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מיכל בן–חורין

בשבילי ההרס: סוף היער, מנוחה, בדולח 

מה יש בעץ הכרות? ומה פשרו של יער שכלב דומם רובץ בקרחתו? מה נותר בבית שנחרב? ומה כוחם 

של חיילים שדיוקנם נפרש ונעשה לתמונת נוף? דרך שאלות אלה ואחרות אני רוצה להתבונן ולקרוא 

בעבודותיה של דינה שנהב: "סוף היער", "מנוחה", "בדולח" )2008(. קריאה זו נגזרת מן ההכרה במתח 

בין מסורות תרבותיות פוליטיות, אסתטיות ופואטיות הנכתבות בין אירופה לישראל, בין עבר להווה, 

בגרמנית ובעברית. התערוכה הכוללת שלוש עבודות מזמנת את המסייר בה אל שבילים של הרס וחורבן, 

עץ  גופי  בין  ההליכה  שכן  היפה.  ידיעת  של  לאופקים  מוכרים,  התבוננות  לאופני  אתגר  מציבה  ובכך 

כרותים, לאורך שלדי בניינים חרבים, אל מול פניהם של חיילים דוממים — פוערת אתרים של מחסור. 

צירי אורך ורוחב החותכים זמנים וטריטוריות, צמתים נטולי נחמה, ובכולם שורר אסון. 

"עיר" )2002( הוא שמה של עבודה שאינה מוצגת בתערוכה זו. אך עמה הייתי רוצה להתחיל את הסיור 

בשבילי התערוכה הנוכחית, שכן זיכרון אותה ה"עיר" של שנהב, עיי חורבות של עץ ופחם, ניבט כאן. 

בערבוביה  הפזורים  מרוסקים,  עץ שחורים,  שביבי  של שברים,  מלבני  כשדה  נפרשת  העיר  בעבודתה 

ונדמים לאבנים מפויחות, שנותרו לאחר החורבן. העיר קיימת אפוא כמה שנשאר או שרד את ההרס. 

החורבות מעידות בעצם ריקנותן על דבר מה שקדם להן, על העיר שהייתה. שרידי העיר בשחור הם גם 

רמיזה לאתר ארכיאולוגי. הארכיאולוג שב ומגלה באבן עקבות של ממלכות אבודות, תרבויות, ואופני 

קיום. הוא חופר, מפלח שכבות של קרקע, מבקיע לעומקם של מרחבים טריטוריאליים על מנת ללמוד 

על חיים שחדלו. הארכיאולוג המבקש לשחזר את השלם מן החלקים, חושף את הפרטים, אוסף פריט 

לפריט ומצרף עובדה לעובדה. התגלית שלו מוציאה לאור מבנים שהיו שרויים באפלה, מחברת להם 

נרטיב ומקבעת אותם במסגרת קוהרנטית. 

אך האתר הארכיאולוגי יכול לשמש גם השראה לאופן מחשבה, כתיבה ויצירה המציבים אתגר לתגלית 

גילוי  המאפשרת  ועקבות  רמיזות  של  בפואטיקה  מדובר  ההיסטוריוגראפי.  ולנרטיב  הארכיאולוגית 

שאינו מוותר לחלוטין על הרבדים הסמויים. זוהי פואטיקה המחפשת דרך להאזין גם למה שאינו ניתן 
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למשמוע מיידי, לכימות וסיווג בכלים של מדע ולארגון בקטגוריות תבוניות. היא אינה מעניקה הסבר, 

ואינה מבקשת להמיר דבר באחר, אין היא מסתגרת בזהה, אלא מאפשרת רגעים של סמיכות, קרבה, 

הופעה בו זמנית של דבר והיפוכו כעדות להוויה מורכבת ומרובת סתירות. 

הפיכת החורבה למודל פואטי ואסתטי מוכרת כמובן מתפיסת האלגוריה כייצוג המאפשר סוג ייחודי 

של זיכרון תרבותי.1 זהו אופן של ייצוג המפנים את מבנה החורבה ומתרגם אותו לתצורות אמנותיות 

של שבר. החורבה מובנת בתוך תהליך היסטורי של התמוטטות ונפילה. יותר מכך, היא מעידה על עצם 

התרחשותו של התהליך ההיסטורי. בצורתה מוטבעות עקבות ההרס. החורבה היא צומת על פני ציר זמן 

ומרחב — היא מגלמת בחלקיותה את מה שהיה, את מה שהייתה. והחלק הוא שבר, חתך, קרע המסרב 

להתאחות, מוסיף להעיד ולהתגעגע על האבדה. פואטיקה שאינה מתנכרת לעקבות ההרס היא זו השבה 

וחושפת את קווי התפר של החורבה. זוהי פואטיקה המחבלת במראית ההרמונית, המסרבת למבנים 

נסמך לחלקים אחרים, כחסר או מחסור  הוא  גם כאשר  של שלמות, המותירה את החלק בחלקיותו 

המסרבים להתמלא. 

את עבודותיה של שנהב אפשר להתחיל לקרוא גם מכאן; מתוך התכתבות עם מסורת של יצירה וכתיבה 

שכבר כוללת בתוכה גם סוג של ביקורת והפניית עורף. שכן הגוף שהושחת, העץ הכרות, הדימוי של 

רסיס הזכוכית או שבר האבן, פיסת הספוג — כל אלה אינם ניתנים אמנם לאיחוי, אך עם זאת אין הם 

מתמסרים עוד לתוגת עבר. הם מופיעים כאברים קטועים נטולי חיים העשויים ספוג, גזעים גדועים 

המסודרים בקפידה בהתאם לגודל ולצורה )סוף היער(, כפרטים מחוקים או רכיבים נעדרים מסדרת 

וריאציות בצבע על תצלומי בתי כנסת בגרמניה שנופצו והוצתו ב"ליל הבדולח" )בדולח( וכחיתוכים 

ספוגיים מופרזים, גרוטסקיים, המחבלים במראית האורגנית של עבודת הפסיפס — עיבוד לתצלום של 

אירופה  גיאוגרפיים.  מרחבים  חוצות  אלה  עבודות  )מנוחה(.  השנייה  לבנון  במלחמת  חיילים  קבוצת 

שנהב  חיים.  סיפורי  נחרצו  נרטיבים.  נכתבו  אלה  במרחבים  לבנון.  ישראל,  גרמניה,  התיכון,  והמזרח 

מצופפת כמה מהם יחדיו בחלל אחד, חלל התערוכה. כעת הם משתקפים זה בזה. הם אינם זהים. 

בשמות העבודות שבחרה שנהב מהדהדים מצבים של שלילה: כך אני קוראת את "מנוחה" כמצב חסר 

דינאמיות, את "בדולח" כזכוכית עופרת או גביש דומם המתנכר לתהליכי צמיחה, ואת "סוף היער" — 

המשכה או קיצה של עבודה מוקדמת יותר בשם "כלב" )2001( — כהיעדר חיים. שמות או עצמים אלה 

מרמזים לתחריט הנחושת של אלברכט דירר )Duerer(, אמן הרנסנס הגרמני, שנולד בנירנברג וחי בה 

מנוחה, 2001 | פרט )עמ' 7,4(

גומאוויר, אקריליק על קרטון ביצוע

Rest, 2001 | detail (pages 4,7)

sponge, acrilic on cardboard

200 × 350
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את רוב שנותיו. בתחריט הנושא את השם "מלנכוליה" )Melencolia I, 1514( דמות אישה עוטה כנפיים 

יושבת שפופה ודוממת, על פניה המושחרים הבעת ייאוש וחידלון. על הקרקע כלב מצונף. גביש מוטל 

לצדה. מלנכוליה, האישה–מלאך של דירר, מחזיקה בידיה מחוגה ואינה עושה בה כל שימוש. פיסות 

לקריסתו  עדות  אולי   — לרגליה  זנוחים  מונחים  או מקצועה  כגון מסור  ושיוף  עיבוד  חיתוך,  וכלי  עץ 

של איש המדע הרנסנסי, לפאתוס של ניסוי וטעייה ולפראקטיקות של כימות, סיווג ועיצוב של חומר 

וצורה, ליומרת השליטה של האדם בטבע. התחריט קושר בין רשמי דכדוך וחוסר תוחלת המוקרנים 

וחקירה  מדידה  וכלי  מאגיות  תצורות  או  גיאומטריים–מתמטיים  תרחישים  דומם,  במצבי  מעצמים 

כאותה נבואה נגטיבית על אודות ההבטחה הכוזבת של העולם הטכנולוגי ואופיו הדיאלקטי של שיח 

המדע והתבונה.

