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המרכז להרחקת יונים
שגיא רפאל

תערוכת היחיד של רוית משלי בגלריה טבי לאמנות“ ,המרכז להרחקת יונים”,
מורכבת ממיצב פיסולי של צלמי אנוש מונומנטאליים המגודרים בחבלולי
מקרמה ,מזרקה בצורת “פיס סיין” ,ופעמון רוח שבמרכזו לב ,המשמשים
כמלכודת פתיינית וסימבולית עבור הצופים.
משלי ממשיכה כאן את עיסוקה האמנותי באסתטיקת מלאכת היד וה‘עשי
זאת בעצמך’ ,קיטש ,תרבות פופ ונוסטלגיה ,לצד שימוש בחומרים יומיומיים,
חקיינים וזולים ,המחליפים את ‘הדבר האמיתי’ .אלו מהווים עבורה פלטפורמה
לביטוי ייצוגיות מפגני הכוח של החברה הישראלית ,כפי שניתן היה לראות בגוף
העבודה שלה מהשנים האחרונות  -למשל במיצב “אנדרטה לחדוות הניצחון”,
בו העמידה פסל חוצות של פרש על סוס (דוגמת זה של אלכסנדר זייד) עשוי
מקלקר על גבעת קרטונים רעועה ,או בפרויקט “סליק” ,בו יצרה כלי נשק במסווה
של יודאיקה מלהבים חלודים .גם בתערוכת היחיד “פאטיו” ,יצרה משלי מעין
אקרופוליס מתמוטט ,ההופך ממקדש איקוני טעון דתית והיסטורית ,לקישוט
גינות בורגני ,הנדמה גם כמשחק מחשב שפלש לעולם התלת מימדי ,והחריב
עצמו לדעת .מפגני האלימות הקטלנית הפכו לכה טריוויאליים ,ומשחקי הכוח
לכה חסרי עניין ציבורי ,עד שבויתו לכדי מזרקות פרבריות שקיומן תלוי על
בלימה תמידית.
נדמה כי אלו הצטברו לשיא מרתק ומורכב במיוחד במיצב “הפיניישן” ,אותו
הציגה עם סיום לימודי התואר השני שלה בבצלאל ,תל אביב ( .)2010הפיניישן
( ,)Happinationאשר הוצב על מרפסת פתוחה וגדולה הפונה אל צומת הרחובות
שלמה־הרצל בדרום תל אביב ,נדמה היה לספינת פירטים טרופה ,או למתקן
שעשועים ציבורי עשוי כלונסאות מתכת ,אשר התבוננות קרובה בו גילתה כי
צורתו היא כשל מגן דוד שבור .על קונסטרוקציית הקורות הונחו שרשראות
גורמטים מוזהבות ,חלקן דמו לקישוטי סוכה שהתעבו למימדי ענק ,וחלקן
לסובנירים מהעיר העתיקה ,נושאות סמלים מקומיים כ“חי” ודיוקנו של הרצל.
משלי יצרה במיצב זה מעין דיסנילנד לאומני של ישראליות מוגזמת ,ראוותנות
העולה על גדותיה מרוב זהב נוצץ ומזויף .כך גרוטאות המשוריינים מפאתי שער
הגיא ,הופכות אצלה לעשויות קרטון המחורר באמצעות סיגריות ,ולמחזיקי
מפתחות תיירותיים .מדליית ניצחון עליה כתוב “גיבורה שלי” ,מתגלית כעטיפה
מוגדלת של מטבעות שוקולד ,ודמויות גברים מפוסלות בעץ ובגרביונים
מקועקעים מלאי חול ,מסמלים אימפוטנציה וגאוותנות קצרת מועד .משלי
הכליאה בין סמליה הלאומיים של מדינת ישראל ,לבין אסתטיקת הקישוטים של
תרבות הרחוב וההיפ־הופ האמריקאית ,כפי שהיא משווקת על גופם של אמני
הבידור והמוזיקה באמצעי התקשורת העולמית ,תוך שילוב בין עשייה טכנית
מוקפדת לנראות חובבנית ומרושלת“ .האומה השמחה” של רוית משלי התגלתה
כערימת גרוטאות של טראש חקייני ,החוגגת את יהירותה הספקטקולארית ,רגע
לפני קריסתה.

