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Photos by artist unless otherwise noted.
Info: www.lezlirubinkunda.com

* Video documentation on website

Cover - Yafo House (Interior), 2011 
Charcoal, pencils on cement and plaster 
wall; Jaffa, Is. photo: Yonatan Kunda

pp. 2, 3 - 360 Degrees*, 2008
For "Night Trains" (Salon D'Automne III),
Tel Aviv, Is. photos: Sarah Knoller

p. 4 - Blue Field, 2011
Chalk on cement board wall;
artist‘s studio, Ramat Hasharon, Is.

p. 5 - Everything is everything
detail, 2010-2012
Charcoal, graphite powder, collage 
on plaster wall; artist’s studio, Ramat 
Hasharon, Is.

pp. 6, 7 - Everything is everything
Detail - garden plants, 2011-2012
Graphite on drywall; artist’s studio, 
Ramat Hasharon, Is.

p. 8 - top: Dissolve* 2010, Video still
center: The Consolation of Philosophy*
2008, Graphite/erasure in book
bottom: Topographical Readings*, 2007
Marker, graphite in book

p. 9 - Reading into the Landscape, 2009
Performance for "What is Hidden Behind 

the Pastoral", Mamuta Art and Media 
Center, Jerusalem, Is.
photo: Yonatan Kunda

p. 10 - top right, bottom right:
Wall Work, 2010-2011
Charcoal/erasure on drywall; Barbur 
Gallery, 4th Biennale of Drawing, 
Jerusalem, Is. photo: Avi Sabah

p. 11 - top left: Untitled (Cinerama)
2011, Acrylic on cement; Tel Aviv, Is.
bottom right: Wall Work, 2010-2011

p. 12 - top left: Incision, 1997
Charcoal on plaster wall; artist’s studio, 
Ramat Hasharon, Is.
top right: Topographical Readings*, 
2007, Charcoal into books: Ticho 
House, (Israel Museum), Jerusalem, Is.
photo: Bilu Blich
bottom left, center: Erased Monument*, 
2008, Charcoal, sandpaper on paper; 
Rapaport Studio, Ramat Gan, Is. 
bottom right: City Shelter*, 2001
Limbus Gallery, Tel Aviv, Is.

p. 13 - top left: Digging In, from 
"Housekeeping*" series, 2001
Woodcut into wall (wood panels);
artist’s studio, Ramat Hasharon, Is.
top right: Epiphany, 2006
Marker on whiteboard, Alon High 
School, Ramat Hasharon, Is.
bottom: 18 Short Ceremonies*, 2000

Gross Glienicke Military Grounds, 
Potsdam, Germany

p. 14 - Yafo House (Exterior), 2011 
Charcoal on cement and plaster wall; 
Jaffa, Is. photo: Roey Kunda

p. 15 - top, middle left, bottom right:
Yafo House (Interior), 2011
photo: Yonatan Kunda
center right: Marking Space*, 2011 
Found metal object on wall;
Kentler Drawing Space, Brooklyn, NY.
photo: Michael Keane
center left: City Shelter*, Wall rubbings, 
2002, Graphite on paper
bottom right: Portal, 2005
Coffee grounds on plywood; Passage 
Gallery, Tmuna Theatre, Tel Aviv, Is.
 
p.16 - Marking Space, 2011
Charcoal powder on drywall;
Kentler Drawing Space, Brooklyn, NY.

p. 17 - top left: Marking Space
(Pod throw), 2011
Seed pods, graphite powder
bottom left: Summer Studio, 2005
Mixed media on wood wall; Passage 
Gallery, Tmuna Theater, Tel Aviv, Is. 
center right, bottom centre: Marking 
Stones*, 2008, Slate on slate slabs; 
Binaural Artists Residency, Nodar, 
Portugal, photo: Manuela Barile
top right, bottom right: Marking Stones 
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Map of village with location of actions

p. 18 - top, bottom left: Wall of Perpetual 
Drawing, 2009-2012
Charcoal/erasure on plaster wall; artist’s 
studio, Ramat Hasharon, Is.
bottom right: Drawing Web*, 2010, 
videostill

p. 19 - Top left: Everything is everything, 
detail, 2010-2012, Artist’s studio
top right, bottom right: Wall of Perpetual 
Drawing, detail
bottom left, centre: Plants, Books, Walls, 
2012, Bilu Blich studio, Tel Aviv, Is.

pp. 20, 21- Drawing in an Empty Space 
2007, Charcoal/erasure; Nachshon 
Gallery, Kibbutz Nachshon, Is.

