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התערוכה "רועד" עוסקת בחומריותו של הצליל במטרה לחולל בצופה הבנה גופנית - בראשיתית
של מהות הצליל ובכך להשפיע על טווח ועומק ההקשבה שלה. דוניץ מערערת על התפיסה

המקובלת שרואה באמנות פלסטית אמנות של חלל ובמוסיקה אמנות של זמן. היא מערבלת את
החזותי באודיטורי ומתמרנת בערמומיות את ההטיות התפיסתיות שמשמשות את הצופה כשהיא מנסה

לבנות תמונה מלאה מתוך חלקיקי מידע.
האובייקטים המרכיבים את התערוכה וסיפור הצבתם בחלל מעוררים את השאלה

"מאיזה חומר עשוי צליל"?

סבך
10,000 זוגות אזניות, מחשב, כבלים, פיברגלס

בקומה הראשונה הצופה נטמעת בענן המורכב מאלפי אזניות. מבט למעלה מגלה כי הענן נשפך מהמרפסת 
העליונה ומציף את החלל בחלקיקים לבנים ורוחשים. הצלילים הבוקעים מתוך האזניות, כמו גם הצלילים 
המגיעים מהקומה העליונה, מזמינים שוטטות בחלל והקשבה לתופעות אקוסטיות יחודיות שמשתנות עם 

התנועה ברחבי החדר.
לעומת החוויה העוטפת שמעניק המייצב בקומה הראשונה, בקומה השניה נדרשת הצופה

להשתתפות אקטיבית הולכת וגוברת. בחלל הזה מוצבים ארבעה אובייקטים שונים המאתגרים, כל אחד 
בדרכו, את תפיסת הצליל והחומר של הצופה.

הפסנתר הרועד
פסנתר מבית בושת בשיקגו, מערכת הרטטה, ַמְתמרים קוליים המשמיעים הקלטה של  יצירה לקונטרבס

האובייקט מעמת לראשונה את הצופה עם ההטייה התפיסתית שלה - הדברים אינם נראים כפי שנשמעים.

משרוקית ציפור
משרוקית ציפור מחרס, מפוח, משקולת, מנוע, מתכת, עץ 

ציפור טרופית קסומה שצליליה היפהפיים מהדהדים ברחבי הבניין מתגלה כמכונה מכנית מסורבלת.
התהליך המסורבל שעובר עד לשמיעת ציוץ הציפור מדמה במידת מה עד כמה התרגלנו לחסום “קולות 
רקע” וכמה אנרגיה עלינו להשקיע כדי להצליח “לשמוע” את ציוץ הציפור, יכולת שאמורה להיות כל כך 

טבעית ופשוטה.

›רועד תערוכת יחיד במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, ינואר-מרץ 2016



קיר מדבר
קיר גבס, נגן מדיה, שתי אוזניות, צלחת לוויין, הקלטות שטח ערוכות 

בקיר הגלריה יש חור דרכו ניתן לשמוע את המתרחש “בתוך הקירות”. סדרה של הקלטות אינטימיות הופכות 
את החויה למציצנית, החור פותח לנו צוהר לעולמות החבויים, כניסה אל “הלא-מודע” של התערוכה. 

Sound Requires A Medium
יצירה קולית, מוט מתכת, מערכת הרטטה

כדי לחוות אובייקט זה עלינו לעטוף את המוסיקה בגופנו, “לייצר אזניים באברים חדשים”.
הואיל וההקשבה עוקפת את האזניים, גם חירשים יוכלו להאזיו לעבודה זו, )וכך גם עם הפסנתר הרועד(.

נוצרת חווית “שמיעה” חדשה ובלתי מוכרת, דרך הפה - האיבר שמייצר את הקול הוא זה ששומע.  

בסוף התערוכה הצופה נקראה לחזור ולהתבונן מחדש על האובייקט הראשון מנקודת מבט אחרת בחלל, 
מתוך הבנה גופנית חדשה של המרחב וצליליו.

