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אשכול התערוכות הנוכחי עוסק בפניה המגוונות של תופעת האספנות ,בהיותה
אמצעי לזיכרון ולהנצחה ,התרפקות נוסטלגית ,דחף ליצור סדר וארגון ,ביטוי של
אובססיה אישית ,ועוד .יש הרואים באספנות “מחלה” המשקפת התמכרות כפייתית,
ויש המחשיבים אותה כמלאכה תרפויטית ,מעין ריפוי בעיסוק .בעיני רבים גיבוש
האוספים נדמה להרכבת פאזל ,שבו חסרונו של חלק אחד פוגם קשות בתמונה השלמה.
לעתים ,כדי להשיג את המכלול השלם ,ה”מכוּרים” מבין האספנים מוכנים אף לנסוע
עד קצוֹת תבל.
אם במאות הקודמות הייתה האספנות נחלתם של בעלי הממון ,הרי שתקופתנו היא
בגדר תור הזהב של האספנים .בעידן האינטרנט והמסחר המקוון רבים יכולים לעסוק
באספנות ,אפילו מבלי לקום מכיסא המחשב; במקביל ,כל אדם יכול להוציא למכרז
אינטרנטי את אוצרות ה”בוידעם” שברשותו במקום להשליכם לפח האשפה .ואמנם,
יש אספנים אשר נוטים להתמקד במלאכת השיפוץ ,השיקום והשימור של החפצים
שברשותם .באופן אישי אוכל להעיד ,כמי שנגוע ב”מחלת האספנות” ,על הנאתי הרבה
בעיקר מפעולות אלו .אני מעדיף להחזיר לחיים את פריטי האוסף יותר מאשר לצבור
את אלו שניתן לרוכשם במצב טוב ,במחיר מלא ,ולהעבירם מיד ליד.
אשכול התערוכות הנוכחי מצביע על כך שהאמנים העכשוויים מרבים לעסוק
באספנות כאסטרטגיה אמנותית ,בין אם מתוך נטייתם האספנית ובין אם מתוך
התייחסותם הרעיונית לנושא זה .העיסוק האמנותי באספנות בא לידי ביטוי במגוון
רחב של הקשרים ,המשתקפים בתערוכה המרכזית “חיי מדף” :עיסוק בזיכרון ובהנצחה,
התייחסויות לאופני מיון ,קיטלוּג ותצוגה בהקשרים תרבותיים וביקורתיים מגוונים,
ועוד .כמו כן באשכול התערוכות הנוכחי ניתן דגש על חשיפתם של נדבכים אחדים
מתוך אוספי מוזיאון חיפה לאמנות ,כחלק ממדיניות השואפת להציגם בפני הקהל .כל
אלה יוצרים יחדיו חוויה מרוּבדת ומגוונת ,המחברת בין עבר והווה.
נסים טל
מנהל כללי
מוזיאוני חיפה

"אספנות היא צורה של עקירה ֿ מפגש בין אני לחפץ"

האוסף
אבות ישורון
אני מביא כל מה שאני מוצא.
לא כל מה שנוצץ הוא זהב.
אבל אני מרים
כל מה שנוצץ.
במגירה אוסף של בלאי.
חתיכות של כרום .מפתח בלי רגליים.
מסמר מרבה שיניים .שאני רץ מן החוץ,
כמערה חיה מסתורית ,שאני חוצה כחץ במצח,
שאני כולי בחוץ מביט ,בכל מרבה עיניים.
חתיכות ניקל ,כרום ,ברזל,
אני לא יודע ממה זה בא.
שיירי עצמות .שערות רגליים .ממי הם?
כל זה מונח כאשר אני חוצה חוצות.
פחת בשרנו ִמ ַת ַאו מכוניות ,הרהורים בדרך ,סבוב ,מלכוד ,ברזל נופל מן הכוחות.
כל אחד אומר שלו .כל אחד מביט לי בידי.
לא כל מה שנוצץ הוא זהב.
אבל כל אחד רוצה לאסוף.
הרוש הזה ,להיכנס
הא ְר ֶּב ׁ
המ ּפּול הזה ,כל היבולת הזאת ,כל ַ
כל ַ
לאוסף .ואני מרים
כל מה שאני מוצא.
מתוך הספר מלבדאתה ,ספרי סימן קריאה ,הקיבוץ המאוחד ,2009 ,עמ’ 115
(נדפס במקור בקובץ “השבר הסורי אפריקני”)1974 ,
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צייד ,תרפיה ,תאווה לחפצים ,תשוקה ,התאהבות ,דחף
בלתי נשלט ,מחלה ,התמכרות ואובססיה  -אלו כמה
מהמטפורות הנלוות לדיבור על ביטויו המגוונים של
היצר האספני .בשמה של התערוכה “חיי מדף” מובלע
אותו פרדוקס המצוי בבסיס התופעה האספנית  -חיים
ותפוגתם בו בזמן .פסיכולוגים נוטים להגדיר את
הדחף האספני כאובססיה שגילוייה הקליניים באים
לידי ביטוי בערימות של ארגזים ובמחסנים גדושים
לעייפה .חוקרי התופעה תמימי דעים שהצד הפתולוגי
והקיצוני שלה מתבטא ב”אגרנוּת כפייתית” ,גיבוב
חפצים ואי–יכולת להשליכם  -ליקוי הקשור ,על פי
פרשנות מסוימת ,לשלב האנאלי של ההיפרדות מהאם.
הפרעה זו דומה בתכונותיה הכפייתיוֹת לבולימיה
ומאפיינת אנשים העוסקים במרדף אינסופי אחר מושאי
תשוקתם .פעולת החיפוש ועצם תהליך האיסוף נתפסים
כתרפיה לתהום האורבת בעומק נפשם .יש האומרים
כי האספנות היא מחלה של בעלי אמצעים ,תולדה של
תרבות פנאי; ויש הקושרים את אהבת האיסוף עם עונג
הבעלות ,הכרוך  -לפחות בשדה האמנות  -גם בתגמול
של מעמד חברתי ,יוקרה ,העצמה אישית ,פטרונוּת וסוג
של שליטה וריכוזיוּת של כוח.
אינספור פירושים העוסקים במניעים ליצר האספני
ולפעולת האיסוף נכתבו בתחומי הפסיכולוגיה,
הפילוסופיה ,האנתרופולוגיה והסוציולוגיה .בתיאוריות
הללו בולט כמכנה משותף העיסוק במניע העיקרי:
החיפוש אחר משמעות וארגון של העולם .נטען כי האוסף
מרחיב את עולמו של האספן ,אך גם מספק אשליית
שליטה בעולם מסודר ובטוח לכאורה 1.לכך יש להוסיף
את אהבת החפצים  -פטישיזם על סוגיו השונים  -וכן את
דחף השימור והצורך בקיבוע הזיכרון .הטענה הרווחת
היא שניכוס ,צבירה וארגון של אובייקטים מקלים על
פחד קיומי ועל אימת מוות ,המתבטאים ב”חרדת הריק”
ומייצרים סוג של נחמה ,העשויה אף לספק במקרים
קיצוניים תחליף לבני אדם ולרגשות .האספן כמו
מבקש להמיר את חרדותיו ואת חסכיו בתחושת שליחות
ובחוויית הכנעה וניצחון.
זיגמונד פרויד ,שבעצמו היה אספן נלהב של חפצי
עתיקות (ידוע כי היו בבעלותו כ– 1,900פריטים) ,טען
שאיסוף גורם לעונג ארוטי ,כחלק מ”עקרון העונג”
האמביוולנטי  -מנגנון בסיסי המניע את פעולותיו של
האדם ,אך מוביל בה בעת לדחף המוות .העונג שאליו
התייחס פרויד קשור בפעולת ההישנוּת או החזרתיוּת
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הכרוכה באיסוּף  -פעולה הנובעת מדחף השימור
העצמי; ואולם ,במקביל ,אפשר לייחס לעונג זה גם
את דחף הכיבוש והבעלוּת ואת העונג החושני שמפתח
האספן כלפי מושאי תשוקתו .הפילוסוף מנפרד זומר
כתב על דחף האיסוף הבוגדני ,הגורם לכך שאדם שהחל
2
לעסוק באיסוּף לעולם לא יוכל להפסיק לעשות זאת.
הפילוסוף ז’אן בודריאר טען שלקניית חפץ עתיק,
למשל ,נלווית משמעות של רכישת חלק ממורשת העבר;
כלומר מעבר לערך הדקורטיבי ,לאובייקט העתיק יש
תפקיד כסמן של הזמן 3.סוזן סונטאג התייחסה אף היא
לכוחם המאגי של חפצים ,שכמו מאפשרים לחוות חיים
בתקופות אחרות .לדבריה ,עולמו של האספן מאשר את
קיומם של עולמות אחרים ,אנרגיות ,ממלכות ותקופות
שונות מהעולם שבו הוא חי 4.בהתייחסו לדחף השימור
ולקידוש ה”מקור” גם הפילוסוף ז’אק דרידה עסק
ב”מחלת הארכיב” (כשם ספרו מ– )1995וביחס המורכב
שבין ההיבט הפרטי של חפצי הארכיון או האוסף לבין
ההיבט הציבורי שלהם ,כאשר הם הופכים לייצוג של
5
היסטוריה קולקטיבית.
ואכן ,המתח שבין הממד הפרטי והממד הציבורי
נקשר לתולדות האיסוף והשימור .אוספים מסוגים
שונים ידועים כבר משחר ההיסטוריה ,החל באלה
שהתגלו במרתפי הפרעונים ,דרך “חדרי הפלאות” של
אצילים אירופים מתקופת הרנסנס ועד המוזיאונים
של ימינו .לידתו של המוזיאון קשורה הדוקות לאותם
אספני “קוריוזים” ,שליקטו פריטים אקזוטיים ונדירים
מקצוֹת העולם והציגו אותם לראווה בגיבוב ,ללא
כל סדר ,מיון או ארגון .אוספים אלה ,שנחשפו רק
למקורבים מבני המעמד הגבוה ,ביטאו את הסקרנות ואת
החיפוש אחר הפריט הנדיר ,המסעיר ומעורר ההשתאות
בכל תחומי הטבע והתרבות“ .חדר הפלאות” נתפס
כמאגר מידע נדיר ושימש מקור השראה לאמנים רבים
במאה העשרים ,בעיקר לאמני דאדא ופלוקסוס ,אך גם -
כפי שמשתקף בתערוכה  -לאמנים עכשוויים ,המגלים
עניין הולך וגובר בנושא.
בתקופת הנאורות של המאה השמונה–עשרה השתנו
דפוסי התצוגה לכיוונים מוּשׂכלים ודידקטיים יותר
ופותחו שיטות בחירה ,מיון וסיווג רציונליות .היגיון
אנציקלופדי הכתיב שיטות מיון שונות ,שהתווּ חלוקה
לשדות ידע מגוונים :טבע ,אמנות ,ארכיאולוגיה,
היסטוריה ועוד .במאה התשע–עשרה ,בעקבות המהפכה
הצרפתית והמהפכה התעשייתית ,התבססותה של התפיסה

ראו הרחבה פרשנית על אודות מניעי האספנות ופרישׂה היסטורית של תופעת האספנות לסוגיה במאמרה המקיף של גליה בר אור,
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הדמוקרטית השפיעה גם על אופני התצוגה במוזיאונים,
שפתחו את שעריהם לקהל הרחב .מוזיאון הלובר הפך
למוזיאון אמנות ב– ,1793ובשנות ה– 20של המאה
התשע–עשרה הוקם בברלין המוזיאון הראשון לאמנות,
שבו נעשתה לראשונה הפרדה בין מוצגי “אמנות” לבין
שאר מוצגים משדות ידע אחרים .המוזיאון המודרני
התאפיין בחשיבה ליניארית ובסידור המוצגים על ציר
הזמן ,תוך הדגשת הרצף ההיסטורי שבבסיסו עומדת
הקדמה .לעומת זאת ,המוזיאונים
ִ
האמונה ברעיון
הפועלים בעידן הפוסט–מודרני מבקשים לשבור את
הרצף הליניארי ולחזור לשיטה תמטית ,וכך להפריך את
מנגנוני המיון ,התיוג והסיווג המודרניסטיים הישנים.
כך ,למשל ,המהפכה האוצרותית של מוזיאון הטייט מודרן
חוללה שינוי מהותי באופני התצוגה והנהיגה חתכים
נושאיים ,המערבלים את הסדר הכרונולוגי המסורתי.
השאלה מה הופך אגירה או גיבוב של חפצים
ל”אוסף” מהותית לדיון בתערוכה הנוכחית .היטיב
לנסח זאת גדעון עפרת ,כאשר אמר שבעל הבתים הרבים
אינו אספן ,גם לא בעל היהלומים הרבים; אפילו אותו
בעל גלריה ,שמחסניו גדושים ציורים ,אינו אספן
של ציורים .לטענתו ,הדבר המגדיר אוסף הוא לא
השיטתיות ,שהרי ישנם אוספים בלתי שיטתיים; לא
הקיטלוּג ,שהרי ישנם אוספים בלתי מסווגים; לא עצם
הצגת המצבור; ואף לא הכוונה הבלתי מסחרית העומדת
מאחורי פעולת האיסוף .מסקנתו הביאה אותו להגדרה
מעגלית הקובעת“ :אוסף הוא לקט של חפצים המוצג
כאוסף” 6.ואולם ,אפשר להגדיר אוסף גם כבחירה,
כצבירה וכשמירה של חפצים בעלי ערך סובייקטיבי
ולהצביע על כמה אפיונים מהותיים ,כמו הידע ,התאווה
לפרטים הקטנים ,הבקיאות והכוונה הכרוכים בפעולת
האיסוף ,לצד עובדת אי–השימושיות של החפצים
המאכלסים אותו.
ז’אן בודריאר קבע בהקשר זה שמרגע כניסתם
של חפצים מסוימים לאוסף הם מנושלים מהסטטוס
הסוציולוגי–שימושי שלהם ,ובמקומו הם מקבלים
סטטוס סובייקטיבי לחלוטין :הם הופכים ל”אובייקט
של אוסף” 7 .מ”דברים” הקיימים בעולם החפצים
נהיים אפוא ל”סימנים” בעלי משמעות הנקבעת בהתאם
ליחסיהם המטפוריים עם אובייקטים אחרים באוסף.
חפצים אלה עשויים להיות חסרי כל ערך במובן
החומרי ,אך ברגע שנבחרו להיות ראויים להיאסף
חל עליהם רעיון ההנדרה ,ותשוקתו של האספן היא

שמעניקה להם ערך .במובן זה ברור מאליו כי “אוסף”
הוא יותר מסך כל חפציו; הוא נתפס כאורגניזם פעיל
הנמצא בהתהוות מתמדת ,מחייב סדר ופרשנות ומשקף
מעין סדר פנימי בנפשו של האספן .בעל האוסף הוא
שקובע את החוקים ,הזהות ,השייכות ,ההיררכיה ,הערך
הסימבולי והמשמעות של חפציו .מכאן משתמע שלכל
אוסף יש סיפור הנרקם על ידי האספן ,עלילה שאין לה
סוף ,שהרי השלמתו כמוה כמוות.
אין זה מפתיע לגלות אם כך כי לא מעט אמנים
נמשכים לרעיון האוסף כתמה מרכזית ביצירתם,
המתבססת על העלילה הנטווית כליבת המשמעות
באוספיהם .אמנים רבים ידועים כאספנים כפייתיים:
רמברנדט ,דגא ,אנדי וורהול ,גרהרד ריכטר ודמיאן
הירסט הם המוכרים שבהם .אמנים לא מעטים התגלו
כנגועים בתסמיניה של מחלת האיסוף ,המניעה אותם
גם כאסטרטגיה אמנותית .התערוכה “חיי מדף” מבקשת
להצביע על העניין ההולך וגובר באמנות העכשווית,
מאז שנות ה– ,60במושג “אוסף” בהקשרים מגוונים
של זיכרון ,נוסטלגיה ,הנצחה ,אימת מוות ,יחסי
טבע–תרבות ,אופני ייצוג ותצוגה ,וכמובן בהקשר
החברתי של האוסף כסמל מעמד .העיסוק באוספים
ובאיסוף משקף את עניינם של אמנים עכשוויים
בהצעת חלופות לקטגוריות המיון המודרניות ,כמהלך
פוסט–מודרני מובהק; כמו כן ,עיסוק זה משקף ביקורת
חברתית הקשורה לעולם הצרכני ,וכמובן מהווה חלק
מהעניין הרווח בנושא הזהות באמנות הנוצרת בשנים
האחרונות .האמנים המשתתפים בתערוכה מתייחסים
ל”אוסף” דרך מושגים כמו לקטנות ,אגירה ,צבירה,
מיון ,קיטלוּגִ ,משמוע ,הסדרה ועודפוּת .עבודותיהם
מעידות על כך שפעולות שיש בהן שיטה ,ארגון ומיון -
פעולות הנתפסות ככפייתיות וכממשטרות  -עשויות
לשקף גם יצירה מחדש של תוכן ומשמעות.
“חיי מדף” מבקשת אפוא להראות כיצד אמנים
ישראלים ובינלאומיים עכשוויים מתייחסים בעבודותיהם
ברוח חדשה ורעננה לתופעת האספנות על מורכבותה
וגווניה השונים ,תוך התחקות אחר התחביר האסתטי
של אוספים מסוגים שונים ובחינת היבטים פסיכולוגים
הקשורים בתופעת האספנות ובעולמו האובססיבי של
האמן–האספן .המכנה המשותף לכל האמנים המשתתפים
בתערוכה הוא השימוש באוסף כאסטרטגיה אמנותית.
“חיי מדף” מעלה בראש ובראשונה את השאלה מה אוספים
אמנים וכיצד נקשרת מהות אוספיהם למעשה היצירה

 5לעיון נרחב בנושא הארכיון כפי שהוא משתקף בהגות ובאמנות העכשווית ראו האנתולוגיה Charles Merewether,
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 6גדעון עפרת“ ,אספנות או למות” ,וושינגטון חוצה את הירדן ,ירושלים :מוסד ביאליק ,2008 ,עמ’ .120
Jean Baudrillard, “The System of Collecting,” in John Elsner and Roger Cardinal (eds.), 7
The Cultures of Collecting, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994, p. 23.

