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 א. מ:

בעומק החלל הצופה מוזמן להצמיד את פניו אל הקיר ולמקם את עיניו כנגד פתח 
הנועד לכך. דרך חור ההצצה יביט אל עבר מסדרון דחוס ועלום שבסופו נקודה 

חלל מקביל, לכאורה חסר ייחוד, הרוחש חיים. זו חווית צפייה החוזרת המשקיפה אל 
אוריינטציה ובלבול. רגע אינטנסיבי של -גם בעבודות קודמות שלך, שראשיתה בדיס

  מהו עבורך רגע ההתבוננות? היזכרות, של ניסיון להבין ולפענח.

 
 א. א. ב: 

מדויק. לא בטוח שאני  ההתבוננות היא תמיד תהליך מבחינתי. מה שתיארת נשמע לי
 יכולה להגיד משהו על כל חלק וחלק בתהליך הזה.

בדרך כלל הרגע שבו מציצים אל תוך חריר,  –יש רגע בתוך העבודה שהוא רגע של מפגש 
רגע שמלווה הרבה פעמים בתחושת  –אך הוא יכול להיות גם כניסה פיזית אל מקום 

דיסאוריינטציה ובהפתעה, מכיוון שיש פער בין הציפיה של הצופה ובין מה שהוא רואה. 
את עצמו מתבונן, כלומר הוא בהליך פרשנות של אם הצופה בוחר להישאר, הוא מוצא 

 המציאות. 

במציאות שאני בונה יש מצד אחד ״משהו לראות״, לפעמים אפילו ראוותני, ְמַספק, ומצד 
שני אני חוסמת. אני חוסמת חלקים שלא מאפשרים להבין. לרוב אני גם חוסמת את הגוף 

הצפתי במים את המפלס מלהיכנס לעבודה. כך היה ב״ילדות למופת״, העבודה שבה 
התחתון בביתן "הלנה רובינשטיין". יצרתי אירוע בעל ממדים של נוף, וה״אופק״ היה 

בגלל תאורה, בגלל עומק המים, בגלל  –במקום שאליו נמשכת תשומת הלב 
הפרספקטיבה, בגלל התחושה שיש שם משהו מאחורי הקירות, בגלל חוסר היכולת להבין 

 עמדו על רציף צר ללא יכולת תנועה משמעותית.  הכול. הצופים, לעומת זאת,

אחר כך, כשיצרתי עבודות חלל בקנה מידה מיניאטורי, ההפרדה בין העיניים לגוף 
 התרחשה מאליה, והעין נמשכה פנימה כשהגוף לכאורה לא שייך. 

לעבודה הזאת בגלריה קיימת גרסה ישנה שנעשתה בממדים מיניאטוריים והוצגה ב״מיני 
-ובמוזיאון ישראל, ונדמה לי שגרסה דומה הוצגה בגלריית הקיבוץ ב 2006ישראל״ ב 

. מרגש אותי מאוד להגדיל סיטואציה מיניאטורית, להחיל את העקרונות שעבדו 2015
אני עובדת על חלל שבנוי ממערכת מראות  –בקנה מידה קטן גם בקנה מידה גדול 

שממזג בינו ובין החלל  ומעבודת וידאו שמצולמת בתוך החלל וממוקמת בו באופן
הקונקרטי של העבודה. עם זאת, אני מגלה שהחוויה של הצופים בכל זאת שונה. הגודל 



משנה מאוד את החוויה. ה"מסדרון" שמתגלה אינו מיניאטורי, האנשים שצועדים בחלל 
 העבודה אינם מיניאטוריים, הכול יותר מוחשי ומבלבל. 

ן שני קטבים, בין בלבול להבנה, כאשר המקום המחשבות שלי נעות, לעיתים קרובות, בי
לעומת  –וזה עניין של חוש הישרדות ולא של אופי  –הלא קוהרנטי יהיה תמיד המאיים 

 המקום ש"מבין", ובו הייתי אומרת נמצאת תחושת ההגנה. 

