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  2022/ הרצאה בפורום גבעון לאמנות מאי  תצוגת אמנות בבית -הבית הלבוש 

  עסק –ציור  הקדמה:

באוטופיה, קראתי היכן שהוא, נטוע הספק והמושג של כישלונה. ואם כך, 
 – הכישלון שלי מובטח כפליים. כי המבצע שלי בשתי תערוכותיי האחרונות

באו' -גבירול-ו'אבן 2017-ב 'בגדים לשום איש / מתווה לעסק' בגלריה גבעון
לתקן להתוות אוטופיה של העבר, הוא  הנוכחית, אותן אני רואה כיחידה אחת,

העסק הסיפור ' ים כפי שלא היה מעולם.את בית ההורמחדש , לבנות אחורה
להציל את בשאיפה בין השאר  רקע לשתי התערוכות ומקורו המאושר' מעניק

משפחות שהשתרשו בארץ ה למועדוןהמשפחה דרך הצטרפות דמיונית 
  ורי.ד-משגשג ורביצרני בה מבחינה כלכלית על ידי הקמת עסק והסתדרו 

    
  2017בגדים לשום איש / מתווה לעסק גלריה גבעון              2022בעון באו, פורום ג-גבירול-אבן

של מריק לכנר שמתאים, משום שהעסק אנחנו מתארחים בחלל התערוכה 
המוקם בסיפור מבוסס על בית המלאכה לשטיחים שאמנם היה לסבי בילדותי 

המוקדמת בנס ציונה. את המילה 'עסק' אני רואה כפתח אל עולם המעשה והיא 
להשתקפות לתמונה, מתורגם שבו העולם מקום  –עומדת כניגוד למילה 'ציור' 

להיות מציאות, להיתקל במחייב   –העסק  –שטח. הראשון הפני המופיעה ב
בעוד  ,כישרון למשא ומתן עם בני אדם, כישרון לטפל בכסףמחייב מעורה, 
מדית שבה הצייר ממלא את כל מ-כול בממלכה דוי-הוא כל –ציור   –האחר 

בעולם סים את מקומם שתופ ממדיים-גופים תלתהראשון מייצר  התפקידים.
  .הנסוגים אל הקירות בעוד התוצר של האחר הוא מרובעים מרובעים

"בגדים לשום איש / מתווה לעסק" מכילה מלפני חמש שנים כותרת התערוכה 
'לחמוד את המציאות' מחד ו'להירתע ממנה' מאידך.  ביןשאת הקונפליקט 

יש בעולם הגדול אנשים  הבגדים אינם מיועדים לאיש והעסק הוא רק מתווה.
לא במובן של עסק מציור אבל העניין שלי היה לבנות עסק בתוך ציור.  שעשו

לתאר עסק בציור כי אם ליצור עסק של ממש שפועל בתוך גבולות הציור 
נמצא בהתאמה מלאה עם העקרונות עדיין אך  מתרחב מעטאמנם שלצורך זה 

לבנות עסק בציור משמע להעמיד מציאות שכולה מוגבלת להנחות . של ציור
היסוד של ציור וכך לא יהיה עוד צורך לצאת ממנו. הכסף, שהוא במוקד של 

הכישלון גרעין ש שאיפותזרימה ותחלופה, שינוי צורה. כל אלה אז עסק יסמל 
. כרעיון. לקחתי ציור והטלתי עליו לצאת להתמודד עם העולם הןנטוע ב
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ם הביגוד והטקסטיל, דבר שהיה תחובעיקר דרך נגיעה ב 2017-בוכה בתער
דות למחשב, לפלוטר החותך פועל יוצא של אפשרויות חדשות שנוצרו הו

הקמתי לי בית מלאכה בזעיר אנפין בסטודיו. אני מקפידה שלא ( והמדפסת
העולם ומגבלות להוציא עבודה לבעלי מלאכה בחוץ, כך אני מתווה את גבולות 

 ולקחתממדי -עם הדואמור תמיד לעמוד בקשר  באופן עקרוני, אינהרנטי,ש ,שלי
-ובתערוכה הנוכחית דרך מימוש כביכול של מקצועו של האב ,)אותו בחשבון
  סיפור והקמה "בפועל" של העסק המתואר בסיפור.מתוך ההארכיטקט 

צופים מד אני כמובן מנסה לפתות את המ-יחד עם היציאה המהססת אל התלת
ח שיקולי מעשיות, תכליתיות, תועלת, ולהיכנס עמי לעולם שבו לנצח לזנו

. מראשית , שבו גם עסק מבוסס על אינטראקציה עם חסר הממשותמשחקים
גרייה שהיה -רוב-קינאתי בסופר אלאן –משך אותי מושג 'המקצוע' דרכי 

אגרונום, משכה אותי משתלת המשפחה שבה גדל המשורר תיאודור רותקה 
עובדה רך השנים. אך וכמטפורה לציור לאוואולי דרכם נכנסה החקלאות כנושא 

שאשאר נטולת מקצוע ובתוך כך שמבטיח בלבד, מה ציור רתי עם נותש היא
המבצע שלי משוקע בשתי  .אר תלושהאך אש ארוויח מידה של חופשאמנם 

מחד  כמיהה  –המטרות המנוגדות הללו שאולי מכשילות אחת את השנייה 
  לצאת אל העולם ומאידך הרצון לעשות זאת דרך הסתגרות המדיום על עצמו.