עצמו .עבודותיהם משקפות את האסתטיקה של רעיון
ה”אוסף” וכן את הגודש והעונג הכרוכים בסיפוקו של
יצר הבעלוּת .מתוך מארג הנושאים העולים מן היצירות
ניתן לפרום חוטים רבים ,וכל אחד מהם מוליך לכיוון
רעיוני אחר :נושא מרכזי ומהותי הוא הזיקה בין מושג
האוסף לבין סוגיות של הנצחה ,זיכרון ושימור .גדעון
גכטמן ,למשל ,מתייחס בעבודתו ארכיב לטיפולוגיה של
מצבות וקברים .דמיאן הירסט אוסף כנפיים של פרפרים
מתים ומוליך אף הוא למשמעות של מוות ,זיכרון וחיי
נצח .ארז ישראלי אוסף “מזכרות” מהשואה ותצלומי
ַמ ָלחים באמצעות האתר  ,eBayוכך מייצג סוג חדש
של אספנות דרך האינטרנט ומגלם את שני המרכיבים
הסותרים של “תשוקה” ו”מוות” ,המאפיינים את פעולת
האיסוף .גם רונית שני עוסקת בזיקה שבין איסוף ובין
זיכרון ומוות באמצעות טיפולוגיה של החפצים שנאגרו
על ידי הוריה בבית ילדותה.
הזיקה להנצחה ולעולם המוזיאונים מיוצגת
בתערוכה בתצלומיה של טלי אמיתי–טביב ,העוסקים
בהנצחה ובזיכרון באמצעות התמקדות באוסף פרטי
שהפך למוזיאון .פרשנות אחרת למושג האוסף בהקשרו
המוזיאלי מעניקה דנה לוי ,המצלמת מוזיאונים
לאמנות ומוזיאונים לטבע וחושפת את פרדוקס ההנצחה
של אוספיהם :החפץ כמו “נקבר” במרתפי המוזיאון,
אך זוכה לשימור ולחיי נצח .המתח בין טבע ותרבות
משתקף גם בעבודתו של תומר ספיר ,המערערת על
שיטות המיון המוכרות המבדילות בין שתי הקטגוריות
וממחישה את אזור הדמדומים שביניהן .ניכוסו וביותו
של הטבע אל חיק התרבות בא לידי ביטוי גם בעבודותיה
של אירית חמו ,האוספת מגזינים בתחום הגינון
ובוראת מגזרי העיתונים כעין טבע דומם עכשווי .מיכל
שמיר ,לעומתה ,מלקטת שרידי טבע ,מייבשת ,עורכת
ומסדרת אותם בעדינות בזרים ובתפזורות על גבי סורק
דיגיטלי .גילי אבישר מייצר אוסף המזכיר מקבץ של
ראשי אייל או בעלי חיים אחרים שניצודו ונתלו על
הקיר ,באמצעות דימויים של דובוני צעצוע ממולאים
ותפורים .גם אסתר קנובל עוסקת בדימויים הנקשרים
לעולם הילדות באוספי הצעצועים שלה ,המשפיעים על
יצירתה כמעצבת תכשיטים.
המושג “טיפולוגיה” ,המציין פרקטיקות של
קיטלוּג ומיון לפי סוגים וקשור מהותית לגישה
אנציקלופדיסטית ,נקשר אף הוא הדוקות לפעולת
האיסוף .רוברט קושמירובסקי תיעד עשרות אלפי

חפצים שגיבובם מהווה מטפורה למצבו הנפשי של האמן–
אספן; עבודתו מגלמת את רעיון הטיפולוגיה כחלק
מאסטרטגיית איסוף הנושאת משמעות סימבולית בהקשר
הפוליטי של ארצו פולין .נקודת מבט טיפולוגית אחרת
עולה מגוף עבודות נוסף של אירית חמו ,הממיינת את
ה”דברים” בעולם לפי סוגיהם ,בניסיון לבחון הבדלים,
לאתר שוני ודומוּת ולהצליב נתונים חזותיים.
מפעולת האיסוף וההסדרה נגזרים נושאים נוספים,
המתייחסים לאוסף כאל בעל ערך פילוסופי וכמכשיר
אנליטי וביקורתי ביחס לשיטות מיון קיימות .מיכל
היימן ,למשל ,אוספת קופסאות של מבחני השלכה
לאבחון פסיכולוגי ודימויים הנאגרים באלבומי משפחה.
אוספיו של עידו מיכאלי כוללים בולים ,סמלים של
חיילות צבאיים ותגי יחידות ומתפקדים כחומרי גלם
למניפולציות ולטרנספורמציות חתרניות .גם אוסף
הפסלונים האפריקניים המצולמים בעבודותיו של דוד
עדיקא מבליעים אמירה ביקורתית על קולוניאליזם,
סטריאוטיפים חברתיים ,השתייכות וזהות.
עיסוק באוסף בהקשרים של המרחב הביתי ,ברוח
אירונית יותר ,בא לידי ביטוי בעבודתו של דורון
סולומונס ,המציג תמונת מצאי של נכסיו בעולם ומתייחס
לעונג הבעלוּת ולמושג האוסף כ”אינוונטר” .באופן אחר,
גם אמנון דוד ער נותן ביטוי לרעיון של אוסף כמקור
לעונג הבעלוּת ,בשחזרו את חלל המגורים הגדוש שלו,
במיצב המשלב ציורי תפנים וחפצים מתוך אוספיו.
לבסוף ,תשומת לב מיוחדת מוקדשת לדמותו האקסצנטרית
של האספן ולמקומו בשדה האמנות העכשווית ביצירתם
הפרודית של אלמגרין ודראגסט ,המקצינה את תכונותיהם
האובססיביות של אספני האמנות.
ייתכן כי אספנים נקשרים לחפצים משום שהם עורגים
לאותה “הילה” שהייצור התעשייתי גרם להחלשתה,
כדברי ולטר בנימין .אם כך הוא הדבר ,הרי ש”חיי מדף”
חותרת להעצים את אותה הילה של פריטי האיסוף ,שהערך
הסימבולי שלהם נעשה חשוב יותר מערכם השימושי .אם
אוסף הוא סוג של עלילה ,הרי שתערוכה של אוספים ועל
אוספים היא עלילה רב–קולית ועתירת–מערכות ,בבחינת
מחווה לעצם השימור היצירתי של הזיכרונות החזותיים
הכרוכים בדימויים ובחפצים.

Tami Katz-Freiman

Foreword

“Collecting is a Form of Uprooting An Encounter Between Self and Object”*

organized and secure world.1 To this one must add

the world of collectors as authenticating “the

natural sciences, art, archeology and history.

tautological definition: “A collection is an

creating narratives that endow their collections

this phenomenon and of the artist-collector’s

is similarly reflected in the work of Tomer

ways. The collection of African figurines

the love of objects - that is, various types of

existence of other worlds, energies, domains,

In the 19

assemblage of objects presented as a collection.”
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with meaning. Numerous artists are known to have

obsessions. The common denominator linking the

Sapir, which undermines familiar systems of

photographed by David Adika contains an implicit

fetishism - as well as the urge to preserve and

epochs, different from the one in which they live.”4

French revolution and the industrial revolution,

Another definition of collecting would describe

been compulsive collectors: Rembrandt, Degas, Andy

range of artists featured in this exhibition is

classification and highlights the twilight zone

critique of themes including colonialism, social

give fixed form to memory. The most prevalent

Similarly addressing the urge to preserve and the

the rise of democratic ideals further influenced

it as the act of selecting, accumulating and

Warhol, Gerhard Richter and Damien Hirst are the

the use of collections as an artistic strategy.

between these two categories. The appropriation

stereotypes, belonging and identity.

argument is that the appropriation, accumulation

sanctification of the “origin,” the philosopher

conventions of display in museums, which were now

preserving objects that have subjective value.

most well-known among them. Many more artists are

Above all, “Shelf Life” examines what artists

and domestication of nature is also given

A more ironic concern with collecting in a

and ordering of objects alleviates existential

Jacques Derrida wrote about “archive fever” (the

open to the public at large. The Louvre Museum was

This act is characterized by certain essential

known to have contracted some form of “collecting

collect, and how the nature of their collections is

expression in the work of Irit Hemmo, who collects

domestic context is given expression in the works

anxieties and the fear of death - given expression

title of his 1995 book) and the complex relations

transformed into an art museum in 1793. In the 1820s,

traits - such as the thrust to acquire knowledge,

fever,” which also motivates them as an artistic

related to the act of artmaking itself. The works

gardening magazines and creates contemporary

of Doron Solomons, who presents an inventory

in the form of horror vacui - a fear of empty spaces.

between the private functions of an archive

the first museum dedicated to art was founded in

an interest in details, expertise and intention,

strategy. “Shelf Life” attempts to examine the

featured in this exhibition reflect the aesthetic

still lifes out of magazine clippings. Michal

of his assets as a collection of sorts - while

Amassing objects, according to this argument, is

and its public aspects - that is, its role as a

Berlin, constituting the first instance in which

alongside the non-functional status of the

growing interest revealed by contemporary

of a “collection,” as well as the abundance and

Shamir, by contrast, gathers bits of natural

also exploring the pleasures of ownership. In a

a form of consolation, and in extreme cases even

representation of a collective history.

“art” was separated from artifacts associated with

objects in the collection.

th

century, in the aftermath of both the

artists from the 1960s onwards in the concept of

pleasure related to the satisfaction of the

materials, dries them and delicately forms them

different vein, Amnon David Ar also examines the

a substitute for human relations and emotions. It

Indeed, the tension between the private

other fields of knowledge. The modern museum was

In this context, Baudrillard argued that once

“collecting,” which appears in a range of contexts -

drive to possess. The tangle of themes that

into wreaths and various other arrangements on

relationship between collecting and the pleasures

5

The current exhibition cluster is concerned with heterogeneous aspects of

“Ownership is the most intimate relationship one can have with objects.

is as if the collector were attempting to dispel

and public dimensions of collecting forms an

characterized by a linear organizing principle

it enters a collection, “the strictly practical

memory, nostalgia, commemoration, the fear of

emerge from these works contains threads that

a digital scanner. Gili Avissar has created a

of ownership; he does so by reconstructing his

collecting as a way of remembering and commemorating, an expression of

Not that they can come alive in the owner; it is he who lives in them.”

his anxieties and sense of lack by creating a

important part of the history of collecting.

and a chronological arrangement of artifacts,

object acquires a social status [...]. At the

death, the relations between nature and culture,

lead in various directions: one central theme is

stuffed teddy bear collection reminiscent of a

own crowded living space, which includes both

sense of purpose and experiences of conquest.

Various types of collections have existed since

which underscored the historical continuum

opposite extreme, the pure object, devoid of

conventions of exhibition and display, and, of

the affinity between the idea of collecting and

display of deer heads or other animal trophies.

paintings of interiors and various collections.

Sigmund Freud, who was himself an avid

the dawn of civilization, ranging from those

underlying the belief in progress. By contrast,

any function or completely abstracted from its

course, the social context of the collection

practices of commemoration, remembering and

Esther Knobel also works with images related

Finally, special attention is devoted to the

while others consider it to be a therapeutic pursuit, a form of occupational

collector of ancient artifacts (he is known to

discovered in Pharaonic tombs to the Renaissance

museums in the postmodern age attempt to rupture

use, takes on a strictly subjective status: it

as a status symbol. The preoccupation with

preservation. Gideon Gechtman, for instance,

to childhood and to her toy collections, which

eccentric figure of the collector and to the place

therapy. Many compare collecting to putting together a puzzle, a process in

have owned approximately 1,900 objects), argued

“cabinets of wonder” and today’s museums. The

this linear continuum and to return to thematic

becomes part of a collection.”7 The objects are

collections and collecting reflects the interest

relates in the work Archive to the typology of

inspire her work as a jewelry designer.

he occupies in the contemporary art world in

nostalgic longing or of an urge to create order, and a personal obsession.
Some see collecting as a “disease” that reflects a compulsive addiction,

Walter Benjamin, “Unpacking my Library: A Talk About Collecting”**

the parodic work created by Elmgreen & Dragset,

which the absence of a single part prevents the image from becoming whole.

that collecting gives rise to erotic pleasure, and

birth of the museum is inextricably tied to

models of organization, thus doing away with the

thus transformed from “things” in the world

of contemporary artists in offering alternatives

tombstones and graves. Damien Hirst collects the

The term “typology,” which refers to a process

At times, “die-hard” collectors are willing to go to the end of the world to

partakes of the ambivalent “pleasure principle” -

those collectors of “curiosities” who gathered

old modernist mechanisms of classification. So,

into “signs” whose meaning is based on their

to modern classificatory categories - an interest

wings of dead butterflies, an interest similarly

of classification into different types, and which

which exaggerates the obsessive qualities of art

find the missing piece.

the basic mechanism underlying human actions,

rare and exotic objects from around the world

for instance, the recent curatorial revolution at

metaphorical relations with other objects in

that constitutes a quintessential postmodern

alluding to death, memory and eternal life. Erez

is part of an encyclopedic approach, is also

collectors.

