
 

 
 אשת לוטסיגלית לנדאו, 

7.12.2018 – 25.1.2019 
 

 " אני לא חושבת על הסבל...  אלא על היופי שעוד קיים "  אנה פרנק

אשת לוט היא דמות טראגית, היא נענשת באופן מיידי ובחומרה גדולה, אולי אף שלא בצדק. במקרא תמיד 
 -זכאית לעונשה. תערוכה זו מציעה פרשנות שונה, אחרת, אולי נאמר כבר בתחילה זו הוצגה כחוטאת וככ

 אחרות ביצירתה של סיגלית.מתחברת לדמויות נשיות  ההפוכה ! דמות

אשת לוט מסומנת כמניפולטיבית, וכבעלת דעה עצמאית, אך בעיקר מתוארת כמי שהוזהרה ולא כיבדה את 
שהי שהקשר שלה אל סדום הוא קשר עבות ולכן גורלה הוא יאותה כמ ציגהפרשנות הקלאסית מ. ההאיסור

. נדמה כאילו התנ"ך אינו יכול להתמודד הו האלוהי כמוהו כפקודה שאין לערער עליכגורל העיר כולה. הצ
 פועלת על פי צו מצפונה. העם דמות סוררת שכזו 

פרשנויות מודרניות רואות את אשת לוט שהפכה את פניה מתוך חמלה אימהית, מתוך אחריות גדולה. 
ות שהצטרפו הוא מוטיב מפתח בסיפור השתיים הנוספום הנשואות בסדוסיבוב הראש אל עבר בנותיה 

בלתי נשלט? מרידה בבעל? התרסה כנגד האלוהים? סקרנות?  המורכב הזה. האם מדובר ביצר התאבדות
  או דווקא דאגה?

וותרת על "כרטיס הכניסה לחיים החדשים", היא מ, אך עם לוט היא מקבלת את האפשרות לברוח יחד
ה את המשמעות של המבט האחרון. היא כבר לא תחווה את מביטה אל בנותיה ומבינ ,עומדת על דעתה

יגון . נציב המלח המחבר בין חיים בהקטסטרופה של סדום, היא בוחרת להיענש ולא להמשיך לחיות בצער ו
בכי אדיר, אצור ולא ממומש. בישראל שלאחר השואה, סדום ועמורה הופכות לומוות הוא עדות לכאב פרטי ו

 טראומה פטליסטית. ללסמל של עונש לא מידתי ו

לבנים  גדלה לתוך הטראומה של אלו שגידלו אותי, ידעתי שאני חיה בעולם של שקריםש"כילדה צעירה 
א הדרמה הכי סוערת שאני יכולה להעלות ו. השקט המחללות ממיליםגדול , סודות, ובעיקר פחד כמלח

    )ס.א.ל(בזיכרוני."  

המערבבות חטאים קדמונים, טרגדיות פרטיות ואסונות סצנות מייצרים הפסלים שסיגלית מציבה בתערוכה, 
הראשונה אנו נכנסים לחלל הרחב בו היצירות פזורות וגלויות, השהות בו מבהירה כי במערכה  אקולוגיים.

הכל כמו קפא בזמן, עטוף קריסטלים של מלח, המשמר  .איננה עודושנכחדה זהו איזור זמן של תרבות 
את השלד. אנו מזהים את האובייקטים אבל כעת הם מבקשים להיות רק ונה ומראה בשקיפותו את המב

 הזיכרון של עצמם. 

אובייקט חי ונושם, כ נראיםמבט אחר, התבוננות קרובה מגלה כי הפסלים  דורשיםפסלי המלח של סיגלית 
תם תנאי האקלים. הלחות של תל אביב כמו מפשירה אומתמוסס ומתגבש בהתאם למתכווץ, המלח שבהם 

מושקעים שנבחרים  האובייקטיםה יצירהתהליך בניתן לראות שלוליות קטנות מתחת לכל פסל. לעיתים ו
מכירה את הים הלכסות. סיגלית ובהם המלח מתקרב ומתחיל לעטוף מסוימים בים המלח לפרקי זמן 

מיום ליום,  דלשג חי וריצכמו כאשר היצירה במים היא  טפלת בפסלים כמו באובייקט אורגני,מ ,והמלח שבו
 .את הדימוי ט, יבלע וימחקלהמלח ישת ,שאר זמן עודףיתאם  ,הגדילהתהליך  צא מהים יפסקתאם 

 .המקום, מחזירה אותנו אל העבר בו התקיימה התרבות זיכרון המערכה השנייה היא זו שמספרת את
וחדשות יומיומיות על טבע שמאבד פומפי שנכחדה בדומה לסדום, על ידי כוח אדיר מימדים, מזיכרונות 

באופן מטפורי ופיזי בולען שטורף. ל ,חור שחורלמלח יחיד במינו בעולם שהופך לאיטו  שלים אחד ם וגאיזון 
מבעבעת מתחת לעולם החומרי, חלון הראווה בו מוצגות הנעליים המיוחדות והמסוגננות הוא הקרקע יחדיו 

נעל אנושית  ,גדה על נעל מזכוכיתא ,נית, "אסון של יהלומים"תצוגה חסרת בושה, אסקפיזם לסדום המודר
. את הנעל כבר מזמן אי אפשר לנעול, היא מצופה במגן המשמר אותה מכיליון. סיגלית לה שסודות רבים

אבל שכח  ,הצליח ושגשג ,נלחם ,של כל אדם ובין היסטוריה של עם שנדד ונדד תמחברת בין הנעל הפרטי
 .כזו, השקט מתבקששבמציאות סקה. אבק עם עצמו ללא הפנוכעת לחיות על חרבו  לחדול

זיכרון מצולות, וצליל  תנופה צליל .. דיאלוג, קטן וגדולכינור וצ'לו אולי אם ובת,שני אחים, מנגינה,  ברקע
   שמצליחה יותר מכל דבר בעולם לבטא עצב, רגש, פחד, תקווה.מנגינה עימו  מביאש (פולנסקי) מפסנתרן

אישה גיבורה, כן ירבו  יש אומרים שאף נשתמרה במלח. ,נחרטה בזיכרון ,נכנסה להיסטוריהאשת לוט 
 ה.תכמו

 15-כ זהמ ומתגבשת חתתמתפ המלח ים סביב וצילום וידאו בפיסול, לנדאו סיגלית של תהמגוונ יצירתה
 מלח. פסלי טהרת על שהיא הצבה לראשונהמציגה  הערוכ. התשנים

 Salt Years החדש בספרה תיעודן עבור במיוחד לאחרונה שנוצרו דומות הצבות על מבוססת זו הצבה

 יצירתה. לובמכל שלו המשמעותי ובמקום המלח, בים הקשורות ליצירות כולו המוקדש

 

 , תל אביב.2018, דצמבר לוינזון-דניאל כהנא

 


