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 הקדמה
מחויב , עקרוני, עבודתה המרהיבה והמדוייקת של אתי יעקובי מציינת עבורי מופת נדיר של ציור טהור  

הנמסרות כאן אני מבקשת לשמר ולהציג את האיטיות בה  שבע השיחותב.  חף מלשוניות, לעצמו ללא סייג
ואת סוג , את תחושת הנפסדות היסודית שלהן אל מול התופעה הציורית, התגבשו מילים סביב ציוריה

 מוחלט בעיני ועל כןתיאורי של השיחות הללו ערך מאוד לאופיין המפוזר  .הקשב הדרוש בפגישה עם ציור
המאמר . עריכה פחותה בהרבהעם אתי אלה עברו , בספר זההמקובצות בניגוד לשיחות אחרות במכוון ו
 .מיד אחריהן והוא מובא כאןהתגבש אצלי במהלך שבועות אחדים לאחר הפגישות עבודתה על הסדור 

 
לא מיקומן של התמונות המצורפות . השיחות התנהלו תוך הסתכלות מעורבת בשיקופיות ובעבודות עצמן)

 (  .אחר השיחהעוקב בהכרח 
 

 8שיחה 
 

 ?אנחנו מסתכלות כרונולוגית   -תמי  
 

בעצם זה , לא,  מלפני, לא. זה מבצלאל   -אתי 
  - -אחרי 

 
 ?81-81את בת ? היית ילדה כאן   -תמי 
 
יש .  שנתיים אחרי. אחרי. זה אחרי בצלאל   -א 

 . כאן ארבעה בדים שהם בסוף ציור אחד
 
 .זה נראה גדול  -ת 
 
 חלל של גלריה , חללי תצוגה, ציורי חללים', ציורי מוזיאון'הייתי עושה מן . זה גדול  -א 

 …פסל, תמונה-קיר;   זה מן מבט על חלל פנים: גם  רואים. למשל      
 
   כלומר מהרגע הראשון מדובר בציור של   -ת 

 ?ציורים       
 
 .זה מה שציירתי,  עוד לפני זה. כן  -א 
 
 אתי 'כלומר אפילו לפני שנולד הציור של   -ת 

     -כבר מדובר בדבר הכי בסיסי לך ', יעקובי       
 ?ציור של ציור       



 
-  -את יודעת  –' משהו'תמיד יש פה .  אבל מאידך יש כאן גם כיסוי של קומיקס. כן -א 
  'עליון'תמיד קיים גם הדימוי ה    -ת 

  ?על הכל' מודבק'ה         
 
 . כן   -א 
 
   מה אז עשה לך , וזכור לך איזה מן נימוק היה לך אז ביחס לרביעית הציורים האלה  -ת 
 האם כבר היה כאן העניין המודולרי של העבודה , כוונתי?  מהרביעיה  ציור אחד      
 ?המאוחרת      
 
 .גם בדרדסים היה דבר כזה וגם היום זה חוזר, כן, בטח  -א 
  
 ?יש שם לציור הזה  -ת 
 
   -    -   -    -א 
 
 ?איזה רפרנס את יכולה לתת לי, מאמרלואם אצטרך אותו  -ת 
 
 .אין בעיה, אני אדע, אני פשוט אתן לך  -א 
 
 ?להגיד ההוא עם הארבע חלקים  -ת 
 
 ובמרכז , (Diego Velázquez) זו הפיגורה מתוך ולאסקאז. זה מהדרדסים? וזה את מכירה. כן  - א

 .החלל  המוזיאלי :ישנו המבט שכבר ראינו       
 
 ?מהטלויזיה ,מן קומיקס לילדים, תסבירי לי. הם הדרדסים ילא יודעת מאני בעצם   -ת 
 
  .ויש גם בובות כאלה. כן  -א 
 
  ?איך הם נראים הדרדסים    -ת 
 
 ?את רואה אותו. הנה כאן יש אחד ששוחה   -א 
 
 ?הם שובבים   -ת 



 
  . Grünewald(Matthias) הנה כאן יש ציור אחד עם גרינואלד   -א 
 
 ?הם שובבים הדרדסים האלה, גידית   -ת 
 
 .כן   -א 
 
  הן מן מאקס ?  חשובות לך הדמויות האלה? הם עושים תעלולים, מה הם עושים   -ת 

, לקורא פוטנציאלי, תני לי  (Max and Moritz)?ומוריץ כאלה
   , גרינוואלד, ולאסקז. קצה של חוט, חוט

 ! ?…דרדסים
 
 .הם משפחה   -א 
 
   זה ?  מה הם עושים?  והם מקלקלים דברים   -ת 

 ? צורות', טהור'פשוט ענין פורמלי        
 
    בעיקר  . הסתכלתי על הציורים. הייתי מקבלת חוברות בגרמנית. אני לא יודעת הרבה  -א 

 את . כאן זו כיתה, שוב החלל; הנה ציור שאני אוהבת. זה ציור. הסתכלתי על ציור       
 והנה שוב ... השולחנות המורמים; כיתות אמריקאיות? מכירה את הכיתות האלה       
  הכל מושטח לתוך ? את רואה, גם טבע  דומם נכנס, צנות מאמנותשוב ס, הדרדסים       

 זה  –והספרים .. ירקות, הרבה פירות יש פה …הנפח המשונה הזה של הכיתה המורמת       
  יש כאן גם .  דברים שאלן כבר הציגה, 11-הבאים  הם ציורים מ  - - -.  הקומיקס       
-  - -תמונות שהשמדתי        

 
 ?כל באקריליקה  -ת 
 
 .  כן  -א 



 
 
 השמן לא ממש שייך לסוגיות ? זה קשור בודאי לכך שאת לא מתענינת בציור שכבות   -ת 

 ?נכון,  האלה        
 
 .אבל לא רק זה, נכון   -א 

_  _  _ _ 
      
  יש עבודות , רגולרית, הן שואפות להסגר לצורה מוכרת. יש גריד מסוים לכל העבודות   -א  

 .עיגול או עיגול  בריבוע, והרוב אל עיגול, או המעוין, הריבוע  שנסגרות אל         
 

       (Jean-Honoré Fragonard)ר אוהדמות מלמטה היא מפראגונ  - - -הרגליים למעלה זה קומיקס ...         
   - - -זה הציור הכי בשל  מהרגע ההוא         

 
  הציור   - -(Henri Matisse)כי הוא כל כך מאטיסי , מפתיע -ת 
  , (André Derain)לדראן , שלך שולח  אותי להרבה ציירים      
 אף פעם לא , (Paul Cézanne)כמובן  ןאלסז ,(Raoul Dufy) לדופיי      
 של המחווה שלך   Ghost-ה, וכאן זה שונה, למאטיס      
 .מאטיסיותלובש לרגע פנים       
 
                 ציורים אז הנה ה Ghostsאם כבר מדברים על  -א 
 הצגתי את הסדרה של הכדורים  .השחורים      
   . אלה התקדימים, התערוכה בחיפה  מאוחרת יותר  18-אלה מ.   באוניברסיטת  חיפה     
      . חזקה של  סידרהיש כאן סדר רץ  ותכונה , לעבודה בחיפה היה ממד של הצבה בחלל     
  קבלתי פרס עידוד  . אני אציג אותם בירושלים במוזיאון     

  .היצירה     
   . יופי -ת 
  .  מזל טוב     
 אלה ציורי      
   !  עיניים     
 אלה ציורים     
 של      
 (כשמן של יצירות מאת מיכל נאמן)"! עיניים בשדה"    

 
 .כדוראבל זה . בדיוק  -א 



 
 
  נולד ', עיוור', 'לא רואה'כלומר : לעצמי) -ת 

   '? לא רואה'הציור '? לא לראות'נולד ', עיוור'         
 רואה את 'באיזה מובן פעולה ? פעולה רואה         
 ...זה גם מן ברווז( '? עצמה         

 
 .מן עין, זה כדור  -א 
  
  Shaved         -את מכירה את ה  -ת 

         Bowls סרט אנימציה בתכלת? של דורון רבינא…   

  אשכים דוחפים זה את -זוג כדוריםרואים על מסך תכלת  …מימי העריסה  ...בייבי בלו      

 . …הכי סופט בעולם …סופט פורנו.  דבילי.  מצחיק. לאט, זה לאט בעדינות כזו      
 

 .לא ראיתי את זה, לא. נחמד -א 
 
  :  עוברים מן דרך כזו  -ת 
  – (Johns) ונס'של ג 'אשכים'מה      
   ושהי - 'אשכים/ציקדות'ה      
 קודר על מאוד מן סיפור       
דרך משהו , ואי יכולת ציור      

של כזו מן צהלת גיחוך  –פתאום  –ל , (נאמן) של מיכל" עיניים בשדה"עוד יותר עגמומי ב

…דורון
 Ghost? אקשן –,  אצלך, ועכשיו כאן (רבינא)

מצד אחד . זה עוד לא לגמרי  ברור לי! ?של אקשן 
אבל מצד שני יש בו , כל הציור שלך עוסק במוות

אני , אני לא יודעת …איזה פכחון נטול טראגיות

 …אני על יד דברים …מסובך …עוד לא יודעת

עונג  כאילו יש את הענין של ה  …שמח זה לא

(jouissance),  אני   -אני לא רואה בדיוק למה מתכוונים
. אבל אני לא יודעת –מרגישה משהו אחר לגמרי 

לחשוב . אני צריכה לחיות עם הציורים האלה
אבל , זה קל. בעיקר להכיר אותם יותר. עליהם

אני לא יודעת   - -נעדר קלילות באיזה שהוא אופן 
   גם חיוניות זו לא המילה שמוצאת חן - - -נראה  - -



      . זה לא, אבל לא, כאילו זה העניין …בעיני      
 של , של קבלה, בחיוניות יש משהו פוזיטיבי      
    זה לא מה שעולה לי . אפירמציה של חיים       
  , מאוד, כן?  פעיל, מהציור הפעיל הזה       
 . לא בטוח? חיוני       

 
 אני סומכת עליך שיהיה . יהיה בסדר  -א 
 .בסדר       
 
 איזה ?  - - -איך אני , חתיכת עבודה  -ת 

 איך אני , איך אני יוצאת מזה …בעיות       

  …לזה נכנסת        
 
  .יהיה בסדר  -א 
 
ויש כאן גם הפתעה מכשפי  יש כאן משהו   -ת 

  - -ביחס למה מצפים בכלל מציור 
 
   בעצם הם נועדו להיות . זה מהאחרונים -א 
 בציורים יש . תמיד יש שד בציור. ציורי קיר     
  .זה בציור.  בכלל זה ככה. שדים     
 
- שטוח. פחידמ. וואחאד שד ...השד -ת 
 ! ?איך זה יכול להיות. מפחיד -המחץ  ו     
  אין לו, אין לו עובי, אין לו נפח    
 ?ו בדיםאאלה ניירות ו... 'אחורי'מ    
 
 .יירנ  -א 
 
 ?מגזרות אלהו  -ת 
 
 .פשוט מצויר בלבן. לא  -א 
 
  זה נפל בערך על הזמן של   -ת 



 ?(אדם רבינוביץ) התערוכה של רבינוביץ       
 .אחרי  - א
 
 ?עניינה אותך התערוכה שלו -ת 
 
 .כן, כן - א 
 
 ?עם הסמיילי,  10-שלי מאת מכירה את העבודות  -ת 
 
 .לא  -א
 
   ,  מחוברים בשרשרת, בגיר, חיריק וו פתוח-מן חיריק  -ת 

 , תרנגולת –' גופים' בין ' ריקים'ממלאים שטחים        
 זה אולי יעניין   ...אני אראה לך פעם, ראש חייל, חמור       
 . יש כדורים  לבנים גם שם. אותך       

 
 .לא ראיתי -א 
 
 י את בכל ציור מלאת, עשיתי מגזרות וכל פעם - ת

 השטח באופן אחר מחתימה עם אותן       
     את הרווחים סתמתי  בסמיילי .  שבלונות      
 ...והכדורים      

 
  אצל אדם רבינוביץ .  נחמד  -א 

 . הראש הוא  סטטי הדימוי של       
  . חשוב ששום דבר לא קורה       
 משהו  –כאן יש  משהו אחר        
 זה בעצם . משהו זז. אנימטיבי       
 את , לפתוח ספר היה כמו       
 כמו להחזיק בספר ? מבינה       
 . פתוח       

 
 איזו דרגת זה באמת להוריד את הציור ל... גרפיטי  –כלומר , זה כבר ממש ציורי הקיר -ת 
 ?זה הענין כאן. מעורטלת פעולהה . אותו' יחזיק'מעט האפשרי שה, מינימום      



 
 .אני אוהבת לחזור  על עצמי. ציירתי כבר קודם דברים כאלה. כן -א 
  
 .החזרה היא תוכן מרכזי בעבודה מסוג  כזה. אני מבינה -ת 
 
 .בכל פעם לנסות מחדש. כן -א 
 

 , שחור זה סוג של אפס …'מהתחלה'של ה! ?או של הסוף, נייר שחור של ההתחלה, כן -ת 
 אני מתה על . להתחיל משחור זה נושא ענק? מי מתחיל ציור מנייר שחור .נייר  שחור      
 ?מאיפה הנייר  הנהדר הזה. גם היסטורית. זה      
 
 .מהכריכייה -א 
 
 ?אפשר לקבל נייר כזה גם -ת 
 
 . אני קונה את זה במחיר מוזל. כן -א 
 
 זה באמת מחבר . וזה כל כך אחר,  הכהות הזו היא הכי מוכרת לי. זה כל כך מפתיע -ת 
 שארית , שארית של ציור, שארית של פעולה, שארית של מבט.  ולי'לעבודות הקיר  מג      
 כלומר  -אבל  זה  , אתה  כבר לא רואה כלום ,כבר אין בכלל מה לראות, של כל דבר      

 אף פעם לא היה אצלך  רגע של מונוכרום . … רואה אותךעוד קצת  הוא –הציור עצמו       

  …ועל מי רואה את מי', עוד קצת'ועל ה, הזה' הוא'יכה לחשוב על האני צר?  גמור      

 …כבוי –דלוק  …איזה מן  מצב כבוי      
 
 . זה כמעט מונוכרום. אל השחור'  מרוקנים'חלק גדול מהם . ישנם ציורי הטבע דומם   -א 

 כל ציור הוא .  'כלום'שם ' אין'       
 מן ציור שנעשה בשניות         
 אם זה לוקח הרבה זמן .ספורות        
 .זה לא מצליח        

 
  שכחתי לרגע את הסדרה , נכון  -ת 

 יצאה כולה  היא, נכון. הזו       
 .מתוך השחור       
 



 , ופנים, יש כאן כל מיני רוחות -א 
 (anamorphosis)ואנאמורפוזיסים       

          ...כאלה     
 
 
 
 
 
 
  (Jean-Baptiste-Siméon Chardin) הנה השרדאן, ויא, אה -ת 
-  - הזה      
 
  .עם החתול של מאנה ... -א 

 
  ( Pierre Bonnard) יש חתול אחד מדליק לבונאר -ת
  . חור שחור בציור -גם ? תואואת מכירה      
  מטמטמים מהחתולים היותר... עוד שד     
 , ענק הוא היה צייר חתולים... שיש     
 ...בכלל... כלבים שלווה     
 
  ?אבל גם שחור על שחור ... -א 
 
 (.שדים מהסוג שלי). על צהוב וירוק, לא  -ת 
  אלה    - -איך היית מקבלת מן פאראפרזה על        
 בהקשר ? מחיפה 2000-ואלה מ, זה, OK?  22-מ       
 דפדוף   –תני לי , רגע –המודל של  הדפדוף        
  ?היית מקבלת מן תיאור כזה? בחושך       

 
 ?לאיזה ציורים -א 
 
         כזה של הציור שלך  -דיברת על מן מקרה על. וגם ציורי הטבע הדומם ,ואלה ,אלה, כן  -ת

 תארת את חווית  הפגישה שלך עם אמנות. שהוא מתייצר מהפעולה של הדפדוף      

   …'או  הדיפדוף הלילי  …'הספר המוחתם'אז משהו כמו . כחוויה של דפדוף בספרים      

 ?…או זה סתם, יש אפשרות לדבר כזה      



 
  .לא  -א 
 
 ? איך את מסבירה את החשק שלך כאן להכהות את זה -ת 
 זו הרי העצמה של איזו תכונה ? להוציא את זה מהאפילה    
  שכבר קיימת ממילא ברפרודוקציות המחורבנות של     
 גדלנו לא רק על דפדוף אלא גם על ?  לא, הציורים האלה    
 יש לי מן   ... דפדוף בתצלומי ציורים גרועים במיוחד    
 בכלל לא משנה מי , כך גרועים-כל, ספרים כאלה בבית    
 קצת יותר , קצת יותר  קודאק. הכל נראה אותו דבר. הצייר    
 . אגפא    
 
 אבל זו . הם נעלמים לתוך החושך. אי אפשר לראות אותם. באמת קשה לראות אותם. כן -א 
אני , את יודעת. של ציורמקסימום מן  - את יודעת, באמתהייתה פעולה של ציור גם       

כאן זה באספרגוס  - - -רק  במגע של מתעניינת 
  –של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . מאנהשל  -ת 
 
 (לא שומעים בטייפ, החדרמתרחקת לעבר פנים ). כן -א 
 
 . ראיתי אותה יותר מפעם אחת. אני זוכרת טוב את התערוכה של הטבע הדומם שלך  -ת 
 
  אבל זה לא . כי לא רואים שום דבר. אני אוהבת את אלה.  כאן מופיעה הטינקרבל  -א 
 (לא שומעים,מתרחקת )   -   - -זה מהתערוכה , מציורי הטבע הדומם      

 

ר  -ת   !וואהו …אי את זהתַּ



 
 . זה ציטוט לציור שלי של שרדאן -א 
 
 .זה היה דחוס מאוד היום -ת 
 
 ? או שנשאיר את זה לפעם אחרת, את רוצה לראות עוד קצת שקופיות -א 
 
 .את אלה נראה אחר כך, כן -ת 
 
 . נגמור רק את מה שיש פה -א 
 
 .בסדר -ת 
 
 .אלה -א 
 

 לחשוב  …זה עוד נושא, אוי, כאילו. החושך האלהפתאום אני בבלגן גמור מציורי  -ת 
 ...עליו      
 
 בענין ' דרדסים בכיתה'ה  - -פתיחה של חלון  -זה גם מוטיב שאני מאוד אוהבת  . OK –א 
 . הזה הם די הכי טובים      
 
  ;קודם אמרת מן משפט כזה -ת 
 כאילו  -' דרדסים'היית בכש    
 כך  אחר .היית במקום טוב    
 ואז שוב התבהרו , היית בבלגן    
 באו לך  ...לך דברים    
 אז מה בא אחרי ...ההבנות    
 שאת , הטובה ,הקבוצה הזו    
 ?פחות אוהבת   
 
 .אלה - א 
 
 את זה את  , כשיש הבחנות בין השכבות? כלומר כשהפלאנים של העבודה מבוררים מדי -ת 
 ?נכון, אוהבת לא  את זה את, י'כשיש יסוד קולאז ...כלומר הקולאזיות? לא אוהבת     
 



 .כן -א 
 
 ?"2עולם המופלא "התרחקת היום מה. יות מפריעה לך'הקולאז -ת 
 
 . כן  -א 
 
  כל הסיפור מתחיל   .אני חושבת שזה ברור לי כעת יותר .אבל טוב, לאט, קולטת,  OK  -ת

 . הציור שלך ONE זה אמור להיות. להתבהר      
 
 . כן -א 
 
 זה אנסורי לגמרי, יּו -ת 
 (James Ensor) . לא הייתי מעלה

 …בדעתי שזה ציור שלך
 ?בת כמה את כאן

 
 

 . ביחד …מן גם ללמוד וגם להעתיק, זה היה הכל יחד  -א 
 

 , את הציורים שלך, את מכירה אותם …שרואים את זה באור, משגע אותי האור הזה -ת 
 באור הזה של המכונה  , אבל אין לך מושג איזה זלזול זה בצופה להראות לי אותם ככה     

  …האסון הזה משתכפל לנצח –החיים עם הדפדוף  …לא רואים כלום, הגרועה הזו     

  …כן עבודה אנחנו עושות-גם …נו באמת …התאורה הזו     
 
 . יש פה זבוב (צוחקת)  –א 
 
 ואיזה מרק של צבעים עכורים  וכל , חדר מלא אור, ה קיר מטונףאני רוא .חמוד (צוחקת) –ת 
 שלי ואני אראה את המוסרטת אני אשב בבית עם הקסטה ! ?אחד כזה זה הציורים שלך     

   …-נו …לקבל מושג, אבל בסדר. אי אפשר להסתכל ככה על ציורים. אדם-בן זה כמו      
 מה עם . תסדרי את המכונה הארורה הזו, לא רואים כלום, אתי  --יותר  מדי מושגי, שיט      
 ?התריס      
 
 .לא עובד (צוחקת) -א 
 



 ?בת כמה את כאן? מה זה, (Guernica) גרניקה, (Pablo Picasso)זה נראה לגמרי פיקאסו   -ת 
 
