
וקולעתקטנה
מציגהבאירופהמשיירותהפחותמהמדינותהיותהלמרות

ציוריים,נופיםרקעעלמפנקתלחופשהמנצחתמהילמלטה

זאבבןאודיוכובשפשוטוהווימקומיייחודייםהיסטורייםאתרים

^^
ביותרהדרומיתבפינהלטוניסיה,סיציליהין

הקט־מהמדינותמלטהנמצאתאירופה,של

11

$1ST$11$1טקהST$

$2ND$11$2טקהND$^■זאת,ובכלביבשת.האוכלוסיןומעוטותנות

שלמרתקמיקרוקוסמוסמהווההזוהקטנההארץ

ואמנותיות.לשוניותתרבותיות,היסטוריות,השפעות

סממניםבמלטהישמדי,מתויירתשאינהכמדינה

ותיירותית,ממוסחרתבלתימציאותשלקסומים

21ה-המאהשלהמערביתלמציאותבמקביל

ואלטה,האי,בבירתמתחיליםבמלטההביקוראת

להשקיףניתןמכאןהעליונים.בארכהמגניבתצפית

ויטוריוזהסנגלאה,העריםועלהיפההמפרץעל

הערים״,״שלושבשםיותרהמוכרותוקוספיקואה,

כעירשלושתןתפקדוהשנייההעולםשבמלחמת

המ־ביןכשעהשלשייטלקחתניתןמהנמלאחת.

פרצים

$TS1$המפרצים$TS1$

$DN2$המפרצים$DN2$הנמליםבשניהמרתקיםוהאתריםהציוריים

נחשפותבשייטואלטה.שלצדדיהמשניהגדולים
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מטייסמינר

באמסטרדםתרבותיתחו״ה

הדייגיםמכפראמסטרדםהעירעברהארוכהדרך

התר־ממרכזילאחדלהפיכתהועד12ה-המאהשל

בות

$TS1$התרבות$TS1$

$DN2$התרבות$DN2$שילובמציגההעירבעולם.החשוביםוהאמנות

מןהיסטורייםמבניםלצדוחדש,ישןביןמרתק

האגףמתבלטהעיר,שלהזהב״״תור17ה-המאה

ומרתק,חדשנימבנההסטיידליק,מוזיאוןשלהחדש

במוזיאוניהמציעההרבגוניתהעיר2012ב-שנחנך

שלשפעשבההמפורסמיםהקונצרטיםובבימות

והסגנונות.התקופותמכלמשובחתאמנות

״קשריחברתשמארגנתייחודימטיילסמינר

אמס־שלבמוזיאוניםסיוריםיכלולתבל״תרבות

טרדם

$TS1$אמסטרדם$TS1$

$DN2$אמסטרדם$DN2$המובחריםהקלאסייםבמופעיםוביקורים

ואןבמוזיאוןביקוראלה:ביןלהציע.לעירלהשיש

שלבעולםהגדולהעבודותאוסףאתהמכילגוך

יצי־המציגהפופולרירייקסמוזיאוןההולנדי;האמן

רות

$TS1$יצירות$TS1$

$DN2$יצירות$DN2$וסטיין;הלסורמיר,יאןרמברנדט,שלנבחרות

בעולםהמוביליםמהמוזיאוניםסטיידליקמוזיאום,

מאטיס,מונה,שלעבודותובומודרניתלאומנות

ועוד.שגאלסזאן,פיקאסו,

הקונצרטח־תזמורתביתהקונצרטחבאו,באולם

באו

$TS1$הקונצרטחבאו$TS1$

$DN2$הקונצרטחבאו$DN2$,בקונצרטהסמינרמשתתפייתארחוהמלכותית

האופרהבביתלאנג,לאנגהמפורסםהפסנתרןשל

הבלטמיצירותבשתייםיצפוהמלכותיוהבלט

יצירתוהאש״״ציפורכיום:ביותרהמדוברות

פרדריקמאתו״החלום״סטרוינסקישלהאלמותית

המשתתפיםיאזינוהקונצרטחבאובאולםאשטון.

שלהפילהרמוניתהרדיותזמורתשללקונצרט

מרקהמנצחהמוסיקלי,מנהלהעםשתופיעהולנד

מגדולישומאן,שלליצירותיויוקדשהערבאלברכט.