p. 22 - Drawing in an Empty Space, 
detail, 2007

p. 23 - top left, center left: Summer 
Studio, 2005, Woodcut, acrylic on 
wood panels; Passage Gallery, Tmuna 
Theatre, Tel Aviv, Is.
top right: Protected Space, detail, 2007 
(painting: R. Kainey) photo: Rachel Hirsch
center right: A Temporary State of Grace 
(detail of installation), 1997, Charcoal; 
Arad Museum, Arad, Is.
bottom: Marking Stones, 2008
Slate on slate rocks; Binaural Residency, 
Nodar, Portugal

p. 24 - Reforestation: A Topography of 
Longing, 2004
Acrylic on plaster wall; for "Homesick", 
Salon D'Automne II, Tel Aviv, Is. 

p. 25 - top, center left, top, center right: 
Reforestation: A Topography of
Longing, 2004
top right, bottom: Wall of Perpetual 
Drawing (Map, Blobs), 2010-2012

p. 26 - top, bottom: Wall of Perpetual 
Drawing (Pods, Chaos), 2009-2012

p. 27 - top left, top right: Erased 
Monument*, 2008
bottom left: Branching, 2005 
Performance for "Women and Trees", 
Espais Foundation, Girona, Spain
bottom right: Red Barn (Milkweed), 
2005, Chalk on wood doors; I-Park 
Residency, East Haddam, Connecticut, USA
center: Happy Homemaker, 2006
Etching on paper

p. 28 - top right: Third Eye, 
"Housekeeping" series, 2001
Painted stamp on wall: artist’s garden, 
Ramat Hasharon, Is.
center left: Happy Homemaker 
“Housekeeping” series  2001
center right: Garden Wall, 2001-2006
Mud, graphite powder, paint
bottom: Axis Mundi, "Housekeeping" 
series, 2006 

p. 29 - top: Happy Homemaker 
“Housekeeping” series, 2001
Mud on cement wall
bottom: Garden Wall, 2001-2006
Mud, graphite powder, acrylic paint on 
cement wall

p. 30 - top, bottom: Everything is 
everything, 2010-2012
Graphite, collage on walls; artist’s studio, 
Ramat Hasharon, Is.

p. 31 - bottom left: Intimate 
Investigations, 2003
Contemporary Ritual Performance series, 
The Western Front,  Vancouver, Canada
bottom right: Garden Wall, 2001-2006
Mud, graphite powder, acrylic paint on 
cement wall

p. 32 - top: Garden Wall, 2001-2006 
Mud, graphite powder, paint
bottom left: from "Consolation of 
Philosophy" series, 2008
Oil on book page
bottom center: Branching #2, 2005
Pencils, olive branch, string
bottom right: Topographical Readings 
2007, Ink on book pages

credits:
Dialogue text: Yael Kainey
English translation: Lezli Rubin-Kunda
Design and Production: Rachie Sernoff-Wallfish

Thanks to Regal Projects

Y: In many of the works in the book, you are photographed in the 
process of drawing. The action is one of physical exertion; you look 

to me like a worker at a building site. And the “tools” of your work 
- mop, broom, branches, charcoal, rags, pencil - all these serve as 
extensions of your arms, for the purpose of the drawing operation. 
The drawings look like a site with the traces of an action that has 

taken place.

How did you arrive at this kind of work - of drawing as activity?

L:  Around 15 years ago I began to gradually move away from the 
art that I had been doing until then; I felt that I no longer wanted to 
continue with drawing, painting, with works “about”. I found myself 
wanting to experience things more directly, with my body, to just be 
in the place and respond. I gradually shifted from two-dimensional 

work to work with material, creating objects and then installations. I 
soon realized that even these were not strictly necessary, that what 

had become critical to me was the doing itself, the unmediated 
experiencing of the material. This dawned on me when I began to 

lay down in different materials and make ‘angels”, like those I made 
in the snow, in my childhood.  And I was enticed by the possibility of 

connecting back to childhood activities, to acts whose chief reason for 
being is in the experience itself, without leaving any lasting mark. This 

was the beginning of my performance career - live acts, in different 
environments, using the givens of that place. What interested me, and 
continues to interest me is this condition of transience, of ephemerality.

Y: The work exists in the moment of doing…

L:  That’s right. And one doesn’t save it or sell it... it is a relinquishing 
of the possibility of holding on to things.

