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"כאשר אין מה שיעצור את המבט שלנו, המבט שלנו נישא רחוק מאוד. אבל אם הוא לא נתקל 

בכלום, הוא לא רואה כלום; הוא לא רואה אלא את מה שהוא פוגש: המרחב, זה מה שעוצר את 

המבט, מה שהמבט נתקל בו: המכשול: לבנים, זווית, נקודת מגוז: המרחב, וכאשר זה יוצר זווית, 

כאשר זה נעצר, כשצריך להסתובב כדי שזה ייתפרש מחדש..."

התערוכה עוסקת במנעד שבין הְפנים והחוץ, מתוך הפניית המבט אל הדמיון, הזיכרון, ההווה 

הממשי או נופי הטבע במציאות הקיימת. האור, כדימוי של מה שמאיר את המציאות ויוצר 

אותה, הוא אחד המרכיבים החשובים בתערוכה. בעבודות המוצגות בה בולט הדגש הניתן 

לראייה ולפעולת ההתבוננות המתמשכת. בהתייחס לכך אומר הסופר, המסאי ומבקר האמנות 

ג'ון ברג'ר, באחת המסות באסופה על ההתבוננות )1980(: "ההצדקה היחידה שיש לביקורת 

אמנות היא לחדד ראייה ]...[ ראייה עצמאית כמובן". עבור ברג'ר ראייה היא מה שרואות 

העיניים בצירוף המודעּות לנטיות ולהעדפות האישיות, לנסיבות ההיסטוריות ולהזדהויות 

האידיאולוגיות המעורבות במה שרואים ובמה שאין רואים. 

התצלומים והציורים הכלולים בתערוכה כמו נוצרו באופן שמאפשר לצופה מבט מתמשך אל 

תוך עצמו כדי לעמוד באופן מעמיק על טיב היצירות ולחדור למה שטמון בין לבין, במרחב 

שבין הפנים והחוץ. התערוכה התהוותה מתוך החומרים שהציעו האמנים ותוך התאמת 

העבודות זו לזו. מתוך המרקם המגוון, שמקשר בין מכלול האמנים והסיפורים, נולד החיבור 

בין היצירות, עד לגיבושו של מכלול קוהרנטי. עבודות אלו מתאפיינות ביכולתן לעורר מבט 

סקרני וחיפוש בנבכיהן. בחלקן בולט מוטיב החלון, המשמש סף בין פנים לחוץ וצוהר עולם 

שלם של קווים, כתמים ואובייקטים שחודרים לתודעה באיטיות ומעוררים לעיתים תגובות 

של ריגוש ופליאה. 

על המבט כותב ג'. א. בייקר בספרו ַהַּבז )1967(, הנחשב ליצירת מופת שמיטיבה לספר על 

מלאכת ההתבוננות במתכונת של מעין יומן תצפית בטבע: "ציד הבזים מחדד את הראייה. 

האדמה, הגולשת מאחורי הציפור הנעה, זורמת מן העין בֶדְלתֹות של צבע נוקב. העין המוטה 

מבקיעה מבעד לקרום המסוגסג של פני השטח כדרך שגרזן מלוכסן חותך לליבת העץ".

בזיקה ללשון המטפורית של יצירה זו – שעוד נשוב אליה בהמשך – אפשר לומר שהעבודות 

בתערוכה כמו מזמינות התבוננות חדשה, המיטיבה לחדור לעומק ובמבט חד אל ממדים 

חדשים ולא נודעים.

ז'ורז' פרק, חלל וכו': מבחר כתבים 
)תל אביב, בבל, 1998(, עמ' 109

ג'ון ברג'ר, על ההתבוננות 
)תל אביב: פיתום, 2012(, עמ' 143

ג'. א. בייקר, ַהבַּז 
)ירושלים: כרמל, 2017(, עמ' 12

סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת )2016(, אקריליק על קנווס, 140/150 ס״מ
Simon Adjiashvili, Untitled  (2016), acrylic on canvas, 140/150 cm



סימון אג'יאשווילי מציג מקבץ עבודות תפנים של דירתו התל אביבית. בעבודותיו נראים 

חלונות, קירות, דלתות סגורות ופתוחות, רהיטים, פרטי טבע דומם וגם מראות נוף. בולטות 

בהן ההשתקפויות של אור עז או של חושך גמור. החלונות המאירים מחדירים אור ואוויר 

ומשמשים גם דימוי המייצג מבט אל העולם, אל החופש, או לעבר האחר. מבעד לחלון ניתן 

לחדור פנימה אל הסוד ואל המסתורין. הבית הוא מקום אינטימי, המאפשר תחושת שייכות 

והתגוננות מפני העולם החיצוני – מרחב של מנוחה, שבו שורים השקט והשלווה. עם זאת 

המרחב הביתי יכול גם לאפשר חדירה לתוך הממד האינטימי והפרטי, ואז הוא עשוי להפוך 

לדבר מאיים. האיום בעבודותיו אג'יאשווילי סמוי, לכאורה בלתי נראה, אך נוכח. על אחד 

הקירות נראים עקבות של אור שחודר מבעד לתריס הסגור למחצה ויוצר דוגמת פסים של 

אור וצל. השימוש בניגודיות עזה – קיארוסקורו )Chiaroscuro( יוצר תחושה של דרמה ותלת־

ממדיות ומדגיש אובייקטים מסוימים. 

בציוריו של אג'יאשווילי, המתוכננים בקפדנות מראש, החללים מעוצבים כבימת תיאטרון 

ונוכחים בהם כלים ופרטי ריהוט שהובאו מעיר הולדתו ְטִבּיִליִסי שבגיאורגיה. עבודותיו, 

המפציעות מן הזיכרון, מחברות בין שם לכאן באמצעות פנטזיה הנרקמת בדמיונו. ניתן לאתר 

את יחסי הגומלין בין הפרטים השונים המופיעים בציור ולהשלימם לכדי סיפור מהחיים – אולי 

סיפור על געגוע למה שהיה ואיננו עוד. אג'יאשווילי מספר בשיחה איתו על געגועיו, על חיפוש 

אחר שקט ושלווה ועל מקורות השראה לעיצוב החלל בזיקה למאסטרים הגדולים: קאראווג'יו, 

ורמיר, ולאסקס ורמברנדט. ואכן, בחלק מציוריו ניתן לצפות בפרטים קטנים – כגון כוס חצי 

מלאה, צנצנת זכוכית שקופה, אשכול ענבים זרוק, פתק מקומט בצד השולחן – המזכירים 

בהחלט את יצירותיהם של גדולי האמנים מן העבר.                                                 

העבודה טריפטיך )2018( בנויה משלושה לוחות מלבניים מרשימים. בלוח הימני אנו צופים 

במעבר חריף בין אור לצל, ברוח האור הבארוקי בציוריו של קראווג'יו. בולטת נוכחותה של 

כוננית שחורה עם מדפים שעל אחד מהם מונחת צלחת עם תפוחים – דימוי שמתכתב עם 

ז'אנר הטבע הדומם, אשר הגיע לשיאו בתקופת הבארוק וצפן את רעיון ה"ממנטו מורי" 

)"זכור את המוות"( להדגשת הכליה שבטבע ותודעת הקיום הארעי של האדם. אלא שהטבע 

הדומם של אג'יאשווילי הוא מינימליסטי ומונוכרומטי – בניגוד, למשל, לציור סלסילת הפירות 

)1599( של קראווג'יו, שבו נראית סלסילת קש צבעונית ועמוסת פירות, חלקם נגועים ופגומים 

בדרכם לקמילה. מאפיינים אלו אינם מופיעים בתיאורי הטבע הדומם של אג'יאשווילי. אשכול 

הענבים המונח על המדף משדר יופי וחיּות ופירותיו נוצצים כצבע קריסטלי שקוף, כמעין 

תיאור של טבע דומם ברוח פוסט־מודרנית. בלוח המרכזי נראה שולחן מואר בחלקו, ומעליו 

חוט חשמלי מחובר למנורה כבויה מושלכת על הרצפה. מאחורי השולחן נראית מרפסת 

הצופה אל חלל ריק, אל מרחב לבן ולא מזוהה, ודרכה חודר אור חזק המאיר בחלקו את 

השולחן. שאר חלקי החלל חסומים בקירות שמסתירים את המתרחש מאחוריהם. בלוח 

השמאלי המרחב הולך ומצטמק: יש קירות רבים ורק פתח אחד, כאשר החושך משתלט על 

החלל עם הצטמצמות האור. 

