
 

 

 הגוף על השיחה

 לנדאו סיגלית האמנית עם משוחחת גילעת יעל

 עבודותיה. בישראל האמנות בשדה הבכירות האמניות אחת היא( 9191. נ) לנדאו סיגלית

. ובעולם בישראל מוזאונים באוספי נמצאים ופסליה רבות לאומיות-בין במות על הוצגו

 One Man’sהמיצב את יצרה שם, 1199-ב ונציה של ביאנלהב ישראל את ייצגה היא

Floor is Another Man’s Feelings ,לבין פיזי מרחב בין הקבלה לייצר קשהיב בו 

 נענתה לנדאו סיגלית. וחלל גוף בין גם כמו הפוליטי המרחב לבין ובינם אמנותי מרחב

 אנחנו.  לשיחה יהאל מגיעה אני, זאת ובעקבות דברים העת-כתב מערכת של להזמנתה

, סיגלית של הידיים רחב בסטודיו, והמלאכה התעשייה באזור, אביב-תל בדרום יושבות

 ומוצאות, כמסגרייה המשמש וגג ספרייה, ישיבה אזור, עריכה פינת, פיסול סדנת הכולל

. חדשה לתערוכה עבודות של משלוח לקראת ההכנות המולת בתוך אינטימית פינה

 באמנות או פיגורטיבי בפיסול הגוף דימוי על לא. הגוף על לשיחה יושבות אנחנו

 היצירה בגוף הגוף של מקומו על אלא, בשובו ולא בהיעלמו לא. בהכללה העכשווית

 תהליכי מתוך ובייחוד עכשווית מפרספקטיבה הגופניות ואת הגוף את תפיסתה על, שלה

 . היצירה

 המונח של מעותומש על ולהתעכב להקדים מחייב העבודה גוף על הדיבור

 לקבוצת מתכוונים אנו" העבודה גוף" במונח. לנדאו סיגלית של לעבודתה ביחס ותוקפו

 האמן של העשייה קווי את ולהסביר להגדיר מאפשרת כמכלול בהן שההתבוננות עבודות

 במונחים כמעט נתפס אלא אקראי אוסף אינו עבודות גוף. משמעותן את ולהבנות

, גוויה-גופה של במשמעות, corpse-ל corpus בין הזיקה. יםאנתרופומורפי, אורגניים

 שהגיע, והסתיים הושלם בנייתו שתהליך, סגור כמבנה עבודות גוף של לתחושה מוסיף

  מכבר זה הוגדר הוא אף המוזאון. המוות שלאחר לזה מקביל שלו ושהניתוח לסופו

 ושאין השלמה לכלל שהגיעו עבודה גופי מגיעים שאליו המקום, כלומר, קברות כבית

 ועוד ועיקר כלל תמים אינו וגופניות גוף, עבודה בגוף שהדיון מכאן. חיוניות כבר בהם

 של פסליה לגבי במיוחד תופס הדבר. פמיניסטי-פוסט, מגדרי בדגש כשמדובר פחות

, וגופה גוף בין הזיקה את מחזק העור שהעדר כך, חשופה בבשרנות  המתאפיינים, לנדאו

 הזיקה, המלח נוכחות  אולם. שאול ייסורי של סופי-אין מסע  מעין, קבוןלרי מוות בין

 שימור, הקפאה של היבטים מוסיפים, ביצירתה מרכזי ומוטיב אתר שהוא המלח לים

 וכוונות מונחים של זהיר בבירור שהחלה(, מקוצר בנוסח) שיחתנו להלן. ותחייה

 . ממדי-רב לדיאלוג והתפתחה

 
 
 
 

 ת , אמניסיגלית לנדאו
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר יעל גילעת
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 לי ונראה קדחתנית עשייה של" הסערה עין"ב, שלך בסטודיו יושבות אנחנו: גילעת יעל

 . יצירתך במכלול" וגופניות גוף" על לשיחה מזו מתאימה סביבה שאין

  על ברמלד פשוט פחות, פשוטה לא, בשבילי קלה כך כל שיחה לא  זאת: לנדאו סיגלית

 .במילים לגעת רוצה בהכרח שלא במקום שיחה, אותך שמעסיק פרויקט על או אחר פסל

? תמלול ללא, שם, מודע-מהתת שבאים הדברים את להשאיר לרצון קשורה תחושתך: י

 .אותו מזמנת אכן את שבעבודותייך נראה

 .כך בדיוק: ס

 העת כתב של שמיניה לגיליון השיחה כנושא ובעבודתך בך מהבחירה אתחיל, ובכן: י

 קוראת/מתבוננת אני השנים כל לאורך. הגוף על תחומיים-בין במבטים העוסק דברים

  ומוצאת, האמנות בשיח  לומר שנהוג כפי, שלך" העבודות גוף" את, שלך העבודות את

 . מרכזי מקום אצלך יש ולשניהם גופניות  וגם גוף גם  שם שיש

, פעולה לי נשמע כמעט זה גופניות .המילה את מבינה יותר הרבה אני... גופניות: ס

 .יחס ובלי כסות בלי חיה כמו הוא לבד" גוף" המלה. גופנית פעולה

 אבל, לגופניות ביטוי הפועל בגוף יש:  דבר אותו לא הם וגופניות גוף. צודקת את, אכן: י

