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Stopping Time, Molding Mold
Tami Katz-Freiman

Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution

Only through time time is conquered.
1

− T. S. Eliot, Four Quartets

Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment

The entrance to the ground floor of the Israeli Pavilion at the Venice Biennale

With this regard their currents turn awry,

provokes an immediate sense of astonishment, awakened by the transformation

And lose the name of action.

of the pristine exhibition space into an abandoned, mold-covered site. A second

− William Shakespeare, Hamlet, Act III, Scene 1

glance beyond the patches of mold, which expand from the center of the floor

1
T.S. Eliot, Four Quartets, London:
Faber and Faber, 1944, n. pag.

out towards the corners and up the walls and columns, reveals pale traces of
ornament, vestiges of a long-gone human presence. Insight then arrives in a
flash through bodily sensations – feet touching the roughly textured floor,
the scent of coffee combined with the odor of mold wafting down from the
intermediate level: we have entered a deserted building. Yet before we can
determine whether we are surrounded by real mold or by an image of mold
laboriously created by the artist, the following becomes clear: this mold tells
a story about wear and neglect, about the passage of time or about a time
following a calamity. Welcome to the Israeli Pavilion!
***
"Sun Stand Still" (2017), Gal Weinstein's site-specific installation, structures the
pavilion's internal space, which extends over three floors, into an ensemble
shaped by a formal and thematic flow. Each part of the exhibition is directly
related to works created by Weinstein over the past decade, so that his entire
oeuvre seems to have been woven into a single, cohesive whole. This essay
explores the conceptual connections between the different parts of this project,
while examining them in relation to Weinstein's earlier works.
When seen against the background of his previous projects, "Sun Stand Still"
is clearly Weinstein's darkest body of works to date. His earlier works, which were
concerned with either iconic images and symbols or representations of disaster
and catastrophe, were usually imbued with an explicit ironic dimension. Here,
36

by contrast, if there is irony in the colonies of mold, the nocturnal landscape, the
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2
Artists from Israel had already
participated in the 1948 Biennale,
prior to the construction of a
national pavilion. The dating of
the pavilion's inauguration to
1952, which is different from
the date provided in previous
publications (such as Matanya
Sack's article in the catalogue
of the 2011 Biennale,
pp. 170–171), is based on the
general catalogue of the 1952
Biennale, where an Israeli Pavilion
first appears on the map of
the Giardini. It is situated in its
current location in the vicinity
of the American Pavilion, on the
bank of the Rio del Giardini canal.

burning brain, and the burst of flames left by the departed missiles, it is implicit

modernism in pre-state and post-independence Israel. The International

and indirect. It is concealed in the gaping cracks between the dramatic themes

Style – the gospel of modernist architecture imported to the country by

and the art-making process, between the intentional pathos and the materials

European-Jewish architects – was highly compatible with the simple, functional

devoid of an aura. Nevertheless, it is evident that Weinstein continues to explore

ethos of this period in Israeli history. The streamlined aesthetic of straight,

the mythological and Romantic images of Zionism embedded in Israeli collective

unornamented lines went hand in hand with the vision of a Zionist utopia, the

memory, while additionally engaging with a miracle rooted in the biblical ethos.

negation of the Diaspora, and the socialist ideals of that time. Seen against

The narrative strategies that appeared in his earlier works thus seem to have

the backdrop of the surrounding national pavilions in the Giardini, the Israeli

been distilled here into a new story that is at once personal and collective – a

Pavilion is distinguished by its cubical form, whose outlines are reminiscent

story about the fear of death and the desire to stop time.

of a private residence – a three-level modernist villa with a large, blind façade

3
This title was borrowed from that
of an article about poisonous
mold spores that appeared in
2010, in Hebrew, on a popular
Israeli news site: http://www.nrg.
co.il/online/29/ART2/161/717.html

that lends it a fortress-like quality. The bright white structure seems to echo

The Exhibition Space as Haunted Site

the birth of the newly established national home, appearing as a blank page
severed from the past and turned towards the future. Weinstein's strategy for

Weinstein's artistic strategy at the Israeli Pavilion begins with a subversion

activating this site counters the original narrative created by the architect and

of the building's white architectural surfaces and their symbolic charge. The

the Israeli state. The manifestation of time's vicissitudes (the various types of

pavilion, which was designed by the architect Zeev Rechter in the spirit of the

mold), which becomes palpable as soon as one enters the pavilion, disrupts the

Bauhaus and of the International Style, was inaugurated at the Venice Biennale

white architectural space representing the spirit of modernity and progress.

2

of 1952. Rechter was the first Israeli architect to use the language of universal

Persistent, Durable, and Invisible, the title of the first part of this project, which
is located on the entrance floor,pp. 24–25 makes reference to the traits of poisonous
mold spores.3 The images of mold covering the floor and walls on this level are
based on the appearance of real mold discovered by Weinstein in his studio in Tel
Aviv, as he observed a cup where black coffee dregs had begun to sprout spores
after remaining unwashed for several days. In a slow process that evolved over
many months, the overall design of this exhibition space, which simulates the
effect of mold as well as a partially effaced ornamental pattern, was created on
hundreds of square panels. This process involved manually covering the panels
with various types of metal wool in a carefully calculated, painstaking process, and
treating some of them with various liquids to create different shades of rust. Both
physically and metaphorically, Weinstein thus transformed the national pavilion
(or home) into a desolate site; a mold-covered building whose days of glory have

The Israeli Pavilion in the Giardini della Bienalle, Venice, photo: Eyal Segal

long passed, a ghostly space pervaded by signs of its imminent demise.
This is not the first time that Weinstein has undermined the ideal of the home
as protective place by transforming it into an uncanny space. This motif already
appeared in his first solo exhibition, "Close to the Ground" (1999),p. 64 and has
repeatedly resurfaced over the past two decades. Located in an old bomb shelter
that had been transformed into an art gallery, this early exhibition subverted

38

the fantasy of suburban existence emblematized by the red tile roof, a symbol
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4
Tali Tamir, “Roof (The space
underneath),” in Gal Weinstein:
Roof, The 25th International
Biennial of São Paulo, The Israeli
Presentation (exh. cat.), 2002,
p. 10.

of the middle-class Israeli longing for a pastoral European existence. The sloping

materials, and again by covering them with rust. In 2007–2008, Weinstein

roof and undulating tiles, which stood out in contrast to the building's straight

returned to the image of the roof in the work Slope (The Israel Museum,

lines, overtook the entire space, which seemed to have collapsed under the

Jerusalem). In this uncanny installation, parts of a dismantled tile roof surfaced

weight of the represented dream. The real-estate cliché of a "house with plot"

out of what appeared to be coagulated black liquid, as if in the aftermath of a

was given an ironic visual twist as the roof was stripped of its function, becoming

volcanic eruption that had buried an entire town.

a dystopian object that threatened to engulf the room. In a second version of

The coating of architectural elements with a roughly textured, fuzzy surface

the work, which was exhibited three years later at the São Paulo Biennial (Roof,

may also be related to Weinstein's first sculptures, exhibited at the Artists'

2002),p. 65 the roof shattered the outlines of the transparent, spacious modernist

Studios in Tel Aviv (1998) and later interpreted as an expression of the Freudian

building (designed by architect Oscar Niemeyer), disrupting its streamlined

uncanny.5 The rectangular sculptural units, which resembled small buildings,

form and undermining its rational of transparency. Interpreted as a reflection of

furniture items, or refrigerators, were loosely wrapped in rolls of wallpaper and

"Zionist imperialism," the red roof, symbolic of the Zionist settlement project and

tied with black plastic cable ties. These prickly units undermined the modernist

of an escapist dream of prosperity, came to be more specifically associated with

cliché of geometric, Minimalist sculpture associated with male artists such as

Jewish settlements in the Occupied Territories, a foreign architectural element at

Donald Judd or Richard Serra, and subverted the conventional affinity between

4

the heart of the Middle East. When Weinstein subsequently exhibited additional

object and body. As Tali Tamir wrote, “This infiltration of the psychological into

architectural elements, such as a rustic brick wall made of rusted steel wool in

the architectural is further elaborated in a set of works that form an organic

Huliot (2004, Herzliya Museum of Contemporary Art), he doubly disrupted the

link between architectural elements and bodily conditions. Concurrent to the

sleek architectural lines of the exhibition space: once by using seemingly inferior

first roof work and shortly thereafter, Weinstein covered wall surfaces with

Huliot, 2004, steel wool, 120x900, installation view,
Herzliya Museum for Contemporary Art

40

5
Ibid., p. 17.

Installation view, The Artists’ Studios Gallery, Tel Aviv, 1998
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6
Ibid.

marble-like wallpaper netted with bluish veins, thereon attaching a thin layer

surface, as the steel wool – a material associated with the sanitary aspects of

of either gray steel wool or white cotton wool. As in sophisticated transplant

the domestic sphere – sullies the clean walls and blurs the rigid lines of the

surgery, the flat geometrical surface of the wall had grown a hairy, cutaneous

white cube. Here, however, Weinstein takes one step further in fusing organic

bodily tissue, spawning an architectural entity that embraced the rhythmic

and artificial forms – as the numerous layers, overworked surfaces, and sense

6

breathing of physical intimacy.” A similar process of hybridization took place

of excess pervading the empty, seemingly abandoned space produce an image

in the installation Balloons (as part of the exhibition "Havana Nagila," 2000,

of actual life (the patches of mold). Significantly, these mold spores are not just

Chelouche Gallery, Tel Aviv), where Weinstein coated the white gallery walls

infesting a neutral domestic environment or exhibition space, but are growing

with a surface resembling wallpaper or, perhaps, soft down. This time, he used

rampant in Israel's national pavilion in Venice, thus giving rise to the following

cotton makeup-removal balls in a range of saccharine pastels to create a pattern

question: What does it mean when a pavilion representing a state becomes a

of stars like those on national flags. That same year and in that same gallery (as

mold-covered space, where the danger of toxicity might pose a health hazard?

part of "Passage 5," in collaboration with Pedro Cabrita Rice), Weinstein bisected
the space by hanging a curtain made of serpentine, sticky silicone strings, which

An Unconscious Interaction

resembled bodily excretions coagulated between ceiling and floor.
In Persistent, Durable, and Invisible (2017), Weinstein thus continues to blur

In Jezreel Valley in the Dark (2017) – a floor installation on the pavilion's

the boundaries between the distinct categories of architecture and the body,

intermediate floor (which is also visible from the observation point on the top

the artificial and the organic, order and arbitrariness, purity and pollution.

floor) – the mold is transported from the sphere of representation to the sphere

The streamlined modernist interior is transformed into a material and sensual

of the real.pp. 18–21 Here, actual spores grow and multiply in Polyurethane trays
shaped like the parts of a puzzle, which are filled with a mixture of black coffee
dregs and sugar (used to make what is colloquially known in Israel as "mud
coffee"). This work is based on an image that appeared in the floor installation
Jezreel Valley (2002, Herzliya Museum of Contemporary Art, Israel).pp. 66–68 In
this earlier work, the landscape appeared as a puzzle composed of synthetic
office carpeting, representing agricultural fields seen from an aerial perspective.
At the Israeli Pavilion, the agricultural "plots" are composed of coffee dregs
covered with colonies of real mold at different stages of growth. The ethereal
network of fine filaments, called "mycelium," has acquired dark murky shades
of green, brown, gray, and black. Its appearance is directly impacted by the
surrounding environmental conditions: heat, light and humidity, as well as by
the organisms present in the air and by the micro-organisms emitted by the

Balloons, 2000, cotton wool, steel wool, and double-sided adhesive tape
on wall, 120x800, installation view, Chelouche Gallery, Tel Aviv

bodies of the exhibition visitors, thus creating an invisible process of interaction.
Like the steel wool rusting over time on the ground floor, this work too will be
transformed in the course of the exhibition as the coffee mixture thickens in
the trays, and as the character, color, and form of the spore colonies growing
upon this mixture continue to change. The visitors are thus allotted a role of
which they are unaware, and which they cannot control. This strategy can also

42

be interpreted as an ironic realization of the concept of "chance," and as a witty
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7
A wide expanse of land located
in the north of Israel, the Jezreel
Valley is circumscribed by the
Nazareth Mountains to the north,
the Gilboa Mountains to the
south, and the Carmel Mountains
to the west. Weinstein's strategy
of presenting a bird's-eye view of
the valley echoes the numerous
observatories located on the
surrounding mountaintops, from
which generations of Israelis
have admired the beauty of
the landscape. The decision
to represent the valley by
dismantling it into the form of a
puzzle reflects Weinstein's ironic
take on the shattering of the
Zionist dream.

take on the trendy experimental, performative, and participatory projects

mushroom.8 In recent years, terms from the field of molecular biology, as well as

prevalent today on the contemporary art scene.

mushrooms, spores, insects, taxidermy, and mold, have penetrated the discourse

The Valley of Jezreel – one of the emblems of the agricultural settlements

of contemporary art in post-apocalyptic contexts. They also appear as part of the

founded by Zionist pioneers – has acquired the status of a mythological

discourse on "microbiopolitics," which is concerned with life in the aftermath of

7

landscape in Israeli collective memory. Since it was also the subject of the

an ecological disaster caused by industrial pollution and global warming. Artistic

earlier work discussed above, its presence conflates the realms of both personal

and scholarly explorations of "biocultural hope" rely on evolutionary theories

and collective memory. The use of coffee dregs additionally alludes to the

pertaining to the microbial world as a metaphor for destruction and construction,

history of Venice, where the first café in Europe opened in 1645. Weinstein

as well as for human socialization and symbiosis.9 In this sense, the mold spores

created an "agricultural laboratory” – an experiment in "mold agriculture" that

in the Israeli Pavilion enfold the past, present, and future, evolving silently like

grows on the black coffee fields of the Jezreel Valley, with spores nourished by

a riddle searching for an answer: What has happened here? What past do these

the local Venetian organisms in the air. The synthetic carpets used in his earlier

vestiges belong to? At the same time, the liquid black support, which calls to

work, which formed a stunning patchwork in vivid shades of green, yellow, and

mind the mystical practice of telling fortunes in the patterns of coffee residue,

brown, are replaced here by organic carpets whose palette is dark and murky.

seems to allude to the future – perhaps, indeed, to a form of biocultural hope.

8
Anna Tsing, The Mushroom at the
End of the World: On the Possibility
of Life in Capitalist Ruin, Princeton,
NJ: Princeton University Press,
2015.
9
Eben Kirksey, Nicholas Shapiro,
and Maria Brodine, “Hope in
Blasted Landscapes,” in Eben
Kirksey (ed.), The Multispecies
Salon, Durham, NC: Duke
University Press, 2014, pp. 29-63.

The result is an ironic inversion of agricultural processes, as actions related
to order, cultivation, and maintenance are replaced by inaction and neglect.

Miracle or Megalomania?

Paradoxically, the mold, symbolic of desolation and dissolution, is the very
element that infuses this iconic image of the valley with a sense of life and

Then Joshua addressed the Lord … in the presence of the Israelites: “Stand

temporal duration. The mythological valley associated with the golden age of

still O sun at Gibeon, O moon in the Valley of Ayalon!” And the sun stopped

Zionism, the Israeli brand-name synonymous with the miraculous revival of a

and moon stood, while a nation wreaked judgment on its foes … Thus the

seemingly barren landscape thanks to the wonders of modern agriculture, is

sun halted in mid-heaven and did not press on to set, for a whole day; neither

transformed in this work into Jezreel Valley in the Dark – a wet, mold-covered

before nor since has there ever been such a day, when the Lord acted on

puzzle that may even pose a health hazard.

words spoken by a man, for the Lord fought for Israel (Joshua 10, 12–14).

Like the roof in Close to the Ground, which represents a house (as well as

44

the fantasy of a house), for Weinstein the valley represents a cultivated form

The concern with time is expressed even more clearly in the monumental

of nature (as well as a national vision) that is subject to deconstruction and

landscape work Moon over Ayalon Valley (2017), which extends across the large

destruction. His artistic action redefines these charged concepts: just as the

wall of windows in the back of the pavilion, rising from the ground floor to the

house in the earlier work was dismantled and transformed into an uncontrollably

ceiling of the top floor.pp.

expanding architectural structure, so the fertile natural expanse in the pavilion

with yellowish and brown clods of earth in the foreground and a large, rocky valley

is transformed into a puzzle whose parts support a process of decomposition.

in the middle ground, is illuminated by the light of a full moon that shines at the

Yet mold is not simply a direct metaphor for destruction or catastrophe. Rather,

center of a clouded sky. In actuality, however, this image is neither a painting nor an

both real, organic mold and the artificial mold created by the artist have a post-

innocent scene. It is a relief composed of steel wool and colored felt representing

apocalyptic quality, which seems to point to the beginning of a new form of life.

a battlefield, and its meaning may shed light on the themes of the project as a

Indeed, contemporary researchers and thinkers view mold as holding a

whole. This work refers to the biblical miracle that took place during the conquest

potential promise in the context of an uncertain future. The anthropologist Anna

of Canaan by Joshua Bin-Nun. Seeking to win his battle against the Canaanite kings

Tsing, for instance, notes that following the American bombing of Hiroshima,

before darkness fell, Joshua commanded the Earth to stop turning in order to arrest

the first form of life to emerge upon the scorched earth was the matsutake

the passage of time: "Stand still O sun at Gibeon, O moon in the Valley of Ayalon!"

28–31

This seemingly innocent nocturnal "landscape,"

45

10
Moshe Pearlman, In the Footsteps
of Moses, Tel Aviv, United States,
and Canada: Steimatzky Agency
and Nateev Publishing, 1973,
Chapter 5, pp. 171–204.

According to the biblical story, God granted him his request, and the sun stopped in

literal interpretation11. How, they argued, could Joshua's miracle have possibly

its tracks. In Israel's current political climate, this miracle of faith, which seemingly

surpassed the miracles performed by Moses, of whom it was said: "And there arose

triumphed over the laws of physics, may be interpreted as a distorted perception

not a prophet since in Israel like unto Moses"? These later interpreters focused on

of reality – one that vacillates between megalomania and denial on the one hand,

the implicit, hidden dimension of the story, and preferred to see the Israelite victory

and a determined belief in the impossible on the other. This perception, moreover,

itself as a miracle (arguing that the soldiers were so excited that they lost their

reflects the universal human desire to suspend time.

sense of time). The influential medieval scholar Maimonides, for instance, reduced

The visual origin of Weinstein's landscape is a photograph of the Ayalon Valley

the miracle to the appearance of the "light of the sun," which he believed was seen

from the album In the Footsteps of Moses, which was published in English (in Israel,

exclusively by the fighters on the battlefield. Others interpreted the miracle as a

the United States, and Canada) in 1973. The album describes the return of the

heroic attempt on Joshua's part to prevent the desecration of the Sabbath.12 The

Jewish people to the Promised Land, accompanied by photographs of landscapes

heart of the debate is thus concerned with the paradox of suspending time and

and archeological finds that seemingly support the biblical mythology. The book

with Joshua's ability to control the forces of nature in order to win the battle.

was produced in collaboration with the Israeli Ministry of Education and Culture's

This point has given rise to endless hermeneutic subtleties: How could time have

Department of Antiquities and Museums, and belongs to the genre of pseudo-

stopped in its tracks while it is clearly stated that the war lasted at least two days

archeological and pseudo-scientific literature that uses biblical stories as historical

(according to verse 32, Joshua took Lachish "on the second day")?

proof of the Jewish-Israeli connection to the land. An entire chapter in this album is
10
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The myth of arresting time and the subversion of its teleological movement

devoted to the conquest of the land by Joshua Bin-Nun. Weinstein expropriated

towards an inevitable end are not unique to the Bible. This theme appears in

this ancient symbolic landscape from the book, and recreated the image using a

different variations in a range of ancient cultures, and is often associated with

laborious manual technique that involved gluing colored felt and steel wool on

megalomania and hubris (the sin of arrogance). The human reluctance to accept

wood panels to form a monumental image.

the limitations imposed by the passage of time, and to recognize its utter finality,

The Book of Joshua, which chronicles the Israelite conquest of the country,

gave rise to numerous myths concerning the arbitrary operation of time and

tells how the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon struck a

the constraints it imposes. In the Mesopotamian Epic of Gilgamesh, for instance,

covenant (The Covenant of the South) and declared war on Gibeon, an ally of the

the desire to arrest time is represented as a quest for lost youth and eternal life

Israelites. Led by Joshua, the Israelites came to the assistance of the Gibeonites,

(paradoxically, Gilgamesh is willing to pay for its retrieval with his life). Saturn

defeated the armies of the south, and killed their kings. The miracle mentioned

(Cronus), the Greco-Roman god of time, swallows his children in order to

above occurred during the pursuit of the retreating armies. As the day drew to an

prevent the birth of future generations, thus seemingly eternalizing the present

end, Joshua feared he would be unable to win the battle before nighttime, and that

and annulling the future. Moreover, art-making is one of the most prominent

the Amorite soldiers, who were familiar with the terrain, would flee under the cover

manifestations of the pervasive desire to stop time, if only to eternalize a certain

of darkness. Joshua thus commanded the sun to stop in its orbit and the Earth to

state, experience, or vision. In this sense, "Sun Stand Still" is an installation

cease turning, so that the Israelites could finalize their victory by killing the fleeing

concerned with the vicissitudes of time and the desire to arrest it.

soldiers. Interpreters are divided concerning the nature of this sensational and

A concern with the tyranny of time and the human attempt to control the

unusual miracle, which is considered one of the greatest (and cruelest) of all biblical

forces of nature for the purpose of conquest (hubris) already surfaced in earlier

miracles – one that underscores the existence of God outside of human time.

works by Weinstein, and especially in the exhibition "Huleh Valley" (2005, Helena

The debates over whether the sun and moon indeed stopped in their orbit,

Rubinstein Pavilion of Contemporary Art, Tel Aviv Museum of Art).pp. 69–79 This

and if so, for how long, range from literal interpretations to homiletic exegesis:

exhibition was based on Peter Merom's photography album The Death of the

whereas the ancient rabbinic scholars interpreted the miracle literally, arguing

Lake (1960), whose iconic black-and-white images documented Lake Huleh as it

that the sun stopped in its course until the battle ended, others did not accept this

was being dried out in the early 1950s. Weinstein carved MDF panels to create a

11
According to a recent Israeli
news report, Israeli scientists
at Ben-Gurion University of the
Negev seem to have found an
astronomical explanation for the
biblical miracle. This collaborative
study, which was conducted by
a physicist, a biblical scholar, and
an archeologist, relied on NASA
data to show that the miracle
described in the Book of Joshua
was a natural phenomenon – a
full solar eclipse that led to
the sun's concealment by the
moon for several minutes. The
precise time and location of
this eclipse might, according to
these scientists, accord with the
details of the biblical story. (Ido
Efrati, "Israeli Scientists Found
Astronomical Explanation to Sun
Stand Still at Gibeon," Haaretz,
January 16, 2017).
12
For more on the general
perception of biblical miracles,
and the specific meaning of the
miracle at Gibeon as part of the
struggle to subject the sun to
the monotheistic code in the
Mesopotamian cultural sphere,
see Yair Zakovitch's article in this
catalogue, pp. 125–131.
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13
The effect of cracked clay in
Huleh Valley is also reminiscent of
the images that often appeared
in the early posters published by
the Jewish National Fund and the
Jewish Agency during the 1960s.

monumental floor work resembling cracked clay, which he exhibited alongside

resurrection, Holocaust and revival, drying and flooding. At the same time, the

large steel-wool reliefs that reconstructed six elegiac photographs from Merom's

treatment of the materials and the artistic rhetoric strip these themes of their

book.

13

The ambitious national project of drying out Lake Huleh in order to

accrued layers of nostalgia, touching upon the core of Israeli national identity.

transform it into agricultural terrain was part of early Zionism's ideal of "the
reclamation of the desert" – that is, of nature’s subjection by a renascent society

Landscape as Shattered Utopia

14

14
Mordechai Omer, “Returning
to the Scene of the Crime: Gal
Weinstein’s ‘Huleh Valley’ after
Peter Merom’s The Death of the
Lake," in Gal Weinstein: Huleh
Valley (exh. cat.), Tel Aviv: Helena
Rubinstein Pavilion, Tel Aviv
Museum of Art, 2005, p. 133.

that believed it could change the primordial laws of nature. At the same time, this
national project also marked the end of the Zionist enterprise's age of innocence,

Marble Sun (2014), the third landscape piece included in this project, is located

since it was later understood as a miscalculated decision that disrupted the area's

in the pavilion's interior courtyard. It too is a later version of an early work by

natural equilibrium and resulted in an ecological disaster. Indeed, 40 years later,

Weinstein – pointing to a process of "self-recycling" that is characteristic of his

in the early 1990s, an inverse process was undertaken. In what amounted to an

practice, and which involves a change of materials and exhibition context that

admission of failure, the area was re-flooded in order to reconstruct the lake

infuse the work with new meaning.18 This floor installation, which was created

and its fauna and flora, transforming it into a nature reserve. Weinstein treated

following Jezreel Valley (2002) and Nahalal, Partly Cloudy (2005, Haifa Museum

this effort to right an ecological wrong as an attempt to turn back the clock,

of Art), is concerned with Nahalal, the first socialist village established by

describing the paradoxical efforts to dry and then re-flood the area as "absurd

Jewish immigrants from Eastern Europe during the first two decades of the

actions that arbitrarily and artificially attempted to create a particular type of

20th century. The circular design of the village planned by the architect Richard

16

landscape: agricultural land in the 1950s, and a nature reserve in the 1990s.”

Kaufmann reflected a utopian, egalitarian ideology. The outer ring was divided

16
Gal Weinstein, “Timetables”, in
Artluk, Warsaw (trans. Tamar
Margalit), March 2009.

Weinstein's own attempt to replace natural processes with systematic production

into agricultural plots; the inner ring was designated for the farmers' shacks;

17
Mircea Eliade, The Myth of the
Eternal Return: Cosmos and History
(trans. Willard R. Trask), Princeton,
NJ: Princeton University Press,
2005.

the clock back by restoring the lake. At the same time, he also deconstructed the

15
Ellen Ginton, “Huleh Valley: An
Opera in Three Acts,” in ibid.,
p. 145.

15

18
Marble Sun was produced in
Italy and included in Weinstein's
solo exhibition at Galleria
Ricardo Crespi in Milan in 2014.
This strategy of "self-recycling"
was further developed in the
exhibition "Backwards," Gordon
Gallery, Tel Aviv, 2016.

processes (sculpting earth out of an industrial material rather than wetting and
drying actual earth) echoed the megalomaniac attempt to control time and turn
aesthetic eroticism of the original photographs and undermined the poetic and
nostalgic enchantment with the dying natural environment.
The anthropologist and scholar of religion Mircea Eliade, who studied
myths and their anthropological, psychological and philosophical significance,
distinguished between secular time, which belongs to human beings and is
inseparable from death, and sacred, mythical time – the time of the immortal gods.
The transition from secular time to mythical time, according to Eliade, takes place
by means of cyclical rituals that unfold at primal moments related to nourishment,
birth, marriage, war, death, and the need to contend with natural forces: myths
about a flood or another cosmic catastrophe give expression to a perception of
humankind's cyclical disappearance and reappearance, and are represented by

Marble Sun, 2014, marble, diameter: 500, installation view, Galleria
Riccardo Crespi, Milan, courtesy Collezione Patrizia Dal Re, Ravenna

lunar rituals that center on the moon's cycle of waxing and waning. In this context,
according to Eliade, the death of the moon and the death of humanity are both
understood as necessary for their renewal.17 The presence of the moon and the
sun in Weinstein's project underscores the mythical aspect of the Israeli historical48

chronological narrative, which is represented through the concepts of death and

49

and the center of the circle housed public buildings and the residences of village

Throughout the history of art, landscape imagery has reflected humanity's

functionaries. In modern Israeli mythology, Nahalal is synonymous with Jewish

relationship to nature, with examples ranging from Romantic conceptions to

agricultural labor and an authentic, rural lifestyle, yet is paradoxically also viewed

various expressions of ecological and Earth art. In a contemporary Israeli context,

as the birthplace of a new Israeli elite. Weinstein's original puzzle was made of

the landscape cannot be detached from politics, and is always scorched by the

synthetic strips of artificial grass and cheap office carpeting in numerous shades

fire of the Israeli-Palestinian conflict and by the internal Israeli debate about it.

of green, yellow, and brown. In the courtyard of the pavilion in Venice, meanwhile,

Unlike American Earth art and its British counterpart, which are concerned with

the puzzle has been adjusted to the Italian environment. It is composed of Carrara

utopian, cosmic, and metaphysical ideals as part of the struggle to circumscribe

marble and other stones in a range of grays, browns, greens, and yellowish-beiges,

alternative exhibition spaces outside of the museum establishment, the concern

whose contrasting hues give off the effect of light radiating out from its center. As a

with landscape imagery in Israel – a country where the earth itself has been

material associated with memorials and commemoration, marble raises questions

appropriated and subjected to conflicting historical narratives and to political,

about the birth and death of social and political ideals. Weinstein's strategy of

religious, and national goals – is always contaminated by national myths. This

representing this mythological settlement as a children's puzzle – first out of

concern can be divorced neither from a belief that our roots are embedded deep

carpets and then again out of marble used for kitchen counters – raises social and

within the land, nor from the questioning of this belief, which has come to be

political questions that undermine the immediate context of his imagery, which

increasingly prominent in recent decades.

is intimately familiar to Israeli viewers. The fertile, life-filled village is transformed

The short history of Israeli art is thus marked by landscape images that give

into a barren, synthetic, domesticated expanse that can be disassembled and

expression to both sociopolitical values and to the vicissitudes of time.19 In this

reassembled anywhere out of changing local materials.

context, Weinstein's works reflect the complex contemporary Israeli conception
of the landscape, as well as the painful recognition that political forces have
symbolically erected strongholds on every hill and valley. Moreover, the sources
of inspiration for his landscape works are usually found not in nature itself, but

19
The use of modern agriculture in
order to cultivate the barren land
was a primary value for the "New
Jew." Up until the 1970s, Israeli
artists promoted this ideal both
consciously and unconsciously,
reflecting the collective sense
of awe experienced vis-à-vis the
local landscape. Cracks in this
unified façade first appeared in
the 1970s following the Six Day
War, and even more so in the
aftermath of the Yom Kippur
War, and continued to grow
during the 1980s. For the postZionist generation of artists that
came of age during this period,
"landscape," "territory," and
"earth" became charged political
terms. For further discussion, see
Tami Katz-Freiman, “LandEscapes:
Mysteries of the [Holy] Land,” a
text written to accompany the
exhibition "LandEscapes: A MultiSite Exhibition of Contemporary
Israeli Art," co-curated with
Cheryl Harper, Gershman Y,
Philadelphia, 2002.

in books or on the Internet – that is, in previously mediated images of natural
expanses. These are always processed landscapes – ones that have already been
experienced, conquered, and fixed in collective awareness. Weinstein revives
sentimental iconic images of the Israeli landscape, while replacing the sentiments
related to collective memory with elements that provoke curiosity and a desire
to physically engage with the works. The valley's cultivated fields – regardless of
whether their removable parts are made of office carpeting, marble, steel wool,
or real mold – thus contain no traces of nostalgic or Romantic longing. The dream
landscapes of the past, which once provoked a sense of yearning, have been
Nahalal, Partly Cloudy (detail), 2005, carpets, MDF, Acrilan fiber,
and Perspex, installation view, Haifa Museum of Art

20
This question echoes Slavoj
Žižek's discussion of the
terms (subjective) "truth"
and (objective) "knowledge,"
which are central to Lacanian
psychoanalysis. One "lies in the
guise of truth," and "tells the
truth in the guise of a lie." See
Slavoj Žižek, “Desire: Drive =
Truth: Knowledge” at: http://
www.lacan.com/zizek-desire.htm

transformed into a shattered utopia, a nightmarish present and future.

Can One Lie Through the Truth of the Material?20
The idea of controlling time and the illusion of patina are superbly expressed
by Weinstein's choice of materials. As already mentioned, over the past decade
50

Weinstein has frequently used steel wool to simulate "drawing," and has also
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21
Gal Weinstein, “Timetables,”
p. 351.
22
Hadas Maor, “Untitled (Huliot),”
in Embroidered Action (exh. cat.),
Herzliya, Israel: Herzliya Museum
of Contemporary Art, 2004.

used colored felt to create works that simulate "painting." Various types of steel

Weinstein's correspondence with the artist Jerzy Michalowicz, which took

and bronze wool, unraveled felt, Acrilan pillow stuffing, and real mold were

place prior to the exhibition "Huleh Valley," centered on the liminal space

the materials used to create this project. Steel wool – a strong, rough industrial

between image and material. "How," Weinstein asked, "can one lie through the

material that is usually concealed under the kitchen sink together with various

truth (of the material)? . . . and what does the material surface reveal about

detergents – has become a signature element in Weinstein's works. Over the

its interior (essence)?"23 The use of steel wool enables Weinstein to create

years, he has perfected his control of this wiry material and developed technical

associations to dust, granular photography, rapid drawing, and even sprouting

skills that enable him to "tame" it, transforming it into "painting" or an illusory

mold – that is, representations of spontaneous or organic actions – an effect that

"drawing" tool with a soft, downy effect oscillating between two and three

is in fact achieved in a painstaking artificial process. The steel wool also enables

dimensions. The unraveling of the wool skein and the slow and laborious process

him to create an effect of fuzziness and fragmentation, or of what Weinstein calls

of gluing the bits onto a sticky (paper or wood) support is, as the artist describes

"unshaven painting," which Michalowicz associates with that “large part in the

it, similar to the process used to remove hair from the body, only in reverse. The

history of modern art: molecularization, or atomization of the image – a process

glue becomes the surface to which the material adheres. The presence of the steel

that began with the Impressionists and their concern with reflected light and its

wool on the support provokes the sensation that the image grew organically over

dispersion on different surfaces, continuing all the way to our age of pixels."24

time out of the surface, like stubble or grass.21

In the current project, this "atomization" of the image acquires additional

The principles underlying Weinstein's choice of different types of materials in

significance, since in the organic process of decomposition, the spore colonies

accordance with his thematic concerns reflect one of the quintessential modernist

themselves construct the image. In other words, the mold is both the material

paradigms concerning the sensitivity and "truth” of the material. The materials used

and the embodiment of its decomposition.

