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The Hard Pulse of Regularity
 ------------- Boris Groys in a conversation 
with Nira Pereg

Boris Groys: What is characteristic in both your recent works, Sabbath 2008 and Kept 
Alive, is that you refer to a certain kind of trans-historical repetitive time: time that is not 
the time of the event; it is not historical time of change, of progress, of revival; it is not 
lost times past; it is not expectation of the future; it is not experience of the present as 
being unique and unrepeatable—all these modern ideas which have been prominent from 
Heidegger to Badiou and contemporary philosophy. This kind of desire to experience 
a uniqueness of time, uniqueness of the moment, is actually what produced historical 
consciousness or history as we know it. We need change, we need progress, we need the 
event. What was interesting about these works is that you show people who actually defend 
the space of non-event—Sabbath—space as a time of non-event, time in which God didn’t 
do anything, he rested. Even your diggers in fact create a space for rest. That is why I was 
fascinated with the idea of Kept Alive: It is not something that is an event in itself—as 
something which happens because one dies and gets this grave. What is interesting is that 
this void, this emptiness, signifies your place in the world. Your space of rest is created 
during your lifetime. So while you are living, actively, creating events, you are involved 
in history, but whatever you do in this fullness of life is actually regulated and controlled 
by this void, by this emptiness, by this form that the grave diggers already created for 
you. In a very interesting way, however, rest here is also labor. It is not something that is 
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image that can disappear any moment, and then somehow come back, maybe as a shadow, 
but you cannot distinguish the shadow from the original—it is a shadow of the shadow 
of the shadow. So you have this kind of repetitive pattern that, actually, in the formal 
structure of the medium itself, repeats the same, repeats the repetition. That is what you 
actually show in your work. It is, in effect, a repetitive production of this anti-labor.

Nira Pereg: The actual process of making these works is almost the opposite because I 
work virtually like a documentarist, in the sense that I am witnessing “real” events. I am 
very much into the particularity of the event, almost in psychological terms, looking for 
the sujet: What keeps me filming for so long, again and again, is how this specific person 
will take these barriers in a very different way from another specific person. The act is the 
same, the reason is the same, the location is almost the same, even the light is the same—the 
only thing that changes is the particularity of the people, who make the event. 

BG: Yes, of course. You are involved in this event of creation. But I think that what 
attracts my attention is that artists naturally attempt to look at what they are doing from 
the perspective of how they did it. So if you explain your work, you explain it in terms 
of how it was done.

NP: Well, once I decided in Kept Alive to take this position, to look at the living in that 
context, especially of being so close to the workers, I was then confined to whatever was 
being done or whatever was external/visible, because death, of course, is something that 
I cannot see. In a way, I have nothing to work with as actual “material” other than the 
things that I see being performed.

simply given, but through your involvement in life, you have to keep this void, you have 
to keep this emptiness from intervention of history, meaning from the event. In this case, 
the event is your own death. The labor that you show here actually produces emptiness, 
since it keeps this emptiness alive, it keeps this emptiness intact, so that this non-labor, 
anti-labor, defends this non-historical, trans-historical, asynchronous time of repetition. 
Time of no time. If you have strong repetition, then there is no difference between the 
“moment” and “time”; you can experience eternity and immortality at once. You can enter 
or visit. When you visit a grave, you are visiting the space of immortality, much like when 
you visit the Sabbath, you visit immortality, because you are visiting something that is 
absolutely repetitive and non-unique. So this non-uniqueness has its own promise—and 
it is, of course, a promise of the immortal. 

Now, what’s interesting to me is that on a formal level, your video actually repeats 
this gesture of labor defending emptiness. If you make a sculpture, if you make a painting, 
you produce a material object that has material reality in the world. But if you make a film 
or a video, what you actually produce is emptiness. You produce a projection, which is 
fundamentally a light projection. Formally, technically, before every projection begins, 
you have a kind of grave for this artwork: It is usually in the shape of a rectangular form 
on a wall. This empty space actually keeps alive your artwork. So the visitor to your video 
installation is also practicing this kind of visiting of eternity or visiting of immortality, by 
visiting a certain pattern of repetitive non-labor or anti-labor that actually keeps certain 
images alive. 

But this feeling is very unstable. For example, if you look at films by Andy Warhol 
such as Sleep or Empire, they show the same image for many hours, so why not just make 
a painting or a photograph? But if you make the painting or the photograph, you lose this 
“kept alive” feeling. You lose the feeling of that extreme instability of the image. It is an 
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BG: But a repetitive event is like no event.

NP: Yes, exactly. I guess this is how I dismantle the event. I don’t believe in it or I don’t 
want to be attached to it. I avoid clear narrative progression. I avoid a cinematic peak, 
because I want to re-create a space which holds this intensity as a constant pulse. I am 
looking for that switch, so at first it can appear dramatic, but the repetition destroys that, 
so that you are left with the hard pulse of regularity.

BG: Precisely. I think you de-neutralize this eventfulness of the event, because you look 
at events that are so repetitive and are actually related to something that is metaphorically 
associated. Sabbath as a stop, a rest which comes every week, so it is a kind of “event as 
non event,” “non event as event.” It is in that logic.

NP: In both Sabbath 2008 and Kept Alive I deal with events that have, in themselves, 
a repetition which is not my doing. In works such as 67 Bows it was me who repeated 
the same gesture 67 times and, more recently, in And Melancholy I repeated the same 
act of dropping the camera from six different Tel Aviv rooftops. They are much more 
performative. I often wonder what difference the source of repetition makes...

BG: I think that the difference is not so big. It is not so much that art imitates life; in 
fact, our life imitates art. Thus, you produce videos that are shown in loop, under the 
regime of permanent repetition, but at the same time you already practice this repetition 
in your life—at least, in your professional life. Here we have a kind of anticipation, the 
anticipation of the conditions under which the work is shown. These conditions, however, 
are already anticipated and reflected through the way in which the work is originally 

BG: If you look at what you have done, what’s interesting about it is that it is, in itself, 
uneventful. Maybe the production is eventful, but in itself it is not eventful. I think it is 
very good because being uneventful, it underlines or stresses this kind of repetitive pattern. 
Of course, I think in general, all video works can be very roughly divided into eventful 
and non-eventful. For example, Andy Warhol’s movies are non-eventful, but there are a 
lot of videos that document something—they are eventful, they have a clear beginning and 
end. I think your work is kind of soft uneventful. It is not simply uneventful as still life; 
a lot happens, but what happens creates this feeling of a “quotation from a process” that 
obviously does not begin or end with the end of your film, but is part of this repetitive 
historical chain of events.

NP: I have decided to dig into real events in order to expose their un-realness or their 
artificiality or, as you said, their trans-historical quality. It is amplified during editing and 
also as the work is being installed in the context of an exhibition. Every segment is an 
event that is being either contrasted or erased by an event that happens simultaneously—
especially in Kept Alive, because of the three channels. I think one does not necessarily 
compete with the other, but repeats—and therefore erases—whatever you can consider 
an “event.”

BG: You are right. It seems that one image does not completely capture that.

NP: No, it can’t, because the sounds create this spatial situation in which you have a 
competition of events that happen at the same time, which is kind of similar to what was 
happening all around us most of the time.
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produced. It is actually a procedure of modernity: to reflect on the way in which the 
artwork is demonstrated in the structure of the artwork itself. In the case of video art, 
one can do it by practicing the repetition oneself or by looking for the repetitive in the 
world.

NP: One of the main things that you don’t see in Kept Alive is death; you don’t see burial 
or a funeral. This was an important decision, so that I don’t actually have the event that 
makes this whole machine tick: somebody dies and then somebody is buried, somebody 
dies, somebody’s buried. I took out the reason that all this exists, and I am left with its 
implication.

BG: Yeah, because somebody dying is an event, and it is actually inscribed in life. Sartre 
said that only others die. You never die. You never die because death, historically speaking, 
is only death of other people, you can’t experience your own death as a historical event, 
in retrospect of your own history. So others die, but in your work, you yourself can die 
in a certain way, because there is a void, you create that empty space for you to lie in, so 
you make an opposite movement and turn your life into the moment of death. So already 
by living, it is not death turned to the moment of life, but life turned into the moment of 
death, because this place is already there, and you know that.

NP: Museums are places of void to be filled, or certainly places that preserve, “keep alive,” 
certain perspectives. 

BG: Preservation is almost a false promise today, since we have all these financial problems, 
it can all collapse any minute... But inside our system, the art system as it functions today, 

Kept Alive, installation view, Shoshana Wayne Gallery, 

Los Angeles, January 2010; photo: Michael Spezialy

שמור בחיים, מראה הצבה, גלריה שושנה ווין, לוס אנג'לס, 
ינואר 2010; תצלום: מיכאל שפיצלי
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life—it is an incredible limitation of our possibilities, because if you can’t commit suicide, 
if you can’t end anything, whatever you do, you do that all the time.

NP: It’s torture.

BG: Yes, not really an attractive perspective. So the possibility to end things is actually 
what keeps us alive. Marx understood labor as being involved in capitalism, and he saw 
that in terms of progress and in terms of production—so the value of an individual is a 
value of the labor that he can produce. But I think what happens to us, in general, is that 
there is a lot of labor, but it becomes less and less productive, especially in the West. It is 
a kind of repetitive labor that never leads to any product, to any result. 

NP: But it is what keeps things alive and as a by-product creates something very 
temporal.

BG: A different temporality, but a different temporality of eternal repetition. It is this 
kind of everyday life, you know, it’s like going to sleep, staying up, brushing your teeth... 
all these rituals. It is a repetition of the same. It is the same emptiness repeated, and it is 
fundamentally not a paradigm of Marx’s 19th century, it is not something going forward, 
in fact.

NP: But we aspire for it to be different, or actually not?

BG: I don’t know. I don’t know to what we aspire. If somebody drops a nuclear bomb 
on us, it will be different, but we also won’t like it. I don’t know to what we aspire, I 

museums are a void, a place that you want to fill. One has this thought, as an artist, that 
after one’s death you will still be exhibited there, precisely as you expect that you would, 
eventually, fill this void at the cemetery. So it is a cemetery, but it is a kind of symbolic 
grave, and people actually want to taste this grave, they actually fantasize about it. But, 
at the moment, we have Internet and all is digitized, and we can look at your work now 
in my New York office on a computer screen. This kind of existence of a cinematic and a 
visual image doesn’t need any museum; it is a museum in itself. So it has this kind of pure 
emptiness, pure void, pure light; this kind of structure that is already there. 

NP: I find that the act of presenting or showing is already there in the act of filming. What 
we are talking about is amplified for me when we move the cinematic image into the art 
context. For example, I think of the size of projection while I am filming. I think of how 
it will be juxtaposed with another image of another size, at the same time. These are not 
aesthetic choices; this is the way in which the space of projection creates an option of an 
active viewer and allows me to build an autonomous structure.

BG: One can say that video takes its grace with itself; it doesn’t need to be buried, it 
is already a grave. It needs context, it needs space. But it does not necessarily need the 
museum because museums are traditionally spaces of conservation and restoration; 
museums were introduced by European civilization to keep things accessible. We don’t 
need that for this kind of medium because of its repetitiveness and because we can make 
a literal copy, what wasn’t possible before, when we had to keep the original intact. So 
the exhibition space, like an empty burial place to be filled, is not understood negatively. 
It is a condition of actually keeping things really alive by showing, presenting, exposing. 
This kind of void is a condition of life. Let us assume we are eternal, so we can’t end our 
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From Kept Alive: Portraits, Jerusalem 2009-2010, photographs, dimensions variable 

מתוך שמור בחיים: דיוקנאות, ירושלים 2010-2009, תצלומים, מידות משתנות
Kept Alive (blank screens), installation view at the exhibition "Mountain," Tel Aviv Museum of Art, 2010; photo: Elad Sarig

שמור בחיים )מסכים ריקים(, מראה הצבה בתערוכה "הר", מוזיאון תל אביב לאמנות, 2010; תצלום: אלעד שריג
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actually did happen. People who visit these places either bring or take with them an object 
which has been “charged” by qualities from the holy site, whether by touch or in the 
form of an actual material souvenir. These phenomena made me think about my use of 
documentary footage. What I think is happening is that these objects are “charged” by the 
“real” mystical powers according to these believers. I started to think that it is analogous 
to my artistic strategy of using documentary-based footage. It is as though my works are 
being “charged” with the authority of this kind of “real.”

BG: Yes, I agree, but it is a general question concerning all three biblical religions, and 
especially Christianity: What are their texts? A documentation of real events (in the 
pragmatic, positivist sense of this word) or a symbolic story as in old religions? Somehow 
it is a mixture—and duplicity—of both, and this duplicity is an actual ground for all the 
conflicts in which these religions are involved. In fact, there is only one conflict—between 
documentary and symbolic meaning. All the other conflicts, including military ones, are 
projections of this conflict on the outside world.

NP: For me, this is the conflict I face each time I go “out” to film the “real.” I am constantly 
aware of the fact that, as much as I can try to tell the story that is out there, I will actually 
be telling my story, but I need it to be “charged” in that particular way, by chance maybe. 
It is always a conflict of interests. 

BG: Of course, the practice of documentation is always highly ambiguous: we never 
can know if what we document is something “out there,” some “real” story, something 
factually true, or is it, actually, our own process of documentation, subjective time of our 
own work of documenting life. This ambiguity makes every act of journalism suspicious. 

can only say what we are de facto. And de facto, we are in a phase in our civilization, our 
Western civilization which is global civilization, that more and more shift their attention 
from what is historically progressive to organize some kind of eternal patterns of the 
same. This was actually what Nietzsche predicted in the 19th century: after you lose faith, 
you start eternal repetition of the same. It is precisely what our civilization is doing: It 
practices eternal repetition of the same, and I wouldn’t say we are out of that—we are also 
involved. You know, for example, my being a professor is also a repetition. It is incredible 
how we do not reflect on that. We are still thinking in terms of change, growth, but in 
fact our civilization is taking a completely different turn. In your works you investigate 
that. In some way, our whole civilization is beginning to be a civilization of organizing 
basic patterns of existence.

NP: While filming Sabbath 2008 in particular, I felt that I joined this repetition, because I 
had to be in a specific time and there was no argument about it. I had to be in a different 
location in Jerusalem every Friday at 4 o’clock, in order to follow this ritual.

BG: Self-ritualization.

NP: Absolutely. And the same happened in Kept Alive—I made some rules for myself, 
of keeping almost the same light conditions throughout the work. I had to film a certain 
number of visitations and meetings, and a certain amount of construction. Kept Alive 
took a year to make. Filming and editing took quite a long time. Not only was I filming 
it, I actually kept repeating what I had been looking at out there, in the editing process. 
At the moment, I am very interested in rituals that happen during visitations of believers 
to holy sites, not just graves, but sites which exist as proof that what the Scriptures say 
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But within the framework of art, this kind of suspicion can be neutralized, because 
art is here precisely a way to thematize a tension between documented life and life in 
and through documentation. In art this ambiguity is revealed, and here lies the primary 
difference between documentation per se and art documentation.

 --
Boris Groys is a philosopher, essayist, art critic, media theorist, and a Global Distinguished Professor at 

New York University. © Programma Magzine, Spring 2010, “The Hard Pulse of Regularity”
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From Kept Alive, Jerusalem, 2009-2010, video stills  

מתוך שמור בחיים, ירושלים, 2010-2009, תצלומי סטילס מתוך עבודת וידיאו
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Mignon Nixon 
 -------- The Undiscovered Country

A pickax and a spade, a spade, 
For and a shrouding sheet; 
O, a pit of clay for to be made 
For such a guest is meet. 

--

When Hamlet asks the gravedigger, “Whose grave’s this, sirrah?” he receives the answer, 
“Mine.” Nira Pereg’s three-channel video installation Kept Alive, 2009-10, filmed at 
Jerusalem’s Mountain of Rest cemetery (Har Hamenuchot) and shown earlier this year 
at the Tel Aviv Museum of Art, similarly asks: Whose grave’s this? In Jerusalem, the 
question is ominously political. 

Metal striking rock. What harder sound? A narrow grave in stony ground. What tighter 
spot? The Mountain of Rest is crowded. Graves lie less than a foot apart. The gravedigger 
must be deft to squeeze in another soul. But death goes on, and so must the digging. The 
mountain must be moved. Kept Alive records the daily rituals of the workers whose task 
is to keep the traditions of death alive by making and tending the city of the dead, and the 
comings and goings of the mourners who visit it. Wielding pickaxes, shovels, and spades 
against the rocky soil, clearing weeds, or plying their skills in the workshop to cut and 
polish headstones and to inscribe the names of the dead, the workers are the central players 
in the drama. Pereg’s camera maintains a respectful distance from the black-clad bereaved, 
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Assembled from footage shot over seven months, the twenty-two-minute video follows 
the arc of a day. The piece begins with the foreman’s recitation of the stages of making a 
grave—the uncovering, the excavation, the burial, the re-covering, the cutting and fitting 
of the stone—and it closes with a roll call of the workers’ forenames, names such as 
Mohammed and Abdullah. Only the foreman, who speaks Kept Alive’s spare narrative, 
bridges the rigid segregation of religion and caste that Pereg so effectively dramatizes. 
Many a Jewish grave, and its care is the work of Muslim, Arab, Palestinian hands. 

Repression, Freud famously observed, is the means by which the unconscious is at 
once buried and preserved—preserved by being buried, like an archaeological relic, like 
Jerusalem itself. Kept Alive, with its themes of remembering and forgetting, inscribing 
memory and erasing it, is a drama of repression. For Jerusalem, Pereg suggests, burial has 
become a way of life. The work’s central figure is the old man, custodian of the dead, who 
crawls into graves to scrape a living. Buried alive by the system he serves, he nevertheless 
is stubbornly present: His labors play on a continuous loop. Like a return of the repressed, 
his unending task to excavate and to inter, he survives as a constant reminder of how hard 
it is, finally, to bury the past. 

