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הדרך לאל בורייג׳
הרן כסלו

הגלריה בקיבוץ בארי, דצמבר 2017 -ינואר 2018

תערוכה

אוצרת: זיוה ילין

קטלוג

טקסטים: זיוה ילין, אתי אברגיל, הרן כסלו

תרגום: סופי ברזון מקאי

צילום: רואי פינבורג, אחיקם בן יוסף, נועה בכנר

עיצוב והפקה: יעל פרולוב

הדפסה: דפוס זיידמן

תודות:

תודה לזיוה וסופי על האמון וההזדמנות.

לאבא, ליוויה, מתן, אור, נטע ורותם.

לסבתא חסידה על שיתוף הפעולה ותמיכתה לכל אורך הדרך.

תודה מיוחדת לסיון, כרמי וברי אהובי נפשי.

� הרן כסלו, 2017
הוצאת הקטלוג התאפשרה הודות לתמיכת הגלריה בקיבוץ בארי



הרן כסלו, בוגר מצטיין של שנקר, פותח את תערוכת היחיד הראשונה 

שלו בגלריה בבארי, בקיבוץ שבו נולד וגדל ובו הוא מגדל את ילדיו. 

הוא קשור לנוף המקומי, נוף ילדותו, לדרכי השדות ולהשפעת המצב 

הביטחוני באזור.

הרן כסלו התחיל לצייר רק לאחר הצבא. למד ב"התחנה", בי"ס לציור 

ורישום פיגורטיבי, אצל דויד ניפו ורן טננבאום. הוא המשיך ללמוד אצל 

רן טננבאום וגיא אביטל ב"כולל", בית לציור עכשווי, תוך כדי לימודיו 

בשנקר. בשנים 2016-2012 למד במחלקה לאמנות בשנקר אצל יונתן 

גולד, לארי אברמסון, עלמה יצחקי , גלעד אפרת ואתי אברג'יל. היה 

תלמיד מצטיין וזכה בפרס קרן עזריאלי, פרס איירין קרייטמן )מצטיין 

נשיאה(, והצטיינות יתרה בסיום התואר.

למרות היותו אמן צעיר בתחילת דרכו, הצליח הרן לפתח לעצמו סגנון 

ייחודי, ציור שמן דשן עם אימפסטו כבד, שכבות עבות של צבע ותנועות 

מכחול רחבות, לפעמים השפרצה ישר מהשפופרת. 

בזמן לימודיו התרחש מבצע "צוק איתן", שחיבר אותו לסיטואציה 

הביטחונית המתוחה באזור. הגבול עם עזה משך אותו, והתחיל יוצא 

לרשום ולצייר קרוב לגבול, תוך שהוא חווה את המקום על רבדיו הרבים: 

הריח האופייני לאזור, זיכרונות הטיולים מתקופת ילדותו, המקומות 

בהם מצא צבים וכלניות. תחושת הסכנה ערערה את חוויית הנוף 

המוכר לו. הרן עבד במקום בעפרונות, גואש, פחם, פסטלים וצבעי 

מים, ציור מהיר ונרגש – כתמי יערות, דרכים, צמחיה, שטחי אדמה 

ושדות ורכבים חקלאיים וצבאיים. היה חייב להזדרז, כי כל אימת שעבר 

סיור צבאי הוא התבקש להתפנות. חוסר הזמן הצריך סקיצות מהירות 

בשטח, וגם הפחד ממחבלים שיופיעו פתאום, או מכוחותינו שעלולים 

לירות בו בטעות. המהירות הביאה אותו להפשטה והתחושה הטעונה, 

הבהילות הרגשית, הביאה אקספרסיה חזקה. בתהליך עיבוד הנושא 

הוא כותב לעיתים שורות קצרות ביומנו, שעוזרות לכוון את המחשבות 

הפשטה, בהילות רגשית ואקספרסיה - 
ציור על הגבול 

 
ד״ר זיוה ילין אוצרת התערוכה

ולמקד את העשייה. מהסקיצות בשטח הוא מצייר לאחר מכן בסטודיו 

את ציורי השמן שלו.

