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דבר האוצר

Curator Statement
"Green is the prime color of the world,
and that from which its loveliness arises."
Pedro Calderon de la Barca, ‘La Selva Confusa’, 1623

״. זה ממנו נובע כל יופיו,״ירוק הוא צבע היסוד של העולם
1623 ,' 'היער העבות,פדרו קלדרון דה לה ברקה

At the center of ‘Looking Up’ is a series of tree portraits. These paintings are
different answers phrased by Chana Cromer, a multi-disciplinary artist,
to the search she embarked on at the beginning of the winter. After months
of self confinement under the shadow of the pandemic, she ventures from
her home out to the urban nature and gazes upwards to the treetops. This
change of perspective allows a reevaluation and focus on that which
commonly evades our attention. The colors of leaves and branches,
their relationship with the sky and clouds flittering between them, games
of light and shadow and the tree’s character in relation to the city around
it; all these spark Cromer’s creativity and focus her portraiture.

 ציורים.במרכז התערוכה 'הבט מעלה' עומדת סדרת דיוקנאות עצים
 למסע,תחומית- אמנית רב,אלו הם נוסחי תשובה שונים של חנה קרומר
 אחרי חודשים ארוכים של הסתגרות.החיפוש שהתחילה בראשית החורף
 היא יוצאת מביתה אל הטבע העירוני ומביטה,והתכנסות בצל המגיפה
 שינוי נקודת המבט מאפשר הבחנה והתמקדות.מעלה אל צמרות העצים
, צבעוניות העלים והענפים.בדברים שבדרך כלל חומקים מתשומת הלב
 משחקי האור,מערכת יחסיהם עם השמיים והעננים המשתרגים ביניהם
 כל אלו מציתים בקרומר את,והצל ואופיו של העץ ביחס לעיר שסביבו
.ניצוץ היצירה ומעסיקים אותה במלאכת הדיוקנאות

This is not the first time that nature, its color and the shift of perspective
upwards is expressed in Cromer’s work. ‘Renewal’ is a series of collages
that combine nature photography and acrylic paint. Here the impotence
to venture into nature is a different crisis, the Carmel Disaster where a
huge fire rampaged through the forest, killing 44. Cromer examines the
tension between the destruction left by the fire and nature’s vivacious
powers of renewal and regrowth.

 צבעוניותו ונדידת נקודת המבט מעלה,זו אינה הפעם הראשונה שהטבע
 הסדרה 'התחדשות' מורכבת.באים לידי ביטוי ביצירתה של קרומר
 כאן המניע ליציאה.מקולאז׳ים המשלבים צילומי טבע וצבעי אקריליק
 אסון הכרמל בו שריפה גדולה כילתה את,אל הטבע הוא משבר אחר
 קרומר בוחנת את המתח בין ההרס שזרתה השריפה. איש נספו44היער ו
.לבין כוח החיים וההתחדשות המופלא של הטבע

Having finished the tree portrait series, Cromer continues the discourse in
her main creative field - textile art. She experiments with what happens
at the intersection of the materiality and layering of printed fabrics
and naturalistic elements and colors. As if trying to crack the code
and understand what creates the experience of a canopy, she researches
the relationships of pattern, color and light.

אחרי השלמת סדרת דיוקנאות העצים ממשיכה קרומר את השיח
 היא בוחנת מה נוצר במפגש. אמנות טקסטיל- לתחום יצירתה העיקרי
 השכבתיות והריבוד של הדפס על בדים לבין הרעיונות,בין החומריות
 כמו מי שרוצה לפצח ולהבין מה הם.והצבעוניות הנטורליסטיים
, היא חוקרת את יחסי הדוגמא,המרכיבים מהם נוצרת חוויית הצמרת
.הצבע והאור

The exhibition gathers the portraits of solitary trees and creates a pseudoforest inside the gallery. The viewer is invited to wander in the forest
and join in the search for a new perspective - a sensitive examination
of the nature that surrounds us.

