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אילנה אלוביק נולדה למשפחה של ניצולי שואה ופיתחה את הכישרון האמנותי המולד 

שלה מגיל צעיר. כישרון זה אפשר לה לבטא את עצמה בתחומים אמנותיים שונים כולל 

ציור, קרמיקה, עיצוב זכוכית ועיצוב תכשיטים.

להכרה  זכה  שלה  הכישרון  כלשהי,  פורמאלית  הכשרה  רכשה  שלא  למרות 

בצה"ל, בו שירתה כשרטטת מפות בחיל המודיעין. לאחר שירותה הצבאי היא הועסקה 

כשרטטת באחד ממשרדי האדריכלות המובילים בארץ.

זמן קצר לאחר השחרור החלה אילנה לנסות אופני–הבעה אמנותיים שונים, 

תחילה בסריגה — תחום בו פיתחה עיצובים מורכבים ביותר. בהמשך היא החלה לעבוד 

בזכוכית והפיקה יצירות בסגנון טיפאני. מאוחר יותר היא הפנתה את כישרונותיה 

בירושלים  העתיקה  בעיר  מביקוריה  שקיבלה  השראה  בעקבות  התכשיטנות,  לתחום 

ומעבודות של תכשיטנים בדואים. היא עיצבה מחרוזות מחרוזים ישנים ועשתה שימוש 

ואבן  ענבר  אדמדם(,  בגוון  טובה  )אבן  קורניליאן  אלמוגים,  כגון  שונים  בחומרים 

וחדשנות  המצאה  כושר  הפגינה  היא   — חומרי–גלם  להשיג  וכשהתקשתה  טורקיז, 

והשתמשה בחומרים מודרניים יותר, ואפילו יצרה חרוזים משלה. בשלב מאוחר יותר 

פנתה אילנה לפיסול, קרמיקה וציור.

החלה  היא  מכן  לאחר  מיד  השחלות.  סרטן  אילנה  אצל  אובחן   2001 בשנת 

ליצור עבודות ששיקפו את הטיפול שעברה והציגו נשים הסובלות מן המחלה. כאשר 

עוד  מסוגלת  היתה  לא  כאשר  ולבסוף,  ולציור,  לקרמיקה  חזרה  היא  נחלש,  כוחה 

לצייר — לרישום. למרבה האירוניה, למרות שחייה קרבו אל סופם תפוקתה האמנותית 

גברה והגיעה לרמות גבוהות יותר מכפי שהיתה אי פעם בעבר, והיא המשיכה לתכנן 

יצירות אמנות חדשות לעתיד. היא המשיכה להיות יצירתית ממש עד הסוף, והפרויקט 

האחרון שלה היה עיצוב אנדרטה להנצחת זכרו של בן אחיינה שקיפח את חייו בנסיבות 

טרגיות. בנובמבר 2006, לאחר מאבק ממושך ואמיץ נגד מחלתה, אילנה נפטרה.

בשנת 2008 חלק בית הנבחרים של מדינת מסצ'וסטס כבוד לאילנה בתערוכה 

של יצירות האמנות שלה שהתקיימה בבניין בית הנבחרים של המדינה.

משפחת אלוביק מקיימת קשרים איתנים עם ישראל ועם הקהילה היהודית. 

הם עלו לארץ במהלך שנות השישים וחזרו למיאמי לפני כ–15 שנה. הקשרים הללו 

נשמרים באמצעות הילדים והנכדים של בני הזוג אלוביק, החיים בישראל.

אילנה אלוביק, 2001
Ilana Elovic, 2001
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צפריר
ברנד י  ע ו ר ר  ” ד

אמנון בן–עמי הוא אמן–כותב. כתיבתו, שנסובה בעיקר על ציור, היא ציורית — ואילו 

או  הירוגליפים  המאזכר  כתב–ציור  מעין  הזה,  ההיבריד  לשירה.  משול  שלו  הציור 

ציורי קיר במערה — הוא בה–בעת טבע ודימוי של הטבע: 

החזית של הציור היא ציור, אך ורק ציור. אבל אילו שאלו את הציור — מפני 

להתחזות,  רוצה  היה  מכל  יותר  למה   — דבר  כל  היא  העכשווית  שהאמנות 

היה משיב לכתיבה, וביתר מיקוד, אם היה נשאל, היה משיב — לשירה. לא 

של  למתיקות  לא  הקולנוע,  של  לפתיינות  לא  האדריכלות,  של  למגלומניה 

המוסיקה )בן–עמי, מחברות, 30.10.11(.

בעדינות,  בהן  טופח  שקט  משהו  מדויקת.  בקלות  מתאפיינות  בן–עמי  של  העבודות 

נושב בהן כמו צפריר; כאילו נעשו מתוך נקודת המבט של רוח הבוקר, או של הטל; 

כאילו תנועת העשב ציירה אותן. גוף העבודות מגוון ורחב — דימויים של נעליים ושל 

זרעים, תנוך אוזן, עטיפות מסטיקים. אך הקלילות משמשת לו עיקרון מאחד. זוהי 

קלילות של יד–אמן ושל עבודה ללא מאמץ, במקצב הדדי מתואם של הכותב והנכתב; 

קלילות שהיא כח שקט ובלתי מובס השֹורה בדברים כמו חום קל, כמו קפל בנבכים; 

בהתאמה לעצמה. 

ירושלים של בן–עמי היא תא מהדהד או רחם שבו משתרגים בנוחות ריחות, 

ההתקיימות.”  ועוד.  עוד  נולד  הקיום  ועוד.  עוד  נולד  “העולם  וצלילים:  צבעים 

)שם(. האם ישנו עדיין מקום בעולם שהקיום בו כה פשוט וכה מורכב? ירושלים, כפי 

שאומרים כולם, היא עיר של ניגודים, אבל יש בה גם פשטות של קיום, סוג של שהות 

או של השהייה שמאפשרת למי שמתגורר בה לקום בבוקר, ולהיות. 

עבודתו  עם  במפגש  המתעוררת  השלווה,  הקבלה  תחושת  את  להבין  כיצד 

של בן–עמי? אולי זוהי ‘דרך האמצע’, האיזון העולה מדבר המונח במקומו — שאינו 

פרס בצלאל ע"ש אילנה אלוביק להצטיינות באמנות נוסד בשנת 2012 על–ידי משפחת 

כבוד  החולק  כפרס  ירושלים,  ועיצוב  לאמנות  בצלאל  האקדמיה  בשיתוף  אלוביק 

את  מבטא  שהוא  תוך  הנדיר,  האמנותי  כישרונה  ואת  אילנה  של  זכרה  את  ומנציח 

אישיותה ורוחה.
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‘מושלם’ או ה’טוב ביותר’ אלא זה הנכון לו: כאן ועכשיו, ברגע. רבות מן העבודות 

מציגות נקודות איזון כעין זו: אדם העומד כחסידה ומאוזן בסיגריה שבפיו, מנגנון 

של שיווי משקל, אגל זיעה. זוהי עבודה כמעט ללא עבודה, התגלות ללא חשיפה; שוב 

הרוח הקלילה של הבוקר, שמניפה אותנו לעבר יום חדש בכל יום מחדש. 

השקט שבן–עמי מכניס לקיום, כמו בסדרת הציורים של הר סנט–ויקטואר 

שאותו הוא מצייר שוב ושוב לאחר סזאן, נותן לקיים להתגלות ללא מאמץ. הפילוסוף 

מוריס מרלו–פונטי מצוטט ב”ספק של סזאן” את הצייר: “הנוף חושב את עצמו בי ואני 

התודעה שלו”.1 כך בן–עמי לא מצייר את הנוף אלא נותן לו להתנסח מעצמו. הציור 

מִאיר את הדבר וכך מאפשר לו להתגלות: “את מה שאני יודע איני יכול לצייר, אבל 

הקיום הזה מאפשר לי לעשות עוד ועוד עבודה. לעבוד! וגם לכתוב. עוד ועוד משפט ... 

פעולתו של הטבע עליך. אתה מבין את עבודתו של הטבע עליך. עבודת המציאות עליך, 

אתה מבין. הבנתך: עבודת הטבע” )שם(.

כמו הציור, גם כתיבתו של בן–עמי אינה מסבירה או מתארת אלא משתתפת. 

