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מבעד למראה,
ומה סלי מצאה שם
מזה למעלה מעשור יוצרת סלי קריסטל קרמברג גוף עבודה עשיר שהוא מעין
חדר מראות ,בו משתקפים ומתפצלים דימויים אמנותיים שונים המבוססים על
דיוקנה העצמי .תערוכת היחיד'( "Charivari" ,הקיבוץ'-גלריה לאמנות ישראלית,
תל אביב ,דצמבר  )2012המלווה בספר-אמן זה ,מספקת סיבה להתבוננות עומק
על פניו המרובדים של נושא-העל הזה ביצירתה.
אמנם קריסטל קרמברג (ק"ק) בגרה דווקא את
מחלקת הצילום במדרשה לאמנות בבית-ברל
( ,)2002אולם נדמה כי הייצוג הפיגורטיבי -
קונקרטי של גופה משמש עבורה נקודת מוצא
בלבד ,ממנו מסתעפות דרכי פרשנותה את
ה"עצמי" לאפיקים משוחררים יותר .ניתן לזהות
את ראשית העיסוק בדימוי הגופני כבר בסדרת
תצלומים מראשית שנת  ,2000בהם נראים
ירכיה ומפשעתה של ק"ק ,כאשר חפצים שונים,

בובות וכלי מטבח מתגלים מבין שיפולי פלג גופה
התחתון .המבט העילי המאפיין סדרה זו ,מאפשר
לצופים לדמיין את האמנית כמפעילת תיאטרון
אינטימי המושכת בחוטי עלילת הדימוי .בהמשך
אותה שנה ,החלה ק"ק ביצירת מעין "לקסיקון
הבעות" ,בו פיתחה את החיבור בין האובייקט
לגוף ,כאשר השתמשה בחפצים ביתיים ליצירת
קלסתרונים הומוריסטיים  -למראה המשתמ־
שים ,בין השאר ,במברשת שיניים ליצירת גבות,
באבזמי חגורה כמשקפיים ,או במקלות לניקוי
אוזניים ודגי פלסטיק כשפמים .אולם לצד הרוח
המשועשעת העולה מדיוקנאות אלו ,ניתן לאתר
בהם גם רמזים שיבוש ועיוות הגוף ,אשר ייהפכו
לדומיננטיים יותר בהמשך הדרך.
בשלב זה כבר היה ברור לאמנית כי לא תוכל
להסתפק במצע הדו-מימדי של נייר הצילום ,אז
פיתחה פורטרטים קולאז'יסטיים ,בטכניקה של
מעין תבליט שכבות בתלת-מימד ,מתוך רצון,
לדבריה" ,לקרפטט את הצילום" (מלשון .)Craft
קירבתה של קריסטל קרמברג לטכניקות מלאכת
היד השונות ,אשר נטו להיתפס כ"פחותות ערך"
לעומת אמנות האוונגרד ה"אינטלקטואלית",

עד לתקופת הפוסט-מודרניזם מערער
ההיררכיות ,נעוצה באקלים התרבותי שעטף
אותה כילדה .מאחר ועלתה בגיל צעיר עם
משפחתה מצרפת ,חוותה ק"ק את הפער בין
האסתטיקה המסורתית והמוקפדת של סביבתה
הפריזאית ,לבין הפונקציונאליות המוזנחת
ונטולת הקישוטים המאפיינת את המרחב העירוני
הישראלי .החיבור של מלאכת היד העמלנית
עם הניקיון הצורני והמונוכרומי בא לידי ביטוי
באופן מובהק בסדרת חיתוכי נייר אובליים
לבנים המבוססים על פורטרט פניה של האמנית
( ,)2002ומהווים מעין "נשל" של דימוי אשר כמו
"קולף" מהנייר ,ונוצר לאחר שהתצלום נעלם.
שכבות הנייר השונות וזוויות החיתוך הרבות,
יצרו משחקי אור וצל אשר הדגישו את פוטנציאל
הדרמה וההשתנות הטמונים בגמישותו של
הדיוקן העצמי.
בתערוכת היחיד הראשונה שלה" ,אם תרצי"
(מוזיאון חיפה ,)2004 ,הפגישה ק"ק בין
זכרונותיה מבית הספר התיכון לבין עשייתה
העכשווית כאמנית רב-תחומית 1 .קירות
התערוכה נצבעו עד מחצית גובהם בגוון אפור

