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נעה יקותיאלי מגדירה את עצמה לא כאמנית, אלא כחוקרת 

זיכרון. במיצב מבעד לערפל, המרחק היא בוחנת את אופיו 

ההפכפך של הזיכרון דרך אסונות טבע, המוחקים מציאות 

כדי  ונמוגים  המתעמעמים  זיכרונות  ומותירים  שלמה  פיזית 

לפנות מקום למציאות חדשה ההולכת ונבנית. אולם האסון 

ובאמצעותו  רק סיפור המסגרת,  נושא עבודתה, אלא  אינו 

מתבוננת האמנית בִריק שנוצר, באותו מקום שאנו מרגישים 

בהיעדרו ושואפים להשלימו )יקותיאלי משתמשת, בהקשר 

משמעויות  מגוון  בחובו  האוצר  ״miss״,  הלועזי  במונח  זה, 

הנוגעות להחמצה, לגעגוע, לֶחֶסר(. הבית שנהרס, משמש 

במיצב מטאפורה לרעיון של רגע שהתחלף או של מציאות 

שהשתנתה, היוצרים מעין ריק. הִריק, הוא לא רק מקום פיזי, 

זיכרונות  אלא גם מקום רגשי, הנושא עמו עולם שלם של 

ושל חוויות, מקום שעם היעלמו מתעורר הצורך לשקם אותו 

יקותיאלי,  אומרת  ״כך״,  רבדיו.  קשת  על  מחדש  ולבנותו 

״הגעתי לנושא הרגיש והעדין כל כך של אסונות טבע, כי יש 

זיכרון  בניית  משהו באירוע כה מוקצן המביא לתהליך של 

בשיא הִתמצות״.

דרכה  את  החלה  אוטודידקטית,  אמנית  יקותיאלי, 

אמנות  ליצור  רצון  מתוך  חופשי  ודיגום  תדמיתנות  בלימודי 

שימושית. כל פרויקט שיצרה היה בבחינת מסע שראשיתו 

וסיומו – בגד. היא החליטה לעזוב את  ציור, פיסול וחומר, 

עולם האופנה משום שחשה, שתהליך היצירה שהיא חווה 

ולא להעמקה. עבודתה האחרונה  מוביל אותה להשטחה, 

בתחום האופנה הייתה חיתוך נייר, שאמור היה להפוך לבגד. 

לגלות  החלה  והיא  לבה,  את  שבה  נייר  בחיתוך  העיסוק 

להשיגן  שניתן  התחושות  מגוון  ואת  הוויזואלי  העושר  את 

באמצעות סכין ונייר. ״ניסיתי ליצור כמה שיותר ׳מכחולים׳ 

שונות  ואנרגיות  תחושות  שיותר  כמה  ליצור  נייר,  מחיתוך 

מחומר אחד, על כל המוגבלות של נייר שחור וסכין״.

בעבודתה של יקותיאלי הרעיון והטכניקה חד הם. הִריק 

הרעיוני בא לידי ביטוי בתהליך החיתוך, שהוא תהליך של 

החסרה. ״לעומת טכניקות אחרות באמנות, שבהן מוסיפים 

כרוכה  החיתוך  טכניקת  ולשנות,  להמשיך  וניתן  חומר 

בגריעה, ובחיתוך נייר יש תחושה עזה של ארעיות. כשמשהו 

נחתך החוצה, אי אפשר להחזיר אותו למקומו. העבודה אינה 

ואז  רושמת,  אני  הראשון  בשלב  מדויק.  בתכנון  מתחילה 

עוברת לעבוד עם החומר, בתהליך ארוך, שגם אני משתנה 

במהלכו. אט־אט, פיסות הנייר נחתכות החוצה מהדף, נוצר 

מרקם, ומתגלה לי סיפור״.

מבעד לערפל, המרחק

ענת טורבוביץ



המעבר מעבודה בדו-ממד לעיסוק במיצב נבע מרצונה 

של יקותיאלי לצאת מתוך הסיפור האחד. ״במיצב יש טווח 

הבנה  רגעים של  לחוות  עבודות, המאפשר  יותר של  רחב 

וחוסר הבנה, של בהירות ואי בהירות, של שיממון ועניין. זו 

חוויה ההולמת יותר את תפישת הזמן שלנו״. המיצב מאפשר 

גם התייחסות לחלל: ״אני אוהבת את הקשר לחלל, לתנועה 

אותן  ולהפוך  החלל  למגבלות  להתייחס  הצורך  את  שלו, 

לעוגן בעבודה. בנוסף, העבודה בחלל מותירה מקום פיזי, 

על התנועה  ידי הטלת מגבלות  על  לריק.  גם  תלת־ממדי, 

בחלל, הצופה מחויב להתייחס גם לַאין, ולא רק ליש״.