 .זה הציור שהכי השפיע עלי "העלמות מאוויניון"  -א 
 
  ??כן -ת 
 
 . כן -א 
 
 ...לצאת מזה, על זהמטורף עבדת . יות חזקה מאוד'פה קולאזיש  -ת 
 
 .אותו ענין –הנה העבודות עם הגזירות נייר . כן -א 
 
 עבודה  .את כל הדם. להוציא את פיקאסו מהדם זה להחליף את הדם. אני מבינה. ןכ -ת 
 . הטיפוס הזה השתלט לנו על התחום. קשה מאוד      



 
 
 
 
 
 
 
 



חה    2שי
 
 הייתי באה בכל כמה זמן ומפוצצת .  זה למדתי-אבל מה. למדתי בבצלאל רק שנה אחת -א 
-  - -זה היה שם על יד התחנה  המרכזית , את  זוכרת  -להם  את ה      
 
 .אחדהנה עוד אנסור . בטח -ת 
 
 ?אולי זה קצת סזאן. כן, צוחקת -א 
 
 .יכול להיות -ת 
 
  ...אין מה לעשות, אבא שלי צילם.  כל דבר ניסיתי ...הנה גם קצת ולאסקז -א 
 .ועבודה בטינר - -זה על פרספקס  - - -המונוטייפים  -כאלה דברים ויש גם      
 
 , אני מתכוונת לאיורים שלו לדנטה ? ברגע הזה כבר הכרת את מה שראושנברג עשהו -ת 
 ?לי'אחרי בוטיצ, "קומדיה האלוהית"ל   
 
 .לא -א 
 
 בהכרות המאסיבית שלך עם אמנות !  ?הכרתבטוח לי 'אבל את האיורים של בוטיצ -ת 
 ? סטודנטים אחרים בבצלאלל היית דומה      
 
 .שונה מאוד, לא -א 
 
 ?הם לא ידעו מה שאת ידעת -ת 
 
 .לא היה להם מושג. ידעוהם לא  -א 
 
 , נפלת על כל האוצר הזה, מהתחלה, פשוט, ואת. גם אני הרגשתי ככה מול האחרים -ת 
 .ובלעת אותו      
 
 .באתי עם זה כבר -א 
 

 …זה מהדפדוף. גם אני הייתי ככה. באת עם זה כבר -ת 



 
 .בדיוק -א 
 
 .חוץ מלאכול פיטנגומה שעשיתי שם ישבתי אצל סבתא לואיזה וסבא יוסף וזה  -ת 
 
 ציירתי גם . כל מה שראיתי ציירתי. הייתי מציירת כל שטות. הייתי מציירת באופן כפייתי -א 
 . הנה כאן על נייר ארכיטקטים, על כל דבר      
 
 .זה פרגמנט -ת 
 
 .זה מן נייר כתום כזה -א 
 
 .אה -ת 
 
 ?איך קוראים לזה -א 
 
 .נייר מילימטרי -ת 
 
 .זהו -א 
 
 היתה לי בראש קפלה סיסטינית . דברים עולים אחד על השני, שוב מן סצנות כאלה - א
 .שלמה     
 
 היו בכלל כאלה או שפשוט היתה לך , מי היו הציירים שהכי עניינו אותך בתקופה הזו -ת 
 ?קיבה חסרת תחתית      
 
 (לא שומעים את התשובה, רחוקה מהמיקרופון)  -א 

 

 '?מלביץ –נניח  –אי אפשר היה לדמיין שתציירי אז . 82-אה ההכל סביב המ, כן -ת 
 
 . אבל לא ציירתי אותו' אהבתי מלביץ. לא  -א 
 
 ?לא היה מה להעתיק (צוחקת)  -ת 
 
 ! לצייר, זה התחיל הכל מאיזו מן תשוקה כזו אמיתית, את יודעת, לא -א 



 !לצייר -ת 
 
  - -לא נשארו לי הציורים אבל הרבה סקיצות , בואי נראה אם אני מוצאת את זה, ועכשיו -א 
 
 ?כל ציור שלך מתחיל בסקיצות -ת 
 
 .היום לא, כן–בתקופה ההיא  -א 
 
 ?11-אלה מ. היום לא -ת 
 
 .זה היה ציור ענק. אלה עבודות שהשמדתי. 11-מ  -א 
 
 .והלכת והשמדת אותו  -ת 
 
 אבל הוא לא בא . (Folies Bergère) ה’ציור מאוד יפה על הגברת מהפולי ברגזה היה . כן -א 
 הבאר ויש  ווז ...טיפוס אדיש, ממאנה אלא מחוברת קומיקס שהיה בה מן קאובוי צרפתי      
 נורא -נורא -וכל השקיפויות של המנורות , וכוס שהקאובוי זורק, כאן שתי מנורות כאלה      
 . צריך לעשות אותו עוד פעם.  מהציורים היפים שלי -יפה       
 
 .זה באמת פנקס נהדר -ת 
 
 .כן -א
 
 ?לא חזרת הרבה על  הדיימונדס. מאוד יפה-הוא מאוד -ת 
 
 .לא הרבה -א 
 
 . אין את הכדוריות שסוגרת את הציורים כמו קודם, את יודעת, כאן -ת 
 
 .תמיד. יש  -א 
 
 . נושא קרוב לי מאוד םוהמעגלים ההכדורים , את יודעת  -ת
 
 .זה הטוטליות -א 
 היא , המוחלטות והדינמיקה של  הציור היא ההפך של זה, הסגירות, הטוטליות. כן -ת 



 .תמיד מפרקת      
 . כן -א 
 
 זה מתח כזה בין הצורה המושלמת  -ת 
  לבין העבודה , הסטטית      
  והפרוצדורה של העבודה שהיא       
 הדינמיות היא לא מה , דינמית      
- אל -התהליך הוא לקראת. שלמות זה הסוף. שמבטיח שלמות      
 
 .כן  -א 
 
 ההווה . מושעה. הוא מחוץ לזמן. העיגול הוא סטטי לגמרי -ת 
  של הציור שלך הוא בדיוק מה  שפורץ את ההומאוסטאזיס       
  .פורץ כדי לחזור ,סגורהה, של הצורה המושלמת      
 .זה המתח      
 
 .OK -א 
 
 ?אבל באמת איך זה הגיע לדיימונדס האלה -ת 
 
 נשבר על  הואאבל , תמיד רציתי את העיגול? את רואה  -א 

 ?את רואה את זה, הדיימונד       
 
 . אני מבינה -ת 
 
 ?את רואה מאיפה זה בא -א 
 
 שם יש . זה בא מאחורי הבאר, כן -ת
 .העיגול והדיימונד,  את שניהם     
 
 . יש התלהבות כזו להכיל את זה -א 
 
 !איזה יופי! יפה רא-נו זה  -ת
 
 .כבר משקפת –כאן  –וזה . כן -א 



 
 .נהדר -ת 
 

 ------------שתיקה ארוכה---------

 
יותר מכל הדברים מעריכה , בעצם, אני  -א  את 

 לא צר לי על האובדן . הרישומים האלה       
 . כאן נעשית העבודה. של הבדים       

 
 .זאת העבודה  -ת 
 
 .זה המקור האמיתי של הציורים. בדיוק -א 
 
 .אלה פשוט מופלאים -ת 
 
 איפה שפחות ? ואיפה זה בא לידי ביטוי -א 
 .המאמץ זה בשביל הבד. התאמצתי      
 
פה אני מבינה את זה ואני מרגישה את זה עד  -ת 

 את המקומות בהם זה אני מרגישה. הסוף
  !טאק  –יושב  על הנייר       
 
— זה העניין ש, כן-כן -א 
 
  –אבל בבדים אני לא ממש יודעת  -ת 
 
 ?מה זאת אומרת - א
 
 כאן אני רואה , או איפה השגיאה, כדי להבין מה זו שגיאהמהם אני צריכה לראות מאה  -ת 
 זה נורא קשה . בבדים זה יותר חידתי לי. אני מבינה על מה אני מסתכלת. תכף ומיד      
 . אבל אני רק הצופה, את עושה את זה? את מבינה. להבין את זה בדיוק     
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 .זה בעייתי לראיין אותי  -א 
 
 ? מה התחלתי להגיד לך  במטבח. לא פחות מאשר לי לראיין  -ת 
 
 . אלה רעיונות  כלליים, את  יודעת, זה לא ממש טקסט. מודל הציור, על הטקסט -א 
 
 .אבל הוא באמת מאוד מרכז את השאלות. אני מבינה, כן  -ת
 
 .הרעיון של השיטה, השיטה הכללית וז  -א 
 
 .כן  -ת 
 
 . זה אמור היה להיות השלד של הראיון -א 
 
 , צפות היום פרספקטיבות שונות אולי. קראתי בעיון רב את המאמר של אלן גינתון. כן  -ת 
 הפחות , אולי הדיון האיקונולוגי עשוי להיראות כדרך הפחות יעילה, למשל. לדיון      
 . לגשת אל  העבודות שלך, מהותית      
 
 א היה מסוגל לכתוב אבל מי  שכתב עלי אז ל. והזמן משנה דברים, עבר הרבה זמן. כן -א 
 .איך דברים נראים ברגע מסוים, יש דבר כזה. גם זה ברור, עלי  משהו  אחר      
 
 תגלה בדיעבד כסוג של הבשיחה הראשונה דברנו על מה  ש: ועדיין חשבתי לי  -ת 
 בשיחה אז נאחז הדיון , היה מכיוון שכך. את הגופניות של הפעולה הציורית; החמצה      
 כוונתי לא לעבודות שבסוף נכנסו  -באותו רגע  , אבל. 'וכו' אחר'הגוף ה, נדר'על ג      
 אלא דווקא  - (Gustave Doré) ך של גוסטאב דורה"הבדים הגדולים עם ציורי התנ  - למוזיאון      
 הציורים  , נראה שזו הקבוצה שהעסיקה  את אלן במיוחד, המוקדמת  יותר לקבוצה      
-  -אז שם - -' 8לם המופלא העו'מ      
 
       'ציור גברי'שם היה כאילו עניין כזה של , את צודקת, כן –אלה עניינו אותה , כן -א 
  –נשית 'דמות  בושכביכול אני שותלת       
 
 ?הטינקרבל -ת 



 
  טינקרבל לא באה מתוכן מסוים  עבורי אבל . כן -א 
 , היא הייתה בשבילי סוג של חבלה ציורית. דווקא      
 המהלך הזה מעסיק . כמו הפרעה לעין או משהו כזה      
 ? את מבינה', תוכן'אבל זה לא , אותי גם היום      
 
  והוא תואר , מסוים' תוכן'הרי יש פה , כן ולא -ת 
 '? הציור שלה'ברעיון  של אלן באבחנה      
 

 ?  OK-זה מופיע בשם , מאנה,  (Nicolas Poussin) פוסן; זה הולך ככה? את רואה, כמו פה, תראי - א 
 
 "!יש לי גם זנב קטן"וזה נעשה , OK -ת 
 
 ונגיד כאשר אני . כאילו כל אחד עושה חלק מסוים של  הקומפוזיציה ---כולם ביחד  -א 
   אז מה  - -היום   לא חושבת שאני מתחברת במיוחד לציורים  כאלה  - -עושה דבר כזה       

   …רואים שלא  מה שרואים הוא מה, שמסתתר הוא דווקא מה שנראה לעין      
 
 ?בהיר את יכולה לנסות לנסח יותר -ת 
 
 .אותו דבר קורה כאן. במבט שני את  מזהה, במבט ראשון זה נראה קשקוש -א 
 
 לידת 'זה מ  --פוסןשסביב , כי נראה לי שבכל הקבוצות העבודות שסביב גוסטאב דורה -ת 
  - -? כן, 'באכחוס      
 
 .כן -א 
 
 כמו  שאת  - -אז כשאני מסתכלת על העבודות האלה נראה לי  שלא לדבר על ה  - -   - ת

 היום נראה   - -זה יהיה בלתי אפשרי   - -מודל הציור  –עם השלד   - -מדברת היום       
  אבל   - -ום שממנו התחילו את הדיון אז  ברור שכל ציור וציור חוסם ממש את המק      
-  -ברגע  ש       
 
 המבט הזה לא ממש מעסיק , כביכול' נשי-גברי'ה, אבל סוג המבט הזה בעבודות ... -א 
 .אותי      
 



 ?זה קסם לך מאודבעבר אבל  -ת 
 
 דיברתי   אניזה לא ש. חשבתי אז שזהו מבט אפשרי. ככה הבינו את זה ולא התנגדתי .לא  -א 

 .  אבל לא התנגדתי לזה, או שהרגשתי ככה, על זה       
 
 ?כלומר זה דייק משהו  -ת 
 
 .הציורים יש בזה תובנה לגבי, ברור, לא-כן  -א 
 
 אבל אני רוצה לנדנד במשהו שהציק   . כמובן. מזדהה. אני יודעת . אני מבינה  -ת 

  - -באמת רוצה להבין יותר טוב איך ואני , באמת לא מובן  מאיליו לאלן והוא        
 
   ,  מבחינות מסוימות, וגם. שמתי את טינקרבל' גבר'מבחינת אלן במקום של ה, טוב -א 

 ושאלו איפה אני ' גברי'היה הציור הגבוה ה'  …נשי-גברי'חיפשו אז כולם את ה      

 זה לא היה  –נו  …גם בזמנו  …עם  הציור הזה, מה אני עושה עם זה. מתחברת איליו      
 גם בזמנו כתב איתמר איזה  -  - -יש בזה משהו . אבל  בזמנו ככה ראו את הדברים,  נכון      

 ' …פטפוט שמאחורי היופי'שאלן משתמשת בו ב, שהוא מאמר שאני לא נתתי לך אותו     

 …עם הגמדים     
 
  בדיוק על זה רציתי לשאול  -ת 
 .אותך     
 
 ' -ארץ'היה מאמר בעיתון ה -א 
-  --שעסק במראית העין      
 
 הדרדסים בספריה אני את ציורי  -ת 
 היום הייתי מנסה להבין דווקא       
 ולא   , בהקשר של פעולה ותנועה      
 זה   -'  פטפוט שבשולי היופי'ה      
 .לחלוטין. ברור      
 
 !הכי ברור זה היום עם הדרדסים -א 
 
 שלך  הפעולהנראה היום כי מושג   -והחיבור בין ציור קלאסי וקומיקס או אנימציה  , כן -ת 



 ' ? נמוך-גבוה'הוא הכורך אותם יחד הרבה לפני שאלת השיווי שבין ה      
 
 .כן-כן, כן -א 
 
  הצידה פרשנות שמתמקדת בקשר אל  ותאו מזיז, ותאז זאת אומרת שאנחנו דוח. OK -ת 
  ואנחנו הולכות לדבר על  פרוצדורות ועל מבנה , אל הפרספקטיבה של הילדה, הילדות      
     . האופן  שבו אלן חשבה וכתבה', אופנתי'זה לא היה רק הרגע ה, ברור גם. סטה'של ג     
 הדימויים זוהו . (שדות עומק) בנוי על חלוקה מאוד ברורה של פלאניםאז הציור שלך היה      
 גם  ...זה  לא רק כי ככה אהבו לדבר אז. זה הזמין במיוחד פרשנות כזו. ות גדולהבבהיר     
  של הפלאנים הציורית היום אני מבינה שאת רצית את ההמשגה !  ככה אהבת  לצייר אז      
 היום זה  –נו , אבל. לאיקונוגראפיה, השונים ואילו הכותבים נצמדו לדימוי עצמו      
 ? אבל אז ,מתברר      
 
 .אבל לא היתה יכולת להבין את המודל של הציור שלי, הבינו משהו לגבי המראה -א 
 
  ;אלן חיפשה למשל משמעויות בתכנים של חילופי השמות; הזו' טעות'אז בתוך ה. OK -ת 
 , או גוסטאב דורה (François Boucher) הש  ּווּב ןסּוהאופן שבו עברת משמות  ציורים של ּפ      
 שציורי הים נעשים , דברים מוזרים כאלה. לשמות של קלפי המשחק של וולט דיסני     
 הבוקר אוהב את ', 'לא צריך לפחד מהמים', 'איזה  ידיים מלוכלכות' –אצלך , פתאום     

 או פתאום ציורים : זה המיון של אלן, הנה?  לא, תסכימי איתי שזה קצת חידתי …'סוסו     
   . 'הבוקר הוא רקדן מעולה'או , 'יש לי גם זנב קטן'גבוהים הופכים אצלך  למיתולוגיים      
 ! 'מימי הפכה לפיל' –ותראי איך סצנה תנכית כמו  פגישת אליעזר ורבקה נעשית אצלך      
  אלן  שברה על זה את !  'כרישים באגם' –בנות יבש גלעד היא  פשוט  ן שלוחטיפת     
 היא הלכה על , בפרוצדורה של הציור, היא לא חיפשה תשובה פשוטה. ברור. הראש     
  ...רעיונות, משמעות, איקונות , תימות     
 
 .זה מה שזה, זה רק אספקטים של תגובה על הקומפוזיציה -א 
 
 מן  ואבל איז, אני כבר מבינה שאנחנו לא אמורים לחשוב על שום קשרים תמטיים -ת 
 מימי הפכה 'ל 'פגישת אליעזר ורבקה'איך סופסוף את מגיעה מ. תסבירי  לי? זותגובה       
 ? 'לפיל      
 
 . זה כאילו מוציא את הדבר שנעלם מהציור, אלף -א 
 
 .לא מבינה  -ת



 
 . אני מצליחה למצוא שם שמצליח לאפיין את מה שמסתתר בציור -א 
 
 ?'מה שמסתתר בציור'מה זאת אומרת , לא מבינה -ת 
 
 . ציור לא  מבוסס על דימויה: אני אומרת - -זה כאילו אני אומרת לך שבציור מובלע   -א 

 הדימוי של תולדות האמנות הוא לא . הציור  הוא לא עליו. הדימוי הוא תמיד ברור       
 של גוף העשייה זה משהו ששייך ל. הציורשל והוא לא הדימוי , ל הציורברקע  ש       

 ' מימי הפכה לפיל'  …ילו הגוף מפנים  את הדימוי ומוציא אותו בצורה כזוכא. הציור      
 . זה כמו חיבור של קומפוזיציה במוסיקה      
 
 .אני רוצה לשמוע אותך עוד. כן ולא. חצי מבינה -ת 
 
 ?את מבינה, אין שום קשר. זה בעיה להסביר את זה. זה בעיה -א 
 
 ?כאן זה ולאסקז: אני אבין ככהאולי . בואי נסתכל. לא מבינה, לא -ת 
 
 .כן -א 
 
 ?כן, הטווות חוטים האלה, או משהו כזה, (La Fábula de Aracne)'אראכנה'ה, איך קוראים לזה -ת 
 
 .כן  -א
 
 ?כן, מאנה  –וזה ? כן, יצור של התמונותיזו האלגוריה הזו על  -ת 
 
 . החתול ממאנה. כן  -א 
 
 .דבריםכמה , יש פה בלגן מאחורה -ת 
 
 . יש כל מיני דברים, בלגן, כן -א 
 

היש פה גם  -ת    ?כן, ּבּוש 
 
ה-זה טינקרבל. כן -א   . ּבּוש 
 



הזה . ןכ -ת   .ּבּוש 
 
הזה מ -א   . ּבּוש 
 
הטינקרבל עצמה היא פה  -ת   !?ּבּוש 
 
הדמות מבאמת זו , זה לא טינקרבל  -א   היא , כאן, כזה בולקלהזה מן , את לא מבינה. ּבּוש 

 .רק נראית כמו טינקרבל       
 
ה. רואה. אני מכירה את הגברת. עכשיו אני מזהה, אה  -ת   אז מה מניב את השם הזה. ּבּוש 
          WILL GET IN FIRST? WHO ,זה האקט שלך לגבי כל החבילה הזו? האקט שעשית? 
  
