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סמינר באוהאוס ב–sAiC, שיקגו, קיץ 2009
שמאל: נדיה מרסין, No Country 1-8, 2009, הדפסת צבע

המידות הן בסנטימטרים גובה×אורך×רוחב
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ן נדיה מרסי
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גרים  ו  ג'

אוניברסיטת דרום קליפורניה, בית ספר רוסקי לאמנות 

ליס אמדור  א
סמנתה רות' 

אוניברסיטת ייל, בית הספר לאמנות 
איימי בורג  

אדגר סראנו  
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ר  ב ד ח  ת פ

מובילות  תוכניות  ארבע  נציגי  צעירים,  אמנים  שמונה  מארחת   UsA/MFA@Bezalel התערוכה 

תוכנית  של  בהתנהלותה  חשוב  ממד  ביטוי  לידי  ומביאה  הברית,  מארצות  באמנות  שני  לתואר 

התואר השני באמנות של בצלאל.

כאשר נפתחה התוכנית, ראשונה מסוגה בישראל, לפני עשר שנים בתל אביב, ניסינו  לעצב 

מסגרת פעילות לימודית שונה מזו הנהוגה בלימודי תואר ראשון - מסגרת שתציע מודל רלבנטי 

ואטרקטיבי לאמנים צעירים, לאמנות ולתרבות המקומית. מתחילת הדרך ובאופן רצוף, הוזמנו 

לתוכנית והתארחו בה אנשי אמנות רבים מישראל ומארצות אחרות. זאת מתוך מטרה לאתגר את 

השיח המקומי ואולי גם את מושג “המקום” עם מגוון רחב של תפישות, אופני פעולה, התנסחויות 

האמנות  זירת  של  ההקשר  בתוך  בישראל  האמנותית  העשייה  את  למקם  ובכך,  ורגישויות; 

האמנות  של  העצמי  הדימוי  את  ולחזק  לגלובלי  המקומי  בין  גומלין  יחסי  ליצור  הבינלאומית, 

הנוצרת כאן.

אסיה  באירופה,  מקבילות  תוכניות  עם  ענפים,  אקדמיים  קשרים  פיתחנו  השנים  במהלך 

וארצות הברית: חילופי סטודנטים, סמינרים משותפים, הרצאות אורח וביקורי סטודיו. מפגשים 

כאלה מחדדים את מנעד העירנות העכשווית ויוצרים דיאלוגים מתמשכים ולעתים משמעותיים 

ביותר בין משתתפיהם.

בצלאל  של  השני  התואר  תוכנית  ארגנה  בצלאל,  של  המאה  חגיגות  במסגרת   ,2006 בשנת 

תערוכה גדולה - Goods to Declare - MFA international, בטרמינל הנטוש של נמל התעופה בן 

גוריון. תערוכה שהשתתפו בה 51 אמנים בוגרי 15 בתי ספר  לאמנות מלונדון, גלזגו, שטוקהולם, 

מלמו, איסטנבול, פריז ופרנקפורט, וכן אמנים משלוש תוכניות תואר שני לאמנות מארצות הברית, 

  .)UsC( ולוס אנג’לס )sAiC( שיקגו )מניו יורק, )אוניברסיטת קולומביה

התערוכה הנוכחית היא במובן מסוים תערוכת המשך: ארבע תוכניות תואר שני אמריקאיות, 

שאיתן נרקמו במהלך השנים קשרים אקדמיים הדדיים ומפרים, שלוש מתוכן השתתפו בתערוכה 

הקודמת. בתי הספר המשתתפים הפעם: בית הספר לאמנויות של אוניברסיטת קולומביה; בית 

הספר של המכון לאמנות, שיקגו; בית הספר רוסקי לאמנות, אוניברסיטת דרום קליפורניה; ובית 

הספר לאמנות של אוניברסיטת ייל.
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תודות:

אוניברסיטת קולומביה, בית הספר לאמנויות
גרגורי אמנהוף, ראש הקתדרה לאמנות ע“ש פרופ‘ אווה והרמן גלמן

ג‘ון קסלר, ראש לימודי תואר שני באמנות
אמה בלאזס, מנהלת אדמיניסטרטיבית

בית הספר של המכון לאמנות, שיקגו
ליסה ויינרייט, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים/דיקן הפקולטה 

קיטי רוס, דיקנית לימודי תואר שני
מרי ג‘יין ג‘ייקוב, מנהלת ראשית, תערוכות ולימודי תערוכות 

טרבור מרטין, מנהל תערוכות, גלריות סליבן
קייט זלר, עוזרת אוצר, גלריות סליבן

אוניברסיטת דרום קליפורניה, בית ספר רוסקי לאמנות 
רות וויסברג, דיקנית 

צ‘רלי ווייט, ראש תוכנית תואר שני
דוויין מוסר, מתאם אדמיניסטרטיבי תוכנית תואר שני

אוניברסיטת ייל, בית הספר לאמנות
רוברט סטור, דיקן

סמואל מסר, דיקן עמית
ג‘סיקה סטוקהולדר, ראש לימודי תואר שני בפיסול

 
תודות: תמר אטון, יאן טיכי, ליאור שביל
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לא  אם  גם  קרובה,  היכרות  ולאפשר  אמת  בזמן  ורעיונות  מגמות  לאתר  לנסות  רצון  מתוך 

נענינו  ולשמחתנו  מועמדים  להציע  מהם  ביקשנו  צעירים,  אמנים  של  עולמם  עם  שיטתית, 

בהתלהבות ושיתוף פעולה.

מבין ההצעות המצוינות שקיבלנו, בחרנו שמונה אמנים. בין מגוון השיקולים שעלו בתהליך 

הבחירה, היו גם הקשרים שמצאנו אל עבודתם של אמנים ישראליים, ולעיתים קווי דמיון )לצד 

כך,  מבצלאל.  וסטודנטים  האמריקאים  הסטודנטים  עבודות  בין  ומאירים  מעניינים  הבדלים( 

של  הנייר  לעבודות  אנג’לס  מלוס  רות’  סמנתה  של  עבודותיה  בין  זיקות  לראות  אפשר  למשל, 

יהושע נוישטיין משנות ה–70 ואת הרלבנטיות שלהן למיצב הדפסי המחשב על נייר של ניר הראל 

בורג  איימי  של  המיצב  בין  מושגי  דמיון  לראות  גם  אפשר  השנה.  בוגרינו  של  הסיום  בתערוכת 

מייל ובין רעיונות שהופיעו במיצבים המוקדמים של אוהד מרומי )בוגר בצלאל בתואר הראשון 

וקולומביה בתואר השני(; לצד ההבדלים, ניתן גם להבחין בקשרים המתקיימים בין תהליך בניית 

הדימוי הצילומי המורכב של כיילב צ’רלנד משיקגו ואופן הבנייה של התצלומים הפנורמיים של 

עילית אזולאי, שהוצגו בתערוכת הגמר שלנו השנה.

