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בית הנסן , מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה

בית הנסן, ששימש למעלה מ־100 שנים כבית מחסה מבודד לחולי צרעת, נבנה ב־1887 על ידי הקהילה הפרוטסטנטית בירושלים ותוכנן בידי אחד 
מחבריה – האדריכל קונרד שיק, מהבולטים בין בוני ירושלים במאה ה־19. 

הבית נבנה במקום מבודד, הרחק מחומות העיר, וסביבו הוקמה חומה גבוהה שהסתירה אותו לחלוטין. עם התרחבות הבנייה מחוץ לחומות ירושלים 
הוקף בית המחסה שכונות מגורים, אך אווירת המסתורין אשר אפפה אותו לא פסקה מלהצית את הדמיון. במשך שנות פעילותו נודע בית הנסן לכול 

כמוסד סגור, אולם למעשה החולים היו חופשיים לצאת ממנו, והמקום היה פתוח לביקורי משפחות וידידים.

הצוות והמטופלים קיימו משק אוטרקי, הם טיפחו גן ירק רחב ידיים וטיפלו בדיר ורפת קטנים. המשק סיפק לעצמו ירקות, פירות, מים, חלב וצמר. 
הפרות והצאן רעו בחורשה הסמוכה לבית הנסן ולשטח שעליו ניצב כיום תיאטרון ירושלים. 

בית המחסה נקרא בעת הקמתו "עזרת ישו" )בגרמנית: "Jesus Hilfe"; השם חרות מעל שער הכניסה למבנה(, אך היה מוכר כ"בית המצורעים". 
ב־1950 נמכר המקום לקרן הקיימת לישראל, הועבר לניהול משרד הבריאות ושמו שונה ל"בית החולים הממשלתי על שם הנסן" )מגלה החיידק 
מרבית  בהדרגה  שוחררו  ה־20,  המאה  של  השנייה  המחצית  במהלך  והשתפר  שהלך  במחלה,  האנטיביוטי  הטיפול  הצלחת  עם  המחלה(.  מחולל 

החולים, ולאחר סגירת האשפוז בשנת 2000 פעל המקום במתכונת של מרפאת חוץ עד לסגירתו הסופית ב־2009. 

הבית שוכן בשכונת טלביה ונמנה בין המבנים שיועדו לשימור על שום ערכו ההיסטורי והאדריכלי. בשנת 2009 קיבלה ממשלת ישראל החלטה 
הרשות  בניהול   2013–2011 השנים  בין  נעשו  בבית  והשימור  התכנון  עבודות  תרבות.  למתחם  והסבתו  שיקומו  לשם  ירושלים  לעיריית  להעבירו 

לפיתוח ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים והקרן הקיימת לישראל ובמימון המשרד לירושלים והתפוצות.

בית הנסן נפתח בימים אלה כמרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, הכולל חללי תצוגה לתערוכות מתחלפות, אולם הקרנות, מעבדת סאונד, תערוכה 
היסטורית, מיצגים אינטראקטיביים מתחום המדיה החדשה, פאב לאב )fabrication lab( ובית קפה. המרכז משמש משכנם של קבוצות אמנים 

ומעצבים העוסקים באמנות וטכנולוגיה ושל התכניות לתארים מתקדמים באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל. 

The Hansen Compound was built by the Protestant community in Jerusalem in 1887 as a leprosy asylum. Planned by 
Conrad Schick, a member of the protestant community and one of the prominent architects working in Jerusalem in the 
19th century, it has served its original purpose for over a century.

