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WATER AFFAIR

1 In the beginning, God created the heavens and the earth. 2 The earth being 

unformed and void, with darkness over the face of the deep and a wind from God 

hovering over the water.

9 And God said, “Let the water that is beneath the heavens gather into one 

place, and let the dry land appear,” and it was so. 10 And God called the dry land 

Earth; and the gathering of waters he called the Seas: and God saw that it was good.  

An exhibition centered around water, summons us back to Genesis 

and the moment of creation, the essence of existence. It raises questions 

around distinguishing between material and spirit, between high and 

low, between man and nature. It is no coincidence that the monotheistic 

creation myth around which Western society is organized evokes divisive 

thinking. It all begins with water and the distinction between water 

and the everything else is what made the very act of creation possible. 

But thinking of water does not have to be based on differences; if we 

look at it with a holistic (more Eastern) perspective, water is among the 

elemental components that make up the entire world of phenomena. 

Like the primary colors which make up the rest of the palette, so too 

are the basic elements of nature present in everything, coloring every 

aspect of earthly existence — physical, social, economic and of course, 

political. An imbalance between the elements causes a chain reaction 

that is accompanied by severe consequences. 

The climate crisis, as a result of the blatant violation of this balance, 

disrupts all of the elements: the earth is shaking, fire is spreading, the air 

is polluted, the temperature is rising and the water, the water is rising, 

spilling over in some areas and disappearing entirely from others. 

 Water is not simply the material that sustains all life on the 

planet, it also bears the cultural load of human life. It has a market value 

— as drinking water, as production power, as a currency of exchange, as 

symbolic representation. It carries the goods of the global world and thus 

enables its constant movement. It transports our sins against the earth, 

it is our punishment and reward. It is present in every product, every 

creature, every plant. It is the circulatory system of the world. A glacier 

melts at the North Pole and the waters of the Mediterranean rise. Oil is 

spilled off the coast of Canada, and fishermen in Bangladesh pay the price.
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 This global network also encounters human interference in our 

stubborn attempt to produce divisions between territories, peoples and 

nations. But water crosses borders. 263 lakes and rivers in the world 

pass through more than one country and cover about half of the earth’s 

surface. Some 300 aquifers cross more than one border and serve as 

drinking water to around 2 billion people globally. Water has no business 

in nationalism, no interest in ideology, does not really care if Ethiopians 

are upstream and Egyptians downstream; it is in constant movement 

and when it encounters an obstacle, like a dam, it seeps in or overflows, 

finds channels that bypass the blockage or else simply evaporates. The 

encounter between man’s stubborn desire to control nature and water’s 

power of movement is both the source of a variety of conflicts as well as 

connections, compromises and collaborations. Water invites an abundance 

of metaphors and imagery: flowing water, stagnant water, contaminated 

water, underwater, above water, source of life, calm water, stormy water. A 

substance unto itself, water is in everything and is increasingly reflected 

in language, representation, and the act of mediation.

This is not the only exhibition to deal with water; we are in the 

midst of a flood. In Israel and around the world, art institutions are 

collaborating with environmental organizations and independent artists, 

responding to the present need to give meaning and representation to 

prophecies that threaten climate catastrophe while reconnecting to the 

fluid of life. Indeed, in these times when the question of the future of 

water, and thus of humanity, is uncertain, embarking on a journey of 

tracing water gains frightening relevance. The artistic gesture of facing 

material reality in its many, ever-fluctuating contexts and the urgency to 

present this issue to the public as an aesthetic, educational, and political 

act are manifest in the “Water Affair” exhibition. The starting point for 

the exhibition emerged from a group learning process which explored 

the local political, social and ecological networks concerning water. The 

group work is part of the Center for Digital Arts’ ongoing approach to 

creating collective knowledge through a process which includes meeting 

with experts, journeys in the real world and tours of the virtual space. The 

various knowledge disciplines that we researched include: the ecological, 

historical, economic, planning and cultural dimensions. These have been 

further processed and integrated into their expression in the workes 

displayed in the exhibition. The exhibition moves through the private 

and intimate encounter with water to local, regional and international 

expressions and interpretations. 
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“Water Affair” is taking place as part of an ongoing collaboration 

with the Goethe Institute and as part of a long-term, regional project 

of artistic, research-based and interactive atlas about water around the 

Mediterranean. 

 The Atlas of Mediterranean Liquidity is a digital platform for 

maps based on artistic and research-oriented representation of different 

perspectives relating to water. The atlas enables a plurality of perspectives 

and representations which can co-exist without hierarchy. Water, which 

is often at the center of conflicts, demands a flexible, liquid platform for 

a multiplicity of voices to find expression. The atlas addresses and invites 

art centers from the Mediterranean Basin to develop multidisciplinary 

maps on local and regional issues related to the climate crisis, culture, 

folklore, economics, geography and politics in order to deepen knowledge 

and attention and focus on burning questions about water. As of 

now, the atlas includes three original maps, to be added to by various 

Mediterranean partners in the coming years.

