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"להצטלם", מכללת הדסה, ירושלים.  

"טריטוריות", Malmo Konsthal, מלמו, שבדיה, אוצר: אנסלם פרנק.  2004
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תואר ראשון )הצטיינות(, המחלקה לצילום, המסלול לוידאו,  1999-1995 

בצלאל - אקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים.  

 

פרסים ומלגות

פרס עידוד היצירה מטעם משרד המדע התרבות והספורט.  2008

פרס מטעם קרן גשר לקולנוע עבור הסרט ירושלים יומן שדה.  2008

פרס האמן הצעיר - משרד החינוך והתרבות.  2004

מלגת קרן התרבות אמריקה-ישראל.  2004-1998
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"תסבוכת", תא-עשייה, סדנאות האמנים, ירושלים, אוצרת: טל יחס.  

"בקרת נזקים", הקרנת וידאו, מוזיאון בת ים לאמנות, בת ים.  

"ציונה", ערב הנעילה בארועי מנופים, השוק העיראקי, מחנה יהודה, ירושלים,   

אוצרת: הילה סמולנסקי.  

"טליתא, קומי!", חלון הראוה של המשביר לצרכן, ירושלים, אוצרת :שרון בלבן.  2009

תערוכת זוכי פרסי משרד המדע התרבות והספורט, המשכן לאמנות, עין חרוד,    

אוצרת: גליה בר-אור.  

"לכל גוף יש צל", גלריה דוויק, ירושלים, אוצרת: אירנה גורדון.  



על  מצביע  הוא  משמעותית:  אמביוולנטיות  בתוכו  מכיל   )Abjection( "בזות" 
ידי קיא,  נוצרת על  ודוחה, אך בו זמנית גם מושך ומרתק.3 דחייה  משהו דחוי 
שתן, צואה, דימום ווסתי - כל מה שחוצה את הגבול בין הפנים לבין פני השטח, 
בין הנושא והמושא, בין ה"אני" לבין האחרים. אם משהו דוחה אותנו, אנו - בו 
זמנית - איננו רוצים להתבונן בו, אבל גם מוכרחים להתבונן בו, כיוון ש"דימוי" 
הדחוי מושך אותנו )אפילו זה של קיא, צואה, ציפורים או חתולים מתים, שאנו 
לעיתים רואים ברחובות ערינו; אבל גם של הגוף החולה והמעוות(. הדימוי כמעט 
דוחף את עצמו אל תוך מוחנו, הוא בוהק יותר מהמציאות שסביבו, יותר מדהים, 
ודחייה  אנו מתמודדים עם משיכה  בלבן,  גם מרתק. במקרה של  מכאיב, אבל 
אקסטטיק,  בסרט  שקורה  )כפי  ומושך  מפחיד  מעוות  גוף  עם  פוסקות,  בלתי 
)שהוא  ש"מעופה"  למרות  המתה,  מהציפור  גועל  חשים  שאנו  ייתכן   .)2000
למעשה דימוי מצולם במים של ציפור "שגרמו לה לעוף"( נראה אמיתי ויפהפה. 
כאב, אבל המראה של המיץ  ואנו מקשרים סחיטת תפוז על החזה עם  ייתכן 
Blow up בסרט  מפי הטבעת  גזים  באמצעות  נייר  גליל  ניפוח   הזורם מרתק. 

נראית גועלית, אבל המראה עצמו משעשע ומהפנט. 
יתר על כן, נראה שקיימת קרבה מפתיעה בין הגוף לבין החפצים המוצגים, 
שנראים אף הם גופניים מאוד. הוצאת התוך של הלחם כדי ליצור נעל נראית 
מאוד  גופנית  צורה  מקבל  אותו  לתפוס  ניתן  שלא  המים  זרם  הלחם;  כחילול 
וקונכיית הפסטה נראית עדינה וחסרת ישע. ניתן למצוא גם אנלוגיות ויזואליות 
בין הגוף והנוף, כפי שקורה במקרה של השביל המסומן בתוך השיער )שביל, 
1998(. דמיון מפתיע נוסף מופיע באחד מהסרטים בסדרה נופים ביתיים, בו כוס 
פלסטיק כחולה מלאה במים אותה מחזיקות ידיים, גורמת לאסוציאציה מיידית 
של עצמות חזה בצילום רנטגן )ללא כותרת )כוס(, 2002(. למעשה, אין המדובר 
רק בדוחה, אלא גם בתחום האסוציאציות הוויזואליות הנגרמות על ידי חפצים 
רגילים. מנקודת מבטה של האמנית, חפצים אלו )אבל גם חלקי גוף( מנהלים 
חיים סודיים משל עצמם. נראה שקיימת שאלה בנוגע לגבול בין מה שחי לבין מה 

שמת, כמו גם רמיזה שהגבול לעיתים אינו ברור. כך, האמנית יוצרת פנומנולוגיה 
ספציפית של הגוף ושל החפצים, מנסה להגיע למהות שלהם, אבל מנסה גם 
למצוא את הבלתי רגיל בדברים הנראים רגילים, כלומר בדברים השייכים לתחום 

החיים היומיומיים )זה, יותר מכל, נוגע לסרטים מסדרת נופים ביתיים(.
בספרה יום  היום  חיי  של  פילוסופיה  מציעה  בראך-צ'אינה   ג'ולנטה 
Szczeliny Istnienia )סדקים בקיום(. הסופרת כותבת: "הבסיס לקיומנו הוא 
מלאי  אנו  מאוד,  כחשובה  הקיום  עובדת  את  חווים  שאנו  כיוון  יום.  היום  חיי 
התפעלות בכל פעם שאנו מגלים שאנו מבזבזים אותה על דברים תפלים. לכן, 
חיי יום יום המהווים את הרקע האקזיסטנציאלי לאירועים מדהימים להם אנו 
אינם  מימדיהם  הכל.  את  לקבוע  עשויים   - לשווא  קרובות  לעיתים   - מצפים 
חשובים. התדירות שלהם גבוהה. לא מבחינים בהם."4 למעשה, דבר אינו קיים 
ללא חיי היום יום, ללא חיי היום יום לא היינו מבינים את חשיבות הדברים הבלתי 

