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ד״ר סמדר שפי 

מערבולת

מערבולת, המיצב של ליסה גרוס הוא מקום שנע, שנמצא, 

שמתפרק, שמתלכד, שעוצר את המבט. עשרות מתחלים 

של דקל כמו מרחפים באוויר, קשורים בחוטים דקיקים 

לרשת היורדת מהתקרה. 

את המילה "ַמְתָחל" לא הכרתי. התבוננתי ממושכות בעבודה 

של גרוס במהלך ביקורי בסטודיו, בלי לקרוא לחומר ממנו 

היא עשויה בשם. זו עבודה שמשתנה כל העת ומפעילה 

שרשרת אסוציאציות — ממחולות צעיפים ועד ציפורים או 

להקת דגים. החלקים האורגניים מהם היא עשויה הם כמו 

משיחות דיו באוויר, מעלים על הדעת קליגרפיה יפנית או 

אסלאמית, חומר שמנכיח תנועה.

חיפוש שם המרכיב שגרוס עושה בו שימוש כבר מספר 

שנים היה הכרחי כדי לרדת לצפונות העבודה. גרוס חקרה 

את המתחלים כחומר פיסולי, ובמערבולת מחייה אותם 

ומעניקה להם תנועה.
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מתחל הוא תרמיל, קשיח, עצי, העוטף את התפרחת במיני 

ד, מוגנת בתוכו והוא  דקלים שונים. התפרחת, המכונה ַמְכּבֵ

נפתח בתהליך איטי כשהפרחים מתאימים להאבקה. תפקיד 

המתחלים מסתיים לאחר ההאבקה ושלבי ההתפתחות 

הראשוניים של הפירות, התמרים, והם נושרים לקרקע או 

נכרתים על ידי המטפלים בדקלים. המתחלים הם כסירות 

זיכרון הנושאות מטען נביטה וצמיחה, התייבשות וקמילה.

מערבולת ממשיכה מסורת מודרנית של פסלים תלויים 

וקינטיים. בתחילת המאה העשרים מרסל דושאמפ הפך את 

הפסל התלוי לחלק מהשפה האמנותית כשם שעשה זאת 

ל–ready-mades. דוגמאות בולטות הן כף השלג שכותרתה 

 )In Advance of the Broken Arm( בטרם הזרוע השבורה

1915, ומתלה כובעים )Hat Rack( 1917. שניהם מתועדים 

תלויים בסטודיו הניו יורקי שלו ב–1917 ובהמשך הוצגו כך 

בתערוכות מוזיאליות. התליה של האובייקטים היומיומיים 

מהתקרה ניתקה אותם משימוש פרקטי ומאופן ההצבה 

המקובל וכך יצרה שינוי באופן בו אנו מתבוננים בהם.

אלכסנדר קלדר הוא האמן המזוהה ביותר עם הפיכת 

הפסל התלוי, הקינטי, לחלק אינטגראלי משפת האמנות 

המודרנית. מתחילת שנות ה–30 ועד סוף שנות ה–50 יצר 

שורת עבודות במדיה זו ורבות מהן הפכו לקלאסיקה 

מודרנית. דושאמפ, ידידו הקרוב של קלדר, היה הראשון 

שכינה אותם "מובייל" Mobiles. ברוח פורמליסטית כתב על 

המוביילים ז'אן–פול סארטר ב–1946 "המוביילים הם חגיגה 

פרטית, אובייקט שאינו מרמז על דבר אלא מעניק צורה 

לתנועות. אין למוביילים משמעות מעבר לעצמם, הם הווים. 

הם אבסולוטיים ..."*

מתחילת המילניום פסלים תלויים שקיבלו הכרה נרחבת, 

הידהדו את המסורת הצורנית של דושאמפ וקלדר אך 

התאפיינו בהבעת עמדה על סוגיות בעולם.

בדבר קוסמי )Cosmic Thing, 2002( דמיאן אורטגה 

)Damián Ortega( פרק מכונית חיפושית והרכיב אותה 

מחדש כשחלקיה תלויים מהתקרה מרוחקים זה מזה. 

הדיבור על "המכונית להמונים" שתוכננה כפרויקט לאומי 

בגרמניה הנאצית וכיום מיוצרת במקסיקו היה רחוק להיות 

אמירה ניטראלית. ב–2007 אורטגה יצר את שליט היקום 

)Controller of the Universe( העשויה כלי עבודה תלויים 

כהתייחסות למנגנוני כוח.