The walled compound was erected at a distance from the old-city's walls, at a site which at the time was far-removed and 
secluded. Over the years, as Jerusalem expanded beyond its historic walls, the hospital gradually came to be surrounded 
by residential neighborhoods. It's aura of mystery, however, subsisted. Often rumored to be a 'closed institution', its 
doors were in fact open, allowing both incoming visits from friends and family and the free exit of patients.
The hospital was designed to be self-sufficient, with a sizable produce garden as well as a pen and a cowshed on its very 
grounds. These were attended to by the inmates and hospital staff. Hence fruits, vegetables, drinking water, milk and 
wool were readily available. Cows and sheep grazed on the nearby hill, where the Jerusalem Theater currently stands.
Originally named 'Jesus Hilfe' (the name is engraved above the main entrance), it later came to be known as 'the leprosy 
asylum'. In 1950 the hospital was sold to the Jewish National Fund and placed under the management of Israel's Health 
Ministry. It was renamed 'the Hansen Governmental Hospital for Leprosy', after the Norwegian physician who identified 
the leprosy bacterium. In the second half of the 20th century, as antibiotic treatment grew more efficient, patients were 
gradually being discharged. Since 2000 the hospital no longer admitted patients for hospitalization, operating solely as 
an ambulatory clinic until its definite closure, in 2009.

Located at the Talbiya neighborhood, the edifice has been declared a listed monument due to its historic and architectonic 
value. Following its closure the building was entrusted in the hands of the Jerusalem Municipality, which has been put in 
charge of its restoration and consequent reopening as a cultural center. Planning and restoration works have been carried 
out through 2011–2013, headed by the Jerusalem Development Fund in cooperation with the municipality and the Jewish 
National Fund, with additional funding from the Ministry of Jerusalem and Diaspora Affairs.
The establishment is set to reopen as a center for design, media and technology. Public facilities will include exhibition 
spaces, an auditorium, a sound lab, a historical exhibit, interactive and new media installations, a 'fabrication lab' and a 
cafeteria. In addition to these the center will host residencies for artists and designers specialized in media and technology, 
as well as post-graduate programs in design and technology from the Bezalel Academy for Art and Design.

Hansen House Center For Design, Media and Technology





קרנטינה
ארבעים ימי בידוד 

   

התערוכה קרנטינה  מוצגת בין כותלי מבנה ירושלמי ייחודי השוכן בלב חורשת עצים בעיר. עד שנת 2000 שימש המבנה בית מחסה לחולי מחלת 
הנסן )צרעת;Leprosy  בלטינית(, מקלט וכלא לקבוצת אנשים מכל הדתות שמצאו עצמם מבודדים מסביבתם הטבעית. מלבד הקשר עם הצוות 
הרפואי, המגע של חולי בית הנסן עם העולם שמחוץ לחומה הגבוהה שהקיפה אותו היה מצומצם ביותר. בחצר גדולה בקדמת המבנה טיפחו החולים 

משק קטן ובורות מים, שסיפקו את עיקר צורכיהם. גן־עדן וגיהינום בכפיפה אחת.  

תערוכה זו, הפותחת את המתחם בזהותו החדשה כמרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, מקיימת דיאלוג עם עברו ההיסטורי הייחודי של המקום ומהווה 
עבורי מחווה אישית לשכנים המסתוריים והעלומים שליוו את שנות ילדותי ונעוריי בשכונה הסמוכה למתחם בית הנסן. על השקט הזה שתמיד שרר 
במתחם השתדלתי לשמור ברוב חלקי התערוכה. עבודות אחרות המוצגות בה משקפות את תחושת הקושי ואולי המחנק שבוודאי הייתה גם היא מנת 

חלקם של החולים, דיירי בית הנסן. 

מקור המושג "קרנטינה" )הסגר( הוא במילה האיטלקית קוורנטה )quaranta( שפירושה –  "ארבעים", על שום ארבעים ימי הבידוד שנכפו בימי 
ֶבר, כאמצעי למנוע את התפשטות המגפה הקטלנית שכונתה "המגפה השחורה".   הביניים על מלחי ספינות שהגיעו ממקומות נגועי ּדֶ

