
The history of modernism is intimately framed by that space; or 
rather the history of modern art can be correlated with changes in 
that space and in the way we see it. We have now reached a point where 
we see not the art but the space first. […] An image comes to mind of 
a white, ideal space that, more than any single picture, may be the 
archetypal image of twentieth-century art.
Brian O'Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the

Gallery Space, 1976.1

The white cube has its strict and rigid rules which form a space that lacks 

identity, time or links to its geographic location. It was Alfred Barr, the 

first director of the Museum of Modern Art (MoMA), who designed this new 

exhibition space: windowless, unadorned white walls and ceiling, functional, 

controlled lighting, and large empty gaps between the artworks on display. 

The purpose of these stark features was one: to elevate the work of art. Forty 

years later, however, the art critic Brian O’Doherty was right in his claim 

that the thing that was elevated, the thing that became the key symbol of the 

experience of modern art, is the space itself.

1. THE FETISHISTIC MOVE
The medium that places the modern gallery space at the center of its gaze is 

the art installation. It can even be said that fixation on the rigid rules of 

the art exhibition space bore the medium, which from its inception questioned 

the essence of its space of action. An installation is always judged in relation 

to its space and therefore attempts to formulate its basic features — its 

measurements, architectural qualities, constructive elements. This is the 

entity it corresponds with, reveals, subjects, undermines and duplicates. The 

entity it desires to make love to but instead receives only a cold shoulder and 

hostility. This unreciprocated love soon becomes a fetish: the breakdown of 

the space into its raw elements — wall, ceiling, floor; and basic materials — 

stone, concrete, wood. Like a possessed lover whose love promises suffocation 

and neediness, the installation desires to merge with the space and fully unite 

with it. However, as is clear to anyone looking from outside, the romance is 

doomed and will end at the end of the exhibition. The space will continue to 

exist, to be involved in the lives of other artworks, while the installation 

will fade away and remain nothing but a memory.

2. WALL
The art critic Clement Greenberg describes the history of modern painting as the 

wish to submit to painting’s most distinctive feature, its two-dimensionality. 

Whereas the old masters sought to create the illusion of realistic depth on 

a flat surface, the modernists strove to flatten the painting surface, to 

assimilate within it, even slice into it and expose its backbone — the wall. 

Thus the wall became the object of desire for 20th-century art: first seeking 

similarity, then penetration; teasing its properties while looking for ways to 

dissolve them to expose the fundamental law of nature the wall presents: both 

the basic support on which it hangs and the final frontier of its expansion. 

3. FLOOR
Unlike the wall that engages the center of attention of traditional and 

modernist painting alike, the floor is the obvious prop for sculpture. It is the 

ground on which we walk, and as it is a law of nature — we pay it no attention. 

As opposed to the wall — tall and high — the floor demands we cast down our 

gaze. It spreads in all directions, curtailed only by the walls that prevent it 

from being an unending continuum.

4. MATERIAL
Just as they seek to expose the truth of painting (the wall behind it) and 

the truth of the gallery space (through installation), modernist artists seek 

to reveal the truth of the material. This ideal is based on the perception 
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that material has an innate natural essence that is embodied in its inherent 

properties, and that revealing this essence in an artwork is more than merely 

an aesthetic principle: it is a noble moral obligation. They who paint, work, 

mimic, conceal — are leading their viewers astray and demeaning the ideal of 

pure substance.

5. SPECIFIC SITE
More than physical attachment to a defined significant space, the 
site-specific work attaches itself to place. […] What is the place 
of art works? Seemingly, when they hang on the walls of museums and 
galleries, they have no place. […] These exhibition spaces withdraw 
from reality and promise instead an autonomic space.
Gideon Ofrat, “The Specific Site,” 2011.2

The sandstone brick wall hidden behind the plasterboard stands at the center 

of one of the two works exhibited by Adi Weizmann. The local sandstone 

bricks plant the gallery space in its geography: Jaffa, Israel, the Middle 

East. The plaster wall covering them is pulling in the opposite direction: to 

turn the gallery into a white cube that hopes to correspond with other white 

cubes around the globe. At the right wall of the gallery Weizmann placed a 

group of bricks, perhaps assimilated, perhaps pronounced. Her act works in 

two directions: on the one hand it undermines the ideal of the white cube, 

revealing the sandstone bricks the plasterboard is trying to hide; on the 

other, it glorifies it by recreating the sandstone bricks, this time as part of 

the white gallery wall. 

