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פתח דבר פרופ' מרדכי עומר

מדי   2006 שנת  מאז  המוענק  הפרס,  דניאל.  למלני  השנה  ניתן   2009 לשנת  צעיר  ישראלי  לצייר  רפפורט  פרס 
שנה לצייר בוגר ולצייר צעיר, הוא כיום אחד הפרסים היותר חשובים לציור ישראלי. 

קנדה,  ילידת  האמנית,  של  השתלבותה  אחר  עוקבים  אותה,  המלווה  והקטלוג  ירוק-עד  דניאל  מלני  של  תערוכתה 
רחוקים,  מקומות  של  מראות  ממזגים   2010  -  2004 מהשנים  דניאל  של  ציוריה  הישראלי.  והתרבותי  החברתי  במרחב 
קן  הקודם,  מביתה  זיכרונותיה  בין  האמנית  של  מסעה  וחמים.  שחונים  "מקומיים",  נופים  עם  וקרירים,  מיוערים 
מתגלם  זה,  במקום  אותה  הנוטע  חדש  משפחתי  תא  הקימה  בו  הנוכחי,  ביתה  ובין  המוכר,  המשפחתי  המבטחים 
ונגישים  מוכרים  זאת  ועם  וקסום,  מושלג  אחר,  מעולם  כשאובים  למתבונן  נדמים  הם  בציורים.  המתקיים  בחיבור 
המקומי,  הפנימי,  וזה  הזר,  החיצון,  זה  בין  משלב  שהוא  מאחר  במיוחד,  מעניין  דניאל  של  מבטה  מפתיעה.  בדרך 

ומספק אבחנות חדות המציגות את הסצנות הציוריות באופן חדש ומאיר עיניים.

על  זה,  נדיב  פרס  על  רפפורט  ולמשפחת  רפפורט  ולרות  )ז"ל(  לברוך  מאוד  עד  מודה  אביב  תל  מוזיאון 
מיוחדת  תודה  בפרט.  אביב  תל  ובמוזיאון  בכלל,  בישראל  והתרבות  האמנות  בחיי  והממושכת  הרבה  מעורבותם 

לעירית רפפורט, על פעילותה והישגיה למען המוזיאון.
בכך  עבודותיה.  עם  להיפגש  לקהל  שנתנה  האפשרות  ועל  המוזיאון  עם  הפעולה  שיתוף  על  דניאל  למלני  תודה 

העניקה נדבך חשוב נוסף באמנות הישראלית הצעירה.
בקטלוג;  המרתק  המאמר  וכתיבת  התערוכה  של  ההדוק  הליווי  היפה,  האוצרות  על  רפאל,  לשגיא  מיוחדת  תודה 
וולושין,  ואנה  לוכסמבורג  טטיאנה  הקטלוג  למעצבות  מיוחדת  תודה  לניר;  טל  המוזיאון,  מטעם  האוצר  לעוזרת 
המרשימים  התצלומים  על  שריג  ואלעד  מטלון  אוהד  סוכובולסקי,  למידד  תודה  קץ.  אין  וביצירתיות  במסירות  שעבדו 

שבקטלוג, ותודה לאסנת רבינוביץ על העריכה הלשונית ולמרגו עיון על התרגום לאנגלית.
 

דרסנר  למאיה  ישראלית;  לאמנות  המחלקה  ולעובדי  גינתון  לאלן  ובמיוחד  המוזיאון  עובדי  לכל  תודות 
על  הירש  לטיבי  הרישום;  ממחלקת  פרנקל  ושושי  פדובנו-פרידמן  עליזה  אדלסבורג,  לשרגא  השימור;  ממחלקת 

תליית העבודות; לנאור אגיאן, ליאור גבאי ואייל ויינבלום על התאורה.
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שגיא רפאל

דניאל,  מלני  של  החדשה  הציורים  סדרת  ירוק-עד, 
של  בדימויים  האמנית  של  עיסוקה  את  לשיאו  מביאה 
בין  המשלבים  בסביבה,  אנושית  והתמזגות  הסוואה 

תחושת זרות וניכור ובין שייכות למקום.
מקנדה  שהיגרה לאחר האמנות  אל  הגיעה  דניאל 
 Pleasantvale התצלומים  בסדרת  ב-1995.  לישראל 
המהווה   ,)52 מס'  תמונה   ,2003 נווי",  עמק  יפית  )"מה 
ן  לבי המוקדם  עבודתה  גוף  ן  בי מקשרת  חוליה 
אל  דניאל  חזרה  הציור,  במדיום  העכשווית  התמקדותה 
שכונת  את  צילמה  בה   )Kelowna( קלוונה  הולדתה  עיר 
לראשית  החמישים  שנות  סוף  בין  שנבנתה  הגמלאים, 
על  הפסטליים  הבתים  ה-20.  המאה  של  השישים  שנות 
ההולכת  עיר  בלב  כיום  ניצבים  המטופחות,  גינותיהם 
כתפאורה  מבחוץ  למתבונן  נדמים  והם  לגובה,  ונבנית 
מלכת  הזמן  עמד  בה  נוסטלגית,  טלוויזיה  לסדרת 
שיחות  לשמע  הוצגו  התצלומים  ההווה.  דאגות  ועמו 
בירושלים  מביתה  האמנית  שניהלה  מוקלטות,  טלפון 
רקע  על  לשלומה,  הדואגים  פלזנטווייל,  דיירי  עם 
מציגה   Pleasantvale שנים.2  אותן  של  התופת  פיגועי 
הזרה  דניאל,  של  האמביוולנטית  גישתה  את  בפנינו 
מתעוררים  מחד  בחייה.  הדומיננטיים  הבתים  לשני 
מנומנמת  אידאלית,  מבטחים  לסביבת  געגועים  בה 
על  מקום,  אותו  כלפי  ריחוק  בה  נוצר  ומאידך  ושלווה, 
תמידי. המתח  שבה  בארץ,  אלה  בימים  מגוריה  רקע 

להופיע  שהחלה  המשפחתית,  הרפאים  נוכחות 
)למשל   2004 שנת  בסביבות  דניאל  של  וריה  בצי
ירוק- ב הופכת  בהמשך(  אתייחס  אליו  גדול,  ענן  ב
במכונית  מתגלמת  היא  ויותר.  יותר  לדומיננטית  עד 
 , )45 מס'  תמונה   ,2009 ( וסבך  גרוטאה  ב מרוסקת 
 ,)49 מס'  תמונה   ,2009( סבתא  של  בהמיני  ובאחרת 
כזיכרון  הנדמית  פנים,  חסרת  ערטילאית,  דמות  לצד 
המהורהר,  הגבר  גם  ממש.  של  כדמות  מאשר  יותר 
 ,2009 לקיי,  )במחכים  מולו  המיותם  הכסא  אל  המביט 
קרבה  של  היעדר,  תחושת  מעורר   )39 מס'  תמונה 
הילדים  חבורת  התקבצות  כי  נדמה  אלה,  לצד  שאבדה. 
 ,)43 מס'  תמונה   ,2009 חיוורים,  )צופים  המדורה  סביב 
 ,)42 מס'  תמונה   ,2009 )טווס,  בתינוקה  המתבוננת  והאם 

מסמלים בעבור דניאל את מחזוריות החיים, מלידה עד 
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מוות, ומספקים סוג של יציבות וביטחון ואולי אף נחמה.
החמקמקה  ונוכחותו  הכתמי-נוזלי,  המיוער,  הנוף 
ורי  צי את  מאזכרים  ירוק-עד,  ב כו  בתו האדם  של 
 ,]Peter Doig[ דויג  פיטר  של  התשעים  שנות  ראשית 
וכן  בה  ומתגורר  בטרינידד  שגדל  סקוטלנד  יליד  אמן 
תמונה   ,1993 בלוטר,  )למשל  לסירוגין  ובאנגליה  בקנדה 
ב"טייט  דויג  של  תערוכתו  לקטלוג  במאמר   .)53 מס' 
אודות  על   ]Richard Shiff[ שיף  ריצ'רד  כתב  מודרן", 
הסצינות  שמעוררות  "ההיזכרות",  או  הזיכרון"  "אפקט 
בציוריו  הקפואים  והאגמים  הסקי  אתרי  של  המושלגות 
מראה  או  מסך  מעין  השלגי  בלובן  רואה  שיף  דויג.  של 
הציור  עומק  אל  נמשך  אשר  המהורהר,  המתבונן  בעבור 
"כאן"  ן  בי החיץ  וצרות  ו הי בשל   , ו ממנ נהדף  גם  אך 
המתעורר.3  הזיכרון  לבין  ההתבוננות  הווה  בין  ל"שם", 
המבט  מתבטא  פלזנטווייל,  מאז  דניאל,  אצל 
שממות  בציורי  ו"כאן",  "שם"  בין  המערבב  הכפול 
צחיחות  דיונות  לצד  סבוכים,  צפוניים  ויערות  מושלגות 
תחושת  מנותקים.  ששורשיהם  "תותבים"  עצים  וחורשות 
עשויה  ליפול,  ומטה  מפוברקת  נוף  תפאורת  ארעיות, 
חוברים  ו"פרטאץ'"  "קומבינה"  מגושמות,  כלונסאות 
של  זמניים-נצחיים  והרס  שיפוצים  בנייה,  באתרי  יחדיו 
הממתין  מאולתר,  כמחנה  הנדמית  בהקמה",  "מדינה 
אזעקות  וצופרי  הגנה  ביצורי  מקלטים,  תזוזה.  לקריאת 
מתמדת  סכנה  ומהדהדים  הפתוחים  במרחבים  צצים 
הקונבנציות  את  טוענת  דניאל  אסון.  לקראת  וכוננות 
מה  את  גם  ההופכים  סמויים,  במתחים  הנוף  ייצוג  של 
התנגשות  בקלות.  למתערער  ובטוח  כשקט  שנדמה 
משטרתיים  סימון  וסלילי  עשן  ענני  חול,  סופת  בעץ,  רכב 
נגד  כתגובת  הטבע,  של  התגמול  פעולת  את  מבטאים 