רגילים, המדהימים והגדולים.
לקשר  ניתן  אותן  "מפלצות",  אורבות  הללו  יום  היום  בחיי  זאת,  עם 
עצמם,  משל  חיים  חיים  כי  שנראה   - החפצים  האין  בלבן.  של  לעבודותיה 
למסוכנים?  מכך  כתוצאה  הופכים   - ל"נושאים"  מסוים  במובן  שהופכים 
חשיבות,  חסרי  נראים  שהם  ולמרות  שלנו,  יום  היום  בחיי  חיות  "מפלצות" 
אותנו.  להפחיד  עשויים  הם  בלבד,  קל  מאמץ  ודורשים  טריוויאליים,  רגילים, 
ברוב המקרים, אנחנו לא שמים לב לדרמה של היום יום. נקיונות בלתי פוסקים, 
זמני הארוחות, הדינמיות של החיים הנגרמת  ידי  מקצבי היום הנקבעים על 
לאחריהן,  והניקיון  הארוחות  הכנת  בעת  ההמולה  שלנו,  הביולוגיה  ידי  על 
עם  המלחמה  או  אוטובוס  אחרי  ריצה  כמו   - דרמטיים  אך  רגילים  אירועים 
מהומת הלכלוך שתמיד נוצרת מחדש - כל אלו, טוענת ג'ולנטה בראך-צ'אינה 
אנו  יום.  היום  בחיי  שורשינו  קיום  את  מוכיחים  ואלו  וטרחה  מהומה  הם   -
נידונים למהומה וטרחה ואלו "מקבעים את חיי היום יום בסדר המטאפיסי של 

הדברים, בו הקיום נלחם כנגד הריק".5

ההאיקו הויזואלי של שרון בלבן 

איזבלה קוולצ'יק

ניתן   )1971 בשנת  )נולדה  בלבן  שרון  הישראלית  האמנית  של  עבודותיה  את 
המסך  על  ומציגים  מאוד  פשוטים  כעיקרון  הסרטים  נעות.  כתמונות  לתאר 
או  חפץ  גוף,  של  נבחר  חלק  כלל  בדרך  החושפים  קצרים,  קולנועיים  רשמים 
פריט או שילוב של איבר גוף וחפץ, אולם כתוצאה משיטת הצילום, נקודת מבט 

מסוימת ורטט מסוים, התמונות הופכות להאיקו ויזואלי.
בלבן משתמשת בחפצים יומיומיים, פרטים מתוך הסביבה הטבעית של כל 
אחד, פירות או מוצרי צריכה אחרים, ומנצלת את נושא הקרבה בין הגוף לבין 
החפצים. היא מפסלת נעל מתוך לחם )לחם, 1997(, סוחטת תפוז מתוך חזה 
)תפוז, 1997(, ובסרט אחר היא מכניסה תפוז אל פיה ומשנה אותו ללשון )לשון, 
1998(. בסרטים אחרים, בלבן מקימה לחיים - אם כי רק למראית עין - חומרים 
דוממים, למשל על ידי הצגת צורה דמוית גוף אדם הנוצרת על ידי מים הזורמים 
מברז )בסדרת הסרטים נופים ביתיים, 2002(. בסרטים אלו, אפילו ציפור מתה 

)ציפור, 2005( או קליפת בננה )בננה, 2005( מעופפים בשמיים.
נופים  יש את החיים שלו כאן. באחד מהסרטים בסדרת  נראה שלכל דבר 
ביתיים, קונכיית פסטה נדמית כיצור ימי כשמשב רוח קל מניע אותה וכשהיא 
מתנודדת על פני המים, אולם נוצרת גם האסוציאציה של דבר מה גופני מאוד, 
אולי אפילו דבר מה המתקשר אל איברי המין הנשיים. לב עשוי מג'לי אדום )לב, 

1999( רוטט ופועם כאילו היה אמיתי.
הפין  עצמאיות.  כישויות  נראים  הסרטים,  מן  בכמה  המוצגים  גוף,  איברי 
או הישבן של האנשים המבצעים פעילויות יומיומיות )צחצוח שיניים, שטיפת 
 .)1999 ותחת,  )בולבול  מבעליהם  נפרדים  וכחלקים  כמתמרדים  נראים  כלים( 

מנסה  שהיא  או   )2000 )ג'ורג',  רוקדת  דמות  של  וישבן  לגב  צורתה  משנה  יד 
נראית לשון  )בחוץ, 2001(,  )מגהץ, 1997(. באחד הסרטים  להתקבע על מגהץ 
משורבבת מתוך הפה מובילה את בעליה ברחבי העיר ועקב צילום הקלוז-אפ, 
הלשון נראית מגונה בנוף המוצג. בלבן יוצרת בני כלאיים מאיברי גוף, ולעיתים 
בסרט  כפי שקורה  וחפצים,  גוף  נובעת משילוב  שנוצרה  הכלאיים  בת  הדמות 
יחפות  רגליים  לכפות  מחוברות  תרנגולת  שוקי  בו   ,)1998( פולקע  שכותרתו 
כאילו היו עקבים. למעשה, מיתוסים שונים הנוגעים למפלצות בתרבות שלנו 
מתייחסים לניפוץ החלוקות בין המינים ולשאלה מהו הגבול בין האנושי ללא 
גופנו  של  הסייבורגי  האופי  יותר,  לנזיל  בהדרגה  הופך  זה  גבול  כיום,  אנושי. 
שהגוף  מראה  בלבן  בסרט,  הטבע.1  של  כפרשנות  מוצג  עצמו  והטבע  מודגש 
ניתן לשנות את צורתו  הטבעי הוא בדייה ושבדומה למסר התרבותי המודרני 