, ככל הנראה אוטופי אף יותר, חלום נוסף מטבע הדברים עלה משתי התערוכות
ושנוגע לכותרת ההרצאה הזאת, מכוון להווה, מועד לכישלון אפילו יותר, חלום ש

אספנות ניסויית, פתוח לש, אמנות או אוהב אמנות אידיאלי צופהלהעמיד והוא 
מציאות  חלקתשייתן לי או להתאבד אתו אל תוך האמנות. תו, מישהו ללכת א

אני  דמיון בתמורה. והיו דוגמאות כאלה בהיסטוריה.מנוע של ויקבל ממני 
יקט אלא שמה דגש על שינוי מתמיד. מדברת על אספנות שאינה נצמדת לאובי

זמן, מחליף תלבושות מתוך ערנות לשהבית למנגנון של שינויים הופכת את 
זה השינוי האוטופי שאני מציעה בעבודה שלי בשנים  ., לטקסמועדיםל

ודרניזם אפיינו את המהאחרונות. הוא בפירוש נטוע באוטופיות של אסתטיקה ש
, דאדא, פוטוריזם. ישנה כאן, אני מודה, נוסטלגיה למודרני (דבר כמו הבאוהאוס

 והיפוכו), לעולם שבו אמנות לא שבויה בידי המוסר, עולם שבו חירות היא ערך.
רט שוויטרס שהמרצבאו שלו תרם לשם התערוכה ושאליו עוד אחזור לגבי קו

יתה עבורו של עבודת האמנות כצורה טהורה ה הנוכחות האיקוניתקראתי: "
באופן דומה כיניתי אני את הגילוי הזה בראשית לימודיי התגלות, 'ריפוי בהלם'." 

   כיום נראה שהאפשרות הזאת אבדה לנו לנצח.במדרשה 'רעידת אדמה'. 

יחסי היא אודות  ההרצאהאומר ש יותר להתבטא באופן גס עודאם ארצה 
, עשויים נכסים לא ניידיםבין  נדל"ן לאמנות.בין מלחמה האו שמא הגומלין 

שאפשר להיות , ממדיים-מחומרים עמידים ומוצקים, קבועים במקומם, תלת
מסוג לנכסים , ריאליה, ה שאנחנו נוהגים לקרוא 'המציאות'מהבעלים שלהם, 

, חלל הממשיה נרתעים מעט מןכאלה ש, שנמצאים בהשתנות מתמדתאחר, 
עיקר כוחם הוא בהפעלת הרוח (יש מי שיאמר ו מעניקים מחסה, שאינם דקים
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הדוגמאות שאזכיר גם  .הרגשואו ביצירת תנודה של המחשבה  טחנות רוח)
שהיא  –לאמנות הקצו מיפן וגם מן המערב הן של מצבים וסיטואציות בהם 

מקום בעל משקל  - , על הבנה, על ידע, על התמצאותממהותה ויתור על בעלות
  המשק של החיים.בניהול 

שבועון -כמעט לאורך כל הדרך זיכרון 'קבוצת אצבעוני' מן הדואותי וה מלוֶ 
משלהם  "בית"ילדים שיוצרים לעצמם  – 7-9'אצבעוני' שקראתי בגילאי 

אלת המימוש . כל שאז דבר נכסף שלא עלה בידי לממש -לעיסוקיהם המיותרים 
 –בזעיר אנפין בודד עולם  –בית קבוצת אצבעוני אולי וא הקשה. ציור 

  למתקשים במימוש.

         

  

, או מגורים סימבוליים, עשויים קיר ארעי אני רואה את העבודות בתערוכה כבית
כבית או כבגד.  –או שניים. מאז ומתמיד רציתי לעבור לגור בציור, להעלם בו 

   שבהם תואר בית שאפשר להתלבש בו היו ציורים

  
  שמן על בד 2011שמלת כלה 
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, מדיותומ-במשך רוב שנותיי כציירת חשבתי על ציור כ'עולם כולו', דווקא בשל דו
, התעלמתי, כפי שציור שלם לפחות ברמה מושגית, הוא יכול היה לשקף עולם

פתחתי אמור, מהיותו אובייקט. אבל בשנים האחרונות, דרך תרבות יפן  אמנם
מבנה  – ארכיטקטורהכ כך יכולתי לחשוב עליו עצמוארכיטקטורה ואת הציור ל

ציגה אני מודעת היטב לכך שאני מבד מולבש על מבנה דק.  כלומר  –בוש ול
 מסוגם המפוארים בעיר... ני"שלי באחד הנדל ן"נדל-את תערוכת האנטי

מודה לנעמי על כך שאפשרה לי  ואני תמיד היו בחיי אמנים.מאז ומהסתירות ש
  לממש בגדול את בית קבוצת אצבעוני לחודשים אחדים.

  ארעיות, טקסיות

כולל הארכיטקטורה שלה, הביאה אותי דווקא יפן, שכולה משטחים,  ,כפרדוקס
, מדמ-מד, אל העולם הממשי. המעבר שם מדומ-להושיט רגל אל התלת

ציור  הוא חלק והדרגתי. הנה כיצד ממסגרים , לחפץ,ממד-לתלת מתמונה,
  מגילה

        

  קקמונו או קקג'יקו (ציורי מגילה מוארכים)

  

לא , הוא קל מעבר מאמנות לאומנותה כשהמסגרת היא אמנות בפני עצמה.
מעבר ה, ובהתאם גם ובחזרה קסי לשימושי והמועילמהיפה או הטבעיה, כלומר 

ת ת התה היפניקתחדר התה או ב .שמפעפעים זה לתוך זה מהמפואר לדל
בתי הכפר ופשטות נערך טקס התה המסורתי הוא תוצאה של אימוץ דלות ה שב

להקים בית קבוצת מבוגרים התפתו כאן  מתוחכמים.אמידים ועל ידי אנשי עיר 
 פטינה של זמןו שצבר שטחיםמהפגום, , אהבת הדל, החשוף, החולףאצבעוני. 

