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רעות אסימיני )נ. 1983( אמנית ישראלית רב תחומית החיה ויוצרת בתל אביב. היא בוגרת האקדמיה 
Hunter- College, ניו יורק, וכמו כן בוגרת התוכנית   MFA לעיצוב ואמנות בצלאל, ובעלת תואר

לציורי קיר בפילדלפיה. אסימיני הציגה בתערוכות בארץ ובעולם )גרמניה, איטליה וניו יורק(. 

Left: The King’s Daughter , 2017, Installation view. Mixed media
Actress: Efrat Asimini, Post production: Hila Rozilyo, Photography: Aviv Kurt



כשהתעוררה,

ויש בהן איכות של התבוננות חוקרת ראשונית.  עבודותיה של אסימיני הן חלקי דיוקן עצמי, 
בכי  כמו  ואוניברסליות-  אישיות  חושיות-  מחוויות  ומורכבים  מגוונים  שלה  העבודה  חומרי 
הספוגים  במשפחתה,  הנשים  של  הבית  בגדי  של  הזיכרון  הדי  או  המלך  בת  הווידאו  במיצב 
ריחות בישול וניקיון במיצב הפיסולי הנס. עבודותיה מזמנות פיסות זיכרון חווייתי המתגבשות 

להוויית סובייקט נשי.  

העבודות, הנוצרות בבדידות הסטודיו, הינן פרפורמטיביות במהותן ומבקשות את נוכחות הקהל 
כאשר הן מורכבות בשנית בחלל התצוגה. יש ממד תיאטרלי בהחזרתן "לחיים". הן מתממשות 
דרך חווייתו של הצופה והדיאלוג נוצר בזכות יכולתן של העבודות להדהד זיכרון אישי ומשותף 

שמתלכד עם החוויה הראשונית שחוללה את היצירה.

נע סביב שלד פיסולי  יורק, הצופה  בניו   2017 במיצב הפיסולי הנס, שהוצג לראשונה בשנת 
עפות  השיער  קווצות  ביניהן.  המציצות  שיער  וקווצות  ישנות  משמלות  המורכב  וילון,  עטוף 
ברוח הנושבת ומרמזות על המתרחש בתוך הוילון. "הנס הוא רגע מדומיין, שבו בתוך הווילון 
מתקיים הפלא שבו האישה שבפנים פושטת את הכותונת ונפשה משוחררת" מסבירה אסימיני. 
היצירה נוגעת ברגעים יומיומיים, ריטואלים של עמל נשי, ומצד שני מהדהדת ריקודים פגאניים 
הטעונים במאגיה. המיצב הפיסולי הפרפורמטיבי של אסימיני מדגים ישות בעלת כוח שעוברת 
בילדותה  והדודות  האם  נוכחות  של  החושי  הזיכרון  להישרדותה.  המכוונת  טרנספורמציה 
ובאופן  של האמנית מתגלגל להצבה שיש בה "קסם" במשמעות של סוד. בבחירת החומרים 
הצבתם יש ממד הומוריסטי, המקרב את הצופה. העבודה מהדהדת את החומריות של ההצבות 
הפיסוליות מבד של האמן האמריקאי ג'ימי דורהם )Durham(, את "ונוס של הסמרטוטים" של 
מיכלאנג'לו פיסטולטו )Pistolleto( האיטלקי וכן את המיצבים הפיסוליים המאוחרים של איסה 

 .)Genzken( גנסקן
 

בשימוש  השאר  בין  הנוכח  אסימיני,  של  בעבודותיה  יסוד  מרכיב  הוא  המשחקי  הממד 
לעיתים,  פרועה  חלופה,  מציעה  האמנית  האמנות.  מתולדות  נשיות  בדמויות  עושה  שהיא 
קריאה  ומאפשרת  המקורית,  ליצירה  ההקשר  את  שהיוו  עולם  ותפיסות  דעות  למוסכמות, 
אלטרנטיבית של הייצוג הנשי. דוגמה טובה היא מגש הקרמיקה המצויר בעבודה בעקבות. 
ג'ובאני  מאת  דקמרון  מסיפורי  לאחד  בוטיצ'לי  של  האיור  על  מבוסס  המגש  שעל  הציור 
נערה  דולק אחרי  אימתניים,  כלבים  )נסיך( מוקף להקת  גבר צעיר  באיור המקורי  בוקאצ'ו. 
עירומה שסירבה לחיזוריו, והוא בה בעת שבור לב ותאב נקם. בעבודתה של אסימיני, נותרה 
למוסר  הנרטיב, מסרבת  כך אסימיני משנה את  נמחקו.  רודפיה  ואילו  רק הנערה העירומה 
גבר רב עוצמה. היא  אין לסרב לחיזוריו של  ההשכל המופנה לבנות התקופה, לפיו לעולם 

שלי ליבוביץ קלאורה

Untitled (Landscape), 2016, Ceramic serving tray with underglaze and glaze, 40x24 cm 

40x24 ,ללא כותרת )תמונת נוף(, 2016, מגש קרמי עם אנדרגלייז וגלזורה
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חוזרת ומפעילה את האלגוריה התקופתית, אלא שאצלה הנערה רדופה על ידי גורם פנימי 
בלתי נראה. בפעולה זאת אסימיני מדגימה את הפורטרט המנטלי המשתנה של "רוח הזמן" 

ומציבה ייצוג נשי חלופי.