ולהתאימו לצרכים שונים.
הסרטים, המתייחסים לדרך בה אנו חווים את גופינו, נעים על הגבול שבין 
יופי וגסות, חלקם מזכירים תחושות של כאב או של פגיעה. כאשר מתבוננים 
ביד "המתיישבת" על מגהץ אי אפשר שלא לתהות האם המגהץ חם והאם היד 
עומדת להיכוות. חיתוך של פלח תפוז הנמצא בפיו של מישהו, הדומה בצורתו 
ללשון, נראה אכזרי וכואב. יש בכך משהו מעורר דחייה. על פי ג'וליה קריסטבה, 
הדבר החשוב ביותר לביסוס יישות מתרחש בהתבסס על גבולות בלתי ברורים 
פנים  בין  הגבולות  את  להגדיר  היכולת  מחוסר  כתוצאה  למושא.2  הנושא  בין 
וחוץ הגוף, בדומה לחוסר היכולת להגדיר בברור חוויות שבין כאב להנאה, שולי 
על  נוצרת  סובייקטיביות  "העצמי".  בהגדרת  מכריעות  לנקודות  הופכים  הגוף 
דברים  ושל  לגבול  דברים שמחוץ  של  ודחייה  רציף  כשלם  הגוף  של  חישה  ידי 
זה מה שגורם ללשון המשורבבת להיראות  הנחשבים מלוכלכים או מזוהמים. 
טוענת  קריסטבה  סגור.  כמשטח  הגוף  אשליית  את  נוגדת  שהיא  כיוון  מגונה, 
אנו  הגוף,  יציאות  את  דוחים  אנו  שלנו,  "העצמי"  את  מגדירים  אנחנו  שכאשר 
זונחים אותן כיוון שהן ההוכחה לצורתנו הפתוחה, הבלתי מוגדרת. עצם המונח 



בדיוק מדובר, כיוון שההאיקו הטובים ביותר אינם מאפשרים פרשנות מדויקת, 
אלא משאירים בקורא תחושה בת חלוף שהמשורר תפס דבר מה חשוב. את 
רגיל של  ייצג את האופי הבלתי  בה האמן  לתמונה  לעיתים  ההאיקו משווים 
העולם הרגיל בהתגלמותו הטריוויאלית ביותר. האיקו נקשר לפילוסופית הזן, 
והוא מבטא הערצה לעולם הזה, גם לאלמנטים וצורות החיים הרגילים ביותר 
שבו. כך גם המקרה של בלבן, שסרטיה הם מעין האיקו המהלל את הגוף ואת 
החפצים; הם מציגים מציאות באנאלית, רגילה ואפילו דוחה, אבל זוהי מציאות 

בה הם מאפשרים להבחין באופי החיים והעולם.

1  J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, London 
1990. Polish translation: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, 
translated by K. Krasuska, Wyd. Krytyki Politycznej, Warsaw 2008.

2  Julia Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, translated by L.S. 
Roudiez, New York 1982. Polish translation: Potęga obrzydzenia. Esej o 
wstręcie, translated by M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007.

3  Kristeva, op.cit., p. 61.

4  Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1998, 
p. 55.

5 Brach-Czaina, op. cit., p. 78.
6  Ernst H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial 

Representation Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, 
translated by J. Zarański, PIW, Warsaw 1981.
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במובן של התמודדות כנגד הריק והדברים שאין לשנותם - חלוף הזמן, הכוח 
החבוי בקיום הגופני אשר בה בעת הינו כח גם חיוני וגם הרסני )למעשה, חיינו 
מן  יש הרבה  לשנותו(, למחשבותיה של  בראך-צ'אינה  לסיום שאין  מוכוונים 
המקרים,  בשני  הדחוי.  בנושא  קריסטבה  ג'וליה  של  הרהוריה  עם  המשותף 
שרגיל,  במה  נשארים  קיומנו  את  הקובעים  שהכוחות  להראות  היא  הכוונה 
זוהי בדיוק התפיסה המוצגת ביצירותיה של בלבן, שלמרות  טריוויאלי ודחוי. 
באופי  מתמקדות  שהן  בגלל  מפעים  כוח  צוברות  שלהן,  המינימליסטיות 

הוויזואלי של הגוף ושל החפצים.
זו, האמנית מבליטה את איזורי החיץ - בין הגוף לחפץ, בין החיים  בדרך 
והמתים, בין המשיכה לגועל וכן בין הדימוי של הדברים הרגילים והיומיומיים 
עם  מתמודד  גומבריך  ארנסט  בדמיוננו.  הצצות  שלנו  האסוציאציות  לבין 
Art and Illusion: A Study in the הקרוי  הנפלא  בספרו  האחרון   הנושא 

Psychology of Pictorial Representation.   גומבריך אומר שרפרזנטציה היא 
תמיד מסתורית והיא תמיד מתבססת על אשלייה. יתר על כן, לא ניתן להבחין 
במדויק בין תפיסה לאשליה. התפיסה משתמשת בכל האמצעים הזמינים כדי 
להסיר אשליות מזיקות, אבל היא עשויה להיכשל "בהפרכת" השערה לא נכונה. 
המורגל  קיומנו  משתמשים,  אנו  בהם  הויזואלים  הסטריאוטיפים  שלנו,  הידע 
למציאות, כולם משפיעים על הדרך בה אנו "קוראים" את מה שאנו רואים. לכן, 
סמלים ותפיסות לא היו מתקיימים אילו לא היינו מגיבים לדימויים בסיסיים. 
אבל אנחנו כן רואים צורות שונות בדברים שאין להם כל קשר לצורות הללו, 
למשל צורות של חיות בעננים, ומייחסים לחפצים מאפיינים הדומים לצורות 
אחרות. לכן, השפה והמטפורה מהוות הוכחה שאוסף החפצים בהם אנו רואים, 
לפי  באנטומיה.  לידע שלנו  מגיע הרבה מעבר  ופנים,  עיניים, שפתיים  למשל, 
תפיסתנו, חלון יכול להיות עין, בעוד כד יכול להיות בעל שפתיים או אוזניים. 
יותר,  הרחב  המטאפורי  הסט  לבין  אמיתי  שהינו  יותר  צר  סט  בין  האבחנה 
הבנה,  אינטלקט.  של  עניין  היא  למציאות  הדמיון  בין  בניית מחסומים  כלומר 

