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של דבר הסימולקרה 'הורגת' את המקור, הוא 
הוחלף למעשה אמנותי חדש, שהוא הדבר עצמו.

בעבודות של ביאנקה ספריינס, לידה שרת מסד, 
דליה פיש בנארי, מריה מרפלד ועמליה פרנק נעשה 

שימוש בחומר שמחליף את הטקסטיל ומאידך 
מנסה להידמות לו, תוך שימוש בפרקטיקת עבודת 
יד עמלנית המייצרת ריבוי שלא לומר עודפות. אצל 

יובל עציוני, אילנה אפרתי, גלי כנעני ואלה אמיתי 
סדובסקי נעשה שימוש בפועל בטקסטיל בעבודות 

ועם זאת הטקסטיל חורג מתפקידו. אצל אילנה 
אפרתי הוא משמש כמצע לפעולות המאיצות את 

תהליכי הטבע, אצל יובל עציוני פיסות שולי בד דשא 
סינטטי המיוצגות ע"י חלקי שטיח ,יוצרות מראות 

של שדות חקלאיים, אצל אלה אמיתי סדובסקי 
הטקסטיל מייצר תמונת נוף המייצגת את הטבע 

המבויית ואצל גלי כנעני יש עיסוק בסיב ובמרכיבי 
היסוד של טקסטיל ואריגה. אל הטקסטיל חוברת 
הרקמה כפרקטיקה מרכזית ובעבודות של ברכה 

גיא ואיתמר שגיא ניתן ביטוי לכתב היד האישי 
והמובהק של האמן.ית. באמצעות צמר יצרה אנה 

מילמן עולם כשמיכה חובקת וכתמונת נוף עדכנית 
של טבעי ומתועש. אנדי ארנוביץ' משתמשת 

בטקסטיל לטובת אמירה חברתית-ביקורתית על 
כסות בהקשר מגדרי. טל שוחט עוסקת במרחב 

דיאלקטי שבין חוץ לפנים, בין טבע למלאכותי. היא 
מנתקת שטיח מלא אורנמנטיקה ממקומו הטבעי 
והופכת אותו לרקע האחורי של עץ גדוש רימונים. 

בכך היא יוצרת מרחב חלומי ונשגב, בעל אסתטיקה 

מוקפדת. נדיה עדינה רוז משתמשת באופן פואטי 
בתכונותיו הרכות והביתיות של הטקסטיל ופורצת 

באמצעותו אל נוף טבע חיצוני הנקשר אל חוויות 
אישיות. נגה יודקוביק עציוני מנכיחה טבע מאיים 

באמצעות יצירת 'עור שני' בבד. העבודות של אריה 
ברקוביץ' ורותם פינצי כמו גם העבודות של אלה 

אמיתי סדובסקי מתחברות ועוסקות במשמעויות 
ובקירבה החומרית והפיזית בין אדם לחיה, הנארגת 
בבדים אלו, מספרת נרטיב שהוא אולי משאלת לב, 

כמיהה לחיבור אימננטי, סימבולי, רגשי. 

הטקסטיל עבר מהלך של פריצת הגבול, יציאה 
מחומרים רכים, סיביים טבעיים וסינתטיים אל סיבי 

המתכת, הקרמיקה וכד'. הטכניקה והפרקטיקה 
הורחבו תוך שילוב חומרים חדשים שהעבירו 
את הטקסטיל לעולמות חדשים ולאפשרויות 

טכנולוגיות חדשניות.
התערוכה מציגה מטמורפוזות אמנותיות השואבות 

השראה מיופיו ופתיינותו של הטבע, באמצעות 
טכניקות של תפירה, רקמה, סריגה, אריגה כמו גם 

חומרים חדשים ההופכים את הטקסטיל לאתר 
מחקרי, ייצוגי וסימבולי. 

האם זהו טבע פסטורלי, האם הוא מאיים או רגע 
לפני הכחדה, האם נותרה רומנטיזציה במהלך 

ובדימוי עצמו או שמא הטקסטיל מקבל ביטוי קיצוני, 
צבעוני, עמלני, דשן בעוד הטבע חף מכל אלו ואף 

קמל ומתכלה.