   בזה היפנים ידועים. –
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  17בית התה איהואן קיוטו מאה 

קראתי פעם במאמר על פנומנולוגיה של ארכיטקטורה יפנית שמשום שיפן היא 
ארץ שנתונה לסערות טייפון והתפרצויות וולקניות, מעולם לא התפתח בה 

הרצון לכפות מבנים ארכיטקטוניים קבועים, ברי קיימא, תחת זאת, הושם דגש 
ת קרטני על בניית חללים למפגשים חולפים ואקראיים (מיכאל לזרין מצטט א

כ'מבנה  שלו ב"ספר התה"התה מתואר על ידי קקוזו אוקקורה  חדרכך  קוג'ין)
  .אפשר לחשוב כך גם על תערוכה ארעי שנוצר על מנת לשכן בו דחף פיוטי'

  

כל מפגש תה הוא חד ן, למועד. להסב את תשומת הלב לתיזמו גם נועדהארעי 
בבקתת התה, פעמי והכל מתלבשים לכבודו, הבקתה כמו גם המשתתפים. 

גג  –רק הרוח היא נצחית וכל רכיביה מצביעים על ארעיות אומר אוקקורה, 
על כל אלה להזכיר , תחלופת הפרחים והציורים בגומחה. הסכך, עמודיה הדקים

חלוף, -שימון, מעון ברבקתה בי"הוא  / גופם גוףלמשתתפים את העובדה שה
שנוצר מקשירת עשבים לאגודה, כשהאגודה תיפרם ישובו העשבים למחזור 

 ."האשפה המקורי

בתפיסה הבודהיסטית. יושידה טצורו בספרו החשוב  כמובןהארעיות נטועה 
העולם  –מדבר על הפטליזם של בודהיזם  1935-'הבית היפני' שיצא בגרמניה ב

חטא לגור בבית מפואר. כלומר  ולא כזה חשוב וזהן "הזה הוא מעון זמני. הנדל
רוח ל ,גם בשל אסונות הטבע וגם בשל ההכרה העמוקה בהיות החיים בני חלוף
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חיים בכלל היש קשר מיוחד עם הארעי שמתבטא באורחות היפנית 
 ובארכיטקטורה בפרט.

פותח את ספרו הקלאסי הוג'וקי (בקתת  12-13 –קאמו נו צ'ומיי שחי במאות ה 
  המטר שלי) במלים אלו: 3

  הנהר שוטף ומתקדם ללא הפסקה, ובכל זאת אין אלו אותם מים.

 על מי האפסיים קצף צף, נמוג ומתהווה, לעולם אינו משתהה ארוכות.

  כך גם האדם ומקומות מגוריו עלי אדמות.

הספר הוא תיאור של שלל אסונות שפוקדים את העיר קיוטו. ובשלב מסוים 
  כדי להיות נזיר מתבודד: המספר עוזב את העיר

  כאן, לאחר שנתי הששים, כשעסיס החיים יבש, בניתי לי בקתת עלים. 

הייתי להלך נודד שבונה לעצמו מעון ללילה אחד, כמו תולעת משי זקנה 
 שטווה גולם אחרון.

  בהשוואה לבית שהיה לי במיטב שנותיי, גודלו כחלק המאה מזה. 

  שלי קטנים והולכים.למעשה, ככל שאני בא בימים, הבתים 

הבית יוצא דופן, שטחו מעט יותר משלושה מטרים רבועים וגובהו כשני 
  מטר.

  אינני מתחייב לקבוע את מושבי במקום אחד ואין לי תביעות לגבי הקרקע.

  

  במקדש שימוגאמו בקיוטושל קאמו נו צ'ומיי הבקתה 

  יש אומרים שבקתה זאת היתה המודל לבקתת התה.

הצבעוניות של חלק מציורי  :מתמדתמניות ולהשתנות פרט קטן באשר לז
 –שלכת היפנית שהיא מעברים הדרגתיים מירוק לאדום מקורה בתערוכה ה

  .2017 ותה ראיתי בטיול השני שלי ליפן בסתיוא -מומיג'י 
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  בית התה רינקקו באייזו, פוקושימה

ס"מ כך שעל  90-אציין שפתח הכניסה לבית התה גובהו כ 'אצבעוני' אגב
 יאהבכניסה , ההתכופפות מטעמי ענווה ושוויון ,בכניסתםלהתכופף  האורחים

'קבוצת אצבעוני' במקום  מתינהלפני טקס התה מתאספת ומ .מעין טקס מעבר
  , מצ'יאיי. בגן ספסל מקורה עלמפגש 

     

  , קיוטודייטוקוג'ימצ'יאיי, ספסל המתנה לטקס תה במקדש 
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פסלי ההמתנה האלה, גם מה שמצויר הפינה בתערוכה נעשתה בהשראת ס
  .עצמה מקורו בספסל שעבר מניפולציות במחשב וגם ההצבה

כשבא האות מטעם המארח האורחים פוסעים צעד צעד בשביל אבנים גדולות 
 שיש לעבור לקראתרוחני  מרחקהנמצאות במרחק מה זו מזו, מטפורה ל

 -שצבעיה מעומעמים, משרים שקט בבקתה הקטנה, הריקה בעיקרה, וטקס. ה
מחכה המארח עם כלי התה  - התלוי בגומחהמלבד אולי סידור הפרחים והציור 

  שנבחרו בקפידה.

  間の床 טוקונומה

    

בסיפור 'העסק המאושר' משפחה ניצלת מחורבן בזכות הקמת עסק לטוקונומה 
טוקו' המקור לא לגמרי ברור: המילה פירושה ה' פירושו חלל לגבי ''מָ . ישראלית

במה, המשמעות הסבירה יותר היא של טוקו כאך מיטה ובהגייה אחרת רצפה 
א 'חלל לבמה' ביטוי עם קונוטציות תיאטרליות. ואכן, הו שמה שמתקבלכך 

במנזרי זן, שם הוצב בה פסל בודהה, ומשם  שמקורה ככל הנראה ,טוקונומהה
המשולבת מוגבהת מעט מן הרצפה, מעין במה, היא גומחה בית התה, ל אומצה

 ין, ומיועדת לתצוגת אמנות.א-בארכיטקטורה של הבית היפני המסורתי, בילט
, התצוגה אינה קבועהפעמים רבות היא מתוארת כמרכז הסימבולי של הבית. 

