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כמו היינו , ק"מעניקים מימד חוץ טריטוריאלי ליצירתה של מאיה ז– הריק והזיכרון , האל– ההיסטוריה ומה שמעבר לה 

. עליהן מגלה האמנית ארכיאולוגיה שלמה ובכך מחזירה לכל אחת מהן שם וקול, גולשים אל עבר שוליים זרועי עקבות

, חפצים: מתלכד ומעיד, מתרקם בעקשנות, זמן שבו מה שהיה-על; שוליים אלה עשויים להיות צידה האחורי של המציאות

נדמים כפעולות מיסטיות , רישומיה ומיצביה, ק"עבודות הוידיאו של מאיה ז– ספרים , כאבים, דברי מזון, חלום-שיירי

 .המבקשות לסדוק את סדרי הזמן

 

 ההיעדר (2007) אמא כלכלהבוידיאו ; מתארים את שעת הסתלקותם מתים ,(2013) מוות מדומהבסדרת הרישומים 

 1938-במשחזר דירה ברלינאית ממנה גורשה , (2010, מיצב הדמיות מחשב)חדר מגורים ואילו , מסתמן בקו מתאר

החי כיום , תוך שהעבודה כולה מתבססת על זיכרונותיו המוקלטים של הניצול היחיד מאותה משפחה, משפחה יהודית

,  נפרש ברצף של התנגשויות ארכיטקטוניות המגלות מה שֶצלאן(2013, מיצב) חדר השבת, בהמשך ליצירות אלו. בישראל

 ".בקיע הזמנים"כינה , ק"ששירתו נמנית על מקורות ההשראה של ז

 

  אזי יש לומר שחדר השבת –mundus imaginalis-ל– בניגוד לזמני הנשמה , לכרונולוגיה, אם נתייחס למשך ההיסטורי

על ידי האמן האוסטרי איזידור קאופמן שיצירתו נטלה חלק ברוח , Gute Stube תחת הכותרת, 1899-הראשון נוצר ב

סביר להניח כי הציורים . סימנה את לידת המאה הקודמת,  וינה וברליןדרךמפראג לפריז , ההתחדשות הרוחנית אשר

, פוליטי-הפוסט (Das Neue Denken) המחָשב החדשבחיפוש אחר , ולו נקודתי, החסידיים של קאופמן שיחקו תפקיד

 סיפרה 1899-כבר ב. של החסידות" המיסטי שביומיום"בובר ורבים אחרים אל עבר , קפקא, וזף רוט'אשר יוביל את ז

נותרה רק , מן היקום של השטעטל על חצרותיו החסידיות ובתי המדרש". העולם של אתמול" של קאופמן אודות יצירתו

חברה שהיטלר יטרח לחסל ויחד עימה גם את הרעיון לפיו יכול האדם להתגורר , חברה חרדה מפני הקטסטרופה הקרבה

  .כתיבה ותפילה, בזה העולם מכוחה הטהור של שפה

 

 במוזיאון היהודי של וינה אשר 1899- הוא הוצג לראשונה ב: של קאופמן ליצירה נודדתGute Stube-הפך ה, כשלעצמו

 החליפו מוזיאון זה ואוספיו את כתובתם שלוש פעמים עד אשר התמקמו 1911 ועד 1902-מ. נחנך ארבע שנים קודם לכן

 בה הכריז 1938עד לשנת , במקביל הוצגה יצירתו של קאופמן במספר ערים באירופה. במרכז הבירה, Malzgasse 16-ב

 על מנת להתכונן היטב לשלב מדעיתחשוב היה שהיהודים ייתפשו כבעיה , עבור הנאצים. הגסטאפו על סגירת המוזיאון

הוחרמו וחלקם ,  של קאופמןGute Stube-ביניהם ה, אוספיו של המוזיאון היהודי בוינה, אם כן.  המתתםתיעושהיינו , הבא

