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                 Ilan Wizgan

As if vulnerability itself is a kind of power

As if tranquility is the shore of panic.

—Rachel Shapira  

Esther Naor’s current exhibition reveals a body of new works formulated and 

consolidated for the specific space in which they are exhibited. As such, it seeks 

to be experienced first and foremost as an installation or as installed works 

with a joint theme. However, the various parts of the installation also stand 

independently, as if they were different offsprings sharing common genes. 

The exhibition deals with the body’s betrayal, with its aches and diseases, and 

with the complex physical and emotional confrontation with the slow healing 

process. In this context, yearnings and childhood memories emerge and rise to 

the surface, while questions of identity, aging and femininity are reexamined. 

This is Naor’s most personal exhibition to date, and it is the culmination of an 

artistic process that began two years ago. The process began with an installation 

and sculptural works of an abstract appearance using white gauze cloth dipped 

in red wax. The shape, material and color led to associations of severed, bloody 

internal organs refusing to be bandaged or covered. Following these works, 

Naor created other, more figurative works composed of wounded wax heads 

with a marble appearance, in colors ranging from black to white. The features 

in all these faces were identical and generic, but the artist’s treatment of each 

one gave them a unique appearance, expression and “character”. Positioning 

them on tall stools with wooden legs, one next to the other in a single room, 

made them look like patients in a rehabilitation ward, where subjects gathered 

together for joint, serial treatment which blurred and obscured their identity. 

The current installation constitutes the third part of the trilogy, but is in 

fact a totally new creation. The contents are similar and bear witness to the 

ongoing investigation and interest in the issues that trouble the artist. Their 

new version, however, is indicative of a new turn, a development in her work. 

This installation also includes heads and features, yet this time they are shaped 

in the form of the artist. Her self-portrait is reflected at us as if through mirror 

A Portrait of the Artist as a Sitting Duck
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The concept of beauty and the concept of death are both present in the 

exhibition, which is characterized by great beauty and meticulous, precise 

execution. The work How Can You Contribute to the Success of the Treatment? 

is at the center of the second axis, and reinforces the warped amusement 

park atmosphere. We see a beautiful, pearl colored horse going up and down 

to the faint sounds of carousel music. The horse is upside down, perhaps 

objecting to having a rider, perhaps fighting for its life, and the mechanism 

operating it is exposed to the viewer, as if to shatter the illusion and magic. 

This is a single- horned horse, reminiscent of the pure, mythical unicorn, yet 

its horn is on the side of its head, not the center, like a genetic deformation 

recalling the location of the injury on the wax heads in previous works. This 

is a subtle hint at the identification of the horse with the artist, even if it lacks 

her facial features. The up and down movement loses its associative power, 

and the metaphor of the blissful ride disintegrates before our eyes as if in a 

sudden process of maturation. The horse represents nobility and strength, and 

our attitude towards it is one of honor and equality. The reciprocal relations 

between horses and humans are rooted deep in history; in art, the horse and 

its rider are usually depicted together. Here, however, the rider is missing, as 

is the shooter behind the rifle in the work described above.

Queen Esther, a work depicting a fur carpet made of some type of animal, 

is the third axis of the exhibition. The beast’s claws are exposed, long and 

menacing, as if the animal refuses to accept its fate. Its golden head is human, 

a copy of the artist’s head. Here also we are dealing with a hybrid creature, a 

beast-woman, similar to the works described above. The identification here 

is complete, as also indicated by the title, with beauty and death finding 

their perfect union. The predatory beast, representing the frightening and 

dangerous, has become insignificant—a doormat. The human-animal pairing 

has numerous references in art, and usually symbolizes the clash between 

the natural and wild against the cultured and tamed. In this instance, we 

find another echo of Greek mythology and hybrid creatures such as the 

minotaur, centaur and siren, reinforcing the allegorical dimension of the 

entire exhibition. From here on we have no doubt that Naor is weaving a super-

narrative that is subordinating images with an autobiographical dimension, 

but is also the story of us all.

Alongside these three central works, the exhibition includes complementary 

works, each constituting another tier in the super-narrative. The long wall of 

fragments, and is charged with new substance and context in every work. In 

the past Naor would reveal herself indirectly, in costume or behind a mask; but 

it is here, in works created from a condition of vulnerability, that she exposes 

herself in the most direct manner, with her own face, body and voice. The 

exhibition examines three different stances towards our place in the world: 

a place of ownership and authority over those smaller and weaker than us, 

a place of equality and equilibrium, and a place of weakness and fear from 

that which is big and menacing. It seems to me that the movement back and 

forth between these three positions is an excellent characterization of human 

behavior, and is expressed in the exhibition on three central axes, three bodies 

in space that are surrounded by satellite objects.

Standing on one axis is the work entitled Be a Good Girl, in the center of 

which is a round, glossy black board that rotates on its axis. Positioned in a 

circle on the board’s edges are heads similar to bath rubber ducks, with faces 

in the image of the artist. Located at a certain distance from the board is a rifle 

on a tripod. The entire work looks like a duck shooting range in a Luna park; 

the heads/ducks try to evade the rifle aimed at them, but they are trapped in a 

closed circle and are sentenced to be targets for the anonymous shooter over 

and over again. 

The violent situation takes a turn when we realize that the rifle is loaded with 

other capsules—various medications. The injury and the medicine are mixed, 

they interchange as if role playing, in a manner that focuses and clarifies the 

duality of our attitude towards medicine, the blessings of healing with the 

undesirable side effects, and from a more general point of view—confronting 

complex situations. The duck represents innocent, vulnerable victimized 

creatures which are treated with disdain, serving as rural pets or as hunting 

targets. In this work, the artist’s duck portraits are reflected on the glossy 

surface, creating a perfect likeness, a tactic that sharpens the identification with 

the image and recall’s art’s founding, legendary myth—the myth of Narcissus, 

the beautiful Greek youth who was punished for his vanity and found his death 

when trying to kiss his likeness reflected in the water of a lake. An echo of 

the endless loop in which the heads/ducks are caught can be found in one of 

the most well-known depictions of the Narcissus myth, Caravaggio’s painting 

from the end of the 16th century in which the youth and his reflection create 

a closed circle with the palms of their hands in a way that emphasizes the 

deceptive, trapping situation.
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the exhibition space displays a video work spread over three screens. Seen on 

the central screen is a photographic portrait of the artist, this time sharp and 

clear, without any blurring or manipulation, and she speaks to us, guiding and 

warning us, yet in fact reciting a set text from a medication information leaflet. 

In the context of the exhibition, this acquires greater meaning, such as to pay 

attention to the exhibition viewing dosage and be aware of the significance 

and the side effects that may stem from them. A snakelike twisting signal, 

typical of monitors in laboratories and examining rooms, moves across the 

horizontal axis, passing from screen to screen, and as it progresses it crosses 

her head, going in through one temple and out the other in an endless orbit. 

The work functions in this space as a key indicator, as if the eye of the “Big 

Sister” is watching over the other works, and seemingly also keeping an eye 

on the viewer, following his movements and outlining his way. The subject of 

the head and its vulnerability is a central issue in the exhibition, a guiding light 

and connecting thread between the various works. In a slightly concealed niche, 

the artist’s portrait appears once again, sculptured in realistic style, half of it 

embedded in the wall and above it is a transparent helmet. Our association here 

is once more of a neurological examination, but also of a soldier in a helmet, 

reminiscent of the soldier drawn on rice bricks in an earlier work. The work 

is a preface or introduction to the video installation in the next room; there, 

we witness actual neurological imaging, with the artist effectively inviting us 

to enter her head which becomes the arena of some kind of computer game. 