הייתי מנסחת את זה כך: אני מתעניינת באופן שבו המוח מפרש את הראייה. אבל יותר 
עניינת אותי השאלה "מה זה לדעת", וגם "איך יודעים". אלו שאלות מכל דבר אחר מ

גדולות למדי, אבל אני מקווה שאני בכל זאת מצליחה לבנות מהלך חווייתי שכורך בתוכו 
ואת הצורך להבין מה בכל זאת רואים. כך נוצרים  –אוריינטציה -דיס –בלבול מסוים 

מה שרואים ובין מה שמבינים, בין מה פערים בין מה שרואים ובין מה שלא רואים, בין 
 שרואים ובין מה שיודעים. 

אתן דוגמה שתמיד ריתקה אותי. כשעבדתי על "ילדות למופת" בהלנה רובינשטיין, עבודה 
שיצרתי בה בריכה, שמתי לב שלא משנה שאני יודעת בדיוק מה גובה המים (בסטודיו 

לל אפקט ההכפלה הוא של חוויית ס״מ), הרושם שנוצר בג 3עשיתי ניסוי עם מים בגובה 
עומק חזקה ומשכנעת יותר מהידיעה. במילים אחרות, האשליה הדחיקה את הידיעה או 
השעתה אותה. תהליך הדחקת הידע לטובת האשליה מטריד מאוד בעיניי ומעסיק אותי 

 מאז. 

יש מופעי קוסמות שבהם עצם הבנת הטריק ממיתה את העניין בו. האישה שמנסרים 
. כמו אותם קוסמים, אני יוצרת סיטואציות שבהן גם כשהצופים מבינים את הטריק אותה..

ממה שרואים אל הפענוח ושוב אל  –זה לא משנה להם. תהליך החשיבה נע קדימה ואחורה 
מה שרואים, וחוזר חלילה. זו לא חידה שצריך לפתור, אלא חוויה שמניעה את התודעה, 

ביטחון בחושים שלנו, סוג של תסכול. ההבנה -סרהתנסות שאמורה לזרוע ספק, לטעת חו
 שצריך מעט מאוד כדי לתעתע בנו. 

 
 א. מ:

גם בעבודה שבה נראים תחתוני אישה מתוחים על גבי קונסטרוקציה מבטון, הגילוי 
שלבי. מבוכתו של הצופה מתגברת כשהוא מגלה כי -של האובייקט הלא צפוי הוא רב

המזכירה צלמית עתיקה היצוקה מברונזה. בתחתונים יש פסולת גוף ("צואה"), 
המבט נמשך, ללא שליטה, אל הגוף הזר המופרש, כמו אל זיכרון אפל של פחד 

מאיבוד שליטה בחלום. מדוע בחרת בעבודה הזו לעסוק דווקא באובייקט קונקרטי 
 שיש בו הדים למסורת אמנות נשית ולעבודות העוסקות בפגיעות גופנית?

 
 א. א. ב: 

המופשלים הכי מפורסמים הם של מיכל נאמן. יש לה צילום שאני לא יודעת מה התחתונים 
מקורו ורואים בו רגלי ילדה ״טובה״ (נעלי לכה עם גרביים לבנים) עם תחתונים מופשלים. 

עוצמה שהיא השתמשה בו בכמה עבודות. זה בהחלט משהו שאני יכולה לציין -צילום רב
 נאמן פרובוקטיבית מאוד. הצילום ממשיך כרפרנס לעבודה הזאת. העבודה של מיכל

להטריד במיוחד בגלל שלא ברור מה קורה שם. אני רציתי לקחת את זה למקום של נשים 
במקום ילדות. נשים הרי לא מחרבנות... חשבתי שחשוב שיתחילו לחרבן. המחשבה שלי 



ם היא תמיד ביחס למדיום, וכאן המחשבה הייתה מהו "פסל". במובן זה התחתונים ה
  פדסטל, והחרא הוא יציקת ברונזה ולכן חלק ממסורת הפיסול.