 כל אימת שניסה להתרחק מהאזור ולצייר נופים אחרים, הבין שהוא 

מאבד עניין וכך התמקד בסדרת ציורי "הדרך לאל בורייג'". הדרך לאל 

בורייג' יורדת מכביש הבטון שמוביל למכרות הגופרית, פונה ימינה 

)מערבה( וממשיכה בעליה, עד לרגע בו נפתח הנוף והגבול ניצב במרחק 

נגיעה. קיים אלמנט מפתיע כל פעם מחדש בעליה המתמשכת וברגע 

שנגלה המשך השביל החסום, חסר המוצא, שלא מוביל לשום מקום 

ונתקע בגבול. ליד הגבול ניצב עץ תאנה זקן, בצורת X, ומשוכת סברסים 

שמהווים שארית מגדר קדומה. נוף משותף לשני צידי הגבול. בהמשך 

הביא איתו את סבתא שלו, חסידה, מוותיקות בארי, שהתמסרה ברצון. 

מבחינתו סבתא מהווה את "המסמר במפה". הוא הושיב אותה בדיוק 

שם על כיסא וצייר. בציוריו האחרונים הדמות מקבלת את צבעי הנוף 

ונטמעת בו כליל. ככל שהדמות של סבתא הולכת ונעלמת, כך הופך שם 

הציור לארוך ומפורט יותר: "סבתא, גשר אירי וסיור צבאי בדרך לאל 

בורייג'". בציור האחרון "בוץ ואדמה" נעלמים השמיים ונקודת המבט 

משתנה. בציור זה הצבע החום הופך לחומר ולמסה פיסולית, מדמה 

אדמה בוצית, חומה, את אדמת המריבה.

מושג הגבול מהווה בציוריו של הרן בו זמנית מקום ספציפי וסמל 

לנקודת מעבר מכאן לשם, משלנו לשלהם, מאז להיום, מרגוע לסוער, 

מתחושת ביטחון לתחושת סכנה באוויר. מושג הגבול מטעין את הנוף, 

והדרך לאל-בורייג', למחנה הפליטים שיושב מעבר לגבול, מטרידה 

ורודפת את מנוחת האמן.

בציוריו של הרן ניכרות השפעות מאמני אסכולת לונדון, ובעיקר מפרנק 

אוורבך אך גם מאסכולת פריז היהודית, מחיים סוטין. פרנק אוורבך 

צייר את הסדרה "בדרך לסטודיו", כשהוא דבק בציור אותה הדרך שוב 

ושוב. הרן ראה בהתמדה ובדבקות בציור אותה הדרך השראה ליצירתו.

מרגש לראות היום אמן צעיר כל כך עובד בסגנון הנושק למופשט 

האקספרסיבי, בצבעי שמן , בהנחות מכחול שכבתיות ועבות, בגבול 

בין הפיגורטיבי למופשט, בין ציור מסורתי של ה"אולד מאסטרס" לציור 

עכשווי ובועט שמחפש את מקומו ודרכו בשדה האמנות העכשווית.



בציוריו גדושי הצבע  של הרן כסלו מתנהל מסע אל אופק בלתי אפשרי. 

מאז סיים את לימודיו בבית הספר לאמנות "שנקר", הרן מצייר את 

הדרך המוליכה אל מחנה הפליטים "אל בורייג'" הסמוך לקיבוץ בארי 

בו הוא חי ויוצר. הדרך הקצרה המובילה מבארי למחנה אל בורייג', 

אותה חקר באמצעות רישומי הכנה וצייר מחדש בסטודיו, היא דרך 

שנחסמה על ידי הצבא. הדרך מסמנת תוואי לא פונקציונלי, מדגישה 

את מרחק ההפרדה והנתק, את צמצום המרחב ואת ההפרעה בנוף 

הילדות הפסטורלי, שהפך מסוכן, שנשלט על ידי כוחות מזויינים משני 

עברי הגבול, נוף חצוי ומפורז. 

הדרך כציר תנועה, הופכת לדימוי מרכזי בקומפוזיציות הפנורמיות שלו. 

היא המוליכה את העין מקדמת הציור אל עבר נקודת היעלמות על 

חתך הזהב העילי של הציור, חוסמת  את אפקט האשליה של האופק 

האינסופי, מחזירה את המבט אל קדמת הציור כמו במעגל סגור.

משיכות מכחול קצביות, שבורות, מפרקות את נוף הקונפליקט ויוצרות 

מתח בין פני השטח המופשטים לכתמי הצבע המרוכזים הבונים את 

הנוף הפנימי, כפי שנרשם בחוויה הסובייקטיבית של הרן. נוף סבוך 

ומרובד, המחבר מבטים  ונקודות תצפית, צובר גודש חומרי בג'סטות 

ציוריות המותירות הטבעות וסמנים במרקם הצבעוני החומרי, מסמנות 

מהלך של שוטטות אקספרסיבית, סיזיפית. 