23
Gal Weinstein and Jerzy
Michalowicz, “Weinstein &
Michalowicz Building Materials:
An E-Mail Conversation,” in Gal
Weinstein: Huleh Valley (exh.
cat.), Tel Aviv: Helena Rubinstein
Pavilion of Contemporary Art, Tel
Aviv Museum of Art, 2005,
p. 125.
24
Ibid., p. 108.

in Weinstein's works all share the following characteristics: (1) Everyday, familiar
materials that are devoid of an aura, identified with the real world, and essentially

The Thinking / Burning Man

functional: cotton wool, synthetic carpets, steel wool, felt, sewage pipes, roof tiles,
MDF boards; (2) "Superficial" materials "devoid of secrets" (depth or essence), which

The video work Enlightenment (2017),p.

form a pure surface/skin unmarked by the traces of time, thus precluding the need

project, may shed light on some of the intentions and meanings embedded in

to cover them with paint or any other coating that will change their appearance;

the landscape Moon over Ayalon Valley, as well as on the entirety of Weinstein's

(3) Materials defined by an industrial logic of cheap mass production, which are

project. This video focuses on an image of a human brain made of cotton wool –

simple and easy to use; (4) Industrially processed and condensed materials that

a schematic, horizontal section reminiscent of a spider web. Weinstein set fire to

maintain an affinity with their natural source, yet have lost their original function,

the cotton wool, which burns without being consumed as the flames spread to

such as MDF boards made of wood fibers, or steel wool whose production process

the lobes of the brain and lick its membranes. The work's title, which refers to an

undermines the strength, solidity, and power of steel; (5) Materials that give rise to

unexpectedly revealed insight, further engages with the miraculous disruption

a paradoxical gap between their appearance and essence, such as the soft, almost

of the laws of nature. The fire transforms the brain into a painterly image in

downy appearance of metal shavings, or what curator Hadas Maor describes as: "an

motion, calling to mind processes of rational cognition as well as of organic

educated conceptual use of the immanent gap between surface and essence, as

disruption and dissolution (for instance, in the case of Alzheimer's disease).

appearance becomes void, drawing the entire work towards Baudrillard's concept
of simulacra."
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22

102

which is exhibited as part of this

This image of the human brain on fire can also be interpreted as a formal

In this context, the addition of mold, which is both organic and

expression of Homo sapiens combustans, or "Burning Man" – a term coined by the

mineral, and the use of live spores as an experimental material, undermine the

anthropologist Dan Rabinowitz. This term suggests a new sub-category of Homo

concept of the simulacrum and efface the line between signifier and signified by

sapiens developed in the course of the Anthropocene (Epoch of Man), beginning

focusing on the material's absolute, natural truth – the thing in itself.

with the Industrial Revolution. This term, Rabinowitz writes, "highlights the fact

53

25
For further discussion, see
Prof. Dan Rabinowitz's blog
"Homo Sapiens Combustans":
https://homocombustans.
com/2009/10/19/
homocombustans/

that the Industrial Revolution was premised on a dramatic transformation of

fire moving through a crowded, granular drawing of a pine forest made of

fire and it usage. After millennia of sporadic use of mainly living wood for fire,

steel wool. This actual fire does not scorch the support or consume the paper,

industrial civilization switched to the systematic, large-scale combustion of fossil

but rather spreads across its surface. In Yafit and Snow (2005),pp.

fuel – coal, oil, gas. This change can no longer be described as a technical detail

introduced live dogs into the installation Huleh Valley, alluding to Joseph Beuys'

of the modern era. It is the technological practice that, more than any other,

well-known work I Like America and America Likes Me (1974); and in Twister

constructed the essence of modernity. And, as we are painfully discovering with

(2013),p. 86 he captured a tornado storm that he created in his studio using an

our enhanced understanding of the climate crisis, it continues to define the

electric screwdriver, which caused a cloud of wool to rise upwards in a circular

interface between humanity and the life-supporting systems which it relies on,

motion, gradually detaching itself from the surface to which it was glued. In all

25

78–79

26
Weinstein and Michalowicz,
p. 120.

he

and which it so stubbornly attempts to annihilate." In the current context, then,

of these works, including Enlightenment, the temporal action is assimilated into

Homo sapiens combustans is not only depleting the Earth's reserves of fossil fuels,

an existing work, so that the gap between reality and art, nature and artifice, the

but is also involved in a continual process of self-destruction as he engages in a

real and the imagined, is once again blurred.

27
Ibid., p. 119.

meaningless conflict over territory.
Gal Weinstein is not a video artist, but rather an artist whose point of

Between Decoration and Nostalgia: The Backwards Tactic

departure is matter and its support. His few video works are thus an extension
of his physical, stationary works, infused with the additional elements of

Visible beneath the patches of mold in Persistent, Durable, and Invisible, especially

movement and temporal duration. Shaped by the same underlying principle

on the right wall,pp. 10, 34–35 are vestiges of ornamental decoration resembling

as Enlightenment, the work Ignition (2008) is a video documentation of a forest

the remains of a fresco, which are reminiscent of the decorative elements
in Weinstein's early window work Untitled (2001, San Francisco Institute of
Art). Ornamentation, or what Weinstein prefers to call "decoration," plays a central
role in his work, since "the term 'decoration' encompasses ornament as well as
curtains, wallpaper, posters that double as wallpaper, carpets, parquet floors,
porcelain dolls, linoleum, or sloping red roofs (which have no functional purpose
in the hot, dry Israeli climate). These materials all serve as different coverings or
coatings, each constituting a kind of architectural attire with low self-esteem
(‘cheap’ would be a more exact term)."26 In this context, one should note that
questions concerning ornamentation and beauty were never central to Israeli
society, which upheld the values of austerity and restraint and celebrated the use
of simple, humble materials. The legacy of the pioneering generations shaped an
ethical-cultural code that promoted modesty and visual poverty over bourgeois

Ignition, 2008, still from video (3:00 min.)

opulence. In this context, it is interesting to note the affinity that Weinstein
draws between nostalgia and decoration: "Both try to create beauty vis-à-vis
something called 'reality': the former by shaping memory, the latter through the
design of external space. Nostalgia designs the past, while decoration designs the
surfaces. Yet both are facades: the rational for their presence is the need to render
something bearable. And just as in design, so in nostalgia: there are simplistic

54

(easily recognizable) strategies, and there are more sophisticated ones."27
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28
For further discussion of the
affinity between collective
nostalgia and national identity,
see Svetlana Boym, The Future of
Nostalgia, New York: Basic Books,
2002.

This link between decoration and nostalgia is also present in the current

restored these cheap materials to their original function, thus underscoring

project, where the traces of ornamentation on the entrance floor can be related

their commercial aspects and the "commercial" dimension of his oeuvre: the

to the landscapes etched into Israeli consciousness. Both Jezreel Valley in the Dark

landscape in Jezreel Valley, whose puzzle-like pieces were originally composed

and Marble Sun explore the idea of nostalgia (the decoration of the past) and

of cheap office carpeting, was recreated in this exhibition in a bold palette on

the longing for "those good old days." In this context, the most readily available

entire carpets, which were rolled and piled up in a "stock room" in the gallery's

solution for contending with the tyranny of time and with thoughts about the

basement, or hung as samples to be leafed through like those in a home-design

future appears to be wallowing in the swamp of nostalgia, which is always fed

catalogue. In another gallery space, the MDF surfaces previously used to simulate

by the past. This cultural obsession with nostalgia is rampant in Israeli society,

the cracked surface of the Huleh Valley were restored to their original function as

bespeaking anxiety about a hopeless future.

28

carpentry material for stylized kitchen cabinets.

The concern with this notion of an ornamental façade was further distilled in
Weinstein's latest exhibition, "Backwards" (2016, Gordon Gallery, Tel Aviv),pp. 92–99

An Indifferent Rhetoric of Self-Destruction

where he engaged with the commercial aesthetic of the carpet and home-design
stores located in the vicinity of the gallery. This exhibition was based on images

Located on the top floor of the pavilion, from which one can observe the landscape

and materials from Weinstein's artistic biography. The items on display echoed

of Jezreel Valley in the Dark, is the sculptural work El Al. We seem to have arrived

earlier carpet works and floor installations, exhibited this time as samples and

at a missile or satellite launch pad moments after takeoff. The bursts of fire and

catalogues available for client selection, and thus emphasizing critical clichés

smoke made of ethereal Acrilan and bits of felt envelop a diagonal construction

such as "self-recycling." Engaging in a so-called "backwards" strategy, Weinstein

that rises upwards. This work builds directly on Weinstein's wax and Acrilan
installation Fire Tire (2011, Kunsthalle Basel and the Thessaloniki Biennale),pp. 82–85
and may similarly be interpreted along two parallel axes: a local one and a
universal one. In an Israeli context, the burning tire was read as a symbol of the
Intifada, whereas in a global context it appeared as a symbol of social protest. In
the same manner, the trail left by the soaring missiles can be interpreted in an
Israeli context as an aggressive expression reflective of the political conflict in the
Middle East, while in a universal context it may be read as a general expression
of military violence and of the destructive potential of human actions anywhere
upon the Earth. Nevertheless, the specific location and concreteness of this
sculptural image positions this part of the installation as an implicit answer to the
series of questions provoked by one's experience on the two lower levels: What
is the nature of the catastrophe that led to the abandonment of this site? Is there

Untitled (details), 2001, steel wool on glass (left), silicone (right), 400x250, San Francisco Art Institute

a connection between the mold and putrefaction pervading the lower levels and
the presence of the missiles on the upper level? The work does not offer explicit
answers, yet it is obvious that the destructive process in question is manmade.
The pavilion's upper level thus underscores Weinstein's ongoing preoccupation
with freezing time, representing a material, sculptural attempt to arrest time in
the aftermath of a physical event characterized by rapid movement and change
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(columns of fire and smoke). As in earlier works, where Weinstein gave material
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form to formless images (fire, clouds of dust, a tornado storm), here too he

Tsunami and Koh Phi Phi (2006, The Israel Museum, Jerusalem) was based on

stretches an event that took place in the flash of a second into the slow tempo

a diagram published in a newspaper following the lethal tsunami that hit the

of a work that extends over many days and months. Moreover, the use of simple

shores of Thailand in 2004: a wave made of bluish Perspex crashed on land made

materials lacking any unique expressive characteristics, and the powerful erection

of MDF sheets and decorated with four green plastic palm trees. Examples of

created by the departing missiles (which contrasts with the signs of destruction

Fractures (2006, Petach Tikva Museum of Art, Israel) was based on the diagram

on the ground), enhance the gap between the dramatically charged image and

of an elevation from a didactic textbook featuring different types of fissures in

the emotionally barren, Sisyphean process of executing the work. By means of this

the Earth's crust following an earthquake. In this work, Weinstein placed the

strategy, Weinstein works to divert attention from the symbolic political meaning

figure of a golf player on a synthetic lawn above fissured geological layers of

of the image to its visual presence, tactility, and material sensuality, or, as he puts

rock, which were translated into a minimalist sculptural language by using

it, "to convert the symbolic into the concrete."

various types of industrial wood. Finally, Tremors (2007, Huarte Contemporary

For Weinstein, the essence of the Israeli-Palestinian conflict can be

Art Center, Spain) was a representation of a seismographic diagram made of

metaphorically read through the distinction between the organic and the

PVC that extended over 40 meters – a hybrid conflation of an earthquake and

artificial, since the core of this conflict revolves around the question of authentic

the tsunami in Thailand.

belonging: which of the two peoples is organically rooted in the land, and which

The second tactic of distancing in "Sun Stand Still" is the obsessive-laborious

is the foreign implant? In this sense, the entire project "Sun Stand Still" may be

work process. As previously noted, in this project the surfaces and layers present

read as a metaphor for this core question, due to its concern with the deceptive

in earlier works have been supplemented by the steel-wool coating, which was

vacillation between organic and artificial elements, the real and its simulacra –

manually glued over hundreds of panels to simulate patches of mold. As was

real mold growing in real time and artificial, cultivated, domesticated mold that
was glued to panels and flown from Tel Aviv to Venice, where it takes on the false
appearance of real mold.
Like this project in its entirety, El Al is related to Weinstein's ongoing
preoccupation with the representation of both natural and manmade disasters –
dramatic and chaotic phenomena that unfold rapidly in time. The postapocalyptic mold and the columns of fire and smoke following the launch join
a long series of natural phenomena and catastrophes to which Weinstein has
attended in the past: tsunami waves, explosions, fires, tornadoes, earthquakes.
These works all manifest Weinstein's strategy of distancing, which expresses
irony concerning the artistic attempt to domesticate and engineer nature, and
thus to project a sense of feigned objectivity or indifference in relation to such
a charged subject. This strategy is realized in two ways: through the choice
to represent schematic-scientific images of disasters (diagrams, graphs, and

Space Harrier, 2002, ceramic tiles, 250x230, Ostia excavations, Rome

sections), and through an obsessive, labor-intensive process.
In early works such as Blaster or Space Harrier (2002, Ostia excavations,
Rome), for instance, Weinstein transformed the dramatic moment of the
explosion into a schematic, pop-inspired image in the style of Roy Lichtenstein,
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which appeared on flat, colorful ceramic tiles partially sunk into the earth.
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29
Sigmund Freud, “Obsessive Acts
and Religious Practices“ (1907),
in Collected Papers, New York:
Basic Books, 1959, Vol. 3. 21. For
a clinical definition from the field
of psychotherapy, see also Harold
I. Kaplan and Benjamin J. Sadock,
Synopsis of Psychiatry: Behavioral
Sciences, Clinical Psychiatry,
Baltimore: Williams & Wilkins,
1998, Chapter 18.5: “Anxiety
Disorders,“ pp. 326–327.

the case in the series "Dust Clouds"pp. 132–133 and "Typhoon" (2007), here too the

during that time. "Sun Stand Still" calls to mind other mega-projects that dealt

labor-intensive process creates an illusion of control over a chaotic situation. In

with apocalyptic images of destruction and mourning. The transformation of a

his article "Obsessive Actions and Religious Practices," Sigmund Freud argued

national pavilion and the undermining of its neutrality as an exhibition space

that such actions were designed to diminish the anxiety provoked by the

may be related to Hans Haacke's work Germania (1993), for which he uprooted

obsession, and that they reveal a desperate attempt to achieve even a semblance

the marble floor of the German Pavilion at the Venice Biennale – pointing

29

of control over an uncontrollable world. In the case of the typhoons and clouds

back to the Nazi history of the building, which was erected in 1938 under

of dust, the speed of the event as experienced in nature was replaced by a slow,

the command of Joseph Goebbels. Both Weinstein and Haacke's works are

laborious process in an absurd tribute to the human effort to gain understanding

pervaded by a deep sense of destruction, while framing the exhibition space as

and control. On the ground level of the pavilion in Venice, meanwhile, the slow

a symbolic site whose history becomes inseparable from the artwork. Joseph

process of gluing the steel wool seems to compete with the slow growth process

Beuys' The End of the Twentieth Century (1983–1985), an installation composed

of the mold spores. This tension between chaos and order, which is achieved

of 44 marked basalt rocks, which was first installed at the National Gallery of

through the drama-avoiding detour created by Weinstein, casts an ironic light

Modern Art in Munich, is also relevant to Weinstein's work. This work grew

on the familiar Romantic discourse concerning the relations between humanity,

out of Beuys' obsessive concern with disasters and images of death following

culture, and nature.

his survival of a plane crash while serving in Crimea during the Second World

Images of disaster and catastrophe are prevalent in contemporary art. The

War. The basalt rocks scattered throughout the museum space resembled the

best-known precedent to such images is Andy Warhol's "Disasters" series from

archeological findings of a post-apocalyptic culture, and the work's title led

the 1960s, which captured the mutation in media representations of death

the viewer on a journey between past and future. Anselm Kiefer's Painting of

Tremors, 2007, PVC, 600x3500, Huarte Contemporary Art Center, Spain
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From the series "Typhoon," 2007, steel wool on paper, 60x60 each
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30
It seems to be no coincidence
that these historical precedents
all refer back to Germany and to
the Holocaust, giving expression
to themes pervading Israeli
culture's collective unconscious.
31
Sigmund Freud, “Mourning
and Melancholia,” in The
Standard Edition of the Complete
Psychological Works of Sigmund
Freud (trans. and ed. James
Strachey), London: The Hogarth
Press, Vol. 14, p. 243–246.

the Scorched Earth (1974) – vast images of burnt forests and desert expanses –

seemingly barren wilderness, alongside expressions of technological progress

may also call to mind, if only superficially, certain parts of "Sun Stand Still." The

(missiles) and the consumption of an organic substance (mold agriculture). The

scorched clods of earth, the felled trees, and the murky, furnace-like palette

protagonist of this story is time, engaged in a battle to defeat itself.

of Kiefer's work are pervaded by an atmosphere of lamentation following
destruction by a massive fire, volcanic eruption, or nuclear explosion.30 Yet

***

the fundamental difference between these works and "Sun Stand Still" lies in
Weinstein's rhetoric of indifference – in the total absence of any expressive

What begins as an expression of hubris through omnipotent fantasies to control

tremor, which in this sense places him closer to Warhol.

the world order and master natural forces ends with anxiety and an existential
threat; in between these fantasies and their demise lies the "mold agriculture"

Melancholy, or an Ecological-Apocalyptic Vision

nourished by the micro-organisms of Venice, which continue to grow slowly
and persistently. These tiny organisms, which exist far from the greatness of

Weinstein's works refuse to succumb to a narrow political interpretation,

the biblical miracle or the destructive power of missile technology, will end by

and what may initially appear as political is not always meant to be so. Yet in

consuming everything. In this spirit, the installation as a whole may be severed

the context of representing Israel at the Venice Biennale, and in the political

from its ties to the Middle East and read as an ecological-apocalyptic vision,

climate created by 50 years of Israeli occupation, it seems impossible to ignore

challenging the limits of human hubris in the enterprise of civilization.

this project's political resonance. The aggressive, anxiety-provoking presence
of the missiles, the colonies of mold, and the images of decline and neglect
may all be read as metaphors for the melancholy of a shattered vision and of
missed opportunities, the anxiety of the end, and premonitions of disaster
and destruction. "Sun Stand Still " may also be interpreted as a response to the
pervasive sense of uncertainty and crisis experienced by the entire world in
recent years: a war-torn Middle East, waves of immigration that threaten the
unity of Europe, the Brexit in Britain, and the rise of extreme right-wing parties
in many countries.
In his article "Mourning and Melancholia," Freud distinguished between
the states of melancholia and mourning, which both involve deep sorrow and
a turning away from reality. Mourning, however, is a conscious response to
something, whereas melancholia is defined by a loss that cannot be physically
perceived, and by a lowering of self-regard that may lead to self-destruction.31
"Sun Stand Still" seems to be a combination of both states. The project's extension
over the pavilion's three levels creates a narrative that may be interpreted as a
melancholic-poetic allegory of the Israeli story – one composed of miraculous
acts and moments of enlightenment as well as neglect and destruction; a story
vacillating between a megalomaniac soaring to great heights and a resounding
crash. The divine miracle in the Ayalon Valley – a mythical, grandiose act
62

resulting in cruelty – is related here to the Zionist project of conquering a
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Close to the Ground, 1999, wood and roof tiles, 150x625x810,
installation view, The Kibbutz Art Gallery, Tel Aviv

Roof, 2002, wood and roof tiles, 260x1500x1000, installation
view, the 25th International Biennial of São Paulo
66–67
Jezreel Valley, 2002, MDF, PVC, and carpets, 3x1400x1900,
installation view, Herzliya Museum of Contemporary Art,
collection of Tel Aviv Museum of Art
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Jezreel Valley (detail), 2002, MDF, PVC, and carpets, collection of Tel Aviv Museum of Art

68

Huleh Valley (detail), 2005, carved MDF, Helena Rubinstein Pavilion of Contemporary Art, Tel Aviv Museum of Art
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70–71
Huleh Valley, 2005, carved MDF, 1380x1862, installation view,
Helena Rubinstein Pavilion of Contemporary Art, Tel Aviv Museum of Art
70

72–73
Huleh Valley, 2005, steel wool on plywood, 315x610 each, installation view,
Helena Rubinstein Pavilion of Contemporary Art, Tel Aviv Museum of Art
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Huleh Valley 1, 2005, steel wool on plywood, 315x610

Huleh Valley 2, 2005, steel wool on plywood, 315x610
76–77
Huleh Valley (detail), 2005, steel wool on plywood
78–79
Yafit and Snow, 2005, still from video (1:00 min.)
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Earthquake in Kamtschatka, 2008, stills from video (1:00 min.)
82–85
Fire Tire, 2010–2011, wax, Acrilan, Styrofoam, and graphite, 450x600x300,
installation views, Kunsthaus Baselland, Muttenz, Basel, 2011, collection of
MAXXI, National Museum of 21st Century Arts, Rome
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Twister, 2013, stills from video (3:22 min.)

Untitled, 1997, C-print, 70x50

From the series "Looking the Same," 2011, rusted with Diet
Coke (left), rusted with Coca Cola (right) on plywood, 120x100 each

Untitled, 2016, felt and steel wool on plywood, 120x100 each
90–91
Jezreel Valley in the Dark, 2015, steel wool, felt, balsamic
vinegar and Coca Cola on plywood, 240x360,
collection of The Israel Museum, Jerusalem
92–95
“Backwards,” 2016, installation views, Gordon Gallery, Tel Aviv
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“Backwards,” 2016, installation view, Gordon Gallery, Tel Aviv

Untitled (detail), 2016, carpet on plywood
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“Backwards,” 2016, installation view, Gordon Gallery, Tel Aviv
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Eli Elia h u

Eli Eli ahu

The R et u r n

Th e E sc ap e

Now I can return to this town. There

Now on a road stretching in the moonlight I

The sky dumped star trash on my head, there the moon

flee as though there’s a Tarshish around the corner.

Got trampled by galloping clouds. Will the doors

Entangled in the belief that movement is time, I

Open to me? Will time turn on its hinge?

floor the pedal to gain distance from the gospel
of the flesh, from the heralding of heredity.

Now I can return to this town. Hesitant
Headlights will illuminate the road and the memory strands

Fields plow the car windows,

Will stretch like a spider’s web.

helter-skelter of trees, now and then village or sea.
I steal a glance in the side mirror, what’s snared

Superstition streets – I

on the retina, comes up in a blink, perishes in a blink

Believe in you. The poems blanketed you
Like moss. Haunted buildings – I

Now on a road stretching in the moonlight I

Conjure your spirits. From your windows

bolt from the mission, fuelled by childhood’s

I dangled word ropes to escape.

guilt, pitying what passes, what fades away,

Grant this plea:

what the headlights crush, escaping what’s to come.

Untangle me.
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Brain on Fire
Anne Ellegood

As a form of profound insight or awareness, the act of enlightenment seems
to embody divergent, yet symbiotic, temporalities. We might understand the
process as sudden, a heightened consciousness that catalyzes a pronounced
transformation. Yet, it is also something that comes with time. Rooted in a daily
practice, in particular belief systems, enlightenment is a state continually strived
for and difficult to attain. If we correlate it with the structure of thinking itself, we
might picture synaptic energy moving quickly between nerve cells in the brain.
Embracing the fluidity of meaning held within this notion, Gal Weinstein’s video
Enlightenment (2017) functions simultaneously as a relatively straightforward
representation and as a metaphor. In other words, it is a documentation of a process
that intends to mimic an ephemeral physical phenomenon and an interpretation
that functions largely symbolically, connecting the imagery to mythology and the
unknown rather than to the scientifically proven.
This mesmerizing short video captures a fire burning through a human brain.
Visualized as a section, as in the now familiar pictures gathered from medical
imaging techniques like PET scans, the shape of the lobes and tracks of the arteries
are composed of lines of cotton wool. Lit on one end, the fire moves across the
image, as if mapping the thought process itself. Lighting the material manifests
a physical literalization of the metaphorical notion of enlightenment (to lighten,
to illuminate). At the same time, the fire traversing the lines of the image to
gradually reveal the transformation of the whole mirrors the dual conceptions of
enlightenment as both spontaneous, almost accidental, and deliberate, requiring
commitment and often just out of reach.
Weinstein’s visualization of an act of destruction can be read as both a
degradation – resulting in one natural element overtaking and causing the
complete ruination of another – and a regeneration, suggesting that, as in a forest
or with human skin, growth is sometimes best facilitated by the cyclical demise of
part of the organ. Indeed, the artist’s orchestration of the flames upon a discrete
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Enlightenment, 2017, still from video
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composition brings to mind the controlled burning implemented by foresters in

A powerful element – both endlessly seductive and undeniably threatening –

order to stimulate germination and protect the landscape from more catastrophic

fire figures prominently in countless ancient myths, major works of literature, and

spontaneous fires. For a previous, related work (Fingerprint,

2010),p. 107

Weinstein

philosophical speculation. It has also been both a tool and a subject for a number of

used the same process on a rendering of a human fingerprint. Interestingly, while the

contemporary artists. The Chinese artist Cai Guo Qiang uses gun powder to create

regeneration and rejuvenation of the skin is a natural process endemic to many

elaborate drawings in the sky or on land. And over the past decade, artists such as

animals, the fingerprint is, as we well know, unique to each individual person. It

Eric Baudelaire and Walid Raad have called attention to the use of fire as a weapon

has thus become the primary identificatory tool used in criminal forensics and by

in political conflicts.

border control agents. In fact, the fingerprint has become an instrument, and a

Already in the 1960s, postmodernists like Yves Klein and Andy Warhol took fire to

symbol, for controlling access in our daily lives. Many of us now, for example, use our

the canvas in order to propose new techniques for painting that were nonetheless

fingerprint to unlock our smartphones. Although some repetitive actions can wear

deeply connected to our most primal instincts. The Cuban feminist Ana Mendieta

away the tips of the fingers enough to make it impossible to gather a sufficient print

famously employed fire, among other natural elements, in her Silueta series in the

for identification, attempts to erase one’s fingerprints through burning typically

1970s. Her short film Alma Silueta en Fuego [Soul Silhouette on Fire, 1975] portrays

fails, as the damage is usually not deep enough and the regenerative capacity of

a figure shrouded in cloth that is set on fire and seared into the landscape. Equally

the skin results in the reemergence of the coding.

inspired by the empowering rituals of indigenous peoples and the traditions of

Although recent research on neurogenesis suggests that cells in certain

Catholicism, Silueta en Fuego was also an indictment of the violence inflicted upon

regions of the brain may have some capacity for renewal, regeneration in an adult

the body within specific cultural and political systems. A more overt critique of

brain has long been understood to be quite limited, and the result of cellular

government oppression, Cildo Miereles’s performance O Sermão da Montanha:

damage and degeneration is most often memory loss. Thus, Weinstein’s brain on

Fiat Lux [The Sermon on the Mount: Let There Be Light], which took place in Rio

fire might indicate acute memory loss. While initially monochromatic and almost

de Janeiro in 1979, revolved around a large cubic structure comprised of boxes of

imperceptible, the structure of the brain becomes highlighted through the act of

Fiat Lux matches and placed upon a floor covered with coarse paper. Structured

burning, which functions like a drawing device, yet the end result is the erasure

as a gallery opening in a small basement space, the performance confronted

of the image. The video’s exploration of memory from this seemingly scientific

visitors with five uniformed, anonymous men, who aggressively guarded the stack

perspective is, however, quickly complicated. In the context of the exhibition

of flammable materials. Imbued with risk, the performance deliberately enhanced

and its site – the Israeli Pavilion located among the other national pavilions in the

the sense of fear and uncertainty that Brazilians were feeling during this time of

Giardini in Venice – and in relationship to Weinstein’s other works, the imagery

dictatorship.

begins to take up questions of historical and collective memory, as well as the role
of allegory in the perpetuation of belief systems.
On an adjacent wall to Enlightenment is the mural Moon over Ayalon Valley
(2017),pp. 28–31

Although certainly more subtle, Weinstein’s Enlightenment seems perhaps most
connected to these provocative works from the 1970s. Absorbed by questions
pertaining at once to religion, the landscape, and politics, the video considers

which responds to the biblical story of a miracle that illustrates

the human condition as one in which the physical body is also most certainly a

the interplay between science and religion. Although this work references an

cultural one, vulnerable not just to the inevitable vicissitudes of time and to the

allegory in which an irrational but steadfast belief in something impossible

particularities of one’s genetic makeup, but also to the shared experiences of a

triumphs over empiricism and the accepted rhythms of the physical world,

culture, even those going back many generations.

Weinstein’s Enlightenment serves as a kind of counterpoint. With the title's nod to
the Western period of Enlightenment, which espoused reason over belief, the artist
acknowledges the push and pull between logic and faith, the real and the fantastic,
104

the actual and the symbolic, which we experience in our daily lives.
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Nerve Cell, 2010, stills from video (1:30 min.)
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Fingerprint, 2010, stills from video (1:30 min.)
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Promises Stripped Bare
Sabine Schaschl

Let it be noted from the start, that Gal Weinstein's intervention in the Israeli
Pavilion in Venice begins with the pavilion itself. This building, completed in 1952,
was designed by Zeev Rechter, one of Israel's most famous modernist architects.1
An initial query about the construction of an Israeli pavilion had already been
submitted to the mayor of Venice in 1946, under the British Mandate.2 Three years
following the establishment of the State of Israel in May 1948, it became possible to
officially appoint an architect for the Biennale project. Born in the Ukraine, Rechter
had immigrated to Palestine in 1919, and then studied architecture in Paris from
1929 to 1932. There, he was strongly influenced by his teacher Le Corbusier, whose
ideas about modern architecture were geared toward meeting the requirements of
a new society governed by the criteria of usefulness, functionality and efficiency. By
using industrially manufactured components and reinforced concrete, Le Corbusier
achieved a new modern language of forms that corresponded to the technical
developments of the era and rejected ornamentation. Rechter's close relationship
with his mentor is evident in the pavilion, whose floor plan follows the trapezoidal
outline of the provided plot of land. In this block-shaped building, which is devoid
of decorative elements, the only interruption is the entrance, accentuated by two
columns and a glass front. The white concrete facade that runs along the main path
does not touch the ground – it seems to float until one reaches the supporting
Nahalal, 2010, carpets on MDF, diameter: 180, collection of The Israel Museum, Jerusalem

columns at the entrance. The pavilion's interior is divided into three levels, and the
intermediate level can be observed from the top floor.
Without a doubt, at the time of its construction this national pavilion was already
seen as an important symbolic project, as the newly founded Israeli state faced the
challenge of uniting its heterogeneous population into a national community.3 The
construction of a national pavilion participated in establishing this new identity,

1
Zeev Rechter's son Yaakov and
the Brazilian-born architect David
Resnick, who had trained under
Oscar Niemeyer, also worked on
the pavilion project at Rechter's
office.
2
Britain's handover of the
Mandate to the UN at the end of
1947, and the decision to divide
Palestine into an Arab state and a
Jewish state, cleared the way for
Israeli statehood.
3
This population consisted of the
pre-state Zionist community as
well as new immigrants from
various countries, who came
from a range of different cultural,
religious, and socio-economic
backgrounds. See Anna Minta,
Israel bauen: Architektur,
Städtebau und Denkmalpolitik
nach der Staatsgründung 1948
[Building Israel: Architecture,
Urban Development and
Monument Policy after the
Founding of the State in 1948],
Frankfurt am Main, Dietrich
Reimer Verlag, 2004, p. 13.
4
Ibid., p. 398.

based on an awareness "that construction and architecture do not just make usable
space, but are also largely responsible for producing a homeland."4
In a broad sense, the construction of the Israeli national pavilion also paid
tribute to the Zionist vision as articulated, for instance, by the Austro-Hungarian
writer and journalist Theodor Herzl. The author of the book The Jewish State: An
108

Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question (1896) and the novel Old New
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Land (1902) not only advocated the founding of an independent state for the
Jewish people, but also promoted a state that "pursued the newest and, in his
opinion, most brilliant contemporary developments in culture, technology and
science."5 Herzl envisioned a Jewish state defined by modern culture and modern
architecture: "We shall not dwell in mud huts: we shall build new more beautiful and
6

more modern houses." He was equally confident that "the natural conformation of
the land will rouse the ingenuity of our young architects whose ideas have not yet
been cramped by routine."7 The architectural incorporation of the realities of the
landscape and of locality, as repeatedly called for in later cultural-political visions,
Ebenezer Howard, diagrams for the Garden City model, 1902

was thus already being contemplated at the turn of the 20th century.
The pre-state Zionist enterprise was mainly focused on establishing small
agricultural settlements. Following the state's foundation, the search for possible
housing solutions for a growing population resulted in modern, experimental

5
Ita Heinze-Greenberg, Europe
in Palestine: The Architects of the
Zionist Project 1902–1923, ETH
Zurich: GTA Verlag, 2011, p. 29.
6
Theodor Herzl, The Jewish State,
quoted in Heinze-Greenberg,
p. 21.
7
Ibid.
8
Michael Levin, "The Modern
Movement in Israel," in
Docomomo Journal 40, March
2009, p 36.

approaches to settlement policy and to residential building design, which continue
to impact social life and architecture in Israel to this day. As architectural historian
Michael Levin writes, the modern movement in the first half of the 20th century
combined two utopias: that of the Industrial Revolution, and that of garden cities.8
In both pre- and post-independence Israel, the garden city model proposed by the
British planner and social scientist Ebenezer Howard, which interlinked concepts
of urban development and social reform, served as a particularly important
example.9 Howard envisaged residential towns that would be located in rural

9
Ebenezer Howard's book ToMorrow: A Peaceful Path to Real
Reform was published in 1898.
The second edition, in 1902,
bore the title Garden Cities of
To-Morrow.
10
Heinze-Greenberg, p. 73.

areas, and which would accommodate both factories and cultural establishments.
One essential aspect of this model was that the land in such garden cities was
to be community owned, thus ensuring the equal distribution of agricultural
Ebenezer Howard, diagrams for the Garden City model, 1902

products and capital yield. The ideals of social justice were echoed in the
conception of rural forms of settlement organized as cooperatives. The settlement
Nahalal, established in 1921 and planned by Richard Kauffmann on the basis of
Ebenezer Howard's garden city model, was the prototype for the Israeli moshav,
or cooperative agricultural community.
As the historian of architecture and art Ita Heinze-Greenberg writes in outlining
the developments of that era, "The Zionist ideal of agricultural work and the rural
lifestyle not only leads to the construction of agricultural settlements in Palestine,
but also influences the conceptual planning of settlements near cities and of urban
extensions."10 Tel Aviv is considered to be the most prominent extension of the
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The Nahalal settlement, National Library of Australia,
photo: Frank Hurley

garden city concept. As Levin notes, "Within a very short period, various forms of
agricultural and modern settlements were formed, from the kibbutz and the kvutza
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11
Levin, p. 36.

through the communal moshav, neighborhoods and garden cities that were built
on the basis of ideas formulated throughout the nineteenth century and the early

traces of the Nahalal settlement's

12
Levin describes the selfperception of Israeli city residents
at the time as follows: "The
city's residents saw New York
before their eyes as a model of
modernism and dynamism to
which the new city they were
building strove to be similar.”
Ibid, p. 38.

twentieth century, and developed in the avant-garde schools such as the Bauhaus,

over a picture of Israel's first moshav, questioning the validity of historical settlement

which strove to find planning and design solutions for this new spirit. Rural and

ideals today. A wall with ornamental patterns reminiscent of 19th-century décor also

urban settlements from Nahalal to Tel Aviv served as laboratories for implementing

emphasizes associations with a bygone world and with impermanence, contrasting

11

the modern planning principles and ambitious and unique social ideas." Following

mold effect that Weinstein seeks. At the center of the floor, one can notice the pale
outlines.p. 11

The mold cultures are thus growing

13
Gal Weinstein, quoted in his
proposal for the Venice Biennale.
14
Ibid.

the former ideal with today's reality.p. 10

the foundation of the state, the forms of urbanism and architecture developed

Made of colored felt and steel wool, the landscape featured on the end wall

in the first decades of the 20th century came to be respected as representative

comes from a 1970s picture book about biblical locations in Israel. Moon over

characteristics of the young state, and were repeatedly brought up in connection

Ayalon Valley (2017),pp. 28–31 as this wall piece is called, not only draws the gaze into

with the question of an independent Israeli style.12

a historical landscape, but also brings to mind the passage from the Bible that tells

In his design for the highly symbolic pavilion in Venice, Rechter followed upon

of Joshua's victory over the kings of the Amorites. Joshua asks God for help with his

modern architecture's promise to reflect the new Israeli society. However, when

command: "Sun, stand still at Gibeon, and moon in the valley of Ayalon!" (Joshua

entering the building, visitors to this year's Biennale experience a journey into the

10:13–14). In Weinstein's view, this text, which goes on to describe Israel's victory

past: the timeless modernity of the exterior clashes with the effect of the interior

with God's assistance ("for the Lord fought for Israel"), represents his country's

space, whose floor and walls seem to be covered with mold. On the pavilion's interior,

contemporary settlement policy, which, to no small extent, justifies the seizure of

Weinstein has radically undermined the notion of a society's awakening and of a new

land by referring to selected biblical passages. "This miracle where the powers of

beginning associated with modern architecture. Patches and trails of green, yellow

religious belief won over the powers of physics may be interpreted as expressing

and brown-hued mold extend throughout the entire space. Weinstein uses bronze

a concept of reality that swings between megalomania and denial, based on an

and steel wool, materials typical of his oeuvre, to lead the visitors into a seemingly

unwavering belief in the impossible."13

organic floor piece – a physically and mentally engrossing "painting" that can be

The next floor breaks away from the illusionistic world on the ground floor:

walked on. Sprayed with various liquids such as Diet Coke and vinegar, the bronze

approximately one ton of black coffee, water, and sugar fills flat Polyurethane

and steel-wool surface undergoes chemical and chromatic changes, generating the

containers that make up the floor piece Jezreel Valley in the Dark (2017).pp. 18–21 The
work's formal concept is based on a photograph of Weinstein's floor installation
Jezreel Valley, which he produced in 2002 by combining numerous differently
colored carpet samples.pp. 66–68 As he notes, "it refers to both the mythological
Israeli landscape which is part of the collective memory of early Zionism, as well
as to my most widely recognized earlier work, blurring the distinction between a
personal biography and a collective national identity."14 Whereas the earlier work
referred back to an aerial photograph of the valley, the idea of "working the land"
is foremost in this latest material interpretation. What is cultivated here, on a small
scale, is something that otherwise has no right to exist (even in the art world): real

The Israeli Pavilion in the Giardini della Bienalle, Venice

mold. For this installation, the artist has become an agricultural worker, concerned
with the growth of the cultures he has bred. In this context, Weinstein uses the
term "passive agriculture," since once they have been created, his cultures need
no further help: their growth is indirectly influenced by external factors, such
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as Venice's climate conditions and the pavilion's visitors (via micro particles and
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15
Gal Weinstein in an interview
with the author, December 5,
2016.
16
One important piece that
preceded this work is Fire Tire
(2010), an installation of burning
tires made of wax and Acrilan. It
was displayed as part of the 2011
solo exhibition that I curated at
Kunsthaus Baselland in Muttenz,
Basel.
17
The expression El Al, which
means "upwards" in Hebrew, is
also the name of Israel's national
airline.
18
Due to time constraints and
financial considerations, all works
apart from the floor piece Jezreel
Valley in the Dark and El Al were
prefabricated in Tel Aviv and then
transported to Venice.

body heat).15 The odor emanating from this mold installation spreads throughout

or fictitious. "What is so beautiful and profound about this story," says Weinstein,

the entire pavilion as a disturbing olfactory accompaniment.