דיוקן עצמי #7
 ,2002חיתוך נייר ממוסגר ,נורת הלוגן,24x20 ,
אוסף מוזיאון ישראל ,ירושלים
פורטרט ושפם דג
 ,2001תצלום שחור לבן ואובייקט21x29.5 ,
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פורטרט עם מברשות שיניים
 ,2001תצלום18x25 ,

 1יהודית מצקל" ,אם תרצי" ,מתוך מרשים-סדרת תערוכות
לאמנים צעירים ,קטלוג תערוכה ,מוזיאון חיפה לאמנות,
 ,2005עמ' .51

אם תרצי ,מראה תערוכה
 ,2004מוזיאון חיפה
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האמביוולנטי כלפי דמות זו בתרבות המערבית
של המאות האחרונות ,אשר נתפשה בין השאר
כמכשפה וכמערערת על הסדר המגדרי "התקין"
והמקובל ,מזכיר את יחסי המשיכה-דחייה של
החברה עם חריגים באופן כללי – מחד ,יצר
הסקרנות והמציצנות להביט מקרוב על המוזר
והמאיים ,ומאידך רתיעה מנורמליזציה שלו
ומשילובו בחברה .נדמה כי קריסטל קרמברג
מצאה מקום להזדהות עם דמותו האיקונית של
הרצל ,האירופאי והציוני ,הזר והמוכר ,המהווה
גם סמל מקומי אך גם מביאה שמץ של ריחוק
ואאוטסיידריות.

הרצל ,רישום הכנה לרקמה
 ,2007הדפס דיגיטלי ,66x88 ,אוסף מוזיאון ישראל ,ירושלים
"ממסדי" ,ועל אחד מהם נתלו "תמונות מחזור"
המבוססות על מנהג תליית דיוקנאות קבוצתיים
של התלמידים הבוגרים במסדרונות בית הספר.
בעוד תמונות מחזור רשמיות מציגות תמהיל רב-
גוני של נערים ונערות ממגוון של רקעים עדתיים,
סוציו-כלכליים ומגדריים ,אשר "נכבשו" תחת כור
ההיתוך החינוכי ,הרי שתמונותיה של ק"ק
מורכבות אך ורק מדיוקנה העצמי בגווני שחור,
לבן ושקוף ,בשלל וריאציות והבעות .כך
מאכלסות פניה גם את תפקיד המנהלת ,המורות
והתלמידים בכיתות השונות ,כחולשת על ממלכה
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שהיא כולה שלה ,כאקט תוכחה ותיקון כלפי
המקום שהדגיש עבורה את זרותה כנערה.
השכפול העצמי של דיוקן האמנית מצא את
ביטויו גם בעבודה "בנות" ,המדמה רישום בגיר
על לוח כיתתי ירוק וישן .שתי נערות ,הנדמות
כשיקוף בבואתי האחת של השניה ,מאזכרות
את דיוקנן הנודע של הדוכסית גבריאל ד'אסטרס
ואחותה ,מאת צייר לא נודע מאסכולת פונטנבלו
הצרפתית ( ,1594אוסף מוזיאון הלובר ,פריס).
בעוד שבציור זה ,מתקיים אלמנט אירוטי מובהק,
דרך עירומן של האחיות וצביטת הפטמה של

Pincemi et Pincmoi #8
 ,2007צמר לבוד ,42x32x28 ,בשיתוף לושי אמנות
ופרוייקטים ,אוסף ליאון קופלר

האחת על ידי השניה ,הרי שציורה של ק"ק נדמה
כלוגו לפנימיית בנות מאופקת ויוקרתית ,וכשגופן
של הבנות מתואר עד קו המותן ,נותר רק
לדמיין היכן מונחות ידיהן ומה מעשיהן .הצבע
הלבן שאפיין תערוכה זו ,שלט גם בדגל ישראל
הרקום אשר מגן דוד פעור במרכזו ,ושארבעת
דיוקנותיה של האמנית משובצים בכנפותיו,
ובדיוקן רקום של פני האמנית אשר לבשה את
זהותו של בנימין זאב (תאודור) הרצל .מעניין
לראות כי דיוקן האמנית כהרצל מחדד את העניין
המתמשך של ק"ק דווקא בדמותה הקרקסית של
"הגברת המזוקנת" ( .)The Bearded Ladyהיחס