ייתכן שהקשרים אלה הם מקריים לחלוטין ואולי הם תוצאה של מחיקת מרחקים וזרימה של 

אינפורמציה שמתקיימת היום, אך הם אינם מייתרים מפגש ממשי עם היצירות, שיחה וחילופי 

רעיונות.

בורג  איימי  אמנים,  שני  המציגים.  האמנים  מבין  חמישה  אביב  בתל  לארח  שמחים  אנחנו 

וגרייסון קוקס, יצרו כאן בסלמה עבודות חדשות במיוחד לתערוכה בעזרת סטודנטים מבצלאל. 

וכך, UsA/MFA@Bezalel היא סוג של סמינר, הזדמנות למפגש בין אמנים ישראליים ואמריקאיים 

על  להצביע  כדי  בה  יהיה  אולי  התערוכה,  של  הצנוע  היקפה  אף  על  מזה.  זה  ללמוד  והזדמנות 

מכנים משותפים והבדלים בין בתי ספר, אופני הוראה ולימוד של אמנות במקומות שונים, ובד בבד 

הזדמנות לברר מה מעסיק אמנים צעירים כיום.

אני מבקש להודות בראש ובראשונה לראשי בתי הספר ומנהלי התוכניות האמריקאיות על 

הירתמותם לרעיון ועזרתם, בלעדיהם תערוכה זו לא היתה מתממשת: גרגורי אמנהוף וג’ון קסלר 

מבית הספר לאמנויות, אוניברסיטת קולומביה; מרי ג’יין ג’ייקוב וטרבור מרטין מבית הספר של 

דרום  אוניברסיטת  רוסקי לאמנות,  ווייט מבית ספר  וצ’רלי  וויסברג  רות  המכון לאמנות שיקגו; 

קליפורניה; רוברט סטור, סם מסר וג’סיקה סטוקהולדר מבית הספר לאמנות, אוניברסיטת ייל; 

וכן לארנון צוקרמן, נשיא בצלאל, על הגיבוי שנתן ליוזמתנו מראשית דרכה.

לא  התערוכה  היקף  ושלצערנו  הצעות  אלינו  ששלחו  האמנים  לכל  שלוחות  רבות  תודות 

איפשר לכלול אותם, וכמובן ברצוני להודות לאמנים המציגים אשר לא חסכו מאמצים כדי להציג 

סיום  עם  מיד  אביב  בתל  בצלאל  של  בגלריה  כאן  שלהם  הסיום  מפרויקט  משמעותיים  חלקים 

לימודיהם בארצות הברית. 

נחום טבת

ראש תוכנית התואר השני באמנות )MFA( בצלאל



1011

ניברסיטת קולומביה, בית הספר לאמנויות או

ן נדיה מרסי

בסרט הקצר "בית מלון" אקזיסטנציאליזם פוגש חושניות. כאשר ארבעת "המתלמדים" נכנסים 

ומעשיים,  תיאורטיים  תרגילים  של  סדרה  לעבור  עליהם  תהילה,  אחר  בחיפוש  המלון"  ל"בית 

שיעורים גופניים ומנטליים מופרכים מידיהם של "הנער השליח", "מנהל התחזוקה" ו"בעל בית 

המלון". כל "מתלמד" או "מתלמדת" מוערך על–פי ביצועיו ונכונותו להיכנע ל"מערכת שכה–קל–

להאמין–לה". "בית המלון" והמנגנון שלו מעלים את השאלה על מגבלותיה של תת–תרבות, לעומת 

הטריטוריה האינסופית של "החלל הפנימי שלהם, כה נפלא!"

התצוגה הוויזואלית של "בית מלון" דומה ברוחה לעידן הקולנוע ההוליוודי. הנרטיב הביזארי 

מכך,  כתוצאה  המופרכות.  הפעולות  של  ולחושניות  הדיאלוג  של  למקוריות  מנוגד  באופן  מוצב 

הסרט הקצר, הרגיל למראה, מתפתח ונהפך לאחד מאותם סרטים של מיצגים שתועדו בווידיאו.

שלנו:  לתרבות  כמטפורה  ניצבת  ציבורי,  ספק  פרטי,  ספק  חלל  מלון",  "בית  של  התפאורה 

ואינטרס מסחרי. מתחת לפני השטח שלה: חוסר  רווית תחרות  חברה שמנוהלת על–ידי שרות, 

זהות, אינדיבידואליזם ומוטיב.

ביצירת מערך של "דמויות" המחויבות לחלוטין לשיטה זו, אני יכולה לפתוח השוואה לרגשות, 

למנגנונים פסיכולוגיים ולסמכויות בתרבות ובחינוך שלנו; ותוך כדי כך לחקור מתחת לפני השטח 

של יחסי הגומלין האנושיים.

מופרכות  שהן  להתנסויות  מסובכים  מצבים  ולפרק  לנסות  אותי  מניע  רומנטי  מרכזי  רעיון 

ושקופות בו זמנית, ולשקף את הסתירות של זמננו ושל הצרכים האנושיים הבסיסיים שלנו. 

בית מלון
2010, ווידיאו/ סרט, 12 דק’

בתמיכת: ווילארד מורגן; מלון לרצ’מונט, ניו יורק; גלריה אידיאל גלאס, ניו יורק
Hotel, 2010

video/film, 12 min
Sponsors: Willard Morgan; Ideal Glass Gallery, New York 

Larchmont Hotel, New York
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בית מלון
2010, ווידיאו/ סרט, 12 דק’

Hotel, 2010
video/film, 12 min
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C o l u m b i a  u n i v e r s i t y ,  s C h o o l  o f  t h e  a r t s

nadja marcin
Born 1980, WürzBurg, germany

mFa, ColumBia university, neW york, ny

Diploma, Fine arts, aCaDemy oF Fine arts, münster, germany

In the shortfilm Hotel existentialism meets sensuality. 
When the four Trainees enter the Hotel searching for fame, they must 

undergo a series of theoretical and practical exercises, absurd physical and 
mental lessons administered by the Bellboy, the Superintendent and the Hotel 
Owner. Each Trainee is assessed according to his or her performance and 
willingness to submit to the Easy-to-Believe system.

