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ללא כותרת . 2019 . שישה רישומים . דיו על נייר . מידות משתנות
Untitled . 2019 . six drawings . ink on paper . various sizes 

















 כרמלה וייס: על החמקמקות הנתפסת של הממשות

"אישיותנו חייבת שלא להיות חדירה אפילו בשביל עצמנו. על 
כן צריכה חובתנו תמיד לחלום ולכלול את עצמנו בחלומותינו, 

 כך שלא נוכל להחזיק בדעה כלשהי על אודות עצמנו" 
)פרננדו פסואה, כל חלומות העולם, מפורטוגלית: יורם ברונובסקי 

 ופרנסיסקו דה קוסטה רייס. הוצאת כרמל, עמ' 129( 

תערוכתה של כרמלה וייס צוללת אל נבכי התת-מודע, הזיכרון 
והחלום, ומבקשת למצוא מה ביניהם ובין הממשות. זאת באמצעות 

המטמורפוזות שפעולת הרישום עוברת – מרישומי דיו על נייר 
לרישום בתנועה במכשיר הזואיטרופ, מחיתוכי נייר לעבודת 

אנימציה המבוססת על רישומים וציורי שמן. מעברים אלה בין 
אמצעי הביטוי בוחנים את האחיזה בממשות כאפשרית דרך מעשה 

האמנות לבדו. 

החמקמקות של הזיכרון והדימוי גם יחד מול הצורך לאחוז בהם 
בתווך שבין החלום למציאות מתרחשת בתערוכה מעצם הבחירה 
ברישום דיו, המתהווה כ'תת-ההכרה' של הנייר כחומר וכמרחב; 

בעגלה המתרקמת ומתפרקת תוך כדי תנועה במכשיר הזואיטרופ; 

אירנה גורדוןמאמר אוצרותי



בדמות האב בעבודת האנימציה, הבאה וחוזרת, מתקדמת לעבר 
הצופה ונמוגה שוב ושוב. "חלימה היא פעולה של חשיבה", מצטטת 

וייס את הפסיכואנליטיקן הצרפתי ז'אן-ברטראן פונטאליס, 
"החלום אינו נושא אותי לעולם אחר, הוא חושב בכלל וחושב אותי. 

החשיבה של החלום שונה מזו שאנו רגילים לכנות חשיבה, שכן 
זוהי חשיבה אשר אינה יודעת שהיא חושבת!" וייס מעמתת את 

תודעת החלום שאינה יודעת את עצמה עם ההכרה בכך שהחלום 
וההיזכרות בו משנים את אופני ההבנה של זמן ההווה וממשותו. 
המילה "ערש", כותרת התערוכה, מצביעה אף היא על מורכבות 
הקשר שבין חווית החלום לחווית המציאות. שכן "ערש" פירושו 

מיטה, עריסה, ובהשאלה מקום או מקור צמיחה, בעיקר של תרבות 
וחברה. בד בבד, שירי ערש בכל התרבויות מתאפיינים בתכנים 

טרגיים ואפלים למרות מטרתם להרגיע ילדים לפני השינה, והביטוי 
"ערש דווי", מיטתו של הנוטה למות, קושר בין החיים למוות.

יצירתה של וייס לאורך השנים עוסקת בעולם הדמיון: בהיגיון 
ובחוקיות הפנימיים שלו, באופן הישענותו על המציאות הקיימת 
ובאופן שהוא משנה את גבולותיה ואת הבנתה. ביצירות קודמות 
שלה היא יצרה עולמות-בועה שעסקו ביצורים קמאיים ובהזיות 

קולקטיביות במידה רבה, עולמות שהילכו בין קדמוניות לקדמה, 
בין העבר הרחוק לעולם העכשווי. כעת היא חוזרת אל עבר פרטי, 

אישי, וחוקרת את הזיכרונות החבויים באירוע שלא ברור אם 
התרחש, אך נשאר חקוק בהווייתה. 

