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30x40 , אקריליק על בד,2014 ,)שיני בנים (פרט
Children’s Teeth (detail), 2014, acrylic on canvas, 40x30
13

12

15

14

)15-14(

120x70 , אקריליק ושמן על בד,2015 ,)שלוש עשרה אבנים (פרט
Thirteen Stones (detail), 2015, acrylic and oil on canvas, 70x120
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מחשבות על רישום מדעי בעבודותיה של טל ירושלמי
שברי חרסים ,עלי כותרת של פרחים ,קשקשי דגים ,נוצות ציפור נדירה ושרירי יד קטועה .אובססיית
הקטלוג של המאה התשע–עשרה מילאה ספרים עבי כרס באלפי איורים של חוקרים שביקשו לסווג את העולם
ִ
ולמספר אותו ,להעניק לו שם ומקום ביקום.
הרישום המדעי ,בהיותו האמצעי העיקרי לתיעוד חזותי קודם להמצאת המצלמה ,הוא חלק בלתי נפרד
מתהליך המיון של המציאות הידועה למדע המודרני .תומאס גארנט הנרי ג׳יימס ( ,)Jamesששימש כאוצר
ומנהל אוסף העתיקות המצריות של המוזיאון הבריטי בשנות החמישים של המאה העשרים ,כתב :״אם דעתכם
באמת נתונה לאופן שבו נצבר ונאסף הידע שלנו על אודות מצרים העתיקה במאתיים השנה האחרונות,
תגלו עד מהרה שהתוספות המשמעותיות אינן של הארכיאולוגים האמונים על חפירת העתיקות כי אם של
אותם עובדים חסרי שם ,חובבים או מקצועיים ,שעמלו במסירות ובצניעות על תיעוד והעתקת המונומנטים
והכתובות״.
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ג'יימס מעלה נקודה מעניינת ,והיא :האנונימיות העקבית כמעט של אותם ציירים ורשמים במפעל הפקת
הידע המערבי .במשך מאות שנות מחקר מדעי ,תיעדו רשמים וציירים את גילוי העולם וקטלוגו על ידי
חוקרים ומדענים .נדמה שאי אפשר להפריד בין אותם גילויים גיאוגרפיים ,זואולוגיים ,בוטניים או
ארכיאולוגיים של המאות האחרונות לבין היד הרושמת ברקע ,העומלת על תרגומם לצבע על גבי הנייר.
וקטלוג חזותי .אפשר
ציוריה של טל ירושלמי הם כיצירי כלאיים באותו תהליך היסטורי מצטבר של ארגון ִ
להבחין בהם ביד המכוונת ,המחקרית ,שפעולתה נובעת מתוך הממצאים המדעיים ונתוני המחקר ולצידה
אנו מזהים את היד ״שאינה יודעת״ ,המתקדמת בעמלנות אל עבר הלא ידוע והבלתי מוכר .במעין ריקוד
תמידי ,משוחחים הציורים עם ההיסטוריה של המחקר המדעי המודרני .שברי אבנים ,פיסות חבלים וקרעי
אריג נאספים לקומפוזיציות סדורות המקיימות הגיון משל עצמן ,כמו חלק מתהליך ארגון מחקרי שאת
מהותו איננו יודעים ואת תוצאותיו לא נדע .עבור ירושלמי ,הציור אינו תם עם סיומו של המחקר המדעי,
בס ֶפרה משל עצמו והוא בבחינת תוצר לוואי של תהליך התרגום הציורי .ירושלמי
אלא ממשיך ומתקיים ְ
מתחקה ומשתמשת בשפה החזותית של הרישום המתעד ,אך בדרכה מייצרת פרשנות על אותה שפה מחקרית.
הפרשנות שהיא מנסחת חורגת אל עבר מציאות מעורבת ,שבה ההיסטוריה של המדע (או שמא נדייק ונאמר:
ההיסטוריה של הרישום המדעי) נארגת אל תוך תחום שיפוטו של הציור :אזור של אחיזות עיניים וגבולות
פרומים ,שבו מתודולוגיות מדעיות מתרופפות אל מול הדימוי המצויר שנענה לחוקיות משלו ,שאינה
מצייתת לחובת ההוכחה שאליה מחויב המדע.