The projected image recalls “Druksland”, the 1970s series of self-portraits 

by Michael Druks. While Druks mapped his face cartographically, making a 

political statement about nationality and territory, Naor keeps her statement 

personal and shares her personal pain with us—perhaps in a passionate 

attempt to find relief, perhaps as a humorous, bittersweet way to confront the 

pain, as she also does in the childish mural composed entirely of syringes, 

located in another part of the exhibition space. 

The images of illness and methods of healing and treatment are contrasted in 

the exhibition with images of childhood, as Naor’s mature portrait is confronted 

with her portraits as a young girl. These contrasts are characteristic of the 

entire exhibition that draws a complex and non-linear line between childhood 

innocence and the necessities of adult life. Childhood may appear healthy and 

free of worries compared to maturity, which is burdened with responsibility 

and existential anxieties, but nothing is so clear-cut. Double meaning and 

dialectics are emblematic of many of the images in the exhibition: a rifle 

shell and a medication capsule, a syringe and an arrow, a hunter and the 

hunted, caregiver and patient, neurological examination and computer game… 

thus also the super-images at the foundation of the exhibition: the medical-

therapeutic environment and the playing environment, the hospital and the 

Luna park. The amusement park was chosen as an image that complements 

the hospital because it is contrary and contrasting. Conditions of fear, dizziness 

and vomiting occur in both settings, but the amusement park enables us to 

confront anxiety and fear, such as the fear of confined spaces or height, and 

the loss of control and connection to the ground. It releases inhibitions and 

legitimizes childish desires.

Despite the melancholia prevalent in quite a few of the works, the exhibition 

is also characterized by humor and seeds of hope. Nearly all the works, and 

certainly the central ones, have a poignant, touching side, as well as an amusing 

side that puts a smile on the viewers’ faces. Naor looks life straight in the 

eyes, with a steady gaze that is defiant and sometimes challenges conventions 

and norms, but is always deeply compassionate. Like a child yearning to be 

captivated by a magic trick, yet at the same time longing to discover the ‘trick’ 

and dissolve the magic, thus she creates sets of images and dismantles them, 

sprinkles stardust and blows it away.
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                 Dr. Hadara Scheflan Katzav

There are moments in life when natural time pitches into mechanical time, 

inevitably causing turmoil. In these moments, the familiar, the orderly, the 

lucid, the logical and the sequential slip behind the scenes and make way for 

the present in all its chaotic glory.

The current exhibition “Side Effects” reflects a shift in Naor’s work. Here 

the present tense erupts into the symbolic space and declares the victorious 

presence of the tangible—loss of control for the sake of capricious nature.

For many years, Naor has worked with rice. Dry or wet, raw or cooked, rice 

was the basic material for the bricks with which the artist constructed her 

surroundings. During the years 2006 to 2010, she created installations in 

which rice constituted the building blocks for a house, table and bed, bunker, 

well, altar—the materials out of which we construct our lives, our grand beliefs 

and our individual fears. Sometimes rice was the basis for writing, for prayer, 

for confession… culminating in the video work Between Me and Myself (2010), 

with rice serving as a boundless living space—a kind of “rice desert” in which 

the artist danced, growing up from or disappearing within it, while only her 

gentle movements testified to her separate existence. Rice, as a material, 

essence, or childhood memory, became a close friend upon whom social and 

political positions could be loaded. It surrendered to her whims; it was flexible 

to her desires. As clay in her hands, it offered itself passively, prepared for any 

attack of activity from the artist. Until the moment the artist came face to face 

with the inevitability of passivity. 

In this exhibition, physical destiny determines the act of signification even 

more intensely, until the point where any hopes of precision are drowned 

in bewilderment and ambiguity. We enter a Luna-park, an enticing funfair 

of entertainment booths, but each one, while tempting us, also expresses 

moments of powerlessness and loss of control. 

Ostensibly, this is the pleasure-pain offered by every Luna-park ride, from 

the Carousel to the Ferris Wheel and the Rollercoaster—the bounding pulse 

Present Tense
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and sweet terror rising from the gut to the throat and erupting in a liberating 

scream. Still, nobody goes to a Luna-park to stand as a target in the shooting 

range. Sniping at a tin can means far more than winning a teddy-bear—it 

engenders the intoxicating sensation of achievement and control of our fate. 

Here in the exhibition the artist illustrates the change in roles, like in a horror 

movie, from controller to controlled, from hunter to target. The ducks on this 

range are portraits of the artist, and the rifle will eventually hit one… They go 

round and round, making us dizzy, like the sensation we get from another work 

in which a white horse, upside down, rises and falls. In earlier works, it was the 

material that caused this discomfort, like in the work You are all red and so very 

white (2011): white gauze daubed with a red substance created a threatening 

sensory and experiential space. Were we observing bleeding udders, the red 

tent of Jacob’s tribe, menstruation, a flowing wound or milk adulterated with 

dripping blood? But here, the material remains dumb. Most of the works in 

“Side Effects” are made of polyurethane rubber, painted in a single opaque 

color. “Context” has replaced material, and the discomfort has passed from 

the viewer to the artist, who is ingrained in her work through her portraits. 

However, I am not suggesting the artist has changed her spots. Her current 

works continue her intractable urgency to express women’s experience in 

a man’s world. This sentence must be clarified: I do not mean she carries 

forward the radical-feminist separatist tradition of Judy Chicago or Yocheved 

Weinfeld, ostensibly hinted at in her “blood” installation (You are all red and 

so very white), or the expression of victimhood of a woman liable to be seen 

as such, for example in the melting wax portraits of I am forever fog (2012). 

As a former high-tech employee, Naor is not alienated, nor does she distance 

herself, from the patriarchal system of symbols in which she lives and its 

various expressions. Her early works, like her later works, take a postmodern 

stand which displays the schism and gap between the body and the signifier. 

One outstanding example of Naor’s exceptional sensitivity to this system of 

symbols within the gender and artistic discourse is her series of photos (2005-6) 

which cite the style of American artist Sandy Sherman. In one photo the artist 

appears in a blonde wig and in the other she appears with her natural hair. 

The blonde figure (Self-portrait as a Blonde, 2005) gazes at the viewer, and 

appears as yet another representation of the feminine ideal from within the 

endless advertising arsenal. In the second photo, the figure appears relaxed 

and pensive, and does not gaze into the camera lens. The title, I Was Not a 

Student of Raffi Lavie 2 (2006), may hint at another kind of indicator of the 

feminine, this time from within the local art discourse in which the signature 

of the well-known master has become a vital and sought-after symbol in Israeli 

art. This series presents a reformulation of the dichotomy of the feminine 

signifier: either blonde or student of Raffi Lavie. At the same time it shows how 

critical representation enables the artist to evade the clutches of the signifier. 

It seems that until “Side Effects,” the artist oscillated between “feminine 

abjection” (the body’s insides, its secretions and noises) and male signifiers 

of femininity. In some works she emphasized the dissonance between the 

two, for example in the video work The Gender of language (2006) in which 

the text presented and the voice heard are not coordinated and thus underline 

the gap between them.