If in earlier centuries collecting was the pursuit of the moneyed, our age

Hunting, therapy, a lust for objects, desire,

bulimia, and are typical of people engaged in

which simultaneously gives rise to the death

and displayed them together without any kind of

the Tate Modern has led to a fundamental change

the collection. Although these objects may

strategy; in addition, this preoccupation reflects

Israeli collects Holocaust-related “souvenirs”

closely related to the act of collecting. Robert

It is possible that collectors become attached

is the golden age of collectors. With the rise of Internet commerce, anyone

falling in love, an uncontrollable urge, a

an endless pursuit of objects of desire. The

drive. The pleasure referred to by Freud is

underlying order or classifying principle. Such

in its conventions of display, and has resulted

have no material worth, the moment a collector

a social critique of the world of consumption,

and photographs of sailors on eBay, and thus

Kuśmirowski documented tens of thousands of

to objects because they long for that “aura” which,

can auction off their old belongings online rather than disposing of them

disease, an addiction and an obsession - these

process of searching for objects and collecting

related to the repetitive nature of collecting -

collections, which were visited only by members

in the creation of thematic exhibitions that undo

deems them worthy of being collected, his

while also touching upon the prevalent interest

represents a new type of Internet-based collector

objects, whose endless accumulation functions as

as Walter Benjamin argued, has been depleted in the

in the trash. Some collectors tend to focus on the process of renovating,

are some of the metaphorical definitions

them is perceived as a therapeutic cure for the

an act born of the drive for self-preservation; at

of the collector’s own aristocratic circles, gave

the traditional chronological order.

desire endows them with value. In this sense,

in identity that has characterized artmaking in

while highlighting the two contrasting elements

a metaphor for the artist-collector’s emotional

age of mechanical reproduction. If this is indeed

restoring and preserving the objects they own. As one “infected” with the

given to various manifestations of the urge to

abyss lying deep within the psyche. According to

the same time, this pleasure may also be seen as

expression to a sense of curiosity and a desire

The question of what defines an accumulation

it goes without saying that a “collection” is

recent years. The artists participating in this

of “desire” and “death” typical of collecting.

state; his work represents such a typological

the case, then “Shelf Life” strives to amplify the

“disease of collecting,” I can personally attest to the great pleasure I take

collect. The name of the exhibition “Shelf Life”

some opinions, collecting is the malaise of the

stemming from the drive to conquer and possess,

to procure rare, exciting and wondrous natural

of objects as a “collection” is essential to a

more than the sum of its parts; it is an active

exhibition touch upon the idea of the “collection”

Ronit Shany also examines the affinity between

approach, which has a symbolic political charge in

aura of those items cherished by collectors, whose

in performing such actions. I would rather spend my time restoring objects

implicitly points to the paradox underlying

moneyed, an offshoot of the culture of leisure;

and from the sensual enjoyment experienced by

and cultural artifacts. The “cabinet of wonder”

discussion of “Shelf Life.” Gideon Ofrat aptly

organism that is constantly coming into being,

through the exploration of terms such as

collecting, memory and death by means of a

a Polish context. Another typological perspective

symbolic value becomes more important than their

to life than accumulating ones that may be bought in good shape, and traded

the phenomenon of collecting - that is, the

others tie the love of collecting to the pleasures

the collector vis-à-vis his objects of desire.

was perceived as a rare repository of knowledge;

defined the difference between accumulating

which requires ordering and interpretation and

gathering, hoarding, accumulating, classifying,

typology of objects kept by her parents in her

is explored in an additional body of works by Irit

functional value. If a collection is a plot of

for their full price.

simultaneous preservation and expiration of

of ownership, which is associated - at least in

The philosopher Manfred Sommer wrote about the

it

artists,

and collecting by noting that the owners of

which reflects a sort of internal order in the

cataloguing, endowing with meaning, ordering

childhood home.

Hemmo, who creates typologies of various “things”

sorts, then an exhibition of and about collections

This exhibition cluster points to the preoccupation of many contemporary

life. Psychologists tend to define the urge

the art world - with rewards such as social status,

treacherous nature of the urge to collect, which

especially ones associated with the Dada and

numerous houses or diamonds are not collectors.

collector’s psyche. The owner of the collection

and excess. Their works reveal that actions

The affinity between commemoration and the

in an attempt to examine their differences and

is a multivocal plot with numerous acts, a homage

artists with collecting as an artistic strategy - a preoccupation motivated

to collect as an obsession whose clinical

prestige, personal empowerment, patronage and a

never enables one to stop.2 The philosopher

Fluxus movements, while continuing - as this

Even the gallery owner whose storage space is

is the one who determines the rules that govern

which involve a system of classification -

world of museums is given expression in the

similarities.

to the creative act of preserving visual memories

either by a thrust to collect or by a theoretical concern with this subject.

manifestations include piles of cardboard boxes

sense of power and control.

Jean Baudrillard argued that the purchase of an

exhibition reflects - to influence contemporary

crowded with artworks is not an art collector.

it, its identity, context, internal hierarchy and

and which are perceived as compulsive and

photographs of Tali Amitai-Tabib, which focus on

Acts of collecting and ordering may also

An artistic interest in collecting is given expression in a wide range of

and overcrowded storage rooms. Scholars who study

Endless interpretations of the thrust to

old piece of furniture, for instance, is akin to

artists, who are revealing a growing interest in

According to Ofrat, what defines a collection is

symbolic value, as well as the meaning of the

controlling - may also lead to the creation of new

a private collection transformed into a museum.

function as analytic and critical tools for the

contexts, which are reflected in the central exhibition, “Shelf Life.” They

this phenomenon agree that its pathological

collect have been offered in the fields of

purchasing a piece of heritance. Such an object,

this subject.

not systematic ordering, since there are some

represented objects. One may thus conclude that

meanings.

Another examination of museum collections is

examination of existing systems of classification

include an examination of remembering and commemorating, of systems of

extreme is “compulsive hoarding” - the stashing

psychology,

and

according to Baudrillard, “is not useless or

In the course of the 18 century, Enlightenment

collections that are unsystematic; it is neither

every collection constitutes a story told by the

“Shelf Life” thus attempts to show how both

undertaken by Dana Levy, who photographs art and

and of their philosophical underpinnings. Michal

classification and display in various cultural and critical contexts, and

of objects and an inability to dispose of them -

sociology. Most of these theories underscore

poorly decorative but plays a special role within

ideals gave rise to new, rational and didactic

an underlying classificatory principle - for some

collector, an endless narrative whose completion

Israeli and international contemporary artists

natural history museums and reveals the paradox

Heiman, for instance, collects the boxes used

more. The current exhibition cluster also explores several aspects of the

a disability that stems, according to one

a similar motive: the search for meaning and an

a system, it is a sign of the time.”3 Susan Sontag

conventions of exhibition and classification.

collections are governed by no principle - nor

equals death.

relate in their works to the complexities and

inherent to their collections: the artifacts

for psychological projection tests, as well as

Haifa Museum of Art’s collections, with the aim of introducing them to the

interpretation, from the anal stage of separation

urge to order the world. It has been argued that

similarly related to the magical power of objects,

An encyclopedic logic shaped the development

the act of displaying the collected objects or the

It comes as no surprise, then, that a significant

various aspects of collecting, while analyzing

acquire a seemingly eternal existence, yet are

images from family albums, while Ido Michaeli’s

public. These exhibitions come together to offer a multilayered and rich

from the mother. The compulsive characteristics

collections enrich the collector’s life, while

which seemingly enable one to experience life

of various classificatory systems that divided

noncommercial drive behind their accumulation.

number of artists have gravitated to the trope of

the aesthetic syntax of different kinds of

simultaneously “buried” in a museum storage

collections include stamps and military insignia

experience, which brings together past and present.

of this disturbance are similar to those of

providing the illusion of control over a seemingly

during other historical periods; she described

knowledge into different fields - such as the

Instead, he has come up with the following

collecting as a central theme in their work, while

collections and the psychological aspects of

room. The tension between nature and culture

that he manipulates and transforms in subversive

philosophy,

anthropology

inspired

numerous

20th

century

th

Nissim Tal
Director General
Haifa Museums

* Quoted from the epilogue written by Lilach Lachman for Avot Yeshurun’s book of poems Milvadata, Tel Aviv: Siman Kri’a
Books, Hakibbutz Hameuchad, 2009, p. 115 [Hebrew].
** Walter Benjamin, Illuminations, with an introduction by Hannah Arendt (ed.), New York: Harcourt, Brace & World, 1968, p. 487.

1 For an in-depth discussion of the drive to collect and a historical overview of various types of collecting, see Galia
Bar Or’s comprehensive article, “On Collecting and Collectors,” in A Selection of Israeli Art from the Collection of Gaby
and Ami Brown, Museum of Art, Ein Harod, 2009, pp. 248-264.
2 See Manfred Sommer, Sammeln: Ein Philosophischer Versuch, Frankfurt: Suhrkamp, 2002.
3 Jean Baudrillard quoted by Olivier Coron, “The Collector and His Passion,” in Flowers of Our Lives (exh. cat.), Toruń,
Poland: Znaki Czasu, 2008, p. 66.
4 Susan Sontag, The Volcano Lover, New York: Anchor Books, 1993, p. 82.
5 For a comprehensive discussion of the concept of the archive as examined in contemporary art and critical thought, see
Charles Merewether (ed.), The Archive: Documents of Contemporary Art, Cambridge, Mass: Whitechapel and MIT Press, 2006.

6 Gideon Ofrat, “Collect or Die,” in Washington Crosses the Jordan, Jerusalem: Bialik Institute, 2008, p. 120 [Hebrew].
7 Jean, Baudrillard, “The System of Collecting,” in John Elsner and Roger Cardinal (eds.), The Cultures of Collecting,
Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994, p. 23.

related to images and objects.

גילי אבישר

אלמגרין ודראגסט

טלי אמיתי–טביב

גדעון גכטמן

מיכל היימן

חלל הסטודיו של גילי אבישר נדמה למתפרה ומכיל ערב רב
של בדים ,חפצים וחומרי גלם ,המקיפים אותו כהרחבה של
“האני” .היצר האספני שלו בא לידי ביטוי באגירת חפצים
וחומרים שהוא מוצא באזור מגוריו בדרום תל אביב  -אזור
של נגרים ,רפדים ויצרני ספות .חומרים אלו ממוחזרים
ביצירתו ובמאגר דימוייו ,המתמקדים בעיקרם בזיכרונות
ילדות ובעולמות דמיוניים וטקסיים .במיצב גיזלה
( )2010-2003מציג אבישר אוסף של בובות פרווה הפרושׂ על
הקיר לתצוגה :דובונים ,ארנבות וחיות אחרות ,מהסוג שילדים
נקשרים אליהם כחפצי מעבר .חלק מן הבובות ממולאות,
חלקן ריקות ונפולות ,ולכולן מראה משומש ומרופט כתזכורת
מכמירת לב לעולם ילדות שאבד .נדמה כי הושקע מאמץ עמלני
רב בחידושן ,אך למעשה הן כולן מעשה ידיו של האמן ,הממחזר
בדים שליקט לכדי “אוסף” .פרויקט זה החל כמיזם עסקי,
כאשר אבישר ,שהחל את דרכו כמעצב אופנה ,ניסה לשווק את
הבובות שתפר תחת שם המותג “גיזלה” ,כשמה של סבתו .עד
מהרה חלחל מעשה האמנות למלאכת עשייתן ,ובמקום למכור
אותן הוא החל לאספן ולחברן לגוף עבודותיו .בפרישׂת הבובות
על הקיר מתעצמים ההבדלים ביניהן ,אך בולט גם הדמיון:
חזותן הלא מהוקצעת מדגישה את היותן תפורות ביד ולא בפס
ייצור ומעידה על תהליכי עבודתו של האמן ,שגלומה בהם גם
מחווה למלאכת היד הנשית לדורותיה .כחלק ממיצב הקיר
ניצבת בסמוך עגלת סוּפר ,המדמה סוס ועגלה .בהיותה גדושה
בבדים ,בבובות ובחומרים המצויים בתהליכי עבודה שונים,
היא מעידה על תאוות האיסוף של האמן ועל הצורך שלו לעשות
שימוש חוזר בחומר ולא לזרוק דבר.

מבטם של צמד האמנים הסקנדינביים מיכאל אלמגרין ואינגר
דראגסט ממוקד באמצעות יצירתם הרפלקסיבית בעולם האמנות
עצמו  -במנגנוני הכוח המאפיינים אותו ובהתנהלותו של שוק
האמנות .בתערוכה הנוכחית מוצג תיעוד של פרויקט שהשניים
הציגו בביאנלה ה– 53של ונציה ( ,)2009שהתקיימה בצל המשבר
הכלכלי העולמי .צמד האמנים עסק באופן ָפרודי בתופעת
האספנות והפך את הביתן הדני ואת הביתן הנורדי ,הסמוכים
זה לזה ,לבתים של אספנים :בית של משפחה שהתפרקה ,לצד
ביתו של אספן בעל אישיות אקסצנטרית .בפתח הביתן הדני
הוצב שלט “למכירה” ,ובמהלך ימי הפתיחה נערכו בו סיורים
על ידי סוכנת נדל”ן נמרצת ,ששיווקה אותו למבקרים כפיסת
נדל”ן נחשקת במתחם היוקרתי של גני הביאנלה .הסוכנת
השׂביעה את היצר המציצני של המבקרים בכך שסיפקה פיסות
רכילות על הדרמות שרדפו את חיי המשפחה .האמנים פעלו
למעשה כאוצרים ,כשעבודותיהם ועבודות של  23אמנים
ומעצבים ִאכלסו את חללי הבתים כניצבים בסט תפאורה של
ה”אוספים” .יצירות של מיטב האמנים הבינלאומיים דוגמת
מאוריציו קטלן ,וולפגנג טילמנסֶ ,ט ֶרנס קֹו ,ג’ונתן מונק,
הרנן באס ,נינה סונדרס ואחרים הוצגו לצד אוסף חרקים,
פיסול פולינזי ,רהיטים ,פריטי עיצוב ואוסף מרהיב של כלי
חרסינה מעוטרים .פיזורו של האוסף בביתן הדני התחקה אחר
שיטות הצבה במוזיאונים של אוספים פרטיים מתחילת המאה
העשרים ,דוגמת מוזיאון פריק בניו יורק ,המשלבים יצירות
אמנות עם ריהוט ופרטי עיצוב אותנטיים (“אקזוטיים”) .ביתו
של השכן המסתורי  -אספן המכונה מיסטר  ,Bרווק הולל
המתגורר לכאורה בביתן הנורדי  -עוצב כ”מרחב פתוח”,
המאפיין את עיצוב הפנים המודרני .אוספיו גדושים ביצירות
אמנות הומו–אירוטיות וכוללים בין השאר גם את אוסף בגדי
הים של מאהביו לשעבר .החלל הפתוח מעיד על חוסר גבולות,
ראוותנות ואקסהיביציוניזם ופורשׂ את חייו הפרטיים לעיני
כול .ביציאה מהבית נגלית בבריכה גופתו הצפה ,בעקבות
התאבדות או רצח  -המחיר ששילם על אורח חייו הדקדנטי.
באמצעות הביוגרפיות הבדויות מנסים אלמגרין ודראגסט
להתחקות אחר המניעים הפסיכולוגיים שעומדים בבסיס האקט
ה”גן” האחראי על תשוקת הבעלות .נראה
ֶ
האספני ולפענח את
שהגינונים הראוותניים והאופנתיים המאפיינים את האספנות
העכשווית מייצגים עבור האמנים סוג של גרגרנות ורפיסות
רוחנית ,הגורמות בהכרח לשקיעה.

טלי אמיתי–טביב חוקרת בתצלומיה את מה שהיא מכנה “תחנות
תרבות” :ספריות ,היכלי קונצרטים ומוזיאונים  -אתרים
האוצרים בחובם ידע ,נאורּות ומעמד .החללים רחבי הידיים,
השוממים מאדם אך העמוסים בפרטים ,מעוטרים בקישוטיות
ובפאר ומעבירים תחושת שגב ומסתורין של זמן שעמד מלכת.
המבט הצילומי המאפיין את עבודתה של האמנית משלב גישה
טיפולוגית חקרנית עם תפיסה פורמליסטית ,המתייחסת
לקומפוזיציה ,למשטחי צבע ,לחומריות ,לאור ולצורה.
בסדרת התצלומים של מוזיאון נסים דה קמונדו שבפאריס
באים לידי ביטוי מאפיינים אלה ,אלא שכאן נלווה להם גם
יסוד עלילתי  -נרטיב טעון רגשית ,הקשור בהיסטוריה של
האוסף המתועד .זהו למעשה בית אחוזה שנבנה ב– 1911עבור
הרוזן מואיז דה קמונדו ,בנקאי יהודי ממוצא טורקי .המבנה,
סרז’ן ,נועד להכיל את אוספי
ֵ
שתוכנן על ידי האדריכל רנה
הרהיטים והאמנות שהיו בבעלותו .לאחר מות הבן ,נסים דה
קמונדו ,במלחמת העולם הראשונה ,הוריש האב את הבית על
אוספיו למוזיאון לאמנות דקורטיבית בפאריס .המוזיאון
נפתח לציבור ב– 1935כשנה לאחר פטירת האב משברון לב
(בתו ,בעלה וילדיה נספו במחנות ההשמדה במלחמת העולם
השנייה) .בתצלומיה לכדה אמיתי–טביב את אופיו הטרגי של
המקום .מה שנדמה כתצוגה של אוסף שגרתי  -שורות–שורות
של צלחות ממוינות ,קערה על שידה מצוחצחת ,פסלים וציורי
שמן הגודשים את החללים הריקים  -מקבל משמעות נוספת
בעקבות הצבת תמונתו של הבן שלא שב מן הקרב לצד הפריטים
היקרים .החפצים שנותקו מהקשרם השימושי מעידים על חיים
שהיו .השימוש המיוחד שעושה האמנית באור מעצים את היסוד
הדרמטי ,מאיר את הנעדרים ומנכיח את חייהם .הסיפור
הטרגי הנקשר באחוזה מעצים אפוא את משמעות המוזיאון
כמאוזוליאום ,כמוסד הנצחה של המתים ,ואת משמעותו של
האוסף כשימור של החיים.