Many of the works begin with a question concerning the 

material itself and its characteristics, from which a variety of social 

and cultural connections can be drawn. Maya Attoun’s ink drawings 

“Expect Poison from Standing Water” examine ink’s response to water 

from different sources, which speaks to the phenomenon of a boundary 

that forms within the sea where different streams of water mix. Tap 

water, pool water and seawater serve as a conductive material for the 

ink that spreads and disintegrates and produces the image. The title 

of the work comes from a book of collected texts by William Blake 

called “The Marriage of Heaven and Hell.” Blake sees the devil and the 

angel as representations of opposing forces within the human spirit: 

‘energetic creators’ and ‘rational organizers’. The drawings evolve from 

the properties of the matter itself into the water as a metaphor for 

emotions and consciousness in which parallel currents of opposing 

impulses exist. The meeting between water’s material properties and 

its symbolic significance can also be seen in the work of Ella Littwitz 

“Red Mercury” which responds to the question of territorial water and 

examines the reaction of water from different boundary regions and 

with different legal status to a metallic substrate. Territorial water is 

considered an integral part of a state’s sovereign space, but how can 

that territory be marked on unstable material? Where does the border 

pass if water is constantly moving? Does water from a conflict zone have 

different properties than ex-territorial water?
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 In her work “Remembering is a labor, not a luxury1,” Hagar Cygler 

breaks down family memories and mythology mixed with the national 

water project. Her grandfather was a surveying engineer for ‘Tahal’ 

(Israel’s water planning corporation) as well as an amateur photographer 

who left behind numerous photographs and albums of family and work. 

The work photographs document labor and its results: measurements and 

calculations concerning changing soil and water composition to benefit 

us for years to come. The ground measurements are intended to identify 

the places from which it is possible to access groundwater and bring it 

to the surface. The albums and photographs disintegrate on the studio 

table, mixing with one another and taking on a new meaning as they 

float on the surface of the water. Like the reality that they depict and the 

memories they create, the pictures will not survive over time; the water 

holds them up and at the same time breaks them down. The photographs 

in their new form, floating and temporary, are examined and reevaluated 

and along with the stories and memories embedded within them. 

 Water flowing in nature can be described in terms of sequence: 

the continuity of the river’s movement, the cyclical succession of nature, 

the relationship of the stream with the land through which it passes. 

Humanity is part of this natural sequence and while at the same time 

violating it for its needs, turning the natural phenomenon of flow into a 

resource, a consumer product, an object of value and function, detached 

from its environment. “River Piece” by Alex Ben Ari engages with flow 

and its appropriation. The flow of water projected on glass fragments 

captures the continuous, autonomous nature of flow on the one hand, 

and on the other is itself an appropriation that converts and processes 

the natural movement for the purpose of the aesthetic, controlled 

and supervised object. We see further reflection on sequence in Haviv 

Kaptzon’s installation “The Desert and the Flood.” However it is not the 

sequence of the flow of water under discussion but the range of wetness 

that leads to new and holistic thinking about streams. The wetness of the 

basin is the inspiration for a fictional narrative that brings together myth 

and history, the past and the future in the shadow of the nightmarish 

predictions of global warming and the drying up of water sources. The 

piece has two simultaneous layers, that of wall drawing and that of video-

screening, which create tension between the permanent and temporary 

dimensions. This tension also returns in the three stories told by a 

formless entity that leads us in the story of creation on the axis of time 

toward an apocalyptic future. 

Michal Baror’s video work, “A Smaller Place,” focuses on the Kabara 

swamps of the present and past. The project of draining the swamps is 

connected to the Israeli collective memory of the Hula Swamp, but the 

Kabara swamps, which are found between the southern slopes of the 

Carmel to the shore, were the second largest in the country. As part of the 

‘land redemption’ (‘geulat hakarka’) project, the Zionist pioneers drained 

them in the 1920s. The water source that remains from the swamps is 

the starting point for two points of view: the upper one and one which 

moves close to the ground. The two perspectives evoke the historical, 

political and social clash that occurred and are still taking place, the 

consequences of which have been catastrophe for one community and 

prosperity and flourishing for another. Another national project, no 

less dramatic, which separates parts of Israel and interrupts the flow 

of human movement in space, turns out to be very limited in blocking 

water. Itai Raveh’s painting “Nahal Kidron” shows the meeting point of 

the Kidron River with the separation barrier on the eastern border of the 

city of Jerusalem. The river, which begins in the ancient heart of the city 

and ends at the Dead Sea, is a disappointing stream through which, in 

the past decades, raw sewage has flowed untreated from all over the east 

of the city. At the center of the painting is the intersection of these two 

axes — the river moving from west to east, and the wall which stretches 

from north to south. Both axes are repressed from consciousness and 

hidden from sight as much as possible. The purpose of the painting is to 

offer a glimpse at this small intersection which is both the anticlimactic 

but very real encounter of these two enormous forces. 

 The holy sewage (as it was called by the proponent of the Kidron 

River’s Rehabilitation Plan) which flows down the river is echoed 

in Maayan Shachar’s installation “Groundwater,” which brings the 

sewage into the gallery. The installation is a response to the duplicity 

that characterizes public discourse in which demand for political 

correctness and moral purity exists in a violent space, saturated with 

hatred and tension. “Hand-Cleaning,” which was embodied during the 

pandemic with the insistence on repeated hand-washing, met with the 

underground sewer and the human filth which is meant to be hidden 

from the public eye. In a fountain inside a manhole cover, upper water 

meets lower water, dirt rises to the surface and with it moral questions 

about the character of people and place. The sound installation by Dani 

Meir “Water Above, Water Below,” also deals with those distinctions with 

which we began: the separation of upper water and lower water. The 

1. Umberto Eco in 
his 2004 novel “The 
Mysterious Flame of 
Queen Loana”



installation is based on the sound map of the same name within the 

Atlas of Mediterranean Liquidity. The auditory experience, which invites 

lingering and immersion, offers a sensory connection to the physical 

feeling of being in water. 

