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אלונה רודה ופלוריאן נויפלד
Under the weather

גלריה חזי כהן שמחה לארח את האמנית הישראלית אלונה רודה 
והאמן הגרמני פלוריאן נויפלד בתערוכה משותפת חדשה. התערוכה 
האמנים  שני  בין  הפעולה  שיתוף  פרי  הינה   Under the weather
שנדל,  קתרין  של  מיוזמתה   ,MAKE.A.MATCH הפרויקט  במסגרת 
המפגיש בין אמנים מערים שונות בעולם, במטרה לייצר את הדיאלוג 

הייחודי שמזמן המפגש בין אורח ומארח.

במפגש בין רודה, שעבודתה אופיינה זה מכבר כ’מיצג ללא מציגים’, 
ובין נויפלד, שעבודתו מזוהה עם כיול מחדש של מרחבים אדריכליים 
באמצעות שינוי עדין של הקיים והמוכר, הופך חלל הגלריה למושא 
בתערוכה, ומתוכו עולה דיון אודות מלאכותיות האמצעים המייצרים 

הבחנה בין פנים וחוץ, בין מרחב מוגן לנחלת הכלל.

אחר  עוקבת  נושכים,  לא  נובחים  כלבים  רודה,  של  הוידיאו  עבודת 
בתוך  עשן  פצצת  השלכת  בעקבות  המופעלים  המנגנונים  רצף 
במקביל  מתעדת  רודה  גלריה.  חלל  זה  במקרה  ריק,  מסחרי  חלל 
מתוך פנים החלל ומחוצה לו, וחושפת רצף מתוזמן של התרחשות 

אוטומטית, המתקבלת באדישות מצד הרחוב. 
עצמו,  הגלריה  בחלל  קיר  פיסות  בין  ומחליף  חוצב  נויפלד  מנגד, 
גם  כך,  ומתוך  הגבס,  קיר  של  הפנימי  המבנה  את  חושף  ובתהליך 

את ארעיותו.
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Florian Neufeldt, Cuts Both Ways, 2010, guard rail, motor, wood, 250x580x630 cm
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Alona Rodeh, Barking Dogs Don’t Bite, 2012, still images from a video




