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כשני מזה  ביבנה  לאמנות  הסדנה  ואוצר  מנהל  אמן,   – ראובן   רוני 
והאמנות מאמו, ילדותו ספג את אהבת הציור   עשורים. עוד משחר 
אמו, עם  הארץ  לנופי  ראובן  יצא  בצעירותו  ראובן.  אלקה   הציירת 
בזמן איתם  ועבד  ים,  בת  לאמנות  מהמכון  האמנים  וחבריה   מוריה 

 .שציירו בנוף הארץ-ישראלי
שנות באמצע  השרון,  ברמת  לאמנות  במדרשה  לימודיו  סיום   עם 
 השמונים, התבלט ראובן בעבודותיו והציג בתערוכות רבות. הוא היה
 שותף להקמת "קבוצת מימד" עם אמנים שלימדו בבית ספר "מימד
יגאל עוזרי, אבי – טוביה אברהם, אריה ברקוביץ,   לאמנות חזותית" 
 עזרא ושמחה שפייזר. הקבוצה פעלה בשנים 1988–1990. היא דגלה
 בפלורליזם ובחופש אמנותי והזמינה אמנים ותיקים להציג בתערוכות
 לצד אמנים צעירים. פעילות הקבוצה היוותה המשך ישיר לפעילות
 משותפת של אמנים בחללים אלטרנטיביים שונים כמו "גלריה אחד

."העם 90", "גלריה תת-רמה" ו"גלריה רגע
 חברי "קבוצת מימד" היו אמנים אינדיווידואליסטים ללא קווי סגנון
 משותפים: "]...[ אין לקבוצת מימד אידאולוגיה או קו אמנותי המייחד
של רב  מספר  שהציגו  בוגרים,  מאמנים  מורכבת  הקבוצה   אותה. 
שמצד אמנותית,  לדינמיקה  קטליזטור  בקבוצה  רואים  הם   פעמים. 
יכולה שני  ומצד  והשפעה,  להידברות  רחב  גג  ליצור  יכולה   אחד 

 ."להתפרק תוך כדי התהליך
 קבוצת מימד" החלה לפעול בגלריה "מימד קטן" – חלל בחנות "פרוזה""
 בדיזנגוף סנטר. כשפעילות הגלריה התרחבה נפתחה הגלריה "מימד"
 ברחוב פינסקר 23 בתל אביב. לאחר שבית הספר "מימד" עבר לרחוב
במבנה סטודיו משלו  הקבוצה  כל אחד מאנשי  קיבל  בנימין,   נחלת 
 הקודם ברחוב ברנר. הסטודיו המשותף יצר מרקם חברתי ייחודי, ואף
 הוליד תערוכה קבוצתית משותפת – "מיתולוגיות אישיות" במוזיאון

 .לאמנות בת ים באוצרות שרי פראן

רוני ראובן
אמן/ מחנך/ איש קהילה

 חלק מפעילויות הקבוצה היו מפגשים קבועים ותכנון אסטרטגי של"
 פעילויות משותפות ]...[ אני העברתי שיעורים בנושא הדפס, תחום
 שהתמחיתי בו בשנים אלו", מעיד רוני ראובן. "אני זוכר שרוני הביא
ידע רב בנושא ההדפס, בעיקר בדפוס משי. הוא הפיק אלבום  אתו 
שלו", ההדפס  בסדנת  אורחים  ואמנים  הקבוצה  חברי  של   הדפסים 

.מספר אריה ברקוביץ
 אכן תחום ההדפס הוא אחד היסודות המשמעותיים במכלול יצירתו
 של ראובן.   הוא לימד את רזי ההדפס עוד כאסיסטנט של האמנית
 אלימה בסדנת ההדפס במדרשה לאמנות )1983–1984(; בהמשך במכון
 אבני )1985–1987(, במכון לאמנות בת ים )1988–1990( ובמכללת ספיר

1992–1990((.
אמנותיים פרויקטים  הצגת  הייתה  "מימד"  קבוצת  מפעילות   חלק 
 ותערוכות ניידות של חברי הקבוצה בקיבוצים, במושבים ובפריפריה.
 בזמן התערוכות נסעו בכל פעם שניים מחברי הקבוצה לשיח גלריה
 ולהרצאות מול הקהל המקומי. ראובן הציג את שתי תערוכות היחיד
 הראשונות שלו בגלריה "מימד קטן". נוסף עליהן הציג בגלריות של

