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Understanding means getting to the bottom of things.

But what do you do, if the bottom of things is at the top?

Then understanding means climbing the steps of things

through seven heavens and beyond them.

And there is the thing. Waiting in a shining envelope, untouched.

What do you do with this untouched thing?

How to touch on understanding without touching?1

For more than 15 years, Inga Fonar Cocos has been developing 

her own complex language, and using elements at the intersection 

of nature, technology, science and art. Like David Avidan’s poem 

“Going Up, Going Down,” Fonar Cocos raises questions about 

perception and cognition, and about the sphere of meaning and of 

personal and collective responsibility they point to.

 By simultaneously addressing different systems in inter-

disciplinary contexts, Fonar Cocos examines questions concerning 

the compatibility between natural systems, information systems 

and realms of thought. She wonders what may serve as a basis for 

“understanding” in a world populated by terms such as “anomy” 

(a state of incompatibility between social norms of behavior) or 

“entropy” (a measure of disorder in a complex physical system) – 

terms that have served as titles for her exhibitions during the years 

1996–2000. In Fonar Cocos’ exhibitions, the gallery space is 

transformed into an investigative site that combines the world 

of sensory experience with the worlds of science and technology 

and of religious and philosophical knowledge. Fonar Cocos’ works 

recontextualize classical questions such as the degree to which 

meaning may be derived from sensory input, or the relevancy 

of basing meaning on a conceptual system, in a manner highly 

relevant to the present. Her art examines various possibilities 

for coming to terms with the perception of reality; her point 

of departure is not transcendental, but rather stems from an 

understanding of subjective existence as an inextricable part of 

this reality.

G a l i a  B a r  O r How to Touch on Understanding Without Touching™ pp. 6-11 'עמ

Blinding I, II, III, 2003, 

graphite on paper, 25×105

Blendung I, II, III, 2003, 

Grafit auf Papier, 25×105

 ,2003 ,III ,II ,I סינוור

גרפיט על נייר, 105×25
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 Fonar Cocos’ environments include natural elements such as 

honeycombs; conventional manmade products that make use of 

nature, such as beehives or rubber cables; objects that represent the 

world of technology, such as batteries; or contemporary electronic 

components and scientific methods such as technological 

mapping. Her work also includes a representational-conceptual 

dimension, which is evident, for instance, in drawings concerned 

with illustrating states of observation. These drawings cause the 

viewer to approach to the work from a different point of departure, 

which is related to processes of marking and perceiving, rather 

than to the final product. In other instances, this dimension is given 

expression through various kinds of texts – ranging from words 

deconstructed into their individual components to philosophical 

excerpts concerned with perception, such as a quote from the work 

of Merleau-Ponty. In these exhibition environments, the viewer’s 

senses are activated by means of sound, flickering lights and the 

sensual, tactile quality of materials such as cast wax.

 The simultaneous positioning of materials from the natural 

world alongside manmade artifacts, technology and science was 

a central means of investigation in the first Cabinets of Wonder. 

Created more than 400 years ago, these exhibition spaces were 

the predecessors of the modern museum. The collapse of systems 

of knowledge based on ancient Greek philosophy and science; 

the rise of astronomy and physics; changing belief systems and 

religious attitudes; and the undermining of a holistic conception 

of the universe – all of these led to the need to internalize a new 

understanding of the relations between man and world. The 

Cabinets of Wonder that first appeared in Europe towards the end 

of the 16th century reflected an attempt to come to terms with 

the representation of a new world image by means of a detailed 

and complex display of various kinds of objects. The contents of 

such displays were meant to underscore the reciprocal relations 

between “natural” and “artificial” elements; they formed part of 

a revision of existing knowledge, and a reevaluation of familiar 

systems of perception and cognition.

 These Cabinets of Wonder did not serve as sites of passive and 

exclusive display, but rather as the active research laboratories of 

scientific experts in botany, medicine and philosophy. Systems 

combining large-scale collections and workshops were founded by 

the rulers of that period. They typically included, one alongside 

the other, crude natural materials; animal and vegetal specimens; 

manmade arts and crafts; items representing the art of using 

nature; art assisted by nature; art that perfects nature; scientific 

and mechanical artifacts, maps and models. The taxonomic 

arrangement and display of these objects allowed for their 

simultaneous observation; it reflected a vital need to reexamine the 

dynamic relations within both the macrocosm and the microcosm – 

the universe and the world of man.

