
״ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?״ נולדה מתוך פעולה משותפת 
של שמונה אמניות.ים ואוצרת. הקבוצה עבדה כמנגנון; תחילה, כל 

אחת מהאמניות.ים יצרה שבעה אובייקטים שהצטברו לכדי 56 פעולות 
חומריות. אלה עברו בין יתר חברי הקבוצה שהמשיכו את יצירתם, ואז 

העבירו אותם לזוג ידיים אחרות. במשך תשעה חודשים האובייקטים 
עברו טרנספורמציות, דילגו בין מדיומים והתהוו דרך חיבור, גריעה, 

חיכוך ושיח.

קבוצת האמניות.ים מבקשת לטשטש את הגבולות בין הישויות הבודדות 
המרכיבות אותה, אך מבלי להמיס אותן לכדי הוויה אחת. העבודות 

בחלל נושאות את המטען הקולקטיבי המרובד של הקבוצה ומנושלות 
מחתימה יחידה. המהלך נולד מתוך רצון לאתגר את מרחב העשיה 
האינדיבידואלי, המנציח את הקשר בין היצירה האמנותית לבין 

האמן הבודד. 

כניסתם של האובייקטים לחלל הגלריה היא בבחינת פעימה נוספת של 
המנגנון     לאו דווקא האחרונה. מנגנון הפעולה עורר שאלות המטילות 

ספק בקיומן של נקודות התחלה וסוף כתנאי ליצירת האובייקט האמנותי. 
אלה מצטרפות לשאלות נוספות שעלו במהלך העבודה המשותפת, 

הנוגעות בשחרור, אמון ואובדן שליטה.
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"Have You Ever Seen the Sea Fight the Wind of Night?" is part "Have You Ever Seen the Sea Fight the Wind of Night?" is part 
of a collaborative working process of eight artists and a of a collaborative working process of eight artists and a 
curator. The group worked as a mechanism: First, each artist curator. The group worked as a mechanism: First, each artist 
created 7 objects, adding up to 56 pieces in total. These were created 7 objects, adding up to 56 pieces in total. These were 
then passed on to the other members of the group, who then passed on to the other members of the group, who 
continued working on them before passing them on once again continued working on them before passing them on once again 
to a different set of hands. Over the past nine months the to a different set of hands. Over the past nine months the 
objects have transformed and moved between mediums; They objects have transformed and moved between mediums; They 
came into being through adding and subtracting, friction and came into being through adding and subtracting, friction and 
ongoing dialogue. ongoing dialogue. 

The group wishes to blur the lines between the single entities The group wishes to blur the lines between the single entities 
it’s made of, without dissolving them into one being. The it’s made of, without dissolving them into one being. The 
pieces in the exhibition hold the collective layered DNA of the pieces in the exhibition hold the collective layered DNA of the 
group, lacking a singular signature. The action derives from group, lacking a singular signature. The action derives from 
the desire to challenge the individual practice that perpetuates the desire to challenge the individual practice that perpetuates 
the link between the artistic creation and the lone artist.the link between the artistic creation and the lone artist.

The current installation is another action of the mechanism, The current installation is another action of the mechanism, 
not necessarily its last one. The work process raised a not necessarily its last one. The work process raised a 
number of questions, doubting the necessity of a beginning number of questions, doubting the necessity of a beginning 
and end in the artistic process. Those were followed by other and end in the artistic process. Those were followed by other 
questions that arose from the collaborative work - about questions that arose from the collaborative work - about 
one’s ability to let go, trust, and lose control.one’s ability to let go, trust, and lose control.
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