 1הציטוט מופיע אצל:

Barbara Fash, “Beyond the Naked Eye,” in Past Presented: Archaeological Illustration and the
Ancient Americas, Joanne Pillsbury (Ed.), (Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, 2012).
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על אבנים
הארכיאולוגיה היא מדע החסר .בפנייתה אל העבר הלא כתוב היא מסיקה את מסקנותיה מתוך התבוננות
אמפירית בדומם ששרד ובסביבה שממנה יצא 2.כאשר הוא מופרד מן ההיסטוריה המקומית שלו ,הפריט
הארכיאולוגי  -בין אם מדובר בכד חרס שבור או בשרשרת עתיקת יומין  -נותר מנותק מהקשר ,מרחף ללא
חיבור אל המקום והזמן שבהם נוצר.
עד למאה התשע–עשרה ,פריטים ארכיאולוגים נאספו על פי רוב בשל ערכם האסתטי או ההיסטורי :כתבי
יד נדירים ,חותמות או מטבעות זהב עתיקים אוגדו באותם ״חדרי פלאות״ מפורסמים ,יחד עם כל דבר
שסומן כבעל חשיבות אקזוטית או מסתורית .כל זאת השתנה עם אוגוסט פיט ריברס ( ,)Riversמייסדה של
הארכיאולוגיה המדעית והוגה שיטת הקטלוג הצורני .בניגוד לקודמיו ,טען ריברס שכל חפץ שנמצא באתר
החפירות הוא בעל ערך וייחס חשיבות גם לפריטים שאינם יפים או מעניינים צורנית .בכך למעשה סלל את
הדרך למתודולוגיה אשר רואה את הממצא הארכיאולוגי כחלק מסך כל ההיסטוריה המצטברת.
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בפנייתה אל הארכיאולוגי ,מנתקת ירושלמי את האובייקט מן ההיסטוריה המקומית שלו ומבקשת לבחון
אותו מחדש דרך תרגומו לאובייקט מצויר יחידני .במקביל ,היא סוטה ממסורת הקטלוג של ריברס במטרה
לייצר סדר חדש ,שבו הפריט הארכיאולוגי אינו נבחן כחלק מסדרה ,אלא כגילום יחידאי של היסטוריה
שאת רזיה יש לבחון מתוכה עצמה.
אחד הדימויים החוזרים בעבודותיה של ירושלמי בשנים האחרונות הוא אבני הצור .מסותתות חלקית או
שבורות ,האבנים המתוארות נעות בין הפונקציונלי לסתום .לרגעים הן מתגבשות לידי דימוי שימושי :ראש
()23

ערימה (אדום) ,2017 ,אקריליק ושמן על נייר35x45 ,
Pile (Red), 2017, acrylic and oil on paper, 45x35
()25-24

חמישה חבלים ושלוש אבנים (קשת) ,2017 ,אקריליק ושמן על בד150x135 ,
Five Ropes and Three Stones (Rainbow), 2017, acrylic and oil on canvas, 135x150
()27-26

עשרים ואחד אבנים ומקלות ,2017 ,אקריליק ושמן על בד120x100 ,
Twenty-One Stones and Sticks, 2017, acrylic and oil on canvas, 100x120
()29-28

פלייסמט מס( 1 .פרט) ,2016 ,אקריליק ושמן על בד180x180 ,
Placemat no. 1 (detail), 2016, acrylic and oil on canvas, 180x180

של חץ ,אבן לחיתוך או משטח להדלקת אש .לעיתים הן נותרות חסרות כל ייחוד ,אבנים אקראיות שנאספו
לאורך הדרך .בפעולתה העמלנית ירושלמי חוצבת בצבע ומייצרת מתוכו את נפח האבן .פעולת הגילוף
משכפלת את פעולת הסיתות של האבן הפרהיסטורית וחושפת את תלת ממדיותה על פני השטח של הציור,
כאילו היא עצמה גילפה אותה.
ירושלמי משחקת משחק כפול ,שבו היא מבקשת להיות בה בעת החוקרת והמייצרת .דרך טכניקת הציור היא
מתחקה אחר ההיסטוריה העלומה של האובייקט .בתחום הארכיאולוגיה הניסויית ,הפריט הארכיאולוגי
מנותח באמצעות הדמייה של דרך ייצורו או אופן השימוש בו בזמן הווה (למשל ,שימוש בצבעים ובטכניקות
ציור קדומים על מנת לשחזר ציורי מערות) .באופן דומה ,גם פעולת הציור בעבודותיה של ירושלמי משמשת
ככלי מחקר גופני ,שדרכו היא מבינה את מבנה החפץ ומבקשת לעשות את שהמחקר המדעי מתקשה לעשות:
לחוות עבר והווה בו–זמנית .דרך אופן ציורה מגיע ומתגשם עברה של האבן הפרהיסטורית ופוגש את
המצאתה מחדש כאבן מצוירת .הצופה בציור אבן הצור אינו מתבונן בהעתק של אבן צור ,וגם לא בתרגומה
לציור אלא ביצירה חדשה של אבן צור ,שנעשית דרך גילוף במרקם הצבע של מצע הציור.