 Yet the dynamic potential of these exhibition spaces was 

abandoned in the museums founded over the following centuries, 

as separate  institutions and departments were created for various 

kinds of collections. The canonical form of order that shaped 

these museums was two-dimensional, systematic and rational; it 

no longer enabled the examination of what is concealed from the 

eye, of the invisible, of affinities or of metaphorical resemblances 

between objects. From this point onward, connections between 

various artifacts were based on identical morphological elements. 

With the establishment of distinct systems of knowledge 

and specialization, museums did away with the elements of 

transformation and change that were an inextricable part of the 

conception of reciprocal relations between things.

 Inga Fonar Cocos conceives of artmaking as a realm of endless 

investigation, which refuses to be circumscribed within the 

confines of distinct disciplines. She comes to terms, in her own 

way, with the apparent partitions between nature and technology, 

science and art. Unlike other conceptual artists, who engage with 

interdisciplinary scientific or anthropological contexts, Fonar 

Cocos does not adopt a dichotomous approach that privileges 

the cerebral over the sensual, or typology and taxonomy over 

the process of working with matter. Her work endows both 

dimensions, the cerebral and the sensual, with equal status as 

significant perceptual positions. Each one of these dimensions 

exists in its own sphere throughout the various stages of the 

work process: the initial stage at which the idea is formed, the 

stage of complex processing, the stage of editing the material and 

the finished exhibition. This point of departure means that Fonar 

Cocos does not endow technology or science with the status of an 

objective truth, even when her work includes a stage of intensive 

research in a given scientific field (for instance, the six-month-long 

study of defects in the field of vision, which she conducted with 

a doctor at the Assaf Harofe Medical Center). The encounter with 

contemporary science and the acknowledgement of instrumental, 

scientific and technological progress is not aimed, in her work, at 

bolstering the modernist faith in the myth of progress.

 Inga Fonar Cocos conceives of artmaking as a realm of 

endless investigation concerned with consciousness itself – an 

investigation that cannot be exhausted or contained within 

the confines of this or that discipline. The process of artistic 

investigation is a journey with no final or definite destination; 

rather, it is repeatedly motivated by the power of a subjective 

dimension. The sensory experience and private and collective 

unconscious that motivate this process inevitably infuse it with a 

hidden, enigmatic dimension. This approach has been at the basis 

of Inga Fonar Cocos’ work ever since the early 1990s.

 The essence of her artmaking reflects a continuous process, 

which has resulted in a variegated series of works and several 

exhibitions titled “Entropy” (1996–2003). Within this framework 

she was concerned, for instance, with a form of blindness caused by 

a flood of light, and known as “white hole.” In the work Punctum 

Caecum (2002), Fonar Cocos focused on the retinal aperture, which 
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is devoid of receptors, and made direct and metaphorical use of 

various technological tools and their products: a monitor, image 

registration and linear scanning, vision tests and computerized 

vision maps.

 In the course of working on one of these exhibitions, “Entropy 

3, Disrupted Vision” (1999) pp. 98-99, Fonar Cocos began an evolving 

collaboration with German artist Klaus Illi. According to Illi, his 

work dialogues with the “German obsession with cleanliness,” 

with how society and culture “clean up” any disturbing or foreign 

elements, and with the manner in which normative behavior 

transposes “otherness” to the category of “unseemly things.”2 

Klaus Illi’s work attempts to come to terms with the hidden 

historical, religious and ideological mechanism that blinds the 

eye and prevents it from seeing whatever challenges the existing 

order and threatens to disrupt it. The dialogue between these two 

artists has focused on mental blindness, on the blindness of those 

defined as having normative vision. They have each examined 

those aspects of their own lives relevant to the subject, and have 

imbued their works with elements of their worlds, while examining 

the specific blind spots characteristic of the environments in which 

they live.

 In the course of the prolonged work process on this exhibition 

series, the subjective dimension of Fonar Cocos’ work was 

enhanced, and the concern with vision disruptions was internalized 

and directed towards bodily, sensual and biographical strata. The 

corporal dimension was present, for instance, in the work invalid 

(2003)pp. 61-63, which was concerned, among other things, with the 

fragile boundaries of what is considered normative. The splitting 

of the word “invalid” raised questions concerning the validity of 

normative social limits; it did so by alluding to a form of physical 

and mental destruction that is simultaneously experienced in the 

work as an act of delimitation, penetration and injury, as a physical 

or mental disability. This work was composed of two horizontally 

hung dark wax tablets of unusual dimensions (6×17×105 cm.). 