דמותו של הרצל תטופל בהמשך שוב על ידי
האמנית ,הפעם כהדפס דיגיטלי המחקה מפת
הכנה לרקמה ,המבוססת על דיוקן כמו -
רמברנדטי של חוזה המדינה 2.הותרת קלסתרונו
של הרצל כמצע לפעולה עתידית ,אשר אמורה
כמו לקרום לו עור וגידים דרך השחלת המחט,
ממזגת בין תחושת הפוטנציאל המושהה שלא
יבוא לידי מימוש ,לבין התכונה הפרדוקסלית של
תפירה-דקירה רפטטיבית לצורך החייאת הדימוי

 2ההדפס הדיגיטלי מבוסס על ציור דיוקנו של הרצל מאת
הברון יוסף ארפד קופאי פון דרטומה ,1899 ,המצוי באוסף משכן
הכנסת ,ירושלים.

בנות
 ,2005גיר על לוח120x240 ,
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בצביטה או התקוטטות בין הילדים המשחקים.
ק"ק התוודעה לסיפור זה הן בגרסתו הישראלית
כילדה ,והן בגרסתו הצרפתית כששמעה את
4
אמה מספרת אותו לביתה.
הכנסת ראשה הערוף של האמנית לתוך
סיטואציות אסוניות ,כטביעה כתוצאה
מהתהפכות סירה והסתבכות בתוך צמחיה
משתרגת ,לצד סצינות של רגיעה-לכאורה
כשכשוך באמבט בועות מלא עד גדותיו או בלב
מעגן סירות המכתר את צווארה כטבעת חנק,
מבהירים שוב את עניינה של קריסטל קרמברג
בהחדרת נרטיב מערער וספקני תחת כסות
מתקתקה ושובת עין.

הדב (מתוך הסדרה "הקרקס הלבן")
 ,2010פרט ,חיתוך נייר20x15 ,

האנושי .הכפילות הזו ,של מלאכת היד השקדנית
וכוונת "הפציעה העצמית" של האמנית את בת-
דמותה ,תחזור ותתגלם בעבודה "שלכת-פרויקט
מסע" ,רישום הכנה לרקמה המציג את האמנית
בחיק טבע כפרי כששדיה החשופים כמו נוטפים
כתמי דם על כפות ידיה ( ,)2006ובסדרת פסלוני
הצמר הלבוד "( Pincemi et Pincemoiצבוט-
אותי וקוט-אותי") ,אשר יצרה בשיתוף עם "לושי
אמנות ופרויקטים" (.)2006-2007
פרויקט זה מבוסס בחופשיות על משחק
התפקידים הילדותי והאלים ,המגולל מעשה
קונדס של החברים צבוט-אותי וקוט-אותי,
במהלכו מוטבע בים האחד על ידי השני ,והנחתם

משיכתה של קריסטל קרמברג לעולם הקרקס,
המהווה את זירת ההתרחשות הספציפית
של התערוכה הנוכחית ,נדמית טבעית וכהמשך
ישיר לעיסוקה המתמיד בהתחפשות
ובמתיחת גבולות המופע של הגוף.
בסדרת "הארלקינים" ,נטמעה ק"ק בדמויות
ליצניות שונות ,תוך התבססות על איורים
ספרותיים בהשראת הקומדיה דל-ארטה .גם
כאן ,טכניקת חיתוכי הנייר יוצרת כפילות ערכית
ברוחן של הדמויות – מחד ,הן אמורות לשאת חן
ולשעשע את המתבוננים ,אך גופן המפולח
למעשה כמו מביא לאובדנן ,ונדמה כי הן מרחק
רגע קט מלהיקרע ולהתפוגג 5.בהישענה על
אמנות חיתוכי הצלליות ,שהיתה נפוצה בחוגי
האריסטוקרטיה המערביים מאמצע המאה
ה ,18-מספקת האמנית נראות אמביוולנטית למי
שזהותו כמו תלויה באור הזרקורים ,בצורך לבדר
ולספק את קהלו ,ושבשאר הזמן נדמה כי קיומו
חלקי וחסר ,כאותה קלישאת "הליצן העצוב",
אשר שמחת חייו מתקיימת רק מול קהל הצופים.