אוצרת התערוכה: חן תמיר

›רועד תערוכת יחיד במרכז לאמנות עכשווית בתל אביב, ינואר-מרץ 2016

Videos: 

https://youtu.be/Qrz1e2svasg
http://www.maya-sram.com/

Sound Requires a Medium is Maya Dunietz’s first 
large-scale, site-specific, sound art exhibition. 
Known primarily as a musician, Dunietz works at 
the intersection of visual art, music, sound, and 
performance. In all of these mediums, her practice 
is abstract and experimental, intent on shifting 
viewers’ and listeners’ attention to the essence of 
perception. Dunietz is inspired by sound theorists, 
scientists, and philosophers such as Lord Kelvin and 
his exploration of sound, matter and space, and 
Pauline Oliveros who coined the term and practice of 
“Deep Listening” that aims to connect individuals to 
their environments and open us up to one another. 

Sound Requires a Medium centers on a room-wide 
installation comprising 10,000 intertwined earbuds. 
The soundscape also encompasses a series of musical 
objects made of unexpected materials such as a 
mechanical bird whistle, a “talking” wall, a sound 
work heard through one’s teeth when biting a 
metal rod, and a shaking piano. Each work activates 
the viewer in different ways – from biting a metal 
rod, to pressing one’s body against a sonic wall, to 
caressing a shaking piano. The viewer’s navigation 
through the earbud installation creates an impromptu 
“dance” within the soundscape. 

The physical engagement with Dunietz’s work is a 
direct extension of her experimental practice as a 
composer who constantly stretches the boundaries 
of musical composition. She works with sound as a 
plastic medium and considers music within a material 
world. This approach is inspired by pioneering 
musicians and sound artists ranging back to John 
Cage and La Monte Young, who trace their artistic 
heritage to the Dada movement through a reliance on 
improvisation and interdisciplinary methodologies, 
as well as to chance. All of these streams converge in 
an ambitious project that “resets” the ways in which 
viewers and listeners perceive their surroundings. 

Curated by Chen Tamir

 Sound Requires a Medium is supported by the Ministry of
 Culture and Sport, Outset Contemporary Art Fund, the Israeli
 Lottery Arts Council, Ai Research and Development in Artificial
Intelligence, and the Anna Milo Foundation

Solo exhibition
The Center for Contemporary Art, Tel Aviv
January 1 – February 27, 2016
Curator: Chen Tamir
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בעבודתה החדשה דוניץ חוקרת את החלל דרך גלי אויר, באמצעות קול, פסנתר והקרנות וידאו 
יחודיות על גוף. העבודה יוצאת מתוך ההבנה הבסיסית שמוסיקה היא תנועה של אויר בחלל. מחקר 
מוסיקלי של שכבות צליל, תמונה ותודעה. העבודה משלבת טכנולוגיות ייחודיות שפיתחה האמנית 

לצורך עבודה זו הכוללות רמקול אלחוטי זעיר, הקרנות של גוף על גוף, פידבקים אקוסטיים ושכבת 
סאונד אלקטרו אקוסטית תלת ממדית.

וידאו וסאונד - דניאל מאיר.
עבודה זו הוזמנה והוצגה בפלה דה טוקיו, פריז 2014.

›בום 2014, פלה דה טוקיו, פריז

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVPohSfmj8g



פסל אויר 1, מיצב סאונד ופרפורמנס, 2013

  " פסל אויר  "  מורכב משישה רמקולים המוצבים בחלל באופן המעניק חוויה אקוסטית תלת ממדית.

המבקר נכנס לחלל חשוך כמעט לגמרי ובו מספר מקומות ישיבה, ומאזין לפס קול באורך שעה דרכו 
הוא מטייל בשבילי תודעה ותפיסה מרחבית. החושך מחדד גם הוא את חוש השמיעה של המאזין, יוצר 

דריכות מוגברת והאזנה חייתית לקולות.

