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תזמרמה תיטנגלאו  תנינעמ  הכורעת  איה  םימלענ 
תוננובתהב תונופצה  תובחרנה  תויורשפאל 

רבודמ .חרוככ  וא  הלאשמכ  תישענה  תומלעהב 
: תוארנ לש  תרבוגו  תכלוהה  המגמ  הכופה  היצפואב 

םיצפומה םיימצע  םימוליצ  רופסניאו  החטבא  ימוליצ 
יתלב הייפצ  תוילטיגידה , תותשרה  לכב  תידיימ 

( לודגה חאה  חסונב   ) םירחא לש  םייחב  תערפומ 
יליזרב ינרק  תרצואה  ידי  לע  השענש  ןויסינה  .דועו 

ייוליג לע  ןתיא ,” קוצ   “ יעוריאל הכורעתה  תא  רשקל 
חלוצ אל  לארשי  חטשל  הזעמ  ורפחנש  תורהנמה 

.אשונה תקדצהל  ינויח  וניא  םגו 
תויושיגר לש  םימינ  םיקד , רברפ  הנאילילו  ןומימ  ימר  םיסנ , רמת  דיפל , ןורי  סייו , הדניה  לש  תודובע  ןיב  םירוביחה 
השלוחו תודובעה  ללכ  לע  הרושה  תרהרוהמ  תיטאופ , חורב  ןומט  הכורעתהלש  היפוי  .ףתושמ  הנכמ  רשאמ  רתוי 

.ומצעב בהאתמ  ךכמ  עורג  וא  תוססומתה , דע  תומלעהה  גשומ  חתמנ  םהב  ולאב 
טטרשמ לוכיבכש  ןולאש  לע  בישהלו  ךסמ  לומ  דומעל  םינמזומ  םיפוצה  רברפ  הנאיליל  לש   Files Inventory ב

תוריחבה .תורזומ  וא  תוידרוסבא  תובושת  ללש  לשב  רקשל  םיבישמה  תא  התפמ  ךא  יגולוכיספ , ןחבמכ  יפוא ,
: ןשי ינוידב  עדמ  לש  םסקה  תא  הב  שיש  הלועפ  הכומס  תספדמב  יריש  טסקטכ  תועטוקמ , תורושב  תוספדומ 

.ףדה תא  רומשי  אל  שיאש  וילעמ  ןבומ  טעמכו  תוילאיווירט  ךכ  לכ  ןה  תוספדמ 
םילימה תוירקימל  רבעמ  ןאכ  לבא  םירשעה  האמה  תליחתמ  תיטמוטוא  הביתכ  לש  תורוסמל  תסחייתמ  הדובעה 
תראב מ דנלור  לש  ורמאמ  םשכ  רבחמה ” תומ   “ לע בושחנ  הצרנ  םאו   ) םיבתוכה לש  תוימינונאה  תשגדומ 

עדי לש  הריבצה  לע  תרבדמ  איה  ךדיאמ  .ונייח  ףונמ  דיה  בתכ  לש  תיזיפה  תומלעהל  תיוולנה  תוימינונאהו  (, 1967
.תיגולונכטה הידמ  ישמתשמ  הוולמה  לצל  ךפוהש  רקיעו ,  לפטמ  בכרומה   , ליפורפ תיינב  וניתודוא ,

תוחונתה תומלצמ .  יניעמ  רתתסהל  םיסנמה  םימשאנ  הארמ  טפשמה  תיבב  דיפל  ןורי  לש  םיטירחתה  תרדס 
תא תורדשמ 

תוננובתה תבוטל  רופיסמ , הווהמ , םתוא  קתנל  החילצמ  טירחת , הידמה , .הלועפב  תלחותה  רסוחו  הקוצמה 
לע החונ , אל  , הנבותכ תוננובתהה  ידיכ  ךות  םיפוצל  רהבתמ  קותינל  הוולנה  היטפמאה  רסוח  .החונתב  תקתונמ 

.םמצע
דיפל ןורי  לש  הפיה  ואידיווה  תדובע  זכרמב  תדמוע  יטסימל , םיתיעל  תקשונ  יטאופל , יגולונכטה  ןיב  תובתכתהה 
רתיה ןיבו  .לגוג  לש   Street View רוזאל ב עדוותה  ותעיסנ  ינפלו  סנבורפב  רפכב  ההש  דיפל  םימה . תבאוש 

ידי לע  תויומדה  ראש  ינפכ  , ושטשוט אל  הינפו  תירפכ  ךרד  דצל  תודבכ  ןוליינ  תויקש  םע  הטיאל  הכלהש  השיא  האר 
לגרב קוחרמ , האבה  השאב  רבודמש  רבתסה  .היתובקע  לע  הקחתה  ותוהש  ןמזב  .לגוג  לש  םימתירוגלאה 