 3יניב שפירא" ,דיוקן עצמי בעשר מערכות" ,טקסט תערוכה ,Pincemi et Pincemoi ,הקיבוץ – גלריה לאמנות
ישראלית ,מאי-יוני 4 .2007 ,טלי כהן-גרבוז" ,צבוטותי וכותותי הלכו לים".Ynet, 14.6.2007 ,ג  5נטע גל-עצמון" ,דמותו
של האמן כאנטי-גיבור" ,טקסט תערוכה ,נייר עבודה  -ליאת לבני וסלי קריסטל-קרמברג ,גלריה החדר ,ספטמבר-
אוקטובר.2010 ,

ארלקינו (החרב האימפוטנטית)
 ,2009חיתוך נייר40x26 ,

השניות בין רגעי השיא ואהבת הקהל ,לבין חיי
היום-יום הרגילים וחסרי הזוהר ,נרמזת גם
בכותרת התערוכה ,Charivari ,המקובלת כיום
לתיאור המולה גועשת ועליזה של כניסת ליצנים
לבמת המופע .למעשה ,מקור המונח קודם
לעולם הקרקסי ,והוא מתאר מנהג מערבי ימי-
ביניימי המתייחס לליווי קקופוני עממי ורועש,
לעתים בסירים ומחבתות ,אשר נועד ללעוג לזוג
שזה עתה נישא בנישואים שאינם מקובלים על
החברה ,או להפגין בוז כלפי בוגדים וחוטאים,
גברים ונשים ,שמעשיהם נתפסו ככאלה שלא
עומדים באמות המוסר של קהילתם ,ולהשפילם
בציבור.

בתערוכה  Charivariמגלמת קריסטל-קרמברג
מגוון תפקידים הקשורים בעולם הקרקס ,ומביימת
את הרגעים שלפני ,או אחרי ,המופע הגדול.
ק"ק מתעדת עצמה במהלך כיסוי פניה במדבקות
קעקוע ,כמכינה עצמה ליום עבודה נוסף בדמותה
האקסצנטרית של "האשה המקועקעת",
המושכת מבטים סקרניים מסביבתה המזועזעת.
בעבודת וידאו אחרת ,לובשת האמנית כסות
מרובת עיניים ,הנדמית גם כשיריון קשקשים
רוטט ,מסקרן ומבהיל ,אשר תזוזתו יוצרת רחש
מרשרש כשל נחש המרגיש בסכנה .אם העיניים
הן ראי הנשמה ,הרי שכאן מסתתרת ק"ק תחת
ארשת הרואה ואינה נראית ,המגינה על עצמה
ממבטיו הננעצים של קהלה החקרני.
ביצירות נוספות ניתן לראות את המשך העיסוק
בחיטוט העצמי והפגיעה הגופנית ,אשר העסיקו
את קריסטל קרמברג בעבר :בעבודת נייר בגודל
כמעט-טבעי ,שוכבת דמותה המחוררת של
האמנית על מיטת פקיר ,כמי שמסמרים רבים
פילחו את גופה ,למען התעלות רוחנית
מדיטטיבית או לצורך הדגמת המעשה
הפלאי לקהל צופים מבועת .בעבודת הוידאו
"העוזרת של זורק הסכינים" ,הופכת האמנית את
שדה ללוח מטרה ,בו ננעצים סכיני דמה ,כאקט
מצ'ואיסטי ,חד וברוטלי המטיל את שליטתו
החודרנית על חלקת הבשר הנשית והרכה.
גם דמותה הגמישה של נערת הגומי ,אשר גופה
נמתח אל מעבר לגבולותיו האפשריים של הגוף,
מדגימה את יציאתה מגדרה של אמנית המופע,
המעוניינת להפנט את סביבתה ולכשף אותו
תחת מעטה של קסם זול ואשליה שקופה.
שגיא רפאל
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Charivari
מחורר והיא כמו שוקעת במצע המסמרים ,עליו היא

ומטמיעה את דמויותיה אלה באלה ,כשהיא יוצרת

הרועשת של האקרובטים והליצנים לזירת

את פעולתה מתערוכות קודמות ,בהן עסקה

אמורה לשכב מבלי להיפגע ולהתרומם שלמה.

את קהל הקרקס .הרישום נעשה בדיו דרך מגזרת

הקרקס .ה"קרקס" ,אותו מפיקה האמנית סלי

בדיוקן עצמי ,בעבודת יד מיומנת ,הנשענת על

בעבודה "( Snakeskinנשל") ,גם היא עשויה

נייר המשמשת שבלונה ,שחתכיה צרים כמו

( Charivariשאריוארי) ,כך מכונה כניסתם

בתערוכתה הנוכחית ממשיכה קריסטל קרמברג

קריסטל קרמברג בתערוכתה ב"גלריה הקיבוץ",

מסורות אירופיות בנות מאות שנים.