Metal pins were inserted into the vulnerable, exposed and 

fragile wax surface, injuring it and mapping onto it a horizontal 

representation of the land of Israel; a map as a recumbent body.

 In the work Do-do-mu (Homewards, 2004) pp. 22-23, Fonar Cocos 

delves deeper into an emotional and conceptual investigation of 

a disrupted capacity for self-orientation. More than anything, the 

title of this work – which means “homewards” in Polish – is perhaps 

aimed at the basic, existential experience of domestication, at the 

dialectic of foreignness and belonging anchored in a vague, fluid 

childhood memory that cannot be decisively reconstructed. This 

work, which was also exhibited in Weissbaden, Germany (2006), 

is concerned with an active process of mapping/searching that is 

enacted upon a rounded sphere, along endlessly rotating railways/

roads composed of light cables and matches.

 Fonar Cocos has recently completed a video work composed of 

still photographs, and titled Between Homelands p. 59; it features 

a panoramic Polish landscape seen from a moving train, as 

well as documentary elements. The moving train and changing 

landscapes parallel the movement between the realms of reality 

and memory, flashes of remembrance and moments of reflection. 

This video work is based on a postcard collection from the 1940s 

and 1950s, which Fonar Cocos’ parents kept in a hefty album; it 

also features black-and-white photographs that were taken after 

their return to Warsaw in the aftermath of the Second World 

War, and photographs that the artist herself took during a 2007 

sojourn in Poland. This film successfully translates Fonar Cocos’ 

three-dimensional language into a flow of moving images that 

motivate changing rhythms of consciousness, while also harboring 

a continuum of absence – a dark screen devoid of images.

 It seems that the owl filmed in this video work appears in 

homage to artist Chris Marker, who studied the cultural memory 

of the 20th century in various mediums – photography, cinema, 

writing, video art and installation art.3 Marker frequently included 

images of owls in works such as the film Description of a Struggle 

(The Third Side of the Coin), which was filmed in Israel in the 

early 1960s and included simultaneous images culled from natural 

and artificial worlds. The film juxtaposed an electronic device 

photographed at the Weizmann Institute (an oscilloscope, which 

registers fluctuations in an electric current) and owls at the Biblical 

Zoo in Jerusalem. According to Fonar Cocos herself, she was 

influenced by Marker’s iconic film The Pier (1962), which brings 

together images of the future, present and past. This influence 

is given significant expression in her film and in the affinities it 

reveals between remembering, trauma, selfhood and death.

 As she examines the fluid boundaries of the term “home,” 

Fonar Cocos touches upon this “untouched thing” (in the words 

of David Avidan). In this sense, her work also reveals an affinity 

with the work of Avidan, whose poem appears as a preface to 

this essay – an interdisciplinary artist who developed his own 

unique language. Like Avidan’s poem, Inga Fonar Cocos’ journey 

does not circumvent sites of blindness and disruption; it traverses 

biographical regions and represents worlds both near and far, 

groping for the place where one may touch on understanding 

without touching.

1 David Avidan, Avidanium 20, Keter, 1987.
2 Lily Aboudi, “Einayim atzumot lirvacha” (Eyes Wide Shut), Zomet Hasharon, 

December 27, 2002
3 Catherine Lupton, Chris Marker: Memories from the Future, Reaktion Books, 

2004.
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Sealed Vision, 2006, night vision 

binoculars, silicon, metal, 

Tarpaulin, 25×45×25

Verdeckte Sicht, 2006, 

Nachtfernglas, Silikon, 

Tarpaulin, 25×45×25

ראייה אטומה, 2006, משקפת 

לראיית לילה, סיליקון, מתכת, 

ברזנט, 25×45×25

≥ pp. 22-23 'עמ

Do-do-mu (Homewards), 
2004-2006, rubber, light cables, 

matches, electronic control, 

steel cables, diameter 100

Do-do-mu (Heimwärts), 
2004-2006, 

Gummi, Leuchtkabel, 

Streichhölzer, elektronische 

Kontrolle, Stahlkabel, 

Durchmesser 100

דו–דו–מו )הביתה(, 2004—2006, 

גומי, כבלי אור, גפרורים, בקרה 

אלקטרונית, כבלי פלדה, קוטר 100

™

General view of the exhibition 

“Blindsehen,” Bellevue-Saal, 

Society for the Support of Socially 

Relevant Art Projects, Wiesbaden, 

Germany, 2006; right: Do-do-mu 
(Homewards); left: Sealed Vision; 