19ה-המאהמלחיני

2D14.81-41בתאריכיםיתקייםהסמינר

Q72-211-BB-S8להרשמה:
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האי.נופישלומרתקותיפהפיותזוויות

המקלהעובדהאנגלית,דובריםמלטהתושביכל

כו־המלטזיתהשפהבמקום.התייריםחייעלמאוד

ללת

$TS1$כוללת$TS1$

$DN2$כוללת$DN2$זרהשאינהבערבית,מאודרבותמיליםבתוכה

במלטזיתהמספריםלדוגמא,ישראליות.לאוזניים

בערבית.כמובדיוקנשמעים

מכלשכמעטכךההר,צלעעלבנויהואלטההעיר

הרחוב.בתחתיתהמציץהיםאתלראותניתןמקום

מרפסותשלציורימראהמזמןהעירברחובותסיור

צבעים,בשללהצבועותלמלטה,האופייניותהעץ

צבעוניתכביסהועליהםביניהןהתלוייםכביסהחבלי

מעץהעשויותלבתיםהכניסהדלתותגםוססגונית.

מחשבת.מלאכתהן

אותנותביאבארכהמגניקצרהרגליתהליכה

כברהרנסנס.בסגנוןשעוצבהג׳ון,סןלקתדרלת

השישמרצפתלהתרשםאפשרלקתדרלהבכניסה

במקום,הנמצאיםוהציוריםומהפסליםהמדהימה

ציוריואתכאןנראההאמנותיצירותמגווןכשבין

קאראווג׳והדגולהאמןשל

מקוםבקרבתהנמצאלארכיאולוגיהבמוזיאון

אר־פריטיםכגוןומגווניםשוניםצדדיםנחשפים

כיאולוגיים,

$TS1$,ארכיאולוגיים$TS1$

$DN2$,ארכיאולוגיים$DN2$פרהיסטוריים.וממצאיםרומייםעוגנים

הג־שכיפתההכרמליטיתהכנסייהנמצאתבסמוך

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$לשמועניתןמזלקצתועםמקום,מכלנראית

