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  .אך ללא מצלמה ,טבע דומםשל  צילוםהמתכתבת עם מסורת  נדב-לבה פראנס

 בצרפת ילדותהלנוגעים  ,בעברהקשורים  וסרקה שאספה האובײקטים

כשם  האלהבחפצים . היא מתבוננת בישראל כאישה ואם ולמקומה

והופכת אותם לדימױים  ,מזמן אחר ליחותבמה רוחות רפאיםב שמתבוננים

  ומאופקים.פרונטאלײם  צילומײם

על מדף  לראװהפעם  ונחשחלקם הו אפשר, "חײם" םאובײקטיעוד כשהיו 

ן כמה מ .הבית ותבתוך מגיר ונשכח אחריםבעוד  ,כלשהו בסלון ההװיטרינ

  .בתערוכה הומצאו או עברו הסבההמוצגים האובײקטים 

 .לחבר ביניהם ולחשוף אותם כקבוצה וחרתכעת פראנס ב

 

 טקסית והפוכה. היא היא ײצור התצלומיםבהמשמשת אותה הטכניקה 

 ניחה עליהםהסורק, ומגבי מציבה אותם על  מעצמה, מרחיקה את החפצים

מעמד של  בהקשר זה, מקבלת הסריקה .קרטון כדי לכלוא את האור קופסת

תאר ימהמנת אור רציפה אחר קװי מונח רפואי. פעולת הסורק עוקבת בעזרת 

נתון, מפענחת אותו ומשקפת את גופו הפנימי. פני השטח של  טשל אובײק

נוגעים  בזכוכית הסורק וגבו מופנה אל חלל הקופסא. סריקתו  האובײקט

 טו על צג המחשב.ימה הוא מופיע לא-לאחר זמןמתרחשת רחוק מן העין ו

 

 ת מזכרותוהמשמר "ת קבורהוקופסאכי פראנס מײצרת " על פניו דומה

  .מקנה להן מעמד אלמותיש ,הילה אפופות

 םטיאובײקבמשתמשת  היא. מקדשאו  של פראנס אינו רומנטי מבטהאך 

חײה ועל הגשר המחבר בין  לומר כמה דברים על כדי שונהמעמד תרבותי בעלי 

 ."שם""כאן ל

מקום סדרת להם ומ הטעונים בסימבוליקה אישית, חפציםהיא מאנישה 

 לזיכרון, לחײם אחרים,(לעוגן כלשהו  עודהם אינם מחוברים  חדש. ןמשכ



 ,חדשה בתוך מערכת דוריםאלא ס, בבית זוריםפ ואינם )או למגירה למדף

שורשים, חסרי האובײקטים המרחפים אמנם . הגמונית והירארכית כביכול

װה לכל המעניקה נקודת זינוק ש, אך אפשר שהם מציגים משפחה חדשה

 .בגודלם הפיזי דמיוןבאמצעות משתתפיה  

 

 זולגים זה לתוך זה:ו נמתחים הגבולות ,כמו בכל משפחה זו, ובמשפחה חדשה

בין ומתח נוצר , חילוניותמשולבת בקדושה  ,נשיות מפעפעת אל תוךגבריות 

מיתולוגיה המושתתת על משפחה  לכל הגלױ לנסתר ובין החשוך למואר.

תים יעומדים לע והחײם בה ל משפחה נוכחת ביקורתבכ ,ון משותףכריז

  .גיבורים ראשײם ושחקני משנה חײם זה לצד זה, ובכל משפחה שאלה-בסימן

, נעל מן האגדות וגביע הלָ ּבָ טְ הַ שמלת  יחדם להים חובר ,בתערוכה וכך

מתקײמת  – גג ה קורתאך תחת אות – ובטריטוריה אחרת ;קדוש/קידוש

  שינײם ופומפײה. פלטתבין ל זכוכית ירוקהצים מחמו אחװה בין צנצנת

 

כלי של  ,מואר לא, האחורי/הצידו הפנימיהוא  של הפומפײההאפל צידה 

  אנטומית.מבחינה  ביל, נטול זוהר, ומורכבסמוכר, יציב,  מטבח

חסױ ײװתר  משהו מײצוג החפץ, דו האפל של הירחיגם כאן, כמו בצ האם

  במיוחד? ושובבה זדונית הפומפײבבר או שמא מדו ,ומסתורי לעד

, נכבדה ההכנסײאיש להזכיר את אחוריו של בהקשר זה ראױ, אולי, 

גוש נײר בעיקר את ותבנית יציקה לשוקולד, באמצעות  בתערוכההמגולמים 

מחבר כשמש כמפתח או את הלב האנושי, ומ המדמה בצורתו ובצבעו ,הבורדו

 .בין האובײקטים המוצגיםסימבולי 

 

אך  ,רבה אינטימיתילקמפתים את הצופה  תצלומיה החושנײם של פראנס

. קיומם מציבים קו גבול לפניו ומניחים לו להתבונן בלבדשל דבר בסופו 

, שורה של עצמם מאוחרת אין הם אלא בבואה שכן, עצורהחמקמק מחונך ו

 אניגמטי. בתוך סיפור
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