ככותב וכצייר הוא מצוי בתוך העולם, ולא מולו. סזאן נהג לומר שהצבע הוא המקום 

בו נפגשים התודעה והיקום.2 בעבודותיו של בן–עמי מעט צבע על נייר מאפשר לנו 

לא הראש המפרש  בעולם.  בתוך שדה, להתבונן  נעליו של האמן, להמצא  את  לנעול 

כי אם הגוף הוא שמבין ומוצא עצמו בדברים. כך מגיע העולם אל עצמו ומתעורר: 

עקרון העבודה, או אי–העבודה, הוא שהאמן אינו ממציא אלא מזין את הציור בצורות 

ובחומרים קיימים. המחשבה מתרחשת בדברים עצמם, והרי המחשבה גם היא חוש — 

שכמו כל חוש ניתן לעורר לשמוע ולראות, לגעת בעולם. 

אלא  מבחוץ  מייצגת  לא  היא  אבל  מימטית,  אמנם  בן–עמי  של  ההתבוננות 

ציור  שבין  מההבחנה  חורג  בן–עמי  של  הציור  כן  על  השתתפות.  כדי  תוך  מחקה 

פיגורטיבי או מופשט. כמו ילד שלומד את מהות העץ דרך חיקוי של תנועתו ברוח, 

כך בן–עמי מתבונן תוך התבטלות אישית, מתוך מיזוג, וכך גם הצופה בציור מקבל 

1.  מרלו–פונטי, מ', "הספק של סזאן", סטודיו 71, 17-27, 1996. תרגום שלי מתוך:

Merleau-Ponty, M., "Cézanne‘s Doubt", in Sense and Non-Sense,  

trans. Hubert Dreyfus and Patricia Allen Dreyfus, 

 p. 17 ,)1964 ,Evanston: Northwestern University Press(.

 Merleau-Ponty, Maurice, The Primacy of Perception, ed. James Edie  .2

p. 180 ,)1964 ,Evenston: Northwestern University Press(.

את צורתו — להבדיל מאשר מבין את המצויר בו. האמן מעתיק, למשל, את מבנה העלה 

מתוך התבוננות קרובה — ועמוד השדרה של המתבונן בעבודה קרב לזה של העלה.

עבודתו של בן–עמי מחזירה אותנו אל חוויה של ציור כצורת התבוננות גופנית, כזו 

החושפת כיצד התודעה האנושית ממוקמת במציאות, מעניקה זמן, חושפת, טובלת אולי, 

מטהרת — ואשר כמעט שאבדה בעולם שדימויים מציפים אותו באופן בלתי אפשרי. היא 

נמנית על מסורת שראשיתה ביוון הקדומה והמשכה בוולטר בנימין ובפנומנולוגיה. 

אריסטו טען בעל הנפש3 שחוש הראייה מבוסס על חוש המגע ומרלו–פונטי הסיק מכך 

שניתן להבין את הציור כמגע מתוך מרחק, כחוויה של נוכחות ווירטואלית. לפי מרלו 

פונטי לא העין מתבוננת בציור אלא הגוף כולו, באמצעות חוש הראייה, סורק את 

החומר ומגיב עליו ברטט פנימי.4 בנימין, במאמר קצר ומפואר על היכולת המימטית,5 

כותב שהיכולת לראות דומות היא שארית של הדחף הקמאי להיעשות דומה: הילד מבין 

את העולם תוך משחק מימטי, כפי שהוא רוכש שפה מתוך חיקוי צלילי, להבדיל מאשר 

מתוך הבנה מושגית של משמעות נסתרת. כך רואים את העולם, קודם כל על ידי זה 

שמתנהגים כמוהו. 

בן–עמי מבקש להיות גלוי לחלוטין ורך כלפי הקיום. אמנותו אינה מחייבת 

או מתחייבת, היא אינה הכרחית — אך בכך כוחה, היא פשוט ישנה: “היה רך כלפי 

המציאות, כלפי האנשים, כלפי העולם, פסיבי, מקבל. ניתן לקבלה. תן לדברים לבוא 

המשמעות  את  לבטל  או  להתבטל  הנטייה   )4.4.10 )מחברות,  בך.”  להתגורר  בעדך, 

דימויים  על  ושוב  שוב  חוזרים  מהציורים  רבים   — סכמטי  אופי  לעבודה  מעניקה 

שאלו  עד  הוסרל,  אדמונד  ושל  פרויד  לוסיאן  של  הדיוקנאות  בסדרת  כמו  שגורים 

יחודי כמו עטיפות מסטיקים של עלמה. אחרים מבטאים סכמטיות  מרוקנים מתוכן 

באופן הציור של בן–עמי שידו קלה ויומיומית, כמו תנועה שהופנמה, כמו סיבוב ההגה 

או העברת ההילוכים בזמן נהיגה. הסכמטיות מגלה את ברירת המחדל הטבועה בנו, 

את הנתיבים שכבר נחרשו עד שההליכה בהם אינה דורשת עוד שימת–לב. הסכמטיזים 

של הנפש )שנחקר על ידי זיגמונד פרויד, סבו של לוסיאן( או של התחושה )שנחקר 

על ידי הוסרל, אבי הפנומנולוגיה המודרנית(( מתגלים כאשר עובדים ללא מאמץ, 

אריסטו, על הנפש )De Anima(, תרגם והעיר מנחם לוז, הוצאת סמינר אורנים, 1989.   .3

4.  מרלו פונטי, מ’, העין והרוח, רסלינג, 2004.
 Walter, B., "On the Mimetic Faculty" )1933(, Selected Writings 1931-1934,  .5

Cambridge: Harvard University Press, 1999: 720-727.
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“מי שרוצה   .)epoché( הפנומנולוגית  דרך ההשהיה  או  חופשיות  אסוציאציות  דרך 

להתנזר מחשיבה צריך למצוא לה תחליף. ציור למשל, אפייה, בהייה, פקידות” )שם(. 

תכליות,  על  שואלים  לא  בהם  ברגעים  מתגלה  הרגש  ושל  המחשבה  של  הסכמטיזם 

ברגעים בהם מוותרים על שליטה או על קביעות; ברגעי התבוננות פשוטה. 

מסביב  הלימפה  ושל  הזיעה  בלוטת  של  זיעה,  אגלי  של  חוזרים  דימויים 

לפטמה מסמנים את הכח השקט ואת העדינות המצויים במגע שבין הרקמה למציאות. 

מעוז החלשים, ציור יוצא דופן במכלול התערוכה, מציין באמצעות צבעוניותו הדהויה 

את הכח שבחולשה. זהו ציור מבלבל, מתנדף, כמו אד; דימוי המבצר מופיע בו מתוך 

האחרות  העבודות  מרבית  לעומתו,  בזה.  זה  וחום שמתחלפים  אפור  צבעי  של  ערפל 

ברורות: הנה גזיה, הנה כפכף. אפשר לחשוב על אוסף הדימויים הוורהולי הזה, כמו 

תחילה של פופ ישראלי. אבל בניגוד לוורהול שעבורו הדימוי גרפי ומכני, הדימוי 

של בן–עמי מתקרב לכתב תמונתי. מוטב אם כן לקרוא אותו כמעין גרפולוגיה שמוצאת 

בצורה עדות להלך–רוח עדין ודק מדי, ברור ופשוט אבל חמקמק ובלתי נתפס. “לקרוא 

המצוטט   ,)Hofmannsthal( הופמנשטל  המליץ  כך   — מעולם”  נכתב  שלא  מה  את 

אצל בנימין במאמרו על היכולת המימטית. העבודות של בן–עמי משיבות אותנו אל 

התבוננות הראשונית והקמאית הזו — כמו קריאה הקודמת למלים, כמו בחינה הקודמת 

לשיפוט, כמו בהיה בשדה מצהיב או בעלים נושרים.

