיקט 

 x 120 120 ס”מ 
 אוסף פרטי

 גיא זגורסקי, ישראלי, נולד ב–1972
 כיסא, 2011

ברזל, מראות, מנורות לדים 
 x 45 x 114 44 ס”מ

באדיבות האמן וגלריה זומר 
 לאמנות עכשווית, תל–אביב

 רענן חרל”פ, ישראלי, נולד ב–1957
 3 ארגזים, 2008

 קרשי בניין, x 50 30 ס”מ בקירוב
 אוסף האמן 

 בני מאור, ישראלי, נולד ב–1954 
 בלי כותרת )לוח מודעות(, 2013

 צבעי אקריליק על גבס, x 1 1.5 מ’
 אוסף האמן

ג’רי מקמילן, אמריקני, 
 נולד ב–1936 

 בלי כותרת )שקית זהב(, 1971 
עירוב טכניקות 

 x 10.5  x 18.8 6.2 ס”מ 
מוזיאון ישראל, ירושלים; עיזבון 
אוסף סם שפיגל לידידי מוזיאון 

 ישראל בארה”ב

טים נובל וסו ובסטר, נולדו 
בבריטניה, נובל ב–1966, 

 ובסטר ב–1967 
 איש צעיר, 2012

סולם עץ, שיירי עץ, מקרן 
 x 213 x 338 58 ס”מ

 גלריה BLAIN|SOUTHERN, לונדון

 מירי סגל, ישראלית, נולדה ב–1965 
 חי דומם בעונת המלפפונים, 2003

מיצב וידאו: לוח זכוכית, מראה, 
אגרטל, x 4 4 מ’;  הקרנת וידאו עם 

 פסקול, 5.30 דק’
 אוסף דורון סבג, תל–אביב

 מיכאל ספרר, ישראלי, נולד ב–1975
 בלי כותרת )כרובית(, 2010

פוליסטרין מוקצף, ג’זמונייט, 
סיליקון וצבענים, גובה: 30 ס”מ, 

 קוטר: 55 ס”מ
אוסף האמן

ג’יג’י סקריה, נולד בקרלה, הודו, 
 ב–1973, פועל בדלהי 

 מעלית מתת–היבשת, 2011
מיצב וידאו: שלוש הקרנות אחוריות, 

 דלת מעלית, קונסטרוקציית פלדה
אוסף האמן, אקדמיה לאליט קאלה, 

ניו–דלהי, וגלריה קמולד פרסקוט 
רוד, מומביי; הופק בשיתוף פעולה 
עם מוזיאון תל–אביב לאמנות ועם 

 חברת אלקטרה

סשה סרבר, ישראלי, נולד ברוסיה 
 ב–1973

 פינוקיו, 2005
 קלקר צבוע, x 120 x 40 60 ס”מ

מוזיאון ישראל, ירושלים; 
רכישה בנדיבות ועדת הרכישות 

ארטויז’ן, ישראל 

קרן ענבי, ישראלית, נולדה ב–1974
 בלי כותרת, 2010

פרספקס חתוך בלייזר 
 x 150 150 ס”מ
 אוסף האמנית

  
 בלי כותרת, 2010

 מגזרת נייר, x 80 ,5/6 40 ס”מ
 אוסף האמנית

  
עינת עריף-גלנטי, ישראלית, 

נולדה ב–1975
דומם עם אבטיח 

 וגיטרה חשמלית, 2001
הדפסת צבען עמידה 

 x 65 100 ס”מ
 אוסף האמנית

  
 ,(trompe l’oeil) "העין “המשוטה

2001 
 הדפסת צבען עמידה, x 76 80 ס”מ

 אוסף האמנית

סיל פלויר, נולדה בפקיסטן ב–1968, 
 פועלת בלונדון ובברלין

 מערכה כפולה, 2006
הקרנת אור: פנס תאטרון ועדשות 
“פוטוגובו” באיכות עילית, מידות 

 משתנות
מוזיאון ישראל, ירושלים; רכישה 
בנדיבות הוועדה לרכישת אמנות 

עכשווית של ידידי מוזיאון ישראל 
 בארה”ב, ניו–יורק  

 טום פרידמן, נולד בארה”ב ב–1965
 בלי כותרת )טרנטּולה(, 2001

יער, x 13 x 2 14 ס”מ   ּשׂ
מוזיאון ישראל, ירושלים; רכישה 

 בנדיבות ועדת העמיתים לרכישות
 של ידידי מוזיאון ישראל בארה”ב

 טל פרנק, ישראלית, נולדה ב–1973
 נוזל שחור, 2012

אם די אף וצבע אפוקסי
 x 250 x 180 7 ס”מ

 אוסף האמנית

 אטוורט קוליר, הולנדי, 1708-1642 
טבע דומם עם דיוקן המלך צ’רלס 

 הראשון, 1670
 צבעי–שמן על בד, x 44 55 ס”מ
מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 