 .אספקט שלו. זה תמיד חלק מהאקט. כן -א 
 
 . אני מבינה, בסדר -ת 
 
 .כמו עוד משיחת מכחול. זה כמו משיחת מכחול -א 
 
 .'דבק'את ה. מציין את ההדבקות האלההשם . עכשיו הבנתי. הבנתי, בסדר -ת 
 
 אבל זה יותר משהו שקשור , אפשר להיות גרוע ולהגיד שזו עוד משיחת מכחול  -א 
 .  בפעולה       
 
  על  יםכבר מביט   WHAT FILTHY HANDSאו הכותרת שהשם זאת אומרת. קשור בפעולה -ת 
 השם הוא פשוט מציין של . אשר נמצא לפניךתכונה של הציור מציינים פשוט , הציור      
 . התכונות הבולטות  שלומן באחת מבט       
 
   השמות האלה הם לגמרי . אבל אני לא ממציאה את השמות האלה[  --.  ]בדיוק, כן -א 
 זה היה  ...בשביל קלפים של ילדים, מישהו תירגם מאנגלית לעברית. עקומים      
כדי להבין את השמות צריך לתרגם  ...מישהו שבכלל לא ידע אנגלית... 80-בשנות ה 

אבל רציתי שישמרו על התכונה , לקחתי מישהו שיתרגם בחזרה. אותם  חזרה לאנגלית
חשבתי על זה אחר [ - -]כרון ילדות שלי זה כן מתחבר חזק לז, טוב, אבל ...של הקלקול

אחרי שביקשת ממני שאמליץ לך על הספרים שהייתי רוצה שתעייני , כך אחרי שאמרת
היה , של אמנות, הדימוי הראשון שלי, כשהייתי ילדה: בהם לכבוד הפגישות שלנו

לא כמו מישהו , ואני מרגישה כמו מישהו שמדפדף ...שאלת אותי איזה ספר. דפדוף



משהו  –השמות של הציורים שלי קשורים בזה . אני מדפדפת גם  בטקסטים. אשקור
דפדוף יכול , את מבינה, אחתיש תמונה . עובר מהר בתודעה ביחס לדבר, שחולף ככה

הדפדוף  ...כמו בספרונים. רק התנועה? מה נשאר מן הדפדוף. להיות כל מיני דברים
 . דברים מאניש

 
 .ולי זה כל כך ברור'היום אחרי הספרונים בג. זה אז אי אפשר היה לראות את. כן -ת 
 
 ברמה מסוימת הם הרבה פחות מפותחים  ,(8העולם המופלא [ )--]והציורים האלה . כן -א 
 זו מן נסיגה אחורה . שם ענין הדפדוף היה שקוף מאוד. מן הדרדסים שהיו לפניהם      
 . מבחינות  מסוימות      
 
 .  המהלכים האלה ,דברים מוכרים, כן -ת 
 
   - -אני אראה לך עוד אף על פי שאת הרוב השמדתי , כאילו הטוב היה הדרדסים. כן -א 
  הייתי צריכה את , והוא מאוד לא אהב אותם אז השמדתי, בערך 18-ב רהלכתי  לדבי      
 . הבדים      
 
 !?עד כדי כך התרשמת ממנו -ת 
 
  האמת  ...הרבה עבודות שלי השמדתי ...-והייתי צריכה את הבדים , אני יודעת -א 
  , המאוד מינימליים, ואז באו הדברים השחורים ...שהרישומים  של זה מאוד מוצלחים      
 .שזה גם טוב      
 
   - -מה הייתה המחשבה שעברה  לי בראש  -ת 
 
 אז הרכיבו לי את הענין , והנה מזה יצא כאילו שיש פה פאלוס קטן, את מבינה  -א 
  -  -שיושבת על הגבר כאילו  והאישה   –הפמיניסטי       
 
 .כן -ת 
 
  הרי זה ברור ? את מבינה! אבל היה הרבה יותר חשוב כאן העץ מכל הסיפור הזה  -א 

 . אין  כאן שאלות, זאת אומרת זה באמת ברור. למה להתעסק עם זה, מאיליו       
 
 שזה העניין כאן  OKאפשר היה להגיד  - -ני חושבת על עוד משהו שקשור בתנועה א -ת 
-  -אבל       



 
 .אבל זה העניין - -העסק עם  התנועה , זה פשוט לא במיוחד מוצלח פה - -  -א 
 
 אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שקשור בסוג ההטלה הזו של חפיסת , אני מבינה  -ת 

 מעצם זה שזו חפיסת קלפים עם שמות . יש כאן חפיסת קלפים. קלפים על  הציורים       
 של סדר , ההצעה היא כאן של איזו אקראיות, וציורים וכל מה שלא  יהיה על קלפים      
 ? אקראי      
 
 . היה צריך לארגן אותם בסדר כרונולוגי ולהדביק אחר כך בספר. אבל זה לא היה ככה -א 
 
 ? ואת הלכת לפי הסדר של השמות. הבנתי, אה -ת 
 
 .לא מה פתאום -א 
 
-  -אני מנסה לברר לעצמי , רגע -ת 
 
 . עשר קלפים בונים סיפור-בין תשעה לשמונה, יש כאילו את הסיפור שנבנה ממשפטים -א 
  נןויש. הסיפורים הארוכים הם בני שמונה עשר קלפים והקצרים בני תשעה קלפים      
  ...ת שמטיליםהקוביו      
 
 ?ומה שמעניין אותך בקומבינטוריקה הזו זה המודולריות -ת 
 
 . התחלה וסוף –זה בנוי כמו קומיקס , ובעיקר המבנה של קומיקס, גם -א 
 
 .כן -ת 
 
 . והמשפטים גם יוצרים סיפור עם התחלה וסוף -א 
 
 אלא , אבל את לא כל כך מתענינת בהתחלה או בסוף או בזה שיש התחלה וסוף. כן -ת 
 ?  על הפעולה שלך כציירתכזה מודולריות מסוג , במודולריות כשלעצמה      
 
 . כן  -א 
 
 .זה מה שמעניין אותך -ת 
 



 מבחינתי זה מייצג את כל , כמו שכאשר אני מציירת אני בוחרת נגיד ארבע מתוך תשע -א 
-  - -אבל לא מייצג את ארבע , התשע      
  
  , כתבתי לעצמי ,כאן ,ועכשיו מה עוד. אז זו הייתה שאלה אחת שמאוד הטרידה אותי. כן -ת 
 באמת  וכשאמרתי שלמוטי עומר היו הערות שמאוד ראויות בעיני לפיתוח אז ז, כן      
  מבט בשדה האמנות אודות ההמחשבה הייתה       
 .כבשדה פעולה      
 
 OK. -א 
 
 .  אני חושבת שזו הערה מאוד יפה -ת 
 
   אלן הביאה לי אז את הטקסט שלו ובאמת אמרנו  -א 
 . שזה מאוד יפה      
 
  . במחוזות האמנות' ריגול'וההערה על ה. ההערה על דושאן, יש כאן עוד משהו ,והנה –ת 
  קצב  -ומה שעוד עניין אותי כאן  . וגם אני אוהבת את זה שיש לי מה לחשוב מפה הלאה      
   זה הרבה יותר  ...את קולך, הרעיון שמול מישהו אתה מוצא את הקצב שלך; מול  קצב      
  אל זה , אל הספורט, פה זה ממש קרוב אליך ... 'נשי-גברי'מפעיל אותי מהעניין של ה      
  - -זה שכלפיו אתה מגיב בפועל  ...שצריך את מי שירים את הראף, ך את היריבשצרי      
 
 
 ...בעצם, אבל אני לא מגיבה כאן לאף אחד  -א 
 
-  -העיקרון של הפעיל , בסדר  -ת 
 
 . בסדר -א 
 
  גם  הרעיון שהמבנה הציורי מושתת . זה דבר שאני אצטרך לפתח אותו בעצמי אחר כך -ת 
 לא טופלה   .עומרעוד הערה מצויינת של , ה אינסופית של קליטה ופליטהעל  זרימ      
   הרארכיות -האנטי      
  של הציור שלך      
 . הזה  alloverness -מהכיוון של  ה     
 

 .נכון  -א 



 
  'ממלאה'שאת ', מילוי'וזה מתקשר לי לדברים שאמרת על זה שאת מציירת ציור של  -ת
– שטחים      
 
 .    'ממלא שטחים'זה במידה רבה ציור ש, כן  -א 
    
 אני . לאותו משפט נהדר שלך על האוטוארוטיזם של פעולת הציורד נוסף שקשור לי מצ -ת 
   - -חושבת שאם מדברים על ציור המושתת על זרימה אינסופית של קליטה ופליטה       
 אז   - -ואת מתארת אותו גם כחסר מטרה       
 . מבנה של עונג הכרח מדברים על      
 
-  -התערוכה הזו בוטה בעיסוק שלה ב  -א 
 
 .בעונג -ת 
 
 . כן, בעונג -א 
 
  ?לא, כל הציור שלך יש בו את זה -ת 
 
 '  נושא'אבל אז שמתי את זה כאילו גם כ, בטח-נו, כן -א 
 . של הציור      
 
 ?המתרחצים, חוגגיםה -ת 
 
  .כן -א 
 
  הסצנות וכל  –ת 
    , הארוטיות     
 ...הבאכנאליות     
 
 
 . שילבתי את הדמות של במבי בסצנות האלה. אבל כן, לא בדיוק. כן -א 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ?ארוטיזם-כאחד הגילויים של אוטו ...במבי  -ת
 
 . משהו כזה, כן -א 
 
  היו לך שם אינטואיציות   -ת 

לוולט !  נורמליותלא        

 .דיסני  עצמו יש אינטואיציות לא נורמליות
 
  , ישנם הציורים הרומיים. זה מתחבר. כן -א 
 ...הארוטיים      
  ?הרקולנום, פומפי  -ת 
  - -במבי וילד . ציור מסוים מאוד . לא -כן  -א 
 ?  הזוג על המיטה -ת 
שהילד מוצג כמן  ...במבי כזה, לא-לא-לא  -א

  - -ריקוד של מאטיס בכמו , במבי כזה
,  השחיין שתופס את עצמו ,ו כמו אצל פיקאסוא 

  - -שחיין -הרקדן
 
  באיזו שיחה עם דיוויד סאלי מישהו שאל על הקשר שבין הסצנות , אגב, זה מזכיר לי -ת 
-  -הארוטיות והפורנוגראפיות שלו לבין הדימויים מהקומיקס והוא        
 
 .כתבו על זה בעיתון, אני זוכרת  -א 
 
  לא מבינים ממש את מהות ההנפשה של ציור : ואני זוכרת שעניין אותי מה הוא אמר  -ת 

 , סאלי. האופן בו כעת את קושרת את הבמבי עם מאטיס ופיקאסו מאוד דומה. קומיקס       
 אני חושבת שאצלו . נפשההוא רק אמר שלא מבינים את מהות הה, סתם ולא פרש, אז       
 . באוטוארוטיזם -החיבור בין הסצנות קשור בדיוק בדבר שאת  מדברת עליו         

 
 .כן -א 
 
 ?  על המקום של הקומיקס בתוך העבודה שלך , היית ממש אומרת את זה כך -ת 
 
 ? את מבינה, ליצור השוואות  -אני מתכוונת  ...דימויים ארוטייםשל  בשימושאני נזהרת  -א 
 יש  - -יש הקבלות , יש דברים מקבילים. לא פשוט -אוטוארוטי להגיד  על ציור שהוא       
-  -מקומות בהם אוטוארוטיות  נכנסת       



 ? אוטוארוטיות רק כאנאלוג  -ת 
 
  ...המכחול - -לה דברים כא   - -הפעולה של הנגיעה , אנאלוג לפעולת הציור. כן -א 
 
 אני רוצה . אני רוצה להקריא לך משהו שכתבתי על דורון  רבינא בהקשר הזה. כן -ת 
 שתגידי לי מה  את חושבת על אפשרות הבנה כזו של למשל הסצנות המיתולוגיות בתוך       
 .הציור שלך      
 
 הנוכחות של הסצנות המיתולוגיות באיזה שהוא מקום  היא הדגשה באמת של איזשהו  -א 

 לא רק של הפעולה של הציור אלא גם של עצם  …איזהשהואכלומר ,  ממד ארוטי      
 . הנוכחות של ציור      
 
 רק אוסיף שכמה סעיפים קודם לכן אני : תגידי לי מה את חושבת עליו, אני מקריאה -ת 
 צורנית זה קשור  .המרה בין פי הטבעת והעין, מדברת על המרה שיש בעבודות של רבינא     
 .שהוא מרבה לטפל בו כמובן בעיגול     
  

 וגם איננה המצאה מודרנית כלל , איננה המצאה עין-הטבעת -פיאולם ההמרה   [--]     
  הורסיה האוניברסאלית שלה . ואין לה בסיס מיוחד בחוויה הומוסקסואלית דווקא, ועיקר     
  שאחד מביטוייה עין -ואגינהמצויה בכל המיתוסים הפאגאניים ובכל הדתות בצורת ה     
  [--...]מסביב לאלוהות האליפסה הזורחת, מנדלההיא ה     

 
 . כן -א 
 
 -ת 
הרבה אלוהויות . גם בודהה יושב לפעמים בתוך מנדלה. למשל מסביב לזיווג השמימי של מריה וישו ... 

ביסודן של המרות . שרירי –ועל כן גם גופני , אופטית שביטויה תמיד ארוטי-מתוארות כיכולת ראיה טראנס
טלית כאותו שדה טו, כחדירה מוחלטת, היודע  וגם השולט על הכל, אלה נתפס כוחו של המבט המכיר הכל

תכף אני אצטרך לשאול אותך  - -  לענין אפשרות זיהוי הראיה עם חדירה.  ראיה אלוהי חסר גבולות
  –מהנחדרת , אלא הפוך, רק בלי החדירה, שאלה דומה מאוד

 
 .כן -א 
 
 .תכף תראי איך אני מסובבת את זה על הציור. אני רוצה להגיע לסוגית העונג -ת 
 



אני . בעבודותיו של דורון רבינא ראויה להזכר הפרובלמטיקה של ציור הריון הבתולין של מריה     
אלא מתוך , אף שגם זה מסגולותיה, מתענינת בזה כאן לא על מנת להצביע על עושרה האיקוני של עבודתו

 . ורחהענין שלי בחשיפת סוג הפרוצדורות החושפות את מבנה הפנטזיה של האמנות עליה הוא ט

 . ובדיוק באותו מטבע אני אשאל את זה אותך 
בימי הביניים היו . הכרה, ידיעה-כאן חודדה מאוד השאלה העתיקה על היחס ראיה: לענין הריון הבתולין   

נזירים לאייר את נוכחותו הנמרצת של המלאך גבריאל -וכך ניסו ציירים. להריון הבתולין פרשנויות בוטות
עטופה ומחותלת היטב , המוגן, תולה יושבת לה בתוככי הבית האפלוליהב: בפרשה התמוהה הזו

כלי , מוקפת בסדינים צחורים ללא עוררין, שקועה לה בתפילה או בקריאה בכתבי הקודש, בשמלותיה
אלוהי לפי כל , פורץ לו גבר מכונף, מן החוץ, כאשר מן הצד, טהרה וכל אביזר אחר המעיד על תומתה

וזה שולח קרן אור ישירה המפוצצת את חומת הלבנים החוסמת בינו לבין , המלאך גבריאל -הגדרה 

  …ספרה הפתוח לרווחה נופל, מסונוורת מן האור,  בין הרסיסים, לאחורהבתולה הצונחת 
, כאשר חפצו להיות יותר מנומסים ואביריים עטו את גבריאל בשפע עצום של סמרטוטים מתעופפים    

תחת הפריצה והקיר המפוצץ . מגיש לבתולה פרח, בחזות אנדרוגינית חייכנית והורידו אותו על ברכיו
יניהם אורגנה הסצנה במעבר שבין הפטיו לבית תוך כדי העמקה ככל האפשר את פרספקטיבת הנוף שב

 . מאבזר את כל הסיטואציה" גן נעול אחותי כלה"כאשר טקסט המסתורין של שיר השירים 
נולד   -לפחות משמעות אחת שלו יכולה להיות פריו של עינוג עצמי  –בין שתי גרסאות הריון הבתולין    

הזו יותר ככל שנעשתה הסצנה . יופיה השמיימי של הסצנה המהודרת והמקושטת ביותר בתולדות האמנות
כאילו יופיו של הציור כציור גם הוא תולדה של , מרומזת כך היא נעשתה ציור מפותח יותר ויפה יותר

 . ניהול יחסים עם עצמך –הווה אומר ', הריון בתולין'
 . הפרי של הריון הבתולין הוא אלוהי והאמנות מתמיד חמדה את המעמד הזה, בציור הדתי    

את ההיסטוריה של הנרקיסיזם של המעשה האומנותי ואת ממד העומק של מבנה זו דרך אחת לתאר          
שקדים "כמו בשיר של אלתרמן , המניבה, פנטזיה של חדירה או של נגיעה עצמית,  הפנטזיה של עשיה כזו

 "(…כי אליך ואלי גנך, שוא אציב דלתיים, שב חומה אצור לך, לנצח אנגנך, כי סערת עלי". )"וצימוקים
של " אטאן דונה"את המבנה השלם של גם שלה קובעת ' גרון העמוק'נת הבעילה האופטית הזו על הסצ     

עונג , ראיה ועונג מיני, והופכת שם לאלגוריה סבוכה על מיניות הראיה (Étant donnés)מארסל דושאן 
 . וידיעה

 

 . על היחסים האלה, טוב זה משהו מאוד כללי בעצם  -א 
 
     למשל את , צורניותאני מנסה לחשוב את ה. דושאן האיר דברים לאחור ובכלל. מבני  -ת 
 .שיש בסצנות המיתולוגיות שלךהרבים המעגלים       
 
 ?את יודעת מה אמרה לי פעם אישה אחת שהייתה מומחית בקריאה בכף הרגל -א 
 
 ?כן -ת 
 
 . היא אמרה שהכל אצלי שואף להסגר אל שלמות מעגלית -א 
 



 ... את ומריה הבתולה ! כדורית, כן... הממ  -ת 
 
 ?מה - א
 
 היא ? (Je vous salue Marie)" ה וו סאלו מארי'ג"מריה בסרט של גודאר  את זוכרת את   -ת 

  !כמוך, סל מקצועית שחקנית כדור       
 
 היא הסתכלה וראתה . היא זיהתה את זה אף על פי שהיא לא באה מתוך האמנות -א 
 תמיד . כשיש ריבוע אז גם ישנו העיגול החוסם. בכל ציור שלך יש משהו עגול: ואמרה      
 . דרך אגב, אף פעם העיגול לא שלם. ישנו המעגל      
 
 .תמיד –זה מה שיש במנדלות  -ת 
 
 .כן  - א
 
 אז כאן אני צריכה לדבר , פי  טבעת–במובן הזה אם אצל דורון אני צריכה לדבר על עין  -ת 
 . על הואגינאליות      
 
 .כן בסדר  -א 
 
 . אבל בצורה אחרת -ת 
 
 . טינקרבל היא לגמרי מן פרח כזה -א 
 
  ...וציורי נופים ...עדן-גני, גניםם של ציוריתמיד ובגלל שכל הציורים האלה הם גם . כן -ת 
 
 ?...כמו נורית דויד (צחוק) -א 
 
 ישנו המבנה שלא מפסיק להטריד אותי ביחס !! כמו נורית דויד לאבדיוק  (צחוק)  -ת 

  - -וזה , לעבודה שלך       
 
 .ההצצה -א 
 
 ".אטאן  דונה"ההצצה כמו החוויה הטורדת מ, ההצצה. בדיוק -ת 
 



 שאני חושבת איתן את , זו אחת העבודות שזיעזעו אותי מאוד "אטאן  דונה". כן, ברור –א 
 . העבודה שלי       

 
 ...הוא עשה מיפוי מטורף לדבר. וזה באמת קשור למבנה של העונג, כן -ת 
 
 ראיתי את הסוף של דושאן לפני .  ראיתי את העבודה הזו לפני שראיתי את כל האחרות -א 
 .שראיתי את  ההתחלה שלו     
 
 !איזה כיף לך  -ת 
 
 . הייתי בפילדלפיה  -א
 

 .יא אללה …נכנסת לך לשם וראית את זה  -ת 
 
  אבל את כל תולדות , בעיניים, את זה ראיתי ממקור ראשון. 20-פחות מ,  20הייתי בת   -א 

 . זה מסביר דברים, זה מתחבר. הכל הפוך, זה נחמד ככה!  ראיתי בספרים האמנות       
 
 .אני חושבת שמאוד מסביר -ת 
 
 ! זה באמת נחמד איך שזה מתחבר לדברים שלי  -א 
 
 ביחס לאספקט המהירות יש לחשוב על יחס . וף והעונג וגם הצפיה עצמה כדפדוףהדפד - ת

 . עפעוף-דפדוף: כזה      
 
 .הרי לא ממש מוכרחים לראות את העבודה כדי להבין אותה -א 
 
 ?את מתכוונת, את העבודה של דושאן -ת 
 
 .כן -א 
 
 ?זה מה שרצית להגיד, שבעצם בדיוק במקרה הזה מספיק לדפדף -ת 
 
  ...דרך חור ההצצה ...ודווקא אותה ראיתי קודם כל (צוחקת). בדיוק -א 
 
 ?אבל את מקבלת את המבנה שהצעתי. רק מהספרים. הייתי שם אני לא –ת 



 .זה מבנה היסטורי -א 
 
 זה . אני לא מתעניינת באבולוציה של דימוי. זו מבניות טראנס היסטורית. לא-לא. כן -ת 
 .צורני. משהו מבני לחלוטין      
 
   ציור באמת . את המבנה של הנרקיסיזם בציור, תארת את האוטוארוטיות של הנגיעה  -א

-  -אבל זה לא . זה תמיד מתחבר לאוטוארוטיות. אין מה לעשות, הוא דבר נהנתני      
 
 השאפתנות את  מה שאני קושרת להריון הבתולין הוא - -אבל זה הרבה יותר מנהנתני   –ת 

 ותראי ... להיות אלוהי  –לצייר , השאפתנות אל המעמד האלוהי: הקבועה של הציור       
 מריה וציור קשורים בקשר. לציורי הבתולה, שתיארתי קודם, את מעמד הבכורה הזה       
 מריה הבתולה היא לב הפרוצדורה של  ... לא נושאית, מבנית –יתן להתרה נשאינו        

  .הציור       
 
  –אבל  - -זה ברור , כמובן, לא-לא  -א 
 
 ?כן –ת 
 
 קשה לי בדיוק לחזור על העושר של  -א 
  - -הדברים       
 
-  -טלפון  - -רגע  -אבל    -ת 
 
 
 