לגילויי המלנכוליה באמנות פנים רבות. בין הידועים שבהם אפשר להביא את ציורי היער של קספר דוד 

פרידריך )Friedrich(, אמן התוגה של הרומנטיקה הגרמנית. כאלה הם הדימויים החוזרים של עצים 

קדומים מטים לנפול, קודרים ונעדרי עלווה במראות החורף שצייר, או דימויי החורבה בסדרה "מנזר 

מן  המזדקרים  גזעים חשופים  בין  הנטוע  גותי  שריד   ,)Abtei im Eichwald, 1809-10( אלון"  ביער 

הקרקע — עדות דוממת למצבי גסיסה של תרבות וגעגוע לעבר הרואי. דימויי היער של פרידריך טומנים 

בחובם דבר–מה מן המועקה והאימה הנלוות למעשיות העם האירופאיות, מרמזים על אותם מפגשים 

המתרחשים הרחק מן העיר ומהחוק, בתחומו של המאיים והסמוי מן העין. היער האירופאי, אם להאזין 

לאגדות האחים גרים, למשל, הוא מקום משכנם של מכשפות או זאבים האורבים לילדים רכים. זהו 

מרחב אפל, אי–רציונאלי, של יצרים ותשוקות, שיד התבונה אינה משיגה אותו. וישנה גם קרחת היער — 

זו המצויה בטבורו, ריקה מעצים, שהופכת למרחב בו נפתחת שאלת ההוויה. 

אמנית  של  בשפתה  ההוויה  שאלת  של  כפתיחה   — שנהב  של  יצירתה  את  לקרוא  רוצה  אני  כך  גם 

ישראלית: עבודותיה קוראות את המתבונן אל "קרחת היער", מציעות פרספקטיבה אל רבדים גלויים 

התיכון,  למזרח  אירופה  בין  הנמתחים  הנרטיבים  במרחבים  שהודחק  ומה  שקודש  מה  אל  וסמויים, 

ובין גרמניה לישראל. אך אפשר להמשיך עוד רגע הלאה, בשיטוט בשבילים של עצמים דוממים, עצים 

ואבנים, ולהגיע אל אתר נוסף של התכתבות מלנכולית — עבודותיו של אנסלם קיפר )Kiefer( — אמן 

גרמני החוזר אל דירר ופרידריך כדי ליצור שפה אמנותית המגיבה על הקטסטרופה של מלחמת העולם 

השנייה. את ההרס והחורבן הקולוסאליים קושר קיפר בביקורת המדע והסביבות ההיפר טכנולוגיות. 

דומם, מטוס עשוי עופרת שגביש  גוף  )Melancholia, 1990-1991( המציגה  "מלנכוליה"  כך בעבודה 
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הדרך  קצרה  ומכאן  האטום.  ולאימת  הערים  להפצצות  רמז  נטמן  השמאלית,  בכנפו  אחוז  בדולח 

וצורה  תוכן  לו  )Sebald( העניק  זבאלד  גיאורג  — מושג שוינפריד  "היסטוריית הטבע של ההרס"  אל 

בפואטיקה המעידה על ממדיו ועומקו של האסון בלי להתיימר לתחביר של הסבר. שכן בניגוד למסותיו 

על  גרמניה,  של  העבר  פשעי  על  וחשבון  דין  הגרמנים  מהסופרים  ודורשות  האשמה  בשאלת  הדנות 

האסון שנגרם והסבל — הגרמני והיהודי כאחד, הספרות של זבלד אינה מסבירה דבר.2 היא מצביעה על 

מצבי טבע שחרגו מהקשרם "הטבעי" ועתה הם מופיעים כעצם זר, כגידולי פרא מאיימים בטבורם של 

חיים מתועשים, מודרניים, באזורי סחר וטכנולוגיה, בנמלים ובתחנות רכבת כעדות שאינה מתכחשת 

לקטסטרופה. מ�ס�ּפ�ר�יו, המתחקים אחר סיפורי חיים של מהגרים גרמנים ואוסטרים במאה העשרים — 

פיקציות של גולים ומגורשים — משוטטים בחצרות עזובות ובמבני ענק נטושים, שרידים מאימפריה 

שוטים,  בעשבים  שכוסו  מצבות  בין  זנוחים  קברות  בבתי  מהלכים  הם  שהכזיבה.  מהבטחה  שקרסה, 

הם קוראים בגזע עץ שחרג מממדיו הטבעיים או בשדה בור המשתרע עד קצה העין את ההתמוטטות 

וההרס של תרבויות טכנולוגיות, של קהילות קדמה מרהיבות ואנושות שבגדה בעצמה.3 מספרים אלה 

ובדמויות–קורבנות שהפנימו את  עצים,  בגדמי  אבנים,  הדומם המוטבעים בשברי  מצבי  אל  נמשכים 

המלנכוליה בקריסה לאלם, שיתוק ועיוורון.4 מ�ס�ּפ�ר�יו של זבאלד אינם נרפאים מן הגעגוע.

משקעה של הפואטיקה של זבאלד, חותמה של "היסטוריית הטבע של ההרס", מורגש בעבודותיה של 

היא  איך  ישראלית?  בעבודותיה של אמנית  להיסטוריית הטבע של ההרס  קורה  מה  אך  דינה שנהב. 

מתגלגלת ברפלקסיה ישראלית על "ליל הבדולח" ומלחמת לבנון השנייה? כיצד היא מעידה, מפנימה 

ובה בשעה מתנכרת לנרטיב המלחמה הנכתב בישראל, וכיצד בכוחה לחרוג מן המלנכוליה ולשוב אל 

הפוליטי?

יותר  מוקדמת  עבודה   —  )2006( "כלב"  של  קיצו  את  בתערוכה  למסייר  מגלה  שנהב  של  היער"  "סוף 

המציגה מצבי גסיסה והרס של הטבע: עצי היער נטועים עדיין במקומם, אולם הם איבדו משלמותם. 

אין זכר לעלים או לצמיחה. רק גופים פגומים, מגולחים, גידמים. הגזעים מעוותים ונדמים לגידולים 

נטולי חן, שלוחי זרועות או אצבעות שבורות המורות על האסון. על הקרקע נערמים שבבים, חיתוכם 

חד. פיסות של חומר, חלקן מונחות במבנה כלשהו, חלקן מגובבות בערבוביה. אין זה היער השחור, 

כמובן. צבעי הגזעים בהירים, גווני חום, צהוב, לבן. אך הקדרות נשמרת. ובקרחת היער רובץ כלב, כעצם 

דומם, מעין גוויה. ראשו שמוט על הקרקע, רצועה הקשורה לצווארו נכרכת סביב אחד העצים. 

איזה סיפור חבוי בשבילי היער הזה? מה גזר את קיצו? לאיזו הוויה הוא שייך? במה נבדל מראהו מיערות 

מנוחה, 2001 )עמוד הבא(

גומאוויר, אקריליק על קרטון ביצוע

Rest, 2001 (next page)

sponge, acrilic on cardboar

200 × 350

אחרים, לאו דווקא אירופאים, אלא מכאן —בישראל ובפלסטין — איקליפטוס, ואולי עץ זית? ומה רואה 

העין הניצבת אל "מול היערות"? 

מתוך  "והנה  יהושע:  א.ב  של  מהסיפור  ביערות"  "הצופה  לעיניי  נגלים  חרב,  נטוש,  כפר  של  שרידים 

העשן, מתוך הערפל, עולה לפניו הכפר הקטן; נולד מחדש בשרטוט–יסוד כבציור מופשט, כדרך כל עבר 

ששקע".5 זהו הסטודנט הרדוף שהופקד על שלום היערות, לפני שמעל בתפקידו. מי שנמלט מהעיר אל 

בדידות היער כדי לפרוץ דרך, לגלות תגלית במחקר שלא ישלים על מסעי–הצלב. הגילוי מתרחש אמנם, 

לפניו לאחר שעצי  נחשפים  כפר ערבי  גיבוריו: שרידי  ולא הצלבנים הם  בכיוון אחר משציפה,  אולם 

היער שכיסה אותם עלו בלהבות. צללי העבר עולים צפים מתהום הנשייה, מפרים את הדממה. שבים 

כעיוות ממרחבים נשכחים, מודחקים — רוחות הרפאים של זיכרון קולקטיבי הנתון בידיו של "הממונה 

על היערות". 

