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“אוהבת אני להתעורר נוטפת צחותו של הרעיון ההוא ,שטרם נולד”.
עם שורת הפתיחה זו האמנית הבינתחומי ליליאנה אורבך מתחילה הערותיה על תהליך היצירה ,נושא שליווה
אותה במשך שנים והפך למחקר הדוקטורט שלה.
כדי להגיע להבנה עמוקה יותר של תהליך כזה ,היא הרחיבה את החיפוש בהתבוננות על האופן שבו ניצוצות
הרעיון נולדים בתוך מוחם היצירתי של אחרים.
מה הם הגורמים היוצרים בתוכנו הברקה אלוהית שכזאת?
איך עובד המנגנון המצית בנו השראה ויצירה ?
אין כאן רצון להגיע להוכחה מדעית או מסקנה שאין להכחישה .נושא זה אינו מדיד ואינו מבוסס על לוגיקה
טהורה ,כוונתו העיקרית היא להבהיר מה קורה לנו בלידת הרעיון ,והתהליכים שקדמו והמתפתחים לאחר
ההארה הפנימית.
כתביה של אורבך על הנושא ,כמו גם מגוון רחב של ראיונות וידאו עם יוצרים מרקעים ועיסוקים שונים
הקשורים לנושא ,שימשו כנקודת יציאה ליישום פרויקט.
הפרויקט יוצג מה 15ל 20יוני ,במקום לאמנות .TLV
סיור מודרך עם האמנית ב  15ביום שני בשעה  11:30וביום שלשי ה 16ליוני בשעת .17:30
אירוע הפתיחה יתקיים ב  18יוני משעה .20:00
בשבת ה 20ליוני ,בשעה  12:30,יתקיים אירוע שיחות סלון עם יוצרים והציבור הרחב.
פרטים נוספים על גבי ההזמנה.
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“I like to wake up dripping the whiteness of that idea, which has not been born yet. ”With this
opening lines interdisciplinary artist Liliana Orbach begins her notes about the process of
creation, a significant subject that has underlined her creative search for the past few years,
which became her PhD central topic of research.
Not necessarily aiming for a scientific proof or an undeniable conclusion, being this topic
nonmeasurable and not necessarily based on logical deduction, she aims to arrive to a
deeper understanding of such process, broadening her search by looking at how the Eureka
sparks are being born within the creative minds of others and the processes preceding and
following such sudden instance.
What are the triggers that induce us to act with such divine  like motivation?
How this selfigniting mechanism develops within the creative spirit?
And what is the relevance of the viewer's interpretation in regards to the creative byproduct?
Orbach’s own writings about the topic, as well as a variety of theme related video interviews
with creators from different backgrounds and occupations, served as the point of departure
for the implementation of her installation.
The project will be displayed from June 15th to June 20th, at the Artspace tlv.
A guided tour with the artist will take place on Monday 15th at 11:30 hrs. and on Tuesday
16th at 17:30 hrs.
The opening will be held on June 18th since 20:00 hrs.
On Saturday 20th at 12:00 hrs. it will be held an open talk with creators and general public.
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