כפי שמוכיח גומבריך, מושלת על פני התפיסה. לכן בתמונת היד בעבודתה של 
בלבן אנו רואים פיסת גב וישבן, תפוז עשוי להוות תחליף ללשון, בעוד ידיים 
האוחזות בספל מטעות אותנו וגורמות לנו לראות רנטגן חזה. אף גרוע מכך, 
כזה של אסוציאציות, קשה לחזור לרעיון שמדובר  "עוברים" לסוג  כאשר אנו 
התמונה  של  במקרה  קורה  הדבר  אותו  פלסטיק.  כוס  או  תפוז  ביד,  רק  פה 
המפורסמת המוצגת על ידי גומבריך בתחילת טיעוניו, המציגה בו זמנית ברווז 
וארנב )אבל ניתן לראות כל פעם רק ברווז או ארנב, אף פעם לא את שניהם(. 
בלבן משתמשת בסרטיה במיומנות ההשלכה, השלכה המופיעה במוחנו ואשר, 
שוכנת  אלברטי,  בטיסטה  ליאון  של  לדבריו  בהתייחסו  אומר  שגומבריך  כפי 
בבסיס כל האמנות. אכן, הודות ליכולת ההשלכה, יכולות התמונות של בלבן 
וגועל, אבל מסוגלות גם למשוך אותנו. את הדברים הגורמים  לגרום לנו כאב 
לאסוציאציות של הגוף, אנו חשים בגופנו שלנו; כך, כשאנו מתבוננים ביצירות 

אמנות, אנו כוללים את תגובותינו אשר אינן נגרמות רק מעצם ההתבוננות.
את  מצילה  "הספקולציה  הסינית  האמרה  את  מצטט  גומבריך  בספרו, 
ואשליה מסב את תשומת הלב  על אמנות  הצייר." מחבר הספר  עבודתו של 
אנו  משהו.  להוסיף  חייב  המתבונן  להן  שלמות,  בלתי  שברפרזנטציות  לקסם 
תופסים תמונות אלו כחלק משלם גדול יותר, מחפשים בהן  דפוסים מוגמרים, 

ואנחנו אפילו רואים דברים שאינם נמצאים שם.
האיקו  של  סוג  כאל  בלבן  של  לעבודותיה  התייחסתי  המאמר  בתחילת 
קרובות  לעיתים  המכילה  קצרה,  פואטית  יצירה  הוא  שהאיקו  כיוון  ויזואלי, 
אחת  סצינה  היא  אחת  שורה   - הויזואלית  לשפה  בתרגום  אחת.7  שורה  רק 
בסרט. יתרה מזאת, האיקו נקשר בדרך כלל לבדיחה, הוא משתמש בפרדוקס, 
ברמיזות מעודנות ובמינימליזם אסתטי. סרטיה של בלבן מינימליסטיים, קצרים 
ומעודנים מאוד, וזאת הסיבה שהם פותחים את האפשרות לאסוציאציות רבות. 
ניתן גם לראות אותם כמעין בדיחה. האיקו אינו מדבר על "העצמי" )איננו למדים 
דבר על בלבן דרך סרטים קצרים אלו(, למעשה איש לעולם אינו יודע על מה 
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עולמה  בתוך  מתנועעת  אלא  להיאכל  אמורה  לא  הפסטה  צדפת  גם  לשווא. 
הפרטי, כמעט רוקדת מרוב חשק עצמי.

הסטה נוספת ניתן לזהות במעבר מעולם הפנים ה"נשי", אל עולם החוץ 
ובתי  מוסכים  המוקף  זה  אל  הביתי  מהסטודיו  בלבן  של  בצאתה  ה"גברי", 
מלאכה, באיזור התעשייה תלפיות בירושלים. אז החלה להתייחס לאסתטיקה 
המחוספסת יותר של סביבתה, כשגופה, המחבר בין שני גלגלים, הופך לשלדת 
מכונית )ללא כותרת )מכונית(, 2007(, או כשנעל הספורט, הקרויה על שם אלת 
הניצחון היוונית, נחרבת והולכת עם כל גיץ של חיכוך וריתוך. החיבור בין הנשי 
באחת  הוליוודי:  לסרט  או  סוריאליסטית,  לפנטזיה  אותה  מוציא  כמו  והגברי, 
כבפרסומת  איטי,  בהילוך  הכוכבת מתבדר מתוך קסדה  שיערה המבריק של 
טלוויזיונית לעוד סוג של שמפו, בשניה הגיבורה נחטפת ורק שמלתה ממשיכה 
שוכבת  היא  ובשלישית  הסאבוויי,  סורגי  מעל  מונרו  כמרילין  ברוח  להתנפנף 

בתא המטען של מכונית נוסעת לעבר סוף לא ידוע. 

 

ראש מנוע

דנה גילרמן ושגיא רפאל

התערוכה "ראש מנוע" בגלריה טבי לאמנות, מציעה מבט מיני-רטרוספקטיבי 
עבודות  על  דגש  שימת  תוך  בלבן,  שרון  הוידאו  אמנית  של  היצירה  גוף  על 
מהשנים האחרונות. במבט כללי נדמה כי מתקיימת בה המשכיות טבעית בין 
יצירות מוקדמות כ בולבול ו- תחת  )שתיהן מ- 1999( לבין המאוחרות יותר, 
"דימוייה  הצטיינו  בעבר,  מתוכן.  ומתבשרת  צפה  זאת  בכל  שונה  נימה  אולם 
ביתיים  ואובייקטים  סיטואציות  המאניש  דק,  בהומור  בלבן  של  הנעים" 
לחלוטין  תמימים  לדימויים  אמיתית  חושניות  מתן  תוך  לעתים  ויומיומיים, 
)קונכיית פסטה הופכת לוגינה רוטטת ב ללא כותרת )פסטה, 2002(, זרם מים 
מברז נדמה כוונוס עירומה ונוטפת ב ללא כותרת )ברז, 2002((, כשכעת שורה 