"is that if the wound is real, Jesus must be flesh and blood (and thus was not

The top floor is dominated by a sculpture representing the clouds of fire and

resurrected and is not ‘real’ in the sense of faith). And if it is fake, then it is proof

smoke from a missile that has just been fired. The missile itself is no longer visible,

that Jesus is not flesh and blood, and is truly the son of God). This is the essence

but its diagonal trail of smoke cuts through the space as a cloudscape made of felt

of the experience I am trying to communicate – the unresolved doubt concerning

Its title, El Al, not only describes the moment of blast-off, but also

the difference between the physical and the imagined."19 Such an interest in

refers to the route taken by the exhibition's visitors, who remember the faded,

paradoxes extends throughout Weinstein's artwork. He scrutinizes not only the

and Acrilan.

16

mold-peppered picture of Nahalal on the ground floor. The trail of smoke from a

historically, symbolically and mythologically charged nature of images, but also

fired missile hangs over the aerial view of the pioneer settlement (Jezreel Valley in the

the emergence and allocation of meaning.

17

Dark), which was once sustained by cooperative ideals and by promises of freedom

Weinstein has deliberately selected mold as a motif that triggers rejection and

and equality. It takes the visitor back into a present-day world characterized by

revulsion. With this motif, of all things, he thematizes the blurring of reality and

armed conflicts and existential anxieties.

illusion, and unhinges the perception of symbolically charged images. The emotional

The manual implementation and deceptively genuine appearance of the

recipients as an individual reflection, confronting them with personal associations

tells of situations in which the materiality of his works has been tested by

pertaining to death, destruction, deconstruction, fears, and the impermanence of

means of touching – as in the biblical story about the incredulity of St. Thomas.

existence. Weinstein further extends the thematic scope of his work with clouds of

Thomas inserts his finger into Jesus' wound to assess the gap between reality

smoke – ephemeral, briefly visible indications of an act of war that will cause pain and

and imagination. Is the wound proof of reality, or merely of a perfect illusion? The

suffering. His oscillating oeuvre, riddled with paradoxes, is about crumbling ideals

answer to this question depends solely on whether one considers Jesus to be real

and visions, unkept promises, and a melancholy desire for new images of hope.

Launched missile, Internet image
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reaction that can be provoked by his installation as a whole rebounds on the

appeal to the observers' haptic perception. Weinstein

installation as a whole

18

19
Gal Weinstein in an interview
with the author, December 5,
2016.

Caravaggio, The Incredulity of Saint Thomas, 1601–1602,
Sanssouci Picture Gallery, Potsdam, Germany
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Within the Night of Arrested Time
Ofra Eshel

"Sun Stand Still" (2017) is the title of Gal Weinstein's powerful, monumental work
in the Israeli Pavilion. Absent from it, however, is the sun that was commanded to
stop in order to win a great victory in daylight – the ground for war and triumph
in ancient epics. Equally absent is the bright daylight that shone on the cultivated
agricultural plots of the Jezreel Valley in Weinstein's earlier works (instead, we have

1
Sigmund Freud, The Interpretation
of Dreams (1900), part 2, in The
Standard Edition of the Complete
Psychological Works of Sigmund
Freud, London: The Hogarth
Press, Vol. 5, pp. 510–511.

Jezreel Valley in the Dark). Nor does Weinstein's work express the human desire to
arrest time in order to control its advancement towards our own end, our aging
and death. Instead, we linger within a dark, desolate space haunted by memories
of past events, memories of what once was.
At the beginning of the far-reaching, seventh and last chapter of The Interpretation
of Dreams (1900), Freud unexpectedly proposes that after “the work of interpretation”
we veer to a new path – not “towards the light," but into “darkness.” He writes:
“Hitherto, unless I am greatly mistaken, all the paths along which we have travelled
have led us towards the light – towards elucidation and fuller understanding. But as
soon as we endeavor to penetrate more deeply into the mental process, every path
will end in darkness”.1 Gal Weinstein's work similarly leads us from sunlight to the
depths of mental processes of darkness and of arrested psychic time.
Why and when does time stop like this, in a space of darkness, abandonment, and
total desolation? In psychoanalytic thought, time stops, freezes, or breaks down
within a state of massive psychic trauma and mental catastrophe. In my view,
the most powerful statements in the psychoanalytic literature about the depths
of intolerable trauma and mental catastrophe are those found in the work of the
renowned British psychoanalyst and pediatrician D. W. Winnicott. I am referring
especially to his two important articles, which were only published posthumously:
"Fear of Breakdown," which appeared in 1974, three years after his death, even
though it was probably written in 1963; and its continuation, "The Psychology of
Madness," which was published in 1965.
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Night Vision, 2015, felt and steel wool on plywood, 70x100; 56x60
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D.W. Winnicott, "Fear of
Breakdown" (1963?), in
G. Kohon (ed.), The British
School of Psychoanalysis: The
Independent Tradition, London:
Free Association Books, 1986,
pp. 173–182. Also in C. Winnicott,
R. Shepherd, M. Davis (eds.),
Psychoanalytic Explorations,
Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1989, p. 179.
3
D. W. Winnicott, "The Psychology
of Madness: A Contribution from
Psychoanalysis" (1965), in C.
Winnicott, R. Shepherd, M. Davis,
Psychoanalytic Explorations,
p. 127.
4
D. W. Winnicott, "The Concept
of Clinical Regression
Compared with That of Defence
Organization" (1967), in ibid.

Winnicott describes such an early breakdown at the beginning of life as being
so terrifying and intolerable that it "happened but has not yet been experienced,"
due to the psyche's inability to withstand the breakdown of ego-organization and
the danger of self-disintegration. A new massive defense organization, which is
the person's illness syndrome, is organized against it. Thus, extreme dissociation
and the unexperiencing of the trauma cover up for the story of the breakdown
and the dissociated reorganization in the name of survival. Yet the pervasive
hold of such an underlying breakdown, which can be neither experienced nor
thought, remains in the depths of the psyche under the defensive organization,
persisting as a haunting, ghostly horror. Consequently, the individual becomes
imprisoned in a dissociated, ever-present state that already happened. But since
it has not yet been experienced, it cannot be put into the past tense, and is feared
and compulsively sought after in the future. It is thus an ongoing catastrophe –
then, now, about to happen – never and forever. In Winnicott’s unique words: "The
breakdown has already happened, near the beginning of the individual’s life . . .
but . . . this thing of the past has not happened yet because the patient was not
there for it to happen to."2
In his article "The Psychology of Madness," Winnicott goes on to suggest a more
complex picture – the breakdown happened, was momentarily experienced, and
then not experienced: "there was therefore a split second in which the threat of
madness was experienced, but anxiety at this level is unthinkable. Its intensity is
beyond description and new defenses are organized immediately so that in fact
madness was not experienced. Yet on the other hand madness was potentially a
fact . . . the original madness or breakdown of defenses if it were to be experienced
would be indescribably painful. The nearest that we can is to take what is available of
psychotic anxiety."3 He returns to this in another article, two years later: "Following
traumatic experiences new defenses are quickly organized, but in the split-second
before this can take place, the individual has had the continuous line of his or her
existence broken by automatic reaction to the [maternal] failure.”4

Ignition 2 (detail), 2014, steel wool and felt on plywood, 200x300

The agony of breakdown or early madness described by Winnicott, which was
dissociated, frozen, or annihilated due to the horror provoked by the massive trauma
and subsequently covered by a defensive organization, is further explored in the
psychoanalyst Thomas Ogden's "Fear of Breakdown and the Unlived Life." Ogden,
one of the central writers in the field of contemporary psychoanalytic thought,
locates the breakdown in the rupture of the mother-infant bond, emphasizing how
118

parts that were unexperienced become "unlived" regions in the individual's psyche,
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T.H. Ogden, "Fear of Breakdown
and the Unlived Life," in
International Journal of
Psychoanalysis 95, 2014,
pp. 205–223. Also in Reclaiming
Unlived Life, London and New
York: Routledge, 2016, pp. 47–67.

so that the basic urge is to access and touch these lost, dissociated, and unlived

stroke of lightening that the psyche could not withstand, short-circuits the human

This struggle between the space of darkness and deadness and between the

6
Quoted from Israeli poet
Leah Goldberg's poem Selihot
[Forgiveness].

brain, so that psychic reality is overtaken by the darkness of trauma. The world

will to live is enacted, in my eyes, during the ascent of the pavilion's staircase and on

remaining in its aftermath is a world that has broken down and disconnected

its upper level. In the work El Al (2017), the mold is replaced by flames and columns

from the possibility of a live experience, becoming instead a dark, unlived region.

of smoke that are released suddenly in a powerful and stunning eruption, in stark

In this living-dead world, a world struck by destruction and oriented towards

contrast to the time frozen within the internal space. They carry within them both

lifelessness and survival, only mold spores can survive, growing and expanding at

destruction and hope of another possibility. Weinstein's work corroborates the

a harrowingly slow pace.

survival of deadness and the annihilation of time and of human existence, while

7
W.R. Bion, The Tavistock Seminars,
London: Karnac, 2005, pp. 44–45.

areas and bring them back to life.

5

together with the great need to, and hope of, reaching this original trauma. For

In Gal Weinstein's work, all these events are given powerful artistic expression.
In the video Enlightenment

(2017),p. 102

traumatic breakdown and the resolve to never again experience it, are embedded

the burning emotional charge of the

early breakdown or madness, the momentary horror of disintegration akin to a

Nevertheless, Weinstein's work does not allow this dark and abandoned world
to disappear from awareness and die. Rather, he is engaged in an attempt "to show

only by once again risking the return of the early trauma, and experiencing an
extremely difficult and traumatic emotional truth in its lived state, may experience
and meaning break through. This is a struggle for life.

confronting the necessity of emerging from the living-dead place to embrace a
violent hope for life.

6

everything in the darkness," holding on tightly to the last thread that ties this world
to us – the thread of bearing witness. From within the darkness and unstoppable
mold, he narrates and structures its existence; "Out of the depths I cry to you," the
depths of this region of deadness. The mold speaks to us, mesmerizes us, giving
expression to an existence that searches for a different hold on life.
The words spoken by the British psychoanalyst Wilfred Bion in London in July
1978, just one year before his death, appear especially relevant and important in
this regard: "We are presented with the debris, the vestiges of what was once a
patient and what still could be analogous to blowing on the dying embers of a fire
so that some spark communicates itself to others; the fire is built up again, although
it appeared to be nothing but dead ash. Can we look at all this debris and detect in
it some little spark of life?"7
This "spark of life," the thrust for life, growth, and development, and the struggle
against destruction, deadness and annihilation, are an equally constant theme in
Winnicott's work and writing. The big question, however, is whether such a spark
of life can be built up and grow again, or whether human life will die out and come
to an end. This question is imbued with critical power in Winnicott's articles on
breakdown and madness, a subject taken up again by Ogden. Winnicott describes a
deep and unrelenting emotional struggle, since those depths of the traumatic past
and of the agony of early breakdown that were frozen, dissociated, not experienced,
or annihilated, also contain the memory of the traumatic experience as the kernel
120

of a life that can be truly experienced. This is where the individual's dread of the

122–123
From the series "45 Rustings," 2011–2013, steel wool and liquids
on paper, 28x18 each, collection of Gordon Gallery, Tel Aviv
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Sun Stand Still: The Metamorphosis of a Miracle
Yair Zakovitch

The entirety of Gal Weinstein's project is concerned with memory: the memory
of a distant mythical past – in which the land of Israel was conquered by Joshua
Bin Nun – mingles with memories from the recent past, from the early days of
the Zionist settlement project. These two realms of memory are both collective,
and both constitute important elements in the construction of Israeli identity. Yet
the backward-looking gaze that shapes "Sun Stand Still" is paralleled by a gaze
towards the future, an anxious gaze that may also be interpreted as an apocalyptic
prophecy. Weinstein's work offers a visual interpretation of the words that
describe the biblical miracle. As a scholar of the Bible, I will focus in the following
discussion on the miraculous disruption of the world's natural order – the arrest of
the sun and moon during Joshua's battle against the Amorite kings – and offer a
number of reflections on the story of this ancient miracle and on its reincarnation
in Weinstein's work.
The astounding suspension of the sun and moon's movement is succinctly
described in the Book of Joshua:

Then Joshua addressed the Lord, on the day when the Lord routed the
Amorites before the Israelites; he said in the presence of the Israelites: “Stand
still O sun at Gibeon, O moon in the Ayalon Valley!” And the sun stopped
and moon stood, while a nation wreaked judgment on its foes, as is written
in the Book of Yashar. Thus the sun halted in mid-heaven and did not press
Moon on Water, steel wool and balsamic vinegar, 60x60

on to set, for a whole day; Neither before nor since has there ever been such
a day, when the Lord acted on words spoken by a man, for the Lord fought
for Israel (Joshua 10:12–14).
The miracle in the Ayalon Valley takes place at a turning point in the history of the
Israelites, their entrance into the land of Israel, while engaging with the miracle of
all miracles, the beginning of all beginnings: the creation of the world: "And God
made the two great lights, the great light for dominion of day and the small light for
dominion of night" (Genesis 1:14-18). In Joshua, the two great lights cease to rule
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the sky, and are temporarily stopped in their course.
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1
Homer, The Iliad (trans. Rodney
Merrill), Ann Arbor, MI: Michigan
University Press, 2007, p. 55.

A reading of the verses concerning this miracle in the Book of Joshua makes us

alone to stand still in order to illuminate the battlefield – as described in verse 13,

wonder who performs the miracle – God or Joshua? The answer is seemingly simple:

which details the commandment's fulfillment: “Thus the sun halted in mid-heaven

Joshua turns to God, praying to Him to arrest the sun and moon and illuminate

and did not press on to set, for a whole day.”

the battlefield so that He might complete the victory over the enemy. God answers

It is worth remembering that, in the cultural sphere in which the verses from

Joshua’s request, and is thus responsible for the miracle. Joshua's greatness is

Genesis and the Book of Joshua were written, many saw the sun not as a celestial

measured by the fact that God responds to his prayer: “Neither before nor since

constellation created by God, but as a great and powerful god in its own right. The

has there ever been such a day, when the Lord acted on words spoken by a man.” In

sun was worshipped in this manner even at the Temple in Jerusalem, a custom

Homer's Iliad, Agamemnon offers a similar prayer to stop the sun until he achieves

that stopped only after King Josiah purified the Temple: “He put down the horses

victory over the Trojans and destroys their city:

that the kings of Judah would dedicate to the sun, from the entrance of the House
of the Lord . . . And the chariots of the sun he burnt in fire” (2 Kings 23:11). These

Zeus most honored and mighty, the dark-cloud dweller of heaven, now may

chariots symbolized the daily journey of the sun across the sky. In Psalm 19, the

the sun not set and the shadows of night come upon us, ever, until i have

sun is likened to "a groom coming forth from the chamber, like a hero, eager to run

thrown to the earth the great palace of Priam, blackened with smoke, and

his course. His rising place is at one end of the heaven, and his circuit reaches the

1

have kindled its gates in fiery blazes.

2
The Shamash Hymn, in W. G.
Lambert, Babylonian Wisdom
Literature, Oxford: Oxford
University Press, 1960,
pp. 128–129, lines 27–46.
3
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E. Wilson), in J. B. Pritchard (ed.),
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other" (verses 6–7).
In the two great ancient civilizations that bordered on the land of Israel,

Yet Joshua's words, “Stand still O sun at Gibeon, O moon in the Ayalon Valley,” do not

Mesopotamia and Egypt, the worship of the sun god was unrivaled by that of any

sound like a prayer to God. Rather, he directly commands the sun and moon, and

other god. In Babylon, The Hymn to Shamash, the sun god, included the following

they obey his command. Joshua's words do not portray him as the servant of God,

verse:

but rather as a powerful mythical hero. Indeed, in the Book of Ecclesiasticus, the
Jewish scribe Ben Sira describes the miracle performed by Joshua as a superhuman

Regularly and without cease you traverse the heavens

act: “Was it not by his hand that the sun stood, so that one day became like two?”

Every day you pass over the broad earth.

(Ben Sira 46:4). In other words, Joshua used his own might and power to stop the

The flood of the sea, the mountains, the earth, the heavens,

sun in its course.

Like a . . . you pass over them daily without cease.

Joshua's command to the celestial lights can be interpreted in two different

. . . You press on, Shamash, going by day and returning by night. Among all

ways. According to one interpretation, the Hebrew verb dom (“stand still”) refers

there is . . .

to both parts of the commandment: "Sun stand still at Gibeon, and moon [stand

None who is supreme like you in the whole pantheon of gods.2

still] in the Ayalon Valley." This interpretation is echoed in the following verse: “and
the sun stopped and moon stood.” It calls to mind the dream of Joshua's ancestor,

In Egypt, Pharaoh Akhenaten worshipped the sun god Aton as a universal deity, as

Joseph (Joshua is a descendant of the tribe of Ephraim, Joseph's son). As Joseph

expressed in The Hymn to Aton:

describes in his second, megalomaniacal dream to his brothers: “And this time,
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the sun, the moon, and the eleven stars were bowing down to me” (Genesis 37:9).

Thou appearest beautifully on the horizon of heaven

Joseph seems to see himself standing in the sky on the same plane as the sun and

Thou living Aton, the beginning of life!

moon, or perhaps even above them, as the constellations kneel before him and

When thou art risen on the eastern horizon, Thou hast filled every land with

accept his rule. Joshua's commandment, which is an interpretation-realization

thy beauty.

of Joseph's dream, is no less megalomaniacal than that of his distant forefather.

Thou art gracious, great, glistening, and high over every land;

According to another interpretation of Joshua's words, he commands the sun

Thy rays encompass the lands to the limit of all that thou hast made.3
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The Hebrew Bible contains another story in which the sun is arrested and even
made to go backwards. When King Hezekiah falls ill and prays to God for recovery,

Joshua sought to arrest the sun in order to arrest time, a secret desire shared by
many, if not all, human beings; and yet the sun continues on its course.

he receives a promise of healing accompanied by an omen. This story is told twice
in the Bible, once in 2 Kings 20:1–11, and again in Isaiah 38:1–8. In Isaiah, the retreat

***

of the sun is explicitly mentioned as taking place at Ma'alot Ahaz (Sundial of Ahaz).
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As the prophet Isaiah explains to the king: "And this is the sign for you from the Lord

In Gal Weinstein's exhibition, the sun appears three times: first in the title of the

that the Lord will do the thing that He has promised: I am going to make the shadow

project ("Sun Stand Still"), a second time in the title of the work in the pavilion's

on the steps, which has descended on the dial of Ahaz because of the sun, recede

inner courtyard (Marble Sun, 2014),p. 49 and a third time on the entrance-level floor,

ten steps. And the sun receded ten steps, the same steps as it had descended"

where it constitutes a vestige whose rays have been uprooted from the ground.p. 11

(Isaiah 38:7–8). In other words, the miracle was entirely divine, as described in the

Weinstein's Marble Sun alludes to another primeval act: it constitutes a map of the

Book of Job: "Who commands the sun not to shine" (Job 9:7).

agricultural village Nahalal, which represents the inception of the Zionist settlement

If we return to Joshua, the miraculous act of arresting the sun without

project in the Jezreel Valley. Whereas Joshua's sun was stopped to ensure the defeat

arresting the moon is twice as impressive. One could compare this feat to that

of his enemies, Nahalal's shining sun was supposed to fill visitors to this agricultural

of stopping one dial on a mechanical clock, while the second dial continues to

creation with optimism and joy. Yet Weinstein's Nahalal is composed of marble – a

turn. Agamemnon's prayer similarly speaks of arresting the sun alone, for there

material used for memorials and commemoration, and thus one that triumphs over

was no point in stopping the moon in order to illuminate the battlefield. Indeed,

time. The marble's unpolished surface, moreover, endows it with the appearance of

later rabbinic traditions that discuss the biblical miracle focus on the sun. One

an archeological remnant, an ancient vestige whose origins lie in Italy.

such example is an interpretation concerned with underscoring the supremacy of

The light of the sun also entertains a dialogue with the pavilion in which this

Moses, which notes that, in contrast to Joshua, who arrested the sun once in its

project is located – a typically white Bauhaus building representing a blank new

course, "The sun stood for Moses twice" (Midrash Psalms 19:8).

page in Jewish history, and symbolic of purity and progress. Joshua’s miracle, which

The Book of Joshua clearly states that Joshua was compensated for his service

is recounted at the beginning of the Early Prophets (the historical books from Joshua

to his people: he was given the town Timnath Serah (19:40), and was buried there

to Kings) does not prevent the darkness – the destruction that befell the people

(24:30). Yet the Book of Judges, when it mentions the site of his burial, refers to the

of Israel at the end of this literary unit, with the Babylonian exile. Yet the miracle

town as Timnath Heres (2:9), which is probably the original version of the name.

of Nahalal – a human feat performed by the Zionists of the early 20th century –

The Hebrew word heres is a synonym for the word shemesh (“sun”), as made evident

seemed to foretell the advent of a bright, shining future. However, this optimistic

by Judges 14:18: "On the seventh day before sunset" (yavo haharsa). What becomes

vision of the future quickly dissolves when one enters the pavilion and discovers

clear is that the name of the town in the Book of Joshua was intentionally changed

that the dream has already been shattered. The display on the entrance level, which

to Timnath Serah in order to blur the special connection between Joshua and the

is made of steel wool and titled Persistent, Durable, and Invisible (2017),pp. 24–25

sun that obeyed him. Rashi's well-known commentary on Joshua interprets the

simulates an expanse of mold overtaking the floor and spreading with

meaning of the name Timnath as follows: "And in another place [the writer] calls

determination across the walls, which seem to have known better days. The mold

the place Timnath Heres because an image of the sun was erected on [Joshua’s]

coats the age-old ornamentation on the wall, the somewhat mysterious vestiges of

grave to say: 'This is the one who stopped the sun.' And everybody who passes his

a glorious past.pp. 34–35 Pervading the entire space, it underscores the extent of the

grave says, 'Pity for him who did such a great deed and died'" (24:30). Whereas the

decline. The megalomaniac dream of a productive agricultural settlement project

heroes of other national myths are awarded eternal life and the status of gods for

has failed, giving rise to an image of destruction reminiscent of the prophet Isaiah's

performing similar miracles, in the Bible – which only recognizes the existence of a

description: “Till towns lie waste without inhabitants and houses without people,

single God – heroes die like all other mortals.

and the ground lies waste and desolate. For the lord will banish the population – and
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deserted sites are many in the midst of the land” (Isaiah 6:11–12). This apocalyptic

everything that creeps on earth, in which there is the breath of life, all the green

end opens onto a new beginning that is anything but comforting – an image of a

plants for food” (Genesis 1: 29–30). Indeed, it is nothing but a fake agriculture, another

different kind of growth in a world devoid of human beings.

image of neglect and destruction representing the end of Nahalal and its rising sun.

At the same time, the viewer's gaze is drawn to another source of light – to
the video work Enlightenment

(2017),p. 102

On the upper level, burning flames are once again evoked in the work titled

which is projected onto one of the

El Al (2017), where fire and smoke are composed of felt and Acrilan fiber, this time

walls: flames envelop a section of the human brain (made of cotton wool). Does

appearing in the immediate aftermath of a missile or satellite's takeoff. This work

Enlightenment represent a new beginning shaped by human progress, thus

arrests the moment of takeoff as a variation on "Sun Stand Still" in the context of

demonstrating the creative power inherent in the human mind? Whereas the

modern warfare, a technological war unfolding in the absence of God. Human touch,

design of the ancient, mythical miracle was structured by the tension between

in this war of missiles, is limited to pressing a button or hitting a key on a computer

the role of God and the role of man, modern man no longer needs God. God has

keyboard. This is the war leading to the end of the world as we know it, another fruit

indeed vanished, and the new sun rises within man's mind. Yet one can also read

of the Enlightenment project referred to on the lower level. Man destroys himself

this work in a different, even inverse manner: the sun does not stand still, but is

through his power to create. Man, who knew both good and evil, chose evil. Does

rather consumed and spent almost instantly, so that once again we are left with

the missile represent the current conflict unfolding in the same land where Joshua

nothing but decline. The human mind has yet to find a cure for the geriatric diseases

Bin Nun battled his enemies? Is the missile "ours" or "theirs"? Does it carry a nuclear

that consume it. Ever since Adam's creation in the Garden of Eden, man has sought

warhead? Does the moment of takeoff represent the moment in which everything

to become god-like, yet he remains human: "flesh, and not God" (Isaiah 31:3).

is lost? The missile shooting up towards the sun will soon fall as it charts a manic-

The wall work extending up from the entrance floor to the top floor appears
to offer a counterpart to the image of neglect and to the spent sun: in Moon over
Ayalon Valley

(2017),pp. 28–31

4
Yehuda Amichai, In This Valley,
translated from the Hebrew by
Yehuda Amichai and Ted Hughes.

depressive trajectory, representing the rise and fall of human megalomania.
The series of contrasts between divine miracle and human creation, sun and

a work composed of steel wool and colored felt, the

"enlightenment," the mythical world and the technological world, nature and

sun has stopped, yet the full moon continues on its course, illuminating the night

industry, war and peace, beginning and end, "Sun stand still at Gibeon" and "Moon

with a quiet, tranquilizing light. The image, which portrays a natural landscape,

in the Ayalon Valley," leaves us with a series of questions: Is there a ray of sunlight

appears nostalgic, perhaps even hopeful. And yet something about it provokes a

or glimpse of hope visible through the dark clouds? Is this end also the symbol of a

sense of discomfort. This, too, is an image of a world devoid of human presence.

new beginning, as worded by the Israeli poet Yehudah Amichai:

On the intermediate level of the pavilion, which constitutes the heart of the
exhibition and can also be observed from the top floor, the mold takes over once

But this valley is a hope

again. The valley is the Jezreel Valley, the same one captured in Marble Sun, yet it is

Of starting afresh without dying first.4

no longer illuminated by natural light. Night has descended upon the valley, whose
agricultural character has undergone a metamorphosis. No longer a patchwork of

Will the sun shine and will the moon rise again following the takeoff? It is a riddle,

fields cultivated by human hands, it has been transformed into a sphere of growth

and will remain so.

that seems to belong to the period predating man's creation: "and there was no
man to till the soil" (Genesis 2:5). This is an expanse of mold agriculture (a mud-like
substance made of decaying coffee pulp), a lab agriculture of sorts that is compatible
with our high-tech age. It is a barren agriculture that produces nothing of what God
gave as nourishment to Adam and Eve: God said, “See, I give you every seed-bearing
plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit; they shall
130

be yours for food. And to all the animals on land, to all the birds of the sky, and to
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Dust Cloud 1–6, 2009, steel wool on paper, 100x80 each
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the Israel Museum's Beatrice S. Kolliner Young Israeli Artist Award and the Israel Ministry of Science,

		

Culture and Sports Prize. His works have been shown in numerous solo exhibitions in museums and

2003

galleries worldwide, and he has participated in group exhibitions in Israel and abroad. Weinstein

		

has taught at Oranim Academic College of Education in Kiryat Tivon, Israel (2000–2008), and at the

2004

and Sheryl Harper

– “Transfer,“ Krefeld Art Museum, Germany; curator: Dr. Martin Henttschel; Bonn
Art Museum, Germany; curator: Dr. Ilene Kleinshmidt-Altpeter

– “Terrorvision,” Exit Art, New York; curator: Jeanette Ingberman

Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem (2002–2008). Since 2008, he is a Senior Lecturer in the

– “Point of View,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Ellen Ginton

Department of Multidisciplinary Art, Shenkar College of Engineering and Design, Ramat Gan, Israel.

