
 
 
 ירושלים / 23בצלאל, יפו 
 
 התכתבויות

 23.12.10 עד 26.10.10

 20:00באוקטובר בשעה  26גית ביום שלישי יהפתיחה החג

 
שמח להודיע על הפתיחה הרשמית של האתר החדש של בצלאל במרכז ירושלים עם תערוכת "התכתבויות"  23 יפו
 המשלבת עשרים אמנים מהארץ ומחו"ל. 
-בצלאל במרכז ירושלים, נמצא בקומה השלישית של בנין הדואר שנבנה בזמן המנדט. זהו חלל ענק של כ האתר החדש של ,23יפו 
 מ"ר המשלב לימוד, יצירה ותצוגה והוא נועד לתת בית לפרקטיקות חדשות באמנות ועיצוב ולחבר בין פעולה, מחקר ותיאוריה.1000
 
די, במרכזיית הטלפונים הישנה שמעל הדואר המרכזי, היחו מוואת מיקו הרישמית של האתר כדי לחגוג את הפתיחה
מספר רב של  התקבלזמנו אמנים בינלאומים להתכתב עם אמנים מקומים וליצור יחדיו עשר עבודות משותפות. וה
שמימשו אותן. חלק מהעבודות פרפורמטיביות וכוללות סדרה של  ,אמנים מקומייםשהועברו ל ,לעבודה "הוראות"
 בחלל; חלק אחר כולל מיצבי פיסול, ווידאו, ואפילו גידול צמחים. פעולות שיבוצעו חי
 
בוחנת את אפשרות התקשורת והחליפין באמנות. העבודות, שנוצרו במיוחד עבור הפתיחה, מתפרשות  התכתבויות
על פני מרחב גיאוגרפי ותרבותי עשיר, ומשקפות את הכלכלה הגלובלית, את הרשתות החברתיות וגם את אופני 
אמנות על פי הוראה" או "אמנות דואר", התערוכה " תנועות כמו שרות האינטימיים בעידן הדיגיטלי. בעקבותההתק
 60-הנוכחית בוחנת את האפשרות של סיכון, מקריות, שחרור ואובדן שליטה באמנות. אך מעבר לניסיונות של שנות ה
ירה תוך שיתוף או החלפה של גוף בגוף לשיחרור של האמנות מהאמן, תערוכת "התכתבויות" מציעה מודל של יצ
 ותודעה בתודעה.  
 
מעין שטראוס, עפרי אמרי קהן, ין אליקים, ניר הראל, תכלת רם, ימעאתי אברג'יל,  בין האמנים המשתתפים:
שחורי,  אביב דניאל יהל, יערה כהן, ,ג'ונתן קיטס, קולין שמפסו, לינדסי לאוסון ,זפאטהפאבלו פרננדס כנעני, 
 פרייטאס, ומיה מוצ'בסקי פרנס. -ני, לי אורפז, אנדרו דהרוני קר
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Bezalel, Yaffo 23/ Jerusalem 
 

Correspondences 
October 26, 2010—December 17, 2010 

 
Special Opening Reception, Tuesday, October 26, 20:00 

 
Bezalel, Yaffo 23 is pleased to announce the official opening of its new space with a special exhibit 
“Correspondences” that combines international and local artists.   
 
Yaffo 23, part of Bezalel Academy of Arts and Design, is a new art site located in downtown 
Jerusalem, on Yaffo st. It occupies the 3rd floor of the old central post-office building from the time 
of the British Mandate, a huge 1000m (10,000SF) facility that houses new practices in art and 
design and combines research, theory, and action. 
 
To celebrate our opening and our location, in what used to be the central telephone directory 
service, and above the historic post office of Jerusalem, we invited international artists to 
correspond with local ones creating ten new collaborative works. 
 
We received a large number of instructions and matched the most intriguing ones with local artists 
who translated, performed and realized the work. The pieces are therefore all collaborative--the 
product of dialogue and correspondences. Some works are performative and include a set of 
activities that will be carried out in the space at the opening night and throughout the duration of 
the exhibition. Others are sculptural installations, video works, and even a facility for growing 
plants.  
 
Correspondences explores the possibilities of communication and exchange in art. The works 
extend geographically and temporally and draw upon diverse sources reflecting on the current 
state of the global economy, social networks, and intimate relations among partners. Following the  
avant guard tradition of “art by instruction” and “mail art” this project explores the possibility of risk, 
accidents and loss of control, playing with the notion that the artist today is no longer an 
independent, solitary agent but an interpreter and cultural translator.   
 
The participating artists include: Ofri Cnaani, Pablo Fernandez Zapata, Jonathon Keats, Etti 
Abergel, Colin Champsaur, Lindsay Lawson, Yaarah Cohen, Maayan Strauss, Aviv Schecori, 
Ronny Carny, Leigh Orpaz, Nir Harel, Tchelet Ram, Andrew De Freitas, Maya Muchawsky 
Parnas, and Maayan Elyakim.  
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