The exhibition also includes three pieces which deal with 

different regions of the Mediterranean. The video installation "Egyptian 

Chemistry" (2012) by the Swiss artist Ursula Biemann is based on 

videographic field documents and actual water samples taken from 

numerous sites along the Nile. The project examines water engineering 

and desert development projects, and the hydraulic, social and chemical 

conditions of soil and water in Egypt. Water is integral to many fields 

such as land use politics, crop export, nitrate industries, farmer’s 

collectives and hydropower; it is the undercurrent that connects the 

political and nonpolitical practices of Egyptian life. Drawing on the 

theory and practice of chemistry as a system of internal relations, 

this aquatic narrative tells multiple stories involving organic, social 

and technological factors in contemporary Nile ecologies. ‘Egyptian 

Chemistry’ considers the minute material transformations as a force 

that drives the construction of our concrete and political reality, and 

places scientific interest, fieldwork, and videography as practices that 

produce reality within this process.

The Mediterranean economy, tourism and trade, are subtly 

represented through focusing on the automation of work in the video 

“The Last Mediterranean Skipper” (2017) by the Croatian artists Ivica 

Mitrovic and Oleg Suran. The expectation is that in the near future 

technology will lead to autonomous boats, which will endanger all related 

occupations. The project tells the story of “the last skipper” — one of the 

most romantic and coveted professions that autonomous sailing systems 

have made obsolete. 

The installation "Citizen" (2017) by the Swedish artist Santiago 

Mostyn documents an action in which the artist rows a small boat out 

into the Mediterranean Sea from the Dilek peninsula in Turkey to Samos 

in Greece. The film, which is shown as a double screening, follows the 

journey from two perspectives. One side documents the artist departing 

Turkey and rowing away in the direction of Greece, and the other shows 

Mostyn, in real time, approaching and arriving on the Greek coastline. 

Mostly we see the sea, indifferent to the human history and tragedies 

within it and the artist in his boat, struggling with the vast and open 

space and refusing to surrender to it.

The exhibition is also home to four pieces that were created 

within the course Social Dreaming as part of the Master’s Degree in 

Visual Communications at Bezalel, taught by Guy Saggee. The course 

was devoted to new thoughts and suggestions on atlases and liquidity. 

 In her video work “The Disappearing Lake,” Amit Hachamov 

reveals the secret of the Timna artificial lake in an abandoned quarry 

and with it a series of failures that begins with the exploitation of nature 

and ends in economic destruction. The Zionist project turned the plains 

and valleys into fully settled environments. Petach Tikva, Rishon Lezion, 

Nes Ziona and Rehovot, are all cities that were established largely because 

of their proximity to the shore. But in light of global warming and rising 

sea levels, the shoreline region is becoming more exposed and vulnerable, 

and we can assume that in the not-too-distant-future, we will be forced 

to adapt to new settlement strategies — to find higher areas to live, and 

clear the way for flooding. 

 “Mountain” by Dan Ozeri, is a speculative project which attempts 

to peer into the future: an abandoned mountain of garbage in Raanana 

is mapped in three dimensions using a drone in order to “prepare the 

ground” for settlement. The mountain constitutes one of dozens of 

under-utilized areas along the coastal plain, which in the future may 

become a chain of islands that will make up the Israeli coastline. The 

rising sea levels and its terrifying consequences are also considered in the 

work of Elad Medan, “Who by Water/City Level” in which we are urged to 

recognize the significance of our socioeconomic status to survival when 

the sea rises. The critical interface presents the socioeconomic division 

of Haifa’s population in relation to the city’s topography. The user raises 

the sea levels to find out information on the identities of the submerged. 

By clicking a button, Haifa becomes an archipelago of imaginary islands 

defined by an elevation line, raising questions about what those who live 

there together have in common: does our elevation above the sea level 

say something about our identity? And if the sea level rises — who will 

drown first? 

 This text opens with the act of creation and will end with our 

return to earth, or in the case of Shavit Yaakov’s work, “Living Water,” 

on our return to the water as part of a future burial ceremony that will 

replace the traditional ritual when there is no land left, neither for the 

living nor the dead. 



Waterfall / Alex Ben Ari

Gushing -- a waterfall’s hallmark, most manifest movement -- is 

just one among many.

The gaze rests on a segment. Within its boundaries, water 

repeats its motion over and over. Each segment presents a different 

type of movement. Some are turbulent — leaping, splashing, foaming 

whirlpools, crashing on rock surfaces. Others are more moderate — 

horizontal planes of animated flow or thin vertical translucent walls, 

shuddering at high speed.

 At the outskirts, yet another movement. Smaller streams of 

water depart from the main flow, meandering in a slow, suburban 

dribble through tiny side-creeks. They stretch the entire length of the 

waterfall like a silent, trickling hem, accumulating here and there in 

rock depressions. From a single gush, the gaze fractures the waterfall 

into a menagerie of cyclic motions.