 יש בעוד לגופניות הערצה אפילו יש שבעבודותייך נראה. לה התנכרות להיות יכולה גם

 גם שהוא גוף, מגיב, משתנה ובעצמו משתנים במצבים הפועל, שינויים עובר שהוא גוף

 ובו, כוח עם מפלרטט גוף הוא". לנצח צעיר" להיות מבקש ובעיקר מיניות חסר וגם נשי

 כדימוי משמש שלעתים גוף. ההישרדות וכוח כוח של תפיסות על ומהרהר מערער בזמן

 . לגופניות מייצג

 אבל, צודקת את מקרים בהרבה. ולגופניות לגוף דימוי יש אחד לכל. מאוד כללי זה: ס

חסר את ו חיוניות נטול כבר הואבו הגוף ש שלי פיגורטיבי לפיסול מאותגדו גם יש

 .הכבידה כוחהתנגד לל אפשרותה

 ?גופניות של בהקשרים שמופיע' גוף' אותו מהו. מהתחלה נתחיל, כן אם:  י

פיסול של  ישקיא, מדמם ]מחבל הטבור[ אבל בראש ובראשונה יש גוף פליט, בוכה, מ: ס

 בתולדות וחלוציות פועלים יייצוג עם ודיאלוג מסורת פוליטיתמ חלק זה, עובד גוףה

 חברתי לתהליך :למשהו מגויס]הרוס לפעמים[ אך  גוף זה, כלומר,  הישראלית האמנות

 תפקיד יש לגוף אשר תפעולו אלו כלל בדרך. הישרדותי אוקיומי  חקלאי לתהליך או

 רק הוא לו שנותר שכל מתפקד לא גוף ויש. והולאם הופקע אפילו שהוא או במסגרתן

 עצמה את שיולדת אישה לנו יש פה  הנה. ולשרוד ממנו גדולים שהם לתהליכים להגיב

 מצב זה עובדתית כי, של ישות ורקונסטרוקציה ימטפורזהו כמובן הליך . [9]תמונה 

 . הופך קרביים
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 .מ"ס 11X23X33 ,ברונזה ,1192 ,עצמה את יולדת אישה ,לנדאו סיגלית :9 תמונה
 פרום יותם צילום:

 פתרון"ב או, [1תמונה ], 1111, שגב אלון גלריית ,"הארץ") Country של בפסלים אבל

 בתוך תפקיד יש]עם או בלי כסות של אפידרמיס ועור[  אחד לכל  [2]תמונה  "סופינהאי

 דרך מתווה ,)חסרת קול( אלומה מסורת מנציחה, מקולקלת תוצרת המפיקה מערכת

, מזה חוץ בעצם  אבל, להיות אמור שהוא כפי נראה כביכול setting-ה. מתיםדרך /חיים

 עם שיניים על מנגנת פהה מפוחית נגנית צוות ההווי: למשל, בריא ממש לא דבר שום

 שאני ממה  חלק בכך ותלרא גם ואפשר", כוריאוגרפיה" לזה לקרוא אפשר. חורים

 שעברה להקה של בסצנה ויתערב שיפעל: התצוגה חללשל הצופה שנכנס ל גוףהמ מצפה

 . בזמן ועמידה מוזר משבר
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 ,נייר ועיסת ברזל שלד ,Picker The, 1111 לנדאו, סיגלית :1 תמונה מימין:
972X32X13 אביב.-תל שגב, אלון גלרית "הארץ", התערוכה מתוך פרט .מ"ס  

  חי אבי ילום:צ

 ,האינסופי" "הפתרון התערוכה מתוך הצבה מראה לנדאו, סיגלית  :2 תמונה משמאל:   
  .לאמנות אביב-תל מוזאון ,רובינשטיין הלנה ביתן ,1113

 לבל עודד :צילום

 ? מפעילה את אותו גם כלומר: י

 חללים תמוצא אני. די חתרניבאופן  השונים החללים בתוך פועלת אני זו מסיבה. כן: ס

 אהפוך או מסתור ומקומות גומחות אמצא ואני הרשמיים החללים בתוך אלטרנטיביים

 . לשוליים מרכזיים מקומות

 ?גוף של לסוג החללים את הופכת את האם: י

 ךופהיכול ל שבעצם מקום הואראוי  חלל. ככה ממש. גוף הוא חלל. כנראה, כן: ס

, הבעייתית הקרקע קומת את הפכתי, יהבוונצ הישראלי בביתן, לדוגמה. חשופה לחוויה

 לחדרתקרתה נמוכה, ו לצינורות הדומים רבים תמך עמודי בה פזוריםהיו  אשר קומה

 ונתתי ליתרון התקרה של הגובה חסרון את הפכתי". האנייה של בטן"ל. מכונות

 עם מערכת בניתי – רשמי לא אך מבני בחדרון מיקמתיש משאבה בצורת" לב" למערכת

 ביתןשל ה התמך לעמודי ובצבעם בקוטרם זהים שהם" מקורות" של מים צינורות

זורמים בסמוך  אשר הוונציאני נהרים/ה מי את שאבו שהרכבתי תוהצינור ומערכת

 בתוך זורמים הים מי את ולחוש לשמוע אפשר היה. באופן קבוע אך לא מורגש ביתןל

 .החלל שלהזו  והוורידים העורקים קומת על שהשתלטה הצנרת

 ?אותך שמעניין הנושא הוא כגוף החלל אז: י



על הגוף  השיחה 

183 

 

 לחלל המגיע, יחסית ומוגן הלבוש אדם כבן בינך היחס זה אותי שמעניין מהגם, ו: ס

מתוך אחדות  ,הסכמה מתוךשעבר ניסוח  משבר לחלוק. חשוף שהומ לראות תערוכהה

 גורל זמנית. 

 ?אחר גוף או", אחר"ה גוף מול נורמטיבי גוף: י

 המשהו" כאשר וזאת, dignity-ל ההתייחסות היא, שלי בפסלים טענה יש אם: ס

 על עובר או גידול לדוגמה לו גדל אבל עור אמנם לו יש, בשוליים נמצא כבר הזה" האחר

 מאוד סיטואציה זו. שלה מההיריון מתעלמת די שהיא מאישה שיוצא כמשהו. הגב

 לעולם לא אני: שיש או הברונז ,נייר מעיסת עשויים הם אם בין, שלי פסליםפיינית לוא

 ?קצה במצב  dignityמה זה. שלם לא גוף אראה ולא גוף אחתוך לא לרוב. גופות מבתרת

  .[3, 2ות ]תמונ שבפסל הדמות שהיא 1יפתח בת של המקרה וזה

 

 .מ"ס 11X12X93 ,ברונזה ,1192 ,יפתח בת ,לנדאו סיגלית :2-3 תמונות
 פרום יותם :צילום

                                                           
1

יקריב  ,נדר שאם ינצחהוא בספר שופטים מסופר שלפני יציאתו של יפתח להילחם בבני עמון,  
ֹבא" :ו בשובואת מי שיקבל ראשון את פני ח ַויָּ ה ִיְפתָּ יתוֹ -ֶאל, ַהִמְצפָּ את ִבתוֹ  ְוִהנֵּה, בֵּ אתוֹ  ֹיצֵּ , ִלְקרָּ