With time, I saw that within this mode of action I was doing a lot of 
different kinds of marking at sites, marking onto a place, or drawing 
within a place. In retrospect, there is a thread connecting the various 
works, something which led me from performance back to drawing, 
or more specifically, to ‘performative drawing’. Within performance, 

I came to see that drawing had become my preferred means of 
dialogue with a site. Drawing is the most primary, elementary act. It 

connects nature and culture, like the prehistoric cave paintings.

Y: It is a marking of one’s territory in some way…

What does the book deal with? 

L:  About a half a year ago, after I finished this work on my studio 
walls, I began to collect the documentation from works that I defined 
as performance drawing. I realized that many works I had done had 

never been seen; these works seemed to fit the category of ‘site or 
wall drawing activity’, rather than performance. 

Drawing had come to replace total body interaction. The works 
where I extended my arms with branches are a kind of hybrid stage 

between the natural and cultural - a transition from work with materials 
to ‘pure’ drawing (Branching, 2005, for the exhibition “Women-

Trees” Espais Foundation, Girona, Spain, p. 27, bottom left).

I also decided to include in the book ‘drawings’ done in books, 
which are a kind of site in themselves, and which I often use during 

my work in specific sites.  

Y: Why did you put together the book as you did, without making a 
distinction between the different projects, without labeling them clearly?

L: I thought that this would create a continuum that would illuminate 
my investigations and give a stronger sense of the overall intentions 

of my practice. Seen together, I feel the works strengthen and support 
each other.

Y: In 2007 I invited you to use the debris that had collected in the 
yard around the gallery at Kibbutz Nachshon, after a year during 

which it had not been functioning (Drawing in an Empty Space, 
Nachshon Gallery, pp. 20-21, 22, 23 top right). I offered you 

thorns, pine needles, all the materials of the neglected surroundings, 
to make use of in a performance or an installation. You chose not to 
use these, but to draw instead directly onto the neutral gallery walls. 
But you soon discovered that the walls had a life of their own. They 

caused you to yield to them, to let them determine the nature and 
direction of your activities. You started rubbing with the palm of your 
hand, impregnating the walls with charcoal from a bonfire that you 
had made from the dry branches of trees you had collected in the 

immediate area. You created a ‘frottage’ on all the walls. Information 
that was contained within the walls emerged as you worked - holes 
that had been made and covered over, rhythms of past exhibitions - 

the height and density, the patterns of hung works. The work you did 

Yael Kainey and Lezli Rubin-Kunda
A discussion in the studio
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was also performance - a body-based action in the space. There was 
in this work a sense of freshness, a sense of discovery, and of total 

immersion.

L: That’s true. The “I” was not really of interest here.

Continuing with this practice on walls, I discovered that each wall 
is an outcome of a different type of engagement in which I achieve 

a different equilibrium between the givens of the site and my own 
contribution. It is something that is not known in advance.

Y: The work in the gallery at Nachshon seems similar to me to what 
you did in Jaffa, in your adherence to the information that comes from 
the walls, without adding additional elements of content (Yafo House, 

2011, cover, pp. 14, 15).

L: But a gallery is a different situation. In Barbur Gallery (Wall Work, 
2010-11, Jerusalem, p. 10, 11 bottom), or in the Kentler Gallery 

(Marking Space, 2011, Kentler Gallery, Brooklyn, New York, p. 15, 
center, 16, 17, top), or in my own studio, the walls do not have a 

non-art history, no real lives of other people. In Jaffa, this isolated 
wall, in the middle of a field, is a wall that remains from an Arab 

neighborhood that was once there. I had been drawn to it for a long 
while. In the end, I worked with chunks of charcoal until I covered 
it entirely. I turned it into a negative of itself… I suppose I wanted 

to create an action that was at once violent and nondescript. Only 
afterwards did I notice the other side of the wall - the inside of the 

house, with its layers of peeling plaster. From this side one was also 
aware of the whole surroundings, Tel Aviv in the background, the 

new college, all the complexity…

Y: And here you went over the contours of the shapes of the peeling 
wall - a kind of archeological investigation.

L: Yes, I related to what was there, with minimal intervention; like 
graffiti but without shouting. I was simply in a quiet dialogue with this 

place that demanded my attention. 

Y: It’s not graffiti. Graffiti is an aggressive act, an act of power. Here 
it is not that, it is to give in, to say - “I see.”

L: That’s true. And here, as in my other interventions, it springs from 
the desire to come into active, unmediated contact with a place, not 

only to look at and contemplate it. 

