
טלי נבוןארכיב של זמאן - הזה שהולך

TALI NAVON An Archive of Time Passing



ליווי אוצרותי והפקה: יניב לכמן 

עיצוב גרפי: אביחי מזרחי 

צילומים: נועם נבון 

עורך טקסט: ד״ר שועי רז  

תרגום אנגלית: סיון רווה

דפוס: ע.ר הדפסה בע״מ 

תודות מיוחדות:

ריטה גרגור - על המחקר -

דורו לוי ותולוס טומב-קמילרי כרתים.

ד״ר שועי רז על הרחבת הטקסט וביקור הסטודיו.

זיוה קורט - על טקסט מרחיב וביקור הסטודיו.

גלריה מיצג, ינאי נבון על עיצוב ובניית פרטי מיצב.

קותי נבון על עיצוב ובניית פרטי מיצב.

קובי דוידר על ההקמה.

טל ניסים על צילומי ההצבה.

ארכיב
של 

זמאן - 
הזה 

שהולך

טלי נבון

יולי 2022

גלריה אלמסן



ושוטטו אחר  התערוכה הנוכחית הנה תערוכת המשך לשתי התערוכות האחרונות, שתרו 

ארכיונים  בתערוכות  נוצרו  קיימים  ארכיונים  לצד  והארכיון.  מידע  איסוף  הזמן,  מושגי 

מומצאים שהונחו במקביל לארכיון הקיים.

מאחר שהארכיון החדש מומצא, יש בו הצעה לנקודת הסתכלות חדשה. הנקודה מנסה 

של  למקומו  מתייחסות  אלו  תובנות  חדשות.  עולם  ותפישות  הבנות  לעבר  זרקור  לשלוח 

הפרט בקהילה ולמקומו בתרבות ובחברה, כמו גם באנושות הגלובלית. 

שהם  ולפי  האנושות,  לכלל  משותף  מכנה  למצוא  מבקשים  המומצאים  הארכיונים 

מבקשים מטבעם לטשטש או לבטל גבולות אתניים ולאומיים - יש בהם נהיית–מה כלפי 

עמדה קוסמופוליטית. כל–אדם עשוי למצוא בה את מקומו, לפי שכדור הארץ )והיקום( הם 

מקומו; וההשתייכות לכלל האנושות - מציינת את השתייכותו הקבוצתית הנרחבת. 

לשם כך מופשט הארכיון המקורי ממאפייניו הקלאסיים. הארכיון המומצא מביט אל 

נבכי הקיים מזכך אותו ומנסה להגיע לסאב–קונטקסט שלו. משנעשה תהליך זה ,נבנה על 

יסודותיו הארכיון החדש. בבסיס הרעיון של הארכיון הקיים מצוי הרצון לשמור לצמיתות. 

ארכיון  שגם  היא  כשהמחשבה  עתיד,  אל  והסתכלות  עכשווי  נדבך  נוסף  החדש  בארכיון 

מומצא זה יהיה פעם ארכיון שהוא כולו “עבר”.

הרגע”, של  “ארכיון  התערוכה,   - לאמנות  תקווה  פתח  במוזיאון  הוצגה   ב–2018 

באוצרותּה של ד"ר אירנה גורדון, אשר הושתתה על חומרים מארכיון המוזיאון. התערוכה 

התייחסה למחברת–סקיצות של הצייר זאב תישבי. בארכיון שנוצר לצד חומרים אלה, בעקבות 

אפשרויות  ניבטו  כמו–גם,  מלחמה;  בזמן  חיים  על  מחודשת  הסתכלות  הוצגה  הרישומים, 

של נקודות זמן אחוזות בעבר ומתחברות לעתיד; תוך–כדי יצירת מפגשים אפשריים ולא 

אפשריים בזמן נתון. שפתו של הארכיון האמור - הייתה שפת הרישום. 

ד״ר  של  באוצרותּה   ,)2019( שבת  עונג  אנתולוגיה  ביאליק,  בבית  נוספת   בתערוכה 

 סמדר שפי, נוצר שוב ארכיון חדש, שהושתת על חומרים מארכיון בית ביאליק. בארכיון 

 זה התייחסות להיווצרותה והתהוותה של יצירה. כמו גם על משמעותו של פנאי. הארכיון 
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הזמן ההולך 

והזמן המומצא

הנוכחית, התערוכה  אל  מוביל  התערוכות  צמד  בחיים.  שהייה  לנקודות  התייחס   המומצא 

רוחני של  בכרתים, שהיה מרכז  ליצור ארכיון חדש על–אדני אתר ארכיאולוגי  המבקשת 

התרבות המינואית באי כרתים, לפני כ–3,000 או 4,000 שנים - וזאת באמצעות מיצב ציור, 

רישום, אובייקט ווידאו. 