העבודה מספרת סיפור ודרכו חוקרת את התפיסה הסביבתית של האדם. המוח האנושי מפענח באופן 
בלתי פוסק את אותות השמע הסובבים אותו כדי למקם את עצמו בתוך החלל. על פי פענוח עוצמת 
גלי האויר הסובבים אותו הוא מבין את ההתרחשויות סביבו, ממקם אותן בחלל, מאתר סכנה, מחשב 

את הנתונים הגאוגרפיים בהם הוא נמצא. פסל האויר של דוניץ מתקשר עם ה"אנטנות" האלה הממוקמות 
בין אזנינו למוחנו ויוצר חלל חדש, חי, פועם, משתנה. על ידי עיבוד מיוחד של חומרי הגלם לשש שכבות 

זמן, העבודה מעבירה נרטיב גאוגרפי ארכיטקטוני.

חומרי הגלם לעבודה מורכבים מהקלטות שטח שהוקלטו בצרפת, מרוקו וישראל, על ידי מאיה דוניץ 
וגדליה  טזארטס. דוניץ מעבירה את חומרי הגלם הללו תהליך של עיבוד תדרים אלקטרוני ובאמצעות 

מערכת השמע והצבתה הייחודית בחלל יוצרת חוויית צליל חומרית, רב-ממדית.

העבודה הוזמנה על ידי ארנולפיני, המרכז לאמנות עכשווית בבריסטול והוצגה בנובמבר-דצמבר 2013. 
העבודה זכתה למענק מטעם אאוטסט, קרן לאמנות עכשווית.

›פסל אויר1 2013, ארנולפיני, בריסטול



 Noun / שם עצם, 2013 

עבודה תלוית-מקום המבוססת על אלמנטים ארכיטקטוניים הרוטטים ומעבירים גלי קול אל החלל.
העבודה יוצרת חוויה רב חושית בה מוזמן המבקר לגעת ולחוש את גלי הקול באמצעות כל חלקי גופו.

עבודה זאת של דוניץ, כמו עבודות רבות אחרות שלה, מבוססת על התפיסה הבסיסית שקול או צליל הנם תנועה בתוך חלל וקוראת למבקרים לא רק לספוג את העבודה במבט מבחוץ, אלא להיות 
פעילים בתוך היצירה. העבודה הוצגה בביתן הלנה רובינשטיין, במסגרת תערוכתה של נעמה צבר, 2013.

Performance on Naama Tsabar’s work ‘Propagation (Opus 2)’, 2013. 
Helena Rubinstein Pavilion of Contemporary Art, Israel.

7 >   Site specific performance at Tel Aviv Museum

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=Vijnm_GscbM&feature=c4-overview&list=UUOhGYRsX_zGu96G1SWfjeWg” 

Videos: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Vijnm_GscbM&list=UUOhGYRsX_zGu96G1SWfjeWg

שם עצם›/ NOUN 2013, ביתן הלנה רובינשטיין, תל אביב במסגרת תערוכה של נעמה צבר



›שישי )פרט מתוך העבודה שבעה ימים(, 2011, מוזיאון אשדוד

נקודת המוצא של יצירה זו היא היום השישי בסיפור הבריאה, כפי שמתואר בבראשית א’.
היצירה מתיחסת ליחסי אדם-בהמה, אדם-עבד, אדם-טבע ומשחקי תפקידים שונים ביניהם. 

בפועל היצירה נעה בין הפשטה מוחלטת לבין ביטויים “פופיים” כמעט של יחסים אלו.

המיצב מורכב משני אלמנטים מרכזיים: 
האלמנט הראשון הינו וריאנט על מבנה של בית בד מסורתי. אבן המסותתת המוכרת לנו מימי קדם 
הופכת לפסל -  צמיג ג’יפ עכשווי גדול מימדים, ובתוכו שזורים רמקולים קטנים המשדרים במספר 

ערוצים. בבסיסו של הגלגל מפוזרים ‘Contact Microphones’ שהופכים את המשטח למיקרופון ענק 
בעל 12 ראשים. המנגנון כולו הוא כלי נגינה אלקטרוני ייחודי שפועל גם באופן אוטארקי עצמאי וגם 

משדר סאונד המוזן באופן אלקטרוני.

