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Employing delicate, brittle and sparse workmanship, Hilla Ben Ari creates a 

formidable theoretical tract on cracks in the dominant culture. It has to do with the 

demise of a culture fundamentally alienated from Nature, and its accompanying 

relation to the Body and to Nature as two Others. These have merely functional 

roles, and any relation toward them hinges upon the degree of their 'correct' 

behavior. Any hint of an imbalanced nature – any mark of bodily deficiency – is 

perceived as a transgression threatening the goodly order of things, prompting 

the culture to take policing and regulatory action. 

 

One of the most striking motifs in Ben Ari's installation is her use of graph paper 

as a compelling vehicle of a mathematical order of representation. Operating out 

of an insubordinate stance however, the artist refuses to build a rigorously 

organized system of signs upon it, but rather lays it bare – as a ruling, classifying 

and policing material. Its mere use acts to deconstruct its organizational value, 

exposing it as an Other, a unified mold. 

 

By the same token, the laborious, obsessive manual craft techniques the artist 

employs can be viewed as a rejection of the capitalist economy, the origins of 

which lie in the idiom 'time is money', and according to which, what can be mass-

produced by machine conveyor belt shouldn't be carried out by hand. In this 

fashion, and like medieval metal-smiths and craftsmen of wood and gold, the 

artist revisits a laborious production method that could have been circumvented 

by simply purchasing the finished products or by their mechanical reproduction. 

 



The space of the gallery has become a scared space, or at least a space 

signified by our culture as such. One end of the rectangular installation area, 

reminiscent as a whole of a Christian basilica, is designed so as to bring to mind 

a Gothic church façade; its other end, where we usually find the Apse, features a 

depiction of a mature female figure lying on a hospital bed. Ben-Ari constructs a 

cultural space whose extremities are organized by two polar conceptions: 

Christian thought on the one side, vis-à-vis a perception with much more ancient 

roots, symbolized by the looming female figure, the Great Goddess. The decline 

of the Culture of the Mother hinted at in the depiction of the patient's figure 

signifies above all else the rise of a later culture which has organized 

Consciousness in terms of division and alienation. It is a cultural reading of an 

historical moment where human consciousness seeks a renewed connection 

with humanity's real foundations, from which the cultural signifiers are adamant to 

distance it. 

 

Formulating the substance of Patriarchal culture through a division between Spirit 

and Material, Jung's disciple Erich Neumann claimed in his essay The Meaning 

of the Earth Archetype for Modern Times, that the spirit is represented by god 

and the sky, while matter is represented by the body and by the earth. Neumann 

further claimed there that we have lost the connection between the spirit and the 

earth, and hence that all spiritual phenomena, stressing as they do by their very 

nature the connection to higher, celestial foundations, perceive the earth, the 

body and nature as obtrusive elements; according to Neumann, this kind of 

conception of a baser quality in matter is the outcome of a weak consciousness 

that violently reacts to the body. 

 

Ben Ari indeed demonstrates the culture's distorted relation to the body. She 

does so in diverse ways: through images such as that of a legless female 

gymnast in a 'horizontal' pose, of a female figure standing on one leg or a donkey 

confined to a stand too small to hold it; and through the use of techniques that 

allude to strenuous physical acts. The insistence on a persistent reworking of 



these acts has brought her to the edge of insufferable pain; to the testing of 

borders that has allowed her to touch the Real – a Real that emerges as an 

alternative option to classical spiritual consciousness. 

 

The link Neumann draws between the weak consciousness and the devaluation 

of the earth – with the latter perceived as feminine, material and mundane – may 

be seen in the figure of the mature woman represented on the gallery's right-

hand wall. Ben Ari's choice of placing that vague memory of Matriarchal culture 

there, directly opposite the wall representing Christian being, alienated as it is to 

the corporeal foundations of being, may be seen in kinship to Neumann's claim 

that the archetype of the Earth had merged with the archaic image of the Mother-

Goddess. 

 

A further glance at the images characterized as 'Christian' points to the 

complexity of the artist's stance. Appearing through golden arches is an 

amorphous image that hangs on chains with pulleys. The image's basic 

amorphousness seems simultaneously to clarify and challenge Christianity's 

relation to the body. On the one hand, it can be regarded as the Christian 

deconstruction of the body in favor of the spirit; on the other, it represents the 

cultural stance that regards any amorphous material as threatening. The sparse, 

amorphous lump carried by the chains is the fruit of modern, Western 

consciousness that seeks safe standing amid a constant fear of the unconscious, 

the mere organizational impossibility of which might devour consciousness itself. 

The culture deals with this amorphous lump by trying to elevating it upwards, into 

the conscious, towards sky and spirit. 