המרכז להרחקת יונים ,מצטייר בתחילה כאתר של קיום פולחן ,או ככזה שטקס
כלשהו מתקיים בו .קבוצת צלמים זכריים ,עשויי בצק אפוי משובץ בגרעינים
ובחמוציות ,תלויים מקורות תקרת הגלריה .יש והם מאזכרים את פסלי איי
הפסחא ,בשל גולמיותם ופרצופיהם הסתומים ,ובשל המסתורין האופף את
תפקידם ונסיבות הקמתם ,ויש והם נדמים כטוטמים אינדיאניים או כפסלי פיריון
פרה־קולומביאניים ,שרוח של מאגיה פראית עולה מהם .גופם עשוי חוליות לחם
נוקשות ,המצמיחות מעין זיפי זרעונים ופצעים פירותיים .בדומה למלאכת היד
שהקימה את ספינת הראווה ב"הפיניישן” ,כך גם כאן דמויות הגברא הללו עשויות
במלאכת אפייה ביתית ,אינטימית ,המפריכה את יסודותיו ההרואיים של הפיסול.
הפסלים ,המצטיירים גם כדחלילים שתפקידם להרתיע ציפורים מלהתקרב,
מאיימים אך מכמירי לב ,בשל רצינותם ומופרכותם כאחד ,בעוד המתבונן בהם
מתאפק מלבצוע נתח מבשרם לכירסום.
שמו של המיצב רומז על מניעיו הרעיוניים ,ומהווה מעין משל על התגברות
התמיכה של החברה הישראלית במפלגות האגף הימני של המפה הפוליטית .כך
אותו “מרכז” מתון ,המסמן את דרך הביניים המאזנת בין ימין לשמאל ,דוחה מעליו
את הפשרנות השמאלנית ,שיוני השלום הם מסמליה האידיאולוגיים .שתים־עשרה
דמויות הזכרים עצומות המימדים ,עשויות לאזכר דמויות פוליטיות ,המשווקות
עצמן כבעלות יכולת הרתעה ואיום ,תוך התלהמות אגרסיבית וגאוותנית .משלי
טוענת את קבוצת השררה ,המנסה לשמר עצמה כמוקד כוח הגמוני ,באירוניה
ובהומור .העמדת הדמויות בחלל נדמית כאפסיס כנסייתי ,הטעון בארכיטקטורת
כוח רוחני עתיק יומין ,אולם היא מערערת את חשיבותן העצמית תוך תלייתן
באוויר כבובות על חוט .גופם עשוי שלדי בצק חנוט ,ולפתע הן נדמות כמומיות
פרעוניות ,שהופקעו מעמדת “בני האלים” ,לתוך מסגרת חיים עם מגבלת תוקף.
קבוצת הפסלים מוקפת מוטות חבלולים ,כבאתר עלייה לרגל השומר על מרחק
בין הצופה לאובייקט המקודש .אולם בניגוד לחבלי קטיפה יוקרתיים המשמרים את
ראוותנות המעמד ,עשויים החבלים כ"צמידי חברות” ,הנקלעים בידי ילדות ובנות
נוער כסימנים של קבוצות חברתיות סגורות .זהו אם כן מועדון אקסקלוסיבי של
בעלי הון ושלטון ,שכמו רבים על זכות הבכורה בגזירת הסרט ,אולם כוחם מתבטל
כבמוזיאון שעווה ,ההופך את גיבורי ההווה לאובייקט תיירותי ולרפליקה המונית.
המזרקה הפועלת בחלל ,נדמית כ״פיס סיין” ,אך גם כרגל של יונה המשתינה
נוזל ירקרק ,כמי שתפקדה ההיסטורי פוחלץ ועוקר .פסלי החוצות הראוותניים,
אליהם התייחסה משלי בעבר ,קיבלו עתה תפנית צינית ,ההופכת את סמל השלום
לדמוי לוגו של חברת מכוניות יוקרה ,ולמעין יעד קפיטליסטי אוטופי ,המרוקן אותו
ממהותו .זקני השבט ימשיכו לנמק את מעמדם לדעת ,והצופה מוזמן להישאר עם
פירורים בכיסים ,בשביל יוני הכיכר.
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Pigeons Removal Center, 2011. Dough, Sun flower seeds, Cranberries, Eggs,
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Untitled, 2011. Dough, Sun flower seeds, Cranberries,
Sweat shops, Contemporary by Golconda, Tel Aviv
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אצלי הכל מתחיל מבדיחה

שיחה בין דנה גילרמן ורוית משלי

תמיד ריתקו אותי הקפיצים שהיונים לא יכולות לשבת

גם אני נדהמתי כשראיתי את העבודה בסיומה .זה לא

לא שאני קפיטליסטית גדולה ,נהפוך הוא ,אבל יש

בקישוטיות ובמלאכת יד של צמידים .אבל אני חושבת

ר.מ :.לפני הכל ,נורא משמעותי לי להבהיר שהכול אצלי

עליהם .זה לא באמת מכאיב כמו הדוקרנים מפלסטיק,

אובייקט שיצרתי בסטודיו ,וראיתי את סיומו ,אלא

משהו בליישר את כל האינדיווידואליזם לקו אחד ,זו

שזה מין שלוב שיוצר הפתטה ,מהמלה פתטיות.