לעבודה "כלב" רוחות הרפאים שלה. הן ניבטות חסרות שם ממראה העצמים. שנהב מאפשרת לעצמים 

להופיע. היא אינה מסבירה את פשרו של העץ הכרות או את רביצתו הדוממת של הכלב המתכתבת עם 

מסורות אסתטיות של מצבי תוגה. השאלה נותרת בבחינת אפשרות, רמז של אמנות המגיבה על הוויה. 

עקבות של מציאות שעוצבה בין היתר כאתוס של בנייה ופריחה, ונקשרה בפרויקטים אידיאולוגים של 

ייעור, לעתים גם ככיסוי והכחשה של הרס וחורבן. 

מציאות זו זוכה לרפלקסיה נוספת ב"סוף היער" המספר, כאמור, על קיצו של "כלב". שכן כעת העצים 

נגדעו כליל, הוצאו מתוך הקשרם האורגני, היערי. ולהרס פנים תבוניות, מאופקות, כמעט נקיות: גופי 

העץ הדוממים מונחים בערמות בהתאם לגודלם ולסוגם, מסודרים ומקוטלגים לפי פרמטרים בני כימות 

ומדידה. כלי עבודה הנעשים לכלי השחתה )מסור, מסור חשמלי, גרזן( מופיעים כרמז מטונימי למה 

שהתרחש — עקבות הרס העתידים להיעלם במחי מטאטא המופקד על ניקיון החצר. 

ההתכתבות עם הכלים הדוממים של דירר )מסור, מקצועה, כלי שיוף ועיבוד בעץ( מזכירים למתבונן 

נבואת התוגה  וחוסר התוחלת, מצבי הייאוש והאלם של האשה–מלאך הרנסנסית.  משהו מהחידלון 

בדבר הפוטנציאל ההרסני של הקדמה ותשוקת התבונה מתגשמת כמציאות אלימה. ושוב אפשר לשאול 

מה בדיוק אירע ב"סוף היער"? וכיצד משתקף בגווניו הכהים ערבו של יום, קיצו של המסע? ואם מצבו 

הדומם של היער הוא תגובה לאותם דימויי מציאות — החומרים מהם עשויה זהות ישראלית, מה טיבו 

זו קיצה של ההבטחה המבליחה מ"בדולח",  של הסוף הזה? ומהו הדבר שהגיע כאן לידי סיום? אולי 

העבודה המוצבת בסמוך ל"סוף היער", ולפיה ההוצאה אל מחוץ לחוק, האלימות והתרת הדם שהיו 
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מנת חלקם של יהודי אירופה אינם אפשריים "בבית"; הבטחה שהופרכה לאחר שהתברר פעם נוספת 

כי "הבית" הוא גם מקום של פורענות. 

עקבות ההרס פורצים מ"בדולח". זהו שמה של סדרת עבודות בצבע — וריאציות על שני תצלומים של 

בתי כנסת שהועלו באש והוחרבו בלילה שבין התשעה לעשרה בנובמבר של שנת 1938. בפוגרום שנודע 

השלישי,  הרייך  וברחבי  בגרמניה  היהודים  הכנסת  בתי  כל  כמעט  נהרסו  הבדולח"  "ליל  בשם  לימים 

בתי קברות רבים נותצו ובתי עסק הוחרבו. אלפי יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז. "בדולח" מגיב 

אפוא על אירוע בביוגרפיה היהודית–גרמנית הנקרא כעת לתוך עבודתה של אמנית ישראלית. בחזית 

לוחות עץ  פזורים  וברקע  לה  קנים, מסביב  התצלום הראשון מ"ליל הבדולח" שלד של מנורת שבעה 

חורבה שלפנים   — לנפול  בניין מפויח מט  פיסות  וברזל מושחרים. שברי אבנים מכסים את הקרקע, 

שמשה היכל תפילה: בית כנסת יהודי. בתצלום השני בית הכנסת עדיין עומד על תילו אך בחזיתו תבליט 

של מגן דוד כבר עולה באש. אש אוחזת גם בחלקים אחרים של הבניין, שכיפתו אינה נראית עוד, נבלעת 

בתימרות עשן ופיח. 

סדרת הציורים מציגה טקסטורות אבסטרקטיות, קומפוזיציות של צבע וצורה, וריאציות על "נושא", 

זכוכית  סוג של  הוא  בדולח  על שמו:  נקראת  לחומר שהעבודה  בזיקה  וחזרות המתארגנות  העתקות 

סגולות  בו  קשרו  גדולים  שמיתוסים  חומר  זהו  והכפלות.  השתקפויות  אור,  של  שבירות  המאפשרת 

של נבואה וראיית עתיד. סדרת הדימויים מחקה את תכונות החומר: רקע תכלת מתחלף בסגול, לבן, 

ורוד ואדום, נשקף בהם. ובתוך הרקע קווי מתאר שחורים של אובייקט חלקי, לא שלם. נגיעות מכחול 

קווי  למדי.  נקיות  חלקן  להפליא,  לתמונות אסתטיות  חוברות  צבע  נזילת  או  גיאומטריות,  בתצורות 

יהודים מובהקים. בית הכנסת  נעדר סממנים  כיפה. הבניין  בניין בעל  המתאר השחורים מרמזים על 

קיים אך בבחינת רמיזה בלבד הדורשת השלמה של פערים, כמו הפעלה של הכותרת "בדולח" )כשברים 

מנורת  ואת  הדוד  מגן  ומעלימה את  זכוכית( בהקשר הפרשני של העבודה. שנהב מטשטשת  ורסיסי 

שבעת הקנים המופיעים בתצלומים. כך למשל בציור שרקעו אדום מועתק מגן הדוד באופן מרומז בלבד 

לראש הכיפה )מקום אחר מזה המופיע בתצלום( ואין לזהותו בוודאות. בציור בעל רקע תכלת נחצית 

המנורה לשניים והקנים — קווים דקים ומעוגלים מתמזגים עם תמרות העשן. 

סיפורם של בתי הכנסת החרבים הוא גם סיפורם של יהודי אירופה. עבודותיה של שנהב אינן מתכחשות 

לכך, אבל הן מחפשות דרך שלא להיכלא בשיח סגור של זהויות לאומיות. על כן אולי העצמים מוצגים 

בציורים בחלקיותם, דורשים מן המתבונן להשלים את החסר, להאריך את הקווים, לחבר בין הנקודות. 

הטוטאליות היחידה היא של החורבן, המתרחש מעבר לקטגוריות אתניות דתיות או לאומיות. החורבן 

מוטבע באבן. והאבן שותתת דם. כתמי צבע אדום, ארגמן, החוזרים בכל הציורים ממלאים באחרון את 

החלל כולו. בניגוד לאופן העדות שמספקים תצלומי הארכיון, הסדרה "בדולח" מציגה את הקטסטרופה 

דרך מה שנעדר ממנה או שרק נרמז בה. אין זו המצלמה על דייקנותה הטכנולוגית, אלא היד המציירת 

שאינה נותנת עוד אמון בייצוג האובייקטיבי לכאורה של האירוע. זו היד המדגישה את בחירתה של 

שנהב להעניק פרשנות, מטביעה בעצמה את הפרטים בנייר, עוקבת אחר השינויים, היד המופקדת על 

זיכרון התאריכים. 

חיילים  כניסתם המחודשת של  קיצו של הקיץ עם  2006 שגזר את  יולי של שנת  גם  ובין התאריכים 

ישראלים ללבנון — הקיץ של מלחמת לבנון השנייה. קיץ שראשיתו בחטיפת חיילים והרג, הפגזת ישובי 

הצפון, הפצצת כפרים בדרום לבנון, שוב כיבוש, זריעת הרס, קרבות ללא תוחלת, הרג ושוב הרג. לתוך 

איזה סיפור האירועים האלה נכתבים? האם אלו הם תאריכים סדורים על ציר אחד הנמתח בין אירופה 

לישראל — ציר יהודי של קטסטרופות, כרוניקה של קורבנות גירוש, השמדה והקרבה המשתקפת כעת 

בגלגול נוסף של סיפור העקדה המקראי? או שמא מדובר בסיפורים סותרים, לא מתיישבים, של פשעים 

ותבוסות, ייאוש ואזלת יד? 