And there is also other water, unlike the rest. It originates at the 

peak points of the waterfall, where it crashes forcefully onto a rock ledge 

and leaps back up. At the height of this leap, be it due to a sudden gust 

of wind or the interference of incalculable natural forces, a drop or two 

go flying off in a wide arc and land on one of the farther rocks, gradually 

deepening its color.

Each such arc is an extract of the whole, a uni-drop waterfall. Like 

a single-stroke ink painting with the tip of a thin brush.

The eye continues to follow the waterfall far below, where it 

becomes increasingly moderate until it finally resumes the shape of 

the creek and disappears behind the mountain bend. Absorbed into 

the rocks, the uni-drop waterfalls change shape, leaving behind but an 

abstract remnant in the form of a dark stain, an echo of an echo, on 

whose damp coolness I now place my palm.

 

By the waterfall

Deepening the color of the rocks

Water left behind
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"מפל" | אלכס בן ארי

התנועה המתפרצת, השוצפת, סימן ההיכר של המפל, היא רק אחת מתנועותיו. 

הגלויה שבהן.

המבט נח על מקטע. בגבולותיו המים חוזרים שוב ושוב על אותה תנועה. בכל מקטע 

תנועה אחרת. חלקן סוערות – זינוקים, הינתזויות, התערבלויות מקציפות, התרסקויות על 

משטחי סלע. אחרות מיושבות יותר – משטחים של זרימה אופקית נמרצת או קירות מים 

דקים, שקופים למחצה, רועדים מרוב מהירות.

בשולי המפל תנועה נוספת. מים קטנים פורׁשים מן הנתיב המרכזי וזורמים בקילוח 

אטי, פרברי, בערוצוני צד זעירים, מלווים את המפל לכל אורכו כמו ִאמרה שקטה, מפכפכת, 

נקווים פה ושם בשקערוריות סלע. מּפֶֶרץ יחיד של תנועה, המפל נעשה במבט הזה לביבר 

של תנועות מחזוריות.

ויש במפל מים נוספים, שאינם דומים לקודמיהם. הם נולדים בנקודות השיא שלו, 

כאשר הוא ניתך בעוצמה במדרגת סלע ומזנק חזרה מעלה. בשיא גובהו של הזינוק הזה, 

בגלל משב רוח פתאומי או התאבכותם של עקרונות פיזיקליים שאין לחשבם, טיפה או 

שתיים ניתקות מן הדבוקה ומתעופפות הצדה בקשת רחבה, עד שהן נוחתות על אחד 

הסלעים הרחוקים, מעמיקות בהדרגה את צבעו.

כל קשת כזו היא מפל של טיפה אחת, תמצית של תנועת המפל הגדולה, כמו רישום 

דיו מהיר בקצה מכחול דק.

העין מוסיפה לעקוב אחרי המפל הרחק למטה, שם הוא הולך ומתמתן עד שהוא 

שב ולובש את צורת הנחל ונעלם מאחורי עיקול ההר. גם מפלי הטיפה משנים את צורתם, 

נספגים אל תוך הסלע, מותירים אחריהם רק שריד מופשט בדמות כתם כהה, הד של הד, 

שעל קרירותו הלחה אני מניח כעת את ידי.

בְּצַד ַהּמַּפָל

ַמכְִהים ֶאת ַהּסֶלַע

ּ ַמיִם ׁשֶלֹּא ִהְמׁשִיכו

אלה ליטביץ, 
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התערוכה מארחת ארבע עבודות שנוצרו במסגרת הקורס "חלימה חברתית" של 

התוכנית לתואר שני בתקשורת חזותית בבצלאל, בהנחייתו של גיא שגיא. הקורס הוקדש 

להצעות ומחשבות חדשות על מודל האטלס ועל מימיות (liquidity), בעקבות עבודת 

האטלס. בעבודת הווידיאו של עמית חכמוב, "האגם הנעלם", נגלה סודו של האגם המלאכותי 

במחצבת תמנע הנטושה, ואיתו שרשרת כשלונות המתחילה בניצול הטבע ומסתיימת 

בחורבן כלכלי.

הפרויקט הציוני הפך את המישורים והעמקים לסביבות מיושבות במלואן. פתח־

תקווה, ראשון־לציון, נס־ציונה ורחובות – כולן ערים שהוקמו במידה רבה בזכות קרבתן 

לקו החוף. לנוכח ההתחממות הגלובלית ועליית מפלס הים, הופכות הערים הללו לחשופות 

ופגיעות במיוחד. בעתיד הלא רחוק, יש להניח כי ניאלץ לסגל לעצמנו אסטרטגיות התיישבות 

חדשות – לגלות מחדש מרחבים גבוהים ולפנות מקום לשיטפון. "הר" של דן עוזרי הוא 

פרויקט ספקולטיבי המספק הצצה לעתיד – הר זבל נטוש ברעננה, שמופה בתלת־מימד 

באמצעות רחפן במטרה "להכין את השטח" לקראת התיישבות. ההר הוא מרחב אחד מבין 

עשרות אזורים לא מנוצלים במישור החוף, העלולים להפוך לשרשרת איים שתרכיב את קו 

החוף הישראלי. עליית פני הים והשלכותיה המבעיתות חוזרות גם בעבודתו של אלעד מדן, 

"מי במים | עיר מפלס", שבה אנו מוזמנים לגלות עד כמה משמעותי מעמדנו הסוציו־אקונומי 

להישרדות כשהים יעלה. הממשק הביקורתי מציג את התפלגות האוכלוסייה בעיר חיפה 

ביחס לטופוגרפיה של העיר. המשתמש/ת מעלה את גובה פני הים ומגלה מידע על זהות 

הטובעים. בלחיצת כפתור הופכת חיפה ל"עיר מפלס" – איים דמיוניים המוגדרים על־ידי 

קו גובה ומעוררים שאלות על המשותף לאלה החיים בהם: האם גובהנו מעל פני הים מעיד 

על זהותנו? ואם יעלו פני הים – מי יטבע קודם?