חה   4שי
 
  אינו דבר מה ביסודו של דבר פסטורלי -אומרת שהתוכן הארוטישבה והדבר שאת   -ת 

 התכונה של חושניות הוא אלא , אינו מתוקפו של נושא ארוטי כזה או אחר, איקוני       
 זו תובנה . בציורים שלך תומתגברהבנה זו הולכת חושבת ש אני – והציור עצמ       
 ?שצמחה      
 
 . כן -א 
 



 ?2-או ב 8-זה ב, "8עולם המופלא "ב  -ת
 .לא משנה -א 
 ?2או    8-זה ב, אני מתכוונת לציורים העגולים, בשביל הסדר -ת 
 . 2-ב -א 
 .טוב -ת 
 .זה אחרי הדרדסים. אני אראה לך. את לא מכירה 8. 2-יותר טוב מ 8 -א 
 ?התקופה הזו, התחריטים, ההדפסים, את מתכוונת לניירות השחורים -ת 
 . בערך 20. גם זה שם, כן -א 
 . היה בעוד מקומות, ולי'היה בג -ת 
 . אני אראה לך "...טיול הלילי"ה. OK  -א 
  –עם הציור הזה של דורה או המאקס  -ת 
-  -מהגזירות האלה שהיה עושה , כן -א 
 Max Ernst)) .צייר מדהים, כן -ת 

  הוא . אני אעשה פעם אחד כזה. גם בעיני, כן -א 
 .היה  לוקח את זה מתחריטים      
 דברים שעשיתי  אלה, 8-ו  3וזה ?  כן,  2זה      

 זו בעצם הייתה . בסדנאות של איקה בראון     
 כאן יש רק . וזה היה מיד אחרי הדרדסים 12 -זה היה ב. תערוכת היחיד הראשונה שלי     

ובמקום דרדס יש . יש שם רק עיגולים ואליפסות. אין עליהם דברים נוספים, עיגולים
כלומר דג . היה מן דג כזה שמחזיק חץ בפה שלו. ..במקוםיש דימוי   ...נניח מן דג

     - -שותק   –דג  –לא מדבר , כאילו, הוא צייר ...בעצם,  שמחזיק חרב שהיא מן מכחול
זו גם עוד מעשיה מוולט דיסני  ...והפה שלו מלא מים והוא מחזיק בפה שלו את החרב

הוא . ם הוא צריך להציל את עצמו מהכרישעל איזה ילד שהופך להיות דג וברגע מסוי
תמיד יש יחס . חוטף חץ ותוקע לדג הגדול בפה שלו ואז הדג לא  יכול לתקוף אותו יותר

  ...'תוכן'אבל זה לא , את מבינה, לאיזה שהוא סיפור
 
 אני רואה , את אומרת הארוטי הוא לא איקוני אלא תכונה של חושנות של הציור כציור  -ת 

 בהמשך עולה    - -? כאן  - -מתחדד בעבודות האבסטרקטיות יותר  הדבר הזה את        
 דברים ביחס לרפיון אבל היא לא קושרת אותם  למבנה  אלן מבינה כמה. עניין הרפיון      
 בואי נראה מה עוד יש לי    -  -    all overnessאצלי זה יהיה קשור במבנים של  ה. הפעולה      
  - -תני לראות   ...מה עוד  רשום לי כאן ...על זה דיברנו ועל זה דיברנו. ..כאן      
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 . התחלת לדבר על מאקס ארנסט  -ת 
 הוא . את אותם תחריטים שמהם הוא עבד, בסדרה עתידית, אמרתי שאולי אשחזר פעם  -א 

 ?לזהאיך קוראים  -לא מתחריטים אלא מ, לא, היה הרי עובד מתחריטים       
 ? טינטות-אקווה, תצריבים -ת 
 הוא היה גוזר . ליטוגראפיות שאיירו רומנים ונכרכו עם הספרים, מליטוגראפיות, לא -א 
 , אני לקחתי  ועשיתי מזה עוד סיפור. ים חדשים'הדפסים כאלה ועושה מהם קולאז      
 כבר המון . פך  לשלםכאן הוא הו –את רואה  -כאן הכדור  , כאן זה לא גזור. סיפור אחר     
 תחריטים זה באמת דבר שמלווה . יש לי אותה בראש. שנים אני חושבת על סידרה כזו     
 . אותי מהילדות     
 ?תחריטים דווקא -ת 
 אני די מומחית . או שתיים עשרה, אני עושה תחריטים מגיל עשר. תחריטים והדפס עץ -א 
 . נורא אהבתי את זה פעם .אין לי סבלנות בשביל זה היום. בזה      
 שאת תמיד רואה וחושבת את השטחים , זה קשור במחשבת הנגטיב שלך :אני מבינה  - ת

 ...את הרקע ולא את הפיגורה, הנגטיביים בציור      
 . יוצא משהו –את יודעת יש הפתעה בתחריט , אני גם אוהבת לחכות לרגע. נכון -א 
 .תחריט וכדרות  - ת
 . בתחריט יש שוני גמור בין העבודה לתוצאה. אהבתי את הלכלוך של זה. דוגמא טובה  -א 

 בשביל התוצאה צריך ידיים .  אבל התוצאה היא נקיה לגמרי, בעבודה יש הרבה מטבח       
 .זה מודפס ורואים תוצאות, נקיות       
 .שמשהו נראה בלי מגע יד –אני מתה על זה   -ת 
   העבודה לכן כבר פחות מרגשת    –בתחריט  –וצה שיצא אני יודעת בדיוק מה אני ר -א 
 אני תמיד אדע לשכור את איש המקצוע הטוב שידע לעשות מה ( כששולטים בטכניקה)      
 . שצריך      
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    אמרנו שנשארים עם  ;ויהיו לי עוד שאלות –השאלה האחרונה לפעם הזו זו תהיה  -ת 
האו עם פראגונאר ו, עם בארוק, רוקוקו        - -אבל , ּבּוש 
 
 כפי שזה , אחד לאחד, אמרתי שלא מעניין לשים את הציור שלי מול המקורות שלו -א 
 בעבר היה עניין מסוים בדבר  ...שליהמפתח לתמונות כביכול לתת את   – לפעמים נעשה    



   ...כולםהייתי שמה את : או. היום זה פחות מעניין להעמיד אותם אחד מול השני, כזה       
 .לא הייתי שמה אותם אחד מול השניאבל        

 
 אני , את יודעת ?אבל בכל זאת היית רוצה שתהיה תמונה מדוקדקת על המקורות -ת 
 ?  ובכלל ,היום ,אבל קהל, עם זיהוי' בבית'      
 
 יש איזו . אני לא יודעת מה הרצון שלי כלפי הדבר הזה. אני לא יודעת. שאלה טובה -א 
 אני לא יודעת אם חשוב לעשות את זה מבחינת הקריאה של , נטיה כן לרצות בזה      
 . בכל אופן לא בצורה של אחד מול השני ...'לא'ו' כן'יש כאן איזה . ואולי כן. הדברים      
 
 בתוך התהליך של העבודה המנסח יותר ויותר את , היום, אז מה בכל זאת המשמעות  -ת 

      מה כן משמעותי היום בעובדה שהמקור הוא סיפור, המבנה של הציור כפעולה       
 אצל פראגונאר וגם ? החומר הזה מעמדמה ? מיתולוגי ויש בו כל כך הרבה מיניות וכוח      
האצל         וזה תמיד גם , עובר אלגוריזציה' עולם–אני 'ואצל קורבה בוודאי היחס , ּבּוש 
 (.של קורבה" פתח העולם)" .איקוני-הארוטי, הסיפור האירוטי      
 
 .כן -א 
 
 זה מה שזה . 'עולם–אני 'הארוטיזציה הזו של היחס  –זה דבר כבד בתוך הציור הצרפתי  -ת 
 ?זה מה שבסוף יש כאן –' עולם-אני' –' ציור -אני? 'גם, אצלך      
 
 לי   קצת מזכיר את המשפט שאמרת ' לםאני עו' –' אני ציור'תראי . אני מנסה לחשוב -א 
 כלומר אם רוצים להדגיש מתוך כך את הארוטיות . זה נמצא במקום הזה. פעם על דירר     
 אבל יש משהו באופן שבו כאילו ציור מנסה להכיל איזה שהוא , אז בסדר -של הטבע       
 . עולם כמורוצה להיות , עולם     
 
 מכאן אני  מקשיבה לדבר שאת אומרת על .  להתחלה וסוףלמשל בסרוב ', עולםכמו ' -ת 
 .למשל ,ציור בלי  מטרה      
 
 . להגיע לציור במצב של מוכנות. כן -א 
 
 חיווי  רק האמנות שהיא. הוא חסר ביטוי, הטבע לא מייצר חיווי'? פאסיבי'כמו שהטבע  -ת 
 .של העולם, חומדת את השתיקה של הטבע      
 
 כל העניין היום . כבר נעשהמוכנות הוא המצב בו כל העבודה שייכת למה שהמצב של  -א 



 זו כאילו . הוא להגיע למצב של לצייר במצב שבו את משאירה את העבודה מאחור     
  –הרפרוף  –הדפדוף . הדברים קורים מתוך פעולה שכבר נעשתה. 'אחרי'הנגיעה ש     
 יש מקום להכשל . אבל משהו בסכנה,  זה משהו רפוי לגמרי. כאילו עבודה ללא מאמץ     
 . כאילו לא קרה כלום. זה עובר. כשזה מצליח  אז אין בעיה. אז יש סכנה     
 
 הכל בתוך התפישה , אני עדיין לא לגמרי מבינה מה זו טעות בשבילךועם זאת ! מרתק  -ת 

 בדוגמא שנתתי לך על דירר אז זה ? מהי בדיוק טעות, שלךשל העבודה כך בהירה הזו        
 אלוהים יודע איך הוא ... אחת אין שם אף שגיאה, 'אדיש', סגור לגמריציור נראה לי        
 אפילו וירטואוז כמו פיקאסו לא יכול !  ?איך בכלל יכול להיות דבר כזה, עושה את זה       
 אצל , זה לא משהו מסדר אנושי... ת דיוק עילאית כזולשים את כל הקווים על הדף ברמ       
-  -מצד שני , כונהים מאיזו מכאילו מתוקתקהדפים שלו נראים , דירר       

 
 . אבל לדירר יש גם עבודות שהן טעות -א  
 
 זה ! לא נראה כמו אמנות בכללזה  ! ?מה זה ... הדפים האלה, הנירות, הדף, אבל הדף  -ת 

 ! נראה טבע       
 
  !הוא צייר בלי טעויות ,רפאל –נגיד  -כי  -א 
 
 ? רפאל. מעניין. אף פעם לא חשבתי את זה עליו !?רפאל -ת 
 
  - -וסזאן . מאנה הוא כמו מכונה. אין לו אף טעות אחת –מאנה גם   -א 
 
 !טעויותרק  סזאן זה  - -  -ת 
 
 .הטעויותוהשיטה מעלימה את , שהוא עשה מזה שיטההיא והגדולה   -א 
 
 ! ובשיטה אין שום טעות, כן, נכון מאוד -ת 
 
 גם קורבה עושה . כלומר הנושא מעניין אותי, אני גם ממציאה שיטה שהיא מעלימה  -א 

 מאידך אצל דירר את יכולה לראות כל מיני אקווארלים . גם ולאסקז. טעויות הרבה       
 . 'בעייתיים'יש שם דברים   - -כאלה       
 
   - -לפעמים נדפק לו בפרופורציות , ןכ -ת 
 



– אבל . משהו פשוט לא טוב -א 
 
 אין טעות את -כשאת מדברת על יש: רגע אני רוצה לסכם את הנקודה שיישב ברור -ת 
 שזה , בעצם מדברת על רמת שימור אחידה של צורת העבודה על כל השטח של התמונה      
  ?מדברותעל זה אנחנו , יהיה רצוף ואחיד      
 
 . כן -א 
 
 .באותה רמה... שזה יוצא שיטתי וגם באותו לחץ. 'מכונה'זה הרעיון של ה -ת 
 
 שהם הצליחו להמציא שיטת עבודה , זו הגדולה של פולוק או סזאן. באותה רמה, כן -א 
  אבל את העושר אני . הם בעצם המוטיבציה שלי. זה נורא יפה .'כמו הציור'שהיא       
 לא מעניין  אותי , מעניין אותי לעשות כמו סזאן או פולוק .מקבלת מהאבות הרוחניים      
– לעשות כמו פראגונאר       
 
 .זה ברור -ת 
 
 .זה גם לא באפשרות שלי, לא רק שזה לא מעניין -א 
 
 .ברור -ת 
 
– זה מקום ש  -א 
 
 .שהיה -ת 
 
 . היום גם יש המון שיטות לעשות את זה. גם מקום שאתה מעדיף להסתיר אותו, לא רק -א 
 היום  עושים את זה באופן  ...טכניקות עיבוד של צילומים, היום מחשב עושה את זה      
 . לא מעניין אותי שימוש  בטכנולוגיה. היום זה תחום של אפקטים במחשב. טכנולוגי      
 השתמשתי בו כדי להוריד את כל  ,וגם. אבל זה גם דבר חדש. רןאני משתמשת במק     
 .הענין הוא לא בזה ...העניין עוד יותר נמוך     
 
 ?מה בוצע במקרן -ת 
 
 .ך"העבודות עם ציורי התנ -א 
 



 ?הקרנת כל סצנה -ת 
 
- זה פשוט הוריד ממני את ה. וציירתי על זה, כן -א 
 
 ?מידה-את הקנה -ת 
 
 "...צייר"אני כאילו לא צריכה ל, אני לא דרוכה ...זה מכתיב, לא -א 
 
 .הציור יצוף...  משחרר לי  את העסק, זה  דומה לעבודה שלי עם מגבים. OK -ת 
 
 זה היה אבל בסך הכל די דומה לאופן שבו עבדתי כשעשיתי ציור . כן, משהו כזה  -א 
 זה היה לעשות מן ציור קלאסי בלי  –רק הפוך  –בציור של טבע הדומם ,  מהתבוננות      
 ...לצייר אותו      
 
 :קוראים   להם, הם יפים – (Harold Brodkey) יש סיפורים של הרולד ברודקי  - ת

       Mode Stories In An Almost Classical    .זה אותו רעיון, קלאסי' בערך'ה', כמעט', 'כמו'-ה  . 
 ? את מכירה את הסופר הזה      
 
 זה מן ציור כזה שמסתכל כבר רק על . אבל זה מה ששרדאן ניסה כבר לעשות, לא –א 
-  -יש שם רק משיחות . זה גם מה שמאנה עושה. של הציור' וישים'ה      
 
 . של הציור  ghost-האת  לצייר –ת 
 
 ויש משהו , אז במובן מסוים יש משהו  שאני אוהבת במקרן. זה מה שמעניין אותי. כן  -א 

   - -כאילו  –זה משאיר את הציור . שאני לא אוהבת בו       
 
 . אפשר לומר שגם מאנה צייר עם מקרן –ת 
 
 .בדיוק –א 
 
 ולאסקז ועוד הוא היה לוקח לו חתיכה מטיציאן וחתיכה מ. מדביק? מה הוא היה עושה -ת 
 . "2"-וב" 8עולם המופלא "בסך הכל בדיוק כמו שאת מדביקה ב. ומדביק, חתיכה מפוסן     
 
– אני מתה עליו , היה עוד אחד. נכון, נכון -א 
 



 ?צרפתי  -ת 
 ?נו, עם הסוסים  -א 
 (Edgar Degas) .דגה  -ת 

- סוסים ש  -נו. לא  -א 
 (Théodore Géricault) .ריקו'ג  -ת 
 . ריקו'ג, כן -א 
 !ק-נ-הוא ע  -ת 
- זה הכל  –האדום  - -ריקו יש הדבקות 'אצל ג -א 
 .כן -ת 
 !  זה הכל הדבקות -א 
 .הוא ענק בדברים האלה -ת 
 .גם ציורים שמאוד השפיעו עלי -א 
 ?ציורי האורוות, שהוא צייר קילומטרים של תחתים של סוסים... את מכירה -ת 
 !כן -א 
 !אין  ...טוב זה - -זה   -ת 
  - -"לילה"ו" ערב" "בוקר" "שחר"  -א 
 ...גם הבן של טייפולו, ובכלל ...בעניין ההדבקות. הרי הם היו מעריצים של טייפולו -ת 
 .טוב הוא המלך, טייפולו -א 
 היה לי פעם . הוא באמת ענק הטייפולו. מלך-בן - והבן שלו, טייפולו הוא המלך, כן -ת 
 ". לוי-משתה בבית"ל חמשת אלפים חתיכות השזל פא      
 !וואו  -א 
 (צוחקות). את הציור הזה מכירהבחיי שאני ? את יודעת איזה כיף שזה היה -ת 

-  -אני  , לא  -א 
 ...משוגע –איזה גודל ( מתפוצצת מצחוק). באמת אחר כך נסעתי לוונציה לראות את זה  -ת
 !וואו -א 
 כל מילימטר בציור הזה ידעתי מהשעות האלה של הזחילה על הרצפה אחרי   - ת

 צריך פעם לחשוב ברצינות ו. (צחוק) ?לא, דרך נחמדה להכיר ציורים (צחוק)... תיכותהח      
 יש לי בין כך . זה לא מצחיק . (צחוק) ?דפדוף או פאזל –מה יותר בריא לצייר מקצועי       
 של הרקדנית טוטו אני מסוגלת לזכור את דגם הרקמה על ה ;כזה מטורף זכרון ויזואלי      
 הראש שלי . אר שראיתי בגיל חמש וחצי'של סטרוינסקי בבאלט של בז' צפור האש'ב      
 אבל. כלום –תאריכים של מלחמות , דברים חשובים. מלא בעיקר בזבל מהסוג הזה      
 . זה כן –קיר באיזה חדר באיזה מוזיאון איזה על  איזה ציורפרטים מציורים ואיפה יושב      
 אותן . וזכרתי את טייפולו לא רק לפי הציור עצמו אלא לפי צורת החתיכות של הפאזל...      
 !!נו, ואז אומרים שהציירים טיפשים. (צחוק)! זכרתי     
 



 מספיק , הייתי מציצה מהצד  -  -ברביעיות , כשמשחקים בקלפים של ילדים (צוחקת) -א 
 (צחוק גדול). הוא מחזיק בידהכבר הייתי יודעת כל מה ש, היה בקצה      
 
 (מתגלגלת מצחוק)! ?והיית מנצחת אותו  -ת 
 

  ...הספיק הגוון של המשולש, ממש לא הייתי צריכה לראות כלום. איזה שאלה -א 
 
 הוא אמר , רפי לביא אמר את זה יפה לגבי כל הענין של אבסטראקט ופיגורטיבי פעם -ת 
 לא חשוב איזה ומאיפה , הרי עשרה סנטימטר מרובעים גזורים מכל ציור, אני לא מבין      
 אז זה נראה . יש בזה את השלם, יש בזה את כל רמברנדט, נגיד קטע רמברנדט, בציור     
 ?לך     
 
 !יוק העניןאבל זה בד -א 
 
 ?כן -ת 
 
 האופן  - -זה הטבע . שאתה יכול לגזור עשרה  סנטימטר כאלה.  בזה בדיוק מדובר. כן -א 
 . שבו כאילו דברים הם באמת שלמים      
 
 !מרפי לביא לא היינו יכולים לגזור עשרה סנטימטר מרובעיםאבל  -ת 
 
 . אני חושבת שכן -א 
 
 ?מה יקרה אם יגזרו חתיכה מהפלקט? מה נעשה עם אלה שיש בהם פלקטים -ת 
 
 .הוא מצליח לעשות משהו רפי. אצל רפי זה לא כל כך חשוב הענין של הפלקטים -א 
 
 ?יש לו את הפורמולה שלו  -את מתכוונת  -ת 
 
 סיי . אני לא  סובלת את סיי וומבלי  ...(Cy Twombly ) והיא לא סיי וומבלי. יש לו פורמולה. כן -א 
 .רפי הוא לא לירי( במיאוס' לירי' מבטאת)  ...וומבלי הוא לירי כזה      
 
 .אני לא מקבלת את זה, לא נכון  -ת
 
 ? לא -א 



-  -ראיתי פעם תערוכה ענקית שלו  -ת 
 .את זאת גם אני ראיתי - א
 ..עם הקלאסיקה, עם היוליסס -ת 
 .אני לא אהבתי את זה -א 
 . היו שם הברקות בלתי רגילות, מדהימה, תערוכה חכמה -ת 
 . בספרים שדפדפתי היה את כל סי וומבלי.  הכרתי את סי וומבלי לפני שהכרתי את רפי -א 
 ?ולא סבלת אותו, מממ -ת 
 .מאוד. אז אהבתי, לא -א 
 ?היום לא, אז כן אהבת -ת 
 .אבל אני חושבת שהוא ורפי בכלל לא קשורים, לא יודעת אם לא -א 
 !עולמות אחרים לגמרי! בכלל לא, נכון זה -ת 
 .ממש אחרים לגמרי  -א 
 .רפי הוא צייר פרא. סי וומבלי צייר מלומד -ת 
 ...אביבי-הוא תל. בדיוק -א 
 ...האיקונוקלאזם הזה. אביבי-תל -ת 
- את הישר יותר מכל אחד אחר יש בו. כן -א 
  ?הישראליאנה -- -ת 
 ...נגיד- -ולא קדישמן . כן -א 
 ?וזה יקר לך .  ...די דוחה... 'ישראל', 'תל אביב, 'הדיבור הזה -ת 
 ?רפי -א 
 .כן -ת 
 אבל הוא בין הציירים הישראליים שאני הכי , של העבודה שליישיר לא בהקשר  -א 
 .כך-כל אין לי הכרות איתו. אוהבת      
 .כן  -ת 
 . דרך האמנות  -רפי מכיר אותי , אני מכירה את רפי -א 
 !הוא מת על זה, רפי, נורא אוהב את האמנות שלך -ת 
 אבל הוא לקח  - -לא הייתי במדרשה ולא. לא למדתי אצלו. אבל אני לא מכירה אותו  -א 
 . כולם חושבים שאני תלמידה שלו. אותי למדרשה ללמד      
 .אבוד לך -ת 