The Hotel and its apparatus raises the question of a subculture’s limitations 
and, in contrast, the infinite territory of their “Inner space, it is a wonder!”

Hotel’s visual presentation is synonymous with Hollywood era filmmaking. 
The bizarre narrative finds contrast by the originality of dialogue and the 
sensuality of absurd actions. Consequently, the seemingly ordinary shortfilm 
maneuvers into one of a live performance, captured on video.

The setting of Hotel, as a semi private, semi public and semi personal 
space, stands as metaphor for our culture: a society run by service, filled with 
competition and commercial interest. Beneath its surface: a lack of identity, 
individualism and motif. 

By creating a set of “personae” who fully commit to this system, I enfold 
a comparison to emotions, psychological mechanisms and authorities in our 
own culture and education; thereby probing beneath the surface of human 
interaction.

Driven by romantic motif, I attempt to break down complex situations 
into experiences that are at once absurd and transparent, while mirroring the 
contradictions of our time and our basic human necessities.
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ניברסיטת קולומביה, בית הספר לאמנויות או

קס גרייסון קו

בונה  אני  ונגרות,  מהאינטרנט  דימויים  הדפס,  צילום,  ציור,  ברישום,  השימוש  באמצעות 

קומפוזיציות ויוצר אובייקטים מוכנים לשימוש וסביבות המאתגרות את מושגי החלל והמדדים 

של הצופים. אובייקטים/מקומות אלו, אשר עברו הסבה, אינם מפקחים אך גם אינם נוחים, הם 

כוללים ובלעדיים בעת ובעונה אחת. עד לאחרונה, התעניינתי ביצירה של פסלים אינטראקטיביים 

בעלי מרכיב של  שעשוע, המתפקד כמוליך עבור אינטראקציה חברתית משמעותית יותר.

אני מאמין כי ארכיטקטורה ממלאת תפקיד חשוב ביותר באיזון או בחוסר השקט החברתי. 

אני מסתקרן מן האפשרות לטקסיות ושליטה שפותח החלל הארכיטקטוני, והמתחים החברתיים 

שיוצר או משכך חלל פטרנליסטי.

"קתדרת הדיון הארגונומית" היא מתקן אינטראקטיבי שניתן להשתמש בו לדיון ולמיצג. עד 

שני אנשים יכולים להתיישב בתוך הפסל באותו זמן, לכל אחד יש מיקרופון משלו, מאוורר לקירור 

המשתתף  של  המושב  מאחורי  הממוקם  ברמקול,  מוגבר  המשתתף  של  קולו  הגברה.  ומערכת 

ומופנה החוצה. הפסל מתפקד כמתקן המוכן לשימוש עם חלל עבור קהל הצופים בכל צד.

קתדרת הדיון הארגונומית
2010, עץ, קטיפה, ספוג, מיקרופון, חוט תיל

רמקול, מאוורר, צבע תעשייתי
119.5×44×204 ס”מ
Ergonomic Lectern

2010, wood, velvet, furniture foam
microphone, wire, speaker, motorized fan

enamel paint, 119.5×44×204
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תא שיחה
2010, עץ, גלגלים, תאורה, צבע תעשייתי
מידות משתנות
Conversation Booth
2010, wood, wheels, LED lights, enamel paint 
and Lexan, dimensions variable
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Through the use of drawing, painting, photography, printmaking, Internet 
images and carpentry, I render compositions and create ready to use objects 
and environments that challenge the viewers’ notions of space and parameter. 
These rendered objects/places are neither controlling nor comfortable, and 
simultaneously inclusive and exclusive. Most recently, I have been interested in 
making interactive sculptures that have an element of amusement, which acts 
as a conduit for a more meaningful social interaction. 

I believe that architecture plays a very significant role in social balance or 
unrest. I am intrigued by the possibility of rituals and control that architectural 
space can facilitate, and social tensions that are created or relieved by 
paternalistic space.

The Ergonomic Discussion Lectern is an interactive facility that can be used 
for discussion and performance. Up to two people can be seated within the 
sculpture at one time, each with their own microphone, fan for cooling, and 
amplification system. The voice of the participant is amplified from a speaker, 
which is located and pointing out behind the seat of the particpant. The 
sculpture acts as a facility ready for use with space for an audience at each end.

C o l u m b i a  u n i v e r s i t y ,  s C h o o l  o f  t h e  a r t s

grayson cox
Born 1979, IndIanapolIs, IndIana

MFa, coluMBIa unIversIty, new york, ny
BFa, IndIana unIversIty, BlooMIngton, In
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ו קג י , ש אמנות ן ל ל המכו בית הספר ש

לנד לב צ'ר כיי

הדימויים האלה משלבים את הסקרנות המדעית שלי עם גישה קונסטרוקטיבית לעשיית תמונות. 

אני משתמש בחפצים יומיומיים ובכוחות בסיסיים על מנת לעבד חוויות של פלא. כל תצלום מתחיל 

בשאלה פשוטה: “איך זה ייראה? האם זה אפשרי? מה יקרה אם...?” ומתפתח באמצעות תהליך 

פיסולי של ניסויים. תוך כדי כך שאני חוקר את החלל הביתי, מן המרתף ועד לחצר האחורית, אני 

מוצא דרכים לנצל את התכונות המסתוריות של חפצים יומיומיים וחומרים מוכרים.

שלי,  לעשייה  הבסיס  זה  וודאות.  לחוסר  ידע  בין  אי–שם  המצוי  רוח  הלך  הוא  פלא  עבורי, 

והתוצאות הן דימויים שהם מוכרים וזרים בעת ובעונה אחת. הנוכחות האנושית מרמזת על אופן 

העשייה  את  משרת  צילום  הדימוי.  של  המסתורי  לטבעו  מוסיפה  כך  כדי  ותוך  התצלום  יצירת 

האמנותית שלי, באותה מידה שהוא גם אמצעי לחוות פעילות זו ברגע אחד ויחיד, או לשלב מספר 

רגעים שונים לחוויה אחת.