בכפר  המצוי  המינואית,  התרבות  בן  ארכיאולוגי,  אתר  הנה  זאת  תערוכה  של  תשתיתּה 

כוורת–דבורים,  דמוי  מעוגל,  קבורה  מבנה  כולל  האתר  בכרתים.  אשר  קמילארי  הקט 

התגלה  הוא  שלו.1  הכוורת  צורת  שום  על   Tholoi Tomb או   Tholos Tomb הקרוי 

לוי “דורו”  תיאודור  היהודי–איטלקי,  הארכיאולוג  של  בהנהלתו  ארכיאולוגית   בחפירה 

 )Teodoro “Doro” Levi, 1899-1991(.

אתר זה נתפס בעיני, כארכיון של זמן. המילה “זמאן” )زمان( בפרסית עתיקה פירושה: 

הארכאולוגיה  אנושי.  פרהיסטורי  עבר  היא  הפעם  הנבחנת  הזמן  נקודת  שהולך”.  “הזה 

נבחנת כשדה מחקר בו שיטה ותאוריה מפרשת מידע של איסוף. רוב ההיסטוריה האנושית 

אינה מתועדת במסמכים כתובים. כתיבה לא הייתה קיימת בעולם עד לפני כ–5,000 שנה.2 

ידי כך  לפיכך, מנסה הארכאולוגיה למצות את מירב המידע האפשרי משרידי העבר. על 

מוגדרות חברות היסטוריות באמצעות תרבותם החומרית, הכוללת אובייקטים בהם בני אדם 

משתמשים כדי לשרוד, להגדיר יחסים חברתיים, לייצג פנים של זהות. זאת על בסיס חפצי. 

גם כאן מציעות העבודות אתר חדש, מומצא.

יחידות  לכדי  הבאתם  עד  פירוק,  עוברים  הקיים,  הארכיון  חומרי   - אבן”  על  “אבן  במיצב 

נפרדות גולמיות כאבנים. בבסיסן נוצר אתר אבסטרקטי. 

ספורדיות  נקודות  בו  ונבחרות  מרובד  הוא  אקראיות.  חיבור  נקודות  מציע  המיצב 

כלשהי.  לתכלית  מכוון  אינו  הוא  חוקיות.  בו  נעדרת  מעין.  הנסתרות  ואחרות  לעין  נגלות 

אין בו בחירה מודעת. הואיל ואבנים אלו - ניתנות להרמה ולהזזה, הן מכילות אפשרויות 
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 מודולריות מרובות. המיצב מרמז למצב קיים אפשרי בזמן הווה. אף על פי שאין בו סדירות -

נוצר מארג, כיש מאין, כמחצב, אבל לא כגביש, כלומר: אין כל הכרחיות תמטית בסידור 
3.)Chance( מרכיביו, אלא על בסיס מקרה

במיצב “קפסולה” - החדרים שנמצאים באתר הארכיאולוגי מפורקים אף הם.4 פה מוצעת 

אפשרות לחדר חדש-קפסולה. ה”קפסולה” מושתתת על עבר ומכוונות לעתיד. הקפסולה 

מתייחסת לנוף עכשווי ומביטה ביחסי גומלין ותלות בינינו, בני האנוש, ובין העולם. נקודת 
המוצא הנה מציאות יומיומית מתוכננת ועמוסת מטלות — בּה רובנו שרויים.5

מושגים כמו חיבור וקרבה הופכים משמעותיים וקריטיים. האם הם ברי השגה? האם 

ברורים מאליהם? השתייכות הופכת צורך אנושי בסיסי. צורך בקרבת האחר.

כפי שנוכחנו במהלך שלוש שנות ה–Covid19, מסתבר שתנאי מצוקה אינם מרחיקים 

במרכז,  האדם  את  השמה  חברתית,  התנהגות  להתלכדות;  תורמים  הם  להיפך,  אדם.  בני 

מאלצת לספק אסטרטגיית חיפוש מחדש.

לחומרים  מתורגמות  מחשבות  שמניחה  זו,  בעבודה  גם  מובע  הזה  המחודש  החיפוש 

)פרט מתוך  “מיצב קפסולה”  חיפוש מחדש.  לחוות מצבים אפשריים,  או  לבחון  ,מבקשת 

אפקט  על  דגש  במראות; שם  שניבט  מה  את  רפלקציה; משכפל  מעניק  קפסולות(  סדרת 

הצרפתי, והתאורטיקן  המסאי  שהפילוסוף,  כשם  בחברה.  הפרט  התנהגות   תעצומת 

ארכיטקטורה  על  הקצרה  במסתו  ביקש   )Georges Bataille, 1897-1962( בטאיי  ז’ורז’ 

שכפה החברתי  והבידוד  הסגרים  כדי  תוך  הארכיטקטוני”,  מהכלא  “לברוח   :)1929( 

האנושית  הסולידריות  את  להדגיש  המבקש  באופן  בסטודיו,  המיצב  נוצר   ,Covid–ה

כבריחה או כמפלט מניכור.
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של  סדרת–רישומים  הנה   ,)2019( מהמגירה-פרספקטיבות”  “הוצאו  העבודות,  סדרת 

הרגע”  של  “ארכיון  בתערוכה  שהוצגו  המגירה”,  “עבודות  על  מבוססות  פרספקטיבות 

)מוזיאון פתח תקווה לאמנות, 2018(, בגודל מזערי בתוך מגירות.