תחושת מתח על הדימויים, כמעט של סכנת חיים.
ללא  המוקדמת  בעבודה  הראש:  לדימוי  ביחס  למשל  זאת  לראות  ניתן 
כותרת  )בועה, 2002(, נראה בקבוק סבון על רקע וילון תחרה, שלובנם משרה 
ובועת  אנושית,  דמות  כטורסו של  ניצב  גוף הבקבוק  ושקט.  נעימות  תחושת 
הסבון ממשיכה אותו כראש שעתיד להתנפץ. הרגע השברירי של קיום ראש 
כלוא  אשה  ראש  בו   ,)2007( טריומף  בעבודה  חנק  לתחושת  הופך  הבועה, 
בתוך קסדה הפוכה, ושיערה המתנחשל ברוח מהווה מעין הנשמה מלאכותית 
המחייה את הגוף הקפוא. תחושת האימה מתחדדת בעבודות אחרות העושות 
שימוש בקסדות, האמורות לשמש כאביזר המגן מפני סכנה, ולא כגורם אותה. 
שתי ברכיים חבושות בקסדות מתנגשות אחת בשניה במעין עימות נצחי של 
הגוף נגד עצמו )קסדות, 2010(, באופן המגיע לשיאו ב זברה )2010(, כאשר יד 

נעלמה סוחטת משחת שיניים )שוב חפץ שמטרתו להגן(, עד הפיכתה לשלולית 
מוח שפוך המתבוססת תחת אותה קסדה. 

משחת  סבון,  מים,  )זרם  גוף  היגיינת  של  ביתיים  בדימויים  שימוש  לצד 
ביונה  )למשל  חיות  של  כסממן  בתנועה  השימוש  את  בלבן  ממירה  שיניים(, 
שבחוסר  לסכנה   ,)2005 בציפור,  המים,  תחת  במעופה  הממשיכה  המתה, 
שליטה. כך שולי החצאית הצהובה אמנם מתנפנפים ברוח בעת הנסיעה, אולם 
הם גם כלואים ומחוצים תחת הדלת המתכתית, כמו מפרפרים בין התקיעות 

המשתקת, לחופש החיצון )ללא כותרת )חצאית(, 2007(. 
כך גם נחילי הנמלים המכרסמות סוכריה אדומה, מדמים אותה ללב פועם 
המתקתקה,  הקצפת  מפלי   ,)2002 )נמלים(,  כותרת  )ללא  ומתאכל  ההולך 
המזרים  געש  כהר  הצופה,  את  תחתיה  ולחנוק  לגלוש  מאיימת  שעודפותה 
מלועו לבה סמיכה )ללא כותרת )ריץ'(, 2010 (, או שובל הגיצים הניתזים מנעל 
בעבודות   .)2007 ג'וקי,  )וידאו  השיוף  גלגל  עם  מפלרטטת  בעודה  הספורט, 
מהשנה הנוכחית, המאופיינות בסגנון קולנועי בעל נרטיב ומשך משתנה )דרייב 
יותר,  וברורות  למוחשיות  הופכות  החיים  וסכנת  החנק  תחושת  נשרים(,  אין, 
כשנקודת המבט מתחילה בחרך צר של תא מטען דחוס במכונית נוסעת, עד 

בטן הריונית המתגרה בקבוצת נשרים.
הדברים,  את  רואה  היא  שבו  באופן  בלבן,  שרון  של  במבט  משהו  יש  אך 
בדברים  המבחין  כזה  סקרן,  ילדי,  מבט  מזכיר  גם  אירוני  היותו  שלמרות 
שמבוגרים כבר לא רואים. הסביבה הביתית הופכת לגן שעשועים, שבו כל דבר, 

עם הסטה קטנה, יכול ליצור עניין ולרגש מחדש.   
חומרי הגלם שלה נמצאים בסביבה הביתית, הנחשבת אוטומטית כתחום 
שלה  והאובייקטים  ממושמעת,  אישה  איננה  בלבן  אך  האישה.  של  אחריותה 
כמו משתעשעים עם תפקידם התכליתי ועם תבניות התרבות הסקסיסטיות 
המזוהות עימם. צללית הסבון הנוזלי נדמית כרוכה במחוך ויקטוריאני, כגברת 
ציפייה  מרוב  ראשה  יתפוצץ  בטרם  וממתינה,  החלון  מול  העומדת  אצילה 



זברה, HD ,2010 וידאו, 2:24 ד', לופ
Zebra, 2010, HD video, 2:24 min., loop



בננה, 2005, וידאו, 2:06 ד', לופ
Banana, 2005, video, 2:06 min., loop



טריומף, 2007, וידאו, 1:51 ד', לופ
Triumph, 2007, video, 1:51 min., loop
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וידאו ג'וקי, 2007, וידאו, 4:04 ד', לופ
Video Jockey, 2007, video, 4:04 min., loop



קסדות, HD ,2010 וידאו, 2:20 ד', לופ
Helmets, 2010, HD video, 2:20 min., loop

פולקע, 1998, וידאו, 3:00 ד', לופ
Pulke, 1998, video, 3:00 min., loop



תחת, 1999, וידאו, 1:03 ד', לופ
Bottom, 1999, video, 1:03 min., loop

בולבול, 1999, וידאו, 0:30 ד', לופ
Penis, 1999, video, 0:30 min., loop

ללא כותרת )ריץ'(, HD ,2010 וידאו, 1:51 ד', לופ
Untitled (Rich), 2010, HD video, 1:51 min., loop



ציפור, 2005, וידאו, 1:07 ד', לופ
Bird, 2005, video, 1:07 min., loop







Domestic Landscapes series  סדרת נופים ביתיים

ללא כותרת )בועה(, 2002, וידאו, 0:38 ד', לופ
Untitled (Bubble), 2002, video, 0:38 min., loop

ללא כותרת )נמלים(, 2002, וידאו, 0:50 ד', לופ
Untitled (Ants), 2002, video, 0:50 min., loop

ללא כותרת )פסטה(, 2002, וידאו, 6:00 ד', לופ
Untitled (Pasta), 2002, HD video, 6:00 min., loop

ללא כותרת )ברז(, 2002, וידאו, 4:00 ד', לופ
Untitled (Tap), 2002, video, 4:00 min., loop

next spreads/ בכפולות הקודמות:

ללא כותרת )כוס(, 2002, וידאו, 1:00 ד', לופ
Untitled (Cup), 2002, video, 1:00 min., loop



Blow up,י2000, וידאו, 0:41 ד', לופ
Blow up, 2000, video, 0:41 min., loop

לחם, 1997, וידאו, 0:50 ד', לופ
Bread, 1997, video, 0:50 min., loop



בחוץ, 2001, וידאו, 0:45 ד', לופ
Outside, 2001, video, 0:45 min., loop

ג'ורג', 2000, וידאו, 5:22 ד', לופ
George, 2000, video, 5:22 min., loop



E N G I N E H E A D 

Dana Gillerman & Sagi Refael

The “Engine Head” exhibition at the Tavi Art Gallery offers a 
mini-retrospective of the body of work of video artist Sharon 
Balaban, with an emphasis on works of the last few years. The 
latest creations represent a natural continuation of some of 
the artist’s earlier works, such as Penis and Bottom (both from 
1999), but a new tone surfaces in them. 