ה ִהיא ְוַרק: ּוִבְמֹחלֹות ְבֻתִפים ין, ְיִחידָּ ן ִמֶמנּו לוֹ -אֵּ ּה ִכְראֹותוֹ  ַוְיִהי. ַבת-אוֹ  בֵּ יו-ֶאת ַוִיְקַרע אֹותָּ דָּ , ְבגָּ
ּה ַוֹיאֶמר עַ  ִבִתי ֲאהָּ ִיית, ְוַאְת , ְכַרְעִתִניִה  ַהְכרֵּ י הָּ ִציִתי, ְוָאֹנִכי; ְבֹעְכרָּ  "לָּׁשּוב, אּוַכל ְוֹלא', ה-ֶאל ִפי פָּ

  .1199 ,. על בת יפתח ראו בהרחבה: שנער(שופטים  יא, לד)
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 ?יפתח בת זאת לבפס הדמות, כלומר: י

 על לימוד כדי תוך לי שנכנסו 3,האביב בפולחן והנערה 2כאנטיגונה יותר קצת זה, כן: ס

 .עם הביוגרפיה שלי אחת לדמות התערבבו הן. יפתח בת

, מעניינת מאוד והיא אותי מפתיעה שתיהן בין המצליבה שפרשנות לומר מוכרחה אני: י

 ונחשפתי יפתח בת של בדמותה עסקתי ונהלאחר. חומרי-חזותי כדימוי והן מושגית הן

 לציין יש ,ובכלל, מעניין מאוד מעלה שאת מה. הדורות לאורך האמנותית לפרשנותה

 הישראלית האמנות לאחרונה כי אם, החזותי בשדה פופולרית מאוד דמות אינה שהיא

 4.בה עוסקת

 .מודלים הרבה שאין כך באמנות יפתח בת  של דימויים הרבה  היו לא: ס

 ?כזאת דמות לכדי אצלך התגבשה גופניותה כיצד אז: י

 .עקדו באמת אותה כלומר, מיצחק ההפךאת  בה ראו האמנים רוב:  ס

 כאב כנתפס אברהם בעוד רע יוצא יפתח, זה במקרה". בבואה סיפור" שנקראה מה: י

 . טוב

 לכל מעל זה. אלוהי חוק, נדר קיום לצורך בתו את הקריב האב, המקראי בסיפור: ס

 עבור המרכזיות השאלות בין הוא ,dignity-ה, הגופה וכבוד הגוף קוד. אחר אתי קוד

 .יפתח ובת יפתח של בסיפור וגם אנטיגונה

 חיפשו האמנים הדורות שלאורך מסביר אולי זה? היכן והנשים... והאל האב חוק: י

 שיםנ מעורבות בהם רפרנסים, יפתח בת של לסיפור נוספים - references רפרנסים

  למשל כמו הנשים של לגופן כבוד חוסר של התייחסות יש שבהם, נשים של רצחמעורב ו

  5.בגבעה בפילגש

 היה זה. כשלמדתי אותה ולתמיד היטב אצלי נחרטזה גם לצערי ו מאוד נכון זה: ס

 היא'. עלי ורחמו בי הביטו' אמרה היא. לאנטיגונה החיבור מכאן. המקובל הרפרנס

                                                           
2

 למחצה אחותו וגם בתו היא. סופוקלס מאת ומחזה היוונית מהמיתולוגיה דמות אנטיגונה היא 
לס, אנטיגונה  וקבמחזה של סופ (.לוקסטה) יוקסטה אימו-אשתו שלו תבאי מלך אדיפוס של

אחיה  של קבורתו על שאוסר, תבאי של החדש מלכה ,פועלת בניגוד לציווי של קריאון
הדתיים ומודה במעשיה. המלך דן אותה  הקבורה טקסי את בחשאי מבצעת היא פוליניקס.

לאחר מוצאים את אנטיגונה  ,וזר בוחהוא כש ,ולסוף ,למיתה, ממיר את העונש למוות בהרעבה
אמו. ראו: גם , בנו של קריאון, שולח יד בנפשו ובהמשך היימון התאבדותה. גם ארוסה

 .(9111 שבתאי,: מיוונית) סופוקלס
3

 9192-בנה ועלתה לראש. וינסקיויקלית לבלט מאת איגור סטרזהנה יצירה מו "האביב "פולחן 
ידי -בתולה שנבחרה על נערה בו פגאני עוסקת בטקס היצירה .)כוריאוגרפיה של ניז'ינסקי(
הפולחניים משרתים    יקהזוהמו ב"פולחן האביב", המחול .למוות שבטה הופכת לקרבן הרוקד

יקפה את שחייתיים. היצירה  אדם תוך הצגה של יצרים קרבנות אלילים והקרבת עבודת
פולחניות ליטיביזם ולפרימ עשריםהנטייה/הערצה של האמנות המודרנית בראשית המאה ה

 תיזה ללוגוס  המערבי ואת יחסה לייצוגי נשים בהקשר זה.-כאנטי
4

)בת יפתח(,  אנאבל וגיא; מתן בן כנען, 931X911 , שמן על בד1111, בת יפתחראו אלי שמיר,  
 .9213X9913, שמן על בד 1193

5
 .(יט בראשית) סדום כא. סיפור זה מהווה סיפור בבואה לסיפור-יט שופטים 
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, 2]תמונות  המודל רק הוא  כאן רואה שאת מה. דורש שהפסל מה זה. המבט את דרשה

 .בחוץ עומדת" מפלצת"ה [.3

 סיגלית. וארבעים מטרים כשני של לגובה המתנוסס פסל עומד שם, לגג יוצאות אנחנו]