Y: …to dive into a situation in order to understand it, to lose yourself 
in it…

L: That’s what attracted me - to work within this loaded context, 
embedded in the layers of plaster, the traces of those who were here 

before. In the process of working I experience the place, the situation, 
the oppositions, the impossibilities.

Y: I am looking at your works in books. It is not really all that different 
from the work on the interior wall in Jaffa. You become a kind of 

tenant, carrying out domesticating actions in the books.

L: In some way. Let’s take for example Reading Into the Landscape 
(for the event “What is Hidden Behind the Pastoral” 2009, at 

Mamuta Art Center, Ein Kerem, Jerusalem, p. 9). I sit at a table in the 
riverbed, throughout the day, till after dark, with books by the early 
Zionist thinkers, who wrote about the return to the land, to nature. 

I spread earth and plants into the books; I wanted to introduce 
concrete, tangible elements into the abstract theoretical discussion. 

Actually, in most of the book interventions, there is this addition of a 
material layer over the dry, abstract theory of the printed word (See 
also - Topographical Readings, 2007, Ticho House, Jerusalem, p. 

12, top right, p. 32, bottom right).

Y: Tell me about the drawing with this heroic figure (Erased 
Monument, Rapaport Studio, Ramat Gan, p. 12, bottom, p. 27, top). 

L: It’s a detail of a work, part of a live event in the studio of a sculptor 
active during the early years of the state of Israel whose work focused 

on memorializing the Holocaust. I created a large mural in the 
language of his expressionistic sculptures. When I finished, I began 

to erase, first with erasers, and then with sand paper, until the whole 
work disintegrated back into charcoal dust. The act of erasing, in this 

case, fit well with the intention of my action.

Y: One can no longer do these kinds of heroic works. And the 
memory of those times is itself obscured.

L: I entered into the spirit of the period, and then I had to get out of it, 
to destroy the expressive, heroic drawing I had created.

Y: We are in your studio and we still haven’t touched on the ‘sites’ in 

the immediate environment - the garden, the studio.

L:  Here in the garden is a work that began as part of a video 
series called “Housekeeping” - actions in home and garden (Happy 
Homemaker, pp. 28-29). Using earth from the garden, I wrote out 
the things that came to mind that I love in the life of my family, my 

home (“the angle of the sun flooding into the room at dawn… peeling 
a pomelo with my son on the porch…”). And then I washed it away, 
with sponges and water, because again, one can’t really hold onto 

these things by force. One has to yield to their transience. And yet a 
pale layer of the writing did remain. And from time to time I added 

to this over the years - with fingerprints, with a rubber stamp (with 
the word fear - it was in the summer of the Lebanon war.). The red 

marks were a “third eye” crying, a potato stamp that I attached to my 
forehead (Garden Wall, p.31, 32). 

Y: And the studio itself?

L: First there is the work on the wall of the studio on the roof. The 
work originated in a proposal I made for the Drawing Biennale in 
Jerusalem, in 2010, whose theme was “entanglement”. The word 

resonated with me and I started to experiment, to draw and erase as 
an unending process. (Drawing Web, 2010, p. 18, top right). The 

breathing quality of the charcoal on that wall was not like paper that 
becomes clogged at a certain stage. I continued to work for months, 

drawing and erasing, a wall of perpetual drawing that evolved 
continually. (I discovered that I could not ignore the black holes 

left by screws I had pulled out; everything in the drawing seemed 
to organize itself around them.) What really attracted me was the 

exhilaration of ‘falling’, over and over; of arriving at a still point and 
then with one swipe of the hand, it all disappears (Wall of Perpetual 

Drawing, 2009-2011, p 19, 25,26)…

Y: Now the wall looks like an archeological ‘knoll’, a kind of 
compressed mound on which grass always grows. If you had put 

a camera at a fixed position that followed the drawing action, and 
screened it in reverse, layers and layers of graphic events would have 

been revealed. You are like a builder who repeatedly builds, layer 
upon layer; you are the archeologist here.

L: I suppose so. I had a lot of different ways of relating to the wall, 

to the holes, to the erasing. Towards the end of the whole process the 
shape of the map of Israel emerged (p. 25, top right), another subject 

that fits well with drawing and erasing, drawing and blurring. 

For more than a year I worked on this wall, and in the end, nothing 
remains, as if it never was, apart from some photos documenting 

different stages in the process. So many beautiful drawings that 
disappeared. Oh well, what can I do? That is in the nature of the work.

Y: And the studio itself (Everything is everything, 2010-12, p. 4, 5, 
6, 30, 31)?

L: My studio became a kind of site - another place where I work with 
the givens of the space.