גוף עבודותיו של גדעון גכטמן עוסק במוות ,בזיכרון ובהנצחה
כחלק מן הפרויקט “מאוזוליאום” שהחל לבנות בשנות ה–,70
כמסגרת–על שנועדה לשמר את גוף עבודותיו .המאוזוליאום
ִתפקד כסוג של “אוסף” שהתהווה עם השנים ,הן כיצירת אמנות
המנציחה את האמן ואת בני משפחתו והן כאתר שנועד לשמרה.
בפרויקט מתמשך זה השתלבו שיטות של איסוף ,מיון ,קיטלוּג
וארכיבאוּת לצד אסטרטגיות קונספטואליות המבוססות על
תעתוע בין אמת ובדיה ,בין אותנטיות לזיוף .בעבודה ארכיב
( )2003בולט במיוחד העיקרון הטיפולוגי ,שבא לידי ביטוי
הן בשם העבודה והן בצורת ההצבה של החפצים בתוך נישות,
באופן המעלה על הדעת תצוגה של אוסף .גכטמן ִשחזר כאן
את קיר הקבורה בקומות של בית הקברות בעיירה פורט בו
שבספרד  -שם נקבר ולטר בנימין ,אשר לו מוקדשת העבודה.
הקיר עשוי גומחות שבתוכן הציב האמן חפצים שונים ,הנראים
כמוצרים קיימים; ואולם ,בפועל הם יוצרו על ידו בעבודת
יד מוקפדת כחיקוי של אלמנטים מתוך יצירתו המוקדמת.
כך ,למשל ,כלי קיבול לאפר ,אגרטלי שיש מעוטרים בפרחים
מלאכותיים ,פירות מפלסטיק ,רכב מזהב וחלוקי נחל
מפלסטיק  -חפצים המתפקדים כאינדקס לעבודות מוקדמות -
זכו לחיי נצח בארכיב זה.

המושגים “ארכיון” ו”אוסף” עומדים בבסיס יצירתה עתירת
הרבדים של מיכל היימן .הסטודיו שלה מורכב מארכיון גדוש
בקופסאות ,במעטפות ,במגירות ,בארונות ובמדפים ,הכוללים
את תצלומיה ותצלומים מאלבומי משפחה שהתגלגלו לידיה,
וכן מסמכים ,סרטי קולנוע ,יומנים ,ספרים ,מחקרים קליניים
וטקסטים פסיכואנליטיים .היימן מרבה לעסוק בזיקה שבין
מציאותו הנפשית של האדם לבין הצילום ,מקורותיו ,מופעיו
והשלכותיו ומגלה עניין עקבי במהות הנפש ובהרחבת גבולות
האמנות .כחלק ממחקרה בנושאים אלו ,אספה האמנית במהלך
השנים קופסאות של מבחני השלכה לאבחון פסיכולוגי מסוג
“התפסת הנושא” (,)T.A.T: Thematic Apperception Test
הנהוגים בקרב פסיכואנליטיקאים .קופסאות אלה מאגדות
דימויים המאפשרים למטופל לבטא מרחב אסוציאטיבי רחב,
בהתבסס על הנחת היסוד כי הוא משליך על דימויים אלו את
רגשותיו ויצריו כביטוי ללא–מודע בדרך של וידוי ,סיפור או
פרשנות .על בסיס מבחני השלכה אלו ,יצרה היימן קופסה
משלה :מבחן מיכל היימן מס’  .)1997( )M.H.T) 1הדימויים
בקופסה זו ,הקשורים למרחב הגיאו–פוליטי הישראלי ,נאספו
מתוך אלבומי משפחה ,ארכיונים ציבוריים וספרים .דימויים
אלו הוצגו בפני קהל המבקרים בדוקומנטה העשירית בקאסל
( )1997בפורמט של ראיון אישי שנעשה על ידי “מאבחנים”.
מבחר מתוך תיעוד ה”אבחונים” הללו מוצג בתערוכה לראשונה.
במבחן מיכל היימן מס’  :2מבחן לנשים ( )1998הרכיבה האמנית
קופסה נוספת עם תצלומים של חמותה לשעבר ,שנהגה להצטלם -
שלא במודע  -כאשר הרקע שמאחוריה תואם את לבושה.
התצלומים מזכירים את עבודותיה המבוימות של סינדי שרמן,
שהתחזתה לטיפוסי נשים שונות במטרה לחקור סטריאוטיפים
נשיים ,אלא שכאן הדבר נעשה ללא כל כוונה מוּשׂכלת .במבחן
זה ,שהופעל לראשונה במרכז לה קרטייה לאמנות עכשווית
בקמפר שבצרפת ( ,)1998התבקשו הנשים  -מבין המבקרות
באותו חלל  -לשכב על ספה ולשוחח עם מאבחנת על דימויי
נשים מתוך הקופסה .בארון תצוגה נפרד מוצג אוסף קופסאות
של מבחני ההשלכה שאספה היימן עם השנים :חפצים השמורים
בדרך כלל בקליניקה של המטפלים.

גיזלה2010-2003 ,
בדים ,עגלת סוּפר ,עץ ,מידות משתנות
באדיבות האמן

תיעוד מתוך האספנים2009 ,
הביתן הנורדי והביתן הדני ,הביאנלה ה– 53בוונציה2009 ,
מצגת  PPTואוסף עבודות שהוזמנו על ידי אלמגרין ודראגסט
מאמנים וכותבים ל”תיקלוג” שנלווה לפרויקט
באדיבות האמנים וגלריה ויקטוריה מירו ,לונדון
לפני ואחרי (הביתן הנורדי ,ונציה)2009 ,
שתי הדפסות צבע 29.7 x 36.7 ,כל אחת
באדיבות האמנים וגלריה ויקטוריה מירו ,לונדון

ללא כותרת( 2009 ,מתוך הסדרה “קמונדו”)
שמונה הדפסות צבע 80 x 100 ,כל אחת
באדיבות האמנית

ארכיב2003 ,
מתכת ,שיש ,פרחי פלסטיק ,חרס ,עץ ,פורמייקה ,ספוג ,אבן ,זהב
292 x 900 x 30
באדיבות משפחת האמן

מבחן מיכל היימן מס' 1997 ,)M.H.T.( 1
קופסה כחולה 32 ,לוחות ( 31תצלומים ולוח אחד לבן),
מדריך הוראות29 x 25 x 2 ,
באדיבות האמנית
מבחן מיכל היימן מס’  :)M.H.T.( 2האמא–של–האיש– של–האישה -
מבחן לנשים1998 ,
הפעלה :מרכז לה קרטייה לאמנות עכשווית ,קמפר ,צרפת;1998 ,
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ;2000 ,מוזיאון לאמנות מודרנית,
סאיטמה ,יפן2001 ,
קופסה ירוקה 72 ,לוחות ( 71תצלומים ולוח אחד לבן) ,מדריך הוראות,
24.5 x 17.5 x 4.5
באדיבות האמנית
תיעוד הפעלת מבחן מיכל היימן מס’ ,).M.H.T( 1
דוקומנטה  ,xגרמניה2009 ,1997 ,
מיצב 6 :סרטי וידיאו 6 ,מסכים ,כ– 30דקות כל אחד
באדיבות האמנית
מבחן מיכל היימן מס’  :)M.H.T.( 2האמא–של–האיש–של–האישה -
מבחן לנשים2009 ,1998 ,
מיצב 72 :לוחות ( 71תצלומים ולוח אחד לבן 16.5 x 23.5 ,כל אחד)
 5מדפים ( 6 x 380 x 3כל אחד) ,קיר ירוק ()100 x 420
באדיבות האמנית
אוסף מבחנים פסיכולוגיים( :כלי אבחון ,מבחני השלכה,
שאלונים וספרים)2009-1985 ,
ויטרינה85 x 200 x 75 ,
באדיבות האמנית

דמיאן הירסט

אירית חמו

ארז ישראלי

דנה לוי

עידו מיכאלי

יצירתו של דמיאן הירסט ,העוסקת בתהליכי חיים ,במעגל
הבריאה וההרס ,נושאת אופי של מחקר מדעי .רעיונותיו
בדבר מחזורי החיים והמוות וההישרדות באים לידי ביטוי
בדימויים של ארונות תרופות ,תיבות תצוגה עם שלדים ,כלי
ניתוח וכן מיכלי זכוכית שבהם שרויים בפורמלין בעלי חיים
מבותרים  -מוצגים שהפכו לא מכבר לסימני ההיכר של עבודתו
הפרובוקטיבית .לצד אובייקטים אלה ,פיתח הירסט עם השנים
את מוטיב הפרפרים ,הנחשב לאחד המוטיבים המרכזיים
ביצירתו .לפרפרים משמעויות סימבוליות איקוניות ,בעיקר
כסמל התחייה והחיים שלאחר המוות .אורך חייהם הקצר כנגד
יופיים העז העניקו להם ערך סימבולי חוצה דתות ותרבויות.
ביוון העתיקה הם נתפסו כפרסוניפיקציה של הנפש האנושית
(פסיכה היא המילה היוונית ל”פרפר” ול”נפש”); בנצרות הם
מסמלי ה”וואניטס” (הבלות החיים) ו”ממנטו מורי” (זכור את
המוות) ,כאשר הזחל מסמל את החיים עלי אדמות ,הגולם מייצג
את המוות ,ואילו הפרפר עצמו הוא בבחינת סמל להגחתו של
המת לחיים חדשים .הפרפר הוא גם דימוי של יצירתיות ,תשוקה
ודמיון  -סמל לנעורים ,ליופי החולף ולשבריריות החיים.
ב– 1991עשה הירסט לראשונה שימוש בפרפרים חיים בתערוכתו
“ ”In and Out of Loveבגלריה וודסטוק הלונדונית :גלמים
של פרפרים מאלזיים הוצמדו לבדים מונוכרומיים מצופים מי
סוכר; ברגע שבו בקעו הפרפרים מהגלמים ,הם התעופפו בחלל
הקטן של הגלריה ,גמעו ממי הסוכר ,הזדווגו ,הטילו ביצים,
ולבסוף מתו ונדבקו אל משטחי הצבע המבריק שעל הבדים.
תוחלת חייהם הקצרצרה התממשה בסביבה מלאכותית ,שדימתה
יערות גשם טרופיים ,וכך הפך היופי הפסטורלי למלכודת
מוות .ב– 2001חזר הירסט להשתמש בפרפרים בעבודותיו,
אלא שהפעם יד המקרה הומרה בעבודה עמלנית ומחושבת,
כניסיון לכפות סדר על עולם כאוטי :הפרפרים משובצים עתה
בתבניות ובקומפוזיציות סימטריות ,לעתים אף בהקשרים
דתיים ,המדמים כיפות של קתדרלות ידועות .בעבודה רוגע
( )2007נראים פרפרים בעלי כנפיים שקופות ולבנות בגדלים
שונים ,האחוזים בבד העגול בקומפוזיציות סדורות כמאובנים
שהוקפאו בבדידותם .פה ושם מבליח צבע עז ,המעניק ליצירה
את חיותה ומשווה לה ,כשמה ,איזון והרמוניה.

סדרת עבודות הקולאז’ים עתירי הפרטים של אירית חמו עשויה
אלפי גזירי נייר של תצלומי צמחים למיניהם .האמנית גזרה כל
אחד מהם בנפרד ,הדביקה אותם על משטחי פורמייקה בהירים
ושזרה מעין תפרחות תבליטיות סינתטיות ,המשלבות שחור–
לבן וצבע  -דימויים המזכירים אגרות “שנה טובה” משנים
עברו .חמו מייצגת בגוף עבודות זה היבט אספני אובססיבי:
ערב רב של קטלוגים ,מגזינים בנושא גננות ובוטניקה ,וכן
פרסומות שיש בהן מוטיב צמחי  -כל אלו נאספים ונערמים
על שולחנות הסטודיו שלה .בעבודה עמלנית וקפדנית היא
מניבה מחומרי גלם אלה מרבדי צמחים עתירי גבעולים ועלים
באיכויות צבעוניות “טבעיות” ורעננות .ניכוסו וביותו של
הטבע אל חיק התרבות נעשה כאן אפוא בפעולה כפולה -
בתצלום המגזיני שבו נלכד הדימוי מלכתחילה ,וכן בפעולת
הפירוק והארגון מחדש הבוראת כעין טבע דומם עכשווי .זוהי
אינה חניטה של הטבע אלא של דימויי הטבע  -מהלך המשקף
את עניינה של חמו במתח שבין החי לבין הדומם .האמנית
כמו “קוטפת” את הצמחים מתוך התצלומים ומעניקה להם
באופן אירוני חיי נצח מוזיאליים .בגוף עבודות נוסף ,העשוי
בטכניקה של רישום עם נייר פחם ,מציגה חמו טיפולוגיות
של “דברים” שונים הקיימים בעולם :בעלי חיים (פרות ,דובי
קוטב) ,כלי תחבורה (מכוניות ,קרוונים ,משאיות ,אניות),
מבנים (רבי קומות ,צמודי קרקע) ותכניות קרקע (של מבנים
ושל אניות) .כבמלאכת פקידוּת עמלנית היא “אוספת” וממיינת
תרשימים ענייניים וטכניים של דברים מאותו סוג ,בניסיון
לבחון הבדלים ,לאתר שוני ודומוּת ולהצליב נתונים חזותיים.
בהיגיון פנימי המתקשר תמיד ליחסים בין טבע לתרבות ,בין
חי לדומם ,חמו כמו מחזירה את ה”דברים” למצבם הראשוני,
כהעתק שמש הקודם לשלב הייצור ,ומתייחסת לשאלות הנוגעות
להכללה ולהנדרה.

ארז ישראלי מגלם זן חדש של אספנים נלהבים הרוכשים
את אוספיהם באינטרנט .במסגרת עיסוקו בזהות ,שכול,
גבורה ,קיטש ומוות ,הסמלה וייצוג ,הוא אוסף באובססיביות
ממורביליה של השואה .בעבודתו אוסף ה– eBayשלי )2009( 1#
מציג ישראלי בתוך ויטרינות את אוסף מזכרות השואה שרכש
באתר  ,eBayלצד תיעוד אינטרנטי המאשר כביכול את
האותנטיות של החפצים :גרסאות שונות של הטלאי הצהוב,
כלי אוכל ישנים של אסירים במחנות ריכוז ,תמונות מהגטו,
בובה של ילדה מהמחנות ,חולצות עם הדפסה של טלאי צהוב
וחותמות של היודנראט .חלק מהחפצים אותנטיים ,ואילו
אחרים מזויפים  -הם נוצרו כדי להימכר בתעשייה זו ,שכן
יש להם ביקוש ,וכך מצאו את דרכם גם לסל הקניות של האמן.
התעניינותו של ישראלי בתעשיית חיקויים זו נובעת מהיותה
סחורה ,את
ּ
ומ
תופעה תרבותית המשקפת את זילות השואה ִ
האופן שבו הזיכרון ההיסטורי נכפף להגיון צרכני שיווקי,
ואת הבנאליות הכרוכה בקונבנציות של ייצוג וזיכרון שאיבדו
את ממשותם .מבטו הרפלקסיבי והאירוני נוגע בהקשר זה גם
במניפולטיביוּת הכרוכה ביצרנות של חפצים נחשקים באשר
הם ,תוך נטילת אחריות על חלקו בפס ייצור זה כאמן .היצר
האספני של ישראלי בא לידי ביטוי גם בקיר הכולל עשרות
תצלומים ממוסגרים של ַמ ָלחים ,שנשלחו כגלויות מאירופה
אל מעבר לים בתקופת מלחמת העולם השנייה .גם תצלומים
אלו נאספו באמצעות אתר האינטרנט  .eBayואולם ,מה שהחל
כעניין אישי בדימויים נוסטלגיים בעלי מטען רגשי התפתח
למחקר חזותי טיפולוגי של סוגי הצלמניות ,האביזרים,
התפאורה והרקע שכנגדו צולמו המלחים .הדימוי של המלח
(ק ֶרל ,המופיע בשם
כאייקון עם ניחוח הומוסקסואלי רומנטי ֶ
העבודה ,הוא המלח מהרומן קרל מברסט של ז'אן ז’נה) משתלב
היטב בעולם של דימויי הקלישאות והפאתוס המאפיינים את
עבודותיו של ישראלי .מלאכת האיסוף ,המגע האישי ,המסגור
הפרטני והסידור הסדרתי על פני הקיר  -כל אלה מוסיפים
רובד נוסף המטשטש בין זהותו כאמן לזהותו כאספן.