לנוכחותו הפולשנית של האדם בנוף.
 ,)48 מס'  תמונה   ,2006( יום-הולדת  עוגת  בציור 
את   - וסגנוניים  סמליים   - רבים  במובנים  המטרים 
האמנית  של  משפחתה  בני  מתכנסים  הנוכחית,  הסדרה 
עוגת  סביב  מכושף,  ירח  של  לאורו  ביתם  מרפסת  על 
האח  של  העוברית  דמותו  מונחת  עליה  ורדרדה,  קרם 
תינוק.  הולדת  לציון  פלסטיק  קישוטי  המחקה  הצעיר, 
באופיין,  נטורליסטיות  והאחות  האב  של  דמויותיהן  בעוד 
עורה  ואפלה,  כמרתיעה  מצטיירת  האם  של  דמותה 

העץ  עם  מתמזגים  שכמו  הסכמאטיים,  ופניה  הכהה 
כפסל  הנדמית  ארכיטיפית,  לאם  אותה  הופכים  שבחוץ, 
חד,  כסכין  זקורה  המורה  אצבעה  שבטי-אפריקאי. 
החסר  שמבטה  הקטנה,  מלני  של  פניה  את  ומסתירה 
העכשווית  התבוננותה  דרך  מבחוץ,  הסצינה  אל  חוזר 

של האמנית הבוגרת. 
ן  לבי זה  ור  צי ן  בי שורר  ומדהים  מקרי  ן  ו דמי
הצייר  של   )54 מס'  תמונה   ,1885( ההולדת  יום  מסיבת 
 John Singer[ סרג'נט   סינגר  ג'ון  האמריקאי  הריאליסטי 
האווירה  בו  דניאל,  של  לציורה  בדומה   4 .]Sargent
הסצינה  סרג'נט  אצל  גם  נינוחה,  מאשר  יותר  מתוחה 
מהמאורע.  כמתבקש  עליזה,  אינה  לפנינו  המוצגת 
באורם  מוארים  פניו  אמנם,  לבן  לבוש  השמחה  חתן 
מפית  מונחת  בטנו  על  אך  הדולקים,  העוגה  נרות  של 
בבורדו  גופו  את  פוצעים  שכמו  אבנט,  חגור  או  בד, 
של  המהודרת  בשמלתה  גם  חוזר  זה  צבע  מדמם. 
התוחמים  החדר  ובקירות  העוגה,  את  הפורסת  האם, 
על  משקיף  האב  קדורנית.  בפינה  המשפחה  בני  את 
פניו  תווי  כי  יגלה  קרוב  מבט  אך  ממעל,  המתרחש 
לצד  למעשה.  מראות  טחו  ועיניו  במכוון  מטושטשים 
גינוני  של  תחושה  יש  המשפחתי  המשולש  אינטימיות 

טקס ורשמיות.
וחסרת  המצונפת  דמותו  למראה  החרדה,  תחושת 
מעל  להיחתך  העתיד  דניאל,  של  אחיה  של  הישע 
 ,2006 ( מיוחד  חוזה  ב גם  חוזרת  הולדתו,  יום  עוגת 
לאחר  מרוסקת,  אדומה  מכונית  המציג   ,)4 מס'  תמונה 
הלילה  בשמי  בעץ.  והתנגשה  השלג  על  שהחליקה 
בכתובת  תיאטרליות  ניאון  כנוריות  כוכבים  מנצנצים 
שאחיה  לאחר  האמנית  של  לב  כמשאלת  מת'יו",  "חיה 
בעוד  שבציור.  לזו  הדומה  דרכים,  בתאונת  מעורב  היה 
מבטה  אך  בגופה  נכחה  דניאל  יום-הולדת  עוגת  שב
בבגרותה,  יותר  מחושב  באופן  הסצינה  אל  שב  החסר 
ואחריותה  )הנעדרת(  נוכחותה  את  דניאל  מבססת  כאן 
הנחתם  גורל,  שותפות  אקט  דרך  אחיה  כלפי  האישית 
טביעת  הוספת  דרך  מצדה,  סמלית  דמים  ברית  במעין 

אצבעה בשחור, לצד צמרתו הממוטטת של העץ.
אליו  ושב  המתואר  מתוך  הנובע  הפנים-חוץ,  מבט 

דרך מבטו של הצופה החיצון, חוזר בכמה מציוריה של 

Peter Doig, Blotter, 1993 
  Oil on canvas, 249 x 199 cm 

National Museums Liverpool,   
 Walker Art Gallery. 
  Courtesy of the artist & Victoria  
 Miro gallery, London. 
© Peter Doig

פיטר דויג, בלוטר, 1993
שמן על בד, x 249 199 ס"מ

המוזיאונים הלאומיים 
ליברפול, גלריה ווקר לאמנות. 

באדיבות האמן וגלריה 
ויקטוריה מירו, לונדון. 

דויג © פיטר 
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  .Horror Vacui ,1  [       אימת הריק - מלטינית  [

שנת 2003,  במהלך  פעמים  שלוש  ] 2 [      פלזטנווייל הוצגה 
            פעמיים בקנדה ופעם בבית האמנים בירושלים.  

      ] 3 [

]  4  [       ציור זה נוצר לאחר שסרג'נט הוזמן על ידי חברו, הצייר           
            הצרפתי פול-אלבר בסנר, ואשתו הפסלת שרלוט-                               

           גבריאל דובריי, לדירתם הפריסאית לרגל יום הולדתו   
           השלישי של בנם הבכור, רובר. לימים ייהרג רובר בסנר   

          בן ה-32 בקרבות מלחמת העולם הראשונה. ראו - 
Barbara Dayer Gallati, Great Expectations – John 
Singer Sargent Painting Children, Exh. cat. (Brooklyn  
Museum & Bilfinch Press, New York, 2004), 16, 241.

Richard Shiff, ”Incidents”, Peter Doig, Exh. cat. 
(Tate Publishing, London, 2008), 29-30.
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בברקרוויל,  משפחתה  עם  ביקור  בדבר  דניאל  של 
היום  הפועל  ה-19,  המאה  מאמצע  הזהב  כריית  אתר 
לכאורה  קולומביה.  בריטיש  מחוז  בצפון  תיירות  כאתר 
צבעונית  חמימות  על  הנשען  נעים,  זיכרון  זהו  כי  נדמה 
דניאל  מתעתעת  כאן  גם  למעשה  אך  פסטורלי,  ונוף 
המחנק  תחושות  מתחדדות  נוספת  ובצפייה  במתבונן, 
ועננת  הצהובים-אטומים  השמים  אובך  דרך  והסכנה, 

העשן המיתמרת מאחורי בתי העץ.
האיקוני  לתצלומו  זה  ציור  בין  דמיון  למצוא  ניתן 
תמונה   ,2000( אדומה(  )גומייה  ובת  אם  יערי,  שרון  של 
הצופה  אל  כשגבן  הדמויות  שתי  את  המציג   6,)55 מס' 
על  כפה  סופקת  האם  המטושטש.  הנוף  אל  ופניהן 
או  בהתפעלות  אם  ברור  לא  מולו,  כמשתאה  לחיה 
סטודיו,7  לאמנות  העת  לכתב  יערי  עם  בראיון  בזעזוע. 
ם  י הקי  , שהה המו המתח  על  שלם  אפרת  עמדה 
סתמיים  נופים  תקופה:  מאותה  יערי  של  בתצלומיו 
מולם  בזמן,  בו  ואנונימיים  מוכרים  לכאורה,  ייחוד  וחסרי 
כלשהי,  להתרחשות  כממתין  החיצון,  הצופה  עומד 

בעודה  אלינו,  מופנה  שגבה  דמות  נראית  בהן  דניאל, 
מבחוץ  עליה  מביטה  וכמו  הציורית  בסצינה  משתתפת 
 ,2006 ( שעשיתי  מחמד  חיות  עוד  ב ]למשל,  בזמן  בו 
תמונה   ,2009 ( טוטם  עם  שיחה  וב  ,)13 מס'  תמונה 
תמונה   ,2004 ( המוקדם  גדול  ענן   .])40 מס' 
השנייה  אליזבת  אנגליה  מלכת  בביקור  נזכר  כמו   )3 מס' 
דניאל  אביה.  עם  כנערה  האמנית  נכחה  בו  בקלוונה, 
ממירה  אביה  כשאת  מגבה,  כאן  נראית  השיער  זהובת 
ראשית  את  מסמן  זה  ציור  המקומי.  השוטר  של  דמותו 
משמעותו  אך  המבט,  בהיפוך  דניאל  של  השימוש 
מקרה  אל  האמנית  של  העכשווית  בחזרתה  רק  אינה 
ביקור  זיכרון  כי  תחושה  מתעוררת  בצופה  מעברה. 
ממשפחתה,  האמנית  של  בפרידתה  כעת  הומר  המלכה 
בעוד  לקנדה,  בשובה  ממנה  ומתרחקת  למטוס  העולה 
ילדותה  ונופי  קרוביה  בה  אחרת,  בארץ  נותרת  דניאל 

