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לא חשבו שזה מה שיקרה. נתתי למכונה 
חיי נצח והפכתי אותה, עם ירדן, לתיבת 

נגינה עם פעמונים, מיתרים, ספרים, דברים 
שקשורים לבית ארוז, שנעים הלוך ושוב 
עם ערבוב בין הפרטי, הציבורי והעזובה".

יש פה גם אמירה על חיי השיתוף בקיבוץ,
"שהפך גם הוא להיות פרטי". 

מהן התגובות?
"אנשים עם רקע קיבוצי עוברים פה 

טלטלה גדולה ונוסטלגיה חזקה. זה לא 
נפוץ להרים אובייקט תובעני כל כך. כאן 
הטירוף. אני עצמי לא האמנתי כשהקמנו 

את זה עכשיו שוב. ההיקף והיומרה הם 
מעבר לממוצע, אפשר להגיד. היו לי 

עבודות כאלה בחו"ל אבל בישראל קשה 
להרים דברים מגלומניים".

לראיה, בעוד אנחנו עומדות מול המיצב 
בגלריית האוניברסיטה, ניגשת אל לנדאו 

מבקרת ושואלת אותה "היית קיבוצניקית, 
נכון? זה לא יכול להיות שלא". לנדאו, 

קטנת מידות וקלת תנועה, מנענעת 
בראשה ועונה "מעולם לא".

סיגלית לנדאו היא כיום האמנית הישראלית 
המוכרת ביותר בעולם. אספנים פרטיים 
ומוזיאונים בעולם מחזיקים בעבודותיה. 
לנדאו עוסקת בפיסול, בווידיאו ובמיצב. 
נקודת המוצא ביבודותיה מהולה בנקודת 

מבטה האישית עם יחסה לחברה הישראלית 
ולהיסטוריה היהודית.

העבודות שלך נעשות תוך שימוש 
בחומרים סטנדרטיים לאמנות, אבל 

הפרשנות שלך לדברים הופכת את החפץ 
הסטנדרטי לדבר חדש מבעד לעינך 

הבלתי שגרתית והאמוציונלית. 
"זה סוג העבודה שלי. אני מתמירה 

דברים מאחורי המחשבות של כולם, 
שמציקים וטורדים, ומוציאה אותם לאור 

לפי המחשבות שלי. במקרה זה, אלה 
מראות גדולים של מכונה, התייחסות 

לתחום האקוסטי".
איך עבודה נולדת?

"מלהתעקש להביא את הרעיון, את השלד 
ואז לעבוד על השלד הגדול. אני יורדת 

לפרטים מהכללי, מהגדול לספציפי. 
אין חוקים ואני עובדת הרבה באופן 

פיגורטיבי. מכונת השטיפה היא רדי 
מייד. אני שומרת על קשר עם המציאות 
אבל משחקת וממציאה תוך כדי עבודה 

על גבי כל מגש ומגש שהם החוליות של 
'מפעל השטיפה והחיטוי'".

שמתי לב שיש לך נטייה לשמר, למחזר, 
לקחת משהו שמישהו אחר היה זורק 

ואת נאחזת בחפצים.
"זו המטרה. להציג את מה שאנחנו 
עיוורים לו. למחזר דרך האמנות". 

סיגלית לנדאו נולדה בירושלים 
לזוג קרימינולוגים וחייתה בצעירותה כמה 
שנים בארצות הברית ובאנגליה. בנעוריה 

למדה מחול ולאחר שירות צבאי עברה לגור 
בתל אביב, שם היא מתגוררת עד היום.
היא למדה במחלקה לאמנות בבצלאל 

ועם סיום לימודיה פרצה לתודעה 
במסגרת הפרויקט טרנזיט, שהציע 

לאמנים להציג בחללים ריקים בתחנה 
המרכזית החדשה בתל אביב. לנדאו 

בחרה להציג בתוך חלל מחבוא של חסרי 
בית ובזמן ההכנה התגוררה בחלל עצמו. 

במקום זה יצרה מיצב המבוסס על עבודת 
הגמר שלה בבצלאל. 

"ישנתי בתחנה המרכזית הישנה בחלל 
של הומלסים, של פועלים מהשטחים. גם 
כי הייתי צריכה להיות בתל אביב כל יום 

ולא היה לי איפה להיות, וגם כי זה מה 
שפועלים שלא רוצים לחזור לסגר עשו 
אז. מההתחלה הפכתי להיות מזוהה עם 

העבודה. שמתי מזרן, שמתי שק שינה. זה 
לא היה פרפורמנס או משהו שקשה לעשות. 

זה משהו רומנטי מעט. נהניתי להיות 
ולשהות ולהירדם שם. הזדהיתי מאוד עם 

האובייקטים שהצגתי שם. היו שם השרידים 
של הפועלים. פעם אחת בא הומלס לישון 

לידי ודי נבהלתי. העדפתי להיות לבד".
מאז ועד היום לא חדלה לנדאו לחקור 
בעבודותיה את נושא "המקום" בין אם 

פרטי ובין אם ציבורי. לעתים הופך 
אותו מקום, שבמקרים רבים הוא הבית, 
למישור הלאומי־פוליטי שמפגין המיצב.
טביעות אצבעותיה של לנדאו בעבודות 

ובמיצבים שלה מתאפיינות בעוצמה 
שלהן כמו בשימוש מקורי ומחודש של 

חפצים שסודרו מחדש לאחר שטופלו 
בידי האמנית. כך מסמלים חפצים מוכרים 
ושגרתיים את הדבר החדש והאחר שאותו 

התכוונה להביע לנדאו. הרגשות מפעפעים 
אל הצופה ומפעמים בו ביתר שאת. 

חלק מעבודותיה של לנדאו מתייחסות 
אל הגוף כאל גבולות אותו הבית. 
בשנת 2000 צילמה עבודת וידיאו 

"Barbed Hula" שבו היא מגלגלת על 
בטנה העירומה חישוק הולה־הופ עשוי 
מחוט תיל. העבודה המהפנטת משלבת 
את יופי תנועת החישוק המסתובב ואת 
כאב הפצעים להם גורם חוט התיל. כך 

הפכה לאמנית טוטאלית המשתמשת 
בגופה כחלק מעבודת היצירה האמנותית. 

"החיים והאמנות מחוברים אצלי ויש לכך 
יותר משתי דוגמאות. בנוגע לחישוק התיל, 

לא באמת נפצעתי, זה לא היה נעים אבל 
החלק החד של התיל היה מופנה החוצה וזו 
עבודה שגם קשה להסתכל עליה וגם קשה 
לדבר עליה אבל היא מדברת לקהל בצורה 

שונה בכל מקום שיש בו קונפליקט, 

 "רוב העבודות שלי 
הן פוליטיות בסופו של 

דבר. אני מאמינה שלפסל 
תפקיד של התייחסות 

לקונפליקט ולמצב"