מנגנוני מיון ,קיטלוּג ושימור מעסיקים את דנה לוי בחלק
גדול מעבודותיה“ .מנגנון עיקור התשוקה”  -האופן שבו חיים
שלמים מופקעים מהקשרם הטבעי ,נעקרים מסביבתם ונחתמים
על מדפים בארונות תצוגה או על קירות המוזיאון  -מרתק
אותה .בעבודת הווידיאו המוזיאון ( )2009תיעדה לוי במצלמת
סטילס חללי תצוגה במוזיאונים של אמנות העבר באיטליה
ובגרמניה .מהתצלומים המעובדים של מיטב יצירות הרנסנס
והרוקוקו היא הרכיבה רצף פנורמי ,כקולאז’ צילומי בדוי
ומתעתע המציג בעיקר עבודות העוסקות במלחמות ובאסונות.
סיפורי התנ”ך והברית החדשה  -אירועים שהתרחשו כביכול
במזרח הקדום  -צוירו על פי דמיונם של האמנים האירופיים
כפנטזיה על ארץ הקודש .הצגתם הקפואה והשקטה בלב
אירופה כמו מנטרלת את הסערה הרגשית הטבועה בהם.
המצלמה מייצרת בעבודת הווידיאו רצף של פאר העבר -
פסלי שיש ,ציורים במסגרות זהב כבדות ,רצפות מעוטרות -
כמאוזוליאום של תרבות המערב ,שזכתה בחיי נצח במסגרת
התצוגה המוזיאלית .עניינה של לוי בשאלת ייצוג המציאות
ומאמצי הארגון שלה בולטים גם בתצלומים הפנורמיים שצולמו
במוזיאון הטבע ספקולה שבפירנצה .בעלי החיים ,יונקים
ודגים ,המפוחלצים בארונות זכוכית ,מסודרים על פי מינים
והקשרים ביולוגיים כזיכרון חזותי של החיים עצמם .בעבודת
הווידיאו שותקים בינינו ( )2008המוות מעומת עם החיים
ונוכח ביתר שׂאת :דממת הפוחלצים של בעלי הכנף בכלובי
הזכוכית של מוזיאון הטבע בבית שטורמן מופרת על ידי להקת
יונים צחורות כנפיים שפלשו לתוך המוזיאון .עבודות אלה של
לוי מערערות על עצם הפרוצדורה המושגית והמוסדית הכרוכה
בהסדרת ידע ,במיון הטבע ובדחיקתו לתיבות תצוגה.

ללא כותרת2009 ,
קולאז’ על פורמייקה150 x 225 x 10 ,
אוסף זיו ופיונה גני ,שווייץ

אוסף ה– eBayשלי 2009 ,1#
רדי מייד ,שני שולחנות תצוגה 100 x 200 x 90 ,כל אחד
באדיבות האמן וגלריה גבעון ,תל אביב

רוגע2007 ,
פרפרים וצבע מבריק על בד ,קוטר (עם מסגרת)223.5 :
באדיבות אוסף ארט פרטנרס ,אוסף אנג’ל לאמנות עכשווית ואוסף פרטי

ללא כותרת2009 ,
קולאז’ על פורמייקה150 x 200 x 10 ,
באדיבות האמנית

(לק ֶרל)2010 ,
ֶ
אוסף ה– eBayשלי 2#
תצלומים ישנים ממוסגרים ,מידות משתנות
באדיבות האמן וגלריה גבעון ,תל אביב

האוספים של עידו מיכאלי  -בולים ,סמלי חיילות צבאיים,
תגי יחידות ועוד  -מתפקדים כחומרי גלם למניפולציות
ולטרנספורמציות חתרניות .בולטת בהם בעיקר ההתעניינות
באסתטיקה המאפיינת מוקדי שׂררה מוסדיים ולאומיים
ובמנגנון ההסמלה הצה”לי .באמצעות חיקוי השפה הגרפית
המשמשת את מוסדות הכוח משבש האמן תבניות ואמצעים
כס ָמני השלטון.
חזותיים המושרשים בתודעה הקולקטיבית ַ
העבודה בסדרות מאפשרת לו לחדור כטפיל אל ליבת המשמעות
של פרטים כמו לוגו וסמל  -רכיבים במערכת אינדקסלית שבה
לכל דימוי יש תפקיד מוגדר  -ולשבש את המּוכר .בהומור
ובאירוניה הוא מערער על הרוח הפטריוטית ,כמו גם על
ההיררכיה המקובלת ,ומוביל לקריסת משמעותן .גישתו הפרודית
כלפי נוכחותו הגורפת של הצבא בחיים הציבוריים בישראל
באה לידי ביטוי ברוח משחקית ויצירתית דווקא בהתייחסותו
לעולם נוקשה זה ,שאין בו מקום לביטוי אישי .מיכאלי מציג
בתערוכה שלוש עבודות המסתעפות זו מזו :הראשונה היא
טייסות טיסה ( ,)2008סדרה של  18סמלי טייסות חיל האוויר,
הנראים כמגני הוקרה צבאיים .השמות המשעשעים  -למשל,
“טייסת יונקי החירות”“ ,טייסת געגועי מולדת”“ ,טייסת
ציוץ הרעם” ,או ”טייסת חסידת הצפע”  -מגחיכים את תבניות
השפה הצבאיות ומשווים לסדרה את אופייה המופרך .העבודה
השנייה היא עץ גבעתי ( - )2008דימוי המורכב אף הוא,
כאילן יוחסין מדומיין ,ממערך של ָתגים צבאיים ,המזכירים
את התג המקורי של חטיבת גבעתי .מרכיביו של התג -
השועל ,החרב ושיח הצבר  -מופיעים כאן כמו בקומיקס
בתנוחות פרודיות ,המתגלות עד מהרה כשיבוש הומוריסטי של
סמלה המקורי של היחידה המובחרת .בעבודה נוספת ,מעקב
משלוחים ( ,)2010-2009ששמה הוא כשם שירות דואר ישראל
לאיתור משלוחים ,פורשׂ מיכאלי בפני הצופה את מהלכו
האמנותי על בסיס סדרה של עשרה בולים שיצר ב–2005
סביב אגדות אורבניות .במהלך פרודי ,המתחקה אחר שרשור
איקונוגרפי של דימויים הנהוג כביכול בשיח תולדות האמנות,
הוא חושף את תהליכי עבודתו  -משלבי ייצור הסקיצות ועד
התגבשותו של המוצר הסופי .ה”שאריות” ותוצרי הלוואי
נשמרים בקפידה כערב רב של אוספים על קירות הסטודיו.
החצים והשרשור מסמנים את מנגנוני המיפוי
רשת ההקשריםִ ,
וההשתלשלות הרעיונית ומייצרים היגיון גנאולוגי מתעתע,
הנע בין מנגנון כוח אמנותי לבין אסטרטגיות מוסדיות.

2005-2004 ,Bon Voyage
נייר פחם על נייר 15 ,יחידות 57.7 x 40.4 ,כל אחת
באדיבות האמנית

דגים2008 ,
הדפסת למדה40 x 166 ,
באדיבות האמנית וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב
יונקים2008 ,
הדפסת למדה40 x 188 ,
באדיבות הדס שפירא ,תל אביב
שותקים בינינו2008 ,
וידיאו ,הקרנת מסך 5 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמנית וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב
המוזיאון2009 ,
וידיאו ,הקרנת מסך 6 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמנית וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

טייסות טיסה2008 ,
ציור ידני מעובד במחשב MDF ,ועץ צפצפה בחיתוך לייזר ,גימור פוליטורה
בצבעי אפוקסי ולוחית בציפוי זהב 18 ,יחידות 33 x 28 ,כל אחת
באדיבות האמן ,גלריה רוזנפלד ,תל אביב וסרג’ תירוש
אוסף  ,ST-ARTיפו
עץ גבעתי2008 ,
ציור ידני מעובד במחשב ,הדפס רשת על שמשונית גזור ותפור,
ווים על דיקט127 x 100 ,
באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד ,תל אביב
מעקב משלוחים2010-2009 ,
הדפסות דיגיטליות ,תצלומים ,צבעי עיפרון ,טושים ,מסקינטייפ
מידות משתנות
באדיבות האמן וגלריה רוזנפלד ,תל אביב
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תערוכה
אוצרות :תמי כץ–פרימן ורותם רוף
עוזרות לאוצרות ,מחקר והפקה:
זהר אפרון ,יעלה חזות
עוזרי מחקר :נורית אשר פניג ,רון ברטוש,
לימור זרד ,תמר שפר
עוזרת הפקה :אודליה רומי
רישום :רן הלל ,סבטלנה ריינגולד
שפה גרפית :סטודיו אנזלביץ
תרגום כתוביות לערבית :מהא בדר
שיווק ויחסי ציבור :אלי ברגה ,חגית אסף ,הדס שפירא
ניהול הפקה :עמנואל אלון
שימור :ניל מקמנוס ונעה כהנר מקמנוס
התקנת וידיאו ותאורה :דב שפינר
הפקה והקמה :ולדיסלב בראילובסקי ,פטר גרודיינקו,
יפים חזין ,מיכאל לבנטל ,שמעון מלצר ,אנדריי סבר,
יעקב רייספלד ,ציון שני

דורון סולומונס

תומר ספיר

דוד עדיקא

אמנון דוד ער

רוברט קושמירובסקי

אסתר קנובל

מיכל שמיר

רונית שני

בעבודתו אינוונטר ( )2001מגחיך דורון סולומונס את היצר
הרכושני ואת תאוות הבעלות המתקיימת במרחב הביתי
במסגרת התא המשפחתי הבורגני .עבודה זו ,המשתייכת
לגוף עבודות שבהן עוסק האמן בדמותו כאמן וכאב ,חושפת
את תודעתו הביקורתית באשר ליחסים האדנותיים שבין גבר
לאישה .במהלך ארבע דקות סולומונס מבצע ספירת מלאי
אירונית של כל רכושו עלי אדמות :החל בכלי אוכל ,דיסקים,
מכשירי טלוויזיה ,ספרים ,מכשיר וידיאו ,די–וי–די ,פרטי
ביגוד ונעליים ,וכלה באשתו ,בתו הבכורה ,בתו הצעירה (בנו
הצעיר טרם נולד) ,הכלבה וכן הלאה  -וכל זאת ללא הבחנה
היררכית .הוא מקריא באוזני הצופים כרשימת מכולת את
סך נכסיו בעולם ,כהגדרה של תחום המחייה שלו וכתחימת
זהותו .פעולות הקיטלוּג והמיון מוגשות בנימה אובייקטיבית
ונטולת רגש ומועצמות על ידי הטון הארכיונאי היבש .בתום
הספירה חוזר סולומונס להראות את חפציו לצופה ,אך בפעם
השנייה ללא פסקול ,כניסיון ספק נואש ספק אירוני להעצים
את זהותו באמצעות נכסיו .עבודת הווידיאו משמשת כעין שטר
בעלות של האמן על סך ה”דברים” שברשותו ,שגוּרים ונטולי
כל זוהר ,בעוד הצופה מציץ לעולמו האינטימי ושואל את עצמו
האם אפשר לפרוט את האדם לסך החפצים שברשותו.

אוספיו של תומר ספיר גודשים את הסטודיו שלו כתת–מודע
מטפורי ,כלקסיקון דימויים הנמצא כל העת בהתהוות  -מעין
אינקובטור ליצירתו .אוספים אלה מערערים על שיטות המיון
המוכרות המבדילות בין טבע לתרבות .עבודתו מחקר לקראת
האינדקס הקריפטו–טקסידרמי המלא ( )2010ממחישה את
אזור הדמדומים שבין הקטגוריות ,יוצרת עמימות וקוראת
תיגר גם על חלוקות דיכוטומיות רווחות אחרות דוגמת טוב
ורע ,זכר ונקבה ,חיים ומוות .יצירי הכלאיים המאכלסים
את תיבות התצוגה בעבודה זו ,כמו גם את מדפי הסטודיו
של ספיר ,מגלמים בתוכם מעין מוּטציה שמרכיביה נעים בין
האורגני למלאכותי ,בין הפתייני למאיים .לצד אובייקטים
מוזרים בעלי חומריות אורגנית צמחית ,נראים מאובנים,
פקעות משי ,קוצי דורבן ,אבנים וגלעיני פירות רקובים
וסדוקים .לא ניתן לדעת אם מוצגים אלו ,המזכירים את
הקוריוזים של “חדרי הפלאות” מתקופת הרנסנס ,לוקטו מן
הטבע ,נעקרו מן הגוף או נוצרו כחיקוי מלאכותי בעבודת יד
עמלנית .כאלכימאי במעבדתו בוחן ספיר את נקודות ההשקה
שבין הביולוגי לסינתטי ומנסה להרכיב את הנוסחה הכימית
למיזוגם .אספנותו באה לידי ביטוי בליקוט של אובייקטים
מסוגים שונים המשולבים בעבודות הפיסול שלו ,תוך שיבוש
הטבע והיתוך בין עולמות החי והדומם ובין הממשי והבדוי.
במגרות ובארונות תצוגה מזכיר לכאורה הצבה
ֵ
סידור ה”אוסף”
במוזיאוני טבע ,פרה–היסטוריה או ארכיאולוגיה ,אולם העדר
הקיטלוּג והתעתוע המכוון משבשים כל קוהרנטיות או משמעות
סדורה .המושג “קריפטו–טקסידרמיה” המופיע בשם העבודה -
שמשמעותו ִפחלוץ של בעלי–חיים שאינם קיימים במציאות,
למשל הכלאה של ארנב ואנטילופה  -מקבע את העבודה עמוק
יותר באזור הדמדומים שבין הטבעי למלאכותי ,בתחום המחיה
שבו שוכנים יצורים מיתולוגיים מדומיינים ומשובטים.

תצלומיו של דוד עדיקא מתאפיינים על פי רוב באווירה פואטית
מלנכולית .הסדרה מהגוני ( - )2003אחת מסדרותיו הבולטות -
שייכת לגוף עבודות מבוימות ,המאופיין בחושניות אלגנטית
וביופי מרהיב .בשלמותה כלולים בה  11תצלומים של פסלוני
עץ אפריקניים מגולפים מהסוג שהיה נפוץ בבתים רבים בשנות
ה– 60כמזכרות מאפריקה  -מחוז של אחרוּת מובהקת .בכל אחד
מהתצלומים מופיע פסלון  -פיל ,ג’ירף ,קרנף ,צבי ,אישה
אפריקנית עם כד על הראש וכדומה  -חפצים עממיים שאביו
של עדיקא הביא לאמו ממסעותיו באפריקה .האם הרכיבה מהם
במסירות ובאהבה “אוסף” ,שהוצג לראווה במזנון הסלוני
כסוג של אקזוטיקה ממקומות רחוקים .הפסלונים צולמו
בתאורה דרמטית על רקע שחור ,הועצמו לממדים איקוניים
והודבקו על משטח מבריק המשווה להם זוהר ,יוקרה וערך של
נדירּות .בחשיפתם הנקייה הם יוצרים יחדיו על הקיר פנורמה
שחורה ובוהקת שיופיה מודגש .עדיקא מערער כאן על הפערים
הנפוצים שבין אמנות ואוּמנות ומעניק לקלישאה התיירותית
הזולה ,שגולפה בעבודת יד עמלנית ואנונימית ,הילה והקשר
חדש .במבט פוסט–קולוניאלי בוחן האמן את הטמעתו הגורפת
של חפץ הפולקלור האפריקני בתרבות החזותית והחומרית של
ישראל בשנותיה המוקדמות ,ובכך מבליע אמירה ביקורתית
על אימפריאליזם ,סטריאוטיפים חברתיים ,השתייכות וזהות
במרחב אוריינטליסטי.