behind: Green View 1-4, “Night 

Vision” series

Blick auf die Ausstellung 

„Blindsehen”, Bellevue 

Saal, Verein zur Förderung 

künstlerischer Projekte mit 

gesellschaftlicher Relevanz 

e.V., Wiesbaden, 2006; von 

rechts: Do-do-mu (Heimwärts); 
von links: Verdeckte Sicht; 
von hinten: Grüner Blick 1-4, 

„Nachtsichtaufnahmen”

מראה כללי בתערוכה "ראייה 

עיוורת", Bellevue-Saal, מרכז אמנות 

לפרויקטים בעלי נגיעה חברתית, 

ויסבאדן, גרמניה, 2006; מימין: 

דו–דו–מו )הביתה(; משמאל: ראייה 

אטומה; מאחור: נוף ירוק 1—4, מתוך 

הסדרה "ראיית לילה"
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Wax

to seal the unwritten

that guessed

your name,

that enciphers

your name.

Swimming light, will you 

 come now?

Paul Celan, “With Letter and Clock”1

The little girl I was –

I knew her, naturally.

I have a few photos

from her brief life.

Wislawa Szymborska, “Laughter”2

A large ball hangs in mid-air, obstructing the viewer’s upward-

looking gaze. It is sewn out of black rubber that is neither new 

nor uniform, and which forms an imperfect globe. Miniature train 

tracks are affixed to the surface, or envelope, of this diminutive 

world: matches laid down at carefully determined intervals are 

pasted onto thin, transparent plastic tubes, which extend vertically 

over parallel pairs of light ropes. Lights flicker on and off; the rails 

branch out in different directions, sometimes intersecting again 

along the way; some of them continue around the ball – it seems 

possible to follow them – but where to? Where are these invisible 

trains headed?

 A preliminary answer may be found in the Polish title of the 

work, “Do-do-mu,” which may be translated into English as 

“homewards.” Nevertheless, the question itself exceeds the 

meaning of this specific word. Beyond the invisible movement 

of the trains, which continues in other works (see the green 

landscapes in the series “Night Vision Photographs,” 2006pp. 32-35), 

this question addresses the very nature of the arena in which 

Fonar Cocos operates: where are Inga Fonar Cocos’ invisible trains 

headed? Or, more generally speaking, what invisible motion – 

what motion of the invisible – takes place in Fonar Cocos’ works? 

And what does the word “homewards” mean in this context?

H a g i  K e n a a n Where Are The Invisible Trains Headed?
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 The invisible constitutes a central theme in Fonar Cocos’ 

work. Her interest in the relations between vision and blindness 

is explicitly expressed in the names of her recent exhibitions: 

“Punctum Caecum” (2002), “Blindreflex” (2003) and 

“Blindsehen” (2006), as well as in the titles of works such as 

Vision Gestalt pp. 70-73, Night Vision and Seeing Is Believingpp. 65-69. 

Surprisingly, however, the encounter with the works themselves 

does not immediately reveal – and perhaps even conceals – 

the essence of Fonar Cocos’ concern with the visible and 

the invisible. Moreover, at first glance it remains unclear how 

these works express a concern with the dimension of visuality. 

How do they come to terms with the question of visibility, with 

the ability to see or with states of blindness? What dimension 

or dimensions of the visual do they attempt to touch upon? 

How do they wish to operate in relation to these dimensions? 

In what way, for instance, are Fonar Cocos’ wax plates – and the 

fragmented quotes etched into them with a metal pin – related 

to this problematic of seeing and blindness? Can the fragmented 

quote, which was taken – with slight changes – from the last notes 

written by the French philosopher Maurice Merleau-Ponty, serve 

as a point of departure?

 In the last years of his life, Merleau-Ponty was concerned with 

an aspect of the visible which he termed “the invisible.” This 

term evolved, for Merleau-Ponty, out of the understanding that 

what is visible to the eye and what is hidden from it – and, by 

analogy, vision and blindness – are not, as we habitually think, a 

set of contrasting terms. According to Merleau-Ponty, the visual 

field – the realm of the visible – is not a realm of positive facts. 