()31-30

אוסף מס ,2017 ,2 .אקריליק ושמן על בד220x150 ,
Assembly no. 2, 2017, acrylic and oil on canvas, 150x220
()33-32

אוסף מס ,2017 ,1 .אקריליק ושמן על בד220x160 ,
Assembly no. 1, 2017, acrylic and oil on canvas, 160x220
34

 .Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition 2נשלף מאתר המילון בתאריך
.28.11.2017
Dan Hicks, "Characterizing the World Archaeology Collections of the Pitt Rivers Museum" in Dan 3
Hicks and Alice Stevenson (Eds.), World Archaeology at the Pitt Rivers Museum: a Characterization
(Oxford: Archaeopress, 2013), pp. 1-15.
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לארוג אל תוך הזמן
בקרב אנשי שבט הנאוואחו באמריקה הצפונית נפוצים סיפורים על אשת העכביש ,דמות קמאית השוכנת
מעבר לזמן ולמרחב ,אלפי ידיה טוות בנול הענקי של הבריאה ,אצבעותיה נעות ומרפרפות בין אינסוף
אפשרויות המציאות של החיים ,יוצרות סיפורים חדשים ופורמות סיפורים שעבר זמנם .בעשרות זוגות
עיניה יודעת היא את מה שהיה ואת מה שיהיה .היא המספרת הגדולה ,השומרת על תנועתו הבלתי פוסקת של
היקום ,בעודו מתהווה אל תוך הקיום הפיזי.
אשת העכביש היא זו שלימדה את האנשים כיצד לארוג ,והם בתמורה ממלאים את חובם אליה על ידי הותרת
חור שגודלו כגודל עכביש במרכז כל אריג שיצרו .כאשר הגיעו הסוחרים האירופאים ליבשת וסירבו לקנות
את האריגים בגלל החור שבמרכזם ,עברו בני הנאוואחו לטוות ״קווי רוח״ בצורת חוט דק שנמשך ממרכז
היצירה לגבולות האריג ,כדי לסמן לאשת העכביש את דרכה.
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מלאכת האריגה היא אחת מאומנויות המלאכה הקדומות ביותר .כמו מיתוסים וסיפורים רבים אחרים
השזורים בה ,דמותה של אשת העכביש באה לספר לנו סיפור גדול יותר  -כזה הדובר את שפתם של בני
האדם שיצרוה .בסדרה של ציורי אריגים פונה ירושלמי לעסוק באותן מיתולוגיות .היא מרכיבה אותם טפח
אחר טפח ,מתעקשת לתאר כל שינוי ,גוון ופרט באריג .מורכבות האריגה ,רגעי הפרימה והקשירה ,עיצוב
הדוגמה מקבלים כולם את הטיפול הדקדקני ביותר .היא מתבוננת באריג כמעין מפת דרכים סבוכה ,שאותה
היא מבקשת להבין דרך ציורה ,וכמו אשת העכביש ,מפלסת את דרכה בתוך תבניות העיצוב הטבועות בתוכה,
מחפשת את אותו חור שדרכו תוכל לצאת ולהיכנס.
האריג הוא בין הראשונים להיהרס במרוצת הזמן ,שני רק לריקבון רקמות הגוף .פרומים או קרועים
בחלקם ,מלאי חורים ומכורסמים ,האריגים המצוירים משמרים את כל שנותר מעשרות ידיים שעמלו וטוו
במשך ימים וחודשים .בטיפולה המסור ,מתחברת האמנית אל אותם פריטים מהוהים וסורקת אותם בחיפוש
אחר עורקים של משמעות .האריג הוא עדות לחיים ,היא טוענת ,הוא מספר סיפור שאבד בנבכי ההיסטוריה
()39-38