ולאחר מכן מציירת על  בעקבות היא חלק מסדרה של צלחות קרמיקה, אותן אסימיני מכיירת 
גביהן. הצלחות שואבות את השראתן מצלחות מיוליקה )Maiolica( איטלקיות מן המאות 
15-17. הצלחות ששימשו את האליטה האיטלקית להגשת מזון ולראווה, עוטרו בציורים המתארים 
עלילות מן המיתולוגיה והעת העתיקה. אסימיני נחשפה אליהן בתערוכה במוזיאון המטרופוליטן 
בניו יורק, בשנים שהתגוררה שם, והן הזכירו לה את צלחות הנוי התעשייתיות שעיטרו את קירות 
בית ילדותה. הציור על גבי צלחות מאפשר לאסימיני התנסות ביתרונות ובמגבלות החומר ומהווה 

חלופה מסקרנת לציור על בד קנבס. 

במיצב הווידאו הפיסולי בת המלך, אסימיני מבקשת לייצר מרחב מדומיין עבור הצופה. ראש אישה 
נתון בתוך חלל שחור התחום על ידי אור, ושרשראות מילים/דמעות יורדות מעיניה העצומות אל 
תוך בריכה חשוכה. כל שרשרת מרכיבה מילה אחת מתוך שני קטעים ספרותיים. הקטע הראשון 

הוא פסקת הפתיחה של "הקומדיה האלוהית" מאת דנטה:

"Midway in our life's journey, I went astray from the straight road and woke up 
to find myself alone in a dark wood . How shall I say…"

הקטע השני הוא פסקת הסיום של הסיפור "מעשה באבדת בת המלך" של רבי נחמן מברסלב: 
"וחכמה להוציאה. ואיך שהוציאה לא סיפר. ובסוף הוציאה" . 

הדמעות/מילים זולגות מעיני הדמות בקצב משתנה, ומאפשרות לצופה להרכיב משפטים השאובים 
 – )הקלאסית(  והאירופית  היהודית   – תרבויות  שתי  כיצד  בוחנת  אסימיני  כאן  הטקסטים.  משני 

משתלבות זו בזו וכיצד מיתולוגיה וסיפורי עם בשפות שונות חולקים מרכיבים דומים. 

הדימויים בהם משתמשת אסימיני מבקשים להציב חלופות, לשאול שאלות. הם אינם ייצוג סגור, 
ובעלת  סובייקטיבית  תהיה  תמיד  עבודותיה  של  המתבקשת  הקריאה  ולכן  ואובייקטיבי  מובחן 
גבולות גמישים. אסימיני מזמינה את הצופה לשיח לא מילולי, באמצעות גירוי חושי, לעיתים בעל 

ממד של שעשוע, המעלה אפשרות לתהודה רגשית, אפקט (affect) אצל הצופה. 

Untitled, 2019, Ceramic plate with underglaze and glaze, 28 cm 

ללא כותרת, 2019, צלחת קרמית עם אנדרגלייז וגלזורה, 28 ס”מ

7 6



After, 2016, Ceramic plate with underglaze and glaze, 40x24 cm 

40x24 ,בעקבות, 2016, צלחת קרמית עם אנדרגלייז וגלזורה
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down – rather than the vengeful male, the woman is haunted by an invisible 
internal force. By doing so, Asimini emphasizes the changing Zeitgeist and offers 
an alternative representation of femininity. 

After is part of a series of original ceramic plates made and then painted by Asimini. 
The plates are inspired by Italian Majolica of the 15th-17th centuries. Favored 
by Italian aristocracy, these plates were often decorated with paintings depicting 
mythological and historical scenes. Asimini first saw them at an exhibition at the 
Metropolitan Museum in New York, and they reminded her of the factory-made 
plates that decorated the walls of her childhood home. An intriguing alternative to 
canvas, painting on plates afforded Asimini an opportunity to experience both the 
possibilities and the limitations of the medium. 

