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  אז למה הוא נכנס?
"כי פתאום הדימוי הזה, שלא ייחסתי לו חשיבות בתחילת התהליך, הפך להיות חשוב לתערוכה. סוג הנוף 

הזה. להפוך את המוזיאון למקום שקורים בו דברים דווקא באחוריים שלו, אבל בעצם לא קורה שם 
גן -וניות הזה, וסוג הטבעיות הזאת, המקומות הריקים האלו. הרי מאחורי מוזיאון רמתהרבה. וסוג העיר

  יש אזור תעשייה ענק, ופתאום לגלות שם את ה'טבע' הזה".

  איך את מחליטה להוסיף ציור?
"זה ברור לי שאני חושבת ומחליטה, אבל אני לא יכולה לשים את האצבע בדיוק איפה ולמה ההחלטה 

ארבעה קנבסים של הפנורמה, פתאום עלה איזשהו צורך. וכשזה נגמר, -בר היו שלושהנופלת. אחרי שכ
אז היה צורך במשהו שמופיע בעבודה אחרת. לא ידעתי את הסדר, ואחרי שאלה נולדו, פתאום האחרים 

  שהיו מתוכננים כבר לא היו רלבנטיים. אז זאת מין תגובת שרשרת כזאת".

  מה כן היה ברור שייכנס?
שאני צריכה לחזור גם לצייר מתוך התבוננות. היה לי ברור שאם אני עושה תערוכה כזאת, אני לא "ידעתי 

יכולה שלא לבדוק את המקום הזה של צייר נוף שעומד מול הנוף. לא יכולתי להישאר רק עם התיווך דרך 
  המצלמה. היה לי ממש ברור שאני חייבת לצייר מהגג.

ציור אחד ביום, עם  –°' 360מהגג: אחת מתוך התבוננות, בשם 'בסוף נולדו שתי סדרות של ציורים "
התאריך, שש שעות עבודה, חמישה ציורים מאותה נקודה על הגג, כל אחד ביום אחר ובמזג אוויר קצת 

אחר. החוקים הם: עומדים באותו מקום, מסתובבים, גומרים את הציור בפעם אחת, לפעמים נתקעים 
חר. סוגרים מעגל, הולכים הביתה. זה ציור מתוך התבוננות בז'אנר במקום מסוים וחוזרים למקום א

וצל, החלטות כלליות. אבל הפתרון מבחינתי היה פתרון נורא -המסורתי הבנוי מכתמים, תפיסת אור
מרגש בסכמה שלו, כי הוא איפשר מרחב פעולה וחשיבה, ותיאוריה והבנה של נוף, וספונטניות מוחלטת. 

ו נוף, של אותה פעולה, אותה פעולה גופנית שכבר הזכרנו, ולמרות זאת הציורים בגלל החזרתיות של אות
  .לא דומים זה לזה

"הסדרה השנייה היא שולחנות תצפית שמצוירים מתוך צילומים מהגג שצולמו בחשיפת יתר. גם הם 
מים יוצרים סקירה מעגלית, בדומה לשולחנות שמוצבים בתצפית של הר. והציור ממש מעתיק את הצילו
והם כמעט מופשטים, קשה לראות בהם משהו קונקרטי. להגיד לך שידעתי שזה יקרה? לא. הבנתי 

שמעניינת אותי פעולת ההצבעה על עולם, על כיוון. אתה יודע, תמיד השולחנות האלו מצביעים על איפה 
 ואני לא יודעת מה".… היה הקרב הזה, ואיפה החרמון ושם זה טורקיה

  משולחנות תצפית שום דבר. אפשר להבין-באמת אי
"אבל הם תמיד מונעים מאידיאולוגיה. הצבעה על מה צריך לראות, נתינת שם והסבר, וכיוון, ומרחק. 

בד פשתן מתוח על  –אהבתי את המתח בין הדידקטיות והעובדה שהם עדיין מתנהגים כמו ציור מסורתי 
  מסגרת וצבעי שמן".

  .ציור שמן על בד שהוא תמונה בחשיפת יתר
"כל היחסים כאן הם בין על מה אתה מסתכל, על מה הדבר מצביע, ומה מתווך את מה. אני מקווה שזה 

יוצר מצב שבו חלל התצוגה נהיה חלל פעיל של נוף, ואתה צריך לחשוב איך אתה רואה אותו. כמו שאתה 
  עומד על גג ומסתכל".

  מהי החוויה שלך מתוך העבודה על התערוכה?
מין תבנית כללית, שיותר קשורה לפעולה במציאות, או לחוויה במציאות. כשאני  "פתאום בסיום עולה

מציירת, אז אין לי באמת תבנית. אין לי פרוצדורה ברורה. אני מתחילה לצייר וזה יורד לרצפה, ואז אני 
 שופכת על זה צבע, ואז זה עולה שוב פעם לקיר, ואז חלקים שלמים נמחקים, אלו דברים שקורים תוך כדי



המשך הציורי. זה מאוד חשוב, וזה גם הכיף. תראה את העבודה הגדולה 'המוזיאון ממריא'. אלה שלושה 
צילומים של השפיץ של המוזיאון משלוש פרספקטיבות שונות, מחוברות ביחד, שבעצם מגדילות את 

ה. בשבילי הזווית של המוזיאון מזווית חדה לזווית קהה כזאת, זאת אדריכלות מומצאת. זאת חצי פנטזי
  זה המרחב שציור יכול לאפשר".

 