 --
Mignon Nixon is a Professor of Art History at the Courtauld Institute of Art, University of London. 

© Artforum, October 2010, “The Undiscovered Country: Mignon Nixon on Nira Pereg’s Kept Alive,” by 

Mignon Nixon

most in Orthodox Jewish attire, as they celebrate rituals of loss and remembrance. Seen 
from afar, these figures recede into relative obscurity, a perspective that serves to underline 
the social distance between life on the mountain and off it. 

Vignettes of a gravedigger warming his dusty, swollen hands over a make-shift fire, 
a construction worker showing off a crop of peppers grown illicitly on the site, and a 
Muslim worker praying by the cemetery walls all offer glimpses of daily life in the shadow 
of the mountain. Pereg also takes her camera grave-side for a closer look at the digging. 
One scene plays continuously on a screen adjacent to the main pair, constituting a kind of 
film within a film. It shows the gravedigger straining to prepare a grave. First, he hollows 
out the pit, burrowing down to its floor. Next, he excavates the burial slot, readying it for 
its occupant. Then he reverses the process, closing the chamber, shoveling in the dirt, and 
raking the plot flat. The din is incessant. Metal tools strike, scoop, and scrape the rock. 
Sprays of gravel fly up and cascade back to earth. Stones thud heavily into buckets. The 
worker is not young. His skin is dark and weathered. His back bends to the toil, as he 
stoops to swing the pick, shovel the dirt, gather stones and load them into buckets with 
his bare hands. The digger is at times half-buried in the grave he makes.

Opened in 1951, Har Hamenuchot is one of Israel’s largest cemeteries, and it is still 
expanding. Kept Alive charts the construction of a new section. A bulldozer crawls over 
the site. The infrastructure of memory in the form of reinforced concrete burial bays rises 
with the uniform efficiency of a parking garage. Graves are in high demand. The Hebrew 
phrase for “kept alive,” which can also be translated as “reserved in life,” designates 
plots purchased in advance and maintained, in constant readiness, by the workers. Grave 
digging, here, is the partner industry of urban construction, its indispensable corollary. 
The site’s inexorable development mirrors that of Jerusalem itself, a city where building 
houses, even for the dead, is never a neutral act. 
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From Kept Alive, Jerusalem 2009-2010, three-channel 

HD video installation, 16:9 PAL, color, sound, 22:26 min 

מתוך שמור בחיים, 2010-2009, מיצב וידיאו HD תלת–ערוצי, 
PAL 16:9, צבע, קול, 22:26 דק'
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Kept Alive and Sabbath 2008, installation view of the 

exhibition "Mountain," Nathan Gottesdiener Foundation, 

The Israeli Art Prize, Tel Aviv Museum of Art, 2010; 

photos: Elad Sarig

שמור בחיים ושבת 2008, מראה הצבה בתערוכה "הר", פרס קרן נתן 
גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, 2010; 
תצלומים: אלעד שריג
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Kept Alive and Sabbath 2008, installation view at 

the exhibition "Mountain," Nathan Gottesdiener 

Foundation, The Israeli Art Prize, Tel Aviv Museum 

of Art, 2010; photos: Elad Sarig

שמור בחיים ושבת 2008, מראה הצבה בתערוכה "הר", פרס 
קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב 
לאמנות, 2010; תצלומים: אלעד שריג
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Jerusalem 1999. Long walks through the city. Walking without stopping. No camera. 
Surprised not by sight so much as by noise. I was not familiar with its sound blend, 
whose significance I was only beginning to recognize. It was as if the city’s outline 
was sketched temporally, marked by sound. According to these demarcations places 
were filling up or emptying out, access was granted or denied. I created the series of 
Polaroid photographs Soil in April of that year. It is a collection of “hoverings” along 
a route which is partly religious, partly secular. I found these two Sabbath barriers 
moments after they had been installed. Nearly a decade later I returned to Jerusalem, 
this time with a video camera. I shot Sabbath 2008.

ירושלים 1999. הליכות ארוכות ברחבי העיר. הליכות ללא עצירות. ללא מצלמה. המראה לא מפתיע 
אותי כמו הרעש. את עירוב הקולות שלה לא הכרתי, ורק התחלתי לעמוד על חשיבותו. נדמה כי תוואי 
העיר שורטט במישור של זמן וסומן באמצעות הקול. על פי סימונים אלו מקומות התמלאו או התרוקנו, 
צילמתי בחודש אפריל. הסדרה היא אוסף  ה  מ ד א נגישות נחסמה או התאפשרה. את סדרת הפולארויד 
של "ריחופים" במסלול שחלקו דתי וחלקו חילוני. את שני מחסומי השבת האלה מצאתי זמן קצר לאחר 
שכבר הוצבו במקומם. כמעט עשור לאחר מכן חזרתי לירושלים, הפעם עם מצלמת וידיאו. צילמתי את 

.2 0 0 8 ת  ב ש



89

3

From: Soil, Jerusalem 1999, 15 Polaroid photographs

מתוך: אדמה, ירושלים 1999, 15 תצלומי פולארויד

3

Image from Sabbath 2008, 

Jerusalem 2008, single-

channel HD video, 16:9 PAL, 

color, sound, 7:12 min 

תצלום סטיל מתוך שבת 2008, 
ירושלים 2008, וידיאו HD חד–ערוצי, 
PAL 16:9, צבע, קול, 7:12 דק'

3

Image from Sabbath 2008, Jerusalem 2008, single-

channel HD video projection, 16:9 PAL, color, sound, 

7:12 min 

 HD תצלום סטיל מתוך שבת 2008, ירושלים 2008, הקרנת וידיאו
חד–ערוצי, PAL 16:9, צבע, קול, 7:12 דק'

7

From Soil, Jerusalem 1999, 

15 Polaroid photographs

מתוך אדמה, ירושלים 1999,
15 תצלומי פולארויד

7

From Soil, Jerusalem 1999, 15 Polaroid photographs

מתוך אדמה, ירושלים 1999, 15 תצלומי פולארויד
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Hans Haacke
 ----------- Guns and Roadblocks 

About twenty years ago, as a student at the Cooper Union school of art in New York, 
Nira Pereg set a festive dinner table in a small room that served as seminar, faculty meeting, 
and student exhibition space. Soup plates with saucers of fine porcelain, together with 
ornate silverware and wine glasses, marked places for about eight guests. Candlesticks 
and an elegant soup terrine dominated the table’s center. Incongruously, the napkins 
did not match the white of the tablecloth. They sported colors that, only very recently, 
had come into fashion: the “chocolate chip” camouflage pattern of Operation Desert 
Storm, lighter and tending towards ochre rather than the jungle green of the Vietnam 
War. Mechanical toy soldiers, one in each of the soup plates, were firing assault rifles, 
with sparks flying—and trying to crawl up the rim of the plates. None of them made it. 
The smoothness of the porcelain prevented them from getting a grip. They were trapped. 
The shooting and furious crackle of their guns made them look all the more desperate 
and pathetic, particularly with canned applause coming from an overhead sound system. 
Periodically, the room went dark and absolutely silent. The audience, mostly Pereg’s 
fellow students, were stunned and speechless.

It is sometimes difficult to remember “what it was like,” certainly after related but 
more dramatic events have occurred. During the Iran-Iraq war of the 1980s, Saddam 
Hussein had been treated almost as an ally by the Reagan and the early Bush administration. 
Western arms industries had a feast at his oil trough; and his use of chemical weapons 
against Kurds and Shiites received little attention or condemnation. In 1990, the U.S. 

Sabbath 2008, installation view at the exhibition 

"Mountain," Tel Aviv Museum of Art, 2010; 

photos: Elad Sarig

שבת 2008, מראה הצבה בתערוכה "הר", מוזיאון תל אביב 
לאמנות, 2010; תצלומים: אלעד שריג
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After her graduation from Cooper Union, Pereg returned to Israel, re-familiarizing 
herself with the deep cultural and political conflicts of her native country and its relations 
with its neighbors. For a short moment, the Oslo accord appeared to bring some calm. 
It was brutally ruptured by a Brooklyn-born settler’s murder of 29 Palestinians praying 
just a few meters from Abraham’s tomb. The mutual violence that followed and the 
assassination, less than two years later, of Prime Minister Yitzhak Rabin by a religious 
student from Bar Ilan University, in effect, for more than 15 years by now, killed any 
chance for Jews and Palestinians to come to terms with each other. 

While Pereg had responded to American triumphalism with a satirical installation, 
she eventually turned to video, an immaterial medium, for the articulation of what 
appears to be her fundamental disagreement with certain aspects of the Israeli present. 
Not surprisingly, guns remained a haunting source of “inspiration.” She was not the 
first Israeli student at Cooper Union with this affliction. As unforgettable as her dinner 
table was an earsplitting sound piece “performed” at the School a few years earlier by a 
witness of the Sabra Shatila massacre—an attempt to exorcise the haunting experience of 
this former Israeli recruit.

67 Bows, the video Pereg recorded in 2006 at the Karlsruhe zoo, Germany, seems to 
have nothing in common with her Israeli peer’s traumatic excursion to Beirut. Sheltered by 
a protective roof with windows that expose the northern sky, we see a flock of flamingos 
taking it easy on a mini-beach the zookeepers prepared for them, complete with big-leafed 
tropical plants in the background. As flamingos are prone to do, they enjoyed standing 
on one leg, and when taking a few steps, they gracefully compensated the precarious 
displacement of their centers of gravity with balancing movements of their long necks: a 
perfect image of elegant leisure. But something is off. Again and again, gunshots interrupt 
the peace on the beach in Karlsruhe. Every time we hear shots or the cocking of guns, the 

ambassador in Baghdad appears to have conveyed to him that her government had “no 
opinion” on Arab-Arab border disputes. Perhaps encouraged by this comment, his troops 
invaded Kuwait soon thereafter.

His defeat, half a year later, in what he had boasted would be the “Mother of all 
Battles,” was celebrated in the U.S. with frenetic flag waving. After the inglorious flight 
from Saigon in 1975, the victory of the American army’s vastly superior military machine 
over Saddam Hussein was widely understood as an overdue redemption. American fighter 
planes mercilessly strafed retreating Iraqi troops. They littered the “Highway of Death.” 
The term “collateral damage” entered common language. Norman Schwarzkopf, the 
victorious general known as “The Bear,” inspired toy-makers to market a new line of 
teddy bears dressed up in uniforms with the new camouflage colors. 

Operation Desert Storm was also an occasion for Jean Baudrillard, who was then 
closely followed by the art world and graced the masthead of Artforum, to let the world 
know that “The Gulf War Did Not Take Place.”

In spite of this exuberance, Washington’s leadership under then President George H.W. 
Bush had not lost touch with reality: it halted the advance into Iraq and did not proceed to 
conquer Baghdad. Twelve years later, in the opening days of “Shock and Awe,” the older 
Bush’s relative wisdom was derided as contemptible weakness, a stain that his son would 
finally wipe off the record. It took a while to fully recognize the cost of such hubris. 

While in 1991, Pereg’s operating table was primarily understood as an expression 
of distaste for the prevailing jingoism, a sentiment shared by many of her audience, in 
retrospect, her toy soldiers caught in the soup plates proved to have been a clairvoyant 
metaphor for the American quagmire of the Iraq War that was to come—the loss of 
untold lives, unfathomable destruction of resources, and severe erosion of the moral 
capital of the United States. 
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highway at the foot of the hill. The two boys take their task very seriously, not allowing 
a car that turned off the highway a few minutes too late to enter their neighborhood. 
As we see in Pereg’s video, other public streets in neighborhoods of Jerusalem that are 
dominated by the ultra-Orthodox, are equally and promptly closed. In effect, they are 
privatized for 24 hours every week. Officially sanctioned, these barriers separate Jewish 
Israelis from each other. The location for the opening shot of Pereg’s video and of one of 
the many temporary roadblocks being put into place is Ramot Polin, an ultra-orthodox 
housing project in East Jerusalem.

One of the most startling sights entering Jerusalem on Highway 1 from Tel Aviv is 
a mountain entirely covered with graves, Har HaMenuchot, the Mountain of Rest. This 
enormous cemetery is the location and the protagonist of the 3-channel video Kept Alive 
Pereg presented at the Tel Aviv Museum of Art in March 2010, when she was a candidate 
for that year’s Gottesdiener Award (almost across the street from the Museum’s entrance 
is the Kirya, the Israeli Pentagon). Burials, visitors at graves, and the intonation of prayers 
by rhythmically swaying ultra-Orthodox Jews can be seen from a distance. With one 
exception, close-up views are reserved for the work and the workers who build and 
maintain the graves on the mountain. At one point, one of them speaks straight into the 
camera, explaining the job he and his fellow gravediggers perform. 

We witness graves being dug, the serial production of markers “engraved” with the 
words “Kept Alive,” and how they are installed on new burial sites. We see the mowing 
of weeds that grew on graves “in waiting.” We observe large concrete structures of several 
levels being built to accommodate more graves. One view from above allows us to see 
through re-bars of unfinished concrete columns down and across the field of graves into 
the valley. In a hollow at the bottom we can make out where the gunshots that periodically 
interrupt the presumed peace of the cemetery had come from. There, at the foot of the 

flamingos shudder for a moment, nervously take a few steps and seem to briefly discuss 
amongst themselves what happened, only to resume their customary posture very soon, 
as if ignoring the disruption of their peace. This behavioral pattern is repeated every time 
a shot rings out. In a close-up we see the long-legged birds burying their heads in the 
pink plumage of their wings, perhaps comparable to the proverbial ostrich sticking its 
head in the sand.

Whether shots do, in fact, go off 67 times, is hard to tell. The viewers can’t keep count. 
In retrospect, however, one may be prompted to think about what this odd number may 
signify, if anything. François Truffaut’s Les quatre cents coups comes to mind. But why 
67? – The year 2006, in which Pereg made this video, while teaching in Germany, could 
perhaps offer a clue. 67 years earlier, in 1939, German troops invaded Poland and the 
persecution of Jews spread beyond the nation’s borders (Karlsruhe had a large Jewish 
congregation). But there are other possible readings. 2006 is the year of Israel’s second 
invasion of Lebanon, and 67 could be an allusion to the Six Day War and the beginning of 
Israel’s ongoing occupation of Palestinian territories. Pereg has given no hint on whether 
such interpretations are within the realm of what she would accept or, in fact, aimed for. 
If there is something to these historical allusions, the behavior of the flamingos would 
gain an ominous significance. Speculating on the number becomes a Rorschach test. 

Two years after taking her camera to watch flamingos on a beach in Karlsruhe, Pereg 
recorded a very different tribal custom: the closing of streets in Jerusalem in observance 
of the Sabbath. At the bottom of a street leading up to an ultra-orthodox neighborhood, 
we see two little boys pulling steel barricades into place to block cars from entering. Both 
wear yarmulkes and traditional side curls. The younger of the two is too short to look over 
the barriers. The older boy can just make it. The only sounds we hear are the screeching of 
the barricades being pulled across the pavement and of car horns on the heavily trafficked 



114 67 Bows, installation view at Young Projects Gallery,

Los Angeles, 2010; photo: Paul Young

67 קידות, מראה הצבה בגלריה יאנג פרוג'קטס, 

לוס אנג'לס, 2010; תצלום: פול יאנג

Mountain of Rest, is a police shooting range. Pereg’s zoom allows us to identify men 
jumping into pistol shooting positions and firing their weapons toward targets at the far 
end of the range, close to the highway. Anyone who saw 67 Bows cannot help associating 
the soundtracks of the two videos that were made only a few years apart in two different 
countries. 

The same man who had explained the work being done on the mountain is with us 
once more, his weathered face almost filling the screen as he speaks. Casually, he recites 
the names of all who currently dig graves on the Mountain of Rest. They all have Arab 
names. At a separate moment in the video one of these men is visible in the distance, 
bowing toward Mecca, kneeling and touching a concrete duct with his head.

One close-up view of a person is not of someone who earns a living digging graves. 
It is introduced by a white car roof entering the frame from the right, eventually filling 
the entire screen. On the side of the roof an antenna appears to be an important element. 
In the shot immediately following, the driver of the car, a man in ultra-orthodox garb, 
addresses Pereg, the camera—and us—with an air of suspicion: “It is not by chance that 
you are here. You are looking for something. What are you looking for? What are you 
looking for?”

 --
Hans Haacke is an artist born in Germany; lives and works in New York since 1965

7

Installation view of "67 Bows" 

. 

Photo: Paul Young

מראה הצבה של "67 קידות"

בגלרית "יאנג פרוגקטס"

לוס אנגלס, 2010, צילום: פול יאנג



116 11767 Bows, Karlsruhe, Germany 2006, single-channel 

MiniDV, 4:3 PAL, color, sound, 6:12 min

67 קידות, קרלסרוה, גרמניה 2006, וידיאו חד–ערוצי, 
מיני PAL 4:3 ,DV, צבע, קול, 6:12 דק'
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Philippe-Alain Michaud
 ------------------- The Burial Chamber

August 2003, during her first stay in Paris, as the scorching heat reached a climax, Nira 
Pereg discovered the artificial seaside area that the city sets up each summer along the banks 
of the Seine; a twofold paradox combining extreme (and vaguely worrying) atmospheric 
conditions with this artificial setting of a made-up beach. The three-screen installation, 
played in slow motion and framed near ground level (on eye level perhaps for the dog 
seen a number of times passing across the picture, below the line of meaning, as it were), 
composes an uncanny picture of the city. Half-naked bodies draped in loose wet linen 
move around along the wall closing off the riverside as though down a corridor, drowned 
in steam given off by atomisers, dazed and lost, making gestures made ineffective by the 
slow motion so that we cannot tell whether they involve purification, play, despair or 
imploring. The Seine embankments become the banks of the Ganges or limbo; movements 
are slowed down and sounds elongated, as in those dreams of inhibition in which the body 
is no longer able to snap out of its inertia. On the three screens, the bodies and actions 
become fragmented, lending the installation a kind of circular static or timeless quality; 
now and again, the filmed shots fade into incandescent red monochromes run through 
with continual rain before fading back in randomly, here and there, giving the images a 
theatrical, unreal dimension. These ‘denaturalized’ shots, all taken from the same source, 
are distributed over the screens in a loop or in parallel; the installation arrangement 
does not seek to construct a complex action by confronting disparate images, but on 
the contrary to fragment narrative continuity and compositional unity so as to avoid 

Canicule, installation view, Braverman Gallery, Tel Aviv, 2004; photo: David Adika

קניקול, מראה הצבה בגלריה ברוורמן, תל אביב, 2004; תצלום: דוד עדיקא
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Binswanger noted, that of recognition.2 What is the affective mood, the special Stimmung 
that the ornamental stirs within us, and makes us divine underneath the hieratic or stylized 
composition the memory of some debarred experience? Probably the melancholy that 
Pereg takes as the title of a piece produced in 2009, in which, returning to places—six of 
them—where she has lived, she stages a fictional defenestration in front of a subjective 
camera (And Melancholy). 