 [.הדמויות שתי של באפיונים  אותו הטעינה היא וכיצד בהכנה הפסל על לי מסבירה

כל כך  אותה שישכחו תיתן לא היא, מאיימת די אותה עיצבתי, לראות שאפשר כפי: ס

  .מהר

. אותה המיתה ולא לנזירה יפתח בת את הפכה המקובלת הנוצרית שהפרשנות מעניין: י

, חברותיה עם להיות שבבקשתה זאת מסבירים הם. כאישה מהחיים פורשת היא כלומר

 .פרישות לחיי  אותה שילוו בעצם מבקשת היא

 .נזירה להיות תירצי שניםבאמת?  : ס

 ?כלומר:  י

 .בוחרים במה. לבחירה קשור בכלל זה: ס

 הפרישות פתרון, זאת ולעומת, הרוח גם ואתו גופני מוות של סוג הוא הגוף מות האם: י

 ?משתמר הגוף כי, הרוח את מציל

 בחרתי זו מסיבה. לבחור צריכה אתאליה. מהצלת הרוח היא תמיד קשה ולא מובנת : ס

 רגע בן נהפכת היא אם גם הכל על מוותרת לא שהיא, הזאת ציפיתהספ בדמות פה

, עצמיל נותנת שאני הפקודות עם, הגוף עם קשה בהתמודדות אני .מתה-חיה ,לקורבן

 אני, שנדמה כמו חיה טוב בגופי כך כל לא אני... ולהפך יאלי שלו ההקשבהאי  םע

  פה מכירים כך לכ שלא כאלה, בברונזה שתיים אולי, בשנה אחת עבודה מוציאה

 . בישראל

 ? משתייכת זו דמות לאן: י

 ? מתמשך סיפור  באיזשהו שחקנית היא האם? להיות היא רוצה מה שואלת את האם: ס

  האם המודלים הם פרוייקטים נפרדים?  ,לא ואם. כן: י

 אחרת אישה לפסל להתחיל מנסה אני עכשיו. ךכ גם ואפשר ךכ לחשוב אפשר. כן: ס

הנמצאים בין  המגודלים הסברסים לכל שלה הרגליים עם קרובה היא, סברס מוכרת

 .כפות רגליה

 ?ביציאה אותה ופוצעים? וקוצניים מגודלים: י

 . מוכרת לנו את המתוק ונשארת עם הקוצים הנערמים: ס

 ?גופנית-נופית, לאומית מטפורה? נפרדים בלתי הם שלו הממאיר והגידול הגוף: י

 כרונות שלי יש בהם הרבהיהז ,הנוף מסתיר את הגוף, אליזםסבך שמדלג על סוציורי: ס

 יכולים שעוד דברים יש. יותר גדול משהו רואה אני אבליותר התחלה של גידולים. 
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 אולי שהוא ומה שלהן המבט דרך "הערבי האביב" את רואות הנשים, למשל. לקרות

", ועכשיו כאן" של לנתונים מעבר לנו קוראת המוסלמית האישה איך. להן זימןאו  מזמן

, שלה הפוליטיקה את לה שיש, כאישה אלייך קוראת היא איך, הגברית הפוליטיקה של

 שם יש שלי המין לאיבראגב, . לסיסמאות מעבר, לגדר מעבר, באמת המדוכאת האישה

העניין הזה של השימוש במילה הערבית כשם  ,ומעניינת הרי תופעה הכי מוזרה וז. ערבי

נהיה  "כוס"איך של איבר המין של האישה היהודיה בעברית.  הנפוץ והכמעט רשמי

 השם הרשמי.

  זאת, שלך ובפסל. צודקת את אבל, כאן מעלה שאת בהקשר קודם זה על חשבתי לא: י

 ?הממאיר הדבר את שיולדת המדינה או  האישה

 זו ? למה את כל הזמן אומרת ממאיר?המחלות את שיולדת זו היא המדינה"דינה" : ס

 ."אחר בתוך אחר"כ המדינה, ההמדינ

 ך"לתנ חוזרים אנחנו האם. לך אקטואלי מאוד י"התנכ שהמקור תחושה לי יש: י

 ?ממנו עוליםה ולדימויים

 לימדו ואז השבעים בשנות גדלתי אני כי, "שלי ך"התנ ימי" הם השבעים שנות. תראי: ס

  של סוג הייתה והחברה ,ואקטואלי חי מאוד אז לי נראה היה וזה ך"תנתורה ו אותי

 מוסכם היה ך"והתנ" היתוך כור"אז  להגיד אהבובאמת . תאגידית טרום, שבטית חברה

. השבט את שמכונן סיפורים תקנון[, של עולים ובני עולים חדשים בכיתה] כולם על

 היו והישראלים סברס ומוכרות" כנעניות"ה באות היו הלימודים יום בסוף, זאת לעומת

 צבתיישע הדמויות. הפרי פנים כמו, השמלה בתוך ןותינוק, ידיהןמ לקנות בתור עומדים

 אם. סיבולת כוח על ממושטרות גם וחלקן יעילות נשיות דמויות הן "סופינאיה פתרון"בַ 

 [9 תמונה]... שם הגוף בדימויי נתמקד

 

 ועיסת ברזל שלד ,1113 ,באר מעל נפגשים ויעקב סיזיפוס לנדאו, סיגלית :9 תמונה
 לבל עודד :צילום ".האינסופי הפתרון" התערוכה מתוך מ."ס 211X111X972 ,נייר
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 . ונשנית חוזרת פגיעה, רחם ללא בו פוגעת שהפעולה, וכאוב כואב גוף נמצא:  י

נפשי  משהו יש, בנוי להיכנע לא הגוף אבל, כן וגם לא קצת יותר סטואי ומתון... גם : ס

 .מלחמה שגרת – נשי קזיסטנציאליזםא". המאבק של הפואטיקה" לו קוראת שאני בגוף

 שגרת סיוט.

 ?כלומר: י

 בו שירו גאה כקרבן שמתפקדים הזכרים הטווסים את יש, ויפים סטואיים הפסלים: ס

 בחיים גאה כך כל אתה כאילו, זקור מין באיבר, יתעקש הוא, לו תעשה שלא ומה, חצים

 ומוות חיים בין ילובש אתה. [7]תמונה  הנאצים ואם הם בקושי השאירו ממך משה גם

ימים טובים לא קיימים לו כמעט  "/זמן" עשוי שמהם הצלילים, שביניהם המצלול בלי

 לטווס הפצוע.