.מימד תערוכות קבוצתיות, עם חברי הקבוצה ועם אמנים נוספים
רוני" של  סוריאליסטי,  מעט  אפילו  מסתורי,  האפלולי,   הגיהינום 
 ראובן ]...[ בעולמו הדמיוני מרחפים יצורים מוזרים, חלקי גופות, דקל,
בציורי כמו  בעץ  שחרוטים  פרימיטיביסטיים  סימנים  וכו',   מזרקה 
קמעה ודמונית  מסתורית  אווירה  נוצרת  הקדומות,  במערות   הקיר 

 ."ושפה ציורית עשירה
דימויים מיזוג  ניכר  גדול,  בפורמט  זו  בתקופה  המצוירות   בעבודות 
מהסביבה עכשוויים  מוטיבים  עם  קדומים  ממקורות   פרימיטיביים 
ובחריטה מצומצמת  צבעים  בפלטת  עובדו  אלו  ציורים   הביתית. 
במסע ראובן  החל  זו  מתקופה  ותחריט.  תצריב  פעולת   המדמה 
המשמשים עלומים,  ארכיטיפיים  קמאיים  מקורות  אחר   מתמשך 

 .מקור השראה נרחב אף בסדרות מאוחרות יותר
הדור טרי:  "צבע  הקבוצתית  בתערוכה  ראובן  הציג   1988  בשנת 
  הצעיר באמנות ישראל" במוזיאון תל אביב, באוצרות של אלן גינתון.
 התערוכה הציגה את הישגי דור האמנים הישראלים שנולד אחרי קום
ואמנים דרכם  בתחילת  מבטיחים  אמנים  מגמות,  וסימנה   המדינה, 
כמעט למדו  הם  בתערוכה.  אמנים  משישים  "למעלה  יותר:   ותיקים 
 בכל בתי-הספר לאמנות בארץ. עם זה, יש לציין שאין זו תערוכה של
 מסיימי בתי-ספר. אוצרי התערוכה בחרו באמנים שגם אם הם בשנות
בבשלות מצטיינת  כבר  שיצירתם  הרי  שלהם,  המוקדמות   העשרים 
משתתפים הם  אף  שתלמידיהם  מורים  בהם  יש   ]...[ אישי   ובייחוד 

 ."]...[ בתערוכה
 בסוף שנות ה-80 נרכשו עבודותיו של ראובן על-ידי אספנים שונים,
סייע שאף  הישראלי",  "הפניקס  מחברת  חכמי  יוסי  האספן   דוגמת 
 בהפקת קטלוג לאמן. "על עץ לבוד משחזר רוני ראובן את המערה,
את להקצין  באות  ובהירויות  חשוכה,  היא  הקדום.  המחסה   הרחם, 
חיים בעלי  מעצבים  משוחררים,  בה,  שטים  רזים  ההיולי.   טבעה 
אחורי אריה,  ראש  בעלי  כלאיים  יצורי  ואברים,  שלמויות   חלקיים, 
]...[ האמן נוטל את תפקיד המכשף, איש  אדם וטלפיים לא נהירים 
למטרה מכוון  חופר,  חורט,  שיהיה,  את  בציור  בורא  המג,   הוודו, 

 ."מרכזית ופורש חיציו כמניפה מנקודה קרובה אחרת

 מבחר עבודות מקטלוג זה הוצגו בשנת 1991 בתערוכה "עבודות בית"
והוא ראובן,  גלריית האם של   בגלריה טובה אוסמן. הגלריה הפכה 
 מציג בה מזה שלושה עשורים. שנתיים לאחר מכן זכה ראובן בפרס

 ."אמן מורה" לשנת 1993 מטעם משרד החינוך, התרבות והספורט
 משנות ה-2000 עובד האמן בפורמט קטן ואינטימי על אובייקטים ועל
 מצעים מגוונים. נושאי עבודותיו הם משחקי ילדות ואוספים אישיים
תערוכתו בקטלוג  וחגורה.  כפתור  מחט,  כגון:  ביתיים  חפצים   של 
 "מוצפן" לפני כשנה בגלריה, כתבה עליו טובה אוסמן: "בעשייה רבת
 שנים, רוני ראובן "גונב" שעות של יצירה כאותם מים ניגרים ומצפין
ישיר המשך  מהוות  עבודותיו  הכרתיים.  תת  חלקם  אשר   סימנים 
 לשפתו הציורית העשירה המזוהה עמו ]...[ בתחושתו הנבואית והלא
 מודעת חושף רוני ראובן את הכחול התמים. יש שיראו בציור דימויים