האלמנט השני במיצב הוא וריאנט על מעין במת מדרגות, המורכבת משיפועים ומשטחי עץ שונים. 
על במה זו מעוגנים ‘מרעדים’ )Butt-kickers( שמרעידים את משטחי העץ בעוצמות שונות ע”פ

הנחיות אלקטרוניות, ומייצרים באסים המשלימים את המערך המוסיקלי. רעידות למעשה חותרות 
תחת המבנה המדורג והעצמים המונחים על גביו, ולאורך זמן מפרקות אותו. אלמנט זה הוא תוצאה 

של מחקר של האמנית מאיה דוניץ על שימוש בהרעדות על משטחים.

המוסיקה מתנגנת ממערכת אלקטרונית המשלבת טכניקות הלחנה ונגינה מגוונות; הרעדה של הפסל, 
שימוש בפידבקים ותופעות אקוסטיות המתרחשות בפסל ובחלל, הקלטות מוכנות מראש וצלילים 

מסונתזים שונים. המוסיקה נוצרת ומאופיינת על ידי הפסלים והחומרים המרכיבים אותו. המנגנון כולו 
הוא כלי נגינה אלקטרוני ייחודי הפועל לפרקים באופן אוטרקי ולפרקים נשלט על ידי גורם חיצוני. 

‘שישי’, מיצב סאונד, מאיה דוניץ ואלונה רודה, הוצג בתערוכה “בדרך לשומקום” במוזיאון אשדוד, 
2011 אוצרת: ד”ר איה לוריא. 

‘שישי’ הוא חלק מתוך היצירה הפרפורמטיבית ‘שבעה ימים’ מאת אלונה רודה, מאיה דוניץ ובמאי 
התיאטרון אריאל אפרים אשבל אשר הוצגה במהלך 2010-2011: לראשונה במרכז לאמנות

עכשווית, קלישר במסגרת פסטיבל ‘עוץ בעיר’, ואחרי כן ביפו 23 ,ירושלים )אוצר: ד”ר רועי ברנד 
ושגית מזמר(. בתמיכת קרן יהושע רבינוביץ, ארטיס ועיריית תל אביב.



Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=5pKI4r4fdkQ&list=UUOhGYRsX_
zGu96G1SWfjeWg&index=8

http://www.youtube.com/watch?v=WU35SnzuSYQ&list=UUOhGYRsX_
zGu96G1SWfjeWg&index=21

http://figuringoutthe7days.blogspot.co.il/p/about-project.html

›שישי )פרט מתוך העבודה שבעה ימים(, 2011, מוזיאון אשדוד



סביבת הסאונד מרובת הערוצים של מאיה דוניץ עוסקת בתרגום משפה לשפה, ובמרכיב הנעלם
תוך כדי התהליך, המרכיב הבלתי ניתן לתרגום. המיצב כולל 12 רמקולים המוצבים בחלל, חיישני

תנועה, פסקול מקורי מוכן מראש, מוזיקה חיה, וידאו ואלגוריתמים המעבדים את הסאונד שבחלל 
בזמן אמת.

העבודה נוצרה בהשראת חיבורו של הפילוסוף ז’ק דרידה “מהו תרגום רלוונטי?” והמחזה של 
שייקספיר “הסוחר מוונציה”. כמו הסוחר מונציה, דוניץ מחפשת את “ליטרת הבשר”, את החלק

הבלתי ניתן לתרגום, החלק שנעלם כשמנסים להעביר את המלים משפה לשפה. “החלק במילה שיש 
לו ריח”, כדבריה. השראה נוספת לפרוייקט היא ביקוריה התכופים של דוניץ בעיר ברלין, בהם

הקשיבה לתתי הזרמים בשפות שמסביב, ומצאה עניין רב ביחסים שבין כוח לשפה. 

