
רישומים, מיכל ספקטור

אפרת לבני: אוצרת

שכל אחד מהם הוא גוף עבודה ,אמנותייםפרויקטיםשל מסדרהבנויה ספקטורמיכל יצירתה של 

מדיה בתחומי כולל עשייהיםיקטפרוהאחד מןכל. שניםמשכת חודשים ואףניצירתו שומורכבעצמאי

שונה מערכת כל אחד מהם מתפתח על בסיסו–מיצב, במרחבפעולה , וידיאו, צילום, רישום–שונים 

הרישום הוא מרכיב קבוע בכל . שהאמנית קובעת מראש ופועלת על פיהםשל החלטות וכללים 

רישומי אפקט מצטבר של יומן והוא נושא-נלווהפרק ולעיתים ככחלק מרכזי לעיתים –הפרויקטים

מחשבות המנותבים אל ואסוציאציות,תנוזיכרו,רשמיםתוצר של, המורכב ממילון דימויים ייחודי

.הנייר

קירות כוסוובש" 1994-2000"פרויקט: במלואםהוצגו בעבררחבי היקף של ספקטורפרויקטיםשני 

, תצלומים, דימוייםמאות םובהA4בגודלניירות מודפסיםשהורכב מבטפט קיר ית הקיבוץגלרי

בו ש"57נחלת בנימין "רויקט פו, שבע שניםבמהלךשנוצרו ונאספוחומרים- ועוד מכתבים, יםרישומ

ברישומי עיפרון , דירה שהושכרה במיוחד לצורך כךקירותצופו ,2001ישה חודשים במהלך שבמשך 

ד של תיעוהדירה הייתה פתוחה לקהל ו. בלבןוידו לבסוףוס,רצפהמתקרה עד , בהשראת יומן אישי

.רובינשטייןהוצג במוזיאון הרצליה ובביתן הלנההפרויקט

: פרויקטים אמנותיים שטרם הוצגומשניחלקים בתערוכה הנוכחית מוצגים 

ברחובות שוטטה ספקטור.אביב-תלמפת העיר, 2002-2005"אביב- תל"פרויקט בבסיסו של 

ושרבטה,בין הירקון לפלורנטין ובין הים לאיילון, באזור שהיא סימנה ותחמה מראש על המפה, העיר

שוטטה עם היא בשלב שני . 'ארונות חשמל וכד, גדרות, עמודיםגבי- עלוקר'גשל קבועדימויבעפרון

יצרה ספקטור, במקביל.ה אותםתיעדועירוני השהותירה בחלל וקרים'גהתחקתה אחר ה, מצלמה

תצלומים ורישומים על ניירות 10,000-כהתוצאה היא . וקר'גהרישומים שהם וריאציה על נושא

חללשלעל גבי קירות, אביב-ליצור מפה של העיר תלנת ספקטורמתכנמהם ש5A-ו4Aבגודל 

מפת הכיס לסימון של ממדי- הדו, הסכמאתי,אובייקטיביהסימון המולייצר הסתה , תצוגה

כן קבוצהווקר'גמוצגים חלק מרישומי ההנוכחיתבתערוכה . הקירגבי על שממדי - רבהסובייקטיבי ה

.אביב ולנוף העירוני שלה- המתייחסת לרחובות תל,של רישומים נלווים לפרויקט

בין , וחי בלמרחב העירוני שהוא קשר שבין האדם שאלות בדבר הניצבות " אביב- תל"בלב פרויקט 

, מרחב ציבוריהלבין היות,רוויות זיכרונות אישיים, פרטיתמוכרת וטריטוריה כשל העיר תפקודה

.קולקטיביבעל מטען היסטוריפונקציונאלי ו



לטים המהווים את המדרכות והש, הכבישים, החנויות, הבניינים, מפנה מבט אל הרחובותספקטור

שקועים בהווה מכדי וטרודים , יים וחולפים בהשל אלו הח, משתנה תמידיתהאךהתפאורה הקבועה