”No Illusions. No Allusions”1

“מה שאתה רואה זה מה שאתה רואה”2

מר,  מז ת  י שג ו ן  ו נ ן  ב י   טל

י מ ע – ן ב ן  ו נ אמ של  ו  י ת ו ד ו ב ע ם  ע ש  מפג ל  ע

 ? ה ש ו ע א  ו ה ת  ו נ מ א ל  ש ג  ו ס ה  ז י א  ? י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א א  ו ה י  מ

במפגש ראשוני, האמנות של אמנון בן–עמי היא אמנות מתסכלת. הצופה חש שנקלע 

משהו,  על  ש'עלה'  לו  ידמה  בה  לנקודה  יגיע  אם  וגם  מילוט,  פתחי  ללא  למלכוד 

תמשיך ותרדוף אותו התחושה שטעה, שישנו עוד נדבך, עוד היסט. אך ברגע מסוים 

של התבוננות בציור של עלה פילודנדרון, מתברר שאין צורך ללכת רחוק על מנת 

למצוא את התשובות; הגרעין נמצא בפשטותם של הדברים. בן–עמי מייצר אמנות שאין 

בה מוחלט או הרמטי, ואשר פרטים מסוימים בה אינם נקלטים בהתבוננות ראשונה 

כיוון שיד–מכוונת מתווה את 'אגביותם'. מכאן גם יופיה; זוהי אמנות נטולת חשיבות 

עצמית — שהרי אין דבר חשוב מקודמו, ונטולת עכבות — שהרי אין דבר העומד בפני 

המציאות. היא מהווה עדות חיה לצורכו של האמן להשתמש בחומרים זמינים וליישם 

ואל  וחלל. היא פונה אל החושים  מונחים פורמליסטיים בסיסיים כקו, צבע, שטח 

האינסטינקטים של הצופה, כאשר רק הבנה של העמדה הזו כפשוטה - ואמונה בה - 

מאפשרות שחרור מ'גלגלי ההצלה' וצלילה אל עומקו של אוקיינוס רגשי אינסופי.

 Judd, Donald, "Specific Objects" in Complete Writings: 1959-1975 )New York   .1
University Press: New York, 2005(.

 "What you see is what you see." Frank Stella in Glaser, Bruce "Questions to  .2
 Stella and Judd", ed. Lucy R. Lippard, Art News, September, 1966.
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)א(

ם י י פ י צ פ ס ם  י ט ק י י ב ו א

"אובייקטים  המושג  את  ג'אד  דונלד  האמריקאי  האמן  הציג   1965 משנת  במאמר 
ספציפיים", ואת תפיסת האמנות שהיא בעיקרה "ללא אשליות. ללא רמיזות". 3

במאמר מגדיר ג'אד "אובייקטים ספציפיים" לא דרך סינתזה של חשיבה חדשה או 

עבודה.  צורת  דיוק,  ליתר  או  עבודות,  לקבוצת  ביחס  אלא  אמנות,  אודות  מחודשת 

זיהוי עבודות אלו כ"אובייקטים ספציפיים" מתבצע בעיקר על דרך השלילה כיוון 

שאינן ציורים, בהיותן לרוב תלת ממדיות ובעלות נפח, וגם אינן פסלים במובן שהיה 

מקובל עד אז. אלו הם אובייקטים המתאפיינים בצמצום צורני, חמרי ותכני, המדגיש 

את האיכויות המהותיות של עבודת האמנות. העבודות אליהן מתייחס ג'אד "נעדרות 

משמעות ספציפית או הכתבה של צפייה חזיתית, כמו גם הסחות דעת, תגמול, נרטיב; 

הן אינן תיאטרליות ואינן זקוקות לצופה או אפילו לגלריה. אם בכלל, ההיפך הוא 

הנכון. הן זקוקות אך ורק לחלל, כיוון שהן מייצרות מרחב חדש מתוך זה הקיים, 

שאינו אלא הזרה של החלל מעצמו.

Judd, 181-189.  .3

מנת  על  מה  לדבר  זקוקה  אינה  שהיא  כיוון  עובדת  תמיד  העבודה  אחרות,  במילים 
לעבוד."4

בן–עמי מגדיר את עצמו כמי שבין השאר מייצר אובייקטים ספציפיים אליבא 

דג'אד. העבודות אינן מתכתבות עם סגנון או עם מורשת היסטורית מסוימת, מקומית 

ובחינה  התייחסות  המסמן  כאורובורוס  עצמן,  תוך  אל  מתכנסות  אלא  כללית,  או 

עצמית מחזורית, תוך הטלת ספק באובייקט ובחשיבותו.5 צורת העבודה היא הבולטת 

בחשיבותה לעומת עולמות התוכן הנספחים אל העבודה: היא מצומצמת, כנה ואחידה — 

נעה סביב זנבה שלה. 

הציטוט והפרשנות של המאמר הם מתוך אהרון דייוויס:  .4
Davis, Aaron, "What You See is What You See: Constructing the Subject-Object", in 
Art&Education: "http://www.artandeducation.net/paper/”what-you-see-is-what-

you-see“-constructing-the-subject-object/

5.  לאורבורוס )Ouroboros(, הנחש האוכל את זנבו, נודעה חשיבות עבור האלכימאים עוד בעת העתיקה 

ולאורך ימי הביניים. הוא נחשב כמייצגן של אינסופיות ושל שלמות, של מצבו של העצמי כתהליך 

מחזורי, של האדם כחלק מהיקום ומהמחזוריות הכללית ושל אינטגרציה של ניגודים. בתיאוריה 

היונגיאנית האורבורוס הוא סמל להיזון )פידבק( מתמיד, הנחש המפרה את עצמו ומביא עצמו פעם 

אחר פעם לחיים מסמן חיי נצח.

)ג()ב(
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ם י י ח ך  ר ד כ ה  ד ו ב ע ך  ר ד

בן–עמי צועד יום יום למרחקים ארוכים, עונות השנה לא חלות עליו. חם, קר, יבש או 

לח — הוא הולך מתוך כורח, מתוך צורך ומתוך הרגל. בהליכותיו נקרים בדרכו פעם 

שקית, פעם כפכף, פעם משקפיים; גרביים, נעליים או משענת כיסא. חלקם נאספים 

לסטודיו ואחרים נטמעים בזכרון — אך כל חומר המוצא את דרכו אל העבודות, בין 

כדימוי ובין כאובייקט, הופך לזכרון פואטי וחי של מקורו.

הוא מגיע לסטודיו יום יום, לא תמיד בכדי לצייר. לפעמים כדי לקרוא או לכתוב, 

לפעמים רק כדי לחשוב, לנקות או לסדר. הדבקות בסדר יום קבוע מעידה לא רק על 

'בסדר' להגיע לסטודיו  מוסר עבודה גבוה אלא גם על גישתו לחיים ולאמנות: זה 

ולא לצייר. הנאמנות לשגרה — מושג שרבים מאתנו מפחדים ממנו, היא עבורו ביטוי 

אידיאולוגי, אחריות, משמעת.

משהו בתפיסתו נותר 'צייתן' להווה והוא אינו מתפתה להתרפק על העבר או 

לקרוא תיגר על העתיד. הוא כאן ועכשיו. באופן דומה, גם ציור שהושלם לא נותר 

גלוי על קיר הסטודיו לזמן ממושך, מתוך איזו כוונה להתענג עליו שוב ושוב; אדרבא, 

השלמתו היא הרגע הנכון לגלגלו ולעבור הלאה, אל הדבר הבא — וזאת לא על מנת 

לזנוח אותו בין ערימת ציורים דומים לו, אלא משום שמה שיוצא החוצה מפנה מקום 

לדברים חדשים. 

)Receptivity( ת  ו י נ ט ל ו ק

לכאורה.  הפשוט  של  המוכר,  של  באיקונוגרפיה  שימוש  עושה  בן–עמי  של  עבודתו 

אלמנטים אלו נאספים ומקוטלגים אל תוך לקסיקון פנימי פרטיקולרי, הטעון חום 

ובין  בינינו  היחסים  את  האמן  תופס  בו  באופן  שמקורם  'ביתיות'  ותחושת  אנושי 

החפצים הסובבים אותנו במרחב היומיומי. פעולת הציור מדגישה את פיוטיות קיומם 

של הדימויים על ידי בידודם מסביבה קונקרטית, כדימויים העומדים בכוחות עצמם, 

ואשר יחד עם זאת עדיין משמרים את ממשיותם. 

שהדברים  נדמה  בהישג–יד.  המצויים  וחומרים  דימויים  מעדיף  בן–עמי 

'נקה–שבע'  זוג משקפיים, שמפו  יכול להיות  זה  ומגיעים אל סף דלתו.  מתגלגלים 

מחדר האמבטיה שבביתו, נעלי הבית שלרגליו, גליל נייר בצבע כתום–זרחני שמצא 

בקומונה בה מתגורר בנו או מתלה הכביסה ממרפסת ביתו. פעמים זהו אף גופו–שלו, 

על תחלואיו, שמספק צורות וחומרים: בלוטות זיעה, בלוטות לימפתיות, גפיים. בן–

עמי מפגין שליטה וירטואוזית באלתור, הזוכה לביטוי במובנים חומריים וטכניים 

אינסטינקטיביות  ספונטניות,  מחוות  ביקורתי.  ככלי  בו  שנעשה  בשימוש  גם  כמו 

ומשעשעות מלוות את העבודות, פרפרזות קטנות למציאות.