בעבודה ללא כותרת 1 )2016(, הציור הצבעוני ביותר מתוך הסדרה המוצגת בתערוכה, אנו 

צופים באותו מרחב שראינו בלוח השמאלי של הטריפטיך, אלא שהפעם האמן שינה את 

זווית המבט של החלל והוסיף מזיכרונו פיסת נוף פסטורלית מרהיבה ביופיה של נחל הירקון, 

המוקף צמחייה ירוקה. זוהי פיסה שאינה קיימת במציאות, היא רק פנטזיה שנבנתה בראשו 

של האמן, המעביר את הנחל מהטריטוריה הציבורית לטריטוריה הפרטית שלו אל מול ביתו. 

אותו נחל, השוכן בקרבת הבית, הועתק ממקומו בדמיון כמימוש של השאיפה לצפות בו מול 

עיניו וכביטוי לאופן שבו האמן יכול ליצור עולם בדיוני. במקרה זה התמונה הסוריאליסטית 

משקפת את האופן שבו האמן, בפשטותו הציורית המינימליסטית והצנועה, מזמין את הצופה 

להיכנס פנימה, להתוודע לצופן הפנימי של עולמו, לעורר סקרנות לפרטים הקטנים ותגובות 

של פליאה והשתאות. 

בספרו של ישראל אלירז, הלא ייאמן פשוט ישנו )2007(, מופיע שיר ששורותיו כמו מנסחות 

היטב את רוח הדברים בציוריו המרשימים של אג'יאשוולי: "ַהֹּלא ֵיָאֵמן ָּפׁשּוט ֶיְׁשנֹו ְוהּוא/ 

ַהְּדָבִרים  ִמן  ָּדָבר  ְוהּוא  ָלַגַעת ּבו/  ֵאָליו  ֶׁשָהַעִין הֹוֶלֶכת  ַלֶמְּרָחק/  ַעד  ְלָפַני  ַמָּמׁש  ִמְׂשָתֵּרַע 

ַהְּפׁשּוִטים". ואכן, ציוריו של אגי'אשווילי כמו מוליכים את העין לדברים הפשוטים והמּוכרים 

הניצבים בסמוך אליה, עד לעומק המרחק שאליו המבט מגיע, ומתוך אותה פשטות לכאורה 

מתהווה תחושה שקיים ממד בלתי ייאמן ומופלא במציאות היומיומית. 

אסנת בן דב יוצרת תצלומים הכוללים דימויים של תרמילי אפונים עם קצוות סגלגלים, צלחת 

עם פרח ותפוח, ספר וכוס מים, פלפל מתוק ועוד. לכאורה אלו פריטים פשוטים המופיעים 

באופן שגרתי בבית. האמנית יוצרת תצלום מבוים והופכת את האובייקטים בידיה כחומר 

ביד היוצר באופן שבו היא מעצבת את הדימוי המתואר. היא מנהלת דיאלוג עם האור הטבעי 

החי והמשתנה, מתמסרת לו ומקשיבה לניואנסים שנוצרים. לעיתים הקומפוזיציה מפתיעה, 

שכן האובייקטים משתנים ונוצרת הזרה כאשר דבר מה מּוכר נראה כזר לרגע וגורם לנו 

להתייחס אליו ולגלותו מחדש. חוקר הספרות הרוסי ויקטור שקלובסקי טבע את המושג 

"דה-אוטומטיזציה" – תהליך המבטל את האוטומטיות של הקליטה. בזיקה לכך, בן-דב מציגה 

בפנינו את האובייקטים באופן בלתי צפוי. ההזרה קורית בזכות הבחירה, ההעמדה בצבעים 

ישראל אלירז, ַהּלֹא יֵָאֵמן ָּפׁשּוט יְֶׁשנֹו
)תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007(, עמ' 107



המשתנים ובאור הטבעי הניתך על האובייקטים ומתמזג בצבעם. ראשוניות הראייה שבה 

האמנית מתבוננת במציאות מבטלת את תבניות הראייה המקובלות ובוחנת את האובייקט 

מחדש. כך הדבר הפשוט והנדוש הופך ליצירת אמנות, לאייקון שקשה להתיק ממנו את המבט. 

האמנית כמו מבקשת להדגיש את היופי הרב הקיים בסביבה הקרובה ואת הדברים הפשוטים, 

שבעיניה הם מקור לחיים ותשוקה. בתהליך של פעולה מתמשכת בריכוז מרבי היא מניחה 

את האובייקט במרכז ומנסה לגעת בעומק ליבתו, בתמציתו, לשם העברת תחושה ורגש ולאו 

מתוך רצון לשקף מציאות ריאליסטית. הכלים שמשמשים אותה לצורך העברה זו הם מקור 

האור הטבעי בהתאם לזמן ביממה והחשכה בחלל. האור המגיע מחלון קטן בביתה, מהמקום 

הבטוח והמוכר, שממנו היא מקבלת את האור הגדול, נלכד בעין המצלמה ומשתנה בהתמדה 

בהתאם לשעת היום. הוא המאפשר את הראייה ולעיתים מסמא אותה, מעצים את הצבע, 

מעמיק את הפרספקטיבה באמצעות משחקי אור-צל, מעורר רגשות ומבטא את המסתורי 

והסודי – בוקע ספק מבפנים ספק מבחוץ.

"אני עובדת עם אור טבעי, תאורת  על התפקיד של האור בעבודתה האמנית מספרת: 

חלון הפונה לכיוון צפון, שם מקור האור קטן ורך. האור בוקע מתוך האפלה, נח על גבי 

האובייקטים, מבליט את המרקמים ויוצר את הצבעים. כמו הצבע ביד הצייר, הוא מאיר את 

המציאות ומפיח בה חיים. אני רואה כתמי צבע ומעברים של אור וצל, והצילום אוסף את 

הפרטים ומחזיר אותם לדימוי מוכר. הגופים עצמם משמשים כמראות וכמחזירי אור זה אל 

זה, ומשפיעים גם הם על הצבע והאור. לכל צילום יש לב משלו, מרכז שאליו נמשכים העין 

ותשומת הלב, אליו גם אחדד את העדשה".

העבודה אפונים )2017( מזמנת התבוננות ממוקדת ומעמיקה לתוך תרמילי אפונים, בצבע 

ירוק עז שמסמל חיוניּות וחיים. לכל אפון יש מראה משלו – חלקם חלקים ואילו באחרים בולט 

מרקם עדין ולא חלק. האפונים הניבטים מתוך התרמיל כמו עומדים לצאת לאוויר העולם 

כתינוק המגיח מרחם אמו. קצות התרמילים בולטים בצבעם הסגלגל, כביטוי לאופן שבו האור 

מעצים גוונים קיימים באובייקט. 

בעבודה לוביה )2015( נראים תרמילים דקים של לוביה, לעיתים בעלי גוון ורדרד בקצוות, 

בשונה מהירוק החיוור של יתר חלקי התרמיל. התרמילים, המופיעים בתפזורת על רקע שחור, 

נדמים באופן סידורם למעין תולעים המחוללים במרחב הכהה. לחילופין הם עשויים להידמות 

לסימני כתב יד בלתי מוכרים. זווית הצילום או החשיפה לאור כמו מנתקים את הצופה מן 

המציאות המוכרת, כאשר הפרשנות תלויה בתחושותיו הפנימיות או במטען התרבותי שהוא 

נושא עמו. 

התצלום פרחי ליזיאנטוס ותפוח ירוק )2018( הוא מינימליסטי לכאורה וטומן בחובו עוצמה 

ופשטות. הצלחת מוכתמת בשני פסים מקבילים וזוהרים, שאינם אלא השתקפותם של גבעולי 

הליזיאנטוס, והיא כמו מזמנת מבט מעמיק ומתמשך. בן-דב יצרה את התצלום כמחווה לצייר 

הספרדי פרנסיסקו דה סורבראן, שיצר את 

ציור השמן ספל מים וורד )1630(.

ניכרת   )2017 ( מתוק  פלפל  בתצלום  גם 

הדינמיקה בין האובייקט לבין האור המוקרן. 

הפלפל הבשרני, האדום והבוהק נראה ממבט-

על, חשוף לאור הטבעי ומופיע על רקע שחור. 

לאחר זמן קצר הפלפל עובר טרנספורמציה, 

הזרה גמורה, כאשר הוא הופך לזוג שפתיים 

בשרניות שכובשות את עין הצופה ומעוררות תחושת פליאה. שפתיו העבות של הפלפל 

עשויות להעלות על הדעת את ציורו של סלבדור דאלי, הספה של מיי ווסט )1936(, שבו 

הספה האדומה מעוצבת בצורת שפתיה של השחקנית ההוליוודית הנודעת, כחלק ממכלול 

של פריטים היוצרים את מראה פניה בציור של החדר. 