בטכניקה של חיתוכי נייר ,ניסתה האמנית

חרכים .דרך החרכים הללו מצטיירות

מזמן קהל צפוף ורב ,שיגדוש את מושביו מקצה

באחת התערוכות שלה החייתה האמנית דמויות

להפריד את הדימוי מן המצע ,אך קשיי הניתוק

ונעלמות הדמויות שוב ושוב בעצם תהליך

קיר הכניסה אל הקצה האחר.

מה"קומדיה דל-ארטה" .הפעם משמש לה

הותירו את הדימוי כמו נשל רפה וחסר גוף.

התהוותן .אפו של הליצן הקרקסי דבק פה ושם,

כך ב ( Effacerלמחוק) ,רישום בטוש על נייר

הקרקס ,עם המסורות השונות שלו ,לביטוי תמות

דומה שהאמנית שואלת מהו קיומה ,מהי זהותה

באחדות מהפנים הצפופות-נעלמות הללו.

ללא סביבה שתגדיר אותה.

בפתיחת התערוכה תופיע סלי קריסטל קרמברג

שמידותיו  666ס"מ על  33ס"מ ,התלוי על גבי

מעולמה :אמן וקהלו – הדואליות הבלתי

טפט המכסה את קיר הכניסה כולו ,בדוגמה של

אפשרית שבה נדרש האמן לחשוף את עצמו

במיצג ,שיתרחש במעבר הצר המוליך לפנים

פסי אורך בצבעי אדום ולבן ,כמו היו אלה יריעות

ולברוא את עצמו ,בעודו מתבונן בעצמו.

ה"( Reptile-זוחל") היא עבודת וידאו שבה

הגלריה .היא תשלח את שתי ידיה החשופות דרך

אוהל הקרקס .הרישום ,על גודש פרצופיו ,יוצר

החשיפה מדויקת וכואבת ,כרוכה תמיד בבדידות.

מופיעות פניה של האמנית ,עליהן מודבקות

חורים עגולים שפתחה במחיצת ברזנט לבנה,

תחושה של המון קהל הממלא את המרחב .בזירה

ועם זאת האמן תלוי בקהל ,לפרנסתו ולאישור

בצפיפות עיניים ,כמו שריון .האמנית מרעידה את

כשהיא חבויה מאחורי המחיצה ועיניה קשורות.

עצמה (חלל הגלריה) נוכחים אקרובטים ,פקיר,

זהותו ,שהיא מטבעה חמקמקה.

פניה שמתוכן מבליחות עיניה האמיתיות ,אותן

במצב זה היא תגשש את דרכה ,לעבר שולחן

"אישה אקורדיון" המנפחת שרירים,

הפעם מייצרת האמנית את דמויותיה בשחור

היא עוצמת מרוב פחד .היצור מרובה העיניים

הערוך מולה.

אסיסטנטית של זורק סכינים מופיעה במבצע

לבן .דמויותיה חושפות שרירים ,מגלות ארוטיות,

תלוי למעשה בקהל – הוא נועץ בו את עיניו ,אך

קהל הצופים שיבוא לפתיחת התערוכה יפגוש

מרהיב של החדרת חרבות לשדה ,דב ונציג

גדולות מעצמן .כזו היא "האישה אקורדיון",

בה בעת חושף את עצמו לעיני הקהל ,שבו הוא

אותה דרך כל דמויותיה .היא עצמה תחשוף רק

למשפחת הזוחלים ,אשת קעקועים וכמובן גם

השרירנית העשויה ממגזרת נייר ,אשר נפתחת

מתבונן בהמון עיניו .השריון שלו ,האמור להגן

את ידיה ,שאותן תכסה בנעצים.

פריק-שואו.

מ 173 -ס"מ ל 240-ס"מ ,מלווה בהתמתחויות

עליו ,למעשה מפקיר אותו.

כל אנשי הקרקס הם שכפולי דמותה של

ובחיתוך המאיימים לקרוע אותה.

האמנית :בתצלום ,בווידאו ,ברישום דיו על נייר,

האישה "פקיר" ,העשויה מחיתוכי נייר ,נטמעת

בעבודת הרישום  Effacerמשכפלת עצמה

בפיסול ובמגזרות נייר.