מים. האווירה, ביקורם של אורחים מסוי מוחלפת עם עונות השנה, עם היא
ן "אני מאפיינת את הטוקונומה כסמל של 'ויתור על בעלות', הקצאת נדל בסיפור
. הוצאתו מרצף החיים ומן התפקוד השימושיתוך , ביתהבתוך  , לטקס,לאמנות

ארונות ומדפי אחסון ליצירות האמנות שאינן בדרך כלל לצד הטוקונומה היו 
נתמכת בין הטוקונומה לבין גומחת האחסון מפרידה מחיצה קלה שמוצגות. 

לרוב עץ בעמוד שנקרא טוקובשירה ועשוי לרוב מעץ בלתי מעובד ואף מפותל, 
ממנו ענף או  יםמתפצלאף לעתים שונה מזה שממנו עשויה מסגרת הטוקונומה, 

  בבית. גולמי נתח טבע , כאלמנט קישוטי בעיצוב הבית יםשניים שמשתלב
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זמן ממושך ביפן ברבע הזואולוג והארכיאולוג האמריקאי אדוארד מורס ששהה 
ה בשם 'בתים יפניים וסביבתם' כתב ואייר ספר יפש 19-האחרון של המאה ה

מספר שכששהה פעם כמה ימים בבית יפני, התצוגה הוחלפה למענו יום יום 
וזאת אולי בסתירה למנהג להושיב את האורח עם הגב לטוקונומה כדי שלא 

   להיראות כמתרברב ביצירות האמנות שלך.

     

  רישומי טוקונומה של מורס.

הוא הרעיון של בניית חלל  , שהיא ככל הנראה ייחודית ליפן,המיוחד בטוקונומה
לציור בניגוד לדחיקתו אל הקיר (שלא יפריע) ויש כאן ניואנס של מעבר ממצב 

סביב או לבוש שבו ציור הוא לבוש לקיר, לארכיטקטורה, למצב שבו נבנה חלל 
הדרך שבה אצלנו ציורים מצטופפים על קירות ": כותב כך מורסהציור ולכבודו. 

, מכורח המציאות, בתאורה הגרועה ביותר כשהאור מן החלונות פעמים רבות –
מעומעם על ידי וילונות כבדים, מראה שעיקר ההתעניינות היא במסגרות הזהב 

קרון שהיא. אין ספק שיש משהו שגוי בע המגולפות שלהם שזורחות בכל תאורה
יפה הקבועה של ציורים: ניתן ליהנות מציור רק אם אינו מביט אליך השכם החש

והערב...מדוע לא לשנות את חדרינו, להוסיף להם גומחה שמקבלת את האור 
הטוב ביותר האפשרי ושבה ייתלו כראוי ציור או שניים, עם סידור פרחים תואם 

  "או כלי קרמיקה..?
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חשיבה היפנית. דוגמה קטנה הארעיות נמצאת כסמל כמעט בכל רכיב של ה
שמביא מורס היא של צורת המדפים לצד הטוקונומה שמזכירה מוסכמה של 

  צורת עננים בציור יפני.

    

: "המוצר שלנו תפס, הבית 'העסק המאושר' אני כותבת כך לקראת סוף הסיפור
הישראלי חיבק את הגומחה. אנשי הארץ שזה מקרוב באו ובנו לעצמם כאן בית, 
בחפץ לב הפרישו בו פינה לעצם רעיון הבית, מעון לתודעה העצמית שלו 
המחייבת לרוקנו ולחושבו מחדש חדשות לבקרים. משום שהגומחה היא תחום 

רגול של ויתור על בעלות ששכר  חוץ טריטוריאלי בביתך שלך היא מאפשרת ת
 בצידו: בכל בית ובית שבו הפקיעו פינה כמו שלחו יד מושטת אל הגומחות בבתים

  ות ורעננות."אחרים וכך נוצר שיתוף שעיקרו ער

הכרתי את הטוקונומה עוד קודם לכן אבל רק בזכות תערוכה שראיתי של 
י שניתנה לי הרגשת 2016הירושי סוגימוטו בביקורי הראשון ביפן באביב 

הרשאה לגעת במוסד יפני מסורתי, כמעט מקודש שכזה. התערוכה יוצאת 
 מי, מוזיאון פרטי קטן אך ייחודידופן של סוגימוטו שהיתה במוזיאון הוסוה

לא היתה תערוכת צילום אלא תערוכה של תצוגות טוקונומה, סוגימוטו , בקיוטו
ולהניח בטוקונומה  לתלות התעוזהידוע גם כאספן וסוחר עתיקות לשעבר. 

י כמו הרשתה גם ל -ציור אנטומי או  ראש של הצלוב - יצירות אמנות מערביות
להניח רגל בטוקונומה, מקום, שאגב, אסור לדרוך בו אלא על מנת להחליף את 

  התצוגה וגם זאת רק לפי כללי הטקס. 
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 שכולו אודות 1978-ממש לאחרונה ניתנה לי הרשאה נוספת בספר יפני מ
לאחר דיון בשינויים שהבית היפני עבר לאחר המלחמה ומקורותיה. טוקונומה ה

והוא  מטבע הדברים צריכה להיוולד טוקונומה חדשה.מסתיים במלים: הספר 
לפני המלחמה, נכתב בספר,  אף נותן מקום לאפשרות שהיא תקבל שם חדש.

  לא היה בית ביפן, צנוע ככל שיהיה, שבו לא היתה טוקונומה.

יורים דיגיטליים שמציעים כמה עיצובים לטוקונומה הכנתי צ 2017-לתערוכה ב
  ישראלית ואחת מהן אפילו שתלתי במטבח של בן גוריון.