The cavity opened up by the screen in the partition of the black box is no different 
than the one the frieze digs into the surface of the wall; it shows an irreducible ambiguity 
between the stylized form and the referent from which it takes its origin—the figuration 
of objects and beings aims to replace them, but at the same time, it is a figuration of 
their absence. Facing the screens, we are like souls that have lost their adherence to their 
own bodies and in the thin films of pictures scrolling past and looking like the world, 
contemplate the very concept of their existence. Pereg’s installations are given what I 
would readily term a frosty treatment; the figures are framed with no particular closeness 
or affinity, as if placed beyond reach even with a barge pole. They are isolated from each 
other and isolated from themselves. Due to the disconnections obtained through repetition, 
fragmentation and distancing, any linkages have been systematically broken. The images 
no longer have a history; they have come to a standstill. All that is left are compositions 
of masses of colors and sounds whose meanings have vanished. The scrolling of the 
pictures, on the model of the frieze, shows us things depicted in space the way flowers 
are arranged in a vase: it shows us the being of things by filling an already given space, as 
if they were only there as stopgaps at specific spots. The space appears to us in hollow 
relief like a receptacle, in advance of any material and any movement. Paradoxically, the 
purely decorative leads to pure absence or indifference, and the installation becomes a 
philosophical injunction. 

it being perceived in a synthetic or synoptic way. Thrown by the changes of emphasis 
from one screen to another, the visitor is caught up in a game of mirrors or visual and 
sound echoes. 

In 2006, at the time when she was teaching video at the Karlsruhe Center for Art and 
Media (ZKM), Pereg produced two animal pieces at Karlsruhe Zoo, 1 Sleeps and 67 Bows. 
In the first, she filmed a pink flamingo standing asleep on one leg, its beak curled up in 
its feathers; somewhere between an organism and a plant, a ball of feathers wavering 
slightly on its stem. The second piece responds to the first as a group portrait answers a 
single portrait: a flock of flamingos make bending movements at the sharp crack of a rifle 
(the post-synchronized sound of the detonation is a special effect: for days on end, the 
artist taught the birds to react to her own gestures as one ritual responding to the other). 
The choreographed flamingos, bending in time, are stylized and turned into a decorative 
frieze, just as the single bird in 1 Sleeps was turned into a flower, blurring the boundaries 
between the figure and the living thing. “To decorate,” wrote Karl Philipp Moritz in the 
mid neo-classical 18th century, “is to animate things that are dead.”1 But the decorative 
impulse also answers an animist inquiry to ward off ill fortune. The decorative is linked to 
the supernatural and the ornament has a magical dimension; its symmetries and repetitions 
are formulary rituals and, like the plant-like bird motif, the strip of images formed by the 
rhythmic cortege of flamingos takes on an inseparably vitalist yet funerary meaning. At 
the origin of this turning of naturalist figures into decorative patterns, there is always the 
story of a subject conceived as being a collection of precepts, and the desire to perpetuate 
for the dead person things seen and experienced by him. Thus the friezes that decorated 
the walls of the Egyptian tombs had the power to reactivate images, i.e. literally powers 
of representation: the world that reveals itself in this narrow many-colored chink stitching 
up the empty surface of the wall is not that of invention or knowledge but, as Ludwig 
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1  Karl Philipp Moritz, “Vorbegriffe zur eine Theorie der Ornamente,” in Klassik und Klassizismus – 

Position und Opposition, eds. Helmut Pfotenhauer and Peter Sprengel, Bibliothek der Kunstliteratur, 

vol. 3 (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker, 1995).

2  Ludwig Binswanger, Das Raumproblem in der Psychopathologie [1932], in Ausgewählte Werke, 

Band III (Heidelberg, 1994). 

 --

Philippe-Alain Michaud is Chief Curator of Film at the Musée national d'art moderne, 

Centre Georges-Pompidou, Paris

At the beginning of the second book of Meditations, Descartes, undertaking 
systematically to cast doubt on the evidence of the world around him, imagines himself 
leaning out of the window as the silhouettes he observes moving around down below 
are mere ghosts or automata: “… and yet what do I see from the window beyond hats 
and cloaks that might cover artificial machines, whose motions might be determined by 
springs?”. That might be the task of the image: to bring out from beneath the surface of 
smooth evidences the enigma of reality and its charge of weirdness. Moving (the visit to 
another world lending the gaze fresh ingenuity), repetition and ornamental stylization 
are techniques of detachment uniformly aimed at making the gaze foreign to things and 
the world and the familiar unfamiliar. Hence the installation site will be this isolated, 
fenced-off space, whose construction is given by Sabbath 2008, describing the weekly 
shutting of the barriers to traffic in the ultra-orthodox quarters of Jerusalem and tracing 
a network of lines closing the space in on itself, and to which the mineral desert of Har 
Menuchot (Kept Alive, 2010) will serve as the final setting— at the gates of Jerusalem, 
a hill covered with regular scarifications that looks like something out of Botticelli’s 
Drawings of Dante’s Divine Comedy (1480-1500), a permanently expanding city of 
the dead, a negative city extending on the fringe of that of the living, like its ghost or 
image, handed over to grave-diggers and stone masons. In the space of the projection 
drowned in the sound of spades and cold chisels, hammers and sanders, the screens form 
blocks of images, comparable to the blocks of stone structuring the graveyard. The shot’s 
documentary depth disappears; the installation arrangement, looping in on itself for the 
images to appear, becomes a burial chamber.
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3

From Canicule, Paris 2003, three-channel video 

installation, MiniDV, 3:4 PAL, color, sound, 29:07 min

 ,DV מתוך קניקול, פריז 2003, מיצב וידיאו תלת–ערוצי, מיני
 PAL 3:4, צבע, קול, 29:07 דק'
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The title “Kept Alive” (a literal translation of the Hebrew 

words “shamur ba’hayim”) refers to the text engraved upon 

empty cemetery plots, marking and reserving a burial spot 

purchased in advance. Kept Alive: Portraits is an ongoing 

project which documents these personal markers, prepared 

and placed individually by owners of the reserved plots.

הכותרת “שמור בחיים” מתייחסת לטקסט המוצב על חלקות קבר ריקות, ובא 

לסמן מקומות קבורה שמורים שנרכשו מראש. שמור בחיים: דיוקנאות הוא 

פרויקט מתמשך, המתעד את הסימונים האישיים שאותם מכינים וממקמים 

בעלי החלקות השמורות.

Kept Alive: Portraits

2009-2010, Jerusalem

photographs

variable dimensions

Sabbath 2008

2008, Jerusalem

1 channel - 7:12 min | HD video 

16:9 PAL | color | sound

Filming & editing: Nira Pereg 

Sound design: Nati Zeidenstadt

The video Sabbath 2008 documents the closing down of 

the ultra-orthodox neighborhoods in and around Jerusalem 

on the eve of the Sabbath. While the barriers are indeed 

temporary, they nevertheless delineate clear-cut boundaries 

between sacred and profane for 24 hours.

עבודת הווידיאו שבת 2008 מתעדת את סגירת השכונות החרדיות בירושלים 

ובסביבותיה עם כניסת השבת. המחסומים אמנם ארעיים, אך הם משרטטים 

גבולות ברורים בין קודש לחול למשך 24 שעות.

An exhibition consisting of three works made in Jerusalem 

over a two year period (2008-2010): Sabbath 2008, Kept 

Alive, Kept Alive: Portraits.

התערוכה "הר" מורכבת מ–3 עבודות שנוצרו בירושלים במהלך שנתיים 

)2010-2008(: שבת 2008, שמור בחיים: דיוקנאות, שמור בחיים.

Mountain

2010

PROJECTS AND WORKS

Kept Alive is a three-channel video installation shot in 

Jerusalem’s largest cemetery, “Mountain of Rest.” Employing 

a documentary approach, the project addresses the three 

primary activities taking place in this enormous burial 

ground: construction, burial, and visitation. The work 

follows these activities as they are manifested in terms of 

the possession of space and territory, generating temporal 

intersections between the living and the dead.

שמור בחיים הוא מיצב ווידיאו בשלושה ערוצים שצולם ב”הר המנוחות”, בית 

העלמין הגדול בירושלים. באמצעות גישה דוקומנטרית הפרויקט בוחן את 

שלוש הפעילויות העיקריות המתקיימות בבית הקברות רחב–הידיים: בנייה, 

קבורה וביקורים. העבודה עוקבת אחר פעילויות אלה, כפי שהן באות לידי 

ביטוי במונחי חלל ומרחב, תוך הצגת הצלבות ארעיות בין החיים למתים.

Kept Alive

2009-2010, Jerusalem

3 channels - 22:26 min

HD video | 16:9 PAL | color

sound

1 channel - 11:06 min | HD video 

16:9 PAL | color | sound

Filming & editing: Nira Pereg 

Filming assistants: Yossef 

Schelest, Alon Feuerstein

Sound design: Nati Zeidenstadt

Supported by Fund for Video-

Art and Experimental Cinema 

of The Center for Contemporary 

Art, Tel Aviv

אינדקס עבודות
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Roundabout TLV

2006-2007, Tel Aviv

6 channels - 21:47 min

HD video | 16:9 PAL

color | sound

1 channel - 21:47 min | HD video 

16:9 PAL | color | sound

Filming: Nira Pereg, Moshe 

Pereg; Editing: Nira Pereg, Tal 

Korjak; 3D animation: Tal Korjak

Sound design: Nati Zeidenstadt 

The work addresses a society which seems unable to 

reproduce anything but its own rituals and motions. The 

machine of social events keeps pulsating in circular motion, 

presenting a constructed model, an impossible reality, 

driven by constant movement and change, and at the same 

time—by an archaic wish for destruction.

עבודת הווידאו סחורסחור ת"א עוסקת בחברה שלכאורה אינה מסוגלת ליצר 

מאומה פרט לריטואלים שלה עצמה. מכונת האירועים החברתיים ממשיכה 

לפעום בתנועתה המעגלית ומציגה מודל מובנה, מציאות בלתי אפשרית, 

המּונעת, מחד גיסא, על ידי תנועה בלתי פוסקת ושינוי מתמיד, ומאידך גיסא - 

על ידי יצר הרס ארכאי.

67 Bows

2006, Karlsruhe, Germany

1 channel - 6:12 min | MiniDV  

4:3 PAL | color sound

Filming, editing & sound: 

Nira Pereg

A flock of flamingos at the Karlsruhe Zoo is choreographed 

in response to the artist's gestures. A post-synchronized 

sound of 67 gun shots is placed as an intonation. There is no 

change or progress on screen, only different perspectives on 

a repeated event.

בעבודת הווידיאו 67 קידות להקת פלמינגו בגן החיות של קרלסרוה מתזמנת 

את עצמה בתגובה למחוותיה של האמנית. פסקול מסונכרן של 67 יריות שנוסף 

בדיעבד מספק קולות לוואי, כמעין אינטונציה. על המסך לא נראים כל שינוי או 

התקדמות, אלא אך ורק אירוע פרטני, חוזר ונשנה, הנצפה מזוויות שונות.

And Melancholy

2009, Tel Aviv

1 channel - 3:02 min | HD video

16:9 PAL | color | sound

Filming: Sergey Klimkiny, 

Nira Pereg 

Editing: Nira Pereg

Sound design: Nati Zeidenstadt 

The video depicts a fictitious act of jumping. The jump 

motion facilitates a visit to the six Tel Aviv buildings in which 

the artists lived. The three recurring thematic views—long-

shot, medium-shot, and close-up—generate an array of 

movement oscillating between private and public existence.

עבודת הווידיאו ומלנכוליה מתארת אקט פיקטיבי של קפיצה. תנועת הקפיצה 

מזמנת ביקור בשישה בניינים שבהם חייתה האמנית בתל אביב. שלושת 

המבטים התמטיים החוזרים ונשנים - לונג–שוט, מדיום–שוט וקלוז–אפ - מייצרים 

מערך של תנועות המיטלטלות בין קיום אישי–פרטי לקיום ציבורי.

Location 8

2008, Ramot Polin, Jerusalem

14 c-prints | 60x80 cm each

A series of photographs which resulted from staying at one 

of the filming locations of the video work Sabbath 2008, 

calling to mind a story board. The neighborhood Ramot 

Polin, built in east Jerusalem in the 1970s to the designs 

of architect Zvi Hecker and inhabited by a community 

of observant Jews, is transformed into a cinematic "set." 

Calling to mind a story board, the series generates 

movement from indoors to outdoors, exploring the 

distinctions between private and public spaces.

סדרת התצלומים אתר 8 היא תוצאה של השתהות באחד מאתרי הצילום 

שבעבודת הווידיאו שבת 2008 ומעלה על הדעת “סטורי בורד”. השכונה הדתית 

רמות פולין, שנבנתה במזרח ירושלים בשנות ה–70 של המאה ה–20 על פי תכנונו 

של האדריכל צבי הקר, הופכת למעין “סט” קולנועי. הסדרה מייצרת תנועה מן 

הפנים אל החוץ ובוחנת את אופני ההבחנה בין מרחב פרטי למרחב ציבורי. 
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Bangkoking

2004-2005, Bangkok

2 channels - 3:40 min

MiniDV video | 3:4 PAL

color | sound

1 channel - 3:40 min

HD video | 16:9 PAL

color | sound

Filming & editing: Nira Pereg

Sound design: Jesper Norda

During a hot day in Bangkok, a Swedish sound artist and 

a female Thai rickshaw driver are filmed separately while 

taking their individual cigarette breaks. Unaware of each 

other, it turns out they smoked their cigarettes over the 

same duration of time. The sync unites this fictitious 

couple—a local woman and a Western man—in a city 

where such couples are often seen under very different 

circumstances.

במהלך יום חם בבנגקוק מצולמים בנפרד אמן סאונד שוודי ונהגת ריקשה 

תאילנדית בעת הפסקות העישון שלהם. מתברר ששניהם עישנו את הסיגריות 

שלהם במשך אותו זמן בדיוק. בבנגקוקינג הסינכרוניזציה מאחדת את הזוג 

הפיקטיבי הזה - אישה מקומית וגבר מערבי - בעיר שבה זוגות מעין אלה 

נצפים לעתים קרובות בנסיבות שונות בתכלית.

Canicule

2003, Paris

3 channels - 29:07 min

MiniDV video | 3:4 PAL

color sound

Filming, editing & sound: 

Nira Pereg

Canicule portrays a traumatic situation: the heat wave that 

struck France in the summer of 2003. It presents people 

following their daily business in an unreal way: they are 

slowed down, ostensibly dissolving... Delving into the 

relationship between documentation and construction, the 

video footage is juxtaposed with a purely digital image—a 

screen of red rain.

 העבודה קניקול עוסקת בסיטואציה טראומטית: גל החום שתקף את צרפת

 בקיץ 2003. היא מציגה אנשים מנהלים את שגרת היומיום שלהם באורח הזוי:

 קצב התנהלותם מואט, והם כמו נמוגים... העבודה חוקרת את היחסים שבין

 תיעוד לבין הבנייה. חומר הווידיאו מעומת עם דימוי דיגיטלי צרוף: מסך של

גשם אדום.

Jean Michel Bolima Amesi, a political refugee from Congo 

residing in Israel, takes the artist on a virtual tour of 

Kinshasa, Congo, while strolling through Tel Aviv. The work 

consists of two parts: one comprises visual excerpts shot 

during the tours of the virtual Kinshasa in Tel Aviv; the 

other comprises excerpts from studio meetings in which 

Bolima Amesi confesses to his discovery that the man he 

had known as his father, was not his father. The story is told 

while shifting between English, Lingala, French, and Hebrew, 

thus leaving optional gaps in the storyline.

בעבודת הווידיאו סובניר ז’אן מישל בולימה אמסי, פליט פוליטי מקונגו 

המתגורר בישראל, לוקח את האמנית לסיור וירטואלי בקינשאסה שבקונגו תוך 

שיטוט ברחובות תל אביב. העבודה בת שני חלקים: האחד מורכב 

מקטעים ויזואליים שצולמו במהלך הסיורים בקינשאסה הווירטואלית שבתל 

אביב; האחר מורכב מקטעי מפגשים בסטודיו, ובמהלכם חושף בולימה אמסי 

את הגילוי כי האדם שהכיר כאביו, למעשה לא היה אביו. הוא מגולל את הסיפור 

תוך דילוג בין השפות אנגלית, לינגאלה, צרפתית ועברית. בתוך כך מתאפשרים 

“חורים בעלילה”.