דימוי הפלפל ההופך לשפתיים, תפוח הזהב ההופך לדיוקן של אישה זקנה, תרמילי הלוביה 

שכאמור הופכים לתולעים או לכתב יד מסתורי – כל אלו מציינים את האופן שבו האובייקט 

מקבל חיים והופך מדבר אחד לדבר אחר בעבודותיה של בן-דב. דימוייה פשוטים, תמציתיים 

מאוד ועתירים במשמעות דקה, נסתרת, שלא תמיד אפשר להסביר אותה באופן רציונלי. 

במובן זה הם מעלים על הדעת את שירי ההייקו התמציתיים, המכילים בסך הכול שלוש 

שורות של חמש, שבע וחמש הברות בהתאמה. שירים אלו כוללים רכיבים פנימיים נסתרים 

הטמונים בין השורות, דוגמת השיר: "ְּבַשַער החּוץ/ גם ּבַשַער הְּפִנים/ עֵלי שֶלֶכת". בזיקה לשיר 

זה אפשר לומר שגם בתצלומיה של בן-דב נוצר דיאלוג מעניין בין ממד החוץ, האופן הנגלה 

של הדברים, לבין "שער הְּפנים" שלהם – אותו ממד סמוי יותר, מסתורי לעיתים, החבוי בהם.

ליאור הרשקוביץ מציג בתערוכה מקבץ תצלומים שנעשו בשוויץ. בשיחה אתו הוא מספר 

על צורת העבודה האינטואיטיבית שלו בפרויקט זה, המתבסס על צילום מתוך מכונית בזמן 

נסיעה. הרשקוביץ מגיב אל מרחב נופי פתוח ויוצר תצלומים המתפקדים לכאורה כנופים 

ריאליסטיים ממשיים, אך למעשה הם משקפים רבדים נסתרים של תת-ההכרה והנפש. סוזן 

סונטאג כותבת בספרה הצילום כראי התקופה )1977( "לאמיתו של דבר כל מה שמשתמע 

ממגמת הריאליזם של הצילום הרי זו האמונה שהמציאות נסתרת מעינינו, וכיוון שהיא 

אסנת בן דב, "במעמד צד אחד",
שירת המדע, שנתון לספרות,
אמנות ומדע – לזכר עֹפר לידר
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נסתרת יש לחשפה. כל מה שהמצלמה רושמת הוא בגדר גילוי-]...[ סדר שראייה טבעית 

אינה מסוגלת לקולטו]...[. בהקשר זה ניתן לומר כי הרשקוביץ אכן יוצר מהלך של גילוי, של 

התבוננות במציאות, שמתוכו כמו נחשף רובד חדש שאין אנו קולטים במבט רגיל ויומיומי. 

הרשקוביץ מתאר כיצד הצללים מועצמים ומשתלטים על התצלום, לצד נוכחותו של פרץ 

אור גדול ורחוק, כמעט בלתי מושג, בעת שמצלמתו מופנית לעבר האופק. כך, לדבריו, מועצם 

"המעבר המטפיזי ממקום אחד לאחר, ללא נודע". המעברים ממרחב אחד למשנהו יוצרים 

אזורים טעונים במיוחד, שכמו מצויים בטווח ביניים שבין חומר ורוח – בין מה שנגלה לעין לבין 

החוויה הפנימית. באופן זה מתקבלים נופים בעלי גוון מיסטי נסתר עם ממד של סוד. בעניין 

הסוד סונטאג מצטטת את דבריה של הצלמת האמריקאית דיאן ארבוס: "התצלום הריהו 

סוד על אודות סוד. ככל שהוא מספר לך יותר, כן אתה יודע פחות". ואכן, ככל שמעמיקים 

בממד המיסטי, הסודי, בתצלומיו של הרשקוביץ כך דומה כי החידתיות גוברת. יש גם לציין 

שהרשקוביץ מושפע מהקולנוע וכי תצלומי הנוף שלו מעלים על הדעת, בין היתר, את הנופים 

המרשימים ומטילי האימה בקטע הפתיחה של הסרט הניצוץ )1980( מאת סטנלי קובריק. 

בתצלום Tunnel II( Switzerland( Road VII  )2016( נראית מנהרה מסיבית גדולת ממדים, 

ולצידה נחשף נוף הרים חשוך עם פסגות בגוונים אפורים. עמודי הבטון בצד המנהרה כמו 

יוצרים חלונות מלבניים, שדרכם נשקפים ההרים. התמונה צולמה תוך כדי תנועה, כאשר עיקול 

הכביש מדגיש אותה. על הכביש נראים הצללים של עמודי הבטון, וכך נוצר ניגוד בולט בין 

העמודים המוארים לבין חלקי התצלום החשוכים.  

העבודה Tunnel III( Switzerland( Road XII )2016( מצולמת מתוך מנהרה דרך מכונית 

נוסעת, כאשר בצד השמאלי, בין העמודים, נגלה נוף של עצים – חלקם ירוקים וחלקם בצבעי 

שלכת זהובים או חומים-אפורים, לאחר השלת הכסּות של העלים. בתצלום מודגש ביתר 

עוצמה הניגוד בין המנהרה החשוכה לבין נוף העצים שנגלה דרך הפתחים, דמויי החלונות 

הגדולים, שבין העמודים. הניגוד העז בין צבעי היער והשלכת מן החוץ לבין השחור שבפנים 

יוצר הרמוניה צבעונית מרתקת.

בעבודה אחרת, White Car( Switzerland( Road II )2016(, ניתן לצפות בפיסת נוף הרים 

ובשדרת עצים משני צדדיו של כביש, המוביל לעבר הלא נודע. מעל, בין שמיים לארץ, 

ממוקמת רשת מסועפת של כבלי חשמל. מול פני הצופה, בנקודת מגוז חשוכה, נראית מכונית 

לבנה על אם הדרך ופניה מופנים לעבר הצופה. הכביש מכוסה בכתמי אור המשתלבים בצללי 

העצים הניצבים בצדי הכביש. זוהי סצנה סוריאליסטית, חידתית ומאיימת. המכונית, המעוררת 

תחושה של חוסר ודאות בנוכחותה, כמו קרבה אל הצופה ועלולה להתנגש בו. האיום מסקרן 

שם, עמ' 115

 עֹפר רותם, הסן 4 )2018(,  גרפיט על ניר, 76/101 ס"מ
Ofer Rotem, Hessen 4 (2018),  graphite on paper, 76/101 cm

סוזן סונטאג, הצילום כראי התקופה
)תל אביב:עם עובד, 1977(, עמ' 121, 122



ומפעיל התבוננות אינטנסיבית לעבר המכונית ואל מציאותה הנעדרת והחידתית של הדמות 

האנושית שבתוכה. 

ֹעפר רותם יוצר ציורים המזמנים התבוננות עמוקה ומעוררים חוויה של פליאה. נדמה שאנו 

נזקקים לעיני בז כדי להתבונן בהם, כפי שכותב ג'.א. בייקר בלשונו הפיוטית: "עיני הבז הן 

גדולות וכבדות מעיני האדם ]...[ הארץ היא לעיניו של הבז כמו החוף לעיניו של המפליג 

בסירתו ללשונות הים הארוכות ]...[. אנו המעוגנים והרתוקים לארץ איננו מסוגלים לשוות 

חירות זו של העין]...[". ואכן, רותם כמו מבקש להוליך אותנו לחירות חדשה של העין, להתעלות 

מעל מגבלותיה, לזהות במבט חד ומעמיק עוד ועוד פרטים ברזולוציות הולכות ומעמיקות, 

כמו מבטו של עוף דורס. מה הפלא שתוך כדי התבוננות בעבודתו מצאתי את עצמי כותבת 

את רשמיי כאשר יד ימין מקלידה ויד שמאל אוחזת בזכוכית מגדלת )גם במוזיאון תל אביב, 

בתערוכת היחיד של רותם, הוצמדה זכוכית מגדלת לעבודותיו(. 

העולם המתגלה בציוריו של רותם הוא אינסופי וניתן לשהות מולם זמן ארוך ולחדור לתוך עוד 

ועוד שכבות. הגרפיט המצייר על גבי הנייר אומר את דברו ומספר סיפור דמיוני ללא מילים. 