גורדון:  אירנה  האוצרת  לדברי  גדולות.  כעבודות  ומוצגות  מוצאות מהמגירה  הן  כאן 

“הרישומים הם מתווה מבוך של פרספקטיבות מדומיינות, משובשות ומערערות, שהצופה 

הולך בתוכן לא רק במרחב אלא גם בזמן, בזיכרון, בהיסטוריה ... הרישום כפעולה הנוגעת 
בפער שבין ההתרחשויות במציאות לבין עולמו הפנימי השברירי של הסובייקט”.6

עבודות– את  מאזכר  שנוצר  הגריד  שקופלו,  ניירות  על–גבי  מצוירות  כעת,  העבודות 

המגירה שהיו עבודות קטנות. עבודות אלו מהוות את נקודת החיבור בין הארכיונים הקודמים 

ובין הארכיון הנוכחי; מבין הקווים הרשומים מבליח המחצב הנוכח בארכיון זה.

העבודות מליאות בקווים גאומטריים הנדמים, כווקטורים המצויים בתנועה דינמית–

לאדם אדם  ובין  וארץ  שמים  בין  קשר  של  פנימית  חוויה  להעביר  ומנסים   מרחבית 

ו/או  בין–אנושיות  חוויות  של  מחודש  שדה  בקשת  לטובת  וניכור,  מבידוד  מוצא  ובקשת 

חברתיות משותפות. 

בקמילארי   ,)Tholos או   Tholoi( ודמוי–הכוורת  המעוגל  המינואי,  הקבורה  אתר  את 

שבכרתים, הזכרתי לעיל בתחילת הפרק השני. האתר בנוי מחמישה חדרים קטנים עם חצר 

ממצאים  בו  אותרו  ככל–הנראה  אבל  הספירה,  לפני   2,000 לשנת  מתוארך  הוא  פנימית. 

בני התקופה  בנוסף, השתמרו באתר שרידים פרהיסטוריים  מאוחרים בכמה מאות שנים. 

הנאוליתית, מחלקה האחרון של תקופת האבן על–סף הכניסה לתקופת הברונזה האגאית 

אלו  וגם פסלי–חמר. ממצאים  חרוטיות  כוסות  כמו  חרס.  נמצאו ממצאי  הקדומה.7 במקום 

מוצגים במוזיאון הארכאולוגי בהרקליון.

בלא  המינואית,  התרבות  בני  המקומיים,  את  שימשו  בקמילארי  הקברים  כי  נראה, 

חלוקה מעמדית היררכית. היישובים באזור זה היו מאורגנים בקבוצות משפחתיות גדולות כך 
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 מודולריות מרובות. המיצב מרמז למצב קיים אפשרי בזמן הווה. אף על פי שאין בו סדירות -

נוצר מארג, כיש מאין, כמחצב, אבל לא כגביש, כלומר: אין כל הכרחיות תמטית בסידור 
3.)Chance( מרכיביו, אלא על בסיס מקרה

במיצב “קפסולה” - החדרים שנמצאים באתר הארכיאולוגי מפורקים אף הם.4 פה מוצעת 

אפשרות לחדר חדש-קפסולה. ה”קפסולה” מושתתת על עבר ומכוונות לעתיד. הקפסולה 

מתייחסת לנוף עכשווי ומביטה ביחסי גומלין ותלות בינינו, בני האנוש, ובין העולם. נקודת 
המוצא הנה מציאות יומיומית מתוכננת ועמוסת מטלות — בּה רובנו שרויים.5

מושגים כמו חיבור וקרבה הופכים משמעותיים וקריטיים. האם הם ברי השגה? האם 

ברורים מאליהם? השתייכות הופכת צורך אנושי בסיסי. צורך בקרבת האחר.

כפי שנוכחנו במהלך שלוש שנות ה–Covid19, מסתבר שתנאי מצוקה אינם מרחיקים 

במרכז,  האדם  את  השמה  חברתית,  התנהגות  להתלכדות;  תורמים  הם  להיפך,  אדם.  בני 

מאלצת לספק אסטרטגיית חיפוש מחדש.

לחומרים  מתורגמות  מחשבות  שמניחה  זו,  בעבודה  גם  מובע  הזה  המחודש  החיפוש 

)פרט מתוך  “מיצב קפסולה”  חיפוש מחדש.  לחוות מצבים אפשריים,  או  לבחון  ,מבקשת 

אפקט  על  דגש  במראות; שם  שניבט  מה  את  רפלקציה; משכפל  מעניק  קפסולות(  סדרת 

הצרפתי, והתאורטיקן  המסאי  שהפילוסוף,  כשם  בחברה.  הפרט  התנהגות   תעצומת 

ארכיטקטורה  על  הקצרה  במסתו  ביקש   )Georges Bataille, 1897-1962( בטאיי  ז’ורז’ 

שכפה החברתי  והבידוד  הסגרים  כדי  תוך  הארכיטקטוני”,  מהכלא  “לברוח   :)1929( 

האנושית  הסולידריות  את  להדגיש  המבקש  באופן  בסטודיו,  המיצב  נוצר   ,Covid–ה

כבריחה או כמפלט מניכור.



