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The Body of the Dead Christ in the Tomb by Hans Holbein the Younger, Black Square by Kazimir Malevich, 
Flying Angel by Arie Aroch, and Place by Micha Ullman: these are the titles of well-known works of art (some, 
perhaps, better known than others) that are present in this exhibition, but of course not exhibited in it. They 
are present in the exhibition as a consequence of the phenomenon in which one work of art is a vital 
component of another work of art. This phenomenon is a category in art history called “Art About Art” and 
it can occur in different forms: appropriation, homage, quotation, interpretation, and more. The ten 
participating artists — Jonathan Hirschfeld, Irit Hemmo, Eti Jacobi, Gali Lutski, Yitzhak Livneh, Avner 
Pinchover, Pnina Reichman, Tamir Zadok, and the artist duo Merav Kamel and Halil Balabin — present works 
which “talk to” other works from the distant or recent past, whether ancient Egypt, the Renaissance in 
Europe, nineteenth-century masters or twentieth-century Israeli art. 

This special type of art became a widespread phenomenon in modernism, particularly during the second half 
of the twentieth century. In 1978 the Whitney Museum of American Art in New York put on an exhibition 
dedicated to the topic of “Art About Art”, which was also the title of the exhibition. In the exhibition 
catalogue the curators, Jean Lipman and Richard Marshall, wrote: “Art is always about art, and art history is 
a cumulative progression of what has come before. Artists, because of their obvious interest in and 
knowledge of art, draw on this knowledge and familiarity as readily as they draw on other experience.” We 
can learn or deduce from this quotation that all art is art about art. But the presence of one work of art in 
another is not enough to cause the “host” work to become art about art. If that was the case, the category 
would become meaningless. In his article in the catalogue, Leo Steinberg writes similarly that “of all the 
things art has an impact on, art is the most susceptible and responsive. All art is infested by other art.” But 
being “impacted” creates not “art about art”, but “art from art”. The phenomenon of art about art requires a 
different relationship. Other phrases from the exhibition catalogue present necessary preconditions for the 
existence of art about art: “works that takes as their subject other art”, or “the content or style, or both, of 
earlier works of art has been integrated into new works that comment, critically or satirically, on the art that 
has provided the point of departure,” or “[the artist’s practice is] to make the borrowed art a recognizable, 
even blatant, element of the composition.” 

In the past, artists acquired their skills by copying master works (for example, at the Louvre or the Prado) 
and ancient remains (for example in Rome), and this maintained artistic continuity (although in concealed 
form). Following the emergence of the photograph and the reproductions, artistic language changed too 
and in twentieth-century art the use of the quoted image became widespread, open, and explicit. This 
fundamental change is discussed in Walter Benjamin’s essay “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction” (1936–1938) and was brought up to date in the first episode of the television series and book 
“Ways of Seeing” by John Berger, created in 1972 under the inspiration of Benjamin’s work. From Duchamp 
and Picasso to Warhol and Rauschenberg, art has changed following the new technological resources and 
the increasing availability of images. Today every artist can use a computer or smartphone to search the 
Web for images of works of art and copy them, without even going to a museum or opening an art book. 
The wide distribution of images from every period allows artists to become familiar with them, research 
them, and use them more than ever before. 

Gali Lutski goes back to the compositions of El Greco’s sixteenth century paintings of saints, and uses 
her knowledge of biology to insert animals into them in combinations brimming with fantasy.  Yitzhak 
Livneh’s treatment of the topic of death in his works brings us back again and again to the skulls typical 
of sixteenth and seventeenth-century Vanitas paintings, which he incorporates into a disaster sketch 
taken from an American textbook from the 1950s. Tamir Zadok, whose work as a whole relates to his 
local and personal history, turns an orientalist painting by Delacroix from the mid-nineteenth century 
into a video clip with non-professional actors taken from his circle of acquaintances inserted into the 
background of the painting. Irit Hemmo uses ephemeral materials to pose a question on the status and 
stability of works of art and canonical modernist artists. Pnina Reichman positions herself as working on 
execution: copying models by male painters in a technical fashion. Eti Jacobi and Jonathan Hirschfeld, 
each in their own way, create an ongoing dialog of revealing and concealing with the great masters. 
Avner Pinchover restores and reproduces a chapter from a performance work that has been lost to 
history. Merav Kamel and Halil Balabin’s soft sculptures suggest colonialist archaeology and “primitive” 
art through “low” techniques. In the final analysis each artist makes a new statement through a 
traditional world of concepts in response to models from the history of art. 