שנהב  שבוחרת  והפנים  הישראלי–פלסטיני.  לסכסוך  ופנים  דמות  להעניק  נוסף  ניסיון  היא  "מנוחה" 

עשויות ספוג. יש בעבודה זו משהו מן הדיאלוג עם סדרת העבודות, "סוף המשחק" )2001( המתרכזת 

בנקודות התפר וקווי העימות בין חיילים ישראלים ואזרחים פלסטינים. גם בעבודות המוקדמות יותר 

סופג  החומר  המחוות.  את  ומעצימות  בממדים  מפריזות  במתבונן,  מתעתעות  הספוגיות  הדמויות 

ניתן לספיגה: דם, אש, כאב או אשמה. הדמויות של שנהב, כפילים שיצרה  וממשיך וסופג את שלא 

הן  בו  והאופן  תנועה.  במצבי  קופאות  מלחמה,  וסרטי  טלביזיה  עיתונות,  בתצלומי  התבוננות  מתוך 

קופאות, נאלמות דום, מעורר אימה. בארבע מתוך התמונות מוצגים זוגות: כך למשל הדימוי המופרז, 

הסטריאוטיפי, של אזרחים פלסטינים לבושי ג'ינס ומעילי עור שחורים, דמויות מקאבריות המכוונות 

למטרה.  בעצמו  הופך  בעבודה  המתבונן  התמונה.  למסגרת  שמחוץ  סמויה  מטרה  עבר  אל  רוגטקות 

פסיפס הספוג מעצים את הייצוג של שברי אבנים, לבנים של בית הרוס, ברקע תמרות עשן ואש. דגל 

פלסטין מתנוסס מן החומה, מציץ–מבליח מ"לבו" של פלסטיני האוחז רוגטקה. ובדימוי נוסף בסדרה 

תפילה,  במחוות  ראש  מרכין  ספק  כורע  ספק  לפנים,  רכון  האחד  חאקי,  במדי  ישראלים  חיילים  שני 

כמבקש לשלוט בנפילה, פניו אינם נראים. שברי הפסיפס מאדימים בדם פציעתו, מאחוריו רמז לחומת 
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אבנים — הכותל המערבי, אולי. בדימוי הרביעי חייל ישראלי אוחז בבן–ערובה. החייל ה"נמצא בתפקיד" 

מיטיב לשחק, עיניו מכוסות במשקפי שמש שחורים, פניו חתומות, על ראשו קסדה. ידיהם של הלוכד 

והיד  או להשתחרר ממנה,  לבטלה  חיבור עמוקה שאין  נקודת  כפילים,  כידי  בזו  זו  והנלכד מתמזגות 

מאדימה עד כי לא ניתן להבחין עוד בין דם לדם. ברקע צללית: מטונימיה של קנה אקדח או רמיזה 

פאלית, הומו–ארוטית. 

"סוף המשחק" חושף גם משהו ממחול השדים, אותו ריקוד שטני, נורא, שיצא משליטה. והשדים האלה 

נראים לא נראים בדימוי האחרון בסדרה המציג שתי דמויות שחורות מפזזות בתופת, האחת מכוונת 

את קנה הרובה אל חברתה. זהו הקץ למשחק התפקידים שכן הגבולות נחצו והופרו, "הכלים נשברו". 

חיילים  קבוצת  של  תיעוד  עיתונות:  תצלום  על  המבוססת  בספוג  פסיפס  עבודת  היא  "מנוחה"  גם 

במלחמת לבנון השנייה. התצלום שהופיע בעיתון ישראלי, מנציח את החיילים כשהם יושבים יחדיו, 

מונחות  גלויים, הקסדות ספק אחוזות ספק  רק ראשיהם  בנשקם.  וחגורים  נושאים את מיטלטליהם 

לצדם, להוציא חייל אחד שעדיין חבוש בה. מבטיהם מפוזרים במרחב, הלאה מן הצלם, בכיוונים שונים, 

אל נקודות המצויות מחוץ לפריים. עיני אחד החיילים שבחזית מוסתרות על ידי רצועה של תיק המשא. 

הוא אוחז בידו סיגריה. אחרים מחבקים את נשקם. מה נשקף מעיניהם? מה חבוי במחוותיהם? האם זו 

תשישות, ציפייה או דריכות, עצב או חרדה, ואולי מבוכה; מחשבה על הבית, על חבר ליחידה, על נערה, 

על מוות, ואולי לא חיה בגופם שוב מחשבה? גופי החיילים נתונים במצבי דומם.

עבודת הפסיפס אינה מספקת מענה. היא פועלת עם ונגד התצלום, מעתיקה ומחבלת במצבי התוגה של 

חיילים ישראליים השוהים על הסף, במבואות כפר בדרום לבנון. החיילים רפויים, ספוגיים. גופם איננו 

גוף הרואי. אין בו ארוס. גם לא תשוקה הומו–ארוטית. הוא חורג מקווי המתאר של "הגוף הציוני", 

שוקע למצבי דומם, מתעוות לתוך מראה של טבע, נוף מטושטש, עשבי, לא מוכר. היסטוריית הטבע 

של ההרס מקבלת כאן פנים חדשות: הגוף החי מתמזג עם הטבע, הופך לגידול פרא, חריג ומאיים. זהו 

קצו הגרוטסקי של "המת–החי", דימוי שהפרה אלגוריות לאומיות, גם ציוניות. שכן לא דימוי נערים — 

הנופלים השבים מן המתים כ"פרחים אדומים"— הנושאים בפיהם הבטחה–נחמה מטפיסית: "תכירונו 

מיד. זו "מחלקת ההר" האילמת. / אז נפרח. עת תידום בהרים זעקת ירייה אחרונה",6 נראה ב"מנוחה"; 

היחיד  האודם  היפה.  המוות  בדימויי  ומהתלות  המתכחשות  כבויות,  רופסות,  מחוות  של  אלם  אלא 

נשקף מפה של דם, פצע–פה מבעית. שפתי החייל הממוקם במרכז העבודה מודגשות, מקבלות חיים 

משלהן. הן הופכות איבר עצמאי, מעורר אימה, חלק שקורא תיגר על השלמות האורגנית של הגוף. 
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ושלמות זו נחתכת גם ברצועות השחורות של תיקי המשא, הנמתחות מחייל אחד למשנהו, מקבעות 

את הגוף העקוד אל המזבח. כמו שלשלאות המטשטשות את ההבדל בין קורבן לזה המקריב אותו, בין 

עוקד לנעקד. אחת הרצועות מונחת על ראש החייל שבחזית, מעוורת את עיניו. ובעיוורון הזה נשקפת 

אטימותו של מנגנון שאיבד מקסמו, עצימת העיניים של גוף סימבולי ענק המתיר את דמו של הזולת 

ואת דמו שלו — דם ילדיו.

ואפשר לחזור לרגע אחד אל הביוגרפיה האירופאית, שכן הזימון לשבילי ההרס תובע הליכה לפנים 

ולאחור: כך בהיפרבולות של האברים, עיוותי הגופים, האקספרסיביות של תווי הפנים יש רמז לסגנון 

הראשונה  העולם  מלחמת  בשנות  הגרמני  והמודרניזם  האוונגרד  מעבודות  המוכר  האקספרסיוניסטי 

הלוקאלית,  מזהותן  מאנושיותן,  חורגות  ושחור  חום  חקי,  ירוק  בצבעי  החיילים  דמויות  ולאחריה. 

הלאומית. בניגוד ל"סוף המשחק" המעניקה לאלימות הקשר היסטורי, מקומי, המוטבע בדגל פלסטין, 

"מנוחה" נעדרת סממנים לאומיים מובהקים. גם הדמויות המוצגות בעבודה המוקדמת כשבויות במחוות 

של לחימה וכבולות בדיאלקטיקה של מצבי דומם, אינן נלחמות בעבודה המאוחרת. אך דווקא מתוך 

הסטאטיות של החיילים, בשהייה הרגעית, המשתאה, על גבול אזור המריבה פורץ אותו דבר שחסר 

לכאורה בעבודה — המלחמה. 

של  ומוסיקליות  אסתטיות  ממסורות  המוכר  הדיסוננטי  הייצוג  והמאוחר,  המוקדם  המקרים,  בשני 

ראשית המאה העשרים מועצם הודות לניצול חתרני של טכניקת הפסיפס. שנהב מעתיקה טכניקה זו 

אל עבודות החיילים על ידי שימוש מופרז והבלטה של קווי התפר המחברים — ומפרידים — בין חלקי 

כפער   — תפר  בקווי  הנחתך  הרסיס  דווקא  אלא  השלם,  של  ההרמונית  המראית  לא  מכאן,  הפסיפס. 

המסרב להתמלא ושב ומחבל בתמונה — מפלח את עין המתבונן במצבי הדומם של חיילים ישראלים, 

בשלם  להתאחות  המסרבים  הרסיסים  ודרך   .2006 קיץ  של  ובתבוסה  באבל  ואשמה,  כאב  בסיפורי 

קוהרנטי חודרים גם סיפורים אחרים, כאלה החבויים בעצים כרותים והריסות בתים. 

