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True Finn is a documentary style film asking eight people from Finland one simple 

question – who is a true Finn? Invited by and working in connection with Finland’s 

Pro Arte Foundation, Bartana’s objective with True Finn was to create and record an 

utopian moment that would yield an answer to this question. 

 

As a result of an open call, eight Finnish-residents came to live together for seven 

days in a house in the countryside. The condition was that each person had a 

different ethnic, religious, and political background. Life, discussions, and specifically 

designed assignments were filmed, with the edited material forming the core of the 

artwork. 

 

True Finn probes questions about identity, nationhood, and belonging. These themes 

have always been central to Bartana’s practice: how does national identity operate 

as a means of inclusion and exclusion? What happens when these people live 

together for a week with the sole purpose to re-define Finnishness, their own selves, 

and their relationship to others? What are we talking about when we talk about 

national identity? Can an immigrant truly shed their identity? 

 

Yael Bartana (1970, Israel) studied at the Bezalel Academy of Arts and Design, 

Jerusalem; the School of Visual Arts, New York; and the Rijksakademie, Amsterdam. 

Her solo exhibitions include the Moderna Museet, Malmö; PS1/MoMA, New York; 

The Center for Contemporary Art, Tel Aviv; the Kunstverein Hamburg; and Secession, 

Vienna, among others. In 2011, she represented Poland for the 54th edition of the 

Venice Biennial where her trilogy, And Europe Will Be Stunned, premiered. Most 

recently, Bartana’s work has been exhibited at the Pérez Art Museum Miami; the 

Stedelijk Museum, Amsterdam; 2014 Sydney Biennial; Carnegie International; and 

Sao Paulo Biennial. In the summer of 2015, her work will be presented at The 

Guggenheim Museum, New York and in the autumn of 2016 at the Philadelphia 

Museum of Art. Her artworks are included in numerous public collections, including 

The Museum of Modern Art in New York; The Guggenheim Museum, New York; The 

Walker Art Center, Minneapolis; the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; The 

National Gallery of Canada, Ontario; the Centre Pompidou, Paris; and Tate Modern, 

London. 
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S2 | יעל ברתנא | True Finn 

 
המתגוררים בפינלנד שמונה אנשים , True Finn  אחרון של יעל ברתנא,הסרטה ב

הוצג שהוזמן ו ,מי הוא פיני אמיתי? באמצעות הסרט – פשוטהאחת עם שאלה  מתמודדים
מבקשת ליצור ולתעד רגע ברתנא  ,פסטיבל לאמנות עכשווית בפינלנד - IHMEבמסגרת 

 אוטופי שייתן מענה לשאלה הזו.
 

רסמה נענו לקול קורא שפ, אתני, דתי ופוליטי שונה מרחבי פינלנד, בעלי רקעשמונה אנשים 
. משימות בבית אחד בכפר פיני מרוחקבמשך שבעה ימים והסכימו להתגורר יחד  ברתנא

מהווים  שתועדו ונערכו יחד עם חומרים ארכיוניים וחילוקי הדעות לבטיםשיחות,  ,מתוכננות
 את הליבה של העבודה.

 
הנושאים הללו חוזרים  מציף שאלות הנוגעות לזהות, לאומיות ושייכות. True Finn הסרט

ועולים בעבודותיה של ברתנא: כיצד זהות לאומית פועלת כאמצעי להדרה ולהכללה? מה 
יחס לאחר? לעצמם, וב ביחסיקרה כששמונת המשתתפים ינסו להגדיר את הזהות הפינית, 

 את זהותו? מהגר יכול לשנותזהות לאומית? האם מהי בעצם 
 

ה ב"בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב ידומילסיימה את  , ישראל(1970יעל ברתנא )

 . Rijksakademie, Amsterdam –, ו ;The School of Visual Arts, New Yorkבירושלים, 

 And Europe ייצגה את הביתן הפולני בביאנלה בוונציה, שם הוצגה הטרילוגיה  2011בשנת 
Will Be Stunned. 

תערוכות היחיד שלה הוצגו במוזיאונים חשובים בארץ וברחבי העולם, ביניהם המרכז 

 ;Moderna Museet, Malmö; PS1/MoMA, New Yorkלאמנות עכשווית, תל אביב, 

Secession, Vienna the Kunstverein Hamburg,,Pérez Art Museum Miami; the Stedelijk 
Museum, Amsterdam; 2014 Sydney Biennial; Carnegie International; and Sao Paulo 

Biennial.  

 -תציג ב  2016ובסתיו Guggenheim Museum, New York ,  -תציג ב 2015בקיץ 

Philadelphia Museum of Artעבודותיה כלולות באינספור אוספים ציבוריים, כגון .The 
Museum of Modern Art in New York; The Guggenheim Museum, New York; The 

Walker Art Center, Minneapolis; the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; The 
National Gallery of Canada, Ontario; the Centre Pompidou, Paris; and Tate Modern, 

London. 
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