שולחן עם סרט פוליאסטר ופנס 
2009, הדפסת דיו ארכיבית
 123×101.6
Table with Mylar and Flashlight
2009, archival ink jet print
101.6×123
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ת, ציור קיר, בצלאל תל–אביב אבולעפיה 6, מידות משתנות, 2009  ר ת ו כ א  ל לריסה אהרוני, ל

Larissa Aharoni, Untitled, wall painting, Bezalel, Tel Aviv, dimensions variable, 2009

שמש עם מראה
2009, הדפסת הזרקת דיו ארכיבית
101.5×122
Sun with Face Mirror
2009, archival ink jet print
122×101.5
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These images combine my scientific curiosity with a constructive approach to 
making pictures. I utilize everyday objects and fundamental forces to elaborate 
upon experiences of wonder. Each photograph begins with a simple question 
“How would this look? Is that possible? What would happen if...?” and develops 
through a sculptural process of experimentation. As I explore the domestic 
space, from the basement to the backyard, I find ways to exploit the mysterious 
qualities of everyday objects and familiar materials. 

For me, wonder is a state of mind somewhere between knowledge 
and uncertainty. It is the basis of my practice and results in images that are 
simultaneously familiar and strange. The human presence provides a clue to the 
creation of the photograph while adding to the mysterious nature of the image. 
Photography serves my practice well as a means to experience this activity in a 
single moment, or to combine several different moments into a single experience.

s a i C ,  s C h o o l  o f  t h e  a r t  i n s t i t u t e  C h i C a g o

Caleb 
Charland

Born 1980, Bangor, MaIne
MFa, photography, school oF the art InstItute oF chIcago, chIcago, Il

BFa, photography, the Massachusetts college oF art & desIgn, Boston, Ma
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ו קג י , ש אמנות ן ל ל המכו בית הספר ש

ו גרים ג'

כאשר מבינים אותו כהלכה, המדיום שלי אינו אובייקטים בחלל והוא אף אינו אור וקול. במקום 

זאת, אני חוקר את המערכת הפסיכו–סנסורית של הגוף האנושי, חושף את נקודות העיוורון שלו, 

התקלות, הטעויות. תוך שימוש בניסיון החושי כבד הציור שלי, אני יוצר עבודות שחושפות את 

התומכות; אני מראה את המקום שבו נגמר בד הציור.

בעבודות המיצגים והמיצבים האחרונים שלי אני משתמש במקרני 16 מ”מ שעברו שינויים, 

בלי סרט. יחידות בקרה קטנות משנות באמצעות אלגוריתמים את המהירות של מנועי המקרנים. 

במהירויות איטיות, הצמצם שעובר לפני הנורה, יוצר דגמים מהבהבים עזים. אולם כאשר המנועים 

מאיצים, ההבהובים הופכים כה מהירים עד שהם אינם נראים לעין האנושית. על הסף הזה נוצרות 

על–ידי הגוף האנושי צורות קיקיוניות בעלות צבעים ותנועות בלתי צפויים.

להיפגש עם יצירת אמנות המתקיימת באופן חלקי מעבר לסף החושים, פירושו להתעמת עם 

מגבלות יכולתנו להבין את הממשי האונטולוגי. כאשר תופעות, כגון רטט של צליל, או אור מהבהב, 

נעות קדימה ואחורה מעבר לגבול בין מה שנתפס וויזואלית לבלתי נתפס, נחשפת השבריריות 

של הגוף ביכולתו המוגבלת להכיר את סביבתו הפיזית. אני מקווה, שבאמצעות התנסות זו, תהיה 

לצופים גישה עקיפה לעולם שהוא בסופו של דבר בלתי נגיש לחלוטין, עולם הדברים לכשעצמם. 

אני יוצר אמנות אשר, במילותיו של ז’אן–פרנסואה ליוטאר, “נושאת עדות על היעדרו של בסיס 

משותף להשוואה בין מחשבה לעולם הממשי”.

)RGY( פלנגה
2010, מאווררים, מקרן 16 מ”מ מטופל
מידות משתנות
Phalanx (RGY)
2010, fans and modified 16mm projectors 
dimensions variable
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ליקוי מאורות
2010, מיצב תאורה 

מידות משתנות
Eclipse

2010, light installation
dimensions variable
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My medium, properly understood, is not objects in space; nor is it light and 
sound. Instead I interrogate the human body’s psycho-sensory apparatus, 
exposing its blind spots, glitches, errors. Taking sense experience as my canvas, 
I make work that exposes the support; I show where the canvas ends.

In my recent performance and installation work, I use modified 16mm 
projectors, sans film. Micro-controllers algorithmically vary the speed of 
the projectors’ motors. At slow speeds, the shutter’s passing before the bulb 
generates intense flickering patterns. But as motors accelerate, flickers become 
so fast that they disappear to the human eye. At this threshold, ephemeral 
forms with unexpected color and movement are generated by the viewer’s body.

To encounter an artwork that exists partially beyond sensory thresholds is 
to face the limits of one’s ability to apprehend the ontologically real. When 
a phenomenon like sound vibration or flickering light moves back and forth 
across the border between the perceptible and the imperceptible, the fragility 
of the body is exposed in its limited ability to know its physical surroundings. 
Through this experience, I hope viewers will obliquely access the ultimately 
inaccessible world of things in themselves. I make art that, in Jean-Francois 
Lyotard’s words, “bears witness to the incommensurability between thought 
and the real world.”

s a i C ,  s C h o o l  o f  t h e  a r t  i n s t i t u t e  C h i C a g o

joe grimm
Born 1978, saFety HarBor, FloriDa

mFa, sounD, sCHool oF tHe art institute oF CHiCago, CHiCago, il

ma, Computer musiC anD multimeDia, BroWn university, proviDenCe, ri

Ba, pHilosopHy, yale university, neW Haven, Ct
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אוניברסיטת דרום קליפורניה, בית ספר רוסקי לאמנות

ליס אמדור א

ר ה ו ס ה ת  י ב י  פ ו נ

אותם  והזמנתי  כלואים  לעט של  אינטרנט של חברים  יצרתי קשר עם אסירים באמצעות אתרי 

לשלוח לי תצלומים שייכללו באוסף שבו למעלה מ–150 תצלומים. דימויים אלה מראים אסירים 

המציגים את עצמם כשמאחוריהם התפאורה של חדרי ביקורים. רקעים כאלה, שציירו כלואים 

ומבקריהם  האסירים  כאשר  פורטרטים.  לצילום  כסטודיו  הסוהר  בבתי  משמשים  מוכשרים, 

מדגמנים על רקע ציורי הנוף האלה עבור התצלומים, הם מעמידים פנים, לפחות מעין רגע כזה 

של אף–אחד–לא–באמת–מאמין–לזה, שהם נמצאים במקום אחר. הדיוקנאות האידיאליים מצולמים 

לעיתים קרובות עם חברים ואנשים אהובים. התצלומים נמסרים למבקרים כאובייקטים יקרי ערך 

לקחת הביתה ולזכור את פניו של בן המשפחה או החבר בזמן שהוא כלוא.