The visual is not simply there in front of us. What we see is never 

merely what we see; in other words, the structure of the visual 

is not frontal. The act of seeing, therefore, cannot be reduced 

to the framing of visual contents. Vision is not an action that 

entraps an object or visual information, and one may even argue 

that vision is not an action at all. Yet if vision is not a kind of 

action, how does it connect us to the world? Vision is first of all 

a form of our human existence, of our being in the world, among 

people, among things, always already within circles of meaning; 

nevertheless, we are never in a context in which meaning is given 

over to us, is in our possession. The visuality of the world is not 

just another fact in our world, but is an integral part of the complex 

structure through which we inhabit the world. Being in the world 

means experiencing the intersection between vision and visibility, 

and being part of the visual sphere – whose characteristics are 

intimately related to who we are (our identity, body and sexuality; 

on a personal, social, political, cultural and historical level). Such 

a sphere is neither geometric nor homogeneous. This is a sphere 

that possesses real depth and an irregular morphology; it has 

shifting horizons, layers, centers of gravity, unexpected crevices, 

twists and turns, and myriad folds that do not exist apriori, but 

are rather revealed within the particular contexts of our lives. In 

this sense, the presence of the visual is always suffused with a 

dimension of absence. That is, its very essence as a realm in which 

things are made manifest simultaneously defines the visual field 

as a realm of concealment. Surprisingly, the visual and exposed 

also conceals. Yet what is at stake here is not the covering up of 

something that can, in principal, be made visible to the eye. What 

is hidden within the realm of the visible is a different kind of fact: 

the existence of what cannot be revealed. As such, the invisible 

is not what is outside of, or beyond, the realm of the visible; it is 

not the non-visual, but rather what belongs to the fundamental 

structure, to the pulsating heart of the visible. This, as Merleau-

Ponty calls it, is “the invisible of the visible” – or, from another 

perspective, “the blindness of the perceiving consciousness”; it is 

“the point of blindness” – punctum caecum – which characterizes 

not only the physiological structure of the eye, but above all the 

essential structure of the encounter between the human subject 

and the visuality of the world. Merleau-Ponty describes it in the 

following manner:

“What it [consciousness] does not see it does not see for reasons 

of principle, it is because it is consciousness that it does not see. 

What it does not see is what in it prepares the vision of the rest… 

What it does not see is what makes it see, is its tie to Being, is its 

corporeity, are the existentials by which the world becomes visible, 

is the flesh wherein the object is born.”3

According to Merleau-Ponty, in order for the visual to appear 

to the observer as meaningful, it must be anchored in a more 

primal connection – a physical support that connects between 

consciousness and the world. Such a connection is at the basis 

of our ability to register what we see and imbue it with meaning; 

it precedes the division between subject and object, and the 

representation of the object by the observer. This initial connection 

or ancient intersection – “the tie to Being,” “the corporeity of 

consciousness” – are a precondition that enables consciousness to 

frame the visual; yet precisely since it constitutes a precondition, 

this intersection cannot appear as part of the framework of the 

visual. The ability to see grows out of a nucleus of blindness. 

What makes vision possible cannot open onto the gaze. It is no 

longer a visual object, yet its non-visuality is mysteriously present 

within the visible. How so? Merleau-Ponty identified and began 

analyzing some of the ways in which the invisible exists within the 

visible. At the same time, it was clear to him that a conceptual or 

theoretical study was not sufficient to truly understand the life of 

the invisible. It is at this point, he believed, that the philosopher 

and the artist embark on a shared journey. Is Fonar Cocos 

concerned with a shared journey of this kind? As I noted above, 

her wax tablet bears a quote from Merleau-Ponty that is concerned 

with the invisible. Yet whether or not this quote amounts to an 

explicit dialogue, Fonar Cocos’ artistic strategy certainly seems 

focused upon those irregular traces that the invisible leaves within 
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the visible. Fonar Cocos’ work scrapes away at the surface of the 

perfect, completed image in order to reveal the conditions of its 

creation. Her focus is not the “frontal” visual tapestry that meets 

the eye, but rather that blind movement that makes itself present 

through this tapestry’s constant unraveling. Fonar Cocos searches 

for ways to trace that which underlies the structure of the visual, 

while never appearing in the field of the visual as a distinct object 

of our vision. The movement with which Fonar Cocos is concerned 

is not a movement towards the visual liberation of the image or 

the object, but rather an opposite movement – one that ties the 

object back to the past out of which it emerges. Such a movement 

opens up the object onto its non-optical past, revealing the history 

of its crystallization as a visual object and making present what 

Merleau-Ponty terms “the flesh wherein the object is born.”

