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בין שאר דבריה אומרת ביבר , בראיון שקיימה עם  ד"ר נגה רוזנפרב 
אני  כלומר  אקלקטי,  הוא  שלי  הפיסול   – סדרות  מפסלת  לא  אני   "
או  והומור  וסגנונות שונים עם דמיון  יחדיו תרבויות שונות  משלבת 
הקפאה של רגע מהחיים. בשנים האחרונות אני נמשכת גם לפיסול 

אבסטרקטי".

"הקפאה של רגע מהחיים... " 

אירית ביבר

שלושת העבודות המוצגות כאן, מאמתות את מילותיה על הגלוי ועל 
הסמוי שבהם. אלה הם פסלים שיש בהם ממן ההפשטה, לצד דמיון 
עשיר שמתפתל בצבע ובצורה אל תוך החלל, ובדרך מרמז על צורה 
כל שהיא שרגליה נטועות ברמז מן המציאות וראשה ניצב על גבול 

הפנטסיה הן של היוצרת והן של הצופה.

האקלקטי שעליו מדברת היוצרת,  מתבטא כנראה 
היא  בהם  והטכניקות  החומרים  הסגנונות,  בריבוי 
עוסקת לאורך השנים, אך גם ברמזים התרבותיים 
לכיוון  היצירות, שפונות  העולים מתוך  והתוכניים 
מחד,  לדקורציה  היוצרת  מרמזת  וחדש,  שונה 
ולצורניות  פנטסיה  לדמיון  מאידך,  לחומריות 

מוגדרת.
בה  יש  כלשונה  אשר   הפיסול  עבודת  כדי  ותוך 
אותו  אחר  הצופה  תר  מהחיים',  רגע  של  'הקפאה 
היוצרת משאירה פתוח לפענוח.  רגע עלום, אותו 
זה  כיוצרת,  שלה  הסובייקטיבי  הרגע  שכן, 
העולה  הרגע  בהכרח  להיות  חייב  אינו  שהוקפא, 
העבודה  את  שמשאיר  מה  הצופה.  של  בראשו 
והסקרנות  העניין  את  ומרחיב  לפרשנות,  פתוחה 

בה.
צורה  בין  והפנטסטי,  בין הריאלי  ושם על הגבול, 
לחווה  רמזים  לזהות  ניתן  והפשטתה,   מוגדרת 
)או  דמיוניים  וליצורים   , מחד  הנחש,  התפוח-   –

חייזריים( מאידך.
הפיסול של אירית, מדבר בחומר, בצורה, בהפשטה, 
בצבע, ובסיפור שאותו יכול הצופה לרקום לעצמו, 

בהשראת מראה העיניים. 
נקודת המוצא של ביבר, לרוב, היא סיפור שמנחה 
"לרוב הפסלים  והשראה  לה מקור  ומשמש  אותה 
היא  משם  מאחוריהם".  סיפור  יש  מפסלת  שאני 
"היצור"  את  ויולדת  בוראת  הפיסול,  לדרך  יוצאת 
הוא  נותר מאחור.  כאמור,  הסיפור,  החדש, כאשר 
אל  נבלע  היצירה,  למעשה  הדוחפת  הרוח  היה 
תוך הפסל ומאפשר קריאה רחבה, שבה כל קורא 
וצופה, מוזמן לחבר את הסיפור שלו, או להתמזג 

ביודעים ושלא ביודעים עם ה "סיפור המקורי". 
'סיפור  הם  ביבר  של  הפסלים  עניין,  של  בסופו 
חזותי' – המספר את דבריו בנראות, ולעתים נראה 

שאפילו די בכך.
'הצפרדע' אשר ראשיתה בחימר והמשכה ביציקות 
כדבריה,  היוצרת,  את  מייצגת  ופולימר(  )ברונזה 
ואת המצב המדידטיבי בו היא נמצאת כאשר היא 
דווקא  בחרה  שהיוצרת  מעניין  בפיסול.  עוסקת 
היושבת  זו  להיות  מטבעה,  הקפצנית  'בצפרדע' 
הרהור  של  רוחני  עולם  לתוך  שוקעת  במנוחה, 
והחיים מורכבים מסתירות,  פנימי. למדנו שהוויה 
משקל  על  לצמיחה  מקור  להיות  יכולות  ואלה 

'צפרדע' שיכולה להיות 'נסיך'.

ד"ר נורית צדרבוים

מידעון
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Irit Biber
“Freezing a Moment in Life…” 

In her interview with Dr. Noga Rosenfarb, Irit Biber says, “I don’t 
sculpt by series – my sculpture is eclectic, I wed different cultures 
and styles and throw in some imagination, a touch of humor or a 
frozen moment in life. In recent years, abstract sculpture has also 
been a draw.”
The three pieces presented here echo her statements about the 
manifest and latent in her works. With a touch of the abstract, 
these sculptures pulse with vivid imagination, which coils into the 
surrounding space with forms and colors, shaping up as something 
that has its legs grounded in a hint of reality, while its head verges 
on the fantasy, shared by the artist and viewer alike.
The eclectic nature cited by the artist probably reflects in the 
multiple styles, materials and techniques she has employed over 
the years. But the cultural and content-related hints thrown up by 
the works, which embark on a brave, new different path, suggest 
decoration on the one hand and materiality on the other. They 
imply fantasy, imagination and well-defined figurativeness. As 
she engages in the sculpting work, which according to her, is not 
unlike “freezing a moment in life”, the viewer seeks that out-of-
sight moment, which the artist leaves open for anyone to translate; 
because her subjective moment as an artist – the frozen moment 
– doesn’t have to be the first one that comes to the viewer’s mind. 
This in turn leaves the work open for interpretation, while stoking 
interest and curiosity.
And there, along the thin line between realistic and fantastic, 
between defined shape and its abstract form, we can spy hints of 
Eve – the apple, the serpent – on the one hand, and imaginary (or 
alien) creatures on the other.
Biber’s sculpture work speaks in matter, shape, abstraction, color 
and story, which the viewer can spin for themselves, inspired by 
what they behold.
In most cases, her point of departure is a story that guides and 
inspires her. “Most of my sculptures have a story behind them.” 
From this point she embarks on the path of sculpting, creating 
and begetting the new “creature”, while the story remains behind; 
it was the wind in the sails of the creative endeavor, but now 
it is subsumed in the sculpture and allows a broader reading, 
where everyone is welcome to make up their own tale, or merge, 
knowingly or otherwise, with the “original story”.
At the end of the day, Biber’s sculptures are a storyboard, which 
tells itself through visibility, and at times this seems more than 
enough.
The “frog”, first incarnated in clay, then reincarnated in casts 
(bronze and polymer), stands for the artist, according to her, as 
well as for her meditative state when she sculpts. Interestingly, it 
is actually the “frog” – a creature bouncy by nature – that the artist 
chose to place in the resting position, immersing it in a spiritual 
world of reflection. We have learnt by now that being and life 
comprise contradictions, which can spur growth, just as the frog 
may become a prince.

dr. Nurit Cederbuim.