Souvenir

2004-2005, Tel Aviv

2 channels - 7:20 min | MiniDV 

video | 3:4 PAL | color | sound

1 channel - 7:20 min | HD video 

| 16:9 PAL | color | sound

Filming & editing: Nira Pereg 

1 Sleeps

2009, Karlsruhe, Germany

1 channel - 6:50 min

HD video | 16:9 PAL | color

Filming & editing: Nira Pereg

A single shot video depicting a flamingo trying to take an 

afternoon nap at the Karlsruhe Zoo, Germany. 

עבודת הווידיאו 1 ישן מורכבת משוט אחד העוקב אחר פלמינגו המנסה לחטוף 

תנומת צהרים בגן החיות של קרלסרוה.
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G Spotting

2003, Tel Aviv

1 channel - 2:30 min

MiniDV video | 3:4 PAL

color sound

Filming, editing & sound: 

Nira Pereg 

In keeping with commands read out aloud in a metallic 

female voice, the camera moves horizontally and vertically 

over an architectural landscape toward what seems like 

pleasure zones. "...Please move all the way to the right / not 

so much / move down a bit / stay for a moment / be gentler 

/ that's enough / move a bit to the left / move down / stop 

/ stay with me / don't you move / oh ho ya / now move up / 

not so fast / stop / oh / move right, just a little / right again 

/ gentler please / stop / now, keep still / oh oh feels so good 

/ oh / now move away / stop it / oh / come back again..."

בעבודת הווידיאו G Spotting המצלמה נעה אופקית ואנכית על פני נוף 

אדריכלי, אל עבר מה שנראה כאזורי עונג, על פי פקודות המוקראות בקול נשי 

מתכתי: “...זוז בבקשה ימינה עד הסוף / לא כל כך רחוק / זוז למטה קצת / 

הישאר במקום לרגע / יותר בעדינות / זה מספיק / זוז קצת שמאלה / זוז למטה 

/ עצור / הישאר ִאתי / אל תזוז / או הו כן / עכשיו זוז למעלה / לא כל כך מהר 

/ עצור / הו / זוז ימינה, רק קצת / שוב ימינה / יותר בעדינות בבקשה / עצור / 

עכשיו תישאר שם / הו הו, זה כל כך טוב / הו / עכשיו תתרחק / תפסיק / הו / 

תחזור שוב...”.

Soil

1999, Jerusalem

15 Polaroid photographs

The work consists of 15 Polaroids taken in 15 locations in 

Jerusalem. It is a collection of "hoverings" along a route 

which is partly religious, partly secular. All the photographs 

were taken by accidental passersby.

העבודה אדמה מורכבת מחמישה–עשר תצלומי פולארויד, שצולמו בירושלים 

במקומות המהווים תמהיל של אתרים חילוניים ואתרים דתיים. כל הדימויים 

צולמו על ידי עוברי אורח מזדמנים. 

Made in France

2003, Paris

2 channels - 30 min | HD video 

16:9 PAL | color | sound

Filming & editing: Nira Pereg 

12 resident artists of the Parisian Cité des Arts were asked to 

recite all the brand names they could remember. Other than 

these brands, no other words are heard in the work, thus 

examining the option of using brand names as an alternative 

language. The process of remembering becomes a personal 

portrait.

בעבודת הווידאו תוצרת צרפת התבקשו 12 אמנים השוהים בסיטה בפריז 

להיזכר בשמות כל המותגים העולים בדעתם ולדקלם אותם ברצף. פרט לאותם 

שמות של מותגים לא נעשה שימוש בשום מילה אחרת, וכך נבחנת האפשרות 

של שימוש בשמות מותג כשפה חלופית. תהליך ההיזכרות הופך לדיוקן אישי.

DigiWounds

2003, Tel Aviv

 3 channels - 30 sec loop

MiniDV video | 3:4 PAL | color

 

1 channel - 30 sec loop

HD video | 16:9 PAL | color 

Filming & editing: Nira Pereg 

A loose simulation of digital self-mutilation. The virtual 

injuries imitate the postures and actions of self-applied First 

Aid, as specified in the IDF manual "First Aid for Civilians." 

העבודה DigiWounds מציגה הדמיה חופשית של פציעה עצמית דיגיטלית. 

החבלות הווירטואליות מדמות את התנוחות ואת הפעולות לעזרה ראשונה 

עצמית כמתואר במדריך הצה”לי, “עזרה ראשונה לאזרחים”.



170 171

Archives, New York

  −	 “Remote Viewing: the Best 

of Loop 2010,” Arts Santa 

Mònica, Barcelona

  −	 “The Calm before the Storm: 

New Video Art from Israel,” 

Winzavod Contemporary Art 

Center, Moscow

  −	 “Suspended Spaces #1,” 

Maison de la culture, Amiens, 

France

  −	 “Stop Making Sense,” Oslo 

Fine Art Society, Norway

  −	 “Medium Religion,” Musée 

d’art contemporain de 

Montréal (MACM), Canada

  −	 “Remote Viewing in 

Conversation with Paul 

Young,” Pacific Design 

Center, Los Angeles

 2009 −	 “Paris Nuit Blanche,” Forum 

des Images, Paris

  −	 “The Mobile Archive,” Art in 

General, New York; Careof 

e Viafarini, docva, Milan; 

WYSPA Institute of Art, 

Gdansk, Poland; Škuc Gallery, 

Ljubljana, Slovenia

  −	 “Circus Universalis Ltd,” 

ArtTLV, Tel Aviv

  −	 “Travelling,” Rennes Film 

Festival, Jerusalem and 

Rennes, France

 2008 −	 “Medium Religion,” ZKM 

Museum für neue kunst, 

Karlsruhe, Germany

  −	 “Art in the Dark,” Emunah 

College of Arts and 

Technology, Jerusalem

  −	 “VideoZone 4: The 4th 

International Video Art 

Biennale in Israel,” The 

Center for Contemporary Art 

(CCA), Tel Aviv

  −	 “Can Art Do More?,” ArtFocus 

5, Jerusalem

  −	 “The Mobile Archive,” HALLE 

für KUNST e.V, Lüneburg, 

Germany

  −	 Kunstlerhaus Palais Thurn 

und Taxis, Bregenz, Austria

  −	 “Real Time: Art in Israel, 

1998-2008,” The Israel 

Museum, Jerusalem

  −	 “The Mystery of the 

Enchanted Cars,” 

ToxicDreams Theater 

   Group, Danube Festival, 

Austria

 2007 −	 “Classe de danse,” 

PROGR Zentrum fur 

Kulturproduktion, Bern, 

Switzerland

  −	 “To Be Continued,” Anita 

Beckers Gallery, Frankfurt

  −	 “Kava Kava: Facetten der 

Angst,” Kunstmuseum 

Mülheim an der Ruhr in der 

Alten Post, Mülheim an der 

Ruhr, Germany

 2006 −	 “Les filles d’Israël,” Taché-

Lévy Gallery, Brussels

  −	 “FACT / Liverpool Biennial,” 

Liverpool

  −	 “Disposition,” Lukas 

Feichtner Gallery, Vienna

  −	 “Transmediale 06: Annual 

Festival for Art and Digital 

Culture,” Berlin

 2005 −	 “Dreams and Trauma: Moving 

Images and the Promised 

  Nira Pereg

  Biographical Notes

  Born in Tel Aviv, 1969 

  Lives and works in Tel Aviv

 1998-2000 −	 MFA, Fine Arts Department, 

Bezalel Academy of Art and 

Design, Jerusalem

 1989-1993 −	 BFA, The Cooper Union 

   School of Art, New York

  One-Pe r son  Exh ib i t i o ns

 2011 −	 "Black Box," Hirshhorn 

Museum, Smithsonian 

Institution, Washington DC

 2010 −	 “Sabbath 2008,” Video of 

the Month, Neuer Berliner 

Kunstverein (n.b.k.), Berlin

  −	 “Kept Alive,” Loop Video Art 

Fair, Barcelona

  −	 “Nira Pereg: Mountain,” 

Shortlisted Artists, Nathan 

Gottesdiener Foundation, 

The Israeli Art Prize 2009, 

Tel Aviv Museum of Art

  −	 “Sabbath 2008,” Santa 

Monica Museum of Art, 
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  −	 “Kept Alive,” Shoshana 

Wayne Gallery, Los Angeles

 2009 −	 “Nira Pereg: Retrospective,” 

Edith-Rus-Haus for 

Contemporary Art, 

Oldenburg, Germany

 2007 −	 “67 Bows,” Herzliya Museum 

of Contemporary Art, Israel

  −	 “Roundabout Tel Aviv,” 

Braverman Gallery, Tel Aviv

 2006 −	 “67 Bows,” Loop Video Art 

Fair, Barcelona

 2004 −	 “Canicule,” video installation, 

Braverman Gallery, Tel Aviv

  Selected Group Exhibit ions

  and Video Screenings

 2011 −	 “Aesthetikos,” PeKA Gallery—

Center for Art, Science, and 

Technology, Technion, Israel 

Institute of Technology, Haifa

 2010 −	 “KunstFilmBiennial,” 

KW Institute for 

Contemporary Art, Berlin

  −	 “Comes with the 

Territory,” Charim Ungar 

Contemporary (CUC), Berlin
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KUNSTrePUBLIK, Halle, 

Germany

  −	 “Comes with the Territory,” 

Sommer Contemporary Art, 
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  −	 “Overview: Israeli Video 

2000-2010,” Haifa Museum 

of Art, Haifa, Israel

  −	 “The Mobile Archive,” Stacion 

Center for Contemporary 

Art, Prishtina, Kosovo

  −	 “The Young Israelis,” Lesley 

Heller Workspace, New York

  −	 “Seven Easy Steps: Spiritual 

Ecstasies,” Horton Gallery, 

New York

  −	 2nd Annual Migrating Forms 

Festival, Anthology Film 
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  −	 Video Art Festival, 

Médiathèque de Faverge, 

Annecy, France

 2001 −	 “Enter,” Kunststiftung 

Baden-Wurttemberg, 

Stuttgart

  −	 “Local Time 3,” 

Cinematheque, Tel Aviv

  −	 “10 Video Artists,” Bezalel 

Gallery, Tel Aviv

 2000 −	 “Bezalel 2000: 

Postgraduate Exhibition,” 

Bezalel Academy of 

   Art and Design, 

   Jerusalem

 1999 −	 “Vision Di Futuro,” The 

Biennale for Young 

   Artists, Rome

  Scholarships and Awards

 2010 −	 Recipient of the Nathan 

Gottesdiener Foundation, 

The Israeli Art Prize 2009, 

Tel Aviv Museum of Art

 2009 −	 International Residence, 

Récollets, Paris

 2006 −	 Creativity Encouragement 

Prize, Ministry of Science, 

Culture and Sport

 2003 −	 Artist in Residence, Cité 

des Arts, Paris
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Studios, Tel Aviv

  Co l lect ions
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  −	 Sammlung Goetz, Munich
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Jerusalem

  −	 Tel Aviv Museum of Art

  −	 Private collections

Lands,” House der Kulturen 

der Welt, Berlin

  −	 “Transmediale 05: The 

Annual Festival for Art and 

Digital Culture,” Berlin

  −	 “Day Labor,” PS1 

Contemporary Art Center, 

New York

  −	 “Slaughtered Gold: Israeli 

Jewel 3,” Eretz Israel 

Museum, Tel Aviv

  −	 “Serial Cases_1: 

Acquaintance,” Sofia, 

Bulgaria

  −	 “Istanbul_04: Serial 

Cases_1: Acquaintance,” 

Bilgi University Dolapdere 

Campus Theater, Istanbul

  −	 “Dawn of Israeli Art,” Tokyo 

Gallery, Japan

  −	 “Hilchot Schenim Chapter C,” 

The Israeli Center for Digital 

Art, Holon, Israel

  −	 “Hunger,” Rachel and Israel 

Pollak Kalisher Gallery, The 

Center for Contemporary Art 

(CCA), Tel Aviv

  −	 “Jabberwocky,” with 

ToxicDreams Group Theater, 

Gesamten Theaterhaus, 

Vienna

  −	 “MAF-5,” Thailand 

   New Media Festival, 

Bangkok

 2004 −	 “Art & War,” The Israeli Center 

for Digital Art, Holon, Israel

  −	 “MAF-4,” Thailand New 

Media Festival, Bangkok

  −	 Catharine Clark Gallery, 

   San Francisco

 2003 −	 The 1st TransChina Video 

Festival, Beijing

  −	 “Youth and Longing,” 

Omanut Haaretz Art Festival, 

Reading Power Station 

Compound, Tel Aviv

  −	 “Public Spaces,” Helena 

Rubinstein Pavilion for 

Contemporary Art, Tel Aviv 

Museum of Art

  −	 “ppp: Pretty Public Privacy,” 

ToxicDreams Group Theater, 

guest video artist, Graz, 

Austria

  −	 “WRO 03-Globalica,” 10th 

International Media-Art 

Biennale, Center for Media 

Art, Wroclaw, Poland

  −	 “OfficeSpace: Art on Site 2,” 

temporary office building 

project, Tel Aviv

  −	 “Remediation: Video 

Art Biennale,” Calouste 

Gulbenkian Foundation 

Museum, Lisbon

  −	 “HereAfter, A Time for 

Transition: Israeli Video Art,” 

Contemporary Art Center, 

Vilnius, Lithuania

 2002 −	 “VideoZone 1: The 1st 

International Video-Art 

Biennale in Israel,” The 

Center for Contemporary Art 

(CCA), Tel Aviv

  −	 “Parashat Ha’Maim,” The 

Turkish Bath, Acco Festival 

of Alternative Israeli Theater, 

Acre, Israel

  −	 Video Art Festival, 

Imagespassages, Annecy, 

France
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“רעב”, המרכז לאמנות עכשווית,   −   
תל אביב

“Jabberwocky”, בשיתוף קבוצת   −   
התיאטרון ToxicDreams, תיאטרון 

גוסמטן, וינה
“MAF-5”, פסטיבל מדיה חדשה,   −   

בנגקוק
“אמנות ומלחמה”, המרכז   −  2004  

הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון
“סממנים של תשוקה”, גלריה   −   

קתרין קלארק, סן פרנסיסקו
“MAF-4”, פסטיבל מדיה חדשה,   −   

בנגקוק
“נעורים, געגוע”, פסטיבל אמנות   −  2003  

הארץ, תחנת הכוח רדינג, תל אביב
“פסטיבל הווידיאו הראשון   −   

TransChina”, בייג’ין

“ברשות הרבים”, מוזיאון תל אביב   −   
לאמנות, ביתן הלנה רובינשטיין 

לאמנות בת זמננו, תל אביב 
 ,Art on Site 2 ,”חלל משרדי“  −   
פרויקט זמני בבניין משרדים, 

תל אביב    
 ,”PPP Pretty Public Privacy“  −   

אמנית אורחת לצד מיצג 
ומיצב של קבוצת התיאטרון 

ToxicDreams, וינה, אוסטריה

“Remediation”, ביאנלה   −   
 Calouste לאמנות הווידיאו, קרן

Gulbenkian, ליסבון
“WRO 03-Globalica”, הביאנלה   −   
הבינלאומית העשירית לאמנות 

המדיה, מרכז לאמנות מדיה, 
ורוצלב, פולין

“כאן ואחרי: זמן לשינוי, וידיאו   −   
ארט ישראלי”, מרכז לאמנות 

עכשווית, וילנה
“VideoZone 1: הביאנלה   −  2002  

הבינלאומית הראשונה לווידיאו–
ארט בישראל”, המרכז לאמנות 

עכשווית, תל אביב וסינמטק 
תל אביב    

“פרשת המים”, החמאם הטורקי,   −   
פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי 

אחר
פסטיבל וידיאו–ארט,   −   

Imagespassages, אנסי, צרפת

 ,Aperovideo ,פסטיבל וידיאו–ארט  −   
אנסי, צרפת

פסטיבל וידיאו–ארט,   −   
Médiathèque de Faverge, אנסי, 

צרפת
Kunststiftung Baden- ,”Enter“  −  2001  

Württemberg, שטוטגרט

“10 אמני וידיאו”, גלריה בצלאל,  −    
תל אביב

“בצלאל 2000”, תערוכת בוגרי   −  2000  
התכנית ללימודי המשך באמנות, 

הגלריה ע”ש מוריס לואיס, 
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב,     

ירושלים

ומלגות   פרסים 

פרס קרן נתן גוטסדינר, הפרס   −  2010  
לאמנות ישראלית, מוזיאון תל 

אביב לאמנות
מלגת שהייה, רקולה, פריז  −  2009  

פרס עידוד היצירה, משרד המדע,   −  2006  
התרבות והספורט

מלגת שהייה, הסיטה, פריז  −  2003  
סדנת אמן אורח, סדנאות האמנים,  −  2000   

תל אביב 

  אוספים

מרכז פומפידו, פריז  −   
אוסף גוטס, מינכן  −   

מוזיאון ישראל, ירושלים  −   
מוזיאון תל אביב לאמנות  −   

אוספים פרטיים  −   

1

Bar-Ilan st., Jerusalem, 2008 (Detail)

רחוב בר–אילן, ירושלים, 2008, )פרט(
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  נירה פרג
  ציונים ביוגרפיים