המיצב מדמה מכונה בעלת תודעה, המגיבה ומושפעת מסביבתה ומהאנשים הנמצאים בחדר.
הקלטות של שיחות ודיבורים בשפות שונות המהדהדות בחלל הציבורי של העיר תל אביב שימשו 

כחומר גלם שהוכנס לתוך המכונה. הטקסט עובר עיבוד מוזיקלי, אלקטרוני ובימתי המותיר,
בהדרגה, רק את החלקים בטקסט אשר לא ניתנים לתרגום, להעברה משפה לשפה.

העבודה מתיימרת “לתרגם” למוסיקה את החלקים האלה שבשפה, החלקים שאינם ניתנים לתרגום, 
שהם תלויי תרבות, חוויות ילדות, ריחות, אקלים, הסטוריה לאומית וכדומה.

העבודה הוזמנה על ידי “אוהבים אמנות. עושים אמנות” של אגף התרבות בעיריית תל אביב והוצגה 
בתערוכה “עיר שדה: מרכז מבקרים”. אוצרת התערוכה: לאה אביר .

בתמיכת קרן אאוטסט לאמנות עכשווית.
יצירה זו היא חלק מתהליך עבודה שהחל בברלין והוצג במרכז “אאוסלנד” לאמנות עכשווית כחלק 

מפרויקט שכלל מיצב סאונד גדול מימדים ו- 4 מופעי פרפורמנס “Kurzstrecke” אפריל 2012 
ונתמך על ידי מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=bUfTXHWC0d0&list=
UUOhGYRsX_zGu96G1SWfjeWg&index=1:

›מיצב 12 2012, אוהבים אמנות עושים אמנות תל אביב



Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=H7hZQEwk2WI

פרט מתוך “Starlets” פרוייקט  פרפורמנס לשני מבצעים
)יאיר רשף ומאיה דוניץ(, לקול ואלקטרוניקה. האלמנט הפיסולי 

המוצג נוצר על ידי האמנית מאיה דוניץ והמדען יאיר רשף
לפרוייקט “Kurzstrecke” בברלין.

Kurzstrecke 2012, אאוסלנד מרכז לאמנות עכשווית, ברלין



העבודה מתרחשת באולם תיאטרון קטן, ועוסקת בחלל התיאטרון ובחללים הנוצרים בתוכו,
בקולות המתרחשים בתוך ראשו של הצופה, וביחסים בינם לבין המופע.

  
12 רמקולים חבויים מפוזרים באיזור ישיבת הקהל. על הבמה מוצב מקרופון על סטנד, המחובר 

למערכת השמע של התאטרון. פנס יחיד מאיר בספוט לייט על המיקרופון.

לעבודה שני מימדים:
במימד הראשון, יצירה באורך שעה מושמעת דרך הרמקולים הקטנים המוחבאים באזור הקהל. 

היצירה היא שקטה, עדינה, לפעמים מופנמת ולפעמים מתפרצת. היצירה מדמה את הקולות
המתרחשים במוחו של הקהל לפני ובמהלך הצגה. הקולות נמצאים בראשה של האמנית, הם

אסוציאטיביים - דיבורים ולחישות, שירים קטנים, פרצים של מקצבים ורגשות, בכי, צחוק, ומיני 
מחשבות על קניות בסופר וכל מיני סיפורים אישיים חשובים ולא חשובים. תריסר הקולות שבראשה 
שרים ומדברים ביניהם, לפעמים הם בתיאום זה עם זה ולפעמים ברצפי מחשבה מקבילים או סותרים.

הממד הנוסף בעבודה מתרחש אך ורק אם אחד מהמבקרים בחלל מעיז וניגש למיקרופון ומדבר או 
שר לתוכו. קולו נשמע ממערכת השמע של האולם, ואז מפסיקים הקולות את המהלך שלהם

ומגיבים למה שנשמע מהמיקרופון. התגובות נבחרות באקראי על ידי תכנת מחשב, מתוך עשרות 
של תגובות מוכנות מראש. הבחירה האקראית רומזת על כך שאי אפשר באמת לצפות את התגובה 

של הציבור ליצירה מסויימת, והנסיון לכוון לטעמו של קהל נידון לפיכך לכישלון. בפועל, מדהים 
לגלות בעבודה זו כיצד ה”רנדומליות” של התגובה היא טבעית, כאילו התגובה היא היחידה שיכלה 

להתאפשר בנסיבות המסויימות. 