הצייר אמנון דוד ער מציג מעין ִשחזור של חלל המגורים
הגדוש שלו בדרום תל אביב ,המשלב את פרטי אוספיו לצד
ציורי עירום ותפנים .באוספים אלו ניתן למצוא מגוון רחב
של חפצים :פריטים מראשית עולם הפרסום בישראל כמו
שלטי פרסומת של קוקה קולה ,מרטיני ורשות הדואר; שלטים
של שמות רחובות מאמצע המאה הקודמת; פרטי ריהוט רטרו
מעוצבים; קסדות ,כובעים של גנרלים ,פרוטומות ,העתקים
של פסלים מהרנסנס ,פוחלצי ציפורים ,טלסקופים ומכשירי
מדידה; וכן חפצים שונים ומשונים שרכש בשוקי פשפשים,
כגון גולגולת של גמל וכלוב ציפורים עתיק .מודל זה של
אמן–אספן משקף את האופן שבו מלאכת האיסוף האובססיבית
מוצאת את מקומה במסגרת העשייה האמנותית .ער מוּכר בעיקר
בזכות דיוקנותיו הריאליסטיים העשירים ושטופי האור ,כאשר
בחלקם ניתן לראות בתיאורי הרקע את חלל המגורים והסטודיו
המשתקפים במראה  -חללים גדושים בחפצים ,המזכירים
“חדרי פלאות” של אצילים מתקופת הרנסנס .בדומה לאוספי
הקוריוזים העתיקים ,מצטופפים כאן אלה לצד אלה חפצים
מעשה ידי אדם (ארטיפיסיליה) ויצירי טבע (נטורליה) .בציור
תפנים ( ,)2007למשל ,מופיעים ברקע שלט גדול של קוקה
קולה ,מיקרוסקופ ,מנורות ,פרוטומות וכלוב ציפורים .דירת
הסטודיו של ער מספקת אפוא דיאלוגים בין–תרבותיים הזויים
ומזמנת מפגשים בין תרבות אליטיסטית גבוהה לבין עולם של
חפצי יומיום בעלי עבר שימושי .מנגנוני הסינון של ער אינם
מבדילים בין ייצוגים של טבע לבין ייצוגי תרבות ,ובתוך כך
פורשׂים כעין מדגם של תרבות חומרית שאפיינה את ראשית
הציונות בעידן התעשייתי הקדם–דיגיטלי.

רוברט קושמירובסקי ,אחד האמנים המובילים בפולין ,ידוע
במיצביו עתירי הפרטים ,הנושאים צביון היסטורי רב–שכבתי
ומייצרים אווירה של זמן ומקום .עבודתו מתמקדת בזיקה
שבין עברו האישי לבין העבר הקולקטיבי ,תוך חשיפת
רבדים היסטוריים עלומים וחתירה תחת המשמעות הקנונית
של הזיכרון התרבותי בפולין .במיצבי הסביבה שהוא יוצר
משולבים חפצים אותנטיים עם חפצים מעשה ידיו ,המשדרים
חזות של יושן ונידחוּת .עבודת הווידיאו המוצגת בתערוכה
היא תיעוד שהאמן עשה עבור תערוכתו “רכס האספן” ,שהוצגה
בגלריה לאמנות בונקר שטוקי בקרקוב ב– .2009תערוכה זו
נשאה אופי של ִשחזוּרִ ,מחזוּר וערבוּל של רעיונות חדשים
ומוקדמים ביצירתו ,הכוללת בשלבי היווצרותה השונים עשרות
אלפי חפצים .שלא כמו בעבודותיו המוקדמות ,המשחזרות
את הילת הישן באמצעות שילוב של מלאכות יד מסורתיות
עם סימולציות מלאכותיות ,קושמירובסקי בחר לשחזר כאן
את “מצבו הנפשי” של האמן–אספן .לשם כך הוא ריכז את כל
החפצים ששימשו אותו במיצביו הקודמים ,שהיו מאוכסנים
ברחבי פולין ,והציגם לצד אוספיהם המרובים של משפחת
סוסנקו ,שהתמקדה בעיקר באיסוף צעצועים .את חלל הגלריה
גדשו מדפים ,שידות וארונות גדושים בבובות ,מטוסים,
מכוניות ,שעונים ,ספרי ילדים ,אורגנים ,טלוויזיות ,גלויות,
רהיטים ,כפתורים ,מדליות ,תכשיטים ,כוסות ,מאווררים,
פוסטרים ,תקליטים ,מפות ,גלובוסים ובקבוקים .חלל התצוגה
חולק לשתי קומות :בקומה התחתונה הוצבו אינספור פרטי
האוספים בהצבה דמויית חלום ,כשהחלל המואר וכן תחושת
הסדר והקיטלוּג תרמו לאווירה אופטימית; לעומת זאת ,בקומה
העליונה החפצים הונחו בגיבוב מעיק ויצרו אווירה קודרת
ומאיימת .סרט הווידיאו מספק מעין סיור וירטואלי בתערוכה -
שיטוט שבמהלכו מתחוור כי הערך התפקודי של החפצים משתנה
מהיותם סמנים היסטוריים של תרבות חומרית לסמנים נפשיים.
על פי עדותו של קושמירובסקי ,הם מהווים מטפורה סביבתית
למעמקי נפשו של האמן–אספן ,שעולמו הפנימי רב השכבות
נחשף לעיני הצופה כמו בניסיון להיטהר מהיצר האספני.

אסתר קנובל אוספת מזה שנים יחד עם בן זוגה אלכס וֹורד
צעצועים וחפצים קטנים עשויים פח וחומרים פשוטים אחרים.
עם לידת בנם החלו בני הזוג במלאכת איסוף זו במקומות שונים
בעולם ,מתוך חוויית היקסמות ראשונית ,המאזכרת התלהבות
ילדותית מצעצוע חדש ,פשוט ככל שיהיה .כמו בכל אוסף ,גם
כאן נטווית עלילה ,המשמרת זיכרונות אישיים לאורך השנים.
פרטים מסוימים מסמנים נקודות משמעותיות במהלך החיים,
והתרחבותו של האוסף כמוה כהסתעפות נוספת של הגנאולוגיה
המשפחתית .הזיקה בין האוסף לבין כמה מעבודות הצורפוּת
של קנובל מפתיעה בישירותה .נדמה שעבודות אלו ,בעיקר
המוקדמות שבהן ,ניזונות מאוסף הצעצועים של משפחתה,
ולהפך .יש בהן מהתמימות ,ההתרסה ,הבוהק ,הפיתוי והיופי
שמזמנים צעצועי הפח האנכרוניסטיים ,כאנטי–תזה לעידן
הגאדג’טים והפלסטיק של המאה העשרים האחת .עבודותיה,
הנעות על הקו הדק שבין אמנות לאוּמנות ,מרחיבות ומאתגרות
את ההגדרה של התכשיט בתוך תחום הצורפוּת .הן עשויות
באסטרטגיית החומרים העניים ,חלקן מתבססות על חפצי
רדי–מייד “זולים” וזמינים ועל חומרים גולמיים ופשוטים
בגלגולים שונים .אל מול תפיסות מסורתיות של מדיום הצורפוּת,
קנובל נוקטת בעמדה אירונית וקלילה תרתי משמע ,הבאה
לידי ביטוי גם כאן ,בעצם הבחירה להציג את עבודותיה
לצד אוסף הצעצועים .מתקיימת כאן סימביוזה מתעתעת בין
אובייקט האמנות יקר הערך לבין החפץ המצוי חסר הערך.
בהיותם מונחים בסמיכות אלה לצד אלה ,הם נראים כאסופת
מיניאטורות צבעוניות ופתייניות ומזמנים מבט שונה על
מושגים כמו השראה ,חיפצון ובעלוּת.

האוספים של מיכל שמיר כוללים עלים ,קוצים ,פרחים,
ציפורים ,חרקים ,קורי עכביש ,עובש ,אבקנים ,אדמה ואפר.
פעולות של איסוף ,מיון ,ייבוש וסריקה מאפיינות את דרכי
הטיפול החומל בשרידי חיים אלה .האמנית מלקטת ,עורכת
ומסדרת אותם בעדינות ישירות על גבי הסורק ,בזרים
או בתפזורות  -סריקה אשר מעצימה את הפרטים ,הנראים
מוחשיים להפליא .לעתים מוסיפה לכך האמנית רישומים
בצבעי מים ובעפרונות בהתבסס על מגדירי צמחים וחרקים.
התוצאה הסופית באה לידי ביטוי בהדפסות דיגיטליות
גדולות ומרהיבות ,המהדהדות זיכרון של פרחים שיובשו בין
דפי ספרים או ציורי פרחים הולנדיים וטבע דומם מהמאה
השבע–עשרה .בין שרידי הטבע הממשיים וייצוגיהם המצוירים
מבליחים לעתים מפרקים של חרקים ,קורי עכביש וגרגירי
חול .בתהליך תיווכו של ה”טבע” ל”תרבות” הועם ברק החיוּת,
והמוות בוהק במלוא עוצמתו על נייר הצילום הלבן .עבודות
אלה ממשיכות את עיסוקה של שמיר במסורת ה"וואניטס"
(הבלות החיים) ,כתזכורת לחלופיוּת הזמן ולכליון החיים.
יופיים הרענן של הפרחים מכיל את עתידם המתכלה ,ופרישׂתם
הפרטנית ,הכמו מדעית ,לעיני הצופה מדגישה את תהליכי
הכמישה ,ההתפוררות והריקבון .שמיר מותחת את הגבול הדק
שבין משיכה ודחייה ,מעמתת בין היופי החי לבין מהותו
הארעית והשברירית ומדגישה את הרומנטיקה של המוות ואת
תוגת ההתכלוּת.

הוריה של רונית שני נהגו שלא להשליך מביתם דבר ואגרו
חפצים באופן שניתן להגדירו כאספנות אובססיבית .כחלק מן
התפיסה שקידשה את החסכנות ,כל חפץ חדש שנרכש לביתם לא
ביטל את קודמו אף שהתבלה או התקלקל ,שהרי ב”עתיד אולי
יימצא לו שימוש” ,כדברי האב .בדירה עירונית סטנדרטית
שכללה שלושה חדרים והול ,בשדרות מוריה  23על הציר
הראשי של הכרמל בחיפה ,נאגר לו עם השנים מצבור מפואר
של חפצי יומיום ,המשקפים תרבות חומרית ישראלית מתקופות
שונות :כיסאות ושרפרפים ,כריות דקורטיביות ,רפרודוקציות
של ציורים ,תמונת גובלן ,שעונים מעוררים ,מכשירי רדיו–
טרנזיסטור ,פיג’מות ,פודריות ,ממחטות ,כובעים ,מגשים
וצלחות מעוטרות .רק בדירה הריקה ,לאחר מות הוריה (האב
נפטר בגיל  ,91ואילו האם נפטרה ארבע שנים אחריו בגיל
 ,)95יכלה האמנית להבחין ב”אינוונטרים” הרבים שנצברו
בה .בתצלומיה נעדרי הפאתוס חושפת שני את המציאות
האינטימית של בית הוריה ,הבית שבו גדלה ,תוך הקפדה על
ניתוק של זמן והקשר .כפקידה שקדנית בארכיון היא תיעדה
פריט אחר פריט ,בהשתמשה במפת שולחן לבנה כרקע אחיד
לחפצים .היא בחרה באסטרטגיה טיפולוגית ,במבט פרונטלי
חף מרגש ,המעביר בדייקנות ובחדות את המידע החזותי על כל
חפץ .התצלומים החשופים ,שהודפסו במידות צנועות ,אחוזים
בסיכות בקיר הלבן וממוינים לקבוצות של פריטים מאותו
סוג .מבעד להקשרים החברתיים והמשפחתיים אשר עולים
מתוך מבטה החקרני של האמנית ומשתקפים במערכות המיון,
בהצטברות הפריטים נטווית לה עלילה המייצרת פואטיקה
מכמירת לב על געגוע ועל זמן שחלף.
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David Adika’s photographs are often imbued by
a poetic, melancholic atmosphere. Mahogany
(2003) - one of his most important series - is
part of a body of staged works characterized
by elegant sensuality and stunning beauty.
This series includes 11 photographs of carved
African figurines; displayed in many Israeli
homes during the 1960s, such figurines served
as souvenirs from what was perceived to be a
region of quintessential otherness. Each one of
the photographs features a single figurine - an
elephant, giraffe, deer, African woman carrying a
jug on her head and so forth - folkloric objects
that Adika’s father brought home from his trips
to Africa. Adika’s mother lovingly assembled them
into a “collection,” which was displayed in the
living room glass cabinet as a representation
of an exotic, faraway world. The figurines were
photographed with dramatic lighting against a
black ground, enlarged to iconic dimensions and
mounted on a laminated surface that endows them
with a glamorous, rarefied quality. Exposed in
this manner, which underscores their beauty, they
form a shiny black panorama. In this work, Adika
undermines the common division between art and
craft and endows cheap tourist clichés, which were
painstakingly carved by anonymous hands, with a
new aura and context. The artist’s postcolonial
gaze examines the sweeping assimilation of
African folk objects into Israeli visual and
material culture, and contains an implicit
critique of imperialism, social stereotypes,
belonging and identity in an Orientalist sphere.

Tali Amitai-Tabib’s photographs examine
spaces that she describes as “cultural
stations”: libraries, concert halls and museums sites of knowledge, enlightenment and status.
These vast, empty, majestic spaces are ornately
decorated and replete with details - conveying
a sense of sublimity and mystery related to
the seeming arrest of time. The photographic
gaze characteristic of her work combines an
analytic, typological approach with a formalist
emphasis on composition, color, materiality,
light and form. In the series of photographs
taken at the Nissim de Camondo Museum in
Paris, these characteristics are accompanied
by an emotionally charged narrative related
to the history of the collection. The museum
is housed in a mansion built in 1911 for Count
Moise de Camondo, a Jewish banker of Turkish
origin. The building, which was designed by the
architect René Sergent, was meant to contain
the count’s collections of furniture and art.
Following the death of his son, Nissim, in the
First World War, the count bequeathed the house
and collection to the Museum of Decorative Arts
in Paris. The Nissim de Camondo Museum opened
to the public in 1935, about a year after the
count died of heartbreak (his daughter, her
husband and their children later perished in
the Nazi concentration camps). Amitai-Tabib’s
photographs capture the tragic quality of this
site. What seems to be a conventional display lines upon lines of orderly plates, a bowl on a
polished chest, sculptures and oil paintings are charged with additional meaning through
their juxtaposition with the photograph of the
son who did not return from the war. Detached from
their functional context, the objects attest to
a life that no longer is. Amitai-Tabib’s special
use of light underscores the dramatic quality of
this underlying narrative, and calls attention
to those who are absent. The tragic story of this
mansion thus underscores the connection between
museums and mausoleums, as well as the function of
collections as a means of preserving bygone lives.