In the past, Balaban’s “moving images” stood out for their 
subtle humor which targeted everyday domestic objects and 
situations, often lending real sensuality to totally innocent 
images - as in the shell-shaped pasta that turns into a trem-
bling vagina Untitled (Pasta, 2002); or in a tap’s water flow that 
appears as a dripping naked Venus Untitled (Tap, 2002). 

Presently, an almost life-threatening tension permeates 
Balaban’s works. This may be seen in her 'heads' images: In the 
early work Untitled (Bubble, 2002), a liquid-soap bottle is seen 
against a lace curtain whose whiteness lends an atmosphere of 
pleasant silence to the image, even while the bottle stands like 
a human torso continued by the soap bubble as its head, and 
this will eventually burst. The bubble head’s fragile moment 
of existence turns into a sense of suffocation in Triumph, 

2007, with the head of a woman trapped inside a helmet turned 
backwards, where the hair flying in the wind, in a kind of artifi-
cial respiration, as if infuses life into the frozen body. 

A sense of terror is sharpened in other works making use 
of helmets, supposedly meant to prevent rather than cause 
danger: two knees wearing helmets knock against one another 
suggesting the eternal struggle of the body against itself (Hel-
mets, 2010) – which reaches its peak in Zebra (2010), when an 
unseen hand squeezes the content of a toothpaste tube (again, 
a substance meant to protect) under a helmet, until it becomes 
a puddle of brain matter. 

In addition to her use of elements of body hygiene (water, 
soap, toothpaste), Balaban exchanges the use of movement as 
an indicator of life for the danger in the loss of control, as when 
a dead dove continues its flight in Bird (2005). Similarly, the yel-
low skirt’s hem, flowing in the wind outside a moving car while 
caught beneath the door, flutters as it were between a paralyz-
ing grip and freedom (Untitled (Skirt) 2007). Also, the image of 
the swarm of ants nibbling at a red lollypop suggests a beating 
heart getting progressively consumed (Untitled (Ants) 2002); 
In Untitled (Rich 2010), a torrent of whipped cream threatens to 
overflow and suffocate the viewer, like a volcano spewing thick 
lava from its crater; in Video Jockey (2007), a trail of sparks 
flies from a sports’ shoe as it flirts with a grinding disk. 

In the works of the current year, characterized by a cinematic 
style with varying narratives and lengths (Drive-In, Schlagfix), 

the sense of suffocation and danger become clearer and more 
tangible, when the point of view starts from a narrow opening 
in a stuffed trunk of a moving car to the pregnant belly teasing 
a group of vultures. 

There is a quality in Sharon Balaban’s vision, in the way 
she looks at things, that, although ironic, is reminiscent of a 
child’s outlook that is curious and notices things which adults 
do not see anymore. The domestic setting becomes a play-
ground where everything, with a slight shift, can create inter-
est and renewed excitement. Her raw materials are found in 
the domestic environment, automatically considered as the 
woman’s area of responsibility. But Balaban is not a disciplined 
woman and her objects play with their intended roles and with 
the sexist cultural moulds identified with them: the shape of 
the liquid-soap bottle, as if bound inside a Victorian corset, 
stands like a noble lady waiting by the window, her head at 
the point of bursting from so much vain longing; similarly, the 
pasta shell is not meant to be eaten – it rather moves in its own 
private world, almost dancing out of its own desire. 

An additional shift occurs in the movement from the inner 
“feminine” world to the outer “masculine” world, when Bala-
ban moves from her domestic studio to that located in Jeru-
salem’s Talpiot Industrial Zone, surrounded by auto-mechanic 
and industrial workshops. That is when she begins relating 
to the rougher aesthetics of her surroundings, like when her 
body, connecting between two wheels, becomes a car chassis 

(Untitled (Car), 2007); or when the sport's shoe named after 
the Greek goddess of victory is progressively destroyed with 
every spark of friction. It is as if the connection between the 
feminine and the masculine leads Balaban to a surrealistic 
fantasy or a Hollywood film motif: the shinny hair of a “star” 
playfully flows in slow motion from inside a helmet, as in a TV 
commercial for a shampoo; or, when the heroine is kidnapped 
and only the hem of her yellow skirt continues to flutter in the 
wind, like Marilyn Monroe’s over the subway’s grid; or, when 
she lies inside the trunk of the car, as it moves towards an 
uncertain ending. 



in Balaban’s film we see a fragment of back and buttocks, an 
orange may replace the tongue, whereas hands holding a cup 
deceive us with an impression of the chest x-ray. Worse even, 
when we “switch” to this kind of associations, it becomes diffi-
cult to return to the idea that we are only dealing with a hand, 
orange, or plastic cup. The same happens in case of the famous 
picture presented by Gombrich at the beginning of his consid-
erations, showing at the same time a duck and a rabbit (but one 
may only see a duck or a rabbit at a time, never both). It is the 
skill of projection that Balaban uses in her films – projection 
which appears in our mind and which, as Gombrich says refer-
ring to the words of Leone Battista Alberti, lies at the founda-
tion of all art. Indeed, it is because of the ability of projection 
that Balaban’s images may cause us pain and disgust, but also 
fascinate. What is associated with the body is felt by us through 
our own bodies; thus, while viewing works of art we include 
our reactions which are not only caused by the fact of viewing.