אירנה גורדוןכרמלה וייס: על החמקמקות הנתפסת של הממשות



בחלקה הקדמי של הגלריה – רישומי הדיו, חיתוכי הנייר 
והזואיטרופ. בחלק האחורי – עבודת האנימציה. בקיר שבין שני 

חלקי החלל, מאחורי פיסת עור מתוחה וקשורה – אובייקט שניתן 
להבחין בקיומו אך אי אפשר לעמוד על טיבו בבטחה. נדמה כי זוהי 

דמות-אובייקט כלשהי, ואולי זו רק הטבעה או רישום על צידו 
האחר של העור. עבודה זו פועלת כייצוג לא מפוענח, נוכחות-לא-

נוכחות המערערת ומכניסה אל התערוכה תחושה של האלביתי, 
המאוים, אך גם של המשחקי והמהנה, זה המשתעשע בניסיון להבין 

את הכול, מצביע על החוקים ומפר אותם. קיומו המתעתע של 
האובייקט מעמיד את הדימוי כסימן הנגזר מן הייצוג המסוים ובו 
בזמן חי ופועל כישות עצמאית חזותית המתפתחת ומשתנה ברצף 

מכלול העבודות. 

הדי העבר, המעצבים את ההווה ואת תחושת 'האני' החמקמקה, 
מתווים את הדרך להירקמות הרישום של וייס. באמצעות מדיום 

הרישום בדיו היא מאפשרת לדימוי להיות מזוהה ברגע אחד 
ומופשט ברגע אחר, בודקת כיצד משתנים מופעי הרישום בעקבות 

פעולת המים על הדיו בתוך מרחב הנייר, כך שתהליך היצירה 
נמשך כמעט מעצמו. "כשמציירים, הזיכרון נטמע בגוף", היא 
אומרת בשיחה ומצטטת משפט שכתב הסופר הגרמני וילפריד 

גיאורג זאבלד בספרו "המהגרים": "הדוד אדלוורת היה אכן בעל 
זיכרון מדויק, אבל הוא לא הרשה לעצמו גישה לאותו זיכרון". 

וייס מתעמתת עם מהות הגישה לאותו זיכרון או חלום מכונן, 
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ומפלסת את דרכה אליו באמצעות האמנות, כמו בקבוצת הרישומים 
בה נראית ילדה או בובה בגבה בסביבה שהיא בין הפנטסטית 

לריאליסטית, בין המבוך המסויט לביתי והמוגן, בין הזר למוכר. 
במקבץ אחר של רישומים ומגזרות נייר נמצאת במוקד עגלת ילדים 

מעוותת, הנדמית למעין חרק  גדול – עגלה, שבדומה לבובה, 
נמצאת במוקד החלום/הזיכרון/הסיוט. בסרטו האיקוני של סרגיי 
אייזנשטיין מ-1925 אניית הקרב פוטיומקין מסמנת עגלת תינוק 

המידרדרת במדרגות את מהות האימה וההתמוטטות של הסדר 
והביטחון. באופן דומה, רצף תנועת העגלה והמטמורפוזות שהיא 

עוברת בעבודתה של וייס מהווים מהלך חזותי ונפשי, מטמורפוזות 
ההולכות ומתעצמות, ממוקמות במכשיר הזואיטרופ. 

 פירוש השם "זואיטרופ" ביוונית הוא "גלגל החיים". זהו מכשיר 
המייצר אשליה של תנועה באמצעות העברה מהירה של תמונות 

נייחות על רצועה הממוקמת בצידו הפנימי של גליל, אל מול חריצים 
המשמשים לצפייה. המכשיר, שהומצא בסין במאה השנייה, הגיע 

לאירופה במאה ה-19 והוביל להמצאת הראינוע והקולנוע, היה חלק 
ממופעי הפנטסמגוריה של התקופה, ששילבו עולמות פנטסטיים עם 
עולמות מציאותיים. ביצירתה של וייס, העגלה הסובבת ומתגלגלת 

לעיני הצופה המציצן, מסמנת עולם הנמצא במצב של ערעור 
מתמיד. בה בעת, כמו באובייקט בקיר, ברישומים ובאנימציה, גם 

בזואיטרופ, ואולי בעיקר בו, מתקיימת האפשרות המנוגדת של 
משחק, שחרור והנאה מעצם הקסם של יצירת תנועת הדימוי. 
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עבודת האנימציה שכותרתה הכול בסדר היא לב התערוכה, משום 
שהיא מרכזת אל תוכה את הרישום, את גלגוליו ואת אלמנט 