מתממשים רק דרך גילומם במלאכת הציור.
ברקר  בילי  הציור  היא  נוספת  מובהקת  דוגמה 
ילדות  זיכרון  על  המבוסס   5,)1 מס'  תמונה   ,2005( ביישן 

לפיו  בתצלום,  יוצרות  היפוך  מזהה  שלם  לפואנטה. 
מטבעו,  הסטטי  הנוף  בעוד  במקומן  קפואות  הדמויות 
נדמים  יערי  של  היומיומיים  הנופים   . מולן נע  כמו 
השראה,  מעוררי  כאתרים  ומולם,  שבתוכם  לדמויות 
נומנטלית.  מו או  נשגבת  איכות  נטולי  הם  אם  גם 
חייו,  משגרת  הישראלי  לצופה  מוכרים  אלה  בעוד 
רק  אצלו  מהדהדים  דניאל  של  הצפוניים  הנופים 
כלל  בדרך  בעבורו  המתווך  זר,  אך  מוכר  עמום,  כזיכרון 
יוצרת  כאן  וסרטים.  גלויות  תיירות,  של  מגזינים  דרך 
עצמה  העיירה  של  ופרטי,  ציבורי  כפול,  זיכרון  דניאל 
בברקרוויל  מהדהדות  לפתע  המקום.  אודות  על  ושלה 
תהילת  בימי  חנוטות  שתיהן  פלזנטווייל,  של  תכונותיה 
הניצב  את  מעוררות  נוסטלגי,  באבק  ומפודרות  העבר 

מולן למסע השוואתי בזמן.
התערוכה  ובציורי   )20 מס'  תמונה   ,2007( בסיני 
את  נוטשת  דניאל  כי  היה  נדמה  שאת,8  ביתר  אפטר 
של  הצחיח  הדרום  מרחבי  לטובת  המרוחק  הצפון 
שרית  עומדת  זה  ספק-שינוי  )על  סיני  וחולות  ישראל 

.52

 ללא כותרת, מתוך פלזנטווייל, 2003. הדפס צבע, x 50 300 ס"מ
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היערות  זה(.  בקטלוג  הדרום"  "צפון  במאמרה  שפירא 
חיילים  של  ומשחק  רחצה  בסצינות  הומרו  והשלגים 
החשש  מתגנב  אולם  הקרב,  ומדי  הנשק  ללא  בהפוגה, 
אומנם  מועד.9  וקצרת  מדומה  אש  בהפסקת  מדובר  כי 
והגברים  הצופה,  בפני  האופק  פרוש  אלה  בציורים 
למעשה  אך  נטועים,  הם  בו  במרחב  שולטים  כמו  עצמם 
השמים  אל  מופנה  גבם  בחלל,  תועים  הם  כי  נדמה 
השקיעה  לדמדומי  כמודעים  האדמה,  אל  מורכנים  ופניהם 

היורדת עליהם ועל ימי תהילתם.
ומתכנס  הנודד  המבט  מרחק  מצטמצם  ירוק-עד  ב
המרוחק,  האופק  אל  נמשך  הוא  בעבר  אם  פנימה.  עתה 
צפופה,  בעלווה  התחומות  יער  בקרחות  מסתגר  הוא  כעת 
ומוכרת,  חמימה  קן  סביבת  ומשפחתה  דניאל  בעבור  יוצר 
הצפון  מרחבי  בין  הממזגים  מפלט,  מקום  או  מקלט  ואולי 
הביטחונית,  ההסוואה  רשת  של  בצלה  החוסה  לחברותא 

ירוקת העד.

52.

Untitled, from Pleasantvale series, 2003. Color print, 50 x 300 cm   

את     והקים  זהב  מכריית  שהתעשר  בריטי  ] 5 [     בילי ברקר היה 
          ברקרוויל, אחד מהאתרים המרכזיים לתחום זה בצפון  

          אמריקה וקנדה של אמצע המאה ה-19.  

תואר   ללימודי  התוכנית  מרצי  בסגל  ] 6 [    שרון יערי שימש 
         שני בבצלאל, תל אביב, בזמן לימודיה של דניאל   

זו )2006-2004(.            במסגרת 

            ,118   ] 7 [    אפרת שלם, "הזמן של הצילום". סטודיו מס' 

אוקטובר 2000, עמ' 35-28.            

]  8  [      אפטר, תערוכת יחיד, 18 יוני - 24 יולי 2009, גלריה נגא  
          לאמנות עכשווית, תל אביב. ראו הרחבה בקטלוג זה,   

          עמודים 31-30.  

] 9 [      על המתח בין מראית העין השלווה לתחושת 
          האפוקליפסה מתחת לפני השטח בשני ציורים  

          של מלני דניאל, ראו שגיא רפאל, ז-ב-ע: עירום גברי 
תערוכה, גל-און            באמנות ישראלית עכשווית, קטלוג 

          מקום לאמנות, תל אביב, 2009, עמ' 27. 
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ירוק-עד

X 140 125 ס"מ בד /  על  ]39[     מחכים לקיי                     2009           שמן 

]40[     שיחה עם טוטם               2009           שמן על בד / X 80 65 ס"מ 

X 120 120 ס"מ  בד /  על  ]41[     איש שלג                      2009           שמן 

X 140 100 ס"מ   בד /  על  ]42[     טווס                           2009           שמן 

X 90 75 ס"מ בד /  על  ]43[     צופים חיוורים              2009           שמן 

]44[    שלושה בגינה ורוסקו      2009            שמן על בד / X 44 44 ס"מ  

X 100 85 ס"מ   בד /  על  ]45[     גרוטאה וסבך                2009           שמן 

X 171 260 ס"מ  בד /  על  ]46[     שמיכת טלאים              2010           שמן 

X 80 130 ס"מ  בד /  על  ]47[     השתקן וסוסיו               2009           שמן 

X 46 71 ס"מ   בד /  על  ]48[     עוגת יום-הולדת            2006           שמן 

X 140 180 ס"מ בד /  על  ]49[     המיני של סבתא            2009           שמן 

X 85 100 ס"מ                בד /  על  ]50[     קן אדום-החזה              2010           שמן 

]51[     אם ובת                        2009           שמן על בד / X 160 130 ס"מ
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 Waiting for Kay                                      2009           oil on canvas / 140 X 125 cm

 Talk with Totem                                   2009         oil on canvas / 80 X 65 cm

 Snowman                                              2009        oil on canvas / 120 X 120 cm

Peacock                                                 2009        oil on canvas / 140 X 100 cm

 Silver Campers                                     2009          oil on canvas / 90 X 75 cm 

 Three in the Garden and Rosco             2009        oil on canvas / 44 X 44 cm   

Crash and Vines                                    2009        oil on canvas / 100 X 85 cm

 Quilted Land                                         2010          oil on canvas / 171 x 260 cm 

 The Quiet Man and his Horses              2009          oil on canvas / 80 x 130 cm 

Birthday Cake                                      2006          oil on canvas / 46 X 71 cm

 Grandma’s Mini                                     2009          oil on canvas / 140 X 180 cm 

Robin’s Nest                                        2010          oil on canvas / 85 X 100 cm

 Mother and Daughter                            2009          oil on canvas / 160 X 130 cm

 ]39[

 ]40[

 ]41[

]42[

 ]43[

]44[

]45[

 ]46[
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cloud of smoke rising beyond the horizon and 
the wooden houses. A possible Israeli counter-
part or influence on this work is Sharon Ya’ari’s  
iconic photograph, Mother and Daughter 
(Red Hair Band) (2000, Fig. 55),6 in which two 
figures have their backs turned to the spectator 
while staring at a blurry landscape. The aston-
ished mother holds her hand to her face but 
it is unclear whether she is horrified or awed. 
In an interview with Ya’ari for Studio magazine,7  
Efrat Shalem calls attention to the delayed ten-
sion conveyed in Ya’ari’s works from that per-
iod - works of seemingly ordinary landscapes, 
at once anonymous and recognizable, before 
which the viewer stands waiting for something 
to happen. Shalem illustrates the opposing 
roles of the photograph’s components: figures 
are frozen still within a landscape that is static 
by nature but seems to be moving in front 
of them. Ya’ari’s everyday scene is inspiring 
to the figures depicted in it despite its lack of 
monumentality or the sublime. While this land-
scape is familiar to the Israeli viewer from his 
or her daily life, Daniel’s landscapes reverber-
ate from distant memories, known yet foreign, 
commonly found in travel magazines, post-
cards and films. Here, Daniel creates a double 
memory, public and private: of the town itself 
and of her own experience in it. The features 
of Pleasantvale are echoed in Barkerville; both 
are mummified in the famed times of past, 
blanketed with nostalgic dust and inviting the 
spectator to embark on a similar journey in time.

In Sinai (2007, Fig. 20) and even more 
prominently in the paintings of the exhibition 
entitled After,8 Daniel seems to abandon the 
distant north and turn to the vastness of Is-
rael’s dry south and the sands of the Sinai (Sa-

rit Shapira refers to this noticeable shift in her 
article “North of the South” in this catalogue). 
The snowy forests are replaced by scenes of 
soldiers bathing and at playful leisure, stripped 
of their uniforms and weapons. However, a 
creeping fear suggests that this may be only 
a momentary, deceptive ceasefire.9 Here, the 
horizon stretches in front of the viewer and the 
figures themselves seem to control the space 
in which they are portrayed; though, with their 
backs turned to the sky and their faces to the 
ground, they seem to be aware of the sun 
setting on them and on their days of triumph.