The exhibition “Elective Affinities” allows viewers to identify the “migration of motifs” between works of art, 
to discuss the content and nature of the dialog taking place between the contemporary artist and works 
from the past, classical or modern, Israeli or international. 

*The name of the exhibition is taken from the title of the novel by Johann Wolfgang von Goethe. 



 *طوعية  مودة

 ألين غينتون ونتالي أندرياشفيتش

 هي -أولمان لميخا" مكان"و أروخ آلرييه" الطائر الكالم"  ماليفيتش، لكازيمير" األسود المربع" " هولباين، لهانس" ميتًا المسيح"
 المعرض في  حاضرة األعمال هذه. فيه معروضة غير ولكنها المعرض في حاضرة وهي ما، حد إلى معروفة فنية ألعمال أسماء

 ذلك  يتم. آخر فني عمل من حيويًا جزًءا  يكون بأن ما فني لعمل المجال تتيح التي دالّة  وهي -"الفنون عن تتحدث الفنون" منطلق من
 إيتي ليـڤانا، يتسحاك هيرشفيلد، يونتان : فنانين عشرة المعرض في يشارك. ذلك وغير تأويل اقتباس، تكريم، ثار،استئ: مختلفة بطرق

 الفنانون يستعرض .بالبين وحليل اِمل،ك ميراڤ تسادوك، تامير رايخمان، پنينا بينتشوڤر، أڤنير حمو، إيريت لوتسكي، غالي يعقوڤـي،
 من فنية روائع األوروبي، النهضة عصر  مة،القدي مصر من البعيد، أو القريب الماضي من أخرى فنية أعمال عن" تتحدّث" أعماًل 
 . العشرين القرن من إسرائيلية فنون أو عشر التاسع القرن

 ، 1978 عام في. العشرين القرن من الثاني النصف في وتحديدًا الحداثة، في النطاق واسعة ظاهرة الفنون من المميز النوع هذا أصبح
 السم هذا حمل والذي ،"الفنون عن تتحدث الفنون" لموضوع مخصص معرض نيويورك في األمريكية للفنون ويتني متحف في  أقيم

 وتاريخ  الفنون، عن دائما تتحدث الفنون: "مارشال وريتشارد ليفمان جين المعرض على القيمان كتب المعرض، كتالوج في. أيًضا
". أخرى تجربة أي يوظفون كما هذه معرفتهم الفنانون يوّظف الفنية، بالمعرفة البديهي اهتمامهم بسبب. خالله حدث لما تراكم هو الفن

 ل آخر  فني عمل في  معين فني عمل حضور ولكن. آخر فني عمل إلى  ظاهريًا يتطرق فني عمل كلّ  أنّ  القتباس هذا من نستنتج
 مقالة  في جاء. معناها ستفقد الفئة هذه فإنّ  كذلك، األمر كان إن ". الفنون عن تتحدث التي الفنون" فئة ضمن حتًما الفني العمل يُدرج

 هذه ولكن". آخر فني عمل على قائم فني عمل وكل نفسه، على أوًل  يؤثر الفني العمل: "المعرض لكتالوج كتبها التي ستينبيرغ ليو
 من عالقة تتطلب" الفنون عن تتحدث الفنون" ظاهرة .فنون عن ناتجة فنونًا إنّما ،"فنون عن تتحدّث فنونًا" تصنع ل المؤثّرة العالقة

 فنون  عن الفنون تتحدث" لكي تتوفر أن يجب التي الضرورية الشروط المعرض كتالوج من إضافية نصوص تستعرض. آخر نوع
 في مجادُ  كالهما، أو سابق، فني عمل وأسلوب محتوى" أنّ  أو" أخرى فنية أعمال حول يتمحور الفنية األعمال موضوع": "أخرى
 العمل توظيف... هو الفنان توّجه" أنّ  أو" انفصال نقطة شّكل الذي الفني العمل تهكمي أو نقدي بشكل يصف الذي جديد، فني عمل
 ".المعروض عمله في جدًا بارز وربما للتمييز، قابل كعنصر المستعار الفني

