
 אורי לוין  –על התערוכה "חכמת חדר המדרגות"

ומרצה בתחום הקולנוע, בוחנת את הקשר בין שני תחומים אלו על   אורי לוין, אמנית פלסטית

נים. התערוכה "חכמת חדר המדרגות", מצליבה בין עבודת האמנות המוצגת לבין היבטיהם השו

הקולנוע הרפלקסיבי, סוגה קולנועית שהחלה להתפתח עם הקולנוע המודרני בשנות העשרים 

של המאה הקודמת. כקונטרסט עם הסרטים הלינארים בעלילתם, או המימטיים ביחס לרומנים 

קסיבי, כשמו כן הוא, משקף את עצמו וחושף בפני של המאה התשעה עשר, הקולנוע הרפל 

הצופה את אמצעיו האמנותיים. זהו קולנוע החדור בתודעה של עצמו כמדיום, המבקר את עצמו 

 ואת עמודי התווך הבונים אותו.

בדומה לקולנוע הרפלקסיבי, עבודותיה של אורי חושפות את קרבי עשייתה: המיצבים מופעלים 

או הקרנה החושפים את מנגנוני הפעלתם. לוין אינה רוצה להשלות  ע"י מכשירי תאורה, שמע

את הצופה אלא להפך, היא חושפת בפניו את כל עשייתה בפשטות בעלת גוון ילדותי ואף נאיבי, 

נותנת לו להחליט באשר למימוש היצירה. עבור לוין, הצופה הינו שותף פעיל בכינון היצירה, הוא 

 בעת תהליך יצירת עבודתה.זה שמניע את מחשבתה של לוין 

המיצבים מורכבים מאלמנטים יסודיים אשר לוין מוצאת במשחקי ילדים. מנגנוני הפעלה של 

בובות, נייר מקופל למשחקי אילתור או חיילי פלסטיק פשוטים וצעצועים אשר מוצאים בביצת 

ודות העבודה, שוקולד של 'קינדר'. כל אלו טעונים בהומור, לפעמים שחור, הנובע מעודף מידע א

או מחוסר מרומז השופע בידע תיאורטי. הפעלת עבודותיה נהירה לצופה, כמעט בנאלית 

במורכבותה המהווה את גוף המחשבה היצירתית. לבנאלי מוסכמות ומשמעויות עודפות בהן 

משתמשת לוין על מנת לגרות את חושיו של הצופה. הקסם אינו נובע ממרכיבי עבודותיה אלא 

קוגניטיביים שמתהווים בכינונו של הצופה את יצירותיה. היבטים קוגניטיביים בלתי מהחיבורים ה

 פורמליים מפעילים את יצירתה ובמקביל נחקרים על ידה.

, ביימה וערכה לוין סדרת סצנות הרומזות על קלישאה Esprit d'escalierבעבודת הוידאו 

תרת הרפלקסיביות תחת הנחת היסוד קולנועית, יצירת אמנות, או סדרת קומיקס. בעבודה זו, חו

לפיה האמנויות צריכות להיות למדיום שקוף של תקשורת, כמעין חלון שנפתח אל עולם 

המציאות היומיומי, הבנאלי. לוין מתייחסת אל עבודת האמנות שבדיעבד, אל מדיומים שונים 

פת העשייה הקוראים לתשובה, לתגובה, ובכך לקיים את ההמשכיות הרציפה אל העכשווי. חשי

האמורים לשמש ככלי עזר במימוש  האירונית מעוררת אצל הצופה מנגנוני הפעלה הכרתיים 

יצירת האמנות, ובכך לנסות ולהפוך אותה לאובייקט אסתטי מוגדר. האם אין זו ביקורת על 

העשייה האמנותית באשר היא? האם לוין מבקרת את היצירה אליה היא מתייחסת באמצעות 

 ו שמא להפך?יצירתה שלה א
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Underground shelf 

בעבודותיה של האמנית אורלי הומל, ניכר החיפוש אחר הרבדים השונים של החלל, הגלויים 

והנסתרים ומה שביניהם. בפשטות צורנית, מינימליסטית, חוקרת הומל סמלים קיומיים של 

בם הסטריליות החזותית והפואטית חושפת חרדה, כאוס, ומוות. בעשייתה, בולטים המתחים 

 ומשקפת את החרדה מהאין.

בתערוכה זו, מבקשת אורלי לעסוק במימד נוסף בתפיסתה החזותית: הריק. המחשבה 

והשפה, מתקשים לתאר את הלא כלום, את הריקות, נטייתנו היא לדבר על המלא,   האנושית

י להכניס אוטומטית משהו סביב הלא על הפונקציונאלי. "כיצד ניתן לחשוב על הלא כלום בל

כלום הזה, דבר ההופך אותו לחור, שנזדרז להכניס בתוכו משהו, תפקיד, ייעוד, מבט, צורך, חסר, 

 עודף כלשהם...?" )ז'ורז' פרק, חלל וכו'(.