התנועה כחוט העובר בין כל העבודות ומקשר בין אופן פעולתו של 
הזיכרון לאופן היווצרותו של הרישום. דמות האב מפציעה מתוך 
הקיר כשהיא מחזיקה תינוקת, בובה, השבות ומתחלפות ביניהן, 

והוא עצמו מופיע ובא לקראת הצופה ואז שב ונעלם, פורץ את 
מחיצת התודעה. קול תנועתם של גלגלי עץ או מתכת הולך ומעצים 

את הרפטטיביות של תנועת הדמות והדימוי בזמן ובמרחב ואת 
אופן טשטוש הגבולות השיטתי בין החלקים הממשיים והמדומיינים 
בעבודה. מופע אחד מופרד ממשנהו בהשהיה, הפסקת נשימה, לפני 

הרגע הלא ידוע הבא בתוך רצף החלום, הזיכרון ויצירת האמנות, 
החוזר על עצמו שוב ושוב והופך אותם לממשות. 
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ארבעת הענפים 
המטאפיזיים

ֶעֶרׂש 
טבלה פילוסופית )מנחם גולדנברג(

אני - 
סובייקטיבי

"הזיכרון הוא גן עדן שממנו 
לא ניתן לגרשנו." )5( 

חידה מצוירת, כתיבה 
בתמונות.  

"החלומות, זה כשזה נשאר 
בתוך הראש, הסיוטים, זה 
כשנכנס לתוך החדר." )1(

היות-תמיד-כבר הרמנויטיקה 
 - המקור לא נגיש; 

)היידיגר(

"הזיכרון לא רק "מנציח" 
 התרחשות. הוא הינו 

התרחשות )שבה ההתגלמות 
מספקת, בלתי-תלויה(." )2(

"חלימה היא פעולה של חשיבה. 
החלום אינו נושא אותי לעולם 
אחר, הוא חושב בכלל וחושב 

אותי. החשיבה של החלום שונה 
מזו שאנו רגילים לכנות חשיבה, 

שכן זוהי חשיבה אשר אינה 
יודעת שהיא חושבת!" )1()4(

אנחנו-תמיד-לאחר-החלום

עולם -
אובייקטיבי

מוחלט - 
אבסולוטי

 שלושת 
 היחסים 

המטאפיזיים

מה יש?
)אונטולוגיה(

מה אפשר להכיר?
)אפיסטמולוגיה(



"הדוד אדלוורת' היה אכן בעל זיכרון מדויק, אבל הוא לא 
הרשה לעצמו גישה לאותו זיכרון." )2(

לצייר

"היוכל מכחולו התר וחסר המנוח של הצייר לתת צורה 
לחשיבה החולמת, לגלמה, יותר מן היד האוחזת בקולמוס? 

הציור האהוב עלי: מקבילו של החלום." )1(

הזיכרון ייטמע בגוף שוב

החלום - 
פעילות שבונה מקום

"אגירתם של זיכרונות היא כמעט הדבר ההפוך מעבודת 
הזיכרון כפי שזו מתבצעת בחלום, על חיבוריו המוזרים, או 

כפי שהיא מתעוררת באנליזה. אפילו ההיזכרות – חזרתם 
של אירועים מזעריים לעיתים, חזרתן של סצנות ושל 

תחושות שנשכחו ואשר צצות לפתע מחדש, בהיותן לא 
סתם זיכרון מעורפל, אלא חזרה לחיים – אפילו ההיזכרות 

מרוחקת מאותו זיכרון חרישי, מאותו אריג שממנו אנו 
עשויים.")3(

)1( ז'אן ברטראן פונטאליס, חלונות, חשיבה חולמת   
)2( וינפריד גיאורג )מקסימיליאן( זבאלד, המהגרים  

)3( ז'אן ברטראן פונטאליס, חלונות, זיכרון   
)4( ציורים אמורפיים בקטלוג

)5( ז'אן פול פרידריך ריכטר, בתוך ז'אן ברטראן פונטאליס, חלונות, חשיבה חולמת

מה ראוי לעשות?
)מוסר / אתיקה(

למה אפשר לקוות?
)אסתטיקה / תיאולוגיה(



ללא כותרת . 2019 . שמונה רישומים . דיו על נייר . מידות משתנות
Untitled . 2019 .  eight drawings . ink on paper . various sizes 



















