תערוכת היחיד של סלי קריסטל-קרמברגJE TE VOIS ,
בקומה העליונה של בית האמנים בתל אביב ,מרחיבה
את עיסוקה של האמנית בייצוגים של דיוקן עצמי ויחסי
אמן-קהל ,צופה-נצפה ,אולם פונה לאפיקים מינימליס־
טיים ומרוחקים יותר מבעבר .התערוכה מציגה אובייקטים
ועבודות וידאו ,בהם קריסטל-קרמברג מפרקת את
בבואתה עד שכמעט ולא ניתן לאתרה .דמותה משתברת
לרסיסים ,ונבלעת בקירות מרחב התצוגה ,מתעתעת
בחווית השיטוט בחלל .מסתתרת ומתגלה לסירוגין,
האמנית שוזרת איזכורים ספרותיים ,פרטים ביוגרפיים
וציטוטים פנים-אמנותיים ,לכדי הצבה פיוטית על אודות
מסירות ,נדיבות וניכור.
כותרת התערוכה"( "Je Te Vois" ,אני רואה אותך",
בצרפתית) רומזת על היחס הדו-סטרי שטווה האמנית
בינה לבין המבקרים בחלל .בניגוד לחוויית הצפייה
השגרתית במהלכה האובייקט האמנותי מתמסר לשיפוטו
של הצופה ,כאן האמנית כמו מתבוננת בחזרה בקהלה
והופכת מדמות סבילה למפעילה ,בעודה גורמת לצופים
לחפש רמזים לנוכחותה ,לעתים תוך "בליעתם" בתוך
יצירת האמנות עצמה.תערוכה זו מהווה המשך ישיר
לתערוכת היחיד של קריסטל-קרמברג Charivari
שהתקיימה בגלריית הקיבוץ ,תל אביב ,בסוף שנת ,2012
בה דיוקנה העצמי חזר שוב ושוב דרך דמויות
קרקסיות שונות .ב" ,"Je Te Voisנקודת המוצא הייתה
ניסיון להעלים את דמותה של האמנית עד כמה שניתן
ולעבור ממצב של מוחצנות למופנמות ,של התכנסות
שקטה במקום תרועת קרנבל.
אחד הצירים עליהם מתבססת התערוכה הנוכחית
הוא האגדה הצרפתית "עור החמור" (,)Peau d'Ane
שנכתבה בסוף המאה ה 17-על ידי שארל פרו (Charles
 .)Perraultעיבודה הטלוויזיוני במסגרת הסדרה "סיפורי
עמים" ,ששודרה בטלוויזיה החינוכית של הערוץ הראשון
בסוף שנות השמונים (גרסא שערבבה בין הסיפור הזה
ל"סינדרלה") ,והעיבוד הקולנועי "הנסיכה בעור החמור"
בבימויו של ז'אק דמי ובכיכובה של קתרין דנב (.)1970
האגדה ועיבודיה הויזואליים מגוללים את סיפורה של
עלמה ,שאמה נפטרה ואביה נאלץ לשאת אותה לאשה.
כדי לחמוק מהנישואין ,ביקשה הנסיכה שלוש שמלות
בהשראת השמש ,הלילה והכוכבים .בזמן ששמלות
אלה נתפרו ,יצרה העלמה כסות הסוואתית איתה ברחה
מהארמון (המקור הספרותי מציין שהמלך העניק לה את
עור החמור) .הנסיכה המחופשת מצאה מקלט ועבודה
בחווה המלכותית בתור משרתת שאיש לא חפץ להתבונן
בה בשל כיעורה .הסיפור מסתיים בכך שדמותה מתגלה
לאחר שענדה טבעת/נעלה נעל ,שהתאימו אך ורק
למידותיה הנסיכותיות.
קריסטל-קרמברג שאלה מאגדה זו מספר מוטיבים -
את זהות החמור ,בהמת המשא המשרתת ,את אלמנט
הטרנספורמציה ואת עמדת "פרח הקיר" ,הרואה ואינה
נראית .בעבודת הוידאו " ,"Peau d'Âne 2חובשת ק"ק
כסות פיסולית עשויה חוט ברזל המשרטטת תווי ראש
של חמור .זבוב מלאכותי התלוי על חוט ,חג סביב ראשה
של האמנית והיא מגרשת אותו בעזרת אוזניה.
ההתרחשות ההיברידית ממזגת בין מבט ישיר לבדיה
באופן שכמעט משכנע באמיתותה .אם נראה בזבוב ייצוג
מטאפורי למבקר בתערוכה ,הרי שהאמנית מפלרטטת
עם מידת הקרבה אותה היא מאפשרת לצופה לחוות
בעודה נעה בין התמסרות להדיפה.
בעבודת וידאו נוספת שכמעט נבלעת בלובן הקיר,
מבצבץ מברג מבעד לדופן קרטון ,המרחיב חור ממנו