 Fonar Cocos approaches the object in a way that does not 

enable it – nor us, the viewers – to forget what we must seemingly 

forget in order to capture the gaze. She presents us with objects 

whose exterior has come unraveled, whose mechanisms of self-

presentation are suspended – so that the question of the object’s 

meaning is no longer subordinate to what the eye can grasp. The 

eye of the rational viewer facing Fonar Cocos’ work may indeed 

identify the characteristics and qualities of an object; yet this 

optical framework is not sufficient for seeing the work itself, which 

operates on a different register of the visual field. Something else 

peers out from among the wax plates. But what exactly? Or, 

returning to the initial question, what invisible movement takes 

place in Fonar Cocos’ works? Would it be correct to approach it 

in the same way as Rosalind Krauss, for instant, reads Eva Hesse’s 

works? That is, as an expression of the alternative tradition within 

modernist art that refuses to concern itself with satisfying the eye, 

and which embodies what Krauss understands to be “the optical 

unconscious”?4 Fonar Cocos’ work resists the scheme offered by 

the structure of the optical. At the same time, however, the non-

optical that preoccupies Fonar Cocos is not a conceptual or dialectic 

structure. While Krauss examines “the optical unconscious” by 

means of the Lacanian formulation of the “real,” which is always 

fundamentally located outside of our system of meaning, Fonar 

Cocos is concerned, rather, with the concrete ways in which the 

non-optical teams within what manifests itself to the eye. More 

specifically, I believe it is possible to point to a number of axes 

of non-visibility operating in Fonar Cocos’ work. These axes exist 

in a dynamic relationship to one another – a relationship that is 

based on parallels, analogies, contingencies, intersections and 

tension-building contrasts. What are these axes? Three types of 

non-visibility are revealed, in my opinion, as central: materiality, 

memory and pain.

 How may we understand the relations between these three 

dimensions? To begin with, what is the relation between 

materiality and memory? The word “memory” has two meanings 

in this context. On the one hand, we speak of memory in the sense 

of a specific event, such as a certain childhood memory or image 

from the past; at the same time, we speak of it as the realm out 

of which specific memories arise. The realm of memory is thus 

not identical to the appearance of a given image; it is, rather, a 

precondition – the underlying framework or ground for what may 

present itself. Memory in this sense encompasses the entire range 

between what is concealed and what is revealed, a range that is 

no less fundamental to the materiality of matter. More precisely, 

this archaic connection between the visible and the non-visible 

is a primary characteristic of matter, and is related to memory by 

way of analogy: hence the expression “the matter of memory.” 