האוסף "נופי בית הסוהר" מציע סקירה של ציורי נוף שנוצרו בבתי סוהר ברחבי ארצות הברית. 

סקירה זו חושפת את מערכת הענישה האמריקאית כמוסד של כוח המשתמש באשליה של רמיית 

העין ]tromp L‘oeil[ בכדי להסתיר את המציאויות הנמצאות מעבר לפריים של המצלמה. עם זאת, 

היצירה של ציורים אידיאליים אלו, המתארים סצנות חופים טרופיים, מפלי מים פנטסטיים, מרחבי 

הרים ונופי ערים היא ההזדמנות היחידה של אסירים רבים להביע את עצמם באופן יצירתי. 

האוסף "נופי בית הסוהר" שאב את השראתו מתצלום שמצאתי. תצלום שלי בגיל חמש, עומדת 

על רקע סצנה של נוף טרופי בזמן שביקרתי את אחי בכלא. כאשר התחלתי לאסוף את הדימויים 

עבור "נופי בית הסוהר", השתמשתי בכינוי ‘לי לאנה’, שילוב השמות האמצעיים שלי ושל אחותי. 

במהלך ההתכתבויות, שלחתי לאסירים טופס אישור לשימוש בתצלומים עם הכינוי והשם הרשמי 

שלי; רק אז ציינו מספר אסירים שגם הם השתמשו בכינויים וגילו את שמותיהם הרשמיים. 

ה ל ו ד ג ה ה  ח י ר ב ה

"הבריחה הגדולה" היה שמו של מרוץ 10 ק"מ לנשים ולגברים שהתקיים בכלא ג'קסון באמצע 

שנות ה–80 של המאה העשרים. רפרודוקציות מוגדלות אלו צולמו על–ידי דייוויד ל. וולס, אסיר 

בכלא ג'קסון, ונשלחו אליי מאוחר יותר בהתכתבות "נופי בית הסוהר" שלנו.

נופי בתי סוהר
2010, אוסף: מכתבים ותצלומים
מידות משתנות
Prison Landscapes, 2010
collection: letters and photographs 
dimensions variable
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הבריחה הגדולה
2010, אוסף: מכתבים ותצלומים, 33×51 
)ארבע עבודות ממוסגרות(
The Great Escape
2010, collection: letter and photographs 
33×51 (4 works framed) 
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Prison Landscapes
I have contacted prisoners through inmate pen pal websites, inviting them to 
mail me photographs for inclusion in this collection of over 150 photographs. 
These images present prisoners representing themselves in front of visiting room 
backdrops. Such backdrops, painted by talented inmates, are used within the 
prisons as portrait studios. As inmates and their visitors pose for photos in front 
of these landscape paintings, they pretend, at-least-for-a-nobody-is-really-fooled 
sort of moment, that they are someplace else. The idealized portraits are often 
taken with friends and loved ones.  The photographs are given to these visitors 
as precious objects to take home and remember the face of a family member or 
friend while they are locked up.

The Prison Landscapes collection offers a survey of landscape painting 
produced in prisons across the country. This survey reveals the American 
Correctional System as an institution of power that uses Trompe L’oeil illusion 
to hide the realities beyond the camera’s frame. In contrast, the creation of 
these idealized paintings depicting tropical beach scenes, fantastical waterfalls, 
mountain vistas and cityscapes are many inmates’ sole opportunity to express 
themselves creatively.

The Prison Landscapes collection was inspired by a photograph I found of 
myself at age 5 posing in front of a tropical beach scene while visiting my brother 
in prison. When I began collecting the images for Prison Landscapes, I used the 
alias Lee Lana, a combination of my and my sister’s middle names. During the 
correspondences, I sent them a release form with both my legal name and my 
alias; it was then that a number of inmates stated that they too had used aliases, 
and clarified their legal names. 

The Great Escape
The Great Escape was the name of a co-ed 10km race that took place in Jackson 
Prison in the mid 1980’s. These enlarged reproductions were photographed 
by Jackson Prison Inmate David L.Wells and later sent to me in our Prison 
Landscapes correspondence.

u s C ,  u n i v e r s i t y  o f  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a , 
r o s k i  s C h o o l  o f  f i n e  a r t s

alyse aMdur
Born 1983, new Jersey

MFa, unIversIty oF southern calIFornIa, la, ca
BFa, the cooper unIon, new york, ny
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אוניברסיטת דרום קליפורניה, בית ספר רוסקי לאמנות 

סמנתה רות'

העשייה שלי בודקת את האפשרות ליצור עבודות המתקיימות בין תוכנית או תרשים ובין עקבה 

או אובייקט. העבודות מרמזות על תהליך של עיבוד רעיון, כמו גם על אי האפשרות לזהות במדויק 

התועלתיות  את  לעיצובן;  שלהן   התפקיד  את  מכפיפות  הן  מתרחש.  זה  תהליך  בו  הרגע  את 

ומיומן  כך שהן מאמצות מגע מטופל  לאופיין הפואטי, את הטקטיליות לשטיחות שלהן,  שלהן 

ולמשמעות  להתבהר  לעשייה  המאפשרת  מתודה,  של  מסוימת  שקיפות  מציגות  ועדיין  היטב, 

להתרחש.

ההכרה, כי העבודה לוקחת בחשבון זמן וחומר ביחס לרעיון או לייצוג, ממקמת את העניין שלי 

באופני הפעולה ובאוצר המילים הוויזואלי של האמנים המינימליסטיים והפוסט–מינימליסטיים, 

כמו גם ברגע משמעותי בהתפתחותם של אופני פעולה פמיניסטיים שאימצו רדיקליות באמצעות 

מהלכים צורניים מעודנים ועם זאת אישיים.