אפשר לראות כל מה שעולה בדמיוננו: יצורים גרוטסקיים המזכירים את ציור הטריפטיכון גן 

התענוגות הארציים )1503/4( של הירונימוס בּוש, דמות עירומה שוכבת המזכירה את ציורו 

של אנרי מאטיס חדוות החיים )1905/6(, נימפות ויצורים מיתולוגיים לצד יצורים ריאליסטיים 

עכשוויים, ועוד. כל אלו מצויים בציוריו האקזוטיים של רותם, מבעבעים מתחת לפני השטח, 

כמו מרמזים על כך שיש חיים בתחתית של התחתית. הרבדים עמוקים ומרובים להפליא 

וקיימת תחושה שעוד מבט יוביל לגילוי של דימוי נוסף בתוך העולם של גן העדן והגיהינום 

שרותם מציע לצופים.

בשיחה עמו רותם מספר שכל קו וכתם בציוריו הוא סימון של תנועה פנימית אינטואיטיבית 

שמקורה בעולמו הפרטי, וכי יש דרכים שונות להגיע לצורה אפקטיבית ולסוגים שונים של 

צורות. לדבריו, "צורות סוגסטיביות הן גמישות ומשתנות בזמן ויכולות להתפרש לכיוונים 

כאלה שלא אראה בעצמי לעולם. כיוון שמקורן במוחי ובידי, הן לא יכולות להיות יותר 

אותנטיות וטעונות משמעויות – לפחות מבחינתי. הדימוי הריאליסטי הכולל מבטא אמירה 

פואטית, לירית, אקספרסיבית ואישית. הפרטים מבטאים מקומות בתוכי שבהם הצלחתי 

לגעת באותו ציור ספציפי". 

הציור של רותם מקורו בסדרת תצלומים בטבע, מעשה ידיו, המשמשים כסקיצות וכמקור 

השראה לציור ידני בגרפיט. בשלב זה הציור כבר אינו משקף את התצלום המקורי, שכן המבט 

משתנה וכך גם המקור. הוא מעוות צורות ויוצר וריאציה של הצורה הראשונית שנקלטה 

בעין המצלמה. כך התצלום, שהפך לציור, הוא בגדר בבואה של הנוף הפנימי של האמן. זהו 

נוף פרטי ואותנטי שהתהווה בתת-ההכרה שלו ולאו דווקא הנוף הריאליסטי הקיים במקום. 

עבודותיו קרויות על שמות המקומות שתועדו בתצלומים – במדינת הסן בגרמניה, בקליפורניה 

או בארץ, באזור השרון. 

Hessen 2 )2018( נראית במבט ראשוני צמחייה ריאליסטית מצוירת בדקדקנות,  בציור 

כמעין מסך שקוף המזכיר את סגנון האר-נובו – זרם אמנותי שבו ניתן דגש לקווים רישומיים 

מתפתלים וזורמים כמו בצורות הטבע. כאשר מביטים עמוק יותר נגלה עולם נוסף של יצורים 

מעוותים, הנטמעים בעצים, בענפים ובצמחייה הסובבת. גזעי העצים המופיעים בעומק 

הציור מכילים יצורים קטנים שקשה לפענח את טיבם. הדימויים החמקמקים נחבאים זה 

בזה ולעיתים קשה למצוא אותם בשנית, לאחר שכבר זיהינו אותם. הציור מתעתע בדימויים 

הדמיוניים המופיעים בו ובמסכת הצפופה והמטושטשת של הפרטים הנראים באופק הרחוק. 

הציור Hessen 3 )2018( פחות דחוס בפרטיו ובולטים בו משחקי האור-צל. צמרות העצים 

בחלק העליון הקדמי של הציור יוצרות מעין חלון המשקיף לתוך נוף שמתבהר ומיטשטש 

באופק. החלק המואר והלבן יותר בציור הוא החלק הפחות מטופל, ולכן הוא שקט יותר 

ופחות תזזיתי. על העצים הסבוכים סביב תלויות דמויות ריאליסטיות ודמיוניות. המראה הכללי 

סוריאליסטי, חלומי ומסקרן. בצדו השמאלי של הציור נצפה ספסל בודד, כמו שריד לדמות 

האנושית החסרה.

הציור Muir 7 )2017( קרוי על שם שמורת טבע של עצי הסקויה בקליפורניה. במרכזו נראה 

אובייקט גדול מואר, שמזכיר עץ אשוח מושלג או את סנטה קלאוס – הדמות הבדיונית המקושרת 

לחג המולד. הציורים הלבנים המוארים הם המקומות הפחות מטופלים, ולכן הפרטים שם 

מועטים. לעומת זאת ציור הצמחייה מוקפד ומדויק כמו השרכים הלבנים, השיחים וחלוקי הנחל 

או עקבות הנחל המוצללים יותר. בחלקים המוארים ניתן להבחין ביד או ברגל, בציפור מיתולוגית, 

בסוג של דג מוזר וביצורים אחרים שעדיין לא התגלו וייתכן שלא יתגלו. החיפוש והמרדף אחר 

הסוד והחידה מוסיפים נופך של יופי והתרגשות ליצירותיו של רותם.

מאיה סמירה היא אמנית רב-תחומית, העוסקת בעיקר במדיום הדיגיטלי. מיצב הווידיאו 

חלונות/עולמות )2018( נבנה במיוחד עבור חלל הגלריה ברחובות, ובו משולבים דימויי חלונות 

בירושלים, בתל אביב ובאיסלנד. המיצב מתווך את ההתרחשות – או את חוסר ההתרחשות – 

לעיניו של הצופה. לדברי האמנית, החלון הוא הפתח מעולם הפנים אל עולם החוץ, כמו עדשת 

המצלמה או העין האנושית שמפענחת את העולם שסביבה. החלון גם מאפשר לאור לחדור 

פנימה, להאיר את החלל הפנימי הנתון לשינוי ולשליטה, בעוד שהמציאות מחוץ לחלון אינה 

ג'. א. בייקר, ַהבַּז 
)ירושלים: כרמל, 2017(, עמ' 37



אסנת בן דב, אפונים )2017(,
הזרקת דיו פיגמנטי, 110/73 ס״מ
Osnat Ben Dov, Peas (2017)

pigment print, 110/73 cm



הזר שופע הפרחים. צורת ההעמדה האלכסונית של הזר משנה את המבט הרגיל, וכמו דוחפת 

לבחון שוב ושוב את מה שטמון בין מעלה ומטה במרחב התצלום.

עבודותיה של סמירה מתכתבות בכמה מובנים עם יתר היצירות של האמנים המשתתפים 

בתערוכה – עם האופן שבו אסנת בן-דב משתמשת, כמותה, באור כבמכחול ועם האופנים 

שבהם סימון אג'יאשווילי, עֹפר רותם וליאור הרשקוביץ עוסקים בהיטלים וביחסי אור-וצל 

בין חללי פנים וחוץ. ובכלל, דומה כי האופן שבו האמנים משתמשים באור המאציל ממד של 

קסם, מסתורין ולעיתים אפילו סוג של קדּושה, עשוי להיקשר לדיון בדבר חשיבותו של האור 

ביצירות קלאסיות ונודעות. 

כך, למשל, בהקשר זה אפשר להביא עוד מדבריו של ברג'ר, בהתייחסותו ליצירת מופת 

שנעשתה בתקופת הרנסנס בגרמניה – מזבח איזנהיים, מעשה ידיו של האמן הגרמני מתיאס 

גרינוולד: "המזבח בקולמר ממוקם בגלריה שתקרתה גבוהה ]...[ קרני השמש חדרו ישירות 

מבעד החלונות הגותיים ובקיר הלבן שממול השתקפו הקשתות המחודדות והצטיירו כצורות 

ברורות בתוך כתמי האור. העברתי מבט מהחלונות שצייר האור אל האור אשר בפאנלים 

המצוירים ]...[ כל אחד מהציורים האלה אצר אור משלו. אור ששמר על תחושה של אור; הוא 

לא התפרק לצבעים מצוירים. השמש נעלמה ואיתה גם ההתרחשויות שֶהְחייתה את הקיר 

הלבן. הציורים שמרו על זוהר אורם". נראה שאותו זוהר פנימי אצּור גם ברבות מן העבודות 

המוצגות בתערוכה זו, ואף על פי שהן נוצרו בהקשר תרבותי אחר לגמרי, בישראל של המאה 

העשרים ואחת, מתוך פנימיותן קורנת הכמיהה לאותו אור מסתורי הנובע ממעמקים – אור 

הטמון בסף החמקמק שבין הְּפנים לחוץ.

ג׳ון ברג'ר, על ההתבוננות,
עמ' 141, 142

נשלטת. מתווה החלון הוא סטאטי, והווידיאו מתעד ומנציח את התנועה המתמדת ביחידות 

זמן. 

