
 

שמחים להודיע על פתיחת מחודשת של הגלריה לקהל 

תערוכת יחיד חדשה של אפרת קליפשטיין: 

בוקר צהריים ערב

משכן האמנים הרצליה 

פתיחה מחודשת מיום ב׳ ה-25/5/2020 בשעה 10:00 
ע״פ הנחיות  משרד הבריאות 

 שעות פתיחה:
 ימים ב׳ ו-ד׳: 10:00 - 14:00
 ימים ג׳ ו-ה׳: 15:00 - 19:00
 יום ו׳, שבת: 10:00 - 14:00

תערוכת היחיד של אפרת קליפשטיין "בוקר, צהריים, ערב"  מספרת את סיפורו של נתיב של סיפור 
אהבה, מפרקת אותו למרכיביו ומציגה את הסדקים שבונים אותו. 

במשך תקופה של כמעט שנתיים בחנה אפרת קליפשטיין בדקדקנות את אפשרויות התנועה 
השונות מנקודת מוצא אחת, ביתה, ליעד אחד, ביתו של אהובה. פעם אחר פעם, נתיב אחר נתיב, 
נותנת לצורניות של הדרכים המוצעות על ידי האלגוריתם של יישומון הניווט של גוגל, להוביל את 

בחירתה.  

ולאחר שעם הזמן התקבע לו מסלול מפותל, הפנתה קליפשטיין מבטה אל הדרך עצמה. והדרך 
רוויות סדקים ומהמורות, כדרכן של דרכים צדדיות. וכל סדק ומהמורה מורגשים, מן החיכוך עם 
צמיגי המכונית, לעבר הציריות, השילדה, כסא הנהג, וגופה של הנהגת. והנה היא כבר מחפשת את 

הפגמים, מכוונת את הגה המכונית אליהם, דורשת אותם.  

קליפשטיין, גיאוגרפית בהשכלתה, מתחילה למפות ולמיין את המיקרו-טקטוניקה של פני הכביש, 
מארכבת את סוגי האירועים השונים וממיינת אותם. היא יוצקת את פנים הסדקים, נותנת גוף לחלל 
החסר. וזהו גוף עשוי מחומרים שונים, מזכוכית ועד לבטון, חסרי גמישות. מגולמים בזכוכית הופכים 



הסדקים למיניאטורות נוף פנטסטיות חלומיות, מוצבות זו לצד זו. סדק ליד סדק, רכס ליד רכס, 
אוסף אבנים כמו-יקרות, שמקורן בריקמה צלקתית על פני אספלט.  

בנוסף יוצקת קליפשטיין את דוגמת התחרה הנוצרת ממפגש סוליות צמיגי הרכב עם הכביש. 
החוסר, החלל הנגטיבי הופך להיות העניין, מספר סיפור משל עצמו על זמן, ועל דרך. מופרדים 
מהקשרם, ומגולמים בגוף הם כמו פיסות של סיפור חלומי שמקורו בפגם, ומה יותר אנושי מפגמים. 
כי אולי הנקודה היא כלום בלי הקו, בלי הנקודות האחרות בכלל, ואולי בין שתי נקודות עובר רק קו 
ישר אחד. אבל החיים הם לא הנדסת המישור, ובין שני אנשים, בין שני גופים, יכול לעבור רק קו 

סדוק אחד.  

העבודה כוללת סדרת אובייקטים גדולי ממדים, עשויים עץ מהוקצע בגסות עליהן יונחו בקפידה 
יציקות זכוכית. האובייקטים יוצבו בחלל ולצידם, סדרת הדפסי בלט לבנים, יציקות סיליקון עדינות, 

טריפטיך של פסיפס פייטים, סדרת צילומים, וידאו ארט ועבודות קולאז‘. 

אפרת קליפשטיין סיימה לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון ולימודי 
תואר שני בעיצוב תעשייתי בטכניון ולמדה אמנות במדרשה לאמנות בבית ברל. הציגה במוזיאונים 

שונים בהם: מוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל, המשכן לאמנות עין חרוד, מוזיאון הרצליה, מוזיאון 
פתח תקווה ובגלריות בארץ ובחו"ל. עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים ומוזיאלים. קליפשטיין 

זכתה בפרסים שונים והשתתפה בתוכניות שהות באוהיו, ניו יורק ובספרד. 
בארבע השנים האחרונות אפרת קליפשטיין מנהלת את תכנית הלימודים ב'בסיס לאמנות ותרבות'. 