– “Embroidered Action,” Herzliya Museum of Contemporary Art; curator: Hadas Maor
– “Rose c'est la vie,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Edna Moshenson

S e le c te d S olo Ex hibitions

2005

– “The New Hebrews: A Century of Art in Israel,” Martin Gropius-Bau, Berlin;

		

curator: Doreet LeVitte Harten

1998

– “Three Artists, Three Solo Shows,” The Artists' Studios Gallery, Tel Aviv

1999

– "Close to the Ground,” The Kibbutz Art Gallery, Tel Aviv; curator: Tali Tamir

– “Mini-Israel,” The Israel Museum, Jerusalem; curator: Larry Abramson

2001

– “Installation,” San Francisco Art Institute; curator: Karen Moss

– “Inside-Out,” MARCO, Vigo, Spain; curator: Octavio Zaya

2002

– “Roof,” 25th International Biennial of São Paulo, Brazil; curator: Tali Tamir

– “Fatamorgana,” Haifa Museum of Art; curator: Tami Katz-Freiman

2006

– “Jezreel Valley,” Herzliya Museum of Contemporary Art; curator: Tami Katz-Freiman
2003

– “Man/Dog Teams,” Art in General, New York

2005

– “Huleh Valley,” The Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art, Tel Aviv

		
2006

– “Cross-Section,” Ticho House, The Israel Museum, Jerusalem;

		
2007

Museum of Art; curator: Ellen Ginton

– “Israele Arte e Vita,” Palazzo Real, Milan; curator: Amnon Barsel
2007

– “Israele: Arte Contemporanea,” Palazzo Bricherasio, Turin; curator: Arturo Schwarz
– “BoysCraft,” Haifa Museum of Art; curator: Tami Katz-Freiman

2008

– “Real Time: Art in Israel 1998–2008,” The Israel Museum, Jerusalem;

		

curator: Timna Seligman

– “Tremors,” Centro Huarte de Arte Contemporáneo, Pamplona, Spain;

		

– “(After),” Petach Tikva Museum of Art; curator: Hadas Maor

curators: Amitai Mendelson and Efrat Natan

– “Signs of Life,” Anna Ticho Pavilion, The Israel Museum, Jerusalem; curator: Mira Lapidot
2009

curator: Octavio Zaya

– “Portrait: Different Sides,” Ashdod Museum of Art, Israel; curator: Yona Fischer
– “Family Traces,” The Israel Museum, Jerusalem; curator: Tamar Manor-Friedman

2008

– "Site Seeing," The Art Gallery, University of Haifa; curator: Ruti Direktor

2010

– "Beside, Each, Other," Riccardo Crespi Gallery, Milan; curator: Gabi Scardi

– “Expanded Drawing,” Isabel Hurley Gallery, Malaga, Spain; curator: Pilar Ribal

2011

– “Demonstrating Presence,” Kunsthaus Baselland, Basel; curator: Sabine Schaschl

– “Natura & Destino,” Riccardo Crespi Gallery, Milan; curator: Gabi Scardi

2010

– “Details,” Keitelman Gallery, Brussels

– “The Calm Before the Storm,” Winzavod Art Center, Moscow; curator: Vardit Gross

– “The Fourth Biennale for Drawing,” The Jerusalem Artists House;

2013

– “Seeing Stars,” Gordon Gallery, Tel Aviv

		

2014

– “Rust and Fire,” Keitelman Gallery, Brussels

2011

curator: Tamar Manor-Friedman

– “The Mediterranean Approach,” Palazzo Zenobia, 54th Biennale di Venezia;

– “Solar,” Riccardo Crespi Gallery, Milan

		

SESC Pinheiros, São Paulo, Brazil; Musée d'Art Contemporain (MAC), Marseille,

2015

– “Light Holes,” Plutschow Gallery, Zurich

		

France (2012); curators: Adeline von Fürstenberg and Thierry Ollat

2016

– “Backwards,” Gordon Gallery, Tel Aviv; curator: Tali Tamir

– “Beyond Frontiers,” The 8th Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brazil; curator: José Roca

2017

– “Sun Stand Still,” The Israeli Pavilion at the 57th International Art Exhibition –

– “Life: A User’s Manual,” The Israel Museum, Jerusalem; curator: Aya Miron

		

la Biennale di Venezia; curator: Tami Katz-Freiman

– “The Museum Presents Itself,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Ellen Ginton
2012

– “Unnatural,” Bass Museum of Art, Miami Beach; curator: Tami Katz-Freiman

S e le c te d Group Ex hibitions

2013

– “Collecting Dust,” The Israel Museum, Jerusalem; curator: Tamar Manor-Friedman

1999

– “Hiria in the Museum,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Dr. Martin Weyl

		

2000

– “Havana Nagila,” Chelouche Gallery for Contemporary Art, Tel Aviv;

– “Everywhere But Now,” The 4th Thessaloniki Biennial of Contemporary Art, Greece;

		

curator: Tami Katz-Freiman

– “Passage 5” (in collaboration with Pedro Cabrita Reis), Chelouche Gallery for

134

		

Contemporary Art, Tel Aviv

curator: Adeline von Fürstenberg

– “WYSIWYG,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Anat Danon Sivan
– “Moby Dick,” Tel Aviv Museum of Art; curator: Dalit Matatyahu
– “Israel Now: Reinventing the Future,” Museo d’Arte Contemporanea Roma
		

(MACRO); curator: Micol Di Veroli
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Abou t the Contr ibu tors

– "Le Pont," Musée d’Art Contemporain de Marseille (MAC); curator: Thierry Ollat

Eli Eliahu

2015

– “Agro-Art,” Petach Tikva Museum of Art, Israel; curator: Tali Tamir

Eli Eliahu is a poet, an editor, and a journalist for the Israeli newspaper Haaretz. He holds a BA in

2016

– “Anthropocene,” Riccardo Crespi Gallery, Milan

Jewish philosophy and Hebrew literature from the University of Tel Aviv. His first book of poetry,

– “Ha-Talush (The Rootless Character),” Tel Aviv Museum of Art;

I and Not an Angel (Tel Aviv: Helicon, 2008, in Hebrew), was awarded the Israeli Education and

		

curator: Dalit Matatyahu

– “A New Horizon for New Horizons,” Mishkan Museum of Art, Ein Harod;
		

curator: Yaniv Shapira

– “Horizons,” Plutschow Gallery, Zurich

Culture Ministry Prize for Debut Books. His second book, City and Fears, was published in 2012
(Tel Aviv: Am Oved). In 2013, he received the Matanel Prize for a Jewish Poet. In 2014, he was
awarded the Israeli Prime Minister Prize for Literature. His poems have been translated into
English, French, Arabic, and German.

– “Nature. Arte ed Ecologia,” Galleria Civica di Trento, Italy
– “Monochrome”, Kupferman House, Kibbutz Lohamei HaGeta’ot, Israel;
		
2017

curator: Dalia Levin

Anne Ellegood
Anne Ellegood is the Senior Curator at the Hammer Museum in Los Angeles, where she also

– “AQUA,” Ile Rousseau and Château de Penthes, Geneva; curartor: Adelina von Fürstenberg

oversees the Hammer Projects series and the Public Engagement program. Prior to joining the

– "Archaeology of Utopia," CFHILL Art Space, Stockholm; curator: Sandra Weil

Hammer in 2009, she was Curator of Contemporary Art at the Hirshhorn Museum & Sculpture
Garden in Washington, D.C., and Associate Curator at the New Museum of Contemporary Art in

Fe llowships and Awards

New York. In 2011, she was selected by the Australian Council for the Arts to curate Sydney-based
artist Hany Armanious’ exhibition for the Australian Pavilion at the Venice Biennale. Since joining

1998

– Young Artists' Award, Israel Ministry of Education and Culture

the Hammer, she has organized numerous solo exhibitions for artists including Kevin Beasley,

1999

– Artist-Teacher Fellowship, Israel Ministry of Education and Culture

Latifah Echakhch, Shannon Ebner, Charles Gaines, My Barbarian, Kelly Nipper, John Outterbridge,

2000

– Artist-Teacher Fellowship, Israel Ministry of Education and Culture

Pedro Reyes, Francis Upritchard, Sara Van Der Beek, and Lily van der Stokker. Recent group

2001

– Sharett Scholarship, America-Israel Cultural Foundation

exhibitions include “All of This and Nothing” (2011); “Made in L.A.,” the Hammer’s inaugural

2003

– Hadassah and Rafael Klatchkin Grant for Art, America-Israel Cultural Foundation

biennial of L.A. based artists (2012); and “Take It or Leave It: Institution, Image, Ideology” (2014).

2004

– The Isracard Prize, Tel Aviv Museum of Art

She recently organized the first North American retrospective of the work of Jimmie Durham,

– Israel Cultural Excellence Award

which opened at the Hammer in January 2017 and is traveling to the Walker Art Center, the

– Beatrice S. Kolliner Prize for a Young Israeli Artist, The Israel Museum, Jerusalem

Whitney Museum of American Art, and the Remai Modern in Saskatoon, Canada.

2006

		

Israel Ministry of Culture Award
Ofra Eshel
Ofra Eshel, Psy.D., is a training and supervising analyst on the faculty of the Israel Psychoanalytic
Society, and a member of the International Psychoanalytical Association (IPA). She is the founder
and head of the post-graduate track “Independent Psychoanalysis: Radical Breakthroughs” (2016)
in the advanced studies division of the Program of Psychotherapy, Sackler Faculty of Medicine, Tel
Aviv University. She is a founder of the Israel Winnicott Center, and is on the Advisory Board of the
International Winnicott Association (IWA). Eshel is also the co-founder and a faculty member of the
Program of Psychoanalytic Psychotherapy for Advanced Psychotherapists at the Israel Psychoanalytic
Society. She is the book review editor of Sihot-Dialogue, Israel Journal of Psychotherapy. She was a
visiting scholar at the Psychoanalytic Institute of North California (PINC, San Francisco, 2013). She
received the Leonard J. Comess Fund grant at the New Center for Psychoanalysis (NCP, Los Angeles,
2011), and the David Hammond grant at the Massachusetts Institute for Psychoanalysis (MIP, Boston,
2016). She was awarded the 2013 Frances Tustin Memorial Prize. In 2012, she was featured in the
Israeli financial newspaper Globes as one of the 50 most influential women in Israel.
Tami Katz-Freiman
Tami Katz-Freiman is an Israeli art historian and an independent curator of contemporary
art based in Miami, Florida. She began her career as a curator in 1992, and has since curated
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numerous group and solo exhibitions in prominent museums in Israel and the United States.
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In 2005–2010, she served as the Chief Curator of the Haifa Museum of Art. In 2008–2010 she

 שמונה שיחות על הבשורה: בראשית היה הדבר: לאחרונה פרסם שני ספרים עם סרג׳ רוזר.;)עובד

taught feminist theory and contemporary art courses in the Department of Art History, Tel Aviv

 שמונה שיחות על האיגרת: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס); כי דבר האלוהים חי הוא,2014( הרביעית

University. She also taught curatorial studies at the International Curatorial Program of the School

.) הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,2016( אל העברים

of Art and Technology in Tel Aviv. In addition to catalogue essays, she has published numerous
articles in major contemporary art books and journals. In 2012, she curated two major exhibitions:

תמי כץ־פרימן

"Critical Mass: Contemporary Art from India" (with Rotem Ruff ) at the Tel Aviv Museum of Art,

תמי כץ־פרימן היא היסטוריונית של אמנות ואוצרת ישראלית עצמאית של אמנות עכשווית

and “Unnatural” at the Bass Museum of Art, Miami Beach. She is a board member of AIRIE (an art

 ומאז אצרה תערוכות נושא,1992 את פעילותה האוצרותית החלה ב־. פלורידה,המתגוררת במיאמי

residency program in the Everglades, Florida), and a member of IKT, International Association of

.קבוצתיות ותערוכות יחיד רבות במוזיאונים ובחללי תצוגה מובילים בישראל ובארצות הברית

Curators of Contemporary Art, and AICA/USA, International Association of Art Critics.

 לימדה2010-2008  בשנים. שימשה כאוצרת ראשית של מוזיאון חיפה לאמנות2010-2005 בשנים
פמיניזם ואמנות עכשווית בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב וכן לימדה אוצרות בתוכנית

Sabine Schaschl

 בנוסף על מאמרים שכתבה.הבינלאומית ללימודי אוצרות במכללה להוראת טכנולוגיה בתל אביב

Sabine Schaschl is the director of Museum Haus Konstruktiv in Zurich since 2013. Born in Austria

 אצרה2012 ב־. פרסמה מאמרים רבים בספרים ובכתבי עת מרכזיים לאמנות עכשווית,לקטלוגים

and based in Zurich, she is an art historian and curator of exhibitions on contemporary art and

 אמנות עכשווית מהודו" במוזיאון תל: "צפיפות החומר:שתי תערוכות מוזיאליות רחבות היקף

classical modernism, as well as an author and editor of academic publications and catalogues. In

 חברת הנהלה. פלורידה,' מיאמי ביץ," במוזיאון באסUnnatural" ;)אביב לאמנות (בשיתוף רותם רוף

2001–2013, she was the director and curator of Kunsthaus Baselland in Muttenz, Basel. Her work

 ובסניף,)IKT(  פלורידה; וחברה בארגון האוצרים האירופי, תוכנית שהות לאמנים באוורגליידס,AIRIEב־

as a curator has included exhibitions on socially relevant topics, such as "Cooling Out: On the

.)AICA/USA( האמריקאי של ארגון מבקרי האמנות הבינלאומי

Paradox of Feminism" (2008), "On the Metaphor of Growth" (2011), and "Dada Differently" (2016),
as well as solo exhibitions of international artists, such as William Kentridge, Etel Adnan, Cerith

סבין שאשל

Wyn Evans, Marlow Moss, Tomás Saraceno, Carlos Bunga, Omer Fast, Javier Téllez, Laurent Grasso,

 אוסטרית המתגוררת, שאשל. סבין שאשל היא מנהלת מוזיאון האוס קונסטרוקטיב בציריך2013 מאז

Gal Weinstein, and Sharon Ya’ari. Schaschl was the Austrian national curator for the Third Biennial

 היא. היא היסטוריונית של אמנות ואוצרת המתמחה באמנות עכשווית ובמודרניזם קלאסי,בשווייץ

of Cetinje, Montenegro (2000), and has curated numerous exhibitions in a freelance capacity, such

 ניהלה ואצרה את מוזיאון2013-2001  בשנים.כתבה וערכה מגוון פרסומים אקדמיים וקטלוגים

as “Living and Working in Vienna" (2000) and “Urban Diaries: Young Swiss Art” (2003). In 2007, she

 על: "התקררות: ביניהן, היא אצרה תערוכות בנושאים חברתיים. באזל,קונסטהאוס באזלנד במוטנץ

received the Swiss Federal Award for Art and Art Mediation at the Swiss Art Awards. In 2010, she

 כמו כן אצרה.)2016( " ו"דאדא אחרת,)2011( " "על מטאפורת הגדילה,)2008( "פרדוקס הפמיניזם

was named a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres by the French Republic.

 מרלו, סרית ווין אוונס, אתל אדנן,' ויליאם קנטרידג: ביניהם,תערוכות יחיד של אמנים בינלאומיים
 שאשל. גל וינשטיין ושרון יערי, לורן גראסו, חווייר טלז, עומר פאסט, קרלוס בונגה, תומס סרסנו,מוס

Yair Zakovitch

 ואצרה מגוון,)2000(  מונטנגרו,הייתה האוצרת הלאומית של אוסטריה בביאנלה השלישית של סטינג'ה

Yair Zakovitch is Emeritus Father Takeji Otsuki Professor of Bible at the Hebrew University of

 אמנות שווייצרית: ו"יומנים אורבניים,)2000( " "חיים ועבודה בווינה: ביניהן,תערוכות כאוצרת עצמאית

Jerusalem. He served as Head of the Institute of Jewish Studies (1995–1997) and Dean of Humanities

2010 ב־. זכתה בפרס השווייצרי הפדרלי לאמנות והנגשה באמצעות אמנות2007  בשנת.)2003( "צעירה

(1997–2001) at the Hebrew University, and has been a visiting professor at the University of

.זכתה בתואר אבירה במסדר האקדמי מטעם הרפובליקה הצרפתית

Pennsylvania, University of California at Berkeley, and Columbia University. He has taught in
various universities and programs across the United States and Europe. His primary interests are
the literary analysis of the Bible, the history of beliefs and ideas in the Bible, biblical historiography,
and early Jewish and Christian interpretations of the Bible. He has written numerous books and
articles, including commentaries on the Book of Ruth (1990) and the Song of Songs (1992, Hebrew
and German). Most recently, he has co-authored two books with Serge Ruzer: In the Beginning There
Was the Word: Eight Conversations on the Fourth Gospel (2014, Magnes, in Hebrew) and God’s Word is
Powerful: Eight Conversations on the Epistle to the Hebrews (2016, Magnes, in Hebrew).
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ע ל ה כו ת בים

פרס ים ומל גות

אן אלגוד
אן אלגוד היא אוצרת בכירה במוזיאון האמר בלוס אנג'לס ומנהלת את סדרת הפרויקטים של המוזיאון.

1998

— פרס האמן הצעיר ,משרד החינוך והתרבות

לפני שהחלה לעבוד במוזיאון ב־ ,2009עבדה כאוצרת לאמנות עכשווית במוזיאון הירשהורן בוושינגטון

1999

— מלגת אמן־מורה ,משרד החינוך והתרבות

די.סי .וכאוצרת משנה במוזיאון החדש לאמנות עכשווית בניו יורק .ב־ 2011בחרה המועצה האוסטרלית

2000

— מלגת אמן־מורה ,משרד החינוך והתרבות

לאמנויות את אלגוד כאוצרת תערוכתה של האמנית האוסטרלית האני ארמניוס לביתן האוסטרלי

2001

— מלגת קרן שרת לאמן צעיר ,קרן התרבות אמריקה-ישראל

בביאנלה של ונציה .מאז הצטרפותה למוזיאון האמר אצרה מבחר תערוכות יחיד לאמנים רבים ,ביניהם:

2003

— מענק ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין ,קרן התרבות אמריקה-ישראל

קווין ביזלי ,לטיפה אשקש ,שאנון אבנר ,צ'ארלס גיינס ,קולקטיב האמנים  ,My Barbarianקלי ניפר,

2004

— פרס ישראכרט ומוזיאון תל אביב לאמנות לאמן ישראלי

ג'ון אוטרברידג' ,פדרו רייס ,פרנסיס אפריצ'רד ,שרה ון דר ביק ולילי ון דר סטוקר .אלגוד אצרה גם מגוון

2006

— פרס הקרן למצוינות בתרבות

תערוכות קבוצתיות ,ביניהן" :כל זה וכלום" (" ;)2011מייד אין אל .איי ,".הביאנלה הראשונה במוזיאון

— פרס קולינר לאמן צעיר ,מוזיאון ישראל ,ירושלים

האמר לאמנים העובדים בלוס אנג'לס (" ;)2012קח או עזוב את זה :מוסד ,דימוי ,אידיאולוגיה" (.)2014

— פרס שר המדע ,התרבות והספורט

לאחרונה אצרה את הרטרוספקטיבה הראשונה של ג'ימי דורהאם בצפון אמריקה ,שנפתחה במוזיאון
האמר בינואר  .2017התערוכה תוצג בהמשך גם במרכז לאמנות ווקר במיניאפוליס ,במוזיאון וויטני
לאמנות אמריקאית בניו יורק ובמוזיאון רמאי מודרן בססקטון ,קנדה.
אלי אליהו
אלי אליהו הוא משורר ,עורך ועיתונאי בעיתון הארץ .בוגר תואר ראשון בספרות עברית ובפילוסופיה
יהודית באוניברסיטת תל אביב .ספרו הראשון אני ולא מלאך ( ,2008הוצאת הליקון) זיכה אותו בפרס
לספר ביכורים של משרד התרבות .ספרו השני ,עיר ובהלות ,ראה אור ב־ 2011בהוצאת עם עובד .ב־2013
זכה בפרס מתנאל למשורר יהודי ,וב־ 2014זכה בפרס ראש הממשלה לסופרים ומשוררים עבריים .שיריו
תורגמו לשפות שונות ,בהן אנגלית ,צרפתית ,ערבית וגרמנית.
עפרה אשל
ד"ר עפרה אשל היא פסיכולוגית קלינית ,פסיכואנליטיקאית מנחה ,מדריכה ומלמדת בחברה
הפסיכואנליטית בישראל ובמכון הישראלי לפסיכואנליזה ,וחברה באיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה
( .)IPAמייסדת ועומדת בראש מסלול הלימודים המתקדמים "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה :פורצי
דרכים" ( ,)2016התוכנית לפסיכותרפיה ,בית הספר ללימודי המשך ברפואה ,הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב .ממייסדי מרכז ויניקוט בישראל ,וחברה בוועדה המייעצת של איגוד ויניקוט
העולמי ( .)IWAממייסדי תוכנית "הידברות" ללימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה במכון
הישראלי לפסיכואנליזה ומרצה בתוכנית .עורכת מדור ביקורת ספרים בכתב־העת הישראלי
לפסיכותרפיה שיחות .מרצה אורחת במכון הפסיכואנליטי של צפון קליפורניה ( ,PINCסן פרנסיסקו,
 .)2013זכתה במלגת לאונרד קומס במרכז החדש לפסיכואנליזה ( ,NCPלוס אנג'לס )2011 ,ובמלגת
דיוויד המונד במכון הפסיכואנליטי של מסצ'וסטס ( ,MIPבוסטון .)2016 ,זוכת הפרס הבינלאומי
על־שם טסטין לשנת  ,2013לוס אנג'לס .ב־ 2012נבחרה לאחת מ־ 50הנשים המשפיעות בישראל
מטעם המגזין גלובס.
יאיר זקוביץ
יאיר זקוביץ הוא פרופסור אמריטוס למקרא בקתדרה על שם האב טקג'י אוצוקי באוניברסיטה
העברית בירושלים .הוא כיהן כראש המכון למדעי היהדות ( )1997-1995וכדיקן הפקולטה למדעי
הרוח ( )2001-1997באוניברסיטה העברית בירושלים .היה פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה,
באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ובאוניברסיטת קולומביה .כמו כן לימד באוניברסיטאות ובתכניות
רבות בארצות הברית ובאירופה .עיקר עניינו במחקר הספרותי של המקרא ,בתולדות האמונות
והדעות בתנ"ך ובפרשנות היהודית והנוצרית הקדומה למקרא .כתב מאמרים וספרים רבים ,ביניהם:
רות עם מבוא ופירוש ( ,1990הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס) ושיר השירים עם מבוא ופירוש (,1992
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עם עובד ,ובגרמנית); צבת בצבת עשויה :מה בין מדרש פנים־מקראי למדרש חוץ־מקראי ( ,2009עם
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צי ונים בי וגרפיים

גל וינשטיין נולד ב־ 1970בישראל ,חי ועובד בתל אביב .בוגר מגמת אמנות בבצלאל ,אקדמיה לאמנות

— "נקודת השקפה" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :אלן גינתון

ועיצוב ,ירושלים ( .)1997ב־ 1998הציג תערוכת יחיד ראשונה בסדנאות האמנים בתל אביב ,ובאותה

— "רקמת פעולה" ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית; אוצרת :הדס מאור
— "רוז סה לה וי" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :עדנה מושנזון

שנה זכה בפרס האמן הצעיר מטעם משרד החינוך והתרבות .ב־ 2004זכה בפרס ישראכרט ומוזיאון
תל אביב לאמנות לאמן ישראלי .ב־ 2006זכה בפרס קולינר לאמן צעיר מטעם מוזיאון ישראל ,ירושלים,
ובפרס שר המדע ,התרבות והספורט .הציג תערוכות יחיד רבות והשתתף בתערוכות קבוצתיות בישראל
ובעולם .וינשטיין לימד במכללה האקדמית לחינוך אורנים ( ,)2008-2000ובבצלאל ,אקדמיה לאמנות

2005

— "העברים החדשים :מאה שנה של אמנות ישראלית" ,מוזיאון מרטין גרופיוס באו ,ברלין;

		
2006

אוצרת :דורית לויטה
— "(לאחר)" ,מוזיאון פתח תקווה לאמנות; אוצרת :הדס מאור
— "מיני־ישראל" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצר :לארי אברמסון

ועיצוב ,ירושלים ( ;)2008-2002מ־ 2008הוא מרצה בכיר במחלקה לאמנות רב־תחומית בשנקר.

— " ,"Inside-Outמוזיאון לאמנות עכשווית ( ,)MARCOויגו ,ספרד; אוצר :אוקטביו זאיה
— "פאטאמורגנה" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת :תמי כץ־פרימן

מ בחר ת ערו כות יח י ד

— " ,"Israele Arte e Vitaפאלאצו ריאלה ,מילנו; אוצר :אמנון ברזל
1998

— "שלושה אמנים ,שלוש תערוכות יחיד" ,סדנאות האמנים ,תל אביב

1999

— "צמוד קרקע" ,הקיבוץ — גלריה לאמנות ישראלית ,תל אביב; אוצרת :טלי תמיר

2001

— "מיצב" ,מכון לאמנות ,סן פרנסיסקו; אוצרת :קרן מוס

2002

— "גג" ,הביאנלה הבינלאומית ה־ 25של סאו פאולו ,ברזיל; אוצרת :טלי תמיר

2007

— "מלאכה בנים" ,מוזיאון חיפה לאמנות; אוצרת :תמי כץ־פרימן
2008

2003

— " ,"Man/Dog Teamsארט־אין־ג'נרל ,ניו יורק

2005
		

אוצרת :אלן גינתון

— "זמן אמת :אמנות בישראל  ,"2008-1998מוזיאון ישראל ,ירושלים;

		

אוצרים :אמיתי מנדלסון ואפרת נתן
— "סימני חיים" ,בית אנה טיכו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :מירה לפידות

— "עמק יזרעאל" ,מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית; אוצרת :תמי כץ־פרימן
— "עמק החולה" ,ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו ,מוזיאון תל אביב לאמנות;

— "אמנות עכשווית מישראל" ,פאלאצו בריצ'ראסיו ,טורינו ,איטליה; אוצר :ארטורו שוורץ

2009

— "דיוקן :פן ועוד פן" ,מוזיאון אשדוד לאמנות; אוצר :יונה פישר
— "תמונות מחיי משפחה" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :תמר מנור־פרידמן

2010

— "השקט שלפני הסערה" ,מרכז אמנות וינזאווד ,מוסקבה; אוצרת :ורדית גרוס

2006

— "חתך" ,בית אנה טיכו ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :תמנע זליגמן

— " ,"Expanded Drawingגלריה איזבל הרלי ,מלגה ,ספרד; אוצר :פילר ריבל

2007

— "רעידות" ,מרכז לאמנות עכשווית חוארטה ,פמפלונה ,ספרד; אוצר :אוקטביו זאיה

— " ,"Natura & Destinoגלריה ריקארדו קרספי ,מילנו; אוצרת :גבי סקארדי

2008

— "מראי מקום" ,הגלריה לאמנות ,אוניברסיטת חיפה; אוצרת :רותי דירקטור

— הביאנלה הרביעית לרישום ,בית האמנים ,ירושלים; אוצרת :תמר מנור־פרידמן

2010

— " ,"Beside, Each, Otherגלריה ריקארדו קרספי ,מילנו; אוצרת :גבי סקארדי

2011

— "הגישה הים־תיכונית" ,פאלאצו זנוביה ,הביאנלה ה־ 54לאמנות בוונציה; ,SESC Pinheiro

2011

— " ,"Demonstration Presenceקונסטהאוס באזלנד ,באזל; אוצרת :סבין שאשל

		

סאו פאולו ,ברזיל; מוזיאון לאמנות עכשווית ( ,)MACמרסיי ,צרפת (;)2012

— "פרטים" ,גלריה קיטלמן ,בריסל

		

אוצרים :אדלינה פון פירסטנברג וטיירי אולאט

2013

— "רואה כוכבים" ,גלריה גורדון ,תל אביב

— "מעבר לגבולות" ,הבינאלה ה־ 8של מרקוסל ,פורטה אלגרה ,ברזיל; אוצר :חוזה רוקה

2014

— "חלודה ואש" ,גלריה קיטלמן ,בריסל

— "החיים :הוראות שימוש" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :איה מרון

— "סולאר" ,גלריה ריקארדו קרספי ,מילנו

— "המוזיאון מציג את עצמו" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :אלן גינתון

2015

— " ,"Light Holesגלריה פלאטשאו ,ציריך

2012

— " ,"Unnaturalמוזיאון לאמנות באס ,מיאמי ,פלורידה; אוצרת :תמי כץ־פרימן

2016

— "הילוך אחורי" ,גלריה גורדון ,תל אביב; אוצרת :טלי תמיר

2013

— "יומן אבק :אמנות ישראלית עכשווית" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :תמר מנור־פרידמן

2017

— " ,"Everywhere But Nowהביאנלה ה־ 4לאמנות עכשווית בסלוניקי ,יוון; אוצרת :אדלינה פון פירסטנברג

— "שמש בגבעון דום" ,הביתן הישראלי ,הביאנלה ה־ 57לאמנות בוונציה;

— "וויזיוויג" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :ענת דנון סיון

		

אוצרת :תמי כץ־פרימן

— "מובי דיק" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :דלית מתתיהו
— " ,"Israel Now: Reinventing the Futureמוזיאון לאמנות עכשווית ( ,)MACROרומא;

מ בחר ת ערו כות ק בו צת יות
		

— " ,"Le Pontמוזיאון לאמנות מודרנית ( ,)MACמרסיי ,צרפת; אוצר :טיירי אולאט

1999

— "חירייה במוזיאון" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצר :ד"ר מרטין וייל

2000

— "הוואנה נגילה" ,גלריה שלוש ,תל אביב; אוצרת :תמי כץ־פרימן

2015

— "התערוכה החקלאית" ,מוזיאון פתח תקווה לאמנות; אוצרת :טלי תמיר

— "פסאז' ( "5בשיתוף פדרו קבריטה רייס) ,גלריה שלוש ,תל אביב

2016

— " ,"Anthropoceneגלריה ריקארדו קרספי ,מילנו

2001

— "אוסף ארטורו שוורץ" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצר :פרופ' מרדכי עומר

— "התלוש" ,מוזיאון תל אביב לאמנות; אוצרת :דלית מתתיהו

2002

— " ,"Arteinmemoriaאוסטיה ,איטליה; אוצרת :אדקיארה זאבי

— "אופק חדש לאופקים חדשים" ,משכן לאמנות עין חרוד; אוצר :יניב שפירא

2003
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אוצרת :מיקול דה־וורולי

2004

— "טרנספר" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים; אוצרת :יהודית שפיצר

— "אופקים" ,גלריה פלאטשאו ,ציריך

— " ,"LandEscapeגלריה לאמנות קולג' מור ,פילדלפיה; אוצרות :תמי כץ־פרימן ושריל הרפר

— " ,"Nature: Arte ed Ecologiaגלריה סיבציה ,טרנטו ,איטליה
— "מונוכרום" ,בית אוסף קופפרמן ,קיבוץ לוחמי הגיטאות; אוצרת :דליה לוין

— "טרנספר" ,מוזיאון קרפלד לאמנות ,גרמניה; אוצר :מרטין הנטשל; מוזיאון בון לאמנות,
גרמניה; אוצרת :אילנה קליינשמידט־אלטפטר
— " ,"Terrorvisionאקזיט ארט ,ניו יורק; אוצרת :ג'נט אינגברמן

2017

— "מים" ,איל רוסו ושאטו דה פנטס ,ז'נבה ,שווייץ; אוצרת :אדלינה פון פירסטנברג
— "ארכיאולוגיה של אוטופיה" ,CFHILL Art Space ,שטוקהולם ,שוודיה; אוצרת :סנדרה וייל
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בעוד הנס של יהושע בשער נביאים ראשונים לא מנע את החושך — החורבן שנחת על עם

במפלס העליון ,תחת הכותרת אל על ( ,)2017מוצבת עבודה עשויה אקרילן וסיבי לבד

ישראל בסופה של חטיבה ספרותית זו עם גלות בבל; הרי שנס נהלל ,שכולו מעשה ידי אדם,

השבה ומדמה בעירה ,אש ועשן הפורצים עם שיגורו של טיל או לוויין .העבודה עוצרת את

הציוני החדש ,מבטיח לכאורה אך טוב .האומנם? קץ המבט האופטימי יגיע עד מהרה עם

הזמן ,את רגע השיגור ,מעין "שמש בגבעון דום" של המלחמה המודרנית ,מלחמת הטילים,

הכניסה לבניין פנימה .כאן יתברר כי החלום הגיע אל ריסוקו .התצוגה במפלס התחתון העשויה

מלחמה טכנולוגית ללא אלוהים .המגע האנושי היחיד במלחמה זו מוגבל ללחיצה על כפתור

צמר פלדה ונושאת את השם נחוש ,עמיד ובלתי נראה ()2017עמ'  25-24 ,11מדמה עובש הצומח

או על מקלדת המחשב .זו מלחמת סוף־עולם ,פרי נוסף של הארה מהמפלס התחתון .האדם

על הרצפה ,כובש כל חלקת טובה ,וממשיך ומטפס בעקביות ובנחישות על הקירות אשר ידעו

מכלה את עצמו בכוח היצירה .האדם ,היודע טוב ורע ,בחר ברע .האם הטיל מסמל את

ימים טובים יותר .העובש מכסה על תפארת העבר ,על קישוטי הקיר העתיקים ,המסתוריים

הסכסוך הנוכחי ,בן בנו של הסכסוך מימי יהושע בן נון? האם הטיל הוא "שלנו" או "שלהם"?

מעט .העובש הפושה בכול ממחיש את עוצמת הנפילה .החלום המגלומני — חלום ההתיישבות

האם הטיל נושא ראש נפץ גרעיני? האם רגע השיגור הוא הרגע האחרון ובו יאבד הכול? הטיל

החקלאית היצרנית — נכשל ,ומאליה עולה תמונת החורבן ,כזאת שצופה־מתאר הנביא ישעיהו:

הנוסק לשמי מרום ,אל מקום השמש ,ימהר וייפול ,במסלול הממחיש מהלך של מאניה־

"[ ]...עד אשר אם ָשאּו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה ִת ָש ֶאה שממה .וריחק ה' את

דפרסיה ,של מגלומניה אנושית והתרסקותה.

האדם ורבה העזובה בקרב הארץ" (ישעיה ו ,יא-יב) .הקץ הוא קץ אפוקליפטי ,אשר פותח פתח
לראשית חדשה ,לא מנחמת ,של צמיחה אחרת ,בעולם ללא אדם.

4
יהודה עמיחי" ,הזמן" ,בתוך :שירי
יהודה עמיחי ,כרך שלישי ,תל אביב
וירושלים :שוקן ,תשס"ד ,עמ‘ .253

שרשרת הניגודים בין נס אלוהים ליצירת אדם ,בין שמש לבין "הארה" ,בין העולם המיתי
לזה הטכנולוגי ,בין הטבעי למתועש ולמאולף ,בין מלחמה לשלום ,בין התחלה לסוף ,בין

אך הנה ,מבטו של הצופה בתערוכה נמשך אל מקור אור אחר ,אל עבודת הווידיאו

"שמש בגבעון דום" לבין "ירח בעמק איילון" ,מותירה אותנו עם שורה של שאלות :האם

הארה ( )2017המוקרנת על אחד הקירות :בעירה מתפשטת דרך חתך של מוח אנושי (עשוי

מבעד לחזות הקודרת אפשר לראות קרן אור ,שמץ תקווה? האם גם הפעם מסמל הסוף

צמר גפן).עמ‘  102האם הארה מייצגת התחלה חדשה ,זו של הקידמה האנושית ,ומפגינה את

בראשית חדשה ,כפי שמנסח יהודה עמיחי:

כוח היצירה־הבריאה הטמון במוח האדם? אם בעיצוב הנס הקדמון ,המיתי ,צפינו במתח
בין חלקו של אלוהים לבין חלקו של האדם ,הרי עתה אין האדם זקוק עוד לאלוהים אשר

אבל העמק הזה הוא סיכוי

נגוז ונעלם .השמש החדשה זורחת במוחו של האדם .אבל אפשר להתבונן בהארה גם באופן

4

להתחיל מחדש בלי למות

שונה ,אף מהופך :השמש אינה ניצבת דום ,אלא כלה וכבה כמעט כהרף עין ,ושוב אין לנו
אלא ניוון .המוח האנושי טרם מצא מזור למחלות הזקנה המכלות אותו עצמו .מאז ימֹות גן

האם גם לאחר השיגור תוסיף ותזרח השמש ויעלה הירח? חידה היא ותהי לחידה.