64x40  . אובייקט  עץ,  יוטה,  חוט  עור,   .  2019  . כותרת  ללא 
 Untitled . 2019 . leather, jute yarn, timber, object . 64x40









160 כללי:  גובה   ,22 גובה:   ,20 קוטר:   . זויטרופ   .  2019  . כותרת  ללא 
Untitled . 2019 . zoetrope . diameter: 20 cm, height: 22, total height: 160  









 21x29.5  . נייר  מגזרות  ארבע   .  2019  . מפורקת  עגלה 
 Dismanteled Stroller . 2019 . four paper cutouts . 21x29.5









הייתי חולה? איפה היו כולם? 
נשארתי בבית.

התינוק היה בעגלה. השכנה הייתה עסוקה.
הנה שבי כאן והחזיקי בידית. שמרי על התינוק.

כמה מדרגות היו? ידעתי לספור? הייתי מספיק גדולה כדי לשמור על 
תינוק?

עשר מדרגות? תשע? חמש?
העגלה נשמטת, מתגלגלת.

לתינוק היה ראש גדול.
מה עושים?

אף אחד לא רואה.
העגלה כבדה. אני קטנה. 

איך מושכים?
מדרגה אחר מדרגה. לאט לאט.

אף אחד לא רואה. 
הכל בסדר.
אני למעלה.

יושבת ושומרת על התינוק בעגלה.
והנה אבא עומד בפתח הבית שלי בידיו תינוק.

הוא חזר מהצבא.
הוא מתקדם.
הוא מחייך.

הוא מחזיק בובה.
הבובה שלי, סבתא תפרה לי אותה.
לבנה עם שער שחור ועיני כפתור.

הכל בסדר אבא אומר. מחייך.
זו רק בובה.

גם בבוקר לא סיפרתי לאיש.
מעולם לא סיפרתי.

כרמלה וייס





18x13 . נשות משפחת הרמן . 2019 . שמן על בד 
 Herman Women . 2019 . oil on canvas . 18x13

26.5x19  . קרטון  על  שמן   .  2019  . וניקו  מתי 
 Mati and Nico . 2019 . oil on cardboad . 26.5x19









פריימים מתוך הסרט   
frames from video 

הכול בסדר
2019

אנימציית סטופ-מושן, 25 שניות 
בהשתתפות: מתי אלמליח, ניקו שילמן פרי 

תודה מיוחדת: נתלי שילמן פרי
הנחיה ועריכה: ארז גביש

צילום: יונתן לוי  
גרפיקה: תמר לב־און

Wooden Spinning Wheel by Kessir :פסקול

ביוטיוב
Rockabye, It's Alright, Carmela Weiss

YouTube

It's Alright
2019

Stop-motion animation, 25 sec.
Actors: Mati Elmaliach, Nico Szylman Ferry

Special thanks: Nataly Szylman
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Was I sick? Where was everyone?
I stayed at home.
The baby was in the baby-stroller. The neighbour was busy.
Here, sit here and hold the handle. Watch over the baby.
How many stairs were there? Did I know how to count? 
Was I old enough to watch over a baby?
Ten stairs? Nine? Five?
The baby-stroller is slipping, rolling. 
The baby had a big head.
What to do?
No one is looking.
The stroller is heavy. I am little.
How to pull?
One stair at a time. Slowly.
No one is looking.
Everything is alright.
I am upstairs.
Sitting and watching 
What’s this?
There’s dad
Is he watching over a baby too?
Smiling.
Grandma sewed for me
White with black hair and button eyes.
Everything is alright.
It’s just a doll.
In the morning I didn’t tell anyone.
I never told. 
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)1( Jean-Bertrand Pontalis, Windows, Dream Thought
)2( Winfried )Maximilian( Georg Sebald, The Emigrants
)3( Jean-Bertrand Pontalis, Windows, Memory
)4( Amorphic drawings in the catalogue
)5( Johann Paul Friedrich Richter in Jean-Bertrand Pontalis, Windows, Dream Thought