לחלון, כמתווך בין הפנים לחוץ ולמה שטמון ביניהם, יש כאמור נוכחות דומיננטית בתערוכה. 

אלברטי, האדריכל ואיש האשכולות הרנסנסי, תיאר את החלון בכתביו כדימוי שימושי 

באמנות, המאפשר לנו לראות בו-זמנית שני צדדים של מקום כלשהו. אין זה משנה אם 

מסתכלים מבפנים החוצה או מהחוץ פנימה, החלון יהיה תמיד הגורם המתווך בין שתי 

המהויות הללו. מעצם תפקידו הפונקציונלי, כמבדיל בין פנים וחוץ, החלון הופך בהדרגה 

לנושא היצירה ולמרכיב בעל אמירות פילוסופיות על האמנות ועל הקיום האנושי בכלל. בעיני 

אלברטי, מסגרת הציור משולה לחלון שקוף שדרכו האמן מראה פיסת מציאות, כפי שסמירה 

עושה בעבודותיה.

וידיאו רב-ערוצי של חלונות, המוצג בחלל נפרד  סמירה חותמת את התערוכה במיצב 

משאר חללי התצוגה. עבודת הווידיאו חלון איסלנדי )2017( צולמה במהלך תוכנית שהות 

)רזידנסי( של האמנית באיסלנד, שם היא תיעדה נוף מושלג שנשקף מחלונה במלון ודרכו 

ניתן לראות את פתיתי השלג העדינים הנופלים. החלון מחולק לשלושה חלקים שחופפים 

את שלושת החלונות המוצגים בקיר הנגדי. עבודת הווידיאו חלון ירושלמי )2017( מציגה חלון 

הצופה אל נוף ירושלמי דרך וילון מתנפנף ברוח. רוב הזמן הווילון מסתיר את הנוף, ולרגעים 

נחשפות פיסות מתוך הנוף העירוני המרובד. העבודה חלון תל אביבי )2017( מציגה חלון 

באתר בנייה, שמתוכו נשקף נוף אורבני של גגות בתים משותפים צפופים בעלי צנרת גלויה 

וקירות מתקלפים שצבעם כתמתם-צהבהב, כצבעי השמש היוקדת בקיץ לוהט. זוהי תמונת 

נוף טיפוסית בשכונה דרום תל אביבית. העבודה שמש ישראלית )2016( מתעדת את קרני 

האור החודרות מבעד לענפי אקליפטוס מתנועעים, הנראים כמחוללים בין קרני השמש לבין 

העלווה הירוקה. המפגש בין קרני האור החודרות לבין עין המצלמה וצבע האובייקט יוצר כתם 

סגול, הממוקם בין צמרות האקליפטוס לבין השמש. 

בעבודת הווידיאו פרחים )2016(, המוקרנת על קיר חלל הגלריה, נראה זר של פרחי ליזיאנטוס 

)יפעה( לבנים על רקע חלון עם תריס מוגף למחצה. רק חלקו העליון של הזר מצולם בתקריב, 

והוא נראה כמו מרחף באוויר וחסר אחיזה. תיאורים של זרים ופרחים קטופים משתייכים לתת-

ז'אנר של ציורי הטבע הדומם, שהחל לתפוס מקום בולט במאה השבע-עשרה ואילך. בעשורים 

הראשונים של המאה העשרים יוצרות מודרניסטיות כמו הצלמת האמריקאית אימוג'ן 

קנינגהם והציירת ג'ורג'יה אוקיף ייצגו פרחים בעבודות תקריב, שעודדו התבוננות מעמיקה 

לתוכם. בעבודה זו סמירה מצליחה גם היא לעורר סקרנות סוחפת ולמקד את המבט אל פנים 



אסנת בן דב, תפוח זהב )2018(, הזרקת דיו פיגמנטי, 50/34 ס״מ
Osnat Ben Dov, Golden Apple (2018), pigment print, 50/34 cm

ליאור הרשקוביץ, דרך 12 )מנהרה 3(, שוויץ )2016(, הזרקת דיו פיגמנטי, 90/120 ס״מ
Lior Herchkovitz, Road XII (Tunnel III), Switzerland,(2016), pigment print, 90/120 cm



ליאור הרשקוביץ, דרך 2 )מכונית לבנה(, שוויץ )2016(,
הזרקת דיו פיגמנטי, 75/100 ס״מ

Lior Herchkovitz, Road II (White Car), Switzerland,(2016),
pigment print, 75/100 cm



משמאל: עֹפר רותם, הסן 6 )2018(, גרפיט על ניר קרטון, 76/103 ס"מ
on the left: Ofer Rotem, Hessen 6  2018 (2018), graphite on museum board, 76/103 cm

ליאור הרשקוביץ, דרך 8, שוויץ )2016(, הזרקת דיו פיגמנטי, 75/100 ס״מ
Lior Herchkovitz, Road VIII, Switzerland,(2016), pigment print, 75/100 cm



סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת 1 )2016(, 
אקריליק על קנווס, 50/70 ס״מ

Simon Adjiashvili, Untitled 1 (2016)
acrylic on canvas, 50/70 cm



ליאור הרשקוביץ, דרך 7 )מנהרה 2(, שוויץ )2016(, הזרקת דיו פיגמנטי, 90/120 ס״מ
Lior Herchkovitz, Road VII (Tunnel II), Switzerland,(2016), pigment print, 90/120 cm

ליאור הרשקוביץ, דרך 5 )צל הר(, שוויץ )2016(, הזרקת דיו פיגמנטי, 90/120 ס״מ
Lior Herchkovitz, Road V (Mountain Shadow), Switzerland,(2016), pigment print, 90/120 cm



אסנת בן דב, לוביה )2015(
הזרקת דיו פיגמנטי, 80/53 ס״מ
Osnat Ben Dov,
Black-Eyed Peas (2015),
pigment print, 80/53 cm



סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת )2018(, אקריליק על קנווס, 50/50 ס״מ
Simon Adjiashvili, Untitled  (2018), acrylic on canvas, 50/50 cm

מאיה סמירה, חלון תל אביבי )2017(, מתוך ״חלונות״ - מיצב וידאו רב ערוצי
Maya Smira,Tel Aviv Window (2017), from “Windows” - a Multi-Channel Video Installation



מימין: סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת )2017(, פחם על נייר, 121/80 ס״מ
on the right: Simon Adjiashvili, Untitled  (2017), charcoal on paper, 121/80 cm

מאיה סמירה, חלון איסלנדי )2018(, מתוך ״חלונות״ - מיצב וידאו רב ערוצי
Maya Smira, Icelandic Window (2018), from “Windows” - a Multi-Channel Video Installation



עֹפר רותם, הסן 3, 2018
גרפיט על ניר קרטון, 153/102 ס"מ

Ofer Rotem, Hessen 3, 2018
Graphite on museum board

153/102 cm



עֹפר רותם, מיור 7 )2017(, גרפיט על ניר קרטון, 153/102 ס"מ
Ofer Rotem, Muir 7 (2017),  Graphite on museum board, 153/102 cm

אסנת בן דב, תפוח על שולחן וצללים )2018(, הזרקת דיו פיגמנטי, 160/100 ס״מ
Osnat Ben Dov, An apple on a table and shadows (2018), pigment print, 160/100 cm



אסנת בן דב, פלפל מתוק )2017(
הזרקת דיו פיגמנטי, 80/53 ס״מ

Osnat Ben Dov, Sweet Pepper (2017)
pigment print, 80/53 cm



סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת )2016(, אקריליק על קנווס, 150/140 ס״מ
Simon Adjiashvili, Untitled (2016), acrylic on canvas, 140/150 cm

אסנת בן דב, ספר עם דפים צהובים )2018(, הזרקת דיו פיגמנטי, 44/30 ס״מ
Osnat Ben Dov, Book With Yellow Pages (2018), pigment print, 44/30 cm



3 x סימון אג׳יאשוילי, טריפטיך )2018(, אקריליק על קנווס, 80/140 ס״מ
Simon Adjiashvili, Triptych  (2018), acrylic on canvas, 140/80 cm x 3



ליאור הרשקוביץ, דרך 4 )מנהרה 1(, שוויץ )2016(,
הזרקת דיו פיגמנטי, 90/120 ס״מ

Lior Herchkovitz, Road IV (Tunnel I), Switzerland,(2016),
pigment print, 90/120 cm



מאיה סמירה,פרחים )2016(, מיצב וידאו
Maya Smira, Flowers (2016), video installatuon

אסנת בן דב, פרחי ליזיאנטוס ותפוח ירוק )2018(, הזרקת דיו פיגמנטי, 44/30 ס״מ
Osnat Ben Dov, Lysianthus Flowers And A Green Apple (2018), pigment print, 44/30 cm



עֹפר רותם, הסן 2 )2018(, 
גרפיט על ניר קרטון, 153/102 ס"מ
Ofer Rotem, Hessen 2 (2018), 
Graphite on museum board
153/102 cm



סימון אג׳יאשוילי, ללא כותרת )2018(, 
אקריליק על קנווס, 50/50 ס״מ

Simon Adjiashvili, Untitled (2018), 
acrylic on canvas, 50/50 cm



enables us to simultaneously view both sides of a given space. It does not matter if 
we look from the inside out or from the outside inwards, the window will always be 
the mediator between these two essences. Its functional role as a barrier between 
interior and exterior gradually fell away as it became the theme of the artwork and a 
motif charged with philosophical statements about art and human existence more 
generally. For Alberti, the frame of the painting is likened to a transparent window 
through which the artist captures a fragment of reality, as Smira does in her works.