 שהמעלה לא הייתה חשובה. הקבורה הקהילתית מעידה על גישה שוויונית. לכך אולי רומז

גם המבנה המעוגל, שכן המרחק של כל נקודה הנמצאת על היקף מעגל ממרכזו היא שווה. 

הכלכוליתית  בני התקופה  דומים,  מבנים  הזה  המעוגל  מזכיר המבנה  רבות  מבחינות 

אבנים  גל  )מערבית:  ַאְלִהיִרי  ֻרְג'ם  ובפרט:  התיכון,  במזרח  המצויים  קדומה(  )ברונזה 

האתר,  את  המרכיבות  מעוגלות,  אבנים  טבעות   - בו  שגם  הגולן,  ברמת  בר(  חתולי  של 

בו מעולם ממצאים  נמצאו  כי שימש לקבורה, אך לא  במרכזן מצוי תל מעוגל, שסוברים 
כוכבים.8 כמצפה  או  דתי  התכנסות  כמקום  שימש  כי  הסוברים  יש  מנגד,   מתאימים. 

כל אלו הם מקומות שבהם בני אדם קדמונים נפגשו, נועדו, קיימו ריטואלים וכנראה זכרו את 

בני הדורות החולפים בידיעה שהם עתידים גם הם להיות פעם מושאי–הזיכרון של הדורות, 

שיבואו אחריהם. ניתן לראות בתנועה הזאת, ברישום הזה, דבר–מה כלל–אנושי, ובד–בבד, 

וסולידריות  שוויונית  חברתית  לתפיסה  שנטו–אולי  קבוצות,  של  ים–תיכונית,  כהתרחשות 

ארכיטקטורות  סביב  התרכזה  אשר  כיום,  המערבית  תרבות  לבני  שמוכרת  מכפי  יותר, 

מעוגלות וסטרוקטורות שתרו מציאות הנוטה או שואפת לביטול היררכיות.9  

טלי נבון,  יוני 2022. 
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וֵאֵפֵמָרה  מסמכים  תעודות,  אוסף  הנו   1  Arkheion / )ἀρχεῖον :מיוונית( ארכיון 

)Ephemera(2 לסוגיהם, שנאספו בידי פרט, מוסד, או כל ישות אחרת. סוגיית–הארכיון 

קולקטיבי–קבוצתי;  זיכרון   - ומצד  זיכרון–אישי,  משמר  הארכיון  מצד,  רבת–פנים.  הנה 

הארכיון מגוון בהרכבו ועשוי למשל, לנוע בתווך של בין היות אוסף מוסדר ותמטי ובין היות 

מצבור פריטים נעדרי–סדר שיטתי, הקולט אליו, בכל עת, פריטים חדשים, בלא–הבחנה. 

נוכחות  ובין  להעתק,  מקור  בין  של  לזיקה  הנוגעות  רבות  שאלות  בתוכו  מגלם  הארכיון 

להיעלמות. מטבע הדברים, סוגיית הארכיון העסיקה היסטוריונים וחוקרי תרבות, אמנים 

וכתחום  באירופה,  עשרה  והשמונה  השבע-עשרה  המאות  מאז  בעיקר  פילוסופים,  בצד 

מדעי של ממש למן שלהי המאה התשע–עשרה, כאשר מדינות מודרניות נזקקו למוסדות 

בתולדותיה בעלי-חשיבות  מסמכים  של  ארכיונים  או  לאומיות  ספריות  כגון   ארכיוניים, 

של המדינה. 

והלא–מודע  המודע  ולשאלת  הקולקטיבי,  הזיכרון  לסוגיית  תמיד  הנושק  הארכיון, 

החברתיים, נעשה בעיקר בשני העשורים האחרונים לנושא מרכזי של חקר ועשייה באמנות 

הפלסטית, ביצירות אמנות, המאתגרות את מהות–הארכיון. אני רואה בעבודותיה של טלי 

נבון נדבך ביצירה הישראלית והיהודית אודות הארכיון, דרך בחינתה את השאלה: מה אנו 

זוכרים או בוחרים לזכור בתוך תלי–תלים של שכחה והשכחה. 

הפוליטי,  הכוח  ולשימור  לכוח  קשורה  ועודנה  הייתה  מני–קדם,  הארכיונים,  מהות 

ועל כוחו של ההווה לפקח מה יהיה ידוע אודות העבר. מכאן, מהות הארכיון כמבע של 

כחה ושל הצורך לארגן ולסדר את הידע אודות העבר, על–מנת  ִ ַהּשׁ כוחו של הזיכרון על 

שיהיה ניתן לעיין בו שוב בעתיד. ודאי משונה יהיה להתבונן על הסדרים הנוהגים בהר 

הרצל - ובחלקת גדולי–האומה המצויה בו, כסוג של ארכיון, המסמן פנתיאון של “גדולי 

אומה” יהודית–ציונית, אך ככל–הנראה, התפיסה הזאת, של קברי–גדולים, השתלשלה אף 

היא למין הציוויליזציות העתיקות באזורנו, ובהם מונומנטים של “קברי–אבות” או אתרים 

אחרות,  דתות  או  אחרות  תרבויות  בני  מקודשים” של  “אתרים  להיות  זכו  הנראה  שכפי 



אליהם התייחסו בני–התרבות הספציפית בחרדה וביראת קודש, משום שראו באתר דבר–

מה המרכז אליו את כוח הזיכרון הרב–דורי הקולקטיבי של בני התרבות המדוברת ובנותיה; 

מבחינה זאת, גם בתי–העלמין שלנו הנם ארכיונים ממש כמו האתר בקמילארי. 