What can one 
hope for?
)Aesthetics / 
Theology(

What is worthy of doing?
)Morality / Ethics( 

“Uncle Alderwrath had an accurate memory, 
but he did not permit himself access to that 
memory.” )2(

“Can the artist’s restless roaming brush shape the 
dreaming thought, to materialize it more so than 
that and holding a pen? My favourite painting: 
the parallel of a dream.”  )1(

“Hoarding memories is almost the opposite 
thing to the work of memory in the dream, 
with its odd connections, or the ways in which 
it awakens in analysis. Even remembering – the 
occasional return of minuscule events, the return 
of forgotten scenes and emotions that suddenly 
resurface, being not just a vague memory, but 
a resurrection – even a distant remembering of 
that whispered memory, of that fabric of which 
we are made.” )3(

To draw to paint.

The memory will once 
again be assimilated into 
the body 

The dream – an activity 
that builds a place

The memory will once 
again be assimilated into 
the body 

The dream – an activity 
that builds a place



Rockabye 
Philosophic table )Menahem Goldenberg(

 The Four
    Metaphysical

Brunches

I - Subjective

World – 
Objective 

Definite – 
Absolute 

The Three 
Relative Metap- 
hysical Perspectives

What is there?
)Ontology( 

What can be known?
)Epistemology) 

“The memory is a heaven 
from which we cannot be 
banished.” )5(

“Dreams are when it 
remains in the head, 
nightmares is when it 
enters the room.” )1(

“The memory does 
not only ‘memorialize’ 
an occurrence.  It is 
the occurrence )in 
which the embodiment 
is satisfactory, 
independent(.” )2(

A drawn riddle, writing 
through images.

Always-already-herme-
neutics – the source is 
inaccessible )Heidegger(  

“Dreaming is a thought 
process, the dream does 
not carry me into another 
world, it thinks overall, and 
thinks me. The thought of 
the dream is different from 
what we tend to refer to as 
thinking, for it is a thinking 
that does not know it is 
thinking!” )1( )4(



here is the whimsical option of play, release and pleasure 
from the magic of creation using the image of movement. 

The animation work, titled It’s Alright is the heart of the 
exhibition, because it focuses the drawings and its avatars 
and the movement element as a thread weaved into all 
the works and connects the function of the memory 
and the manner of creation of the drawing. The father 
figure emerges from the wall holding a baby, a doll, 
alternating between the two, and he himself appears to be 
approaching the viewer and then disappears again, breaking 
through the barrier of consciousness. The soundtrack of 
wood or metal wheels intensifies the repetitiveness of the 
image’s movement in time and space in the work, thus 
systematically blurring the boundaries between the real 
and imagined parts. One appearance is separated from 
the other in delay, a pause for breath before the next 
unknown moment in the eternal circularity of the dream, 
the memory, and the artwork, which constantly repeats 
itself turns them into reality. 
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the strange and the known. Alongside these drawings, 
drawings and cuttings of a distorted baby stroller, which 
looks like a large insect – the stroller, like the doll, is at 
the center of the dream/memory/nightmare. In Sergei 
Eisenstein’s iconic 1925 film Battleship Potemkin, the baby 
stroller rolling down the stairs signifies the essence of 
horror and the collapse of order and security. Similarly, the 
stroller’s movement sequences and the metamorphoses 
it undergoes in Weiss’ works are a visual and emotional 
progression that intensify and are located in the zoetrope. 

The word zoetrope in Greek is “the wheel of life”. It is 
a device that produces an illusion of motion by swift 
movement of motionless images upon a strip located in 
the inner side of a wheel, which are positioned against slits 
that function as observation peepholes. The device, which 
was invented in China in the second century and arrived 
in Europe in the nineteenth century, led to the invention 
of cinema, and was a part of the era’s phantasmagoria 
spectacle, which combined fantastical and real worlds. In 
Weiss’ work, the stroller that turns and rolls in front of the 
peeping viewer signifies a world in constant unsettlement. 
At the same time, as in the walled object, the drawings and 
the animation, the zoetrope too, and perhaps even more so 
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deceiving existence positions the image as a sign that 
is simultaneously established through the particular 
representation and lives and operates as an independent 
visual entity, which evolves and changes in the continuum 
of the artworks. 