עדן מבקש האדם להיות כאלוהים ,אך האדם הוא רק אדם" ,אדם ולא אל" (ישעיה לא ,ג).
כמעין איזון לתמונת העזובה ,לשמש הכבה ,ניצבת עבודת הקיר המשתרעת על פני
שלושת מפלסי התצוגה :ירח בעמק איילון (,)2017עמ'  31-28עבודה העשויה צמר פלדה ולבד
צבעוני .השמש נעצרה ,אך הירח ,לבנה במילואה ,ממשיך במהלכו ומאיר את הלילה באור
שקט ,מרגיע .התמונה היא תמונת טבע שכיחה ,אולי נוסטלגית ואפילו מעוררת תקווה .ואף
על פי כן יש בה משהו שמעורר תחושה בלתי נוחה; גם זו תמונת עולם ללא אדם.
במפלס המרכזי ,לב התצוגה ,שאפשר להשקיף עליו מן המפלס העליון ,שב העובש
לשלוט .העמק הוא אותו העמק של שמש שיש ,עמק יזרעאל ,אך השמש רחקה מן העמק
והלאה .לילה פרוש על פני העמק ,שאופיו החקלאי עבר מטמורפוזה .לא עוד חקלאות פרי
עמלנות אנושית ,אלא צמיחה ללא מגע יד אדם ,כבימים שבטרם יצירתו" :ואדם אין לעבוד
את האדמה" (בראשית ב ,ה) .זו חקלאות של עובש (קפה בשלבי עיפוש שונים) ,מעין חקלאות
מעבדה ההולמת את עידן ההיי־טק ,חקלאות עקרה שאיננה מייצרת דבר ממה שנתן אלוהים
לאדם ולחיה לאכלו ,כמאמרו" :הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ
ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה .ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים
וכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה" (בראשית א ,כט-ל) .בעצם זו
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חקלאות של שקר ,תמונה נוספת של עזובה ואובדן ,סוף לנהלל של השמש הזורחת.
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2
משה ויינפלד" ,תהילה לשמש",
שורות  ,46-27בתוך :הליטורגיה
העברית הקדומה ,ירושלים:
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
 ,2004עמ‘ .56
3
יהושע מאיר גרינץ" ,תהילת
אח־נא־אתן לשמש" ,בתוך:
סיפורים מזמורים ומשלים
מספרות מצרים העתיקה,
ירושלים :מוסד ביאליק,1975 ,
עמ‘ .136

אך דברי יהושע "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" אינם נשמעים כתפילה לה' .אדרבא,

מאת ה' אשר יעשה ה' את הדבר הזה אשר דיבר .הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה

יהושע פונה ישירות אל השמש והירח ומצווה עליהם ,והם יצייתו לפקודתו .במילותיו אלה

ות ָשב השמש עשר
[השמש — כך בתרגום השבעים] במעלות אחז אחורנית עשר מעלות ָ

אין יהושע מצטייר כמשרתו של ה' ,אלא כגיבור מיתי רב כוח .ואכן ,בספר בן סירא הנס

מעלות במעלות אשר ירדה" (לח ,ז-ח) .כלומר ,הנס הוא מעשה ה' לבדו ,כאמור על אלוהים

מעוצב כמעשה על אנושי של יהושע" :הלא בידו עמד השמש יום אחד היה לשנַ ים" (מד ,ו).

בספר איוב" :האומר לחרס [= לשמש] ולא יזרח" (ט ,ז).

רוצה לומר :יהושע בכוחו ובעוצם ידו ,הוא ולא אחר עצר את השמש ממהלכה.

אם נשוב ליהושע — נס עצירת השמש ,מבלי לעצור את הירח ,גדול כפליים .למה הדבר

את ציוויו של יהושע על המאורות אפשר להבין בשתי דרכים :לפי האחת ,הפועל "דום"

דומה? לעצירת מחוג אחד של שעון מכני ,בעוד המחוג השני ממשיך במהלכו .והנה ,גם

משרת את שני חלקי הצו :שמש בגבעון דום ,וירח [דום] בעמק איילון .כך מובנות המילים

בתפילת אגממנון דובר בעצירת השמש לבדה ,שהרי לא תצמח כל תועלת מעצירת הירח

בפסוק הבא" :וידם השמש וירח עמד [ ."]...פירוש כזה מעורר את זכר חלומו של אבי אבותיו

לשם הארת שדה הקרב .מסורות חז"ל השבות אל הנס המקראי אכן מתרכזות בשמש ,כגון זו

של יהושע ,יוסף (יהושע הוא משבטו של אפרים ,בנו של יוסף) .בחלומו השני ,המגלומני,

המקנאת לכבודו של משה וקובעת שבניגוד ליהושע ,שהעמיד את החמה פעם אחת" ,חמה

רואה יוסף ומספר לאחיו" :והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי" (בראשית

עמדה לו למשה שתי פעמים" (מדרש תהילים יט ,ח).

לז ,ט) .יוסף כאילו ניצב על פני השמים ,במישור אחד עם המאורות ,או אף מעליהם ,ואלה

ספר יהושע מספר כי יהושע זכה לגמול על שירותיו לעמו .העיר תמנת ֶס ַרח ניתנה לו

כורעים לפניו ומקבלים על עצמם את מרותו .ציוויו של יהושע ,שהוא מעין פירוש־התגשמות

לנחלה (יט ,נ) ,ובה אף נקבר (כד ,ל) .אך בשופטים (ב ,ט) ,החוזר על דבר קבורתו ,שם העיר

של חלום יוסף ,מגלומני לא פחות מחלום אבי אבותיו .לפי פירוש אחר של מילות יהושע,

"תמנת ֶח ֶרס" (שיכול אותיות) ,וזו כנראה הגרסה המקורית ,ואין "חרס" אלא שמש ,כמו

הוא מצווה על השמש לבדה לעמוד מלכת כדי להאיר את שדה הקרב ,כאמור בהגשמת הצו

הח ְר ָסה" ,היינו בטרם ישקע השמש.
שנאמר בשופטים יד ,יח" :ויהי ביום השביעי בטרם יבוא ַ

בפסוק יג" :ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים".

מישהו שינה בכוונת מכוון את שם העיר לתמנת סרח כדי לטשטש את הקשר המיוחד בין

כדאי לזכור כי במרחב שנכתבים בו פסוקי בראשית ופסוקי יהושע ,רבים רואים בשמש

יהושע לשמש ששלט בה .מסורת מדרשית הידועה עדיין לפרשן המקרא רש"י מבארת את

לא ֶגרם שמימי שה' בראו ,אלא אל עצום וגדול .אף בבית ה' בירושלים עבדו את השמש ,עד

שם עירו של יהושע תמנת חרס" :על שהעמידו תמונת חמה על קברו ,לומר :זה הוא שהעמיד

אשר טיהר המלך יאשיהו את המקדש" :וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש

חמה .וכל העובר עליה אומר' :חבל על זה שעשה דבר גדול כזה ומת'" .בעוד גיבור מגיבורי

מבוא בית ה' [ ]...ואת מרכבות השמש שרף באש" (מלכים ב כג ,יא) .מרכבות אלה מסמלות

האומות המחולל נס כגון זה זוכה להאלהה ולחיי עולם במרום ,בספר התנ"ך הנותן מקום לאל

את מסעו היומי של השמש בשמים .במזמור יט בתהילים נכתב על אודות השמש" :והוא

אחד ויחיד ,ימות הגיבור האנושי ככל האדם.

כחתן יצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח .מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם"

יהושע ביקש בנס עצירת השמש לעצור את הזמן ,משאלה כמוסה המשותפת לרבים
מבני האדם ,אם לא לרובם ככולם ,אך השמש ממשיך במרוצתו.

(פס' ו-ז).
בשתי התרבויות הגדולות שעם ישראל שכן ביניהן ,תרבות מסופוטמיה מכאן ותרבות

***

מצרים מכאן ,זכה אל השמש להערצה שאין לה אח ורע .בבבל נודע ההמנון לַ ַשמש ,אלוהי
השמש ,שם נכתב" :תתהלך בשמים תמיד ,מדי יום תעבור את הארץ הרחבה ,גאות הים,
ההרים ,ארץ ושמים תעבור יום יום ללא הפוגה [ ]...תלך ביום ותשוב בלילה .אין גדול ממך
בעדת האלים כולם".

2

בגבעון דום") ,פעם שנייה בעבודה בחצר הפנימית של הביתן — שמש שיש

במצרים הכיר פרעה אח־נא־אתן באל השמש כאל אחד ויחיד .בהמנונו לשמש נכתב:

ופעם שלישית על הרצפה בחלל הכניסה — שם היא נראית כשרידים ,כאילו נעקרו קרניה

בא ָפ ַקיִ ם בשמו שמש אשר הוא ַאתֹן החי לעולם ועד [ ]...אדון הסובב הכול,
"תהילה לחי ֳ

מהרצפה.עמ‘ 11

ָאתֹן אדון השמים ואדון הארץ [ ]...תופיע בהדר באופק השמים – ָאתֹן החי מחולל החיים,

מעין מפה של המושב נהלל — ראשית ההתיישבות הציונית־החקלאית בעמק יזרעאל .אם

תזרח באופק ֶק ֶדם וכל הארץ מלאת הדרך ,יפה אתה וגדול ,מנוצץ ומרומם מעל פני האדמה,

השמש של יהושע נועדה להבטיח את חורבן האויב ,הרי השמש של נהלל אמורה לכאורה

ית".
ש ָ
זהרוריך יחבקו ארצות ,עד לקצוות ָע ִ ׂ
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בתערוכה של גל וינשטיין מופיעה השמש שלוש פעמים :פעם אחת בשם הפרויקט ("שמש
(,)2014עמ‘ 49

3

בשמש שיש ,השמש של וינשטיין מציגה מעשה בראשית נוסף :היא מהווה

להאיר את היצירה החקלאית ולנסוך במתבונן אופטימיות ושמחה .ואולם נהלל עשויה

במקרא נמצא ביטוי נוסף לנס עצירת השמש לבדה ,ואפילו להשבתה לאחור .כאשר

שיש — חומר שמיועד למצבות ולהנצחה ,כלומר כזה ש"מתגבר על הזמן" ,והעובדה שהשיש

חלה חזקיהו והתפלל לאלוהים ,זכה להבטחה להחלמתו אשר לוותה באות .המעשה מובא

איננו מלוטש מקנה לעבודה צביון של שריד ארכיאולוגי ,כסמל קדום שמקורו בכלל באיטליה.

במקרא פעמיים ,במלכים ב כ ,א-יא ,ובישעיה לח ,א-ח .בספר ישעיה מוזכרת מפורשות

השמש מקיימת גם שיח של אור עם הבניין שהפרויקט מוצג בו — בניין לבן ,אופייני

נסיגת השמש במעלות ָא ָחז ,שהן שעון שמש .הנביא ישעיהו אומר למלך" :וזה לך האות

לאסכולת הבאוהאוס ,מעין דף חדש ,לבן ,בתולדות עם ישראל ,לובן המסמל טוהר וקידמה.
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7
W.R. Bion, The Tavistock Seminars,
London: Karnac, 2005, pp. 44–45.

דבריו של הפסיכואנליטיקאי הבריטי וילפרד ביון בלונדון ביולי  ,1978כשנה לפני מותו,
נראים רלוונטיים וחשובים בהקשר זה" :מביאים לנו את ההריסות ,את השרידים של מה
שהיה פעם אדם ,ומה שעדיין יכול להיות אנלוגי לנשיפה על אודים גוועים של אש ,כך שאיזה

שמש בגבעון דום :גלגוליו של נס
יאיר זקוביץ

ניצוץ יוכל להתפשט אל האודים האחרים; והאש תוכל להתעצם שוב ,למרות שנראה שאין
שם דבר מלבד אפר חסר חיים .האם אנחנו יכולים להתבונן בכל ההריסות האלה ולגלות שם
ניצוץ קטן של חיים?"

7

הפרויקט של גל וינשטיין עוסק כולו בזיכרון :זיכרונות מן העבר המיתי הרחוק ,מימי כיבוש

"ניצוץ החיים" ,הדחף לחיים ,לצמיחה ולהתפתחות ,והמאבק בחידלון ובהכחדת החיים,

הארץ על ידי יהושע בן נון ,מתערבים בזיכרונות מן העבר הקרוב ,מראשית יישוב הארץ בעידן

הם גם נושא מתמיד בעבודתו ובכתיבתו של ויניקוט .ואולם השאלה הגדולה היא ,האם ניצוץ

הציוני .אלה ואלה הם זיכרונות קולקטיביים ,מרכיבים חשובים בעיצוב הזהות הישראלית.

אש־החיים יוכל לפרוץ ולהתעצם שוב ,או שהחיים האנושיים יגוועו ויחדלו .שאלה זו מקבלת

אך לצד המבט אחורה ,אל העבר ,ניכר ב"שמש בגבעון דום" ( )2017גם מבט אל העתיד,

עוצמה קריטית במאמריו של ויניקוט על ההתמוטטות והשיגעון ,ובעקבותיו גם אצל אוגדן.

מבט אפוף חרדה שעשוי להתפרש גם כנבואה אפוקליפטית .וינשטיין מעניק בעבודתו

ויניקוט מתאר מאבק נפשי עמוק שאינו מרפה ,משום שבאותם אזורי נפש טראומטיים

פירוש־מדרש חזותי למילות הנס המקראי .כחוקר מקרא אתייחס כאן לנס של פריצת סדרי

של ייסורי ההתמוטטות המוקדמת שהוקפאו ,פוצלו או הוכחדו ,טמון גם זיכרון החוויה

הבריאה — עצירת השמש והירח ממהלכם בשעת מלחמת יהושע במלכי האמורי — ואציע

הטראומטית כגרעין אמיתי ,כגרעין של חיים שיכולים להחוות .כאן גלומים הפחד הנורא

כמה הרהורים על גילויי הנס הקדום ועל גלגוליו ביצירתו של וינשטיין.

של האדם מטראומת ההתמוטטות — לעולם לא עוד ,אך גם הצורך והכמיהה הגדולים של

הנס המרהיב של עצירת השמש והירח ממהלכם מתואר בקיצור רב בפסוקי ספר

האדם לחוות־שוב ולהסתכן־שוב בשובה של הטראומה המוקדמת; להיות שוב באמת רגשית

יהושע" :אז ידבר יהושע לה' ביום תת ה' את האמורי לפני בני ישראל ויאמר לעיני בני

טראומטית קשה מאוד ,נוכחת בהתרחשותה  ,in statu nascendiמשום שרק בה יוכלו לפרוץ

ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון .וידם השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו

ולהיווצר מחדש החוויה והמשמעות .זוהי מלחמה על החיים.

הלא היא כתובה על ספר הישר .ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים .ולא

מאבק זה בין חלל החידלון וחשכת המוות לבין הרצון לחיים מתממש בעיני במעלה

היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע ה' בקול איש כי ה' נלחם לישראל" (יהושע י ,יב-יד).

המדרגות ובמפלס העליון של הביתן .בעבודה אל על ( ,)2017העובש מוחלף באש ותמרות

הנס מתרחש עם פתיחתו של פרק חדש בתולדות עם ישראל ,כניסתו לארץ ישראל ,והוא

עשן הפורצים לפתע מעלה בעוצמה משחררת ומרהיבה ,בניגוד לזמן שקפא בחלל הפנימי.

מתכתב עם נס כל הניסים ,עם תחילת כל ההתחלות ,בריאת העולם :אז ברא אלוהים את

הם נושאים בחובם גם הרס וגם תקווה לאפשרות אחרת .עבודתו של גל וינשטיין משלבת

המאורות הגדולים ,השמש והירח" ,את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן

ומבטאת ,מעמתת־מאמתת הישרדות של חידלון והרס הזמן והקיום האנושי עם ההכרח

לממשלת הלילה" (בראשית א ,טז) .ועתה ניטל שלטונם של המאורות והם מושבתים

לצאת מן המקום החי־מת אל אלימות התקווה לחיים.

זמנית ממהלכם.

1
הומרוס ,איליאדה (תרגום :אהרן
שבתאי) ,ספר שני ,שורות
 ,415-412תל אביב וירושלים:
שוקן.2016 ,

הקריאה בפסוקי הנס בספר יהושע מעוררת את השאלה :מיהו בעל הנס ,ה' או יהושע?
התשובה לכאורה פשוטה :יהושע פונה לה' בתפילה לעצירת המאורות ולהארת שדה הקרב
עד שישלים את נצחונו על האויב ,וה' נענה לבקשתו והוא אפוא מחולל הנס .גדולתו של
יהושע מסתכמת רק בכך שה' שומע לתפילתו" :ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע ה'
בקול איש" .תפילה דומה לעצירת השמש עד להשגת הניצחון נושא אגממנון ,המייחל לראות
בחורבנה של טרויה ,באיליאדה להומרוס:

[ ]...השמיע תפילה השליט אגממנון:
״זאוס ,כביר ,מהולל ,כהה עבים ,שוכן שמים,
אל נא תניח לשמש לבוא ולחושך לרדת,
עד אשר אהפוך על פניו את ארמון פריאמוס
המפויח ,ובשעריו אשלח אש אֹכלת []...״.
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בתוך ליל הזמן שעצר מלכת
עפרה אשל

1
זיגמונד פרויד ,פירוש החלום
( ,)1900תל אביב :עם עובד (סדרת
"פסיכואנליזה") ,2007 ,עמ' .467

"שמש בגבעון דום" ( )2017הוא שם עבודתו המונומנטלית רבת העוצמה של גל וינשטיין

אל־זמני וחסר־מיקום ,איננו ומתקיים־תמיד ,ששורשיו בעבר ש"קרה ולא נחווה" .והאדם

שמצּווֶ ה עליה לעצור כדי לאפשר
בביתן הישראלי בביאנלה בוונציה .ואולם ,אין בה השמש ְ

המאוים מחפש מצב זה באופן כפייתי בעתיד ,כפחד מבואו של אסון .במילים הייחודיות

להשלים באור היום — המדיום של המלחמה ושל הניצחון באפוסים הקדמוניים — את

של ויניקוט" :ההתמוטטות כבר קרתה [ ]...אך אי אפשר לזכור משהו שלא קרה ,ודבר זה של

הניצחון הגדול .גם אור היום הבהיר ,שהאיר על חלקות החקלאות המעובדות של עמק

העבר לא קרה עדיין משום שהאדם לא היה שם כדי שזה יקרה לו" (.)1963

יזרעאל בעבודות קודמות של האמן ,איננו מצוי כאן (אלא עמק יזרעאל בחושך) .בעבודתו

במאמר "הפסיכולוגיה של השיגעון" ויניקוט ממשיך ומציע תמונה מורכבת עוד יותר —

של וינשטיין גם אין ביטוי לכמיהה האנושית לעצור את הזמן מתוך ניסיון לשלוט במהלכו

החוויה קרתה ,נחוותה להרף־עין ולא נחוותה" :היה לכן שבריר שנייה בו נחוותה אימה מפני

המתקדם אל סופיותנו האנושית ,אל ההזדקנות עד־כלות ,ואל המוות .אנו שוהים פה בתוך

שיגעון ,אך חרדה ברמה כזו היא בלתי־ניתנת־לחשיבה .עוצמתה עולה על כל תיאור ,והגנות

חלל של חשכה ועזובה ,והדי זיכרון להתרחשות ולנוכחות שהיו.

חדשות מתארגנות מיד ,כך שבפועל השיגעון מעולם לא נחווה .אולם ,מצד שני ,השיגעון היה

פרויד ,בספרו פורץ הדרך פירוש החלום ( ,)1900בפתיחה לפרק השביעי והחדשני ביותר

עובדה פוטנציאלית [ ]...אם השיגעון או התמוטטות ההגנות המקוריים היו נחווים ,הם היו
3

בספר ,מתווה לפתע דרך שהיא היפוכה המוחלט של כברת הדרך הגדולה שנעשתה בספר

כאובים במידה שלא־תתואר ,קשה אף יותר משורת מצבי חרדה פסיכוטית" .והוא חוזר לכך

עד כה — לא דרך "אל האור" ,אלא "אל האפלה" .פרויד כותב" :בטרם נצא במחשבותינו לדרך

במאמר אחר ,לאחר שנתיים" :בעקבות חוויות טראומטיות חל ארגון מהיר של הגנות חדשות,

חדשה זו ,נבקש לעצור ולהסתכל אחורה [ ]...ואם אינני טועה טעות גדולה ,כל הדרכים שבהן

אך להרף־עין ,בטרם מספיק כל זה להתרחש ,הקו הרציף של קיומו של האדם נקטע על־ידי

הלכנו עד כה הובילו אל האור ,אל ההבהרה ,ואל ההבנה המלאה; אך מרגע שנרצה לחדור

4

תגובה אוטומטית לכשל הראשוני" ("מושג הרגרסיה הטיפולית".)1967 ,

יותר לעומק התהליכים הנפשיים יובילו כל השבילים אל האפלה" 1.עבודתו של גל וינשטיין

ייסורי ההתמוטטות או ההשתגעות המוקדמת שמתאר ויניקוט ,אשר פוצלו ,הוקפאו או

אכן מובילה אותנו מאור השמש לעומק התהליכים הנפשיים של האפלה ושל הזמן הנפשי

נכחדו בגלל אימת הטראומה המסיבית וכוסו על ידי ארגון הגנתי ,מקבלים עיבוד נוסף ומרתק

שעצר מלכת.

בכתיבתו העכשווית של הפסיכואנליטיקאי תומאס אוגדן ,מהכותבים המרכזיים בחשיבה

למ ה ומתי ע וצר הזמ ן כך ,בח ל ל ש ל חשכ ה ,נטיש ה ועזוב ה מ וח לטת?

הפסיכואנליטית בת־זמננו .אוגדן ממקם את ההתמוטטות בשבר שבקשר אם־תינוק ,ומדגיש

בחשיבה הפסיכואנליטית ,הזמן עוצר  /קופא  /קורס מלכת ,בתוך טראומה מסיבית

שהחלקים שלא נחוו הופכים לאזורים לא־חיים [ ]unlivedבנפשו של האדם ,והצורך הבסיסי

וקטסטרופה נפשית .עבורי ,הדברים העוצמתיים שנכתבו בפסיכואנליזה על מעמקים של

הוא להגיע ולגעת באזורים אבודים ,מנותקים ולא־חיים אלה ולהחזירם לחיים.

5

טראומה מסיבית וקטסטרופה נפשית שהנפש לא יכלה לשאתם ,קשורים לפסיכואנליטיקאי

בעבודתו של גל וינשטיין ,כל ההתרחשויות האלו מקבלות ביטוי אמנותי עז מבע .כך,

הבריטי הנודע ,שהיה גם רופא תינוקות וילדים ,דונלד ו' ויניקוט .במיוחד דברים שכתב בשני

בעבודה הארה (,)2017עמ‘  102העוצמות הרגשיות הבוערות של ההתמוטטות או ההשתגעות

מאמרים חשובים ,אשר פורסמו רק לאחר מותו" :פחד מהתמוטטות" ,שפורסם ב־,1974

המוקדמת ,אותו הרף־עין של אימה מפני ההתמוטטות ,כמכת ברק שהנפש לא יכולה הייתה

שלוש שנים לאחר מותו ,אף שנכתב כנראה ב־ ;1963ומאמר ההמשך שלו באותו נושא,

לקצר במוח האנושי ,ובמציאות הנפשית משתררת חשכת הטראומה.
לעמוד בה ,גורמים ֶ

"הפסיכולוגיה של השיגעון" ,שפורסם ב־.1965

בעולם שנותר לאחר מכן — עולם שקרס ונותק מאפשרות של חוויה חיה והפך חלל חשוך של

ויניקוט מתאר התמוטטות נפשית מוקדמת ,שהייתה כה מאיימת ובלתי ניתנת להכלה
עד ש"קרתה ולא נחוותה" — היא לא נחוותה כי הנפש לא יכולה הייתה לעמוד בה .ועקב
קריסת ארגון ההגנות וסכנת ההתמוטטות של האני ,מתארגן כנגדה ארגון הגנתי מסיבי
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חיים לא־נחיים ,חי־מת ,עולם של חידלון והישרדות — יכולים רק נבגי העובש לשרוד; והם

2
ד"ו ויניקוט" ,פחד מהתמוטטות"
( ,)?1963בתוך :עצמי אמיתי ,עצמי
כוזב ,תל אביב :עם עובד (סדרת
"פסיכואנליזה") ,2009 ,עמ' .296
3
D.W. Winnicott, "The Psychology
of Madness: A Contribution from
Psychoanalysis" (1965), in
C. Winnicott, R. Shepherd, M.
Davis (eds.), Psychoanalytic
Explorations, Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1989,
p. 127.

4
D.W. Winnicott, "The Concept
of Clinical Regression
Compared with that of Defence
Organization" (1967),

שם ,עמ' .198
5
T. H. Ogden, "Fear of
Breakdown and the Unlived
Life," International Journal of
Psychoanalysis 95, 2014,
pp. 205–223. Also in Reclaiming
Unlived Life, London and New
York: Routledge, 2016, pp. 47–67.

6
מתוך "סליחות" מאת לאה
גולדברג.

הולכים ומתפתחים ומתפשטים בקצב איטי מצמרר.
ועם זאת ,בעבודתו ,וינשטיין אינו נותן לחלל החשוך והנטוש הזה ללכת לאיבוד ,להיעלם
6

חדש ,שהוא הסינדרום או המחלה של האדם .כך ,תהליך דיסוציאטיבי קיצוני והאי־חוויה

מהתודעה ולגווע .הוא נמצא שם בניסיון "להראות [ ]...בחושך את כל הדברים" ,אוחז

של הטראומה מכסים את סיפור קריסתה של הנפש והתארגנותה ההישרדותית המנותקת.

מספר־מ ְבנה את קיומו
ַ
בחוזקה בחוט האחרון שמקשר את העולם אלינו ,חוט העדּות .והוא

אולם ְלפיתת ההתמוטטות ,שלא ניתן לחשוב אותה ולא ניתן לחוות אותה ,נשארת במעמקי

בתוך ומתוך החשכה והשתלטות העובש; "ממעמקים קראתיך" ,ממעמקי שמורת החידלון.

הנפש ,מתחת לארגון ההגנתי ,כאימת־רפאים .האדם לכוד נפשית בהתמוטטות כמצב אסון

העובש מדבר איתנו ,מרתק אותנו ,מבטא קיום שמחפש אחיזה אחרת בחיים.
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12
גל וינשטיין בטקסט ההגשה
לביאנלה.2017 ,
13
שם.
14
גל וינשטיין בשיחה עם הכותבת,
.5.12.2016
15
עבודה חשובה שקדמה לעבודה
זו היא צמיג בוער ( ,)2010מיצב
של צמיגי מכוניות בוערים עשוי
שעווה ואקרילן .עבודה זו הוצגה
כחלק מתערוכת היחיד של
וינשטיין שאצרתי ב־ 2011במוזיאון
קונסטהאוס באזלנד במונטנץ ,באזל.

כימיים וכרומטיים היוצרים את אפקט העובש .במרכז הרצפה אפשר להבחין בדימוי חיוור

16
בשל אילוצי זמן ותקציב ,כל
העבודות מלבד עמק יזרעאל
בחושך ואל על נוצרו בתל אביב
ונשלחו משם לוונציה.

ולארעיות ,ומעמת בין האידיאלים של ימים עברו לבין המציאות העכשווית.

17
גל וינשטיין בשיחה עם הכותבת,
.5.12.2016

של קווי המתאר של נהלל .תרביות העובש גדלות ,אם כך ,על תמונה של המושב הישראלי
הראשון ,וקוראות תיגר על התוקף העכשווי של ערכי ההתיישבות ההיסטוריים .קיר מכוסה
בדוגמאות דקורטיביות בסגנון המאה ה־ 19מדגיש גם הוא את הקשר לעולם שאיננו עוד
הנוף המתנוסס על הקיר האחורי ,העשוי צמר פלדה ולבד צבעוני ,מבוסס על תמונה
מאלבום תצלומים ,שפורסם בשנות ה־ 70של המאה ה־ 20ועוסק באתרים מקראיים

16

המלאכה הידנית והאותנטיות המתעתעת של המיצב כולו

פונים אל חוש המגע

של הצופים .וינשטיין מספר כי חומריות העבודות שלו מפתה את הצופים לבדוק אותן
באמצעות מגע פיזי .בדיקה זו ,הנובעת מתחושת פקפוק ,מזכירה את סיפורו של "תומס
המפקפק" המופיע בברית החדשה .תומס תוחב את אצבעו בפצעו של ישו כדי לבדוק אם
הוא אמיתי או מדומה .האם הפצע הוא הוכחה לאמיתותה של המציאות ,או פשוט אשליה
מושלמת? התשובה לשאלה זו תלויה בשאלת אמיתותו של ישו עצמו" ,וזהו ביטוי מזוכך
17

לתחושה שאני מנסה להעביר — הספק הלא פתור בין הפיזי למדומה" ,אומר וינשטיין.

בישראל .עבודה זו ,ירח בעמק איילון (,)2017עמ'  31-28מושכת את המבט אל תוך נוף היסטורי

עניין דומה בפרדוקסים עובר כחוט השני בכל עבודותיו של וינשטיין .באמצעותם הוא בוחן

ומאזכרת את הטקסט התנ"כי על אודות ניצחונו של יהושע על מלכי האמורי .יהושע פונה

לא רק את טבעם של דימויים טעונים מבחינה סמלית ,היסטורית ומיתולוגית ,אלא גם את

לאלוהים בבקשה לעזרה באמצעות הציווי" :שמש בגבעון דום ,וירח בעמק איילון!" (יהושע

תהליך היווצרותה של משמעות.

י ,יב) .לתפיסתו של וינשטיין ,טקסט זה ,המתאר את ניצחונו של עם ישראל בעזרת אלוהים

הבחירה המכוונת בעובש ,מוטיב המעורר דחייה וגועל ,ככלי להמשגת הטשטוש בין

("כי יהוה נלחם לישראל" ,יהושע י ,יד) מייצג את מדיניות ההתיישבות העכשווית של ישראל,

מציאות לאשליה ,מערערת את המטען הסמלי של הדימויים .התגובה הרגשית שמעורר

המצדיקה במידה רבה את ההשתלטות על שטחים בהתבסס על מובאות מקראיות" .נס זה

המיצב בכללותו מעמידה את הצופים אל מול ההשתקפות האישית שלהם ,ומעמתת אותם

שבו הוכפפו בפועל יסודות אמוניים על כוחות פיזיקליים עשוי להתפרש כביטוי לתפיסת

עם מחשבות ואסוציאציות פרטיות הקשורות למוות ,הרס ,פחד וארעיות הקיום .וינשטיין

12

מציאות ,שנעה בין מגלומניה והכחשה לבין אמונה נחושה בבלתי אפשרי".

מרחיב את הטווח התמטי של העבודה באמצעות ענני עשן — סימנים ארעיים המסמנים

קומת הביניים מתרחקת מן העולם האשלייתי המיוצג בקומת הכניסה :טון של קפה שחור,

אקט של מלחמה שסופו סבל וכאב .גוף העבודות המטלטל שלו זרוע בפרדוקסים ועוסק

מים וסוכר ממלאים את ְמכלי הפוליאוריתן השטוחים שמרכיבים את העבודה עמק יזרעאל

באידיאלים ובחזונות מתפוררים ,בהבטחות בלתי ממומשות ,ובתשוקה מלנכולית לדימויים

בחושך (.)2017עמ'  21-18המבנה הצורני של העבודה מבוסס על תצלום של מיצב הרצפה עמק

חדשים של תקווה.

יזרעאל

(,)2002עמ' 68-66

שיצר האמן תוך שימוש בדוגמיות צבעוניות של שטיחים" .העבודה

מתייחסת בו־זמנית לנוף ישראלי מיתולוגי הקשור לזיכרון קולקטיבי מראשית הציונות ,אך גם
לדימוי המזוהה ביותר עם עבודתי .כלומר ,נוצר כאן טשטוש בין ביוגרפיה אישית אמנותית לבין
עבר קולקטיבי לאומי" 13.בעוד העבודה הקודמת התייחסה לתצלום אווירי של העמק ,הרעיון
של "עבודת האדמה" בא לידי ביטוי ביתר שאת בעבודה הנוכחית ,המציעה פרשנות חומרית
לאותו דימוי .מה שמתפתח כאן ,בקנה מידה קטן ,הוא דבר שאין לו זכות קיום (אפילו לא בעולם
האמנות) :עובש אמיתי .מיצב זה הפך את וינשטיין לעובד אדמה העוסק בגידולן של תרביות.
14

בהקשר זה ,וינשטיין משתמש במונח "חקלאות פסיבית",

שכן ברגע שהן נוצרות ,התרביות

שלו אינן זקוקות לטיפול נוסף :צמיחתן מושפעת בעקיפין מגורמים חיצוניים ,ביניהם תנאי מזג
האוויר בוונציה והמבקרים בביתן (באמצעות חלקיקים מיקרוסקופיים שמופרשים מהגוף וחום
הגוף) .ריח הטחב העולה ממיצב העובש מתפשט ברחבי הביתן ,כבן־לוויה טורדני.
בקומה העליונה מוצגת עבודה פיסולית המדמה ענני אש ועשן הנפלטים מטיל שזה עתה
שוגר .הטיל עצמו כבר אינו נראה ,אך שובל העשן האלכסוני מיתמר בחלל כעננה של צמר
ואקרילן 15.שם העבודה ,אל על ( ,)2017מתאר לא רק את רגע השיגור ,אלא גם את המסלול
של המבקרים בגלריה ,הזוכרים את הדימוי הדהוי המנוקד בעובש של נהלל בקומת הכניסה.
שובל העשן מהטיל ששוגר ממוקם מעל לדימוי האווירי של ההתיישבות החלוצית (עמק
יזרעאל בחושך) ,שהתבססה על אידיאלים שיתופיים והבטחות של חופש ושוויון .העבודה
153

מחזירה את המבקר לעולם העכשווי ,המאופיין בקונפליקטים אלימים וחרדות קיומיות.
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הבטחות מרוקנות
סבין שאשל

1
בנו של זאב רכטר ,יעקב ,והאדריכל
דוד רזניק שהתמחה בברזיל אצל
אוסקר נימאייר ,עבדו גם הם על
פרויקט הביתן במשרדו של רכטר.

1

שתכנן האדריכל הישראלי המודרניסטי זאב רכטר ונחנך ב־ .1952מגעים ראשוניים עם ראש

ההיסטוריון של האדריכלות מיכה לוין ,התנועה המודרנית במחצית הראשונה של המאה

העיר של ונציה בנוגע לבנייתו של ביתן ישראלי התקיימו עוד בתקופת המנדט הבריטי,

ה־ 20צירפה יחד שני חזונות אוטופיים :זה של המהפכה התעשייתית ,וזה של "עיר הגנים".

7

ב־ .1946ב־ ,1951שלוש שנים לאחר קום המדינה ,מונה רשמית אדריכל לפרויקט .רכטר ,שנולד

בתקופת היישוב ובשנים שאחרי קום המדינה" ,עיר הגנים" של המתכנן והמדען החברתי

2

באוקראינה ,עלה לארץ ישראל ב־ ,1919ולאחר מכן למד אדריכלות בפריז בשנים .1932-1929

אבנעזר הווארד ,שקישר בין התפתחות אורבנית לרפורמה חברתית ,שימשה מודל חשוב

ר' Anna Minta, Israel bauen:
Architektur, Städtebau und
Denkmalpolitiknach der
Staatsgründung 1948 [Building
Israel: Architecture, Urban
Development and Monument
Policy after the Founding of the
State in 1948], Frankfurt am Main:
Dietrich Reimer Verlag, 2004,
p. 13.