המבט של ספקטור על העיר מתמקד .על תודעתםבהשפעתהאו,הלהכיר בחותם שהם מותירים ב

יל ידע, אביב-תלבעיוורון המובנה בהקמתה של העירעניין מיוחד מתוך" אביב הקטנה-תל"במכוון ב

רגע ובהשלכותיו של ה, קיוו לראות בה אירופה קטנהאשר , המאה הקודמתבתחילתקבוצת אנשים 

.על ימינוההוא היסטוריה

, בסט של הוראות הכנההחל,עד היוםו2006)"רוריםאוסף קופסאות גפ. (ג.ק.א"פרויקט

את שיכללה ספקטור ".יצד להכין מצלמה מקופסת גפרוריםכ",באינטרנטי נער ל ידשפורסמו ע

אלפי המקיפותארבע קבוצות צילומים שבהן היא מצלמת , כאלורבותמצלמותוייצרה המתכון

שימושיים , יומיים-יוםפצים וכלי בית ומי פנים של חהן סדרות ציל–" פילרים"ו" אלחריזי פנים: "יםדימוי

האחת צילומי חוץ של  בתי מלון ברחבי , מתעדות"Non-Hotels"- ו" מלונות"ואילו , או דקורטיביים

מושאי כל . הסרט בעת הקרנתותוך ממצולמיםוסרטי קולנועבהמופיעיםבתי מלון והשנייה , הארץ

והם להאו בחיי הקרובים הם שיחקו תפקיד בחייה, פי לספקטורקשר ביוגרההם בעליהצילום

.אוצרים זיכרונות מן העבר

ת אושהם תוצרים ישירים של העבודה עם מצלמות קופס, בנוסף לארבעת גופי העבודה הללו

קבוצת צילומים דיגיטליים המתעדים , המצלמותאוסף : מכיל הפרויקט גם תוצרים עקיפים, הגפרורים

. קצרים וכן סדרת רישומים נלוותוידיאואנימציה וסרטיקבוצה של,עצמהאת פעולת הצילום 

שלדימויים חוזרים תארים מ, בדומה לצילומיםאשר , םרישומיהמןחלק רוכה הנוכחית מוצגיםבתע

.דקופסאות גפרורים ועו, מצלמות, מלונות, כלים, חפצים

, רוןזיכ, בקשר שבין צילוםסק אשר עות הם מאפיינים מרכזיים של פרויקט זהסימולטניוהריבוי וה

י ולחפש דרכים כרונולוגאו ליניארי שאינו ים באופן לתעד חיבמרכזו עומד הניסיון. חיים ומוות

,לתעד מבלי להמיתניסיון , כפעולה מקפיאה וממיתהלגבור על המגבלה של הצילוםאלטרנטיביות 

.ולשמר מבלי לחנוט

ים בין שני הפרויקטמקשרתמהווה מעין חולייה, תערוכהוא בהמוצג גם ה"גמל גמלי"וידיאו וסרט ה

הגפרורים שרוקנו –החומרים שלו מעשוי , "ג.ק.א"במסגרת פרויקט הוא נוצר.". ג.ק.א"ו" אביב- תל"

שמציב תמודד עם האתגר מאמץ להכרוך בו–)נקבשהפכו למצלמות(קופסאות הגפרורים תוך מ

-אביב -אירופה ותל-" שםוכאן"את שאלת המעורר גם הוא נוסף על כך. הצילום ביחס לזיכרון ומוות

הלוכד את רוח " גמל גמלי"1927-מון מו של ידידיה אדעל רקע שיר". אביב-תל"פרויקט מהעולה 

ניצתים ובוערים, גפרוריםשל מעגלי מדורות על המסךנראים, אביב-הקמת העיר תלשלהתקופה

המענה המוקלט תוספת הסאונד של.חסר מוצא, בוערמעגלי וכמטאפורה למצב חיים שוב ושוב 

ההימלטותכמקום של שפיות ואת שדה התעופהמציב את ,היוצאותעל מועדי הטיסות המכריז

. מראשלכישלוןככזה שנדון או , שאיפה בלבדגדרין אם בב,ממשיאםבין , הגיוניכמוצא