העבודה הוזמנה על ידי פסטיבל טקטוניקס באיסלנד והוצגה באולם הארפה החדש במרץ 2012.

Open Mic Knight 2012, פסטיבל טקטוניקס איסלנד



Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=bvpAUGZCVs4&list=
UUOhGYRsX_zGu96G1SWfjeWg&index=11

שעון האסון הוא מיצב סאונד תלוי מקום. מדובר בשעון שמראה את הזמן )זמן מקומי 
אמיתי( ומשמיע קול מדי שעה, כמו שעון הכנסייה, אך לא עם צלילי פעמון אלא עם 
צרחות. בעבודה זו, הסאונד בקע ממערכת רמקולים מרובת ערוצים שהותקנו בתוך 

המסלול של רכבת הרים ישנה המצויה באתר. 
העבודה הוצגה לראשונה בחולון ב 2007, במסגרת תערוכה של המרכז הישראלי 

לאמנות דיגיטלית.
פעם בשעה, בדיוק בכל שעה עגולה, בקעה הקלטה של צרחות אנשים, כאשר מספר 
הצרחות מלמד על השעה: בשעה אחת צעקה אחת, בשעה שתיים שתי צעקות וכו’.   
שעון אסון הוצג בלונה פארק ברלין, בחודש מאי  2011 בשיתוף עם אריאל אפרים אשבל.

העבודה הוזמנה על ידי תאטרון “HAU” במסגרת שבוע אמנות ייחודי בהפקת
אנסמבל “שואו קייס ביט למונט”. 

›שעון אסון 2007, המרכז לאמנות דיגיטלית חולון



Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsJtjPwN7R8

יצירה אודיו-ויזואלית המוקדשת לכיכר ויצמן ולעיר חולון.
היצירה הוצגה לראשונה ב’מפגן ויצמן’ בכיכר ויצמן שבחולון, פרי יוזמה ובתמיכה של המרכז 

לאמנות דיגיטלית בחולון. ‘אירואיקה לאיש יקר’ הוצגה בכיכר מלבנית, עם מערכת תאורה 
שכללה בין היתר 4 סטרובים )פליקרים( גדולים, כ 16 רמקולים מחווטים במערכת סראונד, 

ובהשתתפותם של 30 נגני כלי נשיפה. היצירה כללה רצועה מוסיקלית עשירה של כ 18 דק’. 
חלקה המוסיקלי של היצירה נוצר כגרסה אלקטרונית לתרועת חצוצרות המלכות, תופים 
באים לשלהב את הקהל ולהביאו למצב של התעלות. המוסיקה מושמעת ממערכת שמע 

המפוזרת על פני כל ‘דפנות’ הכיכר והסאונד עוטף את באי המוקד המתאספים בו. בשיאה של 
היצירה מופיעים עשרות נגני כלי נשיפה מרחבי הכיכר המנגנים ביחד צליל אחד ויחיד שהוא 

“התדר המרכזי” בכיכר. הנשפנים מתאספים לנקודה אחת בכיכר מסביב למקרופון.

