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Nevet Yitzhak / Orient Express
In the show "Orient Express", created for and inspired
by the Museum of Islamic Art, Nevet Yitzhak exhibits
video and animation works based on color reproduction
photographs of artifacts from the museum's collection,
originally used for documenting, registering, and
cataloguing the collection. 1
In an age that shies away from the prevalent canons
for evaluating and cataloguing "Islamic Art", and
furthermore challenges this inclusive category,
Yitzhak offers in this exhibition a reflective
interpretation to the nature of the museum's
collection - a collection of ancient functional and
liturgical objects - and raises questions concerning
the role of the museum as a space that preserves time,
and presents and conveys knowledge. 2
Black and white reproduction photographs of
artifacts from the museum's collection - a cloth
fragment, a ceramic plate, a wooden chest, a sword,
a decorated bowl, an incense burner, and a page from
an illuminated manuscript, are projected on the
gallery's walls. The objects enlarged to a scale of
1:100 are presented as exemplars of Islamic art. The
act of removing the color from the photographs left
an image reminiscent of archaic archival photograph
from a card catalogue of a museal collection, harking
back to the days before the transition to computerized
cataloguing. The monochromaticity of the photograph
flattens the image, diminishes the sensuality, power,
and charm of the object, and cancels the functional and
artistic hierarchy between the different items, thus
placing them on an equal conceptual level.
The use of catalogue photographs of the
collection's objects allows the artist to address
the mode of representation of an archeologicalartistic article as a sign of a time and a period, and
undermines the veneration and mystification these
objects receive by virtue of being cultural artifacts
of historical value. Yet above all, this choice turns
the spotlight on the basic gap between the artistic,
aesthetic, and functional object, and the academic,
scholarly text written about it, which imbues it with
external interpretation that for the most part stems
from a Western scholarly perspective.
The methodical practice of reconstructing,
restoring, and cataloguing applied to an artistic
archeological object due to its inclusion in a museal
collection, defines its place on the time line and
bestows it with eternal life, yet at the same time
revokes its original functional qualities.
Using animation, three dimensional model
design, and digital collages edited from
archival footage, the artist rewrites the history
of the exhibited objects, gives them an imagined
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functionality and places them in a new context of a
fabricated, fantastic-folkloristic narrative.
In the exhibition "Orient Express" Yitzhak examines
the conventions of constructing the patterns of
representation of Islamic art through strategies of
disassembling and reassembling the visual image,
and offers an alternative iconographic reading of the
objects in the museum's collection.
Sally Haftel Naveh
Curator of the exhibition
December 2013
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1. "Orient Express" was the first long-distance passenger train
service to offer an uninterrupted journey from Europe
to the Ottoman Empire in the late 19th Century.
2. Contemporary academic research challenges the fictive perception
of Islamic Art as a monolithic unit that incorporates all Near Eastern
artifacts under the same heading.

 שנוצרה במיוחד עבור המוזיאון,"בתערוכה "אוריינט אקספרס
 מציגה נבט יצחק עבודות וידאו,לאמנות האסלאם ובהשראתו
ואנימציה המתבססות על תצלומי רפרודוקציה צבעוניים של
, המשמשים במקור לצורך תיעוד,פריטים מתוך אוסף המוזיאון
1
.רישום וקיטלוג האוסף
בעידן המסתייג מהקאנונים המוסכמים להערכה וקיטלוג
של "אמנות האסלאם" ויתרה מזאת מערער על קטגוריה
 יצחק מציעה בתערוכה זו פרשנות רפלקטיבית,כוללנית זו
 אסופת חפצים שימושיים- למהותו של אוסף המוזיאון
 ומעלה שאלות ביחס לתפקידו של- ופולחניים עתיקים
2
. ומנכיח ומנחיל ידע,המוזיאון כמרחב המשמר זמן
- תצלומי רפרודוקציה של פריטים מאוסף המוזיאון
 קערה, חרב, תיבת עץ, צלחת קרמית,פרגמנט של אריג
 מוקרנים-  מבער קטורת ודף מתוך כת ֿבֿ–יד מאויר,מעוטרת
 האובייקטים המוגדלים בקנה.בשחור–לבן על קירות הגלריה
. מופיעים כאקסמפלרים של אמנות האסלאם1:100 מידה של
הסרת הצבע מהתצלומים הותירה דימוי המזכיר תצלום ארכיב
 טרום המעבר לקיטלוג,ארכאי מכרטסת של אוסף מוזיאלי
, המונוכרומטיות של התצלום משטיחה את הדימוי.ממוחשב
 כוחו וקסמו של האובייקט ומבטלת את,מחלישה את חושניותו
ההיררכיה הפונקציונאלית והאמנותית המתקיימת בין מכלול
. ובכך מקנה להם מעמד מושגי זהה,האובייקטים
השימוש בתצלומים קטלוגיים של פריטי האוסף מאפשר
אמנותי-עיסוק באופן ייצוגו של אובייקט ארכיאולוגי
 ומערער על הסגידה והמיסטיפיקציה,כסממן של זמן ותקופה
 מתוקף היותם ממצא תרבותי בעל,לה זוכים חפצים אלו
 אך מעל לכל בחירה זו מפנה את הזרקור אל.ערך היסטורי
 האסתטי,הפער הבסיסי המתקיים בין האובייקט האמנותי
,והפונקציונאלי לבין הטקסט המחקרי–אקדמי שנכתב אודותיו
המטעין אותו בפרשנות חיצונית שעל פי רוב מקורה בראייה
.של מחקר מערבי
 שימור וקיטלוג המופעלת,הפרקטיקה המתודית של שיחזור
ארכיאולוגי מעצם היותו פריט באוסף-על אובייקט אמנותי
, מגדירה את מקומו בציר הזמן ומעניקה לו חיי נצח,מוזיאלי
.אך מנגד מנטרלת את איכויותיו הפונקציונאליות המקוריות
 עיצוב מודלים בתלת–ממד וקולאז'ים,באמצעות אנימציה
דיגיטליים ערוכים מקטעי ארכיון משכתבת האמנית את
 מעניקה להם,ההיסטוריה של האובייקטים המוצגים
פונקציונאליות מדומיינת וממקמת אותם בתוך הקשר חדש של
.פולקלוריסטי מומצא-נרטיב פנטסטי
בתערוכה "אוריינט אקספרס" בוחנת יצחק את הקונבנציות
להבניית דפוסי הייצוג של אמנות האסלאם באמצעות
,אסטרטגיות של פירוק והרכבה מחדש של הדימוי החזותי
ומציעה קריאה איקונוגרפית אלטרנטיבית של האובייקטים
.באוסף המוזיאון
סאלי הפטל נוה
אוצרת התערוכה
2013 דצמבר
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 "אוריינט אקספרס" הוא שמה של רכבת הנוסעים הראשונה שערכה נסיעה רציפה.1
.19–מאירופה לאימפריה העות'מנית בשלהי המאה ה
" המחקר האקדמי בן זמננו יוצא נגד התפיסה הפיקטיבית של "אמנות האסלאם.2
.כיחידה מונוליטית המאגדת את כל תוצרי אמנות המזרח הקרוב תחת אותה כותרת