מתחיל מבדיחה .זה בעצם סוג של בדיחה שמגלגלת

זה מין חוטי ברזל גמישים .הן באות ויושבות וזה מקפיץ

פתאום קמה מפלצת בגובה  6מ’.

מהות צבאית שקשה לי.

כל עבודה שאני עושה היא בסופו של דבר סוג של

ד.ג:.

איך התחיל “המרכז להרחקת יונים”?

ד.ג:.

ולמה האיברים הפאליים העומדים?

ר.מ :.קודם כל בגלל כל הקלישאות שקשורות לזה :למשל
שגברים חושבים מהזין וכשתולים אותם אז עומד להם,

בדיחה ,והיא מתחילה לתפוס תאוצה כמו כדור שלג.

אותן .עכשיו זה לא באמת עוזר ,שום דבר לא עוזר נגד

לתיאוריה ,לדיבור ולטקסט יש מקום מאוד חשוב

ד.ג:.

מקדשים ואנדרטאות לילדות מאוד ספציפית.

או זה שלאפריקאים יש את הכי גדול ,כל מיני מין

אני טוענת שאם מספרים את אותה בדיחה המון פעמים

יונים ,זה נורא הצחיק אותי .זה גם נשמע כמו המרכז

בלימודי תואר שני ,כמעט כמו לעשייה .ופתאום,

ר.מ :.קודם כל אני חושבת שלא סתם הפסלים מבצק .הבצק

אמא שלי הייתה אישה מאוד חולה ,ומרותקת למיטה.

בדיחות שנכנסות פה .אבל ברצינות ,מבחינתי זין לא

או המון בדיחות ביחד בסוף זה תופס נפח יותר רציני .זו

לסיינטולוגיה או המרכז לאניגרם ,כל המרכזים האלה

כשהפרק הזה בחיי הסתיים ,הגעתי לסטודיו וכל הזמן

התחיל מכל מיני סיבות ולא רק בקטע המשחקי ,לחם זה

היא כל הזמן היתה בבית והכינה רקמות ועבודות

קשור למיניות בכלל אלא הוא מתפקד כדימוי שמתקשר

גישה שיש בכל העבודות שלי .מין ניפוח כזה ,התפחה.

שיש להם מין מטרה נורא חשובה ,ואת זה אני מחפשת

הייתי עסוקה ב‘כמה חשוב מה שעשיתי קודם ,כמה

דבר שמייצג עוני ,ומצד שני משהו נורא טבעי ,בסיסי,

פייטים ,אני זוכרת נשים כושיות מפייטים ומזהבים,

למונומנטים .הם לא מיניים ,הם לא משדרים סקס ,הם

כל הזמן באמנות.

משמעותי ,כמה עומק יש בדברים’ .הייתי חייבת לאט

וגם נורא מתקשר לאדמה במובן של טריטוריה .אתה

נשים ויקטוריאניות ודימויי נוף .כל הבית היה מלא

משדרים פתטיות .זה מתייחס לתפיסה הזו שסמלים

את מה?

לאט לשחרר את הרצינות התהומית הזו .בסופו של

מגדל את החיטה שלך ...יש המון דברים שמתגלגלים

בעבודות במסגרות מושקעות ומהממות .בתוך הז’אנר

פאליים מדברים על שליטה אך בעיני זו קלישאה שאני

דבר חזרתי לחדר משחקים ,למשחק עם החומר ,עם

אצלי מסיפורי התנ”ך ,סיפור קין והבל ,ירידת השבטים

הזה היא היתה קלאסית ומושקעת .גם בדברים עם טעם

לוקחת ומקצינה אותה ,לוקחת את הבדיחה קצת יותר

אבל העבודות שלך משדרות שעשוע ,אירוניה וציניות

הדימוי ,ופתאום יש את הקסם הזה שקורה משהו ,זה

למצרים .נדודים שנכפים עליך בגלל ‘חטאים’ ,נדידה

נורא רע ,כשהם עשויים טוב ,זה טוב .בכלל ,כל דבר

מידי רחוק ,עד שהיא כבר לא מצחיקה ,היא כבר לא

ר.מ :.ברור ,זה כמו שאני מחפשת שלום עולמי .אני מאוד

מפתיע וגם מתמלא בתוכן גם אם אני מרגישה שאני

לטריטוריה אחרת שיכולה להזין אותך.