הפירוק וההרכבה מחדש של הנוף בכתמי צבע עזים, הנעים בין שפות 

שונות של ציור, בין הפשטה ותנופה ציורית לבין פרגמנטים  פיגורטיביים 

המשמשים נקודות אחיזה בנוף ההולך ונמוג . תמרור שהתעקם, סבך 

עצים החוסם את המבט, דמות סבתו חסידה השזורה בנוף הפתוח, 

רגבים ותלמים, קקטוס על אם הדרך, השמש הקופחת, יוצרים מרקם 

ציורי אינטנסיבי ורגשי הנע בין סינוור צבעוני קונטרסטי, נטורליסטי, 

לדחיסות, גודש, בוציות , ואפילו קדרות  ושקיעה מלנכולית. הניגוד 

העמוק בין מצבי האור השונים ובין נקודות המבט והפרספקטיבות 

על ציורי הדרך של הרן כסלו 
 

אתי אברגיל

השונות, שנלמדו מרישומי ההכנה בשטח, יוצר מתח דיאלקטי היברידי, 

וחושף את תפיסת החלל המבוכית בציור של הרן, ציור הנע במעגלי 

חיפוש, נשען על בסיס רישומי, אך נוסק ממנו לפרשנות צבעונית רגשית, 

ציור הנע בין התרפקות רומנטית לפירוק צורני ורציונלי של הציור, בין 

שוטטות רגשית במרחב פסטורלי לבין הבניה של הנוף כשדה של ציור.  

הרן מושפע רבות מהמסורת הציורית החומרית של המאה ה-20, 

מהציירים היהודיים  פרנק אורבך, לאון קוסוף, דיוויד בומברג וחיים 

סוטין. כן הוא מושפע מציירים מוקדמים כרמברנט, אל גרקו ועוד 

רבים אחרים, המדגישים את הממד החומרי הפיסי של צבעי השמן 

כמחולל נפשי. 

 מעבר למחקר הציורי של הנוף, ממשיך הרן לעסוק בעבודתו במחקר 

אוטוביוגרפי, המשרטט דיוקן של זהות ושייכות. בציוריו המוקדמים הוא 

מתבונן בחייו כבן קיבוץ, לוכד בציוריו רגעים אישיים וקולקטיביים בחיי 

הקיבוץ, מדשאות ולילה בבארי, הווי חדר האוכל, דמויות, ארכיטקטורה. 

שכבות של דימויים דחוסים שמילאו את חלל הציור ויצרו עולם הנע 

בין ריאליזם לגרוטסקה. ציורים באור מלאכותי, לעתים חשוכים, ספק 

דמיוניים, ספק בדויים. בציורי הדרך הרן מתבונן החוצה בצורה נוקבת 

אל המציאות, מתעד את הדרך ההולכת ונחסמת, את ההשתנות של 

המרחב, הנוף, האור.  הרן  לוכד בציוריו את ההפרעה וההזרה הפוליטית. 

נדמה שהיופי העז הבוקע מן הציורים רק מדגיש עוד יותר את האימה, 

את החרדה, את ההחמצה, את תחושת החסימה שבקיום על הגבול 

בין הסטודיו למציאות הטורדנית, בין הציור למקום הגיאוגרפי, בין 

אוטופיה  לשברה. כך דיוקן סבתו חסידה, ממקימי קיבוץ בארי, משתקף 

ומהדהד את מראה הנוף ונטמע בו, מתמזג בדימויים של הגשר האירי, 

הקקטוס, סבך העצים, התמרור העקום  בצד השביל, האדמה הלחה 

והשמיים הציוריים, דימויים המאבדים מנוכחותם המלאה וממשמעותם 

הספציפית ונבלעים בנוף.

ההכלאה הדחוסה, ההיברידית, של הדימויים הנטמעים בסבך, הגודש 

המצטבר של שכבות הציור, מהווים עבורו "פעולת הימלטות פיסית 

ונפשית".