לשלושה  החלל  את  יקותיאלי  חילקה  הנוכחי  במיצב 

היכנסו  עם  קיר.  מאחורי  מסתתר  שבהם  האחרון  חלקים, 

לגלריה חווה הצופה את הרגע שלאחר האסון אל מול נחיל 

מייצר  ביניהם  שהמפגש  חפצים,  של  פיסות  זרוע  הריסות, 

מציאות חדשה, שלא הייתה קיימת, בהכרח, קודם לכן. אלו 

הם חפצים הלקוחים ממקומות ומהקשרים שונים, שקובצו 

מציאות  חדש,  סיפור  בונים  ועתה  האסון,  בחסות  יחדיו 

חדשה.

נחיל ההריסות יוצא מתוך קיר גבס לבן, המסמל את הִריק 

והזיכרונות הולכים  נעלמת  שנוצר כאשר המציאות הפיזית 

ונמחקים. תמונות הזיכרון תלויות על הקיר שמאחור, אך לא 

ניתן לראות את כולן במבט אחד. ״גם במציאות לא מתאפשר 

לנו לראות את התמונה השלמה בצורה נוחה וברורה. מבלי 

וחווים את הרגע  משים אנחנו מבטלים רגעים רבים שהיו, 

לזיכרון,  הוא מטאפורה  הקיר  לפניו.  היה  מה  להבין  מבלי 

ועם  הריק  עם  ומשלים  המתרחש  כל  את  כמעט  שמחסיר 

האין. אילו היינו צריכים לשאת את מכלול הזיכרון האישי, 

ההיסטוריה  של  הפוליטי  המדיני,  החברתי,  המשפחתי, 

שלנו, לא היה לנו מקום לספוג חוויות חדשות ולפתח נקודת 

מבט סובייקטיבית ביחס אליהן. אנחנו שואפים להשלים את 

הריק, כדי לא להרגיש בו, אבל הריק הוא חלק משמעותי 

ובעיניי תמיד  ומנטלי,  פיזי  באופן  קיים סביבנו  הוא  בחיינו. 

צריך להשאיר מקום של חסר, של היעדר, ולהשלים אתו, כי 

זה מה שמאפשר מקום לתנועה ולהשתנות, להבדיל ממצב 

שבו הכול מלא ודחוס״.

מאחורי הקיר מסתתרות למעלה ממאתיים עבודות, ובהן 

בעבודות  עוד.  ואיננה  שהייתה  ממציאות  מקטעים  מוצגים 

אלה מרחיקה יקותיאלי את מעשה האמנות שלה ממציאות 

מאוד  אישית  מבט  מנקודת  לאסון  מתייחסת  היא  האסון. 

והחורבן  ההרס  של  במקום  ביקורתיות.  נטולת  ופואטית, 



היא מחפשת את הנשגב, ועמו – את התגובות האנושיות, 

הנצפות לאחר אסון: הרצון לסייע, החמלה, הצורך במגע 

אנושי – תחושות קולקטיביות החוצות גבולות ותרבויות.

אסונות:  תצלומי  באיסוף  החלה  המיצב  על  העבודה 

כאלה שהתפרסמו בעיתונות החל בשנות ה־30 של המאה 

הקודמת, וכלה באסונות, שהתרחשו בתקופתנו )הצונאמי 

בסין  הצפות  הברית,  בארצות  חול  וסופות  טורנדו  ביפן, 

של  רחב  במנעד  במכוון  בחרה  יקותיאלי  באלה(.  וכיוצא 

מנת  על  שונים,  ותרבותיים  גיאוגרפיים  ממקומות  אסונות 

לחדד את ממד האוניברסליות. אף שכל אסון כשלעצמו 

הוא לוקאלי, יחדיו הם מכוננים חוויה אוניברסלית, המעוררת 

זיכרון  משותף,  מכנה  מעין  ומייצרים  וחמלה,  הזדהות 

והיסטוריים  רגשיים  פיזיים,  ממקומות  לאנשים  קולקטיבי 

אידיאליזציה  עושה  אינה  יקותיאלי  זאת,  עם  יחד  שונים. 