In the video installation The King’s Daughter, Asimini creates an imagined space 
for viewers. A woman’s head is in a black space bounded by light, with chains 
of words/tears flowing from her closed eyes into a dark pool. Each tear-shaped 
link comprises a single word from two literary selections – in two languages. The 
first is the English version of the opening verse from Dante’s Divine Comedy: 
“Midway in our life’s journey, I went astray from the straight road and woke up to 
find myself alone in a dark wood…” . 
The second, in Hebrew, is the conclusion of Rebbe Nachman of Breslov’s “Tale 
of the Lost Princess”: “He would have to remain there a while, since he would 
have to use his intelligence and wisdom [to devise a plan] to free [the princess]. 
[The Rebbe] did not tell how he freed her. But in the end he did free her.”
Here Asimini examines how Jewish and classical European cultures interact with 
each other, and shows how myths and folktales have common traits despite being 
in different languages. The tears/words flowing from the figure’s eyes in a varying 
rhythm enable the viewer to compose sentences drawn from both texts.

The images Asimini employs in her works offer alternatives and pose questions. 
These images are neither distinct nor objective, but have flexible boundaries; 
they are deeply personal and open for subjective interpretations. Asimini invites 
the viewer to participate in a dialogue which is nonverbal, often humorous, and 
sparked by sensory stimuli. The strength of such a dialogue is in its ability to 
affect and resonate with the viewer’s emotions, memories, and associations. 

Untitled, 2017, Ceramic plate with underglaze and glaze, 25 cm 

ללא כותרת, 2017, צלחת קרמית עם אנדרגלייז וגלזורה, 25 ס”מ
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The Miracle, 2017, Installation view. Mixed media 
הנס, 2017, מראה הצבה. טכניקה מעורבת

When she woke up,
Shelly Liebowitz Kalaora

Reut Asimini’s works are partly a self-portrait, created through observation and primary 
research. She uses diverse materials - personal sense-experiences and universal 
motifs, such as tears in the video installation The King’s Daughter, or echoes of the 
memory of house dresses imbued with smells of cooking and cleaning, worn by the 
women in her family in The Miracle. The works created in the solitude of the artist’s 
studio are performative in their essence. When re-installed in an exhibition space they 
seek the presence of an audience. There is a theatrical aspect to their “revival,” as 
they become real through viewers experiencing the work. 

In the installation The Miracle, first exhibited in New York in 2017, the viewer moves 
around a sculpted skeleton wrapped in a curtain made of old dresses, with locks of 
hair peeking out from in between. The locks blow in the wind, hinting at what goes 
on inside. “The miracle is the imagined moment when the woman inside the curtain 
takes off her clothes and liberates her soul,” explains Asimini. 
The work touches upon moments of daily life and rituals of female labor, resonating 
pagan dances laden with magic. Asimini’s performative installation shows a 
powerful female entity undergoing transformation essential for her survival. The 
sense memory of the mother’s and aunts’ everyday chores that the artist observed 
during her childhood is transmuted into an installation that bears elements of magic 
and mystery. The choice and placement of the materials are humorous, bringing 
the viewer closer. The work resonates the materiality of American artist Jimmy 
Durham’s fabric installations, Italian artist Michelangelo Pistoletto’s Venus of the 
Rags, and Isa Genzken’s late sculpture installations.

Playfulness is one of the major attributes of Asimini’s works, and is especially 
evident in the way she uses female figures from art history. She proposes 
irreverent (often comical) interpretations of the original work, thus enabling 
alternative representations of female characters. 
A good example is the painted ceramic tray in After, based on Botticelli’s illustration 
for a tale from Boccacio’s Decameron. In the original drawing, a young prince 
accompanied by a pack of furious dogs is pursuing a naked maiden who refused 
his advances. Asimini’s work depicts only the nude young woman, having erased 
the pursuers. The artist alters the narrative, rejecting Boccaccio’s message to 
his female contemporaries never to refuse advances from a powerful male. She 
preserves the allegorical nature of the original, but turns its meaning upside 
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Reut Asimini: 

When she woke up,

 

Curator: Shelly Liebowitz Kalaora

 

Artists House Tel-Aviv 

February 2020

Reut Asimini (b. 1983, Israel) is a multidisciplinary Israeli artist who lives and 
works in Tel Aviv. She holds a BFA from the Bezalel Academy of Art and Design, 
Jerusalem, an MFA from Hunter College, New York, and is a graduate of the 
Muralist Training Program, Philadelphia PA. Her works have been exhibited in 
Israel and in Germany, Italy, and New York.

 On the Cover: How to color your tears, 2019, Ceramic plate with underglaze and glaze, 26 cm Untitled, 2017, Ceramic plate with underglaze and glaze, 21 cm 

על העטיפה: איך תצבעי את דמעותייך, 2019, צלחת קרמית עם אנדרגלייז וגלזורה, 26 ס”מללא כותרת, 2017, צלחת קרמית עם אנדרגלייז וגלזורה, 21 ס”מ
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Reut Asimini

When she woke up,