הפוסט– התרבות  ומבקר  הפילוסוף  הגדיר   ,)1969( הידע  של  הארכיאולוגיה  בספרו, 

המושג  את   )Michel Foucault, 1926-1984( פוקו  מישל  הצרפתי,  סטרוקטורליסט 

כי לכל  “אוסף”, כקיבוץ החומרים שנותרו מתרבותה של תקופה היסטורית.3 פוקו טען, 

תקופה היסטורית ישנן תת–שכבות של תובנות, שסדרי–הידע נשענים עליהן. הוא תיאר את 

כינונם של הארכיב וההיגד וכן את המתודה הארכיאולוגית.4 

הארכיב, את  מחדש  ולבנות  לשחזר  נוטה  דפוקו,  אליבא  הידע,  של   הארכיאולוג 

ולגלות היאך זה מעצב את הקשר שלנו לעבר ולבנייה של מובן היסטורי. האנאלוגיה של 

המסתתרים  מבנים,  לחקור  הארכיאולוג  של  מניסיונו  נובעת  הארכיאולוגיה  למדע  פוקו 

 - מבנהו  חשיפת  אשר  סמלי,  מבנה  כעין  הוא  במהותו  הארכיון  גם  כך  לאדמה;  מתחת 

שיטותיו, הקשריו וטעמיהם, מצביעים על שיטותיה וערכיה של חברה נתונה, ובמיוחד על 

הנהגתּה. לפיכך מי קובע, ואילו תנאים מאפשרים להיסטוריה להיכתב - תלויים בהגדרה 
של הארכיב.5

 )Achille Mbembe, b. 1957( הפילוסוף וההוגה הפוליטי, בן קמרון, אשיל במבה

המינוח  שבו.  למסמכים  בנוסף  פיזי  כבניין  הארכיון  למהות  עטו,  פרי  במאמר,  התייחס 

- לבניין, סמל של מוסד ציבורי, שהנֹו  )Archives( מצביע תחילה, לדבריו  “ארכיונים” 

אחד מהמרכיבים של מדינה מתוקנת. ב"ארכיונים” עוסקים באיסוף של מסמכים - שנכתבו 

כמסמכים - ונשמרו בבניין זה. “הגדרת הארכיונים” לדבריו: “כוללת הן את הבניין עצמו והן 

את המסמכים המאוחסנים בו”. הסטטוס של הארכיון וכוחו נובעים, לדעת במבה, מעירוב 

הארכיטקטוני,  הממד  ללא  הכוח  את  או  הסטטוס  את  אין  לארכיון  ומסמכים;  בניין  של 

Tholos שבקמילארי,  או   Tholoi ל–  נחזור  שמכיל את המרחב הפיזי של הבניין.6 אם 

משהו– בחובו  אוצר  שהמקום  הרי  הנוכחית,  תערוכתה  את  נבון  טלי  יצרה   שבעקבותיו 
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מטבעו של מרחב רוחני ושל בית עלמין גם–יחד; מרחב רוחני - שכן סט של ריטואלים 

במובן   - קברות  בית  דורות;  גבי  על  דורות  המינואית  התרבות  בני  ידי  על  שם  התקיים 

שפרגמנטים של חיים ופרקי הזמן מוטבעים שם, הצללים וטביעות הרגל שלהם מתוארים 

על ידי העבודות החדשות ונשמרים כמו רליקות )Reliquia( - וכך אנו מגיעים לחומריות 

שאין מנוס ממנה של הארכיון, עליה העמיד אשיל במבה,7 אבל גם על הדהודו של זיכרון 

רב–דורי מזמן לזמן ונדידתו האפשרית ממקום למקום, שכן בסופו של דבר, גם בני התרבות 

המינואית, הם בני התרבות האנושית, שכולנו משתתפיה וזוכריה. 

זיוה קורט, 

חוקרת אמנות ואוספים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; לשעבר מנהלת-הארכיון

במוזיאון תל-אביב לאמנות, יוני 2022.

1  מקור המושג או הניב התיאורי ארכיון  הנו ביוונית, שבה 

הייתה משמעותו ביתו של הארכון בו נשמרו מסמכים 

שנמצאו באחריותו. 

2  משמעות המילה "אפמרה" ביוונית היא "בשביל 

יום". אלה הם פרסומים אשר נועדו מעצם  טיבם 

להתקיים זמן קצר. למשל: כרזות, עלוני פרסום 

 והסברה, סטיקרים, כרטיסי כניסה לאירועים

 ולמופעים, כרטיסי נסיעה, אגרות ברכה לחגים 

או לשמחות משפחתיות.