 היא גם שנת 1938. "האיום היהודי"את " ארי"שם אמורים היו לחשוף בפני הציבור ה, נמסר למוזיאון הטבע שבעיר

אשר מטרת ,  דר שטירמר בניהולו של יוליוס שטרייכר עצמובהוצאת– (Der Giftpilz)פטרית הרעל המכר -פרסום רב

כך ביכולתו של כל יהודי , בדומה לפטרית רעל המסוגלת להרוג משפחה שלמה"מחברו הייתה ללמד את ילדי הרייך כי 

". עיר ואף אומה שלמה, בודד להרוס כפר שלם

 

והנה . יצירות אלו שהיוו בסיס למספר תערוכות אנטישמיות– ומקבל –  המוזיאון לאתנולוגיה דורש 40- הבתחילת שנות

נקבע מעונם במוזיאון  1992-עד אשר ב, החלו לצוץ שוב חלקים מאוספים אלו 60-רק במחצית הראשונה של שנות ה

תשמישי קדושה ספורים ,  קאופמן שרדו רק מנורת שישה קנים של איזידורGute Stube-מן ה. החדש של וינההיהודי 

 .-1996הנמצאים בתצוגה החל מ, וכוס



 

-היות'חדר השבת כסמל ה) העבודה נושאק מוליך אותנו להתבוננות בהקבלה שבין " של מאיה זחדר השבתניתן לומר כי 

: (מוקמת לתחייה– מפוזרת , מגורשת, מפורקת) הארצי של היצירה עצמה גורללבין ה (אירופה-של פזורות מזרח' בעולם

משם , 1899ק נוכח הצופה בסטודיו של האמן קאופמן המשתרג לתוך הנושא שבחר לעצמו בשנת "ביצירתה של ז, אכן

אל - ומעפיל אל ההווה , 1938-את סגירת המוזיאון היהודי של וינה על ידי הנאצים ב הוא מובל אל הזמנים הארורים שראו

 בכך משרטטת האמנית .Gute Stube-שרידים מן ההמוזאון היהודי הנוכחי בוינה ואל ארון הזכוכית בו מוצגים אותם 

כאופייני לעבודתה של . פרשנותה לפרשנותו של קאופמן, פירוש-הישראלית תהליך נרטולוגי שלם עליו היא מקרינה מטה

מוסגרת לידי ההווה -לאחר מכן מגולה ולבסוף  ,ממוסכת תחילה, זוהי ההיסטוריה אותה אנו רואים מופיעה– ק "מאיה ז

. בכל עירומה

 

כעין פַּאִליְמפֶססט הממתין לכתיבה . משתבשת ושוב צומחת,  הוא החדר בו ההיסטוריה עוטה צורהחדר השבת, אם כן

 .שלא יסכין עם אבדן זיכרון התגלויותיו ועם דעיכת רחשים אלפביתיים מקדם, חדשה

 

בה כל חוליה שומרת על , על מנת לציין את הופעתה של שרשרת משמעויות' השתלשלות'הקבלה עושה שימוש במונח 

מקור קבלי זה מתגלה ביתר שאת דרך הדימוי הרביעי ביצירתה של  .בעוד כולן יחד מהוות ספר פתוח, על שפתה, אחרותה

מובילה , היסטוריה חשופה ונאשמת, ההיסטוריה שפוענחה בשלושת הדימויים הקודמים :השבת המיסטיתהנקרא , ק"מאיה ז

.  אותנו באופן פרדוכסלי אל אשר הוליד אותה

 

– ק שואלת מן המיסטיקנים אינטואיציה הנוגעת לתהליך מחזורי בו ראשית ואחרית נפגשים "מאיה ז. שיבה, סוף, ראשית

, עולמות-שני-בדומה למשמעותה העמוקה של השבת השוברת את רודנותה של טוטליות ליניארית בכדי להיפתח אל בין

. שם צל ואור נישאים על פי חוק אחר

 

 

 

 

 

 [2014ינואר , תל אביב]. כ.ל          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