)ד(

)ה(
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שמקורה  אולי,  פסיביות–אקטיבית,  לאקטיביות:  פסיביות  בין  ממתח  מונעת  עמדתו 

השקט,  ובתעוזה.  בניסיון-חיים  בבטחון,  באמונה,  אלא  בכניעה  או  בחולשה  אינו 

השעמום, הלך הרוח המסוים מהווים תשתית לתהליך היצירה וליצירה עצמה, מעין 

ותחושתי  רגשי  מינימליסט  בהיותו  סבלני.  פתוח,  שיטתי,  קולטני,  תודעה  מצב 

האמנות שלו מתפענחת דרך החושים, ולא דרך האינטלקט. הוא לא מסתפק בשאלות 

את  ועבודה  עבודה  כל  בתוך  מחפש  אלא  ולמשטח  לקונסטרוקציה  לגריד,  הנוגעות 

המפתח למשמעת, לאיזון ולשליטה — כמו מתוך שוויון–נפש סטואי של העדפת המאוזן 

על פני הקיצוני.

ם י צ פ ח ל  ש ם  י נ ו ר ת ס ל ק

'כאן  של  גרפית  הצגה  מעין  ויזואלי;  זיכרון  סמך  על  הנעשה  מיפוי  הוא  קלסתרון 

הם  והאובייקט  הציור  כאשר  דומה,  פרקטיקה  מיישם  בן–עמי  ספציפיים.  ועכשיו' 

של  הזיכרון  אל  האמן  של  מהזיכרון  העובר  דימוי  של  מיפוי  או  זיכרון  של  שיקוף 

הצופה. גם אם נדמה שחפץ או דימוי כבר אינם מסמלים את זהותם המקורית והופכים 

ל"אידיאה" של עצמם, הרי שבעצם קיומם כצורה וכצבע על משטח או כאובייקטים 

גשמיים, הם זוכים בעל זמניות. 

מפגש חוזר עם עבודתו של בן–עמי מתווה אותה כמערך שלם של קלסתרונים 

של חפצים — מעין גרסה מקומית לאובייקטים הספציפיים. יותר מאשר המקרי מייצג 

מקרה–פרטי של הכללי, הוא מייצג מפגש ברגע חד פעמי: הכפכף הקרוע הוא כפכף 

ברגע מסוים; הספר נפער באופן וברגע מסוימים, וכך הלאה. ניתן אמנם לזהות את 

הכללי מתוך האובייקט של בן–עמי, אבל הספציפיות היא מובהקת; אין עוד כפכף כזה 

ואין עוד ספר כזה. קלסתרונים של כאן ועכשיו.

)ז()ו(
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ס ו נ י י ק ו א ו ם  י י א

בשיחות עימו מדגיש בן–עמי כי לא העבודה הקונקרטית, כי אם התשתית המנטלית 

המזמנת אותה, היא בעלת המשמעות. הוא מתאר את עבודותיו כשיטה, כמצב–תודעה או 

כהלך–רוח שהוא הבסיס למה שאנחנו פוגשים כעבודת אמנות — ואשר ימשיך ויתקיים 

ב"מנטלי" — באותו שלב הקודם להפיכתה לתמונה, גם אם מסיבה זו או אחרת העבודה 

תשתית  ומהווה  הגדולה  המחויבות  את  מגלם  ה"מנטלי"  הפועל.  אל  תצא  לא  עצמה 

בזמן  המעוגן   — עמו  המפגש  עצם  לטובת  מחשיבותו  מאבד  התוכן  כולן.  לעבודות 

ובמקום ספציפיים. 

לחלופין, ההבחנה בין העולם הפרטי והאינטימי שבסטודיו לבין המציאות 

שמחוצה לו מיטשטשת. ואם לא די בכך, ההבחנה בין אובייקט לדימוי או בין דימוי 

מתחילה  הפיגורטיבי  אל  בן–עמי  של  דרכו  ומיטשטשת.  הולכת  היא  גם  לאובייקט 

מהמופשט — ומסתיימת בדימוי אנטי–ריאליסטי, 'דימוי–של–דימוי' שיותר מאשר הוא 

מבטא מציאות, הוא מכונן רגש או הלך–רוח. כצופים מול עבודותיו של בן–עמי אנו 

חשים בה בעת בשליטה ולחלוטין חסרי אונים אל מול אותו מתח בין אובייקט להלך 

רוח, השקול למתח שמתעורר אל מול אובייקט ספציפי. במפגש בין התשתית המנטלית 

הנמצאת בתנועה מתמדת ובין מרחב התצוגה הסטטי, העבודות מציעות עצמן כאיים של 

רגש בתוך אוקיינוס גדול, עליהם מוזמן הצופה לעמוד ולצפות בתערוכה.

האמנות של בן–עמי שומרת על פרטיותה, אינה מתמסרת מיד; היא דורשת זמן, ומעל 

לכל — מנסה לבנות אמון הדדי בין הצופה לאמן. בן–עמי "מלחין" ניואנסים רגישים 

ומי שמוכן לפתוח את ליבו ולעקוב אחריו, טיפין טיפין, ירוויח. מה שנראה במבט 

חפוז כציור רזה, דל ובלתי חדיר, יספק חוויית התבוננות פשוטה וישירה. אין מה 

שיסתיר או יכסה, הכל גלוי; צריך להשתהות ולהתבונן. מתחת לשכבה הבלתי חדירה 

לכאורה של השפה הבן–עמית, מתגלה סיפור נטול קתרזיס שאין בו אפילו רגע אחד 

של אנחת רווחה. ההגשה של בן–עמי תמציתית ולאקונית, ובכל זאת, זו הגשה אישית 

ואינטימית שלמרות פני השטח החתומים שלה, מקרינה שקט נפשי.

)א(  פרי המחשבה, 2003, טכניקה מעורבת
Fruit of Thought, 2003, mixed media, 15×37×23

 Neu-erfahrne Proben von der Viper ב(  תחריט מהשער הקדמי של הספר( 
מאת מוזס שארס, פרנקפורט, 1679

Engraved frontispiece from Neu-erfahrne Proben von der Viper, 
Moses Charas, Frankfurt 1679

)ג(  בלוטות זיעה )פרט(, 1992, שמן על מזונית
Sweat Glands )detail(, 1992, oil on Mazonite board, 120×240

כפכף, 2004, גומי )ד( 
Flip-Flop, 2004, rubber, 20×12×3

משענת, 1998, גבס ועץ )ה( 
Back Rest, 1998, plaster and wood, 7×37×39

מתקן לייבוש כביסה, 2012, טכניקה מעורבת )ו( 
Laundry Drying Rack, 2012, mixed media, 105×182×55

סל כביסה, 2009, שמן על סאטן )ז( 
Laundry Basket, 2009, oil on satin, 160×160
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ם י י ח ת  ו ר ו ק

נולד בקיבוץ אלומות, ישראל, 1955
חי ועובד בירושלים, ישראל

ם י י מ ד ק א ם  י ד ו מ י ל  

בוגר המחלקה לאמנות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים  1986

ד י ח י ת  ו כ ו ר ע ת  

צפריר, בצלאל, יפו 23, ירושלים   2012
קיר אמן, סדנאות האמנים, ירושלים  

סחור סחור, סדנאות האמנים, תל–אביב  2010
רוזה, ירושלים  2007

ברבור, ירושלים  2005
גלריה נחשון, קיבוץ נחשון   2002

גלריה דביר, תל–אביב   1996
גלריית הסדנא לאמנות, יבנה   1995

גלריית המכון לאמנות, אורנים   1992
גלריה שלוש, תל–אביב   1991

לוגוס, מוזיאון ינקו–דאדא, עין–הוד   1990
הגלריה של המחלקה לאמנות, בצלאל, ירושלים  

גלריה שלוש, תל–אביב  
גלריה דביר, תל–אביב   1988

ת  ו י ת צ ו ב ק ת  ו כ ו ר ע ת  

Re:Visiting Rockefeller, מוזיאון רוקפלר, ירושלים   2012 
חפצים, ברבור, ירושלים  2009