  …אותי' סידרו'…'בנות'הכניסו אותי ל, כן -א 
 

 (צוחקות)      

 
  -  -יש בעצם בארץ צייר אחד , אבל תראי  -ת 
 .כן -א 



  - -להגיד את זה , שבין אם רוצים או לא רוצים -ת 
 .כן -א 
  –הוא היה צריך להיות הרפרנס הראשון   -ת 
 .כן -א 
 וציור שתופס את הגופניות של , פעולה וציור של, לבעיתיות הזו של ציור של הווה  -ת 

 זו היסטוריה , וזה קופפרמן  -כתשוקה , כמשאלה, כנושא, כשאלה, כמהות, הפעולה       
 ...שנה 80של        
 . כן -א 
  -ו , הלכתי וקראתי כל מיני דברים לקראת הפגישות שלנו -ת 
 .כן -א 
 אבל השם , ואנחנו מדברות על כל מיני דברים... אמרתי אנחנו יושבות לנו פה כבר פעם -ת 
 ...לא עולה בכלל, אני חושבת -וטוב  , ודגם גדול, של דגם מקומי      
 . כן -א 
 .מוזר. כאילו זה היה צריך לעלות -ת 
 יש סוג של , אני חושבת  שבעבודות מוקדמות שלי ...כאילו אני נורא - -זה אף פעם לא  -א 
 . קופפרמן השפעה של      
  –זה ברור , הוא גם תמיד היה צייר קונסרבטיבי - -ברור , אני לא מדברת על מראה -ת 
 .זה בא  מהשמרנות. גם אני מאוד שמרנית באיזה שהוא אופן -א 
 ניסיתי ; משהו שמשותף למחשבה שהייתה לי על דורון; לא מהמקום הזה, לא-לא -ת 
 . יציאה - EXITלהציג את דורון רבינא כצייר של      
 . זה יפה -א 
 .גם כרגע פתיחה שלך( מהציור)אני מנסה לחשוב אספקט של היציאה  -ת 
 .OK -א 
 . לא כמשהו שמרניבכלל , בוייסיאנית-אני מבינה את הציור שלך כסוג של מחווה פוסט -ת 
 זה . ודיברנו, כל זה, אני עסוקה בשאלה של איך הציור הזה עומד מול ממשות של חיים     
 זה  –של הציור   Ghost-והשאלה של ה. כנראה ...קופפרמן לא העולם של הציור של     
 . כנראה באמת לא קשור איליו בכלל     
 .כן -א 
 בשבילי זה כל ההבדל . ויש יחס חי  ...יש יחס מת למסורת. יש רגרסיביות, יש שמרנות -ת 
 שום דבר  ...א האגו טריפיות  הזוזה ל. זו לא קידה לסמכויות. כאן זה חי. שבעולם      
 אבל אני רוצה לחזור לנושא של !  לאולד  מאסטרס את מוציאה שם טוב ...כזה      
 ...קופפרמן      
 כלומר היו לי  –בהתחלה המודל שלי לא היה קופפרמן . זה משהו ששייך לשיטה -א 
מחוץ להשפעה גדלתי כבר בדור שעבד ? את מבינה. בניית שיטה מודלים אחרים של 

אני פשוט . אבל זה לא לגמרי מדויק  ...דור שנטרל את עצמו מההשפעה המקומית, מקומית



א רלוונטי כי את הדברים הבנתי הרבה יותר   להוא . לא חושבת שהוא רלוונטי לדיון עלי
אני בניתי לי איזו שהיא שיטה של . יותר מאוחר הבנתי גם את ההשפעות שהיו עלי. מאוחר
שהיא משמעותית מבחינה מסוימת למה  ,בדתי על איזו שהיא סידרה של רישומיםע, עבודה

כביכול בניתי את . היה גריד -איך לצייר   -זה מבנה של שיטה ציורית , שאני עושה היום
לא . אלא בגלל השיטתיות של הגריד, הגרידבגלל אבל בניתי את הציור לא , הציור על גריד

אבל , רציתי שהוא יכנס לשיטה של הציור.  בנראות של הציורהייתי מעונינת שהגריד יהיה 
הוא , למשל. הגריד שלי לא רוצה להופיע למעלה. לא חשבתי שהוא צריך להיראות בציור

אני יכולה לשים . הוא רוצה להופיע בצורה אחרת. כמו שאת אומרת. רוצה להופיע בשם
כמו . משהו כזה –שר ולא עקום או דף של שורות כדי שאני אצייר י, לעצמי דף של משבצות

 . זה די דומה. בשביל ליצור לי משהו (Jean-Baptiste Camille Corot)שאני אקח איזה סדר של קורו 
 . שיכתיב את הקצב -ת 
 . אבל זה לא כמו כששומעים מוסיקה. כן - א
 .אני מבינה -ת 
 ? ...פלטה על השיניים - -מטרונום   -א 
 !וזה מתיישר, זה צומח, זה מיישר את השיניים ...זה מיישר (צוחקת) -ת 
 . בטח לקופפרמן יש גם שיטה  ...זה טכניקות של ציור, זה משהו כזה -א 
 . המחיקותעם  ילעבודה שלי קופפרמן פתאום נעשה רלוונטי לגמרי בגלל העניין של. כן -ת 
 .כן, המחיקות -א 
 בכלל כל מה שעשוי עם , בכל הפורטרטים הגדולים שעולים ומטפסים עד התקרה -ת 
 הראשון מוקרן ואחר כך התיקון  –זה בעצם ציור ש , הגומיות, השפכטלים והמגבים      
 אבל אצל . זה ציור של מחיקות. שבאה מהמחיקה' מהתחלה'ל הוא תמיד ביחס      
  - -קופפרמן בסוף      
 . שכבות -י הוא אנטיהציור של  -א 
 .טעיתי לרגע .וזה הכי לא קופפרמן. נכון מאוד! זהו -ת 
 והציור של העולם המופלא השלישי הוא מדגיש את זה דווקא בגלל שהוא חושף את  -א 
 , ציורים לא מוצלחים. זה ציורים קודמים? מה זה השכבות הציוריות. המבנה השכבתי      
 .  מצד שני זה גם חלק מהציור, בזה אספקט פארודי יש. עברתי עליהם. כאילו      
 ?אבל זה תוכנן כמבנה שכבתי -ת 
 . הציור האידיאלי שלי הוא נטול שכבות. כמו לשים שם של מישהו כשכבה, בסדר, כן -א 
  - -הדבר ההיסטורי הוא אצלך . כן -ת 
 .מסלקת. היא מעלימה. מחיקה זה להעלים -א 
 ...תלוי איך .כן -ת 
 ולי הייתה לי 'נגיד שציירתי את  ציור הקיר אצל ג. את מחזירה לאפס –נגיד בשחור   -א 

 ציירתי מחדש . חזרתי לשחור, מחקתי. משהו הפריע לי, לא בדיוק טעות. טעות אחת       
 ! אין שכבות  -אצל מאנה !  מאנה -וזה . אין שכבות. וזה הסתדר       



   -המילה שבאה לי בהקשר העבודה במגבים הייתה  . קרוב לי גם, זה מאוד מעניין  -ת 
 שהוא לא , זכרונות'  אוסף'ציור שהוא לא . איפוס  -כל ניגוב . לאפס את המשטח       
 זה    Ghost -וה  Ghost-יש רק את ה. רק קרום עליון' סודות'ושאין לו  ', מחביא'       
 .  הזו' עליוניות'הוא מה שמגדיר את ה של הציור   Ghost -ה. בה העליונהבשכ', מעלה'ל       
 כמו אצל  -האחרון ' רוח'ה.  של הציור  Upperness-באנגלית הייתי ממציאה ואומרת ה       
 . זה בדיוק ככה. כמו שאת אומרת, מאנה       
 .ה אחתרק שכב  -ובסוף ,   שכבות–שכבות  –שכבות –שכבות –יש שכבות   -א 
 !הרקמה  -ת 
 . השכבות מעלימות את עצמן –לא  –הוא מעלים את כל השכבות   -א 
 ?איך את רואה את זה, ואצל קופפרמן -ת 
 זה פוסט , זה לא ציור זוכר, אבל, אצל פולוק .שכך זה ברור, אצל קופפרמן זה ציור זוכר -א 
 .  הוא זוכר רק במובן שזו עקבה של פעולה.  הווה ציור     
 , יגלה, והוא מגלה, זוכר וזוכר, הציור זוכר –נס 'ואצל מיכל נאמן זה כמו אצל גו -ת 
 , עוד לפני המסקינג טייפ, מהתחלה. חייב שכבות. הוא האלפא והוא האומגה... יתגלה      
  "...אמא זמן –אבא חלל : "היא ניסחה כך את העולמיות של הציור שלה      
 .כן -א 
 . 'זמן-אמא', חלל -אבא'לוקח על עצמו את כל הממדים האפשריים של  גם זה ו, כן -ת 
 ממה שמעסיק , אבל זה קיצונית רחוק מצורת העבודה שלי, אני מאוד אוהבת את זה, כן -א 
 .אותי      
 ' קצף'זה ה', לא זוכרת'ה –ומה שיש בציורי הדקור הצרפתיים הוא התכונה  הזו . כן -ת 
 .מציאו את זההם ה, הקליל שלהם      
 .הם המציאו את זה, כן -א 
 . 'שטחיים'ובזה הם היו מה שנקרא  -ת 
 .כן -א 
 .  הזו' שיטחיות'וזה היופי של ה. במרכאות -ת 
 , אבל אצלו זה קצת שונה; טייפולו,  ויש את האיטלקי. הם המציאו את זה בגדול, כן -א 
 . אחר take זה      
  ...ואנשים,  אצל טייפולו יש גם פסיכולוגיה ועלילות, טוב -ת 
 . הוא משהו אחר, כן  -א 
 .  אבל סך הכל כבד אצלו –' קל'אומנם , ומיתולוגיה ...ך וברית חדשה"ויש תנ  --הוא  -ת 
 ?כמה, זה לפני ציורי הדקור      
 .מאה שנה לפני -א 
 . זה המון, מאה -ת 
 .טייפולו, זה בערך הזמן של פוסן -א 
 .לפני -ת 



 . אבל זה מנסה להגיע למעמד של פוסן. לפני, כן -א 
 .אבל פוסן הוא לא צייר דקור -ת 
  ...חושב...  הוא צייר מתאמץ, לא-לא  -א 
 .פסל-הוא גם צייר  -ת 
 דיסני ; מבחינתי זה אותו פרנציפ שיש בוולט דיסני. הוא רוצה את הרושם של הבנייה -א 
 יש את . זה עשוי משכבות מובחנות? איך עושים סרט קומיקס   ...הבנייהבנוי על       
 ...וכן הלאה  ...יש פלאן של מבנים ...הבסיס      
 של  שרידיםבוושינגטון הייתי בחנות שעוסקת במכירת . אני חייבת לספר לך משהו -ת 
 כל , מכתבי מנהיגים, האקדח של לינקולן, רגל היסטוריים-כדורי: תרבות אמריקאית      
 כל פריט יושב . זה מאוזולאום... עשרות אלפי -המחירים . 'וכולבש אלביס שהתחתונים      
 הכל פוגש את מישור הזכוכית המכסה  .שיצקו למידהמיוחדות במן תבניות ואקום      
 ... במסגרות זהב... במשי וקטיפה תכלת, והן מצופות בבדי מוארה ...באותו גובהדיוק ב     
 . זה פשוט מדהים. הכי מושקע -מקדש -דלוקס  - קברות-ביתכל קופסה כזו היא מן מיני      
 באחת הקופסאות האלה שהמחיר שלה ( ...בכלל –אחרי זה  (Jef Koons) ולחשוב על קונס)     
 , היתה סדרת הרישומים הראשונה, מישים אלף דולרמאתיים וח  -אולי   -היה      
 הפירוק של איך . אחד עשר רישומים עשויים ביד–עשרה ! של דונאלד דאק, האורגינלית     
 ...של וולט דיסני! הברווז, הוא הולך     
 !?של וולט דיסני עצמו -א 
 . עצמו -ת 
 ! -א 
 גם היה בקופסה הזו העט של וולט ו. דונאלד דאק –בתוך כל הזהב והמוארה , תארי לך  -ת 

 כל הקופסה הייתה בגודל של דלת ... והמחברת עם הספירלה שלו, והעיפרון שלו, דיסני       
 . זה דבר גדול שתרבות יודעת להסתכל על עצמה? הה, איזה איקונה ...נניח       
 .מצרים, חניטה  -א 
 אבל    , too muchאולי זה . באמת טכניקות של חניטהאלה . אלילות גמורה .ממש –ת 
 , אספו. ..מטופל, שמור ...של בוייס שטיקאלה פאפירכל , בגרמניה זה גם שיגע אותי      
 עוד , כל שנה. ..עשרות דוקטורנטים, לא בנאדם אחד, כתבו על זה, חשבו על זה, רשמו      
  - -זה יחס אחר לגמרי ... ועוד     
 . כן -א 
 .בסופו של דבר, מחשבה  -יחס אחר ל   -ת 
 . כן -א 
 , תארי לך. מחשבהה הכבוד לז, ושמת כל הפעלתנות הזו סביב אמנותמה שר, בסוף –ת 
  - -פוסן בישראל      
 ?חי פה, מה  -א 
 .אין אפשרות כזו. כן  -ת 



 .זואין אפשרות כ -ברור , מה-נו  - א
 ...פה יקומו רק עוד ועוד בין לאדנים -ת 
 . כנראה -א 
 
 

חה   1שי
 
[--] 
 ת הרישום מהירה פעול, 11-בקבוצה של הרישומים מ, שכאןלומר לי את מתכוונת  -ת 
 ?ולכן גם מובנת יותר כפעולה, במיוחד      
 הרישומים האלה הם עוד מלפני שהצגתי . ברישום הבא את רואה סצנה קרובה מאוד. כן  -א

    ...זו בפירוש ההתחלה של הדברים. היתה שנה לפני הדרדסים 11. לפני הדרדסים, בכלל      
  ...הבועה של המחשבה, הבועה -למשל . הרבה זמן לא הסתכלתי בהם      
 כביכול , הערה על זה שהציור צריך להיות עשוי ברפיוןבועת המחשבה היא סוג של  -ת 
 ?זו מן המחזה של הרעיון הזה? למחשבה' חוץ'מ      
   הדברים האלה היו . אבל זו אפשרות, לא חשבתי על זה. זה נשמע נחמד. יכול להיות -א  

 ינת הצורה עם החץ בקומיקס מצי, על כל פנים  - -אולי בשלב מאוחר יותר  - -יותר       
 ונוצרת כאן אי בהירות מסוימת כי אני מראה סימן של דיבור אבל בתוכו ', אמירה'      
 ואז  –בועות , אחר כך עשיתי את הבועות ...'מחשבה'כלומר זו מן . ת סימן שאלהמצייר      
      –כציירת שלא מסוגלת , זה עמד אז ביחס לדיבור שלי כאמנית. עיגול של מחשבה –       
 . היה גם דימוי של דג ...'להגיד דברים' –כאילו        
 .עסקנו בו .השותק   -ת 
 . והבועות הופכות להיות בועות של מחשבה' בועות'והוא מוציא . 'שותק'ה. בדיוק    -א

 . הדימויים האלה קשורים אחד בשני        
  - ושם את אומרת, אני חושבת, עם מאיה  בקר, הבוקר יצא לי לקרוא את אחד הראיונות  -ת 
  - -' סלון'כאן זה ה   -א
 , ואז. ועל כך שהציור שותק, את מדברת על הציור כפעולה. אני חוזרת רגע למאיה בקר  -ת 

  .על המקום שבו הציור מכין את עצמו לתיאורטיזציה       
 ?מכין את עצמו  -א 
-  -הדברים שאמורים לקבל תאורטיזציה –את אומרת כך  -ת 
-  -זה שאף אחד לא עשה את זה  - א
 אלא שהציור הזה מתנגד לדיבור ' , עוד לא דיברו'לא רק , שמעתי בזה משהו נוסף -ת 
 ד הוא לא מתנג - -הוא רוצה לעמוד ביחס לגוף קודם , באופן שבו הוא רוצה להיעשות      
 . שידברו עליו כל עוד זוכרים את זה      
-  -הוא לא מתנגד לדבר  -א 



 ? הוא לא מתנגד לדבר בכלל  -ת 
 !שידברו עליו רוצההוא   -א 
 .לא כל אחד שומע מה שאת בעצם אומרת כאן . OK  -ת 
 .'אוטיסט'הוא לא ', סגור'הציור לא , ברור  -א 
 זו את . שמעתי ברעיון שלך על הרפיון הד להיידגר. זה מתקשר לי לשאלה על הרפיון -ת 
-- שמצויה מאוד בתוך פילוסופיה       
 .לא ממש, לא-כן-נו -א 
 ?זה קשור ברעיון הזה - ת
 לפעמים דברים מסתדרים בצורה כזו שיש גם חיבורים . אני לא מצויה בפילוסופיה. לא –א 
 לפילוסופיה אולי באופן טבעי כי פילוסופיה . או לתחומים אחרים, כאלה לפילוסופיה      
 .היא כאילו הצד הנגדי של אמנות –קרובה       
 ?--נגדי כי   -ת 
  - -זה קצה  -א
 ?ארגומנטים? רעיונות? כי היא מחפשת שיטה? כי היא מחפשת דיבור על אמת  -ת 
 היא עושה את זה בדרכים . מנות יש משאלות כאלהגם לא? את מתכוונת -פילוסופיה   -א

זה מה שמתרחש . אלא בהמצאת שפה... לא בשפה, בדרכים אחרות --כאילו  - -פרימי
אז אני לא   - -אבל באמצעים לגמרי -במובן גלוי   - זה לדבר על אותו עולם  - -באמנות

ם שקראתי היו שני. נכון שאני למדתי פילוסופיה. ממש לא, בקיאה בפילוסופיה
אני מעידה על עצמי בתור זו . אבל קראתי פילוסופיה כמו שקוראים ספרים, פילוסופיה
אני אולי מסוגלת להביע את הדברים האלה בצורה מדויקת בדימויים האלה  - -שקראה
   ...זה איש קורא עיתון?  את רואה ...הנה כאן ,אבל. ממד-של הדו

 זה מה  - -בעצם, ה'זה יוצא מהפולי ברג. כל הרישומים האלה הם דמויי משקפת  -ת 
 ?קבוע כזה' חלון'זה מן  ...שמאפשר לך לצייר את ההשתקפויות       
 מבטים  - כל חלונותה. של אמנות' טלוויזיה'זה , קבוע' חלון'העיגולים סוגרים , כן  -א 
 זה , זה לא מבט של העולם ,-תמיד מבט של .אני בוחרת את זה מקומיקס. של אמנות      
 . איך הציור מסתכל על העולם, מבט של הציור      
 נכון יהיה לשאול את זה ביחס לאופן בו ? אם אני מושכת לכאן את השאלה על הרפיון -ת 
 כביכול יש תבנית והיא מתמלאת ? היא נתונה מראש?  את מניחה לעניין הקומפוזיציה      
 כאילו הציור שלך הוא מן ' ? אני לא ממציאה'כאילו את אומרת ? ל פעם מחדשלה כ      

 ? …סנדל מוכן ואת דוחפת את הרגל פנימה ורצה לך      
 OK –א 
 בראיון זה עמד ביחס לנורמות .  אני מנסה לברר לעצמי לגבי השאלה של הרפיון –ת 

 ...סבל-מאמץ-זעה  ישראליות של       
 !לא, כן –א 
 את מדברת על . מול הרישומים אני מחפשת תשובה  לגמרי קונקרטית, אבל עכשיו –ת 



 ?רפיון ביחס למשמעת       
 .כן -א 
 ? בתוך המחברת הזורפיון ומה  משמעתאז מה   - ת
 . הפעולה עסוקה ברפיון. הפעולה היא עמומה -א 
 ?היד -ת 
 . כן, היד -א 
 מה שאת שבה , הלא משתנה, וונת לכל הקבועאני מתכ --אבל יש פה עוד דברים ש  - ת