התערוכה אוספת את דיוקנאות העצים הבודדים ויוצרת מעין יער בתוך חלל
 היא מזמינה את הצופה לשוטט ביער ולהצטרף למסע החיפוש.הגלריה
. בחינה רגישה של הטבע הסובב אותנו- אחר נקודת מבט חדשה

Curator | Yuval Orion
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אוצר | יובל אוריון
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התחדשות

Renewal

Ein Hod Spring, 2012

Collage and Acrylic on Canvas
20 x 30 cm
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2012 ,עין הוד

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ20 x 30

After the Forest Fire, 2012
Collage and Acrylic on Canvas
40 x 60 cm

2012 ,אחרי השריפה

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ40 x 60

6

התחדשות

Renewal

Jerusalem Forest Triptych, 2012
Collage and Acrylic on Canvas
15 x 15 cm each
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2012 ,טריפטיך יער ירושלים
קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ כל אחד15 x 15
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התחדשות

Renewal

2012 ,יער ירושלים

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ40 x 60

Sky View, 2012

Collage and Acrylic on Canvas
20 x 20 cm

2012 ,נוף שמיים

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ20 x 20

Jerusalem Forest, 2012

Collage and Acrylic on Canvas
40 x 60 cm
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10

התחדשות

Renewal

2013 ,עץ ושמיים וו

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ40 x 60

Tree and Sky II, 2013

Collage and Acrylic on Canvas
40 x 60 cm
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2013 ,עץ ושמיים ו

קולאג' ואקריליק על בד
 ס"מ40 x 60

Tree and Sky I, 2013

Collage and Acrylic on Canvas
40 x 60 cm
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Earth in its Movement

Tectonic plates shifted
Then settled.
A slight off-center move
Could have crushed the sprouting stem
Of a shoot so lime and tender.
On this winter day the frost recalls
That green is a precarious color.
In the laughing tree top, where balloons burst
I am blown from here to there,
I hover, I balance, I even fly
Charmed, bewitched, aglow with sunlight.

ניצן ראשון
כשכמו כולם
,אני יושבת בביתי
,בגינתי עץ הלימון
,ששומם כבר שנה וחצי
.דווקא פורח פתאום
כאילו ידע שפרחיו
הלבנים הצחורים
.ירימו את רוחי

Green is fleeting, seasonal.
Bright one day and crumbling brown days later.
I long to return to the gnarled root
Of self, to the dry way of being I understand,
Twisted and hardened by time,
Buried under the fertile earth,
Perhaps life can be
Reinstated to what it once was,
If I am I brave enough,
To open my soft heart.
Frail and human,
To the edge of desire.
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Looking Up, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm

2022 ,הבט מעלה
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30
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רגע חולף
ברגע החולף
טליתו הלבן מרחפת,
תלויה בשמים
כמו הענן הלבן שעובר
בתכלת מעל.
הרגע חולף כמו נשיפתי,
לשוני המסורבל
עוד מחפש את המילה
המתאימה.
החלון נפתחת ונסגרת.
אני סוגרת עייניי ונושמת לתוכי
את ריח פרחי הלימון והיערה
אני מלאה אהבה
כה רחב וכה עמוק.
שירתי מצטרפת
לציפור הלא נראת מעלי.

אורן ירושלמי עומד כעד2022 ,
אקריליק על בד
 50 x 50ס"מ
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Jerusalem Pine Standing Witness, 2022
Acrylic on Canvas
50 x 50 cm
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Wednesday on the Promenade, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm
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2022 ,בטיילת ביום רביעי
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30

My Eyes Have Been Washed in Green, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm

2022 ,עיני נשטפו ירוק
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30
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Whisper Secrets to Me, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm
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2022 ,לחשי לי סוד
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30

In Dreams We Remember , 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm

2022 ,בחלומות זוכרים
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30
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I Hear Its Leaves, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm
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2022 ,אני שומעת את עליו
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30

A New Year, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm

2022 ,שנה חדשה
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30

The Temporary Shade of Green, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm

2022 ,גוון הירוק הזמני
אקריליק על בד
 ס"מ30 x 30
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Infinity

This miraculously still green stem
has leaves to unfold,
holds in its core buds,
life that will bloom.
This old loving heart
can give, can embrace.
There is yet time to expand
in joy, in celebration, in creation.

2022 ,בהתחלה אנחנו רכים
אקריליק על בד
 ס"מ100 x 100

We Are First Tender, 2022
Acrylic on Canvas
100 x 100 cm
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על הצבע ירוק
ירוק הוא זמני.
הוא בא וחולף.
הדשה הירוק,
גבעול חיטה צעיר,
גוונים ירקרקים
של ניצני הרימון.
ירוק טרי הוא זמני.
הוא מצהיב בשמש.
הוא מתייבש בבצורת .
הוא מתחלף לצבע חום יבש בסתיו.
הוא מתלכלך בגשם
ובסוף הוא עף ברוח החורפית.
האורן ,הברוש ,וגם הארז
הם ירוקים תמיד.
הם לא מתחלפים
לא בגשם ,לא בשלג ולא בשמש.
הם עומדים איתנים ברוח,
צבועים בצבע ירוק.
כאלה הם על פי הגדרתם.
ירוק הוא צבע צעיר.
באביב הגבעולים הראשונים
פורצים מהאדמה ונדמים לאור.
בצבע זמני ,צבע דק דק,
שנקלט לעיניי כשמש בבוקר בראשיתי.
26