הזוכים, מוזיאון עין–חרוד  
קצוות, הגלריה החדשה, ירושלים  2008

טלפון שבור, סדנאות האמנים, ירושלים  
It‘s Not Easy, Exit Art, ניו יורק  

מרחב מוגן, גלריה נחשון  
רשמים 3, הביאנלה לרישום, ברבור, ירושלים  2007

ללא כותרת, הגלריה לאמנות, אוניברסיטת חיפה  2006
מציירים בלי בושה ב–2006, ברבור, ירושלים  

ירושלים תחתית, ברבור, הצוללת הצהובה, ירושלים  
בין אדם למקום, Ssamzie Space, סאול, דרום–קוריאה  2005

שנות השמונים באמנות הישראלית, הגלריה לאמנות ישראלית באורנים   2004
האומן 26, סדנאות האמנים, ירושלים  2003

תעודת זהות ישראל 2000, תערוכת פסטיבל ישראל, תיאטרון ירושלים  2000

אמנות בצד, גלריה לימבוס, תל–אביב וגלריה כברי   1999
גבולות מטושטשים, פירמידה, חיפה   1997

כל הג’ינס הזה, תערוכה נודדת, אמנות לעם  
מוזיאון חוצות, תערוכת שלטי חוצות, פורום המוזיאונים לאמנות   1996

תערוכת שלטי חוצות, אמריקן אקספרס  
גלריה דביר, תל–אביב  

1:1 פחות או יותר, גלריה נחשון, קיבוץ נחשון   1995
מבחר מן האוסף, מוזיאון תל–אביב לאמנות   1992

רכישות חדשות, מוזיאון ישראל, ירושלים  
אמנות ישראלית עכשיו — תצוגה מורחבת, מוזיאון תל–אביב לאמנות  1991

הבטחה, בצלאל, ירושלים  1990
התערוכה הפתוחה, הביאנלה של ונציה 90 - ההצעה הישראלית, המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת–גן   1989

צבע טרי, מוזיאון תל–אביב לאמנות ומוזיאון ישראל  1988
שמונה 88, מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, קיבוץ אשדות–יעקוב מאוחד  

גלריה דביר, תל–אביב  
תערוכת פרס האמן הצעיר, המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת–גן  

תערוכה משותפת עם ג’ניפר בר–לב, הגלריה ע”ש איקה בראון, ירושלים  
תערוכה באוגוסט, גלריה מימד, תל–אביב  1986

ArtIsrael - שנות השמונים, הגלריה של ביה”ס היהודי לאמנות, ניו–יורק    
בוגרי בצלאל, בית האמנים, ירושלים  

ם י ס ר פ  

פרס אילנה אלוביק-בצלאל לציור  2012
מלגת קרן אדולף ואסתר גוטליב  

פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות  2008
פרס קרן ברנט ואנאלי ניומן   2006

מלגת קרן פולוק–קרזנר   2001
פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות  1988

פרס הצטיינות בסיום בצלאל  1986
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מתקן לייבוש כביסה, 2012
טכניקה מעורבת

Laundry Drying Rack, 2012, 
mixed media, 105×182×55

בלוטות זיעה, 1992, שמן על מזונית
Sweat Glands, 1992

oil on Mazonite board
120×240

צפריר, 2012, עץ, גרפיט על נייר
Zephyr, 2012

wood, graphite on paper
130×128

מתרחצים, 2011, שמן על נייר
Bathers, 2011, oil on paper

50×35

הר סנט ויקטואר, 2012
אקריליק על נייר

Mont Sainte Victoire, 2012
acrylic on paper, 102×300

הר סנט ויקטואר, 2012
אקריליק על נייר

Mont Sainte Victoire, 2012
acrylic on paper, 102×300

הלימפה מסביב לפטמות, 2007
שמן על בד

Lymph around the  
Nipples, 2007 

oil on canvas, 120×240

עשבים, 2012, נייר על קיר
Weeds, 2012, paper on wall

380×320

עין אשקף, 2006, שמן על סאטן
Ein Ashkaf, 2006, oil on satin

290×290

צפריר, 2012, אקריליק על נייר
Zephyr, 2012

acrylic on paper
102×300

צייד, 2011, שמן על נייר
Hunter, 2011, oil on paper

50×30

X )הר סנט ויקטואר(, 2012, 
אקריליק על נייר

X )Mont Sainte Victoire(, 
2012, acrylic on paper

 102×102

קפה ורגל, 2011, שמן על נייר
Coffee and Leg, 2011,  

oil on paper, 50×35 

הר סנט ויקטואר, 2012
שמן על נייר

Mont Sainte Victoire, 2012
oil on paper, 70×50

www, 2012, נייר על קיר
www, 2012, paper on wall

60×120

חסידה, 2004, שמן על סאטן
Stork, 2004, oil on satin

300×155

זוג עם מכונית, 2006, שמן על סאטן
Couple with Car, 2006
oil on satin, 290×290

אוקיינוס, 2012, שמן על נייר
Ocean, 2012, oil on paper

102×300

אוקיינוס, 2012, שמן על נייר
Ocean, 2012, oil on paper

102×300

טורסו, 2011, שמן על נייר
Torso, 2011, oil on paper

50×35

טורסו, 2011, שמן על נייר
Torso, 2011, oil on paper

50×35

מכנסיים, 2011, שמן על נייר
Pants, 2011, oil on paper

35×50

הר סנט ויקטואר, 2012
שמן על סאטן

Mont Sainte Victoire, 2012
acrylic on satin, 150×150

הר סנט ויקטואר, 2012
שמן על סאטן

Mont Sainte Victoire, 2012
acrylic on satin, 150×150
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עלמה, 2011, שמן על נייר
Alma, 2011, oil on paper

50×35

תפוחים, 2011, שמן על נייר
Apples, 2011, oil on paper

70×50

תפוחים, 2011, שמן על נייר
Apples, 2011, oil on paper

70×50

הוסרל, 2011, שמן על נייר
Husserl, 2011, oil on paper

50×35

הוסרל, 2011, שמן על נייר
Husserl, 2011, oil on paper

50×35

אדמונד הוסרל ולוסיאן פרויד 
)מראה הצבה(, 2011, שמן על נייר
Edmund Husserl and Lucian 
Freud )installation view(, 

2011, oil on paper
170×170

תפוחים, 2012, שמן על נייר
Apples, 2012, oil on paper

50×70

 משקפיים )פרט(, 2010
משקפיים וצבע שמן על עץ

Glasses )detail(, 2010
glasses and oil paint  

on wood, 5×150×40

עלמה, 2011, שמן על נייר
Alma, 2011, oil on paper

50×35

עטיפה של מסטיק, 2011, שמן על נייר
Bubblegum wrapper, 2011

oil on paper, 50×35

צמחיה, 2012, שמן על נייר
Vegetation, 2012

oil on paper, 70×100

לוסיאן פרויד, 2011, שמן על נייר
Lucian Freud, 2011 
oil on paper, 50×35

לוסיאן פרויד, 2011, שמן על נייר
Lucian Freud, 2011 
oil on paper, 50×35

גזיה, 2011, שמן על בד
Gas Burner, 2011

oil on canvas, 264×157

סוליה, 2011, שמן על בד
Sole, 2011, oil on canvas

300×163

תפוחים, 2012, שמן על נייר
Apples, 2012, oil on paper

50×70

הדבקה, 2010, עץ וצבע שמן
Gluing, 2010

wood and oil paint, 150×5 

עלמה, 2011, שמן על נייר
Alma, 2011, oil on paper

50×35

עלמה, 2011, שמן על נייר
Alma, 2011, oil on paper

50×35

הר סנט ויקטואר, 2012
שמן על נייר

Mont Sainte Victoire, 2012
oil on paper, 70×50

לוסיאן פרויד, 2011, שמן על נייר
Lucian Freud, 2011
oil on paper, 50×35

לוסיאן פרויד, 2011, שמן על נייר
Lucian Freud, 2011
oil on paper, 50×35

סוליה, 2011, שמן על נייר
Sole, 2011, oil on paper

50×35

סוליה, 2011, שמן על נייר
Sole, 2011, oil on paper

50×35

אבא שלי וישראל סלע, 2003
טכניקה מעורבת

My Father and Israel Sela, 2003
mixed media, 7×14×6

נעלי בית, 2012, עור וצבע שמן
Slippers, 2012

leather and oil paint
11×32×12
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In late October the robins arrive.