  נולדה בתל אביב, 1969 
  חיה ועובדת בתל אביב

בוגרת התכנית ללימודי המשך   −  2000-1998  
באמנות )MFA(, בצלאל אקדמיה 

לאמנות ועיצוב, ירושלים
בוגרת )BFA( האקדמיה לאמנות   −  1993-1989  

ומדעים, קופר יוניון, ניו יורק

ד י ח י ת  ו כ ו ר ע   ת

"קופסה שחורה", מוזיאון   −  2011  
הירשהורן, מכון סמית'סוניאן, 

וושינגטון
“שבת 2008”, וידיאו החודש,  −  2010  

n.b.k, ברלין    
“שמור בחיים”, Loop, פסטיבל   −   

וידיאו–ארט, ברצלונה
“נירה פרג: הר”, מועמדת בשלב   −   

הגמר, פרס קרן נתן גוטסדינר, 
הפרס לאמנות ישראלית, 
מוזיאון תל אביב לאמנות    

“שבת 2008”, מוזיאון סנטה   −   
מוניקה לאמנות, לוס אנג’לס

“שמור בחיים”, גלריה שושנה וויין,   −   
לוס אנג’לס    

“נירה פרג: רטרוספקטיבה”,   −  2009  
אדית’-רוס-האוס לאמנות 

עכשווית, אולדנבורג, גרמניה
“67 קידות”, מוזיאון הרצליה   −  2007  

לאמנות עכשווית
“Roundabout Tel Aviv”, מיצב   −   
וידיאו, גלריה ברוורמן, תל אביב

“67 קידות”, Loop, פסטיבל   −  2006  
וידיאו–ארט, ברצלונה

“קניקול”, מיצב וידיאו, גלריה   −  2004  
ברוורמן, תל אביב

ת  ו כ ו ר ע ת ו ת  ו נ ר ק ה ר  ח ב   מ
ת ו י ת צ ו ב ק

 - PeKA ,”Aesthetikos“  −  2011  
המרכז לאמנות, מדע וטכנולוגיה,     

הטכניון, חיפה
“ביאנלה לסרטי אמנות”,   −  2010  

KW מכון לאמנות עכשווית,     
ברלין    

“לסגור מרפסת”, כארים אונגר   −   
אמנות עכשווית CUC, ברלין

“פסטיבל Werkeitz”, בשיתוף עם   −   
KUNSTrePUBLIK, האלה, גרמניה

“לסגור מרפסת”, גלריה זומר,   −   
תל אביב    

“מבט על: וידיאו ישראלי 2000-  −   
2010”, מוזיאון חיפה לאמנות

 Stacion ,”הארכיון הנייד“  −   
מרכז לאמנות עכשווית,     

פרישטינה, קוסובו
“ישראלים צעירים”, גלריה   −   

לזלי הלר, ניו יורק    
 Seven Easy Steps: Spiritual“  −   

Ecstasies”, גלריה הורטון, 

ניו יורק    
 ,”Migrating Forms2 פסטיבל“  −   

Anthology Film Archives, ניו יורק

“Remote Viewing”, המיטב   −   
של Loop, מוזיאון סנטה מוניקה,     

ברצלונה
 Oslo ,”Stop Making Sense“  −   

Kunstforening, אוסלו

“השקט שלפני הסערה: אמנות   −   
וידיאו חדשה מישראל”, 

Winzavod, מרכז לאמנות 

עכשווית, מוסקבה
“Suspended Spaces #1”, בית   −   

התרבות, אמיין, צרפת

“Medium Religion”, מוזיאון   −   
 ,)MACM( לאמנות עכשווית

מונטריאול
“Remote Viewing”, ערב וידיאו   −   

ושיחה עם האוצר פול יאנג, 
פסיפיק דיזיין סנטר, לוס אנג’לס

“Reconstructies”, מוזיאון ון אבה,   −  2009  
אינדהובן, הולנד
“לילה לבן”, פריז  −   

“הארכיון הנייד”, המרכז לאמנות   −   
 ,Art in General ;דיגיטלית, חולון

ניו יורק; docva, מילאנו
 The Edith-Ruß-Haus für“  −   

Medienkunst”, אולדנבורג, גרמניה

“קרקס אוניברסליס בע”מ”,   −   
ארטTLV, תל אביב    

“Medium Religion”, גלריה נילנד,   −   
סליגו, אירלנד

“Travelling”, פסטיבל הקולנוע   −   
של רנה, ירושלים; רנה, צרפת
“Re Construction”, פסטיבל   −   

הסרטים הבינלאומי, ירושלים, 
תכנית המרכז הישראלי לאמנות 

דיגיטלית, חולון
“ZKM ,”Medium Religion מוזיאון   −  2008  

לאמנות עכשווית, קרלסרוה, 
גרמניה

“חושך”, מכללת אמונה, ירושלים  −   
VideoZone 4: הבינאלה   −   

הבינלאומית הרביעית לווידיאו–
ארט, המרכז לאמנות עכשווית, 

תל אביב    
“האם אמנות יכולה יותר?”, ארט   −   

פוקוס 5, ירושלים
 ,HALLE für KUNST ,”הארכיון הנייד“  −   

 WYSPA ;לינבורג, גרמניה ,e.V.

 ,Skuc מרכז לאמנות, פולין; גלריה
לובליאנה

 Künstlerhaus Palais Thurn und  −   
Taxis, ברגנץ, אוסטריה

“זמן אמת: אמנות ישראלית   −   
2008-1998”, מוזיאון ישראל, 

ירושלים
“The Mystery Cars”, פסטיבל   −   

דנובה, אוסטריה
“לויתנים: תערוכה ומיצגים   −  2007  
במרחב הציבורי”, במסגרת 

“אוהבים אמנות: ערב פתיחת 
עונת התערוכות”, שד’ רוטשילד, 

תל אביב
“הזוכים 2006: פרסי משרד   −   

המדע, התרבות והספורט     
לאמנות ולעיצוב”, מוזיאון     

פתח תקוה לאמנות    

 ,PROGR שיעורי ריקוד”, מרכז“  −   
ברן, שוויץ    

 Kava Kava: Facetten der“  −   
Angst”, מוזיאון מולהיים אן דר 

רוהר, גרמניה
“המשך יבוא...”, תערוכת וידיאו,   −   

גלריה אניטה בייקר, פרנקפורט
“VAIA 2006”, מבחר וידיאו–ארט,   −  2006  

אלקוי, ספרד 
“הווה עכשיו”, פסטיבל אמנות   −   

הארץ, תחנת הכוח רדינג, תל אביב
“Big Screen”, הביאנלה של   −   

ליברפול, בריטניה
“Disposition”, גלריה לוקאס   −   

פיכטר, וינה
“חלום וטראומה: דימויים נעים   −  2005  

והארצות המובטחות”, בית 
תרבויות העולם, ברלין

“Day Labor”, המוזיאון לאמנות   −   
מודרנית )PS1/)MoMA המרכז 

לאמנות עכשווית, ניו יורק
“זהב שחוט: תכשיט ישראלי 3”,   −   

מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב
“שחר של אמנות ישראלית”,   −   

גלריה טוקיו, יפן
“הלכות שכנים פרק ג’”, המרכז   −   

הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון
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פיליפ–אלן מישו            -------  חלל קבורה

מסוגננת של מעין אפריז מעוטר, ממש כשם שהפלמינגו הבודד 
, תוך ערעור הגבולות בין החי  ן ש י  1 הפך למעין פרח בעבודה 
]Moritz[ באמצע  לדומם. “לעטר”, כתב קרל פיליפ מוריץ 
אובייקטים  להחיות  “משמעו  הניאו–קלאסית,  ה–18  המאה 
ניסיון  גם תולדה של  מתים”.1 אבל הדחף האורנמנטלי הוא 
לעל–טבעי  קשור  הדקורטיבי  הרע.  עין  לגירוש  אנימיסטי 
והעיטור הוא בעל ממד של קסם. הסימטריה והחזרה משמשות 
תדיר בנוסחאות ריטואליות, ורצועת הדימויים שיוצרת להקת 
הפלמינגו המתנועעת, בדיוק כמו מוטיב החי–צומח בעבודה 
הראשונה, עֹוטים בו–בזמן משמעות של חּיות ושל חידלון. ביסוד 
דקורטיביים  למוטיבים  הנטורליסטיות  הצורות  של  הפיכתן 
טמון תמיד סיפור חיים של יחיד הנתפש כאוסף של תפישות 
וראה  חזותיות, והשאיפה להנציח עבור המת את מה שחווה 
בחייו. זהו היסוד המעניק לעיטורים בקברי מצרים העתיקה את 
הכוח לשפעל את הדימויים, כלומר, פשוטו כמשמעו, לייצג. 
העולם המתגלה לעינינו בשסע הצר והצבעוני, על קו התפר של 
משטח הקיר החלק, אינו מרחב של המצאה או ידע, אלא של 
]Binswanger[.2 מהי  הכרה, כפי שציין לודוויג בינסוואנגר 
אותה יכולת רגשית, אותו Stimmung ייחודי שמוליד בחובנו 
העיטור, המאפשר לנו לנחש מתחת לקומפוזיציות המסוגננות 
זכר של חוויה דחויה? ייתכן כי זו המלנכוליה, כשמה של עבודה 
ה(. בעבודה  י ל ו כ נ ל מ )ו נירה פרג ב–2009  נוספת שיצרה 
זו היא חוזרת לשישה מקומות שבהם חייתה בעבר, ומביימת 

קפיצה פיקטיבית מן החלון לנוכח מצלמה סובייקטיבית. 
השחורה  הקופסה  של  בכותלה  המסך  שפוער  החלל 

אינו שונה במהותו מזה שכורה האפריז במשטח הקיר: הוא 
משקף את כפל המשמעות הטמון בשורש יחסיהם של הצורה 
המסוגננת ושל המקור שממנו היא שואבת את יסודה: ייצוגם 
של אובייקטים ושל יחידים שואף לתפוס את מקומם ובו–בזמן 
מנכיח את היעדרם. אל מול המסכים, אנו כנפשות אשר איבדו 
את גופן והן מתבוננות, דרך הקרומית הדקה של התמונות הנעות 
הדומות להפליא לעולם, בעצם המושג של קיומן. המיצבים 
של נירה פרג זוכים לטיפול שלא הייתי מהסס לכנותו “קר”: 
הדמויות מצולמות ללא ִקרבה או זיקה מיוחדת, כמו ממרחק 
בלתי ניתן לצמצום, מבּודדות מעצמן כמו מסביבתן. כתוצאה 
וההרחקה, כל המשכיות  מן הנתק שיוצרים החזרה, הקיטוע 
נותרים כמו  והם  נקטעת באיבה. הדימויים נעדרי היסטוריה 
מסות  של  קומפוזיציות  אלא  עוד  אין  מקומם.  על  מקובעים 
ונגוזו. התנהלות  וצליליות, שמשמעויותיהן נעלמו  צבעוניות 
הדימויים על–פי המודל של האפריז האדריכלי מציגה בפנינו 
את הדברים במרחב כמו פרחים באגרטל: ההוויה של הדברים 
מוצגת בדרך של מילוי חלל נתון מראש, כמו היתה תכליתם 
היחידה למלא חללים ריקים במקומות מוגדרים. במרווחים, 
מתגלה לעינינו החלל עצמו כבית קיבול, הקודם לכל תנועה 
או חומר. באופן פרדוקסלי, העיטור הטהור מוליך אל היעדרות 

או אדישות מוחלטת: המיצב נעשה לצו פילוסופי. 
ה  י פ ו ס ו ל י פ ה ל  ע ת  ו נ ו י ג ה בספרו  השני  בפרק 
ת מבקש דקארט להטיל ספק בהוכחות לקיומו של  י נ ו ש א ר ה
העולם הסובב אותו. הוא מדמיין לעצמו כי האנשים המהלכים 
או  רפאים  רוחות  אלא  אינם  מחלונו,  רואה  שהוא  ברחוב, 

מכונות אוטומטיות: שהרי כל שהוא רואה מבעד לחלון אינם 
אלא כובעים ואדרות, העשויים להסתיר רוחות או יצורי כלאיים 
ממוכנים.3 ייתכן כי משימתו של הדימוי היא לגלות מתחת לפני 
השטח החלקלקים של המוסכמות את החידתיות והמוזרות של 
הממשי. הסטה )שהות בעולם אחר המעניקה למבט תמימות 
חדשה(, חזרה וסגנּון אורנמנטלי — כל אלה הם טכניקות של 
לאובייקטים  ביחס  לזר  המבט  את  להפוך  המבקשות  התקה 

ולעולם ואת המוכר לבלתי–מוכר. 
מתוחם,  חלל  אותו  אפוא  היא  המיצב  שמגדיר  הסביבה 
עוקבת  היא  כאשר   ,2 0 0 8 ת  ב ש העבודה  סגור, שמבָנה 
אחר הצבת המחסומים הסוגרים לתנועה את השכונות הדתיות 
של ירושלים בכל סוף שבוע, תוך שרטוט רשת הקווים התוחמים 
ם  י י ח ב ר  ו מ ש את המרחב וסוגרים עליו. כך גם בעבודה 
נוף האבן המדברי של הר המנוחות משמש תפאורה   ,)2010(
אחרונה לאותו מרחב: בכניסה לירושלים, גבעה המכוסה, כך 
נדמה, ברשת צלקתית אחידה, המזכירה רישומים של בוטיצ’לי 
 ;)1500-1480( לדנטה  ת  י ה ו ל א ה ה  י ד מ ו ק ה בהשראת 
עיר של מתים בהתפשטות מתמדת, עיר בתשליל המתפרסת 
בשולי עיר החיים, כמו היתה רוח הרפאים שלה או תמונתה 
וחורטי מצבות. בחלל המיצב, הרווי  שהופקרה לידי קברנים 
הופכים  המסכים  ושופיות,  פטישים  ומלטשות,  אתים  צלילי 
לגושי תמונות, מקבילים לאותם גושי אבן הַמבנים את חלל בית 
הקברות. העומק התיעודי של הצילום מתפוגג: המערך המיצבי 
סוגר על עצמו כלולאה, נתון לכוח נביעתן של התמונות, כמו 

היה חלל קבורה.

1

   Karl Philipp Moritz, “Vorbegriffe zur eine Theorie der

 Ornamente,” in Klassik und Klassizismus – Position und

 Opposition, eds. Helmut Pfotenhauer and Peter Sprengel,

 Bibliothek der Kunstliteratur, vol. 3 (Frankfurt am Main:

 Deutscher Klassiker, 1995).

2

 Ludwig Binswanger, “Das Raumproblem in der

 Psychopathologie” [1932], in Ausgewählte Werke, Band III

 (Heidelberg, 1994).

3

נית, תרגום: דורי  נות על הפילוסופיה הראשו ו י הג רנה דקארט, 

מנור )תל אביב: משכל, 2001(.

——
פיליפ–אלן מישו הוא אוצר הקולנוע של המוזיאון לאמנות מודרנית, 

מרכז פומפידו, פריז
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המועמדים הסופיים לפרס גוטסדינר. טקסי קבורה, מבקרים 
הפוקדים את הקברים, וקולות תפילה מפי חרדים המתנועעים 
בקצב נראים במרחק. פרט ליוצא דופן אחד, מראות התקריב 
הבונים  והפועלים,  העבודה  לתיאור  ככולם  רובם  נשמרים 
ומתחזקים את הקברים הפרושים על צלע ההר. בשלב מסוים 
מהות  מהי  ומסביר  למצלמה  ישירות  מהם  אחד  פונה  בסרט 

העבודה שמבצעים הוא וחבריו כורי הקברים.
אנו עדים לחפירת קברים )graves(, ייצורם הסדרתי של 
)engraved( המילים "שמור  סימון שעליהם חרוטות  שלטי 
בחיים", וכיצד הם מותקנים באזורי קבורה חדשים. אנו רואים 
גיזום של עשבים שוטים שצמחו על קברים "בהמתנה", ומבני 
קבורה  שטחי  ליצירת  הנבנים  גדולים,  רב–מפלסיים  בטון 
למחיצותיהם  עילי אחד מאפשר הצצה מבעד  נוספים. מבט 
של עמודי בטון בלתי גמורים כלפי מטה ומעבר לשדה הקברים 
אל העמק הקטן שבתחתית, שבו ניתן לזהות את מקור היריות 
הפורעות מפעם לפעם את אשליית השלווה של בית העלמין. 
שם, לרגלי הר המנוחות, נמצא מטווח משטרתי. הזום של פרג 
מאפשר לנו לזהות גברים קופצים לעמדות ירי, ומכוונים את 
נשקיהם לעבר מטרות שבקצהו המרוחק של המטווח, סמוך 
יכול שלא  לא  ת  ו ד י ק  6 7 לכביש המהיר. מי שראה את 
שנוצרו  הווידיאו,  עבודות  שתי  של  הקול  פסי  בין  לקשור 

בארצות שונות במרחק שנים ספורות בלבד זו מזו.
אותו פועל, שהסביר את פשר העבודות המבוצעות בהר, 
מדבר אלינו שוב, פניו שזופי–השמש כמעט ממלאים את המסך 
בעודו מדבר. כבדרך אגב הוא מציין את שמות כל הפועלים 

החופרים באותה עת קברים בהר המנוחות, כולם שמות ערביים. 
ברגע אחר בעבודה נראה אחד מאותם גברים במרחק, פונה 
ה, כורע על ברכיו, ראשו נוגע במשטח בטון באזור  לעבר ֶמּכָ

חדש המיועד לקבורה.
אדם  מציג  אינו  אנושית  דמות  של  בודד  תקריב  תצלום 
גג  באמצעות  בו  מוצגת  הדמות  קברים.  מחפירת  המתפרנס 
של מכונית לבנה החודרת אל הפריים מימין, ובסופו של דבר 
ממלאת את המסך כולו. בצד הגג ממוקמת אנטנה המצטיירת 
כרכיב הרה–חשיבות. בשוט שלאחריו פונה הנהג, גבר בלבוש 
חרדי, אל פרג, אל המצלמה — ואלינו — בנימה של חשדנות 
את  פה.  מסתובבת  שאת  במקרה  ולא  סתם  לא  "זה  ואומר: 

מחפשת משהו. מה את מחפשת? מה את מחפשת?"