שהיא נגעה בו היה ממש מדהים .אבא שלי ,לעומת

בטוב טעם .אמרתי לך ,אצלי הכל מתחיל מבדיחה.

ר.מ :.יש בקניון בגבעתיים מקום שנקרא ג’איינט פיצה ויש

רצינית בעבודה ,אני אעבוד מהבוקר עד הלילה ,אני

רק משחקת.

ד.ג:.

את יצרת מעין שבט שנראה באמצע מהלך טקסי

זאת ,הוא ב׳הנדיות’ .הוא יודע לעשות כל דבר טכני

להם מחלקה שנקראת אמנות הפיצה .המחלקה הזו

מחוייבת לעבודה עצמה ,אבל לא מהמקום שזה נורא

בהקשר של החשיבות העצמית זה מזכיר לי תכניות

ר.מ :.זה קשור אצלי לתאטרון ,הרי התחלתי את הלימודים

ובאמת ממציאן .אני חושבת שהשילוב בין אמי ואבי

מתמחה בפיצה ענקית שהקוטר שלה  72ס”מ והם

חשוב .הדרך שלי להתמודד עם העובדה שאני נמצאת

ריאליטי .אנשים שם לא מבינים שהם משעממים

בחוג לתאטרון באוניברסיטה .זה שבט אבל במובן

מכינים פיצות בהזמנה לימי הולדת בכל מיני צורות.

בעולם האמנות ,שהכל מאוד חשוב בו ,היא לשחק .אני

כמו כולם ,אני מודעת לזה שאני משעממת .זה בדיוק

של פסאדה ,תפאורה ,זה לא באמת .זה מאוד מטעה.

נתקלתי בזה כי אני אוספת כל מיני חוברות של

רק משחקת מבחינתי .באה לסטודיו ,מספרת לעצמי

כמו לחשוב שהאמנות שלך היא ‘הו אה’ ,או לחשוב

למשל ,הצמידי חברות האלו שאני מגדילה לממדי

משלוחים ,אני תמיד שומרת אותן ,אולי משם יבוא לי

בדיחות בחדר משחקים שלי ,נקרעת מהבדיחות של

איזה רעיון .הייתי תקועה עם העבודה ופתאום ראיתי

עצמי.

ד.ג:.

מאיזו בדיחה העבודה הזו התחילה?

ר.מ :.מהשלדים של ברניני שנמצאים בותיקן ,שלדים לבנים
שנוצרו ברצפת השיש השחורה ,והדבר הראשון שעלה
בראשי זה דימוי של פיצה מבעבעת.
ד.ג:.

ראית שלד וחשבת על פיצה?

ד.ג:.

ר.מ :.את המטרה החשובה ,המסר החשוב ,העומק
ד.ג:.

ואיך כל זה מתיישם בעבודה שלך?

הוא ה״מתכון” לעשיית אמנות.
ד.ג:.

אמרת לי בסטודיו שדמויות הענק שבמיצב הם בעצם
אבא שלך

שלעשות אמנות זה כל כך חשוב.

ענק ,זה מנהג אינדיאני שהחברה המערבית אימצה

ר.מ :.נכון ,אני תמיד עושה את אבא שלי .הוא הוריד את

יש משהו בעבודות שלך שבאמת מזכיר קצת סט של

לעצמה .זו מין אחווה ורעות ,משהו מאוד שבטי של

השפם לפני שנתיים וחצי אבל מבחינתי הוא עדיין

את זה ואמרתי ‘אוי זה ברניני’ ואז התקשרתי אליהם

ד.ג:.

משפחה וקהילתיות .והיום ילדות בנות תשע מכינות

איתו .תמיד צחקנו עליו שהוא ‘התורכי’ .גם אצלי תמיד

לברר אם הם יכולים לעשות לי ברניני בפיצה עם

ר.מ :.אני חושבת שעם השנים התחלתי להעביר את זה

ר.מ :.כל העבודות שלי קשורות לתכניות ריאליטי ,למשל

את הצמידים האלה ומנסות למכור כדי להראות שהן

זה קשור למזרחי פה בארץ .כשהוא היה מגיע לעזור

תוספות בולגרית וזיתים שחורים .הם לא הסכימו.

יותר בקלות לצופים .העבודות שלי מאוד עמלניות

הישרדות .מה שהיא מייצגת זה את השבטיות,

יזמות צעירות .זה כמו כל מיני אלמנטים מתרבות

לי בבצלאל היו שואלים אותי אם הוא אחד הפועלים

למה?