ידי  על  נפרדים  נרטיבים  בין  מפגישה  שנהב  שונים.  אירועים  של  ציפוף  מדגימות  התערוכה  עבודות 

את  המאתגר  במרחב  וקרבה  סמיכות  על  המבוסס  מפגש  זהו  לזה.  זה  קרובים  אחד,  בחלל  הצבתם 

המתבונן לחשוב על כל אירוע בנפרד — עם וכנגד האירוע הסמוך אליו: בית כנסת חרב, כפר הרוס, 

סיבתית  אינה  היא  זהות.  על  מבוססת  אינה  האירועים  בין  הזיקה  הזולת.  של  ודיכוי  אלימות  גירוש, 

או כרונולוגית, היא אינה דיסקורסיבית ואין היא גוזרת הסבר. אין זו זיקה היסטורית, אלא אסתטית 
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דבר  של  בסופו  המגיעים  ההרס  בשבילי  המתבונן  את  מוליכות  שנהב  של  עבודותיה  אתית.   — וככזו 

היער(,  )סוף  הגזעים החתוכים  דימויי  פוליטית. שכן  נטילת אחריות  הן מחייבות  וככאלה  הבית.  אל 

עיי חורבות של אבן מדממת )בדולח( ופה–פצע גרוטסקי של חייל וכפיליו )מנוחה( מסרבים לדכדוך 

המלנכולי ולשכחה העצמית. העבודות מתמסרות למתח של קווי התפר, לחלקי המסרב להתארגן לשלם 

הרמוני, לקרע המחבל במראית הנקייה. אלה הן קומפוזיציות אסתטיות ותצורות פואטיות בהן מוטבע 

זיכרון פוליטי. הן מצביעות על מתחים וסתירות, ועל מחסור נורא המופיע כרמז ועקבה. 

ילדותו  שעיירות  ישורון,  אבות  של  ה"בולץ"  מן  משהו  אולי  טמון  שנהב  דינה  של  הכרותים  בעצים 

יעשה  ומה  פנים.  חסר  ואב  המתה  האם  ובתוכן  האשמה".7  על  ב"השיר  העברית  תוך  אל  מתרסקות 

סיפורים  בין  נוסף  סיפור  אחרים,  למבטים  המצטרף  מבט  עוד  והנה  אותה?  לשאת  כיצד  באשמה? 

סבוכים. אבל הבול–עץ הזה כבר טבוע במרחב אחר, לא עוד אירופה אלא ישראל, ואין זה היער, אלא 

חצר עירונית, נקייה; חצר של בית, אולי בתל אביב, עיר המבינה "שאוהבים בה רחובות ופינות שונות, 

המזכירים את העבר. וכאשר הורסים בית ישן, אוי זה לא טוב".8 ישורון יודע למקם את הגזע הכרות 

"כאן", מחדיר אותו אל שפת השיר כשיבוט לשוני זר, טבע )אילן ירוק( החוזר כגידול מופרז. כי מה יש 

בעץ הכרות? שבר עץ המדבר–שותק את מחסורו — עדות דוממת שאינה מתכחשת למצבי ההרס: 

ה�ּבּול�ץ ט�ב�ע� ּב�ח�צ�ר, ל�א ע�ב�ר ׁש�ם א�ד�ם.

ה�ח�צ�ר נ�ק�ּי�ה נ�ק�ּי�ה. יֹונ�י ּב�ר ל�א מ�צ�אּו, ו�א�ין א�ד�ם ל�ד�ּב�ר.

א�ין י�ר�ק ּפֹור�ץ מ�ן ה�א�ד�מ�ה

ו�אֹומ�ר: "א�נ�י זֹוכ�ר א�ת ה�א�יל�ן".

א�נ�י ּפונ�ה ר�ג�ע ו�חֹוז�ר, 

ו�ה�ּנ�ה ה�ּׂשיח�ה ה�ּז�את נ�ע�ל�מ�ה

ו�א�ינ�ּנ�ה, ּכ�א�יּלּו מ�עֹול�ם

ל�א.

ח�ס ו�ׁש�לֹום. א�ינ�ּנ�י רֹוא�ה ּכ�אן

ָמָׁשל. ע�ץ ז�ה ל�א ע�ם. ע�ץ ז�ה ל�א א�ד�ם.

ע�ץ ז�ה ל�א ּד�ם.
ע�ץ ז�ה ל�א ו�ל�א זה. ו�ה�ח�צ�ר נ�ק�ּי�ה.9
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בדולח   , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal V, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

V
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בדולח    , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal II, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

בדולח    , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal IX, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

IX II
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בדולח    , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal IV, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

בדולח     , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal III, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

IV III
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בדולח    , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal VI, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

בדולח     , 2008 | אקריליק על פוליגל

Crystal IIX, 2008 | acrilic on plastic

120 × 80

IIX VI
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סוף היער )פרטים(, 2008 | גומאוויר 

The end of the Forest (details), 2008 | spounge

600 × 250 × 400
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כלב, 2006 | גומאוויר )עמ‘ 37-35(

Dog, 2006 | sponge (pages 35-37)

600 × 300 × 1100 
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paths of destruction that eventually lead to the home. And in doing so, they obligate one to 

take political responsibility. Thus, the image of the cut down trees (End of the forest), isles 

of ruins from bleeding stones (Crystal), and a grotesque blemished mouth of a soldier and 

his doppelgangers (Rest) refuse the melancholic depression, and the self-forgetfulness. The 

pieces devote themselves to the tension between boundaries, to the partial which refuses to 

bind itself to the harmonious whole, to the tear that terrorizes the clean appearance, these 

are aesthetic compositions and poetic constructs which have the political memory ingrained 

within them. They point to tensions and contradictions, and of a terrible lack which appears 

as a hint or a trace.

Dina Shenhav’s cut down trees conceal something of the “woodblock” of Avot Yeshuron, 

whose childhood towns crash into the Hebrew in “The poem on the guilt”.7 And within 

them, the dead mother and the faceless father. And what will he do with the guilt? In 

what manner can one bear it? Here is another perspective joining the others, another story 

amongst complex stories. But this woodblock is already planted in another domain, no 

longer Europe, but Israel, and it isn’t the forest, but a municipal garden, clean: the back 

yard of a house, perhaps in Tel-aviv, a city which understands that “One loves the different 

streets and corners in her, reminiscent of the past. And when an old house is destroyed, oh, 

that isn’t good”.8 

Yeshuron knows how to situate the cut down tree trunk In “Here”, infusing it into the words 

of the poem, like a strange verbal cloning, nature (green tree) returning as an exaggerated 

growth. For what is there in a cut down tree? A fracture of a tree, speaking – silencing its 

deficit – an inanimate testimony that does not deny destructive conditions.

1. See Walter Benjamin on the origin of the German Tragic Drama during the Baroque period: 

Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1996.

2. A number of these essays were compiled and published in the book "Llterature and air raids". 

W. G. Sebald, Luftkrieg und Literatur, Frankfurt a/M.: Fischer, 2001.

3. See example of the last novel in the series "The Immigrants":

Descriptions of the city of Manchester – In the past an active, bustling trade center, an epicenter of cultural and technological 

advancement, and today, abandoned streets and derelict buildings on the verge of collapsing; The visit to the Jewish cemetary 

which has lost the keys to its gates, almost like the vanishing traces which led to it; or the picture of the gravestones, 

the oak tree and the abandonment that reigns in the yard of the house visited by the narrator as soon as he arrives in the first 

novel from the anthology: W. G. Sebald, Die Ausgewanderten, Frankfurt a/M.: Fischer, 2002.

4. One of the prime examples is Austerlitz, The protagonist bears the name of the novel, which meanders from states of 

hysteria to melancholy, obsession and fear which are infused into the language: 

W. G. Sebald, Austerlitz, Frankfurt a/M.: Fischer, 2003.
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Tel-Aviv, United Kibbutz Publishers, 1993, 127-99, p124.

The Continuing Silence of a Poet, trans. Miriam Arad, London: Peter Halban, 1988, pp. 203-237. here 233.

6. Haim Guri, “Behold, Our Bodies are Laid out”, in: The Poems, volume1,

Jerusalem, Bialik Institute and United Kubbutz Publishers, 1998, 93-94, p94.
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7. Avot Yeshuron “Guilt” part of : Collected Poems, Volume 2,

Tel-Aviv, United Kubbutz Publishers and exclamation mark, 1997, p15.