In the current exhibition she continues offering fascinating expressions of the 

predetermined, familiar gap but it seems the feeling of the present within her 

newer works serves as a glue to connect the two sides (reality and fiction, body 

and image, the I and the reflection) and enables the tangible to burst forth 

from within the imaginary and symbolic order. Her new path is not orderly 

and homogeneous but eclectic and unruly. In some of the works, like How 

Can You Contribute to the Success of the Treatment? (2012), or Be a Good 

Girl (2012), the tangible erupts through the illusion, like when a hologram’s 

illusion disappears as we touch it. This moment of disruption and turmoil in 

our perception of reality is a constitutive moment when the rug is pulled from 

under our feet and the ground quakes. It is thus not by chance that the white 

horse has a gold horn or that the lips of the “duck” portraits are painted cherry 

red. This is a wonderland of unicorns and shining beautiful women, which is 

revealed to be an empty, flat hologram. 

In other works the method changes, like the corner work I love Mom and 

Dad (2012), in which she piles up “memory cubes.” Each cube is made of fur, 

and on one side a photo of the artist from her childhood is affixed. These are 

“ready-made” photos from the family album which have been re-photographed 

in black and white, and in which she appears in costumes for the Jewish 

festival of Purim (clown, Japanese girl, gypsy girl, dwarf…) or dressed and 

kitted out for a kindergarten party for one Jewish holiday or another (a bouquet 

for Shavuot, or a crown and candle for Hanukah). These biographic details, 

private moments for the artist yet so familiar to anyone who grew up in Israel, 

are comprised of two different elements enfolding a double meaning. The fur 
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invites touch and offers a pleasing sensory experience, while at the same time 

is liable to provoke a shudder and rejection (the fetishistic element). The black 

and white photos are likely to remind viewers of the past and draw them to a 

warm, pleasant, nostalgic place, but such pictures may also evoke the troubling 

sensation of death in recalling old photos of children such as those of Anne 

Frank. The fur and photos become a new link in the chain of works in which 

the physical (tangible) and the symbolic (the construction of an Israeli girl 

within the patriarchal, Zionist and Jewish system of signifiers) draw closer to 

one another through the double nature of memory: the physical memory and 

the cognitive memory.

The way she offers the viewer moments from her life, like capsules of memory 

that become a tactile child’s game of building blocks, recalls in some ways the 

pile of objects of the Cuban American artist Gonzalez Torres: in each artist’s 

work, the tangible erupts from behind the symbolic screen. In Gonzalez’s 

work, we can take a candy from the pile, unwrap it and experience a moment 

of sweetness… a kind of joint sensory experience that raises both personal 

and collective memories. In Naor’s case, we would like to sit in the corner and 

build a tower from the “bricks” she offers us. The reconstruction, the moment 

the visitor sits down and builds “his” tower, is an important deconstructive 

moment in Naor’s new process, since the dismantling of the “text” she presents 

and its changing reconstruction from visitor to visitor undermines any single 

significance of the “text” and makes any stable meaning crumble. 

In other works, Naor manages to deconstruct another kind of gap, this time 

between the magical and the scientific. As in all self-respecting funfairs, here 

too the crystal ball has a place. How would we meet our future without it? After 

drawing aside a curtain of beads, we enter an alcove in which the “crystal ball” 

is placed. As we gaze at the ball, we discover the artist pulling faces at us! (It’s 

Okay to Stick Out Your Tongue, 2012).

Instead of the seductive gesture we have grown to expect in such works, 

such as the video work Theme Song (1971) by American artist Vito Acconci 

or the projection of talking faces onto objects in the video works of Tony 

Oursler, for example Sofa (1994), here Naor does facial physiotherapy. The 

projection onto the ball distorts her face, casting doubt on her identity along 

with her therapeutic actions. In another video work (“Controlled Release,” 

2012) she presents a triptych of monitors showing an EMG graph. In the 

central monitor we see the artist’s face as she reads a list of the side effects of 

a certain medication. 

Illnesses, like kids and dogs, always move the viewer in some way—a turning 

point in the plot. The side effects of medication, on the other hand, are a non-

issue from the point of view of dramatic effect; it is even considered annoying 

if one complains about them—side effects are unavoidable, but one really 

should suffer in silence. In other words, side effects become a metaphor 

for women’s experience—like them, women’s experience required silence 

throughout patriarchal history, and if it raised its voice it was perceived as a 

nuisance—hysterical, marginal and superfluous. 

One of feminism’s fundamental aims is to shift central experiences in the 

lives of women from the margins to the center of the discourse. Naor has 

chosen an experience that is not necessarily feminine, and thus has a wider 

identification, but she nonetheless continues to bring what had appeared to 

be irrelevant into the limelight. Rescuing the significance of the incidental 

makes it relevant and enables it to make its way to the center of the discourse. 

In this sense, Naor’s works represent the contemporary feminist position in 

which perception of the other and the marginal does not isolate itself within the 

“feminine situation;” instead, it puts forward a wider critique of the arrogance 

of the central discourse and the stronger community towards the phenomena 

and expressions of those pushed to the margins.
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לחם ושושנים, תערוכה קבוצתית,   2007  
גלריית ביה”ס מנשר, תל–אביב

אוצר: ניר נאדר   

סיפורים עירוניים, תערוכה קבוצתית,   2006  
מיצבי וידיאו בשד' רוטשילד, תל–אביב

אוצר: אילן ויזגן   

100 אמנים למען מוזיאון, תערוכה   2005  
קבוצתית, מוזיאון קאסוריה לאמנות 

עכשווית, איטליה
אוצר: אנטוניו מנפרדי   

אבידות ומציאות, תערוכה קבוצתית,    ——  
בית האמנויות היפות, מדריד, ספרד
אוצרים: קליצה אנטוניו, פנאיוטיס    

מיכאל, מליטה קוטה

OPENASIA, תערוכה קבוצתית,   2004  
ונציה, איטליה

אוצר: צ'אנג טסונג–זונג   

Nomadifesta / ארוז את המזוודה,    ——  
תערוכה קבוצתית, ניקוסיה, קפריסין

אוצרים: קליצה אנטוניו, פנאיוטיס    
מיכאל, מליטה קוטה

אסתר נאור   
ציונים ביוגרפיים   

נולדה בשנת 1961 בישראל. בוגרת  	 	

החוג להנדסה אזרחית בטכניון, חיפה, 
והחוג למדעי המחשב באוניברסיטת 

תל–אביב. לאחר 12 שנות עיסוק 
בהנדסה ומחשבים בתעשיית 

ההיי–טק, היא החלה ללמוד אמנות 
במדרשה לאמנות, כפר–סבא, ובמספר 
מסגרות אחרות. מאז שנת 2001 היא 

מקדישה עצמה לאמנות, כשהיא 
יוצרת בעיקר בתחומי הפיסול, המיצב, 

הצילום והווידיאו.