ינבל תרכומ  אל  תרכומ  איה  וב  ןפואה  רחא  בקוע  ואידיווה  רפכב .  עבונה  ןיעממ  קיטסלפ  יקובקב  םוי  ידימאלמל  ,
.םיאפר חור  תויהל  הלוכי  תישחומ  תומד  םג  המכ  דע  רמולכ  םוקמה , 
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טפשמה תיבב  ךותמ   , דיפל ןורי 

דיפל ןורי   The water carrier

רויצב רבכ  תועיפומ  םימ  תואשונ  תיברעמה  תונמאב 
תוללוכ תורחואמ  תואמגודו  יסאלקו  םדקומ  ינווי 

רגנא קנימוד  ןאז  לש  םימ  תאשונ  ומכ  חתפמ  תודובע 
רבודמ ןיינעמ  ןפואב  מ 1856 .  ביבאה ” רויצב 

ינש ידי  לע  םג  תגצומש  היפרגונוקיאו  יומידב 
לש הילביסמ  םימה  אשונ  לשמל  ךכ  םירדגמה – 

ןורכיזב שמתשמ  דיפל  זקסאלוו מ 1619 .)
יומידה ןיב  סננוסידה  תא  דדחל  ידיכ  יביטקלוקה 

םייחל יומיד  םה  םימשכ  םימה  תאישנ  לש  יטנמורה 
, הב תורכינ  םייחה  תומולהמש   , השיא ןיבל  רהוטו 

החיש  , התיא שגפמה  קיטסלפ .  יקובקב  תאלממה 
וב עגר  איה  תמגרותמ  איה  םגש  , ןמאה םע  הרצק 

תוכזב הארנש  דבלב , יומיד  התיהש  השיאה , 

.הבוצע תיתטאפל , תישממל , ךפוה  תמכחותמ , הקינכט 
הארנו םיפנע  ךבסב  סופת  הרעש  המצע , המליצ  סייו  .סייו  הדניה  לש  םולשבא  םג ב שי  יסאלק  יומידב  העיגנ 

- ורעש ויבא  אבצמ  טלמנ  אוה  רשאכש  ךלמה  דוד  לש  דרומה  ונב  םשכ  הדובעה  םש  .עבטב  וא  היחכ  הליחת 
ךא תורתתסה  וא  תומלעה  לע  וניא  רופיסה  רוהדל .  ךישמה  בושי  וילע  דרפהו  הלאה  ץעב  תספתנ  ותמער 
ירופיסל תזמרמ  םגו  םולשבא , דיקפתב  איהשכ  ישנו ,  ירבג  ןיב  הדרפהה  תומלעהב  תקסוע  סייו  לש  הדובעה 

ולופאמ תטלמנה  הנפד  לע  רתויב  רכומה  תינוויה , היגולותימב  ומכ  תוזופרומטמל  הנווכה  .עבטב  תועמטיה 
ונא וב  ןפואב  םיירשפא  םייונישל  תואלכה  לש  תולאשל  רשקתמ  חמוצל  יח  יב  תוציחמה  שוטשט  .ץעל  תכפוהו 

 . םלועה תא  םיגלטקמ  םיניבמ 

םהש רכינו  ףונמ  דירומש  םימוצע  ןוטב  תוחולל  םלוצמה  הפיה  ףונה  ןיב  חתמב  תלעופ  םיסינ  רמת  הנויה  ואידיוב 
, תוחולה .תומלעה  לע  רשאמ  רתוי  תוחכונ  לע  תרבדמ  הדובעה  וז  הניחבמ  .תיטמרד  ותונשל  םידמוע 

םימי תינמאה , ירבדל  , םלוצ טרסה  .ןוגימל  תוחול  םה  הדרפהה , רדג  איה  םהיבגל  הנושארה  היצאיצוסאה 
אבא ךרעש  ” ) שאב האב  תודלי  חוקל מ” הוולנה  טסקטה  ותסב 2014 . ןתיא  קוצ  תמחלמ  םויס  רחאל  םירופס 

 . המחולה בצמ  םותב  הנומא  םהבו  םימיה  תשש  תמחלמ  ירחא  הארש  םידלי  יבתכמ  רפס  רנבוק , )

תויהל רומאש  המ  ךא  םתוא  םלצמו  םיטקייבוא  הסכמ  ןומימ  .הצמחה  אוה  ןומימ  ימר  לש  תודובעה  ץבקה 
(. ןוסמרבא יראל  לש  םירויצל  עיתפמ  ןוימד  םע   ) שולת ךפוה  יטאמגינא 

שומישה הב  הדובע   , תוחוקפ םייניע  םעו  תורוגס  םייניע  םע  השיא , ןקויד  לש  לופכ  םוליצב  קפתסהל  היה  רשפא 
הארנ טבמה  .הלוע  ןכא  רתוי  הבר  תורתתסהה  תוריגסה –  ןכיה  הלאשהו  ןיינעמ  ןוזיא  רסוח  רצוי  םייומידה  ינשב 

.הרהצה ומכ  תופוקזה  םייפתכהו  תומוצעה  םייניעה  םע  ןקוידה  רשאמ  רתוי  רתסמכ 

יליזרב ינרק  תרצוא :
םילשורי תויפלת , .ת.א  ןמואה 26 , חר ’ היישע , הירלג ת(א) םינמאה –  תואנדס 