An ambivalence toward the white cube is the rationale behind Weizmann’s 

other work: a small, hidden eyepiece that allows the viewer to peek into 

the depths of the wall realizes a secret modernist longing to penetrate the 

flatness of the gallery wall. The eyepiece seems to offer a chance to uncover 

the raw and secret truth that sustains the essence of the wall, yet what the 

viewer discovers instead is a miniature kinetic wall.

The sculptor Michal Alpern creates flat, large-scale sculptures made from 

layers of cast aggregated materials. These surfaces lie on the floor or hang 

on the wall, submitting to the plane to which their flatness relates. Yet 

while these objects appear in space as walls and floor, they are in fact 

made from silicon, nylon fiber, rubber and polymers, and therefore do not 

behave according to the basic engineering logic of a structure that pertains to 

function as one, be it the space of a gallery, a studio or a home. By so doing 

Alpern’s supple architectural sculptures destabilize the basic constructivism 

of the wall and the floor and lean into themselves without the support of the 

real walls and floor of the space they inhabit.

The piece Alpern created for the exhibition lies on the gallery’s cement 

floor, with which it forms an ambivalent relationship — playing with its 

colors and textures while trying hopelessly to rise from it. Above all it 

turns to the viewer whose gaze it tries to capture to create a moment of pause 

and of discovery for this overlooked foundation. 

The exhibition Specific Site joins two artists for whom the architecture 

of space is a major preoccupation. Both artists refuse to treat exhibition 

spaces as placeless sites, treating them instead as spaces with distinct 

characteristics — specific sites. They tear the structure down to its basic 

architectural elements — wall and floor — as a contemporary manifestation of 

the modernist installation, and at the same time use material manipulations 

that subvert the modernistic pursuit of material truth. Each artist uses a 

different strategy to collapse expectations: while Weizmann attempts to 

undermine the viewer’s basic assumptions, Alpern creates a conflict between 

material and architecture. They now meet in the space of the Almacén gallery 

to explore the parallel methods of their artistic creation.

1   O'Doherty, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space  

(The Lapis Press, San Francisco), 1976.

2  Ofrat, Gideon. The Specific Site, Gideon Ofrat’s Warehouse (website), January 2011.
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ההיסטוריה של המודרניזם ממוסגרת באופן הדוק לחלל הגלריה; או דווקא ההיסטוריה 
של האמנות המודרנית תואמת את השינויים שחלו בחלל זה ואת האופן שבו אנו רואים 
אותו. הגענו לנקודה שבה אין אנו רואים את האמנות אלא את החלל תחילה. […] 
יותר מכל ציור יחיד, התמונה של חלל לבן ואידיאלי היא שעולה בעיני רוחנו כשאנו 

מדמיינים את הדימוי הארכיטיפי של אמנות המאה העשרים.
 בריאן או׳דוהרטי, בתוך: "הקובייה הלבנה: האידיאולוגיה של חלל

הגלריה", 1.1976

ומנותק  זמן  משולל  זהות,  נטול  חלל  היוצרים  וקשיחים  נוקשים  חוקים  הלבנה  לקובייה 

המוזיאון  של  הראשון  מנהלו  בר,  אלפרד  זה  היה  ממוקם.  הוא  שבו  הגיאוגרפי  מהאתר 

לאמנות מודרנית (מומה), שב–1936, במסגרת התערוכה ״מינימליזם ואמנות אבסטרקטית״, 

עיצב לראשונה את החלל המוזיאלי החדש: קירות ותקרה לבנים ונטולי עיטורים או חלונות, 

תאורה פונקציונלית ומבוקרת, מרווחים גדולים בין העבודות. מטרת מאפיינים מובהקים אלה 

הייתה אחת: האדרה של יצירת האמנות. אולם ארבעים שנים לאחר מכן טען מבקר האמנות 

או׳דוהרטי במידה רבה של צדק כי מה שהועלה על נס והפך לייצוגה המרכזי של החוויה 

האמנותית המודרנית הוא החלל עצמו. 

