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כבר בביקור הראשון שלך ביפו 23, החלטת שאת רוצה לעבוד עם החלל, עם המקום עצמו. 

אמרת שאת לא יכולה להתעלם מהנתונים הפיזיים והפוליטיים של המבנה והמיקום שלו. 

אותי  עניין   .23 יפו  של  החלל  את  והתפיסה  הראשון  הביקור  מתוך  צמח  הנוכחי  הפרוייקט  כן, 

הקשר בין הנוף הסובב את חלל התצוגה לשברי ידיעות אקטואליים שאני ניזונה מהם מהתקשורת 

ביומיום שלי מאז שעברתי לגור באירופה. רציתי למתוח את הרשת הדקיקה אך המורגשת הזו, 

אותה רשת שמשטיחה את העיר והופכת אותה לנוף. הנוף הוא נוף מוקרן על הלוחות המחשיכים 

יותר  תופס  למיניהן,  הפרעות  ברשת,  שנלכד  ומה  החלונות.  של  במקומם  המונחים  החלל,  את 

ויותר מהאינפורמציה בתמונה. 

פנורמת  את  המרכיבים  קטעים  המהווים  שלטים  נושאים  אנשים  המיצב,  של  השני  בחלקו   

העיר ופוסעים במעגל שבמרכזו המצלמה. אותם שלטים מוצבים בשטח מושלג לבן, "המדבר של 

הממשי". פתיתי שלג נופלים וחוצצים בין המתבונן לבין הדימויים, ומייצרים הקבלה ליטראלית 

לשידור טלוויזיה מופרע.

למה את מתכוונת במושג ‘רשת’?

הכוונה לפילטר, שחוצץ בינינו לבין התוכן של הדברים. הכוונה גם לרשת במובן של גוף שמפעיל 

לי  משמש  המסר”  הוא  “המדיום  מקלוהן  מרשל  של  הטקסט  סימולטנית.  בצורה  שלוחות  כמה 

כרקע. לפי מקלוהן, המדיום הוא בסופו של דבר כלי קיבול לא לתוכן, אלא למדיום אחר. אמצעי 

התקשורת הוא קיבול לאמצעי תקשורת אחר. הטכניקה מקדימה את השליחות שלה. הטקסט 

וסידורים,  על תבניות  וחושבת  פורמלי  באופן מאוד  עובדת  אני  עבורי,  סוג של מתנה  הוא  הזה 

עוסק  והוא  הבניין,  בתוך  נמצא  התקשורת  שמשרד  העובדה  כי  והרגשתי  ויזואליים,  רעיונות 

של  באתר  שמוצהר  מה  לפי  )לפחות  רשיונות  ובמתן  ברגולציה  אלא  בתעמולה,  או  בתכנים  לא 

המשרד(, העובדה הזאת שלחה אותי למקום מאוד מסוים של פרשנות מדיה. 

העבודה הנוכחית נוגעת בנושאים שהתעסקתי בהם בעבר באופן פחות ישיר. גם בתערוכה   

מבנית,  טרנספורמציה  שעושה  בו,  החלל/נטמעת  על  שמתלבשת  עבודה  יש  בקודמות  כמו  הזו 

את  להסביר  יכולה  ולפורמט  למבנה  ההיקשרות  עצמו.  החלל  של  הפיזיים  לנתוניו  שקשורה 

ההיקשרות למשרד התקשורת. אני חושבת על מסגרת, על הנתונים הקיימים, הפיזיים. 

אחרי שהחלטת לעשות עבודה מיוחדת לחלל, עלית לגג וצילמת את הפנורמה הזו, של כל 

מה שנראה מעל. אז גם החלטת לנסות ולהקליט קולות ממשרד התקשורת, המשרד ששוכן 

לחלל  שמתחת  ומה  שמעל  מה  את  למפות  נסיון  כמו  נראה  זה  לי   .23 ליפו  מתחת  קומה 

האמנות. את שואלת - מה זה המקום הזה שמציגים בו אמנות ונראית מעליו הפנורמה הזו, 

ונשמעים מתחתיו הקולות האלה?

באמצעים  סיפורית  הרחבה  היא  אצלי,  ההקרנה  המקרים  שברוב  חושבת  אני  מעניין.  זה 

אותי  שמעניין  דוקומנטריסטי  מילולי  למימד  נכנסת  אני  לראשונה  הזו  בעבודה  פורמלסטיים. 

)הנסיון להקליט ראיון עם דוברת משרד התקשורת, או לפחות להשתמש באני מאמין של המשרד, 

כפי שמופיע באתר שלו(. בתחילה שמעתי על כוונותייך להחשיך את החלל על מנת ליצור תנאים 

מתאימים להקרנת עבודות וידאו. לאחר שראיתי את החלל לראשונה הבנתי שאטימת החלונות 

הפונים לנוף העיר בלוחות גבס הוא שינוי שהחלל לא יכול לקבל על עצמו מבלי לגרור המון סימני 

שאלה. גוף העבודה שלי מן הסתם בשל היותו מיצב, מושפע מארכיטקטורה ופעמים רבות נוצר 

זו הפעם הראשונה שבאמת מדובר בסייטספסיפיק. ומתוכו צמח הצורך הזה  בחלל עצמו. אבל 

לאפיין את המעל והמתחת, כל מה שלא נראה בתוך החלל עצמו. 

אם היית צריכה לסכם, על מה העבודה הזו? 

יש לי עניין ישן בטלקומוניקציה, משהו שהיה בעבודות קודמות שלי, למשל העניין שהיה לי באורי 

גלר ובטלקינזיס, תקשורת שנמצאת בתחום של הבלתי–נראה. אני מתייחסת לפערי האינפורמציה 

כנושאי ערך; ערך שהוא אסתטי ואינפורמטיבי. השימוש בטכנולוגיות שידור הוא שימוש בגלים, 

באינפורמציה שהיא בלתי נראית, בשדרים שמועברים בצורה שאינה גלויה לעין. וחשוב לי להנכיח 

את ההפרעות בתקשורת/את פערי האינפורמציה. 

לזה  לקרוא  אפשר  החיים.  של  נראים  הבלתי  לחלקים  נותנים  שאנו  בפרשנות  ענין  לי  יש   

מיסטיקה. 
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