 

The central structure of the exhibition space, a sort of confessional booth, is 

fundamental to Ben Ari's stance. Peering into this cubicle, where we can 

supposedly be absolved of our sins, we are however not met by a 'priest' who 

would console us. In this fashion, Ben Ari uncovers the policing mechanism by 

which any confession of sin or deficiency is met with a listening ear and a 



consoling response of forgiveness and atonement, and therefore the promise of 

spiritual salvation. The artist refuses to award the viewer with the signifiers of 

mystery and consolation so needed by believers. 

 

The structure is furthermore placed in what would be, within a Greek temple, the 

Adyton, which would have held its namesake's god or goddess' statue. The gaze, 

searching for an object to hold on to, alights only on emptiness here; the artist 

seems to be informing us that even the sacred is lacking. It is the void point 

around which human culture revolves, and for which countless religious and 

scientific answers have been postulated; answers that always offer the possibility 

of filling the void. It would seem that Ben Ari is showing us that this option is in 

fact nonexistent as long as the cultural perception of the body posits it as its 

other. 

 

 

 

 עמידה מאוזנת

 "כתף שמאל"על המיצב 

 הדרה שפלן קצב

 

מסה תיאורטית כבדת משקל על ארי  הילה בןיוצרת האמנית אוורירית ו בעבודה עדינה, פריכה

 ,מנוכרת באופן עמוק ומהותי לטבעה. מדובר בשקיעתה של תרבות השלטת תרבותהסדקיה של 

ושהיחס אליו חר שתפקידו פונקציונלי א –יחס של אחר הוא הגוף, כמו לטבע,  ומכאן שיחסה אל

נתפסים  ,כל סימן לגוף בעל מום, טבע בלתי מאוזןשל כל רמז  הטוב. וּודתפק נאמד על פי מידת

שטור מ  של פעולות התרבות  הםמפעילה עליוכתגובה  ,כחריגה מאיימת על הסדר הטוב

 והסדרה.

כופה את  אשר ,ימטרינייר מילהשימוש בארי הוא  של בן מיצבב הבולטיםאחד המוטיבים 

סירוב האמנית אינה בונה עליו מערכת של עמדה של מתוך ואולם,  .הסדר המתמטי של הייצוג

שולט, מסדר, מחלק  –חשוף בערוותו אלא מציגה אותו  ,שעתידים להיות מסודרים בכוח ,סימנים

ותו שלו וחושף אקונסטרוקציה לערך המסדר ד ומפקח. עצם השימוש בנייר המילימטרי יוצר

  ., כתבנית אחידהכאחד



פעולה ידנית עמלנית ואובססיבית, הכוללת , ארי בן טכניקה שלבניתן לראות מידה  באותה

ושאת כסף" ש"זמן הוא תפיסה שיסודותיה טמונים ב ,סירוב לכלכלה הקפיטליסטיתביטוי של 

 יכמו חרש חוזרת,באופן זה האמנית  .יד אדםהניתן ליצור במכונה ובסרט נע לא כדאי לעשות ב

של מה שעשוי היה להיחסך באמצעות קנייה או  , ליצירה מאומצתםייבליאמתכת, עץ וזהב מד

 . תפעולה מכאני

חלל ה .כזה שהתרבות שלנו מסמנת כקדושלו לפחות חלל הגלריה הפך למרחב קדוש א

חזית של מעלה על הדעת אשר מעוצב בקצהו האחד באופן בזיליקה נוצרית, הנראה כ ,מלבניה

דמות נשית מבוגרת של תיאור מוגבה  הנראשל האפסיס,  מובצדו השני, במקו ;גותיתסייה כנ

ארי בונה מרחב תרבותי שקצותיו מאורגנים באמצעות שתי תפיסות  בן חולים. שוכבת במיטת

המסומלת באמצעות  ,קדומים יותרשיסודותיה אל מול תפיסה החשיבה הנוצרית  :קוטביות

החולה מסמנת של  הדמותתיאור . שקיעתה של תרבות האם בכאלה הגדולה נשיתהדמות ה

מארגנת את התודעה במונחים של ה ,את עלייתה של התרבות המאוחרת יותרל ויותר מכאולי 

סטורי שבו התודעה האנושית מחפשת חיבור יפיצול וניכור. זוהי קריאה תרבותית של רגע ה

ם התרבותיים מתעקשים להרחיקו שהסימנייסודות  ,הממשיים של האדםמחודש עם יסודותיו 

 מהם.