3  מישל פוקו, הארכיאולוגיה של הידע, תרגם מצרפתית: 

אבנר להב, עריכה מדעית: אלי שינפלד, תל אביב 2005, 

עמ' 125-128.

שם, שם.  4

 Charles Merewether, "Introduction, Art and  5

 the Archive", The Archive, Documents of

Contemporary Art, London 2006, pp. 10-17.
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The current exhibition is a continuation of two previous shows, 
which wandered in the footsteps of time, retrieving information 
and archives. Imaginary, invented archives were juxtaposed with 
existing archives. The invented archive offers a new point of view 
that seeks to illuminate the past and construct new outlooks. These 
insights  relate to the place of individuals within communities, 
cultures and societies, and humanity at large.

The invented archives seek to find a common denominator 
for all humankind. Naturally, this means that they blur or cancel 
ethnic differences and national boundaries and are infused with a 
cosmopolitical air. Every person can find their place within them, 
just as the planet and the universe are their place; and being part of 
humanity marks their overall communal belonging. 

The original archive is therefore stripped of its classical properties. 
The invented archive delves into the depths of the existing, purifies 
it and dives into its sub-context. Once this process is completed a 
new archive is built on its foundations. The basic idea of the existing 
archive is the desire to preserve forever. The new archive adds a 
contemporary layer that faces toward the future, keeping in mind 
that the invented archive will also one day be an archive of the past. 

The 2018 exhibition An Archive of the Moment at the Petach 
Tikva Museum of Art, was based on materials from the museum’s 
archive and specifically the sketchbooks of the painter Ze’ev Tishbi. 
The archive created to stand by these sketchbooks presented a new 
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angle on life during war and offered possibilities for moments in 
time that are set in the past yet connected to the future. The language 
of that archive, which created possible and impossible encounters in 
time, was the language of drawing. At the Bialik House exhibition, 
Anthology Shabbat Delight, in 2019, the new archive was based on 
materials from the Bialik House archive. This archive addresses the 
forming and shaping of creation, as well as the meaning of repose. 
The invented archive centered on states of contemplation. Both 
exhibitions lead up to the current one, which seeks to create a new 
archive based on an archeological site in the village of Kalimari in 
Crete, which was the spiritual center of the Minoan culture on 
the Island some 3,000-4,000 years ago – through an installation 
consisting of painting, drawing, an object and video.

The backbone of this exhibition is an archeological site from the 
Minoan period situated in the village of Kalimari. The site includes a 
rounded burial tomb called Tholos or Tholoi Tomb after its beehive 
shape.1 It was discovered in an archeological excavation led by the 
Jewish Italian archeologist Theodor “Doro” Levi (1899-1991).

I consider this site an archive of time. The word “zamān” (זמאן, زمان) 
in Old Persian means: that which has gone. The period now 
being investigated is the human prehistory. The archeology is 
examined as a research field in which method and theory interpret 
information of collecting. Most of human history is not documented 
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in written form. Writing did not exist more than 5,000 years ago.2 

Therefore archeology attempts to glean the most information 
possible from relics of the past. In that way historical civilizations 
are defined through their material culture, which includes objects 
people used for their survival, for defining social relations, for 
representing identities. Here too the works offer a new site, this 
time invented. 

In the installation Stone on Stone the materials of the existing 
archive are taken apart until they become separate units of raw stone. 
Their base becomes an abstract site. The installation offers random 
points of connection. It is layered with some of its sporadic dots 
visible and others invisible. It lacks an organizing method and does 
not strive for any sort of purpose. It has no conscious choice. These 
stones, that can be picked up and moved, contain endless modular 
possibilities. The installation suggests a possible state existing in 
the present time. Although it lacks regularity, a fabric is created 
ex nihilo as a quarried substance, not a crystal, meaning: there is 
no thematic necessity in the arrangement of its elements, but the 
basis of chance.3 

In the installation Capsule, the rooms found in the archeological 
site are also broken down into their elements.4 On offer here is a new 
possibility for a room-capsule. The “capsule” is based on the past and 
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in written form. Writing did not exist more than 5,000 years ago.2 

Therefore archeology attempts to glean the most information 
possible from relics of the past. In that way historical civilizations 
are defined through their material culture, which includes objects 
people used for their survival, for defining social relations, for 
representing identities. Here too the works offer a new site, this 
time invented. 

In the installation Stone on Stone the materials of the existing 
archive are taken apart until they become separate units of raw stone. 
Their base becomes an abstract site. The installation offers random 
points of connection. It is layered with some of its sporadic dots 
visible and others invisible. It lacks an organizing method and does 
not strive for any sort of purpose. It has no conscious choice. These 
stones, that can be picked up and moved, contain endless modular 
possibilities. The installation suggests a possible state existing in 
the present time. Although it lacks regularity, a fabric is created 
ex nihilo as a quarried substance, not a crystal, meaning: there is 
no thematic necessity in the arrangement of its elements, but the 
basis of chance.3 

In the installation Capsule, the rooms found in the archeological 
site are also broken down into their elements.4 On offer here is a new 
possibility for a room-capsule. The “capsule” is based on the past and 

aims at the future. The capsule treats the contemporary landscape 
and looks at the reciprocal relations and dependencies we humans 
have with the world. The starting point is routine everyday life with 
its overburdening tasks that is the reality of most people.5

Notions such as connection and intimacy become significant and 
critical. Are they achievable? Are they obvious? Belonging becomes a 
basic human need. The need for the closeness of the other.