הצליל שהם מנגנים מוקלט בזמן אמת, ואז בסימן של דוניץ מפסיקים בבת אחת
הנשפנים לנגן, אך הצליל המנוגן נשאר באויר ומושמע דרך מערכת השמע. הצליל המוקלט 

עובר תהליך אלקטרוני שהופך אותו בהדרגה לרעש של זיקוקי דינור. חלקה הויזואלי של 
היצירה מצטרף לקראת סיום היצירה: תוך כדי השמעת שיר הסיום של ‘חיים שכאלו’ )סדרת 

הטלויזיה הנודעה(, נשמעים זיקוקין די נור, המורכבים מהצליל המטופל של הנשפנים בשילוב 
עם פס קול מוכנה מראש. ובמקביל אליהם אורות הסטרוב ממצמצים- נדלקים ונכבים לסירוגין, 

בסינכרון עם צלילי הפיצוצים, על טהרת הצבע הלבן. הערוצים המקבילים של הסאונד
והתמונה בונים עצמם כ’אירוע שיא’ מרוקן מתוכן, המשאיר מרחב פיסי עצום להתבוננות, 

האזנה והשתאות.
אירואיקה לאיש יקר, מאיה דוניץ ואלונה רודה,המרכז לאמנות דיגיטלית בחולון. 

אוצרים: אייל דנון, רן קסמי. 

›אירואיקה לאיש יקר 2010, כיכר וייצמן, חולון



וריאציה מיוחדת ליצירה “קבב” למקהלה לא מוכנה מראש, בתרגום לאנגלית. הוזמן על ידי כנס 
פרפורמנס 01 בירושלים. 

קבב 2012 הנו פרפורמנס בו הקהל אינו רק צופה, אלא מבצע. העבודה קוראת למבקרים לקום 
ולעשות בעצמם וצורתה תלויה באנשים המרכיבים אותה שכן היא נוצרת בו ברגע על ידי הנוכחים. 
יצירה ווקלית פונטית “קבב” כתובה על בריסטולי ענק. הקהל נמצא על הבמה והאמנית מאיה דוניץ 

באיזור הקהל. האמנית מחזיקה את הבריסטולים מול הקהל שעל הבמה והקהל קורא את
הסימנים שעל הדף כל אחד בקצב שלו. הקהל הופך בן רגע למקהלה גדולה המורכבת ממאה

אינדיבידואלים. נעשה שימוש בתנועות, עיצורים, צקצוקים, תקתוקים ושאר ירקות. כל שמתבקש 
מהמקהלה לעשות הוא לקרוא, על פי פרשנותם, את הכתוב על הבריסטול. 

עם הגעתם של כל המבצעים לסוף הבריסטול האחרון מבצבצת לה מנגינה, אותה מבצעים
האמנית מאיה דוניץ ואמן אורח, מנגינה שהנה ‘יוייק’ במהותה )כאמנותם של שבט הסאמי(, שהיא 

בריאה מחדש של זכרון מתוק מהעיר ניו יורק, מאת האמנית מאיה דוניץ.
היצירה מאפשרת למגוון רחב של אנשים, מתרבויות ומארצות שונות, ליצור ביחד חומר אמנותי. 

הואיל והיצירה בנויה כך שהיא מסבירה את עצמה ולא דורשת חזרות או הכנה מראש, היא קוראת 
לכל אדם, מכל מקום שהוא, לבוא וליצור אותה.

›קבב )בגירסה מיוחדת באנגלית(, 2012, כנס פרפורמנס בינ"ל, ירושלים

Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=cgJjcBU6kts



אקורד הנה עבודה חזותית-שמיעתית, המיועדת לתליה. 
היא הוצגה במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית במסגרת פרוייקט “הפזורה”, וכן בגלריה רוטשילד 69 

במסגרת “ארט-טי-אל-וי”. 
העבודה מורכבת מארבעים טייפים קטנים )“ווקמנים”( המשמיעים 40 קסטות שהקליטה האמנית 

באופן ידני סיזיפי. בכל קסטה ישנה דמות, דמות שהיא מן הגחכה של קלישאות-טיפוסים כפי שהם 
נתפסים במוחה של האמנית. כל דמות מגיעה מארץ אחרת, יש לה סיפור אחר ויש לה מבטא תואם, 

אך כולן מדברות בעברית. כל דמות מקריאה טקסט המתאים לה, אך הטקסט כולו נקרא בצליל 
“pitch” אחד לאורך כל הטקסט )בצליל המותאם לדמות(.