"בתחילת הזמנים הכל היה עשוי טקסטיל. 
אנשים גרו באוהלים, תינוקות נולדו בטקסטיל, 

אנשים נקברו בטקסטיל, טקסטיל היה חלק 
בלתי נפרד מחיינו. עכשיו, הוא משתלב בהם 

מחדש ואני אף מאמינה שהוא החומר של 
המאה העשרים ואחת ושאדריכלות, תחבורה, 

גשרים, בריאות, אמנות, עיצוב ואופנה - הכל 
יהיה עשוי מטקסטיל לסוגיו”.1

במהלך השנתיים האחרונות חווינו דיסוננס בין 
התכנסות והסתגרות בדלת אמותינו, לבין יציאה 

מסגר, בין הצורך לעטוף את עצמנו, להתגונן מפני 
איום מגיפה, לבין הכמיהה למגע רך ומנחם וליציאה 

לטבע. הטקסטיל במהותו הוא חומר עוטף המגן 
על הגוף ויוצר חציצה בנינו לסביבה. ככזה הוא 

סוכן לייצוגן והחצנתן של הכמיהות והדילמות איתן 
התמודדנו כולנו ברחבי העולם.

הטקסטיל, על צבעיו, דגמיו ומרקמיו מדמה 
ומתכתב עם הטבע וייצוגיו הרבים; הפלורה 
והפאונה, כסותם הטבעית של בעלי החיים, 

הצמחייה ונופי טבע, אלו משמשים בסיס 
להשראה, חיקוי, יצירת דגמים, קישוט, הסוואה 

וגם כמקור כוח והשפעה גדולה עבור יוצרים 
ויוצרות, מעצבות, מעצבים אמניות ואמנים. 

 
פירוש המילה טקסטיל: לארוג. בתוך המילה 

מובלע עולם של הקשרים הנמשכים מתוך 
הטקסטיל ואל הטקסט הגלום בתוכו ומייצר אריג 

של מילים ורעיונות. 

הטקסטיל הוא הגורם שהניע את גלגלי המהפכה 
התעשייתית, הנחשבת כערש המודרניזם והובילה 
את הפיתוח הטכנולוגי עד למהפכת המחשוב של 
המאה הקודמת, כמו גם הגלובליזציה בעקבותיה. 
הטקסטיל המתועש הוציא את  הוציא את עבודת 

האומן מן המרחב הביתי אל המפעל והתעשייה. 
בעשרות השנים האחרונות האמנים מחזירים את 

מגע היד לטקסטיל, מבייתים אותו מחדש. שדה 
האמנות הוא המקדים והמלווה למהפכות כמו גם 

הרושם את גלי ההדף שלהן.

בכוונת התערוכה הקבוצתית המציגה עבודות של 18 
אמנים.יות להציע עמדה המתייחסת לחיבור ולמתח 
שבין ייצוגי טבע לטקסטיל, כפי שהוא נתפס על ידם 
ולדרך בה הם יוצקים ומקודדים את עולם הדימויים, 

המטפורות והסימבוליקה האישית והחברתית 
שלהם. לצופה ניתנת האפשרות לבחון מהו דימוי 

הטבע המזדקק מהעיסוק והמחקר הזה.
חלק מהאמנים.יות עושים שימוש בטכניקות 

מסורתיות של טקסטיל )תפירה, רקמה, סריגה וכד'( 
ומייצרים סימולציות של טבע הממחישות את הרווח 

שבין הטבע למעשה ידי אדם. חלק אחר לוקח את 
הטכניקות והפרקטיקות של טקסטיל ומעביר אותן 

אל עולמות אחרים של חומר )למשל לתחרה עשויה 
נייר, לרקמה בפורצלן, או לשטיח העשוי נייר דבק(.

באופן זה התערוכה ממחישה מהלך 
סימולקרטיבי2: בשלב הראשון - אנחנו מול 

המקור / הטבע הגולמי, אח"כ נעשית סימולציה 
המחקה את המקור באמצעות טקסטיל, ובסופו 

אוצרות טבע
ייצוגי טבע בטקסטיל

2. סימולקרה היא פרקטיקה מרכזית בתרבות העכשווית. מציאות שאיבדה מן האותנטיות שלה, 
 שמקורותיה הבדויים טושטשו ונבלעו .הסימולקרה מייצרת מציאות שהיא שונה ו"גדולה" 

מזו האמתית, תוך ביטול מושג השקר מעיקרו. )מתוך 'האנציקלופדיה של הרעיונות'(. 