 

  ,גבס ולוחות נייר עיסת ,ברזל שלד ,1111 ,ארכיון טווס ,לנדאו סיגלית :7 תמונה
911X113X931 "לבל עודד :צילום האינסופי". "הפתרון התערוכה מתוך .מס 

 המשמעות נשמרת, לעסוק הרבית שבה הנייר עיסת לעומת, לברונזה במעבר האם: י

 שאת הגוף בדימויי בעקשנות מעלה שאת והמוות החיים בין השילוב של הסטואית

  ?יוצרת
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  ,Fruit and Days of Recorder The, 1111  לנדאו, סיגלית :8 תמונה
  כהן. חזי גלריה הארץ"," תערוכהה מתוך מ."ס 19X79X922 ,נייר ועיסת ברזל שלד

 חי אבי :צילום
 

 אני. בנחושת ואז בשעווה וההעתק" ניירי"ה המודל בין שילוב מקרה בכל זה. אולי: ס

  סופית-האין בהתכווצות ואז הנייר של השכבתי ובתהליך במטבוליות מואסת פעמיםל

סוף שכבות ן אי עם חומר באמת זה, מומיה כמו. הממושך הייבוש בתהליך שלו

 .נורקסיהוא

 יותר ארוך משך לו לתת כדי נסבלות הבלתי את להנציח מחפשת שמא או, מואסת: י

 ?בברונזה שמגולמת מסורתיות לעבר כמפנה דווקא ולאו

 יש. ועמידות תוקף לדברים לתת כדי זה את לקבע. כנראה? לדייסת המילים נצח: ס

 החומר את שחוגג מהלך זה אבל היציקה בבית שעוברתהפתלתלה  בדרך סכנות

 למיתולוגיה אותי מוליך היציקה תהליך. הפיסולית המסורת עם מודד בהנאהומת

 בציורים המופיעות התנוחות את וראיתי הלכתי "סופינהאי פתרון"ב. אלטרנטיביתה

 נתתי, העבדים את המתארים ציורים מתוך שלי הדמויות את לקחתי, העתיקה ממצרים

 דמות לכל תנוחות בחרתיו ותפקידים נפח האלה ממדיים-לדו נתתי, ממדי-תלת גוף להם

. תמסר אליהןולה אותן להבין כדי האלההעבדים  בתנוחות עצמי את צילמתי. ודמות

ובו, כילדה,  שלי סבאשקיבלתי מ מקראי באטלס היה שניתחתי הרפרודוקציות מקור

 של ההכנה בגלל פתוחות בתנוחות צוירו העברים העבדים. "בתמונות" קוראת הייתי

 כי בה השמשו לא הציירים, פרספקטיבה ידעו אם גם ולכן הנצח לחיי היצירה את הצייר

.  בדמויות "מומים" נותנת ריפרספקטיבה מערבית ה, איברים ועיוותה הסתירה היא

 עבדיםיצוגי היב להפיחכדי  בנייר גם משתמשת ואני פפירוס של מצע על שהם נחמד

 כל קודם היה שלי המעשה אבל, מגופניות  ההפך לא זה. מוחשיים חיים]המשוחררים[ 

 . גופו על שבעבר לא היה לו זכות לזה, גוף לאנונימיים לתת
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 .שלו העיצוב קווי על רק ולא הגוף על זכות על לדבר מתחילות שאנחנו מרגישה אני: י

 את מצאו ]טיט, מלט[ המילוט וחומרי הטיט ובתוך שהפילו הנשים, למשל. כן: ס

 מה כל, בכלל .אימהות להיותויכולת  זכות להם שאין נשים אותן  של, שלהן העוברים

 אלה כל, גוף שהייתה כגופה האדמה בבטן מסתירים קבורה ואתרי ביוב שצינורות

  .לעולמי שייכים

 גוף שאותו הפוליטי בכוח תלותו-באי גוףשל כל  הזכות את קושרת שאת לי נדמה: י

 של הגוף טיפוח נניח, מוצהר דיכוי של כמשטר עבדות של למקרים מעבר. משרת

 ...  לשרת כדי החיילים

 כבר דובר בזה קודם בטקסט. ."וגמיגם "זה מצב  .המדינה  את : ...ס

 ?מקום-זמן המגלמת, טופוס-ככרונו גופנית טופוגרפיה על לדבר אפשר:  י

 זה זמן כי, מרכזי מאוד היה הזמן רובינשטיין בהלנה בתערוכה גם. תמיד, כן :ס

 פתרון"ה – שם למיצב בחזרה ושוב. הטופוגרפיה את יוצרש מה זה, ולוגיהגיא

 להם שיש שנים לכמה. ורטיקליים להיות מנסים אדם בני. הגוף ולשאלת "סופינהאי

 שלי בעבודה באמת יש. להם נותנת שההיסטוריה הזמן בפרק ולפעול ורטיקליים להיות

 ונתתי לנשים הפכתי/עיצבתי העבדים רוב את. גברי וגוף נשי גוף בין עניין איזה", משהו"

 לא כבר זהך א, השמות את להם והפכתי, וזבולון דן, אשר, גד: השבטים לפי שמות להם

 . במיצב מפורש ביטוי קיבלו לא והם עצמי עם שעשיתי תהליכים אלו היו. בתערוכה היה

 ?חיים סיפור להן בנית ממש: י

איפיונים  להן נתתי סתם, נולדו הן חודש באיזה. אותם לאפיין ידעתי ככהכי  ,כן: ס

 תכונות, גובה, ביוגרפיות להן ולתת לחיים אותן להקים כמו היה זה, וסימפטומים

 הפתרון" של הסופית התוצאה דבר של ובסופו, מכירה שאני נשיםא בהשראת

(, ומאירופה כמובן העבדותמהכל ומ בריחה) נוודות חיי של בסצנות היו הן: "סופינהאי

 חיי על התבוננתי פעם-שפעם לאופן בדומה כי הגברים את צריכות היו לא הן במיצב

 והתנאים היכולת ניתנו שלהן, גברים-לנשים הפכו עצמן שהן ככאלה, הקיבוצניקיות

 בגלגול פמיניזם: שלהן בגורל  לשלוט וככה של כלל הקהילה באתגרים ולהשתתף לבנות

 ניזציה של הגבר היהודי.יהנאצים עשו פמ זובמחנות הריכ פמיניזם שני נדמה לי.. קודם

 יותר שיש נדמה. גבריות מאשר נשיותיותר  הן שלך מהדמויות הרבה, זאת עם: י

 .הגבריות לדמויות נשיים מאפיינים

  [1 ]תמונה .נעריות נשים, לומר אפשר .אני אישה אבל לא חוגגת את זה: ס
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 הרפז סנתא צילום: .1111 ,תיל-הולה ,לנדאו סיגלית :1 תמונה