      

  

  הבית המתקפל

    

  רחוב בלונדון ורחוב בטוקיו

בצבע, טפט, וילונות,  –בניגוד למערב שבו המבנה מוצק ואח"כ מלבישים אותו 
גילופי גבס וקישוטים אחרים, אפשר לומר שביפן הבית עומד על חומרי הלבוש. 

או לפחות אין הבדלה ברורה בין מה שקשור למבנה ומה שקשור ללבוש. 
יר, בבד. משלבים בין חומרים עמידים ומתכלים, ואפילו בחוץ משתמשים בני

אין מהות, אין גוף, מה שבמערב מכסה גוף ביפן הבית עשוי שכבות לבוש. 
על תצוגה ביפן הוא כותב  מאסאו יאמאגוצ'יבמאמר יפה של עומד לעצמו. 

בפירוש הובן שהיו אלה הבגדים שעשו את ההופעה ולא "תיאטרון נו: שב
השחקנים עצמם. תיאטרון היה חלון תצוגה לעקבות האלים, שהראו את 
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וניתן   נוכחותם בבגדים מקושטים. השחקנים היו המנגנון לתנועות ולמחוות..."
בספרו 'אימפריה של סימנים' את שכבות רולאן בארת גם להיזכר בתיאורו של 

  ניות כדבר העיקרי כשהמתנה החבויה בתוכן היא חפץ זוטא.אריזות היפה

       

הבית היפני המסורתי ידוע בכך שהוא פתוח אל החוץ, מוקף בדלתות הזזה 
שיוצאות אל מרפסת שמקיפה את הבית ומקורה בגג ששוליו רחבים. אין כמעט 

יותר קירות פנימיים, החדרים נוצרים באמצעות סוגים שונים של מחיצות ניידות 
  אין לחדרים שמות, גדלים ותפקודים קבועים.או פחות. 

  

 מחיצות יכולות ליצור סביבה חדשה, הזרה בתוך הבית ורקע כמו תיאטרלי
  סוגי המחיצות בבית היפני.כמה מ אני רוצה להתעכב קצת על. ך החייםמהלל

עץ או במבוק  ים הבית למרפסת המקיפה אותו. עשולרוב בין פני –. שוג'י 1
  מודבקים ניירריבועי ו

  לתות הזזה (מצוירות או חלקות)ד –. פוסומה 2
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  שוג'י ופוסומה

הפרחים בהצבת כד  .חיצה מתקפלת (מצוירת, מצופה זהב וכד')מ –. ביובו 3
, זאת מתחברים ונפרדיםרקע הדימוי והעל רקע ציור הפרחים שעל המחיצה 

היעלמות הגוף אל . תנועה שחשובה לי, שיוצרת חלל דק השואף אל השטוח
   תוך הרקע.

    
  מחיצת ביובו עליה מצוירות מחיצות ביובו                                          ביובו

  ניתנת להזזה אך אינה מתקפלת)( מחיצה קבועה –.  צויטאטה 4

     
  ביובו וצויטאטה
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  מטקסטיל ניצבתמחיצה  –. קיצ'ו 5

    
  קיצ'ו וסודארה                                          קיצ'ו

  

    12-'מעשה גנג'י' מן המאה המתוך המגילה של קיצ'ו, פוסומה וסודארה בציור 

, 'קיסר יפן'תריס מתגלגל מבמבוק, מה שקראנו בילדותי 'מיקדו' ( -. סודארה 6
  לא פחות ולא יותר).

  
  סודארה
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  17-בציור מאמצע המאה ה סודארה, קיצ'ו ופוסומה

  ירוש מילולי: מתחם צבאי. וילון שסוגר מתחם.פ –ג'ינמקו . 7

  

  17-בציור מן המאה ה ג'ינמקו
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  2007 2"בניית בית קיץ" ג'ינמקו בציור שלי 

מתוח קימונו אמתי יכול לשמש  גם מעמד עץ עליו תלוי או –. מעמד לקימונו 8
  כאלמנט עיצובי בבית, 

  
  מעמדקימונו על 

אך אהובים עלי במיוחד מסכים מתקפלים, ביובו, עליהם צוירו המעמדים האלה. 
  'של מי השרוולים'.שפירושו: 'טגסודה'  בשם הפיוטי הציורים נקראים



17  
 

  

   רים מעמדים לקימונוביובו עליה מצוי מחיצת ,טגסודה

ביתו של הפוטוריסט האיטלקי  –אני לא יכולה שלא להשחיל כאן משהו מערבי 
  ג'אקומו באלה. בית לבוש ממש.

   

  רומא קאזה באלה

  

נה שנתתי לציור להושיט רגל ה זאת הפעם הראשוהית 2017-בתערוכה ב
דים שבניתי ממדי דרך סטנ-אל העולם התלתקדימה, מהשטוח, מהקיר, 

  מפוליגל שעליהם תליתי הדפסות להן קראתי 'בגדים דו ממדיים' 
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   2015-16 אקאשי ואוצוסמי

  

  2017הצבה בתערוכה 'בגדים לשום איש / מתווה לעסק' גלריה גבעון 
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  2017הצבה בתערוכה 'בגדים לשום איש / מתווה לעסק' גלריה גבעון 

ויש לה מבנה של  מנקודת מבטי קבוצת עבודות כזאת היתה מעין טוקונומה
למותר לומר שאיש לא  ., רקע ופיגורותתפאורה ודמויות –תיאטרון שקפא 

הדפסה), ספק פסל, דרך התפתה להכניס את המריונטות האלה, ספק ציור (
לשליפה ניתנות מנקודת מבטי, הן עונות לדרישות של: נוחות לאחסון,  לביתו.

אמור להיות ברגע מתאים, לשינוי מיקום, ולשינוי הבגד (באופן אידיאלי לאספן 
דמיינתי אותן במקומות תצוגה שונים: על גשר  .)אוסף של הדפסות להחלפה

שיש לו ברחוב רמז החוצה את אבן גבירול, בחלונות ראווה, ולאחרונה בבניין 
  טוקונומות מן המוכן (מבלי שאיש ידע על כך.)