——
הנס האקה הוא אמן יליד גרמניה; חי ויוצר בניו יורק מאז שנת 1965

פיליפ–אלן מישו       ----------  חלל קבורה

אוגוסט 2003. בביקורה הראשון בפריז, בשיאו של גל חום כבד, 
נירה פרג מגלה את החוף המלאכותי שהעיר מציבה מדי קיץ 
על גדות נהר הסיין: כפל פרדוקסים המשלב בין תנאי מזג אוויר 
)מדאיגים מעט( לבין תפאורה מלאכותית של חוף  קיצוניים 
, 2003(, המוקרן  ל ו ק י נ מדומה. מיצב של שלושה מסכים )ק
בהילוך ִאטי ומצולם מנקודת מבט נמוכה )אולי זו של הכלב 
החוצה פעמים אחדות את המסך, מתחת לציר המשמעות במובן 
מסוים(, מציג את העיר במעטה של מוזרות מאיימת. האנשים 
נעים  ולחים,  גדולים  באריגים  עטופים  למחצה,  העירומים 
לאורך הקיר התוחם את שפת הנהר כמו לאורכו של פרוזדור, 
כשהם ספוגים באדי המים שממטירים מתקני ההתזה. מבטיהם 
ותנועותיהם — המאבדות בשל ההילוך  כמו תועים, אבודים, 
הִאטי כל תכלית — נותרות סתומות, עד כי אין ביכולתנו לקבוע 
אם מדובר בפעולות של טיהור, במשחק כלשהו, או בתנועות 
של ייאוש או תחינה. נדמה שאין אלה גדות נהר הסיין אלא 
גדותיו של נהר הגנגס, או לחילופין מעין לימבו. התנועות לאות 
והצלילים אטיים, כמו באותם חלומות בלהה, שבהם הגוף אינו 
מצליח להיחלץ מרפיונו הלא–רצוני. שלושת המסכים קוטעים 
את גופם ואת תנועותיהם של האנשים ומעניקים למיצב איכות 
מעגלית, סטטית, אל–זמנית. מדי פעם, התמונות נמוגות לכדי 
מונוכרום אדום זוהר, שטיפות גשם מרצדות עליו, ושוב הן צצות 

ועולות כמו באופן מקרי, דבר המקנה להן ממד תיאטרלי נטול 
ממשות. דימויים “עקורים” אלה, הנובעים כולם מאותו מקור, 
נעים על המסכים במקביל או ברצף לולאתי. המיצב אינו מבקש 
להבנות פעולה מורכבת תוך עימות של דימויים נפרדים, אלא 
להפך, לפרק את הֶמשך הנרטיבי ואת האחדות הקומפוזיציונית 
כדי לסכל כל תפיסה מעובדת או תמציתית. הדגש המוסט ללא 
הרף ממסך אחד למשנהו מערער את שיווי משקלו של הצופה, 
ובו–בזמן לוכד אותו במשחק של השתקפויות והדהודים חזותיים 

וקוליים.
ב–2006, בעת שלימדה וידיאו ב–zkm )המרכז לאמנות 
נירה פרג במקביל שתי  יצרה  גרמניה(,  ולמדיה בקרלסרוה, 
 . ת ו ד י ק  6 7 ו– ן  ש י  1 בגן החיות של קרלסרוה:  עבודות 
ורוד מנמנם על רגל אחת, מקורו  בראשונה צילמה פלמינגו 
מכורבל בחזהו: מעין כדור נוצות הנע בין יצור חי לבין צמח, 
מתנועע קלות על גבעולו. העבודה השנייה עונה לקודמתה 
להקת  יחיד:  לדיוקן  קבוצתית  תמונה  שבין  דו–שיח  במעין 
פלמינגו מבצעת תנועת כפיפה למשמע יריית רובה )קול הירייה 
שנוסף בעריכה הוא למעשה פעלול טכני: במשך ימים ארוכים 
לימדה האמנית את בעלי החיים להגיב לתנועותיה שלה, במעין 
נסתרת,  לכוריאוגרפיה  הציות  לריטואל(.  ריטואלית  תשובה 
הכריעה על–פי מקצב נתון, מעניקים ללהקת הפלמינגו חזות 
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מבצע "סופה במדבר" נתן את האות גם לז'אן בודריאר 
)Baudrillard( — שעד מהרה סחף אחריו את עולם האמנות — 
כי  ועדה  עם  קבל   Artforum העת  כתב  דפי  מעל  להכריז 

"מלחמת המפרץ לא התרחשה".
בוושינגטון תחת שרביטו  אולם חרף העליצות, הממשל 
של הנשיא, ג'ורג' ה' וו' בוש, נותר עם רגליו על הקרקע: הוא 
עצר את ההתקדמות אל תוך עירק, ולא המשיך בכיבוש בגדד. 
למתקפת  הראשונים  בימים  מכן,  לאחר  שנים  שתים–עשרה 
ה"הלם והמורא" )Shock and Awe( עוררה תבונתו היחסית 
של בוש הישיש לעג, ונתפשה כאזלת יד, כתם שג'ורג' וו' בוש 
הבן עתיד יהיה למחוק מן הפרוטוקול. מחירו של אותו היבריס 

התברר רק לאחר זמן.
בעוד שבשנת 1991 הובן השולחן של פרג, בראש ובראשונה, 
כביטוי של סלידה מן הלאומנות הקיצונית, תחושה שהייתה 
משותפת לחלקים נרחבים בקהל שלה, הרי במבט לאחור דומה 
שחיילי הצעצוע שלה, שנלכדו בקעריות המרק, היו בבחינת 
מטאפורה נבואית להסתבכות האמריקנית העתידית במלחמה 
בעירק — אובדן חיי אדם רבים, הרס התשתיות הבלתי נתפש 

והכרסום הקשה בהון המוראלי של ארצות הברית.
לישראל  פרג  שבה  יוניון"  ב"קופר  לימודיה  תום  עם 
והפוליטיים  התרבותיים  לקונפליקטים  מחדש  והתוודעה 
וליחסיה עם שכנותיה. להרף עין נראה  העמוקים במולדתה 
היה כי הסכמי אוסלו יביאו עמהם רגיעה מסוימת, אך תקווה זו 
התנפצה בחטף, כאשר מתנחל יליד ברוקלין רצח 29 פלסטינים 
שהתפללו במרחק מטרים ספורים מקבר אברהם אבינו. בחלוף 

פחות משנתיים נרצח ראש הממשלה יצחק רבין על ידי סטודנט 
חובש כיפה מאוניברסיטת בר אילן. האלימות ההדדית שעוררו 
הטבח וההתנקשות חיסלו — ולמעשה, מוסיפים לחסל זה למעלה 

מ–15 שנים — כל סיכוי להבנה בין יהודים לפלסטינים.
בעוד שלשמחת הניצחון האמריקנית הגיבה פרג במיצב 
סאטירי הרי, כאשר באה לבחון היבטים מסוימים של ההוויה 
הישראלית, היא בחרה בסופו של דבר בווידיאו, מדיום בלתי 
כמקור  אותה  לשמש  המשיכו  רובים  במפתיע,  שלא  חומרי. 
"השראה". פרג אינה הסטודנטית הישראלית הראשונה ב"קופר 
יוניון", שלקתה בתסמונת זו. בלתי נשכחת לא פחות משולחן 
האוכל שלה הייתה עבודת סאונד מחרישת אזניים ש"הוצגה" 
ידי עד ראייה לטבח  בבית ספר שנים אחדות קודם לכן על 
גירוש  בסברה ושתילה, חייל ישראלי לשעבר שביקש לבצע 

שדים של חוויה שרדפה אותו.
החיות  בגן   2006 בשנת  פרג  שיצרה  הווידיאו  לעבודת 
אין, לכאורה, כל מכנה  ת,  ו ד י ק  6 7 בקרלסרוה שבגרמניה, 
משותף עם המסע הטראומטי לביירות של עמיתה הישראלי. 
תחת גגון מגן, ובו חלונות החושפים שמים צפוניים, אנו רואים 
להקת של ציפורי פלמינגו מתנהלת ברוגע, נחה על מיני–חוף 
טרופית  צמחיה  כשברקע  החיות,  גן  עובדי  עבורה  שהכינו 
רחבת עלים. כמצופה מעדת פלמינגו, ניכר שהם נהנים לעמוד 
על רגל אחת; כל תזוזה של צעדים מספר מאוזנת באמצעות 
תנועות צוואריהם הארוכים כפיצוי על ההתקה המסוכנת של 
מרכז הכובד שלהם: דימוי מושלם של חיי פנאי. אולם משהו 
ירי מפרים שוב ושוב את השלווה על החוף  משתבש. קולות 

בקרלסרוה. בכל פעם שאנו שומעים קולות ירי או דריכת נשק, 
הפלמינגו נחרדים לרגע, פוסעים מספר צעדים עצבניים, ודומה 
כי הם דנים קצרות בינם לבין עצמם במה שהתרחש. עד מהרה 
הם שבים לתנוחתם הרגילה, כמו מתעלמים מהפרת השקט. 
תבנית התנהגות זו חוזרת על עצמה בכל פעם שמהדהד קול 
ירי. בתקריב אנו רואים את הציפורים ארוכות הרגליים טומנות 
את ראשיהן בפלומת הנוצות הוורדרדה של כנפיהן, אולי כמעין 

הקבלה לבת היענה הטומנת את ראשה בחול.
האם אכן נשמעות 67 יריות, אין לדעת. הצופה מתקשה 
לעקוב ולמנות. אולם במבט לאחור ניתן להרהר במשמעותו 
של המספר האי זוגי. בהקשר זה עולה על הדעת, למשל, סרטו 
אך מדוע 67? שנת  ת.  ו ק ל מ ה  4 0 0 של פרנסואה טריפו, 
2006, השנה שבה יצרה פרג את עבודת הווידיאו בעודה מלמדת 
בגרמניה, עשויה לספק רמז. 67 שנים קודם לכן, ב–1939, פלש 
מעבר  אל  התפשטה  היהודים  ורדיפת  לפולין,  גרמניה  צבא 
גדולה(.  יהודית  )בקרלסרוה חייתה קהילה  לגבולות המדינה 
אולם אפשריות גם קריאות פרשניות אחרות. 2006 היא שנת 
הפלישה השנייה של ישראל ללבנון, והמספר 67 עשוי לרמז 
למלחמת ששת הימים ולראשית הכיבוש המתמשך. פרג אינה 
אכן  ואם  עליה,  מקובלות  אלה  מעין  פרשנויות  אם  מסגירה 
היסטוריות אלה,  יש משהו ברמיזות  כיוונה. אם אמנם  לכך 
הרי התנהגות להקת הפלמינגו היא בבחינת אות מבשר רע. 

הספקולציות סביב המספר הופכות למעין מבחן רורשך.
בלהקת  להתבונן  מצלמתה  את  שנטלה  לאחר  שנתיים 
פלמינגו על החוף בקרלסרוה, תיעדה פרג מנהג שבטי שונה 

השבת.  שמירת  בשל  בירושלים  רחובות  סגירת  בתכלית: 
בתחתיתו של רחוב המוביל לשכונה חרדית בעיר נראים שני 
כניסת  ילדים מושכים מחסומים כבדים על מנת לחסום את 
המכוניות. שניהם חובשים כיפות ומתהדרים בפאות. הצעיר 
מבין השניים נמוך מכדי להתבונן אל מעבר למחסום. ראשו 
של המבוגר בהם מגיע אך בקושי למחסום. הצלילים היחידים 
הנשמעים הם קולות החריקה של המחסומים הנגררים לאורך 
שלמרגלות  הסואן  בכביש  המכוניות  צופרי  ושל  המדרכה, 
הגבעה. שני הנערים מתייחסים למשימתם ברצינות רבה, ואינם 
מאפשרים למכונית שפנתה מן הכביש המהיר דקות ספורות 
בעבודת  לראות  שניתן  כפי  לשכונתם.  להיכנס  מדי  מאוחר 
הווידיאו של פרג, רחובות ציבוריים אחרים בשכונות ירושלים 
הנשלטות על ידי אוכלוסייה חרדית, נסגרים אף הם בזריזות. 
למעשה, הם מופרטים למשך 24 שעות מדי שבוע. המחסומים, 
הזוכים לאישור ממסדי, מפרידים פלגים בחברה הישראלית–
יהודית אלה מאלה. המקום, שבו מתרחש שוט הפתיחה של 
ובו ממוקם אחד משלל המחסומים  עבודת הווידיאו של פרג 

הזמניים, הוא רמות פולין, שכונה חרדית במזרח ירושלים.
פני  את  המקבילים  ביותר  המצמררים  המראות  אחד 
הנכנסים לירושלים בכביש 1 מכיוון תל אביב הוא מראהו של 
הר המנוחות המכוסה כולו בקברים. בית עלמין כביר זה הוא 
זירת ההתרחשות והגיבור הראשי של עבודת הווידיאו התלת–
ם, שאותה הציגה פרג במוזיאון תל  י י ח ב ר  ו מ ש ערוצית, 
אביב לאמנות )שהכניסה אליו ממוקמת מול הכניסה ל”קריה”, 
בין  הייתה  כאשר   ,2010 מרץ  בחודש  הישראלי(  הפנטגון 
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הקבורה ומכין אותו לדייר המיועד. לאחר מכן הוא חוזר על 
התהליך בהיפוך, חותם את החריץ, מטיל לתוך הבור את העפר 
ומיישר את החלקה. הרעש בלתי פוסק. כלי מתכת הולמים, 
חוצבים ומרוקנים את תוך הסלע. נתזי חצץ מתעופפים באוויר 
ושוב נופלים לקרקע. אבנים נחבטות בעוצמה אל תוך דליים. 
הפועל אינו איש צעיר. עורו כהה וצרוב שמש. גוו שחוח בעת 
שהוא רוכן להניף את המכוש, לחפור את העפר, לאסוף אבנים 
ולהעמיסן לדליים בידיו החשופות. לעתים החופר עצמו קבור 

למחצה בקבר שהוא כורה.
הר המנוחות, שנחנך בשנת 1951, הוא אחד מבתי העלמין 
הווידיאו  מיצב  ומתרחב.  מוסיף  ועודנו  בישראל,  הגדולים 
באתר.  חדש  אגף  של  בנייתו  את  ממפה  ם  י י ח ב ר  ו מ ש
דחפור זוחל על פני השטח. מתוך היעילות האחידה, המעלה 
על הדעת מגרש חניה, עולה תשתית הזיכרון בדמות מפרצוני 
קבורה מבטון מזוין. הביקוש לקברים מרקיע שחקים. המשפט 
הדו–משמעי "שמור בחיים" מציין חלקות קבר, שנרכשו מבעוד 
מועד, בחיי האדם, ונשמרות על ידי הפועלים במצב מתמיד של 
מוכנות. כאן כריית קברים היא התעשייה המקבילה לבנייה 
העירונית, בבחינת תוצר הלוואי ההכרחי שלה. פיתוחו הבלתי 
ניתן לעצירה של האתר משקף את התפתחותה של ירושלים 
לעולם  המתים,  עבור  אפילו  בתים,  בניית  עיר שבה  עצמה, 

אינה מהלך נייטרלי.
עבודת הווידיאו בת 22 הדקות, שהורכבה מחומר שצולם 
במשך שבעה חודשים, עוקבת אחר מהלכו של יום עבודה אחד. 
היא נפתחת בדבריו של מנהל העבודה, הסוקר את השלבים 

הנדרשים להכנת קבר: איתור המקום, כרייה, קבורה, כיסוי 
היא מסתיימת במעין מסדר  והתקנתה.  חיתוך האבן  מחדש, 
נוכחות שבו נקראים שמותיהם הפרטיים של הפועלים, שמות 
כמוחמד ועבדאללה. רק מנהל העבודה, דובר הנרטיב הנוסף 
ם, מגשר על ההפרדה הדתית והמעמדית  י י ח ב ר  ו מ ש של 
הנוקשה, שפרג כה מיטיבה להמחישה. אינספור קברים יהודיים 
בידיהם האמונות של פועלים מוסלמים, ערבים,  המופקדים 

פלסטינים.
הדחקה, כפי שִאבחן פרויד, היא האמצעי שבעזרתו הלא–

מודע נקבר ונשמר בעת ובעונה אחת; נשמר מעצם קבירתו, 
ם,  י י ח ר ב ו מ כשריד ארכיאולוגי, כירושלים עצמה. העבודה ש
על עיסוקה בזכירה ובשכחה, בחקיקת הזיכרון ובמחיקתו, היא 
דרמה של הדחקה. בירושלים, מרמזת פרג, הקבורה הפכה להיות 
הפועל  של  דמותו  היא  בעבודה  המרכזית  הדמות  חיים.  דרך 
המבוגר, אפוטרופוס המתים, הזוחל אל תוך קברים כדי להבטיח 
את קיומו שלו; נקבר בחיים על ידי המערכת שאותה הוא משרת, 
ואף–על–פי–כן מפגין נוכחות עיקשת. פעולותיו מתבצעות בלופ 
חוזר ונשנה. כמו חזרתו של המודחק, הוא שורד את משימתו 
הבלתי נגמרת לחפור ולקבור, כמעין תזכורת תמידית המעידה 

עד כמה קשה, בסופו של יום, לקבור את העבר.

