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ה ח ו ת פ ה  נ מ ז ה
הפרויקט מבקש לבחון את אופיו ומעמדו של הספר 

כעבודת אמנות )Book Art(, להציג ולעודד את ייצורם של 
ספרים הנעשים על ידי אמנים, שאינם קטלוגים או סיכום 

רטרוספקטיבי של עבודתם. 
חריגותו של הספר כתוצר אמנותי באה לידי ביטוי במספר 
אופנים: לרוב, אמנים אשר מייצרים ספר עושים זאת מחוץ 

לפרקטיקה השגורה שלהם; המפגש עם ספר מעין זה שונה 
מן המפגש עם עבודות אמנות במדיה אחרים — ניתן למצוא 

אותו בחנויות ספרים יותר מאשר בגלריות; הספר, בניגוד 
לסוגי מדיה אחרים, מזמין מגע אישי וקירבה; הוא עוקף את 

חווית האמנות המסורתית על ידי שינוי ממדי הזמן והחלל 
בתהליך הצפייה; לעתים קרובות, ספר האמן מניח מראש את 

היותו עותק אחד מני רבים.

אפשרות של ספר נחנך בתחנה הפעילה והמאובזרת לייצור 
ספרי אמן בחדר הפרויקטים של גלריה זומר

התחנה מכילה עמדות עבודה המתופעלות על ידי שמונה 
מעצבים, כולם סטודנטים מצטיינים מהמכון הטכנולוגי 

בחולון. התחנה פתוחה במשך כל שעות פעילות הגלריה, 
ומאפשרת לתהליך העבודה להיות חשוף בפני המבקרים בה.

שישה אמנים נבחרו מראש לעבוד בחלל וליצור ספר אמן 
בשיתוף עם מעצב שהותאם להם מבעוד מועד. אמנים 

אלה — שי איגנץ, גיא גולדשטיין, ניר הראל, שי יחזקאלי, 
רועי קופר ואלונה רודה - הם חלק בלתי נפרד מהתפתחות 

הפרויקט. עם הזמן, אמנים נוספים יצטרפו לתהליך.

בספריית הגלריה ניתן למצוא ספרי אמן שהושגו בשיתוף 
פעולה עם אמנים, מוסדות והוצאות ספרים שונות מרחבי 

העולם. ניתן לעיין בספרי האמן ואת חלקם ניתן לרכוש 
במחיר המצוין בקטלוג. 

ם י נ מ א ל ה  ח ו ת פ ה  נ מ ז ה
אמן/ית המעוניינים ליצור ספר אמן, להשתמש בשירותי 
התחנה ולהיוועץ במעצבים המפעילים אותה או ביוזמי 

הפרויקט, מוזמנים ליצור קשר במייל ולתאם פגישה מראש.

לאה אביר, רן קסמי אילן ]אוצרות[

אריה רוזן, מחלקת תרבות ]הפקה[

אביגיל ריינר ]ניהול עיצוב[

possibilityofabook@gmail.com

A n  O p e n  I n v i t a t i o n
This project examines the nature and status of Book Art, presenting 
artists’ books and encouraging their creation. 
An artist book is one created by an artist not as a catalogue or a 
retrospective summary of past works, but as a work of art in and 
of intself. Its irregularity is manifested in various ways: very often, 
artists who create book art do it as a digression from their usual 
practice; The encounter with this kind of book is different from 
encounters with artworks of other media - it can be found in book 
shops more so than in galleries; it draws one closer than any other 
media to a personal contact; the artist book bypasses the traditional 
experience of art through changing the time and space of the 
viewing process; it often presupposes its being but one copy of 
many others yet to come.

Possibility of a Book is inaugurated in the active working station 
for creating Book Art at Sommer Gallery’s Project Room
The station is operated by eight designers, all students from the 
Holon Institute of Technology that have excelled in their studies. 
The station functions throughout the gallery’s opening hours, 
exposing the process to gallery visitors. 
Six artists were chosen initially to work in the space and create artist 
books together with a pre-assigned designer. These artists -  
Guy Goldstein, Nir Harel, Shai Ignatz, Roi Kuper, Alona Rodeh and  
Shai Yehezkelli - form an integral part of the development of this 
project. With time, additional artists will join the process. 

The gallery library currently displays artists’ books from  
Israel and from around the world, obtained through worldwide 
collaborations with various artists, institutions,  
and publishing houses.

A n  o p e n  i n v i t a t i o n  t o  a r t i s t s
Any artist interested in creating his/her own book by using the 
gallery station services is invited to contact us by mail to schedule an 
appointment.

Leah Abir and Ran Kasmy Ilan ]Curators[

Arieh Rosen, Culture Department ]Production[

Avigail Reiner ]Design Management[

Like us on facebook! ]possibility of a book[
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The project was made possible thanks to the generous support of:

 תודה רבה לעירית זומר וצוות הגלריה, ליאת לביא, אורית בולגרו, 

 גאורג דיאז, כריסטופר רות וקטינקה דקה, מיכאל קסוס גדליוביץ', 

אולריקה קרמייר, המרכז לאמנות עכשווית פאסרל, רותם רוזנטל, 
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הפרויקט התאפשר בסיועם הנדיב של:

A-Jump Books
Argobooks

Gottlund Verlag
LENDROIT Éditions

Nieves
Parasitic Ventures Passerelle

Pork Salad Press
  Torpedo Press

Ugly Duckling Presse
Westphalie Verlag Yair Doram

culture of light
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