של המצב המשברי. היא מתייחסת גם לזרות, הנוצרת בין 

אנשים קרובים שחוו את אותו אסון, כיוון שכל אחד מהם 

בונה לעצמו זיכרון שונה משל האחרים.

מתוך כל תצלום גזרה יקותיאלי דימוי באמצעות טכניקה 

קשר  כל  ללא  הדימויים  נתלו  הקיר  על  נייר.  חיתוכי  של 

התלייה  התרחשו.  שבו  לזמן  או  הגיאוגרפי  למיקום 

המשתקפת חדשה  מציאות  יוצרת   השרירותית־לכאורה 

זיכרונות. הקיר הוא ״אסופה של רגעים,  מתוך מקבץ של 

יותר  עיקריים  רגעים  מתוך  ממוסגרות  זמן  כמוסות  מעין 

ופחות, לפני האסון ואחריו, המחברות בין תרבויות בזמנים 

על  המעידה  שלמה,  כמציאות  זו  לצד  זו  ומוצבות  שונים 

זיכרון יותר מאשר על אסון״. 

באפשרותו  אין  בחיים״,  ״כמו  בכוונה;  מוגבל  הצופה 

קרובות  ״לעתים  השלמה.  התמונה  את  כאמור,  לראות, 

אנחנו מצטערים שרגע מסוים, רגע של שמחה מאד גדולה 

שאיננו  משום  תסכול  וחשים  מזיכרוננו,  פרח  כאב,  של  או 

ליצור  רוצה  אני  שהיו.  כפי  הדברים  את  לזכור  מצליחים 

חוויה, שמסבירה מדוע איננו יכולים לזכור את כל הדברים. 

והיינו מתקשים  היינו חשים מחנק  זוכרים הכול,  היינו  אילו 

להמשיך הלאה״.

יקותיאלי יוצרת דיסוננס מכוון בין חומר גולמי לטכניקה 

עדינה, בין הנראה לנסתר, בין עודפות לחסר. היא מייצרת 

במכוון מצב של אי נוחות, המעמיס על החושים ואינו מניח 

אל  אותנו  מובילה  היא  כך  במלואה.  עבודתה  את  לחוות 

מעבר ל״אזור הנוחות״ שלנו, וגורמת לנו לבחון מחדש את 

השתלשלות הזיכרון.
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Biographical Notes

Born in California, 1989; immigrated to Israel in 1995; lives and works in Tel Aviv

Self-taught
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together they constitute a universal experience which 

elicits identification and compassion, generating a 

common denominator, a collective memory for people 

from different physical, emotional, and historical places. 

At the same time, Yekutieli does not idealize the crisis. 

She also refers to the estrangement that sometimes 

develops between people who experienced the same 

calamity, since each constructs a different memory  

of the event.

From each photograph Yekutieli cut out an image 

by a papercutting technique. The images were hung on 

the wall regardless of their geographic location or time. 

The ostensibly arbitrary mounting creates a new reality 

which is reflected from the cluster of memories. The 

wall is "a compilation of moments, like time capsules 

which are framed, whether consciously or not, by 

more and less significant moments before and after 

the catastrophe, linking different cultures in different 

times, and juxtaposing them as a complete reality, 

which attests to memory more than to catastrophe." 

The viewer is intentionally restricted, prevented from 

seeing the full picture, as in ”real life." "We often regret 

not being able to remember a given moment of great 

happiness or pain, and feel frustration that we fail to 

recall the things as they happened. I would like to 

create an experience which explains why we cannot 

remember everything. Had we remembered everything, 

we would have felt suffocated and would not have been 

able to go on."

Yekutieli orchestrates an intentional dissonance 

between a raw material and a delicate technique, 

between overt and covert, visible and invisible, excess 

and absence, thereby invoking discomfort which 

burdens the senses and prevents experiencing the work 

as a whole. Yekutieli thus takes us out of our comfort 

zone, making us reconsider the workings of memory.



seen in one gaze. "In reality too, we cannot see the 

whole picture with clarity. Unintentionally, we omit many 

moments that occurred and are unable to experience 

the moment as a whole and know what preceded it. The 

wall is a metaphor for memory, which eliminates almost 

everything that happens and accepts the missing and 

void. If we had to carry the entire baggage of personal, 

familial, social, and political memory of our history, we 

would not have had room to absorb our experiences 

and develop a subjective point of view on what happens 

to us. We endeavor to fill the gaps so we do not feel 

the void, but these gaps form a significant part of our 

lives. They are present all around us both physically 

and mentally, and I believe we must always leave room 

for that which is absent, that which is missing, and 

accept it, because this is what allows for movement  

and change, as opposed to a situation where 

everythingis packed and congested.”

