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1 רומנטיקה

0405

על רצפת הגלריה, בחלל העליון, מונח חומר בלתי מזוהה המאורגן 

כמעין מקווה מים ארעי. ה״מים" עשויים חומר אבקתי, ההופך לג'ל 

מוקשה לאחר חימום ובישול ארוך. יריעות הג'ל מונחות על גבי 

משטח לינוליאום, שעליו מופיע הדפס של מי בריכה. המשטח עבר 

עיבוד באמצעות צביעה דרמטית של טקסטורת המים לכדי יצירת 

מרֶאה של תאורה לילית. את התאורה המרכזית בחלל מספק פנס 

דרמטי בודד, המשמש בדרך כלל בֵסט קולנועי או בהצגות תיאטרון. 

בתערוכה זו הוא אינו מיועד להאיר אובייקט כלשהו, כי אם לשמש 

מצע בלבד לאלומת האור הנפלטת ממנו. כך נוצר עיגול אור מושלם, 

המדמה ירח מלא ובוהק מעל מקווה מים מלאכותי. בתוך אלומת 

האור, על גבי הקיר, מופיע רישום עדין בעיפרון של פני הירח.  

החלון בתקרת הגלריה מצופה טפט צבוע כחול עמוק, עמוס חורים 

בגדלים שונים, ההופכים את חלונות הזכוכית לוויטראז' של שמים 

זרועי כוכבים. אור השמש נכנס מבעד לחורים ומאיר דרכם באופן 

חלקי את החלל החשוך – שימוש סוריאליסטי באור הטבעי ליצירתו 

של לילה מדומה. מיצב השמים נתון לחסדו של אור השמש ומאבד 

את חיוניתו בשעות החשכה. בשתי הפעמים שבהן יופיע ירח מלא 

בשמים במהלך התערוכה, יואר המיצב גם בשעות הלילה. 

החלל החשוך עם הירח העצום המשתקף על המים והכוכבים 

המנצנצים ממעל משרה אווירה רומנטית, אך גם אי-נוחות הנובעת 

מן הזיוף המורגש בעצם השימוש בחומרים ובאפקטים זולים והניסיון 

לייצר אווירה רגשנית ובנאלית. תחושות אלו מתעוררות לנוכח 

התפאורה, המשלבת בין ניסיון לחיקוי מימטי לבין הבלטה מוחלטת 

של המלאכותי והמזויף
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מיצב -  סט / פסטיש
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DAY LIGHT - חיתוך לייזר על ויניל, ספריי וצבעי שמן



ללא כותרת - ג׳ל נרות, לינולאום, צבע אפוקסי



REFLECTOR - רישום עפרון על קיר, הקרנת פנס
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2 טבע

1819

במורד המדרגות, כרקע למתרחש בחלל העליון, ניצב קיר גדול 

מכוסה טקסטורת "שפריץ", המקנה לו מרֶאה מיושן ואופייני למרחב 

האורבני הישראלי. הקיר מכוסה בשלושה צמחים גדולים השתולים 

בתוך אדניות נוי לבנות ופשוטות. במבט ראשון, הקיר והצמחייה 

נראים כמו דבר מוכר וצפוי, אך המקרן הניצב מולם מסגיר את 

המתרחש: העלים הירוקים צבועים לבן, והצמחים המתים ניצבים 

דוממים. צבעם הירוק ותנועתם נוצרים בעקבות הקרנת הווידיאו, 

שבה נראים העציצים במצבם המקורי: ירוקים ופורחים ועליהם נעים 

ברוח. הווידיאו משתלב במיצב הסטטי ומפיח בו חיים – חיים שאינם 

קיימים עוד, למעט תיעודם. מול המודעּות לחייו הקצובים של הצמח, 

ניצבת האלמותיּות של הטכנולוגיה – הניסיון האנושי לשמר ולקבע 

את הארעי והחולף.

בשלב מאוחר יותר מתגלה אשליה נוספת: לא מדובר בקיר אמיתי 

ומאסיבי אלא במחיצה דקה עשויה שלד עץ וגבס, נתמכת בשקי חול, 

חסרת נפח וקלת משקל, כנדבך נוסף ביצירת הסט. התפאורה קיימת 

לשם עצמה בלבד ולא כרקע להתרחשות, בדומה לפנס הניצב בחלל 

העליון



2021 - CPRהקרנה על צמח, אקריליק
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3 עבר

2627

בצדו הימני של החלל התחתון ניצב 

שולחן תצוגה, שעליו מונחים בעדינות 

רבה שברים מצוירים של מה שנראה 

כמו כלי חרס עתיק. השכבה העליונה 

של אותם שרידים מצופה צבע 

לבן מבריק, שעליו נראים עיטורים 

זואומורפיים וצמחיים. כלי ה"פורצלן" 