8. Avot Yeshuron, part of: Collected Poems, Volume 2,

Tel-Aviv, United Kubbutz Publishers and exclamation mark, 1997, p33.
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the eyes of a huge symbolic body which sheds the blood of the Other as well as his own blood – 

the blood of his children. And one can return for a brief moment to the European biography, 

in which the invitation to walk the paths of destruction requires walking back and forth: as 

such are the exaggerations of the limbs, the distortions of the organs, the expressiveness of 

the facial features which contain a reference to the expressionistic style of the Avant-Garde 

and German Modernists during the First World War and after. The figures of the soldiers 

in shades of green khaki, brown and black digress from their humanness, from their local, 

national identity.

Unlike “Game Over” which attaches to the violence a historical and local context that is 

embedded in the Palestinian flag, “Rest” excludes distinct national signifiers. Even the 

figures presented in the earlier piece as captured (hostages) with combative gestures, 

entrapped within the dialectic of inanimate states, do not fight in the later work. But that 

which seemingly lacks in the piece, bursts out of the static nature of the soldiers, out of the 

momentary suspension while resting on the border of the field of conflict .

In both cases, the earlier and later, the dissonant representation, familiarized by aesthetic 

and musical traditions of the beginning of the 20th century, is amplified due to a subversive 

utilization of the mosaic technique. Shenhav uses this technique in the soldier pieces through 

an extreme application, and an emphasis of the lines conjoining and separating the parts of 

the mosaic. From here not the harmonious appearance of the whole, but rather the shred 

cut by the lines, like a gap that refuses to be filled, continuing to interrupt the picture. 

Puncturing the eye of the beholder with the static conditions of the Israeli soldiers, with 

stories of pain and guilt, with the grief and defeat of the summer of 2006. And through the 

fractures that refuse to be restored as a coherent whole, other narratives reappear, those 

hidden by cut down trees and the ruins of destroyed houses.

The pieces in the exhibition demonstrate a crowding of different events. Shenhav merges 

between separate narratives by situating them within a single space, close to one another. It 

is a gathering based on proximity in an arena which challenges the viewer to think of every 

event separately – with and against the event taking place in close proximity: a destroyed 

synagogue, a village ruined, expulsion, violence and oppression of the Other. The linkage 

between the events is not based on identity. It isn’t a causative or chronological one, it is 

not a discursive one, and it doesn’t derive meaning. It isn’t an historical linkage , but an 

aesthetic one and likewise, an ethical one. Shenhav’s works navigate the spectator through 
כלב )פרט(, 2006 | גומאוויר
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“Rest” is another attempt to place a figure and face to the Israeli-Palestinian conflict. The face 

which Shenhav selects is made of sponge. This piece embodies, to some extent, the essence of 

the dialogue conducted in the series “Game Over” (2001). The series focuses on intersections 

and confrontational boundaries between Israeli soldiers and Palestinian civilians. Even in 

the earlier works the spongy figures lead the viewer astray, with exaggerated dimensions 

and extreme gestures. The material absorbs and continues to absorb that which cannot be 

absorbed: blood, fire, pain or guilt. 

Shenhav’s figures, doppelgangers she produced from observing journalistic photographs, 

television and war films, frozen in a state of motion, and the manner in which they freeze, 

arrested and dumbfounded, is terrifying. In four of the five pictures one can see pairs: Here 

for example, the exaggerated image, the stereotypical image of Palestinian civilians wearing 

jeans and black leather jackets , macabre figures which point slingshots toward a hidden 

target outside of the picture frame. The observer of the picture becomes the target itself. The 

sponge mosaic exaggerates the representation of the broken stones, the bricks of a ruined 

house, against a backdrop of clouds of fire and smoke. The Palestinian flag flutters from the 

wall, peers and flickers from the “heart” of a Palestinian gripping a slingshot. And in another 

image from the series, two Israeli soldiers wearing khaki uniforms, one bent inwards, maybe 

kneeling, maybe bowing his head in a prayer-like gesture, as if pleading to control the fall, 

his face cannot be seen. The mosaic fragments are reddened by the blood from his wound, 

behind him an allusion to a stone wall – the Western Wall, perhaps. In the fourth image an 

Israeli soldier grabs a hostage. The soldier who is “found in action” perseveres in the act, 

his eyes concealed by black sunglasses, his face is stamped on, a helmet on his head. The 

hands of the capturing and the captured are intertwined one with the other, like the hands 

of doppelgangers, a connecting point so deep that it cannot be released from or cancelled out. 

The point reddens to the extent that one cannot distinguish between bloods. A shadow in the 

background: metonymy of a barrel of a gun, or a phallic suggestion, homoerotic. 

The “End of the game” exposes also something of the dance of the demons, that terrible, 

demonic dance that got out of control. And these demons are seen and unseen in the final 

image, in a field which presents two black figures skipping in Hell, one pointing the barrel 

of the rifle to its companion .This is the end of a role playing game in which the boundaries 

were crossed and breached, chaos reigns supreme.

“Rest” is another sponge mosaic piece which is based on a newspaper photograph: 

documentation of a group of soldiers during the Second Lebanon war. A photograph which 

appeared in an Israeli newspaper, immortalizes the soldiers as they sit together carrying their 

portables and with their rifles strapped to their bodies. Only their heads are exposed; it is 

unclear whether the helmets are attached or placed by their side, apart from one soldier still 

covered with one. They gaze spread into the distance, to points found outside of the frame. 

The eyes of one of the soldiers in the foreground is hidden behind the strap of a backpack. 

He holds a cigarette in his hand. The others grip their rifles. What is reflected in their eyes? 

What do their gestures conceal? Is it exhaustion? Anticipation or tension, sadness or fear, 

or maybe embarrassment: thoughts about home, about a friend from their unit, about a girl, 

about death, or maybe a thought no longer lives in their bodies? The bodies of the soldiers 

are subject to a state of stillness.

The mosaic piece does not provide a response. It functions with and against the photograph, 

copies and interferes with the sorrowful conditions of Israeli soldiers who harbor on the 

verge, in the entrances to a village in the Southern Lebanon. The soldiers are limp, spongy. 

Their bodies aren’t heroic, devoid of Eros, or even homo-erotic lust. It deviates from the 

outlines which define the “Zionist body”, sinking into states of stillness, deforms into the 

appearance of nature, a blurred landscape, weeded, unfamiliar. "The natural history of 

destruction" receives here a new dimension: the living organism intermingles with nature, 

becomes a wild growth, odd and frightening. That is the grotesque extremity of “The living-

dead”, an image that inspired national allegories, Zionist as well. 

It isn’t the image of fallen youths who return from the dead as “Red flowers” – carrying a 

metaphysical promise, consolation: “You will recognize us at once, as the voiceless Mountain 

Platoon. / Then we will blossom. When the scream of the last shot shall have fallen to 

silence in the mountains”6 – that one sees in “Rest”, but the shock within feeble expressions, 

extinguished, which deny the images of a beautiful death. The only redness is that which is 

reflected from a bloody mouth, a blemished-horrifying mouth. The lips of the soldier situated 

in the center of the piece are emphasized, attaining a life of their own. They transform into 

an autonomous limb, provoking horror, an organ which challenges the organic perfection 

of the body.

This perfection is split by the black straps of the backpacks, which stretch from one soldier 

to his deputy, affixing the body which is tied to the altar, like chains which obscure the 

difference between the sacrifice and he who sacrifices it.The binder and the bound. One of 

the straps is lying upon the head of one of the soldiers in the foreground, blinding his eyes. 

This blindness reflects the opacity of a mechanism which has lost its spark. The shutting of 
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reality.

Yet again, one can wonder what exactly happened in “End of the forest”, and how do dark 

shades reflect nightfall and the end of the journey? And if the petrified state of the forest is a 

response to those images of reality, the components which culminate into the Israeli identity, 

then what is the nature of this end? What is the thing which had just come to an end? Maybe 

this is the completion of the flickering promise in “Crystal”, the piece which is positioned in 

close proximity to “End of the forest”: according to which the fate of the Jews in Europe – 

exclusion, (outside of the law) violence and bloodshed – is possible. At “Home” – a promise 

inverted after revealing, once again, that the “Home” can also harbor calamity.

The consequences of destruction erupt from “Crystal”. This is the title of a series of works 

in color – variations on two photographs of synagogues that were set on fire and destroyed 

on the night between the 9th and 10th of November 1938.

In the pogrom that eventually came to be known as “Crystal Night” (Kristallnacht), almost all 

of the synagogues in Germany and across the Third Reich were ruined, numerous cemeteries 

were smashed, and businesses were destroyed. Thousands of Jews were arrested and sent to 

concentration camps. ”Crystal” refers to an event in the Jewish-German biography which is 

now summoned into the work of a female Israeli artist.