מבצבץ אישון מבהיק ,כשל אדם המסתתר ,חיה ניצודה,
או מציצן המוודא כי השטח פנוי ליציאה.
המברג חודר החוצה ,פותח נקב במשטח החוצץ בינו
לעולם החיצון ,ולמעשה פותח צוהר שאינו חושף כמעט
דבר ,אך מגלה פוטנציאל של חיים נסתרים .הקירות
בחלל התערוכה הופכים לכומסי סוד וק"ק כמו פוערת
בהם פתחים שישרטטו את קווי מתאר גופה מתוכם.
בעוד שב  ,Charivariקידמה את פני המבקרים מגילת
נייר ועליה רמזים מקווקווים לקלסתרונה של האמנית
באופן שכמו עטף את המבואה והכריז על חלל התערוכה
כממלכתה הזמנית או כזירתה הקרקסית של ק"ק ,הרי
שכאן תווים אלה נחרטו בקיר ,ויש להתאמץ כדי לגלותם.
חריטת הקיר מגלה מארג קליידוסקופי של הבעות,
המהדהד טפטים דקורטיביים במסדרונות אירופאים
מיושנים ,חללי מעבר בין החוץ לפנים ,בין הציבורי
לפרטי.
חבישת הקיר רומזת על דפנות החלל כהיותו גוף פיזי,
המכיל את המבקרים והחושף עצמו לשיפוטם.
החבישה נדמית כרצועות עור ,כאפידרמיס הנקרש לתוך
המרחב הציבורי או אולי דווקא ככזה שיתקלף מעליו
ללא הותרת חותם .פרחי הקיר ( )Wallflowerכמו נולדים
מתוך גוף החלל ,נושאים את דמותה הקלושה של
האמנית ,המסויגת בין נראות להיעלמות.
שתי מראות ,שציפויין הכסוף התקלף עד כדי חשיפה
רפאית של פורטרט האמנית ,ממסגרות את חווית הביקור
בתערוכה ,ומכניסות את הצופים עצמם אל תוך קוי
המתאר של ההיכל הגופני העוטף אותם .קלסתרונה
החלקי של ק"ק כמו נטמע לרגע בתוך פניהם של
המתבוננים במראה ,והיא מארחת אותם ,מפנימה את
זרותם ,אך גם פולשת אל הייצוג הנרקיסי שלהם,
לובשת ופושטת את צורתם בהתאם לעניין המובע בה.
קופסת הבד התפורה ,מלבן האור המסנוור בחיוורונו
הקליני ,נדמית כקוצב לב המספק פעימות מהוסות,
חרישיות ,של דופק חלל מרוקן ,נשל נטוש.
שגיא רפאל  /אוצר התערוכה 2014 /
שגיא רפאל  /אוצר
מאיה שמעוני  /תרגום
תמרה ברודינסקי  /עיצוב
רועי אלטמן  /עורך וידאו
יורם בלומנקרנץ  /הפקה והקמה
יניב דרוקר  /צלם
תודות מיוחדות :יונתן בן-שמעון ,עינב רייכנר.
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Sally Krysztal Kramberg's solo exhibition,
JE TE VOIS, expands the artist's interest in
representations of self portrait and the relationship
between the artist and the audience, the viewer
and viewed, yet turns to more minimalist and
reserved avenues than before. The exhibition
features sculptural works and videos, in which
Krysztal Kramberg breaks apart her reflection until
it almost disappears without a trace. Her image
is smashed to pieces, fading into the walls of the
space, and plays tricks with the experience of
walking through it. Alternately veiled and unveiled,
the artist weaves literary references, biographical
details and intra-artistic quotes into a poetic
installation that deals with dedication, generosity
and alienation.