פתחנו במעשה הבריאה ונחתום בשיבתנו אל האדמה, או במקרה של עבודתו של 

שביט יעקב, "מים חיים", בשיבתנו אל המים כחלק מטקס קבורה מדומיין ועתידי, שיחליף 

את הטקס המסורתי כשלא תישאר אדמה פנויה, לא לחיים ולא למתים. 

 מיכל בראור, 
מקום קטן יותר, 

2021

  Michal Baror,  
A smaller place, 

2021



הוא נחל אכזב שבעשרות השנים האחרונות זורם בו ביוב גולמי ולא מטופל מרחבי מזרח 

ירושלים. במרכז הציור מתואר המפגש בין שני הצירים – הנחל העובר ממערב למזרח 

והגדר המתפרשת מצפון לדרום. שני הצירים מודחקים מהתודעה, נסתרים מהעין ככל 

שניתן. הציור הוא בבחינת הצצה למפגש הקטן והאנטי־קליימקסי אך המאוד אמיתי של 

שני הכוחות העצומים האלה. הביוב הקדוש (כפי שכינה אותו הוגה התוכנית לשיקום 

מעין שחר, המביא את הביוב אל  הנחל) הזורם בקדרון מהדהד במיצב "מי תהום" של 

תוך הגלריה. המיצב מגיב לכפילות המאפיינת את השיח הציבורי העכשווי, שבו הדרישה 

לתקינות פוליטית וטוהר מידות מתקיימת במרחב אלים, רווי שנאה ומתח. "נקיון הכפיים", 

שקיבל גילום גופני כפייתי בתקופת המגפה בדרישה לשטיפת ידיים תכופה, נפגש עם הביוב 

התת־קרקעי ועם הלכלוך שמנסים להסתיר מעין הציבור. במזרקה שבתוך מכסה הביוב 

נפגשים המים העליונים והתחתונים, הלכלוך עולה על פני השטח, ואיתו שאלות מוסריות 

על אופי האדם והמקום. מיצב הסאונד של דני מאיר, "מים מעל, מים מתחת", עוסק גם הוא 

בהבחנות שאיתן פתחנו, בהפרדה בין מים עליונים למים תחתונים. המיצב מבוסס על מפת 

סאונד בעלת אותו השם, שנוצרה עבור האטלס לנוזליות ים־תיכונית. החוויה האודיטורית, 

המזמינה השתהות והתמסרות, מאפשרת חיבור חושי לחוויה הגופנית של שהייה במים. 

בתערוכה מוצגות שלוש עבודות שעוסקות באזורים אחרים של הים התיכון. מיצב 

הווידיאו "כימיה מצרית" (2012), של האמנית השווייצרית אורסולה ביימן, מבוסס על 

תיעוד וידיאו בשטח ועל דגימות מים שנאספו מאתרים שונים לאורך הנילוס. העבודה 

עוסקת בפרויקטים של הנדסת מים ושל פיתוח המדבר ובוחנת את התנאים ההידראוליים, 

החברתיים והכימיים של הקרקע והמים במצרים. המים נוגעים בתחומים שונים, ובהם 

הפוליטיקה של השימוש בקרקע, יבולים לייצוא, תעשיות הדשנים, איגודי חקלאים ואנרגיה 

הידרואלקטרית. הם הזרם התת־קרקעי שמקשר בין פעילויות פוליטיות ולא פוליטיות 

המרכיבות את החיים במצרים. הנרטיב התת־מימי, שנשען על תפיסה תיאורטית ומעשית 

של כימיה כמערכת של קשרים פנימיים, מתאר את העלילות השונות שגורמים אורגניים, 

חברתיים וטכנולוגיים מעורבים בהן והן מתרחשות כיום בסביבות הנילוס. העבודה מתייחסת 

לשינויי החומר העדינים המתחוללים תדיר ככוח מכריע המשפיע על הבניית המציאות 

הקונקרטית והפוליטית שלנו ומציב את העניין המדעי, את עבודת השטח ואת תיעוד 

הווידיאו כפרקטיקות שמייצרות מציאות.

כלכלת הים התיכון – התיירות והמסחר – זוכה לייצוג עדין בעבודת הווידיאו 

"הסקיפר הים־תיכוני האחרון" (2017), של האמנים הקרואטים איביצה מיטרוביץ' ואולג 

שוראן. העבודה מתייחסת לתחזית שלפיה בעתיד הקרוב יונהגו סירות אוטונומיות, דבר 

המאיים להכחיד את כל מקצועות השיט. הפרויקט מביא את סיפורו של "הסקיפר האחרון" 

– מהמקצועות הרומנטיים והנחשקים ביותר שמערכות השיט האוטונומיות יכחידו.