The philosophies dissipate like a clearing sky.

In late October the robins come back to the gazelles.

Thought can be stretched in every direction.

When there is nothing to prove, the direction of thought 

stretches to all corners.

The robins return and cerebrality dissolves.

When cerebrality dissolves, things become clear and the 

robins come back.

Come back to the gazelles.

Late October.

The robins are sucked into the void left by cerebrality.
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Biographical Notes

Born Kibbutz Alumot, Israel, 1955
 Lives and Works in Jerusalem, Israel

 Studies
1986  B.F.A Bezalel Academy of Art  

and Design, Jerusalem

 One Man Shows

2012  Zephyr, Bezalel, Yaffo 23 / Jerusalem
  Artists Studios, Jerusalem
2010  Round&Round, Artists Studios Gallery, Tel Aviv 
2007  Rosa, Jerusalem
2005 Barbur, Jerusalem
2002  Nachshon Gallery, Kibbutz Nachshon
1996 Dvir Gallery, Tel Aviv
1995 Art Workshop Gallery, Yavne
1992 Oranim Art Institute Gallery, Tivon
1991 Chelouche Gallery, Tel Aviv
1990 Chelouche Gallery, Tel Aviv
 The Fine Art Department Gallery, Bezalel, Jerusalem
 Logos, Janco-Dada Museum, Ein-hod
1988 Dvir Gallery, Tel Aviv

 Group Shows 

2012  Re:Visiting Rockefeller, Rockefeller Museum, Jerusalem 
2009   Objects, Barbur, Jerusalem
  The Winners, Museum Ein Harod, Ein Harod 
2008  Edges, The New Gallery, Jerusalem
  Broken Telephone, Artists Studios, Jerusalem
  It‘s Not Easy, Exit Art, New York
  Secured Space, Nachshon Gallery, Kibbutz Nachshon
2007  Traces 3, The Third Biennale for Drawing in Israel 
2006  Untitled, The Art Gallery, Humanities Faculty, Haifa University 
  Shamelessly Painting in 2006, Barbur, Jerusalem
  Downtown Jerusalem, Barbur and Yellow Submarine, Jerusalem
2005  Between Man and Place, Ssamzie Space, Seoul, South-Korea
2004  The Eighties in Israeli Art, Gallery for Israeli Art, Oranim
2003  HaOman 26, Artists' Studios, Jerusalem

2000  Identity Card Israel 2000, The Israel Festival Exhibition,  
Jerusalem Theater, Jerusalem

1999  Art on the Side, Cabri Gallery, Kibbutz Cabri and Limbus Gallery, Tel Aviv
1997  All Them Jeans, Traveling Show, Institute of Art and Culture
  Blurred Borders, Pyramid, Haifa
1996  Dvir Gallery, Tel Aviv
  Street Billboards Show, American Express
  Street Billboard Show, The Museum Association
1995  1:1 More or Less, Nachshon Gallery, Kibbutz Nachshon
1992  New Acquisition, Israel Museum, Jerusalem
  A Selection from the Collection, Tel Aviv Museum of Art
1991  Israeli Art Now- An Extensive Presentation, Tel Aviv Museum of Art
1990  Promise, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem
1989  Aperto 90: The Israeli Proposal for the Venice Biennale, The Museum  

of Israeli Art, Ramat Gan
1988  Dvir gallery, Tel Aviv
  Eight in 88, Beit Uri and Rami Nehushtan Museum, Ashdot Yaakov
  The Young Artist Prize, The Museum of Israeli Art, Ramat Gan
  Fresh Paint, Tel Aviv Museum of Art and Israel Museum, Jerusalem
  Aika Brown Gallery, Artists Studios, Jerusalem
1986  Art Israel, The 80‘s, The Gallery at the Jewish School of Art, New York
  Exhibition in August, Meimad Visual Art Gallery, Tel Aviv
  Bezalel Graduates, Artists‘ House, Jerusalem

 Awards

2012 Ilana Elovic - Bezalel Prize for Painting
  Adolph and Esther Gottlieb Foundation Grant
2008  Prize of the Minister of Culture for Supporting Art
2006  The Barnett and Annalee Newman Foundation Grant-Award 
2001  Pollock-Krasner Foundation Grant
1988  The Young Artist Award, Ministry of Culture and Education
1986  Outstanding Graduate Award, Department of Art, Bezalel Academy  

of Arts and Design
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Islands and Ocean

In our conversations, Ben-Ami stressed that it is not the work, but 

rather the mental foundation that summons it, which is significant. 

He describes his work as a method, as a state of mind or mood 

which is the basis of what we encounter as the work of art — and 

which continues to exist in the ”mental“ — the stage preceding 

its transformation into a picture, even if for one reason or other 

the actual work will not be executed. The ”mental“ embodies the 

great commitment and serves as the foundation of all the works. The 

content loses its importance in favor of the actual meeting with it 

— anchored in specific time and place. 

Alternatively, the distinction between the private and 

intimate world in the studio and the reality outside it is blurring. 

And if that was not enough, the distinction between object and 

image or image and object is also blurring. Ben-Ami‘s path to the 

figurative starts in the abstract and ends in an anti-realist image, 

”an image of an image“ which more than it expresses a reality, it 

sets a mood or an emotion. As viewers standing before Ben-Ami‘s 

works we feel simultaneously in control and completely powerless 

against that tension between an object and a state of mind, akin 

to the tension that emerges in front of a specific object. In the 

meeting of the mental foundation which is in constant motion and 

the static exhibition space, the works offer themselves as islands 

of emotion in a vast ocean on which the viewer is welcome to stand 

as he views the exhibition. 

Ben-Ami‘s art protects its privacy, does not surrender immediately; 

it requires time and above all - attempts to build mutual trust 

between the viewer and the artist. Ben-Ami composes subtle nuances 

and whoever is willing to open his heart and follow him, bit by 

bit, can only win. What seems in a hasty glace like a lean, sparse 

and impregnable painting will provide a simple and direct viewing 

experience. There is nothing that hides or covers, everything is 

exposed. You just need to pause and look. Under the seemingly 

unfathomable layer of Ben-Ami‘s language, we discover a story 

without catharsis that does not offer even the briefest sigh of 

relief. Ben-Ami‘s presentation is succinct, laconic, passive, and 

yet, it is a personal and intimate presentation, which despite its 

opaque surface, radiates mental peace. 
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here and now. Similarly, a finished painting does not stay exposed 

on the studio wall for very long, so as to draw pleasure from it time 

after time; on the contrary, its completion is the moment to roll it 

and move on to the next thing — not in order to abandon it in a pile 

of similar paintings, but because what goes out makes room for new 

things. 

Receptivity

Ben-Ami‘s work employs the iconography of the familiar, of the 

seemingly simple. These elements are gathered and catalogued 

into a particular and internal lexicon imbued with warmth and a 

sense of familiarity originating in the artist‘s perception of the 

relationship between us and the objects that surround us on a daily 

basis. The act of painting emphasizes the poetics of the objects‘ 

existence by isolating them from specific surroundings as images 

that stand on their own, while nevertheless maintaining their 

concreteness intact. 

Ben-Ami prefers images and materials that are readily 

accessible. It seems that things find their way to his doorstep. It 

could be a pair of glasses, a local brand of shampoo from his home 

bathroom, the slippers on his feet, a roll of neon orange paper he 

found in the commune in which his son lives or the clothes' drying 

rack. Sometimes, his own body, on all its ailments, supplies shapes 

and materials: sweat glands, lymph nodes, limbs. He demonstrates 

a virtuous command of improvisation, manifested in material and 

technical manner as well as in its employment as a critical device. 

Spontaneous, instinctive and amusing gestures accompany the works, 

small paraphrases of reality.

His position draws on the tension between passivity and activity: 

active-passiveness, perhaps, that does not stem from weakness or 

submission but rather from faith, confidence, life experience and 

boldness. The quietness, the boredom, the particular state of mind 

— form a foundation to the work processes and the work itself, a 

sort of a receptive, methodical, open and patient state of mind. As 

an emotional and sensory minimalist his art is deciphered via the 

senses and not the intellect. He is not satisfied with questions 

concerning grid, construction and surface but rather seeks in each 

and every work the key to discipline, equilibrium and control — like 

a stoic indifference of preferring the balanced over the extreme.

