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יום. משל חיי היו יםהבנאלי לקוחים מן השוליים נוגה שטיינר הנושאים שבהם עוסקת

החומקים בדרך כלל  ,מצבים טריוויאלייםר ואיתב מתמקדיםבקפידה מבוימים ה הצלומית

 ןמעל עצ ותומקבל ,מסכות שונות ותעוטתצלומיה ב ותהמופיע הדמויות מתשומת הלב.

 תפקידים שונים ומגוונים. 

 ,קרוונים ברחבי ברלין יצולמה באתר ,לב התערוכהניצבת בה", סדרת הצילומים "וגנבורג

דרי הקרוונים הם אנשים  המנהלות חיי שיתוף.בהם מתגוררות בקביעות משפחות ש

של הבחירה שבחרו בצורת חיים אלטרנטיבית, החורגת מן המקובל בתרבות המערבית. 

 דואליתאת עמדתה ה , מציגהקהילהכולא כמשפחה או  ,בנפרדכל אחד מהם צלם להאמנית 

 וחיבורשיתוף שלהם, המבקשת לכונן רוח הקהילה היא אינה מקדשת את  –כלפיהם 

שמשדרים את החיים בערים הגדולות. הקור והניכור ולניכור המאפיינים לריחוק כתשובה 

ייצר לשל תושבי המקום בניסיון  רתסגירים משהו מן הקושי שהאמנית מאתצילומים מה

. הם מצביעים על במקומותינו יםהמקובלתית לחיים אלטרנטיבה אמציב שת מציאות

 ,ליישם אידיאולוגיות אוטופיותשל תושבי המקום  שמתעוררים במהלך ניסיונםמכשולים ה

ואפים שהם שהאידילית  תוך הבועהאל מציאות צדדים העגומים של הה ה שלחדירולמנוע 

את הרישום מותיר בסופו של דבר  המציף את התצלומיםאינפורמציה השפע  .רואבל

 ילדּות ושמחת חיים. י, נטולבתוך קרוונים ארעיים ים, הנתוניםבודדנשים אמדובר בש

שטיינר מציצה פנימה, אל הבית כמקום אינטימי ואישי. הפריימים שלה חושפים בהיעלם 

קרוון פתוחות, ודמויות שניצבות בתוכן אחד פנים וחוץ. לעתים היא מראה דלתות 

ומתבוננות החוצה, ולעתים הדמויות שלה סגורות בקרוון, כשהחלונות הפתוחים חושפים 

. בתצלום אחד נראית מבט מצועף אל המצלמהמישירות  םלומיצתב דמויותהטפח מן החוץ. 

שעליו חן שולרוכנת אל האשה באחר מופיעה ו, מביטה החוצה מבעד לזגוגית החלוןהילדה 

על ספה ומביטה שיושבת נערה  נראים. בתצלומים אחרים פמוט עם נרועליה  מפה לבנה

 ;בננות ותפוחיםשל אשכול ו מונח נדאדרך חלון שעל מביטה החוצה שנערה  ;מבעד לחלון

סירת שקירותיו מזכירים קרוון ביושבת על מיטה שאישה ; קרווןשל על מפתן שיושב גבר 

מיוצגת  כוס ריקה. גם סביבת הקרווניםכשבידה דרגש או  שוכבת על מיטההאישה ; מפרש



ת צמחיי סביבוש פנים של ארון בגדיםת תצלוםו ,בתצלום של חורף מושלג – בתערוכה

 .שאופפת את אתר הקרוונים ,שופעת וירוקה קיץ

 היא ,במסגרת הקורס הדוקומנטרי ,ו"שטיינר במרכז האקדמי ויצבתקופה שבה למדה 

המוצגות אף הן  לו,אעבודות . בחיפה ילדי מהגרים מחבר העמים בשכונת בת גלים למהצי

מלמדות כי כבר בשלב מוקדם ו ,סדרת וגנבורג אתכמבשרות יכולות להיקרא  בתערוכה,

בבחירתה ברלין, מגמה זו נמשכה גם ב. זרות, בדידות ותלישותזה היא עסקה בתמות של 

 .כמהגרתשלה ה את מצבגם  ששיקפו ,דריםיאוטסיאזרים ולצלם 

קציה ארואינטרות כיתהליך ארוך של המעצבת שטיינר בעקבות ים הצילומים המבוימאת 

, בחינה הדדיתערוך ולמצולמים אפשרות לזה מעניק לה ות המצולמות. תהליך עם הדמוי

מהפכת עדשת  כך .הזרים להם ,ההלכות חייבלמצולמים להתבונן באמנית וגם אפשר מו

בתווך שבין פנים  מתהממוקדיוקן זרותה של הצלמת, את מנציחה גם , והנאת כיוו המצלמה

ואת  ,את התחבטויותיה בשאלות של זהותפים משק צילומיםה .בויםרגיש לחוץ נוקשה ומ

 .שבהם היא חיה כל אחד מהעולמותבהקושי שלה למצוא את מקומה 

 ,נבכי הנשמהמבוססים על התבוננות פנימה, אל נוגה שטיינר המרתקים של  לומיהצי

לובשים רעיונותיה עור וגידים, צבע, עדשת המצלמה דרך למחוזות הנסתר. גם נקשרים ו

השראה ואווירה. כאשר הם קמים לחיים חודרים לתוכם רכיבים מחייה של האמנית 

בתערוכה החדשה היא מתגלה אסוציאציות שמקורן בדמיון ובזיכרון. ומתעוררות עברה, מו

 .וייחודישומרת לאורך השנים על כתב יד אופייני ועם זאת , יוןדמהקוראת דרור ל תכצלמ

 

 דניאלה טלמור, אוצרת