 
 א. מ:

במבואת החלל המוארת באור טבעי בוהק, מבטה המסנוור והמופתע של שורת רוחות 
רפאים עקורות עיניים מלַווה את הצופה הנכנס לחלל. מנגד נמצא צילום של כפות 

זכרנו קודם), המונחים תחתונים מלוכלכים (אלה שה –רגלי תינוק, ובעומק החלל 
כמו מוצג משפטי. אלו דימויים מפורשים העוסקים בפגיעה פיזית ושיתוק ברגע 

 ? מה מעסיק אותך ברגע הזה שאין בו לא שליטה ולא ידיעה.

 א. א. ב:

נכון. תחושת שליטה קיימת כאשר יש תחושה של בהירות, כאשר יש תחושה של 
אוריינטציה של זמן. כמו כן, כדי ליצור  אוריינטציה. לא רק במובן של חלל, אלא גם

תחושת אוריינטציה מלאה אנחנו זקוקים למשמעות. ככל שאנחנו מרגישים שאנחנו 
 מבינים מה אנחנו רואים או שומעים, כך תחושת ההתמצאות שלנו טובה יותר.

לנו  כאשר אני יוצרת סיטואציה שבה הגוף חסום אבל המבט לכאורה "מפוצה", כי נדמה 
לראות מעבר למחסום שהגוף נמצא בו, אני מחפשת דרך לחדד ולהעצים את  שאפשר

פיזי שקיים ממילא, זה שיוצר מצבים מופלאים או נוראיים שבהם הגוף -המצב הפסיכו
 הפיזי והתודעה אינם מסונכרנים. 

כאשר הגוף חסום והתודעה משוטטת הלאה, דרך המבט/מבעד למבט, עולה השאלה 
 מידה אנחנו יכולים לסמוך על הידע שלנו? שמעסיקה אותי, באיזו 

 

 

 א. מ:

הזכרת באחת השיחות את המפגש המפתיע והמקרי שהיה לך, בשלב מאוחר יחסית 
בתהליך העבודה על התערוכה, עם הטרגדיה של אדיפוס המלך. כיצד התחדדו 
נושאים כמו ראייה לעומת ידיעה, עיסוק בפגיעות גופנית ובתנועה, השאיפה 

 בגורל ועוד? את יכולה לתאר את החיבור שלך למחזה?לשליטה 

 

 א. א. ב:

במשך כמה חודשים עבדתי במקביל על הציורים, הפסלים ועבודת החלל. לא ידעתי איך 
הכול אמור להתחבר לתערוכה אחת. כל מדיום בפני עצמו היה אינטנסיבי מאוד 

ם עקורות, מה שהוביל בשלב מסוים חשבתי לעצמי שאני יוצרת דמויות עם עיניי עבורי. 
 אותי לקרוא את "אדיפוס המלך" של סופוקלס.

נדהמתי לגלות עד כמה מה שאני עושה תואם את מה שקורה במחזה. ראשית, העיסוק 
בשאלת הראייה והעיוורון כמטפורות לידע. במחזה יש כמה עיוורים: אדיפוס מעוור את 

וא לא רוצה לומר אותה, עצמו כעונש, הנביא העיוור שיודע את האמת אך זועק שה
האם/אישה/מלכה יוקסטה, שלמרות הנבואה המחרידה מתחתנת עם גבר צעיר ממנה 

בהרבה, שמזכיר את בעלה הקודם. יש רגע במחזה שבו אדיפוס עדיין לא יודע את האמת 
ומתחקר את יוקסטה: "איך נראה ליוס?", הוא שואל, והיא עונה, "די דומה לך..." 



). העיסוק בראייה, במיוחד בעבודות חלל, 2"לא נבדל מאוד ממך" ( ובתרגום אחר  ), 1(
 קשור לשאלה מתי הראייה היא ידע שנחוץ ומתי היא רק משבשת את ההבנה. 