אך שרד צורנית בדמות תבנית אריגה ,גריד או לקסיקון צבעים .בשיחותיה הארוכות עם אותה אומנות

אריג סגול ,2017 ,אקריליק ושמן על בד100x100 ,
Purple Cloth, 2017, acrylic and oil on canvas, 100x100

עתיקת יומין ,היא דולה את רסיסי התרבויות שהתעקשו להיטמע בחוטי הבד .אין היא יכולה להבין את

()41-40

אריג פשתן ,2017 ,טכניקה מעורבת על קיר ,315x180 ,מראה הצבה בתערוכה חול בעין
גלריה חזי כהן ,אוצרת :עפרה חרנ"ם2017-2018 ,
Linen Cloth, 2017, mixed media on wall, 180x315,installation view at the exhibition
Sand in the Eye, Hezi Cohen Gallery, curator: Ofra Harnam, 2017-2018

המדובר; השפה אינה שפתה והיא מחקה בגמגום את פיסות המשפטים הצורניים שמופיעים על גבי הבד
ששרד ,רגע לפני פרימתם הסופית בידיה העמלות של אשת העכביש.

()43-42

מראה הצבה בתערוכה חול בעין ,גלריה חזי כהן ,אוצרת :עפרה חרנ"ם2017-2018 ,
Installation view of the exhibition Sand in the Eye, Hezi Cohen Gallery
curator: Ofra Harnam, 2017-2018
()45-44

מראה הצבה בתערוכה חול בעין ,גלריה חזי כהן ,אוצרת :עפרה חרנ"ם2017-2018 ,
Installation view of the exhibition Sand in the Eye, Hezi Cohen Gallery
curator: Ofra Harnam, 2017-2018
46

Raymond Friday Locke, The Book of the Navajo (Los Angeles, CA: Mankind, 1976). 4
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50

)50(

80x140 , אקריליק ושמן על בד,2015 ,)שטיח מעוינים (פרט
Diamonds Rug (detail), 2015, acrylic and oil on canvas, 140x80
)51(

8x80x137 , טכניקה מעורבת על קיר,2017 ,רצועה
Strip, 2017, mixed media on wall, 137x80x8
)53(

120x170 , אקריליק ושמן על בד,2015 ,) ענף וצמה (פרט, חבל,שתי אבנים
Two Stones, Rope, Frond, and Braid (detail), 2015, acrylic and oil on canvas, 170x120
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הציור של החדש
כיצד הרגיש סידני פרקינסון ( ,)Parkinsonהצייר הרשמי של ספינת המסע של ג׳יימס קוק אל מול
מראות הנופים הבתוליים של חופי ה״טרה אוסטרליס״ ,שלא נודעה לאף אירופאי לפניו? או הווארד קרטר
( ,)Carterהארכיאולוג שהתפרסם בזכות גילוי קברו של תות ענח' אמון ,בעת ביקורו הראשון במצרים
והוא בן  ,17כצייר ורשם המשלחת הארכיאולוגית של החברה לחקר מצרים? ומה לגבי קונרד מרטנס
( ,)Martensצייר המשלחת וחברו ובן לווייתו של צ׳ארלס דרווין במסעם לאורך חופי דרום אמריקה?
המשותף לכל האישים הללו הוא לאו דווקא ידיעתם בתחומי הביולוגיה או הארכיאולוגיה ,כי אם היותם
העין הצופה אל עבר העולם החדש שאותו ביקרו והיד שתרגמה והנציחה את אותם מראות חד–פעמיים.
ההיסטוריה של הרישום המדעי קשורה קשר הדוק לסדרת שינויים ומהלכים היסטוריים ,אשר השפיעו על
נראותם והיכחדותם של החיים שאותם ביקש לתעד .מסעות הגילויים של המאות השמונה–עשרה והתשע–עשרה
בשם קידמת המדע חשפו את האדם המערבי אל אותה ״טרה אינקוגניטה״ שעד כה לא הייתה ידועה לו ,אך
בעצם גילויה שינו אותה כליל .מינים וצורות של פלורה ופאונה ,כמו גם הקהילות האנושיות אשר תועדו
במהלך מסעות אלו ,נאלצו להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים ,האקלימיים והתרבותיים שהביא עמו האדם
הלבן ,שלעיתים אף הובילו לצמצומם או היעלמותם המוחלטת .הרישום התיעודי הוא יותר מכל שריד של
המפגש הרה הגורל בין תרבויות וצורות קיום שונות ,ושל הרשם או הצייר כעד המביט לראשונה באותה
התנגשות ומנסה להבינה בעזרת ארגז המושגים שעומד לרשותו.
יש משהו מרתק בצפייה באותם שרידים של חקירה ראשונית .יותר משהם מעידים על הפריט המתואר הם
מעידים על האדם המצייר ועל התרבות שממנה הגיע .ציוריה של ירושלמי פונים אל שרידים של קיום בר–
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אבן ארוכה מס ,2015 ,1 .אקריליק ושמן על בד150x40 ,
אבן ארוכה מס ,2015 ,2 .אקריליק ושמן על בד150x40 ,
Long Stone no. 1, 2015, acrylic and oil on canvas, 40x150
Long Stone no. 2, 2015, acrylic and oil on canvas, 40x150