קרמברג-סלי קריסטל

SALLY KRYSZTAL KRAMBERG

Je Te Vois

The exhibition title, Je Te Vois (meaning "I See
You" in French) hints at the reciprocal relationship
the artist forms with the audience. Unlike the
conventional viewing experience, in which the
artistic object surrenders itself to the judgment
of the viewer, here the artist seems to gaze back
at her viewers and shift from the role of a passive
figure to one of activating the spectators, as she
sends them to look for hints of her presence, at
times engulfing them by the artwork itself. This
exhibition constitutes a direct continuation of KK's
solo exhibition Charivari (Ha'Kibbutz Israeli Art
Gallery, Tel Aviv, 2012) where her self portrait was
reiterated time after time through different circus
figures. In Je Te Vois, the point of departure was
an attempt to conceal the figure of the artist as
much as possible and move from an extrovert

to an introvert position, to quiet introspection
instead of the carnivalesque fanfare.
One of the pivots underlying the current exhibition
is the French fairytale Donkeyskin (Peau
d'Âne), written in late 17th century by Charles
Perrault. The story gained several adaptations,
including a televised version in the series The
Storyteller (which mixed this story with Cinderella),
and the 1970's film Peau d'Âne directed by Jacques
Demy and starring Catherine Deneuve. The
fairytale in its visual adaptations recounts the story
of a maiden whose mother had passed away and
her father was forced to marry her. In order to
escape the marriage, the princess asked for three
dresses inspired by the sun, the night and the
stars. While these dresses were being prepared,
the daughter made herself a disguise in which she
fled the palace (the literary source mentions that
the king gave her the donkey skin). The disguised
princess found shelter and work in the royal farm
as a maid, who no one wanted to look at because
of her ugly appearance. The story ends as her
identity is revealed after she wore a ring/shoe that
could fit only her royal measurements.
Krysztal Kramberg borrowed several motifs from
this fairytale: the figure of the donkey - the beast
of burden, the element of transformation and
the wallflower - one that can see but is barely
noticible. In the video work Peau d'Âne 2 KK
dons a sculptural headdress made of wire which
delineates the outline of a donkey's head.
A plastic fly on a string circles the artist head,
while she swats it away with her ears.

The hybrid scene integrates direct gaze and
fiction in a manner that is almost convincing in
its realness. If we look at the fly as a metaphorical
representation of the visitor in the exhibition,
then the artist flirts with the degree of closeness
she allows the viewers, as she oscillates between
giving into their gaze and pushing away.
In another video work that almost blends into
the whiteness of the wall, a screwdriver emerges
through a cardboard space, expanding a hole
from which glimpses a gleaming eye, like a man
in hiding, a hunted animal, or a peeping tom
making sure that the coast is clear before stepping
out. The screwdriver penetrates out, piercing the
surface separating it from the external world,
and in fact opens a window that reveals almost
nothing, but alludes to a potential hidden life.
Merging with the walls of the exhibition space
there lays a sense of a guarded secret, while
KK tears holes in the surface that outlines and
reminiscents her body's presence.
While in Charivari the visitors were welcomed by
a scroll of paper which offered linear hints to the
artist's physcial features, enveloping the lobby and
proclaiming the exhibition space as KK's temporary
kingdom or circus arena, here these features are
etched into the wall, and one must make an effort
to discover them. The engraved etchings reveal
a kaleidoscopic tapestry of expressions, echoing
decorative wallpapers in old fashioned European
corridors, spaces of passage between outside and
inside, between the public and the private.

Another piece, Wall Bandage, hints at the sides
of the wall as a physical body, containing the
visitors and exposing itself to their judgment.
The grids look like strips of skin, epidermis that
had congealed into the public space, or perhaps
one that will peel away from it without leaving
its mark. The "wallflowers" seem to be born from
the body of the space, carrying the slight figure
of the artist, swaying between visibility and
disappearance.
Two rounded mirrors, with their silvery coat peeled
to reveal a spectral portrait of the artist, frame
the experience of visiting the exhibition, and bring
the viewers themselves into the outlines of the
corporal temple that encompasses them. KK's
partial portrait seems to assimilate for a moment
in the faces of visitors looking at the mirror.
She invites them in, internalizes their foreignness,
but also invades their narcissistic representation,
takes their shape on and off according to the
interest they express in her. A sewn fabric box,
a rectangle of light, blinding in its clinical pallor,
reminding the visitor of a pacemaker that provides
hushed, silent pulses of an empty space,
an abandoned shell.
Sagi Refael / Curator / 2014
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