ההיסטוריה של המגפות קשורה לכל אורכה בהדרה ובבידוד. מישל פוקו דן בספרו "תולדות השיגעון בעידן התבונה" בסימון ובהכתמה של פרט 
המוגדר כסורר על ידי הקהילה. הוא פורס בספר את משנתו הסוציולוגית־פילוסופית ומראה כיצד מגדירה החברה את גבולותיה ה'נורמליים' על 
ידי הדרה והוקעה של 'שעירים לעזאזל'. בימי הביניים, הוא טוען, סומנו המצורעים לתפקיד זה, ובעידן התבונה היו אלה המשוגעים. "בתום ימי 
הביניים נעלמה הצרעת מן העולם המערבי. בשולי היישוב, בשערי הערים, השתרעו שממות שהחולי שוב לא קינן בהן אלא שהניחן עקרות ובלתי 
ולקרוא בלחשי-כשף  ]...[ עתידים הם להמתין  כשרות למושב אדם למשך תקופה ארוכה. מאות בשנים עתידים מרחבים אלה לעמוד בעזובתם 

מוזרים להתגלמות חדשה של החולי, להעוויה אחרת של פחד, ולפולחנים מחודשים של טיהור וגירוש"  

נקודת המוצא של קרנטינה היא מצבם הקיצוני של אנשים המבודדים באופן פיזי מסביבתם. יחד עם זאת היא נוגעת ברבדים העמוקים והעדינים 
ושקט של  עדין  ברגש  פיזית(,  או  )מנטאלית  סגירוּת  עוסק בתחושה של  קיומית. מקבץ העבודות בתערוכה  כחוויה  והנתק  הבדידות  חוויית  של 
התכנסות פנימה, בהקשבה לקול הנשימות בתוך הרעש. הצגתן של עבודות אלה דווקא במקום שבו תחושת הניתוק הרגשי נבעה מנתק ממשי, פיזי, 

מטשטשת אולי את ההבדלים בין בדידות הנכפית מחוץ לבין בדידותו של האדם בעולם כמצב נתון.

את תחושת הניכור והבדידות הקיומית, את החוויה שבה המוכר, הביתי, הוא בה בעת גם זר ומאיים, את הזרות השורה בתוך האינטימי תיאר פרויד 
יתי" )Das Unheimliche( .  באותו עניין כותב אלבר קאמי בספרו "המיתוס של סיזיפוס: מסה על האבסורד": ב־1919 במסתו "האלּבֵ

 "והנה הניכור. אתה רואה כי העולם 'דחוס', אתה רואה עד כמה האבן זרה, בלתי נכנעת לנו, ובאיזו אינטנסיביות יכולים לאיין אותנו הטבע או 
הנוף. במעמקי כל יופי טמון משהו לא־אנושי, והגבעות הללו, רוך השמיים, מתאר העצים, מאבדים ברגע זה ממש את המשמעות הכוזבת שהלבשנו 
עליהם, ומעתה הם רחוקים יותר מגן־עדן אבוד. העוינות הראשונית של העולם חוזרת אלינו מבעד לאלפי שנים ]...[ העולם חומק מידינו מפני שהוא 
שב להיות הוא עצמו ]...[ כפי שישנם ימים שבהם אנו רואים מאחורי פנים מוכרות של אישה שאהבנו חודשים או שנים דמות זרה, כן אולי נבקש לנו 
את הדבר שהפך אותנו פתאום לבודדים כל כך. אך הזמן לא הגיע עדיין. נאמר רק דבר אחד: דחיסות זו של העולם וניכור זה שלו הם האבסורד".  
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Quarantine
Forty Days of Seclusion

"Just as there are days when under the familiar face of a woman, we see as a stranger her we had loved months 

or years ago, perhaps we shall come even to desire what suddenly leaves us so alone. But the time has not yet 

come. Just one thing: that denseness and that strangeness of the world is the absurd." (Albert Camus)

Quarantine engages in a dialogue with the unique past of the Hansen House, originally built as a Leprosy asylum, 

and pays homage to its former residents. Having grown up in the hospital's vicinity, these residents were to me the 

mysterious and nameless neighbors of my childhood years. The undisturbed silence of the place, as I remember 

it, is maintained throughout most of the exhibition. Other works on show represent the hardships and suffocation 

undoubtedly experienced by the inmates.