תערוכות נבחרות   

תופעות לוואי, תערוכת יחיד, גלריה   2012  
פלורנטין 45, תל–אביב

Tempus Arti, טריאנלה בינלאומית   ——  
לאמנות פנים וחוץ, בלגיה

אוצר: טים קלרן   

ליל הפסטיבלים 2012, פרויקט    ——  
הווידיאו, נוטינגהם

מנהל: דיוויד היל   

תערוכת הקיץ, תערוכה קבוצתית,    ——  
האקדמיה המלכותית לאמנויות, 

לונדון
אוצרת: טס ג'ריי   

ערים סמויות, תערוכה קבוצתית,    ——  
אגודת קוזה לתרבות חזותית ואמנות, 

איסטנבול
אוצר: לוקה קורצ'י   

כל הזמן אני ערפל, הצבה, צבע טרי 5,    ——  
יריד האמנות של תל–אביב

fashionSCAPES, הפסטיבל השביעי    ——  
לאמנות ואופנה )FAT(, טורונטו

מנהלת: ואניה ואסיק   

נפשות תאומות ושותפים זרים   ——  
 A.I.R ,למיטה, תערוכה קבוצתית

Gallery, ניו–יורק
אוצרת: קתרין מוריס   

זהויות נסתרות ואסורות, תערוכה   ——  
קבוצתית, Palazzo Albrizzi, ונציה

אוצרים: לוקה קורצ'י, אליס סנט–ג'וסט   

כולך אדומה, וכלΩכך לבנה, מיצב/  2011  
תערוכת יחיד, גלריה פלורנטין 45, 

תל–אביב

עונה בגן עדן, תערוכה קבוצתית,    ——  
גלריה פלורנטין 45, תל–אביב

אוצרת: אירנה גורדון   

סוף שבוע של הקרנות וידיאו, מרכז    ——  
לאביקאנו לאמנות עכשווית, רומא

Infinite Spaces (part two), תערוכה    ——  
 Sguardi Sonori קבוצתית, פסטיבל
לאמנות רב–תחומית ומבוססת–זמן, 

Palazzo Orsini, בומארצו, איטליה
אוצרים: קארלו פאטיגוני, סאנדרו צ'קי   

תערוכת החברות הלאומיות/   ——  
 A.I.R ,בינלאומיות, תערוכה קבוצתית

Gallery, ניו–יורק
אוצרת: סוזן אלטמן   

Infinite Spaces (part one), תערוכה   2010  
 Sguardi Sonori קבוצתית, פסטיבל
לאמנות רב–תחומית ומבוססת–זמן, 

מוזיאון Civiltà Romana, רומא
אוצרים: קארלו פאטיגוני, סאנדרו צ'קי   

 Berliner תערוכת יחיד, יריד האמנות   ——  
Liste, ברלין

Open Portfolio, סלון ותערוכה    ——  
קבוצתית, מוזיאון צ'לסי, ניו–יורק

אוצרת: אלגה וימר   
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ללא כותרת )מתוך הסדרה כל הזמן אני ערפל(, 2012, 
שעווה רכה ופיגמנטים, 21×33×32 ס"מ

Untitled (from the series I Am Forever Fog), 2012, 
soft wax and pigments, 21×33×32 cm

ללא כותרת )מתוך הסדרה כל הזמן אני ערפל(, 2012, 
שעווה רכה ופיגמנטים, 25×30×32 ס"מ

Untitled (from the series I Am Forever Fog), 2012, 
soft wax and pigments, 25×30×32 cm
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כולך אדומה, וכל–כך לבנה )פרט מתוך מיצב(, 2011, שעווה רכה, פיגמנטים 
ובד גאזה, מידות משתנות

You Are All Red, and So Very White (detail from installation), 2011, soft wax, 
pigments and gauze cloth, variable dimensions

כולך אדומה, וכל–כך לבנה )פרט מתוך מיצב(, 2011, שעווה רכה, 
פיגמנטים ובד גאזה, מידות משתנות )אוסף ניקי וכריס מייסון–וואטס, ויילס(

You Are All Red, and So Very White (detail from installation), 2011, soft wax, 
pigments and gauze cloth, variable dimensions 

(Collection of Nicky & Chris Mason-Watts, Wales)
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כולך אדומה, וכל–כך לבנה )פרט מתוך מיצב(, 2011, שעווה רכה, פיגמנטים 
ובד גאזה, מידות משתנות

You Are All Red, and So Very White (detail from installation), 2011, soft wax, 
pigments and gauze cloth, variable dimensions

כולך אדומה, וכל–כך לבנה )פרט מתוך מיצב(, 2011, שעווה רכה, פיגמנטים 
ובד גאזה, מידות משתנות

You Are All Red, and So Very White (detail from installation), 2011, soft wax, 
pigments and gauze cloth, variable dimensions
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ללא כותרת, 2010, אורז מבושל וצבעי שמן, 18×35×5 ס"מ
Untitled, 2010, cooked rice and oil paint, 18×35×5 cm

ללא כותרת, 2010, אורז מבושל וצבע שמן, 67×35×9 ס"מ
Untitled, 2010, cooked rice and oil paint, 67×35×9 cm
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מקלט, 2009, אורז מבושל על רשת מתכת וחפצים מן המוכן, 130×170×115 ס"מ
Shelter, 2009, cooked rice mounted on metal net and ready-made objects, 130×170×115 cm

בית, 2004, אורז מבושל על מסגרת מתכת, 215×215×215 ס"מ
Home, 2004, cooked rice mounted on a metal frame, 215×215×215 cm
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מזבח, 2009-2005, אורז מבושל, מידות שונות
Altar, 2005-2009, cooked rice, variable dimensions

דפים, 2008-2005, אורז מבושל, 14×44×29 ס"מ
Sheets, 2005-2008, cooked rice, 14×44×29 cm
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ביני לבין עצמי, 2010, די.וי.די., 8 דקות
Between Me and Myself, 2010, DVD, 8 minutes

כדור אורז, 2005, לופ וידיאו
Single Rice Ball, 2005, video loop



55 54
לא הייתי תלמידתו של רפי לביא, 2006, הדפסה דיגיטלית, 60×40 ס"מ

I Was Not a Student of Raffi Lavie, 2006, digital print, 60×40 cm
דיוקן עצמי כקיקי סמית, 2006, הדפסה דיגיטלית, 60×40 ס"מ

Self-portrait as Kiki Smith, 2006, digital print, 60×40 cm
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דיוקן עצמי 3, 2005, הדפסה דיגיטלית, 60×40 ס"מ
Self-portrait 3, 2005, digital print, 60×40 cm

דיוקן עצמי כבלונדינית 1, הדפסה דיגיטלית, 60×40 ס"מ
Self-portrait as a Blonde 1, 2005, digital print, 60×40 cm
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כיצד נפגוש את עתידנו בלעדיו? לאחר הסטת וילון חרוזים אנו נכנסים לחדרון ובו כדור 

בדולח מוצב על כן. בהביטנו אל "עתידנו" מתגלות על גבי הכדור פניה של האמנית. 

היא עושה לנו פרצופים! )מותר להוציא לשון, 2012(.

במקום מחוות הפיתוי להן התרגלנו ביצירות אמנות כאלה כדוגמת עבודת הוידיאו 

של האמן האמריקאי ויטו אקונצ'י שיר נושא )1971( או הקרנה על אובייקטים של פנים 

מדברות בעבודות הוידיאו של טוני אורסלר, למשל ספה )1994(, כאן האמנית מבצעת 

תרגילי פיזיותרפיה לפנים. ההקרנה על הכדור מעוותת את פניה ומעמידה בספק את 

זהותה או את פעולותיה הרפואיות. בעבודת וידיאו אחרת היא מציגה טריפטיך של 

מוניטורים המציגים גרף של EMG. במוניטור המרכזי נראים פניה של האמנית המקריאה 

רשימה של תופעות לוואי של תרופה מסוימת )שחרור מבוקר, 2012(.

מחלות, כמו ילדים וכלבים, יוצרות תמיד הנעה רגשית מצד הצופה. נקודת מפנה 

non-issue מבחינת היתרון  בעלילה. תופעות לוואי של תרופות, לעומת זאת, הן 

הדרמתי שלהן, ואף נתפסות כנדנוד מצד הסובל, כיש הכרחי שראוי לסבול אותו 

בשקט. במילים אחרות, תופעות הלוואי הופכות למטפורה של הניסיון הנשי, כמוהן גם 

החוויה הנשית דרשה הדממה במהלך ההסטוריה הפאטריארכלית ובמידה והשמיעה 

קול נתפסה כ"מנדנדנת", היסטרית, שולית ומיותרת.

