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מניפסט היוצר הוא למעשה "פרויקט ספר איוב" בהמשכים שלך. מה בחרת להציג מתוכו 

הפעם?

יש לעבודה הזו שני גלגולים, זה האירופאי וזה שאני מביאה ליפו 23. העבודה עצמה לוקה בסוג 

של סינדרום ירושלים, במגלמוניה נבואית, שמדברת מגרונו של אלוהים.

במוקד המיצב יש שני סטים של שקופיות, כל סט הוא פרק מתוך ספר איוב. החלק הראשון,   

אותו הצגתי ברוטרדם, היה שקופיות על–פי פרק ל”ח באיוב, ואילו את פרק ל”ט סיימתי בימים 

ייצא לי להציג עבודה  אלה, כשישבתי בגלריה וציירתי. את פרק מ’ אצייר בהזדמנות הבאה בה 

זו. הטקסט התנכ”י מופיע על גבי השקופית באנגלית, לקחתי על עצמי את תפקיד המתרגמת/

פרשנית. המקור העברי יופיע על גבי מסך ככתוביות רצות, לצד העבודה. 

מה קורה בפרקים האלה?

הפרקים האלה מופיעים בסופו של ספר איוב, הם האפילוג של הספר. אלוהים חורג בהם ממנהגו 

השתקני ומתמרמר על איוב ורעיו, בנסיונותיהם לפענח את אופיה של השגחתו. בכלל, כל השאלה 

ברואיו,  היחסים של האל עם  כלומר, מערכת  בדבר השגחה–אלוהית,  היא שאלה  איוב  של ספר 

והפיקוח על העולם. אני משתמשת בפרדיגמה הזו מתוך נסיון לברר כיצד אני כאמנית מתייחסת 

ליצירה שלי - מה מערכת היחסים ביני לבין העבודה, ביני לבין הקהל. העבודה מציעה סוג של 

מסתכלת  אני  הסמכות,  עם  להתמודד  במקום  האלוהית/האמנותית.  הסמכות  בשאלת  טיפול 

פרשנית  היא  היוצרת/האמנית  לגורמים.  אותו  ומפרקת  הסמכות  ידי  על  שנאמר  הטקסט  על 

ומתרגמת, אני בוחרת לפורר חומר של מישהו אחר. 

אלוהים  איך  ביחד  ונבדוק  בואו  אמן,  להיות  זה  איך  לכם  אספר  לא  אומרת:  בעצם  אני   

 ,Authorship יש את המושג של  “האחריות האמנותית” שלו עצמו. בשדה האמנותי  על  מדבר 

זה מונח שמדבר על אחריות של אמן: העמדה שלו. העבודה הנוכחית היא הצעה להשאיל את 

הטרמינולוגיה התיאולוגית אל השדה האמנותי. 

גם בעבודות קודמות שלך עסקת בשאלות דתיות ובקשר בין הדת למעשה האמנות.

בעבר עסקתי בבעיה היהודית של מעשה היצירה. “לא תעשה לך פסל ומסיכה” - אסור לחקות 

את מעשיו של אלוהים ולבנות צלמיות כי הרי נבנינו בצלמו ובדמותו. הוא היוצר, חלק אינהרנטי 

מתיפקודו האלוהי, מממשותו, היא ביצרנות. היה גם את העיסוק בשאלות של היררכיות סמכות 

ועוד  נבואית,  לדמגוגיה  ישירות  מתייחסת  אני  הפעם  ופיסלתי(.  )שציירתי  רבנים  כגון  רוחניות, 

יותר מזה - לדמגוגיה האלוהית עצמה. 

התחושה  אבל  במיצב.  ומסיימת  שקופיות  מקרינה  לצילום,  עוברת  מציור,  מתחילה  את 

היא שהמקור נמצא בציור, שלתוכו הכל נדחס - גם אם בהמשך זה מתרחב חזרה לרסיסים 

בניגזרות שונות במיצב. ויש גם יחסים בין הטקסט הכתוב לדימוי המצויר. מה קורה שם? 

את  שלנו  שהקריאה  כיוון  מעניינים,  מאוד  תמיד  הם  מרחב  באותו  לתמונה  טקסט  בין  היחסים 

הטקסט והקריאה שלנו את המסר הויזואלי פוגעים ברשתית העין באותו אופן. אבל עם הטקסט, 

מסרים  ועם  הויזואלי.  המסר  את  זונחים  אנו  שלו  המופשט  המסר  את  מפענחים  שאנחנו  ברגע 

הדימוי.  שנתפס  מרגע  המופשט  המסר  את  זונחים  אנו  ההפך,  יותר  או  פחות  קורה  ויזואליים 

מכניס  זה   - הדברים  שני  של  ההתבוננות  יכולת  את  משהה  זה  מרחב,  באותו  אותם  וכששמים 

מרחב מופשט אל התפיסה של הדימוי המצויר. 

העבודה מתחילה מסוג של יומן ציור. זו עבודה בהמשכים, כל יום והמצב רוח שלו, ולפי זה   

אני רושמת. בדומה למסורת העממית בקהילות שונות, בה מחווים דיעה על ענייני דיומא ונותנים 

לפי  שמוכתב  יומן  למעשה  זה  השבוע.  בפרשת  לנעשה  קישורם  באמצעות  תוקף  מישנה  להם 

טקסט אחר, לפי פרקים מאיוב. זה יומן פרזיטי. 

ציורית  בעשייה  משהו  יש  בחלל.  תוקף  מישנה  לו  לתת  אחר,  באור  ציור  להציג  מנסה  אני   

שמאד שונה מפיסול/מיצב, הוא דומה יותר למלאכה של ניסוח טקסט או עריכת וידאו. אני אוהבת 

ציור, אבל קשה לי לראות ציורים תלויים בחלל, בטח כשמדובר במיצב/פיסול לצד זה. הבחירה 

להציג ציור מצולם, ועוד כזה של מופע קצוב בזמן, מוקרן, מתנתקת מהתפיסה הפטישיסטית של 

הציור כאובייקט. 

זו כבר לא אמנות שניתן להחזיק ביד. זו כבר נבואה.   
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