
מעלות
יונתן אופק        



] מעלות : עץ ברוש צבוע : 134x36x36 cm ס“מ 
 ] Ascents : painted cypress : 2012



יונתן אופק 

תערוכות יחיד
1997             מ א’ ועד ת’, קפה גלריה טעמון ירושלים

1999             חלום פרעה, הגלריה לעיצוב קרמי תל-אביב
2001             מגזרות נייר, גלריה צפרירים מושב צפרירים
2003             הר ובית, הגלריה מושב שואבה                    

2006             הר וחומה, בית וברוש, מרכז אומנויות ע”ש ברר מעלות
2006             פיסול נוף, מכללת דוד ילין ירושלים

2008             קל וחומר, סינמטק ירושלים
2009             דרך קבע, גלריה בסיס בית ינאי

2012             מעלות, גלריה אנגל תל אביב 

תערוכות בשניים
1999             עמי-חעייס/בקו ומכחול, קפה גלריה טעמון ירושלים עם עדי סנד
2006             לגעת במהות, מוזיאון ווילפריד ישראל קיבוץ הזורע עם אבי שק 

2009             בדיעבד, קבוץ גבעת חיים עם יונתן הירשפלד      
2010             איש גדול עיר קטנה, גלריה אפרט-ארט תל-אביב עם ציפי פריינדרייך           

                    
תערוכות קבוצתיות נבחרות

2004             עקידת יצחק, מוזיאון היכל שלמה ירושלים           
2004             צפונים, בית האמנים תל-אביב

2005             חברים חדשים, בית האמנים ירושלים
2006             מיני ישראל, מוזיאון ישראל ירושלים

2007             הביאנלה הרביעית לקרמיקה ישראלית, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב    
2008             דקארט, הביאנלה לאמנות אפריקה דקאר סנגל

2009             ירושלים - שברי פנים, בית האמנים ירושלים
2011             הנמרודים החדשים, בית האמנים ירושלים

פרסים           
2004             פרס קרן הכט ליוצרים צעירים

2005             מלגה לעידוד היצירה קרן איש שלום

] סולם לחן : עץ אשל צבוע : 48x33x10 cm ס“מ 
 ] Ladder To Chen : painted tamarisk : 2012



 ] Untitled : oil on canvas : 2012 : 130 ס“מx97 cm : ללא כותרת : שמן על בד [  ] Place 1 : painted brass : 2011 : 18 ס“מx15x7 cm : מקום 1 : פליז צבוע [



] צלמית : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm ס“מ  
 ] Icon : oil and gold leaves on wood : 2012

] צלמית : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm ס“מ  
 ] Icon : oil and gold leaves on wood : 2012



] ללא כותרת : שמן ועלי זהב על בד : 55x45 cm ס“מ : 
 ] Untitled : oil and gold leaves on canvas : 2012

] ללא כותרת : שמן ועלי זהב על בד : 55x45 cm ס“מ :
 ] Untitled : oil and gold leaves on canvas : 2012



*
האם זה פר ושתי קרניו זקורות או שמא זו פרה ללא קרניים מרּכינה ראשה מול הירח?

*
האדמה עיגול קמור, הירח עיגול קעור, כמו סוגריים הפוכים וביניהם – הּפר. 

*
ָׁשַמִים ְלָבִנים

ַהָּיֵרַח – ַמְטֵּבַע ַהָּזָהב ָהַעִּתיק 
ִעְקבֹות ַּפְרסֹות 

ִביל ָּבָקר ְלָכל ֹאֶרְך ַהּׁשְ

*
היעל מתבונן בירח; הירח, אותו גשש בדואי ותיק, בודק את העקבות. 

*
יעל מצא מעלות במדבר. הוא יודע שלא יוכל לעלות בהן. אבל גופו מכיל כבר את המעלות. 

*
ָיֵעל ָקֵרב ְלַאט ֶאל ּבֹור אֹוָצר. 

*
טֹוֶטם טיּפּוס. 

*
ֹׁשֶקת ַּבִּמְדָּבר. 

ְטִביעֹות ַּפְרָסה ִמֶּמָּנה ְוֵאֶליָה. 

*
ָקרֹוב ַלֲאָדָמה

ַקְרֵנינּו ַהַּלְיָלה 
נֹוְגחֹות ַּבֲאִויר

*
הולכים בשטח הפתוח

מדי פעם אנו מרימים ראש לשמים וגועים

*
“עגל הזהב”. אבל הוא מתהלך חופשי, שותה מים, מלחך אור ירח. לא רוקדים סביבו כי לרוב לא 

רואים אותו. ולפעמים הוא מתגלה וכן רואים.

*
התשוקה לחזור למערה, להתקרב לאבן, למרוח דם על הכתלים, לצייר ולצוד את אותה החיה, 
לקפוא מקור, להתחמם באש, לאחוז אבן-יד, ולכל הפחות – להיות צייר איקונות ביזנטי, יושב 

בפרברי קונסטנטינופול, בתא של מנזר, חושב על המישורים הפתוחים ועל הרי הגעש של 
קפדוקיה, הלחם והמים נראים לו כגבעה וכים, לאור הנר הוא מרדד עלה זהב.