ומושקעות בדם יזע ודמעות ,ובהתחלה מה שעבר

הקבוצתיות  -שאני מתעבת  -את המילואימניקיות,

השנטיפי שנשענת על תרבות פרימיטיבית .מבחינתי

הערבים שעובדים פה .אני מתתי על כל הפועלים

ר.מ :.כנראה ששלד של ברניני קצת יותר מורכב מדורה

לצופים זה איזה סוג של חשיבות נורא גדולה של

החברמניות ,הגבריות .אתה כל הזמן נלחם על המקום

הכל זו מין תפאורה.

שמה ,אני מתחברת למעמד של הפועלים הרבה יותר,

וטוויטי .התחלתי לנסות לעשות פיצות בבית וזה לא

עשייה .משהו נורא רציני עם מסר נורא רציני .אני

שלך בתוך השבט ,בתוך הקבוצה .זה סוג של הוויה

הדימויים שאני מתעסקת בהם בעבודות מכילים את

זה תמיד היה עניין .שאלו אותי איך השגתי עזרה ואם

הצליח אז אמרתי לעצמי ‘טוב ,יש לי בצק ביד ,נשחק

חושבת שלקח לי הרבה זמן להשתחרר מהמיצב

שסוחפת את הכול .גם הנשים  -מצד אחד הן מתפקדות

המטען התרבותי שלהם ויחד עם זה ,זה כמו סוג של

“נתנו” אותו מבצלאל .אמרתי ‘זה אבא שלי ,תעזבו

עם זה’ ,ולאט לאט זה התגלגל לפרימיטיביזם הנוכחי.

“הפיניישן” שהצגתי בסיום לימודי התואר השני

שם כאקססוריז ,מצד שני הן צריכות להיות ג’דאיות,

שרשור ,היפר טקסט.

אותו בשקט’.

ד.ג:.

ומה הקשר בין זה לבין המרכז להרחקת יונים?

העבודות שלך לא מרגישות משועשעות

ד.ג:.

תכנית ריאליטי

בבצלאל.

גבריות ,כאלה שילחמו עד הרגע האחרון .תוך כדי

ר.מ :.יש לי סיפורים קצרים שאני כותבת ,בכל פעם שלושה

כל כך הרבה דיברו על המיצב הזה .קשרו את זה

התעלפות .וכמובן שלא אוכלים שם ,זה שומר על כל

משפטים שלא מצליחים להתפתח .אחד מהם היה

לאמן תומס הירשהורן ולפילוסוף ז’ק רנסייר ,דיברו

הערכים הנשיים .מבחינתי זה מזקק את כל הרעיונות

ר.מ :.יש אנשים שיראו בזה התעסקות מאוד אנכרוניסטית

קשור לפרסומת למרכז להרחקת יונים שנתקלתי בה.

על המקום של החורבה ,האנרגיות של העשייה.

שקשה לי איתם ,אם זה תנועות הנוער ,הקיבוצים .זה

במגדר .מצד אחד אותם איברי מין ,מצד שני התעסקות

ד.ג:.

ד.ג:.

את מחקה את הפעולה של האם ומייצרת את האב

ומה המשמעות של כל האובייקטים הגבריים בעבודה

ד.ג:.

עם איברי המין הגדולים?

ר.מ :.בעיני הפעולה והדימוי חשובים באותה המידה.
בפעולה יש את כל האנרגיה .לפעמים אני חושבת
שהדימוי הוא סוג של תירוץ לייצר לי את העשייה.
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Untitled, 2011. Dough, Sun flower seeds, Cranberries,
Sweat shops, Contemporary by Golconda, Tel Aviv

IT ALL STARTS AS A JOKE
DG:
RM:

 תל אביב, גלריה קונטמפוררי,Sweat shops

A conversation between Dana Gillerman & Ravit Mishli

How did the “Pigeons Removal Center” begin?

DG:

to clarify that it all starts as a joke, to me.

RM:

It’s really more like one joke leads to the other

own. It’s a bond and fellowship, a tribal aspect of

the other centers with this really important goal,
DG:

And what might that be?

There’s a place, in the Givatayim shopping

RM:

The main goal, the important message, the depth

‘PizzArt’. They specialize in giant pizzas, 72 cm

DG:

But your works demonstrate amusement, irony

day-pizzas in all shapes. I ran into them because

RM:

mall, Called ‘Giant Pizza’ with a division called

and asked if they could do me a Bernini Pizza
pings. They said no.

tell myself jokes in my own playroom, and LOL

started trying to make pizzas at home but it didn’t
turn out too well so I thought ‘OK, I’ve got dough

in my hand, let’s play with it a little’, and bit by bit
it turned into its current primitivist state.