חלוף ומסדרים אותם יחד לידי קומפוזיציה חדשה .אבנים ,קרעי אריג או חתיכות עץ גדומות  -החומר
האורגני צובר בתוכו ידע אשר נחקק בצורתו ובאפיונו הפיזי .הציור בתורו ,מאמץ תפקיד של התבוננות
באותו צביר ידע ובחינה מחודשת שלו .במובן זה ,אין צורך לצאת לעוד מסעות גילוי אל מעבר להרי החושך;
בשם המדומיין כי אם במפגש יום יומי עם ממד ההווה המתמשך ,בעולמן של אבנים ופיסות
החדש אינו נמצא ָ
ציביליזציה שנמצאו בחצרה האחורית של ההיסטוריה האנושית.
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שני חבלים ,בול עץ ,אבן ומגן ,דיפטיך 2015 ,אקריליק ושמן על בד180x100, 160x30 ,
Two Ropes, Tree Trunk, Stone, and Shield, diptych, 2015 acrylic and oil on canvas, 100x180, 30x160
()59-58

שתי מחרוזות ,ענף ,צמה ,חבל ,בול עץ ,אבן ומשקולת ,2015 ,אקריליק ושמן על בד170x120 ,
Two Necklaces, Frond, Braid, Rope, Tree Trunk, Stone, and Whorl, 2015
acrylic and oil on canvas, 120x170
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שתי אבנים וענף ,2015 ,אקריליק ושמן על בד150x120 ,
Two Stones and Frond, 2015, acrylic and oil on canvas, 120x150
()63-62

שני חבלים ,שתי אבנים ,משקולת וענף ,2015 ,אקריליק ושמן על בד150x110 ,
Two Ropes, Two Stones, Whorl, and Frond, 2015, acrylic and oil on canvas, 110x150
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Painting the New
How did Sydney Parkinson, official artist and illustrator of James Cook’s voyage,
feel when the views of the virginal shores of Terra Australis, never before seen
by any European, first appeared before him? Or Howard Carter - the archaeologist
who became famous after discovering the tomb of Tutankhamun - in his first visit
to Egypt at the age of 17 as an artist and illustrator of an excavation of the Egypt
Exploration Fund? And what about Condard Martens, painter of the expedition of his
friend Charles Darwin, as they sailed along the coast of South America?What all these
people have in common is not necessarily their knowledge of biology or archeology,
but rather the fact that they served as the eye that witnessed the new world that they
visited, and as the hand that translated and captured these singular views.
The history of scientific illustration is intimately linked with a series of
historical changes and shifts that affected the visibility and disappearance of the
life that it wished to record. The eighteenth and nineteenth century expeditions to
new lands in the name of the advancement of science, exposed Western man to “terra
incognita”, which was unknown to him thus far, but by its very discovery completely
transformed it. Species of flora and fauna, as well as the human communities that
were documented in those expeditions, had to adapt to the demographic, climate,
and cultural changes that white man brought about, which sometimes even led to
their demise. Documentary drawing is more than anything a residue of this fateful
encounter between different cultures and forms of existence, and the artist or
illustrator as the first witness to that collision, who tries to understand it with
the set of tools at his disposal.
It is fascinating to observe these remainders of an initial exploration. More than
they attest to the item they portray, they attest to the person who painted it and
to the culture that originated it. Yerushalmi’s paintings turn to the remains of
an ephemeral existence and arrange them together into a new composition. Rocks,
pieces of textile, or wood, the organic material accumulates knowledge inscribed
in its physical characterizations and shape. Painting, in turn, assumes the role of
observing this reservoir of knowledge and reexamining it. In this respect, there is
no need to embark on faraway expeditions to the edges of the world. The new is not
found in an imaginary “there” but rather in the daily encounter with the continuous
present, the world of rocks and pieces of civilization found in the backyard of human
history.