The word 'quarantine' stems from the Italian word for 'forty' – quaranta. In the Middle Ages, during the Black 

Death, this was the number of days that ships arriving from plagued destinations were required to stay at bay, 

their men on board and their goods still loaded, as a measure against the further spread of the epidemic.

Quarantine departs from the extreme mental position endured by of those who are physically isolated from 

their environment. It aims, in addition, to address the subtler, profound layers of solitude and detachment as an 

existential experience. The works assembled here deal with states of introversion both in their physical and mental 

aspects – with that delicate and muted sentiment of inwardness in which one is attuned to one's own breathing 

amidst all the surrounding noise. Presenting those works at a place where emotional detachment and reclusiveness 

followed form an actual, physical consignment may blur the lines between seclusion as enforced from the outside, 

and loneliness as an inherent, given state of the individual in the world.

Neta Gal-Azmon

Curator: Neta Gal-Azmon

Assistant curator: Hagar Bril

Participating artists:

Nelly Agassi, Amit Berlowitz, Ori Gersht, Gal Weinstein, Michal Chelbin, 
Lihi Chen, Jan Tichy, Lee Yanor, Ofri Cnaani, Eyal Segal, Einat Arif-Galanti



עמית ברלוביץ 

חורף, 2013
צילום, קופסת אור, 2:40  דק'

Amit Berlowitz

Winter, 2013
16 mm color film, 2:40  min



אורי גרשט 
נשימת אוויר, 2004

וידאו, ללא סאונד, 4:52 דק'
בשיתוף עם נגה אנגלר

Ori Gersht
Breath of Air, 2004
Video, Silent, 4:52 minutes, 
In collaboration with Nogah Engler

עמית ברלוביץ 
שלג, 2013

פורמט 16 מ"מ, צבע, 2:40  דק'

Amit Berlowitz
Snow, 2013
16 mm color film, 2:40  min
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פורמט 16 מ"מ, צבע, 2:40  דק'

Amit Berlowitz

Snow, 2013
16 mm color film, 2:40  min
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וידאו, ללא סאונד, 4:52 דק'
בשיתוף עם נגה אנגלר

Ori Gersht
Breath of Air, 2004
Video, Silent, 4:52 minutes, 
In collaboration with Nogah Engler



אורי גרשט 

נשימת אוויר, 2004
וידאו, ללא סאונד, 4:52 דק'

בשיתוף עם נגה אנגלר

Ori Gersht

Breath of Air, 2004
Video, Silent, 4:52 minutes, 
In collaboration with Nogah Engler



לי ינור
Void, 2010

הצבת וידיאו בארבעה ערוצים,
סאונד סראונד, 7:05 דק'

Lee Yanor
Void, 2010
4-channel video installations,
surround sound, 7:05 min 





לי ינור

Void, 2010
הצבת וידיאו בארבעה ערוצים,

סאונד סראונד, 7:05 דק'

היצירה הוזמנה ע"י ה JT בשטוקהולם 
בהשתתפות: רמי הויברגר, דאנה איבגי, טל הויברגר, רון אייזיק, ליאורה קיי, איבון מיקלוש, לני ומיכאלה בורלא.