 ."פאליים, מערה, אפלה או אשד מים
הסדנה את  ראובן  רוני  מנהל  כאמן,  לעבודתו  במקביל   ,1999  משנת 
 לאמנות ביבנה ואוצר תערוכות בגלריה שלה לצד אוצרים אורחים.
נושא את  ומנגיש  בעירו  לאמנות  החינוך  להרחבת  רבות  פועל   הוא 
 התרבות והאמנות למגוון קהלים. הסדנה לאמנות היא אבן שואבת
הרצאות בה  ומופקים  וסביבתה,  ביבנה  ואמנות  תרבות   לשוחרי 

 ואירועי תרבות שונים. בגלריה של הסדנה לאמנות מוצגות תערוכות
 יחיד ותערוכות נושא של טובי אמני הארץ בדגש על טיפוח אמנים

 .מקומיים
 לתערוכות בגלריה מגיעות קבוצות של תלמידי בתי ספר וגנים כדי
נושאים סביב  שיח  ולקיים  אמנות  ביצירות  התבוננות  דרכי   ללמוד 
הילדים חווים  מודרכת  צפייה  לאחר  השונות.  בתערוכות   העולים 
 פעילות יצירתית המותאמת לאופי התערוכה. התערוכות עוסקות בין
 היתר בסוגיות חברתיות כגון היכרות עם האחר, רב-תרבותיות, אופיו

:של בית כמשל
)אני, עצמי, אחר", אוצרת: בת שבע גרניט )2014" ·
)סיפור בית", אוצרת: טובה אוסמן )2014" ·
רוני" · אוצר:  עולים,  אמנים  תרבותית"  חומרית...זהות   זהות 

)ראובן )2016
 על מנת להרחיב את הדיון בסוגיות החברתיות מתקיימות פעילויות
 תומכות המשלבות אוכלוסיות מיוחדות כקשישים וילדים עם צרכים
של באישיותו  רבדים  משקפות  אלה  ופעילויות  תערוכות   מיוחדים. 

.רוני ראובן כאדם, אמן, מחנך ואיש קהילה

אירית לוין, אוצרת
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Artist/ Educator/ Community Member

Roni Reuven

Roni Reuven – artist, director and curator of the Yavne Art 
Workshop for the past two decades. 
As a young boy, Reuven reveled in the love of art and painting of 
his mother, the painter Elka Reuven. He used to venture outdoors 
with his mother, her teachers and artists friends of the Bat Yam 
Institute of Art, as they painted the landscape of the Land of 
Israel.  
After he graduated from the Midrasha School of Art in Ramat 
Hasharon in the early 80s, Reuven’s works continued to stand 
out as he participated in numerous exhibitions. Along with artists 
Tuvia Abraham, Arie Berkowitz, Avi Ezra, and Simcha Shpeizer, 
who attended the Memad School of Visual Art, he founded the 
Memad [Dimension] Art Group, which was active during 1988–
1990. 
The group’s approach was pluralistic with a liberated attitude 
toward artistic expression. Veteran artists were invited to partake 
in exhibitions with younger ones. The group continued the joint 
effort of artists who held exhibitions in alternative spaces, such 
as those of the 90 Ehad Ha’am Gallery, the Tatrama Gallery, and 
the Rega Gallery.
Each of the artists who formed the Memad Group intentionally 
demonstrated an individual style: “The group has no ideology nor 
a collective style and consists of experienced artists, very often 
exhibiting. These artists consider the group as a catalyst for their 
personal art, as a wider framework for the communication of ideas 
and their subsequent influence, but at the same time maintain 
their individual path and formal language.” 
The Memad Group began its activity at Memad Katan Gallery – a 
small space within the Prosa bookstore at Dizengoff Center. When 
the group’s activity over exceeded the small space, the artists 
launched the Memad Gallery at 23 Pinskar St., Tel Aviv. After the 
Memad School migrated to Nachalat Binyamin, each member of 
the group received a private space to be used as a studio at the 
former location of the school on Brener St. The communal studio 
space advanced a unique sort of social fiber that also produced a 
group exhibition entitled Personal Mythologies, at the Bat Yam 
Museum of Art, curated by Sari Faran.
“The group met regularly in order to come up with a strategic 
plan of combined activity. … I held courses on printing, in which I 
specialized during that time,” recounts Reuven. 
Arie Berkowitz: “I remember Roni had a great deal of knowledge of 
printing, especially of silk printing. He produced a special album of 
the group’s members and guest artists in his printing workshop.” 
Indeed, printing is fundamental to Reuven’s oeuvre.  He began 
discovering it whilst serving as an assistant to the artist Rita Alima 
at the Midrasha’s printing workshop (1983–1984); and later at the 
Avni Institute (1985–1987); the Bat Yam Institute (1988–1990); 
and Sapir College (1990–1992).  
The Memad Group organized special art projects and mobile 
exhibitions in many peripheral, rural locations. During those 
exhibitions, the artists saw that two members at a time would 
hold gallery talks with the local public. Reuven had his first two 