——
מיינון ניקסון היא פרופסור להיסטוריה של האמנות במרכז קורטלנד לאמנות, 

אוניברסיטת לונדון. המאמר הופיע לראשונה במגזין © 'ארט פורום', אוקטובר 

2010

הנס האקה                 ----------  רובים ומחסומים 

לפני כעשרים שנה, בעת לימודיה באקדמיה לאמנות ומדעים, 
נירה פרג שולחן אוכל חגיגי  יורק, ערכה  יוניון שבניו  קופר 
בחדר קטן שבימים כתיקונם שימש כחלל לסמינרים, למפגשי 
צוות ולתערוכות סטודנטים. קעריות מרק שהונחו מעל תחתיות 
יין,  וגביעי  עשויות פורצלן משובח, לצד כלי כסף מהודרים 
סימנו מקומות ישיבה לכשמונה מוזמנים. על מרכז השולחן 
חלשו פמוטות וקערת מרק גדולה ואלגנטית. המפיות, לעומת 
זאת, עמדו בניגוד בולט ללובנה של מפת השולחן; הן התהדרו 
דוגמת  אופנתית:  להיות  הפכה  לאחרונה  שרק  בצבעוניות 
הסוואה של "פצפוצי שוקולד" בנוסח מבצע "סופה במדבר", 
ר, ולא לירוק–ג'ונגל של מלחמת  בגוון בהיר יותר הנוטה לאוּכֵ
וייטנאם. חיילי צעצוע מכניים, אחד בכל קערית מרק, ירו ברובי 
סער. באוויר עפו ניצוצות, והחיילים ניסו לטפס בזחילה אל 
שולי הקעריות ללא הצלחה יתרה. הפורצלן החלק לא ִאפשר 
להם לבסס את אחיזתם על שפת הצלחת, והותיר אותם לכודים. 
היריות וקולות השריקה העזים של רוביהם גרמו להם להיראות 
התשואות  רקע  על  וחומר  קל  שבעתיים,  ופתטיים  נואשים 
המוקלטות שבקעו ממערכת ההגברה שממעל. מעת לעת נפלו 
בחדר דממה וחשכה. הקהל, שהורכב בעיקרו מחבריה של פרג 

לספסל הלימודים, נותר המום.
לעתים קשה לזכור "מה היה", במיוחד לאחר שמתרחשים 

אירועים נלווים, אך דרמטיים יותר. במהלך מלחמת אירן–עירק 
בשנות השמונים של המאה ה–20, זכה סאדאם חוסיין ליחס 
של כמעט בן ברית מצד ממשל רייגן וממשל בוש המוקדם. 
הנפט שלו,  על מצבורי  תעשיית הנשק המערבית התענגה 
והשימוש שעשה בנשק כימי כנגד הכורדים והשיעים, עורר 
תשומת לב מועטה ולא גרר כמעט קולות גינוי. בשנת 1990 
העבירה לו, ככל הנראה, שגרירת ארצות הברית בבגדד את 
המסר כי לממשלתה "אין דעה" בנוגע לסכסוכי גבול פנים–
ערביים. אפשר שבעקבות מסר זה פלשו כוחותיו לכוויית זמן 

קצר לאחר מכן.
תבוסתו, מחצית השנה לאחר מכן, במה שחזה ביהירות 
כי תהיה "אם כל המלחמות", נחגגה בארצות הברית בפרץ 
פטריוטיות אקסטטי. לאחר המנוסה המבישה מסייגון בשנת 
1975, ניצחון המכונה הצבאית המשומנת של הצבא האמריקני 
גאולה  כמעין  רבה,  במידה  עתה,  נתפש  חוסיין  סאדאם  על 
מאוחרת. מטוסי קרב אמריקניים הפציצו ללא רחם את הכוחות 
המוות".  "כביש  בחללים את  ניקדו  הם  הנסוגים.  העירקיים 
הביטוי "collateral damage" )פגיעה היקפית או נזק משני( 
גנרל  שוורצקופ,  נורמן  בהשראת  שגור.  לשון  למטבע  הפך 
הניצחון, שנודע בכינויו "הדוב", החלו יצרני הצעצועים לשווק 

קו של דובונים לובשי מדים בצבעי ההסוואה החדשים.
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מכוש, מכוש ומעדר
ותכריכים של בד;

פה בור חמר נחפור לך,
אורח מכובד.

] ויליאם שקספיר, "המלט" [*   

כאשר המלט שואל את הקברן: "קברו של מי הוא זה, בחור?", 
משיב לו הלה: "שלי, סר". מיצב הווידיאו התלת–ערוצי של 
ם, 2010-2009, שצולם בבית העלמין  י י ח ר ב ו מ נירה פרג, ש
הר מנוחות בירושלים והוצג בראשית השנה במוזיאון תל אביב 
לאמנות, שואל אף הוא: "קברו של מי הוא זה?". בירושלים 

שאלה מעין זו הופכת להיות פוליטית ומבשרת רע.
ברזל מכה באבן. היש צליל נוקשה מזה? קבר צר באדמה 
הר המנוחות מלא עד אפס  מזו?  צפופה  ה  ִנְקּבָ היש  סלעית. 
מקום. המרחק בין הקברים הולך ומצטמצם. כורה הקברים חייב 
להיות מיומן במיוחד על מנת לדחוס למרווח גופה נוספת. אך 
המוות ממשיך לפעול, ואף חפירת הקברים אינה יכולה לחדול. 
ם מתעד את הטקסים  י י ח ב ר  ו מ ש יש להפעיל את ההר. 
היומיומיים, שמבצעים הפועלים שמשימתם היא לשמר את 
וכן  וטיפוחה,  המתים  עיר  הכנת  ידי  על  חיים  המוות  טקסי 

מיינון ניקסון             --------  ארץ לא נודעת

ובצאתם משם. פועלים אלה — מניפים  את האבלים בבואם 
מכושים, אתי חפירה ומעדרים כנגד הקרקע הסלעית, מנכשים 
המלאכה  בבית  כישוריהם  את  מפגינים  או  שוטים  עשבים 
בחיתוך המצבות ובהברקתן, ובחקיקת שמות המתים עליהן — 
הם השחקנים הראשיים בדרמה. מצלמתה של פרג שומרת על 
מרחק ראוי מן האבלים עטויי השחורים, רובם בלבוש יהודי 
אורתודוקסי, בעודם מקיימים ריטואלים של אובדן ושל זיכרון. 
יחסית,  לאלמוניות  נידונות  ממרחק,  הנצפות  אלה,  דמויות 
החיים  בין  החברתיים  הפערים  את  המדגישה  מבט  נקודת 

המתקיימים על ההר לבין החיים שמחוצה לו.
המאובקות  ידיו  את  המחמם  קברים,  כורה  של  דמותו 
והנפוחות מעל מדורה מאולתרת; פועל בניין המציג יבול של 
פלפלים הגדלים באתר באופן אקראי; פועל מוסלמי המתפלל 
לצד קיר בית העלמין — כל אלה מזמנים הצצות על חיי החולין 
המתנהלים בחסות ההר. זאת ועוד, פרג נוטלת את מצלמתה 
סצנה  הכרייה.  מהלך  את  מקרוב  ובוחנת  הקברים  לצדי  גם 
אחת מוקרנת ברציפות על מסך המוצב בסמוך לצמד המסכים 
הראשיים, כמעין סרט בתוך סרט. מוצג בה פועל העמל על 
הכנת קבר. בתחילה הוא מרוקן את הבור מאדמה, חופר עד 
ליצירת ִספו התחתון. בשלב הבא הוא חורץ בקרקעית את מקום 

)תל אביב: ספרית  ט, תרגום: אברהם שלונסקי  ל מ ה ויליאם שקספיר,   *
פועלים, 1981(, מערכה חמישית, תמונה ראשונה, עמ' 151.
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אנחנו נמנעים מלחשוב על כך. אנחנו עדיין חושבים במונחים 
של שינוי, של צמיחה, אבל בפועל התרבות שלנו פונה לכיוון 
אחר לחלוטין. בעבודות שלך את חוקרת את המצב הזה. במובן 
להיות תרבות המארגנת  הופכת  כל התרבות שלנו  מסוים, 

דפוסי קיום בסיסיים.

2, הרגשתי שהצטרפתי  0 0 ת 8 ב ש נ.פ.: בזמן שצילמתי את 

לדפוס החזרה הזה, כי הייתי צריכה להיות במקום מסוים בזמן 
מסוים, זה היה עניין נתון. בכל יום שישי בארבע אחר הצהרים 
הייתי חייבת להיות במקום אחר בירושלים כדי לעקוב אחר 

הריטואל הזה. 

ב.ג.: ריטואליזציה עצמית. 

ם — הצבתי  י י ח ר ב ו מ נ.פ.: בהחלט. ואותו הדבר קרה בש

זהים כמעט לגמרי  לעצמי כללים, שמרתי על תנאי תאורה 
במהלך העבודה. הייתי צריכה לצלם מספר מסוים של ביקורים 
ושל מפגשים והיקף מסוים של בנייה. לקח לי שנה ליצור את 
ם. הצילומים והעריכה נמשכו הרבה זמן. לא  י י ח ב ר  ו מ ש
רק שצילמתי את העבודה, אלא שבמהלך העריכה חזרתי שוב 
ושוב על מה שראיתי שם. כרגע אני מתעניינת בריטואלים 
המתרחשים במהלך ביקורי מאמינים באתרים מקודשים. לא 
רק קברים, אלא אתרים המהווים, לכאורה, הוכחה לאמיתּות 
המבקרים  אנשים  הקודש.  בכתבי  המתוארים  האירועים 
במקומות האלה מביאים או לוקחים עמהם אובייקט ש”נטען” 

באיכויותיו של האתר המקודש, בין באמצעות מגע או בצורת 
מזכרת ממשית גשמית. התופעות האלה גרמו לי לחשוב על 
השימוש שלי בצילום דוקומנטרי. לדעתי, המאמינים משוכנעים 
שהאובייקטים “נטענים” בכוחות מיסטיים “של ממש”. עלה 
בדעתי שיש כאן הקבלה לאסטרטגיה האמנותית שלי, העושה 
צילום מבוססי תיעוד. כאילו העבודות שלי  שימוש בחומרי 

“נטענות” בסמכות של ה”ממשי”. 

זו שאלה כללית הקשורה בשלוש  ב.ג.: כן, אני מסכים. אבל 

הדתות המונותיאיסטיות, ובעיקר בנצרות: מה הם הטקסטים 
)במובן  אמיתיים  אירועים  של  בתיעוד  מדובר  האם  שלהן? 
הפרגמטי, הפוזיטיביסטי של המילה( או בסיפור סימבולי, כמו 
בדתות העתיקות? באופן כלשהו, זהו שילוב — וכפילות — של 
היא קרקע ממשית לכל הקונפליקטים  זו  וכפילות  השניים, 
שבהם מעורבות דתות אלו. למעשה, יש רק קונפליקט אחד — 
בין משמעות תיעודית למשמעות סימבולית. כל הקונפליקטים 
האחרים, בכלל זה עימותים צבאיים, הם השלכותיו של אותו 

קונפליקט על העולם החיצוני. 

נ.פ.: מבחינתי, זה הקונפליקט שִאתו אני מתמודדת בכל פעם 

שאני יוצאת “החוצה” לצלם את ה”ממשי”. אני מודעת באופן 
תמידי לכך שככל שאנסה לספר את הסיפור שנמצא שם בחוץ, 
זקוקה  זאת אני  ובכל  תמיד אספר, בעצם, את הסיפור שלי, 
דרך  על  אולי  הזה,  המסוים  באופן  “להיטען”  כדי  לממשי 

המקרה. תמיד יש תחושה של ניגוד אינטרסים. 

ב.ג.: כמובן, מעשה התיעוד הוא תמיד דו–משמעי: אף פעם אי 

אפשר לדעת אם אנחנו מתעדים משהו שנמצא “שם”, סיפור 
זהו  שמא  או  עובדתית  נכון  שהוא  משהו  כלשהו,  “אמיתי” 
תהליך התיעוד שלנו, הזמן הסובייקטיבי של מלאכת תיעוד 
החיים שלנו. השניות הזו מחשידה כל פעולה עיתונאית. אבל 
של  תמטיזציה  באמצעות  הזה  החשד  את  מנטרלת  האמנות 
המתח בין החיים המתועדים לבין החיים מתוך תיעוד. האמנות 
בין התיעוד  וכאן טמון ההבדל העיקרי  חושפת את השניות, 

ככזה לבין תיעוד אמנותי.

——
וגלובל–פרופסור  אמנות  מבקר  תיאורטיקן,  פילוסוף,  הוא  גרויס  בוריס 

באוניברסיטת ניו יורק 
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יש לנו כאן מעין  גם בחייך, לכל הפחות, בחייך המקצועיים. 
הטרמה, הקדמה של תנאי התצוגה של העבודה. אולם תנאים 
אלה כבר נוכחים ומשתקפים באופן שבו העבודה נוצרת. מדובר 
בפרוצדורה מודרנית: הרהור על האופן שבו מוצגת העבודה 
באמצעות המבנה שלה. במקרה של וידיאו ארט, ניתן לעשות 
זאת על ידי מימוש החזרתיות או על ידי חיפוש החזרה בעולם. 

ם  י י ח ב ר  ו מ נ.פ.: אחד הדברים העיקריים שלא רואים בש

החלטה  הייתה  זו  לוויה.  או  קבורה  רואים  לא  המוות;  הוא 
מהותית, כך שבעבודה לא קיים האירוע הגורם למכונה לנוע: 
מישהו מת ומישהו נקבר, מישהו מת, מישהו נקבר. הוצאתי את 
הסיבה שגורמת לכל זה להתקיים, ונותרתי רק עם ההשלכות 

שלה. 

ב.ג.: כן, משום שמוות של אדם הוא אירוע, והוא חקוק בחיים. 

סארטר אמר שרק אחרים מתים. את אף פעם לא מתה. את אף 
פעם לא מתה כי המוות, מבחינה היסטורית, הוא רק מותם של 
יכולה לחוות את המוות שלך עצמך  אנשים אחרים. את לא 
כאירוע היסטורי, במבט לאחור. אז אחרים מתים, אבל בעבודה 
שלך, גם את עצמך יכולה למות במובן מסוים, משום שישנו 
וכך  יכולה לשכב,  יוצרת את החלל הריק שבו את  ריק; את 
מייצרת תנועה מנוגדת והופכת את החיים שלך לרגע המוות. 
כלומר מעצם מהותם של החיים, לא המוות נהפך לרגע החיים, 
אלא החיים הופכים לרגע המוות, כי המקום כבר נמצא שם, 

וזה ידוע לך. 

ריקים  כשהם  במיטבם  הם  שמוזיאונים  חשבתי  תמיד  נ.פ.: 

ובו– ִריק שיש למלא  מאדם. כך הם מתפקדים כמקומות של 
זמנית ”שומרים בחיים” פרספקטיבות מסוימות.

ב.ג.: שימור הוא כמעט הבטחה שקרית כיום, משום שבמצב 

של משבר כלכלי, הכול עלול לקרוס בכל רגע... אבל בתוך 
כיום,  המערכת שלנו, מערכת האמנות כפי שהיא מתפקדת 
מוזיאונים הם ריק, מקום שרוצים למלא. כאמן, אתה חושב 
שאחרי המוות עדיין תוצג שם, בדיוק כפי שאתה משער שבסופו 
של דבר תמלא את אותו חלל בבית הקברות. אם כך, מערכת 
סימבולי,  קברות  בית  מעין  אבל  קברות,  בית  היא  האמנות 
ואנשים רוצים לטעום מהקבר הזה, הם מפנטזים עליו. אבל 
עכשיו יש לנו אינטרנט, והכול דיגיטלי, ואנחנו יכולים לצפות 
בעבודה שלך כאן, במשרד שלי בניו יורק, על גבי מסך מחשב. 
קיום כזה של הדימוי הקולנועי והחזותי לא זקוק לשום מוזיאון; 
הוא מוזיאון בפני עצמו. יש בו ריקּות צרופה, ריק צרוף, אור 

צרוף; סוג של מבנה מובנה מראש. 

נ.פ.: אני מוצאת שפעולת ההצגה מגולמת כבר באקט הצילום. 

הדימוי  מועצם כשמעבירים את  עליו  מה שאנחנו מדברים 
גודל  הקולנועי להקשר של אמנות. למשל, אני חושבת על 
ההקרנה כבר כשאני מצלמת. אני חושבת על האופן שבו דימוי 
נתון יגיב לדימוי אחר בגודל שונה שיוצב לִצדו. לא מדובר 
בבחירות אסתטיות, אלא באופן שבו חלל ההקרנה מאפשר 

לצופה להיות פעיל, ומתיר לי לייצר מבנה אוטונומי. 

ב.ג.: הווידיאו לא צריך שיקברו אותו, מלכתחילה הוא עצמו כבר 

ֶקֶבר. הוא זקוק להקשר, הוא זקוק לחלל, אך אינו זקוק בהכרח 
מרחבים  מסורתי,  באופן  הם,  שמוזיאונים  משום  למוזיאון, 
התרבות  ידי  על  נוסדו  המוזיאונים  שחזור.  ושל  שימור  של 
האירופאית כדי לאפשר נגישות. במדיום כמו הווידיאו איננו 
זקוקים לכך, בגלל האיכות החזרתית שלו ומשום שניתן לייצר 
ממנו עותק, מה שלא היה אפשרי בעבר, כשהיה צורך לשמור 
על המקור. לפיכך, מרחב התצוגה — כמו קבר ריק הממתין 
להתמלא — אינו מובן כדבר שלילי. זהו מצב של שמירה בחיים 
באמצעות תצוגה, הצגה וחשיפה. סוג כזה של ריק הוא תנאי 
לחיים. דמייני לעצמך שהיינו בני אלמוות, ולא היינו יכולים 
זו הגבלה אדירה של האפשרויות שלנו,  לסיים את חיינו — 
משום שאי אפשר להתאבד; ואם אי אפשר לסיים שום דבר, 

לא משנה מה תעשי, תעשי אותו כל הזמן. 

נ.פ.: זה עינוי. 

ב.ג.: כן, זו לא פרספקטיבה אטרקטיבית במיוחד. אז האפשרות 

לסיים דברים היא, למעשה, מה שמחזיק אותנו בחיים. מרקס 
הבין את העבודה, את העמל, כחלק מן הקפיטליזם במושגים 
של ִקדמה ושל יצרנות, כך שערכו של הפרט הוא ערך העבודה 
שביכולתו לייצר. אבל אני חושב שמה שקורה לנו באופן כללי 
הוא שיש הרבה עמל, אבל אותו עמל הופך להיות פחות ופחות 
יצרני, במיוחד במערב. זה עמל רפטטיבי, שלא מניב שום מוצר, 

שום תוצאה.

