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Ten Cubits Chana Cromer
A Visual Midrash on the Colors of the Mishkan מדרש חזותי על הצבעים של המשכן
 בבניית.במדבר השומם בני ישראל מגלים את יחסם האישי לצבע ומרקם
. כל איש ואישה עוסקים בסוג של תפילה בחומר,המשכן וחפציו
In the starkness of the desert the Israelites discover their own
relationship to color and texture. In the building of the
Mishkan and its objects, they meditate and pray
with devotion, both with their hands and their hearts.

ּבְ נֵי- ַ'ּדּבֵר אֶ ל.מֹׁשֶ ה ּלֵאמֹר- אֶ ל,'" ַוי ְַדּבֵר ה
אִ יׁש- מֵ אֵ ת ּכָל:לִ י ּתְ רּומָ ה- וְ י ְִקחּו,י ְִׂש ָראֵ ל
, וְ זֹאת.ּתְ רּומָ תִ י- ּתִ ְקחּו אֶ ת,ֹאֲׁשֶ ר י ְִּדבֶ ּנּו לִ ּבו
, זָהָ ב ָוכֶסֶ ף: מֵ אִ ּתָ ם, אֲׁשֶ ר ּתִ ְקחּו,הַ ּתְ רּומָ ה
ַארּגָמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ׁשָ נִי וְ ׁשֵ ׁש
ְ ְ ּותְ ֵכלֶת ו.ּונְחֹ ׁשֶ ת
ד- א:' " שמות כה.וְ עִ ּזִ ים

“And the Lord spoke unto Moses, saying, ‘Speak
unto the children of Israel that they take for me
an offering, of every man whose heart makes him
willing ye shall take my offering. And this is the
offering which ye shall take of them: gold, and
silver, and brass; and blue, and purple, and scarlet,
and fine linen.’ ” Exodus 25:1-4

 צבעי מים על נייר: ציוריםPaintings: watercolors on paper

הציורים המצורפים כאן מציגים את הרשמים הראשוניים
 שהייה בקול.שלי מעיון בפסוקים העוסקים בצבעי המשכן
 העניקה לי את ההזדמנות לחקור2019 -האות בירושלים ב
 ובנוסף לעבודות טקסטיל במימדים, עבודות אלו.את הנושא
 הארגמן ותולעת, הוצגו בתערוכה בשם "התכלת,גדולים
 תודה לצוות של קול האות על תמיכתו ובמיוחד."שני
. פרן אלן ורב מט ברקוביץ, דוד מוס,לעליזה מוס רבינוביץ
תודה ליאיר מדינה על הייעוץ הרגיש והמקצועי בצילום
.ועיצוב הקטלוג הזה
.תודה מיוחדת לטוביה על עזרתו בהוצאת קטלוג זה
. שיר ועידו, צהלה, יעל, אלישע ואדם, אריאל,תודה למעין
.בלעדיכם האמנות בנפשי לא הייתה באה לידי ביטוי

The watercolor sketches included here represent
my first readings of the Biblical texts and
commentaries about the building of the Mishkan,
the Sanctuary in the desert. A Residence at Kol
HaOt in 2019 provided me with an opportunity to
delve into the subject of the colors of the Mishkan
and culminated in the exhibit “The Blue, The
Purple and The Scarlet”, which included these
sketches, as well as large scale textile works. My
thanks to Kol HaOt for their support, especially to
Elyssa Moss Rabinowitz, David Moss, Fern Allen,
and Rabbi Matthew Berkowitz.
Thanks to Yair Medina for his sensitive and
professional help with the photography and design
of this catalogue.
A special thanks to Tuvya for his help in bringing
out this catalogue.
Thank you Maayan, Ariel, Elisha and Adam, Yael,
Tzahala, Shir and Ido. Your love and support is
reflected in my art.
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