 وهكذا ،)مثاًل  روما يف) قديمة وآثار) مثاًل  وبرادو اللوفر متحفي في) فنية روائع نسخ بواسطة مهاراتهم الفنانون اكتسب السابق، في
 شاع العشرين، القرن فنون وفي الفنية،  اللغة  أيًضا تغيرت الفوتوغرافي،  والتوثيق التصوير ظهور مع. مموهة كانت وإن تخليدها، تم

 "الفني النسخ عصر في الفني العمل" بنيامين وولتر مقالة في الجذري التغيير هذا نوقش. جليًا وأصبح المقتبسة الصورة استخدام
 لجو ) Ways of Seeing" )التأمل عن" والكتاب التلفزيوني المسلسل  من ولاأل الحلقة في مجددًا وورد ،(1936-1938)

 الفنون تغيرت وراوشينبيرغ، وارهول وحتى وبيكاسو دوشان من ابتداءً . بنيامين مقالة  من بإلهام 1972 عام  أنتجا الذين  بيرغر،
 باستخدام  اإلنترنت، شبكة عبر البحث وفنانة فنان كل انبإمك اليوم،. الصور منالية ولزيادوة دةالجدي التكنولوجية للوسائل وفقًا

 النتشار. الفنون عن كتاب قراءة أو متحف إلى الذهاب دون وذلك ونسخها، فنية، ألعمال صور عن الخلوي، الهاتف أو الحاسوب
 .واسع نطاق على واستخدامها تدارسها إليها، التعرف من الفنان يمّكن العصور جميع من للصور الواسع

تقدم غالي لوتسكي صيغًا مكررة للوحات القديسين إلل غريكو من القرن السادس عشر. توّظف معرفتها في مجال علم األحياء 

ضوع الموت يعيدنا مرة تلو األخرى إلى الجماجم في مو يتسحاك ليـڤانالتدمج في اللوحات صور حيوانات مليئة بالخيال. انشغال 

الفانيتاس" التي تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، حيث يدمج لفتة تحذيرية من كتاب تعليمي " التي تميز لوحات

ستشراقية  أمريكي من الخمسينات. تامير تسادوك، الذي يتطرق في جميع أعماله إلى التاريخ المحلي والشخصي، يحول لوحة ا

لديالكروا من منتصف القرن التاسع عشر إلى فيلم يغرس في ديكوره فنانون غير مهنيون من معارفه. تستخدم إيريت حمو موادًا 

ة، قابلة للتحلل لطرح التساؤلت حول مكانة واستمرارية األعمال الفنية الحداثية الكنسية. تقدم الفنانة پنينا رايخمان نفسها كعامة منفذ

نسخ نماذج للوحات رجالية. تتبع إيتي يعقوفي ويونتان هيرشفيلد طرقًا مختلفة، حوار متواصل من الكشف والتستر عن روائع التي ت

كامل وحليل بالبين يقدمان  بناء جزء من عمل أدائي شطب من التاريخ. األعمال النحتية الناعمة لـميراڤ أڤنير بينتشوڤرفنية. يعيد 

"بدائية" بتقنيات "مبتدئة". في نهاية المطاف، يصيغ جميعهم لغة جديدة بواسطة عالم مفاهيمي تقليدي، وردًا   آثاًرا استعمارية وفنونًا

 على نماذج قائمة في تاريخ الفنون.

 المتبلور الحوار وماهية الرسائل ومناقشة الفنية، األعمال بين" الموتيفات تنقل" تشخيص من المشاهدين يمكن" طوعية مودّة" معرض
 .والعالمية اإلسرائيلية والحديثة، الكالسيكية -السابقة الفنية واألعمال المعاصر الفنان بين

  .غوته فوت فولفانغ ليوهان كتاب عنون عن أخوذم المعروض اسم*

  

 