Lee Yanor

Void, 2010
4-channel video installations,
surround sound, 7:05 min 

Commissioned by The Jewish Theatre Stockholm for the exhibition Small Songs, 2010
With the participation of: Rami Heuberger, Tal Heuberger, Ron Isaak, Dana Ivgi, Leora Kay, Yvonne Miklosh, Lenny & Michaela Bourla 



גל וינשטיין
לא יכול לשים את האצבע, 2010

כותנה על נייר, נשרפת
וידאו 1:30 דק'

Gal Weinstein
Can't Put My Finger, 2010 
cotton on paper, burning
Video 1:30 min

גל וינשטיין
לא יכול לשים את האצבע, 2010

כותנה על נייר, נשרפת
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Gal Weinstein
Can't Put My Finger, 2010 
cotton on paper, burning
Video 1:30 min



גל וינשטיין

לא יכול לשים את האצבע, 2010
כותנה על נייר, נשרפת

וידאו 1:30 דק'

Gal Weinstein

Can't Put My Finger, 2010 
cotton on paper, burning
Video 1:30 min



נלי אגסי
הלילה הארוך ביותר, 2011

וידאו, לופ

Nelly Agassi 
The longest night ever, 2011
Video, Loop



נלי אגסי

הלילה הארוך ביותר, 2011
וידאו, לופ

Nelly Agassi 

The longest night ever, 2011
Video, Loop



עפרי כנעני
מאניה, 2010

מצגת שקופיות )מועברת לוידאו(, 
8:00 דק'

Ofri Cnaani
Manja, 2010
Slide show )transferred to video(,
8:00 min

עפרי כנעני
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מצגת שקופיות )מועברת לוידאו(,
8:00 דק'

Ofri Cnaani
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עפרי כנעני

מאניה, 2010
מצגת שקופיות )מועברת לוידאו(, 8:00 דק'

Ofri Cnaani

Manja, 2010
Slide show )transferred to video(, 8:00 min



יאן טיכי
הפסקה, 2009,

HD וידאו, 10 דק' 

Jan  Tichy
Recess, 2009
HD video, 10:00 min



יאן טיכי

הפסקה, 2009,
HD וידאו, 10 דק' 

Jan  Tichy

Recess, 2009
HD video, 10:00 min



מיכל חלבין
ללא כותרת, 2013

HD וידאו, 12:00 דק'

Michal Chelbin
Untitled, 2013
HD Video, 12:00 min



מיכל חלבין

ללא כותרת, 2013
HD וידאו, 12:00 דק'

Michal Chelbin

Untitled, 2013
HD Video, 12:00 min



עינת עריף-גלנטי
דיכוטומיה, 2013
טכניקה מעורבת, 

25X40.2X26.5 ס"מ

Einat Arif-Galanti
Dichotomy, 2013
Mixed Media,
25X40.2X26.5 cm



עינת עריף-גלנטי
דיכוטומיה, 2013

טכניקה מעורבת, 25X40.2X26.5 ס"מ

Einat Arif-Galanti
Dichotomy, 2013
Mixed Media, 25X40.2X26.5 cm



ליהי חן
ללא כותרת, 2013

עבודת סאונד בחלל

Lihi Chen
Untitled, 2013
Sound in space

ליהי חן
ללא כותרת, 2013

עבודת סאונד בחלל



לי ינור
Cloud – 9, 2007

הצבת וידיאו ב 9 ערוצים,
סאונד סראונד 9:45 דק'

לי ינור
As far as I can see, 2011

הצבת וידיאו HD בשלשה ערוצים
3:22 דק'

Lee Yanor
Cloud - 9, 2007
9-hannel video installation,
surrounds sound 9:45 min

Lee Yanor
As Far as I Can See, 2011 
3-channel HD video installation,
3:22 min 

לי ינור
As far as I can see, 2011

הצבת וידיאו ב-3 ערוצים,
3:22 דק'

Lee Yanor
As Far as I Can See , 2011
3-channel HD video installation,
3:22 min



לי ינור

As far as I can see, 2011
הצבת וידיאו ב 3 ערוצים, סאונד סראונד 3:22 דק'

בהשתתפות: טליה פז, יחזקאל לזרוב, מיכאל גטמן, לני ומיכאלה בורלא, יהלי לזרוב

Lee Yanor

As Far as I Can See , 2011
3-channel HD video installation, 3:22 min
With the participation of: Talia Paz, Yehezkel Lazarov, Michael Getman, Lenny &  Michaela Bourla, Yali Lazarov