)67(

70x100 , אקריליק ושמן על בד,2015 ,גרניט
Granite, 2015, acrylic and oil on canvas, 100x70
)69-68(

160x160 , אקריליק ושמן על בד,2016 ,)שש מחרוזות וחרוז (פרט
Six Necklaces and Bead (detail), 2016, acrylic and oil on canvas, 160x160
)71-70(

270x150 , אקריליק ושמן על בד,2016 ,)שמונה מחרוזות (פרט
Eight Necklaces (detail), 2016, acrylic and oil on canvas, 150x270
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2016 , אבן צור ומקלעת, קרש, ענף, שני חוטים, שתי משקולות, שלוש מחרוזות,שלושה חבלים
130x160 ,אקריליק ושמן על בד
Three Ropes, Three Necklaces, Two Whorls, Two Strings, Branch, Plank, Flint Stone, and Braid, 2016
acrylic and oil on canvas, 160x130
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180x160 , אקריליק ושמן על בד,2016 , סליל ואבן חן, חבל,חמש מחרוזות
Five Necklaces, Rope, Reel, and Precious Stone, 2016, acrylic and oil on canvas, 160x180
)81-80(

260x170 , אקריליק ושמן על בד,2016 ,אבן שחורה
Black Stone, 2016, acrylic and oil on canvas, 170x260
)82(

180x180 , אקריליק ושמן על בד,2016 ,) (פרט2 .פלייסמט מס
Placemat no. 2 (detail), 2016, acrylic and oil on canvas, 180x180
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Weave into the Fabric of Time
The Navajo people in North America tell the story of the Spider Woman, a primal figure
that exists beyond time and space, her thousand hands spinning at the giant loom of
creation, her fingers moving and fluttering between the infinite possibilities of
life’s reality, creating new stories and unraveling obsolete ones. With her dozens of
eyes, she sees what has been and what will be. She is the great narrator who maintains
the incessant movement of the universe as it emerges into existence. The Spider
Woman taught humans how to weave, and in acknowledgement of this debt they leave a
spider-sized hole in the center of each cloth. When European merchants first arrived
in the continent and refused to buy the blankets because of the hole at their center,
the Navajo weavers replaced it with a “spirit outlet” - a thin line that runs from the
center of the cloth to its borders, delineating the spider’s path.4
Weaving is one of the earliest crafts in human history. Like many other myths and
tales surrounding it, the figure of the Spider Woman wishes to tell us a bigger
story - one that speaks the language of the people who created it. Yerushalmi takes
on these mythologies in the series of paintings of cloths. She composes them little
by little, insisting on the portrayal of every change, hue, and detail in the textile.
The complexity of weaving, the moments of unraveling and tying, the design of the
pattern, all receive the most meticulous treatment. She looks at the cloth as a kind
of an intricate road map, which she attempts to decipher through painting, and like
the Spider Woman, makes her way through the design patterns, searching for the hole
through which she can get in and out.
Textile is among the first to succumb to the ravages of time, second only to the decay
of body tissues. Unraveled or partly torn, full of holes and eaten by rodents, the
painted textiles preserve all that is left of the dozens of hands that toiled and
weaved for days and months. In her devoted care, the artist connects to the threadbare
items, scouring them in search of veins of meaning. The textile is a testament of
life, she claims; it recounts a tale that was lost in the recesses of history yet
survived as a weaving pattern, a grid, or color lexicon. In her long conversation with
this ancient craft, she salvages the fragments of culture that persistently embedded
themselves in the threads. She cannot understand what they are saying - the language
they speak is not her own, and so she awkwardly recreates the fragments of formal
sentences on the surviving textile, a moment before they final unraveling by the
toiling hands of the Spider Woman.