As a continuation of works I was doing in old encyclopedias, I 
started to glue fragments of pages onto the walls. Here, a photo 
of Marat de Sade, and there, diagrams of the stomach cavity… 

everything becomes intertwined, fused.

Y: It’s a way of creating a joint history, of yourself and of the wall, 
filtered through your own consciousness. The walls are willing to 

tolerate all these times and distances. You become like a child 
who tastes everything, gets into everything, a child who confuses 

yesterday and tomorrow, yet with the mind of an adult who is aware 
that it is not confusion, but quite the opposite - the artificial is to create 

a dichotomy, a hierarchy of high and low, important and marginal.  
Generally, you work as if you wanted to encompass all times, to take 

the perspective of the gods who look down from above, and of the 
child, who needs to muddy her hands. And the studio - it is no doubt 
just another station on the way, the current phase of your exploration. 

Is there ever an end to this process?

L: After I drew on and into the walls of the studio, I felt that what was 
right would be to cover them, to plaster over, to create another layer. 

So that is what I will do, but a moment before doing that I paused, and 
decided to leave it for awhile, to invite people to see it before I destroy it.

Y: Maybe the whole house will become one large site that brings out 
and buries all the life lived within it, in order to renew itself…

L: Perhaps…
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יעל: והסטודיו?

לזלי: קודם ישנה העבודה על הקיר בסטודיו במרפסת. ההתחלה 
היתה בהצעה שהיגשתי לביאנלה לרישום ב� 2010 בנושא ”סבך”. 
המילה דברה אלי, התחלתי לבדוק, לרשום ולמחוק כתהליך בלתי 

פוסק (Drawing Web, עמ’ 18, למטה ימין). התלהבתי מהפחם 
על הקיר, מאוד נושם, לא כמו נייר שבאיזה שהוא שלב נסתם. 

המשכתי ועבדתי חודשים, רושמת ומוחקת, רישום מתמשך 
שהשתנה כל הזמן. גיליתי שאני לא יכולה להתעלם מהחורים, 

מהנקודות השחורות שנותרו מהברגים שעקרתי � הכל התארגן 
סביבם. מה שבאמת אהבתי פה זה ’ליפול’, שוב ושוב, להגיע 

למקום ולאבד את זה, ברגע אחד מוחקים והכל נעלם (קיר של 
רישום מתמשך,2011�2009, עמ' 19, 25, 26)

יעל: הקיר נראה עכשיו כמו תל, שתמיד צומח מעליו דשא, מין 
גבעה מהודקת. אני מבינה שאם היית מעמידה מצלמה בנקודה 

מסוימת שתעקוב אחרי הפעולות שלך ומקרינה אחורנית, היו 
עולות שכבות שכבות של התרחשויות ציוריות. את הפועל הבונה 

ובונה מעל שכבה נוספת, ואת הארכיאולוג.

לזלי: כן, היו לי בתהליך כל מיני התייחסויות לקיר, לחורים 
האלה, לעניין המחיקה. לקראת הסוף עלה הדימוי של המפה של 
ישראל (עמ’ 25), נושא שהתאים לי שוב לרישום ולמחיקה, רישום 

וטשטוש. 

יותר משנה התעסקתי בקיר הזה ובסוף לא נשאר מזה כלום, כאילו 
לא היה � חוץ מכמה צילומים מהתהליך. כל כך הרבה רישומים 

יפים שנעלמו, אבל אין מה לעשות, זו העבודה.

יעל: והסטודיו עצמו (Everything is everything, עמ’ 4, 5, 6, 30, 31)?

לזלי: הסטודיו שלי הפך למין אתר � עוד מקום שאני עובדת בו עם 
כל הנתונים שיש.

בהמשך לעבודות בתוך האנציקלופדיה התחלתי להדביק 
פרגמנטים מהספרים גם על הקירות. כאן צילום של מרת דה סאד, 

כאן איורים של חלקים פנימיים בחלל הבטן. הכל בתוך הכל.