הוא הושפע מאוד מלימודיו אצל האדריכל הצרפתי הנודע לה קורבוזיה ,שחזון האדריכלות

במיוחד .הווארד ראה בעיני רוחו עיירות שייבנו באזורים כפריים ויהיו מרכזי תעשייה כמו

המודרניסטית שלו נועד להתאים לדרישות החברה החדשה הדוגלת בפונקציונליות וביעילות.

גם מרכזי תרבות .מאפיין מהותי של מודל זה היה בעלות קהילתית על הקרקע ,המבטיחה

השימוש במרכיבים תעשייתיים ובבטון מזוין ִאפשר ללה קורבוזיה לפתח שפה מודרניסטית

חלוקה שווה של תוצרים חקלאיים ושל רווחים .האידיאל של צדק חברתי השתקף ,אם

חדשה ,שתאמה את ההתפתחויות הטכנולוגיות של התקופה ושללה מכל וכול את קיומם

כך ,בתכנון יישובים כפריים בעלי אופי שיתופי .נהלל ,שנוסדה ב־ 1921בתכנונו של ריכרד

של מרכיבים דקורטיביים .השפעתו של לה קורבוזיה באה לידי ביטוי במראה הביתן ,שתכנית

קאופמן על בסיס מודל "עיר הגנים" של הווארד ,ייצגה את האב־טיפוס של המושב הישראלי.

הבנייה שלו משקפת את קווי המתאר דמויי הטרפז של חלקת הקרקע .הבניין דמוי הקובייה

כפי שכותבת חוקרת האדריכלות והאמנות איטה היינץ־גרינברג לגבי ההתפתחויות באותה

9
 ,Heinze-Greenbergעמ' .73

נקי מאלמנטים קישוטיים ,וההפרעה היחידה הפוגעת באחידות החזית היא הכניסה ,המודגשת

תקופה" ,האידיאל הציוני של עבודה חקלאית ואורח חיים כפרי לא רק שהוביל לבניית היישובים

על ידי שני עמודים ומשטח זכוכית .חזית הבטון הלבנה הניצבת לאורך השביל המרכזי נדמית

החקלאיים בפלשתינה ,אלא גם השפיע על תכנונם של יישובים בקרבת הערים ושל הרחבות

10
 ,Levinעמ' .76

3
שם ,עמ' .398
4
Ita Heinze-Greenberg, Europe
in Palestine: The Architects of the
Zionist Project 1902–1923, ETH
Zurich: GTA Verlag, 2011, p. 29.

5
בנימין זאב הרצל ,מדינת היהודים
( ,)1896תרגום לעברית :ד"ר מיכל
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אפתח ואומר ,שהתערבותו של גל וינשטיין בביתן הישראלי בוונציה מתחילה במבנה עצמו,

מגורים ,הממשיכות להשפיע על חיי החברה ועל האדריכלות הישראלית גם כיום .כפי שכותב

7
Michael Levin, "The Modern
Movement in Israel," in
Docomomo Journal 40, March
2009, p. 36.

8

9

כמרחפת מעל פני הקרקע ,עד שמגיעים אל העמודים התומכים שבכניסה .פנים הביתן מחולק

עירוניות" .לוין מוסיף" :תוך זמן קצר ,נוצרו צורות שונות של יישובים חקלאיים ומודרניים ,מן

לשלושה מפלסים ,ומן המפלס העליון אפשר לצפות מטה אל מפלס הביניים שמתחתיו.

הקיבוץ והקבוצה ועד המושב ,כמו גם שכונות וערי גנים שנבנו על בסיס רעיונות שהתפתחו

אין ספק שכבר בזמן בנייתו ראו בביתן הלאומי פרויקט בעל חשיבות סמלית ניכרת

במהלך המאה ה־ 19ובתחילת המאה ה־ .20אסכולות אוונגרדיות כדוגמת הבאוהאוס חיפשו

למדינה הצעירה ,שהתמודדה עם האתגר של התכת האוכלוסייה ההטרוגנית שלה לקהילה

פתרונות תכנון ועיצוב חדשים שיהלמו את רוח הזמן החדשה .התיישבויות כפריות ועירוניות,

לאומית אחת 2.הקמת הביתן נתפסה כחלק מבניית זהות חדשה זו והתבססה על הרעיון

מנהלל ועד תל אביב ,נתפסו כמעבדות שתכנונן התבסס על עקרונות מודרניים ועל ערכים
10

פורסם ב־ .1898המהדורה השנייה
ב־ 1902נקראה Garden Cities of
To-Morrow.

11
לוין מתאר את תושבי הערים
הישראליות באותה תקופה
כ"נושאים לנגד עיניהם את ניו יורק
כמודל של מודרניזם ודינמיות ,אליו
שאפו בבניית עירם החדשה" .שם,
עמ' .38

לאחר קום המדינה ,המודלים האדריכליים והאורבניים

שלפיו "בנייה ואדריכלות אינם יוצרים רק חלל שמיש ,אלא יש להם תפקיד חשוב בעיצובה של

חברתיים שאפתניים וייחודיים".

מולדת" 3.ואכן ,אפשר לטעון שבניית הביתן הלאומי של ישראל הייתה מחווה לחזון הציוני ,כפי

שפותחו בעשורים הראשונים של המאה ה־ 20נתפסו כמייצגים את המדינה הצעירה ,וזכו

שהתנסח ,לדוגמה ,בכתביו הפוליטיים של תאודור הרצל ,אשר תיאר את המדינה העצמאית

8
ספרו של הווארד To-Morrow:
A Peaceful Path to Real Reform

להתייחסויות חוזרות ונשנות בהקשר של הגדרת סגנון ישראלי עצמאי.

11

של העם היהודי כמדינה שמתבססת על "ההתפתחויות החדשות והמבריקות ביותר בתחומי

כשתכנן את הביתן בוונציה ,על המטען הסמלי שלו ,התבסס רכטר על הבטחתה של

התרבות ,הטכנולוגיה והמדע" 4.הרצל ראה בעיני רוחו מדינה יהודית המאופיינת בתרבות

האדריכלות המודרנית לשקף את החברה הישראלית החדשה .אך כאשר המבקרים בביאנלה

ואדריכלות מודרניות" :לא נשוב לבנות לנו בתי חמר ,כי אם בתים טובים ויפים אשר נשב בהם

הנוכחית נכנסים אל הבניין ,הם חשים כאילו יצאו למסע אל העבר :המודרניות האל־זמנית של

לבטח" 5.באותה מידה ,הוא היה בטוח כי "יפעת הטבע תאציל מהודה על רוח האדריכלים,

מעטפת הבניין סותרת את האפקט שנוצר בחלל הפנימי ,שרצפתו וקירותיו מכוסים עובש.

האמנים הצעירים ,ותעורר אותם להמציא חדשות שלא היו ,לבלי החזק בנושנות" 6.ההטמעה

בתוך חלל זה וינשטיין חותר רדיקלית תחת הרעיונות של חברה מתחדשת ושל התחלה

של הנוף והמקום אל תוך שפת האדריכלות ,שזכתה להתייחסות בתפיסות תרבותיות

חדשה הנקשרים לאדריכלות המודרנית .כתמים ושובלים של עובש בגוני ירוק ,צהוב וחום

ופוליטיות מאוחרות יותר ,כבר הייתה אפוא חלק מהחזון של תחילת המאה ה־.20

מתפשטים ברחבי החלל .וינשטיין השתמש בצמר ברונזה ובצמר פלדה ,חומרים המאפיינים

האידיאלים הציוניים של התקופה שלפני קום המדינה התמקדו בעיקר בהקמת יישובים

את עבודתו ,כדי להוביל את המבקרים אל תוך עבודת הרצפה הנדמית לבעלת קיום

חקלאיים קטנים .לאחר הכרזת העצמאות של ישראל ,הצורך במציאת פתרונות מגורים

אורגני משלה — "ציור" בעל כוח משיכה פיזי ומנטלי שאפשר לדרוך ולהלך עליו .הצמרים

לאוכלוסייה הולכת וגדלה הוביל לגישות מודרניות וניסיוניות לבניית יישובים ולעיצוב בנייני

המתכתיים ,שעליהם הותזו נוזלים שונים כגון משקה "דיאט קולה" וחומץ ,עוברים שינויים
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אלי אליהו

אלי אליהו

השי בה

הב ר י חה

ּכָעֵ ת אֲ נִי יָכֹול לָׁשּוב לָעִ יר הַ ּזֹאתׁ .שָ ם ׁשָ פְכּו

עַ כְ ׁשָ ו עַ ל ּכְ בִ יׁש נִמְ ּתַ ח לְאֹור הַ ְּל ָבנָה אֲ נִי

הַ ּׁשָ מַ יִם עַ ל רָ אׁשִ י אַ ׁשְ ּפַ ת ּכֹוכָבִ יםׁ ,שָ ם נִרְ מְ סָ ה

נִמְ לַט ּכְ אִ ּלּו יֵׁש אֵ יזֹו ּתַ רְ ׁשִ יׁש מֵ עֵ בֶר לַּפִ ּנָה.

הַ ְּל ָבנָה ּתַ חַ ת ׁשַ עֲ טַ ת הָ עֲ ָננִים .הַ אִ ם ִיּפָתְ חּו

ִנלְּפַ ת ּבָאֱ מּונָה ׁשֶ הַ ּתְ נּועָ ה הִ יא זְמַ ן ,אֲ נִי

לִי הַ ְּדלָתֹות? הַ אִ ם יָנּועַ הַ ּזְמַ ן עַ ל צִ ירֹו?

סֹוחֵ ט אֶ ת הַ ַּדוְׁשָ ה לְהִ תְ רַ חֵ ק מִ ּבְ ׂשֹורֹות
הַ ּבָׂשָ ר ,מִ ּנְבּואֹות הַ ּתֹורָ ׁשָ ה.

ּכָעֵ ת אֲ נִי יָכֹול לָׁשּוב לָעִ יר הַ ּזֹאתָּ .פנָסִ ים
מְ הַ ּסְ סִ ים יָאִ ירּו אֶ ת הַ ּכְ בִ יׁש וְקּורֵ י הַ ּזִכְ רֹונֹות

ׂשָ דֹות חֹורְ ׁשִ ים אֶ ת חַ ּלֹונֹות הַ ּמְ כֹונִית,

יִּמַ ּתְ חּו ּכְ מַ ְלּכֹדֶ ת עַ ּכָבִ יׁש.

הִ תְ רֹוצְ צּות עֵ צִ ים ,מִ ּפַ עַ ם לְפַ עַ ם יָם אֹו ּכְ פָר.
אֲ נִי מַ ְגנִיב מַ ּבָט ּבְ מַ רְ אַ ת הַ ּצַ ד ,מַ ה ׁשֶ ִּנלְּכַ ד

רְ חֹובֹות טְ פֵ לִים — אֲ נִי

ּבָרִ ׁשְ ּתִ יתּ ,בִ ן רֶ גַע הָ יָה ּובִ ן רֶ גַע אָ בַ ד.

מַ אֲ מִ ין ָּבכֶם .הַ ּׁשִ ירִ ים ׁשֶ ּלִי ּכִ ּסּו עֲ לֵיכֶם
ּכְ מֹו אֵ זֹובּ .בָּתֵ י רְ פָאִ ים — אֲ נִי

עַ כְ ׁשָ ו עַ ל ּכְ בִ יׁש נִמְ ּתַ ח לְאֹור הַ ְּל ָבנָה אֲ נִי

מַ עֲ לֶה אֶ תְ כֶם ּבָאֹוב .מֵ חַ ּלֹונֹותֵ יכֶם

נִמְ לַט מִ ן הַ ּׁשְ לִיחּות ,מּונָע ּבְ דֶ לֶק הָ אַ ׁשְ מָ ה

ׁשִ לְׁשַ לְּתִ י חַ בְ לֵי מִ ּלִים

ׁשֶ ל הַ ַּילְדּות ,חַ ס עַ ל הַ חֹולֵף ,עַ ל הַ ּנָמֹוג,

לִבְ רֹחַ  .אָ ּנָא

עַ ל הַ ּנ ְִדרָס ּבַ אֲ לֻּמַ ת ָּפנָס ,נָס מֵ הֶ עָ תִ יד לָבֹוא.

ּבְ כֹחַ .
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לזהות את טביעת האצבע ,אבל הניסיון למחוק את טביעת האצבע האישית על ידי שריפת

 ,]Fiat Luxשהתרחש בריו דה ז'נרו ב־ .1979מיצב זה נסוב סביב מבנה גדול בצורה קובייה,

העור נכשלת ברוב המקרים .הנזק הוא בדרך כלל שטחי ,ויכולתו של העור לשקם את עצמו

שהיה עשוי קופסאות גפרורים מסוג "פיאט לוקס" ,והוצב על משטח מכוסה נייר גס .המיצב,

גורמת לחזרתו של קוד טביעת האצבע הייחודי.

שהובנה כפתיחה של תערוכה בחלל תת־קרקעי קטן ,הפגיש את הצופים עם חמישה גברים

אף כי מחקרים עדכניים על יצירת תאי עצב מלמדים שהתאים באזורים מסוימים של

אנונימיים לבושי מדים ,ששמרו באגרסיביות על ערימת החומרים הדליקים .המיצב ,שהיה

המוח הם במידת מה בעלי יכולת התחדשות ,ידוע זה מכבר שהתחדשות במוחו של אדם

טעון בסיכון ,הגביר במתכוון את תחושת הפחד וחוסר הוודאות שחשו אזרחי ברזיל תחת

בוגר היא מוגבלת .התוצאה של נזק לתאים ושל התנוונות היא לעיתים קרובות אובדן זיכרון.

משטר הדיקטטורה באותם ימים.

כך אפשר לראות במוח הבוער של וינשטיין ביטוי לאובדן זיכרון אקוטי .מבנה המוח ,שנראה

אף כי הארה של וינשטיין היא עבודה מעודנת יותר ,נדמה שהיא קשורה במיוחד לאותן

בתחילה מונוכרומטי וכמעט בלתי נראה ,מודגש בתהליך הבעירה ,המתפקד כמעין אמצעי

עבודות פרובוקטיביות משנות ה־ 70של המאה ה־ .20עבודה זו ,האוצרת בחובה שאלות

ציורי ,אך התוצאה הסופית היא מחיקת הדימוי .אבל הבחינה של נושא הזיכרון מנקודת מבט

הנוגעות בעת ובעונה אחת לדת ,לנוף ולפוליטיקה ,בוחנת את המצב האנושי כמצב שבו הגוף

מדעית לכאורה מסתבך ונעשה מורכב יותר .בהקשר של התערוכה ושל מיקומה —הביתן

הפיזי הוא כמעט בוודאות גם תרבותי .גוף זה פגיע לא רק לתמורות הזמן הבלתי נמנעות

הישראלי הנמצא בין שאר הביתנים הלאומיים בג'ארדיני בוונציה ,וביחס לעבודותיו הקודמות

ולתכונות הגנטיות הייחודיות של כל אחד מאיתנו ,אלא גם לחוויות התרבותיות המשותפות,

של וינשטיין ,הדימוי נטען בשאלות של זיכרון היסטורי וקולקטיבי ,כמו גם בשאלה על אודות

גם כאלה שמקורן בדורות קודמים ובעבר הרחוק.

תפקידה של האלגוריה בשימורן של מערכות אמונה.
בסמוך לווידיאו הארה נמצאת עבודת הקיר ירח בעמק איילון

(,)2017עמ' 31-28

שיש

בה משום תגובה לסיפור המקראי של הנס המדגיש את יחסי הגומלין בין מדע לבין דת.
עבודה זו מאזכרת אלגוריה המדגימה כיצד האמונה הבלתי רציונלית אך הבלתי מעורערת
בדבר בלתי אפשרי מנצחת את האמפריציזם ואת המחזוריות המקובלת בעולם הפיזי.
לעומת זאת ,הארה משמשת כסוג של קֹונְ ְט ָרּפּונְ ְקט .תוך הצגת כותרת המעלה על הדעת
גם את תקופת הנאורות בתרבות המערבית ,שדגלה בניצחון ההיגיון על האמונה ,האמן
מתייחס לדיאלוג המתמשך בין היגיון לאמונה ,בין אמיתי לפנטסטי ,בין קונקרטי לסמלי,
שאנו חווים בחיי היומיום.
אש היא יסוד עוצמתי — היא בה־בעת בעלת כוח פיתוי בלתי נדלה ותחושת סכנה
בלתי מעורערת — ולכן שמור לה מקום נכבד באינספור מיתוסים עתיקים ,יצירות ספרות
גדולות ותיאוריות פילוסופיות .היא משמשת גם כלי וגם נושא בעבודותיהם של כמה אמנים
עכשוויים .האמן הסיני קאי גואו קיאנג משתמש באבקת שריפה ליצירת ציורים מורכבים
בשמים או על הארץ .במהלך העשור האחרון ,אמנים כגון אריק בודלייר וואליד ראאד הסבו
את תשומת הלב לשימוש באש כנשק בקונפליקטים פוליטיים.
כבר בשנות ה־ 60של המאה ה־ ,20אמנים פוסט־מודרניים כמו איב קליין ואנדי וורהול
הביאו את האש אל בד הציור והציעו טכניקות ציור חדשות שחברו אל האינסטינקטים
הבסיסיים ביותר שלנו .האמנית הקובנית הפמיניסטית אנה מנדייטה נודעה בזכות
השימוש שלה באש ,בנוסף על יסודות טבעיים נוספים ,בסדרה "צללית" [ ]Siluetaשיצרה
בשנות ה־ .70בסרטה הקצר צללית הנפש עולה באש [ ,]1975 ,Alma Silueta en Fuegoדמות
עטופה בבד עולה באש ונצרבת אל תוך הנוף .עבודה זו ,שמקורות ההשראה שלה הם טקסי
העצמה ילידיים לצד מסורות קתוליות ,הייתה גם כתב אישום כנגד האלימות המוטחת
בגוף במערכות תרבותיות ופוליטיות מסוימות .אמירה ביקורתית ישירה יותר כנגד דיכוי
159
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***
מה שמתחיל כהיבריס של פנטזיות כל־יכולות ואשליה של שליטה בסדרי עולם ובחוקי

מוח עולה בלהבות
אן אלגוד

הטבע מסתיים בחרדה ובאיום קיומי; ובתווך מתפתחת לה בעקשנות ובאיטיות "חקלאות
עובש" הניזונה ממיקרו־אורגניזמים של ונציה .אורגניזמים זעירים ,שאין בהם לא מן
הגדולה של הנס המקראי ולא מעוצמת ההרס של טכנולוגיית הטילים ,סופם שיכסו הכול

רגע ההארה ,כהבלחה של תובנה או מודעּות עמוקה ,מכיל בתוכו שני זמנים שונים ,המקיימים

ויכלו כל חלקה טובה .ברוח זו ,המיצב כולו יכול להיות מופקע מהקשריו ומזיקתו למזרח

ביניהם יחסים סימביוטיים :אפשר להבין רגע זה כהבזק של מּודעות פתאומית וחדה

התיכון ולהיקרא גם כחזון אקולוגי־אפוקליפטי הקורא תיגר על גבולות היוהרה במפעל

המובילה לשינוי משמעותי ,אך גם כתוצאה של תהליך ממושך .במערכות אמונה מסוימות,

האנושי של הציוויליזציה.

הארה היא מצב תודעתי שיש כלפיו התכוונות מתמדת באמצעות פרקטיקה יומיומית ,אבל
קשה להגיע אליו .אם ננסה לטוות קשר בין רעיון ההארה לבין מבנהו של תהליך החשיבה
עצמו ,אפשר להעלות על הדעת אנרגיה סינפטית הנעה במהירות בין תאי עצב שונים במוח.
עבודת הווידיאו של גל וינשטיין הארה (,)2017עמ‘  102האוצרת בחובה את נזילות המשמעויות
הכרוכות במושג זה ,מתפקדת בה־בעת כייצוג ברור למדי וכמטאפורה .במילים אחרות ,זהו
תיעוד של תהליך המתיימר לחקות תופעה פיזית חולפת ,כמו גם פרשנות שמתפקדת באופן
סמלי בעיקר ,ומקשרת את הדימויים אל המיתולוגיה ואל הלא ידוע יותר מאשר למרחב של
הוכחות מדעיות.
הווידיאו הקצר והכובש הזה מתאר אש המאכלת מוח אנושי .חתך המוח מזכיר תמונות
מוכרות מטכניקות של הדמיה רפואית כמו סריקות  ,PETוצורת האונות ומסלולי העורקים
עשויים חוטי צמר גפן .האש ,המוצתת בצד אחד ,נעה על פני הדימוי לצד האחר ,כממפה
את תהליך החשיבה עצמו .הדלקת החומר יוצרת ליטרליזציה פיזית של המושג המטאפורי
"הארה" (מלשון להאיר ,לשפוך אור) .עם זאת ,האש המאכלת את קווי הדימוי והחושפת
אט אט את השינוי של המכלול משקפת את התפיסה הדואלית של הארה :תהליך ספונטני
וכמעט מקרי מצד אחד ,ותהליך מכוון הדורש מחויבות והנותר לעיתים קרובות בלתי מושג
מצד אחר.
הדימוי החזותי של פעולת הרס שיוצר וינשטיין יכול להיקרא הן כמעשה של השתלטות
של יסוד טבעי אחד על אחר תוך הרס מוחלט שלו; והן כמעשה של התחדשות — המרמזת
שכמו ביער או במקרה של עור האדם ,צמיחה מּונעת לעיתים מתוך הסרה מחזורית של
חלק מאיבר מסוים .אכן ,ניצוחו של האמן על הלהבות הפועלות על קומפוזיציה מסוימת
מזכיר את תהליך השריפה המבוקרת שיוצרים יערנים כדי לעודד נביטה ולהגן על הנוף
מפני שריפות ספונטניות והרסניות יותר .בעבודה קודמת ,הקשורה לזו (טביעת אצבע,
,)2010עמ‘  107וינשטיין השתמש באותו תהליך על דימוי של טביעת אצבע אנושית .אבל בעוד
צמיחתו מחדש של העור היא תהליך המאפיין יצורים רבים ,טביעת אצבע ,כידוע ,ייחודית
לכל אדם ולכן נעשתה אמצעי זיהוי מרכזי בתהליכי זיהוי פליליים ובמעברי גבול .למעשה,
טביעת האצבע הפכה לכלי ולסמל של שליטה בגישה לחיי היומיום שלנו .רבים מאיתנו,
לדוגמה ,נוהגים כיום להשתמש בטביעת אצבע לשחרור נעילת הטלפונים הסלולריים שלנו.
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זיגמונד פרויד" ,פעולות כפייתיות
וטקסים דתיים" ( ,)1907בתוך:
אבל ומלנכוליה (תרגום :אדם
טננבאום) ,תל אביב :רסלינג,2002 ,
עמ'  .41-29להגדרה קלינית
מתחום הפסיכותרפיה ר' גם:
Harold I. Kaplan and Benjamin
J. Sadock, Synopsis of Psychiatry:
Behavioral Sciences, Clinical
Psychiatry, Baltimore: Williams
& Wilkins, 1998, Chapter 18.5:
"Anxiety Disorders", pp. 326–327.

הטבע ולהנדס אותו ,ובתוך כך לשדר אובייקטיביות או אדישות לכאורה ביחס לנושא הטעון

בפקודתו של גבלס .בשני המקרים בולטת תחושה עמוקה של שיבוש ,כשחלל התצוגה נתפס

כל כך .אסטרטגיה זו באה לידי ביטוי בשני אופנים :או באמצעות בחירה בייצוגים סכמטיים־

כחלל סימבולי וההיסטוריה שלו הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה .גם סוף המאה

מדעיים של אסונות (דיאגרמות ,גרפים ,חתכים) ,או באמצעות טיפול אובססיבי־עמלני.

העשרים ( )1985-1983של יוזף בויס – מיצב שהורכב מ־ 44אבני בזלת מסומנות והוצב

29
אין זה מקרה ,כנראה ,שתקדימים
היסטוריים אלה מחזירים אותנו
לגרמניה ולשואה ,כביטוי פרשני
של התמות שבהן חדור התת־מודע
הקולקטיבי הישראלי.
30
זיגמונד פרויד" ,אבל ומלנכוליה"
( ,)1915בתוך :אבל ומלנכוליה,
עמ' .8

בעבודות מוקדמות כמו  )2002( Blasterאו  ,2002( Space Harrierעתיקות בית הכנסת

לראשונה בגלריה הלאומית לאמנות מודרנית במינכן ,רלוונטי לעבודתו של וינשטיין .עבודה

למשל ,המיר וינשטיין את רגע ההתפוצצות הדרמטי לייצוג סכמטי

זו נקשרה לעיסוקו האובססיבי של בויס במצבי אסון ובדימויי מוות בעקבות הישרדותו

פופיסטי נוסח רוי ליכטנשטיין על אריחי קרמיקה צבעוניים ,שהושטחו ושוקעו באדמה.

מתאונת מטוס בעת שירותו הצבאי בקרים במלחמת העולם השנייה .אבני הבזלת שפוזרו

העבודה צונאמי וקו פי פי ( ,2006מוזיאון ישראל ,ירושלים) מבוססת על דיאגרמה,

בחלל המוזיאון נראו כממצאים ארכיאולוגיים של תרבות פוסט־אפוקליפטית ,ושם העבודה

שהתפרסמה בעיתון בעקבות הצונאמי הקטלני שהיכה את חופי תאילנד ב־ :2004גל צונאמי

הוליך את הצופה למסע בין עבר לעתיד .גם ציורי הארץ החרוכה ( )1974של אנסלם קיפר –

עשוי פרספקס תכלכל התנפץ על יבשה עשויה  MDFהמעוטרת בארבעה דקלים ירוקים

מראות ענקיים של יערות שרופים ואדמה מדברית – עשויים להזכיר ,ולו למראית עין ,חלקים

מפלסטיק .דוגמאות של שברים ( ,2006מוזיאון פתח תקווה לאמנות) מבוססת על תרשים

מסוימים מתוך "שמש בגבעון דום" .רגבי האדמה החרוכים ,העצים הכרותים והצבעוניות

חתך מתוך ספר דידקטי ,שהציג צורות שונות של שברים בשכבות קרום כדור הארץ כתוצאה

העכורה ,הכבשנית ,יוצרים בעבודתו של קיפר אווירת קינה בעקבות חורבן ,ספק שריפת ענק

באוסטיה,

רומא),עמ‘ 59

מרעידת אדמה .בפסל זה הציב וינשטיין דמות של שחקן גולף על דשא סינתטי ,כשתחתיו
נבקעו שכבות הסלע הגיאולוגיות שתורגמו לשפה פיסולית מינימליסטית באמצעות סוגים
שונים של עץ תעשייתי .ברעידות ( ,2007המרכז לאמנות עכשווית חוארטה,

ספרד)עמ‘ 60
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שכילתה את כל אשר בדרכה ,ספק התפרצות וולקאנית או פיצוץ גרעיני.

ואולם ההבדל

המהותי בין עבודות אלה לבין "שמש בגבעון דום" נעוץ ברטוריקה האדישה של וינשטיין –
בהעדר מוחלט של רטט אקספרסיבי ,שבמובן זה עושה אותו קרוב יותר לוורהול.

היה זה ייצוג של תרשים סייסמוגרפי עשוי  – PVCהכלאה בין רעידת אדמה לבין הצונאמי

עבודת אבל ,מלנכוליה ,או חזון אקולוגי–אפוקליפטי

מתאילנד – שנמתחה לרוחב  40מטרים.
הטקטיקה השנייה של ההרחקה בפרויקט "שמש בגבעון דום" באה לידי ביטוי
באמצעות טיפול אובססיבי־עמלני .כאן ,כאמור ,נוספה לפני השטח ולשכבות התת־קרקעיות

עבודותיו של וינשטיין אינן מתמסרות לפרשנות פוליטית צרה ,ולרוב מה שנדמה במבט

מהפרויקטים הקודמים שכבה עליונה של צמר פלדה ,שהודבקה באובססיביות ידנית על פני

ראשון כפוליטי לא תמיד מתכוון להיות כזה .אך בהקשר הנוכחי של ייצוג ישראל בביאנלה

מאות פאנלים כדי לדמות כתמי עובש .כמו בסדרות "ענני אבק" ()2009עמ'  133-132ו"טייפון"

בוונציה ,ובאקלים הפוליטי של  50שנות כיבוש ,נראה שאי אפשר שלא להתייחס אליהן

הפעולה העמלנית מייצרת אשליה של שליטה בסיטואציה כאוטית .במאמרו

גם כך .רשף הטילים ועוצמתם החרדתית והתוקפנית ,מושבות העובש ודימויי הדעיכה

"פעולות כפייתיות וטקסים דתיים" התייחס זיגמונד פרויד למשמעותן של פעולות אובססיביות

והעזובה – כל אלה עשויים להיקרא כמטאפורות לתוגת ההחמצה ,לחרדת הסוף,

(כפייתיות) ,וטען כי אלה נועדו להפחית את החרדה שנגרמת כתוצאה מהאובססיה והן

לתחושות של אסון וחורבן" .שמש בגבעון דום" עשוי להתפרש גם כתגובה לאי ודאות

במקרה של

ולטלטלה שעוברת על העולם בכללותו בשנים האחרונות :מזרח תיכון מדמם ,גלי הגירה

סופות הטייפון וענני האבק ,מהירות האירוע כפי שהוא נחווה בטבע הומרה בעשייה איטית

המערערים על אחדותה של אירופה ,הברקזיט בבריטניה והתחזקותם של אגפים ימניים

ועמלנית כמחווה אבסורדית למאמץ האנושי להשיג תובנה ושליטה .במפלס התחתון בוונציה,

קיצוניים במדינות רבות.

(,)2007עמ‘ 61
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מבטאות מאמץ נואש להשיג ולו מראית עין של שליטה בעולם בלתי נשלט.

לעומת זאת ,מלאכת ההדבקה האיטית כמו מתחרה עם הקצב האיטי של צמיחת נבגי העובש.

במאמרו "אבל ומלנכוליה" הבחין פרויד בין מצב מלנכולי למצב של אבלות :שניהם

מתח זה בין הכאוטי ובין הנשלט ,המתחדד דרך אותו מסלול־עוקף־דרמה שמייצר וינשטיין,

מתאפיינים בדאבון לב עמוק ובאיבוד עניין בעולם החיצון ,כאשר באבל מדובר בהתמודדות

מאיר באור אירוני את השיח הרומנטי השגור על אודות יחסי אדם־טבע־תרבות.

עם אובדן אקטואלי ,ואילו במלנכוליה האובדן אינו בהכרח אובדן ממשי ,אך הוא פוגע

דימויי אסונות וקטסטרופות מוכרים היטב באמנות העכשווית .הידועה שבהם היא
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בדימוי העצמי ועשוי להביא להרס עצמי.

נראה כי "שמש בגבעון דום" הוא שילוב של

סדרת "האסונות" של אנדי וורהול משנות ה־ 60של המאה ה־ ,20שהיטיבה לשקף את

שניהם .פרישתו על פני שלושת מפלסי הביתן מייצרת נרטיב שעשוי להתפרש כאלגוריה

המוטציה שחוללו אמצעי התקשורת באופן ייצוגו של המוות .ואולם "שמש בגבעון דום"

מלנכולית־פואטית לסיפור הישראלי – זה המיטלטל בין מעשי ניסים והארה לבין עזובה,

מעלה על הדעת מגה־פרויקטים אחרים ,שעסקו בדימויים אפוקליפטיים של הרס ,חורבן

הזנחה וכיליון; בין נסיקה מגלומנית לבין התרסקות .הנס האלוהי בעמק איילון – המעשה

ואבל .הראשון ,בעיקר מבחינת הטרנספורמציה של הביתן הלאומי והערעור על הנייטרליות

המיתי ,הגרנדיוזי והאכזרי – נכרך כאן יחדיו עם הפרויקט הציוני של כיבוש השממה ,לצד

שלו כחלל תצוגה ,הוא גרמניה ( ,)1993עבודתו של הנס האקה ,שעקר את רצפת השיש של

ביטויים של קידמה טכנולוגית (טילים) וממשות אורגנית מתכלה (חקלאות העובש); והזמן

הביתן הגרמני בביאנלה בוונציה ,ובכך איזכר את העבר הנאצי של המבנה ,שהוקם ב־1938

הוא הגיבור הראשי המביס את עצמו.
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לקריאה נוספת על הזיקה בין
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בסלוניקי),עמ' 85–82

וגם כאן

טפטים ,פוסטרים שהם טפטים ,שטיחים ,רצפות עץ ,בובות חרסינה ,גג אדום ,לינוליאום.

צמיג בוער ( ,2011קונסטהאלה באזל והביאנלה לאמנות

אלו הם כיסויים וציפויים שונים ,מעין ביגוד ארכיטקטוני עם ערך עצמי נמוך (זול היא

הפרשנות עשויה להתפלג לשני ערוצים מקבילים :המקומי והאוניברסלי .בהקשר הישראלי

בהקשר זה יש לומר ששאלות הנוגעות לאורנמנטיקה וליופי

הצמיג הבוער נקרא כסמל האינתיפיאדה ,ובהקשר גלובלי כסמל של מחאה חברתית .גם

מעולם לא עמדו במרכז ההוויה של החברה הישראלית ,שדגלה בצמצום ובסגפנות ו"דלות

את רשף הטילים אפשר לפרש בהקשר ישראלי כביטוי של תוקפנות המשקף את הסכסוך

החומר" דבקה בה כסימפטום .לאורך שנים ,כחלק ממורשת דור החלוצים ,קידש הקוד

הפוליטי במזרח התיכון ,ובהקשר אוניברסלי כביטוי כללי לאלימות צבאית ולפוטנציאל של

האתי־התרבותי המקומי ערכים של פשטות ,צניעות ועוני חזותי והעדיפם על פני פאר בורגני.

הרס מעשה ידי אדם בכל מקום על פני כדור הארץ .אלא שכאן ,ההקשר הכללי ,המיקום

על רקע זה מעניינת הזיקה שווינשטיין מצביע עליה בין קישוטיות לנוסטלגיה" :שניהם

הספציפי והקונקרטיות של הדימוי מעמידים חלק זה של ההצבה כסוג של מענה או פתרון

מנסים ליצור יופי ביחס לדבר שנקרא 'מציאות' :האחד דרך עיצוב זיכרון ,השני דרך עיצוב

לרצף סימני שאלה ,שמעוררת החוויה של השהות בשני המפלסים התחתונים .מה טבעו של

המרחב .שניהם פסדה :האחד של קיר והשני של עבר .הנימוק לנוכחותם קשור בצורך לייצר

האסון? מה גרם לנטישה? האם יש קשר בין העובש והריקבון שפשו בקומות התחתונות
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לבין נוכחותם של הטילים במפלס העליון? לא ניתן לחלץ מתוך העבודה תשובות מפורשות,

25

אולי מילה מדויקת יותר)".