כל הדמויות על צלילן, יוצרות ביחד אקורד אחד מתמשך שמרקמו משתנה אך איכותו ההרמונית 
קבועה. כאשר הדמות מגיעה לסוף דף בטקסט וצריכה להפוף דף, היא שרה פעם אחת את השיר 

“רוץ בן סוסי”, כמובן במבטא שלה. אחר כך ממשיכה להקריא את הטקסט בצלילה היחיד.
המבקר מוזמן להפעיל או לכבות את הטייפים ולשחק עם האקורד כאוות נפשו, לקרב את אוזנו לאחד 

הטייפים כדי לשמוע דמות אחת בלבד או להתרחק ולהאזין לסך הדמויות, הלוא הוא “האקורד”. 
המרכז לאמנות דיגיטלית - אוצרים: גלית אילת ואייל דנון 

ארט טי אל וי - גלריה רוטשילד 69 אוצר: איתי מאוטנר

Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=JSzw8GhrzpY

ArtTLV אקורד 2007, הביאנלה לאמנות של תל אביב‹



אנסמבל קולי אקספרימנטלי שיצרה דוניץ במטרה לחקור את גבולות הקול האנושי וגבולותיהם של 
סוגות אמנות מתוך התפיסה שמוסיקה הנה חומר, הנה אויר הנע בחלל. הקבוצה חקרה בגופה

ובקולה את אפשרויות השימוש בחללים שונים, וחיפשה דרכים חדשות ליצירת מוסיקה בקבוצה. 
האנסמבל חקר גם את השפעתה של השירה בקבוצה על הקבוצה, מתוך הכרה בהיותה מורכבת 

מאוסף של אינדיבידואלים מגוונים, וכן את השפעתו של האינדיבידואל ושירתו, על הקבוצה.
האנסמבל ביצע מגוון מוסיקה מקורית שנכתבה על ידי דוניץ ומלחינים ישראלים נוספים. כמו כן יצר 
האנסמבל בניהולה של מאיה דוניץ מיצבים אמנותיים תלויי חלל הקוראים תיגר על קונוונציות שונות 

בעולם המוסיקה, השירה והאמנות. 

חבריה, כולם מוסיקאים ואמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, הגיעו מסגנונות מוזיקליים
ואמנותיים שונים וביקשו לחקור דרכים ליצירת סאונד חדש, וסוג חדש של פרפורמנס מרתק ולא 

שגרתי המבוסס על הקול האנושי. הקבוצה השתתפה בהפקות רב תחומיות ובפסטיבלים כגון
פסטיבל עכו, פסטיבל הזירה הבינתחומית, פסטיבל החאן ירושלים, פסטיבלים בתאטרון תמונע, 

בבריכת הסולטן, במערה הבור בירושלים בבית האמנים, ב”הערת שוליים” של קבוצת סלה-מנקה, 
ובחללים לא שגרתיים שונים ברחבי הארץ.

עבודותיהם תמיד התייחסו לחלל. למשל ביצירה “גבעול ודיויד מוס בבית העמודים”, שנוצרה לחלל 
בית העמודים, הקהל הוזמן למסע בנבכי חדריו של הבניין ההיסטורי, שם מוקמו צלילים שונים בכל 
פינות הבית. בחדר השינה בוצעה עבודה על ידי שני זמרים לוחשים, הנצפית בכל פעם על ידי אדם 

אחד בלבד, בעודו שוכב על מיטה. בחלק מהחדרים הוצגו מיצבי סאונד של יוצרים מן המקהלה 
ששילבו מגוון של טכנולוגיות חדשות ורעיונות יוצאי דופן.

מקהלת גבעול פעלה בין השנים 2002-2010 ונתמכה ע”י מפעל הפיס, קרן רבינוביץ’ ועיריית תל 
אביב . מייסדת ומנהלת: מאיה דוניץ

›פרויקט “מקהלת גבעול“ 2002-2010

Videos: 

http://www.youtube.com/watch?v=5QYo-MbufD8



תודה!