The exhibition’s closing work is Smira’s multi-channel video installation of windows, 
which is displayed in a separate exhibition space. Icelandic Window (2018) was 
filmed by Smira during an artist’s residency in Iceland, where she captured a snowy 
landscape with delicate flakes falling outside her hotel window. The window is divid-
ed into three parts that correspond to the three windows presented on the opposite 
wall. The video work Jerusalem Window (2017) features a window overlooking a 
Jerusalem landscape through a curtain fluttering in the wind. Most of the time, the 
curtain obscures the landscape, while offering glimpses of the layered cityscape. Tel 
Aviv Window (2017) presents a window in a construction site, through which one 
observes an urban landscape composed of the roofs of crowded apartment houses 
with exposed piping and peeling, yellowish-orange walls, the color of the blazing 
summer sun. This is a typical cityscape of a neighborhood in the south of Tel Aviv. 
Israeli Sun (2016) documents the rays of light penetrating beyond moving eucalyp-
tus branches covered in green foliage, which appear to be dancing in the sunshine. 
The point of intersection between the penetrating rays of light, the camera lens, and 
the leafy branches creates a purple patch, which is located between the tops of the 
eucalyptus trees and the sun. 

The video work Flowers (2016), which is projected onto the gallery wall, features a 
bouquet of white Lizianthus flowers against the backdrop of a half-closed shutter. 
Only the upper part of the bouquet is photographed in closeup, so that it appears 
to be hovering in midair. Depictions of bouquets and cut flowers belong to a subge-
nre of still-life painting, which rose to prominence beginning in the 17th century. 
During the first decades of the 20th century, modernist women artists such as the 
American photographer Imogen Cunningham and the painter Georgia O’Keefe 

captured flowers in closeup, encouraging their in-depth observation. In this work, 
Smira similarly awakens the viewers’ curiosity and focuses their gaze on the interior 
of the rich bouquet. Its diagonal positioning alters the conventional gaze, as if urging 
us to repeatedly examine what is hidden between the top and the bottom of the 
photographic space. 

Smira’s works dialogue in several ways with the works of the other artists partici-
pating in the exhibition – with Osnat Ben Dov’s similar use of light as a paintbrush, 
and with the ways in which Simon Adjiashvilli, Ofer Rotem, and Lior Herchkovitz 
examine the relations between light and shade, interior and exterior. Their use of 
light endows the works with a magical, mysterious quality, which sometimes appears 
even as a form of sanctity, and which may be related to the importance of light in 
certain classical masterpieces.   

In this context, one can quote further from Berger’s observations concerning the 
northern Renaissance masterpiece in Colmar known as the Isenheim Altarpiece, 
which was painted by the German artist Matthias Grünewald: “The altarpieces is 
housed in a tall gallery... The sun...  shone directly  through the gothic windows 
so that on the white wall opposite, their pointed arches were printed, with sharp 
edges, in light. I looked from the “window lights” on the wall to the light in the 
painted panels... In each case the painted light held its own. It remained light; it 
did not disintegrate into colored paint. The sun went in and the white wall lost its 
animation. The paintings retained their radiance.”

It seems that such an internal gleam is similarly embedded in many of the works 
featured in this exhibition. Although they were created in an entirely different 
cultural context, in 21st century Israel, their interiority radiates the same longing 
for a mysterious light emanating from the depths – a light embedded in the elusive 
threshold between interior and exterior. 

Berger, About Looking, p. 138



The drawing Hessen 3 (2018) is less condensed, and underscores the play of light 

and shade. The treetops in the upper foreground create a window of sorts looking out 

to a landscape, which grows brighter and hazier on the horizon. The whitest, most 

brightly illuminated part of the composition is the one least attended to by the artist’s 

hand, and thus appears less agitated. Hanging from the tangled trees are realistic 

and imaginary figures. The overall impression is surreal, dreamlike and intriguing. 

In the left is a lone bench, which appears as a vestige of a missing human figure. 

The drawing Muir 7 (2017) is named after a nature reserve of sequoia trees in 

California. At its center is a large illuminated object reminiscent of a snow-covered 

fir tree or of Santa Claus – the imaginary character associated with Christmas. The 

illuminated white areas have remained relatively unattended to, and contain fewer 

details. By contrast, the vegetation, including the white ferns and bushes, is careful-

ly and precisely drawn, as are the pebbles and traces of the stream, which are cast 

in shadow. The illuminated areas offer glimpses of a hand or foot, a mythological 

bird, a strange kind of fish and other creatures that have yet to be discovered and 

will perhaps never be discovered. The quest for an invisible secret or enigma add a 

dimension of beauty and excitement to Rotem’s works. 

Maya Smira is a multidisciplinary artist whose work centers on the digital medium. 

The video installation Windows/Worlds (2018) was especially constructed for the 

space of the gallery in Rehovot, and includes images of windows in Jerusalem, Tel 

Aviv and Iceland. The installation mediates the unfolding event – or its absence – for 

the viewer’s eyes. According to the artist, the window opens up the interior world 

onto the exterior world, like the lens of the camera or the human eye deciphering 

its surroundings. The window also allows the light to penetrate inwards, illuminat-

ing the interior space that can be changed and controlled, while the reality outside 

remains uncontrollable. The sketch of the window is static, while the video docu-

ments and captures constant movement by means of temporal units. 

The window, as a mediator between interior and exterior and what lies between 

them, is, as noted, a dominant presence in this exhibition. The Renaissance man and 

architect Alberti described the window in his writings as a useful image in art, which 

אסנת בן דב, טבע דומם עם ספר אמנות וכפית כסף )2018(, הזרקת דיו פיגמנטי, 40/28 ס״מ
Osnat Ben Dov, Still Life With An Art Book And A Silver Spoon (2018), pigment print, 40/28 cm



windows. The stark difference between the autumnal forest colors on the exterior 
and the black interior creates an intriguing chromatic harmony.    

In another work, Road II )White Car( Switzerland (2016), one can observe a frag-
ment of a mountain landscape and an alley of trees on either side of the road leading 
towards the unknown. Above, suspended between sky and earth, is a network of 
electric cables. Facing the viewer at the road’s dark vanishing point is a white car. 
The road is covered with patches of light that meld with the shadows of the trees that 
line it. This is a surreal, enigmatic and threatening scene. The car, whose presence 
provokes a sense of uncertainty, seems to be approaching the viewer, as if about to 
hit him. The threat awakens our curiosity together with an intensive focus on the 
car and on the enigmatic absence of a human figure.     

Ofer Rotem creates drawings that invite sustained observation and provoke an 
experience of wonder. We seem to be in need of a falcon’s eye in order to observe 
them, as J.A. Baker put it in his poetic language: “The eyes of a falcon peregrine... 
are larger and heavier than human eyes... The peregrine’s view of the land is like 
the yachtman’s view of the shore as he sails into the long estuaries... We who are 
anchored and earth-bound cannot envisage this freedom of the eye.”

Indeed, Rotem seems to be leading us to experience a new liberty of the eye, to 
transcend its limitations, to cast a sharp and scrutinizing gaze on a growing number 
of details in increasingly greater resolution, as if from the perspective of a predatory 
bird. It is hardly surprising that while observing his work, I found myself noting my 
observations while typing with my right hand and holding a magnifying glass in 
my left hand (at Rotem’s solo exhibition at the Tel Aviv Museum of Art, magnifying 
glasses were provided in order to examine his works).  