תהליך יצירת עבודתה מתחיל בחיפושים אחר אתרי בנייה בשלבם הראשוני, כאשר רק היסודות 

ם ומשוחזרים בסטודיו, חשופים ותלויים מן התקרה. הם הופכים לחללים הונחו. אלו מתועדי 

גופים אלה  פוזיטיביים, הריק הופך למלא, לפונקציונאלי, כגורדי שחקים הנוטפים אל תוך החלל. 

יוצרים תחושת מחסה, הגנה רחמית, אותה האמהות המתממשת, עפ"י בשלאר, ב"בית", ממנו 

מול העולם החיצון. האם בחשיפת היסודות מחזירה אותנו  אנו שואבים את הכוח להתמודד אל

 הומל להרהר על אותו כוח שמקנה לנו "הבית"?

על הקרקע, מנגד העמודים הנוטפים מן התקרה, מונח אקורדיון הנמס אל תוך רצפת החלל. בין 

ם שני מימדים אלה, יצרה אורלי חלל מעבר המכניס אותנו למרחב ביניים מטאפיזי, בו כל המתחי 

דממת הבטון רועמת אל מול  מתקיימים בו בזמן, בו החדש נוצר והישן כלה סימולטנית, 

 ההרמוניה המוזיקלית העקרה.

בתערוכה זו ניכרת הבו זמניות של נוכחות ונעדרות, מעבר בין אור לחושך, בין החיים למוות, 

א בתוך האדמה", המחזירים אותנו כצופים למוטיב הבורות של מיכה אולמן, "הבית ההפוך הנמצ

לפחדים האישיים והקולקטיביים, ואולי אף לפרקים אפלים בהיסטוריה האנושית. זהו 

 , המוות האורב מעבר לפינה, מעבר לזווית הצורה. Memento Moriה

במיצבה הפיסולי החלל הוא אבסולוטי, נטול כל נפח. החומריות נחשפת מבפנים, מתוך 

זה פרוידיאני כזה שמנסה לרדת מן עליית הגג )המודע( תכונותיה המוגדרות. זהו תהליך אנלי

למרתף הבית )התת מודע(, השואף לחשוף את חוויות העבר והמהויות הבסיסיות של 

 האינדיבידואל.

 



 תערוכת יחיד, ליאת אלבלינג

 אפור בטון

ליאת אלבלינג עוסקת במדיום הצילום ובגבולותיו. המדיום איננו עוד אותו אמצעי טכני הכפוף 

בפשטות לכישורים ולהכשרה של היד היוצרת אלא תופס מעמד עצמאי, והופך ממושא לנושא 

 היצירה. פעם הוא נגלה יותר והופך לממשי, ופעם הוא נשאר במישור התפיסתי.

בתערוכה "אפור בטון", פעולתה של אלבלינג מתקיימת הן במישור הממשי והן בתפיסתי אך 

אשר בו מתקיימת מערכת יחסים סמיוטית של סדר ואי  מוסיפה להתמקד במרחב שנותר בניהם,

סדר, של ארעיות ומכוונות, של אינטימיות וחשיפה, של ריחוק והזדהות. תפיסתה את אותו חלל 

היברידי מוטלת כספק: היא ראשית חושבת אותו, מתחברת אליו, ואז מסמנת ובונה אותו. "אני 

המוכרים והפחות מוכרים לי, ביחס  מבקשת להתייחס למרחב ולזמן בהם אני פועלת, אלו

אליהם אני מוצאת את מקומי, אלו משקפים עבורי את יכולתי להימצא בכל רגע נתון בכל מקום 

 אחר, ומבדילים את עצמם לנוכחותי", כדבריה.

 

יצירתה של אלבלינג, מבקשת לחקור את המתח שבין הסימונים המדודים והמוקפדים 

מהותם כחלק ממנו )הממשי(. התוצאה היא מראה קשוח, )המציאותיים( שטמנה בחלל לבין 

מינימליסטי ומדויק של פירוק החלל והרכבתו על פי יכולת הראייה של העין.צביעת משטח 

מלבני על קיר ומסגורו, הצבת תמונה ממנה גולשת קורת עץ לחיצון כאקסטנציה של הצילום, זו 

סימונים השונים מדגישים את כל גלישה אל מחוץ לסימונים אשר איננה חורגת ממהותם. ה

האינטנסיביות שבין הכרתה של אלבלינג לבין תפיסתה את המרחב. בחלל, מוצבת עבודה שבה 

הסירה ליאת את הרגע הצילומי מעבודתו של הנרי קרטייה ברסון, יצרה רגע סובייקטיבי בחלל 

 תפיסתי חדש המוצב בחלל ממשי, שאף הוא מורכב מחדש.

 