1. המהלך הפטישיסטי

לטעון  אף  ניתן  המיצב.  הוא  המודרני  הגלריה  חלל  את  עיסוקו  בלב  שהציב  המדיום 

שהתקבעותם של הכללים הנוקשים של חלל התצוגה האמנותי הם שהביאו להתפתחותו של 

המדיום, שביסודו ביקש לשאול על מהותו של החלל שבו הוא מוצג. המיצב לעד נמדד ביחס 

מרכיביו  הארכיטקטוניות,  איכויותיו  ממדיו,  הסגוליים:  מאפייניו  את  לנסח  מבקש  לחלל, 

הקונסטרוקטיביים. הוא מתכתב, חושף, כובש, חותר תחת, משכפל ובעיקר מבקש להתנות 

במהרה  הופכת  החד–צדדית  ההתאהבות  וניכור.  קור  רק  לו  שמשיבה  הישות  עם  אהבים 

הבסיסיים:  ולחומריו  רצפה;  תקרה,  קיר,  הגולמיים:  לגורמיו  החלל  פירוק   — לפטישיזם 

אבן, בטון, עץ. בדומה למעריץ מאוהב הנשבע לקשר מונוגמי הדוק ותלותי, המיצב מבקש 

להתאחד עם החלל ולהפוך יחד עמו לישות אחת. אך כידוע לצופה מן החוץ, דינו של הרומן 

להסתיים עם רדת התערוכה. ובעוד החלל יוסיף להתקיים, לקשור עצמו בחייהן של יצירות 

אמנות נוספות, המיצב יתאייד וייוותר זיכרון בלבד. 

2. קיר

כשאיפה  המודרני  הציור  של  ההיסטוריה  את  מתאר  גרינברג  קלמנט  האמנות  תיאורטיקן 

להיכנע למאפיין המובחן ביותר של הציור: הדו–ממדיות שלו. בעוד הציירים הגדולים ביקשו 

לייצר אשליית עומק ריאליסטית על מצע שהינו בהכרח שטוח, הציירים המודרניסטיים שאפו 

לרדד ככל הניתן את מישור הציור, להיטמע בתוכו, ואף לבקע אותו ולחשוף את המישור 

הניצב מאחוריו — הקיר. כך הפך הקיר למושא תשוקתה של האמנות במאה העשרים: תחילה 

היא מבקשת להידמות לו, ובהמשך לחדור אותו; היא בוחנת את תכונותיו, ומחפשת דרכים 

לפורר אותן כדי לחשוף את חוק הטבע העקרוני שהקיר מציב לה: המצע הבסיסי שעליו ובו 

היא תלויה מחד, והגבול הסופי ליכולת התפשטותה מאידך.

3. רצפה

בניגוד לקיר שניצב במוקד תשומת הלב של הצייר המסורתי והמודרניסטי כאחד, הרצפה 

ָסל. היא הבסיס שעליו אנו מתהלכים על פני כדור הארץ,  משמשת סד המובן מאליו בעבור הַפּ

ובהיותה חוק טבע — אין אנו מפנים אליה את תשומת ליבנו. לעומת הקיר המתנשא ושואף 

מעלה, אל הרצפה עלינו להשפיל את מבטנו. היא נמתחת ומתפרשת, והקירות הם המציבים 

לה גבולות לשאיפותיה להפוך לרצף אינסופי.

4. חומר

כפי שהוא שואף לחשוף את האמת של הציור (הקיר שמאחוריו) ואת האמת של חלל הגלריה 

(באמצעות המיצב), עורג האמן המודרניסטי לחשוף את האמת של החומר. בבסיס האידיאל 

מצויה התפיסה שלחומר מהות טבעית פנימית המגולמת בתכונותיו האינהרנטיות, ושחשיפתה 

ביצירה אינה רק עיקרון אסתטי אלא ציווי מוסרי נעלה. הצובע, המעבד, המחקה, המכסה — 

מוליך שולל את קהלו, ומבזה את חזון החומר הטהור. 

אתר סגולי
התערבות בחלל

5. אתר סגולי

יותר מהיצמדות פיזית למרחב משמעותי מוגדר, עבודת האתר הסגולי נצמדת למקום. 
[…] מהו המקום של יצירות האמנות? לכאורה, כשהן תלויות במוזיאונים ובגלריות 
הן חפות ממקום. […] חללי תצוגה אלה פורשים מהמציאות ומאשרים חלל אוטונומי.