10:00-13:00 ו ’ , 10:00-19:00 ה ’ א -’ החיתפ : תועש 
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םולשבא  , סייו הדניה 

הנויה .םיסינ  רמת 

ןומימ ימר 
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ואר תנועל 2015-2016 .  תונמא  ירויס  תצובקל  המשרהה  החתפנ 
 . רתאב םירויסהו  תואצרהה   תדומעב  םיטרפ 

 – תושדח תוכורעתו  םיעוריא  תונמא , יאשונב  ןולחה ”  “ לש יעובשה  ימוסריפה  רטלזוינל  המשרה 
 ( גולבל םושירהמ  דרפנ  םושירה   ) www.smadarsheffi.com/?p=925

thewindowartsite@gmail.com ובתיכ ל אנא  תוראה  / תורעה

Without a Trace

Without a Trace (Ne’elamim) is an elegant and fascinating exhibition, hinting at the broad
possibilities encoded in observation and the consequent voluntary or involuntary
disappearance. Disappearance is the option opposing our ever increasing visibility thanks to
the proliferation of security cameras and infinite selfies disseminated through the digital
networks, peeping undisturbed at the lives of others (à la “Big Brother”), and more. However,
there is no call for curator Karni Barzilay to attempt to link the exhibition to last summer’s
.Operation Protective Edge

The water carrier ,Yaron Lapid

Fine threads of sensitivities connect between works by Hinda Weiss, Yaron Lapid, Tamar
Nissim, Rami Maymon and Liliana Farber more than a common denominator. The beauty
of Without a Trace lies in its thoughtful poetic spirit dominating the exhibition overall; its only
weakness is in works in which the concept of “disappearance” is stretched beyond the limit,
.or even worse, in which the work falls in love with itself
In Liliana Farber’s Files Inventory, viewers are invited to stand facing a screen and respond
to a questionnaire that suggests a psychological personality analysis. The answers are
printed on an adjacent printer in ragged lines like a poem. The work refers to automatic
writing traditions of the early 20th century, but emphasizes anonymity (as in Roland Barthes’
concept of the “death of the author” published in 1967). The anonymity is accompanied by the
physical disappearance of handwriting from the landscape of daily life. On the other hand, it
speaks of the accumulated data about us, transformed into a shadow accompanying users of
.social networks
Yaron Lapid’s etchings in his In Court”series depict accused attempting to hide from the
camera. The etching medium detaches them from the present, from narrative, in favor of
alienated observation. The lack of empathy accompanying the alienation becomes clear to
.viewers as an uncomfortable insight about the self
The correspondence between technology and poetry interfacing at times with the mystical is
pivotal to Yaron Lapid’s lovely video art, The Water Carrier. In preparation for an artist’s
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residency in a village in Provence, Lapid used Google’s Street View to become acquainted
with the area before his trip. Among other sights, he spotted a woman walking slowly along a
village road carrying heavy plastic bags, her face not blurred by Google’s algorithms. During
his stay, Lapid sought her and found out that she comes a long way every day to fill plastic
bottles with water from a village spring. The video followed the way in which she was both
familiar and unfamiliar to the locals, i.e., exploring to what extent a concrete figure could be a
.ghost
In western art, the figure of the woman water carrier appeared in early Greek and Classical
painting, with later examples of key works such as Ingres’s Spring (1856). It is intriguing that
the iconography can be represented by male or female, thus, for example, Velazquez’s Water
Carrier of Seville (1619). Lapid uses collective memory to sharpen the dissonance between
the romantic image of carrying water, in which water represents life and purity, with the
Provence woman filling up plastic bottles, bearing signs of a hard life. The encounter with her,
a short conversation with the artist in translation on the video, shows the moment in which the
pictorial image which was visible thanks to sophisticated technology, becomes concrete, full
.of pathos and sadness

Absalom,Hinda Weiss

Hinda Weiss’s “Absalom” evokes classic imagery. Her photograph of herself, her hair
entangled in branches, looks at first like an animal in nature. The title is the name of King
David’s rebellious son, whose mane-like hair was caught in a terebinth tree, while the mule he
was riding continued to gallop away, leaving him hanging. This work is not a story of
disappearance of the figure but it undermines separation between masculine and feminine.
Weiss, in the role of Absalom, hints at metamorphoses as in Greek myths. Blurring the
divisions between flora and fauna give rise to associations of issues of hybridization and
.possible changes in the way we understand and catalog the world
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לאלצבב 2015 ןושאר  ראות  ירגוב  לע  הבזכאל –  הדילס  ןיב   ←

Curator: Karny Barzilay

Jerusalem ArtCube Studio, Artists’ Workshops, 26 HaUman Street, Talpiot Industrial Zone,
Jerusalem

:Join the mailing list for Window’s weekly informational advertising newsletter
www.smadarsheffi.com/?p=925
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