solo exhibitions at Memad Katan Gallery, as well as participating 
in group exhibitions with the group’s members and other artists.
Talia Rapaport: “The deem, mysterious, even surreal, purgatory 
of Reuven […] In his fanciful world abound strange creatures, 
limbs, a palm tree, a fountain, primitive signs carved on wood in 
the manner of cave paintings, which bring about a demonic and 
mysterious atmosphere with a rich form of expression.” 
His large-scale works of that period bring together primitive 
imagery derived of ancient sources with contemporary motifs 
from his familiar surroundings. In these works a restricted palette 
of colors was used with chisel-like technique which recalls that of 
etching and engraving. From here, Reuven set forth on a path of 
studying ancient and archetypical sources of inspirations, which 
will illuminate his later series as well.
In 1988, Reuven took part in the group exhibition Fresh Paint: The 
Younger Generation in Israeli Art held at the Tel Aviv Museum of 
Art and curated by Ellen Ginaton.  It displayed the achievements 
of the younger generation of Israeli artists of the era after the 
establishment of the State of Israel together with contemporary 
currents of more established artists: “More than sixty artists who 
attended art schools all over Israel take part in this exhibition. 
However, this is not an exhibition of graduates. The curators 
chose artists, that albeit their young age - some if not all in their 
twenties - exhibit maturity and uniqueness. Teacher and student 
are side by side.” 
During the late 80s, Reuven’s works were purchased by collectors, 
as Yossi Hachmi of the Israeli Phoenix Insurance Company Ltd., 
who likewise issued a catalog for the artist. “On plywood, Roni 
Reuven recreates the cave, the womb, the ancient shelter. It is 
dark and the lightness is used to emphasize its primordial nature. 
Mysteries move about, free floating, forming parts of animals, 
wholes and limbs, hybrid creatures with a lion’s head, human 
hindquarters, and uncertain paws. The artist assumes the role of 
sorcerer, voodoo man, magus, creating in his drawings what will 
be, engraving, digging, aiming at a central target and spreading 
out his arrows like a fan from a different point nearby.” 
Some of the works in the current catalog were shown in the 
1991 exhibition Homeworks at Tova Osman Gallery. The gallery 
became Reuven's home where he has exhibited for the past three 
decades. Two years later, he won the 1993 Artist-Teacher Award 
granted by the Ministry of Education, Culture, and Sports.  
Since 2000, the artist has been working on a smaller scale 
with various intimate objects and surfaces. His works focus on 
childhood games and personal collections of everyday objects 
such as a needle, a button and a belt. In the catalog of his exhibition 
Encrypted, Tova Osman wrote: “For many years, Reuven has 
been stealing away hours of works and encrypting symbols, some 
subconsciously. His works are in line with his easy-recognizable 
formalism […] Working like a prophet within, he uncovers his 
innocent hues of blue. Some may find phallic signs in his works, a 
cave, darkness, or gushing rapids.” 
Since 1999, Reuven has also been acting as manager of the 

Yavne Art Workshop, where he curates in conjunction with other 
curators. He dedicates his work to broaden the cultural horizons 
of his city and to facilitate access to the arts for the denizens. The 
Workshop is a pivotal location for art and culture in Yavne and 
its surroundings, as well as a stage for various lectures and other 
cultural events. The Workshop’s gallery exhibits solo and group 
works of art by the country’s most accomplished artists and at the 
same time, stresses the importance of enhancing local artists. 
Groups of elementary school pupils and kindergarten children visit 
the Workshop to learn how to observe art and how to discuss 
the issues to which it gives raise. After this viewing experience, 

the children partake in creative activities in line with the current 
exhibition and its themes. The exhibitions focus on socials issues, 
like tolerance, multi-culturalism, local issues:
I, the Self, the Other (curator: Bat Sheva Granit, 2014); Home 
(curator: Tova Osman, 2014); Material Identity … Cultural Identity 
(immigrant artists; curator: Reuven, 2016).
In order to expand the debate on social issues, the Workshop 
incorporates activities for special-needs populations and elderlies. 
These reflect Reuven’s persona as a person, an artist, an educator, 
and a community member.

Curator: Irit Levin