יעל: זה גם ליצור היסטוריה משותפת, גם של הקיר וגם שלך, 
דרך התודעה שלך. והקיר עצמו מוכן לשאת עליו את כל הזמנים 
והמרחקים. כמו ילד � שטועם מכל דבר, מתלכלך מכל דבר, כמו 

ילד שמתבלבל בין אתמול ומחר, עם ראש של בוגר... ועם הידיעה 

מסתתר מאחורי הפסטורלי”, מרכז מעמותה, עין כרם, ירושלים, 
עמ’ 9). ישבתי בנוף בוואדי כל היום, עד הלילה, עם ספרים של 

הציונות המוקדמת, אשר מדברים על החזרה לאדמה, לטבע. 
מרחתי אדמה וצמחים בתוך הספרים, רציתי להכניס את המוחשי 

הבסיסי אל תוך הדיבור התאורטי המופשט. בעצם בכל הספרים 
ההתערבות היא של שכבה חומרית ומוחשית מול שכבת התאוריה 

היבשה (ר’ גם קריאה טופוגרפית, בית טיכו, ירושלים, עמ’ 12, 
למעלה ימין, עמ’ 32, למטה ימין). 

יעל: ספרי לי על רישום הדמות ההרואית הזו (מונומנט מחוק, 
באירוע ”המנורה חוזרת”, סטודיו נתן רפפורט ברמת�גן, 2008,

עמ’ 12, למטה, עמ’ 27, למעלה).

לזלי: העבודה היתה חלק מאירוע בסטודיו של פסל משנות קום 
המדינה, פסל שהתעסק בהנצחה של השואה. עשיתי את רישום 

הקיר הגדול בהשראת הפסלים האקספרסיוניסטים של האמן. 
אחרי שסיימתי, התחלתי למחוק עם מחקים, ואז בשפשוף עם נייר 
זכוכית, עד שהעבודה התפוררה לאבק של פחם. העיסוק במחיקה 

מאוד התאים לכוונה של הפעולה שלי.

יעל: אי אפשר כבר לעשות עבודות כאלו, וגם הזיכרון של אותם 
זמנים נעשה כבר מטושטש.

לזלי: נכנסתי לרוח התקופה ההיא, ואז הייתי חייבת לצאת, להרוס 
את הרישום האקספרסיבי וההרואי שלי.

יעל: אנחנו בסטודיו שלך ועוד לא דיברנו על האתרים שסביבנו � 
בגינה ובסטודיו...

לזלי: הנה עבודת�קיר שהתחילה מסדרה של פעילויות בבית 
ובגינה, פרויקט וידיאו עבודות בית. (2001�1999, עמ’ 29�28). 

בהתחלה כתבתי על הקירות עם אדמה מהגינה, כל מה שאני 
אוהבת בחיי המשפחה, בבית (”זווית השמש בהתחלת היום, 

לאכול פומלות עם הבן שלי על המרפסת” וכו’). ואז מחקתי עם 
ספוג ומים, כי, עוד פעם, אי אפשר לאחוז בדברים בכח, צריך 

להתמסר לארעיות שלהם. אבל בכל זאת נשארה שכבה בהירה. 
המשכתי לעבוד מדי פעם על הקיר במשך השנים, להוסיף לו, עם 

טביעות אצבע, עם חותמת (עם המילה פחד � זה היה בקיץ של 
המלחמה בלבנון). האדום היתה ”העין השלישית” שבוכה, חותמת 

שחיברתי למצח (קיר גינה, עמ’ 31, 32). 

יעל: הפעולה בגלריה נחשון נראית לי דומה למה שעשית ביפו 
(בית ביפו, 2011, עטיפה, עמ’ 14, 15) בהצמדות לאינפורמציה 

שבאה מהקיר, מבלי שתוסיפי על זה תכנים נוספים.

לזלי: אבל גלריה זה משהו אחר, גם בגלריה ברבור (עבודת קיר, 
2011�10 , גלריה ברבור, ירושלים, עמ’ 11�10, למטה), או בגלריה 

קנטלר (לסמן חלל, גלריה קנטלר, 2011, ברוקלין, ניו יורק, עמ’ 15, 
אמצע, 16, 17 למעלה) או אפילו פה אצלי בסטודיו � אלו אינם 

קירות עם היסטוריה חוץ�אמנותית, או חיים של אנשים. ביפו � 
הקיר הבודד הזה, בתוך שדה, הוא קיר יחיד ששרד משכונה ערבית 

שהיתה שם פעם. זמן רב רציתי להתייחס אליו. בסוף באתי ועבדתי 
עם פחם עד שכיסיתי את הכל. הפכתי אותו לנגטיב של עצמו. אולי 

רציתי ליצור פעולה שהיא גם אלימה וגם סתמית בו�זמנית. ואז 
ראיתי שגם הצד השני של הקיר מרתק. הוא היה הפנים של הבית 
וכולו שכבות מתקלפות. מהצד הזה גם רואים את כל הסביבה, תל 

אביב ברקע, המכללה החדשה על יד, כל המורכבות הזו.