אחת הפעולות היסודיות של העמדה הפמיניסטית הינה להסיט חוויות מרכזיות בחיי 

האישה מהשוליים למרכז השיח. נאור בחרה הפעם בחוויה שאיננה בהכרח נשית, 

ומכאן ברת הזדהות רחבה, אך, עם זאת, היא בהחלט ממשיכה בתהליך של הוצאה 

לאור הזרקורים של מה שנדמה בעבר כלא רלוונטי. חילוץ המשמעות של "הטפל" הופך 

אותו לרלוונטי ומכאן ניתן לסלול את דרכו למרכז השיח. במובן זה עבודותיה של נאור 

מייצגות את העמדה הפמיניסטית העכשווית בה תפיסת האחרות והשוליות איננה 

מתייחדת רק למצב הנשי אלא מעמידה ביקורת רחבה יותר כלפי זחיחות הדעת של 

השיח המרכזי והקהילה החזקה ביחסם לתופעות וביטויים של אלה שהורחקו לשוליים.

עבודות מוקדמות
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ופרועה. בחלקן, כמו בעבודה כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול? 2012, או בעבודה 

תהיי ילדה טובה, 2012, פורץ הממשי באמצעות התעתוע. כמו במקרה שבו רואים 

הולוגרמה אך אם מושיטים את האצבע לנגוע בה האשליה נעלמת. הרגע הזה של 

תפיסת המציאות הינו רגע מכונן שבו נשמט השטיח מתחת לרגליים והקרקע רועדת. 

אין זה מקרה, אם כן, שהסוסה הלבנה היא בעלת קרן מוזהבת וזוהרת או ששפתי 

דיוקנאות "הברווזים" צבועות באדום דובדבן. זוהי בדיוק ארץ הפלאות, בה חי החד 

קרן ובה מתגוררת גם האישה היפייפיה והזוהרת, שמתגלה כהולוגרמה ריקה ושטוחה 

)מותר להוציא לשון, 2012(.

בעבודות אחרות השיטה משתנה, כמו בעבודת פינה, אני אוהבת את אמא ואבא, 2012, 

בה היא עורמת ערימה של "קוביות זיכרון". כל קובייה עשויה מפרווה כשעל דופן אחת 

שלה מודבק צילום של האמנית בילדותה. מדובר בצילומי רדי מייד מאלבום המשפחה 

שעברו צילום מחדש והואחדו למראה שחור לבן, ובהם היא נראית מחופשת בתחפושת 

פורים )ליצן, יפנית, צוענייה, גמד...( או לבושה ומאובזרת בהתאם למסיבת גן בחג יהודי 

זה או אחר )זר פרחים בשבועות או כתר עם נר בחנוכה(. רגעי הביוגרפיה של נאור, 

פרטיים כשלעצמם אך כה מוכרים לכל ישראלי שגדל בארץ, מורכבים משני אלמנטים 

שונים המקפלים בתוכם דו–משמעות. הפרווה מפתה למגע ולמישוש ומעבירה חוויה 

חושית מתוקה, ובאותה מידה עשויה להעביר צמרמורת ודחייה )אלמנט פטישיסטי(. 

צילומי השחור לבן עשויים להזכיר לצופה את עברו שלו ולהעביר אותו אל המרחב 

הנוסטלגי החמים והנעים, אך חלקם עלולים להעביר תחושה מטרידה של מוות בהזכירם 

צילומי ילדים ישנים כדוגמת הצילום המפורסם של אנה פרנק. הפרווה והתצלומים 

הופכים לחוליה חדשה בשרשרת עבודותיה שבה הגופני )הממשי( והמסומן )הבניית 

הילדה הישראלית בתוך מערכת מסמנים פאטריארכלית, ציונית ויהודית( מתקרבים 

באמצעות המהות הכפולה של הזיכרון: הזיכרון הגופני והזיכרון הקוגניטיבי.

הדרך שבה היא מעניקה לצופה רגעים מחייה, מעין כמוסות זיכרון שהופכות למשחק 

קוביות ילדי ומישושי, מזכירה באופן מסוים את ערימות החפצים של האמן הקובני–

אמריקאי גונזלס טורס, בשניהם מבצבץ הממשי מבעד למסך הסמלי. אצל טורס יכולנו 

לקחת סוכרייה מערימת הסוכריות שלו, לקלף את עטיפתה ולחוות רגע מתוק, מעין 

חוויית חושים משותפת שמעוררת זיכרון אישי וקולקטיבי. אצל נאור היינו רוצים 

לשבת שם בפינה ולבנות מגדל קוביות או כל מבנה אחר מ"הלבנים" שהיא מציעה לנו. 

הבנייה החדשה, הרגע בו המבקר בתערוכה מתיישב ובונה את המגדל שלו, הוא רגע 

דקונסטרוקטיבי חשוב למהלך החדש של נאור, שכן עצם הפעולה של פירוק "הטקסט" 

שהיא מציעה ובנייתו המחודשת והמשתנה ממבקר למבקר חותרת תחת משמעות אחת 

של "הטקסט" ומפוררת כל משמעות יציבה בקרבו. 

בעבודות אחרות היא מצליחה לפרק סוג נוסף של פער, הפעם בין המאגי והמדעי. כמו 

בכל יריד שעשועים שכיבד עצמו בעבר לא ניפקד גם כאן מקומו של כדור הבדולח. 

הפוכה עולה ויורדת. בעבודות מוקדמות יותר היה זה החומר שגרם לתחושת אי הנוחות 

2011. בדי גזה לבנים  שעטפה את הצופה, למשל במיצב כולך אדומה וכל כך לבנה, 

נוטפים צבע אדום בנו מרחב חווייתי חושי מאיים. הצופה עבר בין עטינים מדממים, 

האוהל האדום, נידה, פצע ניגר, לידה, חלב אם מהול בדם מטפטף. ואילו כאן החומר 

שותק. חלק ניכר מהעבודות ב"תופעות לוואי" עשויות מחומרים פלסטיים וצבועות בצבע 

אחיד ואטום. את החומר החליף "ההקשר" והאי–נוחות עברה מן הצופה אל האמנית 

עצמה שנטועה בעבודות באמצעות דיוקנותיה.

אינני טוענת שהאמנית החליפה את עורה. עבודותיה הנוכחיות ממשיכות את הדחיפות 

העיקשת שלה לבטא את הנסיון הנשי בעולם הגברי. משפט זה דורש הבהרה. אין בו רצון 

לטעון כי היא ממשיכה את המסורת הפמיניסטית–רדיקלית והבדלנית של ג'ודי שיקגו 

או יוכבד ויינפלד שלכאורה נרמזת במיצבי "הדם" שהציגה בעבר )כולך אדומה וכל כך 

לבנה(, או אפילו את הביטוי הקורבני של האישה שעשוי להתפס ככזה למשל בדיוקנאות 

הנמסים משעווה )כל הזמן אני ערפל, 2012(. כאשת היי–טק לשעבר נאור לא מנוכרת 

ואף לא מתנכרת למערכת המסמנים הפטריארכלית בה היא חיה ולביטוייה השונים. 