שניהם סובבים סביב פחד, בושה.  –שנית, העיסוק בעווית הקפואה, הסכמטית ובחרא 
שה במצב רוח אפל, כאמור, הפרצופים עשויים מתבנית סכמטית של רגש הציור עצמו, נע

טעון מאוד. למרות הפעולה הקצרה יחסית של הציור בספריי, אני משקיעה שם אנרגיה לא 
מעטה. כמו במחזות היווניים שהשתמשו בהם במסכות כדי להחליף דמויות, גם הפרצופים 

 שאני מציירת הם מסכות.

ילוי והחשיפה דרך קריאת המחזה יכולתי לנסח לעצמי את עניין הבושה, את הטראומה שבג
הפומבית, העיניים העקורות של אדיפוס נראות קבל עם ועדה. כאשר הוא נחשף לאמת, 
לא  מתמוטט עולמו. הוא אדם גאה שמוצא את עצמו לפתע במצב ש"כולם רואים לו", אבל 

רואה יותר. אני חושבת שרגעים של גילוי סוד הם הרגעים העוצמתיים שבהם נחשפת 
 ה. גילוי הסוד משנה את הטקסט, כלומר משנה את המשמעות. הראייה במלוא אוזלת יד

שלישית, עבודת החלל הבנויה ממסדרון שמתפצל ימינה ושמאלה. זוהי עבודה שבמהלך 
המחשבה עליה כיניתי אותה "חלל מעבר". והנה, אני קוראת במחזה שמקום הרצח של 

 ) 3ליוס, אביו של אדיפוס, נקרא "צומת שלושת הדרכים".(

ליוס  –בחינתי הוא שקראתי שהמשמעות המילולית לשם אדיפוס היא רגל נפוחה השיא מ
ניקב את רגליו של אדיפוס התינוק כדי שלא יוכל להמשיך לחיות. בהתחלה אמרתי לעצמי 
שזה מדהים, הרי אני מפסלת רגליים (עם תחתונים וחרא). בדיעבד הסתבר לי עד כמה כל 

בא שלי תמיד סבל מ"רגל נפוחה״. הייתה לו צלקת זה נמצא עמוק בתוך הביוגרפיה שלי. א
שמיררה את חייו. לפני שנה שוב התנפחה לו רגל, הפעם  6ברגל בעקבות פציעה מגיל 

 Legהשנייה, והוא הגיע לבית חולים. למחלה שלו יש שם ארוך שמסתיים במילים/בצירוף 
Type. 

תהוות עוד לפני הגילוי של כל העבודות, חוץ מזו של צילום רגלי התינוק, כבר התחילו לה
"אדיפוס המלך". אבל המחזה נתן לי את הדחיפה להתייחס לחלל הגלריה כאל מחזה של 

 חמש מערכות: 

החלל הראשון, שבו נראים הפרצופים העיוורים. זהו חלל עם אור יום חזק. אור יום יכול 
רים של להיות משטיח ו"קשה". אבל במקרה הזה האור מעצים את האפלה שיוצאת מהחו

הפרצופים חסרי העיניים. בנוסף, נמצא בחלל תצלום רגלי התינוק. בחלל הזה מסופרים 
 ההתחלה והסוף. התינוק שנזרק וניצל וסופו למות כמלך גולה ועיוור.

 לאחר מכן נמצא החלל של יוקסטה. רציתי שהוא יהיה חלל נפרד. דרכה אני מתארת פחד.

ה מציץ אל תוך עבודת החלל שבה אולי החלל השלישי הוא החלל של המעבר. הצופ
הצופה רואה חלל שמערכת מראות שיבשה אותו, ובווידאו נראים אנשים  –מתרחש משהו 

 רצים. כיוונתי לתחושה ש"קורה משהו", אבל לא ברור מה. 

החלל הרביעי הוא האחורי, זה שההימצאות בו ממחישה עד כמה החלל המרוחק שמתגלה 
הו חלל מעבר שבצד אחד שלו יש מראה שתלויה על הקיר בחור ההצצה הוא אשליה. ז

 ומתפקדת כמו עין שמתעוורת. זוהי מראה דרכה מתגלה חלל נוסף. וזהו החלל החמישי. 