נסבלות ,וכמו בעיצוב ,גם בנוסטלגיה ,יש פשטניים (קלים להבחנה) ויש מתוחכמים יותר".

מעניין שזיקה זו מתקיימת גם בפרויקט הנוכחי :את שרידי האורנמנטיקה בקומת הכניסה

אך ברור לעין שנסיבות ההרס והכיליון – מעשה ידי אדם הם.

אפשר לקשור עם נופי העמק החקוקים בתודעה הישראלית – בין אם זה עמק יזרעאל בחושך

גם במפלס זה בולט ,לפיכך ,עיסוקו המתמשך של וינשטיין בניסיון ללכוד את הרגע

ובין אם נהלל בשמש שיש – ביחס לרעיון הנוסטלגיה (קישוט העבר) וההתרפקות על "הימים

ולהקפיא את הזמן .למעשה ,זהו מימוש פיסולי ,פיזי וחומרי של תופעה פיזיקלית (תמרות

הטובים ההם" .שכן ,הפתרון הנפוץ והזמין ביותר להתמודדות עם עריצות הזמן והמחשבות על

אש ועשן) המאופיינת בתנועה מהירה ובהשתנות מתמדת ,תוך עצירתה בזמן ,בהרף העין

העתיד הוא ההתפלשות בביצת הנוסטלגיה ,הניזונה תמיד מהעבר .ואכן ,תאוות הנוסטלגיה

שאחרי .בדומה לעבודות קודמות ,שבהן מימש בחומר והעניק צורה לדימויים הנחווים

27

היא תופעה מוכרת היטב בקרב ישראלים שחרדים מעתיד נטול תקווה.

כחסרי צורה (אש ,ענני אבק ,סופות) ,גם כאן המרת מהירות האירוע באיטיות יצירתו מנסה

פסדה זו של אורנמנטיקה ועיצוב קיבלה ביטוי מזוכך בתערוכתו האחרונה של וינשטיין

למתוח את חוויית הזמן – להמיר הרף עין לימים ולחודשים רבים .בנוסף ,השימוש בחומרים

שם התחקה אחר אסתטיקה

כה סתמיים ,חסרי כל ייחוד אקספרסיבי ,כמו גם זיקפת השיגור העוצמתי ,המנוגדת לכליה

מסחרית של חנויות שטיחים וחללי תצוגה לעיצוב הבית הממוקמים סמוך לגלריה .התערוכה

השכבתית הנערמת על הקרקע ,מחדדים את הפער בין הדימוי הטעון כל כך מבחינה

התבססה על דימויים וחומרים מתוך הביוגרפיה האמנותית של וינשטיין ,כאשר פריטי המיצב

דרמטית לבין העקרות הרגשית הכרוכה בביצוע הסיזיפי של העבודה .באמצעות אסטרטגיה

הדהדו עבודות שטיחים ומיצבי רצפה מוקדמים ,שהוצגו כדגמים וכקטלוגים לבחירת הלקוח.

זו מנסה וינשטיין להסיט את המחשבות ממשמעותו הסימבולית־הפוליטית של הדימוי

באסטרטגיה של ציטוט עצמי המגחך על קלישאות ביקורתיות כמו "מיחזור עצמי" ,בהילוך

לנוכחותו החזותית ולחושניות הטקטילית החומרית שלו ,או במילותיו שלו "להמיר את

אחורי לכאורה ,השיב וינשטיין את החומרים לתפקידם המקורי כחומרי גלם זולים ,ובתוך

הסימבולי בקונקרטי".

"הילוך אחורי" ( ,2016גלריה גורדון ,תל

אביב),עמ' 99–92

כך הדגיש את הפן "המסחרי" של החומרים ושל מכלול יצירתו :דגמי פיסות הפאזל של

לתפיסתו של וינשטיין ,אפשר לקרוא מטאפורית את מהות הסכסוך הישראלי־פלסטיני

עמק יזרעאל – שהורכבו במקור משטיחי משרד זולים – חזרו לצורתם המגולגלת ,הפעם

באמצעות שאלת האבחנה בין אורגניות לבין מלאכותיות .שכן ,ליבת הסכסוך היא שאלת

כשטיחים שלמים בדגמיות צבעונית עזה ,הנערמים כסחורה במחסן או מוצגים כדוגמיות

האותנטיות של השייכות למקום – מי משני העמים משתייך לאדמה באופן אורגני ומי הוא

לדפדוף על פי היגיון קטלוגי; ומשטחי ה־ MDFשל אדמת החולה המבוקעת התגלגלו חזרה

נטע זר בה? במובן זה ,הפרויקט "שמש בגבעון דום" כולו עשוי להיקרא כמטאפורה לשאלת

לייעודם המקורי כפריטי נגרות של ארונות מטבח מדוגמים.

ליבה זו ,שהרי כל כולו תעתוע בין אלמנטים אורגניים למלאכותיים ,בין הממשי למתחזה –
בין עובש אמיתי שצומח בזמן ממשי לעובש מלאכותי ,מתורבת ומבוית המודבק על פאנלים,

רטוריקה אדישה של הרס עצמי

נארז ומוטס מתל אביב לוונציה ,שם הוא מתחזה לעובש אמיתי.
אל על ,כמו גם הפרויקט כולו ,נקשר לעיסוקו המתמשך של וינשטיין בייצוגים של
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לצפות ממנו לנוף עמק יזרעאל בחושך ,מוצבת העבודה
במפלס העליון ,שאפשר ְ

אסונות ,בין אם אלה מעשה ידי אדם ובין אם אלה אסונות טבע – תופעות דרמטיות וכאוטיות

הפיסולית אל על ( .)2017היא מדמה אזור שיגור (של טילים או לוויינים) ,רגע לאחר

שהתרחשותן בזמן מהירה יחסית .העובש הפוסט־אפוקליפטי ,תמרות האש והעשן שלאחר

השיגור ,כשעל האדמה נראים עקבות ההדף שלאחר הניתוק מהקרקע והנסיקה לשמים.

השיגור ,מצטרפים לשורה ארוכה של תופעות טבע וקטסטרופות שטופלו על ידו בעבר :גלי

רשף המפץ ,הבעירה והעשן עשויים אקרילן וסיבי לבד המחפים באווריריותם הצמרירית

צונאמי ,פיצוצים ,שריפות ,סופות ורעידות אדמה .בכל אלה בולטת אסטרטגיית הריחוק של

על קונסטרוקציה אלכסונית המזדקרת אל על .זהו המשך ישיר של מיצב השעווה והאקרילן

וינשטיין ,המשקפת אירוניה עצמית לנוכח עצם הפעולה האמנותית שמבקשת לביית את
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21
הדס מאור" ,על העבודה חוליות",
בתוך :רקמת פעולה (קט') ,מוזיאון
הרצליה לאמנות עכשווית.2004 ,
22
גל וינשטיין ויז'י מיכלוביץ',
"וינשטיין את מיכלוביץ' חומרי
בניין :שיחה מקוונת" ,בתוך :גל
וינשטיין :עמק החולה ,עמ' .49
23
שם ,עמ' .64

"רדודים" ו"נטולי סוד" (עומק או מהות) ,כאלה שיש להם רק פני שטח/עור ,ללא כל ציפוי

ובלתי צפוי ומגולמת בביטוי המטאפורי "הארה" .בכך היא מעצימה את האירוע הניסי של

חיצוני ,ולא ניכרים בהם עקבות הזמן ,באופן שמאפשר לו להימנע מלכסותם בצבע או בכל

שיבוש חוקי הטבע ,שהעבודה ירח בעמק איילון מתייחסת אליו .האש פועלת על המוח

תוספת שתשנה את פניהם; ( )3חומרים שנובעים מתוך היגיון תעשייתי של ייצור המוני וזול,

כדימוי ציורי בתנועה ומעלה על הדעת תהליכי חשיבה ,שכל ותבונה ,אך בה־בעת מציינת גם

נוחים ומהירים ליישום; ( )4חומרים ששומרים על הזיקה לחומר הטבעי שהם עשויים ממנו ,אך

שיבוש ,התאיינות והתכלות (כמו ,למשל ,במחלת האלצהיימר).

הם מעובדים ,גרוסים ודחוסים ("קציצות חומר") ונוצרים בהליך תעשייתי תוך ניצול שאריות

המוח האנושי העולה באש יכול להתפרש גם כביטוי צורני ל"הומו סאפיינס קומבוסטאנס" –

של חומר אחר ומוסטים מהייעוד המקורי שלהם .כאלה הם ,למשל ,לוחות  MDFשעשויים

ביטוי שטבע האנתרופולוג דני רבינוביץ ומשמעו "האדם ההוגה השורף" .על פי הצעתו ,זוהי

העצית ,או צמר פלדה שאיבד בתהליך ייצורו את
סיבי עץ ובתהליך זה איבדו את זהותם ֵ

קטגוריה חדשה לתת־המין של הומו סאפיינס ,שהתפתח במהלך האנתרופוקן (עידן האדם),

החוזק ,המוצקות והעוצמה הנקשרים לפלדה; ( )5חומרים שמייצרים פער חווייתי בין הנִ ראות

מאז תחילת המהפכה התעשייתית" .מושג זה מדגיש שהמהפכה התעשייתית התבססה,

שלהם ובין ידיעת מהותם ,כלומר כאלה שמאפשרים לו ליצור אפקט המהופך למהותם ,למשל

ביסודה ,על שינוי דרמטי באופן השימוש באש .מבעירה ספוראדית של כמויות קטנות של

רכות פרוותית המושגת משביבי מתכת ,או במילותיה של הדס מאור" :שימוש מושגי מושכל

עץ חי ,עברה הציוויליזציה התעשייתית לשריפה בקנה מידה אדיר של דלק מחצבי – פחם,

בפער האימננטי המוכר בין פני השטח למהות ,כשמראית העין בעבודה הופכת למראית אין,

נפט וגז טבעי .שריפה כזו איננה יכולה להיראות עוד כמרכיב טכני שנלווה לעידן המודרני.

ומושכת את העבודה כולה אל עבר מושג הסימולקרה של בודריאר" 21.במובן זה ,התוספת של

היא הפרקטיקה הטכנולוגית שכוננה אותו והיא שמגדירה גם עתה את הממשק שבין האדם

העובש – חומר שהוא גם חי ,גם צומח וגם דומם – ועצם השימוש בנבגים חיים כחומר גלם

24

למערכות הטבע תומכות החיים שעליהן הוא נשען ושאותן הוא מכלה בנחישות כה רבה".

ניסיוני חותרים תחת רעיון הסימולקרה ומפוגגים כליל את הפער בין המסמן למסומן ,שהרי

"האדם השורף" בהקשר הנוכחי הוא לא רק זה שמכלה דלק מחצבי על פני כדור הארץ,

זוהי האמת האבסולוטית והטבעית ביותר של החומר ,זהו הדבר עצמו.

אלא גם זה שמכלה את ימיו (ואת עצמו) בפיתוח כלי משחית בקונפליקט חסר תכלית על

בהתכתבות בין וינשטיין לבין האמן יז'י מיכלוביץ' ,שקדמה לתערוכה "עמק החולה",
התמקדו השניים באזורי הסף שבין דימוי לחומר" .איך אפשר לשקר בעזרת האמת (של
22

הווידיאו הספורות שלו הן לפיכך שלוחות של עבודותיו הפיזיות הנייחות ,אלה המחייבות

צמר הפלדה מאפשר לווינשטיין להעלות אסוציאציות של אבק ,צילום גרעיני ,רישום מהיר,

יסוד של תנועה ורצף של זמן .בדומה לעיקרון העומד ביסוד הארה ,בעבודה הצתה

ובמקרה זה אפילו צמיחה של עובש ,כלומר ייצוגים של פעולה ספונטנית או אורגנית ,כאשר

()2008עמ‘ 54

בפועל אפקט זה נוצר בתהליך עמלני ,מלאכותי ורב־מאמץ .צמר הפלדה מאפשר לו גם

יער אורנים ,שנוצר באמצעות הדבקה של צמר פלדה ,באופן שהאש הממשית איננה חורכת

להשיג אפקט של טשטוש פרגמנטלי או "ציור לא מגולח" ,שנקשר ,לדברי מיכלוביץ' ,לאותו

את המצע ואיננה מאכלת את הנייר ,אלא מתפשטת לאורכו ועל פני שטחו .ביפית וסנו

הוא תיעד בווידיאו שריפות יער המתרחשות על פני רישום גרעיני וצפוף של

חלק עצום בתולדות האמנות המודרנית ,שאפשר לכנותו מולקולריזציה (או אטומיזציה)

()2005עמ‘  79–78הוא שילב כלבים חיים בתוך המיצב עמק החולה ,כקריצה לעבודתו הידועה

23

של יוזף בויס אני אוהב את אמריקה ואמריקה אוהבת אותי ( .)1974בעבודה עושה רוח

בפרויקט הנוכחי מקבלת "אטומיזציה" זו של הדימוי משמעות נוספת ,שהרי בתהליך

()2013עמ‘  86תיעד סופת טורנדו שיצר בסטודיו באמצעות מברגה שמלפפת צמר ,שהתרומם

האורגני של פירוק החומרים מֹושבֹות הנבגים הן אלה שבונות את הדימוי .במילים אחרות,

מעלה בתנועה סיבובית וניתק אט אט מפני השטח של הלוח שעליו הודבק .בכל העבודות

העובש הוא גם החומר וגם התגלמות הפירוק שלו.

הללו ,כמו גם בהארה ,הפעולה הממשית בזמן מוטמעת בתוך העבודה עצמה והפער בין

של הדימוי – משבירת קרני האור אצל האימפרסיוניסטים ועד עידן הפיקסלים של היום.

https://homocombustans.
com/2009/10/19/
/homocombustans

טריטוריה ,בהוויה מתמשכת של הרס עצמי.
גל וינשטיין איננו אמן וידיאו ,אלא אמן שנקודת המוצא שלו היא חומר ומצע .עבודות

הּפנים (המהות) שלו?
החומר)?" שואל וינשטיין .וכיצד מעידים פני השטח של החומר על ְ

24
עוד בנושא זה ר' בבלוג של
פרופ' דני רבינוביץ "הומו
סאפיינס קומבוסטאנס":

הטבעי למלאכותי שב ומיטשטש.

האדם ההוגה השורף
בין קישוט לנוסטלגיה :על טקטיקה של הילוך אחורי
עבודת הווידיאו הארה ( ,)2017המוצגת כחלק מפרויקט

זה,עמ‘ 102

עשויה להאיר כוונות

ומשמעויות הטמונות בעבודת הנוף ירח בעמק איילון ובפרויקט בכללותו .היא מבוססת
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בנחוש ,עמיד ובלתי נראה אפשר לראות מבעד לכתמי העובש ,בעיקר על הקיר הימני,
קיר,עמ' 35–34 ,10

על דימוי של מוח אנושי עשוי צמר גפן ,כרישום סכמטי בחתך אופקי המזכיר קורי עכביש.

שאריות של אורנמנטיקה ,מעין שרידים של ציורי

העבודה מתעדת למעשה את התפשטותה של אש ממשית שהצית וינשטיין בצמר שנדלק

שהופיע בעבודת חלון מוקדמת ללא כותרת ( ,2001המכון לאמנות בסן

ואינו מתאכל ,תוך שהבעירה משתרגת לאונות המוח ולוחכת את קרומיו ,קליפותיו ופיתוליו.

לאורנמנטיקה ,או מה שווינשטיין מעדיף לכנות "קישוט" ,תפקיד מרכזי ביצירתו ,שכן

שמה של העבודה מעיד על קונקרטיזציה של התגלות ,של תובנה המתגלה באורח פלאי

המילה "קישוט" (דקורציה) כוללת לדבריו "את כל המשפחה ,קרי :אורנמנטים ,וילונות,

המזכירים את אופי העיטור
פרנסיסקו).עמ‘ 56
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16
מירצ'ה אליאדה ,המיתוס של
השיבה הנצחית :ארכיטיפים
וחזרה (מצרפתית :יותם ראובני),
ירושלים :הוצאת כרמל.2000 ,
17
העבודה שמש שיש הופקה
באיטליה והוצגה בתערוכת
יחיד של וינשטיין בגלריה
ריקארדו קרספי במילנו ב־.2014
מהלך זה של "מיחזור עצמי"
קיבל ביטוי מזוכך בתערוכה
"הילוך אחורי" (גלריה גורדון,
תל אביב.)2016 ,

קטסטרופות קוסמיות אחרות מבטאים את התפיסה המחזורית של היעלמות האנושות

בישראל – מקום שבו האדמה נוכסה ושועבדה להיסטוריה ולצרכי המדינה ,הדת והלאום –

והופעתה מחדש ומגולמים בטקסי הירח ,המתייחסים למחזוריות היעלמו ותחייתו .במובן

נגוע מלכתחילה במיתוסים לאומיים ,באמונה או בערעור על האמונה ששורשינו משוקעים

16

זה ,על פי אליאדה ,מות הירח ומות האנושות הכרחיים להתחדשותם.

נוכחותם של

הירח והשמש בפרויקט זה מחדדים את ההיבט המיתי של הנרטיב ההיסטורי־הכרונולוגי,

כביכול במצולות הקרקע של האזור.
תולדותיה הקצרות של האמנות הישראלית רצופות תיאורי נוף המבטאים את ערכי
18

בהקשר זה ,עבודות הנוף של וינשטיין משקפות

המיוצג דרך מושגים של המתה והחייאה ,שואה ותקומה ,ייבוש והצפה ,אך אופני הטיפול

החברה ,הפוליטיקה ותהפוכות הזמן.

והרטוריקה כמו מקלפים את שכבות הנוסטלגיה ,ונוגעים בפני השטח שהם בה־בעת גם

את המורכבות של תפיסת הנוף העכשווית בישראל ,ולא פחות מכך את ההכרה בעובדה

ליבת הזהות הקולקטיבית.

שלפוליטיקה מאחזים בכל גבעה ועמק .בנוסף ,מקורות ההשראה לעבודות הנוף שלו
מצויים בדרך כלל לא בטבע עצמו אלא בספרים או באינטרנט – כלומר בטבע שעבר תיווך

נופים הם לפעמים אוטופיה מרוסקת

ועיבוד לתרבות .אלה הם תמיד נופים מעובדים ,כאלה שכבר נחוו ,נכבשו וקובעו בתודעה
הקולקטיבית .וינשטיין כמו מבקש להחיות דימויים איקוניים סנטימנטליים מתוך הנוף
(,)2014עמ‘ 49

הישראלי ולהמיר את הסנטימנט הקשור בזיכרון קולקטיבי [ ]touchingבסקרנות לגעת

ממוקם בחצר הפנימית של הביתן .גם כאן זוהי גרסה מאוחרת לעבודה מוקדמת יותר,

בעבודות [ ]touchבאופן פיזי .בחלקות המעובדות של אדמת העמק המפורקת – בין אם

מהלך של "מיחזור עצמי" שמאפיין את יצירתו של וינשטיין באופן שמייצר היסט משמעות

היא עשויה שטיחי משרד ,שיש ,צמר פלדה ובין אם היא מצמיחה נבגים של עובש אמיתי –

מיצב רצפה זה ,שנעשה בעקבות עמק יזרעאל

לא נותר לפיכך אף לא בדל של התרפקות נוסטלגית או רומנטית .נופי הערגה והחלום של

חלק אחר של הפרויקט ,שהוא יחידת הנוף השלישית שנכללת בו ,שמש שיש

17

והקשר התצוגה.
בשל שינוי החומר ֶ

()2002עמ‘  68–66ונהלל (מעונן חלקית) ( ,2005מוזיאון חיפה לאמנות)עמ‘  50מתייחס לנהלל,

העבר הפכו לאוטופיה שהתרסקה ,למחוזות הסיוט של ההווה והעתיד.

מושב העובדים הראשון שהקימו אנשי העלייה השנייה והשלישית ,שעלו לארץ ממזרח
אירופה בשני העשורים הראשונים של המאה ה־ .20היישוב תוכנן על ידי האדריכל ריכרד
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Site Exhibition of Contemporary
" ,Israeli Artבאוצרות משותפת עם
שריל הארפר ,גרשמן  ,Yפילדלפיה,

.2002
19

איך אפשר לשקר בעזרת האמת (של החומר)?

קאופמן ונבנה בצורת עיגול כביטוי הולם לאידיאולוגיה שוויונית אוטופית .בטבעת החיצונית
הוכשרו החלקות החקלאיות ,בסמוך לחלקות נבנו צריפי החקלאים ובחלקו הפנימי של

את הרעיון של שליטה בזמן ואת יצירת האשליה של אפקט שיני הזמן מיטיב וינשטיין לבטא

המעגל נבנו מוסדות הציבור וצריפיהם של עובדי הציבור.

באמצעות החומרים שהוא עובד איתם .כאמור ,בעשור האחרון מרבה וינשטיין להשתמש

במיתולוגיה הישראלית ,נהלל הוא שם נרדף לעבודת כפיים עברית ,להגשמה ולשורשיות

בצמר פלדה כחומר המדמה "רישום" ובצמרים צבעוניים אחרים לצרכי עבודות המדמות

כפרית ,ופרדוקסלית גם למקום צמיחתה של האריסטוקרטיה הישראלית החדשה .שתי

"ציור" .ואכן ,סוגים שונים של צמר מתכתי ,לבד פרום ,אקרילן המשמש כחומר למילוי

העבודות המוקדמות הורכבו כפאזל מפיסות דשא סינתטי ושטיחי משרד זולים בשלל גוני

כריות ועובש אמיתי – הם החומרים שנרקם מהם פרויקט זה .הבחירה בצמר פלדה – חומר

ירוק ,צהוב וחום .בחצר הביתן בוונציה ,לעומת זאת ,הותאם הפאזל לסביבה האיטלקית והוא

תעשייתי קשה ומחוספס המוסתר בדרך כלל עם חומרי הניקוי מתחת לכיור המטבח –

עשוי שיש קררה ואבנים אחרות בשלל גוני אפור ,ירקרק ,חום ובז'־צהבהב ,כשהניגודיות

הפך לתו היכר של עבודותיו .עם השנים פיתח וינשטיין שליטה מירבית ומיומנות טכנית

בין הצבעים מייצרת אפקט של קרני שמש המפציעות מהמרכז .האסטרטגיה של וינשטיין —

גבוהה המאפשרת לו לאלף את החומר הברזלי כאמצעי ציורי ,ככלי רישומי אשלייתי,

לייצג את היישוב המיתולוגי כמשחק הרכבה לילדים — פעם אחת משטיחים ופעם שנייה

המייצר אפקט של פלומה ,בין דו־ממד לתלת־ממד .פרימת פקעת הצמר ופעולת ההדבקה

משיש המשמש למטבחים או למצבות ,מעלה שאלות חברתיות ופוליטיות ,המערערות על

העמלנית והאיטית של השבבים נעשית על גבי מצע דביק (נייר או עץ) ,ובלשון האמן זוהי

ההקשר המיידי של הדימוי המוכר כל כך (לעין ישראלית) .היישוב הפורה והרוחש חיים נעשה
ֶ

"פעולה הפוכה להסרת שערות מהגוף בעזרת שעווה [ ]...נוכחות צמר הפלדה על המצע

משטח עקר ,סינתטי ומבוית ,הניתן לפירוק ולהרכבה מחדש ,בכל מקום ,מחומרי המקום.

מעלה תחושה כאילו הדימוי צומח במהלך הזמן [ ]...באופן אורגני מהמשטח שעליו הוא

התייחסויות לנוף שיקפו לאורך תולדות האמנות את יחסו של האדם אל הטבע,

18
הפרחת השממה באמצעות
חקלאות מתקדמת היתה ערך
עליון עבור ה"יהודי חדש" ,זה
החי מעבודה על אדמתו .ואכן,
עד שנות ה־ 70של המאה ה־20
התגייסו האמנים הישראלים ,גם
אם לא תמיד במודע ,לשרת קו
אידיאולוגי זה מתוך חרדת קודש
כלפי המקום .אחרי מלחמת יום
הכיפורים ,ובמהלך שנות ה־,80
החלו להסתמן סדקים בחזית
המאוחדת .עבור הדור הפוסט־
ציוני" ,נוף"" ,טריטוריה" ו"אדמה"
הפכו למושגים פוליטיים טעונים.
עוד בנושא זה ר' :תמי כץ־פרימן,
"LandEscapes: Mysteries of
" ,the [Holy] Landטקסט מלווה
לתערוכה "LandEscapes: A Multi-

19
שאלה זו מהדהדת את דבריו
של סלבוי ז'יז'ק על אודות
המושגים "אמת" (סובייקטיבית)
ו"ידע" (אובייקטיבי) השגורים
בפסיכואנליזה הלאקאניאנית.
"אתה יכול לשקר במסווה של
אמת ...או לומר את האמת
במסווה של שקר" .ר' :סלבוי ז'יז'ק,
על הסופר־אגו ורוחות־רפאים
אחרות (תרגום :דריה קסובסקי),
תל אביב :רסלינג ,2000 ,עמ' .48
20
גל וינשטיין" ,לוחות זמנים",
פרוטוקולאז' ,עמ' .351

20

מודבק ,כמו זיפים או עשב".

החל מתפיסות רומנטיות ועד ביטויים שונים של אמנות אקולוגית ואמנות אדמה.

ככלל ,עקרונות הבחירה של וינשטיין בחומרים והתאמתם לנושאים השונים שהוא עוסק

בהקשר ישראלי עכשווי ,אי אפשר לנתק את הנוף מהפוליטיקה ,והוא לעולם יהיה צרוב

בהם מיטיבים לשקף את אחת הפרדיגמות המודרניסטיות המובהקות בדבר "רגישות החומר"

באש הסכסוך הישראלי־פלסטיני והוויכוח הישראלי הפנימי .שלא כמו אמנות האדמה

וה"אמת של החומר" .קווים משותפים לסוג החומרים המככבים בעבודותיו )1( :חומרים נטולי

האמריקאית ומקבילתה הבריטית ,שנתפסה כעיסוק באידיאות אוטופיות ,קוסמיות

הילה ,מוכרים ויומיומיים ,שמזוהים עם העולם הממשי ושמהותם שימושית ,כמו למשל:

ומטאפיזיות וכחלק מהמאבק על הגדרת חללים אלטרנטיביים למוזיאון ,העיסוק בנופים

צמר גפן ,שטיחים סינתטיים ,צמר פלדה ,לבד ,צינורות ביוב ,רעפים ,לוחות  )2( ;MDFחומרים
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Moshe Pearlman, In the Footsteps
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and Nateev Publishing, 1973,
Chapter 5, pp. 171–204.
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לאחרונה התפרסמה בעיתונות
הישראלית כתבה על כך שחוקרים
ישראלים מאוניברסיטת בן
גוריון בנגב מצאו לכאורה הסבר
אסטרונומי לנס המקראי .במחקר,
פרי שיתוף פעולה בין פיזיקאי,
חוקר מקרא וארכיאולוג ,נטען
כי הנס שמתואר בספר יהושע
היה תופעה טבעית של ליקוי
חמה טבעתי ,שהביא להסתרה
של השמש על ידי הירח לכמה
דקות .לדברי החוקרים ,שהתבססו
על תחשיבי סוכנות החלל
האמריקאית (נאס"א) ,מיקומו
ועיתוי התרחשותו של הליקוי
עשויים להתאים לסיפור המקראי.
(עידו אפרתי" ,חוקרים ישראלים
מצאו הסבר אסטרונומי לשמש
בגבעון דום" ,הארץ)16.1.2017 ,
11
על תפיסת הנס המקראי ועל
משמעותו הספציפית של נס
"שמש בגבעון דום" כחלק
מהמאבק להכפיף את השמש
לקוד המונותיאיסטי במרחב
המסופוטמי ,ר‘ הרחבה במאמרו
של יאיר זקוביץ בקטלוג זה,
עמ' .148–144

מלכי הכנענים לפני רדת החשיכה ,ציווה על עצירת סיבוב כדור הארץ ועיכוב מהלך הזמן:

מיתוס הקפאת הזמן והחתירה כנגד תנועתו החד־כיוונית לעבר הקץ הבלתי נמנע איננו

"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון!" אלוהים שעה לבקשתו והשמש עצרה את מסלולה.

ייחודי למקרא .רעיון זה מופיע בגרסאות שונות בתרבויות קדומות ונקשר לא אחת למגלומניה

מעשה ניסים זה ,שנכפו בו לכאורה יסודות אמוניים על כוחות פיזיקליים ,עשוי להתפרש

ולהיבריס (חטא היוהרה) .הקושי האנושי לקבל את מוגבלות הקיום הקצוב ,את הסופניּות

בהקשר הפוליטי הנוכחי של מדינת ישראל כתפיסת מציאות מעורערת ,שנעה בין מגלומניה

המלאה והמוחלטת ,הוליד מיתולוגיות רבות סביב הזמן השרירותי הפועל עלינו כהכרח .באפוס

והכחשה לבין אמונה נחושה בבלתי אפשרי .ואולם יותר מכך ,הוא משקף את האיווי האנושי

המסופוטמי עלילות גלגמש ,למשל ,מדובר בשאיפה לעצור את הזמן במובן של השגת נעורים

האוניברסלי לעצור את הזמן.

אבודים וחיי נצח (גלגמש ,באופן פרדוקסלי ,היה מוכן לשלם על כך בחייו) .סטורן (כרונוס),

המקור החזותי לדימוי הנוף לקוח מתצלום של עמק איילון המופיע באלבום בעקבות

אל הזמן במיתולוגיה היוונית והרומית ,בולע את ילדיו כדי למנוע את המשכיות הדורות ובכך

משה ,שיצא לאור באנגלית (בישראל ,בארצות הברית ובקנדה) ב־ .1973באלבום מתוארת

כביכול מנציח את ההווה ומבטל את העתיד .ואולם מעבר לכל אלה ,הדיסציפלינה של האמנות

שיבת עם ישראל לארץ המובטחת בליווי תצלומי נוף וממצאים ארכיאולוגיים התומכים

היא אולי אחד התחומים הבולטים ביותר שנוכח בהם האיווי התמידי לעצור את הזמן ,ולו רק

לכאורה במיתולוגיה המקראית .הספר הופק בשיתוף מחלקת העתיקות והמוזיאונים של

בשל הרצון להנציח באמצעות היצירה תמונת מצב מסוימת ,הלך רוח או חזון" .שמש בגבעון

משרד החינוך והתרבות ,והוא משתייך לז'אנר הכתיבה הפסבדו־ארכיאולוגית־מדעית

דום" הוא במובן זה מיצב שעוסק בפגעי הזמן ובמאוויים לעצור אותו.

המביאה את סיפורי המקרא כעדות היסטורית לבעלות על הארץ .פרק שלם בספר מוקדש

עריצות הזמן והניסיון האנושי לשלוט באיתני הטבע לצרכי כיבוש (היבריס) – רעיונות

לכיבוש הארץ בידי יהושע בן נון 9.וינשטיין הפקיע את תצלום הנוף הסימבולי הקדום

אלה הופיעו גם בעבודות קודמות של וינשטיין ,ובמיוחד בתערוכה "עמק החולה" (,2005

מהספר ,ויצר את הדימוי מחדש בטכניקה עמלנית של הדבקת לבד צבעוני וצמר פלדה על

ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו).עמ‘  77–69תערוכה זו התבססה על אלבום התצלומים

לוחות עץ שהורכבו יחד לממדי ענק.

ההיסטורי של פטר מירום שירת האגם הגווע ( ,)1960שתיעד בתצלומי שחור־לבן את

לפי הסיפור המקראי ,במהלך כיבוש הארץ ,מלכי ירושלים ,חברון ,ירמות ,לכיש ועגלון

ימת החולה בתהליכי ייבושה בתחילת שנות ה־ 50של המאה ה־ .20וינשטיין יצר ,בתהליכי

כרתו ברית ("ברית הדרום") כנגד גבעון ,שהיתה בת־ברית של ישראל ,והכריזו עליה מלחמה.

גריעה וגילוף בלוחות  ,MDFעבודת רצפה עצומת ממדים ,שדימתה אדמת חרסית מבוקעת,

בני ישראל בהנהגת יהושע נחלצו לסייע לגבעונים ,הביסו את צבאות הדרום והרגו את

לצד עבודות תבליט גדולות ששיחזרו באמצעות צמר פלדה שישה תצלומים אלגיים מספרו

מלכיהם .הנס המדובר אירע במהלך המרדף אחר הצבאות הנסוגים .כשהשעה התאחרה,

של מירום.

יהושע חשש שלא יספיק לסיים את הקרב עד הלילה ושחיילי האמורי ,שהיטיבו להכיר את

חקלאית היה חלק מ"כיבוש הקרקע" של ראשית הציונות – "שעבוד הטבע [לטובת] חזון

השטח ,ינוסו בחסות החשכה .יהושע ציווה אפוא על השמש לעצור ועל כדור הארץ לחדול

13

'כיבוש השממה' של החברה המתחדשת המאמינה כי לאל־ידה לשנות סדרי בראשית".

מסיבובו על מנת לאפשר לעם ישראל להעצים את הניצחון במערכה ולהרוג את הנסים

ואולם הוא מסמן את "סוף עידן התמימות של הפרויקט הציוני המודרניסטי" ,שכן הוא
14

על נפשם .דעת הפרשנים חלוקה ביחס לטיבו של הנס הסנסציוני והחריג ,שנחשב לאחד
הכבירים (שלא לומר האכזריים) אי פעם ,שכן הוא מדגיש את היות האל מחוץ לזמן האנושי.

 40שנה לאחר מכן ,בתחילת שנות ה־ ,90החל מהלך הפוך של הצפת השטח לצורך שיחזור

תמצית הפלפולים והפירושים המלהטטים סביב השאלה ,האם אכן השמש והירח עצרו

החולה ושיקום השמורה ,בבחינת הודאה בכישלון .וינשטיין התייחס לתיקון הטעות כאל

מלכת ואם כן לכמה זמן – נעה בין הפשט לדרש :בעוד חז"ל הבינו את הנס כפשוטו וטענו

ניסיון להחזיר את הזמן לאחור וראה את המאמץ הכפול – הן לייבש והן להציף – "כפעולות

כי השמש עמדה ברקיע ולא נעה עד שהסתיים הקרב ,היו פרשנים שלא קיבלו את משמעות

אבסורדיות המנסות לייצר באופן שרירותי ומלאכותי יחידת נוף :בשנות ה־ 50להכשיר קרקע

הפסוקים כפשוטם.