עבודותיה המוקדמות, כמו המאוחרות, מבטאות עמדה פוסט–מודרנית שמפגינה את 

תחושת הפיצול והפער שבין גוף ומסמן. אחת הדוגמאות הבולטות לרגישות המיוחדת 

של נאור למערכת המסמנים של השיח המגדרי והאמנותי הינה סדרה של צילומים 

)2005-6( המצטטים את סגנונה של האמנית האמריקאית סנדי שרמן. בצילום אחד 

מופיעה האמנית בפאה בלונדינית ובשנייה עם שיערה הטבעי. הדמות הבלונדינית 

)דיוקן עצמי כבלונדינית, 2005( מביטה אל הצופה ונראית כעוד ייצוג של אידיאל 

הנשיות מתוך ארסנל הפרסומות האינסופי. בצילום השני, ללא פאה, היא נראית 

נינוחה ומהורהרת, ואיננה מביטה אל עדשת המצלמה. שמו של הצילום לא הייתי 

תלמידתו של רפי לביא 2, 2006, עשוי לרמוז על צורת סימון נוספת של נשיות, הפעם 

בתוך השיח האמנותי המקומי שבו חותמתו של המאסטר הידוע הפכה למסמן חיוני 

ונחשק של האמנות הישראלית. סדרה זו מציגה ניסוח חדש לדיכוטומיה של הסימון 

הנשי: בלונדינית או תלמידה של רפי לביא, ובאותה מידה מראה כיצד ייצוג ביקורתי 

מאפשר לאמנית לחמוק מן המסמן.

נראה כי עד התערוכה "תופעות לוואי" נעה האמנית בין "הבזות הנשית" )פנים הגוף, 

הפרשותיו, קולותיו( לבין המסמן הגברי של הנשיות. בכמה מעבודותיה היא אף הדגישה 

את הצרימה בין השניים, למשל בעבודת הוידיאו מין השפה, 2006, בה הטקסט המוצג 

והקול המדבר לא הותאמו כלל ולכן הודיעו ביתר שאת על הפער ביניהם.

בתערוכה הנוכחית היא ממשיכה עם ביטויים מרתקים של הפער הידוע והקבוע מראש 

אך דומה כי תחושת ההווה שנטועה בעבודותיה החדשות משמשת כדבק בין השניים 

)מציאות ובדייה, גוף ודימוי, האני והבבואה( ומאפשרת לממשי לבצבץ מתוך הסדר 

הדמיוני והסדר הסמלי. הדרך החדשה שלה איננה סדורה והומוגנית אלא אקלקטית 
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             ד"ר הדרה שפלן קצב

יש רגע בחיים שבו כניסת הזמן הטבעי לתוך הזמן המכני כרוכה בהכרח בהפרעה. זהו 

הרגע שבו המוכר, המסודר, הבהיר, ההגיוני והרציף עובר אל מאחורי הקלעים, ואז 

מופיע בהדרו המשובש — העכשיו.

בתערוכה הנוכחית "תופעות לוואי" חל מפנה ביצירתה של נאור, בה זמן ההווה פורץ 

אל המרחב הסמלי ומודיע על נוכחות כובשת של הממשי — איבוד שליטה לטובת 

הטבע הקפריזי. במשך שנים עבדה נאור עם אורז. יבש ורטוב, גולמי או מבושל, שימש 

האורז כחומר יסוד ללבנים מהן בנתה האמנית את סביבתה. בין השנים 2006—2010 

יצרה מיצבים בהם האורז הפך לאבני בניין לבית, שולחן ומיטה, מקלט, באר מים, 

מזבח, החומרים מהם אנו בונים את חיינו, את האמונות הגדולות ולצידן החרדות 

הפרטיות. לעיתים האורז שימש כמצע לכתיבה, לתפילה, לוידויים, ובשיאו, בעבודת 

וידאו ביני לבין עצמי, )2010( אף שימש כמרחב מחייה אינסופי, מעין "מדבר אורז" בו 

רוקדת האמנית, ספק צומחת ממנו, ספק נעלמת בו, כשרק תנועותיה הרכות מודיעות 

על נוכחות נפרדת ממנו. האורז, כחומר, כמהות, כזיכרון ילדות הפך לחבר מוכר וקרוב, 

נוח להפעיל עליו עמדות חברתיות ופוליטיות, נכנע לכל גחמותיה, גמיש לכל רצונותיה. 

כחומר ביד היוצר עמד פאסיבי ומוכן לכל התקפה של אקטיביות מצד האמנית. עד 

לרגע שבו נפגשה האמנית עם הכרח הפאסיביות.

בתערוכה הנוכחית הגורל הגופני מכתיב את פעולת הסימון ביתר שאת, עד לנקודה שבה 

כל שאיפה לדיוק ולבהירות נתקלת בסחרחורת ובערפול. אנחנו נכנסים ללונה פארק, 

יריד מפתה של תחנות בילוי אך כל אחת מהן, מושכת כשלעצמה, מבטאת רגעים של 

חוסר אונים ואיבוד שליטה. לכאורה, זהו העונג–כאב שמצוי בכל מתקן בלונה פארק, 

מהקרוסלה דרך גלגל הענק ועד רכבת ההרים, דפיקות הלב מועצמות והפחד המתוק 

עולה במעלה הבטן אל הגרון ומשם לצווחת השחרור.

יחד עם זאת, אף אחד מאיתנו לא הולך ללונה פארק כדי להתייצב בעמדת הברווזים 

המטווחים בעמדת הפגיעה במטרה. הצליפה ברובה או הפגיעה בפחיות טומנת בחובה 

הרבה יותר מזכייה בבובת דובי ענקית. היא יוצרת תחושה משכרת של השגיות ושליטה 

בגורל. כאן, בתערוכה, ממחישה האמנית, כמו בסרט אימה, את החלפת התפקידים 

משולטת לנשלטת, מצולפת לנצלפת. ראשי "הברווזים" המטווחים הם למעשה דיוקן 

האמנית, והרובה המכוון אליהם יפגע בסופו של דבר באחד מהם... הם מסתובבים 

ומסתובבים, הראש כבר מסוחרר, בדומה לתחושה בעבודה נוספת בה סוסה לבנה 

זמן הווה
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אל תגעו בי, 2012, מתוך הצבת וידיאו בטכניקה מעורבת

Do Not Touch Me, 2012, from mixed media video installation 45



43 42

דקירה, 2012, מזרקים, מים ופיגמנטים, מידות משתנות
Stabbing, 2012, syringes, water and pigments, variable dimensions 42



41 40

מותר להוציא לשון, 2012, מיצב וידיאו בטכניקה מעורבת, Ø60×105 ס”מ
It’s Okay to Stick Out Your Tongue, 2012, mixed media video installation, 

105×60Ø cm
40



39 38



37 36
אסתר המלכה א’ וב', 2012, טכניקה מעורבת, 19×172×235 ס”מ כ"א

Queen Esther 1 & 2, 2012, mixed media, 19×172×235 cm each 36



35 34

המכשפה הטובה נותרה לבדה, 2012, טכניקה מעורבת, 148×46×3 ס”מ
The Good Witch Has Been Left Aside, 2012, mixed media, 148×46×3 cm 34

אסתר המלכה א', 2012, טכניקה מעורבת, 19×172×235 ס”מ
Queen Esther 1, 2012, mixed media, 19×172×235 cm 35



33 32

שחרור מבוקר, 2012, מיצב וידיאו, 47.5×231.5×9.5 ס”מ
Controlled Release, 2012, video installation, 47.5×231.5×9.5 cm 32