4 Raymond Friday Locke, The Book of the Navajo (Los Angeles, CA: Mankind, 1976).
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)90(

60x70 , אקריליק ושמן על בד,2017 ,) אבן וחבל (מים,שני מקלות
Two Sticks, Stone, and Rope (Water), 2017 acrylic and oil on canvas, 70x60
)91(

50x60 , אקריליק ושמן על בד,2017 ,)שלושה מקלות (הר
Three Sticks (Mountain), 2017, acrylic and oil on canvas, 60x50
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40x30 , אקריליק על בד,2014 ,)שיני בנים (פרט
Children’s Teeth (detail), 2014, acrylic on canvas, 30x40
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On Rocks
Archeology is the study of what is not there: faced with the unwritten past, it draws
its conclusion from empirical observation of the inanimate objects that survived,
and the world from which they came.2 Removed from its local history, the archeological
finding, be it pottery fragments or an ancient necklace, remains detached, drifting
without any roots to connect it to the time and place in which it was made.
Until the nineteenth century, archeological artifacts were mostly collected for
their aesthetic or historical value: rare manuscripts, ancient seals, and gold coins
were kept in the famous “curiosity cabinets,” along with anything else perceived as
exotic or mysterious. All this has changed with Augustus Pitt Rivers, a pioneer of
scientific archeology and inventor of typological cataloguing method. In contrast
with his predecessors, Rivers maintained that any object found at an excavation
site has value, and attributed importance to artefacts that are not beautiful or

Yerushalmi plays a double game, striving to be at once both researcher and maker. Her
painting technique allows her to follow the trail of the artefact’s unknown history.
In experimental archeology, the analysis of the artefact is carried out by simulating
its manufacturing or usages (using ancient paints and painting techniques to
recreate cave paintings is one such example). In a similar vein, the act of painting
in Yerushalmi’s works serves as a physical means of exploration, through which she
understands the structure of the object and wishes to accomplish what scientific
research struggles to do: experience the past and the present concurrently. Through
her manner of painting, the past of the prehistoric rock materializes and meets its
re-invention as a painted rock. The viewer who looks at the painting of the flint
rock is not looking at a copy of the flint, nor at its translation into painting, but
rather at the creation of a new flint rock, executed by carving in the texture of the
painting’s surface.

interesting formally. With that, he in fact paved the way to a methodology that sees
the archeological finding as part of accumulative history as a whole.3
As she turns to the archeological, Yerushalmi extricates the artefact from its local
history, wishing to re-examine it by translating it into a single painted object. At
the same time, she deviates from Rivers’s typological tradition in order to produce
a new order, one where the archeological object is not examined as a part of a series,
but as a singular embodiment of history, whose secrets should be deciphered from
within itself.
One of the recurring images in Yerushalmi’s works in the last couple of years is
flint rocks. Half formed or broken, the depicted rocks range from the functional to
the inscrutable. At times they crystalize and form a practical image: an arrowhead,
hand axe, or a surface for lighting fire. Other times they remain nondescript, random
rocks collected along the way. She painstakingly carves in the paint, shaping the
volume of the flint rock. The act of carving replicates the act of chiseling the
prehistoric flint, and exposes its three-dimensionality on the surface of the
painting, as if it had carved itself.

2 Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Retrieved from the dictionary
website on 28.11.2017.

3 Dan Hicks, "Characterizing the World Archaeology Collections of the Pitt Rivers Museum" in Dan

Hicks and Alice Stevenson (Eds.), World Archaeology at the Pitt Rivers Museum: a Characterization
(Oxford: Archaeopress, 2013), pp. 1-15.
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30x42 , אקריליק ושמן על נייר,2017 ,)פורמייקה חומה (פרט
Brown Formica (detail), 2017, acrylic and oil on paper, 42x30
)106(

30x42 , אקריליק ושמן על נייר,2017 ,פורמייקה אדומה
Red Formica, 2017, acrylic and oil on paper, 42x30
)107(