.LIGHT לי אדלקורט 'כוהנת' טרנדים בראיון למגזין  .1
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נגה יודקוביק עציוני
תנין, 2002, חומרים: קלקר, לבד, בד סטרץ'. 185X85X85 ס"מ 

צילום: אפרת בלוססקי

יובל עציוני 
שטיח קיר, 2017-2019, תפירה, רקמה. חומרים: שאריות דשא סינטטי, 

סיבי רפיה, חוטי פשתן. 140X200 ס"מ 
צילום: רן ארדה
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ביאנקה ספריינס
שרוט, 2018, נייר קרוע אקרילי ודבק יפני, טקסטיל וחוט, 185X150X12 ס"מ 

צילום: סיגל קולטון
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נדיה עדינה רוז
לזכר כל השלגים שנפלו, 2017, צפיות לכריות, חומר מילוי, חוטי ברזל ובד, 90X145 ס"מ 

צילום: יובל פז 

מריה מרפלד
קיפוד, 2021, אריגת פיסות נייר טבול בדיו, 60X120X45 ס"מ

צילום: סיגל קולטון
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אילנה אפרתי
חותם הגוף, 2022-2021, מקטורן פשתן, טכניקה מעורבת על בד, הדפס צילום 100X80 ס"מ

צילום: אילנה אפרתי, סריקה והדפסת צבע - רע 

אנה מילמן
אדפטציה, 2017-2020, סריגה ידנית וסריגה במכונה ביתית, 180X320 ס"מ

צילום: אנה מילמן
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לידה שרת מסד
שטיח פרסי, 2017, מסקינג טייפ ואקריליק על נייר, 200X328X6 ס"מ

צילום: הדר סייפן
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טל שוחט
רימון, 2016, צילום צבע, 120X150 ס"מ 

 צילום: טל שוחט. באדיבות גלריה רוזנפלד, תל אביב

דליה פיש בינארי 
שושנות מים, 2018, פורצלן, בניית יד ממשטחים, שריפת חשמל, מידות משתנות

 צילום: דליה פיש בינארי 
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רותם פינצי
דוכיפת, 2021, עיצוב הדפסים. הדפסה על בד 234X50 ס"מ 

העבודה נעשתה במסגרת הלימודים במחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר בקורס "תורת הדגם ועיצוב פאטרן" 
בהנחיית אלה אמתי סדובסקי.

אלה אמיתי סדובסקי
ללא סידור פרחים, 2014, שמן אקריליק, פיגמנטים וקולאז' אריגים על בד, 207x157 ס"מ

צילום: אלעד שריג. באדיבות גלריה גורדון, תל אביב
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ברכה גיא
דיוקן עצמי בתוך שדה פורח, 2021, רקימה על בד בחוטי צמר וסריגת קרושה. 

70X100 ס"מ
צילום: עמי טפלר

ברכה גיא
ראש קרח עטור זהב, 2021, רקימה על בד בחוטי צמר וסריגת קרושה. 65X75 ס"מ

צילום: עמי טפלר
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אנדי ארנוביץ
לאחר 504 שנים, 2011 ,סריקה דיגיטלית של 'אדם וחוה' - אלברכט דירר )מוזיאון הפראדו(, 

עלים בחיתוך ותפירה ידנית, 126X52 ס"מ, כ"א 
צילום: אבשלום אביטל

איתמר שגיא
אנוש - מרצדה )מובייל( 2016, טכניקה מעורבת: חומרי טקסטיל ורקמת יד, 

אקרילן, כיסא ילדים איקיאה, צבעי שמן ואקריליק. קוטר 66 גובה 300 ס"מ
צילום: איתמר שגיא 
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גלי כנעני
שמלה אביבית, 2013, כותנה, 110X68 ס"מ 

צילום: יגאל פרדו, באדיבות מוזיאון תל אביב לאמנות 

אריה ברקוביץ'
היו לילות, 2015, צבע תעשייתי על בד, 140X100 ס"מ

צילום: אבי אמסלם 
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עמליה פרנק
פרחי בר, 2021-2022, תחרת נייר, קוטר 21 ס"מ 

צילום: קרן ויסהוז

אנדי ארנוביץ'
תרמילי צמחים, 2008, סריקה והדפסה על משי, 78X78 ס"מ 

צילום: אבשלום אביטל 
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ייצוגי טבע
בטקסטיל

גלריה עירונית לאמנות, בית גורדון-לונדון, ראשון-לציון 
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