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ציבי גבע במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 

 Where I Come Fromדרך איפה אני מגיע
Tsibi Geva at the Herzliya Museum of Contemporary Art

עבודה,  גופי  שלושה  הכולל  גדול-ממדים  מיצב  מציג  גבע  ציבי 
שיוצרים יחדיו רצף בין ציור לאובייקט פיסולי ומרכיבים חלל מנטלי 
שלם. כל האלמנטים מתבססים על האינדקס החזותי והחומרי שגיבש 
גבע לאורך חמישה עשורים של יצירה: ציורי כאפיה, בלטות, סורגים, 
תריסים, קירות הבנויים מאבן טבעית, צמיגי מכוניות, כתובות גרפיטי 
הוא  וערך.  מתודה  הוא  הקולאז'  גבע,  של  בעבודתו  ועוד.  מרוססות 
משקף גישה רב-שכבתית וסימולטנית, המשלבת בין הסדר הפורמלי 
של החומר )איכויותיה המופשטות של הצורה במרחב( לסדר התרבותי, 
וכך מעלה רבדים מרובים הקשורים לתולדות האמנות, לחיים בארץ, 
לתרבויות מזרח ומערב, לפוליטיקה, לחברה ולביוגרפיה האישית של 
 – ורנקולרית"  האמן. עבודתו של גבע מרבה להתייחס ל"אדריכלות 

כלומר, ארכיטקטורה ללא ארכיטקטים, הצומחת במשך מאות שנים 
במקום מסוים, מתוך חומרי המקום וצרכיו האקלימיים והתרבותיים. 
הוא מספר: "גדלתי כבן לארכיטקט מודרניסט, אסתטיקן קפדן שפעל 
חולל  שזה  למה  מודע  הייתי  לא  שנים  הרבה  הבאוהאוס.  במסורת 
בתוכי. היום אני מבין, ומבקש לחקור בדיוק את כל מה שאבא שנא, 
בו: אי השלמות, האלתור האסתטי והתרבותי,  דחה על הסף, נלחם 
לעודפות  נמשך  אני  היום,  והחברתי.  האקלקטיקה, הכאוס הפוליטי 
המושלכת לאחור כשארית, כפסולת, או כממצאים אנתרופולוגיים, 

ופועל בתוכה".  

אוצרת: איה לוריא

The three components of Tsibi Geva’s large installation, which 
together make up a spectrum between painting and sculpture, 
collectively form a complete mental space. Their constituent 
elements are all founded on the visual and material index that Geva 
has formulated over five decades of artistic endeavor – keffiyehs, 
terrazzo floor tiles, lattices, blinds, walls of natural stone, car 
tires, sprayed graffiti, and more – and may be seen, by extension, 
as an artistic self-portrait. In Geva’s work, the collage is both a 
method and a value in its own right. It reflects his multilayered 
and simultaneous approach that combines the formal order of 
matter (the abstract qualities of its form in space) with the cultural 
order, thereby evoking multiple layers 
related to the history of art, life in Israel, the cultures of the East 

and West, politics, society, and the artist’s personal life story. 
Geva's work often contains references to “vernacular architecture” 
– namely, architecture without architects, which grows at a given 
location over a period of centuries, from the local materials and its 
climatic and cultural needs. He recounts, “I grew up as a son of a 
Modernist architect, a strict aestheticist in the Bauhaus tradition, 
and for many years I was unaware of what that had wrought within 
me. Today I understand, and seek to investigate precisely what 
my father hated, rejected outright, and continually fought against: 
imperfection, aesthetic and cultural improvisation, eclecticism, 
political and social chaos. Today, I am drawn to the unwanted 
castoffs that are thrown away, like waste or as anthropological 
findings, and work within them.”  

Curator: Aya Lurie