As became apparent during the past three years of Covid-19, states 
of distress don’t necessarily put distance between people but bring 
them closer. Social behavior that puts the human at the center entails 
finding new searching strategies. 

This new search is also manifest in the work, which renders 
translated thoughts in material and seeks to examine or experience 
possible situations, to research. The Capsule installation offers 
reflection, reproduces mirror images, emphasizes the effect of 
the power of individual acts in society. As the French essayist and 
theoretician Georges Bataille (1897-1962) sought in his short essay 
of architecture (1929): “To escape the prison of architecture,” 
throughout the closures and social isolation brought on by Covid 
the installation was created in the studio, in a way that seeks to 
emphasize human solidarity as an escape or refuge from alienation.

The works of From the Drawer – Perspectives (2019) are a series 
of perspectives based on the “drawer works” exhibited a year earlier 
in An Archive of the Moment, in minute size inside drawers. Here 



the works are taken out of the drawers and displayed as large works. 
According to the curator Irena Gordon: “The drawings are the 
labyrinth blueprint of imaginary, faulty and unsettling perspectives, 
in which viewers walk not only in space but also in time, memory 
and history… the drawing is an act that touches the gap between 
the occurrence in reality and the subject’s internal, fragile world.”6 
Drawn on folded paper, the grid created now recalls the previously 
small rendition of the drawer works. The new works link the 
previous archives with the current one. Among the lines appears the 
origin present in this archive. The works are full of geometric lines 
that seem like vectors in a dynamic-spatial movement and attempt 
to convey an internal experience of the connection between the 
heavens and earth and people, and ask for release from isolation and 
alienation in favor of a restored realm of interpersonal and social-
communal experiences. 

The Minoan burial site, with its rounded, beehive form (Tholos 
or Tholoi) in Kamilari, Crete, is built of five small rooms and 
an internal courtyard. It is dated to 2,000 BCE, with some of its 
findings dating from later centuries. Prehistoric fragments from the 
Neolithic period, the late stone age just prior to the Aegean Bronze 
Age were also found in the site.7 These include bits of earthenware 
such as engraved cups and sculptures. These findings can be seen at 
the Heraklion Archaeological Museum. 
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the works are taken out of the drawers and displayed as large works. 
According to the curator Irena Gordon: “The drawings are the 
labyrinth blueprint of imaginary, faulty and unsettling perspectives, 
in which viewers walk not only in space but also in time, memory 
and history… the drawing is an act that touches the gap between 
the occurrence in reality and the subject’s internal, fragile world.”6 
Drawn on folded paper, the grid created now recalls the previously 
small rendition of the drawer works. The new works link the 
previous archives with the current one. Among the lines appears the 
origin present in this archive. The works are full of geometric lines 
that seem like vectors in a dynamic-spatial movement and attempt 
to convey an internal experience of the connection between the 
heavens and earth and people, and ask for release from isolation and 
alienation in favor of a restored realm of interpersonal and social-
communal experiences. 

The Minoan burial site, with its rounded, beehive form (Tholos 
or Tholoi) in Kamilari, Crete, is built of five small rooms and 
an internal courtyard. It is dated to 2,000 BCE, with some of its 
findings dating from later centuries. Prehistoric fragments from the 
Neolithic period, the late stone age just prior to the Aegean Bronze 
Age were also found in the site.7 These include bits of earthenware 
such as engraved cups and sculptures. These findings can be seen at 
the Heraklion Archaeological Museum. 

It seems that the graves at Kamilari served the locals, the Minoan 
people, with no hierarchical order. The settlements in the area were 
organized in large familial groups so that ranking was probably not 
of much importance. The communal burial attests to an egalitarian 
attitude, as does the rounded form of the structure, which places 
each grave at the same distance from the center. In many respects 
the rounded structure recalls similar, contemporary buildings 
from the early Bronze Age in the Middle East, especially Rujm el-
Hiri (literally: a stone mound of wild cats) in the Golan Heights 
which consists of rounded stone rings surrounding a rounded 
mound which might have served for burials or as a site for spiritual 
gatherings or star gazing.8 These are all places in which people met, 
got together, performed rituals and perhaps also remembered their 
ancestors, knowing that they too would one day become agents 
of memory for future generations. Beyond being a Mediterranean 
occurrence this movement, in the drawing, can be considered 
universal involving groups that held onto an outlook that fostered 
equality and solidarity, in a way unfamiliar to modern Western 
societies, concentrated around rounded architecture and structures 
that sought a reality free of hierarchies.9