ליטורגית.מוזיקהבה

מנואלתיאטרוןלידנמצאתהרפובליקהכיכר

באירופה,והעתיקיםהיפיםהתיאטראותאחדהישן,

קצרמרחקומסעדות.קפהבתישפעומסביבה

מקצותיהשבאחתהארמון,לכיכרמגיעיםמשם

הבריטי.המושלשלבמעונוששימשהארמוןנמצא

שלהרשמימעונוהפרלמנט,במבנהשוכניםכיום

בחצרותלבקרניתןממשלה.ומשרדיהמדינהנשיא

שמסביב.המפואריםובמבנים

ניתןאליוקטןיהודיקברותביתגםישנובוואלטה

הכחולה.למערהלשוטוכדאיאפשרבמונית.להגיע

הגלים.ובגובההאווירבמזגתלויהשייטאך

העריםנמצאותלוואלטהממערבק״מ15כ-

במבניםגדושהמדינהורבאט.מדינההצמודות

לבקרכדאיהברוק.ומתקופתהנורמניתמהתקופה

אתששרדההקתדרלהניצבתבההמרכזיתבכיכר

הכרמליטיתבכנסיהבאזור,שהיתההאדמהרעידת

הססגוניתרבאטבעירהמפורסמת.הרומיתובווילה

קבו־)מערכותוהקטקומבותפולסט.מערתנמצאת

רה

$TS1$קבורה$TS1$

$DN2$קבורה$DN2$)העיר.נבנתהעליהןתת-קרקעיות

לשכוחולאהעיר,בסמטאותלשוטטמאודמומלץ

במרזביםבמרפסות,ולהתבונןהמבטאתלהרים

הארכיטקטוניים.הקישוטיםובשארהמעוצבים

מגיעיםאליוגוזו,לאיהואמומלץטיוליום

באיגםביום.פעמיםמספרלאיששטהבמעבורת

ובמקד־הבינייםמימיבאדריכלותלצפותניתןזה

שים

$TS1$ובמקדשים$TS1$

$DN2$ובמקדשים$DN2$.האיאתלראותניתןמהמבצרפריהיסטוריים

מוזיאוןנמצאהמבצרשבשטחהנורמניובביתכולו,

מעניין.פולקלור

והיאויקטוריהנקראתגוזובאיהגדולההעיר

העירבמרכזהאי.שלהמנהליכמרכזגםמשמשת

בד־גבעה.עלהנמצאהקטןהמבוצרהרובענמצא

רומו

$TS1$בדרומו$TS1$

$DN2$בדרומו$DN2$עלייתקתדרלתנמצאתהמבוצרהרובעשל

המ־רצפתגוזו.קתדרלתהאחרבשמהאוהבתולה

בנה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$קברים,בהוקבועיםצבעוני,בשישמרוצפת

הקתדרלהכיפתכנסייתיים.וסמליםקבורהלוחות

במרכזאךבתקציב,מחסורבשלמעולםהושלמהלא

שלמתבו־העיף״הטעייתבסגנוןפרסקוצוירהכיפה

ננים

$TS1$שלמתבוננים$TS1$

$DN2$שלמתבוננים$DN2$קיימת.הכיפהכאילונראהלמעלה

למטייליםטיפים

אוטו־מלטהברחובותנעומזמןלאעדתחבורה

בוסים

$TS1$אוטובוסים$TS1$

$DN2$אוטובוסים$DN2$מסמליאחדשהיובצהוב,צבועיםישנים

שעברוחוטעץ,ספסליהיובאוטובוסיםהמדינה.

העירברחובותבסיור

ציורימריאהמתגלה

העץמרפסותשל

לפלטה,האופייניות

צבעים,בשללהצבועות

התלוייםכביסהחבלי

כביסהועליהםביניהן

וססגוניתצבעונית

אוטובוסיםלפעמון...מחוברוהיההאוטובוסלאורך

דוגמאותמספרנותרוומהםלגריטההועברואלו

נוסעיםכיוםלתיירים.בחנויותומזכרותמוזיאוניות

הנסיעהשמחירחדישים,באוטובוסיםמלטהברחבי

מראש(.מטבעותלהכין)כדאייקרלאבהם

ועיקרולח,יבשהקיץאופייני.תיכונייםאקלים

יורדיםבממוצע,בשנהמ״מ500כ-המשקעים,

המתאיםהביגודאתאתכםקחוהחורף.בחודשי

בארץ.עונהלאותה

מצפיםמוניתונהגימלצריםותשריםמחירים

המקחעללעמודחובהאחוזים.כעשרהשללטיפ

בחנויותבשווקים.אובדוכניםידעבודותכשקונים

כלעלקבועים.כללבדרךהמחיריםזאתלעומת

אחוזים.15שלבשיעורמוסףערךמסחלהמוצרים

המטבחעלביותרהגדולהההשפעהאוכל

שגםלמרותהסיציליאני,מהמטבחמגיעההמלטזי

שלושעםוצליבגרילצלעותכמואנגליים,מאכלים

הייחודיותמהמנותכמהמאוד.פופולרייםתוספות,

גבינהאטריות,פשטידתגבינה,מאפיהןלמלטה

קדירה.כתבשילאוכפאיהמוגשתוארנבתוביצים

בכלנמכרוהואמאודפופולאריהמלטזיהסנדוויץ׳

קצו־מעגבניותמורכבהסנדוויץ׳מילוירחוב.פינת

צות,

$TS1$,קצוצות$TS1$

$DN2$,קצוצות$DN2$,אנשוביאווטונהזיתיםגבינה,שום

המ־לינהאפשרויותמבחרמציעהמלטהלינה־[

תאימות

$TS1$המתאימות$TS1$

$DN2$המתאימות$DN2$סט.מפרץבאזורללוןמומלץכיס.לכל

הלילהוחייהמועדוניםהמסעדות,מרוכזיםבוג׳וליאן,

העיר.למרכזלהגיעיחסיתקרובוממנוהאי,של

בארץ,כמוהואבמלטההחשמלמתחשונות

להביאחובה)ולכןבאנגליהכמוהינםהשקעים

איןבשעה.מלטהאתמקדימהישראלמתאם(.

שגרירותבהואיןלמלטה,כניסהבאשרתצורך

יש־בשגרירותנעשההקונסולריהטיפולישראל.