אני שבה וחוזרת לרעיון של כפילות או הד, המתנודד באופן מתמיד בין מושגים של פנים וחוץ, 

אינסופי וסופי. אני מּונעת על–ידי התשוקה לטשטוש ההבנה בין מקור או אורגינל לבין עותק או 

העתק, הטעם שנעוץ, בעיניי, בעצם הפעולה של יצירת רישומים. הרעיון של המאוים, כפי שהוא 

מתייחס לשורשים האטימולוגיים שלו, בקונוטציות של בית, או מחוץ לבית; תחושה של קרבה 

אינטימית בתוך הלא מוכר ונהפוך הוא, אף הם ניכרים לעין בכל עבודתי. נושאים אלו מפעפעים 

בעשייה שלי ומעלים את השאלה מהי המשמעות של הצגה וייצוג של רעיון או אובייקט, הנלקח 

מממד וסביבה מסוימים ומיועד לסביבה אחרת.

תרגיל היימליך
 2010, נייר, גרפיט, גואש
עץ וברגים, 21×10.5
Heimlich Maneuver
2010, paper, graphite, gouache
wood and screws, 21×10.5
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Hanging with the Boys
2010, מסגרת איקאה, תצלום, חוט תיל, נייר
פלסטיק, סיכות ומסמר, 43×53; 56×61
Hanging with the Boys
2010, Ikea frame, photograph, wire, paper, plastic
pins and hanging nail, 43×53; 60×61
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My practice examines the possibility of making works that exist between a plan 
or diagram and a trace or object. The pieces suggest the process of working out 
an idea, as well as the impossibility of pinpointing the moment of this occurring. 
They straddle their function with their formation; their utility with their 
poeticism, their tactility with their flatness, so that they embrace a handled and 
manipulated touch, and yet also display some transparency of method that allows 
an unfolding of making and meaning to occur. 

Recognizing that the work considers time and material in relationship to an 
idea or representation locates my interests in the practices and visual vocabulary 
of minimalist and post-minimalist artists, as well as a significant moment in 
burgeoning feminist practices that embraced a radicality through subtle formal 
yet personalized moves. 

Perpetually oscillating between notions of interior and exterior, infinite and 
finite, I also repeatedly return to a notion of a doubling or echo. I am motivated 
by the desire to blur the understanding between original or source and copy or 
record, an argument I see embedded in the very act of making drawings. The 
notion of the uncanny as related to its etymological origins in the connotations 
of the home, or outside-of-home; a sense of familiarity within the unfamiliar 
and vice versa, is also evident throughout my work. These themes permeate my 
practice and raise the question of what it means to re-present an idea or object, 
taken from one surrounding dimension and repurposed into another. 

u s C ,  u n i v e r s i t y  o f  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a , 
r o s k i  s C h o o l  o f  f i n e  a r t s

saMantha roth
Born 1981, Brooklyn, new york 

MFa, unIversIty oF southern calIFornIa, la, ca
BFa, carnegIe Mellon unIversIty, pIttsBurgh, pa
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ל, בית הספר לאמנות אוניברסיטת יי

איימי בורג

עבודתי חוקרת את היחסים שבין מדע ספקולטיבי לביטחון שישנו בחפצים פשוטים ובהירים. אני 

משחקת עם מרכיבים שהורחבו או צומצמו באופן רדיקלי, עד שהם נעשים בולטים. באופן דומה, 

אני עשויה לאמץ נקודת מבט מאקרו–או מיקרוסקופית, של המציאויות המקיפות את הפסל. אני 

בונה בקנה מידה שאינו קטן כמו מודל, אבל  לא גדול מספיק כדי להיות משהו ממשי ואמיתי.

אם נבחן לעומק את היחסים והגבולות בין אמת ובדיון, במיוחד כשהם מתייחסים לבינאריות 

הספקולטיבי  הבדיון  סופרי  דמיינו  שאותו  בעידן  חיים  אנו  כי  נגלה  “מדע–בדיוני/מדע–עובדתי”, 

כמה  עד  יסודי  וודאות  חוסר  אבל  ולתקשורת,  למידע  תקדים  חסרת  גישה  לנו  יש  כ”עתיד”. 

נכונות, תהיינה  הן  ואמונה שכל העובדות  הנו אמון,  או מועיל המידע הזה. מדע אמיתי  אמיתי 

ליצור  יכולה  עובדות  הערכת  של  זו  שיטה  מידע.  בניתוח  חיונית  הינה  הסתירות,  תהיינה  אשר 

עמימויות משעשעות ומנוגדות, המנצלות את חוסר הנוחות המופיע כשיש לך יותר מדיי. אני בונה 

האנשים  של  ולהקשרים  לספקות  ומאפשרת  בדויים–אך–מתקבלים–על–הדעת,  “ארטיפקטים”, 

להשפיע על הקריאה שלהם. 

ונבנית לקראת “שורת מחץ”  “הפואנטה” היא חוסר–פואנטה - כמו בדיחה גרועה, שהולכת 

אירונית, סוריאליסטית או חסרת שחר. אמת מדעית נמצאת בזרימה מתמדת, עם זאת אני בוחרת 

לקחת את העובדות ואת הפנטסיות של המדע ולערבב אותן יחד ליצירת תחושה של יקום. הדרך 

שלי לאמץ את העולם קשורה קשר שאינו ניתן להתרה, לתחושות של פליאה וסקרנות שדורש 

תהליך העבודה שלי. אך אין הדבר אומר כי החיפוש הלימודי הנו אך ורק ציד וליקוט שאריות עבור 

העבודות שלי; בדיוק ההפך. הרעיון כי ישנה כמות מתמדת ואינסופית של דברים לראות - הרבה 

יותר מכפי שאי–פעם אוכל לרצות להשתמש בהם - זוהי האמת בפני עצמה בדרכו של האמן. אני 

רית ממש כפי שאני ציידת.  ַצּפָ

כל מה שקורה בכל מקום הוא מדהים
2010, קרטון, עץ, גבס, אורות, גומי, זכוכית, 

ווידיאו עם אנימציה, מיקס אודיו מנאס"א של חללית 
הוויאג’ר, מידות משתנות

Everything That Happens Everywhere is Amazing
2010, cardboard, wood, plaster, lights, rubber 

glass, video with animation, audio mix of 
NASA's Voyager recordings, dimensions variable
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ללא כותרת
2009, קרטון, עץ, גבס, אורות, גומי, זכוכית

וידיאו עם אנימציה, מידות משתנות
Untitled

2009, cardboard, wood, plaster, lights
rubber, glass, video with animation

dimensions variable



5051

My work explores the relationship between speculative science and the safety in 
simplistic objects. I play with radically expanded or diminished elements until 
they become conspicuous. In the same way, I may take a macro- or microscopic 
view of the realities surrounding the piece.  I build in a scale that is not small like 
a model but not large enough to be something concrete and real. 