31 30
לא בן ולא בת, 2012, גומי פוליאוריתני, 36×29×12 ס”מ

Neither a Boy nor a Girl, 2012, polyurethane rubber, 36×29×12 cm



29 28

חיילת, שפרי הופעתך! 2012, טכניקה מעורבת, 34×30×15 ס”מ
Soldier, Smarten Up! 2012, mixed media, 34×30×15 cm



27 26



25 24

אני אוהבת את אימא ואבא, 2012, פרווה סינתטית, בד מודפס 
וצמר סינתטי, מידות משתנות

I love Mom and Dad, 2012, synthetic fur, printed fabric 
and hollofiber, variable dimensions



23 22



2021

תהיי ילדה טובה, 2012, מיצב בטכניקה מעורבת, מידות משתנות
Be a Good Girl, 2012, mixed media installation, variable dimensions
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17 16

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?, 2012, טכניקה מעורבת, 270×130×45 ס”מ
How Can You Contribute to the Success of the Treatment?, 2012

mixed media, 270×130×45 cm
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הרפואית–טיפולית והסביבה המשחקית, בית–החולים והלונה–פארק. פארק השעשועים 

נבחר כדימוי משלים לבית–החולים בשל ניגודו. מצבים של פחד, סחרחורת והקאות 

נמצא כאן וגם כאן, אלא שהפארק מאפשר התמודדות עם פחדים וחרדות, כגון פחד 

ממקומות סגורים או גבוהים, ואיבוד השליטה והאחיזה בקרקע. הוא משחרר מעצורים 

ונותן לגיטימציה לכמיהות ילדותיות.

למרות המלנכוליה השורה על לא מעט עבודות בתערוכה, יש בה גם הומור החופן 

בחובו תקווה. כמעט לכל עבודה, ובוודאי למרכזיות שבהן, יש צד צובט ומכמיר וצד 

משעשע המעלה חיוך. נאור מישירה מבט מפוכח על החיים, מתריס לעיתים וקורא 

תיגר על מוסכמות ונורמות מקובלות, אך מלא חמלה. כמו ילד השואף להיכבש בקסם 

ובו–זמנית משתוקק לגלות את הטריק ולפוגג את הקסם, כך היא בונה מערכי–דימויים 

ומפרקת אותם, זורה אבק כוכבים ומפזרת אותו בנשיפה.

התערוכה
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המייצגת את המפחיד והמסוכן, היתה לאסקופה נדרסת. לזיווג אדם–חיה יש אזכורים 

רבים באמנות והוא מסמל, בדרך–כלל, את העימות בין הטבעי והפראי לתרבותי 

והמאולף. במקרה שלפנינו אנו שוב מוצאים הד למיתולוגיה היוונית וליצורי הכלאיים 

כמו המינוטאורוס, הקנטאורוס והסירנה, הד שמחזק את הממד האליגורי של התערוכה 

כולה. מכאן ואילך אין לנו ספק כי נאור אורגת סיפור–על המכפיף תחתיו דימויים בעלי 

ממד אוטוביוגרפי, אך יחד עם זאת הוא גם הסיפור של כולנו.

לצד שלוש העבודות המרכזיות האלה מוצגות, כאמור, עבודות משלימות שכל אחת 

מהן מהווה נדבך נוסף לסיפור–העל. הקיר הארוך בחלל התערוכה מחזיק עבודת וידיאו 

הנפרשת לרוחב שלושה מסכים. במסך המרכזי מופיע דיוקנה המצולם של האמנית, 

הפעם חד וברור, נעדר טשטוש או עיבוד פלסטי, והיא מדברת אלינו, מדריכה ומזהירה, 

אך למעשה מדקלמת טקסט מן המוכן הלקוח מתוך עלון מידע לתרופה. בקונטקסט של 

התערוכה, הדברים מקבלים משמעות רחבה יותר, משל יש להיזהר במינון הצפייה 

בעבודות ולהיות ער למשמעותן ולתופעות הלוואי העלולות לנבוע מכך. אות מתפתל 

כנחש, כזה המאפיין מוניטורים במעבדות וחדרי בדיקה, נע על הציר האופקי, עובר 

ממסך למסך, ובדרכו חוצה את ראשה, נכנס דרך רקה אחת ויוצא דרך האחרת במסלול 

אינסופי. העבודה מתפקדת בחלל כסמן מרכזי, כַעין צופיה של "האחות הגדולה" המקיפה 

במבטה את רוב העבודות האחרות, ונדמה כי היא גם משגיחה על תנועת הצופה, עוקבת 

אחר תנועותיו ומתווה את דרכו. העיסוק בראש ובפגיעותו הוא קו מוביל בתערוכה 

ועובר כחוט השני בין העבודות השונות. בנישה מעט נסתרת בחלל מגיח שוב דיוקנה של 

האמנית, מפוסל בסגנון ריאליסטי, חציו טבוע בקיר ומעליו מעין קסדה שקופה. גם כאן 

עולה בראשנו אסוציאציה של בדיקה נוירולוגית, אבל גם של חייל חבוש קסדה המזכיר 

את החייל המצוייר על לבני אורז, בעבודה מוקדמת יותר. העבודה היא מעין הקדמה 

או מבוא למיצב הווידיאו בחדר הסמוך; שם אנו עדים לדימות נוירולוגי של ממש בו 

האמנית מזמינה אותנו להיכנס אל תוך ראשה שהופך זירה למעין משחק מחשב. הדימוי 

המוקרן מעלה על הדעת את סדרת הדיוקנים העצמיים של מיכאל דרוקס דרוקסלנד 

משנות השבעים. בעוד דרוקס מיפה את פניו בצורה קרטוגראפית תוך אמירה פוליטית 

על לאום וטריטוריה, נאור שומרת על אמירה אישית ומשתפת אותנו בכאב פרטי, אולי 

מתוך תשוקה למצוא מזור ואולי כדרך מצחיקה–מרירה להתעמת עם הכאב, כפי שהיא 

עושה גם בציור הקיר הילדותי המורכב כולו ממזרקים, באזור אחר של חלל התצוגה.