DG:
RM:

Your work does not feel amused as you are.

I think that as the years pass I began to pass it

DG:

been tedious and created with blood, sweat

RM:

more easily to the audience. My work has always

and tears; when I started, the audience got a

making it you do something important.

RM:

like thinking your art is ‘all that’ or that by

at my own jokes.

I’m guessing because a Bernini skeleton is harder

Now that you mention it, your works do remind
us a little bit of a reality-show set.

All my works are about reality shows, like
‘Survivor’. It represents the tribal, grouping

RM:

My mother was a very sick woman, confined to
her bed. She was always home, making embroi-

sow; there’s a lot going on with me that’s derived

dery and sequin crafts. I remember Afro women

the migration of the tribes to Egypt, the travels

landscapes. Our house was filled with amazing

made of gold and sequins, Victorian women and
and invested framed works. She was invested
in this classic genre. Even when something was
of very poor taste, if it’s done well, it’s good.

be able to feed you.

DG:

nistic obsession with gender. On the one hand,

temple or memorial to a very specific childhood.

‘sins’. Just wander to another territory that will

I’m aware of the fact that I’m boring. It’s just

DG:

As a rule, anything she would touch was amaz-

You created a sort of tribe that seems like it’s in

ing. My dad, however, was a ‘Handyman’. He

the middle of some ritual ceremony.

could make any technical thing, a true inventor. I

It’s really tied up with theater for me. After all, I

think this combination my mom and dad created

started my studies at the Department of Theatre

is the ‘Recipe’ for art making.

Arts in the university. It’s a tribe of façade, of

settings, it’s never real. This is all very mislead-

ing. For example, these friendship bracelets that

DG:

you told me at the studio that the giant figures in
the exhibition are actually your father.

So you imitate the acts of the mother and manufacture the image of the father.

Some people might look at it as some anachro-

Every work I do is eventually some sort of a

and wandering they went through due to their

that they are just as boring as anyone else; me,

concerned, all I do is play. I come by the studio,

Why is that?

your work, with the giant genitals?

causes pathetisizing, from the word ‘pathetic’.

from the Stories of the Bible, like Cain and Abel,

reality TV show. People there don’t understand

me. I said ‘That’s my dad, leave him alone.

In my opinion, the acts and the image are just as
important. Action has all the energy. Sometimes
I think the image is a sort of excuse to manufac-

making craft. I believe it’s a combination that

ground in terms of territory. You reap what you

As for the self importance, it reminds me of a

thing is very important, is to play. As far as I’m

I got his help or whether Bezalel ‘gave’ him to

and what is the meaning of all the male objects in

the issue of self-decoration and the bracelet-

First of all, I think of how these sculptures are

ral, so basic and which communicates with the

feel is that I’m still playing.

better, it’s always been an issue. They asked how

you have these genitals; on the other you have

while at the same time it is something so natu-

fills you up with content and meaning while all I

I am a part of the World of Arts, in which every-

with Bulgarian Cheese and Black Olives top-

And how do you implement all that in your

ones but also because bread represents poverty

that something happen and it’s surprising and it

important; My way of dealing with the fact that

RM:

started for all kinds of reasons, not just playful

images, and suddenly that magic comes back,

the work itself - but not because I think it’s all so

and I said ‘Oh, that’s Bernini’ so I called them

- this military essence I am bothered by.

not made out of dough for nothing. Dough

my playroom, to playing with materials, with

work from sunrise to sunset, I’m committed to

I was stuck on an assignment, and then I saw it

RM:

abysmal seriousness. Eventually I went back to

peace. I’m very serious about my work, I’ll

around thinking maybe they’ll inspire an idea.

was finally over, I got to the studio and all the

were’. I had to slowly relieve myself of this

Of course they do, it’s like I aspire for world

DG:

work?

I did before, how meaningful and deep things

and sarcasm.

I collect take-out brochures, I always keep them

DG:

time I was busy with ‘how important was what

of the work.

in diameter, and they make custom order birth-

tant role in MFA studies, almost as much as

doing. Suddenly, when this chapter in my life

which is what I’m always looking for in art.

pizza.

capitalism, on the contrary, but there is something in aligning all individuals in a single row

Theory, talking and writing have a very impor-

tology Center or the Enneagram Center, and all

to my mind was the image of boiling cheese over

to make than Dora the Explorer or Tweety Bird. I

den, 6 meters tall.

me so much. And it has a name, like the Scien-

black marble floors, and the first thing that came

workers, I get along with the proletarian so much

hyperlink.

youth groups and Kibbutzes. I’m not so hot on

done, it was a monster that had risen all of a sud-

ever does with pigeons, but it always amused

I got to think about Bernini’s skeletons found in

of the Arab workers around here. I loved those

cultural baggage and still, it’s like a thread, a

purified essence of all the ideas I can’t get - like

some object I created in the studio and saw it

bounce. It doesn’t really help, I mean nothing

So what joke started this project?