Facial Composites of Objects

A facial composite is a mapping executed on the basis of visual 

memory; some sort of a graphic presentation of a specific ”here 

and now“. Ben-Ami employs a similar practice, when the painting 

and the object are a reflection of a memory or mapping of an image 

that moves from the artist‘s memory to the viewer‘s memory. Even 

if it seems that an object or an image no longer symbolize their 

authentic identity and become an ”idea“ of themselves, then by 

their very existence as a shape and color on a surface or as corporal 

objects, they achieve timelessness. 

A second encounter with Ben-Ami‘s work outlines it as a 

whole range of composites of objects — like a local version of the 

Specific Objects. More than the accidental represents an instance 

of the general it represents an encounter in a specific moment: the 

torn flip-flop is a flip-flop at a certain moment; the book is spread 

open in a certain way and at a certain moment, and so forth. It is 

possible to identify the general from Ben-Ami‘s object, yet the 

specificity is distinct; there is no other flip-flop quite like this 

one and no other book quite like this one. Composites of the here 

and now. 
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Specific Objects

In a 1965 article American artist Donald Judd introduced the 

concept ”Specific Objects“ and the notion of art which essentially 

holds ”No Illusions. No Allusions“.2 In the article, Judd defined 

Specific Objects not via a synthesis of a new or adapted way of 

thinking about art but rather in relation to a group of works, or 

more accurately, a way of working. The identification of the works 

as Specific Objects takes place predominantly through a process 

of elimination, since they are neither paintings, as they are 

mostly three dimensional and have volume, nor sculptures in the 

previously conventional sense. These are objects characterized by 

a reduction of form, material and contents, facilitating the direct 

underscoring of the inherent qualities of the artworks. The kind 

of work to which Judd refers ”lacks specific meaning or prescribed 

frontality of viewing, as well as no distraction, no pay off, no 

narrative; the work is not at all theatrical and does not require a 

viewer or even a gallery. If anything, the opposite is true. The work 

require only space, because it operates in producing new space from 

existing, and that new space is nothing more than the estrangement 

of the space from itself. 

Simply, the work is always working because it does not 

require anything to work“.3 

Ben-Ami defines himself, among other things, as the maker of 

Specific Objects as formulated by Judd. The works do not correspond 

with a style or specific historical tradition, whether local or 

2. Ibid., 181-189. 
3.  The quote, as well as the general interpretation of Judd‘s Specific Objects is 

taken from Aaron David: ”What You See is What You See: Constructing the Subject-
Object“, in Art&Education: http://www.artandeducation.net/paper/“what-you-
see-is-what-you-see“-constructing-the-subject-object/

general, but rather draw into themselves, like an Ouroboros marking 

a cyclical self-reference and examination, while casting doubt on 

the object and its importance.4 The method of work stands out in 

its significance against the content worlds that are affixed to the 

artwork: it is reduced, sincere and cohesive — circling its own tail.

Way of Working as a Way of Life

Ben-Ami walks great distances on a daily basis, unfazed by the 

seasons. Hot, cold, dry or wet — he walks out of a necessity, out of 

need and out of habit. In his walks, he chances upon a bag, a flip-

flop, glasses; socks, shoes or the back of a chair. Some of these are 

picked up and brought into the studio and others are integrated in 

memory — yet whether as an image or an object, each material which 

finds its way to the works becomes a poetic and living memory of 

its origin. 

He arrives at the studio every day, not necessarily in order 

to paint. Sometimes in order to read or write, at times only to think, 

clean or tidy up. The adherence to a regular schedule testifies not 

only to a high work ethics but also to his approach to life and to 

art: it is ”okay“ to come to the studio and not paint. The commitment 

to a routine — a concept many of us fear, is for him an ideological 

expression, responsibility, discipline. 

Something in his perception remains ”compliant“ to the present, and 

he is not tempted to cling to the past or challenge the future. He is 

4.  Ouroboros, the snake that swallows its own tail, has a particular importance 
for alchemists dating back to antiquity and all along the Middle Ages. It 
is perceived as the representation of infinity and perfection; it marks the 
state of the self as a cyclical process, man as part of the universe and of the 
general cycle of nature, and the integration of opposites. In Jungian theory 
the Ouroboros is the symbol of ”perpetual feedback“, the snake that impregnates 
itself and brings itself to life time after time represents immortality. 
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”No Illusions. No Allusions“1 

Tali  Ben  Nun  and  Sagit  Mezamer ,  

on  Amnon  Ben-Ami ‘ s  works

 

Who is Amnon Ben-Ami? What sort of art does he make?

When encountered for the first time, Amnon Ben-Ami‘s art is 

frustrating art. The viewer feels as if he had walked into a trap with 

no escape hatches, and even if he reaches a point when he believes 

he is ”on to something“, he will be haunted by the feeling that he 

is wrong, that there is another layer, another shift. However, at a 

certain moment when looking at a painting of a philodendron leaf, it 

becomes evident that there is no need to go far to find the answers; 

the core is in the simplicity of the things. Ben-Ami produces art 

that offers nothing absolute or hermetic, certain details of which 

are missed in the initial observation, since a guiding hand outlines 

their ”casualness“. That is also the source of its beauty; it is art 

that has no self importance — for there is nothing more important 

than the other, and that has no inhibitions — for there is nothing that 

overpowers reality. It constitutes a living testament to the artist‘s 

need to use available materials and apply basic formalist notions 

such as line, color, surface and space. It addresses the viewer‘s 

senses and instincts, and only an understanding of — and faith in - 

this position as is, liberates the viewer from the ”lifelines“ and 

allows him to dive into the depths of an infinite emotional ocean. 

1.  Judd, Donald, ”Specific Objects“ in Complete Writings: 1959-1975 )New York 
University Press: New York, 2005(.

other works in the exhibition are clear: here is a gas burner, here 

is a slipper. This Warholian collection of images can be perceived 

as the onset of Israeli Pop. However in contrast to Warhol, for whom 

the image is graphic and mechanical, Ben-Ami‘s images are closer to 

pictograms. We read them in a graphological manner for that very 

subtle trait or state of mind that is clear and simple yet elusive 

and impalpable. ”To read what was never written“ — so Hofmannsthal 

recommends and Benjamin quotes in his essay on the mimetic faculty. 

Ben-Ami‘s works carry us back to this original and primal mode of 

looking — like reading that precedes words, like examination that 

precedes judgment, like staring at the dry weeds or the falling 

leaves.
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close observation — and our spine draws closer to the leaf‘s as we 

encounter the painting.

Ben-Ami‘s work brings us back to an experience of painting 

as a corporal form of seeing, one which uncovers how human 

consciousness is installed in reality. It is an immersing and 

purifying experience, which is almost lost in a world that is 

overwhelmed with images. It belongs to a tradition that started in 

Ancient Greece and was revived in Walter Benjamin‘s romanticism 

and 20th Century phenomenology. Aristotle maintained that the 

sense of sight is based on the sense of touch3 and Merleau-Ponty 

accordingly extrapolated that painting can be perceived as touch 

from a distance, as an experience of virtual presence. According 

to Merleau-Ponty, it is not the eye that looks at the painting but 

rather the entire body, via the sense of sight, scans the material 

and responds to it by an internal tremor.4 In a short and glorious 

essay on the mimetic faculty,5 Benjamin writes that the ability 

to see resemblances is a residue of the primal impulse to become 

similar: the child comprehends the world through mimetic play, just 

like he acquires a language through mimicry of sounds, as opposed 

to a conceptual understanding of latent meanings. And so we see the 

world, first and foremost, by acting like it.

Ben-Ami seeks to be completely candid and gentle with 

existence. His art does not commit and is not committed, it is not 

obligatory — yet that is exactly its force, being simply present: 

3.  Aristotle, "On the Soul )De Anima"(, trans. W. S. Hett in On the Soul; 
Parva Naturalia; On Breath )Cambridge, Mass.: Harvard University Press; 
London: W. Heinemann, 1975(.

4.  Merleau-Ponty, M, "Eye and Mind," trans. Carleton Dallery in The Primacy 
of Perception, p. 159-190.

5.  Benjamin, W, "On the Mimetic Faculty", Selected Writings 1931-1934 )Cambridge: 
Harvard University Press, 1999(, 720-727.