Cactus on the Road to El Bureij

Oil on Linen

180x160 cm

2017

קקטוס בדרך לאל בורייג׳

שמן על בד

180x160ס"מ

2017



Cactus at the ‘Mazkirot’ House of El Bureij

Oil on Linen

60x60 cm

2017

קקטוס ב״מזכירות״ של אל בורייג׳

שמן על בד

60x60 ס"מ

2017



Study on the Road to El Bureij

Oil on Canvas

120x80 cm

2017

מתווה לדרך לאל בורייג׳

שמן על בד

120x80 ס"מ

2017



The Fig Tree

Oil on Linen

160x140 cm

2017

עץ התאנה

שמן על בד

160x140 ס"מ

2017



 Pastel on paper

12.5x15.2 cm

Study for "Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij", 2017

 Pencil on paper

27.5x34 cm

Pencil on Paper

12.3X15.5 cm

Gouache on Canvas

69.5x50 cm

פסטל על נייר

12.5x15.2 ס"מ

מתווה ל“דיוקן של חסידה בדרך לאל בורייג’״, 2017

עפרון על נייר

27.5x34 ס"מ

עפרון על נייר

12.3x15.5 ס"מ

גואש על בד

69.5x50 ס"מ



Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij

Oil on Linen

190x150 cm

2017

דיוקן של חסידה, בדרך לאל בורייג׳

שמן על בד

190x150 ס"מ

2017



The Sycamore Tree

Oil on Linen

160x140 cm

2017

עץ השקמה

שמן על בד

160x140 ס"מ

2017



The Irish Bridge

Oil on Linen

100x90 cm

2017

הגשר האירי

שמן על בד

100x90 ס"מ

2017





סבתא, גשר אירי וסיור צבאי בדרך לאל בורייג׳. 
עזה 2017

אני וסבתא על קצה הדרך לאל בורייג׳,

היא יושבת ואני רושם. 

מידי פעם עובר סיור ואנחנו צריכים לזוז.

רושם אותה מהר, כחלק מבוריג׳, 

והיא אומרת שלא אתקרב, בכדי שלא יראו לה את 

הקמטים.

הרן כסלו

 Grandmother, Irish Bridge and Military Patrol on the
Road to El Bureij

Oil on Linen

100x70 cm

2017

סבתא, גשר אירי וסיור צבאי
בדרך לאל בורייג׳

שמן על בד

100x70 ס"מ

2017



On Border and Speed Limit

Oil on Linen

50x50 cm

2017

על גבול והגבלת מהירות

שמן על בד

50x50 ס"מ

2017



Earth and Mud

Oil on Linen

60x60 cm

2017

בוץ ואדמה

שמן על בד

60x60 ס"מ

2017



'X' Tree on the Road to El Bureij

Oil on Linen

90x75 cm

2016

עץ 'X' בדרך לאל בורייג׳

שמן על בד

90x75 ס"מ

2016



Study for “The Sycamore Tree”

Gouache on Canvas 

70X50 cm

2017

Study for “The Sycamore Tree”

Charcoal on Paper

29.6X21 cm

2017

מתווה ל״עץ השקמה״

פחם על נייר

29.6x21 ס"מ

2017

מתווה ל״עץ השקמה״

גואש על בד

70x50 ס"מ

2017



Study of the Road to El Bureij 

Pastel and Pencil on Paper

29.7x21 cm

2016

Study of the Road to El Bureij 

Pastel on Paper

29.7x21 cm

2016

מתווה של הדרך לאל בורייג׳

פסטל ועפרון על נייר

29.7x21 ס"מ

2016

מתווה של הדרך לאל בורייג׳

פסטל על נייר

29.7x21 ס"מ

2016



Study for "The Fig Tree" 

Colored Pencils and Gouache on Paper

23.3x21 cm

2017

Study for "Cactus on the Road to El Bureij"

Oil Stick, Felt Pen and Pencil on Paper

29x20.8 cm

2017

מתווה ל״עץ התאנה״

עפרונות צבעוניים וגואש על נייר

23.3x21 ס"מ

2017

מתווה ל״קקטוס בדרך לאל בורייג׳״

צבעי פנדה, טושים ועפרון על נייר

29x20.8 ס"מ

2017



Study for "Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij"

Pencil on paper 

10x9 cm

2017

Study for “Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij”