In Evergreen, the wandering gaze is held in 
check and becomes introverted. If in the past it 
was drawn to the distant horizon, it now limits 
itself to clearings surrounded by dense foliage. 
Daniel creates a warm and familiar environment 
for her family and herself, a shelter or a hiding 
place, merging the vastness of the north with 
the group taking refuge under the safe, ever-
green canopy.

שרון יערי
 אם ובת 

 )גומיה אדומה(, 2000
הדפס צבע, x 128 158 ס"מ

באדיבות האמן

.55

  Sharon Ya’ari
  Mother & Daugther 
 (Red Hair Band), 2000

Color print, 128 x 158 cm

  Courtesy of the artist

55.

Billy Barker was a British business man who found- 
ed Barkerville following his great success in the gold-
mining business. This town was one of the most 
important North-American gold-mining sites in the 
middle of the 19th century.

 Sharon Ya’ari was a faculty member of the Bezalel 
M.F.A program in Tel-Aviv during the same period 
Daniel studied there (2004-2006).

Efrat Shalem, “Photography’s Time”, Studio 118, 
(2000): 28-35.

 After. Solo Exhibition, 18 June – 24 July 2009, Noga    
 Gallery of Contemporary Art, Tel-Aviv. See more on   
 this subject in this catalogue, pp. 44-45.

  On the tension between the peaceful impression    
   and the underlying apocalyptic sensation in two   
 other paintings of Melanie Daniel, see Sagi Refael,   
 Cockeye: Male Nude in Contemporary Israeli Art, 
Exh. cat. (Gal-On Art Space, Tel-Aviv, 2009), 27.
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volved. Whereas in Birthday Cake the artist’s 
obscured gaze returns to the scene from adult-
hood, here Daniel establishes her presence and 
her personal accountability for her brother’s fate 
through a symbolic act of mutual destiny, a kind 
of blood pact evidenced by her black fingerprint 
appearing next to the fallen tree.

The internal/external scrutiny of a subject 
occurs in several of Daniel’s works: in More Pets 
I Made (2006, Fig. 13) and Talk with Totem 
(2009, Fig. 40), a figure shown from behind 
simultaneously becomes part of a scene by 
virtue of being engaged in it while viewing the 
scene from the outside. The earlier Big Cloud 
(2004, Fig. 3) is based on a family photograph 
of a visit by Queen Elizabeth II of England to 
Kelowna that the artist witnessed as a child. 
Golden-haired Melanie is depicted here with 
her back to the spectator, standing beside a 
Canadian Mountie (albeit not wearing the usual 
red uniform). This painting signifies one of the 
first instances of the artist’s use of the double 
gaze, but its meaning here is not restricted to 
her preoccupation with the past. Big Cloud 
is emblematic of the artist’s reliance on child-
hood memories and landscapes by referencing 
her separation from her family after leaving her 
homeland, far from all that is known and familiar. 

Another distinct example of this approach 
is seen in Billy Barker is Shy 5 (2005, Fig. 1), 
based on Daniel’s childhood visit to Barkerville, 
a 19th century gold mining town turned tourist 
site in northern British Columbia. This ostensibly 
pleasant scene or memory and the pastoral 
countryside imbued with warm colorfulness are 
deceptive. Upon closer observation, the work 
evokes a feeling of danger and suffocation by 
means of a hazy yellow sky and a billowing 

the center of the table is a pink cream cake, with 
a fetal figure of Daniel’s younger brother on 
top, similar to a plastic cake ornament used 
for celebrating a birth. Whereas the figures of 
Daniel’s father and sister are depicted in a nat-
uralistic manner, the figure of the mother ap-
pears sinister and looming. Her dark skin and 
thickly painted face merge with the tree in the 
background, lending her the features of an 
archetypal matriarch or an African tribal statue. 
Her finger points at the cake like a sharp knife 
while obscuring the face of young Melanie, 
whose absent gaze later returns to the scene 
as an adult and an artist. Incidentally, this paint-
ing bears a striking similarity to John Singer Sar-
gent’s The Birthday Party (1885, Fig. 54) 4, in 
which the atmosphere is decidedly tense 
rather than serene. Although the birthday boy 
is dressed in white and his face is illuminated 
by candles, his red belt (or napkin) creates the 
impression of a bleeding wound in his belly. 
The red color redoubles in the mother’s elegant 
dress - she who cuts the cake - and in the walls 
that enclose the family in a gloomy corner. As 
the father looks at the birthday scene, however, 
his face reveals intentionally blurred features 
and eyes incapable of seeing. Despite the do-
mestic intimacy of the birthday party, there is a 
lingering sense of formality. 

The anxiety conveyed by the sight of Dan-
iel’s brother who is about to be cut from the 
birthday cake recurs in Special Contract (2006, 
Fig. 4), in which a red car skids through the 
snow and crashes into a tree. The stars in the 
dark sky scintillate like theatrical neon lights, 
spelling out the words “Live Mathieu”, an expres-
sion of the artist’s wish to protect her brother 
following a road accident in which he was in-

 ג'ון סינגר סרג'נט 
 מסיבת יום ההולדת, 1885

שמן על בד, x 61 73.7 ס"מ

באדיבות אוסף 
המכון לאמנות של מיניאפוליס, 

קרן את'ל מוריסון וג'ון ר. ואן דרליפ, 
62.84

.54

John Singer Sargent 
The Birthday Party, 1885

 Oil on canvas, 61 x 73.7 cm

 Courtesy of The Minneapolis   
 Institute of Arts Collection. 
The Ethel Morrison & John R. 
Van Derlip Funds, 62.84

54.
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pressed in the face of the pensive man staring 
at the empty chair in front of him in Waiting for 
Kay (2009, Fig. 39). In contrast to these paint-
ings, the group of children gathered around a 
bonfire in Silver Campers (2009, Fig. 43), and 
the mother who looks down upon her baby in 
Peacock (2009, Fig. 42), represent the circle of 
life, providing an air of calm, safety and even 
comfort.

Images of an evasive human presence in a 
drip-stained forest landscape are reminiscent of 
the paintings of Peter Doig (e.g., Blotter, Fig. 53), 
a Scottish-born artist who grew up in Trinidad, 
Canada, and in England. In the exhibition cata-
logue for Doig’s Tate Modern show, Richard Shiff 
notes the “memory effect” that is conveyed by 
the snowy scenes of Doig’s ski resort and frozen 
lake scenes. Shiff likens the snow’s whiteness to 
a kind of screen or mirror that the spectator is 
simultaneously drawn to and repelled by; it delin-
eates the boundary between “here” and ”there” 
resulting from the act of gazing in the present 
and the memory that emerges from the past.3 

A similar double gaze which effectively 
combines two perspectives has been mani-
fested in Daniel’s paintings since Pleasantvale, 
alternatively in scenes of snowy wilderness and 
northern forests, and of arid dunes and root-
less woods. Impermanence prevails among 
these ramshackle constructions – theater props 
consisting of awkward-looking logs haphazardly 
stacked and likely to collapse at any moment. 
The clutter and sloppiness of a building site, and 
the perpetual destruction and reconstruction 
of “a state in the making,” start to look more 
like an improvised camp waiting for relocation. 
Shelters, fortifications and sirens appear in the 
open spaces as warning signs of an imminent 

catastrophe. The artist conveys an underlying 
layer of apprehension in the supposedly typical 
landscapes, transforming what appears to be a 
quiet and safe place into one that is fragile and 
volatile. A car crashing into a tree, a sandstorm, 
clouds of smoke, and police crime scene rib-
bons are all expressions of nature’s retribution 
for humanity’s invasion.

Birthday Cake (2006, Fig. 48) is a paint-
ing in which the artist’s family is gathered on 
their balcony under a bewitching moon; in 
many ways it also symbolically and stylistically 
foreshadows the current series, Evergreen. In 

Untitled, from Pleasantvale series, 2003

 Color print, 75 x 100 cm   

52. .52

 ללא כותרת, מתוך פלזנטווייל, 2003 
הדפס צבע, x 75 100 ס"מ

Horror Vacui – From Latin, “Fear of Emptiness”.

Pleasantvale was exhibited three times in 2003: 
twice in Canada, and once in Jerusalem.

Richard Shiff, ”Incidents”, Peter Doig, Exh. cat. 
(Tate Publishing, London, 2008), 29-30.

Sargent painted this scene after being invited by his 
friend, the French painter Paul-Albert Besnard, and 
his wife, the sculptor Charlotte-Gabrièlle Dubray, 
to celebrate their eldest son’s third birthday that 
was later killed in the First World War. See Barbara 
Dayer Gallati, Great Expectations – John Singer 
Sargent Painting Children, Exh. cat. (Brooklyn Mu-
seum & Bilfinch Press, New York, 2004), 16, 241.

]  1  [

 ] 2 [

  ] 3 [

]  4  [
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Evergreen, the new series of paintings by 
Melanie Daniel, reveals the culmination of the 
artist’s interest in how people assimilate and 
camouflage themselves in their environments, 
combining a sense of strangeness with a sense 
of belonging. 

Daniel began painting after immigrating 
to Israel in 1995. For her photographic series 
Pleasantvale 2 (2003, Fig. 52), which links her 
early works with her current interest in the paint-
ing medium, Daniel returned to her hometown, 
Kelowna in British Columbia, to photograph a 
seniors’ neighborhood built in the late 1950’s 
and early 1960’s. Its pastel-colored houses with 
manicured gardens, today standing in the heart 
of a rapidly sprawling city, look like the setting of 
an antiquated television show where time and 
modern worries stand still. These photographs 
were exhibited along with looped recordings of 
telephone conversations featuring Daniel speak-
ing from Jerusalem with some Pleasantvale resi-
dents concerned for her welfare during a time of 
frequent terrorist attacks in Israel. Pleasantvale 
mirrors the ambivalent attitude of the artist, for 
whom both homes are remote; the simultan-
eous longing for-and estrangement from-her 
peaceful, secure hometown are magnified by 
the disquieting character of her new home.

