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   קאלו-מלי דהעל עבודתה של לילי וואי 

 

 

 Relaying #2, סטילס מתוך וידאו אינסטליישן

 

. מציגות חמישה מונולוגים דוברותשמונה   ,קאלו-מלי דה, תחומית-האמנית הישראלית הרב יצרהפרויקט החדש שב

ובמבט , באופן מהותיזו מזו אינן נבדלות  זאת עםו, החיצוני הבמוצא האתני ובמרא, ילנבדלות זו מזו בג תמספרוה

מקריאה מונולוג ו, מגעעמה ניתק  אחד מילדיהש ,כל אחת מהנשים מייצגת אם. יעל השונ עולהביניהן  מיוןראשון הד

המאפשרת אובדן מעין תרבות המתקיימת ב ,קהילה של אובדן, נטושות אמהותמשתייכת לקהילה של אם ה אותהשל 

. הסיפורמתברר ככל שנגלל הולך ו ,שייחודה ,אינדיבידואליתאישיות גם מייצגת  מהמקריאותל אחת כ, בד בבד. זה

עם  ;ם שלהןאישייועם הרגשות ה החיים שחווהמתמודדות עם נסיבות  ,ישויות מובחנות הנשים המיוצגות הן ללא ספק

 .שלהן יםרטיהתסכול וחוסר האונים הפ, הבושה, היגון

 מהותיבאופן  נבדל אינוש, בה בעתו, מובחןחלל ב, שה ניצבת בסלון ביתהאינראית בכל אחד מקטעי הווידיאו  

, צמחים, פריטי אמנות, ספרים, לו'צ, צעצועיםארגז  לעתים, כיסאות, ספות)סביבה נוחה ומאובזרת : מן האחרים

 -בליל הקולותשעד ממתינה בדומייה , המקריאה. "ת טובותמהויא, בתים טובים" עםמרחב מגורים המזוהה , (פאטיו

 . ישכך, המון בלתי נראה יםהמייצג קטעי הקישור

שייך אלא , כי הסיפור שהיא עומדת לספר אינו סיפורהולסמן  כמו כדי להדגיש ,טקסט מודפסה יהיא אוחזת ביד

תנוחות הנשים נבדלות . השפלההמחשש מפחד ההשלכות ו, מושתקת, תאנונימיהחייבת להישאר  ,אישה אחרתל

מקבלות עליהן את מי שאחרות נראות עצובות או כ ;מתוחות, נראות חסרות סבלנות משהו אחדות מהן. זו מזו במעט



את זהות האישה , במודע או שלא במודע, דומה שהן מאמצות. התכניםשפת הגוף שלהן מושפעת מן ש ניכר; הדין

 . שהמילים שולטות בהן ניכר, קריאה נייטרליתחרף מאמציהן לקרוא . באמצעותןהמדברת 

וחלקן  של סולידריות נשית שיתופיים מהלכיםהתומכות בבתחום המגדר חלקן אקטיביסטיות , דוברותה 

הן דוברות . עבודהב חלק ליטולנענו להזמנתה ו נידבו את שירותיהן לתמיכה באימהות –חברותיה של האמנית 

, Relaying #2לבה של העבודה -א לבוה הלשוני ז-תלת בצימ .כתוביות יהן מלוותואת קולות, עברית וערבית, אנגלית

 .במרכזוהעומד הסיפור האנושי המורכב של  חוצת התרבויות, האוניברסאליתהמדגישה את איכותו 

 ,את סיפוריהן נשיםמקריאות בהם , שאיבדו את ילדיהןאמהות של המבוססים על עדויות  ,קטעי הווידיאו 

רצף  ויוצרות, זוידי הנשים מוסרות את סיפוריהן זו ל. בתזמון מסונכרן, גלריההקירות מעל גבי שלושה לופ במוקרנים 

עומדות שאר הנשים , שסיפור אחד מוקרא שעהב .מעין אלההמתמדת של מאורעות  הישנותהאת  המייצג  ,ריוסיפ

 ,בליל קולות על ידיוברת הבאה בתור נרמז דהמה של ומיק. ולתורן להקריא ממתינות לסיומו, נושמות ברכות, דוממות

המוסיפה למיצב מימד טכניקה  – מהקראה להקראה, למסך לעבור ממסך, לצופה מסמןוכמו  טרים כל הקראההמ  

בין תוך פרימת הגבולות , לבחון את מערך היחסים בין יצירה לצופההאמנית מבקשת באמצעותו , אינטראקטיבי

 . מציאות לאמנות

 לךמה, בחלל אחדשהו שניהם מדברות אל הצופה כאילו , בגובה העיניים, קנה מידה אנושיבבחלל  מוצגותהנשים 

מרכז מאנה בש (MECA)לאמנויות המזרח התיכון  במתחםהממוקמת , הגלריה. ואפקטיבית אשליה חיונית יצרמיה

עוצמת החוויה את  ירההמגב ,תהיקפי חוויית סאונד מספקת, יזר'בניו ג (MANA Contemporary)לאמנות עכשווית 

 .מעודדתפעולת הגומלין שהיא ואת 

הקרנת ענק של דימויי שמונה נראית , תהפנימי גלריההמוביל לעל הקיר הימני , בכניסה לגלריה הראשונה 

להרף עין בטרם היא נעלמת ומוחלפת על ידי הבאה  הכל אחת מהן מופיע .עכשווי בלבושכמעין מקהלה יוונית  ,הנשים

 הנשים דרך שתיקת .קולללא  , להיכנס פנימה הצופה את מזמינהה ,עוצמה-נוכחות רבת מחוללותן יחדיו וכול, בתור