In his book, Gombrich cites the Chinese saying that “specu-
lation will save the painter’s work”. The author of the book on 
art and illusion draws attention to the charm of incomplete 
representations, to which the viewer must add something. We 
perceive such images as fragment of a greater whole, seeking 
finished patterns in them, or we even see something which is 
not there.
At the beginning I referred to Balaban’s films as a kind of visual 
haiku, as haiku is a brief poetic work, often containing as little 

as one line.7
 Translated into the visual language – one line is 

one scene in the film. Moreover, haiku is usually associated 
with joke, it uses paradox, subtlety and aesthetic minimalism. 
Balaban’s films are minimalistic, brief, but also extremely 
subtle, that being the reason why they open the possibility of 
various associations. They may also be considered to consti-
tute a kind of joke. Haiku does not speak about one’s “self” (we 
do not learn anything about Balaban from those brief films), 
in fact one never knows precisely what it speaks about, as the 
best haikus do not allow specific interpretation, but they leave 
an ephemeral feeling in the recipient that the poet caught 
something significant. Haiku is sometimes compared to an 
image on which an artist presented the unusual character of 
the ordinary world in its most trivial manifestations. Associ-
ated with the Zen philosophy, it expresses admiration for this 
world, including its most ordinary elements and forms of life. 
As in the case of Balaban, whose films are a kind of haiku 
praising the body and objects; they present banal, ordinary 
and even repulsive reality, but it is the reality in which they 
allow to notice the unusual character of life and the world.

 

7  Haiku ( jap. 俳句) – brief Japanese poetic form, developed in the period of Edo 
(1603-1868), but also popular to date.

טייפ, 2007, וידאו, 3:48 ד', לופ
Tape, 2007, video, 3:48 min., loop

ללא כותרת )חצאית(, 2007, וידאו, 0:51 ד', לופ
Untitled (Skirt), 2007, video, 0:51 min., loop

מגהץ, 1997, וידאו, 0:58 ד', לופ
Iron, 1997, video, 0:58 min., loop

אקסטטיק, 2000, וידאו, 0:30 ד', לופ
Extatic, 2000, video, 0:30 min., loop



the breast may be associated with pain, although the view of 
juice flowing down is fascinating. Blowing of a paper tube in 
the film Blow-up with gases coming out from the anus seems 
disgusting, but the sight itself amuses and fascinates.

Moreover, there appears surprising closeness between the 
body and objects shown, which also seem to be extremely 
bodily. The gutting out of bread to make a shoe from it seems 
to be violation of the bread; the uncatchable stream of water 
takes a very bodily form, and the pasta shell seems delicate 
and defenceless. One will also find visual analogies between 
the body and landscape, as it happens in case of a path guided 
among hair (Path). Another surprising similarity appears in 
one of the films in the Domestic Landscapes series, where a 
blue plastic cup with water held by hands causes unavoidable 
association with an x-ray presenting chest bones. As a matter 
of fact, it is not only about the abject, but also about the area of 
visual associations caused by ordinary objects. From the point 
of view of the artist, those objects (but also body fragments) 
lead their secret lives. There appears a question concerning the 
border between what is live and what is dead, as well as an 
implication that the border is something very uncertain. Thus, 
the artist creates a specific phenomenology of the body and 
objects, trying to reach what is intrinsic in them, but also trying 
to find the unusual in something which seems ordinary, namely 
in something belonging to the zone of everyday life (this, above 
all, concerns films from the Domestic Landscapes series).

A philosophy of everyday life is proposed by Jolanta Brach-
Czaina in her book Szczeliny istnienia (Cracks in Existence). 
The author writes: “The basis of our existence is the everyday 
life. As the fact of existence is experienced by us as a very 
important one, we become amazed whenever we realise that 
we spend it on trifles. Therefore, everyday life constituting 
the existential background of extraordinary events which we 
expect – often in vain – may determine everything. Its dimen-
sions are minor. Its frequency is high. It is unnoticeable”.4

 In 
fact, nothing exists without everyday life, without everyday life 
we would not understand the importance of unusual, extraor-
dinary and great things.

However, in this everyday life there lurk “monsters”, which 
may also be related to Balaban’s films. Don’t the objects – 
which seem to live their own lives, which in a way become 
“subjects” – become dangerous as a result? “Monsters” live 
in our everyday life which, seemingly insignificant, ordinary, 
trivial and requiring little effort, may in fact scare us. In most 
cases, we do not notice the drama of everyday life. Constant 
tidying up, rhythms of the day determined by meal times, its 
dynamism caused by our biology, bustling during preparation 
of meals and cleaning after them, ordinary though dramatic 
events – such as chasing a bus or fighting with the upheaval of 

4 Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1998, 
p. 55.

 

dirt which constantly recreates itself – all that, claims Jolanta 
Brach-Czaina – is fuss and bother and it proves our rooting in 
everyday life. We are doomed to the fuss and bother, and it 
“settles everyday life in the metaphysical order of things, in 
which existence is confronted with nothingness”.

5

In the sense of being confronted with the nothingness 
and with the inexorable – passing of time, power hidden in 
the bodily existence which at the same time is a vital and 
destructive force (in fact, our life aims at an inexorable end), 
the considerations of Brach-Czaina have much in common 
with the  reflections of Julia Kristeva on the issue of abject. In 
both cases, the intention is to show that forces determining 
our existence remain in what is ordinary, trivial and rejected. 
It is precisely this aspect that is brought out by the works 
of Balaban which, although minimalist, gain an enormous 
striking power because of focusing on the visual character of 
the body and objects.