 ?זה מן אילוץ כזה. וחוזרת איליו       
 .הפעולה שלו –ציור .  כל מה שקשור בציור עסוק פה ברפיון -א 
 .אני מבחינה כאן בהכרעות לגבי הקומפוזיציה -ת 
 אני .  הקומפוזיציה שאתה יוצרנה ויש, ציירו אתה מתוש הדימוי שאי. גם הקומפוזיציה -א 
 כל צייר  -גם ההסטה הטבעית שאנחנו עושים , לא עוסקת בציור פיגורטיבי אקדמי      
 יש מעטים מאוד  -נניח כשהוא מתבונן בכיסא בחלל  -עושה את ההסטה הטבעית שלו       
 אילו הסיבה כ  - -אני לוקחת. זה הדבר. שעושים את זה בדיוק כמו שהעין שלהם רואה      
 , הרי אני לא מציירת מהחיים - -למה אני, הזו למה אני לוקחת את הדברים מתוך ספר      
 . מעולם לא ציירתי מהסתכלות ישירה      
 . רק מיד שניה -ת 
 זה נובע מתוך מקום באמנות . חוץ מתקופות שציירתי מהסתכלות למטרות לימוד. כן -א 
 זה לא משהו שנעשה כזה . בערך מגיל חמש. מאוד צעיר-שמעניין אותי מאז גיל מאוד     
 זה מקום קבוע שבו אני נמצאת ביחס לאמנות מאז , זה משהו קבוע, כלומר, במשך הזמן     
 מן  אז. מקום של ילדה שמסתכלת בספרי אמנות -בסופו של דבר -וזה כן . ומתמיד     
  - -אבל, כזה' מקום'     
 ?היום מתוספת לכך האנליטיות -ת 
 אני תמיד מציירת את , זה לא משנה מה אני מציירת, כלומר, אני מוסיפה את המקום שלי -א 
  ...באמת לא משנה מאיפה ;זהכך זה עשוי להשמע כשיחה טיפשית אבל  .הדבר שלי     
 וזה תמיד יוצא . לא את מה שמישהו אחר עשה. אתה תמיד מצייר את מה שאתה רואה     
  .הדבר שלך     
 כי את עסוקה בלהתבונן במשהו ? אז המבט באמנות הוא שמשחרר אותך מהאגו שלך -ת  

 ?שמישהו אחר עשה      
 ! אגו' בלי'אבל זה לא ציור ,  לכאורה משתחרר האגו -א 
 .ברור לחלוטין -ת 
  ...וזה התהליך שעברתי באמת. זה העניין - א
 לא כי ... מעצם זה  שאתה עושה את העבודה שלך, הוא יצוף לו מעצמו, האגו הוא שם -ת 
 .'עצמך'אתה עוסק  ב      
 .הוא שם. כן -א 



 . הוא תמיד בהכרח שם -ת  
 איך לעזור , אמה שנקר', עזור'איך ל. כלומר את היכולות שלו, רק צריך לגלות אותו, כן -א 
-  -ליכולות האלה להגיע לשפה מדויקת       
 הפילוסופיה הזו של ציור מקבילה בכמה קווי יסוד שלה להנחות של הכתיבה  -ת 
 למשל האופן שבו הארי מאתיוס .  למשל מושג האילוץ בכתיבה הזו. האוליפיאנית      
 הוא מסנדל את  - -אנגלית פתגמים הכי שכיחים בשפה החמישים כותב טקסט ממאה ו      
 .עצמו      
 .כן -א 
 או , האידיום שלהתחבירי בגלל המבנה גם , מוגבל ומתנאי זה יש לו אוצר מילים - ת

 עם המצאי הזה הוא צריך . לשוניות די מוגבלותאופרציות פתוחות בפניו , הפתגם      
 .  סיפורהריץ ל      
 .כן -א 
 . כל מיני המצאות כאלהיש להם  –ת 
 . כן -א 
 ביטוי ' ...ההבעתי... שבאמנות' התכוונותי'זה מזיז הצידה לגמרי את כל הרעיון ה -ת 
 הוא לא , הוא לא מתעסק ברעיונות, מתעסק באידיאות וא לאה... 'עומק', 'נפש'... 'עצמי     
 ...בלי מרכאות עם או ...'מסרים'עסוק בלהעביר      
 .כן - א
 אבל לא בגלל שאתה יזמת את , רעיונות יכנסו לשם, העולם יכנס לשם והאגו יכנס לשם  -ת

 . זה מה שחשוב פה. זו עבודה טכנית בלי להיות מכנית. לא כי זו הפרוגרמה שלך .זה      
  .היא טכנית בלי להיות מכנית -א 
 זה משהו שאת אומרת לגבי העבודה שלך  , כן -ת 
 ?כן, במודל      
 .כן. אני אומרת שזה לא טכני ולא מכני.  כן-כן -א 
 !צריך לדייק. כן - ת
 . בדיוק ממקום אחר, כן -א 
  –זה לא לדייק ביחס ל , כן -ת 
 הציור שאותו אני מראה לך כעת הוא על פי   -א 
 . אני חושבת ,ראפרגונ      
 .מדהים -ת 
-  -זו האישה עם העיניים הקשורות   -א 
 בקיאות  –כמו אצלך , יש'  אוליפו'וגם ב –שנייה ! עם העיניים הקשורות, הה -ת 
 כתיבה שהיא מחוץ לכל  וומה שהם מייצרים ז. וירטואוזית בכל סגנון שהיה אי פעם      
- אם יש כתב. אין סגנון של אתי יעקובי. גם על העבודה שלך אפשר להגיד את זה. סגנון      
 לזהות אתי יעקובי ממרחק קילומטר . הוא לא מטרה, ישנו שם, כמו האגו, הוא אז גם, יד      



 . ולזהות רפי לביא ממרחק קילומטר זה מסיבות מאוד שונות      
  - -למשיחת המכחול שלי , יד-שואפת לאיזה  כתבכן למרות שכאילו אני , OK. כן -א 
 !מזוהה       
 !?כן. זה ממש חדש לי –רגע ! ?כן  -ת 
 למה זה . באיך אני מחזיקה את המכחול. זה משהו במגע של היד. לגמרי ככה. בוודאי  -א 

 ?לך חדש       
 --חשבתי שהציור שלך אדיש ל.  זה לא מתחבר לי עם קו המחשבה שהצגתי כאן  -ת 
 .לגמרי לא, לא-לא! לגמרי לא, לא -א 
-  -שהוא מחוץ ל'  לא נכון'ו' נכון'זאת אומרת שיש פה  -ת 
-  - -לא טובים , פחות טובים, אמרתי לך שיש ציורים טובים -א 
-  -אבל ,  לא יכול להיות שלא ככה, זה מובן מאיליו, לא-כן -ת 
 !בוודאי -א 
 ?יש מושג של טיב שהוא  פרלימינרי לפעולה? אז מה הקריטריונים -ת 
  ...זה דבר שמזהים .זה פשוט -א 
 יש איזו צורת ? אני מתכוונת את רוצה להגיע לאן שהוא? אבל זה פרלמינרי לפעולה -ת 
 איך מתאשר ? יש משהו שקודם לאיך הדברים נראים על הנייר?  ת חותרתאציור שאליה       
 ?נפסל משהו אצלך ואיך      
 . כן –. תוך כדי עבודה -א 
 ?מול הקו? מול הדבר עצמו  -ת 
 ?מה זה מול הקו  - א
 זה ? אם זה בסדר או לא בסדר, איפה מתרחשת ההחלטה הזו? מול הקו על הנייר  - ת

 ?עם הדימוי או הרישום שעליו את מסתכלתהציור שלך היחסים שמקיים         
 הוא נעלם ומה שמולי , מאוד מוקדם-הדבר שאני מסתכלת עליו נעלם בשלב מאוד  -א 

 . הוא מסגרת של עבודה. המקור הוא רק איזו מסגרת .הופך אז להיות דימוי לגמרי חדש       
 .זה משפט נכון –בסדר  –זה מול הקו שעל הנייר        
 לבין איך , צריך לפסול ציור של עצמו, נניח, מה בעיניך ההבדל בין האופן בו קופפרמן  -ת 

 ?את מאשרת או פוסלת ציור שלך       
 בל יש לי מושג ברור מאוד של איך כל אחד פוסל א. אין לי מושג איך הוא פוסל ציורים   -א

 אצלי זה מן סוג של ,  זאת אומרת  - -כמובן מהמקומות שלו, כלומר! כמוני  - -ציורים       
 זה סוף ב. 'קלאסיים' - במובן מסוים, פרפקציוניזם של מרכיבי תמונה; פרפקציוניזם כזה      
 . של ציור הרוקוקו' אין טעויות'ה.  לציור רוקוקואי באמתלהיות משהו שדומה אמור       
  - -אצל קופפרמן זה עובד .  זה השיפוט –שלמות של ציור רוקוקו       
   - -את מתכוונת למצב הרצוף  -ת 
 . 'השטיח, 'משהו כזה. אצל מאנה יש  את זה. לאופי הרציפות הזו אני מתכוונת, כן -א 
 . הגובלן. דברנו על זה      



 .אצל סזאן זה לא ככה  -ת 
 .אבל סזאן באיזה שהוא שלב מגיע לזה, לא - א
 .בסוף  -ת 
 .אחת  -בסוף הדרך כל הדרך הופכת להיות   -א 
 .כן  -ת 
 היא , שדרך ברגע שהיא מגיעה להיות משהו היא  מכילה את כולה. זה מה שיפה בדרך  -א 

 .חוזרת גם להתחלה       
 .כן    -ת
 גם את כל הגימגומים , זה עושה את הכל, ברגע שהוא מגיע לשיטה, דרךכי בסוף ה   -א 

 . שבדרך        
 .נכון    -ת 
 . ונורא שמחתי, אורחת שהייתה כאן אמרה על הציורים שהם נראים לה כמו גובלנים   -א 

 אבל , יש גודל תפר וצריך יד טובה בשביל שלא יהיו סטיות, בגובלן יש גודל קבוע        
 . האמת היא גם אם מישהו עושה את זה עקום זה יוצא בסדר        
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 בול– קליעה

ס י ד סטא פ  ו א ט  S שי H E E ( I ) T  O F  S T U D I E S   
ה ת ד ו ב ע ל  י ע ב ו ק ע י י  ת א   של 

 
 2002יוני   -מאי  

 



שהכרתי ,  מומחה לקפקא, אמרתי לאיש ספרות ותיאטרון יפני, אני משתגעת     
, זאת אומרת, אז איך מחליפים אצלכם רעיונות', לא'אם לא נהוג לומר , בטוקיו

!  ?לא, הה –הוא ענה לי !  '?לא'איך אתם אומרים , איך אתם מתווכחים
הצמיד , וא צחקה!  ?קירי-במקום שלילה עושים ישר חרה –אמרתי  –כלומר 

. את שפתיו בהטעמה והרכין את ראשו בעדינות שהלמה בי את גסות שאלתי
כשהתרוממתי הבחנתי שראשו נטוי מעט . הנחתי את מצחי על המחצלת

מוגבהת , עם צל חיוך הוא החזיר לי קידה. מיד חיקיתי את פעולתו. אלי, קדימה
הוא אמר לי תוך כדי  ,אנו אוהבים מאוד רעיונות. במילימטרים אחדים מזו שלי

 . שהוא מוביל אל פי מזון במקלות האכילה שלו
  

חמש . היא  כותרת נייר  עבודה שהציגה בפני אתי יעקובי' הפעולה הציורית –מודל '
הן נוחתות עלי כמו שבע פוזיציות של !  שבע שלילות –השורות הראשונות בו מכילות 

 : הנה הן. ברוס לי
לא פעולה . לא פעולה מכנית. לא ביטוי. הבעהפעולת הציור היא לא "    

אבל לא פעולה . לא ביטוי של יכולת טכנית. לא אוטומאטית. ספונטנית
 ."מנותקת מיכולת

  –וכאן מופיע המשפט הפוזיטיבי היחיד      
 ."זו יכולת בגוף שנמצאת ומשתחררת ברגע"

 
ועדיין בדעתי  להעלות כאן אפשרות       

לחשוב את הציור של אתי יעקובי ואת יחסו 
מתוך , בדיוק נמרץ, המיוחד למסורת הציור

השיעור על אופני ההימנעות משלילה 
 .שלמדתי אצל המומחה היפני לקאפקא

זו יכולת בגוף שנמצאת ומשתחררת : "אם כן
 ."ברגע

 
כאשר יש .  קליעה לסל –הדוגמא של אתי     

ציור  –כמו ליעקובי , לפרסונה שני מקצועות
והיא  -( היום סקווש, סל-בעבר כדור),וספורט

מסבירה את יחסה למקצוע האחד באמצעות 
עיתונאים . כדאי וצריך להאזין לזה, השני

אבל , ספורטאי-אמן, זה בולט, ואוצרים ָשמעו
 . אולי לא ממש האזינו

? מה עוד …דיוק, כיוון, כוננות, איווי, אימון, ידע, ולתיכ?   מה יש בקליעה לסל          
זה הרגע בו : מחשבה נוספת. רגע של הכלת כולו, קליעה לסל היא רגע של מיצוי במשחק
קליעה לסל היא הרף העין היחיד במשחק בו סיפוק . המשחק מתמלא ומתרוקן בבת אחת



אבל רק . נעשים שקולים, ורעב מתאזנים
מהשניה שהכדור עובר מבעד . להרף עין

זה . מופר האיזון והכל מתחיל מחדש, לסל
שבו , המובן של המשחק המוכר לכל אחד

וגם יותר מרעיב , המשחק תמיד מרעיב
 . ממספק

משחק של -זה מה שיש במודל הציור   
ומה שמסביר בצורה יעילה , אתי יעקובי
ת סיבת המהירות העצומה בה מאוד א

 . נעשים ציוריה
של ( המצחיק גם)הדימוי החד     

המהירות הזו היה בספרוני הרישומים 
הזעירים שליוו את ציור הקיר הגדול 

יש  לשים לב גם .  Mולי 'בגלריה של ג
לעובדה שהיה ניתן להסתירם או לכסות 

אולי , כמו על כדור קטן, עליהם בכף היד
, ואולי הפתעה, וגייהע, כמו על ממתק

אתה . אבל זה תמיד נשאר ביד שלך! פרס
בפתח התערוכה נהנתה יעקובי . לא קיבלת דבר, אין לך את זה –אם לא הפעלת . המפעיל

אוחזים בין שתי אצבעות ופורטים : "להסביר לנכנסים איך מדפדפים בספרים האלה

את הספרונים האלה . כמעט כסרטון אנימציה, בהדגמה שלה נפרש הספרון כולו" …ככה
או , תלויים מהתקרה, בשכיבה, על הראש, אכלסו זאטוטים מציירים בכל פוזה אפשרית

  …פשוט עושים חאראקה על ציורים
 
זה מישור , אכן." זו יכולת בגוף שנמצאת ומשתחררת ברגע: "כעת נשמע כאן עוד גוון     

כיתות , הדרדסים, במביה, מאוס-המיקי; אחר לגמרי להשקיף ממנו על עניין הילדות
הם וכל האלים , ושאר המלאכים המחליקים והגולשים, הטינקרבל, הפיות, פיטר פן, הלימוד

לשם  –אשוב לזה בהמשך . המתעלסים והחוגגים שנראו ונראים בציוריה של אתי יעקובי
 ? או מה מעמדו, מה בכלל הדימוי

  
.   שבע שלילות -שהוצג לפני במודל נכנסתי לספקולציות שונות באשר למבנה הרטורי        

איך יכול ? אל מול הציור שלה שהשלילה כה זרה לו, שאלתי את עצמי, מה זה אומר לי
-הלא, להיות שהדיבור יישמע וייחתך בקיטוב שכזה ממה שמנכיח עבורי הציור השתקני



 הם, אולי הבלתי ניתנים לסימון כלל, ציור אשר ששוליו החומקים, לשוני של יעקובי
 . תכונותיו הבולטות

: התשובה הראשונה שמצאתי לשאלה הזו נעוצה בהעדפתה הברורה של אתי יעקובי   
 –ובכלל מעט מאוד , מראש –כי זה המעט . מהיר ונוח, יעיל, כי זה שימושי –אינדוקציה 

אבל חשוב . ובוודאי לחידותיו, שאותו מסוגל הדיבור לפתוח ביחס לעצם משחק הציור
: מבחינתי היה זה איתות ברור. דינמיות, קובע קצב, צף השלילות מגהץ מגרשר, אולי, מזה

הנחות לא : כל זה נועד לסלק מראש סוגי שיחה שהוצעו עד כה ביחס לעבודתה של יעקובי
כי רואים  -הובילו כותבים לניתוח של דימויים , ואפילו אוטומטיות לגבי ייצוג, מבוררות

כי זו הייתה ונשארה תפיסת  -ודש של המודל ההבעתי וכן לאישור מח ,דימויים בציורים
' אני'כתוצאה מהנחות אלה חיפשו אחר תמונות אפשריות של ה. העל של האמנות בישראל

כך נקשר אל יעקובי הדיון . כביכול של עבודתה' במבי'ודרכו ניסו לתאר את סנטימנט ה
 .  והפמיניסטי, הפסיכולוגי, התמטי

  
שדיונו הקצר בעבודתה קובע את הזמן , מורדכי עומר' בים פרופיוצא דופן בין הכות    

מבנה ציורי המושתת על , הוא מסביר, היא המציאה. כשאלת המפתח לגבי סוג הציור שלה
בכך הוא מתייחס אל מה שאתי יעקובי כינתה  -"  זרימה אינסופית של קליטה ופליטה"

כתוצאה מכך ציור שעסוק תמיד ו -שלה בתוך האמנות ' ריגול'בכמה הזדמנויות פעולת ה
 . בהווה של התהוותו

', במבי'בדעתי דווקא לקבל גרסה מסוימת של סנטימנט ה, כפי שמרמז ניתוח הספרונים   
אלא משהו סבוך יותר , לא את הרעיון המתקתק של התרפקות על הילדות: גרסה משופרת
, בו אני חווה את ציוריהבאופן ש, ואיכשהו -שאפתני , תובעני, אפילו קשה, מבחינה רגשית

בהקשר עם מושג הפעולה אפשר לדמיין כאן את הילדי . גם חסין געגועים בכל מהותו
הוא ? מה הוא מותיר, כאידיאל שאינו בר השגה. כאידיאל של פעולה מחוץ לזרם התרבותי

שפה על מנת לפרוץ -פעולה בתוך ומתוך החומר המקודד של התרבות, כלומר. מותיר כיוון
בקלות . שנה 800הוא משאלת האמנות הקבועה זה ( מחוץ לזרם) פלוקס-אקסקיום  .מתוכו

היא נוסחה בקול גדול בתחילת המאה . אפשר לקבוע אותה כגבולות הפרדיגמה המודרנית

גובשה , הפעילה את כל התנועות המובילות שבין שתי מלחמות העולם ולאחריהן, -20ה
, ראליזם -הנובו, זרו, ונחשבה בידי הפלוקסוס חזרה, באופן הדרמטי ביותר על ידי דושאן

 . והיא בלבו של הדיון העכשווי, וורהול, בויס
יכול , עשוי, וכל מה שנקשר בהם שלא בטובתה של יעקובי' נשיות'ה', במבי'ה, ובאמת   

. פעולה -ואף צריך להיחשב מחדש ולהתמקם אחרת לגמרי כאשר המילה הראשונה היא  
 . בתוך הפורמליזם החמור של תפישת האמנות של יעקובי 'במבי'יש לחשוב את ה

ובת ( ספירה, טכנית)פעולת המשחק תחומה בזמן והגדרת הנצחון שלו היא פשוטה     
והאם כל משחק ? יש בכלל נצחון'? נצחון'מתי יש ?  מה תוחם את משחק הציור. הוכחה

איך : ועוד? אחתהאם מספיקה תמונה ? האם מספיק משחק אחד? מכיל את כל המשחקים



, ממצד שני, הקנאות הזו, מצד אחד? הכל-להבין את הקנאות של יעקובי לרגע המכיל
הרי שהוא אפוף , אם הציור שלה אפוף במשהו. סירובה הבהיר לכל מיסטיפיקציה של הרגע

משהו , ניתן היה לחשוב מכאן על איזו עמדה ויטאליסטית.    בפרוזאיות בכבודה ובעצמה
אינני מרגישה שזה הסיפור . חיים-ה –הידיעה ' או בה, ה נוקבת של חייםאודות אפירמצי

 . שלפנינו
 

, רהקופרציה)' נשיות'ואת ה( נניח כי מדובר בסרוב להתבגר)' במבי'אפשר לחשוב את ה   
, אך מכיוון שאין תיחום טכני. ביחס לפילוסופיה של הציור כמשחק פתוח( ולדנות, משך

כך . מסוים' תוכן'לאופן קיום והתקיימות הרבה לפני שהוא נתון ל, המבט נתון לצורת חיים
 . ר של יעקוביהתקרבתי אני אל הציו

של , של החזרה, חומק מתיאור הולם כי האופן הזה של שוב ושוב, זהו אופן טורדני     
והקלילות הגדולה עוד יותר , בהקשר של קלילות הפעולה הציורית, יום-להתחיל מחדש יום
שהיא צחה וברה מכל , מביאים איתם תוצאה שאין בה שמץ סיזיפיות, של הציור עצמו

אז איך לתאר את אופן ההתקימות של . צד שני אין בה נהנתנות או ויטאליזםאך מ, אובססיה
 ?   הציור של אתי יעקובי

 
הכוונה )', עשות ממש'ף קונס דיבר פעם על איך מצליחים האמריקנים פעם אחר פעם ל'ג     

עסוקים לכל היותר ( ?למי הוא התכוון)בעוד האירופאים ( הייתה כנראה פולוק ואחרי פולוק