 .אנדרוגיניות לומר אפשר ואפילו, נעריות, כן: י

. כפרפורמרית לשחק להמשיך לי אפשרה שלא הנקודה בדיוק זו, הנערות עם העניין: ס

 עבדתי עם בחורים ובחורות, מצלמה מול עצמי את שמתי לא, בתי את שילדתי מאז

  .[91 נה]תמו המצלמה של בצד ואני, ממני יים" מקצוע"ו ממני יםצעיר שהם

 

  .1199 (,עזקלון גבולות את מוחקות) ים בנות ,לנדאו סיגלית :91 תמונה
 'דק 99:21 ,וידאו

 את להציג שלו בזכות השולט, עצמאי גוף להציג אפשר אי בעצם למה? למה אבל: י

 ?נערי אינו והוא עצמו
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 אין תאישי לי .זכויות של עניין לא זה. שלה והרצון יתאמנ כל , אבלשאפשר ברור :ס

 מה" עם בעייה לאו שלי פנימי צורך. זה בעירום עצמי את לחשוף ורצון צורך יותר

 לי מתחבר כן זה אבל, קל לא זה. יום כל כמעט שלי הגוף עםפיזית  עובדת אני". יגידו

הגיל אותם אני חשה  ואותות המחיר למרות חזק ורצון הנאה. יש עיקשים הכי למקומות

, רקדתיבהן ש הרבות השנים בגלל בעיקר אבל ,העבודה את תהליך יםמשנש שלי בגוף

עשרים שנה  והריצה במוזאונים קטנים שאין להם מעליות....שחיקה בסטודיו ה

 .  בילא רוצה יותר כאב שאיננו מחוישלי  הגוףגם . סיביותנאינט

 מחוץ שהוא האנושי המהלך בתוך משהו שיש אומר זה", לא כבר" אומרת את אם: י

 ?ִנראות של לעולם שייך לא אשהו, למצלמה

, אומץ דורש זה. יגיע שוב זה ואולי צורך איננו כבר שזה... זה אומרת שאני מה. לא: ס

 את ממציאה ומשהו בארבעים שהוא איפה, אחת שכל חושבת אני, להמציא דורש זה

 .לעשות חייב ממש שגבר משהו נדמה לי שזה לא , מחדש עצמה

  מדויק יותר" מים פרשת קו" הביטוי .החיים כאמצע נתפס זה כאשר ובעיקר, נכון: י

 .מדי סטרילי שנשמע" החיים אמצע" מאשר

 אם גם, סיזיפי הוא אם וגם ריקודשאר ישי והריקוד, משחק להיות צריך המשחק אז: ס

להסתכן לבד מול רעיונות לא  או החול את לחרוש זה אם וגם האדמה את לחרוש זה

 . שמדברות עם המקום דרכים צאתמו תמיד אני בסוף...  ודאיים

 ?הזמן בחלוף לגוף קשורה היא וכיצד הזאת המקומיות היא מה: י

 חקרתי ולא מו המניין כנענית לא אני. מקומי ליסוד הד הוא שלי היתדות כתב: ס

 של במובן לבנטינית להיות בעצם רוצה לא גם אני אבלאת התעתוע שלהם  מספיק

 לתרום מה לי שאיןאפשרות  יש". באירופה כמו" טובה לבכמיה ולחיות לשעתק

 בעיקר רוצה אני. ]הגוף היהודי העולה בארובות[ למשל פיגורטיבית מבחינה לאירופה

 המקום שלקה המתסכלת יולפוליט להיסטוריה סקרנות ומתוך בהקשר יעלי שיסתכלו

 על מלדבר,  למשל, פטורה אני אז שלי התרבות בתוך עובדת אני. הבלתי אפשרי הזה

 חיי של שנה 1111... שנה 1111 גלובלי עם היינו אנחנו כי, גלובליזציה תהליכי

 גלובלי.הוא שלנו  מוח העתיק שלנו, המנגנוןה... גלובליזציה

 "?גלובליים חיים"כ העולם עמי בין היהודים של התפוצה את רואה את: י

 אני מזה םג. קולוניאליזם-פוסט ועל הקולוניאליזם על שיח מכל ההפך בדיוק זה: ס

 התרבות עם בדיאלוגיםבאופן ממשי  להשתתףגם כדי  פה חיה אני. פטורה מבחינתי

 הוא פה הקהל. שלי המורכבת הזהות עם, המקומית ועם התרבויות השכנות והעתיקות

 שבתחושה מקום. בעולם המקומות מכל אליו ובא, במזרח שנמצא מי, וערבי יהודי קהל

 .בחיוניות וגם ממגנט בנטישה מאוים גם שלי
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 רפרטואריים ליסודות היו ולנעורים הנערי לגוף ההערצה הישראלית בתרבות: י

 מאפיינים של למחיקה אחראים גם והיו הגלותי ליהודי תזה-כאנטי שהתפתחו, מעצבים

 אותו של לריבוי שלילי ליחס ובכלל אזוריים או מקומיים היו אם גם, למודל תאמו שלא

 . תזא שביטאת כפי" גלובלי עם"