Looking deeper into the relations and the borders between truth and fiction, 
especially as it relates to the “science-fiction/science-fact” binary, we find that 
we are living in the era that speculative fiction authors imagined would be “the 
future”. We have unprecedented access to information and communication, but 
profound uncertainty about how true or beneficial this information is.  Real 
science is trust and a belief that all facts are true, no matter the contradictions, 
is essential in analyzing information.  This system of evaluating facts can create 
humorous and conflicting ambiguities that exploit the unease of having too 
much.  I construct “artifacts,” fictional-but-plausible, and allow people’s own 
doubts and contexts to influence their readings.

The “point” is pointlessness—like a bad joke, with a large build-up that 
leads to a “punchline” that is ironic, surreal, or a non-sequitur.   Scientific truth 
is in constant flux yet I choose to take the facts and the fantasies of science and 
jumble them together to make sense of the universe.  My way of taking in the 
world is inextricably tied to the senses of wonder and curiosity that my working 
process demands. But this is not to say that educational search is purely a 
scavenger hunt for my own work; quite the contrary. The notion that there is a 
constant and infinite amount to see—far more than I could ever want to use—in 
an artist’s way is its own truth. I am as much a birdwatcher as I am a hunter.

y a l e  u n i v e r s i t y ,  y a l e  s C h o o l  o f  a r t

aimée burg
Born 1983, provIdence, rhode Island

MFa, sculpture, yale school oF art, new haven, ct
BFa, sculpture, pratt InstItute, new york, ny
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אמנות ל, בית הספר ל י י יטת  ס ניבר או

אדגר סראנו

si no hay un hombro donde apoyarse, apóyate en tu hombro

— Juan ramirez ruiz

כיצד יכולה אמנות, מדיום של צורה ומשמעות, לשקף עולם שלא בורך באף לא אחד משניהם? 

דימויים חסרי אחיזה, דימויים הטעונים בכל היתמות שבעולם, פרגמנטים ופרגמנטים. זוהי אמנות 

שהושחתה. אולם ההשחתה שלה היא ישועתה, משום שתמונה, כולה סימן ללא רעש, לא תהיה 

יצירת אמנות אמיתית.

ארכיטיפים/סטריאוטיפים  בין  מסורתיים  גבולות  לסבך  העבודה  מנסה  קרובות  לעיתים 

תרבותיים, על–ידי מיקום והכוונה מחדש של דימויים בעלי נוכחות מסוימת, היסטורית ופוליטית 

הקבועה מראש. המאחד את מכלול עבודתי הוא הניסיון למצוא יציבות על–ידי גיבוש והפקה של 

מערכת יחסים אל המיתוס ההיסטורי, כלומר, פרשנות מחדש של אמנות מודרנית על–ידי שימוש 

בשיטות של הפשטה תרבותית.

כך, הזהות עושה היפוכים מראשו של המגדל האידיאליסטי של אליטה אינטלקטואלית אל 

התשוקה הבוערת של ההמון הפופוליסטי וחוזר חלילה. היא כרוכה הן בהיסטוריה העולמית של 

המודרניסטי הגבוה והן בשימוש במדיומים מסורתיים ובחומרי גלם מצויים, מהם צומחת עמדת 

כלאיים חדשה. זה מעבר לקריסה פשוטה של מסורות גבוהות ונמוכות, אלא זהו מיזוג עשיר של 

איקונוגרפיות  אפשרויות  להצגת  כאמצעי  והסתגלות  שינוי  של  נוף  מוטציה,  שעבר  פרגמנטים 

חדשות. העבודה מבקשת לפתות את הצופה בהבטחה של אמת למראית עין, הצהרה ויזואלית 

שנונה אודות המצב הנוכחי שלנו, או לכל הפחות, סיפוק אסתטי. אולם בסופו של דבר - כאשר 

הוא נענה לפיתוי - הצופה נשאר עומד בפני אטימות שאינה ניתנת לפענוח. תחילה, המלכודת 

משתקת את הצופה. כאשר נותר בידיהם כוח שלא ניתן להתעלם ממנו, הצופים נאלצים להתעמת 

עם עמדותיהם וניסיונם באור חדש.

אדגר סרנו 1 .
כמו שזה באנגלית, נשאר

El hacerlo sin hacerlo, el no hacerlo, pero haciendolo
טכניקה מעורבת על 24 בדים, מידות משתנות )24×24 אינץ' - 61×61 ס"מ כל בד( 

El hacerlo sin hacerlo, el no hacerlo, pero haciendolo
2010, mixed media on 24 canvases, dimensions variable 

(24×24 in. - 61×61 cm each canvas)
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Si no hay un hombro donde apoyarse, apóyate en tu hombro.
- Juan Ramirez Ruiz

How can art, a medium of form and meaning, reflect a world that is blessed 
with neither? Images with no handhold, images freighted with all the orphan 
hood in the world, fragments, and fragments.  This is art corrupted, but its 
corruption is its salvation, because a picture, all signal and no noise, would not 
be a true work of art. 

By locating and redirecting images of certain pre-established historical and 
political presence, the work often seeks to complicate traditional boundaries 
between cultural archetypes/stereotypes. The cohesion between all of my work 
is the attempt to find stability by crafting a relationship to the historical and 
authoritative myth, that is to say a reinterpretation of modern art by using the 
methods of cultural abstraction.

Identity thus flips from the idealistic tower of intellectual elite to the fiery 
passion of the populist mob, and then back again. Engaged with both the 
global history of the high modernist and the use of both traditional media 
and found crude material, from which emerges a new hybrid position. It is 
beyond a simple collapsing of high and low traditions but a mutated and rich 
amalgamation of fragments, a landscape of revision and readjustment as a 
means of introducing new iconographic possibilities. 