Bezalel, people would ask me if he was one

The images I deal with in my work hold this

it maintains the feminine values. To me, it’s the

I was also amazed too to see it finished. It wasn’t

here in Israel. When he’d come to help me in

primitive culture. To me, it’s all but a stage set.

fainting. And of course you don’t eat there, so

the ruin’s location, the energies within the doing.

It’s also always about the ‘Mizrahi’ with me,

aspects of the “Shanti” culture, leaning over a

ones to fight until the very last minute, while

philosopher Jacques Ranciere, they talked about

We always laughed about how he’s ‘the Turk’.

what young initiators they are. It’s all these

the other they need to be manly - butch even -

They tied it with artist Thomas Hirschhorn and

ago but as far as I’m concerned he still got it.

girls make them and try to sell them, to show

On the one hand they act as accessories, and on

A lot of people talked about this installation.

That’s right, I always sculpt my dad. He
shaved off his moustache two and a half years

family and community. And today, nine-year-old

sort of being that sweeps it all - even the women.

had at the end of my MFA at Bezalel.

ible metal coils. They try to sit and it starts to

the Vatican, those marble skeletons created in

RM:

fight for your spot in the tribe, in the group. It’s a

RM:

ican custom that Western society adopted as its

chums, the buddies, the manhood. You always

to free myself from the “Happination” exhibit I

like the plastic stakes; these are more like flex-

tion, like a swelling.

DG:

ous message in it. I think it took me a long time

pigeons can’t sit on. They don’t really hurt them

the attitude in all of my works. A kind of infla-

You saw a skeleton and thought of pizza?

I have these short stories that I write, and each

I’ve always been fascinated by those springs that

end up with quite a volume and scope. This is

RM:

I enlarge to huge-scale, they are a Native-Amer-

do with a Pigeons Removal Center ad I ran into.

times or many jokes all together, eventually they

DG:

features - which I loathe; the reserve duty

Of something so serious with an even more seri-

won’t develop into anything. One of them had to

ball. I say that if you tell that one joke lots of

RM:

message of this grand importance of The Doing.

time there are these three sentences that just

until jokes accumulate, accelerate, like a snow-

DG:

And what does any of this have to do with the
Pigeons Removal Center?

Well, first of all, it’s very important for me

ture the doing.

DG:
RM:

So why the erected phallic genitals?

First of all because of the clichés: like that men

think with their cocks and when you hang them
they get an erection or that African men have the

largest dong. This holds all sorts of jokes, but
seriously - to me a cock has nothing to do with
sexuality, it’s an image related to monuments.

They are not sexual, they do not have sex appeal,

they reflect wretchedness. It refers to the concept
that phallic symbols are about dominance but

to me this is no more than a cliché I take to the
extreme, take the joke a step too far until it is no

longer funny, no longer in good taste. I told you,
to me it all starts with a joke.
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Pigeons Removal Center
Sagi Refael