המיצב "אזרח" (2017) של האמן השבדי סנטייגו מוסטן מתעד את האמן חותר 

בסירה קטנה מחצי האי דליק שבטורקיה ועד לסמוס שביוון. הסרט, שמוצג בהקרנה כפולה, 

מתעד את המסע משתי נקודות מבט: האחת מתעדת את האמן עוזב את טורקיה וחותר 

לעבר יוון, והאחרת מציגה אותו מתקרב אל חופי יוון בזמן אמת. במיצב נראים הים השליו, 

האדיש להיסטוריה האנושית ולאסונות המתחוללים בו, והאמן בסירתו, המתקשה להתמודד 

עם המרחב העצום והפתוח ומסרב להיכנע לו.

חביב קפצון, 
המבול והמדבר, 

 2021

Haviv Kaptzon, 
The Desert and 

the Flood, 2021



מהמרחב הריבוני של מדינה, אך כיצד מסמנים טריטוריה כשהחומר אינו יציב? היכן עובר 

הגבול אם המים זזים בלי הרף? האם למים מאזור מריבה יש תכונות שונות ממים אקס־

טריטוריאליים?

בעבודתה "לזכור זו עבודה, לא מותרות"1 מפרקת הגר ציגלר זכרונות ומיתולוגיה 

משפחתית המהולה בפרויקט המים הלאומי. סבה היה מהנדס מדידות בתה"ל (תכנון המים 

לישראל) וצלם חובב. הוא השאיר אחריו תצלומים ואלבומים משפחתיים ומקצועיים. אלו 

המקצועיים מתעדים את המלאכה ואת תוצאותיה: מדידות וחישובים שיאפשרו לקרקע 

ולמים להתארגן לצורה חדשה, יעילה ומוסדרת, שתיטיב איתנו לאורך שנים. מדידת הקרקע 

נועדה לזהות את המקומות שמהם אפשר להגיע אל מי התהום ולהעלות אותם על פני 

השטח. האלבומים והתצלומים מתפרקים על שולחן הסטודיו, מתערבבים ומקבלים משמעות 

חדשה כשהם צפים על פני המים. התצלומים, כמו המציאות שהם מייצגים והזכרונות שהם 

מייצרים, לא ישרדו לאורך זמן; המים מחזיקים ומציפים אותם, ועם זאת מפרקים אותם 

אט־אט. התצלומים, בצורתם החדשה, הצפה והארעית, נבחנים ונמדדים מחדש, ואיתם 

גם הסיפורים והזכרונות הגלומים בהם וזורמים דרכם.

את זרימתם של מים בטבע ניתן לתאר כרצף: רציפות הזרימה בנחל, רציפותו 

המחזורית של הטבע, יחסיו של הנחל עם הקרקע שדרכה הוא זורם. האדם הוא חלק מן 

הרצף הטבעי הזה, ובה בעת גורם שמפר אותו לצרכיו, הופך את התופעה הטבעית של 

הזרימה למשאב, מוצר צריכה, אובייקט שיש לו ערך ושימוש במנותק מסביבתו. העבודה 

"River Piece" של אלכס בן ארי עוסקת ביחסים בין זרימה לניכוסה. זרימת המים המוקרנת 

על שברי זכוכית לוכדת, מחד גיסא, את טבעה הרצוף, הבלתי תלוי של הזרימה, ומאידך 

גיסא היא עצמה ניכוס המתמיר ומעבד את התנועה הטבעית לטובת אובייקט אסתטי נשלט 

ומבוקר. המחשבה על הרצף חוזרת גם במיצב של חביב קפצון, "המבול והמדבר", אך לא 

ברצף זרימת המים מדובר, כי אם במנעד הרטיבות המוביל מחשבה חדשה והוליסטית על 

נחלים. הרטיבות של האגן מעניקה השראה למהלך נרטיבי בדיוני המפגיש בין המיתוס 

להיסטוריה, בין העבר לעתיד בצל תחזיות האימה של התחממות כדור הארץ והתייבשות 

מקורות המים. לעבודה שתי שכבות, זו של רישום הקיר וזו של הקרנת הווידיאו, שיוצרות 

מתח בין המימד הקבוע למימד הזמני. מתח זה חוזר גם בשלושת הסיפורים שמספרת ישות 

חסרת צורה, המובילה אותנו על ציר הזמן מסיפור הבריאה אל עבר עתיד אפוקליפטי. 

עבודת הווידיאו של מיכל בראור, "מקום קטן יותר", מתמקדת בבצות כבארה היום 

ובעבר. פרויקט ייבוש הבצה נקשר בזיכרון הקולקטיבי לבצת החולה, אך בצות כבארה, 

ששכנו בין מדרונותיו הדרומיים של הכרמל לחוף הים, היו השניות בגודלן. גם אותן ייבשו 

החלוצים הציונים בשנות ה־20 של המאה הקודמת, כחלק מפרויקט גאולת הקרקע. 

