
Hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël Tijdens de expositie
staat hetmenselijk lichaam centraal. Het lichaam is een hulp-
middel voor het onderzoeken van denkprocessenmet behulp
van visuele taal. Het lichaamondergaat een scala aan emoties,
gedachten en herinneringen, in een poging haar essentie te
vangen. Soms vormt het lichaam zelf geen onderdeel van het
kunstwerk enwordt er slechts naar verwezen.
De expositie presenteert een lokale gebeurtenis via het heden-
daagsewerk van vijftien kunstenaars uit Israël. De vijftien deel-
nemende kunstenaars komen uit verschillende geledingen van
de Israëlische samenleving: autochtonen en immigranten die
een deel van hun leven in andere landen als Roemenië en Rusland
hebben doorgebracht; Israëliërs en Palestijnen; inwoners van
steden en van kleine dorpjes.
Met ieders eigen, persoonlijke taal, probeert elke kunstenaar
beelden van het lichaam te gebruiken voor het oproepen van
verschillende vragen: sociale en politieke vragen, vragen over
verleden, familie en traditie, over de grenzen van identiteit en
zelfdefinitie en over de kracht van liefde en dood.

De videowerken en fotografischewerken nemen het concept

beeldhouwkunst onder de loep en bieden anderemanieren om

hier naar te kijken. Door deze uiteenlopende artistiekemedia

naast elkaar te plaatsen, wordt er een ander aspect van de

beeldende-kunstervaring getoond. De kunstenaars creëren

fantasiefigurenmet behulp vanmodernematerialen als latex,

computerafdrukken en gietstukken van kunststof en polymeer.

Dit zijnweliswaar geen traditionele beeldhouwmaterialen,maar

toch is er een verbandmet de geschiedenis van de beeldhouw-

kunst enmet die van de kunst in het algemeen.

Territorial bodies
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Contemporary sculpture from Israel In the exhibition

the human body serves as a central theme. It is a tool for

examining thought processes through visual language.

A spectrumof emotions, thoughts andmemories come

and pass through the body, attempting to touch its essence.

Sometimes the body itself is not present in thework of art,

and all that is present is a reference to it.

The exhibition presents a local occurrence through the

contemporaryworks of 15 artists from Israel. The fifteen

artists originate from various places in Israeli society:

Immigrantswho spent part of their life in other countries

such as Romania and Russia, Israelis and Palestinian,

inhabitants of cities and small villages.

With his own personal language, each artist uses body

images in order to pose various questions: social and

political questions, questions about the past, family and

tradition and questions about the borders of identity

and self-definition and the power of love and death.

Video and photographicworks examine the concept of

sculpture and offer otherways of observing it. The juxta-

position of these different artisticmedia presents a different

aspect of the sculp-ture experience. The artists create

fantastic figures usingmodernmaterials such as latex,

computer printouts and plastic and polymeric castings.

While thematerials are not the traditional sculpting

materials, there is, nevertheless, a connectionwith

the history of sculpture and the history of art.
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