יעל: וכאן את עוברת על הקונטורים של הצורות של הקיר 
המתקלף, של השכבות השונות, סוג של ארכאולוגיה.

לזלי: כן, אני מתייחסת למה שהיה שם, עם התערבות מינימלית, 
כמו גרפיטי אבל בלי לצעוק, אני פשוט בדיאלוג שקט עם המקום 

שמושך אותי.

יעל: זה לא גרפיטי, גרפיטי זה אקט אלים ואגוצנטרי. פה זה לא, זה 
להיכנע, לומר � ’אני רואה’... 

לזלי: ופה, כמו בכל ההתערבויות, זה בעצם נובע מרצון לבוא במגע 
בלתי�אמצעי ופעיל עם המקום, לא רק להסתכל ולחשוב עליו.

יעל: אלא לרצות לצלול לתוך זה כדי להבין, לעשות בתוך זה ולתת 
לזה להוליך אותך.

לזלי: זה מה שמשך אותי, לעבוד בתוך המקום הטעון הזה, 
השכבות של הטיח, של מי שהיה פה. תוך כדי עבודה אני חווה את 

המקום ואת הסיטואציה, את הניגודים, את הבלתי אפשרי. 

יעל: אני מסתכלת על עבודות שלך בספרים. זה לא שונה בהרבה 
מעבודת החלק הפנימי של הקיר ביפו, את הופכת להיות דייר 

משנה, עושה מעין אקטים של התבייתות בתוכם.

לזלי: כן. לדוגמה � בעבודה לקרוא לתוך הנוף (2009, לאירוע ”מה 

שזה לא בלבול, להיפך � המלאכותי הוא ליצור את הדיכוטומיות, 
ההירארכיה בין גבוה ונמוך, חשוב ושולי... בכלל, את פועלת כאילו 

רצית להיות בו זמנית בכל הזמנים. אולי זה גם מין מבט של 
אלוהים שמסתכל מחוץ לכל, וגם עשייה של ילד, שאוהב לטבול את 

הידיים. והסטודיו � זו בוודאי תחנה שבדרך. השלב העכשווי. יש 
סיום לתהליך הזה ?

לזלי: אחרי שרשמתי על ובתוך הקירות של הסטודיו, חשבתי 
שמה שנכון זה לכסות את הכל � לטייח. עוד שכבה. אז אני הולכת 

לכסות, אבל רגע לפני הפסקתי, חשבתי � אולי אשאיר את זה 
קצת... אזמין אנשים לחוות אותו לפני שאני הורסת.

יעל: ואולי כל הבית כולו צפוי להיות אתר אחד, כדי להעלות 
ולטמון את כל החיים שנחווים בו, כדי להתחדש?

לזלי: יכול להיות...
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יעל: בתצלומים רבים שבספר שלך את מצולמת תוך כדי רישום. 
הפעולה שלך נראית גופנית, את כמו ”פועל” באתר בנייה, 

כשאביזרי הפעולה שלך � מגב, מטאטא, זרדים, פחם ,סמרטוטים, 
עיפרון � כל אלה הם הארכות של הידיים שלך לצורכי הפעולה 

הרישומית. הרישומים נראים כמו שאריות פעולה, אתר שבו 
מצויים שרידים לפעולה שהיתה.

איך היגעת לעשייה הזאת � של רישום כפעילות?

לזלי: לפני חמש עשרה שנה בערך עזבתי את האמנות שעשיתי 
עד אז, עזבתי את הרישום בתהליך הדרגתי: הרגשתי אז שאני לא 

רוצה לעשות רישום, או כל עבודה ”על”, אמרתי אז לעצמי ”אני 
רוצה לחוות בגוף שלי את הדבר, לא רוצה שזה יהיה מחוצה לי, 
רוצה את החוויה של המקום ומתוכה להגיב”. לאט לאט עברתי 
מדו�ממד לעבודה בחומר (חול, אדמה וכו'), ולמיצבים � רק עם 

החומר עצמו. ראיתי שאפילו זה לא הכרחי, שבעצם מה שהכרחי 
זה עצם העשייה, זה שאני עושה, וחווה את זה. אולי כל זה התבהר 
לי  כששכבתי בתוך החומר, האפר, החול, ועשיתי ”מלאכים”, כמו 

אלו שעשיתי בילדות בתוך השלג, וזה הלהיב אותי, האפשרות 
לגעת בילדות וגם העשייה שמכוונת רק לעצמה, בלי להשאיר סימן 

ארוך טווח. כאן למעשה התחלתי במייצג � פעילות חיה במקום, 
עם נתוני המקום. עניין אותי ועדין מעניין אותי הארעי, החולף.