In the foreground of the first photograph from “Crystal Night”, one sees the skeleton of a 

seven armed Menorah (Jewish candelabra), blackened wooden and iron boards are scattered 

around and behind it. Smashed stones cover the floor, pieces of a sooty, dull, collapsed 

building, a ruin that used to function as a hall of prayer: a Jewish synagogue. 

In the second photograph, the synagogue remains erect on its mound, yet on its façade, a Star 

of David relief is already in flames. Fire takes hold of other sections of the building, whose 

dome can no longer be seen, as it is engulfed in rising smoke and soot.

The series of paintings present an abstract texture, formal compositions, variations on 

“subject matter”, copies and revisions arranging themselves by an affinity to the material 

stated in the title of the work: crystal is a form of glass which enables a break-up of light, 

reflections and duplicates. It is a material which was associated with prophecy and fortune – 

telling qualities in great myths. 

The series of images reflect the characteristics of the material: a light blue background 

which changes into purple, white, pink and red is portrayed. Within the background one 

can see black outlines of a partial object, not whole. Blue marks on geometric configurations, 

or a color drip culminating into remarkably aesthetic pictures, some are particularly clean. 

The black outlines allude to a domed building. The building is stripped of typical Jewish 

characteristics. The synagogue is present, yet only in the sense of a hint that requires a filling 

of gaps, like the activation of the title “Crystal” (as fractures and shards of glass) in the 

context of the piece. Shenhav effaces and conceals the Star of David and the seven-armed 

Menorah which appear in the photographs. This is exemplified in a painting whereby a Star 

of David is traced, in a suggestive manner into the apex of a dome, against a red background 

(different from its location in the photograph), with no certain way of recognizing it. In the 

painting which has a light blue background, the Menorah is split into two, and the arms – 

thin, rounded lines are integrated into the clouds of smoke.

Stories of the destroyed synagogues are also stories belonging to European Jews. Shenhav’s 

pieces do not deny that; they attempt to avoid entrapment within a closed discourse 

of national identities. Consequently the objects are presented in the paintings in parts, 

demanding from the viewer to make-up for the absent, to extend the lines, to connect the 

dots. The only totality is that of the destruction, which takes place beyond ethnic, religious 

or national categories .The destruction is set in stone. And the stone is drenched with blood. 

Red and purple color stains, which reoccur in all of the paintings, appear to fill out the entire 

picture plane in the last piece. Unlike the nature of the document provided by the archival 

photographs, the series “Crystal” presents the catastrophe through that which is absent or 

hinted upon. Here we do not witness the camera’s technological precision, but the painterly 

hand which no longer trusts the seemingly objective representation of the event. It is the 

hand which reiterates Shenhav’s choice to interpret, to independently affix details on paper, 

monitoring the changes, the hand assigned to recall the dates.

Amongst the dates, July 2006, which marked the end of the summer with the renewed 

entry of Israeli soldiers into Lebanon – the summer of the second Lebanon war. A summer 

which commenced with the hijacking of soldiers and murder, the bombardment of northern 

settlements, the bombing of villages in the southern Lebanon, occupation, engraining 

destruction, hopeless battles, murder and more murder. Which narrative would tell of these 

events? Are these dates arranged on one vector stretched between Europe and Israel – a 

vector outlining Jewish catastrophes, a chronicle of the victims of exile, annihilation, and 

sacrifice which is now reflected in another reincarnation of the biblical story of the sacrifice 

of Isaac? Or perhaps, we are dealing with contradicting stories of crimes and defeats, despair 

and helplessness?
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“The forests” see?

Traces of an abandoned village and abomination are revealed before the eyes of “the forest 

scout” from the story of A.B.Yehoshua :

“There, out of the smoke, out of the haze, a ruined village appeared before his eyes, born anew 

in its basic outlines as an abstract drawing, as all things past and buried.”5 This is the haunted 

student who was assigned to safe-keep the forests, before he abused his position. It is he who 

escapes from the city to the solitude of the forest in order to have a break-through, to make 

a discovery in his research on the Crusades, which he has failed to complete. Nevertheless, a 

discovery does take place, although in a direction different from that which he expected. He 

does not see the Crusaders as heroes: Remnants of an Arab village are revealed before “The 

fire watcher” after the trees from the forest which covered them went up in flames. The 

shadows of the past are rising and surfacing from the void of forgetfulness, breaching the 

silence. Returning as a distortion from forgotten planes, repressed – the ghosts of a collective 

memory subjected to the hands of “The one in charge of the forests”.

The piece “Dog” possesses its own spirits. They peer, nameless, through the surface of the 

objects. Shenhav allows the objects to perform. She does not explain the meaning of the 

cut down tree or the lifeless pose of the dog which converses with representations of grief-

stricken conditions in various aesthetic traditions. The question remains as an examination 

of a possibility, an artistic touch that responds to the experience. Footprints of a reality 

that was shaped, amongst other things, as an ethos of growth and prosperity, and was tied 

with ideological forestation projects, at times for the purpose of concealment and denial of 

destruction and ruin.

This reality is reflected in – “End of the forest” (2008) which narrates, as already mentioned, 

the end of “Dog”. For now the trees are completely severed, extracted from their organic, 

habitat, the forest. The destruction has a wise, restrained appearance, almost clean: the still-

life limbs of the tree are placed in bundles, relative to their size and type, arranged and indexed 

according to quantitative parameters. The work tools which became tools for flattening (a 

saw, an electrical saw, a dagger) appear as a metonymic clue to what had happened –residuals 

of destruction destined to disappear with the sweeps of a broom assigned to clean the yard.

The correspondence with Durer’s still-life tools (saw, plane, sanding tools, and finishing 

tools for wood) remind the observer of the despair and lack of content, the Renaissance 

angel-woman’s hopeless and traumatic condition. The sorrowful prophecy inherent in the 

destructive potential of progress and the passion for reason, comes into being as a violent 

foreign objects, as wild growths threatening the hub of industrialized, modernized living 

in the fields of trade and technology, in ports and train stations, as pieces of evidence of that 

which does not deny catastrophe. His books investigate the lives of German and Austrian 

immigrants in the 20th century − the ploys of the exiled and the expelled, wandering in 

abandoned yards and in huge derelict buildings which are remnants of a fallen empire, 

a false promise. They walk through neglected cemeteries, between gravestones that were 

covered with weeds. They read in a tree trunk which deviates from its natural dimensions, 

or in an uncultivated field which stretches to the tip of the eye, the collapse and destruction of 

technological cultures, of spectacular advanced communities and a humanity that betrayed 

itself.3 These narrators are attracted to static conditions submerged in broken stones, in tree 

stumps and in characters – victims who internalized the melancholy of defeat onto silence, 

paralysis and blindness.4 Sebald’s narrators are never cured from the sense of longing.

The impact of Sebald’s poetry and the mark of “The natural history of destruction” is felt 

in the work of Dina Shenhav. But what happens to the natural history of destruction in the 

work of a female Israeli artist? How does she roll about in Israeli reflections on “Crystal 

night”? And what of the second Lebanon war? How does she indicate, internalize and 

distinguish herself from the narrative of war delineated in Israel? And how is it in her 

power to digress from the melancholy and return to the political? Shenhav’s “End of the 

forest” reveals the end of “Dog” to those who tour through the exhibition. It is an early piece 

which presents conditions of dying and the destruction of nature: the forest trees are still 

planted in their place, even though they have lost their wholeness. There is no account of 

growth or leaves. Only damaged organisms, shaved, amputated. The trunks are distorted 

resembling growths which lack grace, stretching out broken arms and fingers that point out 

the disaster. Shavings pile on the floor, their cut is sharp. Scraps of materials, some are placed 

in a construct of sorts, some are heaped in a mess .It isn’t the black forest, of course. The 

colors of the trunks are bright, shades of brown, yellow, white. And a dog is lying around 

in the bald spot of the forest, like a still life, a kind of corpse. His head leans to the ground, 

the leash tied to his neck is wound around one of the trees. What hidden story is waiting in 

this forest?