The ghostly presence of the artist’s family, 
which began to appear in Daniel’s paintings 
around 2004 (e.g., Big Cloud, which will be re-
ferred to later), becomes increasingly dominant 
in Evergreen. Its presence is sensed in Crash 
and Vines (2009, Fig. 45) in a car wreck, and 
in Grandma’s Mini (2009, Fig. 49) in a frosted 
car parked next to an indistinct and faceless 
figure that seems more like a memory than an 
actual person. A similar sense of loss is also ex-

Sagi Refael

HORROR VACUI
1    
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העכשווית  האמנות  של  והשוטטות  המסעות  מפת 
שנים.  זה  בה  שנרשמים  ונים,  ו בסימני-כי חרוצה 
או  מזרחה,  המוליכות  הדרכים  היטב  בה  ניכרות 
 - במהופך  או   , ה'אוריינט' לעבר  למשל,  מערבה. 
או  הקלאסיים,  המיתולוגיים  עבריו  על  המערב,  לעבר 
או  ה-15,  המאה  של  זה  )למשל,  למיניהם  הרנסנסיים 
 . )19 ה- המאה  של  סטי  צי קלאסי או  הנ מו  לו י בג
בעיקר,  לאפריקה  דרומה,  התנועה  של  עקבותיה 
המהלך  של  ו  עקבותי  . הן י סימנ את  הן  אף  חרטו 
באזוריה  כלל  בדרך  ניכרות  הצפון  לעבר  האמנותי 
בסקנדינוויה  ברוסיה,  באנגליה,  אירופה:  של  הצפוניים 
פה-ושם  מתפשטות  אלו  )ועקבות  בגרמניה  ובייחוד 
תרבות  אותה  של  השפעתה  ניכרת  בהם  במקומות  גם 
כבושה  צפונה,  המכוונת  כזו,  עקבה  בכל  צפונית(. 
צפוניות  תרבויות   - מהן  והפראי  העתיק  אחר  הנהייה 
על  אימים  הילך  שמעולם  הצפוני,  והטבע  קדומות 

אותן חברות ששכנו במחוזותיו.

העכשווית,  האמנות  של  נדודיה  מסלול  אחר  המעקב 
את  ימצא   , האמריקאי ן  הצפו של  ו  מחוזותי לעבר 
האמנות  בסצינת  יותר.  הרבה  ופזורים  סימניו-ספורים 
כמעט.  קיימות  אינן  אלו  עקבות  העכשווית,  הישראלית 
למעשה,   , ו הי יאל  דנ י  מלנ של  המוקדמים  ריה  ו צי
של  דבריהם  את  עמה  שנשאה  בודדת,  סנונית  מעין 
צרת  ו הנ נתם  צי על  ם,  י קאי אמרי ן  צפו ף  ו נ ו לם  עו
האמנות  של  ליבה  אל  היישר  עז,  רגשי  להט  בחובה 
פסגות  של  בדימויים  אוכלסו  אלה  ציורים  הישראלית. 
עבותים  אורן  עצי  מיוערים,  נופים  מושלגות,  הרים 
 , הצפוני האור  חתום.  פניהן  שמבע  עציות,  ודמויות 
התאורה,  את  להם  שיווה  הציורים,  פני  על  שפשט 
הציור  בנוף  חריגים  כה  ו  שהי והצבעוניות  ונים  הגו
של  המכחול  כות  במשי נצור  רב  מתח   . הישראלי
בו,  מלקות  הציור,  משטח  פני  על  מצופפות  הן  דניאל, 
זו  זו.  אחר  זו  זו,  ליד  זו  בהופעתן  ניכר  טורדני  וקצב 
שמגלה  גופא,  אמצעיה  על  עצמה,  הציורית  השפה 
את  ו ם  י צת-השפתי קפו ת  מו האלי את  רה  מעבי ו
הנוף  הסביבה,  של  ואי-עבירותם  דחיסותם  תעוקת 

והטבע הצפוניים.

דניאל  הופכת  אפטר,  בסדרת  שלה,  הנוכחיים  בציורים 
המקומי,  זה  הדרום,  לעבר  ופונה  פניה  את  במפתיע 
ממוכני-התנועות  הצפון  בני  את  במדבריות.  השוכן 
חיילים  של  דמויות  הפעם  החליפו  ומנוכרי-המבע 
נשארים  אך  לאפטר,  המשוחררים  "מילואימניקים 
ותנועותיהם  חסרה  הבעתם  צרוב,  עורם  במקומם".1 
הלבנים,  המדבר  חולות  משתרעים  סביבם  לאות. 
ם,  רי צו בי  , צבא ת  ו מחנ  , דקל עצי  בהם  ם  רי ו שפז
מרגוע  ופינות  שדה,  מקלחות  מים,  מאגרי  מקלטים, 

של חיילים - בריכת שחייה, פינה למשחקי קובייה.

 , ן י ע ב רב  ו הצ  , ר המדב ת  ו ל חו של  ם  בנ ו של אלא 
ענק,  קרחוני  של  כצבעוניותם  גם  להיראות  עשוי 
קבר  מדברי/כיפת  מבנה  גם  כך  מושלגים.  שדות  או 
ת  ו מ ד י ה ל ש  ק ב מ  , )2 9  ' ס מ ה  נ ו מ ת  ,2 0 0 8  , )ש.ג.
המדבר  מלהט  המאדימים  ובשמים  לאיגלו,  ע  ג ר ל
צפוני,  דמדומים  אור  של  מקפיא-דם  מגע  לעתים  ניכר 
המדבר  צמחי  מבשר-רעות.   , אפוקליפטי  , רומנטי
המתפתלים  שתוויהם  קקטוסים,  של  כיער  מצוירים 
הצמחייה  דימויי  את  הדעת  על  מעלים  והמתעקמים 
למשל(  ה"גשר",  קבוצת  ציירי  )של  מודרני  גרמני  בציור 
של  ציוריה  כאשר  גם  בם.  אחזה  אנימיסטית  שרוח 
הסביבה  של  הדרומיים  המחוזות  אל  פונים  דניאל 
היישר.  ומורה  צירו  על  שב  שלה  המצפן  המקומית, 
ארשת  המדבר  נופי  עוטים  שכזה  מצפן  של  בהוראתו 
האור  ני  גו ואפוקליפטית:  )אסכטולוגית(  סופנית 
גופיהם  רדיואקטיבית,  בקרינה  נוגעו  כמו  המדברי 
להם  משווים  שם,  השוהים  הגברים,  של  העור  צרובי 
החיות- כדמויות  מעורן,  שהופשטו  בריות  של  מראה 

 - פרנויה  או  זו,  אסוציאציה  ה'זומבים'.  של  מתות 
את  חורצת  כמו   - החיילים  מראה  בעקבות  הדולקת 
 , חייהן בשיא  נצפות  כשהן  אף  הדמויות,  של  גורלן 
או  גברים',  כ'עדת  לחבורות,  )בציורים(  בהתקבצותן 
'המתרחצים'  דמויות  את  גם  שמזכירה  אחים',  כ'עדת 

 .)Paul Cézanne( בציור של פול סזאן

'מוטיב  גם  היא  גברית  חברותא  של  'הרחצה'  סצינת 
נמצאת   היא  זו.  ציורים  בסדרת  )לייט-מוטיב(  חוזר' 
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בשעטת  מגולמת   , )38 מס'  תמונה   ,2008 ( בחפ"ש 
נה  תמו  ,2009 ( אמת  אזעקת  ב  האגם  אל  הגברים 
מימיה  פני  על  החיילים  של  בציפתם  שורה   ,)32 מס'  
רחצה  סצינות   .)2009 גנובים,  )מים  השחייה  בריכת  של 
הרווח  של  עיתותיו  זמן-הביניים,   , ה'אפטר' הן  אלו 
טקס- של  רגעיו  גם  הם  אלה  לבין.  בין  של  והמצב 
משתתפיו  שבה  השעה  החניכה,  ריטואל  המעבר, 
גוד  י בנ כערומים.  מוצגים  זהות,  מכל  מעורטלים 
בציוריה  המסתמנים  אלה  אופייניים,  לטקסי-מעבר 
משתתפיהם  של  בהוצאה  כרוכים  אינם  דניאל  של 
מתרחש  ה'אפטר'  לכן.  קודם  שהו  בו  המקום  מתוך 
ך  מתו המעבר  השגרה.  שררה  ו  ב ם  במקו ק  ו י בד
יתרחש  הצבאי  והאתר  המדבר  חום  של  הגיהינום 
בהם  אין   - המים  עצמו.  הגיהינום  בתוך  ורק  אך 
בש  הי ם  במקו ו  כשר ו י אם  אלא   , ר ו מז ו ש  מו שי כל 
להיות  יכולה  במים  העצמית  השטיפה  מכול.  והצחיח 
מקלחת  טהרה,  של  מנהג  דבר,  ף  סו דה,  פרי טקס 
הניתך-נגזר  מטר  בפני  קורבן  של  כעמידה  שהיא 
ע  רו כאי להיתפס  גם  לה  כו י שהרחצה  אלא  מעל. 
אפשרות  לידה-מחדש.2  של  חניכה  טקס  טבילה,  של 
הסופניים,  בנופים  תקווה  של  אי  בבחינת  היא  זו 
כמוה  למים  ההתמסרות  מנשוא.  הקודחים-קפואים 
למציאתה  הסיכוי  זה  בזרימה.  בתנועה,  בחיות,  כבחירה 
במקומות  נס,  של  ולהתגלותו  המדבר  נאת  של 
האפשרות  של  העלאתה  מראש.  אבודים  ובאתרים 
הרי  נודעת  לפורענות,  המועדים  במקומות  הניסית, 
)נופים  שגב'  'נופי  של  האופייניים  מהמבעים  כאחד 
הטבילה   - שמקווי-מים  גם  מכאן   .)Sublime של 
מעל  גברים  דמויות  של  הקבוצתית  הגהירה  או  בהם, 
כציפייה  שהיא  ההתבוננות,  ריכוז  לצורך  לווין,  צלחת 
תמונה   ,2008  , נ.צ. ור  )בצי אחר  ממקום  למסרים 
לכך,  כערבויות-פורתא  הם  אלה  גם  אלה   -  )36 מס' 
גם  ניתן  לכן,  השגב.  ישכון  דניאל  של  המדבר  שבנופי 
ה'אפטר'  של  להתרחשות  במקצת  שונה  פירוש  לתת 
הדנים  ש'אחרי',  הרגעים  של  האירוע  רק  לא   ;)"after"(
גם  אלא  הימים,  אחרית  של  מראות  להיות  הנופים  את 
לאחר  שיבואו  רגעים  אותם  על  השערה  שהוא  'אפטר',  
ציור. של  ופעילות  אמנות  נעשות  ולקראתם  ה'אחרית' 