במצע המסמרים עליו היא שוכבת ,גופה נעשה

האמנית בהבעות שונות מול קהל הצופים,
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יעל קיני ,אוצרת.
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Effacer
33x666, Marker on paper , טוש על נייר,2012
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Fakir
Detail ,paper-cut , חיתוך נייר, פרט,2012

Fakir
Detail ,paper-cut , חיתוך נייר, פרט,2012
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Fakir
158x90 ,Paper-cut , חיתוך נייר,2012
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Snakeskin
30x40 cm ,Paper-cut , חיתוך נייר,2012
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The Acrobat
100x60 ,Sewn canvas,  קנווס תפור,2011

20
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The Accordion Lady
13.5-14.5x7, Paper-cut , חיתוך נייר,2012
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The Magician's Assistant
120x120, Photograph on styrofoam , תצלום על קלקר,2012
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Freaks #4
Detail, pins on b&w photograph, felt , לבד, סיכות על תצלום שחור לבן, פרט,2012

26

29 Freaks #3, #4

21x21 ,Pins on b&w photograph, felt,  לבד, סיכות על תצלום שחור לבן,2012

Freaks #1, #2
21x21 ,Pins on b&w photograph, felt,  לבד, סיכות על תצלום שחור לבן,2012
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The Reptile Man Touching / The Reptile Man
Stills from videos , עבודות וידאו,2012

The Bear
Stills from video , עבודת וידאו,2012
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33 The Knife Thrower's Assistant
Stills from video , עבודת וידאו, 2012

The Tattooed Lady
Stills from video ,עבודת וידאו, 2012
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entrance to the circus ring. In fact, the
origin of the term precedes the world of the
circus, and refers to a Western, medieval
folk custom in which the community gave
a noisy, discordant mock serenade, also
pounding on pots and pans, at the home of
newlyweds to demonstrate disapproval of
socially unacceptable marriages or to show
contempt and publicly humiliate unfaithful
and sinful men and women, whose acts
were perceived as not upholding the moral
standards of their community.
In the exhibition "Charivari" Krysztal
Kramberg personifies a variety of roles
associated with the circus world, staging
the moments before or after the big
performance. KK documents herself in the
act of covering her face with tattoo stickers,
as though preparing herself for another
day's work as the eccentric figure of "The
Tattooed Lady", who attracts curious looks
from her shocked vicinity. In another
video work, the artist dons a garment with
multiple eyes, which looks like a vibrating,
intriguing and startling scale armor, whose
movement produces a rustling sound, like
a snake sensing danger. If the eyes are the
windows to the soul, then here KK hides
under the persona of the invisible woman
– seeing yet unseen, protecting herself
from the piercing gaze of her inquisitive
audience.
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Other works present Krysztal Kramberg's
continued preoccupation with self
examination and physical mutilation that
she also addressed in her previous works:
in a large, almost life-size, work on paper,
the perforated figure of the artist is laid
on a fakir's bed, as though many nails
had pieced her body in order to achieve a
meditative spiritual transcendence or in
order to demonstrate the miraculous act
before a horrified audience. In another
video work "The Knife Thrower's Assistant",
the artist turns her breast into a target
board, stabbed by false knives, in a
machoist, sharp and brutal act that casts
its penetrating domination on the soft and

Two Headed Arlequin
2009, Drawing on cardboard, 35x20

Pierrot, "The White Circus"
2010, Paper cut, 20x15

feminine flesh. The limber figure of "The
Contortionist", whose body is stretched
beyond the body's possible boundaries,
illustrate how the performer goes above
and beyond in the hope of mesmerizing
her audience and bewitching it with
cheap magic and a transparent illusion.
A paper scroll spread across the

exhibition's entrance wall, imprinted
with faded outlines and traces of human
presence, serves like a faint phantom
audience of sorts and frames the
theatrical arena as a solitary place that
externalizes the individual's longing to
have her presence validated by a passing,
faceless crowd.
Sagi Refael
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drowning as a result of the overturning of a
boat and entangling in intertwined plants,
alongside scenes of supposed calm like
relaxing in an overflowing bubble bath or
at the heart of a boat marina surrounding
her neck like a garrotte, highlights time
after time Krysztal Kramberg's interest
in the presentation of an unsettling and
questioning narrative under a saccharine
and appealing guise.