 הנציגה מלהיות מאוד רחוקה שאני, הישראלי הגוף דימוי בין הבדל שיש חושבת אני: ס

וי הסמוי והגלוי בתערוכתי "חדר האוכל" מראי הדי, שמפורט למעלהמה   כל ראי, שלו

 יש. הגוף עם פרפורמנס של האקט לבין, איתו בהתחבטות אני אז כברש, 1117-בברלין ב

 מאוד בהרבה שנמצא משהו הואגם  הזמן נושא כל. וףלג עושה שהטבע מה מול קושי

 . ימעבודותי

 על לדבר, לאחור להתנבא כניסיון נראה נוודות של המטריארכלית בחברה העיסוק: י

 ?שהיו האופציות

 לרדת מעדיפה אני. בנימין ולטר של ההיסטוריה מלאך בדיוק זה לאחור להתנבא: ס

 מחלתה כדי תוך התנעש "סופינהאי הפתרון". הנבואה ושל המנבאים של מהמעמד

 .כבר אם מחוספסת קומוניסטית מטריארכיה. כבר אם" מריה חיי" – אמי של ומותה

 מהגריםמיניות של דור שני, הבשלה לא מלאה ולא נעימה של הגוף והנפש לתוך בית 

המעגליות חוגגת  –העתיד לא עתיד  ,העבר ממש לא עבר י וגלובלי מדי אפילו.טתאור

 רגע שרגלנו דרכה פה. עלינו מה

 אלא להיות היה שיכול מה של אידיאלית כקריאה לא באות מציעה שאת האופציות: י

 על בהתענגות מדובר לא אבל. להתמסרות בהתנגדות שנגרם הכאב דרך בהתנגדות

 .הכאב

... ועתיד הווה עבר: סיזיפית הארץפשוט  אולי. ומקווה שלא מתענגת מתגאה אינני: ס

 הר. ציבורי בטלפון סיני ופועל, בוכה ילד של מזרקה, זיקפה עם גברים טמע, נשים הרבה

 מסגד שקרס.. בטון של געש

 ?לנצח תוכלי כמה עד: י

. בתערוכה הנוכחית שלי ישנוזה  .החברה רק ,ולתקן לנצח תוכל הקהילה רק: ס

הרבה  בו ישש משהו, אתגר שהוא, ילדים עםטקסי  משהו עושה  אני החדשה בתערוכה

 לפעולהאחד בשני, מנסים  יםתלוישחבריה בוצה כק אותם מראה אני, תנועהם וחיי

 .  מארג סרטיםנוצר ותוך כדי כך , ביחד לרקוד, יחד

 ,מצליחים היו הם אם. לעשות להמשיך הקהילה של הרצון את מנציח הכישלון אבל: י

 ...מופסקת הייתה שלהם שהמשימה להיות יכול

 ליכולת מטפורה כאן ישודים, ערבים, חדשים ואחרים. אבל הם צעירים, ילדים, יה: ס

לא יהיה  לעולםפה  ושהנוער, לעצב לנסות שחובתנו כמשהו לעתיד אותנו שולח זה, לעצב
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הות" מחובר" יותר אולי אבל. הומוגני  שאנחנובתגובה למה  שנוצרה אחווה בה שיש לזֵּ

 .ספגנו

 ?ילדים עכשיו .נערים על דיברנו קודם? ילדים ולמה: י

תוך התייחסות לעתיד שלה , שלה בכיתהקודם  זה את עשיתי. שלי לבת קשור זה כי: ס

הם לא , סחיםמּו הם ,ילדים בעצם שהם ריקוד כדי תוך זה על חשבתי. ולהתבגרות שלה

 את עדיין מבטאים הם כאילואחד נשכב על החצץ בכוונה, , צועקים הםמבצעים טוב, 

 . מצוין זה. הקושי

 .יצרי דומא היהי שזה ורצית: י

 העניין כל ואז, לפעמים צורחים הם. הגרון ובמלוא השתדלותה במלוא, שם פשוט זה: ס

שמקורו  ריקוד שהוא איזה לעשות מנסים הם  הכל בסך. ישראלי מאוד גם פתאום

 לבנות של שלב זה ארכאי והוא כיום חלק מפולקלור מאוד לא מקומי. ילדות ונעורים:

   6 .לחברה הגוף בין גשר

 שמעבר, בעבודתך הגוף גבולות של היבט לעוד שנתייחס ברשותך רוצה הייתי: י

 הנושאות לנשים מעבר. אלגורי תפקידיש  הנשי לגוף בה אלטרנטיבית למיתולוגיה

 במוזאון ובתערוכה, האחרונות בשנים להופיע שהחלו דמויות עוד ישנן ,ממאיר היריון

 .   טבול ביטוי קיבל הדבר 1191 בסוף שבע-באר

 שהן 7(,[99 מונה]ת 1191-1117) אימהות ארבע את הבאתי שבע-בבאר בתערוכה, כן: ס

 ובדיוק בפשטות מספרות הנשים". מדבר תנור"מ הבוקעים נשים ארבע של קולות בעצם

 . מתכוניםושירים  כולל, סיפורן את חיים-מלא

                                                           
דק', שהוצגה  91:97, וידאו, 1193, פולחן מעברידאו של סיגלית לנדאו והכוונה לעבודת הו 6

, במובן המילולי May poleאביב. הריקוד סביב העמוד שייך למסורת של -בגלריה חזי כהן בתל
  .(May- Pole) עמוד של חודש מאי -

7
תנור  יםבח, בו מוצבהוא פרויקט מתמשך שמוצג כמיצב. המכלול מדמה מט ארבע אמהות 

, צנצנות עם אבטיחים במלח ומעין תנור  סוארבעה שרפרפים גבוהים. המיצב כולל  גם סיפולוק
ריים הישראלי ילבנים בנוי עם דלת ברזל, שמעלה אסוציאציה של קרמטוריום בעוד תנור הכ

ות שסיפורה קשור לימי העלי ,בת קול לארבעה סיפורים של נשים: ליליהטיפוסי משמש כתֵּ 
ושרה  ,והתיישבה בקיבוץ צות הבריתהראשונות, שושנה ניצולת שואה, איריס שעלתה מאר

 תה אם לארבעה.יהיכבר  98בהיותה בת שעלתה מעיראק ו
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 ,שמע וציער 3-ו בישול תנור ,1117 ,אמהות ארבע ,לנדאו סיגלית :99 תמונה
 81X91X91 פרום יותם :צילום .מ"ס 