  



20  
 

    

  

התחלתי לחשוב באופן ממוקד יותר על רעיון  2017-לאחר התערוכה ב
 'גומחה ותמוכה' המתואר בסיפור., כלומר לנסות לממש את העסק הטוקונומה

או וכך הגעתי להעמדת הציורים בחלל כמבנה ארכיטקטוני פשוט של מעין קיר 
 .ישגם מייצבות אותו בחלל וגם יוצרות חלל מינימלי, סימבול עם תוספותמחיצה 

חסון או לקיר לנדוד בבית וגם להתפרק, ללכת לא הטוקונומות ניידות ויכולות
  כציור רגיל.
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  בודות נפרדות בתערוכה כטוקונומותע

קיר, מחיצה,  –ואם חיללתי את טוהר הציור בכך שהעמדתי אותו כאובייקט 
גומחה, אני לא נרתעת מהוספה של חלקי לבוש ואפילו הסתרה של חלקים 

בצורה כזאת הציור נפתח לא רק  .בסידורים משתנים ממנו בשכבות לבוש חדש
  לחלל אלא גם לזמן.

     

  לקימונו                                      אובי לשני ציורים אובי

  

  שמוצג גם בתערוכה. סידורשימושים אחרים לאותו אובי ההופך למעין צעיף, 
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  צעיפי קרטון גלי
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  חות על ציורים ועל בדים מן המוכןהדפסות מונ

עשויים  בניינים / מעיליםרעיון הלבשת הציורים מאחור במין היה גם בנוסף 
. כאן בתערוכה שהוצגה במוזיאון בית אורי ורמי באשדות יעקב מאוחד מסול

  באצירת סמדר קרן.

  

   2021נחושתן קיבוץ אשדות יעקב מאוחד  בית אורי ורמיאו במוזיאון ב-גבירול-אבן

אני מתכוונת לקחת את הרעיון רחוק עוד יותר עם סדרה חדשה של ציורים על 
  י עור שיונח על עבודות מן התערוכה הנוכחית כלבוש חדש.בד דמו
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  במערב

  .משתנהה תצוגההטקטים מערביים שניסו להתמודד עם רעיון מצאתי כמה ארכי

 אלוואר אלטו

רעיון שינוי התצוגה קשור בשאיפה שלו הארכיטקט הפיני אלוואר אלטו אצל 
הוא מדבר על שינוי התצוגה בהתאמה לסיטואציות חיי אמנות. חיים ו התיךל

הוא התנגד למצב שבו ציורים מוצגים בגלריה נפרדת מחוץ להתנהלות יומיום. 
בוילה מאיראה שלו אותה כינה 'בית לאספן אמיד' הוא תכנן חיי בני הבית. 

קירות מעובים אך ריקים שזזים על הרצפה על גבי יריעות לבד, על הקירות 
יורים ובתוך הקירות ישנו חלל אחסון לציורים כשהגישה אליהם היא תלויים צ

שני הצילומים העליונים הם של אותו מראה ובימני,  בדלתות קלות מוסוות.
  קובעו לתקרה.בסופו של דבר רואים שהקירות יותר, המאוחר 
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  לואי קארה זוןמיבו (למעלה) וילה מאיריאהקירות מעובים ניידים ב –אלוואר אלטו 

בדומה למורס אלטו אומר: "...אין זה תרבותי לראות כל הזמן את אותם ציורים 
בחדר המגורים, אם אתה רוצה להיות מנומס כלפי אורחים עליך לשנות את 
התצוגה למענם..." ועוד, "...אני סבור שהדרך ההומנית היחידה להשתמש 

כמו שאיננו קוראים  באוסף היא להשתמש רק בחלק קטן ממנו במגע יומיומי,
מאה ספרים בבת אחת." והוא מוסיף: "...אנחנו יודעים שבבית יפני לא מציגים 

תמונות רבות בבת אחת, מחליפים מידי שבוע בשבוע או חודש בחודשו..." הוא 
  דפדוף. תוך מציע לחשוב על אוסף האמנות כספר, לצפייה 

אולי מסיבות ם כי א גם אותי מעניין מצב שתערוכה מוצגת בבית שגרים בו
 אמורה לשובוגם  במקור התצוגה תוכננה לדירה שבה אני גרה ועובדת. שונות
אמנות מצב שבו אני רוצה לחשוב ש .ותמשתנאות בגרס , לפחות בחלקה,לשם

 קיומה.מבטל את סיבת מצב כזה  ,בשגרה , כשיבושכמכשולניצבת אינה בבית 
למעשה, אם רכשתם יצירת אמנות והיא נטמעת בבית, לא מפריעה, כי אז לא 

על אמנות ליצור זה רק חצי דיל. באופן אידאלי קיבלתם את התמורה המלאה, 
  . , קשה לביותתחורגטריטוריה נפרדת, 
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  סטודיובאו ב-גבירול-אבן

      

  בחדר שינה כמחיצה במטבח                                     

  קורט שוויטרס

ן שלו "בין אמנות לחיים, מי ששם את כל הנדל וטוטאליקיצוני מי שעירבב באופן 
הוא קורט  –הקומות של ביתו ואפילו שבר את התקרה  3 את –באמנות 
' היה פסל ממנו שאלתי את השם לתערוכה. 'מרצבאו ,)1887-1948( שוויטרס

בין השנים בו חי עם אשתו ובנו ארכיטקטוני ענק שצמח והשתלט על בית האמן 
, הפסל כמעט דוחק את כאן נימוס כמו אצל אלוואר אלטואין . 1923-1937

 המילה מרץ נטולת משמעות כמו דאדא,יושבי הבית, מגרש אותם החוצה. 
עצמה טבעה  הוא אומר שהמילהדמיוני דוקטור בשיחה ששוויטרס מנהל עם 
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. ושהיא צמחה מתהליך היצירה האורגני בתכלית של האמנות ,שלה את שמה
במקום אחר הוא אומר שמשמעותה משתנה עם כל פעולה שנעשית ברוח 

