
| כאן | מציאות ישראלית באמנות  37כאן | מציאות ישראלית באמנות |36

תא קיומי
אתי אברג'יל במוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע   

אתי  אורגת  ולתוכו  בהדרגה,  בחלל  מתהווה  קיומי"  "תא  המיצב 
אברג'ל חומרי חיים וזיכרון. הזמן הוא החומר העיקרי בפיסול שלה. 
עדות  ומייצרים  מצטברים  נרשמים,  המתמשכת  העבודה  תהליכי 
לתנועת קיום שברירית, מסע אחורה ופנימה, תנודה בין נדודים לבין 

התבייתות.
שבה  בבצלאל,  לימודיה  מאז  בירושלים,  עשורים  ארבעה  לאחר 
זכתה  אף  והיא  רבות,  בתערוכות  הוצגו  עבודותיה  לצפון.  אברג'ל 
בוונציה  לאמנות  בביאנלה  להציג  כשהוזמנה  בינלאומית,  להכרה 
בשנת 2003. במרוצת השנים גיבשה שפה פיסולית ייחודית, פואטית 
מוכרים  ביתיים  בפריטים  השתמשה  במיצביה  סתירות.  ורוויית 
אותם  וצירפה  לבן  בגבס  טשטשה  זהותם  שאת  מהם,  ובחלקים 
מחדש באופנים בלתי צפויים, בחיבורים רעועים המשקפים ארעיות 

תמידית. 
במיצב הנוכחי מתקיימת בחלל תנועת מטוטלת בין שני קטבים משני 
עברי המחיצה: חוץ ופנים, עגלת חיים נודדת ומקלט זמני. על מפתן 
חלל הכניסה האינטימי מונחות נעלי בית מרוקאיות. גופים מעוגלים, 
הדעת  על  מעלים  מוזהבות,  בטבעות  ומעוטרים  בבטון  מצופים 
שכבות  היו  משל  הספרייה  מדפי  בין  זולגים  אנושית,  ארכיאולוגיה 

זמן. טסי מתכת נושאים מראות הרריים מרוחקים וזוהר עמום.
בטבעון.  והתיישבה  ממרוקו  לארץ  עלתה  אברג'ל  של  משפחתה 
את  להעריך  אותה  לימדה  בפז,  שטיחים  אורגת  שהייתה  סבתה, 

יופייה של מלאכת הכפיים, המוסיפה להתקיים גם בעבודותיה, אך 
מקבלת תפנית חדה. חוטים, הנקשרים זה לזה ליצירת גריד, מבקשים 
לחרוג מהסדר ה"נכון"; הסריגה הופכת לרישום אקספרסיבי בחלל. 
קושרת  המסורת,  מכבלי  החזרתית  הפעולה  את  משחררת  אברג'ל 
הגבול  את  ומטשטשת  וצמצום  גודש  של  אסתטיים  ניגודים  בין 
המזרחית,  האורנמנטליות  לגבוה.  נמוך  בין  למופשט,  קונקרטי  בין 
הגודש והזהב, שנדחו על ידי האמנות הישראלית בראשיתה, נרקמים 
ובטון  חומר  דלות  מקומית של  תוך אסתטיקה  אל  ומותכים מחדש 
חשוף. ההיפוך יוצר תמהיל, המאפשר קיום לריבוי הנרטיבים/זהויות 

של אברג'ל.
קולעת  אברג'ל  החלל:  של  האחר  בצדו  מהדהדת  הנדודים  חוויית 
סוכה הנישאת על עגלה, עד שענפיה נבלמים ברכות אל תוך הבד, 
פרדוקסלית,  יחיד  תהלוכת  זוהי  רישומם.  את  מטביעים  הם  שעליו 
רהיטים,  ושרידי  מפורקים  ביתיים  זיכרונות  שובל  אחריה  הגוררת 

הגולשים אל מבעד למחיצה.
ובבסיסו  מקוטלג,  בלתי  במרחב  מתרחש  אברג'ל  של  הקיומי  התא 
דחף להרחבה אינסופית. בעודה כמהה אל הבלתי מושג, היא פורמת 

וקושרת לסירוגין קצוות רחוקים.

אוצרת: שיר מלר-ימגוצ'י

צילום: דימה ולרשטיין
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Etti Abergel at Wilfrid Israel Museum

Existential Cell

Etti Abergel's installation Existential Cell gradually forms in the 
space, as she weaves life and memory into it. Time is a major 
substance in her sculptures. Continuous processes are recorded in 
matter, gradually accumulating into her work, attesting to a fragile 
existential movement. The journey draws her back and forth, a 
constant oscillation between wandering and domestication.
After four decades in Jerusalem, since studying at the Bezalel 
Academy of Arts and Design, Abergel returned to northern Israel. 
Over the years, her works have been exhibited extensively, 
and she gained international acclaim when she was invited to 
exhibit at the 2003 Venice Biennale. Her unique, poetic sculptural 
language is embedded with contradictions. In past installations, 
she used household items and object fragments, detached from 
their familiar context. She blurred their identity with white 
plaster, and subsequently reassembled them in unexpected ways, 
emphasizing their fragile existence.
In the current installation, one discerns a pendulum movement 
in the space between two poles on either side of the partition: 
outside and inside, a nomadic cart and a temporary shelter. 
Moroccan slippers are placed on the doorstep of the intimate 
entrance space. Rounded objects, coated with concrete and 
adorned with gilded rings, conjure up human archeology, trickling 
amid the library shelves as if they were temporal strata. Metal 
trays carry distant mountainous vistas and a faint radiance.
Abergel's family immigrated to Israel from Morocco and settled 

in Tivon. Her grandmother, who was a carpet maker in Fez, 
taught her to appreciate the beauty of handicraft, which is 
pivotal to her works as well, but takes a sharp turn. Threads, 
tied together to form a grid, seek to deviate from the "correct" 
order; knitting becomes an expressive drawing in space. Abergel 
liberates the repetitive act from the shackles of tradition, bringing 
aesthetic contrasts of excess and austerity together, and blurs 
the boundary between abstract and concrete, high and low. The 
orientalist ornamentalism, overabundance, and conspicuous use 
of gold, rejected by Israeli art in its nascent days, are rewoven and 
remelted into the local aesthetic of raw concrete and the Want of 
Matter. The inversion creates a blend, which makes for Abergel's 
multiple narratives.
The experience of wandering resonates on the other side of the 
space: Abergel weaves a makeshift hut carried on a cart, until its 
branches are gently restrained by the canvas, on which they leave 
their drawn imprint. It is a paradoxical solo procession, with a trail 
of deconstructed domestic memories and furniture remnants 
trailing along behind it, flowing through the partition.
Abergel's existential cell transpires in an indefinite space, striving 
for infinite expansion. While yearning for the unreachable, she 
intermittently stitches and unstitches distant edges.
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