To put it differently, memory – like matter – contains within itself 

the possibility of distinct forms. Yet precisely for this reason, 

matter and memory themselves do not appear as objects. They 

do not give themselves over to the perceiving eye; rather, they 

are present at the core of the field of vision as an impenetrable 

realm, which lacks transparency and reflection. This is the non-

illuminated dimension of what is revealed to the eye. It is both 

unlit and oblivious to light; it is a dimension that is unwilling to 

accept the laws of light (optics); nor is it willing to accept the play 

of light as the name of the game of visual appearances. The light is 

swallowed by Fonar Cocos’ tablets of black wax – tablets that the 

eye may interminably linger upon without being able to contain 

them and to make them its own. As far back as antiquity, the image 

of a wax tablet has been associated with the “inner surface” of 

the soul; with the receptiveness of human consciousness; with its 

affective dimensions; and with memory. Yet wax is not only an 

image, but also a direct embodiment of the relationship between 

materiality and memory. Due to its unique material qualities, wax 

served as a writing tablet, as a support for etching and stamping 

– as a tool of memory. Memory is thus analogously compared to a 

soft writing tablet, upon which images, events and the past itself 

are imprinted and etched. Yet not everything is inscribed upon the 

tablet of memory. Just as light is absorbed in the black tablets, so 

memory swallows up those impressions whose presence it cannot 

cope with, those impressions that the psyche is unwilling or unable 

to represent. In this sense, the tablet of memory is selective. It 

never shows everything, and must not express anything that will 

mar or crack it surface; it must conceal that dimension of depth 

that cannot be ignored, yet which cannot be compressed into the 

framework of the visible – the depth of pain. Inga Fonar Cocos 

does not enable this depth to disappear, but rather examines the 

ways in which it is present within the visual order. She sticks metal 

pins into the tablets, repeatedly pricking the wax surface. This is a 

serial act, out of which letters are born and writing appears. This 

act of pricking and boring holes – the controlled and microscopic 

damaging of the wax – enables the tablets to speak, to carry 

meaning, to become part of the realm of the optical and of the 

symbolic. At the same time, it is worth noting that the focus of 

Fonar Cocos’ artistic action is not the reconstruction of the past, 
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nor the attempt to endow specific memories with meaning. From 

her point of view, despite the strong presence of the dimension of 

memory in the present, the past has truly passed. It is present only 

as that which is absent. It partakes of the present as a founding, 

shaping, injurious, painful and irresolvable presence, yet it cannot 

be revoked. In his book W or the Memory of Childhood, Georges 

Perec examines the tension between what was really there – 

what he experienced as a child during the war when he bid his 

mother a final farewell – and between the impossibility of ever 

reconstructing, understanding, or giving appropriate expression to 

the past. As Perec writes:

I don’t know where the break is in the threads that tie me to my 

childhood. Like everyone else, or almost everyone, I had a father 

and a mother, a potty, a cot, a rattle, and, later on, a bicycle which 

apparently I never mounted without screaming with terror at the 

mere thought that someone might try to raise or even remove the 

two small side-wheels which kept me stable. Like everyone else, I 

have forgotten everything about the earliest years of my existence.

 My childhood belongs to those things which I know I don’t know 

much about. It is behind me; yet it is the ground on which I grew, 

and it once belonged to me, however obstinately I assert that it 

no longer does. For years I tried to sidetrack or to cover up these 

obvious facts, and I wrapped myself in the harmless status of the 

orphan, the unparented, the nobody’s boy. However, childhood is 

neither longing nor terror, neither a paradise lost nor the Golden 

Fleece, but maybe it is a horizon, a point of departure, a set of co-

ordinates from which the axes of my life may draw their meaning. 

Even if I have the help only of yellowing snapshots, a handful of 

eyewitness accounts and a few paltry documents to prop up my 

implausible memories, I have no alternative but to conjure up what 

for too many years I called the irrevocable: the things that were, the 

things that stopped, the things that were closed off – things that 

surely were and today are no longer, but things that also were so 

that I may still be.5

W or the Memory of Childhood amounts to a search for a 

perspective that may incorporate childhood’s horizons of meaning – 

its foundational presence – into adult life. This quest is based on 

the understanding that a direct, coherent gaze at what has already 

been locked away is no longer possible. Fonar Cocos shares 

this understanding. Yet, like Perec, she does not view it as a fait 

accompli, but rather as a ground for action. Fonar Cocos does not 

attempt to express the inexpressible, nor does she make do with 

a general understanding of what cannot be made visible. Rather, 

she is concerned with the area between these two poles: she opens 

up and exposes lanes that enable some form of movement, flow 

or passage between the pain that structures the invisible depths 

of memory and what is made visible to the eye – the object, the 

word, meaning.
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Green View 1-4, 2006, 

“Night Vision” series, 

color print, 30×105 each, 

1-2 private collection

Grüner Blick 1-4, 2006, 

„Nachtsichtaufnahmen”, 

Farbdruck, 30×105, 

1-2 Privatsammlung

נוף ירוק 1—4, 2006, מתוך הסדרה 

"ראיית לילה", תצלום, הדפס צבע, 

105×30 כ"א, 1—2 אוסף פרטי
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4 Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, MIT Press, 1994.
5 Georges Perec, W or the Memory of Childhood. Translated by 

 David Bellos, D.R.Godine, 1988, p. 12.
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My glory passeth by […] I will cover thee with My hand until I have 

passed by. And I will take away My hand, and thou shalt see My 

back” (Exodus 33: 20–23). Nevertheless, the biblical prohibition is 

not as clear cut as it may seem, for the Book of Genesis explicitly 

states that God created man “in his image” (Genesis 1:27). In the 

original Hebrew, the word for “image” is tselem – a term whose 

meaning approximates that of the English “shadow.” Only in the 

second century BCE did the Greek translation of the Bible, the 

Septuagint, refer to an eikôn of God – a word that literally means 

“image.” The Ten Commandments, meanwhile, are categorical 

in terms of codifying the prohibition on making images: “Thou 

shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any 

thing …” The two terms for “image” used in the original Hebrew, 

which respectively mean “statue” and “picture,” thus completely 

lost any connection with the “shadow” from the account of 

Creation. With the advent of Christianity, images finally received 

serious recognition: for if it pleased God Himself to make Himself 

in Christ knowable to the senses as a man, according to the 

argument advanced in the 8th century by the renowned theologian 

and Christian Arab John of Damascus, then who are men to deny 

themselves pictures?