מראה תערוכה, 2009
גלריה נגא לאמנות עכשווית, תל אביב

Installation view, 2009
Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv

 ]  1  [      מתוך ההודעה לעיתונות על פתיחת התערוכה, 
           יוני 2009. 

מתקלחים,            בעודם  גבם  את  המפנים  הגברים,          דימוי 

בציורים  קרבנות  מקריבי  או  קורבנות  של  דימויים            מזכיר 
ה-80,  שנות  )Rainer Fetting(, מתחילת  פטינג  ריינר  של           
 )1960( "פסיכו"  מ  המפורסמת  המקלחת  סצינת  את  או            
פסיכו"  "אמריקן  בסרט  דומה  סצינה  וגם  היצ'קוק,  של          

   .)Mary Harron( של מארי הארון )2000(          

]  2 [
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אפטר

X 100 130 ס"מ בד /  על  ]29[     ש.ג.                                  2008           שמן 

X 80 65 ס"מ  בד /  על  ]30[     חפץ חשוד                      2008           שמן 

X 160 130 ס"מ בד /  על  ]31[     שוליה                          2008           שמן 

X 75 90 ס"מ   בד /  על  ]32[     אזעקת אמת                2009           שמן 

]33[     שדות שבעמק              2008            שמן על בד / X 80 100 ס"מ  

X 150 190 ס"מ   בד /  על  ]34[     דויד                            2009           שמן 

]35[     ללא כותרת                  2009           צבע מים על נייר / X 55 75 ס"מ 

]36[     נ.צ.                             2008           שמן על בד / X 100 140 ס"מ              

X 190 280 ס"מ   בד /  על  ]37[     פזצט"א                       2009           שמן 

]38[     חפ"ש )חייל פשוט(         2008           שמן על בד / X 240 160 ס"מ               
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 Shin Gimel                                    2008          oil on canvas / 100 X 130 cm 

 Suspicious Object                         2008        oil on canvas / 80 X 65 cm

 Apprentice                                     2008        oil on canvas / 160 X 130 cm

 True Alert                                       2009        oil on canvas / 75 X 90 cm

Fields in the Valley                       2008        oil on canvas / 80 X 100 cm   

David                                             2009        oil on canvas / 150 x 190 cm

Untitled                                         2009          watercolor on paper / 55 x 75 cm

Coordinates                                   2008          oil on canvas / 100 X 140 cm  

Drop Crawl View Aim Fire             2009          oil on canvas / 190 X 280 cm

Pawn                                             2008          oil on canvas / 240 X 160 cm 
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side by side. A painting dialect constructed of 
these means reveals the tight-lipped violence 
and inherent anxiety in the impenetrability of the 
northern nature and landscape. 

In Daniel’s present series, After, she surprisingly 
turns to the south, the local Israeli one, residing 
in the desert. The earlier northern figures with 
their robotic movements and alienated expres-
sions are exchanged for figures of soldiers: “Re-
servists on rest-and-recreation leave (or ‘after’) 
oddly remain on site, naked and unarmed.”1 

Their skin is scorched, their expressions va-
cant and their movements weary. They are 
surrounded by blanched desert dunes scat-
tered with palm trees, army camps, fieldworks, 
bomb shelters, water reservoirs, field showers 
and leisure areas (a swimming pool, a backgam-
mon corner). 

Yet the eye-scorching white of the desert dunes 
may also be taken as the color of a giant iceberg 
or a snowy field; in similar spirit, a desert struc-
ture (in Shin Gimel, 2008, fig. 29) begs to be 
seen for a moment as an igloo. Or in reddened 
skies searing from the desert heat something 
else becomes apparent - the romantic, apoca-
lyptic and ominous blood-chill of the northern 
twilight. Wasteland vegetation is painted as a 
cacti hinterland whose twisted, rambling shapes 
recall the vegetation of early German painting 
(from the Die Brücke group, for instance) re-
plete with animistic spirit. Nonetheless, when 
Melanie Daniel’s paintings turn south to the lo-
cal setting, her compass spins back on its axis 
and points straight ahead. Guided by this com-
pass, the desert landscape wears a terminal 
(eschatological) and apocalyptic demeanor: the 

ings of Rainer Fetting from the early 1980s, or 
the famous scene from Hitchcock’s “Psycho” 
(1960), and similar scenes in the film “Amer-
ican Psycho” (2000, Mary Harron). In another 
vein, the shower image can be understood as 
a baptism, a born-again initiation. It is an island 
of hope in a terminal landscape, excruciatingly 
burning or freezing. Surrendering to water indi-
cates a choice to live, to flow and be vital. It is 
the possibility of finding an oasis, a miraculous 
revelation in a place lost beforehand. The po-
tential for miracles in doomed places is a typical 
expression found in landscapes of the sublime. 
Here too, through depictions of bodies of water 
or baptisms in them, or in a variant group act - a 
gathering of male figures hovering over a satel-
lite dish, engrossed in inspection, appears the 
expectation of communication from elsewhere 
(Coordinates, 2008, fig. 36) - these are all 
minor guarantees that the sublime will dwell 
in Melanie Daniel’s desert landscape. Thus, 
another interpretation of the events in After 
includes not only the moments following a 
cataclysm, but also an assumption about yet 
another ”after,” the moment of the sublime, for 
which art and the act of painting are performed. 

 

bleached desert light seems contaminated with 
radioactive matter and the skin-scorched men 
are like flayed creatures, the living dead. The sol-
diers’ images are haunted by this association or 
paranoia, condemning them despite their being 
portrayed at the peak of their lives. They congre-
gate as a community of men or of brothers rem-
iniscent of the showering figures found in Paul 
Cézanne’s painting “The Bathers” (1899-1906). 

The ‘shower scene’ and male friendship is a 
leitmotif in Daniel’s After; it is present in Pawn 
(2008, fig. 38), in True Alert (2009, fig. 32), in 
which a group of men dash towards an oasis, 
and in Stolen Waters (2009), which portrays 
soldiers floating in a swimming pool. These 
shower scenes are the “after,” the in-between 
time and state, what happens between one 
event and the next. They are junctures in rites 
of passage, the hour in which the participants 
are utterly naked, stripped of their identity. 
As opposed to typical rites of passage, the rit-
uals depicted in Daniel’s paintings do not 
remove the participants from the locale from 
which they originated. The “after” happens 
precisely in the place where routine prevails. 
The passage from the desert inferno and mil-
itary setting occurs in the inferno itself. Water 
that is not “sanctioned” in situ, in the most dry 
and barren of places, cannot console or cure. 

Washing oneself with water may be likened to 
a farewell ceremony, a conclusion, or a purifica-
tion ritual; the shower looms over the sacrificial 
victim, pouring down destiny from above. In 
Pawn (2008, fig. 38), bathing men turn their 
backs to the viewer, a scene evocative of the 
images of victims and sacrifices in the paint- From a press release about the exhibition, June 2009.]  1  [
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Contemporary art’s journeys and meanderings 
resemble a map marked with signs and coordi-
nates inscribed over many years. Deeply etched 
are the roads which lead eastward or westward, 
bound for the “Orient” or conversely for the west 
with its various classical-mythological or Renais-
sance aspects (e.g. the 15th century or its Neo-
classic 19th century manifestations). Southward 
progress leads mainly to Africa where further 
traces are made on the map. And a northbound 
artistic shift is evident largely in northern Europe: 
England, Russia, Scandinavia, and particularly 
Germany (with traces scattered here and there in 
other regions where the influence of that same 
northern culture are in evidence). Apparent in 
each trace of this northern variety is a yearn-
ing for something ancient and wild - from those 
early northern cultures and glacial nature which 
invariably arouses fear in those same societies. 