מקור המים ששרד מהבצות הוא נקודת מוצא לתנועתן של שתי נקודות מבט בעבודה: 

העילית וזו שנעה קרוב לקרקע. אלה מביאות אל העבודה את ההתנגשות ההיסטורית, 

הפוליטית והחברתית שהתרחשה ועודנה מתרחשת, ושתוצאותיה היו הרות אסון לקהילה 

אחת, ואילו לאחרת הביאו שגשוג. פרויקט לאומי אחר, לא פחות דרמטי, המפריד בין 

חלקי הארץ וקוטע את רצף התנועה האנושית במרחב, מתגלה כחסר ערך למעברם של 

המים. הציור "נחל קדרון" של איתי רווה מתאר את המפגש בין נחל קדרון לגדר ההפרדה 

בגבולה המזרחי של ירושלים. הנחל, שראשיתו בלבה העתיק של העיר וסופו בים המלח, 

1. הכותרת לקוחה 
מתוך הטקסט 

״השלהבת המסתורית 
של המלכה לואנה 

מאת אומברטו אקו.

אורסולה ביימן, 
כימיה מצרית, 
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תערוכה זו אינה התערוכה היחידה העוסקת במים. אנחנו בעיצומו של שיטפון. בארץ 

ובעולם, מוסדות אמנות בשיתוף עם ארגוני סביבה ואמנים עצמאיים – כולם נענים לצו 

השעה ומנסים לתת פשר וייצוג לנבואות המאיימות על קטסטרופה אקלימית, תוך התחברות 

מחדש לנוזל החיים. ואכן, בימים שבהם שאלת עתידם של המים, ומכאן של האנושות, היא 

קונקרטית וממשית, ליציאה למסע בעקבות המים נוספת אקטואליות מבהילה. בין הדחיפות 

להציף את הנושא ולתווך אותו לקהל כמעשה אסתטי, חינוכי ופוליטי לבין ההשתהות אל 

מול החומר על שלל הקשריו ותנודותיו מתמקמת התערוכה "פרשת מים". 

נקודת המוצא לתערוכה היא מהלך לימודי של קבוצה שחקרה את רשת ההקשרים 

הפוליטית, החברתית והאקולוגית המקומית של המים. העבודה הקבוצתית היא חלק 

ממתודת פעולה מתמשכת במרכז לאמנות דיגיטלית, שבמסגרתה ידע קולקטיבי מתהווה 

במרחב  וסיורים  הממשי  בעולם  סיורים  מומחים,  עם  מפגשים  הכולל  תהליך  מתוך 

הכלכליים,  ההיסטוריים,  האקולוגיים,   – שחקרנו  השונים  הידע  תחומי  הווירטואלי. 

התכנוניים והתרבותיים – עברו התכה ועיבוד, והם מקבלים ביטוי בעבודות המוצגות 

בתערוכה. התערוכה יוצאת מתוך המפגש הפרטי והאינטימי עם מים, ונעה בין מבעים 

ופרשנויות שונים, מקומיים, אזוריים ובינלאומיים. 

"פרשת מים" מתקיימת במסגרת שיתוף פעולה מתמשך עם מכון גתה וכחלק 

מפרויקט רחב היקף ואזורי של אטלס מחקרי-אמנותי ואינטראקטיבי על אודות הים התיכון. 

אטלס לנוזליות ים־תיכונית – Atlas of Mediterranean Liquidity – הוא 

פלטפורמה דיגיטלית ובה מפות שנקודת המוצא שלהן היא ייצוג מחקרי־אמנותי של 

פרספקטיבות שונות הקשורות במים. האטלס מאפשר ריבוי של מבטים וייצוגים הדרים 

תחת גג אחד, ללא הייררכיה. המים, שלעתים קרובות עומדים בלב סכסוכים, דורשים 

פלטפורמה גמישה ונזילה, המאפשרת לריבוי הקולות לקבל ביטוי. האטלס מזמין מרכזי 

אמנות מאגן הים התיכון לפתח מפות רב־תחומיות בנושאים לוקאליים ואזוריים הקשורים 

למשבר האקלים, לתרבות, לפולקלור, לכלכלה, לגיאוגרפיה ולפוליטיקה, במטרה להעמיק 

את הידע, שימת הלב והמבט בשאלות הבוערות על אודות המים. נכון להיום האטלס כולל 

שלוש מפות מקוריות, שאליהן יצטרפו בשנים הקרובות מפות נוספות מהשותפים השונים 

מסביב לים התיכון.

 רבות מהעבודות מתחילות משאלה על החומר עצמו ותכונותיו, ויוצאות ממנה 

 ,"Expect Poison from Standing Water" ,למגוון הקשרים. רישומי הדיו של מאיה אטון

בוחנים את תגובתו של הדיו למים ממקורות שונים. העבודה מתייחסת לתופעה ממשית: 

גבול הנוצר באוקיאנוס מזרמים שונים של מים שאינם מתערבבים זה בזה. מי הברז, מי 

הבריכה ומי הים משמשים חומרים מוליכים לדיו, שנפתח ומתפרק ומייצר את הדימוי. 

כותרת העבודות לקוחה מאסופת טקסטים מאת ויליאם בלייק, "נישואי העדן והשאול". 