גדעון עפרת, "האתר הסגולי", 2.2011

קיר הכורכר המוסתר על ידי לוח הגבס עומד במרכזה של אחת משתי העבודות שמציגה 

הוא שבו  במרחב  הגלריה  חלל  את  נוטעות  הכורכר  לבני  בתערוכה.  ויצמן  עדי   האמנית 

ממוקם: יפו, ישראל, מזרח תיכון. קיר הגבס המכסה אותן מבקש את ההפך הגמור: להפוך את 

הגלריה לקובייה לבנה השואפת לקיים שיח עם קוביות לבנות נוספות ברחבי תבל. על קירו 

הימני של החלל חלקית-הטמיעה, חלקית-הבליטה ויצמן קבוצת לבנים. פעולתה דו–כיוונית: 

מחד היא חותרת תחת אידיאל הקובייה הלבנה, חושפת את לבני הכורכר שקיר הגבס מבקש 

לכסות; מאידך היא מאדירה אותה על ידי ייצור מחדש של לבני הכורכר, הפעם כחלק מקיר 

הגלריה הלבן.

ויצמן  של  נוספת  עבודה  המוביל  הרציונל  היא  הלבנה  הקובייה  כלפי  האמביוולנטיות 

המוצגת בתערוכה: עינית קטנה ונחבאת אל הכלים מאפשרת הצצה למעמקי הקיר, מממשת 

שאיפה מודרניסטית כמוסה לחדור את השטיחות של קיר הגלריה. העינית מציעה לכאורה 

הזדמנות לגלות את האמת הגולמית והסודית המקיימת את מהות הקיר, אך תחת זאת הצופה 

מגלה בעת ההצצה קיר מיניאטורי קינטי.

הפסלת מיכל אלפרן יוצרת פסלים שטוחים וגדולי ממדים העשויים שכבות שכבות יצוקות 

נענים למישור  של חומרים מורכבים. המשטחים מונחים על הרצפה או תלויים על הקיר, 

כקירות  בחלל  מופיעים  הללו  האובייקטים  בעוד  אולם  בשטיחותם.  מתייחסים  הם  שאליו 

וכרצפה, הם למעשה עשויים סיליקון, סיבי ניילון, גומי ופולימרים, ועל כן אינם פועלים 

לפי ההיגיון ההנדסי הבסיסי של מבנה שמתיימר לתפקד כמבנה. באופן זה מערערים פסלי 

האדריכלות הגמישים של אלפרן את הקונסטרוקטיביות הבסיסית של קיר ושל רצפה, וקורסים 

לתוך עצמם ללא תמיכת הקיר והרצפה האמיתיים של החלל שבו הם מוצבים.

העבודה שיצרה אלפרן לתערוכה מתפרשת על רצפת הבטון של חלל הגלריה, ומבססת 

לשווא  מנסה  ובמקביל  ועורקיה,  עם צבעיה  סותרים: משחקת  רגשות  בעלי  יחסים  עימה 

להתרומם מתוכה. אך בעיקר היא פונה אל הצופה ומבקשת להסב את מבטו מטה ולייצר 

מרחב של השתהות ושל גילוי דווקא כלפי המשטח שתחתיו, הנתפס כברור מאליו.

התערוכה אתר סגולי מפגישה את שתי האמניות שמרכז פועלן הוא הארכיטקטורה של 

החלל. שתיהן בוחנות חללי תצוגה לא כאתרים נטולי מקום אלא דווקא כחללים בעלי 

מאפיינים ספציפיים — אתרים סגוליים. הן מפרקות את המבנה למרכיביו הארכיטקטוניים 

הבסיסיים — קיר ורצפה — כגלגול עכשווי למיצב המודרניסטי, ובד בבד יוצרות מניפולציות 

מהשתיים  אחת  כל  החומר.  לאמת  המודרניסטית  השאיפה  תחת  חותרות  שדווקא  חומריות 

נוקטת טקטיקה שונה של קריסת ציפיות: בעוד ויצמן מבקשת לאתגר את ההנחות הראשוניות 

בחלל נפגשות  הן  עתה  לארכיטקטורה.  החומר  בין  מאבק  מחוללת  אלפרן  הצופה,   של 

הגלריה אלמסן לבחינת המתודות המקבילות של יצירתן האמנותית.

 O'Doherty, Brian. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space  1 

(The Lapis Press, San Francisco), 1976.

עפרת, גדעון. ״האתר הסגולי״, מתוך אתר האינטרנט: המחסן של גדעון עפרת, ינואר 2011.  2
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