שהרי ,כיצד ייתכן שיהושע הפליא במעשי מופתים אף יותר ממשה,

13
מרדכי עומר" ,לחזור אל מקום
הפשע' :עמק החולה' של גל
וינשטיין בעקבות שירת האגם
הגווע של פטר מירום" ,בתוך :גל
וינשטיין :עמק החולה (קט') ,ביתן
הלנה רובינשטיין לאמנות בת
זמננו ,מוזיאון תל אביב לאמנות,
 ,2005עמ' .34
14
אלן גינתון" ,עמק החולה :אופרה
בשלוש מערכות" ,שם ,עמ' .23
15
גל וינשטיין" ,לוחות זמנים" ,בתוך:
פרוטוקולאז' ,בצלאל אקדמיה
לאמנות ועיצוב ,ירושלים,2010 ,
עמ' .354

הפרויקט הלאומי השאפתני לייבש את ימת החולה על מנת להכשירה כאדמה

נתפס מאוחר יותר כמפגע אקולוגי וכמהלך שגוי שפגע באיזון הטבעי של האזור.

10
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12
הדימוי של אדמת החרסית
המבוקעת מוכר גם מכרזות קק"ל
בשנות ה־ 60של המאה ה־.20

15

חקלאית ,ובשנות ה־ 90לייצר שמורת טבע".

ואכן,

בניסיון להמיר תהליכי היווצרות טבעיים

שעליו נאמר "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" .פרשנים אלה נתפסו ללשון המרומזת

בתהליכי ייצור שיטתיים (לפסל אדמה במקום להרטיב ולייבש) ,התייחס וינשטיין לרעיונות

והנסתרת של סיפור המעשה והעדיפו לראות את עצם הניצחון במלחמה כנס (הלוחמים

מגלומניים של שליטה בזמן ,ובתוך כך פירק את האירוטיקה האסתטית של התצלומים

היו כה נלהבים שאיבדו את תחושת הזמן) .הרמב"ם ,למשל ,צמצם את הנס ל"אור השמש",

המקוריים וערער על ההיקסמות הפואטית והנוסטלגית מן הטבע הגווע.

שנראה רק לעיני הלוחמים בשדה הקרב ,ולא לכל ישראל ,ובוודאי שלא לעיני כל העולם.

האנתרופולוג וחוקר הדתות מירצ'ה אליאדה ,שעסק בחקר מיתוסים ומשמעותם

היו גם כאלה שפירשו את הנס כניסיון הירואי מצידו של יהושע למנוע חילול שבת 11.ליבת

האנתרופולוגית ,הפסיכולוגית והפילוסופית ,הבחין בין זמן חילוני ,השייך לבני האדם וקשור

המחלוקת נעוצה אפוא בפרדוקס הקפאת הזמן ,ביכולת של יהושע לשלוט באיתני הטבע על

למוות ,לבין זמן מיתי קדוש — זמן האלים הקשור לאלמוות .המעבר מזמן חילוני לזמן מיתי,

פי צרכי הקרב .נקודה זו עוררה אינספור פיתולי משמעות :איך ייתכן שהזמן עצר מלכת ,ובכל

לדבריו ,מתקיים באמצעות טקסים מחזוריים הנערכים במצבים ראשוניים הקשורים לתזונה,

זאת המלחמה נמשכה לפחות יומיים (שכן יהושע לכד את לכיש "ביום השני" ,לפי פסוק לב).

הולדה ,נישואים ,מלחמה ,מוות והתמודדות עם איתני הטבע .מיתוסים כדוגמת המבול או
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חלל תצוגה ,זהו הביתן הלאומי של ישראל בוונציה שמעלה עובש .מה המשמעות אפוא של

עבור וינשטיין ,כמו שהגג בצמוד קרקע מייצג בית (וגם חלום לבית) ,כך העמק מייצג

ביתן המייצג מדינה ,שהופך למקום מעופש שעשוי להיות מסוכן לבריאות מחשש לרעילות?

טבע מתורבת (וגם חזון לאומי) הנתון לדה־קונסטרוקציה ולהתכלות .הפעולה האמנותית
שלו מנסחת מחדש מושגים טעונים אלה :כשם שהבית נפגם והפך לגידול פרא אדריכלי,

אינטראקטיביות לא מודעת

כך הטבע הפורה נעשה פאזל המשמש מצע לריקבון .בהקשר זה יש לומר :העובש איננו
מטאפורה ישירה לחורבן או לקטסטרופה .העובש (זה הממשי האורגני וזה שהוא מעשה ידי

בעמק יזרעאל בחושך

()2017עמ‘ 21–18

– מיצב הרצפה שבמפלס הביניים של הביתן (חלל

התווך שבין שתי הקומות ,שאפשר לצפות בו מעמדת תצפית בקומה העליונה) – העובש

האמן) הוא פוסט־אפוקליפטי ,שכן הוא מתפתח בעקבות הזנחה ופסיביות ,ומסמן דווקא את
תחילתם של חיים מסוג אחר.

עובר משלב הייצוג אל הממשי .כאן אלה הם נבגים אמיתיים שמתרבים בתבניות פוליאוריתן

ואכן ,חוקרים והוגים עכשוויים רואים בעובש סוג של הבטחה בעתיד רעוע .האנתרופולוגית

בצורת חלקי פאזל ,שנמזגו לתוכם קפה שחור וסוכר ("קפה בוץ") .העבודה מבוססת על דימוי

אנה צינג ,למשל ,מציינת כי אחרי הפצצה שהטילו האמריקאים על הירושימה ,צורת

שהופיע במיצב הרצפה עמק יזרעאל ( ,2002מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית).עמ‘  68–66אז

החיים הראשונה שהתפתחה על פני האדמה החרוכה הייתה פטריות מסוג מצוזאקה.

7

הורכב מראה העמק מפאזל של שטיחי משרד סינתטיים ,שדימו נוף חקלאי של שדות מעובדים

בשנים האחרונות חדרו מושגים מתחום הביולוגיה המולקולרית ,כמו גם פטריות ,נבגים,

כמו מתצלום אווירי ,ואילו עתה החלקות החקלאיות עשויות "קפה בוץ" בשלבים שונים

חרקים ,טקסידרמיה ועובש לשיח האמנות העכשווית בהקשרים פוסט־אפוקליפטיים

של עובש אמיתי .הקרום האוורירי שנראה כמו חוטים דקיקים ,אותה רשת סיבים הנקראת

וכחלק מ"פוליטיקה מיקרו־ביולוגית" המתייחסת לעולם שאחרי האסון האקולוגי ולמה

"מיצליּום" ,קיבלה כאן גוונים עכורים כהים בירוק ,חום ,אפור ושחור .תצורה זו מושפעת כמובן
ֶ

שצפוי בעקבות זיהומים תעשייתיים והתחממות גלובלית .תחת הכותרת "התקווה
8

מתנאי הגידול :חום ,אור ולחות ,אך גם מאורגניזמים הנמצאים באוויר וממיקרו־אורגניזמים

הביו־תרבותית",

שייפלטו מגופם של המבקרים והמבקרות בזמן שהותם בתערוכה ,תוך יצירת אינטראקטיביות

וצווְ ָּתאּות (סימביוזה) אנושית.
המיקרוביאלי כמטאפורות לרעיונות של הרס ובנייה ,חיברות ַ

באופן לא מודע .בדומה לצמר הפלדה שיחליד בקומת הכניסה עם הזמן ,גם עבודה זו תשתנה

במובן זה ,נבגי העובש בביתן הישראלי מקפלים לתוכם עבר ,הווה ועתיד .הם ניצבים דּומם

במהלך הצגתה ,הן מבחינת סמיכות הקפה הנוזלי שבתוך התבניות ,והן מבחינת אופיין ,צבען

כמו חידה המבקשת פתרון :מה אירע כאן? שריד של איזה עבר הם? עובדת היווצרותם

וצורתן של מושבות הנבגים שיתפתחו עליו .למבקרים בתערוכה מוענק כאן לפיכך תפקיד

האיטית מתוך מצע של קפה מעלה אפשרות מיסטית של ממד זמן עתידי ,כסוג של קריאה

שהם אינם מודעים לו ואינם יכולים לשלוט עליו .אפשר לפרש זאת גם כמימוש אירוני של רעיון

בקפה או אולי באמת תקווה ביו־תרבותית.

7
Anna Tsing, The Mushroom at
the End of the World: On the
Possibility of Life in Capitalist
Ruin, Princeton NJ: Princeton
University Press, 2015.

8
Eben Kirksey, Nicholas Shapiro,
and Maria Brodine, “Hope in
Blasted Landscapes,” in Eben
Kirksey (ed.), The Multispecies
Salon, Durham, NC: Duke
University Press, 2014, pp. 29–63.

אמנים וחוקרים משתמשים בתיאוריות אבולוציוניות מן העולם

ה"מקריות" ,וכהתרסה קומית ביחס לפרויקטים ניסיוניים ,פרפורמטיביים ואינטראקטיביים
כבדי ראש ,הרווחים כיום בסצנת האמנות העכשווית.

מעשה ניסים או מגלומניה?

עמק יזרעאל — מסמליה המובהקים של ההתיישבות הציונית החלוצית ושל אידיאל
החקלאות העברית — הוא נוף מיתולוגי המעוגן בזיכרון הישראלי הקולקטיבי .כאן הוא

ידּבֵ ר יְהֹושֻ ׁעַ לַה' [ ]...וּיֹאמֶ ר לְעֵ ינֵי יִשְ ׂרָ אֵ ל שֶ ׁמֶ שׁ ּבְ גִבְ עֹון ּדֹום ְויָרֵ חַ ּבְ עֵ מֶ ק אַ ּיָלֹון.
אָ ז ַ

נקשר גם לדימוי מוקדם של האמן — כאשר האישי והקולקטיבי נמזגים יחדיו .לכך מתוסף

א ְיבָיו [ַ ]...וּיַעֲ מֹד הַ שֶּׁ מֶ שׁ ּבַ חֲ צִ י הַ שָּׁ מַ יִם ְולֹא אָ ץ
ַו ִּיּדֹם הַ שֶּׁ מֶ שׁ ְויָרֵ חַ עָ מָ ד עַ ד יִּקם ּגֹוי ֹ

גם ההקשר ההיסטורי של ונציה ,העיר שנפתח בה בית הקפה הראשון באירופה ב־.1645

לָבֹוא ּכְ יֹום ּתָ מִ יםְ .ולֹא הָ יָה ּכַ ּיֹום הַ הּוא ְל ָפנָיו וְאַ חֲ רָ יו לִשְ ׁמֹעַ ה' ּבְ קֹול אִ ישׁ ּכִ י ה'

וינשטיין יצר מעין מעבדה חקלאית בחלל סגור ,ניסוי ב"חקלאות עובש" שמונבגת מהאוויר

ִנלְחָ ם ְליִשְ ׂרָאֵ ל (יהושע י ,יב-יד)

ולא נובטת מהקרקע ,כאשר האורגניזמים של ונציה מנביגים את שדות עמק יזרעאל
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במושבות של עובש על קפה שחור .המעבר משטיחים סינתטיים ,שיצרו אפקט של מרבד

העיסוק בזמן בא לידי ביטוי מובהק עוד יותר בעבודת הנוף המונומנטלית ירח בעמק איילון

טלאים מרהיב בשלל גוונים בוהקים של ירוק ,צהוב וחום ,לשטיחים אורגניים שצבעוניותם

( )2017החולשת על פני קיר החלונות הגדול בירכתי הביתן ,שמשתרע מהרצפה שבקומה
העליונה.עמ‘ 31–28

אפלה ועכורה ,מייצר כאן הסטה אירונית הנוגעת להיפוך של הרעיון החקלאי :מהשקעה,

התחתונה ועד התקרה שבקומה

מישטור ,סדר ותחזוקה להזנחה ,נטישה ופסיביות .פרדוקסלית ,העובש שמסמן הזנחה

שבקדמתו גושי אדמה צהבהבים וחומים ובמרכזו נפרש עמק טרשים רחב ידיים המואר באור

והתכלות הוא שמעניק בעבודה ממד של זמן וחיים לדימוי האיקוני של העמק .העמק

ירח מלא הזורח מטבורו של רקיע זרוע עננים .אך בפועל ,אין זה ציור ואין זו סצנה תמימה.

המיתולוגי של ימי הזוהר של הציונות ,המותג הישראלי של נס הפרחת השממה באמצעות

זהו ייצוג של שדה קרב עשוי תבליט מצמר פלדה ולבד צבעוני ,ומשמעותו עשויה להאיר את

נפלאות החקלאות המודרנית ,הפך לעמק יזרעאל בחושך — פאזל רטוב ,אפל ומעופש,

תכני הפרויקט כולו .העבודה מתייחסת לנס המקראי שאירע בזמן כיבוש כנען בידי יהושע

שאולי אפילו מפיץ מחלות.

בן נון .לפי המסופר ביהושע פרק י ,יהושע בן נון ,שביקש להספיק ולנצח את הקרב נגד

לכאורה זהו "ציור נוף" נוקטורני תמים,
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2
אמנים מישראל כבר השתתפו
בביאנלה של  ,1948אך לא בביתן
משלהם .תיארוך חנוכת הביתן
הישראלי ל־ 1952מבוסס ,בשונה
מפרסומים קודמים (כמו ,למשל,
במאמר של מתניה ז"ק בקטלוג
הביאנלה של  ,)2011על הקטלוג
הכללי של הביאנלה ,שם מופיעה
ישראל לראשונה על מפת הגנים
(הג'ארדיני) עם ביתן במיקומו
הנוכחי ,סמוך לביתן האמריקאי,
על גדת תעלת הג'ארדיני .על
פי מקור זה ,ב־ 1952ייצגו את
ישראל האמנים מרסל ינקו ,משה
מוקדי וראובן רובין באוצרותו של
אויגן קולב.
3
כותרת זו לקוחה מכתבה
בעיתונות הפופולרית על פטריות
עובש רעילותhttp://www.nrg. :
co.il/online/29/ART2/161/717.
html

מרחב התצוגה כחלל רפאים

הציוני" ,שכן לגגות אדומים ,שהיו סמל להתיישבות ציונית ולחלום רווחה אסקפיסטי ,נלווה
ראשיתו של המהלך האמנותי של וינשטיין מגולם בחתירה תחת לובן האדריכלות וערעור

כבר אז ֶהקשר של בנייה בהתנחלויות — נטע זר אדריכלי בלב האוריינט 4.כשהציג וינשטיין

על משמעויותיה .הביתן הישראלי תוכנן בידי האדריכל זאב רכטר ברוח הבאוהאוס והסגנון

חלקי בניין אחרים כמו קיר לבנים כפרי מצמר פלדה חלוד בעבודה חוליות ( ,2004מוזיאון

הבינלאומי — שפת המודרניזם האוניברסלי בגרסתו המקומית ,שרכטר היה ממנסחיה

הרצליה לאמנות עכשווית),עמ‘  40הוא שיבש כפליים את הניקיון האדריכלי של חלל התצוגה:

הבולטים בתקופה שלפני קום המדינה ואחריה — ונחנך בביאנלה של  2.1952הסגנון

פעם אחת באמצעות השימוש בחומרים שנחשבים נחותים ,ופעם שנייה באמצעות החלדתם.

הבינלאומי ,והאדריכלות המודרניסטית בכלל ,איפיינו את רוח הפשטות והפונקציונליות

ב־ 2007חזר וינשטיין לדימוי הגג במיצב מדרון (מוזיאון ישראל ,ירושלים) ,ויצר חלל מאיים

5
שם ,עמ' ח'.

של בניין הארץ בתקופת היישוב .האדריכלים שעלו לארץ ישראל מאירופה הביאו עימם את

ומטריד של חלקי גג רעפים המבצבצים מתוך מה שנראה כמו נוזל שחור שהקריש ,כמו אחרי

הבשורה המודרניסטית ,שהשתלבה היטב עם האידיאלים של האוטופיה הציונית ושלילת

התפרצות לבה שקברה תחתיה עיירה שלמה.

6
שם.

הגלות .האסתטיקה החסכנית של קווים ישרים והעדר קישוטיות תאמה לפיכך את הרעיונות
החברתיים של התקופה .על רקע ביתנים לאומיים אחרים בג'ארדיני ,בולטת חזיתו הלבנה

ציפוי רכיבים אדריכליים בטקסטורה שעירה ומחוספסת מעלה על הדעת גם את פסליו
הראשונים של וינשטיין ,שהוצגו בסדנאות האמנים בתל אביב

(,)1998עמ‘ 41

ולימים קיבלו

5

והבוהקת של הביתן הישראלי ,אופיו הקובייתי ,ובעיקר קווי מתארו המזכירים בית פרטי –

פרשנות כביטוי של "המאוים" הפרוידיאני .היו אלה יחידות פיסוליות בתבניות מלבניות

וילה מודרניסטית בת שלושה מפלסים ,עם חזית גדולה ואטומה – כעין מבצר המהדהד את

דמויות בניינים מוקטנים ,רהיטים או מקררים שנעטפו בגלילי טפטים רפויים ובקשרים

הבית הלאומי שזה עתה נולד ,כדף לבן נטול היסטוריה שכל עתידו לפניו .נראה כי וינשטיין

זיפיים של אזיקוני פלסטיק שחורים .קופסאות שעירות אלה חתרו תחת קלישאות

בחר להפעיל את האתר באופן אחר מזה שייעדו לו האדריכל או המדינה .מפגן קלקולי הזמן

מודרניסטיות של הפיסול הגיאומטרי המינימליסטי המזוהות כגבריות ,נוסח דונלד ג'אד

(העובש על מופעיו השונים) ,שנפרש בפני הצופה כבר בכניסה ,משבש את האדריכלות

או ריצ'ארד סרה ,וערערו על הזיקה המקובלת בין חפץ לגוף .טלי תמיר כתבה" :החלחול

הלבנה המייצגת את רוח המודרניות והקידמה.

הזה של הפסיכולוגי אל תוך האדריכלי זכה לפיתוח נוסף בשורה של עבודות הבונות קשר

כותרת החלק הראשון של העבודה ,בקומת הכניסה ,נחוש ,עמיד ובלתי נראה

אורגני בין יסודות אדריכליים למצבים גופניים :במקביל לעבודת הגג הראשונה ומעט

מתייחסת לתכונותיהן של פטריות עובש רעילות 3.דימויי העובש שמכסים

אחריה ציפה וינשטיין משטחי קירות בטפטים דמויי שיש מרושת בוורידים כחלחלים,

את הרצפה והקירות בקומה זו מבוססים על עובש אמיתי שגילה וינשטיין בסטודיו שלו בתל

ועליהם הדביק שכבה דלילה של צמר פלדה אפור או של צמר גפן לבן .כמו בכירורגיה

אביב ,כשהתבונן בכוס עם שאריות קפה שחור שהחלה להצמיח נְ ָבגים לאחר שנותרה ימים

מתוחכמת של השתלה הצמיח המשטח הגיאומטרי הישר של הקיר רקמה עורית שעירה,

(,)2017עמ‘ 25–24

6

אחדים ללא שטיפה .בתהליך איטי שנמשך חודשים רבים הורכב הדימוי הכללי ,המכונן אפקט

ונולדה ישות אדריכלית המטמיעה אל תוכה מקצב נשימה של אינטימיות גופנית" .הכלאה

של עובש ושרידים של אורנמנטיקה ,על גבי מאות לוחות ריבועיים שהודבקו עליהם במלאכת

דומה התקיימה גם במיצב בלונים (במסגרת התערוכה "הוואנה נגילה" ,2000 ,גלריה
אביב),עמ‘ 42

מחשבת עמלנית סוגים שונים של צמר פלדה בשכבות ,שחלקים מהן הוחלדו בסוגי נוזל

שלוש ,תל

שונים .וינשטיין הפך את הביתן (הבית) הלאומי — פיזית ומטאפורית — לאתר נטוש ,למבנה

טפט ספק־פלומה .הפעם היה זה צמר גפן המשמש להסרת איפור ,בצבעוניות פסטלית

זנוח ומעופש שתפארתו בעברו ,כשהוא מנבא את אחריתו כחלל רפאים.

מתקתקה ובדגם מתחלף של כוכבים ,כמו אלה המופיעים על דגלי מדינות .באותה שנה

שבו ציפה וינשטיין את קירות החלל הנקיים במה שנראה ספק־

אין זו הפעם הראשונה שווינשטיין משבש את אידיאל הבית כמקום מפלט מגונן והופכו

ובאותה גלריה (במסגרת "פסאז'  ,"5בשיתוף פדרו קבריטה רייס) חצה וינשטיין את החלל

לחלל מאיים .זה שני עשורים שהוא שב והופך במוטיב ראשוני זה .כבר בתערוכת היחיד

לרוחבו באמצעות מחיצת וילון של חוטי סיליקון מפותלים ודביקים ,שנראו כנוזלי גוף

הראשונה שלו "צמוד קרקע" ( )1999חתר תחת הפנטזיה הפרברית ,כשהציג גג רעפים

שנפלטו ונקרשו בין תקרה לרצפה.

אדמדם ,סמל של כמיהה ישראלית בורגנית לפסטורליה אירופית ,בתוך מרתף תל אביבי ישן,

בנחוש ,עמיד ובלתי נראה וינשטיין ממשיך לפיכך לפרום את התפרים הקטגוריאליים

שיפועיו הגליים של הגג נמתחו כנגד

המבדילים בין אדריכלות לגוף ,בין המלאכותי לאורגני ,בין סדר לאקראיות ובין ניקיון ללכלוך.

קווי הבניין הישרים וחיפו על חלל אבוד ,שכמו קרס תחת עומס החלום .הקלישאה הנדל"נית

מעטפת הפנים של הבניין המודרניסטי הנקי נעשתה חומרית וחושנית ,כאשר צמר פלדה —

"צמוד קרקע" קיבלה אז ביטוי חזותי אירוני ,כשהגג איבד את תכליתו והפך לאובייקט דיסטופי

חומר שמקורו בספירה הסניטארית הדומסטית — העכיר את לובן קירותיה והגמיש את

שאיים להשתלט על החדר .בגרסה מאוחרת יותר ,שהוצגה שלוש שנים לאחר מכן בביאנלה

קוויה הנוקשים של הקובייה הלבנה .אלא שכאן נעשה צעד אחד נוסף בהכלאה שבין האורגני

של סאו פאולו (גג ,)2002 ,פרץ הגג את גבולות הבניין המודרניסטי השקוף ורחב־הממדים

למלאכותי — כאשר גודש השכבות ,ההגזמה בפני השטח ותחושת העודפּות המנוגדת לריק

(בתכנונו של האדריכל אוסקר נימאייר) ,שיבש את משמעת ניקיון הצורות ופגם בשקיפות

הנטישוּת מייצרים דימוי של חיים ממשיים (העובש) .לכך יש להוסיף שאין זה סתם בית או

שהיה בעבר מקלט ושימש אז כגלריית
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המודרניסטי.עמ‘ 65

העבודה קיבלה היסט פרשני כשיקוף של "האימפריאליזם

4
טלי תמיר" ,גג (החלל שמתחתיו)",
בתוך :גל וינשטיין :גג ,הביאנלה
הבינלאומית של סאו פאולו,
התצוגה הישראלית (קט'),2002 ,
עמ' ו'.

הקיבוץ.עמ‘ 64
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המחשבה — היא שעושה אותנו פחדנים כולנו;

רק בידי הזמן יובס הזמן.

וכך הצבע הטבעי של הנחישות

ת"ס אליוט ,ארבעה קוורטטים

1
ת"ס אליוט ,ארבעה קוורטטים
(תרגום :אסתר כספי) ,תל אביב:
המעורר ,1999 ,עמ' .11

1

מחליד ,נדלח ,דוהה ממחשבות,
ועלילות גדולות של עוז ושל תנופה

הכניסה לקומת הקרקע של הביתן הישראלי בביאנלה בוונציה מעוררת קודם כל השתוממות –

סוטות מהמסלול ומאבדות לנצח את

על הריק ,ועל כך שחלל התצוגה הלבן והנקי הפך לחלל עזוב ומעופש .התבוננות נוספת

התואר פעולה.

תגלה מבעד לכתמי העובש ,שהתפשטו ממרכז הרצפה לעבר הפינות וכבר החלו לטפס על

— ויליאם שייקספיר ,המלט ,מערכה  3תמונה  ,1תרגום :דורי פרנס

הקירות והעמודים ,הדים קלושים של אורנמנט ,שרידים של נוכחות אנושית .ואז תבליח
התובנה דרך תחושות הגוף – מגע כפות הרגליים ברצפה המחוספסת וריח קפה משולב
בריח טחב שיגיח מקומת הביניים :זהו בניין שנעזב .בין אם זהו עובש אמיתי ובין אם יד אמן
עמלה כאן על יצירת דימוי של עובש ,ברור שזהו עובש המעיד על שחיקה והזנחה ,על זמן
שחלף או על זמן שאחרי פורענות .ברוכים הבאים לביתן הישראלי!
***
"שמש בגבעון דום" ( ,)2017הפרויקט של גל וינשטיין בוונציה ,נבנה לפי מידות הביתן
ומתייחס למרחב הפנימי שלו ,על שלושת מפלסיו ,כמכלול שמתקיימת בו זרימה צורנית
ותוכנית בין החללים השונים .כל אחד מחלקי התערוכה הוא המשך ישיר ופיתוח של
עבודות שיצר וינשטיין במהלך העשור האחרון ,עד שנדמה כי מכלול העשייה שלו נארג כאן
כולו לכדי הצבה שלמה אחת .מאמר זה מצביע על ַה ְקשרים התמטיים בין חלקי הפרויקט
השונים ,תוך בחינתם אל מול גופי עבודה מוקדמים יותר.
בהתבוננות על מכלול יצירתו ,זהו הפרויקט הקודר ביותר של וינשטיין .לעבודותיו
הקודמות ,בין אם עסקו בדימויים ובסמלים איקוניים ובין אם בייצוגים של אסונות
וקטסטרופות ,נלווה לרוב ממד אירוני גלוי .כאן ,לעומת זאת ,בין דימויי העובש ,הנוף האפל,
המוח הנשרף ורשף הטילים ,אם יש אירוניה ,הרי שהיא סמויה ועקיפה ,מסתתרת בסדקים
שנפערים בין התכנים הדרמטיים לדרכי העשייה ,בין הפאתוס ובין השימוש בחומרים
נטולי הילה .ואולם ,אין ספק כי "שמש בגבעון דום" ממשיך את עיסוקו הבוחן של וינשטיין
בדימויים מיתולוגיים ורומנטיים הקשורים לזיכרון הקולקטיבי הישראלי מראשית הציונות,
כשהפעם נוסף גם מעשה ניסים שמקורו באתוס התנ"כי .דומה שכל המהלכים הנרטיביים
שהופיעו בעבודותיו הקודמות זוקקו כאן לכדי סיפור חדש ,שהוא בה־בעת אישי וקולקטיבי,
סיפור על חרדת מוות ועל האיווי לעצור את הזמן.

177

176

תו כן ה ע ניי נים
176

לעצור את הזמן ,לתחום את הטחב
תמי כץ־פרימן

160

מוח עולה בלהבות
אן אלגוד

157

שירים
אלי אליהו

155

הבטחות מרוקנות
סבין שאשל

151

בתוך ליל הזמן שעצר מלכת
עפרה אשל

148

שמש בגבעון דום :גלגוליו של נס
יאיר זקוביץ

143

ציונים ביוגרפיים

140

על הכותבים

עמודי הקטלוג ממוספרים משמאל לימין ,בהתאם לסדר הקריאה באנגלית.

גל וינשטיין
שמש בגבעון דום
הביתן הישראלי
הביאנלה ה־ 57לאמנות בוונציה
 13במאי —  26בנובמבר2017 ,
אוצרת :תמי כץ־פרימן

תערוכה
מפיק :מיכאל גוב — גוב הפקות בע"מ,
תל אביב
מנהל הביתן הישראלי בוונציה:
ערד תורג'מן
ניהול הקמה :איתן היידינגספלד,
סשה סרבר
צוות הקמה :טל בר און ,תם מרקוס,
ליגל סופר ,מרטין קראוס ,רוני רביב
הפקת אל על :סשה סרבר
סיוע בהקמת אל על :תבור שפע
ייעוץ ותכנון אדריכלי :אייל רוזן
שרטוט טכני :אילן פוטש
צילום וידיאו של הארה :גיא רז
שינוע :סוניגו — שילוח בינלאומי
תיאום פרויקט :אדריכל ג'ובאני בולדרין,
פדובה ,ואדריכל ג'ורג'יו סרקיאני ,ונציה
חברת בינוי :זנקטו סימונה רסטאורי
ואקדמיה רסטאורי ,ונציה
מהנדס :לואיג'י בריסיגלה ,פדובה
נגרות :לוקה טזין ,פדובה
מנהלת צוות הביתן :נטליה סורוקינה
עמיל מכס ומוביל באיטליה :לוקה ניירו
יועצת תאורה :אדריכלית פרנצ'סקה
קרמאסקו
מהנדס בטיחות :סטודיו בוסקארו אנריקו,
פדובה
ניהול סטודיו :איתן היידינגספלד ,זיו צפתי
ניהול אסיסטנטים :קובי אבן־חיים
סיוע בהפקה בסטודיו :טל בר און,
תם מרקוס ,ליגל סופר ,הדר עזריה,
מרטין קראוס ,רוני רביב
תרגום שלטי קיר לאיטלקית:
רפאלה סקארדי
עבודות  :CNCאדר תעשיות מאיר בע"מ
יחסי ציבורScott & Co :

קטלוג
עיצוב והפקה :מגן חלוץ
עריכת טקסט :אורנה יהודיוף
תרגום ועריכה אנגלית :טליה הלקין
תרגום לעברית :טליה הלקין
תרגום שירים לאנגלית :ויויאן עדן
עוזרות מחקר :לונה גולדברג ,לורן שפירו
צילום :אלעד שריג (עמ' ,31-28 ,25-24
)123-122 ,99-89 ,35-34
תצלומים נוספים :עילית אזולאי (עמ' ;)67-66
א' בונסניורי וג' אונליה (עמ'  ;)49לי ברבו
(עמ' ;)179 ,33-32 ,27-26 ,23-18 ,6 ,2
ערן גל (עמ'  ;)64דומיניק ליברט (עמ' ;)124
אוהד מטלון (עמ' ;)133-132 ,108 ,88
רונה מרמלשטיין (עמ'  ;)87תום פניני
(עמ'  ;)79-78ויקטור קוליבל (עמ' ;)85-82
אדוארדו רואג (עמ'  ;)65מרטין רוטשי
(עמ'  ;)119 ,116גיא רז (עמ' ,86 ,81-80
)107-106 ,102
גרפיקה :עלוה חלוץ
הדפסה :דפוס כתר ,הר טוב
על העטיפה :מתוך הסדרה
" 45החלדות"( 2013-2011 ,עמ׳ )123-122
עמ'  :179עמק יזרעאל בחושך (פרטים
מתוך עבודה בתהליך) ,2017 ,פוליאוריתן,
קפה וסוכר
עמ'  :183נחוש ,עמיד ובלתי נראה (פרט
מתוך עבודה בתהליך) ,2017 ,צמר ברונזה,
צמר פלדה ודבק על MDF
כל המידות בס"מ ,עומק  xרוחב  xגובה
 © 2017כל הזכויות שמורות לגל וינשטיין
ולכותבים

משרד התרבות והספורט
מינהל התרבות
שרת התרבות והספורט :ח"כ מירי רגב
מנכ"ל משרד התרבות והספורט:
יוסי שרעבי
ראשת מינהל התרבות והאמנויות:
גלית והבה שאשו
מנהלת תחום מוזיאונים ואמנות פלסטית:
שירית קייסן
מנהלת תחום כלכלה ותכנון תקציבים:
נתנאלה בן נעים
סמנכ"ל תחום בכיר כלכלה ותקציבים:
שלמה יצחקי
מרכזת תכנון ותקצוב :ילנה לולקו
יו"ר המועצה הישראלית לתרבות
ולאמנות :יגאל עמדי
יו"ר המדור לאמנות פלסטית:
ג'ודי אברמוביץ

תמיכה נוספת
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
Compagnie Bancaire Helvétique
ברכה ורועי בן־ימי
רוני דואק
קרן פיליפ ומיוריאל ברמן
קרן אאוטסט לאמנות עכשווית
תוכנית המענקים של ארטיס
קרן מואיז י .ספרא
וונדי פישר
מירב ומודי בן־ש"ך
ArtSeeker.com
קפה עלית
גלריה לוקסמבורג ודיין
עדי ומיקי תירוש
הקרן לחקר האמנות בישראל,
אוניברסיטת תל אביב
ארט פאנד  /שרון וגיל ברנדס
עדי ודורון סבג
אורית ועמי חרלפ

תודה מיוחדת
מנואלה לוקה־דאציו ,מנהלת מחלקת
אמנות ואדריכלות ,הנהלת הביאנלה
מיקול סאלרי ,מתאמת מדינות ,הנהלת
הביאנלה
אדריכל ג'יורג'יו סראקיאני ,ונציה
אנאליזה ג'יאנטורקו ,ונציה
שנקר — הנדסה .עיצוב .אמנות.
אינטר עץ בע"מ
אמון יריב ,גלריה גורדון ,תל אביב
ריקארדו קרספי ,גלריה ריקארדו קרספי,
מילנו
אבי קייטלמן ,גלריה קייטלמן ,בריסל
רומן פלאטשאו ,גלריה פלאטשאו ,ציריך
רוני ואלן בהרב ,תל אביב
קארן רבינו ,דיאנה שואף ,תמר אלאור,
טל יחס ,רותם רוף ,מרי הובלר ,הדס מאור,
אומברטה אגרו־אנדרוף ,אנדריאה נוך,
איילת אלשטיין ,סיגל מרדכי ,ג'ניפר רות'
תודות האמן
לרונה ,תמר ונמרוד

ועדת היגוי
מאיר אהרונסון ,מירה לפידות ,דני קרוון,
שמחה שירמן ,מיכל שמיר

משרד החוץ
אגף קשרי תרבות ומדע
סמנכ"ל וראש אגף קשתו"ם :רפי גמזו
מנהלת מחלקת ספרות ואמנויות:
עפרה בן יעקב
ראש מדור אמנויות פלסטיות :יוסי בלט
מנהלת מחלקת מינהל ותקציב :מאירה שגיא

מסת"ב978-965-572-218-5 :
שגרירות ישראל באיטליה
שגריר ישראל באיטליה :עופר זקס
נספח התרבות :אלדד גולן
קונסול ישראל באיטליה :איתן אברהם

גלריה גורדון
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גל וינשטיין

שמש בגבעון דום
אוצרת :תמי כץ־פרימן
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