  …"עשות ממש'ל ימויים שלדב
 
זה נראה הרבה פחות , היום. ף קונס'פעם חשבתי שאני מבינה בדיוק נמרץ למה מכוון ג   

ברור ? לציור האירופאי או האמריקני, למה קרובה אתי יעקובי יותר: אבל ניתן לשאול. ברור
 '.עושה דימוי של לעשות ממש'ולא ' עושה ממש'לי כי היא 

י"   ו מ י ד ב א  ל א  ו ה י  ל ש ן  י נ ע י, ה ו מ י ד ב משתמשת  י  נ י , א ו מ י ד ה
ר ו י צ ה ת  א חה  נ י, מ ו מ י ד ש  י ר  ב כ מה  צ ע ה  ל ו ע פ ה ך  ו ת ר , ב ו י צ ה ל  אב

א  ל א  ו י שלה ו מ י  " ד
    

יש בה מין הישרנות הבלתי מתפשרת של צייר : הלוואי שהיה לי קצה חוט לתשובה   
בה משהו שונה מאוד מאלה  ובעיקר יש, משהו מין התחכום של צייר אירופאי, אמריקאי
 .ומאלה

סיכם עומר יחד את הרושם הכולל מעבודתה כמו  "זרימה ופליטה אינסופית של דימויים"   
ואפילו כמה תמונות לדבר הזה בציורים של , אני חושבת שיש תמונה. גם את העיקרון שלה

כדי , ומת הלבכדי להסב את תש, כך. מאשר דימוי' תמונות'או ' תמונה'עדיף לומר . יעקובי
' תוכן'כדי לקבל וכדי להאיר את התעקשותה הרבה של יעקובי על שלילת מושג ה, לאשר



, התעקשותה זו. של ציוריה' תוכן'ה' העדר'ואפילו ממש על , בהקשר של עבודתה
 . עמדה במרכז כל השיחות שלנו, אך המוטעמת להפליא, הנונשלנטית כדרכה, המרומזת

 
 :הנה קטע שיחה נוסף

 

אלה דברים שעשיתי בסדנאות , ואחד, שלוש וזה ?  כן, זה שניים. ….[ …]  -יעקובי  אתי
וזה היה מיד  12 -זה היה ב. זו בעצם הייתה תערוכת היחיד הראשונה שלי. של איקה בראון

יש שם רק עיגולים . אין עליהם דברים נוספים, כאן יש רק עיגולים. 'דרדסים'אחרי ה

היה מן דג כזה שמחזיק   …במקוםיש דימוי  …מן דג, נניח, ובמקום דרדס יש, ואליפסות
לא מדבר -כאילו-הוא צייר, בעצם. כלומר דג שמחזיק חרב שהיא מן מכחול. חץ בפה שלו

זו גם עוד מעשיה . והוא מחזיק בפה שלו את החרב, והפה שלו מלא מים …שותק, דג –
מוולט דיסני על איזה ילד שהופך להיות דג וברגע מסוים הוא צריך להציל את עצמו 

. הוא חוטף חץ ותוקע לדג הגדול בפה שלו ואז הדג לא יכול לתקוף אותו יותר. מהכריש

  …'תוכן'ל זה לא אב? את מבינה, תמיד יש יחס לאיזה שהוא סיפור
 

בשביל . 'קו אחד'הוא מציע לה את חיבור הראש והגוף ב. הדג אינו מקרי אצל יעקובי        
זו . שריר קליל וגמיש-הדג הוא מוח  -יעקובי הדג הוא מקרה מאוד ספציפי ומאוד מאושר 

בציור שלה נעשה . ואין זה דימוי' תוכן'אין זה , ואמנם כן. תמונת הפעולה של הציור שלה
דג שממלא את כל האקווריום וגם את ; ממוסגר, ור של דיסני מתורבתהכריש מן הסיפ

 .  של דג גדול' תקיעה'אבל נשאר עניין ה.  'תמונה'ה
          

והדגים , שוחים בפה פתוח, למשל,הכרישים . לדגים קטנים יש בעיה עם דגים גדולים   
הוא ; טריק השרדותיואילו הדג הקטן של יעקובי מצא . הקטנים פשוט נשאבים פנימה בזרם

חרב היא בעצם -כלומר האגרסיה של החץ, מעניין גם שהחץ הוא מכחול. תוקע את הכריש

  …דגדוג
את הפה בזה שהא '  כריש'ל' סוגר'הוא , (וטובים השניים מן האחד), בתקיעה או בדגדוג    
פוך את איך לה: הפרדוקס באמת מצחיק. אפילו פוער אותו לרווחה, לו אותו לרווחה' פותח'

 (רפרודוקציה). הוא רק יקיא, איך במקום רק לבלוע: את קיבת הדג הגדול, כלי הקיבול
של אותה קיבה אדירה , של המסורת, זו של ההיסטוריה של האמנות, בפרספקטיבה הגדולה 

וזו בדיוק . מה שמצליח הדג של יעקובי לעשות זה להפוך את כיוון הזרם, גורסת כל-טוחנת
 . שעליו הצבעתי בפתח דברי פלוקס -אקסת לאותו קיום אמנותי תמונה אפשרית אח

תקיעת הדג הגדול , יותר מכך. לאחר שנתקע הדג הגדול יוכל הדגיג לנוע באין מפריע   
אם ". זרימה ופליטה אינסופית של דימויים"לאותה , היא שמביאה להצפה ממשית-היא

של הציור שלה מתוך   alloverness -הקריאה הפמיניסטית את יעקובי הייתה מתישבת על ה



כי זו  – חופש הפעולהמתוך מושג  –ומה שיותר חשוב לי בנקודה זו , וגם, מושג הפעולה
 . אזי הייתי שמחה בה יותר –החופש שלו בתוך הזרם  –הבעיה של הדגיג 

מתבהר מן הזהות שמקיימת תקיעת הדג עם הרבה תמונות ' זה לא תוכן'הרעיון של     
הייתי אפילו רוצה לטעון , למעשה. או בדבריה עליה, אחרות שעולות בעבודה של יעקובי

וקל מאוד לזהות דמיון . 'כריש'שכל התמונות שלה מתנקזות לפיגורת העל הזו של תקיעת ה
שתי התמונות . 'תקוע'סל שגם אותו צריך ל -משחק הכדורהסל ב' לוע'בין  לוע הדג ו

 .   עומדות ביחס זהה לאותה תשוקת המשחק ולרעבונה הקבוע
או , בפנקסי הרישומים מסוף שנות השמונים חוזרת שוב ושוב תמונת המשקפת   

. אלא כתבנית של הציור של יעקובי' תוכן'אין ענין לחשוב אותה כ, ושוב -הבינוקולאר 
תבניתם הקבועה היא תבנית . ה'ברז-זה בולט מאוד בעשרות רישומי הפולי (וקציותרפרוד)

טלוויזיה "אפשר לראות בו את ה. 'חלון'זהו סוג של . או המעוין החסום במעגל, היהלום
אפשר לראות בו גם . או המקלט הפתוח', ערוץ הפתוח'בבחינת ה, של האמנות" התמידית

או משעה , סיכון שהטריק דוחה, זו שיש בה גם סיכון –את תמונת העומק של העבודה שלה 
 .     את תבנית היהלום, לוע הדג מעוין אף הוא וחופף להפליא את תבנית המשקפת –אכן  –
יש דבר  –בכל לועות  ציוריה , וצריך אם כן לומר -בכל החלונות של הרישומים האלה      

מר אופנים שבהם ציור מסתכל על כלו, מבטים של ציור, מבטים של אמנות' –אחד ויחיד 
 .  של יעקובי' מקום'זהו ה, מגיל חמש. 'העולם

כך גם מפליא מאוד את דעתי לחשוב את תעלולו של הדגיג , כשם שמובן מאיליו עבורי    
אצל שניהם זה גם הפרצוף . של אתי יעקובי ביחס לכריש הסמוי של הציור של דורון רבינא

ואת האופרציה , את החור, שניהם זה מחייב לכן את הלוע ואצל, ארוטי של האמנות-האוטו

    …המענגת בה במידה שהיא מסוכנת
תמונת , אפשר היה לסקור כאן אמנים רבים נוספים ביחס למודל כזה של תבנית העל     

מעניין דווקא הדמיון היסודי שקשור בחוויה יסודית משותפת של . העל של הציור שלהם
שהיא מעבר , היא מעבר לביוגראפיה מסוימת של אמן מסויםחוויה ש, עשיית אמנות

הדמיון הוא . גם מעבר לזמן ומקום ספציפיים, מעבר להעדפה מינית כזו או אחרת, למגדר
. בכל יוצר, חדש בכל ציור, כל פעם מחדש, פעמי של חוויה כזו-שמבליט את הגלגול החד

הווה  –ביותר של הציור עצמו  פעמיות של החוויה בתוך המטריה הפנימית-וזו בדיוק החד
משמעותי אלא סוג פני השטח שמהם הוא ' תוכן'כי לא ה', תוכן'בדיוק לא ברמת ה, אומר
 .   של הציור" שטיח"הדבר שיעקובי קוראת לו שוב ושוב ה, תפור

 
   –. ג.ת

?  אבל איזה מן מעבר זה, אני כבר מבינה שאנחנו לא אמורים לחשוב על קשרים תמטיים
ה" פגישת אליעזר ורבקה"איך את  מגיעה מעבודה על הרישום . ליתסבירי  לשם , של דור 

 ? "מימי הפכה לפיל: "הציור שלך
 



  –. י.א
השם מצליח לאפיין את מה שמסתתר . זה כאילו מוציא את הדבר שנעלם מהציור, אלף
הדימוי של . הציור הוא לא עליו. הדימוי הוא תמיד ברור. ציור לא מבוסס על דימוי. בציור

זה משהו ששייך . הציורשל והוא לא הדימוי , ל הציורברקע שתולדות האמנות הוא לא 

   …הגוף מפנים  את הדימוי ומוציא אותו בצורה כזו כאילו. של הציורגוף העשייה ל
  
 . למשל  הטינקרבל הזו, ואי נביט על תמונה נוספתב  –ת 
 
הזו דמות מפרנסואה , לא טינקרבל וז –א   . ּבּוש 
 
 .  אני מכירה את הגברת. עכשיו אני מזהה, אה  –ת 
ה. רואה       אז מה מניב את השם שבחרת   . ּבּוש 
 , WILL GET IN FIRST? WHO: עבור הציור הזה     

ה, זה האקט שלך לגבי כל החבילה שמופיעה כאן ?האקט שעשית       קטעים , ּבּוש 
 ? מאנה, מוולאסקז     
 
 .אספקט שלו. זה תמיד חלק מהאקט. כן –א 
 

 …'דבק'את ה, השם הוא מה שמציין את ההדבקות האלה ;אני מבינה  –ת 
 
 . השם מציין את הפעולה שלי  –א 
 
 , כבר מביטה על הציור WHAT FILTHY HANDSזאת אומרת שכותרת כמו . קשור בפעולה –ת 
 .באחת התכונות הבולטות  שלו ...פשוט על תכונה של הציור שיש לפניך      
 
חשבתי על זה אחר כך אחרי שביקשת ממני שאמליץ לך על הספרים . בדיוק, כן  –א  

, הדימוי הראשון שלי, כשהייתי ילדה: צה שתעייני בהם לכבוד הפגישות שלנושהייתי רו

, ואני מרגישה כמו מישהו שמדפדף …כאילו שאלת אותי איזה ספר. היה דפדוף, של אמנות
השמות של הציורים שלי קשורים בזה . אני מדפדפת גם  בטקסטים. לא כמו מישהו שקורא

דפדוף , את מבינה, יש תמונה אחת. יחס לדברעובר מהר בתודעה ב, משהו שחולף ככה –

הדפדוף  …כמו בספרונים. רק התנועה? מה נשאר מן הדפדוף. יכול להיות כל מיני דברים
 . מאניש דברים

 
 .זה כל כך ברור, ולי 'אחרי הספרונים בג ,היום. אי אפשר היה לראות את זה אז. כן  –ת 



 
 

 Action -ה, דרוש דיון במרחק אותו קובע הציור של יעקובי משתי מסורות של אקשן     

Painting  אגיע לזה. ראליזם הצרפתי-והנובו, האמריקאי . 
    

רמת האפס  –רמת האפס של הגוף " –יעקובי קבעה את משוואת היסוד של הציור שלה       
אך שמעו זאת באופן אינסטרומנטלי . היא גם דיברה על פעולה תמיד. מהתחלה" של הציור

כתוצאה מכך רוכך הגרעין הקשה והמיוחד של . לא  הבינו בזה עיקר ולא תכלית, בלבד
 . הציור שלה

  
מאיזה . והמבט הזה בעבודה שלי אינו אפשרי, תמונה אחת הוא מבט על מכלולמבט על "   

זה , המכלול לא תמיד מצפה לצופה מול תמונה יחידה. שהוא שלב אי אפשר להכיל אותו
, משהו בראש, המכלול יכול להיות גם מושג. מול מכלול, יכול להיות מול תערוכה שלמה

האצל , אצל פראגונאר. מהתמונה היחידהאיזו ידיעה של הצופה על הדבר שהוא רחב  , ּבּוש 
אצלי . אפשר לקבל הכול בעבודה קטנה אחת. לא צריך תערוכה. זה מספק. יש תמונה אחת
שיכול לבוא , ויש רגע גדול, יש רגע של התמונה; כאן זה נבנה מהמכלול, אין דבר כזה

מתפוגג לזמן  כל ציור. ידיעה על המכלול הזה –או בראש , תערוכה, כמותית בהצבה
אבל הוא מתפוגג כי הוא לא מבקש להיות , יש נוכחות של זמן העשייה. העשייה שלו

, אני חושבת, לאונרדו הוא הראשון. ונה למשל כל תמונה היא שלם'ורג'אצל ג. משהו
ככה זה אצלו למרות שהכל . אי אפשר יותר להסתפק בעבודה אחת. שפותח את זה למשך

יש שאיפה כזו שמנהלת את העבודה שלי  …'יצירת המופת'של עדיין מתרחש בתוך המבנה 



אני  …כל אחד והדשא של השכן …אבל זה לא אפשרי. השאיפה היא אל העבודה האחת –

דברנו על זה שאת לא   …יש בזה תסכול. פועלת ביחס לאי אפשרות לעשות את האחת

 …ערצת החייםה …עליזות, מבינה למה מתכוונים כשנותנים לעבודה שלי את החיוניות
ואולי כעת אני עונה לך עם , אמרת לי שאת לא בדיוק רואה מה שמח או עליז בציורים שלי

יש . הציור שלי עומד ביחס איליו, כי ישנו כישלון אימננטי …התסכול ביחס לעבודה האחת
 ." האמנות ביחס לכישלון שלה, הכישלון, סיפור כזה

      
רגע בו המשחק מתמלא , ע המכיל את המשחק כולואת רגע הקליעה לסל תארתי כרג      

, מעונין בפעולה ובהווה, אם הציור של אתי יעקובי חומד הרף עין כזה. אחת-ומתרוקן בבת
 ?אז איזה מן ערך מקבל הרגע הזה

 
מאיר . קסון פולוק יש מיסטיפיקציה גדולה של הרגע'סטה של איב קליין ובזו של ג'בג     

, מאמץ, כשהוא מתייחס לזיעה" קצפת העורקים"של פולוק כשפירו תיאר את הציורים 

למייצג , המיסטיפיקציה מתחילה בהגבהת האקט הציורי לסמל …הטל של חיים, עבודה
אין ; הקלילים של אתי יעקובי' מוקצפים'כזו בציורים ה' קצפת'אין שום . משהו חיצוני לו

מציינת זאת . בהן בעתמוטהיא לא . שום יחס של הטל בין הגוף שלה והתמונות שלה
אין אצל יעקובי ציור שהוא לא ציור של . העובדה שכל הציור שלה הוא ציור מכלי שני

עד כמה , צריך להבחין היטב עד כמה מוזר. גם כילדה, כך היה בציור שלה תמיד. ציורים
הרי ציור מסדר שני הוא כמעט היפוכו ; מסתכן הוא מודל ציור פעולה בהקשר של פילטר

ואת , ל ציור הפעולה הקלאסי שהדבר הראשון שהוא עושה זה לסלק את ההיסטורישל מוד
.  'אני'של הרגע ושל ה, ההיסטוריה כדי לאפשר בכל יפעתו את המופע הקונקרטי של הגוף

ובשלב מסוים יכלה יעקובי , ונסי בוודאי חשפה זאת לעין כל'הביקורת שהעלה הציור הג
אם כן רעיון הפעולה כאן מעצב תובנה אחרת . ההמבוגרת יותר גם להבין מה היא עוש
מכיל בתוכו רעיון  אינוקודם כל משום שהוא   -לחלוטין של יחסי פעולה ויחסי צפייה 

 .   דווקא רעיון של רפיון, אם בכלל, דרמה אלא שלכלומר  , דרמטי
 הרפיון עומד ביחס לכל אספקט שבו הציור הזה מיוצר כמו גם האופן בו הוא מעמיד    

הרי משונה לא פחות הוא להעמיד מודל של ציור פעולה . עצמו מול מקורותיו ההיסטוריים
ה! על גבי המסורות הכי מובהקות של ציור אלגורי אלה הם מקורות , מאנה, פראגונאר, ּבּוש 

רוויים , היא כמעט תמיד בוחרת חומרים מיתולוגיים כבדים, לא זו בלבד. חביבים על יעקובי
בולט עד כמה (!  ך של דורה למשל"כל המחזור על ציורי התנ)כוח , מאבקים, במיניות

יעקובי תמיד נשארת עם  . הפעולה הרפויה של הציור שלה היא אופן החרבה של אלגוריה
של (  - alloverה)והשטיח הוא רושם התכונה המקיפה או המכלילה . של הציור' שטיח'ה

, האלגוריות, התכנים, הדמויות. מסתכלתאו  הסכמות הציוריות שעליהן היא , הסכמה



מסתלק פיזית בתוך הפעולה הציורית , מתנוון, כל זה שוקע, הפסיכולוגיה', משמעות'ה
 . שלה
משחק . שלה אנו עדים בציורים, דרמה נשגבת אפילו, העבודה של פולוק היא דרמה    

וריה נחרב אך האם כל מובן של אלג. מזמין גם קריאה אלגורית, האגו שהיא מאפשרת
 . שאלה שצריך לשוב אליה? בציור של יעקובי

אנרגיה קוסמית , יסוד קוסמי  New Ageאיב קליין מצידו שירבב למודל הפעולה של ה      
 . מאגד, על אבסולוטי-ואת האידיאל האלכימיסטי של פרנציפ

ן ": כך התבטא קליין ד ע ב ה  י ע ב ר  ת ו י ה  י ה ת א  ל ת  י ת ו נ מ א ה  שמ ג ה
י  ג ו ל ו נ כ ט - -הט ס י ה רה צ ע י ת ה  י ר ה , ו ל ג ת י י  ח צ נ ה ה  ו ו ה  - - -ה

י ח צ נ ה ה  ו ו ה ה ל  ש ה  השפ ה  י ה ת ת  ו נ מ א  "…ה
המיסטיפיקציה של ההווה נוצקה מאידיאות כמו המספיקות העצמית של אנרגיה 

ביחס לכוח הכלת ( מרין-כמו כחול האולטרה, או ספציפית, כמו צבע בכלל)אימטריאלית 
שייך לסדר , כל מה שלא שייך לנו: "מרוכן א. אמר קליין, " הצבע מפרה אותנו. "ההווה
ולהניח את , כמילים נרדפותגורל וצבע משוואות כאלה אפשרו למשל לשים ". האלוהי

' מברשות החיות'ה –ציורי ההדף  –ציור הפעולה שהתפתח מכאן . האמנות כולה בתוך הדת
 –ריפה באבק ש, באש, באוויר, הציור בגז( ציור ההחתמה באמצעות מודליסטיות עירומות)

מבחינת . שינקה מן הקוסמולוגיה האלכימיסטית, סובלימציה-נבע מן האידיאה של האוטו
דבר זה אמר . ברור כי מדובר ביעוד הפרומתאי של האמן!(  וזף בויס'כה בסמוך לג), קליין

גם חזרה אל ההומניזם האוניברסליסטי שישב תמיד בלב המסורות הדתיות של הכיתות 
גם משום , אגב, אולי. כיתות שעניינו לא מעט אמנים מודרניסטיים, תהאיזוטריות של הנצרו

שמושגי החופש והגדרות הפעולה בהווה שדגלו בהם ענו והתלבשו בתואם רב על נוסחאות 
מפורסם כי קליין התחבר אל . ואחר כך גם על פנטזיות פוטוריסטיות, דאדאיסטיות למשל
 .  חבר במסדר סנט סבסטיאן-אביר, ריםוגם נעשה בסוף חייו הקצרצ, אנשי צלב השושנה

 -10וכאן בארץ בשנות ה, -80כבר אז בשנות ה, ונס'ספר ג'אצל ספקן ביקורתי כג     
עוררו רעיונות מסוג כזה מהומה , אצל דויד גינתון, ולהבדיל, אצל מיכל נאמן, ומאוחר יותר
לדת היא חזקה  - צריך להוסיף, המיוסרת –בניגוד לאנשים האלה שזיקתם . פנימית אדירה

