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שמי לאה אביטל, ילידת 1974. נולדתי בירושלים 
וכעת אני עובדת ומתגוררת בתל אביב. גדלתי בבית 
שבאופן לא מפורש דחף את כולנו לעשייה חופשית 
ולביטוי הפוטנציאל, ואכן רבים מאחיי עוסקים בתחומים 

מגוונים של עשייה ויצירה.
הבית היה מקום שהבלגן היה מצבו הטבעי ולא היה בו 
רגע דל. על רקע זה, עבודותיי יכולות להיראות ככאלה 
שמנסות לזקק את הבלגן ולמצוא פינה שקטה. ואכן, 

המקום הריק נוכח בעבודותיי לא פחות מהמלא. 
הגדולה  אחותי  אחים.  באה ממשפחה של שבעה  אני 
אסנת למדה שנים לפניי אמנות בבצלאל ובכך סללה 
בפניי את האפשרות הזאת. אחותי היתה אמנית, היא 

־נפטרה לפני כארבע שנים והעבודות היפות שלה מו
צגות כעת במסגרת הביאנלה לרישום בסדנת ההדפס. 
לפני  וסיימה  דרכה  את  המשיכה  היא  גם  אליה  בתה 

כשנה את לימודיה בבצלאל. 
בנעוריי לא הרביתי ללכת לשיעורי רישום וציור בעיקר 
ככל הנראה משום שאמי חשבה, על אף התעניינותי 
הרבה, שזהו דבר שלא מצריך לימוד או אימון כלשהו, 
אך לעומת זאת עודדו אותי ללמוד לנגן על כלי נגינה 
שונים, דבר שעלה לי במאמץ רב. עם זאת, המחשבה 

ללמוד אמנות ולעסוק בה היתה שקועה בי תמיד. 

בבצלאל  ושני  ראשון  תואר  למדתי  כאמור, 
אקדמיה לעיצוב ואמנות. לאורך כל תקופת לימודי 

־התואר ראשון שלי עבדתי כגרפיקאית בעיתון שבו מת
פרסם דף זה, דהיינו ב"כל העיר". בשנים האחרונות אני 

מלמדת במחלקה לאמנות בבצלאל.
אני מוצאת עניין רב בכיוון שהביאנלה הנוכחית לקחה 
ביחס לרישום, והיא לבחון את הרישום כמשוחרר מהמצע 
הקלאסי שלו – הנייר, ולתת לפעולת הרישום להוביל. 
עבודותיי שותפות לרוח זו, משום שהן מתרחשות בדרך 
כלל על מצע תלת ממדי ובדומה לרישום הן משאירות 

חלקים לא ממומשים בעבודה. 

אני יכולה להיעזר בטקסט של טל יחס, אוצרת הביאנלה, 
שנכתב לתערוכה - כעוד ניסיון להבין את עמדתי ביחס 
לדבר שאני עושה. יחס מתארת את הרישום "בתקופתו 
של ג'ורג'ו ואסארי )המאה ה־16(, שנתפש לא רק ככלי 
הפשטה חומרי אלא כהבנה אידאית של תמצית פנימית". 
ובהמשך את אופן הבנתו את הרישום משנות השישים 
ובלתי  ישירה  "כשיטה  ה־20:  המאה  של  השבעים  עד 
מתווכת... המאפשרת את לכידתו של התהליך היצירתי 
בעודו מתרחש". שני אלה מתארים באופן יפה את גישתי 
ואת האופן שבו אני יוצרת. ההפשטה, התמצית וההקפאה 

של ההתרחשות נוכחים בדרכם בעבודתי.

־העבודה "מסלולים ידועים" שמוצגת בתע
רוכה "רשמים V: מעבר לנייר", והמוצגת בבית 
האמנים, מורכבת מיציקות ידיים שנוצקו בפוליארוטן 
והן צבועות בלבן. מצדן האחד מחוברות הידיים לצינורות 
פלסטיק שחורים עם שרוול מתכת פנימי, ומצדן השני הן 
אוחזות בחלקיו האחרים של הצינורות. העבודה מונחת 
לשלושה  בחלל  מתפשטת  דקות,  פח  פלטות  גבי  על 

אירועים ומטבעה תשתנה בזמן ובמקום אחרים. 
־מעבר למחווה לפעולת הרישום, העבודה נעה בין קצ

וות, וכדרכה של השפה המילולית נראית כמנוגדת: 
קצוות של ידוע ולא ידוע, הצלחה וכישלון וכן הומור 

עצמי ורצינות טהורה.
מסתיים  העבודה  שתהליך  שברגע  לחשוב  רוצה  אני 
הצופה,  את  להעיר  ביכולתה  יש   - מוצגת  והעבודה 

ובאופן הזה אני רוצה להמשיך ולעשות.

לאה אביטל. שם האמן: 

:V הביאנלה לרישום "רשמים  שם התערוכה: 

מעבר לנייר". 

טל יחס. אוצרת: 
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מורן כהן דבלה

אמנות

"עבודותיי יכולות להיראות ככאלה שמנסות לזקק 
את הבלגן ולמצוא פינה שקטה" 

האמנית לאה אביטל, שמציגה בביאנלה לרישום "רשמים V: מעבר לנייר" בבית האמנים, 
מספרת על הניגודיות בעבודות הרישום שהיא יוצרת

"אני מוצאת 
עניין רב בכיוון 

שהביאנלה 
הנוכחית לקחה 
ביחס לרישום, 
והיא לבחון את 

הרישום 
כמשוחרר 

מהמצע הקלאסי 
שלו - הנייר, 

ולתת לפעולת 
הרישום להוביל"
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