Behind the wall hide more than two hundred works 

featuring excerpts from a reality now gone. In these 

works Yekutieli distances her artwork from the 

catastrophic reality. She refers to the disaster from a 

very personal, poetic point of view devoid of criticism. At 

the site of destruction she seeks the sublime, and with 

it—the human responses which may be spotted after a 

disaster: the desire to assist, the compassion, the need 

for human contact—collective sentiments that go beyond 

boundaries and cultures.

Work on the installation began by collecting 

photographs of disasters: from ones published in the 

press since the early 1930s to more recent catastrophes 

)tsunami in Japan, tornado and sandstorms in the USA, 

floods in China, etc.(. Yekutieli intentionally opted for 

a wide range of disasters from diverse geographical 

and cultural loci to accentuate the dimension of  

universality. Although each disaster as such is local, 



may keep changing and altering, papercutting involves 

subtraction and conveys a strong sense of temporality. 

When something is cut out, you cannot return it. The 

work does not begin with meticulous planning. I initially 

draw, and then start working with the material in a long 

process, during which I change too. Pieces are slowly 

cut out of the paper, a texture is created, and a story 

reveals itself to me."

The transition from two-dimensional work to 

installation derived from Yekutieli’s desire to deviate from 

the single narrative. "Installation spans a wider range of 

works, which enables you to experience moments of clarity 

and obscurity, desolation and interest. It is an experience 

better suited to our perception of time, which is not the 

sum of a process, but an abstract of a long process in which 

one thing leads to another." Furthermore, installation also 

allows reference to the space: "I like the connection with 

the space, with its movement, the need to relate to the 

limitations of the space and make them an anchor in 

the work. Moreover, the work in space leaves physical, 

three-dimensional room for the void too. By imposing 

limitations on one’s movement in the space, the viewer 

is forced to heed the nonexistent as well as the existent."

In the current installation, Yekutieli divided the space 

into three parts; the last one is hidden behind a wall. 

Upon entering the gallery, the viewer is confronted with 

the moment after the disaster facing a swarm of debris 

interspersed with object fragments whose encounter 

generates a new reality, which did not necessarily exist 

theretofore. These are objects from different places and 

contexts, brought together by the catastrophe, which 

now construct a new story, a new reality.

The trail of ruins emerges from a white plaster wall, 

which stands for the void created when physical reality 

disappears and memories gradually fade. The memory 

images are hung on the back wall, but cannot all be 



Through The Fog, The Distance

Noa Yekutieli regards herself not as an artist but as a memory 

researcher. In her installation Through The Fog, The 

Distance she explores the fickle nature of memory through 

natural disasters which erase an entire physical reality, leaving 

only memories that gradually blur and dissolve to make room 

for a newly evolving reality. The disaster, however, is not the 

subject of her work, but only the frame story whereby the 

artist observes the resulting void, the locus whose absence 

we feel and strive to fill, the place which we miss. The ruined 

house, which metaphorizes the concept of a moment that 

passes, that leaves a void, is not only a physical place, but also 

an emotional one, which carries an entire world of memories 

and experiences with it, a place whose disappearance elicits 

the need to reconstruct it completely. According to Yekutieli, 

this was how she ”arrived at the all-so-sensitive and volatile 

subject of natural disasters, because there is something 

about such an extreme event that leads to a concise process 

of memory construction.”

A self-taught artist, Yekutieli began her career studying 

pattern making and draping in a desire to engage in applied 

art. Each of her fashion projects was tantamount to a journey 

which began with painting, sculpture, and material, and ended 

with a garment. She decided to leave the fashion world since 

she felt that the creative process became superficial rather 

than profound. Her last fashion project involved cutting paper 

which was supposed to become a garment. She became 

fascinated with paper-cutting and gradually discovered the 

visual wealth and spectrum of feelings that may be obtained 

by means of a knife and paper. "I tried to create as many 

'brushes' as possible via paper-cutting, to convey as many 

different feelings and energies as possible from one material, 

despite the limitations of black paper and knife.”

In Yekutieli’s art, concept and technique are one. The 

conceptual void is manifested in the cutting, which is a 

process of subtraction, elimination. "As opposed to 

other artistic techniques, in which you add matter and 

Anat Turbowicz
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