”Be malleable with reality, with people, with the world, passive, 

accepting. Acceptable. Allow things to come to you, reside within 

you“. )Notebooks, 4.4.10( 

The tendency to self-efface or cancel-out meanings gives 

his work a schematic character. Many of the paintings repeat common 

images - like the series of portraits of Lucian Freud and Edmund 

Husserl — over and over until those are depleted of their unique 

content, turning into Alma bubblegum wrappers. Others are schematic 

due to Ben-Ami‘s way of painting, which is light handed and casual, 

and whose movement is as ordinary and competent as the turning of 

a steering wheel or changing gears whilst driving. The schematic 

character reveals the default ingrained in us, the paths that were 

traversed so frequently that walking them no longer necessitates 

any consideration. The schematisms of the psyche )explored by 

Sigmund Freud, Lucian‘s grandfather( or of the sensation )explored 

by Husserl, the father of modern phenomenology( are revealed 

when one works effortlessly, through free associations or via the 

phenomenological suspension )epoché(: ”whoever wishes to abstain 

from thought ought to find it a substitute. Painting for instance, 

baking, staring, clerical work“. )Ibid.( Our schematic forms of 

thinking and feeling can appear only in moments when we do not ask 

questions about purposes, when we give up on the attempt to control 

and fix things; in moments of simple observation. 

The recurring motifs of the sweat gland and the lymph nodes 

around the nipple mark the quiet diffusion or the gentle touch of the 

tissue and reality. Stronghold of the Weak, an exceptional painting 

in the exhibition, denotes with its faded color scale the fusion 

of power and weakness. It is a puzzling painting, evaporating like 

haze; the image of the stronghold it features emerges from a fog of 

interchanging grays and browns. Unlike this painting, most of the 
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Ben-Ami‘s Jerusalem is a reverberating womb in which smells, 

colors and sounds comfortably intertwine: ”The world is born again 

and again. Existence is born again and again. Being in existence.“ 

)Ibid.( Is there a place in the world where existence is so simple 

and so complex? Jerusalem, as everyone say, is a city of contrasts, 

yet it also offers simplicity of being, some kind of recess or pause 

that allows whoever lives in it to get up in the morning, and be. 

How should we understand the sense of peaceful acceptance 

that emerges upon meeting Ben-Ami‘s works? Perhaps that is the 

”Golden Mean“, the balance that transpires when something is in 

its right place — not ”perfect“ nor ”the best“, but rather the place 

which is most appropriate for it; here and now, at this moment. 

Many of the works present equilibrium points of this type: a man 

standing like a stork balanced by the cigarette in his mouth, an 

equilibrium mechanism, a bead of sweat. It is work almost without 

work, a revelation without exposition; again the light morning 

breeze carries us towards a new day. 

The silence that Ben-Ami introduces into existence, like in 

the series of paintings of Mont Sainte-Victoire which he paints 

again and again after Cézanne, allows what is there to reveal itself 

without effort. In ”Cézanne‘s Doubt“, the philosopher Maurice 

Merleau-Ponty quotes the painter: ”The landscape thinks itself 

in me, and I am its consciousness“.1 Thus Ben-Ami does not paint 

the landscape but rather lets it formulate on its own accord. The 

painting sheds light on the thing and in so doing allows it to 

reveal: 

1.  Merleau-Ponty, M., "Cézanne‘s Doubt", in Sense and Non-Sense, trans. Hubert 
Dreyfus and Patricia Allen Dreyfus )Evanston: Northwestern University Press, 
1964(, p.17.

I cannot paint what I know, but existence allows me to do 

more and more work. Work! As well as write. Another sentence 

and another…nature‘s effect on you. You understand nature‘s 

work on you. Reality‘s work on you, you understand. Your 

understanding: nature‘s work. )Notebooks, ibid.(

Ben-Ami‘s writing, like his painting, does not explain or portray 

but rather partakes. As a writer and as a painter he is not facing 

the world, but resides in it. Cézanne used to say that color is the 

place where our brain and the universe meet.2 In Ben-Ami‘s works 

a little paint on paper allows us to step into the artist‘s shoes, 

to be inside a field and observe the world. It is not the cerebral 

mind but rather the sensing body that understands and finds itself 

in things. Thus the world comes to itself, awakens: the working )or 

non-working( principle is that the artist does not invent but rather 

feeds the painting with existing shapes and materials. Thinking 

transpires in the things themselves, and after all thinking is also 

a sense — which like all senses can be triggered to hear and see, to 

touch the world. 

While Ben-Ami‘s observation is mimetic it does not represent 

externally, but follows while participating. Therefore Ben-Ami‘s 

painting transgresses the distinction between figurative and 

abstract painting. Like a child who learns the essence of a tree 

by mimicking its motion in the wind, so Ben-Ami observes through 

self-effacement and merging. Likewise, the viewer of the painting 

receives its shape rather than understands what is painted in it. 

The artist copies, for instance, the structure of the leaf from 

2.  Merleau-Ponty, M., The Primacy of Perception, ed. James Edie )Evenston: 
Northwestern University Press, 1964(, p.180.
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ZEPHYR
Roy  Brand

Amnon Ben-Ami is an artist that writes. His writing, which for the 

most part concerns painting, is pictorial whereas his painting is 

analogues to poetry. This hybrid, a pictogram of sorts which brings 

to mind hieroglyphs or cave murals — is simultaneously nature and 

an image of nature: 

The façade of the painting is painting, pure painting. 

Nevertheless if the painting were to be asked — since 

contemporary art is everything — what it would try to be like 

most, it would have replied writing, and more specifically, 

if it were to be asked, it would have replied — poetry. Not 

the megalomania of architecture, not the seductiveness of 

cinema, not the sweetness of music. )Ben-Ami, Notebooks, 30.10.11(

Ben-Ami‘s works are characterized by precise lightness. Something 

quiet flaps gently in them, breathes through them like a zephyr; as 

though they were created from the point of view of the dew or the 

morning breeze; as though the motion of the grass had painted them. The 

body of work is diverse and extensive — images of shoes and of seeds, 

an ear lobe and bubblegum wrappers. However, lightness serves as its 

unifying principle. It is the lightness of a masterful hand and of 

effortless work, wherein the writer and the written beat in unison; 

lightness which is an invincible force that prevails in things like 

mild fever, like a fold in the recesses; in accordance with itself. 

 In 2008, she was honored with an exhibition of her art in the 

Massachusetts State House sponsored by the Massachusetts House of 

Representatives. 

 The Elovic family has strong links with Israel and the 

Jewish community, having made Aliyah in the 1960s and returning to 

Miami about 15 years ago. These links have been maintained through 

the Elovics' children and grandchildren who live in Israel. 

 The Ilana Elovic Bezalel Prize for Excellence in the Arts was 

established in 2012 by the Elovic Family in collaboration with the 

Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem as a prize to honour 

and preserve Ilana's beloved memory and her exceptional artistic 

talents, whilst reflecting her personality and spirit.
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Ilana Elovic — Bezalel Prize for Painting

Ilana Elovic was born into a family of Holocaust survivors and 

developed innate artistic talent at a young age, allowing her 

to express herself in various artistic disciplines including 

painting, ceramics, glass and jewelry design.

 Without formal training, her talent was recognized in the 

Israeli army, where she served as a cartographer in the Intelligence 

Corps. Following her army service, she was employed as a draftsman 

in one of Israel‘s leading architectural firms. 

 Ilana soon began to experiment with various artistic 

forms, initially with knitting, developing intricate and complex 

designs. Later, she worked with glass, producing Tiffany-style 

pieces. Subsequently, she turned her talents to jewelry, inspired 

by visits to the Old City of Jerusalem and the work of Bedouin 

jewelry-makers. She designed necklaces using old beads alongside 

different materials such as coral, cornelian, amber and turquoise, 

and when materials were scarce, she innovated and used more modern 

materials, even making her own beads. At a later stage, Ilana turned 

to sculpture, ceramics and painting. 

 In 2001, Ilana was diagnosed with ovarian cancer. Soon 

after she began to create works reflecting her treatment and women 

afflicted with the disease. When her strength began to wane, she 

turned again to ceramics and painting, and finally drawing, when 

she could no longer paint. Ironically, as her life drew to its 

conclusion, she became more productive than ever and continued to 

plan new works of art for the future. She continued to be creative 

until the end, and her last project was designing a memorial for a 

cousin‘s son who lost his life tragically. In November 2006, after a 

long and brave fight against her illness, Ilana passed away. 

פורטרט עצמי, 2005, שמן על בד
Self Portrait, 2005, oil on canvas, 62×45
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