 - שלהן' טבעית'ה בסביבה קורה וזה נשמע קולן שרקהוא  לגוף בנוגע שמעניין מה: י

 רק, פוטוגני נראה לא זקנה אישה של גוף? לעשות יכולות' סבתות' כבר מה. המטבח

 . נשמע קולה

 שאני הראשונה הפעם אל וזו, שערורייה באמת זו. נכון, בגוף ולא שלהן בקול רק: ס

 אותו על לעבודה בקשר  גם. לעצמי זה את אומרת אני אבל, למישהי זה את אומרת

 עם, אחרות נשים ארבע הקלטתי שם(, Marseille, 2015) במרסיי שהקלטתי בסיס

 הפכתי שם. במרסיי שלי החדשה העבודה והן החלל את שם ממלאות והן אחר סיפור

 אם, וידאו זה אם, לייצג יכולותיי כל עם, שאני ורייתישער זה אבל לפורמט התנור את

הן סירבו  , כשניסיתי ,ייוגם במרס .לכבד את הגיל הזה במצלמה מוכנה לא, פיסול זה

 אלא, ייצוג בר שהוא גוף להן שאין לא זה. קול של גיל ויש גוף של גיל יש. בתוקף

 כך כל מה. התפשטשל מל מהן לבקש מאשר יותר .אותי שעניין מה הוא שלהן שהסיפור

 ?מפתיע

 . מעניין אליו שלך היחס וגם עניין מעורר העניין עצם:  י

 . מןלעול זאת שקשרתי משום הישערורי לזה שנקרא אפשר? מעניין: ס
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 לעסוק אותך מעניין שמאודהוא  הראשון: דברים שני אומרת את כרגע. מעניין זה: י

 את למצוא אותך שמענייןהוא  השני ייןהענ ן.אות מביאה את ולכן ובסיפוריהן מהותיבא

 .בקולן רק ולא אותן לייצג הדרך

 כי מדברות הן. כותבות שהן בלימ נרטיבית כתיבה של סוג להן יוזמת אני בעצם : ס

 ואת לכתוב התכוונה שלא אישה .תמודעּו של מסודרת יותר דרגה כבר זה כותבות נשים

 שלה סיפורה את לך תספר היא ,קורות חייה כל על שיטתית בצורה אותה שואלת

, תפקידים, אימהות, הגירה של סיפורים .להגירה קשור תמידבוחרת  שאני מה. בהפתעה

 מה את השורות ובין, סבתות גםהן  כלל בדרך, העתיד את רואות הן איךקונפליקטים, 

 .ואיך הן הצטלבו עם ההיסטוריה הפוליטית במקומותיהן בסדר לאבעצם ש

 גם הקול. האינטונציה, המבטא  דרך, ההגירה נוכחות את אפשרמ דווקא הסאונד: י

 .גופניות ללא גופני יסוד דרך האנשה כאן יש כלומר. גיל, תקופה, מוצא מסגיר מאוד

 .מאוד נכון: ס

 איך  :לעצמי אומרת הייתי אני .הישערורי במילה משתמשת הייתי לא דווקא אני: י

 ?וןפתר מוביל פתור הלא איך? אלמנט עוד נכנס

 . יה וגם, שער המלה את יש לשערורייה: ס

 ?טראומה-פוסט מעיןכאן ביטוי ל  רואה את: י

 הסיכויים. אוטומטי לא זה כלומר. בהכרח לא אבל יקרה כזה שמצב הסיכויים רוב: ס

חתונות ': רקע קולות' עולים מיד בסיפוריהן... מוצא ארץ, גיל תלוי, גדולים הם בארץ

 מי,  חברתית מבחינה פנים מסביר היה שלא, עברו הן שאליו וםהמק כפויות בגיל צעיר,

מחנך את  מי, לומדים מה, החוקים םמה? בסוף נבנה ומה הגיעו אליו המקום את בנה

ומציב אתגרים  ,מולך אלאאתך  בשיתוף שלא סדור עולם יש כאילו הילדים שלך?

  לא המקום כי. רסניה היה זה'. הביתה חזרה' של האשליה הייתה עוד ובישראל... קשים

. שלהן הגוף של שאלה גם  וזו. מהגרותן החלק מ של הבית לא ובוודאי בית ממשהיה 

, למשל. נחסמו האחרות העבודות כי גופניות עבודות דרך עובר זה נשים אצל,  לעתים

 אשכנזייה לפרופסורית ובישלה ניקתה היא איך לי שמספרת אישה עם מדברת אני

 התייחסה הפרופסורית ואיך. היערביאישה ועזרה בבית  ניקתה עצמה ולה, בירושלים

 .לערבייה התייחסה עצמה היא ואיך אליה

 ?לנערות יחסך מאשר שונה אליהן היחס: י

 אישה סביב משהו אחר לערוך קובץ סאונדבטוח אבל זה  .לא יודעת .לא ראיינתי: ס

, האמנות בעולם ואפיל. נבכי המאה העשריםב שהגיעה לאן שהגיעה, שהשיגה ,שבנתה

 יש כאן גם והנה. לגמרי אחרים עניינים שני זה, שם ולהישאר מקום שהוא לאיזה להגיע

 . בלי מנוח לילה לילה ,יומיומי אתגר
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 מעלה והאימהות הנשים מתותֵּ  ,חזר המאבק שמוטיב ברור היה השיחה סוף לקראת

 קשורה שלשם, קדימה לפריצה מאבק רק לא. הקיים על ושמירה הישרדות של שאלות

 כמעין השורות בין. הזמן ושל החלל של קושי גם הוא הגוף של הקושי. הנערית הגופניות

, פמיניסטי-והפוסט הפמיניסטי השיח מהדהד, אחרים טקסטים מתוך שנארג טקסט

 והתמקם קיומיות לשאלות חזר לממשי המטפורי העולם בין" מחול"ה. והפוליטי המיתי

 ושל פעולה של כמקום אלא, אלגורי מקום או לנשים" יטבע" כמקום רק לא, במטבח

. וסיפור פעולה, חלל  בין השני כחוט עובר אכן לנדאו סיגלית של העבודות גוף. סיפור

 ליסוד היו אלא עבודתה שנות לאורך ןבה נכחו רק לא והגופניות הגוף שדימויי נראה

 . כאמנית לנדאו של זהותה את גם ואולי ןאות המחולל

 קורותמ רשימת

-תל. העברית ובספרות במדרש, במקרא נשים - ושנואות אהובות(. 1199' )ע, שנער
 . פרדס: אביב

 .שוקן: ירושלים(. שבתאי' א': תר) אנטיגונה(. 9111) סופוקלס

 

 