The painter Amnon David Ar presents a
reconstruction of sorts of his crowded living
space in the south of Tel Aviv, in which details
from his collections are displayed alongside
paintings of interiors and nudes. These
collections contain vintage Israeli advertising
artifacts such as old signs for Coca Cola, Martini
and the postal service; 20th-century street
signs; retro designer furniture; helmets, busts,
copies of Renaissance sculptures, embalmed
birds, telescopes and measuring instruments;
various flea market finds, camel skulls and
an old birdcage. This model of an artistcollector reflects how the obsessive process of
collecting is integrated into the framework of
artmaking. Ar is known for his rich, brightly lit,
realist portraits, some of which feature mirror
reflections of his crowded studio and living
spaces. Reminiscent of the “cabinets of wonder”
created by Renaissance aristocrats, Ar’s displays
contain manmade artifacts (artificialia) alongside
natural specimens (naturalia). The Painting
Interior (2007), for instance, captures a large
Coca Cola advertising sign, a microscope, lamps,
busts and a birdcage. Ar’s studio apartment thus
functions as the site of surreal cross-cultural
dialogues, and of encounters between elitist, high
culture and everyday, once-functional objects. Ar
does not differentiate between natural specimens
and cultural artifacts, and provides a sampling
of the material culture characteristic of early
Zionism and the industrial, pre-digital age.
Samples, 2010
Room installation for Corner Specific: dental oven,
printing press, plaster underwear advertisement, drum
pedal, French fireman helmet, cork hat, plate with image
of Moshe Dayan, beer advertisement, doctor’s plaque, tin
advertisement, pilot’s helmet, shoe stretcher, poster
for public assembly, Wassily Chair by Breuer, lamp, tin
sign, cigarette advertisement, brass symbol of Israel,
enamel enema can, bust of Hermes, shell heads, baccalite
telephone, Eames couch, variable dimensions
Courtesy of the artist

Gili Avissar’s studio, which resembles a sewing
workshop, contains a plethora of fabrics, objects
and various other materials that surround him as
an extension of the “self.” His drive to collect
is expressed through the accumulation of things
he finds in his neighborhood in the south of
Tel Aviv - an area filled with carpentry and
upholstery workshops and furniture stores. These
materials are recycled in his work and in his
imagery, which focuses on childhood memories
and imaginary, ceremonial worlds. Avissar’s
installation Gizella (2003-2010) features
a collection of plush dolls displayed across
a wall: teddy bears, rabbits and other animals
of the kind used by children as transitional
objects. Some of these animals are stuffed, while
others seem empty and deflated; their used,
raggedy appearance offers a touching reminder of
a lost childhood world. Although they look like
painstakingly refurbished old dolls, they were
in fact all created by the artist with recycled
materials from his “collection” of fabrics. This
project began as a business venture, when Avissar who began his career as a fashion designer tried to market the dolls under the brand name
“Gizella,” which was his grandmother’s name.
Their production was soon transformed into
a form of artmaking; instead of selling the
dolls, he began collecting them and integrating
them into his body of works. The display of
the dolls underscores both their differences
and their common traits. Their imperfect
appearance, meanwhile, highlights the fact that
they were sewn by hand rather than produced on
an assembly line, and constitutes a homage to
traditional women’s crafts. The installation
includes a shopping cart placed beside the wall
like a horse-drawn carriage. Piled high with
fabrics, dolls and materials at various stages
of the work process, it attests to the artist’s
passion for collecting and to his need to recycle
everything rather than throw things away.

Nude, 1997
Oil on canvas, 50 x 80
Courtesy of the artist

Gizella, 2003-2010
Fabric, shopping cart, wood, variable dimensions
Courtesy of the artist

The reflexive works created by the Scandinavian
artists Michael Elmgreen and Ingar Dragset focus
on the art world itself - on its mechanisms of
power and on the functioning of the art market.
This exhibition features documentation of a
project presented by the two at the 53rd Venice
Biennale (2009), which took place in the shadow
of the global economic crisis. Elmgreen &
Dragset offered a parodic take on collecting,
and transformed the adjacent Danish and Nordic
Pavilions into collectors’ homes: the house
of a troubled family, and that of an eccentric
collector. Visitors to the Danish Pavilion were
greeted by a “For Sale” sign; during the Vernissage
of the Biennale, tours of the house were offered by
an energetic real-estate agent, who presented it
as a desirable property located in the exclusive
area of the Giardini. The agent catered to the
visitors’ voyeuristic impulse by providing bits
of gossip about the dramas plaguing the owners’
family. The artists essentially took on the role
of curators, populating the two “houses” with
their own works and those of 23 other artists and
designers. Works by leading international artists
including Maurizio Cattelan, Wolfgang Tillmans,
Terence Koh, Jonathan Monk, Hernan Bas and Nina
Saunders were displayed alongside an insect
collection, Polynesian sculptures, furniture
and design items and a stunning collection
of ornamental chinaware. The result recalled
museums such as the Frick Collection in New York,
which were founded in the early 20th century to
display private collections and which combine
artworks with “exotic” furniture and design
items. The home of the mysterious neighbor in the
Nordic Pavilion - a hedonistic bachelor known
as “Mr. B” - was designed as a characteristically
modern “open space.” His collections are filled
with homoerotic artworks, and include, among
other things, a collection of his former lovers’
bathing suits. The open space alludes to a
lack of boundaries, ostentatious behavior and
exhibitionism, and exposes the details of the
owner’s private life for all to see. The price
paid for this decadent lifestyle is revealed as
one exits the house and discovers Mr. B’s body
floating in the swimming pool - in the aftermath
of a suicidal act or perhaps a murder. By means of
these fictional biographies, Almgreen & Dragset
attempt to analyze the psychological motives
underlying the urge to collect, and to decipher
the “gene” responsible for the desire to possess.

Mahogany, 2003
Seven digital color prints, Perspex, PVC and aluminum
From a series of 11, 165 x 120 each
Yaffa Braverman Collection, Tel Aviv

Untitled, 2009 (from the series “Camondo”)
Eight color prints, 80 x 100 each
Courtesy of the artist

Interior, 2007
Oil on canvas, 50 x 60, private collection
Self Portrait in Convex Mirror, 2008
Oil on canvas, 94 x 89
Dubi Shiff Art Collection, Tel Aviv

Michal Heiman
It seems as if the ostentatious, fashionable
mannerisms characteristic of many contemporary
collectors represent, for these artists, a form of
gluttony and spiritual weakness which inevitably
leads to decline.
Documentation from The Collectors, 2009
Nordic and Danish Pavilions, 53rd Venice Biennale, 2009
PPT projection and collection of works commissioned
by Elmgreen & Dragset from artists and writers for the
“Bagalogue” project
Courtesy of the artists and Victoria Miro Gallery, London
Before and After (Nordic Pavilion, Venice), 2009
Two c-prints, 29.7 x 36.7 each
Courtesy of the artists and Victoria Miro Gallery, London

The concepts “archive” and “collection” form the
underlying basis of Michal Heiman’s multilayered
works. Her studio constitutes an archive filled
with boxes, envelopes, drawers, closets and
shelves; they contain photographs taken by her
and photographs from family albums, as well
as documents, films, diaries, books, clinical
studies and psychoanalytic texts. A fundamental
aspect of Heiman’s work concerns the affinity
between psychic reality and between photography,
its origins, various manifestations and
repercussions. She is consistently interested in
the nature of the human psyche and in expanding
the boundaries of art. As part of her research,
she has gathered boxes containing psychological
projection tests used by psychoanalysts, such
as the Thematic Apperception Test. These boxes
contain a variety of images that enable the
patient to give expression to a wide range of
associations, based on the assumption that he
is unconsciously projecting his emotions and
urges onto the images by sharing a confession,
constructing a narrative or offering an
interpretation. Based on such tests, Heiman
created her own box: Michal Heiman Test No. 1
(M.H.T.) (1997). The images in this box, which
are related to the Israeli geopolitical sphere,
were culled from family albums, public archives
and books. They were presented to visitors at
Documenta X in Kassel, Germany (1997), in the
format of a personal interview conducted by
“testers.” A selection from the documentation
of these “tests” is presented for the first time
in this exhibition. For Michal Heiman Test No. 2
(M.H.T.): Test for Women (1998), the artist created
an additional box with photographs of her former
mother-in-law, who would inadvertently pose for
photographs against backgrounds that matched
her outfits. The photographs are reminiscent of
Cindy Sherman’s staged works, in which the artist
impersonated different women in order to analyze
female stereotypes. Here, however, the enactment
of such stereotypes is not consciously planned.
For this test, which was first enacted at Le
Quartier, a contemporary art center in Quimper,
France (1998), female visitors to the exhibition
space were asked to lie down on a couch and discuss
some of the images in this box. A separate display
cabinet contains a collection of projection tests
that are usually kept in analysts’ clinics, and
which Heiman has accumulated over the years.

Michal Heiman Test No. 1 (M.H.T.), 1997
Blue box, 32 plates (31 photographs and one blank card),
instruction manual, 29 x 25 x 2
Courtesy of the artist
Michal Heiman Test No. 2 (M.H.T.):
My Mother-in-Law - Test for Women, 1998
Enactment: Le Quartier, Centre d’Art Contemporain, Quimper,
France, 1998; Herzliya Museum of Contemporary Art, 2000;
Museum of Modern Art, Saitama City, Japan, 2001
Green box, 72 plates (71 photographs and one blank card),
instruction manual, 24.5 x 17.5 x 4.5
Courtesy of the artist
Documentation of Enacting Michal Heiman Test No. 1 (M.H.T.),
Documenta X, Germany, 1997, 2009
Installation: 6 videos, 6 screens,
approx. 30 minutes each
Courtesy of the artist
Michal Heiman Test No. 2 (M.H.T.):
My Mother-in-Law - Test for Women, 1998, 2009
Installation: 72 plates (71 photographs and
one blank card, 23.5 x 16.5 each), five shelves
(6 x 380 x 3 each), green wall (100 x 420)
Courtesy of the artist
Psychological Tests Collection:
(Diagnostic Evaluation Tools, Projection Tests,
Questionnaires and Books), 1985-2009
Glass-fronted display cabinet, 85 x 200 x 75
Courtesy of the artist

Gideon Gechtman

Irit Hemmo

Damien Hirst

Erez Israeli

Gideon Gechtman’s works are concerned with death,
memory and commemoration, and are framed by the
“Mausoleum” project he began developing in the
1970s in order to preserve his body of works.
Gechtman’s mausoleum functioned simultaneously
as a sort of “collection” that grew over time,
a work of art that captured the artist and his
family members, and a symbolic site in which
to preserve it. This long-term project combined
various systems of collecting, classifying,
cataloguing and archiving alongside conceptual
strategies based on the elusive borderline
between truth and fiction, authenticity and
forgery. The typological principle is especially
prominent in the work Archive (2003), where it is
given expression both in the work’s title and in
the installation of the objects in niches - an
arrangement typical of collections. The archive
contains a reconstruction of the multilevel
graves in the cemetery of Port Bou, Spain - the
burial place of Walter Benjamin, to whom this
work was dedicated. The wall is composed of
niches in which the artist placed various objects
that look like readymades, but were meticulously
created by hand to resemble elements from his
previous works. The urn for storing ashes, marble
vases containing artificial flowers, plastic
fruits, golden vehicle and plastic pebbles thus
all function as an index to earlier works by the
artist, which are eternalized in this archive.

Irit Hemmo’s series of detail-filled collages
is composed of thousands of clippings from
photographs of various plants. The artist cut
each of these images out separately, pasted them
onto white Formica surfaces, and wove them into
synthetic-looking floral reliefs. Composed
of black-and-white and colored components,
these images are reminiscent of old-fashioned
greeting cards. This body of works bespeaks the
obsessive dimension of collecting: a mixture
of elements culled from catalogues, gardening
and botanical magazines and advertisements
containing plant motifs. Her labor-intensive,
meticulous work process transforms these crude
images into carpets of lush plants imbued with
a colorful, “natural” and refreshing quality.
The appropriation and domestication of nature
presented here is double - taking place first
in the magazine image and later in the act of
disassembling and reassembling the images into
contemporary still lifes. What is preserved here
is not nature itself but rather images of nature a strategy that reflects Hemmo’s interest in the
tension between life and still life. The artist
seems to “pick” the plants out of the photographs,
ironically eternalizing them as museum artifacts.
In a body of drawings on copy paper, Hemmo presents
typologies of different “things”: animals (cows,
polar bears), vehicles (cars, caravans, trucks,
ships), buildings (high-rises, cottages) and
ground plans (of buildings and ships). Like an
industrious clerk, she “gathers” and classifies
pragmatic, technical diagrams of similar things
in an attempt to compare their visual details.
Operating according to an internal logic based
on the relations between nature and culture,
life and still life, Hemmo seemingly restores
these “things” to their original state, as if
returning them to the stage of a blueprint, while
addressing issues concerning generalizations
and definitions.

Damien Hirst’s works, which are concerned with
life processes and the cycle of creation and
destruction, resemble scientific studies. His
ideas about cycles of life and death and about
survival are given expression in images of
medicine cabinets, display cases containing
skeletons, surgical tools and glass containers in
which dissected animals float in formaldehyde signature artifacts that have come to emblematize
his provocative work. Butterflies have also
appeared as a central motif in Hirst’s work.
Their short life span and beauty have endowed
them with special meaning in many cultural
contexts, especially as a symbol of life after
death. In ancient Greece, they were perceived as a
personification of the human soul; in Christian
art, they appear as a symbol of human vanity,
death, or resurrection. The butterfly is also a
symbol of creativity, desire and imagination of youth, ephemeral beauty and the fragility
of life. In 1991, Hirst first made use of live
butterflies in his exhibition “In and Out of Love”
at the Woodstock Gallery in London: chrysalises
of Malaysian butterflies were affixed to
monochromatic canvases coated with sugar water;
the moment the butterflies broke out, they flew
around the small gallery space, drank the sugar
water, mated, laid eggs, and finally died and
stuck to the glossy surfaces of the canvases.
Their short life span was lived out in an
artificial environment reminiscent of a tropical
rain forest, whose pastoral beauty became a death
trap. In 2001, Hirst once again used butterflies in
his works. Yet this time, chance was replaced by a
meticulous and carefully calculated work process,
which seemed like an attempt to impose order on a
chaotic world: since then, the butterflies appear
as symmetrical compositions with symbolic
associations, such as patterns resembling the
domes of famous cathedrals. In the work Serenity
(2007), different-sizes butterflies with white
or transparent wings were affixed to the round
canvas in ordered patterns, as if fossilized in a
state of solitude. Here and there, a flash of bold
color endows the work with a sense of vitality,
harmony and equilibrium.

Erez Israeli represents a new type of enthusiastic
collector who purchases his collections online.
In the context of his concern with identity,
bereavement, heroism, kitsch, death, symbolization
and representation, Israeli obsessively collects
Holocaust memorabilia. In My eBay Collection #1
(2009), he displays the collection of Holocaust
souvenirs he purchased on eBay in glass
cabinets, alongside Internet documentation that
seemingly confirms their authenticity: various
versions of the yellow star, old dishes used at
Auschwitz, photographs from the ghetto, a doll
that belonged to a girl in a concentration camp
and Judenrat stamps. Some of these objects are
authentic, others are fakes produced to be sold
online. Israeli’s interest in these forgeries
stems from their importance as a reflection of
the commercialization and desacralization of the
Holocaust, the subordination of historical memory
to the logic of consumption, and the banality of
representational conventions detached from a
concrete reality. His reflexive, ironic gaze also
touches upon the manipulative quality inherent
to the more general process of producing objects
of desire - while taking responsibility for his
participation in this process. Israeli’s drive
to collect is also reflected in a wall featuring
dozens of framed photographs of sailors, sent
overseas from Europe during the Second World
War. Although these photographs were similarly
collected on eBay, what began as a personal
interest in nostalgic, emotionally charged images
has developed into a study of the different types
of photography studios, props and backdrops.
The romantic, homoerotic aura of these images
of sailors (the work is dedicated to Querelles,
the sailor from Jean Genet’s novel Querelles of
Brest) is compatible with the world of clichés and
pathos-filled images characteristic of Israeli’s
works. The process of collecting the images, the
personal touch, and their individual framing and
serial ordering - all contribute to blurring the
line between the identity of the artist and that
of the collector.

