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“Diana”-  Solo Exhibition 

 

Herzliya Museum of Contemporary Art. Curator: Dalia Levin 

 

Situated in the Museum’s elongated narrow corridor, the installation engulfs 

those walking along it with an array at once threatening, intrusive and 

enveloping. The work consists of a rigid grid made of rows of antlers 

projecting from the walls, rows of repeated woman-shaped cutouts, and 

threads tying them together. A geometric, nearly mechanical array is thus 

created, albeit one that embeds the biomorphic organicity embodied in the 

female silhouette and the horns’ curving. The duality governing the work is 

also manifested in the tension between the male and the female, between the 

stretched, protruding line of the threads and antlers on the one hand, and the 

trickling, uncontrollable line of female bleeding, between the bursting violence 

of the antlers erupting into the space and the tenderness characterizing the 

envelope of threads. 

 

The female image consists of a reproduced, flat pattern, a body devoid of 

volume, akin to a faceless facade of a marionette tied to the antlers with 

threads. The blood oozing from the female body calls to mind stigmata – 

bleeding female crucifixion marks, alluding to the visions of Saint Eustachius 

and Saint Hubert, to whom the crucifix was revealed between the antlers of a 

stag during a hunting trip. Following the revelation both converted to 

Christianity. 

 

Hunting grounds, combined with images from the worlds of gender and 

religion, elicit questions about sacrificed-sacrificer or victim-victimizer 

relations, as also emerging from the association with Diana, the Roman 

goddess of hunting, for whom the installation is named. Diana, also 

symbolized by the stag, is associated with contradictory qualities of 

gentleness and cruelty. The work refers to the legend describing her 



encounter with the youth Actaeon, who during a hunting trip saw her bathing 

in a stream with her virgin companions. Raged by his invasion of her privacy, 

Diana transformed the youth into a stag. His hounds failed to recognize him 

as their master and tore him to pieces. Just as the mythological Diana, a 

victim of the male gaze, became a victimizer, so the row of bound women in 

the installation develop new powers, growing bleeding antlers from within, as 

a hybridization of sorts. The “growth” infuses them with vitality, alluding to the 

possibility of changing their passivity, possibly even to a role reversal between 

victim and victimizer. 

 
                                             תערוכת יחיד   -"דיאנה"
 

 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. אוצרת: דליה לוין. –טקסט קיר 

 

המיצב הממוקם במסדרון הצר והמוארך של המוזיאון, אופף את המהלך לאורכו במערך שיש 

ת מגריד נוקשה שנוצר משורות של בו מן המאיים, הפולשני והעוטף גם יחד. העבודה מורכב

קרניים הבוקעות מן הקירות, שורות של מגזרות של דגם נשי החוזר על עצמו וחוטים 

הקושרים אותן זו לזו. כך נוצר מערך גיאומטרי ממוכן כמעט, ועם זאת כזה המכיל גם את 

ולטת האורגניות הביומורפית הגלומה בצללית הגוף הנשי ובעיקול הקרניים. הדואליות הש

בעבודה באה לידי ביטוי גם במתח שבין הגברי לנשי, בין הקו המתוח והמזדקר שבחוטים 

נשלט של הדימום הנשי, בין האלימות המתפרצת של -ובקרניים לבין הקו הזולג, הבלתי

 הקרניים הבוקעות אל החלל לבין העדינות המאפיינת את מעטפת החוטים. 

 

ח, גוף ללא נפח, כמעין פסאדה נטולת פנים של הדימוי הנשי מורכב מדגם משוכפל ושטו

 –מן הגוף הנשי מרמז על 'סטיגמטה'  הנוזלמריונטה הכבולה אל הקרניים בחוטים. הדם 

, והוברטסימני צליבה נשיים, מדממים, המאזכרים את חזיונותיהם של הקדושים אוסטקיוס 

ציד. לאחר  שישו הצלוב התגלה לכל אחד מהם בינות לקרני הצבי בעת שהיו במסע

 ההתגלות חזרו השניים בתשובה. 

 

-טריטורית הצייד המשולבת בדימויים מעולם המגדר והדת, מעלה שאלות לגבי יחסי קורבן

מקריב, כפי שעולה גם מן הקישור אל אלת הציד הרומית, דיאנה, ששמו של המיצב נשאל 

עדינות ושל מדמותה. לדיאנה, שהצבי היה אחד מסמליה, נקשרות תכונות סותרות של 

אכזריות כאחת. העבודה מתייחסת לאגדה המתארת את מפגשה עם העלם אקטיון, שבעת 

מסע ציד ראה אותה רוחצת בנהר עם בנות לווייתה הבתולות. זועמת על שפלש לפרטיותה, 



הפכה דיאנה את העלם לצבי, וכלבי הציד שלו שלא זיהו אותו כאדונם, שיסעו בו את 

יתולוגית, כקורבן של המבט הגברי, הפכה למקריבה, כך גם טופריהם. כשם שדיאנה המ

שורות הנשים הכבולות במיצב מפתחות כוחות חדשים ומצמיחות מתוכן, כבמעין הכלאה, 

קרניים מדממות. ה"גידול" מחדיר בהן חיות, ומרמז על אפשרות לשינוי העמדה הפסיבית, 

 ואולי אף לחילופי תפקידים בין קורבן למקריב.

 