בהתחלה גם אנחנו ירוקים,
מסורבלים בדחף שלנו לצמוח.
עם השנים אנחנו נעשים כהים ,חדים.
מאבדים את השרף החי
של גיל הנעורים.
אבל עדיין מסתתר בי
טעם התלתן,
מימים ששכבתי על הדשא ביום אביב.
הירוק העז של נעורים הוא זמני.
אבל בחלומי נשמר שטיח דשא
על יד רגליי.
בצבע דומה לתפוח גרני סמית.
ירוק יותר מירוק.

בשקט של עץ2022 ,
אקריליק על בד
 30 x 30ס"מ

In Wooden Silence, 2022
Acrylic on Canvas
30 x 30 cm
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Pine and Morning Clouds, 2022
Acrylic on Canvas
50 x 50 cm
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2022 ,אורן וענני בוקר
אקריליק על בד
 ס"מ50 x 50

Post Corona Recuperation Tree, 2022
Acrylic on Canvas
50 x 50 cm

2022 , עץ החלמה:פוסט קורונה
אקריליק על בד
 ס"מ50 x 50
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About the Color Green
Green is temporary.
It comes and goes.
The green grass,
the shoot of wheat,
the spring tree’s leaves of lime,
that become emerald and teal in time,
all come and go.
Fresh green is fleeting,
It is yellowed by the sun,
sodden by the rain,
dry when parched in drought,
then browned
and blown by the autumnal wind.
What about the coniferous,
that species ever green, come what may,
whether rain or snow or sun?
Cone bearing pine and spruce
are sturdy, steadfast, upright,
ever reaching toward the sky.
They are evergreen
but our eyes perceive hues,
of blue or black forest veridian,
sharp and dark,
like the icy wind, they bear so well.

31

Yet spring green,
that shade of tender bud
and shoot of light,
that essence of the greenest green that green is temporary.
We ourselves are first tender green.
Then we wizen.
We begin green and then we learn.
We turn dark and sharp in knowledge
losing our youthful damp sappiness.
We lose the clover fresh green
you can bite into
lying on a lawn on a spring day.
The lush green of our youth is ephemeral.
With the years we become prickly.
We turn a blue-black hunter green.
But in dreams we remember
the carpet at our feet
that once grew chartreuse,
that once was lime
and granny smith apple fresh.
Our winter heart still holds
that temporary shade of green,
that green
that is the freshness of fresh.

2022 ,אורן עירוני
אקריליק על בד
 ס"מ60 x 80

Urban Pine, 2022
Acrylic on Canvas
80 x 60 cm
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The Oak
The sound of a saw, then the crack of wood
And the oak’s torn limb falls.
The old tree trunk is marked with scars
Where former limbs healed in bumpy bark.
So many winters that oak stood witness,
In wooden silence, a sentry
To our lives as we moved around it.
On the lawn at its feet my boys played ball.
On the bench in its shade my daughter sat with her friends.
Now under its branches their young children run.
In the hour of sunset when the clouds turn pink and I am alone,
I look up into its old crown.
And hear the secrets its leaves whisper to me on the summer breeze.
33