Autumn Fall-Journey
2006, Cross stitching chart, digital print, 168x172
return and manifest itself in the work
"Autumn Fall-Journey", a cross-stitching
chart depicting the artist in the rural
countryside, while her bare breasts seem
to be dripping blood stains on her palms
(2006), as well as in the series of felt
sculptures "Pincemi et Pincemoi", which
she created as a collaboration with Loushy
Art and Projects (2006-2007). This project is
loosely based on the childish and violent
role-playing game "Adam and Eve and

Pinch Me", which starts with the recounting
of a mischievous scene in which one of
the friends "Pinch-me" and "Punch-me"
is drowned in the sea by the other, and
ends with the pinching or punching of the
playing kids.3 KK is familiar with this game
both in its Israeli version as a young girl
and in its French version which she later
heard her mother tell her own daughter.4
The insertion of the severed head of the
artist into catastrophic situations, like

Krysztal Kramberg's fascination with the
world of the circus, which serves as the
specific arena of events in the current
exhibition, seems like a natural and direct
progression of her ongoing preoccupation
with dressing up and pushing the body's
performative boundaries. In the series
"The Harlequins", KK assimilated herself
in the figures of different clowns, based
on literary drawings inspired by the
Commedia dell'Arte. Here too, the paper
cutting technique creates essential duality
in the nature of the characters – on the
one hand, they are supposed to enchant
and amuse the viewers, yet their pierced
bodies seem to bring about their demise,
and they look moments away from tearing
and dissolving.5 Relying on the art of
silhouette cutting, which was prevalent in
Western aristocratic circles in the early 19th
century, the artist provides an ambivalent
appearance to those whose identity
depends on the spotlight and the need to

Pincemi et Pimcemoi #2, #7
2007, Felted wool fiber, 30x14x42 & 50x30x40,
Collaboration with Loushy Art & Projects,
Private collection, Israel

entertain and satisfy their audience, while
the rest of the time their existence seems
partial and lacking, like the cliché of the
"sad clown" whose joie de vivre only exists
in front of a viewing audience.
The contrast between the moments of
elation and the love of the crowd and the
ordinary, lackluster daily life is also implied
in the exhibition's title "Charivari", used
today to describe the cheerful, boisterous
mayhem that accompanies the clowns'

3

Yaniv Shapira, "Self Portrait in Ten Acts", Pincemi et Pincemoi, exhibition text, HaKibbutz – Israeli Art Gallery,
4
Tel Aviv, May-June, 2007. Tali Cohen-Garbuz, "Pincemi et Pincemoi Went to the Beach", Ynet, 14.6.2007.
5
Neta Gal-Azmon, "The Image of the Artist as an Anti-Hero", Paper Work – Liat Livni and Sally Krysztal
Kramberg, exhibition text, The Heder Gallery, Tel Aviv, September-October, 2010.
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In her first solo exhibition, "If You Will It"
(Haifa Museum of Art, 2004) KK brought
together her high school memories with
her current practice as a multidisciplinary
1
artist. The walls of the exhibition space
were half-painted "institutional" gray and
one of them featured "class photos", based
on the custom of displaying graduates'
group portraits along the school's hallways.
Whereas official class photos present a
heterogeneous blend of boys and girls from
a variety of ethnic, socio-economic and
gender backgrounds, compressed in the
pedagogic melting-pot, KK's photographs
are composed exclusively of her selfportraits in the shades of black, white and
transparent, in a myriad of variations and
expressions. Thus, her face populates the
roles of headmaster, teachers and students
in the different classes, dominating a
kingdom which is all-hers, as an act of
admonishment and rectification of the
place that stressed her foreignness as
a young girl. The self-duplication of the
artist's portrait also found expression in
the work "Girls", which simulated a chalk
drawing on an old green blackboard.
Two girls, who look like a reflection of
one another, bring to mind the renowned
double portrait of the Duchess Gabrielle
d'Estrées and her sister, by an unknown
painter from the French Fontainebleau
school (1594, Louvre Museum Collection,

Paris). While this painting has a distinct
erotic element, conveyed by the nudity of
the sisters and the pinching of the nipple
of one by the other, then KK's painting
resembles a logo of a prestigious and
demure girls' boarding school, and since
the girls' bodies are depicted only from
the waist up, one can only speculate as to
where their hands may be and what they
might be doing.