Archive, 2003
Metal, marble, plastic flowers, ceramics, wood, Formica,
sponge, stone, gold, 292 x 900 x 30
Courtesy of the artist’s family

Bon Voyage, 2004-2005
Copy paper on paper, 15 units, 57.7 x 40.4 each
Courtesy of the artist
Untitled, 2009
Collage on Formica, 150 x 225 x 10
Collection of Ziv and Fiona Gani, Switzerland
Untitled, 2009
Collage on Formica, 150 x 200 x 10
Courtesy of the artist

Serenity, 2007
Butterflies and household gloss on canvas
Diameter (framed): 223.5
Courtesy of The Collection of Art Partners, the Angel
Collection of Contemporary Art and private collection

My eBay Collection # 1, 2009
Readymade, two display tables, 100 x 200 x 90 each
Courtesy of the artist and Givon Gallery, Tel Aviv
My eBay Collection # 2 (for Querelle), 2010
Framed old photographs, variable dimensions
Courtesy of the artist and Givon Gallery, Tel Aviv

Esther Knobel

Robert Kuśmirowski

Esther Knobel and her husband, Alex Ward, have
spent many years collecting small objects and toys
made of tin and other simple materials. Following
the birth of their son, they began collecting in
various places around the world. Their initial
fascination with each object is reminiscent of a
child’s excitement with a new toy, as simple as it
may be. As is the case with every collection, here
too the objects are accompanied by a narrative
composed of personal memories. Certain details
mark significant turning points in the course
of the collectors’ life, and the collection’s
expansion may be likened to the addition of new
branches to the family geneaology. The affinity
between the collection and the jewelry pieces
created by Knobel is surprisingly direct. Her
works, especially the earlier ones, appear to be
nourished by her family’s toy collection, and
vice versa. They are characterized by the same
naïve, defiant spirit and shining, seductive
beauty typical of the anachronistic tin toys - an
antithesis to the 21st century’s plastic gadgets.
Knoebel’s works, which tread the thin line between
art and craft, expand and challenge the definition
of jewelry. They are strategically composed, in
part, of “cheap” readymades and crude, simple
materials. In contrast to traditional conceptions
of jewelry making, Knoebel takes an ironic, lighthearted approach, which is also given expression
in her decision to present her works alongside her
toy collection in this exhibition. The result is a
deceptive symbiosis between highly valued works
and everyday objects that have no real value.
Displayed alongside one another, they resemble
a collection of colorful, seductive miniatures,
and offer a fresh perspective on concepts such as
inspiration, objectification and ownership.

Robert Kuśmirowski, one of Poland’s leading
artists, is known for his rich, highly detailed
installations. These works have a multilayered,
historical character and capture the atmosphere
of a particular time and place. His work focuses
on the affinity between his personal past and
his country’s collective past, while uncovering
forgotten historical layers and subverting the
canonical status of Polish cultural memory. His
environmental installations combine authentic
objects with ones he produced himself, which
appear similarly obsolete. The work featured
here is a video documentation of his exhibition
“The Collector’s Massif,” which was presented
in 2009 at the Krakow art gallery Bunkier
Sztuki. This exhibition revolved around the
reconstruction, recycling and mixture of new and
familiar themes from his own body of work, which
includes tens of thousands of objects. Unlike his
earlier works, which reconstructed the aura of
traditional handicrafts by combining them with
artificial simulations, here Kuśmirowski chose
to reconstruct the artist-collector’s “emotional
state.” To this end, he brought together all of
the objects used in his earlier installations,
and stored all over Poland; he displayed them
alongside the numerous collections of the
Sosenko family, which mainly collected toys.
The gallery space was crowded with shelves,
chests and closets filled with dolls, airplanes,
cars, clocks, children’s books, organs, TV sets,
postcards, furniture, buttons, medals, jewelry,
glasses, fans, posters, records, maps, globes
and bottles. The exhibition spread out over
two floors: the first floor featured numerous
objects in a dreamlike installation, while the
well-lit space and sense of order contributed
to an optimistic atmosphere; the second floor
featured a disorderly, oppressive accumulation
of objects imbued with a dark, threatening
quality. This video functions as a virtual tour of
the exhibition, which reveals how the functional
value of the objects is transformed from that of
historical signs associated with a given material
culture into emotional symptoms. According to
Kuśmirowski, they function as an environmental
metaphor for the depths of the artist-collector’s
inner world, which is revealed to the viewer in
what seems like an attempt to purge oneself of
the desire to collect.

Collection Display Cabinet, 1980-2006
Toys, various materials
Collection of Esther Knobel and Alex Ward
Group of Works, 1980-2006
Anodized titanium, recycled tin cans, copper, nickel
silver, silver, gold, candy wrappings, gold leaf, silver
leaf, gems, enamel on copper, fabric, paint and chewing gum
Courtesy of the artist

The Collector’s Massif, from the Collections of
Robert Kuśmirowski and the Sosenko Family, 2009
Video, single-channel projection, 10:26 minutes, sound
Courtesy of the artist and Bunkier Sztuki Contemporary Art
Gallery, Krakow, The original project was subsidized by
the Polish Ministry of Cultural and National Heritage.

Dana Levy

Ido Michaeli

Mechanisms of classification, cataloguing and
preservation are a central preoccupation in the
majority of Dana Levy’s works. Levy is fascinated
by the mechanism of neutralizing desire - the
manner in which an entire life is decontextualized
and isolated on display shelves or museum walls.
In the video work The Museum (2009), she used a
stills camera to document exhibition spaces in
old Italian and German museums. She composed a
panoramic continuum made of processed images of
Renaissance and Baroque masterpieces, creating an
imaginary and deceptive photographic collage that
focuses on works concerned with war and disaster.
Biblical stories about events that supposedly
took place in the ancient Near East appear as
European fantasies of the Holy Land. Their
frozen, silent presence at the heart of Europe
seems to neutralize the emotional turmoil they
represent. The flow of majestic images - marble
sculptures, paintings in ornate, gilded frames
and ornamental floor designs - appear in this
video as a mausoleum of Western culture. Levy’s
interest in the question of representing reality,
and her efforts to reorder the images at stake, is
also evident in the panoramic photographs taken
at the Specola Museum in Florence. The embalmbed
mammals and fish displayed in glass cabinets are
classified according to their species and the
biological relations between them, as a visual
memory of life itself. In the video work Silence
Among Us (2008), death - confronted with life is strikingly present: the silence of the
embalmed birds in the glass cages of the Beit
Sturman natural history museum, on Kibbutz Ein
Harod, is disturbed by an invading flock of white
pigeons. These works question the conceptual and
institutional procedures concerned with ordering
knowledge, classifying nature and crowding it
into display cases.

Ido Michaeli’s collections - featuring stamps,
military insignia, army unit badges and more serve to create subversive manipulations and
transformations. Especially notable is Michaeli’s
interest in the aesthetics of institutional and
national authorities and in the Israeli army’s
military symbols. By imitating the graphic
language used by institutions of power, the
artist disrupts visual patterns and images that
are deeply rooted in collective awareness as
signs of governance. The serial nature of his
works enables him to operate like a parasite
penetrating into the core of this system of logos
and symbols - components of an indexical system
in which every image has a defined role - and
to disrupt their appearance. Using humor and
irony, he undermines accepted hierarchies and
the patriotic spirit that shaped these signs, and
empties them of meaning. His parodic approach
to the overwhelming presence of the military
in Israeli public life is given expression in
a creative, ludic manner, which stands out in
contrast to his subject of interest - a rigid world
devoid of possibilities for personal expression.
This exhibition features three related works:
the first is Flight Squadrons (2008), a series
of 18 air-force-squadron symbols resembling
military plaques of appreciation. Their amusing
names, such as, “The Freedom Suckers Squadron,”
“Homeland Quacks Squadron,” “Thunderchirp
Squadron,” or “Viper's Hasid Squadron” - ridicule
military patterns of speech and underscore
the unrealistic character of the series. The
second work is Givati Tree (2008) - an image
that is similarly composed, like an imaginary
geneaological tree, of a set of military insignia
reminiscent of the elite Givati Division’s real
badge. The badge’s components - a fox, a sword and
a prickly pear bush - are humorously depicted here
in a parodic, cartoon-like manner. An additional
work, Track and Trace (2009-2010), is named after
the Israeli Post Office’s tracking service, and
features a series of ten stamps created by the
artist in 2005 around various urban myths. The
evolution of these stamps from sketches into a
finished product is parodically displayed as a
didactic presentation, of the kind customary in
iconographical analyses of artworks. Michaeli
reveals the various stages of his work process from the creation of sketches to the consolidation
of the final product. The “leftovers” and
byproducts are carefully kept as a mixture of

Fish, 2008
Lamda print, 40 x 166
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner Gallery, Tel Aviv
Mammals, 2008
Lamda print, 40 x 188
Courtesy of Hadas Shapira, Tel Aviv
Silence Among Us, 2008
Video, single-channel projection, 5 minutes, sound
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner Gallery, Tel Aviv
The Museum, 2009
Video, single-channel projection, 6 minutes, sound
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner Gallery, Tel Aviv

collections on his studio walls. This network of
associations, references and links delineates
tactics of mapping and conceptual development,
and produces a deceptive geneaological logic
that vacillates between mechanisms of artistic
power and military explanatory strategies.
Flight Squadrons, 2008
Digitally processed manual drawing, laser-cut MDF and
poplar wood, Polyurethane lacquer finish
and gold-plated plaque, 18 units, 33 x 28 each
Courtesy of the artist, Rosenfeld Gallery, Tel Aviv and
Serge Tiroche, ST-ART Collection, Jaffa
Givati Tree, 2008
Digitally processed manual drawing, cutout silk print
sewn on vinyl, hooks on plywood, 127 x 100
Courtesy of the artist and Rosenfeld Gallery, Tel Aviv
Track and Trace, 2009-2010
Digital prints, photographs, colored pencils, markers,
masking tape, variable dimensions
Courtesy of the artist and Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

Tomer Sapir

Michal Shamir

Ronit Shany

Doron Solomons

Tomer Sapir’s collections constitute a kind of
creative incubator, crowding his studio like a
metaphorical subconscious or lexicon of images.
These collections undermine familiar systems of
classification that distinguish between nature
and culture. His work Research for the Full
Crypto-Taxidermical Index (2010) highlights
the twilight zone between these two categories,
fosters ambiguity and questions other prevalent
dichotomies such as those between good and evil,
male and female, life and death. The hybrids
that fill the display cabinets in this work, just
as they fill the shelves in Sapir’s studio, are
mutations suspended between the organic and the
artificial, the seductive and the threatening.
Alongside strange objects composed of plant-like
substances are fossils, silkworm chrysalises,
porcupine quills, stones and rotten, cracked
fruit pits. It is impossible to know whether these
artifacts were gathered in nature, or whether
they are bodily organs or painstakingly created
artificial imitations. Like an alchemist in his
lab, Sapir examines the overlapping of biological
and synthetic elements and attempts to come up
with the chemical formula for combining them.
His collecting revolves around the gathering of
various types of objects that are integrated into
his sculptural works, while undermining nature
and melding life and still life, reality and
imagination. The arrangement of his “collection”
in drawers and cabinets is reminiscent of natural
history, pre-history or archeology museum
displays, yet the absence of a classificatory
principle and the intentional deceptiveness
undermine any attempt at coherence or order. The
term “crypto-taxidermy” alludes to the embalming
of animals that do not actually exist, such as a
cross between a rabbit and an antelope; it further
underscores the suspension of Sapir’s work in the
twilight zone between nature and artifice - the
habitat of mythological, imaginary and cloned
creatures.

Michal Shamir’s collections include leaves,
thorns, flowers, birds, insects, cobwebs, mold,
stamens, earth and ashes. Acts of gathering,
classifying, drying and scanning characterize
her compassionate treatment of these vestiges of
life. The artist gathers and orders them delicately
in a scanner, arranging them into garlands or
scattering them across the surface. The scanned
images call attention to the astonishingly reallooking details, to which the artist sometimes
adds watercolor and pencil drawings based on
plant and insect handbooks. They are transformed
into large, stunning digital prints, reminiscent
of flowers dried among the pages of a book or of
17th-century Dutch still-lifes. Here and there,
the spaces between the natural vestiges and their
painted representations are filled with insect
joints, cobwebs or grains of sand. As “nature” is
transformed into “culture,” the vitality of the
represented specimens is diminished, and death
shines powerfully upon the white photographic
paper. In these works, Shamir continues to probe
the vanitas tradition, which countered human
vanity with reminders of the ephemerality of
life. The beauty and freshness of the flowers
contains their future dissolution, and their
detailed, pseudoscientific display underscores
their withering, rotting and dissolution.
Shamir walks the thin line between attraction
and repulsion, confronts living beauty with its
fragile and ephemeral essence, and highlights
the romantic quality of death and the melancholy
of dissolution.

Ronit Shany’s parents never threw out a single
thing, hoarding objects in a manner that may be
defined as obsessive collecting. Due to their
frugality, no new purchase led to the disposal of
its previous incarnations, even if they were old
or broken; as her father used to say, “who knows
how they might be of use.” Their standard twobedroom apartment, at 23 Moriah Avenue in Haifa,
thus gradually became an impressive cache of
quotidian objects, which reflect the historical
transformation of local material culture: chairs
and stools, decorative pillows, reproductions
of paintings, needlepoint images, alarm clocks,
transistor radios, pajamas, powder compacts,
handkerchiefs, hats, trays and decorated plates.
Only following her parents’ death (her father
died at age 91, while her mother died four
years later at age 95), could the artist notice
the numerous “inventories” accumulated in the
apartment. Her photographs, which are devoid of
pathos, reveal the intimate reality of the home in
which she grew up, while carefully disconnecting
it from a particular time and place. Like an
industrious archival clerk, she documented one
object after another, using a white tablecloth
as a uniform background. She chose to adopt a
typological strategy and a frontal gaze devoid of
emotion, which clearly communicates the visual
information concerning every object. These bare
images are displayed as modestly-sized prints,
affixed to the wall with pins and arranged into
groups according to their type. In addition to
their social and familial associations, their
accumulation forms a touching, poetic narrative
about longing for a lost past.

In his work Inventory (2001), Doron Solomons
ridicules the materialistic, possessive urges
that characterize the bourgeois family. This
video, part of a body of works in which he examines
his own behavior as an artist and father, reveals
his critical approach to the power relations
between men and women. Solomons ironically
conducts a four-minute-long inventory of all of
his worldly assets - ranging from dishes, CDs, TV
sets, books, video and DVD players, clothes and
shoes to his wife, two daughters (his youngest son
had not yet been born), dog and so forth - without
any hierarchical distinctions. He reads the
viewers a list of every one of his possessions,
thus defining his habitat and his identity. This
act of cataloguing and classifying is delivered
in an objective manner devoid of emotion, and
is amplified by his dry archival tone. When
the inventory is complete, Solomons once again
shows viewers his possessions, this time without
a soundtrack - as if engaging in a desperate
or ironical attempt to bolster his identity by
means of his belongings. The video work functions
as the artist’s certificate of ownership for all
the banal and lackluster “things” he possesses,
while the viewer peers into his intimate world
and wonders whether a person can be broken down
into the sum of objects in his possession.

Research for the Full Crypto-Taxidermical Index, 2010
Concrete, wax, latex, cotton wool, fruit of White Silk Floss
tree, dry grass, soil, salt, wood, glass, metal, fluorescent
lightbulb, dry coral, crab arm, porcupine quill, dry
seaweed, avocado pits, cement, dry beetroot, empty silkworm
chrysalis, resin, acrylic, pigments, dry leaves, aquarium,
water, oxygen stone, Acrilan and Plasticine
Variable dimensions
Courtesy of the artist

Shana Tova, 2008
Scanning of dry flowers and insects, watercolor drawing,
160 x 125, courtesy of the artist and Chelouche Gallery for
Contemporary Art, Tel Aviv
Untitled, 2008
Scanning of dry flowers and insects, watercolor drawing,
167 x 126, courtesy of the artist and Chelouche Gallery for
Contemporary Art, Tel Aviv

23 Moriah Avenue, 2008-2009
Color photographs, variable dimensions
Courtesy of the artist and Museum of Art, Ein Harod

Inventory, 2001
Video, single-channel projection, 4 minutes, sound
Courtesy of the artist and Sommer Contemporary Art,
Tel Aviv
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Kuśmirowski

Doron Solomons

Untitled, 2008
Scanning of dry flowers and insects, watercolor drawing,
124 x 150, courtesy of the artist and Chelouche Gallery for
Contemporary Art, Tel Aviv