 . נכנסים לגלריה הפנימית

  Relaying #2 של ןשיא ,ערוצי-מיצב וידיאו רב ,קאלו עד כה-הוא הפרויקט השאפתני ביותר שיצרה דה 

 .נדחו על ידי ילדיהן ירוק התא המשפחתיבעקבות פש ,מהותיעם אהאמנית  שקיימהאיונות מקיפים יות רשנשלוש 

היקפו עד מלוא להאם אינה מודעת  במקרים רבים .שגרתינעורים יותר ממרד  ומייסר מכאיב היאם לילדההקרע בין 

שעות של קאלו עיבדה -דה .מצד הילד כתוהול תהתנכרות הגוברלתפקיד האב ב אינה מודעתאף ו, לשלב מאוחר מדי

 ועוצמתם םשבעתיים בשל ישירות מטלטליםה ,לכדי מונולוגים מתומצתים בני ארבע עד חמש דקות םמוקלטיראיונות 

ההיגיון ותחושות  נטולהפחד , האשם ותרגש, כאבה ;חוות הנשיםוהשכול ש המבוכה בוטה בפשטות אריםומתובהן 

  .וב את זהותן ללא ילדיהןהן בוחנות שוב וש, של ייאוש במעין מנטרה. עליהן התהפךשהכשירות לנוכח עולמן -אי

חלקן . זו מזו אך הן מגיעות למסקנות שונות, תן מגדירה אותןאימהו   .תכי תמיד יישארו אימהֹו ,אומרותכולן  

 מחליטותו תקווה מפגינותאחרות ילו או ;הטבעית לאמהות ןתזכו על נחושות להילחםמתרעמות ואחרות  ;מתמוטטות

. חזקה יותראם ובו דמות  להציע להם ביתוכך יוכלו , את חייהן לשקםליהן עלצורך הצלת הקשרים עם ילדיהן כי 

חברה ה ,רה היהודיתחבהכדוגמת , על אמונות דתיות ותרבותיות פטריארכליותבמידה רבה שעודן מבוססות בחברות 

ציג קאלו מ-הפרויקט של דה, יסודבן אשבהן כניעה לסמכות גברית היא , המוסלמית השמרניתהחברה ו הנוצרית



וערך  תבסיסי מהותת רואות באימהוה, חברות אלוב הפרויקט מדגיש את האנומליה .גישות אמיצות ומתקדמות

 .זכויות יסוד אנושיות, באולדות ומגדלות את הדור ההי אלו, ןנשים עצמאותן מונעות מאך , מקודש

של הצופה  ליבות תשומת להסיט אכדי לא , צילום ישרה זוויתב, יחידה -אחתקאלו בוחרת בנקודת מבט -דה

 המקריאה, ם האנונימיתהא  . לחלל הגלריה מקבילה קולנועי חללהצגת הנשים בגודל טבעי מייצרת . מן הנרטיב

ולא  ,מקריאותאת ההקראות בבתי  שבחרה למקם, קאלו-דה. פעולהביניהם  המשתפים, אנשי סודוהצופה הופכים ל

שיתופי ההופך למעין בית  ,כך מייצרת רצףבו ,ערוצית-רב מעבירה את דימוי הבתים באמצעות הקרנה, על סט

אותו ש, פתוח, מורחבבית  ;חלל הגלריה נבנה מחדש כבית שהוא ביתם של כולם :מסירהסוג א ושאף ה, מדומיין

 (.המזדהה עם שתי הקודמות)והצופה  האם, השחקניתובהדדיות בצוותא  מאכלסים

 ,המוכן-אלמנטים מן ,"מייד-רדי" כאל מרכיבים את הסדרההעוכרי השלווה  םסיפורילקאלו מתייחסת -דה

ואמורים , דכאח ובדוייםם יעובדתי, ומתוסרטים אותנטיים, בבסיס המיצג הנרטיבים. עורכתו משחזרתהיא  םשאות

בין , בין האובייקטיבי לסובייקטיבינוע לעתה נוטה  ה 'רפורטאזכ וגסושבעבר  ,התיעודיהמסמך . להיתפש ככאלה

שנות ב שיצרו ,סרטים החלוצייםה מאז ,ממחיש את הפוטנציאל הייחודי הגלום בו אשרזהו פורמט . אסתטילי העיתונא

  .מייזלסודיוויד  (אלברט) אלהאחים ליסון ו לין הרשמן, כריס מרקר ביניהם, קולנועניםשל המאה הקודמת  06-וה 06-ה

משקפים את עידן  – וסקים בהם בהצטיינותני מדיומים שישראלים עש -ויים ועכש לנועניםואמני וידיאו וק

מגדירים מחדש את וכך ת לשם והנדרש ותעידן המצויד בכל הטכנולוגי ,שבו אנו חיים ותבלתי פוסקההחשיפות 

מגלים דרכים חדשות ומקוריות , כבותרמרחיבים את הטריטוריה התיעודית ומוסיפים לה רבדים של מוהם  .אנר'הז

מעשה ב .מאותם אמניםאחת  היא קאלו-דה. ולהעלות מתהום הנשייה לחלץרים שיש את אינספור הסיפו דעתליותר 

, תיקון, מציע נחמהה ,"אקט הנע בין אמנות לבין אקטיביזם", חשיבותרב  מהלךהיא רואה  עבודההסיפורים ב מסירת

 .גם צדק, בסופו של דבר, ואולי ,ריפוי

 

 בודתה מתמקדת באמנות עכשוויתע; ת בניו יורקת ואוצרת עצמאית המתגוררכותב, לילי וויי היא מבקרת