אברהם מ’ אדלר, ניו–יורק, 
באמצעות קרן התרבות 

 אמריקה-ישראל

מאוריציו קטלן, נולד באיטליה 
 ב–1960, פועל בניו–יורק ובמילנו

 תיירים, 1998
 15 פוחלצי יונים, מידות משתנות
מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 

פרנסואז וקלוד סגלו, פריז, לזכר 
 בתם סופי לורנס

טליה קינן, ישראלית, נולדה ב–1978 
 בלי כותרת )סוס(, 2007

מיצב וידאו: סאונד, קרש עץ, 
 x 205 20 ס”מ, 2 דק’ מחזורי

אוסף האמנית, באדיבות גלריה נגא 
 לאמנות עכשווית, תל–אביב

 פרח עם שורשים שחורים, 2012
 דיו על קיר והקרנה, x 180 50 ס”מ 
אוסף האמנית, באדיבות גלריה נגא 

 לאמנות עכשווית, תל–אביב

רוני ראובני, ישראלית, 
 נולדה ב–1986

 טבע דומם, 2013
 חומר פולימרי )פימו(, x 60 60 ס”מ   

 אוסף האמנית 

בריג’יט ריילי, נולדה 
 בבריטניה ב–1931

 פס 1, 1979 
 אקווטק על פשתן, x 115.7 253 ס”מ   

מוזיאון ישראל, ירושלים; מתנת 
 אודרי סאקר, לונדון

ערן רשף, ישראלי, נולד ב–1964
 שערים, 2007-2003

 צבעי–שמן על לוח, x 302 247 ס”מ
 אוסף פרטי 

 עלה, 2013
צבעי–שמן על נייר מוצמד לעץ

 x 31.5 26.5 ס”מ
 אוסף רחל ויעקב קסטנבאום

בוקי שוורץ, ישראלי, 2009-1932 
 ריבוע משתנה, 1976

 מראה ואבן,  x 113 x 78 57 ס”מ
מוזיאון ישראל, ירושלים; רכישה 

 בנדיבות קרן יששכר חיימוביץ

 חוט אדום, 1997
פלדה, מראה וחוט אדום 

 x 80 x 60 20.5 ס”מ
 אוסף איל רפפורט

 הכיסא, 1980
מיצב וידאו: מצלמת וידאו ומרקע, 

 כיסא, צבע על רצפה וקירות 
 x 5 6 מ’  בקירוב

 שחזור: איל רפפורט
 באדיבות אלמנת האמן, זיוה שוורץ

גיל שחר, נולד בישראל ב–1965, 
 פועל בדיסבורג, גרמניה

 וילון, 1993
 פיברגלס וצבע, x 68 68 ס”מ

 אוסף דורון סבג, תל–אביב 

 בלי כותרת, 2000
 יציקת אפוקסי וצבע  

 x 23 x 92 27 ס”מ
 אוסף ג’ני וחנינא ברנדס, תל–אביב

 בלי כותרת, 2001
 יציקת אפוקסי וצבע

 x 35 x 38 33 ס”מ
 אוסף ג’ני וחנינא ברנדס, תל–אביב

בלי כותרת )מן הסדרה “בדים”(, 
2004 

צבעי אקריליק על פוליאסטר וסיבי 
 זכוכית, x 53 59 ס”מ

 אוסף פרטי 

בלי כותרת )מן הסדרה “בדים”(, 
2005 

 יציקת אפוקסי וצבע, x 60 50 ס”מ
 אוסף ג’ני וחנינא ברנדס, תל–אביב



מליק אוהניאן
פיוטר אוקלנסקי

דן אורימיאן
עדן אורבך-עפרת

טל אמיתי-לביא וחיימי פניכל
מ”ק אשר

ברתולומאו בטרה
ניב משה בן–דוד
נעם ברסלבסקי

אורי גרשט
אורלי הומל

תמר הרפז
ויקטור וזרלי
גל וינשטיין
גיא זגורסקי
רענן חרל”פ

בני מאור
ג’רי מקמילן

טים נובל וסו ובסטר
מירי סגל

מיכאל ספרר
ג’יג’י סקריה

סשה סרבר
קרן ענבי

עינת עריף-גלנטי
סיל פלויר

טום פרידמן
טל פרנק

אטוורט קוליר
מאוריציו קטלן

טליה קינן
רוני ראובני

בריג’יט ריילי
ערן רשף

בוקי שוורץ
גיל שחר

Melik Ohanian

Piotr Uklański
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