The work is meant to lure the viewer with the promise of semblance of 
truth, a witty visual statement on our current situation, or at the very least, 
aesthetic fulfillment. But untimely – when engaged – the viewer is left facing 
an opacity that cannot be decoded. A trap initially shuts down the viewer. 
Left with a potency that cannot be ignored, viewers must confront their own 
position and experiences in a new light.

y a l e  u n i v e r s i t y ,  y a l e  s C h o o l  o f  a r t

edgar serrano
Born 1979, CHiCago, illinois 

mFa, yale sCHool oF art, neW Haven, Ct 

BFa, tHe sCHool oF tHe art institute oF CHiCago, CHiCago, il
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We are delighted to host five of the participating artists in Tel Aviv. Aimée 
Burg and Grayson Cox have both created new works in situ, with the assistance 
of Bezalel’s students. And so, USA/MFA@Bezalel is in fact a seminar of sorts, an 
opportunity for a dialogue between Israeli and American artists, which would 
hopefully offer a glimpse into the common grounds and the differences between 
the schools and the way art is taught in different places, and at the same time 
to give a clue as to what young artists, both in Israel and abroad, are engaged in 
today. 

I would like to thank first and foremost the American schools’ deans and 
directors of MFA programs for their cooperation and assistance, without which 
this exhibition would not have been possible. Robert Storr, Samuel Messer and 
Jessica Stockholder from Yale; Gregory Amenoff and Jon Kessler from Columbia 
University; Mary Jane Jacob and Trevor Martin from SAIC; Ruth Weisberg and 
Charlie White from USC; And Bezalel’s president Arnon Zuckerman for his 
support of our initiative from its very inception. 

I would also like to thank all the artists who had sent us proposals we 
regrettably were unable to include in the exhibition due to its scope, and of 
course the exhibiting artists, who spared no efforts in order to exhibit significant 
sections of their final projects, here at Bezalel’s gallery in Tel Aviv, soon after their 
graduation in the United States. 

Nahum Tevet
Head of Bezalel MFA program

In a sense, the current exhibition is a continuation of that show: four 
American MFA programs, with which we have formed contacts over the years, 
two of which took part in the previous exhibition. The participating schools are: 
Columbia University, New York; School of the Art Institute of Chicago; Yale 
University, New Haven; and Roski School of Fine Arts, University of Southern 
California. Wishing to put our finger on trends and ideas in real time and 
facilitate a close acquaintance, albeit not methodical, with what American art 
students are concerned with, we have asked the schools to propose candidates, 
and were happily answered with enthusiasm and collaboration. 

Out of all the impressive proposals we had received, eight artists were 
selected. Amongst our considerations in the selection process were the affinity 
we saw with works by Israeli artists, and at times the interesting and illuminating 
similarities (alongside the differences) between the works of the American 
students and Bezlael’s students. So, for instance, you can see the connection 
between the works of Los Angeles’ Samantha Roth to Joshua Neustein’s works 
on paper from the 70s, and their relevance to the computer prints installation by 
Nir Harel, exhibiting in this year’s MFA graduate show at Bezalel. One can also 
see a conceptual similarity between the installation by Aimée Burg of Yale, and 
ideas appearing in the early installations of Ohad Meromi (graduate of Bezalel 
BFA and Columbia University MFA programs); alongside the differences, 
there are also visible connections between the process of constructing the 
complex photographic image by Chaleb Charland from Chicago and the image 
construction method used in Ilit Azoulay’s panoramic photographs, exhibited in 
this year’s MFA graduate show at Bezalel. 

These connections could be completely coincidental and they could be the 
result of canceling the distances and of the information flow typical of these 
days; but by no means do they render an actual encounter with the artworks, 
conversation and exchange of ideas, redundant. 
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Foreword

The exhibition USA/MFA@Bezalel features eight young artists, representatives 
of four leading MFA programs from the United States, conveying an important 
aspect of Bezalel’s MFA program. 

When the program, first of its kind in Israel, was established ten years ago 
in Tel Aviv, we have looked for an educational format different from the one 
practiced in BFA studies – a framework that would present our students with a 
relevant and attractive model.

 From its inception, the program hosted a continual stream of artists, 
curators, writers and theoreticians, from both Israel and abroad. This practice 
was established with the intention of challenging the local discourse, and possibly 
even the notion of locality with expanded discourse and sensibilities; consequently 
positioning the artistic discourse in Israel within a wider international context, 
interrelating local and global and strengthening the self image of the young 
Israeli art scene. 

Throughout the years, we have developed diverse academic collaborations 
with MFA programs in Europe, Asia and the United States: students’ exchanges, 
seminars, guest lectures, master classes and studio visits. Such encounters 
fine-tune the range of contemporary attentiveness, creating continuous and 
oftentimes significant dialogues between their participants. 

In 2006, as part of Bezalel’s Academy centennial celebrations, Bezalel’s MFA 
program had organized the exhibition Goods to Declare – MFA International, at 
the abandoned old terminal at Ben Gurion’s airport. An exhibition featuring 
some 51 artists, graduates of 15 art schools from London, Glasgow, Stockholm, 
Malmö, Istanbul, Paris and Frankfurt, as well as MFA graduates from three 
American MFA programs: Columbia University, New York; SIAC, School of the 
Art Institute of Chicago; and CAL ARTS ,Los Angeles.

uSa/mFa@bezalel
8/7/10 – 7/8/10
mfa.bezalel.ac.il

Thanks
Columbia University, School of the Arts
Gregory Amenoff, Chair, Eve and Herman Gelman 
Jon Kessler, Director of Graduate Studies
Emma Balázs, Director of Academic Administration

SAIC, School of the Art Institute of Chicago
Lisa Wainwright, Senior Vice President, Academic Affairs/Dean of Faculty
Kitty Ross, Dean of Graduate Studies
Mary Jane Jacob, Executive Director, Exhibitions and Exhibition Studies
Trevor Martin, Director of Exhibitions, Sullivan Galleries 
Kate Zeller, Assistant Curator, Sullivan Galleries 
 
USC - University of Southern California, Roski School of Fine Arts
Ruth Weisberg, Dean
Charlie White, Director, MFA Program
Dwayne Moser, MFA Program Coordinator 

Yale University, School of Art
Robert Storr, Dean
Samuel Messer, Associate Dean
Jessica Stockholder, Director of Graduate Studies in Sculpture

Thanks: Tamar Ettun, Lior Shvil , Jan Tichy 
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Yale University, Yale School of Art
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USC, University of Southern California, Roski School of Fine Arts
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SAIC, School of the Art Institute Chicago
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Caleb Charland 27 

Columbia University, School of the Arts

grayson Cox 21
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