את תלמידו של יונג, אריך נוימן, מנסח  במאמרו "משמעות ארכיטיפ האדמה בעידן המודרני"

כאשר הרוח מיוצגת  ,החומרבין באמצעות הפיצול בין הרוח ו תהפטריארכלימהותה של התרבות 

ימן טוען כי איבדנו את הקשר נו i.ידי אלוהים והשמים ואילו החומר מיוצג על ידי הגוף והאדמה על

 יסודות עליוניםהמדגישה בהכרח את הקשר עם  ,כל תופעה רוחניתלכן ו ,האדמהבין שבין הרוח ו

. נוימן טוען שתפיסה כהמפריעים לדרההטבע כאלמנטים והאדמה, הגוף תופסת את , ושמימיים

 אלים כלפי הגוף. המגיבה באופן  ,ביטוי לתודעה חלשה יאשל החומר ההנחות ערכו בדבר כזו 

באמצעות  – ארי מראה באמצעים שונים את היחס המעוות של התרבות אל הגוף בןואכן, 

נשית עומדת על רגל אחת  דמות, בעמידת "מאוזן" רגלקטועת  מתעמלתוידיאו של דימויים כגון: 

מצביעה על אקט גופני באמצעות טכניקה הגם , ואו חמור עומד כלוא על מעמד קטן מלהכילו

 ,הביאה אותה לגבול הכאב הבלתי נסבלביצועו קשה ומאומץ, שההתעקשות החוזרת ונשנית על 

ממשי זה מסתמן כאופציה אחרת לתודעה רוחנית  בממשי.פשרו לה לגעת שא  לנגיעה בגבולות 

 קלאסית.

נתפסת ה –ה אדמהערכה של הפחתת בין תודעה חלשה לבין יוצר יתכן כי הקשר שנוימן י

המוצגת על הקיר הימני של חלל  ,בא לידי ביטוי באותה אישה מבוגרת –כיסוד נשי, חומרי וארצי 

בזיקה והיא משוכנת במיטה למרות מרום עמדתה. גופה של האישה נחלש נדמה כי  .הגלריה

נראה  iiלדבריו של נוימן, שטען כי  ארכיטיפ האדמה התמזג עם הדימוי הארכאי של האלה האם,



בהעמידה  ,תמטריארכאליזיכרון מעומעם של תרבות כאישה זו את דמותה של  מציבהארי  בןכי 

 המנוכרת ליסוד הגופני של ההוויה.  ,בו שוכנת ההוויה הנוצריתשמול הקיר הנגדי  התוא

ה של האמנית. מבעד תמורכבות גישצביעה על מ נוצרי""העיצוב המתאפיין בהצצה בדימוי ה

הצורה  העדר. ֹותעם גלגלהנתלה על גבי שרשרות  ,ימוי חסר צורהדמופיע המוזהבות לקשתות 

ניתן  ,כאחד את היחס של הנצרות אל הגוף. מצד אחד אתגרהבסיסי של דימוי זה כמו מסביר ומ

 יתאך מצד שני הוא מייצג את העמדה התרבות ,פירוק הנוצרי של הגוף לטובת הרוחלראותו כ

נישא על הוהאמורפי הגוש האוורירי  איום. רואה בכל חומר חסר צורה מוכרת יסוד שלה

עמדה בטוחה ויציבה המבקשת להשיג השרשראות הוא פרי התודעה המערבית המודרנית, 

האפשרות להבנות אותו עשוי לטרוף העדר זה אשר עצם  –מודע -מהלאמתוך הפחד המתמיד 

באמצעות  ולהעלותסותה צורה הזה בנה חסר עם הגושמתמודדת התרבות  .עצמה את התודעה

 השמים והרוח.המודע, אל למעלה, אל  תֹוגלגלה

 .ארי ה של בןתבתפיסמרכזי אלמנט התצוגה, מעין "תא וידוי", מהווה המבנה המרכזי בחלל 

 ,"הכומר"לא נמצא מולנו  ךא ,נולהתרוקן מחטאיכביכול לתוך תא זה, שבו אנו יכולים אנו מציצים 

שבו כל התוודות  ,חושפת את המנגנון הממשטרי אר באופן זה בןלהעניק לנו נחמה.  שתפקידו

להבטחה של  –ומכאן  ,מחילה וכפרההכולל פגם זוכה להקשבה ולמענה מנחם או  על חטא

  מסרבת האמנית לתת מסמן למסתורין ונחמה למאמינים.זאת גאולה רוחנית. במקום 

ו להציב את יתר על כן, המבנה ממוקם, כמו במקדש יווני, ב"חדר הקטן", במקום שבו נהג

נפגש כאן המבט, המחפש אובייקט להיאחז בו,  .להם הוקדש המקדשש ,פסל האל או האלה

יק שסביבה חגה התרבות זוהי נקודת הר   .חסרכמו מודיעה כי גם הקדוש האמנית כאן  ;בריקנות

חלקן מדעיות, אשר ורבות מהן דתיות  ,ספורנאילמרובות האנושית ולמענה נוצרות תשובות 

 זוארי מראה כי אפשרות  בןדומה כי . חסרלמילויו של האפשרות המיד אמונה בדבר מציבות ת

 כאותו כאחר. ממקמתה קיימת כל זמן שהתפיסה התרבותית של הגוף נאינ

 

 

                                                
i ( משמעותו של ארכיטיפ האדמה בעת החדשה", 3591אריך נוימן" ,)7002, תל אביב: רסלינג, האדם המיסטי. 

ii  '48שם, עמ. 