. לפסל ההולך ונבנה, הולך ומצטבר היא מעין סמל מסחרי של האמן .'מרץ'
וקרוב לוודאי  ,ובולע את הבית הוא קרא גם 'קתדרלה של אומללות ארוטית'

הוא חשב שאמנות צריכה להיכנס / להשחיל , כאב. 'שמרץ'שמרץ הוא גם 
דוחה כל גישה בכתביו קורט שוויטרס  .החייםמהלך תוך עצמה ישירות ל

חברתית או פוליטית לאמנות וטוען שאמנות היא מושג קמאי, נעלה כאלוהות, 
וויטרס" כותבת לא ניתן להסבירו כחיים, אינו מוגדר וחסר מטרה. "עבור ש

אליזבט ברנס גאמאר "אמנות היא מרכיב ראשוני לגאולה, כל פרויקט האמנות 
ותהליכיו מתווים את הדרך לשחרור אישי ולכן גם אוניברסלי. הנוכחות האיקונית 

 אמנותשל עבודת האמנות כצורה טהורה היתה עבורו התגלות, 'ריפוי בהלם' ...
מי היה  ".ביקורתית, היא יקום בזכות עצמואינה נסמכת על פרשנות מבחינתו 

  מעז לדבר כך היום?

    

  
  מרצבאו מלפנים ומאחור. 

הופתעתי לגלות את צדו האחורי של המבנה שחושף בצורה נוגעת ללב את 
התהליך ואת ההיסטוריה של הרכיבים של הפסל. את הפער העצום בין החזית 
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טמן חולל בחומרים. תוך כדי עבודה שוויטרס  ששוויטרסלגב והטרנספורמציה 
 מבתי חברים. הגניב לכיסופתקים וחפצים קטנים שלעתים  :"סודות"בפסל 

 מה שמשותף להצבה שלי בבית ולמרצבאו הוא פוטנציאל הגדילה האינסופי
לגובה ואני חשבתי על בתהליך של הוספה הוא בנה קתדרלה . לכאורה

 ם אבן גבירול הנראה מן החלונות הגדוליםפני עגן יאולי כ התפרשות לרוחב
  כנוף שאול ברקע. 

  
  עם נוף שאול סטודיוהצבה ב

ל ציור ש ממדי-תלתכקוביזם חיובי, מימוש  אני רואה את הבנייה של שוויטרס
 ,קוביסטי, בעוד את ההצבה שלי, במיוחד כאן בפורום, אני רואה כקוביזם שלילי

 שטיחותה פוטנציאל את ישותממחש ותשטוח שפורס את החלל לפרוסות כזה
כמו במבנה של  את הריק תבולע האינההצבה את ריקותו,  ותבטאומשלו 

במלים אחרות: יותר משאני  כמו הופכת את החלל עצמו לציור. יאה, שוויטרס
רוצה להפוך את הציור לפסל שתופס מקום בחלל אני רוצה שהעולם כולו יהיה 

   ציור.
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  1909ה יושבת' פיקאסו 'איש                                                                                  

    

  מחצבת ביבמוס 1895סזאן פול מראה הצבה בגבעון פורום לאמנות                   

 משהו שאפשר לומר שנמצא בתווך בין שתי הגישות האלה לחלל היא
. 1924-ב(מרסל לרבייה) ננד לז'ה לסרט 'הבלתי אנושית' תפאורה שהקים פרה
  להחיות מתים. שבכוחהת סתורימכונה מכ האמנות מוצגת כמדע וניצבת סרטב
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  מאתיאס גרונוואלד –ציור המזבח של איזנהיים 

 המוצגות לרעיון של עבודות אמנות ואם מדובר על קימה מן המתים אני חוזרת
היו מעין ספרים גדולי ממדים ושנפתחו ונסגרו נוצריים ציורי מזבח דרך  כספר

. ציור המזבח אולי הידוע ביותר שונים למועדים שנפתחו בדף הנכון בהתאמה
של איזנהיים שצויר על ידי מתיאס גרונוואלד וגולף בידי  זהוהגדול ביותר הוא 

המקורית שלא בצורתו  ,מפורק ומוצב 1512-1516ניקולאוס מהגנאו בשנים 
   במוזיאון אונטרלינדן בקולמאר. ,כספר

           

  המזבח כפי שהוא מוצג כיום בקולמאר      היה במקורדגם מזבח איזנהיים המציג אותו כפי ש

במקור יועד הציור למנזר אנטוניוס הקדוש באיזנהיים, שהנזירים שלו התמחו 
נפגעי מגיפה ומחלות עור. בימי חול הציור, בעל זוגות הכנפיים בבטיפול 

הכפולות, היה סגור כשמה שנראה לעין היתה הצליבה עם גופו אכול הפצעים 
  .של ישוע שכמו שיקף את מצב החולים

    
                   משמאל סבסטיאן, מימין אנטוניוס אבי הכנסיההצליבה, פרט                             הצליבה במרכז, 
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צלוב נדחק לאחור בימי ראשון ובימי חג מסוימים נפתחו הכנפיים הראשונות, ה
והעלייה לשמיים המתארות אושר  , לידת ישונות הבשורהלטובת התגלות סצ

  עילאי.

  

  במרכז 'לידת ישו', משמאל 'הבשורה למריה', מימין 'העלייה השמיימה' 

שים אנטוניוס אבי הכנסיה ואוגוסטינוס החלק הפנימי ביותר המתאר את הקדו 
  נפתח ביום אנטוניוס הקדוש שעל שמו נקרא המנזר.

