BINDING
LIGHT
THE ART OF PRAYER

let your light blow in the wind...

STEP BY STEP
GUIDE

1-

Cut paper into
strips

2- WRITE or DRAW
a prayer
FOR yourself,
FOR an other,
FOR the world.
(And/Or)
blessings.
3- WRITE or DRAW
a THANK YOU
note.
4-Roll your notes
into scrolls.
5- Tie each scroll to
a single string
6------tie a rock for
weight or beauty.
7- Find a place to
tie your prayer.

הוראות
חתוך את הנייר 1-
לרצועות

BINDING
LIGHT
THE ART OF PRAYER

כתוב או לצייר 2-
תפילה
,לעצמך
,בשביל מישהו אחר
עבור העולם) .ו  /או(
ברכות
כתוב או לצייר 3 -
הערת תודה
גלגל את ההערות 4-
שלך לגלילים
קשר כל גלילה 5-
למיתר בודד
לקשור סלע 6 ------
למשקל או יופי
מצא מקום לקשור 7-
את התפילה שלך

let your light blow in the wind...

BINDING LIGHT: the art of prayer

Binding Light is a creative prayer project that cultivates both our
individuality and our unity.
Like all artistic or creative expression, prayer is deeply personal. It
expresses the authentic yearnings of our soul. And yet, when we engage
in the practice (and project) of prayer we are united in shared effort. It
becomes a way to join together (at a safe social distance) during this
time of isolation and vulnerability.
This global creative prayer project launched from Jerusalem during
Corona 2020 and will run from Rosh Chodesh Elul through Sukkot
(Aug 20 – Oct. 10 2020).
People in Jerusalem, across Israel, and around the world are invited to
participate by creating your own prayer mobile (defined as a sculpture
suspended in midair whose parts can be set in motion by air currents).
The benefits are many. This is the perfect time of year to reflect on your
hopes, prayers and visions for yourself, loved ones, nation and planet. It
is also a time to explore new ways of coming together which don’t
require physical proximity or sitting in front of a computer.
Instead, by literally and conceptually tying our prayers together, we are
tying our hearts together (prayer is called “service of the heart”).
On Sukkot 2020, artist Elana Langer will gather the notes from the
installations around Jerusalem and take the prayers to the kotel, as a
symbolic gesture of our collective offering — from Echad to Echad. All
are invited to join.
The goal of this project, is to deepen our connection to ourselves, to
others, to Jerusalem and the world at a time we are unable to gather
together in our traditional ways.
To book a private online performance experience from your home
anywhere in the world, or in person at the gallery in Jerusalem
please contact the artist Elana Langer at freedom@whatiliveby.com
or Kol Ha’Ot Gallery.
“May the prayers generated through the BINDING LIGHT PROJECT open the gates to
growth through joy and hurry our personal and collective redemptions.”
S.Y. Schneider

י צ י ר ת פ ר ו י ק ט ת פ י ל ה BINDING LIGHT:
ה ו א י צ י ר ת פ ר ו י ק ט ת פ י ל ה ה מ ע ו ד ד ו מ פ ת ח BINDING LIGHT
הן את האינדיבידואליות שלנו והן את האחדות שלנו

כמו כל ביטוי אמנותי או יצירתי התפילה היא אישית מאוד,
היא מבטאת את הכמיהה האוטנטית של נשמתנו ,עם זאת
כשאנו עוסקים בתרגול של תפילה אנו מתאחדים במאמץ
משותף שמצטרף והופך לדרך ביחד בתקופה זו של בידוד
ופגיעות במרחק חברתי בטוח

(

)

פרויקט תפילה עולמי זה יושק מירושלים במהלך קורונה
ויפעל מראש חודש אלול ועד סוכות

2020

,

אנשים בירושלים ברחבי ישראל ובעולם מוזמנים להשתתף
ע י יצירת מובייל תפילה משלכם מדגם העשוי חוט ופתקי
תפילה מחוברים אליו אלו שגרים בירושלים ואלו שיכולים
לבקר בירושלים מוזמנים להשתתף במתקן ציבורי שיתופי

"

)

(

,

היתרונות הם רבים זו התקופה המושלמת של השנה להרהר
בתקוות וחזיונות עבורך לאהובים לאומה ולכדור הארץ זה
גם זמן לחקור דרכים חדשות להתכנסויות יחד שאינן דורשות
קרבה פיזית או ישיבה מול מחשב

,

.

,

"

במקום זאת ע י קשירה תפיסתית ומחשבתית יחד אנו קושרים
את ליבנו זה בזה
תפילה נקראת שירות האור

"

)

"(

,

ביום האחרון של המיצב האמנית אלנה לנגר תאסוף את
הפתקים מהמתקנים סביב ירושלים ותיקח את התפילות
מאחד ועד האחד כולם מוזמנים להצטרף

"

"

מטרת פרויקט זה הוא להעמיק את הקשר שלנו לעצמנו,
לאחרים ,לירושלים ולעולם בתקופה שאיננו מסוגלים
להתאסף בדרכנו הרגילות

" י ה י ר צ ו ן ש ה ת פ י ל ו ת ש נ ו צ ר ו ת ב א מ צ ע ו ת BINDING LIGHT
יפתחו את השערים לצמיחה בשמחה וימהרו את הגאולה
האישית והקולקטיבית שלנו"