Ravit Mishli’s solo exhibition at Tavi Art Gallery, “Pigeons Removal
Center”, is a sculptural installation of monumental human figures
confined by macramé ropes, a Peace Sign fountain, and a hearted
wind chime, used as a symbolic and seductive trap for the audience.
Mishli continues her artistic dealing with the craftsmanship and
the “DIY” esthetics, while the kitsch, pop culture and nostalgia stand
beside use of daily, imitating, cheap materials, which only serve as
a replacement for the ‘Real Thing’. She usesThem to feedback the
power display representations by Israeli society, as can be seen in her
previous works from recent years - such as the “Monument for the
Joy of Victory” installation, where she posted a statue of a mounted
rider (such as the Alexander Zeid memorial) made of Styrofoam,
standing on a rickety cardboard hill; or in her project “Slik”, where she
created weapons disguised as Judaica made from rusty blades. Even
in her solo exhibition, “Patio”, Mishli created a crumbling Acropolis,
turning from an iconic temple loaded with religion and history into a
bourgeois garden decoration which also looks like a computer game
set, invading the 3D-world, shattering itself to severe levels of insanity.
Fatal violence has become so trivial and power games have lost public
interest so badly that they have been domesticated into suburbia fountains which existence hangs on a thread.
It seems like these concepts have accumulated to a fascinating,
most complex climax point in her exhibit “Happination”, which she
presented at the end of her MFA studies at Bezalel academy, Tel-Aviv
(2010). The exhibit was posted on a large open balcony, facing the
Salma-Hertzel street corner in south Tel-Aviv. It looked like a sunken
pirate ship or a public entertainment park facility made of metal poles;
a closer look would have revealed that it was shaped as a broken Star
of David. The beam construction were laid upon with golden chain
bracelets, some looking like a Sukkah decoration suffering from
gigantism, others looks like trinkets and souvenirs from The Old City
of Jerusalem with local insignias like “CHAI” and Herzl’s portrait.
Mishli made this installation into a Disneyland of extreme Israelism,
of ostentatiousness that’s overflowing with fake golden shine. This
is how the old reinforced car-wrecks from Sha’ar HaGai turn in her art
into cardboard filled with cigarette-burnt holes and into key-holders
for the tourists. A victory medal with the inscription “My Heroine”
turns out to be an enlarged chocolate-coin wrap and manly figures
sculpted in wood or made of tattooed pantyhose filled with sand, to
illuminate impotence and short-term arrogance. Mishli combines the
national symbols of Israel with the decorative esthetics of the street
and American Hip-Hop culture as they are presented and marketed by
images of entertainment and music artists throughout global media, all
while combining the meticulous technical doing with a sloppy amateur
visualization. “The Happy Nation” of Ravit Mishli turned out to be a
pile of imitating-trash pile of junk, celebrating its own spectacular arrogance a second before its definite collapse.
The Pigeon Removal Center seems, at first glance, like the site
of some ritual or ceremony, held as you watch it from the side.
A group of male figures, made out of baked dough set with grains
and berries, are hanging from the beams of the gallery’s ceiling.

They may remind you of the Easter Island statues, for their rawness
and dumb faces or because of the mystery about their role and reason
for being, some may think of them as Native-American Totems or preColombian fertility statues, haunted by the spirit of wild magic. Their
body is made of hard bread chains, which seem to be covered with
a growth of three-day old beard of seeds and fruit-like acne. Much
like the craftsmanship which raised the glorious ship of “Happination”,
these manhood figures are made with beautiful, homemade, intimate
work, which refutes the heroic basis of sculpting.
The sculptures, which seem as scarecrows that are posed to
prevent pigeons from drawing near, are threatening yet pitiful, due
to their seriousness and refutedness displayed at once, while the
observers just barely refrains from slicing a chunk of their flesh as a
snack.
The title of the exhibition implies its inspirational motivation and
sets a sort of allegory to the Israeli society’s rising support of the
right-wing parties of the state’s political map. Thus the level-headed
“Center”, which marks the spot halfway between the right and left
wings, that stable leveled point in between, refuses the left-wing
conciliatoriness, which peace doves are of its ideological symbols. The
twelve huge male figures may remind well known political figures,
who market themselves as capable, powerful, and threatening - all
while criticizing aggressively and conceitedly. Mishli loads this image
of an authority group, trying to preserve itself as a hegemonic power
source, with irony and humor. She poses them hanging in midair, as
in the church’s apse, loaded with spiritual power of ancient architecture, yet she undermines their self importance as she hangs them like
puppets on a string. Their body is made of mummified dough skeleton
and suddenly they look like the mummies of the Pharaohs, taken from
their position as “Sons of the Gods” into a mortal life frame with a set
expiration date.
The group of figures is surrounded with string poles, as if it was a
pilgrimage site which maintains a certain distance between the viewer
and the sacred object. Yet, unlike the prestigious velvet red ropes that
keep the pretentiousness of the podium, these ropes are designed as
“Friendship Bracelets”, such as those woven by young girls and teenagers as a symbol of closed social groups. Indeed, this is an exclusive
club of those with power and fortune fighting “to cut the ribbon”, but
their power is obsolete as in a wax museum, which turns the heroes
of the present into a tourist attraction and a tacky replication.
The fountain which works in space looks like the Peace sign, but
also resembles a pigeon footprint which urinates a greenish liquid,
as its historic duty has been sterilized and taxidermied. Those giant
outdoor glorified statues, which Mishli had pointed her spotlight to
before, have now taken a cynical turn which makes this peace insignia
to the logo sign of a prestigious car company, a sort of utopian capitalistic destination that drains and sucks all meaning out of it. The elders
of the tribe will keep on reasoning their stature forever, while the audience is welcome to keep some breadcrumbs in their pockets for the
square’s pigeons.
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