בלייק רואה בשטן ובמלאך ייצוגים של כוחות מנוגדים בנפש האדם: האחד יצירתי והאחר 

מארגן. הרישומים יוצאים מתכונותיו של החומר עצמו אל המים כמטפורה לרגשות ולתודעה 

שבה מתקיימים זרמים מקבילים של דחפים מנוגדים. במפגש שבין התכונות החומריות 

של המים למשמעויות הסימבוליות שלהם מתמקמת גם עבודתה של אלה ליטביץ, "כספית 

אדומה", המגיבה לשאלת המים הטריטוריאליים ובוחנת את תגובתם של מים מאזורי גבול 

שונים ובעלי מעמד חוקי שונה למצע מתכתי. מים טריטוריאליים נחשבים חלק בלתי נפרד 

פרשת מים

ּ וְחֹׁשֶךְ עַל־פְּנֵי תְהוֹם;  ּ וָבֹהו ָמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ. ב וְהָאָרֶץ הָיְָתה תֹהו א בְּרֵאׁשִית בָָּרא אֱלֹהִים אֵת הַּשׁ

וְרוּחַ אֱלֹהִים מְַרחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּיִם. 

מַיִם אֶל־מָקוֹם אֶחָד וְתֵָראֶה הַיַּבָּׁשָה; וַיְהִי־כֵן. י וַיְִּקָרא  ָ ּ הַמַּיִם מִּתַחַת הַּשׁ וו ט וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יִקָּ

אֱלֹהִים לַיַּבָּׁשָה אֶרֶץ וּלְמְִקוֵה הַמַּיִם ָקָרא יַמִּים; וַיְַּרא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב.

 

תערוכה שעוסקת במים מזמנת חזרה אל בראשית, אל רגע של בריאה, אל תמצית 

הקיום. היא מעלה שאלות על הבחנות בין חומר לרוח, בין גבוה לנמוך, בין האדם לטבע. ולא 

במקרה בלב המחשבה הדיכוטומית הזו נמצא מיתוס הבריאה המונותיאיסטי, שהחברה 

המערבית מאורגנת על־פיו. הכל התחיל ממים, וההבחנה בינם לבין השאר אפשרה את 

עצם מעשה הבריאה. אולם המחשבה על מים אינה חייבת לייצר הפרדות. אם חושבים על 

מים מבעד לתפיסה ההוליסטית, המזרחית בעיקרה, הם חלק ממערך היסודות המרכיבים 

את עולם התופעות כולו. כמו צבעי היסוד, שכל שאר צבעי הפלטה מורכבים מהם, כך גם 

יסודות הטבע נמצאים בכל ומשפיעים יחדיו על כל פן בקיום הארצי: הפיזי, החברתי, הכלכלי 

וכמובן הפוליטי. הפרת האיזון בין היסודות מחוללת תגובת שרשרת שהשלכותיה קשות.

משבר האקלים, כהפרה בוטה של האיזון הזה, מביא איתו תופעות קיצון של כל 

היסודות: האדמה רועדת, האש משתלחת, האוויר מזדהם, הטמפרטורה עולה והמים, המים 

עולים על גדותיהם באזורים מסוימים ונעלמים לחלוטין באחרים. 

המים אינם רק החומר המקיים את כל החיים על פני הכדור, הם גם נושאים את 

המטען התרבותי של החיים האנושיים. יש להם ערך סחיר – כמי שתייה, ככוח ייצור, כמטבע 

חליפין, כייצוג סימבולי. הם נושאים את הסחורות של העולם הגלובלי, ובכך מאפשרים את 

תנועתו המתמדת. הם נושאים את חטאינו כלפי הטבע, הם העונש והם הגמול. הם נמצאים 

בכל מוצר, בכל ייצור, בכל צמח. הם רשת העורקים והוורידים של העולם. כשקרחון נמס 

בקוטב הצפוני, מי הים התיכון עולים. כשנפט נשפך לחופי קנדה, הדייגים בבנגלדש ניזוקים.

רשת הזנה גלובלית זו פוגשת שוב את יד האדם בנסיונו העיקש לייצר הפרדות בין 

טריטוריות, בין עמים ולאומים. אבל מים חוצים גבולות. 263 אגמים ונחלים בעולם עוברים 

ביותר ממדינה אחת ומכסים כמחצית משטחו של כדור הארץ. כ־300 אקוויפרים חוצים 

יותר מגבול אחד ומשמשים מי שתייה לכשני ביליון אנשים בעולם. למים אין עניין בלאומיות, 

אין להם עניין באידיאולוגיה, לא ממש אכפת להם אם במעלה הנהר יושבים אתיופים 

ובמורדו מצרים, הם בתנועה מתמדת, וכשהם פוגשים מעצור, כמו סכר, הם מחלחלים או 

עולים על גדותיהם, מוצאים ערוצים עוקפים או פשוט מתאדים. המפגש בין רצונו העיקש 

של האדם לשלוט בטבע ובין כוחם של המים לנוע מייצר שלל קונפליקטים, אך הוא גם 

המנוע לחיבורים, פשרות ושיתופי פעולה.

שלל מטפורות מלוות את המחשבה על מים: מים זורמים, מים עומדים, מים רעים, 

מים מזוהמים, מים חיים, מתחת למים, מעל המים, מי מריבה, מקור החיים, מים צלולים, 

מים סוערים. המים נמצאים בכל, הם החומר כשלעצמו, ולכן נוכחותם המוגברת בשפה, 

בעולם הייצוג, באקט התיווך. 
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