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Redemption Now
יעל ברתנא במוזיאון היהודי בברלין

גלריה זומר לאמנות עכשווית מברכת את יעל ברתנא על תערוכת 
היחיד החדשה שלה - Redemption Now, שתיפתח ב-4 ביוני 2021, 
של  הראשונה  המקיפה  הרטרוספקטיבה  בברלין.  היהודי  במוזיאון 
ואת  גאולה  כמעשה  האמנות  של  הפוטנציאל  את  בוחנת  האמנית, 
פוטנציאל הדמיון שלנו. במשך למעלה מעשרים שנה, ברתנא חוקרת 
זהויות  עיצוב  על  המשפיעים  הגדולים  ההיסטוריים  הנרטיבים  את 

לאומיות ואחרות.

כולל  ואחרונות,  מוקדמות  עבודות  מ-50  למעלה  מציגה  התערוכה 
ניצבת  התערוכה  במרכז  ניאון.  ופסלי  צילומים  וידיאו,  עבודות 

Sommer Contemporary Art congratulates Yael Bartana upon her 
new solo exhibition - Redemption Now, which will open on June 
4, 2021, at the Jewish Museum Berlin. The first comprehensive 
retrospective of the artist Yael Bartana examines the redeeming 
potential of art and our imagination. For over twenty years, 
Bartana has explored the great historical narratives that help 
shape national and other collective identities.

The exhibition brings together over 50 early and more recent 
works, including video works, photographs, and light sculptures. 
The centerpiece of the exhibition is the commissioned work 

Yael Bartana at the Jewish Museum Berlin

Redemption Now

Malka Germania (Hebrew for "Queen Germania"), which Bartana 
specially created for the Jewish Museum Berlin and filmed in Berlin 
at historical locations. The arrival of an androgynous figure of 
salvation in the German capital evokes scenes from an imagined 
common unconscious: past and future coincide in an alternative 
present. With the theme of collective redemption, the video 
installation also addresses trauma, expectations of salvation, and 
the longing for change.

Curators: Dr. Shelley Harten and Dr. Gregor H. Lersch.

העבודה מלכה גרמניה, שברתנא יצרה במיוחד עבור המוזיאון היהודי 
הגעתה  ברלין.  ברחבי  היסטוריים  במקומות  אותה  וצילמה  בברלין 
זכרונות של  גרמניה מעוררת  לבירת  אנדרוגנית  מושיעה  דמות  של 
חופפים  ועתיד  עבר  מדומיין:  משותף  תת-מודע  מתוך  תרחישים 
מיצב  הקולקטיבית,  הגאולה  בנושא  עיסוק  תוך  אלטרנטיבי.  בהווה 

הווידיאו נוגע גם בטראומות, בציפייה לישועה ובכמיהה לשינוי.
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אוצרות: ד"ר שלי הארטן וד"ר גרגור ה.לרש