In this manner, the artist brings out the areas in-between 
– between the body and object, between the live and dead, 
between fascination and disgust, but also between the image 
of what is ordinary and everyday and our associations which 
appear in the imagination. The latter issue is tackled by Ernst 
Gombrich in his outstanding book entitled Art and Illusion: A 
Study in the Psychology of Pictorial Representation.6

 Gombrich 

says that representation is always something mysterious and 
it is always based on illusion. What is more, one cannot make 
precise differentiation between perception and illusion. Percep-
tion uses all available measures to eliminate harmful illusions, 
but it may fail to “refute” an incorrect hypothesis. Our knowl-
edge, visual stereotypes which we use, our being used to the 
reality influence our way of “reading” what we see. Therefore, 
symbols and conceptions could not exist if we were not able 
to extend the categories of objects over their rational content, 
if we did not react to basic images. But indeed we do see – 
different shapes in things which have nothing in common with 
those shapes, e.g. shapes of animals in clouds. We also assign 
characteristics resembling other shapes to objects – sometimes 
the shape of a face. Therefore, the language and metaphor 
evidence that the collection of objects in which we close the 
notions of, for example, eyes, lips and face, greatly exceeds the 
knowledge of anatomy. In our perception, a window may be an 
eye, whereas a jug may have lips or ears. The differentiation 
between a narrower real set and the broader metaphoric set, 
building of barriers between imagination and reality is indeed 
the matter of intellect. Comprehension, as Gombrich proves, 
dominates over perception. That is why in the image of hand 

5 Brach-Czaina, op. cit., p. 78.

6  Ernst H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial 
Representation Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, 
translated by J. Zarański, PIW, Warsaw 1981.



Visual Haiku of Sharon Balaban

Izabela Kowalczyk

Films of the Israeli artist Sharon Balaban (born in 1971) may 
be described as moving pictures. Very short film impressions, 
usually showing a selected part of the body, object, item or 
combination of body part and object, the films are in principle 
very simple, but as a result of the filming method, specific 
perspective and certain quivering, they become a kind of 
visual haiku.

Using everyday objects, elements from everyone’s 
surroundings, fruit or other consumer products, Balaban 
exploits the issue of closeness between the body and objects. 
She cuts out a shoe from bread (Bread), squeezes out an 
orange on her breast (Orange), whereas in another film she 
puts an orange into the mouth and changes it into the tongue 
(Tongue). In other films, Balaban performs animation – though 
only seeming – of inanimate matter, by showing for example 
a body-like figure created by a stream of water flowing down 
from the tap (in Domestic Landscapes series)... In those films, 
even a dead bird (Bird) or banana skin (Banana) fly in the sky.

Everything seems to live its own life here. Moved by a 
delicate puff of wind and swaying on a thin surface of water, 
a pasta shell in one of the films in the Domestic Landscapes 

series resembles a sea creature, but it also causes associa-
tions with something very bodily, perhaps even with feminine 
sexual organs. A heart made of red jelly (Heart) vibrates and 
pulsates as if it was real.

Body parts, shown in some of the films, seem to be inde-
pendent beings. The penis or buttocks of persons performing 
everyday activities (brushing one’s teeth, cleaning the wash-
basin) seem to be completely insubordinate and independent 
from their owners (Penis and Bottom). A hand becomes 
transformed into the back and buttocks of a dancing figure 
(George) or it tries to settle itself on an iron (Iron). In one of the 
films (Outside), a pulled out tongue seems to be guiding its 
owner through the city and, because of the close-up applied, 
the tongue seems obscene in this landscape. From body parts, 
Balaban creates certain hybrids and sometimes this hybrid 
character results from a combination of body and objects, as 
it happens in the film entitled Pulke, where a sort of hoofs or 
bones are attached to bare feet as if they were high heels. In 
fact, various myths concerning monsters which exist in our 
culture concern the crossing of divisions between species and 
the question of border between what is human and inhuman. 
Nowadays, this border is becoming increasingly liquid, the 

1 J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, London 
1990. Polish translation: Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, 
translated by K. Krasuska, Wyd. Krytyki Politycznej, Warsaw 2008.

cyborg nature of our body is emphasised and the nature 
itself appears as a cultural interpretation of the nature.

1
 In this 

film, Balaban demonstrates that the natural body is a fiction, 
that – pursuant to contemporary cultural messages – it can be 
transformed in any manner and adapted to various needs.

The films, referring to our experience of our own bodies, 
balance on the border between beauty and obscenity, some 
of them recalling the feeling of pain or being hurt. Looking at 
a hand “sitting down” on the iron, one cannot help thinking 
whether the iron is hot and the hand is going to be burnt. 
Cutting of an orange held in someone’s mouth, resembling 
the tongue with its shape, seems cruel and painful. There is 
something abject in it. According to Julia Kristeva, what is 
most important in the establishment of an entity, occurs on the 
basis of uncertain borders between the subject and the object.

2
 

As a result of inability of defining borders between the interior 
and surface of the body, as well as inability of unambiguous 
determination of experiences related to areas which may be 
defined both as pain and pleasure, edges of the body become 
crucial points in the defining of one’s “self”. Subjectivity is 
formed by sensing the body as a consistent whole and rejecting 

what exceeds the border and what is considered to be dirty 
and filthy. That makes a pulled out tongue seem obscene, as 
it denies the illusion of the body as a closed surface. Kristeva 
claims that while defining one’s “self”, we reject bodily func-
tions, we relinquish them as they evidence our unclosed, 
indefinable form. The very term of abjection contains signifi-
cant ambivalence: it denotes something which is rejected and 
repulsive, but which at the same time attracts and fascinates.

3 

Repulsion is caused by vomit, urine, faeces, menstrual blood 
– whatever crosses the threshold between the interior and 
the surface, between the subject and the object, between the 
“I” and others. If something causes our rejection, we – at the 
same time – do not want to look at it, but also must look at it, 
as we are tempted by the “image” of the abject (even that of 
vomit, faeces, dead birds or cats, which we sometimes see in 
the streets of our cities; but also of ill and deformed body). The 
image almost pushes itself into our brain, it is more glaring 
than the surrounding reality, more overwhelming, painful, but 
also fascinating. In the case of Balaban, it is constant attraction 
and repulsion that we deal with. A deformed body frightens 
and attracts (as it happens in the film Ecstatic). The dead bird 
may cause disgust, even though its “flight” (which, as a matter 
of fact, constitutes a filmed image in the water of a bird “made 
to fly”) seems real and beautiful. Squeezing of an orange on 

2 Julia Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, translated by L.S. 
Roudiez, New York 1982. Polish translation: Potęga obrzydzenia. Esej o 
wstręcie, translated by M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007. 3  Kristeva, op.cit., p. 61.
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