While tracking contemporary art’s nomadic 
route through par ts of Nor th America, one 
finds somewhat sporadic and dispersed marks. 
In the Israeli contemporary art scene these 
traces are virtually non-existent. Melanie Daniel’s 
early paintings are in effect like a lonely spar-
row which carried with it those things from the 
powerfully emotional North American world and 
chilly landscape directly to the heart of Israeli 
art. These paintings are populated with images 
of snowy mountain summits, forests, coarse 
pine trees and trunk-like figures with opaque 
facial expressions. A northern light infuses these 
works, creating a tonality and colorfulness which 
is exceptional in the Israeli painting scene. 
Daniel’s edgy brushwork packs the painting sur-
face, its strokes lashed in a disturbing cadence, 
distinct in their form, beaten out one by one and 
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שמן על בד / X 142 179 ס"מ ] 1 [     בילי ברקר ביישן              2005        

] 2 [    עץ                              2006         שמן על בד / X 180 270 ס"מ

שמן על בד / X 36 36 ס"מ ] 3 [    ענן גדול                        2004        

שמן על בד / X 190 250 ס"מ ] 4 [     חוזה מיוחד                   2006        

שמן על בד /  X 140 125 ס"מ  חומה                           2007             ] 5 [

שמן על בד / X 170 260 ס"מ  ] 6 [    סוג א' סוג ב'                 2008        

] 7 [    חסין קליעים                   2008         שמן על בד / X 110 140 ס"מ

שמן על בד / X 130 100 ס"מ ] 8 [    קו ירוק                         2008        

שמן על בד / X 140 110 ס"מ  ]  9  [    דברים דברים אשר ראיתי      2007        

] 10 [     לפני הכל                       2006          שמן על בד / X 190 280 ס"מ 

שמן על בד / X 110 80 ס"מ  ] 11 [     עץ משפחתי                   2007        

יום עצמאות                    2006        שמן על בד / X 90 70 ס"מ      ] 12 [

עוד חיות מחמד שיצרתי      2006         שמן על בד / X 140 180 ס"מ      ] 13 [

] 14 [    משמרת לילה 2               2008        שמן על בד / X 200 190 ס"מ 

] 15 [     אוקטובר                       2006        שמן על בד / X 160 190 ס"מ 

] 16[     גג                               2007        שמן על בד / X 90 120 ס"מ 

] 17[     נסורת                         2007        שמן על בד / X 75 90 ס"מ 

] 18 [    סמיילי נעדר מלימודים     2006         שמן על בד / X 180 270 ס"מ

] 19 [    משמרת לילה                 2006         שמן על בד / X 108 112 ס"מ 

] 20 [     סיני                             2007         שמן על בד / X 130 100 ס"מ 

] 21 [    עוגן                            2007         שמן על בד / X 150 190 ס"מ 

] 22  [     מכולה                         2007        שמן על בד / X 65 80 ס"מ

] 23 [    חולית                          2007         שמן על בד / X 75 90 ס"מ 

] 24  [    אומה ראשונה                2007         שמן על בד / X 90 110 ס"מ 

] 25 [     מוקד                           2006        שמן על בד / X 125 140 ס"מ 

שמן על בד / X 110 140 ס"מ  ] 26  [     זר                               2007        

] 27 [    שרב                             2007         שמן על בד / X 80 100 ס"מ 

] 28[    נהר בוץ                       2006         שמן על בד / X 70 49 ס"מ 
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October                       2006        oil on canvas / 120 X 160 cm 

Roof                             2007        oil on canvas / 90 X 120 cm 

 Sawdust                      2007        oil on canvas / 75 X 90 cm 

 Smiley’s Truancy          2006        oil on canvas / 180 X 270 cm 

Night Shift                  2006        oil on canvas / 108 X 112 cmֿ

 Sinai                            2007        oil on canvas / 130 X 100 cm  

 Anchor                         2007        oil on canvas / 150 X  190 cm 

 Container                    2007        oil on canvas / 65 X 80 cm  

Dune                           2007        oil on canvas / 75 X 90 cm 

First Nation                 2007        oil on canvas / 90 X 110 cm

Hub                             2006        oil on canvas / 125 X 140 cm 

 Outsider                      2007        oil on canvas / 110 X 140 cm

 Sharav                         2007        oil on canvas / 80 X 100 cm

 Mud Creek                  2006        oil on canvas / 70 X 49 cm 

Billy Barker is Shy                    2005       oil on canvas / 142 X 179 cm 

 Tree                                       2006       oil on canvas / 180 X 270 cm

Big Cloud                                2004       oil on canvas / 36 X 36 cm

 Special Contract                      2006       oil on canvas / 190 X 250 cm

 Wall                                         2007       oil on canvas / 140 X 125 cm

First Class, Second Class          2008       oil on canvas / 170 X 260 cm 

Bullet Proof                            2008       oil on canvas / 110 X 140 cm 

 Green Line                              2008       oil on canvas / 130 X 100 cm

 Things Things I Saw                 2007       oil on canvas / 140 X 110 cm

Before Anything                      2006       oil on canvas / 190 X 280 cm

Family Tree                              2007       oil on canvas / 110 X 80 cm 

Independence Day                  2006       oil on canvas / 90 X 70 cm 

More Pets I Made                    2006       oil on canvas / 140 X 180 cm 

Night Shift 2                            2008        oil on canvas / 200 X 190 cm  

] 1 [

] 2 [

 ] 3 [

] 4 [

  ] 5 [

 ] 6 [

 ] 7 [

 ] 8 [

] 9 [

 ] 10 [

] 11 [

 ] 12 [

   ] 13 [

] 14 [

] 15 [

] 16 [

] 17 [

           ] 18 [

 ] 19 [

 ]  20 [

 ]  21 [

  ] 22 [

               ] 23 [

  ] 24 [

 ] 25 [

    ] 26 [

  ] 27 [

   ]28 [
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לימודים

                   תואר שני )MFA(, התכנית ללימודי המשך, האקדמיה   

                   לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב

                   תואר ראשון )BFA(, המחלקה לאמנות, האקדמיה        

                   לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים  

                   אוניברסיטת קונקורדיה, מונטריאול, קנדה 

                   אוניברסיטת בריטיש קולומביה, ונקובר, קנדה 

                   לימודי חוץ באיטליה, בחסות לאנגרה קולג', 

                   ונקובר, קנדה

                    אוניברסיטת אוקנגן, בריטיש קולומביה, קנדה

תערוכות יחיד

                    ירוק-עד, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב

                    אפטר, גלריה נגא לאמנות עכשווית, תל אביב

                    עבודות חדשות, גלריה אנגליקה קנאפר, שטוקהולם 

                   משמרת שנייה, גלריה אלון שגב, תל אביב

                   שירת היונה, גלריית פיזיק'ס רום, ניו זילנד

                   נפקד, בית האמנים, תל אביב 

                   פלזנטווייל, גרנדפורקס גלריה לאמנות, בריטיש         

                   קולומביה, קנדה 

                   פלזנטווייל, הגלריה לאמנות,  אוניברסיטת אוקנאגן,  

                   בריטיש קולומביה, קנדה

                   פלזנטווייל, בית האמנים, ירושלים 

                    נדידה של נקיפות מצפון, גלריית הקיבוץ, תל אביב 

                    כתם עיוור, סדנאות האמנים, תל אביב 

תערוכות קבוצתיות

                    מחנה 2 לציור, רמלה-אופקים, תחנות לאמנות עכשווית, 

                   רמלה

                   ז-ב-ע: עירום גברי באמנות ישראלית עכשווית, 

                     גל-און, מקום לאמנות, תל אביב

                    הפוחלץ השואג, מוזיאון בית שטורמן, עין חרוד

                   לילה, גלריה עינגע, ניו יורק

                   בתולת הים, גלריה עינגע, תל אביב

                   עצרו את אלימות הרחוב, בית העירייה, שטוקהולם 

                   דו צדדיות, קולטורהוסט, שטוקהולם 

                   בין שחור ללבן, גלריה גילית פישר, תל אביב 

                   תערוכה קבוצתית, גלריה אלון שגב, תל אביב 

                   קריאת הציקדה, סטודיו הגר"א, תל אביב 

                   מרחב ציבורי, משכן האמנים, הרצליה 

                    פורנוגרפיה אהובתי, בית האמנים, תל אביב 

                   וולטה, יריד ארט באזל 

                   מאה שנים לבצלאל, סות'בי'ס, תל אביב 

                   הפרעות סדר, מוזיאון פתח תקווה לאמנות עכשווית,  

                   פתח תקווה

                   סלמה 60:06, התכנית ללימודי המשך,   

                   האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב

                   טובין להצהרה, טרמינל 1, שדה התעופה בן-גוריון,      

                   האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, תל אביב 

                   ליקוי, גלריה ג'ולי מ., תל אביב

                    תלבושת אחידה, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 

                   הרצליה

                   פנים חדשות, גלריה נגא לאמנות עכשווית, תל אביב 

                    לחיים, מוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן  

                   פסטיבל צורות חדשות, גלריה אלקטרה דיגיטליס,  

                   ונקובר, קנדה 

                    טגטים, גלריה טנק, ניו יורק

                   הערה 4, מוזיאון אסירי המחתרות, ירושלים 

                    ארטיק 4, הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר,  

                   אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

                    לא בית, הגלריה החדשה, אצטדיון טדי, ירושלים 

                   רשמים - רישום בישראל עכשיו, בית טיכו, מוזיאון 

                   ישראל, ירושלים

                    ארטיק 3, הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר,    

                   אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

הקרנות

                    טאטו, KG45, תל אביב

                   ג'רום, קולה של המילה, הזירה, פסטיבל בין-תחומי, 

                   ירושלים

                   ג'רום, טונגסטן, תל אביב 

מלני  דניאל

קולומביה, קנדה;  בויקטוריה, בריטיש                     נולדה 

                   חיה ועובדת בתל אביב – יפו

                   בצהרי היום, סינמטק ירושלים, ירושלים

                    בצהרי היום, גלריה ברבור, ירושלים 

                   בצהרי היום, פסטיבל קולנוע וסרטי תעודה מס' 22,  

                   קאסל, גרמניה

                   בצהרי היום, ערב וידאו ללא אמנות וידאו, 

                   גלריה טל אסתר, תל אביב

                   שירת היונה, פסטיבל וידאו, מוזיאון מונה לאמנות  

                   חדשה, דטרויט    

                    שירת היונה, פסטיבל קולנוע בינלאומי, ברלין/פריס,  

                   האל דה לה וילט, פריס         

פרסים

                   פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב      

                    לאמנות, תל אביב

                    מלגת שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל 

                   פרס סמית' להצטיינות אקדמית, החוג לתולדות       

                    האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

                    מלגת שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל

 אוספים 

                    מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב

                    בנק הפועלים, תל אביב

                     משפחת ברנדס, תל אביב

                    עירית ויונתן קולבר, הרצליה

                     ארט פרטנרס, תל אביב

, או.אר.אס בע"מ, תל אביב                      דורון סבג

                    עדנה ואביטל פאסט, ניו יורק

                    משפחת אנג'ל, תל אביב

ביץ', קליפורניה                      אוסף שילה פרל זוננשיין, לגונה 

יורק                     לורן ומיטשל פרסר, ניו 

                    יפעת גוריון, ישראל

                     