אייל סגל
עץ לורנס, חול וסופה, 2013

HD וידאו, 2:28 דק’
לחן ומוזיקה מקורית: יצחק שושן

Eyal Segal
Sand, Storm & Lawrence Tree, 2013
HD-Video, 2:28 min
Original Score: Isaac Shushan





אייל סגל

עץ לורנס, חול וסופה, 2013
HD וידאו, 2:28 דק’

לחן ומוזיקה מקורית: יצחק שושן

Eyal Segal

Sand, Storm & Lawrence Tree, 2013
HD-Video, 2:28 min
Original Score: Isaac Shushan



אורי גרשט 
טל, 2001

וידאו דיגיטלי, 3:23 דק'
מיקום - מדבר הנגב

Ori Gersht
Dew, 2001
Digital film, 3:23 min
Location- Negev Desert



אורי גרשט 

טל, 2001
וידאו דיגיטלי, 3:23 דק'

מיקום - מדבר הנגב

Ori Gersht

Dew, 2001
Digital film, 3:23 min
Location- Negev Desert



עינת עריף-גלנטי

הסתובבות עם קטאלאן, 2011
וידאו, סאונד,
0:38 שנ' לופ

הסתובבות בטיימז סקוור, 2012
וידאו, סאונד,
0:08 שנ' לופ

הסתובבות בשלג, 2013
וידאו, סאונד,
0:11 שנ' לופ

הסתובבות בבית החולים הנסן, 
ירושלים, 2013

וידאו, סאונד, 0:13 שנ' לופ

Einat Arif-Galanti

Wandering Around
with Cattelan
Video, Sound, 0:38 sec', loop

Wandering Around
at Times Square
Video, Sound, 0:08 sec', loop

Wandering Around
in the Snow
Video, Sound, 0:11 sec', loop

Wandering Around
at Hansen Hospital, Jerusalem,
Video, Sound, 0:13 sec', loop



Einat Arif-Galanti
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with Cattelan
Video, Sound, 0:38 sec', loop

Wandering Around
at Times Square
Video, Sound, 0:08 sec', loop

Wandering Around
in the Snow
Video, Sound, 0:11 sec', loop

Wandering Around
at Hansen Hospital, Jerusalem,
Video, Sound, 0:13 sec', loop

עינת עריף-גלנטי

הסתובבות עם קטאלאן, 2011
וידאו, סאונד, 0:38 שנ' לופ

הסתובבות בטיימז סקוור, 2012
וידאו, סאונד, 0:08 שנ' לופ

הסתובבות בשלג, 2013
וידאו, סאונד, 0:11 שנ' לופ

הסתובבות בבית החולים הנסן, 
ירושלים, 2013

וידאו, סאונד, 0:13 שנ' לופ

Amit Berlowitz
Snow, 2013
 16 mm color film
2:40  min





לינקים לפרסומים וכתבות:

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/newexhibitions/1.2147711

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/518/401.html

http://www.tnet.org.il/siteFiles/1/2444/78889.asp

http://www.youtube.com/watch?v=MOpyxty_dHg&feature=youtu.be

http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?r=1&EntryId=2702710

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4456258,00.html

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4435655,00.html

http://www.youtube.com/watch?v=rgxJ3emcKr4&feature=youtu.be

http://www.club50.co.il/forums/culture/11777.htm

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-e4e893568f0f141004.htm

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000889806

http://goo.gl/HZiOVH

http://goo.gl/3uUGW7

http://goo.gl/JduAXp

תודות: 

הרשות לפיתוח ירושלים

מאיה ברעם, תום שחם - רן וולף, תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ - מנהלת בית הנסן, הדס ניר מחברת - spot על היחצ, 
רותי מגידס על העריכה הלשונית, קובי לוי The league על העיצוב הגראפי של התערוכה, עיריית ירושלים - אגף תרבות 

ואומנויות.
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