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$.ברומא

תבלתרבותקשרינכ״הואהכותב
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ותעתועיםתהיות

"תהיותבתערוכהמצינהענבלמלכהלאחרונה

חדשה,מציאותהיוצרותצילוםעבודותותעתועים״

מציאותשלבבואהמדומה,מציאותאלאאינהשאינה

קימת.

לאסורים״,לבן״ביןהנקראתהמרכזית,הצילומיםבסדרת

כאילוהתנועהולירי,מעודןהעירוםאשה.דמותמופיעה

הנעיםלמיםמבעדשצולםבלסמופעמתוןלקוחה

הדמות.עם■חד

שלחלומיתתחושהנוהטהורהלבןבצבעהשימוש

ויוצריםבזהזהמתערבביםוהרקעהדמותאחרים.עולמות

המאחדתחדשהמציאות

הנשיתלדמותהרקעבין

אפקטלתוכו,הנשפכת

כללבדרןלהשיגשניתן

שלמכוונותבנזילות

ציורשלבמדיהצבע

נראותהיצירותואכן

מצולמים.בציורים

נוספותבעבודות

בתערוכה,המוצגות

בבואותיהןמופיעות

שלדמויות,המעורפלות

ומשתלבותהזורמות

אורותשלאפלבעולם

הצלמתשידוצללים

שונים.באמצעיםעיצבה

שביניהםומהשחורלבןשלמונוכרוםבצבעיהשימוש

אתרים.עולמותשלהחלומיתהתחושהאתמעצים

ממון.אביהאוצרת:

אברהםח״םשלכתבתובזכותהוכרוענבלשלעבודותיה

2009ספטמברהצילום״״עולםהאיכותיככתב-העת

שהוצגהלאפורים",לבן"ביןתערוכתהאתסקרבו

אירית)אוצרת:ת״אהאמניםבבית2009לראשונה

״התערוכההאמנית:אתלהכירסקרןשלוהפתיחלוין(.

מרכיביאתמסקרןמיצוילידימביאהבת״אהאמניםבבית

תאורה,צורה,קומפוזיציה,-נראטיב,ענבלשלעבודתה

בתערוכותיהליצורהחלהאשריסודותוגוונים.מרקם

זו...״.בתערוכהזיכוךלידיוהביאההקודמות,

ענבלמלכהעומדתאחרי,שנתיים2011בספטמבר

לבן״ביןסדרה,מאותהעבודותיחיד,בתערוכתלהציג

n'jnpi'nנוהובגלריהלאפותם", Noho gallery
והוקרההכרההיאההזמנהעצםניו-יורק.בצ׳לס

שםהציגהשכברהאמנית,עבודותשלולייחודלאיכות

קבוצתית.תערוכהבמסגרתאןשנתיים,לפני

ומפרגןתומךהכיהזוגבן)״מיקי,למיכאלנשואהמלכה

והיאשלי"(הנפלאים)״הילדיםוללירוןלגליואמאשיש״(

עמודישלקונסטרוקציותתכנוןמדורכראשמשמשת

אבללגברי,נחשבהמקצועהחשמל.בחברתחשמל,

הזדמנותבברזל"ב״טיפולומוצאתעליומתענגתמלכה

רמייה.בכלאמניתיצירתיותהרבהלהפעיל

ומעודןמורכביותרהרבהמשהוהיאבאישיותהמלכה

כפייםעבודתועוצמה,חוזקעםורכותנשיותמשלבת

ומימושםוהישגיםלאתגריםשאיפההרוח,ויצירתיות

מלטף,משיבדוגםיצוקברזלגםהיאהמיוחדת.בדרכה

זורםחשמלואכן,

וזורםידיהבכפות

הצילומית-ביצירה

שלה.אמנותית

לימודיבוגרתענבל,

בקאמרהצילום

פיתחהאונסקורה,

צילומיתטכניקה

ומורכבת,ייחודית

יציאההמאפשרת

צילוםמאובייקט

לעבראנושי

לי״חשובהמופשט:

שהטכניקהלהדגיש

אישיתהיאשלי

אותהופיתחתי

הצילומיםמחשב.עיבודיללאבסטודיו,עבודתיבמהלן

ופוקוסתאורהובאמצעותכסוף,מסןעםנעשים

הנכוןהשילובאתשיוצרותהשקיפויות,מתקבלות

מלכה.מסבירהתמונה״,לכל

קבוצתיותרבות,בתערוכותעבודותיהאתהציגהענבל

בתחוםלעסוקמרבההיאובחו״ל.הארץברחביויחיד,

קבוצתיתתערוכהיזמה2010ובדצמברהנשיות

WOMAN \< WOMAN7מאיטליה,צלמותעם

\>!בגלריהבפאריסשהוצגהוספרד,צרפתהולנד,
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משמעותלהעניקענבלשלליכולתהמשתאים"אנו

תחושתולעורררבכהקסםליצוררבה,כהסובייקטיבית

ענבללכאורה.פשוטיםכהבאמצעיםחולפת,בלתייופי

החלההרפתקנים,האוונגרדצלמישללמסורתשייכת

עכשווייםלמחדשיםועדקובורןלנגדוןמאלווין

פוס".ואדםסטיבנסוןדוידכגוןבצילום,

בתערוכהשתוצגנהלאפורים״,לבן"ביןהעבודותבסדרת

משתרעהלבןלדומיננטי.הלבןהצבעהופךבניו-יורק,

טקסטורלכעושרומצטייןגוונים,שלרחבמנעדפניעל

השונים,ייצוגיועלהלבן,צורניים.באמצעיםהמושג

תוםמנוגדיםואףמגווניםתרבותייםהקשריםמסמל

מאידך.ומוותאיןריק,מחד;וטוהררוחניותבתולים,

והיעדהאלאריקמסמלאינוענבלשלבעבודותיההלבן

הטוהר.אתהמרחב,אתהיש,אתדווקא

ביבהאמניתיוצרתהשונים,הלבןגוניבאמצעות

לתחושתעמימותהמשדרחללתפאורה,כעיןדמויותיה

נשיותדמויותהןעצמןהדמויותהחלומי.גבולעלהזמן,

מצבימקרינותהןהאמנית.על-ידימבוימותמעורטלות,

והתכנסותהפנמהממצבישונים,והלכי-רוחתודעה

כמיההתחושתעולהשמהםושלמות,שחרוררגעיועד

מושג.בלתילמשהווגעגוע

עסקתיהסדרות"במרביתהאמנית:מספרתיצירתהעל

העוסקהשלם״,זהביחדרק"כיבסדרההאדם.בנפש

K.OWבגלריהוהוצגהבזוגיות ASAבברצלונה

אנשיםביןיחסיםבמערכותהעוסקתבאור",״צללים

עבודותייאתביימתבתל-חילצילוםבמוזיאוןוהוצגה

לטבעמראהכעיןצפיתי,שבהןהרבותמההתבוננויות

קרובותלעיתיםופרשנותלרגשותייבהתאםהאנושי,

תוןהזדהות,מתוןהתרגשובתערוכההמבקרים

השונות.בעבודותהתבוננות

נושאאתמחדשלבחוןבחרתילאפורים׳לבןיבין״בסדרה

בגילכעת,יותרועודעצמובפנימרתקנושאהנשיות.

שחששתיהגדולהחששלחיהחמישיםשנותשאחרי

תפסהמקומוואתנמוגזהבגילהנשיותאובדןמפני

מתהליןליהנותבוחרתאניומאושרת.שלווההשלמה

למרותבחיי.שונותוהתפתחויותלמידהשלסופיאין

עצמיאתמוצאתאניהשנים,עםשקרוטבעייםשינויים

בחרתיזוראותמנקודתבחיי.שעברתייפההכיבגיל

.במקרהלאבחרתיוכךהנשיות,אתמחדשלבחון

הלבנים.בבדים

שונה.מאדוהואבלבןבחרתישבההראשונההסדרה"זו

בגזירהלסייענרתמומשפחתיבנישכללבןבדגליל

ותאורהשונההתייחסותדרשותליה,וכעיקרתפירה

בעבודותבראשיהמרכיבשהוא"האור"שונה.
11

הצריך

בהשתקפויותהלבןשלעוצמתובשלשונההתייחסות

ממכתנטולותהןכיערום,בדוגמניותבחרתיהשונות.

הרגשותאתלבטאכדיעצמנו,עלעוטיםשאנולבוש

השונים".

עמוד 4