  

  

עם תצוגה מתחלפת עבור ציורי דמויי ספרים להבדיל, חשבתי על מתקני תצוגה 
  הקרטון הגלי ששניים מהם מוצגים בתערוכה.
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  לציורי קרטון גלימתקני אחסון ותצוגה 

  

  סר ג'ון סון

 ) בלונדון.1753-1837ן (ן סודומה אפשר לראות במוזיאון ג'ו תקןמ

 –נוסף לשיא  זהו למעשה בית המגורים של הארכיטקט האנגלי ובו מגיעה
לאורך שנות ן לאמנות. "ש נדליקדלהנכונות ה -הפעם כפרוייקט של אספנות 

   ן למען יצירות האמנות."הוא למעשה רכש עוד ועוד נדלחייו 
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  ןן סוג'וגלריית הציורים במוזיאון 

כמו מתכווץ  ,שחק בקני מידה שוניםהוא מו שנה 40-הבית נבנה במשך כ
ומתרחב סביב הצופה. ישנם פרוזדורים שהם ממש ברוחב כתפיים ולעומת זאת 

  . חללים שנדמים כמונומנטליים (בקומת הקרקע)

  

זאת ה הציורים נאמר שבשיט גלרייתעל  –אין מידה קבועה נדמה שלחללים 
התצוגה נות לשיטת נאמ רואים שובוכך  ,פי שלושה התצוגה שטח הוגדל

חלק אחר. כשפותחים את שתי שכבות הציורים  נחשףהחלקית, בכל התבוננות 
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מתגלה מראה קסום של פסל נימפה והמבט נופל לעומק אל מה שהוא קרא לו 
השתמשה בראיון על מוזיאון ג'ון סון בביטוי  הפסלת פילידה ברלוחדר הנזיר. 

הבית מתוכנן ומאורגן כך שהמבט יכול לחדור דרך חללים, לטפס  –'קווי מבט' 
הבית הוא התממשות בחלל של רעיונות פיוטיים, ולצנוח עמם. ניתן לומר ש

הוא מין מוח מלא  ה עמן.מזדה שהארכיטקט / בעל הביתדמויות ומוקדש ל
. הגישה שלו היא ויצירי דמיון מחשבותת היסטוריים, בפיתולים, זיכרונו

רעיון האוסף אינו בלתי דומה לרעיון אנטיתזה לגישה המינימליסטית היפנית אך 
מבוטא בצורה הוא  כאן .המרכזי של התרבות היפנית: היות החיים בני חלוף

 ,נוכחות המוות נמצאת בכל מקוםהחלל הופך לזמן דווקא דרך ריבוי.  ,הפוכה
כדי ב, שרידים, בשבריםחפצי האמנות שמקורם בתקופות שונות בעבר, בב

הסרקופג  –ן עשה ן סוהבית עומדת הרכישה הכי יקרה שג'ובמרכז וממש . אפר
  ולמצרים עוד אחזור. לפנה"ס סטי השני.  13-של המלך המצרי מן המאה ה

    
  גומחה מוקדשת לשייקספיר                       סרקופג סטי השני

, כמו זו שמוקדשות לרעיון רוחני הוא מאמין בגומחותנראה שגם בנוסף, 
   עם פסל טורסו שלו וציורים שנעשו בהשראתו. קדשת לשייקספירוהמ

  פרדריק קיסלר

חללים מתקפלים שמתרחבים ומתכווצים סביב הצופה, סביב הגוף האנושי, הם 
של הקוריאליזם והארכיטקטורה האלסטית של פרדריק המוצהרת המטרה 
ן אנשים לבין הדינמיקה של אינטראקציה מתמדת בי"קוריאליזם: קיסלר. 

ניסיונות אנושיים, ת. קורלציה בין אובייקטים, צבע, סביבתם הטבעית והטכנולוגי
עיצוב התערוכות שלו היה ההיפך מהקוביה הלבנה.  "סביבה בתהליך רוחני.

נם מדובר בתערוכה ולא בהצבה בבית אך התערוכות משקפות את החזון אמ
האור, לפחות בחלק מן התערוכות התעצם וכבה  הארכיטקטוני של קיסלר.

, כך החלל העוטף את הצופה נלוש בנוכחות הצופה שלרגעים נותר בחשיכה
  .ידי האור-מחדש על
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  ניו יורק 40-, מחצית ראשונה של שנות הפגי גוגנהיים בגלריית "אמנות המאה הזאת" שלתערוכות 
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מי ים, למצִר יצירות אמנות שמוצגות בחשיכה מחזירות אותי אלפי שנים אחורה, 
החיים כי  ם שלאך לא להנאת ,שנתנו מקום פיזי ומנטלי חסר תקדים לאמנות

סיפור  על קירות הקבר צויר ונכתבאם לשימושם של המתים. עם זאת 
זהים בכל לחיים  יהיוהחיים במוות מצופה היה שאוטוביוגרפי של חיי המת, כי 

  טוענים המומחים.כך נצחיות,  בתוספתשבכאן 

  
  שנה 3300-מלפני כ קבר נפרטארי

  

   שנה. 2100-מלפני כ 6-קבר רעמסס ה

  נושא תערוכתי הבאה, אם תהיה. מטבע הדבריםהמוות והמצרים יהיו 
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אני אסיים עם ביוגרפיה שמוצגת באופן צנוע יותר ב'קופסה במזוודה' של מרסל 
של דושאן שהכילה רפליקה ממוזערת של עבודותיו. הוא יצר כמה עותקים 

הרעיון שביוגרפיה נפרשת בחלל, מוקטן ככל שחילק בין חברים. המזוודה 
  ם.שיהיה, מעניין אותי בשלב זה של עבודתי, של מבט אחורה ושל סיכו

    
  1935-41 קופסה במזוודהמרסל דושאן 

ת ודיגיטלי היא המחשב והעבודותהשתעשעתי ברעיון דומה כשהמזוודה 
  ת.ווירטואלי

 
  2022, 2010-11דאגה לדואבים 
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  2022, 2014-17בגדים לשום איש 

  

  

  

  

  2022נורית דוד מאי 

  