What was decreed to be its end? To which experience does it belong? What distinguishes 

its appearance from other forests, not necessarily European, but rather, from here, in 

Israel and Palestine – Eucalyptus, or maybe an olive tree? And what does the eye facing  
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trees, frightening and devoid of foliage at the sight of the winter he painted, or the image 

of ruins in the series “Abtei im Echwald”, (Monastery in oak tree forest, 1809-10), a gothic 

ruin entrenched between bare trunks distinguished from the ground. One witnesses proof 

in the form of inanimate objects, portraying conditions of cultural decay and the longing 

for a heroic past. Friedrich’s images of the forest are committed to the concealment of a 

portion of the terror which accompanies European national anecdotes, insinuating these 

encounters which take place far from the city and from the law, within the range of the 

predator, hidden from the eye. The European forest, according to the tales of the brothers 

Grimm, for example, is the dwelling place of witches or wolves who lurk around tender 

children. It is a sinister arena, irrational, one of urges and lusts that cannot be surpassed by 

the hand of wisdom. And there is also a clearing of the forest that is to be found, in the navel 

of the forest, emptied of trees, becoming a space that gives rise to the question of being.

This is another perspective through which I want to relate to Shenhav’s work – as an 

introduction to the question of existence through the visual language of a female Israeli 

artist: Her works summon the viewer to the “bald spot of the forest”, they offer insight 

into exposed and hidden layers, that which was sanctified and repressed in narrative spaces 

which extends between Europe and the Middle East, and between Germany and Israel. 

But it is possible to continue for a minute longer, by wandering through paths filled with 

inanimate objects, trees and stones, to arrive at another site of melancholic correspondence – 

The works of Anslem Kiefer, a German artist who refers to Durer and Friedrich in order 

to create an artistic language which responds to the catastrophe of the Second World War. 

Kiefer ties the colossal destruction and ruin with criticism of science and hyper-technological 

environments. This is expressed in the piece “Melancholia” (1990-91) which presents an 

inanimate object, a plane made of lead with a crystal tetrahedron gripping its left wing, 

veiling a clue to the bombings of the cities and the horror of the atom. From this, the journey 

leads to “The natural history of destruction” by W.G Sebald, who gave the term form and 

content through a poetry which testifies to the extent and depth of the disaster, but avoids 

the pretension of an explanatory syntax.

As opposed to his essays which deal with the question of guilt, blaming the German authors 

for their inability to accounting for, and reflect on Germany’s past crimes, the disaster and – 

suffering of both the Germans and Jews. Sebald’s literature does not explain a thing.2 It 

points to natural conditions which deviated from their “natural” course, and now appear as 
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territorial domains in order to learn about the lives of the deceased. The archeologist who 

seeks to reconstruct the whole from the parts, exposes the details, collects item by item and 

binds piece to piece. His discovery reveals buildings which were drenched with darkness 

and attaches a narrative to them, situating them within a coherent frame.

Yet the archeological site can also function as inspiration for a way of thinking, writing and 

creating, which poses a challenge to the archeological discovery, and to the historiographic 

narrative. I am referring to a poetry of hints and traces that enables a discovery which does 

not fully discard the concealed layers. This is a poetry which searches for a way of listening to 

that which cannot be heard immediately, quantified and classified with scientific apparatus, 

and organized into reasonable categories. It does not provide an explanation, and does not 

endeavor to exchange one thing for the other, it does not withdraw into the identical, but 

allows moments of proximity, closeness, the simultaneous appearance of a thing and its 

opposite as evidence of a complex experience which is full of contradictions.

The transformation of the ruin into a poetic and aesthetic model is known from the conception 

of allegory as a form of representation which allows a unique kind of cultural memory1. This 

is a mode of representation that internalizes the structure of destruction and interprets it 

into artistic configurations of fractures. The ruin is understood within a historical process 

of collapse and defeat. Even more so, it alludes to the essence of the proceedings of the 

historical process. The traces of destruction are embedded in the form of the representation. 

The ruin is an intersection of time and space – It embodies in part, what was, and what it 

used to be. And the fragment is a fracture, a cut, a tear which refuses to heal, continuing to 

testify to and yearn for the losses. 

A poetry which does not alienate itself from the residuals of the ruin is worthwhile. It 

exposes the boundaries of destruction. It is a poetry which interferes with a harmonious 

appearance, it challenges constructs of perfection, which renders the fragment in its nature 

as a fragment, even though it relies on other parts, it is an absence or a deficiency which 

refuses to be filled.

We can also begin to read Shenhav’s work from a place of correspondence with creative and 

literary traditions which by default, contain a form of criticism and negation. In the sense 

that the damaged body, the cut down tree, the image of the glass shard or the broken stone, 

a piece of the sponge – Although all of these are irreparable, they cease to give into past 

sorrows. 

They appear as amputated limbs, devoid of life, composed of sponge and cut down tree 

trunks which are meticulously arranged according to shape and size (“The end of the 

forest”), as erased details or components which are missing from a series of variations in 

color on photographs of synagogues in Germany that were shattered and set on fire during 

“Crystal Night” (“Crystal”). Exaggerated, grotesque sponge cut-outs terrorize the organic 

appearance of the mosaic piece – the processing of a photograph of a group of soldiers in the 

second Lebanon war (“Rest”).These works breach geographic boundaries, namely, Europe, 

the Middle East, Germany, Israel and Lebanon. Narratives were written in such spaces. Life 

stories were decreed. Shenhav crowds some of them together in one space, the exhibition 

space. They are now reflected in one another, yet, they are not identical.

States of negation reverberate through the titles of the works chosen by Shenhav: “This is 

how I interpret “Rest”, as a condition which lacks dynamic, and “Crystal” as glass lead, or 

an inanimate crystal which estranges itself from processes of growth. The piece, “End of the 

forest” − the continuation or completion of an earlier piece titled “Dog” (2001) − suggests an 

absence of life. These names or objects allude to Albrecht Durer’s bronze etching. Albrecht 

Durer, the German Renaissance artist, who lived in Nuremberg for most of his life. In an 

etching bearing the name “Melancholia 1” (1514), the figure of a woman wrapped in wings 

sits bent over and still, with an expression of hopelessness and cessation on her blackened 

face. A whining dog lays on the ground with a crystal cast by her side. Melancholia, Durer’s 

angel-woman, holds a compass in her hand and makes no use of it. Pieces of wood and 

carving, sanding and finishing tools such as a saw and a side lay abandoned at her feet, 

possibly functioning as evidence of the downfall of the Renaissance man of science, of the 

pathos of trial and error and the practicalities of quantification, classification and shaping 

of material and form, of the pretension of man’s dominance over nature. The etching 

connects between despondent and hopeless drawings generated from inanimate objects, and 

geometrical, mathematical scenarios or mystical configurations and measuring devices, all a 

part of the same negative prophecy concerning the false promise of the world of technology 

and the dialectic nature of discourses of science and reason.

The expression of melancholy in art has many facets. One of the notable examples amongst 

them is Caspar David Friedrich, Romanticism’s notable German artist of sorrow. His 

paintings of the forest – as such are the reoccurring images of ancient, quavering, wilting 
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Paths of Destruction:
The end of the forest, Rest, Crystal 

What can one make of a cut down tree? And what is the meaning of an immobile dog lying 

around in a clearance in a forest? What remains after the destruction of a house? And what 

power do the soldiers, whose portraits had vanished, or were made into landscape paintings 

possess? Through these questions amoung others, I seek to observe and read into the works 

of Dina Shenhav: “End of the forest”, “Rest”, “Crystal” (2008).

This interpretation can be derived from the understanding of the tensions between European 

and Israeli political, aesthetic, and poetic cultural traditions, in the past and the present, in 

German and in Hebrew.

The exhibition which includes three pieces, invites the spectator to tour through paths 

filled with destruction and ruin, and as such, poses challenges to familiar ways of observing, 

expanding the horizons of preconceived notions of beauty. Consequently, passing through 

the bodies of cut down trees, along the skeleton ruins of destroyed houses, in conjunction 

with the faces of soldiers as still lives, unravels sites of deficiency. Axis which cut through 

time periods and territories, intersections devoid of consolation, all dominated by disaster. 

“City” (2002) is the title of a piece which isn’t presented in this current exhibition. However, 

I would like to begin the tour with it in mind, since it is the memory of Shenhav’s “City”, 

comprised of wooden and coal ruins, that navigates me through this exhibition. In this piece, 

the city extends out as a rectangular field of shards and smashed, black wooden scraps which 

are scattered in a mess and appear like sooty stones which remained after the destruction. 

The city therefore, exists as that which is remained, and that which survived from the ruin. 

The inherent emptiness of the ruins is a testimony to that which preceded them, of the city 

that once existed. The black remnants of the city also suggest an archeological site. 

The archeologist returns and discovers in the stone traces of lost kingdoms, cultures and 

modes of existence. He digs, excavates layers in the ground, plunges into the depths of 

עיר, 2002 | פחם

City, 2002 | coal

260 × 40 × 280
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