30x42 , אקריליק ושמן על נייר,2017 ,פורמייקה סגולה
Purple Formica, 2017, acrylic and oil on paper, 42x30
)108(

25x30 , אקריליק ושמן על נייר2017 ,)פורמייקה כחולה (פרט
Blue Formica, 2017, acrylic and oil on paper, 30x25
)109(

35x50 , אקריליק על בד,2014 ,)שיני בנים (פרט
Children’s Teeth (detail), 2014, acrylic on canvas, 50x35
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Reflections on Scientific Illustrations in the Works of Tal Yerushalmi
Potsherds, flower petals, fish scales, feathers of a rare bird, or the muscles of
a severed human hand. The nineteenth century cataloging obsession filled thick
volumes with thousands of illustrations by researchers who set out to classify the
world and organize it, giving it a name and a place in the cosmos.
As the main means of visual documentation before the invention of the camera,

formulating her own interpretation to this scientific language. The interpretation
she offers transgresses into a mixed reality, one in which the history of science
(or, to be precise, the history of scientific drawing) is entwined with the domain
of paintings: an area of illusions and diffused boundaries, where scientific
methodologies unravel in the face of the painted image that answers its own set of
rules, which does not have to comply with the burden of proof that binds science.

scientific illustration is an inseparable part of the classification process of the
known world by modern science. Thomas Garnet Henry James, the curator and Keeper
of Egyptian Antiquities at the British Museum in the 1950s, once wrote: “If you are
really interested in discovering how our knowledge of ancient Egypt has been built
up over the past two centuries, you will soon find that the greatest contribution
has been made not by excavators but by the host of little-known workers, amateur and
professional, who have laboured, devotedly and unsung, on the recording of monuments
and the copying of inscriptions.”

1

James touches on an interesting point - the almost consistent anonymity of the
artists and illustrators involved in the Western endeavor of knowledge production.
For centuries of scientific research, illustrators and artists have documented the
discovery of the world and its cataloging by researchers and scientists. It seems
impossible to separate the geographic, zoological, botanical, or archeological
discoveries in recent centuries from the drawing hand toiling in the background on
their translation into paint on paper.
Tal Yerushalmi's paintings stand as hybrids in this cumulative historical process
of visual organization and cataloging. In them, we identify the movement of a
deliberate, research-oriented hand, directed by scientific findings and research
data, alongside the work of an "unknowing" hand, which advances diligently toward
the unfamiliar. Like an eternal tango, the paintings engage in a perpetual dialogue
with the history of modern scientific research. Fragments of rocks, pieces of ropes,
and pieces of cloth are collected into compositions that have a logic of their own,
as part of a scientific classification process whose underlying principle is hidden
from us and whose outcomes will never be revealed. For Yerushalmi, the painting does
not end with the conclusion of the scientific research, but rather pushes through and
exists in its own sphere, as a byproduct of the process of translation into painting.
Yerushalmi follows and uses the visual language of documentary painting, while

1 James is quoted by Barbara Fash, “Beyond the Naked Eye,” in Past Presented: Archaeological

Illustration and the Ancient Americas, Joanne Pillsbury (Ed.), (Washington DC: Dumbarton Oaks
Research Library and Collection, 2012).
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60x50 , אקריליק ושמן על בד,2017 ,) אבן ומשקולת (מים, מקל,מגל
Sickle, Stick, Stone, and Whorl (Water), 2017, acrylic and oil on canvas, 50x60
)119-118(

60x50 , אקריליק ושמן על בד,2017 ,)מקל (שקיעה) (פרט
Stick (Sunset) (details), 2017, acrylic and oil on canvas, 50x60
)120(

, מראה הצבה בתערוכה חול בעין, טכניקה מעורבת על קיר,2017 ,) אבנים ומגל (ערימה, סכין,מקל
2017-2018 , עפרה חרנ"ם: אוצרת,גלריה חזי כהן
Stick, Knife, Stones, and Sickle (Pile), 2017, mixed media on wall, installation view at the
exhibition Sand in the Eye, Hezi Cohen Gallery, curator: Ofra Harnam, 2017-2018
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100x130 , טכניקה מעורבת על קיר,2017 ,) קרש ועץ (חור,חבל
Rope, Beam, and Wood (Hole), 2017, mixed media on wall, 130x100
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