The echoes of the past, which form the present and the 
elusive sense of 'self', outline the path for the formation 
of Weiss’ drawings. Through the medium of ink drawing, 
she allows the image to be recognized in one moment 
and abstract in another, exploring the ways in which 
the drawings change due to the water action on the ink 
in the space of the paper, so that the creative process 
continues almost on its own. “When you paint, the memory 
is engrained into the body,” she says in conversation, 
and quotes a sentence from The Emigrants by German 
writer Winfried Georg Sebald: “Uncle Alderwrath had an 
accurate memory, but he did not permit himself access 
to that memory.” Weiss confronts the essence of access 
to that memory or formative dream, and forges her way 
to it through art, with the drawings in which a girl or doll 
appears with her back to the viewer in a landscape that 
is between the fantastical and the real, between the 
nightmarish maze and the homey and protected, between 
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Over the years, Weiss’ work has dealt with the world of 
imagination: its inner logic and rules and the way it leans 
on an existing reality and changes its boundaries and 
comprehension. In her previous works she created bubble 
worlds that dealt with primordial creatures and collective 
delusions, operating in many ways between progress and 
primordial, between the distant past and the present. 
Now, she returns to a private, personal past, exploring the 
hidden memories in an event that, even though it is not 
certain it had ever occurred, remain engraved in her very 
being. 

The front part of the gallery – the ink drawings, paper 
cuttings, and zoetrope. In the back part – the work of 
animation. In the wall between the two parts of the space, 
behind a tight tied piece of leather is an unidentified 
object, which cannot be easily discerned. It seems like 
an image of an object, but perhaps it is only an imprint 
or drawing on the other side of the leather. This work 
functions as an un-interpreted representation, an absent 
presence that unsettles and infuses the exhibition with 
a sense of the uncanny, as well as a sense of the playful 
and enjoyable, which toys with the attempt to understand 
it all, pointing at rules and breaking them. The object’s 
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The elusiveness of memory and the image as well as the 
need to hold onto them in the gap between dream and 
reality occur in the exhibition due to the very choice of ink 
drawing that becomes the paper’s 'subconscious' as material 
and space; in the baby stroller that is being reassembled 
and disassembled in the zoetrope; in the father figure in 
the work of animation, that comes and returns, advancing 
towards the viewer and retreats over and over. “Dreaming 
is a thought process,” as Weiss quotes the French 
psychoanalytic Jean-Bertrand Pontalis, “the dream does 
not carry me into another world, it thinks overall, and 
thinks me. The thought of the dream is different from 
what we tend to refer to as thinking, for it is a thinking 
that does not know it is thinking!” Weiss confronts the 
dream’s consciousness that is not self-aware with the 
awareness that the dream and remembering it alter the 
ways in which we perceive the present and it reality. The 
word “rockabye,” the exhibition’s title, also points at 
the complexity of the dream state related to sleep, for 
“rockabye” pertains to the cradle, and by extrapolation the 
cradle of civilization. At the same time, in spite of their 
aim to soothe children into sleep, in many cultures lullabies 
are characterized by dark tragic elements. Moreover, in 
Hebrew, the word can appear in conjunction with death to 
indicate the deathbed or a person’s final moments. 
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Carmela Weiss: Of the Perceptible Illusiveness of Reality   

“Our personality should be impenetrable even to 
ourselves: that’s why our duty should be always to 
dream and to include ourselves in our dreams so that 
it is impossible for us to hold any opinions about 
ourselves”  
)Fernando Pessoa, The Book of Disquiet, in Serpent's Tail 
Classics, translated by Margaret Jull Costa, Profile Books, 2010: 
239-40(.

Carmela Weiss’ exhibition dives into the abyss of the 
subconscious, memory and dreams, and seeks to find 
what is between them and reality. This is done through 
the metamorphoses undergone by the act of ink drawing 
on paper to drawing in motion in the zoetrope, from 
paper cuttings to the work of animation, which is based 
on drawings and oil painting. These movements between 
expression modes explore the grasp on actuality as 
possible through the act of art alone. 
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