The world revealed in Rotem’s drawings is infinite, and one can examine them at 
length, penetrating more and more layers as we attend to the imaginary, wordless 
story told by the graphite moving across the sheet of paper: grotesque figures remi-
niscent of Hieronymus Bosch’s triptych The Garden of Earthly Delights (1503/4), a 
naked, recumbent figure reminiscent of Henri Matisse’s painting Joy of Life (1904/6), 
nymphs and mythological creatures alongside contemporary, realistic figures, and 

Baker, The Peregrine, p. 35

more. These images all percolate beneath the surface of Rotem’s exotic drawings, as if 

alluding to the existance of life  at the very bottom. The work is wonderfully deep and 

multilayered, giving rise to the sensation that one more glance will lead to the reve-

lation of an additional image in the Edenic and infernal world conjured up by Rotem. 

Rotem reveals that each line and patch of graphite in his drawings marks an intuitive 

internal movement originating in his private world, and that there are different ways 

to achieve a range of effective forms. He states that “Suggestive forms are flexible 
and change over time, and can be interpreted in ways that I myself will never see. 
Since they originate in my mind and my hand, they cannot be more authentic and 
charged with meaning – at least from my perspective. The realistic image gives 
expression to a poetic, lyrical, expressive and personal statement. The details 
reflect places within myself that I was able to touch in a specific drawing.”

Rotem’s work originates in a series of photographs he took in nature, which serve as 

sketches and as a source of inspiration for manual graphite drawings. The drawings 

no longer reflect the original photographs, since the gaze, as well as the original, have 

changed. He distorts shapes and creates variations on the initial forms registered 

by the camera. The photograph, transformed into a drawing, is thus a reflection 

of the artist’s inner landscape. This is a private, authentic landscape formed in his 

unconscious, rather than an existing realistic landscape. His works are named after 

the places captured in the photographs – Hessen, Germany, California, or the Sharon 

region in Israel.   

At first glance, the drawing Hessen 2 (2018) features meticulously drawn, realistic  

vegetation, a sort of transparent screen in a style reminiscent of Art Nouveau – an 

artistic movement that underscored undulating, flowing, organic lines. Upon closer 

observation, one discovers a world of distorted creatures that are assimilated into 

the trees, branches, and surrounding plants. The tree trunks appearing in the depth 

of the pictorial space contain tiny creatures whose nature is difficult to decipher. The 

elusive images intermingle with one another so that they are difficult to single out, 

even after they have already been identified. The drawing deludes us with its imagi-

nary imagery and the dense, blurred expanse of details visible on the distant horizon.
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Ofer Rotem, Hessen 5 (2018),  Graphite on museum board, 76/102 cm

actually implies is the belief that reality is hidden. And, being hidden, is something 
to be unveiled. Whatever the camera records is a disclosure... order that natural 
vision is incapable of perceiving ...”  In this context, one could say that Herchkovitz 

engages in a process of discovery in which the observation of reality reveals a new 

layer that is not perceived by our regular, everyday gaze.

Herchkovitz describes how the shadows are enhanced and overtake the photograph, 

alongside the presence of a large explosion of light that appears distant, almost unat-

tainable, as his camera is directed towards the horizon. In this manner, he explains, 

the image enhances “the metaphysical transition from one place to another, to the 
unknown.” The transition from one sphere to another gives rise to especially charged 

areas that seem to be suspended in the space between matter and spirit – between 

what appears to the eye and inner experience. The result is a landscape pervaded by 

an underlying mystical quality, a dimension of secrecy. Speaking of secrecy, Sontag 

quotes the American photographer Diane Arbus: “A photograph is a secret about a 
secret. The more it tells you the less you know.” Indeed, as one continues to explore 

the mystical, secret dimension of Herchkovitz’s photographs, their enigmatic quality 

seems to deepen. It should also be noted that Herchkovitz is influenced by cinema, and 

that his landscape photographs call to mind, among other things, the impressive and 

terrifying landscapes in the opening part of Stanley Kubrick’s film The Shining (1980).

The photograph Road VII )Tunnel II( Switzerland (2016) features a massive tunnel 

in a dark landscape with mountaintops in a range of grays. The concrete pillars at the 

side of the tunnel seem to form rectangular windows, through which one observes 

the mountains. The photograph was taken in motion, which is underscored by the 

swerving road. The shadows of the concrete pillars visible on the road create a stark 

contrast between the illuminated pillars and the dark parts of the photograph. 

Road XII )Tunnel III( Switzerland (2016) was also photographed from within a 

tunnel from a moving car. To the left, among the pillars, there appears a landscape 

of trees – some green and others in autumnal shades of gold or brownish-gray. The 

photograph underscores the contrast between the dark tunnel and the landscape 

of trees revealed through the apertures among the pillars, which resemble large 

Ibid., p. 86.
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the source of natural light, which changes in accordance with the time of day, and 
the dim space. A small window in her house offers a safe and familiar conduit for 
the blazing light that is captured by the lens of the camera as it changes constantly 
throughout the day. At once facilitating vision and blinding it, the light deepens 
the perspective through a play of bright and shadowy areas, giving rise to different 
emotions and expressing the mysterious, secret force that seems to emanate either 
from the inside or from the outside. 

Speaking about the role of light in her work, Ben Dov notes: “I work with soft, gentle 
natural light from the window facing north. The light emerges out of the darkness, 
descends upon the objects, underscores their textures and creates the colors. Like 
paint in the hands of the painter, it illuminates reality and infuses it with life. I 
see patches of color and transitions between light and shade, and the photograph 
gathers up the details and consolidates them into a familiar image. The objects 
themselves serve as mirrors that reflect light off one another, and similarly impact 
the color and light. Every photograph has its own core, a center that draws our eye 
and attention, and towards which I direct the lens.”

The work Peas (2017) invites a focused, penetrating gaze into the interior of the 
pea pods, whose bright green color represents vitality and life. Each pod appears 
different – some are smooth, while others are finely textured. The peas peer out of 
the pod as if about to be born, like an infant emerging out of its mother’s womb. Their 
tips stand out due to their purplish color, while revealing how the light enhances the 
object’s existing shades. 

Black-Eyed Peas (2015) features thin pods, whose tips sometimes acquire a pinkish 
hue, in contrast to the pale green of their middle part. Scattered against a black 
backdrop, the pods resemble worms writhing in the dark space, or unfamiliar 
handwritten signs. The photographic angle and the exposure to light detach the 
viewers from the familiar reality, so that their interpretation of the work must rely 
on internal sensations or on its cultural charge.

Lizianthus Flowers And A Green Apples (2018) is a seemingly minimalist image 
imbued with both simplicity and power. The plate is stained by two parallel, 

Osnat Ben Dov, “In the Presence of One Side,”
Shirat Hamda (The Poetry of Science),
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in memory of Ofer Lider (Rehovot: Weizmann 

Institute, 2018), pp. 50–52, in Hebrew

scintillating lines, which are in fact the reflection of the Lizianthus stems, and seems 

to call for a deep and lingering gaze. Ben Dov created this photograph in tribute to the 

Spanish painter Francisco de Zurbarán’s painting A Cup of Water and a Rose (1630).

Bell Pepper (2017) similarly captures the dynamic between the object and the radiat-

ing light. The fleshy, gleaming red pepper is seen 

from above, exposed to the natural light against 

a black backdrop. Within a short time, the pepper 

is uncannily transformed into a pair of fleshy 

lips that capture the viewer’s eye and awaken a 

sense of wonder. The thick lips may call to mind 

Salvador Dalí’s painting May West Room (1936), 

in which the lips of the famous Hollywood actress are transformed into a red sofa, 

as part of an ensemble of details forming her face within the painted room.

The pepper transformed into lips, the orange morphing into the portrait of an old 

woman, the black-eyed pea pods that become worms or a mysterious handwriting – 

all call attention to how an object  morphs from one thing into another in Ben Dov’s 

works. Her simple, highly succinct compositions are rich with subtle, concealed mean-

ings, which cannot always be rationally explained. In this sense, they call to mind the 

succinctness of Haiku poems, which in the original contain no more than three lines 

of five, seven and five syllables respectively. These poems include internal allusions 

concealed among the lines, as in the following verses: “At the exterior gate / and the 

interior gate / autumn leaves.” Ben Dov’s photographs similarly create an intriguing 

dialogue between the exterior, the exposed dimension of things, and their “interior 

gate”– their hidden, sometimes mysterious dimension.