*
נחוץ ממש כל הכדור כדי שיעל אחת תהיה מן האפשר. אבל נחוץ כל החלל הריק האינסופי כדי 

להחזיק את הכדור.

*
יש פרסות כי יש אדמה. 

דרור בורשטיין
מאי 2012



] צלמיות : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm each ס“מ כ“א : 
 ] Icons : oil and gold leaves on wood : 2012



*
Is it a bull with two horns rising, or a cow without horns bowing her head to the moon?

*
Earth is a convex circle, the moon a concave circle: inverted brackets, and between them—the 
bull.

*
White sky
The moon – ancient golden coin
Hoof tracks
left by cattle along the path

*
The ibex watches the moon; the moon, aged Bedouin scout, examines the tracks.

*
An ibex comes across desert ascents. He knows he cannot ascend. But his body contains the 
ascents.

*
An ibex slowly approaches a treasure pit.

*
Climbing totem pole.

*
Desert water trough.
Hoof prints to and from.

*
Close to the earth
our horns tonight
ram the air

*
Walking the open space
Occasionally we lift our head to the sky and bellow

*
“The golden calf.” But he roams free, drinks water, laps up moonlight. They do not dance 
around him for he is mostly unseen. Sometimes he reveals himself and then they see.

*
The passion to return to caves, to be near stone, to paste blood on walls, to paint and hunt 
the beast, to freeze, to warm oneself at the fire, to grip a hand-axe, and at the very least—to 
be a Byzantine icon-painter, sitting on the outskirts of Constantinople, in a monk’s chamber, 
contemplating the open plains and the volcanoes of Cappadocia, bread and water like hill and 
sea, flattening gold leaf by candlelight.

*
It truly takes the entire globe to make one ibex possible. But it takes all the infinite empty space 
to hold the globe.

*
There are hoofs because there is earth.

                    Dror Burstein
May 2012



] ללא כותרת : שמן, עפרון ועלי זהב על בד : 55x45 cm ס“מ  
 ] Untitled : oil, pencil and gold leaves on canvas : 2012

] מקום 5 : פליז צבוע : 13x13x6 cm ס“מ 
 ] Place 5 : painted brass  : 2011



] מקום 5 : פליז צבוע : 13x13x6 cm ס“מ 
 ] Place 5 : painted brass  : 2011

] מקום 2 : פליז צבוע : 15x11x6 cm ס“מ
 ] Place 2 : painted brass : 2011



] צלמית : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm ס“מ  
 ] Icon : oil and gold leaves on wood : 2012

] צלמית : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm ס“מ  
 ] Icon : oil and gold leaves on wood : 2012



 Jonathan Ofek
 Solo Exhibitions
 1997             A to Z, Taamon Café Gallery Jerusalem
1999             Pharaoh’s Dream, The Ceramic Design Gallery Tel-Aviv
 2001             Paper Cuts, Zafririm Gallery Moshav Zafririm
2003             House and Mountain, The Gallery Moshav Shoeva
                      2006            House Wall Hill and Tree, Berr Art Center Maalot
2006            Landscape sculpture, David Yelin College Jerusalem
2007             Light and Heavy, Cinematheque Jerusalem
2009            Way to Go, Basis Gallery Beit-Yanai
2012              Ascents, Engel Gallery Tel Aviv

Dual Exhibitions
1999             Ami- Chayes / In Line and Brush, Jerusalem

   2006            Touching the Essence, Wilfrid Israel Museum Kibutz Hazorea
2009            Apparently, Kibbutz Givat–Haim
2010             Big Man Small City, Appart.Art Gallery Tel Aviv

Selected Group Exhibitions
2004            The Sacrifice of Isaac, Solomon’s Hall Museum Jerusalem
2004            Tzphonim, University of Haifa Art Department Graduates’ Exhibition        
                      Artists House Tel-Aviv    
2005             New Members Exhibition, Artists House Jerusalem                            
 2006            Mini Israel, Israel Museum Jerusalem
      2007             The Fourth Biennale for Israeli Ceramics, Eretz Israel Museum Tel Aviv
2008            Dakart, Bienale of African art Dakkar, Senegal
2009            Jerusalem – Surface Fractures, Artists House Jerusalem
2011              Nimrod’s Descendants, Artists House Jerusalem

Prizes
2004            Hecht foundation scholarship for young artist
2005            Ish-Shalom Foundation’s Encouragement Prize   

] צלמית : שמן ועלי זהב על עץ : 20x27 cm ס“מ  
 ] Icon : oil and gold leaves on wood : 2012



] העדר : שמן ועלי זהב על בד : 162X130 cm ס“מ
 ] The Herd : oil and gold leaves on canvas : 2012

*

Graphic Design : Talia Shek-Ofek
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Ascents
       Jonathan Ofek