Tali Navon, June 2022
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An archive (from Greek Arkheion / ἀρχεῖον)1 is a collection of 
various certificates, documents and ephemera2 gathered by 
individuals, institutions, or any other body. The notion of the  
archive is complex and multifaceted, serving for the preservation 
of personal memory and of collective group memory. The archive 
is varied in its constitution and can, for example, exist both as a 
thematic, organized collection and as a collection that has no 
discernable sorting method and absorbs new items constantly 
and indiscriminately. The archive poses many questions about 
the link between original and copy, presence and disappearance. 
Not surprisingly, the notion of the archive presents a copious topic 
for historians and culture commentators, artists and philosophers, 
especially since the 17th and 18th centuries in Europe. Since the 
late 19th century the archive has become an academic field as 
modern countries rely on archival bodies such as national libraries 
or state archives to preserve important documents pertaining to 
their national history.

Particularly over the past two decades the archive, always 
closely associated with issues of collective memory and the social 
consciousness and unconsciousness, has become a central theme of 
artistic practice and research in works of art that challenge its very 
essence. The works of Tali Navon can be interpreted in the context 
of Israeli and Jewish art that has the archive as its center through 
her examination of the question: What do we remember or chose 



memory as it moves from one period to another and possibly from 
place to place. Ultimately, the members of the Minoan civilization 
are of course members of the human civilization of which we are 
all participants and relics. 

Ziva Koort, June 2022
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An archive (from Greek Arkheion / ἀρχεῖον)1 is a collection of 
various certificates, documents and ephemera2 gathered by 
individuals, institutions, or any other body. The notion of the  
archive is complex and multifaceted, serving for the preservation 
of personal memory and of collective group memory. The archive 
is varied in its constitution and can, for example, exist both as a 
thematic, organized collection and as a collection that has no 
discernable sorting method and absorbs new items constantly 
and indiscriminately. The archive poses many questions about 
the link between original and copy, presence and disappearance. 
Not surprisingly, the notion of the archive presents a copious topic 
for historians and culture commentators, artists and philosophers, 
especially since the 17th and 18th centuries in Europe. Since the 
late 19th century the archive has become an academic field as 
modern countries rely on archival bodies such as national libraries 
or state archives to preserve important documents pertaining to 
their national history.

Particularly over the past two decades the archive, always 
closely associated with issues of collective memory and the social 
consciousness and unconsciousness, has become a central theme of 
artistic practice and research in works of art that challenge its very 
essence. The works of Tali Navon can be interpreted in the context 
of Israeli and Jewish art that has the archive as its center through 
her examination of the question: What do we remember or chose 



to remember from the mountains of things forgotten or consigned 
to oblivion.

The essence of the archive always was and remains tied to power, 
to the preservation of political influence, and to the ability of the 
present to control what is known about the past. Therefore, the 
essence of the archive is to manifest the power of memory over 
what is suppressed as much as by the need to organize and control 
information about the past to serve future generations. It might 
seem strange to consider the customary arrangements enacted 
in the National Cemetery of the Zionist leaders at the entrance to 
Mount Herzl an archive of “national leaders” of Jewish Zionism. Yet 
it seems that this perception of the final resting place of important 
leaders has its origins in the ancient cultures and civilizations of 
the region, who erected monuments of family graves or other 
types of sites that evoked awe and trepidation, since they attracted 
the intergenerational power of the group’s collective memory. In 
this respect, our national cemeteries and the Minoan site near 
Kamilari in Crete can both be seen as archives. 

In his book The Archeology of Knowledge (1969) the French philosopher 
Michel Foucault (1926-1984) defines the term “collection” as a 
gathering of the materials left from the ruins of historic periods.3 
Foucault claims that every historic period has sub-layers of insights 
that form the backbone of systems of knowledge. He links the 
establishment of the archive, the discourse and the archeological 



method. According to Foucault, the archeologist of knowledge 
tends to reproduce and reconstitute the archive and to discover how 
it shapes our connection to the past and the construction of historical 
meaning. Foucault’s analogy to the science of archeology stems 
from the archeologists’ attempts to study submerged structures. 
The archive too is in essence a type of symbolic structure that once 
revealed – its methods, associations and logic – indicates the systems 
and values of a given culture, especially its leadership. The identity 
of those who get to participate in the discourse and the factors that 
allow history to be written depend on the definition of the archive.4

According to the Cameroonian philosopher and political 
thinker Achille Mbembe “The term ‘archive’ first refers to a 
building, a symbol of a public institution, an organ of a constituted 
state. However, ‘archives’ also denotes a collection of documents – 
normally written documents – kept in this building. There cannot 
therefore be a definition of ‘archives’ that does not encompass both 
the building itself and the documents stored therein.”5 The Tholoi or 
Tholos in Kamilari, which stands at the center of Tali Navon’s current 
exhibition, seems both a spiritual site and a cemetery: indeed, a set 
of rituals was performed there by the many generations of Minoan 
civilization; and fragments of past lives and times are imprinted 
there. Their shadows and footsteps are now preserved in the new 
works like relics. This leads us to the unavoidable materiality of 
the archive, to the reverberance of multigenerational collective 