 



 א. מ:

כמו שאמרת, את חוויית הצפייה בתערוכה מכתיב המסלול שהצופה הולך בו, וכך 
מעמיקה את  למעשה אין לו אפשרות לראות את ה"תמונה" כולה. הגבלת הצפייה

תחושת חוסר הבהירות ומשליכה על שאלות הנוגעות לקשר המתקיים בין ראייה, 
הבנה וידע בעת התבוננות בעבודת האמנות. העבודה האחרונה, שהצופה יראה 

ביציאה מן החלל, היא תצלום שבו מכל זכוכית תלוי על בלימה, ועליו משתקף החלל 
 ם הזה? תוכלי לספר מעט על התצלו  שהוא נמצא בו.

 

 א. א. ב:
זו עבודה שיש לה היסטוריה משלה. היא התחילה להיווצר לפני די הרבה שנים ברישום 

של אלמנט בעל שני עיגולים שקראתי לו "הנשיקה", ובהחלט חשבתי על ברנקוזי. אחר כך 
 ניסיתי ליצור פסל זכוכית, אבל הוא היה מאכזב כאלמנט פיזי. 

צילם, נעשתה לאחר שעבדתי על פרויקט הווידאו עבודת הצילום, יגאל פרדו הוא ש
"הארנולפינים", פרויקט שמתייחס לציור המופלא של ואן אייק "נשואי ארנולפיני" והוצג 

כשקראתי ב"אדיפוס המלך" שיוקסטה תלתה את עצמה,  , 2017במשכן לאמנות בהרצליהב
ונות שחורים היה לי ברור שהצילום מתאים. חדר שלם משתקף במים שבכלי. חדר עם חל

 כמו עיניים עקורות. 

 
 א. מ:

אחד המאפיינים של העבודה שלך הוא שפעמים רבות את פועלת בתפר בין מדיומים. 
בעבודת החלל בתערוכה, הווידאו והחלל אינם מתקיימים בנפרד, זה ללא זה. 

הציורים מותאמים למבני עץ עם חורים שהופכים למעין ציורים תלת ממדיים, וכך גם 
מים: את מצלמת פסלים. למה את מציגה את הצילום במקום את הפסל, והאם התצלו

 את מקבלת את התיאור שלי שאת עובדת ב"תפר בין מדיומים"? 

 
 א. א. ב:

לשאלתך הראשונה, אני מחליטה על הצגה של תצלום במקום אובייקט מכל מיני סיבות. 
חית, הצילום של רגלי המדיום הצילומי מעניק עוד שכבות של משמעות. בתערוכה הנוכ

התינוק נועד להיות בעל אופי ענייני, כמו ממצא משטרתי, ולכן רציתי שהוא יהיה 
לבן. הצילום השני, של מכל הזכוכית התלוי, נוצר כמו שסיפרתי, לאחר מספר -בשחור

כישלונות ליצור אובייקט פיסולי שיעמוד בפני עצמו. על כל פנים, הצילום מאפשר 
עות נוספות בלי מאמץ דרמטי מדי. הצילום מאפשר לדברים מסוימים להכניס שכבות משמ

להיאמר כ"אנדרסטייטמנט". לדוגמה, המים ה"מאוזנים" שיוצרים קונטרפונקט לאופן 
האלים והזוויתי שבו תלוי הכלי, או המחשבה שההשתקפות של החדר במים מספרת משהו 

א רגע מבוים של תאורה, זווית על מכלול חיים שלם שמתכווץ. בקיצור/בקצרה, הצילום הו
)point of view .השתקפויות ורקע ,( 

זהו תיאור טוב. אני יודעת לומר שכאשר לדבר מסוים אין שם  לעניין ה"תפר", כן, 
ספציפי, כאשר אין אפשרות לקטלג תופעה באופן אוטומטי, יגיע גמגום. הגמגום הוא 

חייב להכיר בעובדה ש"אתה לא בעיניי סוג של בלבול, של היסוס, של רגע שבו אתה 
 יודע". 
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