. החילוניות הגמורה של אתי יעקובי לא  סיבכה אותה בכלל במשוואות כאלה, במיוחד
קרובה " מעבר לפרובלמטי"הבנתו של איב קליין את האמנות כדבר המתרחש , לעומת זאת

 –לגבי מודל ציור הפעולה של קליין זו הייתה גם דרישה . ליעקובי מאוד ואף יקרה לה
מכיוון שלגביו . הבעייתי הוא מה שאמור להסתלק מן האמנות. הבעייתי הטרנסנדנציה של

כלומר לבנות את תנאי , אז צריך לאפשר, הלוגיקה של העשייה היא לוגיקה של אמונה
לכן על . והאמונה עשויה להתרחש רק במחוז נפשי שהוא מעבר לפרובלמטי. האמונה

ואין היא , או ספקות, שאלות אמנות היא מבחינה זו לא מקום של. הפרובלמטי להסתלק
 . מקום של חיבוטי נפש מכל סוג שהוא



שעושה פסיכולוגיזם למודל הפעולה של הציור של ' קילקול'לאחר שהצבעתי על ה      
מעניין לחשוב , סטה שבעבודתה'יעקובי בכך שהוא עוקף או מחמיץ כליל את משמעות הג

בים של איב קליין הוא החלל בכת' אמנות ללא פרובלמטיקה'על כך כי הניגוד של 
אצל קליין הוא שם ' פסיכולוגי'ה. הפסיכולוגי שאותו הוא משייך לתפישת האמנות הישנה

והפסיכולוגי  -היינו אומרים היום ' איקונוגראפי'או ', ספרותי' -נרדף לדמיון פיקטוריאלי 
 .   מבחינתו" החלל של העבר"הוא 
    
.  סטה'ה הזו היא שיצרה את הארכיטיפ המודרני של הגבמקרה של איב קליין התובנ, אכן    

עם  82-הוא כתב ב. היה מי שהבחין בכך וניסח זאת, המבקר פייר רסטאני, חברו הקרוב
 : מותו של קליין

ת " ו מ י ד ק ן  ת נ ש ת  ו ש י ג ר ג  ו ס ם  ע י  ח א  ו ה י  ב י ט ק נ י ט ס נ י א ן  פ ו א ב
ג ה'ל ט ה, ס ל ו ע פ ר , ל ו ע ת  מ ר ו ק ה  א י ד י א ה  ת ו ע צ מ א ב .    - - -ש " 
קרוב ' אמנות ללא פרובלמטיקה'הרעיון של קליין על  : זה עוד יותר מעניין אפילו     

זה . ליעקובי במיוחד כאשר אנו מבינים אותו ממש כדרכים להשתחרר מהעולם הפסיכולוגי
 . שחרור –המושג של קליין 

 : כך הוא אומר על יצירת האמנות

"… ן     ו י מ ד ה ן  מ ו ה  מ י ל ח מ ת  ר ר ח שו מ ת   ו י ה ל ה  י ל ע

פ יה ל י ר ו ט ק י…י ג ו ל ו כ י ס פ ה ז  ו ח מ ה ן  מ ת  ק ת ו נ ה , מ ד ו ב ע ה ל  ע
ד מ ל  ש י  מ ו א ת פ ק  ו נ י ז כ ל  ו ע פ ץ-ל ח )ל  .(ג.תרגום חופשי ת. 

  
ת " -אני מוצאת דמיון מפתיע בין הזינוק הזה  של קליין  ל   א צ מ שנ ף  ו ג ב ת  ל ו כ י ו  ז

ע ג ר ב ת  ר ר ח משת  . של יעקובי" ו
  
 ? ומהי ההנמקה של קליין ביחס למודל הפעולה שלו 

ם"            ל ו ע ה ל  ו מ ם  ד א ת  ו י ה ל ב ה  ד ב כ ת  ו י ר ח א ש  . י " 
גם כשורה התחתונה של מודל , השורה האתית, אני שמחה להבליט את השורה הזו      

 . הפעולה של אתי יעקובי
סטה בתקופה בה חיים סטודנטים 'חשוב לי גם להצביע על פרספקטיבות כאלה של הג   

 .  מוללאמנות בתחושה מסולפת כי הגלגל הומצא רק את
 
אני מתפתה למשוך עוד קו של שיתוף בין האינטואיציות המתגלות בשני מודלים של ציור    

יעקובי בעלת הגביע מן הסקווש , פעולה של שני האמנים שהם גם ספורטאים מקצוענים
 . ודו'וקליין בעל החגורה השחורה מן הג

  



הווה , ונבנציונלי של דמיוןהשקפתו של קליין על הדמיון באמנות מבחינה בין המושג הק   
 לבין המושג הלא קונבנציונלי של דמיון שאומר כי הדמיון הוא , אומר כוח פסיכולוגי

ך" מ צ ע ל ר  ד ע נ ת  ו י ה ל ת  ל ו כ י . ה " 
ובעת הציור הקשר , כאשר מאזינים לאופן בו יעקובי מדברת על היעלמות האגו בעת משחק

 : בין הדברים צף מאיליו
 : הנה קטע  שיחה

 

זה לא משנה מה אני  […]. איך הציור מסתכל על העולם   --זה תמיד מבט של [ …] –א 
, זה עשוי להשמע כשיחה טיפשית  אבל זה כך - -אני תמיד  מציירת את הדבר שלי , מציירת

לא את מה שמישהו אחר . אתה תמיד מצייר את  מה שאתה רואה - -באמת לא משנה מאיפה 
 . וזה תמיד  יוצא הדבר שלך. עשה

 
כי את עסוקה ? אז מבט כזה באמנות הוא בדיוק מה שמשחרר אותך מהאגו שלך –ת 

 ?בלהתבונן במשהו שמישהו אחר עשה
 

וזה התהליך . זה העניין[…!  ]אגו' בלי'אבל זה לא ציור ,  משתחרר האגולכאורה  –א 

.  כלומר את היכולות שלו, רק צריך לגלות אותו.]...[הוא  שם. כן[ …]…שעברתי באמת
זו עבודה  - -איך לעזור ליכולות האלה להגיע לשפה מדויקת , מה שנקרא', עזור'יך לא

 טכנית בלי להיות  
 . מכנית    
 
 . שיש לך' פרוגרמה'אבל לא בגלל , האגו והרעיונות יכנסו לציור שלך, העולם  -ת
 
 . הציור שאותו אני מראה לך כעת הוא על פי פרגונאר אני חושבת –א 
 
 .מדהים  –ת 
 
  –זו האישה עם העיניים הקשורות  –א 
 (להכניס כאן את הרפרודוקציה שמסרתי בפתיחה)      
 
פעם -את מציעה בקיאות וירטואוזית בכל סגנון שהיה אי! עם העיניים הקשורות, הה –ת 

נמצא , כמו האגו, אז גם הוא, יד-אם יש לך כתב. ויחד עם זה ציור שהוא מחוץ לכל סגנון
 . אבל הוא לא מטרה, שם
 



, שתהיה –למשיחת המכחול שלי , יד-שואפת לאיזה כתבכן למרות שכאילו אני . כן –א 
 !מזוהה, סוףב
  
 
לבין , קליין או פולוק, אבל ההבדל הגדול בין המודלים של ציור פעולה בשנות השישים    

המודל של יעקובי מרמז . המודל של יעקובי הוא כמובן בשאלת המיסטיפיקציה של הרגע
במקום שבו גם קליין וגם פולוק מבססים  מרחב , או נעדרת, על הילה אבודה, על כישלון

עוסקת באפשרות של , כך אני חווה את הציור שלה, אתי יעקובי .של חופש אוטופי והרואי
אבל היא מייצרת את ההסט . כוונתי במקום בו למקרה ולסתמי יש ערך  -להיות בממשי 

, סטה שלאחר קליין'הזעיר שעושה את הדבר בלי ספיחי הטקסיות המלווים את אמנות הג
צעה או ההצבעה על פוטנציאל של הה, לפחות ברמה עקרונית. פולוק ובויס, טינגלי, היינס

עבודותיה של יעקובי . ואולי שניהם, טקס ניסחה תמיד אופציה של משהו בין פיוס לגאולה
. סטה של שנות השישים'אינן מעלות את הסנטימנט הזה שהיה כה ספוג וספון במורשת הג

 . ואולי גם נטול נוחם, פשרות-חסר, תובעני, קשה, יש בהן אכן ממד טהרני
אך כמו , אלה הם אכן ציורים של קצף קליל, הקלות היא גדולה מאוד? והקלות הגדולה     

 .   זה עומד ביחס לכישלון אימננטי –שאתי יעקובי עצמה אומרת 
 
 

 . בכוונתי לרכז הערות אחדות ביחס למעמד הדימוי ביצירתה של אתי יעקובי, לסיום        
קיסלר חזרו באופנים שונים על רעיון בסיסי הארכיטקט והאמן פרדריק , דושאן וחברו    
 : אחד

ר ב ד א  ל א  ו ה י  ו מ י ד  THE IMAGE IS NOT A THING. ה

ברגע שאנחנו מחפשים בציור את הדימוי . ניסיתי להבין את הרעיון הזה במקרה הכריש   
פגישה . בלא הרבה יותר מקריקטורה דלה, אנו נידונים להיחבט בקרקע  שטוחה', דבר'כ

מתחיל להיות ' כלום'אבל ה. אפילו שעמום, מעין זו אין בכוחה לייצר הרבה מעבר לריק
ת עליו את משקל האינסוף  כאשר אופניות היצירה מציעה הוא נפתח ומסוגל לשא, משהו

והמשקל הזה הוא המהות , הוא דבר בעל משקל, במילים אחרות, מבנה.  מבנה הדוק
, על כן, לחשוף את הלוגיסטיקה האופנית שלה הוא.  האקספרסיבית  של צורת היצירה

 .  הנסיון לתאר את הערך ואת המשקל האקספרסיבי שלה
 
ומתוך כך מעמידה אותו כדבר או , ה השגורה חומדת את הדימוי כייצוגאבל התפיס   

הדימוי נתפס ( אומר פרדריק קיסלר, פטריפיקציה)בכך הוא עובר איבון או הקשחה .  כחפץ
או פנים של , כסא, למשל. של המשהו שנמצא כביכול מחוצה לו וקודם לוהקפאה אז כ
, או הכלל, דתית בחיים של הפרטאבל גם דבר שממוקם בארוע או בחוויה נקו, אדם

, גם בעלי הכוונות הטהורות ביותר, רוב הפרשנים שאני מכירה. אידיאולוגיה, אידיאה



, כעושרו של הדימוי', עושר'והאיבון נתפס כ. עסוקים בדרך זו או אחרת במעשה איבון כזה
 –יבי מתוך דברים אלה ברור כי מה שאני מציגה כאן כמשקל האקספרס. שלו' עומק'ממד ה

' העומק'ו' עושר'באמצעות ה, נהרס באופן חסר תקנה –המבנה שלה , אופניות היצירה
 .  שחפצים בכוונה מרובה להעניק לה

' תוכן'ה. עם ביסוסה של תפיסה כזו האמנות מדרדרת את עצמה לתהליכי מידוף ואחסנה    

במצב כזה . (containers)מן מחסן של מכלים  -מצידה ' צורה'וה, נעשה מחסן של רקויזיטים
 .נתפס מעשה האמנות כמיזוג  של שני המחסנים

, מציעה לנו יעקובי להבינו כסוג של פעולה, כדבר, במקום להבין את הדימוי כייצוג     

מוטעה כי  thing,-הדימוי כ.  שמעבד אותה, וכפעולה שבהכרח יש לה צופה שמשלים אותה
מראש שאותה מצפינים ביצירה ושאותה  או נתונה, או מקדימה, אין שום משמעות קודמת

העבודה של יעקובי מכילה ומבססת . או לדלות מתוכה, צריך אחר כך למשוך ממנה כביכול
 . תובנה זו

הרי הוא מעשה הפרשנות  כמומחיות , אם יש בכלל מותקף לציור הזרימה המפוכח שלה  
והדימויים אינם , הוא אומר אינני קופה, שלה אומר משהו' שטיח'אם ה. לפיצוח קופות

 . מטמון

של המבנה  (agents) הרעיון היסודי השב ועולה כאן הוא כי התכנים של יצירה הם סוכנים 
מה שמאפשר , ובמובן זה הם תחבולה יצרנית שלה, ערכם איפה כגלאי מבנה כאלה. שלה
 . אותה

 
 את; הפניית המבט אל הפעולה הוא מה שחושף את האחרות הפנימית של היצירה   

באותו מובן בו הציור של אתי . ואין היא תחליף למשהו, העובדה כי איו היא ממירה דברים
לא : כך גם תובע הוא את הִחיּות', לא דבר'יעקובי מתעקש להנכיח את תכניו הקונקרטיים כ

 . הוא אינו מבקש לא  אנימציה ולא החיאה  .ואף לא דבר מת, דבר
       
ללא כל קשר להיותו , ממטית של הציור הזה-האנטי מתוך כך מתייצבת האידיאה     

של ( expression)' ביטוי'כמו גם  ה ( (meaning' משמעות'כאשר ה. אבסטרקטי או פיגורטיבי
. ממטי -הם נתפסים על בסיס אחד ויחיד  Form -יצירות נתפסים כהתרחשות  מחוץ ל

 .…היסטוריה, פסיכולוגיה אידיאולוגיה, אופטיקה –המימטיות הזו גורפת כל דבר 
שבו הכוח האקספרסיבי והמשמעותי הם לא בפונקציות , יעקובי מעמידה מודל הפוך     

. יוכן לא בניתוח סימולטיבי או אנאלוגי שלה כאובייקט ממט, המימטיות של היצירה
. העמדה שלה בולטת מאוד על רקע האופנה בה גם  ציור אבסטרקט אינו אלא זן  ממטי

שבהשבתו של הבן , את חילוץ המטמון הגנוז, "גאולה"הציור של יעקובי שולל את ה
מודל הפעולה של יעקובי טוב לא רק כדי להציל . ממנו כביכול הודח' עולם'האובד אל ה

הוא חי וקיים  -יאה מדומים ובעיקר מיותרים כליל את הציור האבסטרקטי מנסיונות הח



, כדי להציל את הציור הפיגורטיבי, ולא פחות מכך, אלא גם -נפלא מחוץ למימטיות 
 . מאותה גאולה כוזבת עצמה, או החדש, ההיסטורי

   
, דווקא בגלל הנסיונות הפרשניים של העשור האחרון להעניק לציור איזו נפשיות יתרה    

, מתחדדת כפליים ערנותה של יעקובי  לאחרות של היצירה בכלל, אנימטיבית או שקיפות
לכל סוג של , הפנימי,  היא מבחינה בכוח ההתנגדות המובנה שלה. התנגדותה לממטי

כך מתעצמת בכפל עוצמה   dead things,ככל שמועצם היחס אל יצירות כאל . הנפשה
אבל ככל . ממטי מסתיר אותהה. איבון הדימוי מסתיר את היצירה. האחרות שלהן

ונעקפת מלאותה , ממטי-שמסתירים את היצירה יותר כך ביתר שאת נחשף טבעה הלא
 .  כיצירת אמנות

 
אפשר להתקרב לנושא מתוך מחשבה על האופן בו חוסם הציור של אתי יעקובי פיוס     

צריך לנסח זאת . הכללי שהוא הציור שלה" שטיח"ל( תוכן )=אפשרי  בין הדימוי 
, אין פיוס ; העדר פיוס כזה -אלא בדבר חזק יותר , לא מדובר כאן רק בחסימה: בחריפות

 . אומר הציור של יעקובי
 
, לרגע רואים את הדימוי: אביב-לחשוב על התערוכה של יעקובי במוזיאון תל אפשר   

הדימוי כאילו חותר אל . ההטרדה הזו בולטת היטב גם ברישומים שלה. ובמשנהו הוא נעלם

וזה  …עלילות, מיתולוגיה, רואים משהו, מקצב, על הנייר מופיע סבך קוים. עבר היעלמות
 .נעלם
טוב שיש לנו כאן חומר כה טעון תרבותית כמו מיתולוגיה ? איזה מן העדר פיוס זה   

אוסף הסימנים )אם דגם הציור : הטענה שלי פשוטה? אז איך זה עובד …ך"וסיפורי תנ
והעלילות המיתולוגיות המתוארות בו  היו מתלכדים  היינו מקבלים לא ( הגראפיים שהוא

ואילו המבוקש הגדול , יבעוןזהו אקט של ק. יותר מאשר הכפלה או חזרה של ציור היסטורי
והיא האספקט , בציור של יעקובי הוא התנועה החוזרת אל עבר שאלה שאין לגביה מענה

כנגד כל רעיון של איבון או , כך אני שבה ורומזת כאן –שבו , הדינמי שבו יעקובי מעונינת
 .מתענינת  יצירה בכלל  -הקשחה 

 
המיתי הקבוע הוא  לא יותר מאפרט של ; שומעים זאת היטב גם בדבריו של איב קליין    

המיתי , לעומתו. המיתי הקבוע הוא מוצר היסטורי. מחסן -זה  - - petrified things' דברים'
יעקובי מראה לנו שלהתחבר אל המיתוס , במילים אחרות. פעולה ביחס למיתוסהדינמי הוא 

ולצייר   -ים חדשים בכל חי, אל הסיפור האנושי הגדול ששב ומגלה את עצמו בכל דור -
הציור : "כאן אני מזהה את כובד טענתה. מיתולוגיים הם שני דברים שונים בתכלית נושאים

 ". דימוי  שלהוא לעולם לא 



ברגע . המוצר ההיסטורי שעליו מביטה אתי יעקובי לעולם איננו נקודת המוצא, אם כן   
הנושא . יור שלהשמבינים את השהית המבט הזה משיגים את מרחב הפעולה של הצ

השמירה על פערים בין הסימן  .second nature))המיתולוגי שווה לה אך ורק בתור טבע שני  
לרפרנט עוזרת לעקוף כל אפשרות של תפיסת הסימן הציורי במונחים של אבולוציה 

המרת במצב כזה אפשר לדבר על . ומאפשרת להשאירו פתוח כל הזמן, לינארית

נטאקציה נטציה ברפרז ) toואת הציור להבין במקום פעולות של משמוע  , הרפרז

)signify  או מתן משמעותsignification)) , כפעולת קיום(to exist).  במצב כזה מתבארת גם
, אכן. 'כלום-לא'התשוקה של יעקובי  להגיע לכזו שלמות טכנית כדי שהציור עצמו יהיה 

התמחות של חיים שלמים בציור ענף במבוק אחד אינה ; יור זןהרעיון מוכר היטב גם מצ
מודל הקיום הזה מסלק גם את המערכת המושגית . מודל של משמוע אלא מודל קיום

אישי אינו -המודל הא. האיקוני' עושר'ול' עומק'ל', גאון'ל', כתב היד'ל', אישי'שמסביב ל
ציע מודל שונה בתכלית של והוא בהכרח מ, מתמסר בשום צורה לפרשנות האיקונולוגית

 . דינמי, הוא מציע עקרון חי –התחברות למיתי ולמיתוס 
 
כאשר חושבים את האופן שבו יעקובי מדברת על היחס להיסטורי כעל מצב של , לכן  

על אמנות ישראלית שנולדת , דפדוף מה שראוי להבחין בו אינו סיפור העשוקים השגור
הוא מציע מקום .  פעולה מתוך דפדוף -עולה שלה אלא מודל הפ, מדפדוף ברפרודוקציות

ובכך גם , הדפדוף מפנה וקובע מקום להווה. לא מקום של שימור', עכשיו'יצרני ביחס ל
 . עשוי להתאפשר המגע האקוטי עם המיתי

 
את מהירות , על גבי הרשת האידאית הזו אפשר להניח בקלות את קוצר הרוח של הנף היד   

, לא להתכסות, לא לצבור שכבות, למשל, משמעו' עומק'התובנה שאת , הביצוע המדהימה
 .  לא להיקבר

. מבליט את ההבנות האלה 81-של המאה ה( décor)היחס של אתי יעקובי לציור הדקור     
אינסופי של ' מטראז; הכי טכני שאפשר להעלות על הדעת, מת' הכי'כציור , כציור מת

הוא מציע עבורה את גילום , של ארמונות אירופהציפויי קיר מרהיבים לחללי השעשועים 
, (אגו)הציור המת הזה זוכה במן פוטנציאל מיתי בהיותו נעדר דובר . 'מיתי'הבעיה ביחס ל

כמו כל תולדות הציור , הוא נראה כמו זרימה אחת חופשית. נטול התכוונות', מבע'נעדר  
היסטוריות הזו יעקובי -זמני ואת הטראנס-הוא במחוז על, כמו הקיטש. וכמו אף ציור

 . כעת, כי היא מאפשרת לה את  העכשיו שלה, חומדת
כתב יד ציורי : אפשר לתאר את כל המטלה שלקחה על עצמה כפיתוחה של קצרנות כזו    

וטייפולו הוא כמו רמברנדט שהוא , וסזאן הוא כמו מאטיס, ריקו'שבו רמברנדט הוא כמו ג
 .  מציין פוטנציאל של התחברות למיתי, גנריה, הקצרנות. וכך הלאה,  ריקו'כמו ג

 



 