Portrait with Open Eyes
2001, B&W photo collage, 21x29.7

The white color that commanded that
exhibition also dominated the embroidered
Israeli flag which had a Star of David
cut in its center and four portraits of the
artist in its margins, and the embroidered
portrait of the artist as Benjamin Ze’ev
(Theodor) Herzl. It is interesting to note
that the portrait of the artist as Herzl
underscores KK's ongoing interest in the
grotesque figure of "The Bearded Lady".
The ambivalent attitude towards this figure
in Western culture over the last centuries,
which was perceived among other things
as a witch and as undermining the "proper"
and acceptable gender order, resonates
society's push-pull relationship with freaks
in general; on the one hand, the curiosity
and voyeurism pulling to get a good look at
the strange and intimidating, and on the
other hand, aversion from its normalization
and integration in society. It seems
that Krysztal Kramberg found a place of

1
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identification in the iconic figure of Herzl
who was European and a Zionist, foreign
and familiar, who is a local symbol but also
introduces distancing and an outsider's
quality.

Yehudit Matzkel, "If You Will It", in Marshim Series,
exhibition catalogue, Haifa Museum of Art, 2005,
page 71.

Class Picture, 2004,
Paper cuts on plexiglas, 110x140

The figure of Herzl will be addressed again
by the artist later on, this time as a digital
drawing emulating a cross-stitching
pattern, based on a "Rembrandtesque"
portrait of the Visionary of the State.2
The act of leaving the features of Herzl
as the basis for a future action which is
supposed to lay sinews and cover with skin
by the threading of a needle, amalgamates
the sense of a delayed potential that will
never be fulfilled with the paradoxical
character of repetitive sewing/puncturing
with the purpose of resurrecting the human
image. This duality of the painstaking
handicraft and the "self mutilation" the
artist inflicts upon her own image will

Flag, 2004, embroidery on cloth, 70x100,
Collection of the Haifa Museum of Art

2

The digital print is based on a portrait painting
of Herzl by the Baron Joseph Arpad Koppay von
Dretoma (1899), in the Knesset Collection, Jerusalem.
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Through the Looking-Glass,
and What Sally Found There
For over a decade Sally Krysztal Kramberg has been creating a rich body
of work - a mirror room of sorts, which reflects and fractures different artistic
images based on her self-portrait. The solo exhibition "Charivari" (HaKibbutz
Israeli Art Gallery, Tel Aviv, December 2012) accompanied by this artist's
book, provides an excuse for a profound examination of the stratified facets
of this leitmotif in her oeuvre.
Although Krysztal Kramberg (KK) graduated
from the Photography Department at
HaMidrasha Beit Berl College of Art (2002),
it seems that the figurative–concrete
representation of her body merely serves
as her point of departure, from which ways
of interpreting the "self" branch off to freer
avenues.
It is possible to identify the nascence of
her interest in the corporal image already
in a series of photographs from early 2000,
which depict KK thighs and groin while
different objects, dolls and kitchen utensils
glimpse from the recesses of her lower
body. The overhead view characterizing this
series allows the viewer to think of the artist
as the puppeteer in an intimate theater,
pulling the strings of the image's narrative.
Later that year, KK started creating an
"expressions lexicon" of sorts, in which she
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further elaborated the connection between
the object and the body, using domestic
objects to create seemingly humoristic
portraits that employ, among other things,
a tooth brush to create eyebrows, belt
buckles as glasses or cotton swabs and
plastic fish as moustaches. However,
alongside the playfulness conveyed in these
portraits, they also allude to the distortion
and deformation of the body, which will
later become more prominent. By that
point the artist already knew that she will
not be contented with the two-dimensional
surface of the photo paper, and so she
came up with collagist portraits, in a
technique of a three-dimensional layers
embossment, in the desire "to craft the
photograph", as she puts it.

Self portrait #9
2002, Framed paper cut and hallogen, 24x20,
Collection of The Israel Museum, Jerusalem

Krysztal Kramberg's affinity with various
craft techniques that were usually
perceived as "inferior" to the "intellectual"
avant-garde art before the hierarchychallenging Postmodernist era, stems from
the cultural climate that surrounded her
childhood. Since she came with her family
from France to Israel at an early age, KK
experienced the disparity between the
traditional and meticulous aesthetics of her
Parisian surroundings and the unadorned
and shabby functionalism typical of the
Israeli urban space. The juxtaposition of the
labor-intensive craft and the formal and
monochromatic cleanness is manifested in
a series of white and oval paper-cuttings,
which are based on the artist's portrait
(2002) and form an image "slough" of sorts,
as though it was peeled from the paper
and created after the photograph had
disappeared. The different layers of paper
and multiple cutting angles created a play
between light and shade that underscored
the potential of drama and transformation
held in the flexibility of the self-portrait.

Portrait with Cotton Swabs
2001, Photograph, 21 x29.7
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