זה סוג העמל שמניע את הדברים במידה מספקת כדי  נ.פ.: 

להשאיר אותם בחיים. על פניו, זה נראה מאוד מפעיל, העמל 
הזה, אבל כשמקלפים את הִנראות הפרוגרסיבית הזו, מגלים 

מצב מאוד זמני.

ב.ג.: זו זמניות שונה, אבל זו זמניות שונה של חזרה נצחית. 

סוג של שגרת יומיום, כמו ללכת לישון, להישאר ער, לצחצח 
שיניים... כל הריטואלים האלה. זו חזרה על אותו הדבר. חזרה 
על אותה ריקות. זו לא הפרדיגמה של מרקס מן המאה ה–19, 

אלא משהו הנע קדימה. 

נ.פ.: אבל אנחנו שואפים לזמניות שונה, או שלא...

אם  אנחנו שואפים.  ְלמה  יודע  לא  אני  יודע.  לא  אני  ב.ג.: 

זה  יהיה שונה, אבל  זה  גרעינית,  יפיל עלינו פצצה  מישהו 
שואפים.  אנחנו  ְלמה  יודע  לא  אני  בעינינו.  חן  ימצא  לא 
אנחנו  ודה פקטו,  דה פקטו.  אנחנו  לומר מה  יכול  רק  אני 
נמצאים בשלב בתרבות שלנו )בתרבות המערבית שלנו שהיא 
תרבות גלובלית( שבו תשומת הלב מופנית יותר ויותר ממצב 
פרוגרסיבי בראייה היסטורית, לעבר ארגון של דפוסים נצחיים 
של הדומה. ניטשה חזה זאת במאה ה–19: אחרי שמאבדים את 
האמונה, מתחילים בחזרה נצחית על אותו הדבר. זה בדיוק 
אותו  על  נצחית  חזרה  מיישמת  עושה:  מה שהחברה שלנו 
דבר, ולא הייתי אומר שאנחנו מחוץ לזה; גם אנחנו מעורבים. 
עובדת היותי פרופסור, למשל, גם היא חזרה. מדהים עד כמה 



192 193

של אור. מבחינה צורנית, טכנית, לפני שמתחילה כל הקרנה, 
צורה  בדמות  כלל  בדרך  האמנות,  לעבודת  קבר  מעין  נוצר 
על  הוא השומר, למעשה,  זה  ריק  הקיר. מרחב  על  מלבנית 
בהצבת  הצופה  גם  שכך,  כיוון  בחיים.  האמנות שלך  עבודת 
הווידיאו שלך מבקר בנצח או באלמוות, מעצם העובדה שהוא 
מבקר תבנית מסוימת של אי–עמל או אנטי–עמל חוזר ונשנה, 

השומר דימויים מסוימים בחיים.
אולם זוהי תחושה הפכפכה מאוד. סרטיו של אנדי וורהול, 
ה, מציגים דימוי אחד במשך שעות  י ר פ מ י א או  ה  נ י ש כמו 
או תצלום?  ציור  ליצור  לא  נשאלת השאלה, מדוע  ארוכות. 
אבל אם יוצרים את הציור או את התצלום, מאבדים את אותה 
תחושה של “שמור בחיים”; מאבדים את תחושת אי–היציבות 
הקיצונית של הדימוי. זהו דימוי, העשוי להיעלם בכל רגע ואז 
לשוב באופן כלשהו, אולי כצל, אך כזה שלא ניתן להבחין בינו 
לבין המקור; זהו צל של צל של צל. מדובר בדפוס של חזרה 
שלמעשה, מכוח המבנה הפורמלי של המדיום עצמו, חוזרת על 
אותו דבר עצמו, חוזרת על החזרתיות. זה מה שאת מראה בעצם 

בעבודה שלך. ייצור חזרתי של אותו אנטי–עמל. 

משום  הפוך,  כמעט  הוא  העבודות  ייצור  תהליך  פרג:  נירה 

שאני עובדת כמעט כמו דוקומנטריסטית במובן זה שאני עדה 
לאירועים “אמיתיים”. אני נכנסת לתוך הפרטיקולריות של 
האירוע, במובנים פסיכולוגיים כמעט, ומחפשת את הסובייקט. 
ושוב, הוא האופן שבו  זמן, שוב  מה שגורם לי לצלם לאורך 
כה  באופן  האלה  המחסומים  עם  מתמודד  מסוים  אחד  אדם 

שונה מאדם אחר. הפעולה זהה, ההיגיון זהה, המיקום כמעט 
זהה; הדבר היחיד השונה הוא האיכות  זהה, אפילו התאורה 

הפרטיקולרית של האנשים היוצרים את האירוע.

ב.ג.: כן, כמובן. את מעורבת באירוע היצירה הזה. אבל אני חושב 

שמה שמושך את תשומת לבי היא העובדה שאמנים, באופן 
טבעי, מבקשים להתבונן במה שהם עושים מבעד לפרספקטיבה 
של האופן שבו הם פועלים. אז אם את מסבירה את העבודה 

שלך, את מסבירה אותה על פי האופן שבו יצרת אותה.

כלומר  ם,  י י ח ב ר  ו מ נ.פ.: ברגע שבחרתי בעמדה הזו בש

כך  כל  קרובה  להיות  ובעיקר  הזה,  בחיים בהקשר  להתבונן 
לפועלים, הוגבלתי למישור ההתרחשויות או לכל מה שהוא 
חיצוני/ִנראה, כי את המוות אי אפשר, כמובן, לראות. במובן 
מסוים, אין לי “חומר” ממשי לעבוד ִאתו פרט למה שמתרחש 

לנגד עיניי. 

אירועים.  נטולת  כשלעצמה  שלך  שהעבודה  מעניין  ב.ג.: 

ההפקה היא, אולי, רבת אירועים, אבל לא העבודה כשלעצמה, 
מה שמדגיש את הדפוס החזרתי. באופן כללי, ניתן לחלק את 
ולנטולות אירועים.  הווידיאו לעתירות אירועים  כל עבודות 
סרטיו של אנדי וורהול, למשל, הם נטולי אירועים, אבל יש 
המון עבודות וידיאו המתעדות משהו, והן רבות אירועים: יש 
להן התחלה ברורה וסוף ברור. אני חושב שהעבודה שלך נטולת 
אירועים במידה מתונה. היא לא נטולת אירועים לחלוטין כמו 

יוצר  דברים מתרחשים, אבל מה שקורה  דומם; הרבה  טבע 
תחושה של “ציטוט מתוך תהליך” שבבירור לא מתחיל ולא 
שרשרת  מאותה  חלק  הוא  אלא  שלך,  הסרט  בסוף  מסתיים 

אירועים היסטורית חוזרת ונשנית. 

כדי  אמיתיים  אירועים  של  לעומקם  לרדת  החלטתי  נ.פ.: 

לחשוף את אי–הממשות, את המלאכותיות או, כפי שאמרת, את 
האיכות הטרנס–היסטורית שלהם. מהלך זה מועצם הן במהלך 
העריכה והן כאשר העבודה מוצבת בהקשר של תערוכה. כל 
מקטע הוא אירוע המעומת עם אירוע בו–זמני או נמחק על ידיו, 
ם בגלל שלושת הערוצים. אני חושבת  י י ח ר ב ו מ בעיקר בש
שהערוצים לא בהכרח מתחרים זה בזה, אלא חוזרים על מה 

שניתן לכנותו בשם “אירוע”, ולכן מוחקים אותו. 

ב.ג.: את צודקת. דימוי אחד לא מצליח ללכוד את המהלך הזה 

במלוא היקפו.

"אירועים"  שבו  מרחב  יוצר  הרעש  כי  יכול,  לא  הוא  נ.פ.: 

מתקיימים בבירור בו זמנית, וזה מצב די דומה למה שמתרחש 
סביבנו רוב הזמן. 

ב.ג.: אבל אירוע חזרתי הוא כמו היעדר כל אירוע.

 
אני  נ.פ.: בדיוק. אני מניחה שכך אני מפרקת את האירוע. 

לא מאמינה בו או שאני לא רוצה להיקשר אליו. אני נמנעת 

מהתפתחות נרטיבית ברורה. אני נמנעת משיא קולנועי משום 
שאני רוצה ליצור מחדש מרחב האוצר בחובו את האינטנסיביות 
דופק תמידי. אני מחפשת את ההשתנות ממשהו  הזו כמעין 
עליו  החזרה  אבל  דרמטי,  להיראות  עשוי  ראשוני  שבאופן 
פעימת  עם  רק  נותרים  ואנו  זו,  באפשרות  לחבל  מבקשת 

החזרה.
 

ב.ג.: בדיוק. אני חושב שאת מנטרלת את עצם האירועיות של 

האירוע, משום שאת חוקרת אירועים רפטטיביים כל כך ובעלי 
איכויות מטאפוריות. השבת כעצירה, כמנוחה המגיעה מדי 
שבוע, היא מעין “אירוע כאי–אירוע”, “אי–אירוע כאירוע”. 

השבת נמצאת בתחומי ההיגיון הזה.
 

ם אני עוסקת באירועים  י י ח ר ב ו מ 2 ובש 0 0 8 ת  ב נ.פ.: בש

יצירתי.  פרי  שאינה  חזרתיות  מהותם,  מעצם  בהם,  שיש 
אותה  על  שחזרה  זו  היא  אני  ת  ו ד י ק  6 7 כמו  בעבודות 
ה,  י ל ו כ נ ל מ ו יותר,  מחווה 67 פעמים, או בעבודה חדשה 
גגות שונים  שבה חזרתי על פעולת הפלת המצלמה משישה 
בתל אביב. אלה עבודות פרפורמטיביות הרבה יותר. לעתים 

קרובות אני תוהה מהו ההבדל שיוצר מקור החזרה... 

זה לא שהאמנות  גדול כל כך.  ב.ג.: אני חושב שההבדל אינו 

מחקה את החיים, אלא שהחיים שלנו מחקים את האמנות. את 
יוצרת עבודות וידיאו המוקרנות בלופ ונתונות תחת משטר של 
חזרתיות סדירה, אך במקביל את מיישמת את החזרתיות הזו 
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 2 0 0 8 ת  ב ש בוריס גרויס: שתי העבודות האחרונות שלך, 

זמן טרנס–היסטורי  מתייחסות לסוג של  ם,  י י ח ב ר  ו מ וש
חוזר ונשנה: זמן שאינו זמן האירוע, זמן שאינו זמן היסטורי של 
שינוי, של ִקדמה, של התחדשות; לא זמן אבוד, לא תקווה לעתיד, 
ואף לא חוויית ההווה כייחודי וכחד–פעמי — כל אותם רעיונות 
מודרניים המוכרים מהיידגר ועד באדיו )Badiou( והפילוסופיה 
ייחודיותו  ייחודיות הזמן, את  בת–זמננו. התשוקה לחוות את 
של הרגע, היא שייצרה, למעשה, את התודעה ההיסטורית או 
את ההיסטוריה, כפי שאנו מכירים אותה. אנו זקוקים לשינוי, 
זקוקים לאירוע. הנקודה המעניינת  זקוקים לִקדמה, אנו  אנו 
בעבודות האלה היא שאת מציגה אנשים, שלמעשה ֵמֵגנים על 
מרחב האי–אירוע — על השבת — מרחב כזמן של אי–אירוע, 
זמן שבו אלוהים חדל ממלאכתו, זמן שבו הוא נח. אפילו כורי 
הקברים שלך יוצרים, בעצם, מרחב למנוחה. לכן ריתק אותי 
לא מדובר באירוע כשלעצמו,  ם:  י י ח ב ר  ו מ ש הרעיון של 
כמו משהו שמתרחש משום שמישהו מת וזוכה להיקבר בקבר 
הזה. החלל הזה, הריק הזה, מסמן את המקום שלך בעולם. 
מרחב המנוחה שלך נוצר בעודך בחיים. כלומר בזמן שאדם חי, 
פועל, יוצר אירועים, הוא מעורב בהיסטוריה. אבל כל מה שהוא 
עושה במכלול החיים הזה, מוּוסת ונשלט על ידי אותו ריק, על 

בוריס גרויס בשיחה עם נירה פרג
       --------------  פעימת החזרה

ידי אותה ריקּות, על ידי הצורה שכורי הקבר כבר יצרו עבורך. 
חשוב לציין שבמקרה זה, המנוחה היא גם עבודה, עמל. המנוחה 
היא לא משהו המוקנה לך באופן אוטומטי, אלא היא מושגת 
מתוך מעורבותך בחיים. עליך לשמור על אותו ריק, על הריקּות 
הזו, מפני התערבות ההיסטוריה, כלומר מפני האירוע, במקרה 
זה — מותך שלך. העמל שאת מציגה כאן מייצר, למעשה, ריקּות 
משום שהוא משמר את הריקּות הזו בחיים; הוא שומר אותה 
כמות שהיא, כך שהלא–עמל, האנטי–עמל, מגן על זמן החזרה 
זמן.  זמן ללא  הלא–היסטורי, הטרנס–היסטורי, הא–סינכרוני. 
במקרה של חזרתיות מובהקת אין הבדל בין “רגע” ל”זמן”; 
ניתן לחוות נצח ואלמוות בעת ובעונה אחת. אפשר להיכנס או 
לבקר. כשעולים לקבר, מבקרים במרחב של אלמוות; בדומה, 
כשמבקרים את השבת, מבקרים את האלמוות, כיוון שמבקרים 
דבר–מה רפטטיבי ונעדר כל ייחוד. חוסר הייחודיות הזה מגלם 

בחובו הבטחה — הבטחת הנצח.
מרתקת אותי העובדה שברמה הצורנית עבודת הווידיאו 
שלך חוזרת על מחוות העמל המגן על הריקּות. כשאת יוצרת 
ממשות  לו  שיש  גשמי  אובייקט  מייצרת  את  ציור,  או  פסל 
חומרית בעולם. אבל אם את יוצרת סרט או וידיאו, למעשה 
את מייצרת ריקּות. את מייצרת הטלה, שהיא במהותה הקרנה 



נירה פרג
שמור בחיים

עיצוב והפקה: נדב שלו
תרגום אנגלית < עברית: דריה קסובסקי, 

רותם רוזנטל )גרויס( 
תרגום צרפתית < עברית )מישו(: אורית רוזן

תרגום צרפתית < אנגלית )מישו(: ג’ון לי 
תצלומי הצבה: אלעד שריג )“הר”(, 

מייקל ספיצלי )“שמור בחיים”( 
סריקות: רע בן דוד, בית מלאכה לצילום

הדפסה: ע.ר. הדפסות בע"מ

תודות ל:
לויויאן אוסטרובסקי על התמיכה בהפקת הספר; טל יחס; רבקה סאקר 

ויעל ריינהרץ מארטיס; יפה ברוורמן, עדי גורה, וצוות גלריה ברוורמן, תל 
אביב; בוריס גרויס, הנס האקה, מינון ניקסון ופיליפ–אלן מישו על מבטם 
החד והנדיב, תודה ל-Artform על הרשות להשתמש במאמרה של מינון 
ניקסון "ארץ לא נודעת" מתוך © Artform, אוקטובר 2010; לנועם סגל 

ומגזין פרוגרמה על הרשות להשתמש בטקסט השיחה עם בוריס גרויס 
© פרוגרמה, אביב 2010; לקרן נתן גוטסדינר ולפרופ' מרדכי עומר ואלן 

גינתון ממוזיאון תל אביב על הרשות להשתמש בטקסט של פיליפ–אלן 
מישו, "חלל קבורה", שפורסם לראשונה בקט' קרן נתן גוטסדינר, הפרס 

לאמנות ישראלית 2009; ננסי ברמן ואלן בלוך; סרג'יו אדלשטיין ודיאנה 
שואף, המרכז לאמנות עכשווית, תל אביב; מעלה — בית הספר לטלוויזיה, 

לקולנוע ולאמנויות, ירושלים; ַמעמּוָתה; נדב הראל; אנשי הר מנוחות, 
ובמיוחד פאאז, אליעד אבו עומר, ואבואלעפיא צוקים מצבות; גלריה 
שושנה ווין, לוס אנג'לס; פיטר וויבל מה–ZKM; עמי ברק; פול יאנג; 

נתי זיידנשטדט; גסטון צבי איצ'קוביץ; דויד וולך; אלון פוירשטיין; טל 
קורז'ק, אריאל שוויצר. תודה חמה לחבריי הקרובים ניני, סיסי, יוסי, 

סשה, אורלי, ליאת, טלק'ה ולמשפחת פרג המורחבת.

מסת"ב 978-965-91706-0-9

מרץ 2011 © כל הזכויות שמורות 
לאמנית ולכותבים

בוריס גרויס בשיחה עם נירה פרג  ----  פעימת החזרה

194 . . . . . . .   

מיינון ניקסון  ----  ארץ לא נודעת

186 . . . . . . .   

הנס האקה  ----  רובים ומחסומים

184 . . . . . . .   

פיליפ–אלן מישו  ----  חלל קבורה

180 . . . . . . .   

ציונים ביוגרפיים

177 . . . . . . .   

אינדקס עבודות

162 . . . . . . .   

מספרי העמודים ורצף הקריאה בקטלוג על–פי סדר הדפדוף הלועזי

Gallery

הספר הופק בסיוע קרן משפחת אוסטרובסקי



נירה פרג    -------- שמור בחיים מוזיאון תל אביב לאמנות

3

From Kept Alive: Portraits, Jerusalem 2009-2010, color photographs, 

variable dimensions

מתוך שמור בחיים: דיוקנאות, ירושלים 2010-2009, תצלומי צבע, מידות משתנות