Lior Herchkovitz presents a selection of photographs created in Switzerland. He 

speaks of his intuitive process while working on this project, which is based on photo-

graphs taken from a moving car. Herchkovitz turns to the expanse of open landscape 

and creates photographs that seemingly function as concrete, realist images, while in 

fact reflecting hidden layers of the unconscious and the soul. As Susan Sontag writes 

in her book On Photography (1973): “All that photography’s program of realism 



half-full glass, a transparent glass jar, a cluster of grapes, or a crumpled note at the 
edge of a table – which call to mind the works of these Old Masters.

The work Triptych (2018) is composed of three impressive rectangular panels. The 
right-hand panel draws our eye to the sharp transition between light and shadow, 
which seems to have been inspired by the Baroque lighting in Caravaggio’s paintings. 
Also prominent is the presence of a black bookcase, with a plate of apples placed on 
one of the shelves. This image alludes to the still-life genre that reached its apogee 
during the Baroque period, and carried within it the injunction memento mori 
(remember death) – underscoring the process of dissolution inherent to the natural 
world and the ephemeral nature of human existence. Yet Adijashvili’s still life is 
minimalist and monochromatic – in contrast, for instance, to Caravaggio’s painting 
Basket of Fruit (1599), which features a colorful straw basket laden with fruits, 
some already blemished and in the process of rotting. These characteristics do not 
appear in Adijasvhili’s still lifes. The cluster of grapes on the shelf radiates beauty 
and vitality, and the fruit has a shiny, crystalline quality – a postmodern image of a 
still life. The central panel depicts a partially illuminated table upon which lies the 
electric cord of an extinguished lamp, which is cast down on the floor. Behind the 
table is a balcony looking out onto an empty space, an unidentified white sphere 
that floods the room with bright light and partially illuminates the table. The rest 
of the space is blocked by walls that obscure what is taking place behind them. In 
the left-hand panel, the space is further restricted: there are additional walls and 
only one aperture, and the darkness overcomes the space as the light diminishes. 

In the work Untitled 1 (2016), the most colorful work in the series presented in the 
exhibition, we observe the same space seen in the left-hand panel of the triptych, yet 
this time the artist has changed the perspective and added from memory a pastoral, 
stunningly beautiful landscape fragment of the Yarkon stream, surrounded by green 
vegetation. This fragment does not exist in reality, and is a fantasy constructed in the 
mind of the artist, who displaces the stream from the public sphere into his private 
territory, directly across from his home. The stream, which is located in the vicinity 
of the house, has been relocated in his imagination in order to realize his desire to 
observe it directly, and as an expression of the artist’s ability to create a fictional 

world. In this case, the surreal image, which is depicted with painterly modesty and 
simplicity, invites the viewer to enter the artist’s internal world, to become curious 
about its details, and to experience wonder and amazement. 

 Included in Israel Eliraz’s book The Unbelievable Simply Exists (2007) is a poem that 
seems to capture the spirit of Adijashvili’s impressive paintings: “The unbelievable 
simply exists  / extending right before me into the distance / which the eye covers 
in order to touch it / one thing among the simple things.” Indeed, Adijashvili ’s 
paintings seem to lead the eye to the simple and familiar things located in its vicinity, 
as far as the gaze can extend, yet this apparent simplicity gives rise to the intimation 
of an unbelievable, wondrous dimension existing within everyday reality. 

Osnat Ben Dov creates photographs featuring images of pea pods with purplish 
tips, a plate with a flower and an apple, a book and a glass of water, a bell pepper and 
more – seemingly simple items that are regularly kept in the home. In these staged 
images, the artist handles the objects like putty in the hand of a potter, using them 
to shape the depicted compositions. She entertains a dialogue with life as a natural, 
ever-changing flux, succumbing to it as she attends to the resulting nuances. In some 
instances, the transformation of the objects gives rise to a surprising composition  
that provokes a sense of estrangement, as something familiar appears momentarily 
strange and causes us to attentively rediscover it. The Russian literary scholar Viktor 
Shklovsky coined the term “de-automatization” – a process that does away with 
the automatic quality of perception. In a similar manner, Ben Dov’s unexpected 
representation of the objects gives rise to a sense of estrangement as the natural 
light falling on the objects merges with their changing colors. The primal gaze with 
which the artist observes reality does away with familiar patterns of seeing, and 
casts the objects in a new light. In this manner, simple, banal things become works 
of art, icons from which it is difficult to detach one’s gaze. Ben Dov seems to be 
underscoring the great beauty that exists in her immediate surroundings, and the 
simple things which she views as the source of life and desire.  Engaging in a long-
term process that requires the utmost concentration, she places the object at the 
center and attempts to touch its core, or essence, in order to transmit a sensation or 
feeling, and not necessarily to reflect reality. The resources she uses to this end are 
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When nothing arrests our gaze, it carries a very long way. But if it meets with noth-
ing, it sees nothing, it sees only what it meets. Space is what arrests our gaze, what 
our sight stumbles over: the obstacle, bricks, an angle, a vanishing point. Space is 
when it makes an angle, when it stops, when we have to turn for it to start off again.

The current exhibition explores the continuum between interior and exterior, while 

directing our gaze to imagination and memory, as well as to the concrete present 

moment or to real, existing natural landscapes. Light, which both illuminates reality 

and creates it, is one of the central elements examined in this exhibition, which 

features works centering on vision and prolonged observation. As the writer and art 

critic John Berger notes in one of the essays in his book About Looking (1980): “The 
only justification for criticism is that it allows us to see more clearly.”  Berger is 

speaking, of course, of independent seeing. For him, seeing is a fusion of what the 

eyes perceive and of our awareness concerning personal tendencies and preferences, 

historical circumstances and ideological affiliations, which are involved both in what 

we see and what we do not see.   

The photographs and paintings included in the exhibition invite  viewers to cast 

a prolonged gaze inwards as they study the works in depth and explore what lies 

betwixt and between, in the liminal sphere separating the interior from the exterior. 

The exhibition grew out of the materials supplied by the artists, while considering 

the compatibility of the works with one another. The heterogeneous range of artists 

and narratives gave rise to different connections between the works, resulting in 

the consolidation of a coherent ensemble. The works are all characterized by their 

ability to provoke curious gazes, inviting us to embark on a journey into their depths. 

Some of them feature the motif of a window, which serves as a threshold between 

interior and exterior and opens onto an entire world of lines, patches of color, and 

objects that gradually penetrate our awareness – provoking, at least in some cases, 

a sense of excitement and wonder. 

As J.A. Baker writes about the gaze in his book The Peregrine (1967), which master-

fully explores the art of observation in the guise of a nature journal: “Hawk-hunting 
sharpens vision. Pouring away behind the moving bird, the land flows out from 

the eye in deltas of piercing color. The angled eye strikes through the surface dross 
as the obliqued axe cuts to the heart of the tree.”  Building on the metaphorical 
language of this literary work, to which I shall return later, one can argue that the 
works in the exhibition invite us to engage in a new type of observation, which 
penetrates deeply and precisely into new and unknown dimensions of existence. 

Simon Adjiashvilli presents a selection of interiors depicting his Tel Aviv apart-
ment. His works capture windows, walls, open and closed doors, furniture, still-life 
details, and landscape fragments. Prominent in all of these images are reflections 
of bright light or complete darkness. The windows illuminate the apartment and 
introduce air and light, while representing a gaze directed out towards the world, 
freedom, or the other person. The window also allows us to penetrate the secrecy 
and mystery of the interior. The home is an intimate place, which provides a sense 
of belonging to and protection from the external world – a space of rest that is 
suffused by calm and tranquility. At the same time, the domestic sphere may also 
be pervaded, infusing the intimate, private dimension of life with a threatening 
quality. The threat in Adijashvili’s works is concealed and seemingly invisible, yet 
is nevertheless present. One of the walls reveals traces of light penetrating through 
the half-shuttered window, which creates a striped pattern of light and shade. The 
use of stark contrasts, described by the term chiaroscuro, creates a sense of drama 
and three-dimensionality, while underscoring particular objects.

In Adijashvili’s paintings, which are carefully planned, the spaces are designed to 
resemble theatrical stages, and contain objects and furniture items brought from 
his native city Tbilisi, in Georgia. His works, which emerge out of memory, forge a 
connection between here and there by means of a fantasy conjured up in his imagina-
tion. One can identify the reciprocal relations between the various details depicted 
in the paintings and use them to complete the story of a life – perhaps a story about 
longing and about what was and no longer is. In conversation, Adijashvili speaks of 
his longing for what has been left behind and his quest for peace and quiet. He also 
mentions his sources of inspiration for the design of painterly space, which go back to 
the works of some of the greatest European painters: Caravaggio, Vermeer, Velázquez 
and Rembrandt. Indeed, some of his compositions include small details – such as a 
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