Under the Oak, 2022
Sketch for Installation

2022 ,תחת האלון

תרשים להצבה
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About the Artist
Chana Cromer, a resident of Jerusalem, was born in Italy and raised in
Kansas City. She immigrated to Israel in 1972. Cromer received her BA
in literature at Washington University in St. Louis and her MAT at Boston
College. At Bezalel Academy of Art in Jerusalem, she received her BFA
in 1982. In 1979-80 she studied printmaking with Clare Romano at Pratt
Institute, and in 1987-88, textile printing at Philadelphia College of the Arts.
Cromer works in mixed media techniques on canvas and textiles.
Selected one-person shows:
"Renewal”, Kehilat Yedidya Gallery, Jerusalem 2012
“Trembling of Wings”, Beit Shmuel Gallery, Jerusalem 2012
“I Dreamed a Dream”, Matan Gallery, Jerusalem 2014
“The Texture of the Text”, Yakar Gallery, Jerusalem 2014
“Illumination”, Kehilat Yedidya Gallery, Jerusalem 2016
“Bone of My Bones”, Marie Gallery, Jerusalem 2018
“The Blue the Purple and the Scarlet”, Kol Haot Gallery, Jerusalem 2019
“Hovering Over the Deep”, Marie Gallery, Jerusalem 2019
“Ten Cubits”, Kehilat Yedidya Gallery, Jerusalem 2020-21
Selected recent group shows:
"Freedom", Museum of ImaJewnation, St. Louis, Missouri 2013
"First Biennial of Jewish Art", Hechal Shlomo Gallery, Jerusalem 2013
"Nature and Culture", European Jewish Culture Day, Attenweiler Gallery, Attenweiler, Germany 2013
"Women in Judaism", European Jewish Culture Day, Museo Omero, Ancona, Italy 2014
"The Other", Wolfson Museum, Hechal Shlomo, Jerusalem 2014
"Twenty-five Years of Elul", The First Station Gallery, Jerusalem 2014
"Transparent Opaque", Biennial of Jewish Art, Skirball Museum, Jerusalem 2015
"Diaspora", European Culture Day, Attenweiler Gallery, Germany, 2017
"Opening", Marie Gallery, Jerusalem 2017
"Noise", Marie Gallery, Jerusalem 2018
"You Do It Too”, Wolfson Museum, Hechal Shlomo, Jerusalem 2018
“Plastic Arts”, Marie Gallery, Jerusalem 2019
“Dress", Agripas 12 and Marie Galleries, Jerusalem 2019
“And there was evening and there was morning”, Marie Gallery, Jerusalem 2019
“Home/Printing”, Marie Gallery, Jerusalem 2020
“Women in Judaism”, Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Laupheim, Germany 2021
„Face It“, Marie Gallery, Jerusalem 2021
„Homage“, Marie Gallery, Jeruasalem 2021
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על האמנית
. היא גרה בירושלים היום.חנה קרומר נולדה באיטליה וגדלה בקנזאז סיטי
 בחינוךMA בסנט לואיס וWashington University - מBA היא קיבלה
BFA  היא סיימה1982  בשנת.1972  לפני שעלתה ארצה בשנתBoston College -מ
 היא למדה הדפס עם קלר רומנו1979-80  בשנים.בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
 היא למדה הדפס טקסטיל1987  בשנת. בניו יורקPratt Institute -ב
 קרומר עובדת בטכניקות משולבות על.Philadelphia College of Art - ב
.קנבס ועל טקסטיל
:תערוכות יחיד אחרונות
2012  ירושלים, ידידיה,""התחדשות
2012  ירושלים, בית שמואל,""משק כנפיים
2014  ירושלים, מתן,""חלמתי חלום
2014  ירושלים, יקר,""מרקם הטקסט
2016  ירושלים, גלריה של קהילת ידידיה,""צוהר
2018  ירושלים, גלריה מרי,""עצם מעצמי
2019  ירושלים, גלריה של קול האות,""התכלת הארגמן והתולעת שני
2019  גלריה מרי ירושלים,""מרחפת מעל פני התהום
2020-21  ירושלים, גלריה של קהילת ידידיה,""עשר אמות
:תערוכות קבוצתיות אחרונות
"Freedom", Museum of ImaJewnation, St. Louis, Missouri 2013
2013  ירושלים, היכל שלמה,""הביאנלי היהודית הראשונה
"Nature and Culture", European Jewish Culture Day, Attenweiler Gallery, Attenweiler, Germany 2013
"Women in Judaism", European Jewish Culture Day, Museo Omero, Ancona, Italy 2014
2014  ירושלים, היכל שלמה, מוזיאון וולפסון,""האחר
2014 ירושלים, התחנה הראשונה,""עשרים וחמש שנה של אלול
2015  ירושלים, מוזיאון סקירבל, הביאנליה היהודית,""שקופים אטומים
"Diaspora", European Culture Day, Attenweiler Gallery, Germany, 2017
2017  ירושלים, גלריה מרי,""פתיחה
2018  ירושלים, גלריה מרי,""רעש
2018  ירושלים, מוזיאון וולפסון,""גם את יכולה
2018  ירושלים, גלריה מרי,""אמנות פלסטי
2019  ירושלים, וגלריה מרי12  גלריה אגריפס,""שמלה סמלה
2019  ירושלים, גלריה מרי,""ויהי ערב ויהי בוקר
2020  ירושלים, גלריה מרי,"הדפס/"בית
“Women in Judaism”, Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Laupheim, Germany 2021
2021  ירושלים, גלריה מרי,""על הפנים
2021  ירושלים, גלריה מרי,"'"הומאז
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Marie Gallery | 20.04-19.05.2022 | גלריה מרי
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