הללו, שכמו הושאלו מתצוגה של 

מוזיאון ארכיאולוגי, עשויים למעשה 

חול מדבר שהתקשה. גושי החול, 

שהוצאו ממקומם הטבעי, הוסבו לחומר 

עדין ויוקרתי באמצעות צביעתם בצבע 

סיד ואקריליק. שרידי החול המתפורר 

מלכלכים את שולחן המראה, המשקף 

את האמת הנגלית מתחת לגימור 

המהוקצע



דסטורציה - אדמת חול מדבר, צבעי שמן



4 עתיד
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באופן דומה, מה שנראה כמצבות שיש דוממות הניצבות בעֵרמה 

אקראית לכאורה, כמו שאריות מוות המשדרות כובד וקדרּות, מתגלה 

כאובייקטים העשויים חומר רך, גמיש וורסטילי – שעווה. בתוך 

השעווה גילפה האמנית את המילה Marble, שפירושה ַׁשִיׁש, כמו 

להדגיש את האבסורד, להתריס ולמקסם את האשליה המתגלה שוב 

במבט נוסף או במגע. המצבות משמשות אף הן אובייקטים 

סימבוליים לייצוג הנצחי: הגוף נכחד ונעלם, אך גוש השיש המסיבי 

מסמן את היותו. השימוש בשעווה, שהיא חומר ארעי ובלתי יציב 

העלול להימס בחום ולשנות את צורתו, מבטל גם הוא את הנצח



ללא כותרת - שעווה





5 על-זמן
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וריאציה נוספת להשתקפותו של 

הירח מופיעה שוב בקצה החלל 

התחתון וסוגרת את הנרטיב 

המעושה. ההשתקפות, העשויה 

נגזרת נייר כסּופה, משקפת את 

בבואת הירח - אור המוקרן על 

קיר ריק שמאחוריו הילה לבנה 

של אור פלורוסנטי. השכבה 

הנוספת נותקה מן האגם 

המלאכותי והוצבה לבדה על 

רצפת הגלריה האפורה. במיצב 

זה הטבע מופשט עד לכדי גיחוך, 

כמו ציור ילדותי של נוף אוטופי. 

לא ניתן לדעת אם האור - שמש 

או ירח - הניצב מאחורי הקיר, 

מקורו בשקיעה או בזריחה 

המצויות בעיצומן
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הפי אנד - נייר





6 סוף
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התערוכה מורכבת מייצוגים של אלמנטים מן הטבע, 

העוברים מעין תהליך של פחלוץ, גדיעת חיים 

ושימור באופן אסתטי ומהוקצע. פעולת החיקוי 

והתפאורה ה"טבעית", על מרכיביה העשויים חומרים 

זולים ומלאכותיים, מרמזות על הרקע שממנו מגיעה 

האמנית – עולם הארט )עיצוב במה(. היא משתמשת 

בפרקטיקה ובכלים המּוכרים לה כדי לייצר רגע אחד 

של זיהוי והזדהות, הכרה באבסורד שבקיום וברצון 

האנושי לספר סיפור – רצוי שיהיה עם סוף טוב. מקור 

ההשראה המרכזי הוא דימוי הירח מסרטו של הבמאי 

הצרפתי ז'אן ז'אק אנו, "הדוב", שבו מזוהה הירח 

על ידי האמנית כאור של פנס; היא נוקטת בפעולת 

טרנספורמציה נוספת ומחזירה את הירח למקומו 

ה"טבעי". עם זאת, התערוכה אינה עוסקת אך ורק 

בניפוץ של שיטת הקיטלּוג האוטומטי שאנו עושים 

לכל התרחשות או צורת קיום או בהיצמדות לאמונות 

שונות, אלא גם ביופי הטמון בפעולת הרומנטיזציה, 

בהדחקה – כמו התפעלות נאיבית מ"היעלמותה" 

של השמש בים האינסופי לנוכח הידיעה הברורה כי 

מדובר במשחק פיזיקלי בין כוכבי לכת
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THE BEAR, JEAN JAQUES ANNAUD, 1998
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תודה

למאיה  על הליווי הצמוד, המסור והמפרגן, לעזרה הטכנית של גדי 

צחור, ולייעוץ של עידן קוקה ממחסן הציוד בבצלאל, לתום ויסמן 

והדר צור מגרגר הזהב על רוחב הלב והעזרה הביצועית, לגיתית 

רפאל והראל לוז, על השיחות והחברות