יעל:  זה קיים בזמן שאת עושה... 

לזלי: נכון. ולא שומרים את זה, לא מוכרים את זה, והויתור על 
האפשרות להחזיק במשהו.

עם הזמן, בתוך העשייה הזאת, ראיתי שאני הרבה מתעסקת 
בסוגים של סימון ורישום בשטח. אני מסמנת את המקום, או 

רושמת על המקום, בתוך המקום, הרבה רישום על קירות. בדיעבד 
יש חוט שמקשר בין העבודות. זה בעצם מה שהוביל אותי בחזרה 

ממיצג לרישום �למעשה ”רישום מיצגי”. בתוך מיצג הבנתי 
שהרישום הוא עבורי הדרך המועדפת לדיאלוג עם אתר. 

רישום זה הכי ראשוני, אלמנטרי, פעולת סימון אינסטינקטיבית 
שבני אדם יוצרים במקום, משהו שמחבר בין הטבע והתרבות � כמו 

רישומים פרה היסטוריים על קירות המערות. 

יעל: לסמן את הטריטוריה שלך באיזשהו אופן..

במה עוסק הספר?

יעל קיני ולזלי רובין קונדה � שיחה בסטודיו

לזלי: אחרי שסיימתי את העבודה בקירות הסטודיו שלי לפני חצי 
שנה, התחלתי לאסוף תעוד של עבודות שונות, שהגדרתי כ'רישום 

מייצגי'. אבל מצאתי שהרבה עבודות רישום שעשיתי � אף אחד לא 
ראה ולכן נוח לי יותר להגדיר אותן כ’פעולה רישומית’ על קירות 

ולא כמיצג. 

הרישום מחליף מגע גוף טוטלי. אפשר לראות בעבודות בהן 
הארכתי את הזרועות שלי בענפים שחיברתי אליהן � סוג של 
כלאיים בין טבע לתרבות � מין מעבר בין מיצג עם חומר לבין 

רישום נטו (Branching, לתערוכה ”אישה�עץ”, קרן אספאיס לאמנות 
עכשווית, ג’ירונה, ספרד, עמ’ 27, למטה שמאל).

הכנסתי לספר גם עבודה בתוך ספרים, שגם אליהם אני מתייחסת 
כאל אתר. אני עובדת עם ספרים ספציפיים באתר ספציפי. 

יעל: למה ערכת את הספר כפי שהוא, בלי להבדיל בין פרויקטים 
שונים, בלי לציין בבהירות את זמן עשייתם? 

לזלי: חשבתי שבאופן הזה נבנה רצף, שיאיר את החיפוש שלי. כך 
העבודות תומכות ומעצימות זו את זו בצורה שנכונה להן.

יעל: ב�2007 הזמנתי אותך להשתמש בעזובה שהצטברה בחצר 
הגלריה בנחשון, אחרי שנה של הפסקת פעילות. (לרשום בחלל 

הריק, גלריה נחשון, קיבוץ נחשון, עמ’ 10 למעלה שמאל,
עמ' 21�20, 22, 23, למעלה ימין). הצעתי לך קוצים, מחטי אורן, 

כל עקבות ההזנחה � כחומרים למייצג או למייצב ואילו את 
רצית להתעלם הפעם ולרשום על קירות נייטרליים. אלא שגילית 

שלקירות הגלריה היו רצונות משלהם. הם גרמו לך לסגת ולהיכנע, 
לתת להם להוביל אותך. ואז התחלת לשפשף עם כל כף היד, עם 

שתי הידיים למרוח ולהחדיר פחם ממדורה שעשית בעצמך, מעצים 
שאספת בסביבה. יצרת שם עבודת פרוטאז’ על כל הקירות. הקיר 

שידר אינפורמציה שהיתה כלואה בו, כמו קצבים של תערוכות 
שהיו, חורים שהיו ונסתמו, גובה וצפיפות תלייה. הפעולה שלך 

היתה מייצגית � פעולת גוף בסביבה.
היתה שם איזו ראשוניות, התמסרות... 

לזלי: כן. ’אני' לא מעניינת פה.

בהמשך העבודה על קירות גיליתי שכל קיר הוא תוצר של מחויבות 
שונה, בו אני משיגה איזון שונה של הנתונים שבשטח וחלקי מולם 

בלתי ידוע מראש. 



42