2006-2004     

 1999-1995     

 1995-1994     

 1993-1992    

 1991-1992              

 1991-1989

2010 

2009            

2007           

2005            

2003            

2002          

2001
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2008

2007              

2006           

2005            

2004           

2002

2001 
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2008 
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2003- 2001     
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Education

2004-2006     MFA, Bezalel, Tel Aviv / Hebrew University,    

                  Jerusalem, Israel 

 1995-1999     BFA, Fine Arts Department, Bezalel Academy of  

                   Arts and Design, Jerusalem  

 1994-1995     Concordia University, Montreal, Quebec

 1992-1993    University of British Columbia, Vancouver, 

                  British Columbia

 1991            External Studies in Italy via Langara College, 

                   Vancouver, British Columbia

 1989-1991     Okanagan University College, Kelowna, 

                  British Columbia 

    

Solo ExhibitionS

2010            Evergreen, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv

2009            After, Noga Gallery of Contemporary Art, Tel Aviv

2007            New Works, Angelika Knapper Gallery, Stockholm 

                   Second Shift, Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

2005            Dove Song, Physics Room, Christchurch, 

                   New Zealand 

2003            A.W.O.L., Artists’ House, Tel Aviv 

                  Pleasantvale, Grandforks Art Gallery, 

                   British Columbia 

                  Pleasantvale, OUC North Campus Gallery, 

                   Kelowna, British Columbia 

                  Pleasantvale, Jerusalem Artists’ House, Israel 

2002            Migration of a Bad Conscience, Kibbutz Gallery,    

                   Tel Aviv

2001            Blind Spot, Tel Aviv Artists’ Studios, Israel 

Group ExhibitionS

2009               Painting Camp2, Ramla – Ofakim, Stations for   

                   Contemporary Art, Ramla, 

                   Cockeye: Male Nude in Contemporary Israeli Art,   

                   Gal-On Art Space, Tel Aviv

2008            Howling Taxidermies, Beit Shturman Museum,    

                  Ein Harod

                  Mermaid, Inga Gallery, Tel Aviv

                  Layla, Inga Gallery, New York

                   TwoSidedness, Kulturhuset, Stockholm 

                   Stop Street Violence, Stockholm City Hall 

2007              Shades between Black and White, Gilit Fisher   

                  Gallery, Tel Aviv 

                  Group Show, Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

                  Cry of the Cicada, Hagra Studios, Tel Aviv 

                  Street Space, The Artists’ Residence, Herzliya

                  Pornography My Love, The Artists’ House, Tel Aviv 

                    Volta Show, Basel Art Fair, Basel, Switzerland 

                   100 Years of Bezalel, Sotheby’s House, Tel Aviv

2006            Disruptions, Petach Tikva Museum of Contempo-

                   rary Art, Israel 

                   Goods to Declare-MFA International Terminal1,   

                   Tel Aviv               

                   Salame 60:06, MFA Graduate Show, Tel Aviv

                  Uniform, Herzliya Museum of Contemporary Art,    

                  Herzliya 

                   Eclipse, Julie M Gallery, Tel Aviv 

2005            New Faces, Noga Gallery of Contemporary Art,  

                   Tel Aviv 

                  For Haim, Museum of Israeli Art, Ramat Gan 

2004            Digitalis – New Forms Festival, Vancouver,         

                   Canada 

                  Tagteam, Tank Gallery, New York

2002            4th Happening, Salamanca Group, Old Central  

                  Prison Museum, Jerusalem 

                  Artic 4, The Genia Schreiber Art Gallery, 

                   Tel Aviv University

                  Not Home, New Gallery, Jerusalem 

2001            Biennial of Contemporary Drawing in Israel, 

                   Ticho House, Israel Museum 

                   Artic 3, The Genia Schreiber Art Gallery, 

                   Tel Aviv University 

VidEo ScrEEninGS

2009            Tattoo, KG45, Tel Aviv

2008             Jerome, Hazira, Jerusalem

 Melanie Daniel

 1972            Born in Victoria, British Columbia, Canada
                   Lives and works in Tel Aviv

2007              Jerome, Tungsten, Tel Aviv

2006           High Noon, Jerusalem Cinematheque 

                  High Noon, Barbur Gallery, Jerusalem 

                   High Noon, Digital Art Center, Holon 

2005               High Noon, 22nd Kassel Documentary Film and        

                    Video Festival, Germany 

                   High Noon, Video Night without Video Art, 

                    Tal Esther Gallery, Tel Aviv 

                    Dove Song, International Film Festival, MONA,      

                   Detroit  

2004            Dove Song, Rencontres Paris/Berlin International  

                    Film Festival, Halle de la Villette, Paris  

                                                      

awardS

2009            Rappaport Prize for a Young Israeli Painter, 

                    Tel Aviv Museum of Art

2006-2007      The Sharett Scholarship, America-Israel Cultural  

                    Foundation 

2006             The Smith Academic Excellence Scholarship,  

                  History of Art Department, Hebrew University,  

                    Jerusalem 

2001- 2003       The Sharett Scholarship, America-Israel Cultural  

                   Foundation 

collEctionS

                    Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv

                    Hapoalim Bank Art Collection, Tel Aviv

                    Brandes Family Art Collection, Tel Aviv

                   Irit & Jonathan Kolber Art Collection, Herzliya

                   Art Partners Collection, Tel Aviv

                  Doron Sebbag, O.R.S Art Collection, Tel Aviv

                  Edna & Avital Fast Collection, New York

                   Lauren & Mitchell Presser Collection, New York

                   Angel Family Art Collection, Tel Aviv

                    The Sheila Prell Sonenshine Collection, 

                   Laguna  Beach, California

                   Yifat Gurion Collection, Israel
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The Rappaport Young Israeli Painter’s Prize of 2009 was awarded to Melanie Daniel. This prize, 
which since 2006 has been bestowed each year upon one established painter and one young 
painter, has come to be considered one of the most important awards in the Israeli art world.

Melanie Daniel’s exhibition dubbed Evergreen and the exhibition catalogue trace the Canadian-born 
artist’s integration into the socio-cultural space of Israel. Daniel’s paintings from 2004 to 2010 merge 
visions of faraway wooded and chilly places with “local” arid and balmy landscapes. The artist’s jour-
ney between memories of her former home - the familiar and safe family nest, and her present home 
- where she created a new family rooting her in this locality, manifests itself in the fusion evident in 
the paintings, which seem to the spectator to derive from another world, one that is snowy and en-
chanting, and yet surprisingly familiar and accessible. Daniel’s perspective is especially interesting for 
combining the external and foreign with the internal and local, and for providing astute studies that 
present the scenes portrayed in a fresh, eye-opening manner.

The Tel Aviv Museum of Art is indebted to Bruce z”l and Ruth Rappaport and the entire Rap-
paport family for their generous prize and their long, intense involvement with Israeli art and culture 
in general and the Tel Aviv Museum in particular, and especially to Irith Rappaport for her activity and 
achievements on behalf of the museum.

We are grateful to Melanie Daniel for cooperating with the museum and providing the opportun-
ity for the public to experience her works, thereby exposing another important dimension in modern 
Israeli art. Special thanks are in order to Sagi Refael for the beautiful curatorial work, for closely over-
seeing the exhibition preparations and for writing the fascinating catalogue article. Thank you to the 
assistant curator on behalf of the museum, Tal Lanir; and many thanks to the catalogue designers 
Tatyana Luxembourg and Anna Voloshin, who worked with endless devotion and creativity. Thanks to 
Meidad Suchowolski, Ohad Matalon and Elad Sarig for the impressive photographs in the catalogue, 
to Osnat Rabinovitch for the Hebrew language editing, and to Margo Eyon for the English translating 
and editing.

Appreciative credit is due to all the museum employees and especially to Ellen Ginton and the mem-
bers of the Israeli Art Department; to Maya Dresner from the Conservation Department; to Shraga 
Edelsburg, Alisa Padovano-Friedman and Shoshana Frankel from the Registration Department; to Tibi 
Hirsch for hanging the paintings; and to Naor Agayan, Lior Gabai and Eyal Weinblum for the lighting.

Prof. Mordechai Omer    Foreword
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tEl aViV MuSEuM oF art
Director and Chief Curator: Prof. Mordechai Omer

Melanie Daniel
EVERGREEN
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