דימויי החולי ואמצעי הריפוי מעומתים בתערוכה עם דימויי ילדות, כפי שדיוקנה הבוגר 

של נאור מעומת עם דיוקנותיה כילדה. הניגודים האלה מאפיינים את התערוכה כולה, 

המותחת קו מורכב ולא ישר בין תום הילדות להכרחי החיים הבוגרים. הילדות עשויה 

להצטייר כמקום בריא וללא דאגות לעומת הבגרות עמוסת האחריות והחרדות הקיומיות, 

אך דבר כאן אינו חד–משמעי. כפל המשמעות והדיאלקטיקה מאפיינים דימויים רבים 

בתערוכה: כדור רובה וכדור תרופה, מזרק וחץ, צייד וניצוד, מטפל ומטופל, בדיקה 

נוירולוגית ומשחק מחשב... כך גם דימויי–העל העומדים בבסיס התערוכה: הסביבה 

בציר האחד ניצבת העבודה תהיי ילדה טובה ובמרכזה לוח שחור עגול ומבריק הסובב 

סביב צירו. על קצותיו מונחים במעגל ראשים דמויי ברווזי אמבטיה הנושאים את תווי 

הדיוקן של האמנית, ובמרחק מה ממנו מוצב רובה על חצובה. העבודה כולה נראית 

כמטווח ברווזים בלונה פארק; הראשים/ברווזים מנסים לחמוק מהרובה המכוון כלפיהם, 

אך הם לכודים במעגל סגור ונידונים לשוב ולהוות מטרה ליורה עלום. הסיטואציה 

האלימה מקבלת תפנית כאשר מתברר שהרובה טעון בכדורים אחרים — תרופות מסוגים 

שונים. המכה והתרופה מתערבבים כאן, מתחלפים ביניהם כמו במשחק תפקידים, באופן 

המחדד את השניות המאפיינת את יחסנו לרפואה, את הברכה שבמרפא עם תופעות 

הלוואי הלא רצויות, ובאופן כללי יותר, את ההתמודדות עם מצבים מורכבים. הברווז 

מייצג את התמים, הפגיע והקורבן, זה שהאדם מתייחס אליו בהתנשאות, כחיית מחמד 

כפרית או מטרה לציד. בעבודה זו, דיוקנותיה הברווזיים של האמנית משתקפים בפני 

השטח המבריקים לכדי יצירת בבואות מושלמות, טקטיקה המחדדת את ההזדהות 

עם הדימוי ומעלה על הדעת מיתוס מכונן של האמנות — המיתוס של נרקיסוס, אותו 

עלם יווני יפה תואר שנענש על יהירותו ומצא את מותו כשביקש לנשק את בבואתו 

המשתקפת במי האגם. הד ללופ האינסופי בו נתונים הראשים/ברווזים ניתן למצוא 

באחד התיאורים המוכרים יותר של מיתוס נרקיסוס, ציורו של קאראווג'ו מסוף המאה 

ה–16, בו העלם ובבואתו מתחברים למעגל סגור באזור כפות הידיים באופן המדגיש 

את המלכוד שבסיטואציה.

 

מושג היופי ומושג המוות נוכחים שניהם בתערוכה, המאופיינת ביופי רב וביצוע מוקפד. 

העבודה כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול? עומדת במרכז הציר השני ומחזקת ביתר 

שאת את אווירת הלונה–פארק המעוות. נראה בה סוס יפהפה בגוון פנינה, עולה ויורד 

לצליליה העמומים של מנגינת קרוסלה. הסוס מהופך, ספק מתנגד לישיבה עליו, ספק 

נלחם על חייו, והמנגנון המפעיל אותו חשוף לעיני הצופה, כמו מנתץ את האשליה 

והקסם. זהו סוס בעל קרן אחת, המעלה על דעתנו את החד–קרן המיתולוגי והטהור, 

אלא שקרנו צומחת בצד הראש ולא במרכזו, כמו עיוות גנטי, ובאופן המזכיר את מקום 

הפציעה בראשי השעווה שבעבודות הקודמות. זהו רמז עדין לזיהוי הסוס/ה עם האמנית, 

גם אם תווי פניה נעדרים כאן. התנועה מעלה מטה מאבדת את תוקפה האסוציאטיבי, 

ודימוי הרכיבה המאושרת מתפרק מול עינינו כמו בתהליך התבגרות פתאומי. הסוס 

מייצג את האצילי והחזק ויחסנו אליו הוא יחס של כבוד ושוויון. יחסי הגומלין בין הסוס 

לאדם שורשם עמוק בהיסטוריה; באמנות הם מתוארים בדרך–כלל יחד, הסוס ורוכבו, 

אלא שכאן הרוכב נעדר, כשם שהיורה נעדר מאחורי הרובה בעבודה שתוארה לעיל.

אסתר המלכה, עבודה המתארת שטיח פרווה של חיה כלשהי, מהווה את הציר השלישי 

בתערוכה. טופרי החיה חשופים, ארוכים ומאיימים, והיא כמו מסרבת להשלים עם 

גורלה. ראשה המוזהב הוא ראש אדם, תעתיק ראשה של האמנית. גם כאן יש לנו עניין 

עם יצור כלאיים, חיה–אישה, בדומה לעבודות שהוזכרו לעיל. הזיהוי כאן שלם, כפי 

שמעידה גם הכותרת, היופי והמוות מוצאים את איחודם המושלם. החיה הטורפת, 
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כאילו הפגיעות עצמה היא סוג של כוח

כאילו השלווה היא חוף הבהלה. 

--- רחל שפירא

התערוכה הנוכחית של אסתר נאור חושפת גוף עבודות חדש, שנוסח וגובש מתוך 

התייחסות לחלל הספציפי בו הוא מוצג. ככזה, הוא מבקש להחוות בראש ובראשונה 

כמיצב, או הצבה בעלת תימה משותפת. יחד עם זאת, לחלקיו השונים של המיצב יש 

מעמד עצמאי, כשל צאצאים שונים החולקים גנים משותפים. התערוכה עוסקת בבגידת 

הגוף, בתחלואיו ומכאוביו, ובהתמודדות המורכבת, הפיזית והרגשית, עם תהליכי 

וזיכרונות ילדות,  הריפוי האיטיים. בתוך כך צצים ועולים אל פני השטח געגועים 

ונבדקות מחדש שאלות של זהות, התבגרות ונשיות. זו תערוכתה האישית ביותר של 

נאור עד כה, והיא מביאה לכדי מיצוי מהלך אמנותי שהחל לפני כשנתיים. תחילתו 

במיצב ועבודות פיסוליות מופשטות למראה, שעשו שימוש בבדי גאזה לבנים טבולים 

בשעווה אדומה. הצורה, החומר והצבע עוררו אסוציאציות של איברים פנימיים כרותים, 

מדממים, הממאנים להיחבש ולהיעטף. כהמשך לעבודות אלה, נאור יצרה גוף עבודות 

נוסף, פיגורטיבי יותר, המורכב מראשי שעווה פצועים בעלי מראה שיש, בקשת הצבעים 

שבין שחור ללבן. תווי הפנים בבסיס כל העבודות היו זהים וגנריים, אך הטיפול של 

האמנית העניק לכל אחד מהם מראה ייחודי עם הבעה ו"אופי" משלו. הצבתם על 

שרפרפים גבוהים בעלי רגלי עץ, זה לצד זה בחדר אחד, העניקה להם מראה של מחלקת 

שיקום, של סובייקטים שונים שכונסו יחדיו לטיפול משותף וסדרתי שטשטש את זהותם.

ההצבה שלפנינו מתפקדת כחלק השלישי של הטרילוגיה, אבל למעשה היא דבר חדש 

לגמרי. התכנים דומים ומעידים על חקירה ועניין מתמשכים בסוגיות המטרידות את 

האמנית, אבל הלבוש חדש ומעיד על מפנה בהתפתחות העבודה. ראשים ותווי פנים 

נוכחים גם כאן, אלא שהפעם הם מעוצבים בדמותה של האמנית. דיוקנה העצמי ניבט 

אלינו כמו דרך שברי מראות, נטען בתוכן והקשר חדשים בכל עבודה. בעבר נאור 

נהגה לחשוף את עצמה באופן לא ישיר, בתחפושת או במסכה; דווקא כאן, בעבודות 

שנוצרו מתוך מצב של פגיעות, היא נחשפת באופן הישיר ביותר, בפניה, בגופה ובקולה. 

בתערוכה נבדקות שלוש עמדות שונות באשר למקומנו בעולם: המקום של הבעלות 

והאדנות ביחס לקטן והחלש מאיתנו, המקום של השוויון והאיזון, והמקום של החולשה 

והפחד מהגדול והמאיים. נדמה לי כי התנועה הלוך ושוב בין שלוש העמדות הללו 

מטיבה לאפיין את ההתנהגות האנושית, והיא מוצאת את ביטויה בתערוכה בשלושה 

צירים מרכזיים, שלושה גרמים בחלל המוקפים באובייקטים לווייניים. 

צרימה בנוף מטופח
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