Pencil on paper 

9.8x6.9 cm

2017

מתווה ל״דיוקן של חסידה בדרך לאל בורייג׳״

עפרון על נייר

10x9 ס"מ

2017

מתווה ל״דיוקן של חסידה בדרך לאל בורייג׳״

עפרון על נייר

9.8x6.9 ס"מ

2017





El Bureij

Oil on Linen

160x130 cm

2015

אל בורייג׳

שמן על בד

160x130 ס"מ

2015



The ANZAK Monument

Oil on Linen

160x130 cm

2015

יד אנזק

שמן על בד

160x130 ס"מ

2015



The Three Sycamores

Oil on Linen

80x65 cm

2016

שלושת השקמים

שמן על בד

80x65 ס"מ

2016



Grar Stream

Oil on Linen

56x45 cm

2016

נחל גרר

שמן על בד

56x45 ס"מ

2016





Forest Edge

Oil on Linen

56x45 cm

2016

קצה היער

שמן על בד

56x45 ס"מ

2016



The Way to the Garbage Mountain

Oil on Linen

90x75 cm

2016

הדרך להר הזבל

שמן על בד

90x75 ס"מ

2016



The Turn to El Bureij

Oil on Linen

80x65 cm

2016

הסיבוב לאל בורייג׳

שמן על בד

80x65 ס"מ

2016



Haran Kislev - Painting the Road  

Etti Abergel

Haran Kislev’s vibrant paintings are a journey towards an unreachable 
horizon. Since graduating from Shenkar he has been painting the 
short road leading to El Bureij refugee camp, located near Kibbutz 
Be’eri where he lives and works. The road is first studied through 
sketches and then painted in the studio. Blocked by the Israeli 
army, the unused route emphasizes the division and separation, 
the reduction of space and disturbance in the pastoral childhood 
landscape which is now dangerous, divided and dominated by 
armed forces on both sides of the border. 

The road has become the focal point of his panoramic compositions. 
It is what leads the eye in a closed circuit from the front plain 
towards the vanishing point on the upper golden ratio of the 
painting, disrupting the illusion of an infinite horizon and reeling 
the eye back to the front plane. Rhythmic, disturbed brush strokes 
disassemble the conflicted landscape, as tension mounts between 
the abstract surfaces to the patches of color that capture Haran’s 
subjective internal landscape. It is a complex layered landscape, 
connecting viewpoints and perspectives, accumulating a somatic 
excess through wide gestures that mark and imprint the colorful 
mass in a Sisyphean wandering.    

Intense patches of color assemble and disassemble the landscape. 
Fluctuating between different styles, between abstract and 
fragmented figurative anchor points in the dissolving landscape.  
A bent road sign, a thicket of trees blocking our sight, the figure of 
his grandmother Hasida dissolving into the open landscape, clods 
and furrows, a cactus on the side of the road, the shimmering 
sunlight, are all woven together in an intense web. It is a vibrant, 
colorful and contrasted impression, integrating excess, compression 
and a gloomy melancholic downfall The disparity between the 
conditions of light, perspectives and points of view revealed during 

the preliminary sketching, creates a hybrid dialectic tension, 
revealing the perceptual maze in Haran’s work.  His sketch-based 
paintings evolved into a colorful, emotional interpretation, part 
nostalgic, part a rational disassembly of the painting. He wanders 
in a pastoral space while deploying the landscape as the paintings 
foundation. Haran is influenced by western 20th century painters 
such as Frank Auerbach, Leon Kossof, David Bomberg and Chaim 
Soutin, in addition to early painters - Rembrandt, El Greco, and 
others - who emphasize the physical dimension of oil painting as 
a mental catalyst.

Haran conducts an autobiographic research of identity through 
painting in addition to researching the landscape. In his early 
work he observed his life as a Kibbutz member, capturing personal 
and collective memories:  grass fields and nighttime in Be’eri; the 
communal dining room; figures and architecture. Impacted layers 
of images fill the painting to create a grotesque, realistic world. 
Part imaginary, part fabricated, artificially lighted and occasionally 
dark. In the road series Haran peers outwards and documents 
the blocked road, the changing light, atmosphere, landscape, 
capturing the politic interruption and estrangement. It seems as 
though the intense beauty erupting from his paintings stresses 
the horror and anxiety, the missed opportunities, the obstructed 
feeling of existing between the studio and reality, between the 
painting and the geographical location, between an utopia and its 
downfall. In that manner the painting of his grandmother Hasida, 
from the founders of the Kibbutz, resonates the appearance of 
the landscape and dissolves into it, merging with the Irish bridge, 
the cactus, the thicket of trees, the bent road sign, the moist land 
and picturesque skies. Images that lose their presence and specific 
meaning by merging with the landscape.