גרוס ניסחה במערבולת היגד פיוטי על מעגלי מציאות, 

תנועה שאפשר לחשוב עליה כהנכחה של אסוציאציות. 



דקלים )הכוונה ל"דקל" ז'אנרי. יש למעלה ממאתיים סוגי 

דקלים( הם עצים טעונים סימבולית: ביוון וברומא היו סמל 

ניצחון. איקונוגרפיה זו אומצה על ידי הנצרות: אירוע כניסתו 

של ישו לירושלים כמנצח מצוינת שבוע לפני הפסחא ב”יום 

ראשון של הדקלים" )Palm Sunday(. המונים, מספרים 

האוונגליונים, קיבלו את פניו בנפנוף ענפי דקל.

ביהדות לדקל תפקיד פולחני: הלולב )ענף דקל לפני 

שנתפרדו העלים(, הוא אחד מארבעת המינים עליהם 

מברכים בסוכות. התמר, פרי הדקל, נזכר בשבעת המינים 

בהם נתברכה ארץ ישראל. הזיהוי של הדקל והיהדות ניכר 

גם בכך שעל מטבע רומי שהוטבע לאחר במרד הגדול, ב–71 

לספירה, תוארה יהודה כאישה בוכייה לרגלי עץ דקל תחת 

הכותרת “יודיאה קאפטה" )יהודה השבויה(. 

באסלאם ובדתות נוספות הדקל נחשב לסמל שלום. דקלים, 

כמו שיירות גמלים, הפכו לסטריאוטיפ של המזרח הבלתי 

משתנה באין סוף דימויים אורינטליסטים. 

המבט משוטט בתוך מעגלי המתחלים במערבולת בחיפוש 

אחר מרכז, אחר עין הסערה, מקום של שקט. גרוס לא יצרה 

מקום שכזה, והמבט אינו מוצא מנוח. המתחלים מסתירים 

חלקים זה של זה, מתנגשים כשרוח מנשבת בחוטים 

הדקיקים להם הם קשורים.

האופי המדיטטיבי של העבודה צפון באיזון בין ריבוי ופרטים, 

תנועה וכמעט ריחוף, באובייקטים שמקבלים חיות חדשה. 

המתחלים, שנראים לעיתים מתגלגלים בשבילים מאובקים, 

ואפילו שמם לא מוכר, עברו הטמרה לצורות כמעט לא 

גשמיות, תמציות תנועה, כתווים של מוסיקה שאינה נשמעת. 

העבודה של גרוס יוצרת אסוציאציה לדקל על שלל 

משמעויותיו ולהיסטוריה של פסלים תלויים לאורך המאה 

הקודמת והשנים האחרונות. מערבולת היא סגורה וגם 

פתוחה לרוח, למבט, לאוושות, מעגל בטוח של חוסר וודאות, 

של קמילה בתנועה מקסימה ביופייה. 

* “Un Mobile: une petite fête locale, un objet défini par 

son mouvement et qui n’existe pas en dehors de lui…”  

—— Jean-Paul Sartre, “Les Mobiles des Calder,” 

from Alexander Calder: Mobiles, Stabiles, Constellations, 

exhibition catalog (Paris: Galerie Louis Carré, 1946), 9.
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have become a stereotype of the unchanging 

East in an infinite number of orientalist images.

Gross uses only part of the palm, a familiar but 

uncommon image. The spathe has a relatively 

short lifetime and lacks the aura of the palm 

tree. The work takes the spathes out of their 

context and transforms them into art, like 

Duchamp’s shovel and hat rack. They become 

conveyers of memories reciting a story of 

growth and separation.

The viewer’s gaze wanders through the circuits 

of spathes in a search for the center, attempting 

to track the eye of the storm, a place of calm. But 

Gross did not create such a place, and the gaze 

does not find its peace. Some suspended spathes 

conceal others. Parts collide in a breeze, bringing 

to mind the sound of wind chimes, so delicate 

as to be inaudible.

Lisa Gross’s installation generates associations 

to the palm with all its meanings, and to the 

history of suspended kinetic sculpture. The 

artwork itself is an autonomous entity open 

to the wind, the gaze and the murmur. It is 

a safe circle of uncertainty, of fading away in 

enchantingly beautiful movement.

* “Un Mobile: une petite fête locale, un objet défini par 

son mouvement et qui n’existe pas en dehors de lui…”  

— — Jean-Paul Sartre, “Les Mobiles des Calder,” 

from Alexander Calder: Mobiles, Stabiles, Constellations, 

exhibition catalog (Paris: Galerie Louis Carré, 1946), 9.

Lisa Gross, Turmoil (detail), 2015, dimensions variable



with symbolism. In ancient Greece and Rome, 

palms symbolized victory. Christianity adopted 

this iconography, and the Gospels describe how 

the masses greeted Jesus on his triumphal entry 

into Jerusalem waving palm fronds on what 

became known as Palm Sunday.

In Judaism, the palm has a ritual role: a palm 

branch with unseparated leaves is the lulav, 

one of the Four Species upon which Jews recite 

a blessing daily throughout the Succot holiday 

(Tabernacles). The fruit of the date palm is one 

of the biblical Seven Species with which the 

Land of Israel is blessed. The identification of 

Judea with the palm is visible on the Roman 

coin minted after the collapse of the Great 

Revolt against Rome in 71 CE. The inscription 

Iudea Capta (Judea captured) appears over the 

image of Judea personified as a woman weeping 

under a palm tree.

In Islam and other religions, the palm is a 

symbol of peace. Palms, like camel caravans, 

does not ‘suggest’ anything. Mobiles haves no 

meaning beyond themselves. They are. They are 

absolute.”*

Since the new millennium, suspended 

sculptures, resonating with the Duchampian 

and Calderian formal traditions, have been 

characterized by taking a stance on various 

global issues. Damián Ortega’s Cosmic Thing 

(2002) featured a disassembled Volkswagen 

“Beetle” recomposed in the air with its parts 

suspended on wires. The reference to the 

“automobile for the masses,” a national project 

in Nazi Germany and now manufactured in 

Ortega’s native Mexico, is far from neutral. 

Ortega’s Controller of the Universe (2007), 

made from work tools, generated a discourse on 

power relations.

Lisa Gross formulated a poetic statement on 

reality and movement in which numerous 

associations are omnipresent. The palm, a term 

for more than 200 genera of species, is laden 



readymades and suspended sculptures. Two 

of the most familiar examples are the snow 

shovel exhibited as In Advance of the Broken 

Arm (1915) and Hat Rack (1917), documented 

in photographs of his New York studio in 1917, 

and later exhibited in museums. Suspending 

everyday objects from the ceiling disrupted 

them from their practical function and usual 

placement. Duchamp changed the way we 

observe objects and transfigured them, 

introducing them into the realms of art.

Duchamp’s close friend, Alexander Calder, is 

most identified with making suspended kinetic 

sculpture an inseparable part of the language 

of modern art. From the early 1930s through 

the 50s, he created a series of works in this 

medium, many of which have become modern 

classics. Duchamp was most probably the first 

to coin the word “mobiles” referring to the 

kinetic artworks. Jean-Paul Sartre wrote in 

1946, “A mobile is a sort of private party, an 

object defined by its own movement…A mobile 

been using in her work for several years. And 

yet, the search for its name became the sine qua 

non for decoding the meanings of the work. The 

spathe is a kind of woody enclosure, a botanical 

element protecting the area where the palm’s 

flower cluster emerges, which then opens 

gradually at the pollination stage. The role of 

the spathe ends after the early developmental 

stages of the dates, as they fall to the ground 

or are harvested. Thus, the spathes embody 

memories of budding and growth as well as 

desiccation and withering. Gross has studied the 

spathes, explored their use in her sculpture, and 

in Turmoil she resuscitates and animates them. 

The spathes, unnamed objects often seen rolling 

down dusty roads, are now transformed into 

nearly immaterial forms, essences of movement, 

like notations for silent music.

Turmoil belongs to the modern tradition of 

suspended and kinetic sculpture dating from 

the early 20th century, when Marcel Duchamp 

created a new language of sculpture with his 



Dr. Smadar Sheffi

Turmoil

Turmoil, an installation by Lisa Gross, is a place 

that moves, breaks down, comes together, 

stops one’s gaze. Dozens of spathes—palm tree 

pods—seem to hover in the air, suspended on 

transparent lines hanging from a metal grid 

near the ceiling. The work changes constantly, 

activating a chain of associations from dance of 

the veils to a flock of birds or a school of fish. 

The organic components seem to be airborne 

ink brushstrokes, evoking Japanese or Islamic 

calligraphy, making motion palpable.

The botanical term “spathe” was unfamiliar to 

me. I spent many a studio visit looking at the 

work, without naming the material Gross has 

Lisa Gross | Turmoil
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