The dense crossbreed of images imbedded in the painting, the 
accumulation of impacted layers, serve as an act of “Physical and 
mental escape”.



Expression, Abstraction and 
Emotional Alarm - 
Painting at the Border 

Dr. Ziva Jelin exhibition curator

Haran Kislev, a Shenkar graduate, is showing his first solo exhibition 
at Bee’ri Gallery, in the kibbutz where he was born and raised and 
where now he is raising his children. He is deeply connected to the 
local landscape of his childhood, the trails in the fields and heavily 
influenced by the ongoing regional security situation.

Haran began painting after completing his military service. His art 
studies included Hatahana - School for Figurative Drawing, with 
David Nipo and Ran Tennenbaum. His art degree from Shenkar 
was combined with studying at Hakolel - Studio for Contemporary 
Painting, with Ran Tennenbaum and Guy Avital.  Between 2012 - 
2016 he studied at Shenkar- College of Engineering, Design and 
Art, with Jonathan Gold, Prof. Larry Abramson, Gilad Efrat, Alma 
Itzhaky and Etti Abergel.  Haran graduated with honors from 
Shenkar, winning the Azrieli Foundation Award for Outstanding 
Students and the Irene Kreitman Excellence Award. 

Although he is a young artist at the beginning of his career, Haran 
developed a personal artistic style: rich oil paintings with heavy 
impasto, thick layers of color and wide brush strokes, occasionally 
applying the paint straight from the paint tube. 

During his studies, Israel launched Operation Protective Edge (the 
2014 Israel- Gaza conflict). The accumulation of tensions caused 
by the regional security situation had a significant impact on his 
work. He regularly ventured out to the border with Gaza to paint, 
where he experienced the typical smell of the land, his childhood 
memories of trips to the fields, places he once found tortoises and 
anemones. But the familiar scenery was disturbed by the air of 
urgency and danger. Using pencils, gouache, charcoal, pastel and 
watercolors he painted agitated paintings. Patches of forests, roads, 
plots of land and fields, army and agricultural vehicles. He drew 
with haste due to military patrols passing by. The lack of time in 

addition to the fear of terrorists or accidently being shot by Israeli 
forces, made him sketch quickly.  An abstraction emerged from the 
swift sketching and strong expressions emerged from the tense 
feeling and emotional alarm. He often wrote in his diary while 
processing the subject, focusing his thoughts and actions. Later, 
in the studio, he used the sketches as a base for his paintings.  

Attempts to paint new locations failed. Therefore, he focused on 
the series “The Road to El Bureij”. The road to El Bureij begins 
at the British paved Concrete Road,  passes by the Sulfur Mines, 
turns  right (west) and slopes upwards, until you face the border. 
There is a consistent element of surprise that follows the upward 
sloping road to the blocked dead-end at the border. Near the road 
stands an old X shaped fig tree and a hedgerow of prickly pear 
cactuses that once served as a fence. This landscape is shared on 
both sides of the border. 

Later on, he will bring his grandmother Hasida, one of the elders of 
Kibbutz Be’eri. He sat her on a chair in that exact same place and 
painted her. In his last paintings the figure and landscape share 
colors to the point where the figure dissolves into its surroundings 
The more faded the figure of his grandmother, the longer the name 
of the painting: “Grandmother, Irish Bridge and Military Patrol on 
the Road to El Bureij”. In his last painting “Earth and Mud” the point 
of view shifts as the sky disappears, the brown paint transforms 
into a sculpted mass, simulating the muddy brown earth of the 
disputed territory.

The term “border” in Haran’s work refers simultaneously to a 
specific place and a passageway between here and there, ours 
and theirs, then and now, calm and tense, safety and danger. The 
border charges the landscape, as El Bureij - the refugee camp 
across the border - haunts the artist. 

His work is influenced by Frank Auerbach and The School of London, 
as well as Chaim Soutine and the Jewish School of Paris. In particular, 
Frank Auerbach’s series “To the Studio” and his devoted persistency, 
repeatedly painting one road. 
It is exciting to see such a young artist inspired by abstract 
expressionism, working with oil paint and heavy brush strokes, 
between figurative and abstract, combining old school and 
contemporary,  searching, and searching for his way and a place 
in the field of contemporary art.
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