 Jewish thought, however, has continued to be critical of visual 

Like a planet suspended in the universe, a leather-like ball 

hovers at the center of the installation Do-do-mu (Homewards). 

Nevertheless, it is not alone: this globe, or sphere – an image of 

mankind’s home in the cosmos – has a viewing device trained 

on it. Moreover, it is surrounded – or perhaps constricted – by 

materials that conjure up captivity, war and torture; they allude 

to “camps,” and hence also to “borders” – to barbed wire and 

to railroad tracks. Even if artist Inga Fonar Cocos may not realize 

this herself, her installations are part of a tradition which cannot 

but be described as Jewish: although this may initially seem far 

from obvious, she examines the resonance of the prohibition on 

making graven images, which was renewed in the course of the 

20th century.

 “Thou shalt not make unto thee,” the Torah says, “any graven 

image” (Exodus 20:4). In the Torah, this prohibition on graven 

images did not only apply to portrayals of divinity or of various 

idols: for a time at least, it was understood in absolute terms. 

Although God in the Torah behaves like a human being who acts 

and suffers, he does not look like a human being, and cannot be 

seen in any shape or form: “Thou canst not see My face,” the God 

of the Bible informs Moses on Mount Sinai, “for man shall not see 

Me and live.” He does, however, promise some comfort: “While 

M i c h a  B r u m l i k Blindness – Inga Fonar Cocos’ Ophthalmological Diagnosis
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images. As the German-Jewish philosophers Max Horkheimer 

and Theodor W. Adorno argue in their 1947 Dialectic of the 

Enlightenment, what is vital is “… the prohibition on invoking 

falsity as God, the finite as the infinite, the lie as truth. The 

pledge of salvation lies in the rejection of any faith which claims 

to depict it, knowledge in the denunciation of illusion. Negation, 

however, is not abstract. The right of the image is rescued in the 

faithful observance of its prohibition.”1 Like an old picture which 

has repeatedly been painted over, Horkheimer and Adorno’s 

paradoxical formulation contains – in a greatly compressed form – 

motifs and problems that had already shaped the religion of the 

Israelites, and which continued to reemerge with the evolution of 

Judaism and of early Christianity; they subsequently reappeared 

in medieval Christianity, and – ultimately – in Protestantism. 

Although Horkheimer and Adorno do refer to discussions of God, 

they themselves speak of “salvation,” “faith,” “knowledge” 

and the “prohibition of the image.” Their theological language 

is consistent: without making reference to the biblical religions 

and to the controversies between Judaism and Christianity, indeed 

within Christianity, what is supposedly an aesthetic discourse 

on the “prohibition of the image” remains ungrounded. Nor 

do Horkheimer and Adorno shy away, as ponderously as only 

theologians can, from speaking of the “pledge of salvation.” 

This pledge, they assert, is to be found in the prohibition of the 

image. Yet the image has its own rights – rights which can only be 

protected through its prohibition. What, then, are the rights of that 

which is protected through its prohibition? The prohibition of the 

image refers to a particular kind of image, which Horkheimer and 

Adorno call “that which saves” (das Rettende).2 Whether or not 

it is called “God,” it can only maintain its power if people forbid 

themselves to come into supposedly direct, sensory contact with it. 

Today, the doctrine concerning the inaccessibility of the formless 

is still considered to be equally illuminating. Nevertheless, it is no 

longer a question of showing or concealing “that which saves”; 

post-Auschwitz, it is a question concerning the very possibility of 

representation in the wake of destruction.

 This is not to say that Inga Fonar Cocos’ art should be understood 

as theological, or as a vestige partaking of theology’s demise. 

Rather, it is a form of artmaking that editorializes the problem of 

the image and of representation in a radical manner – radical in the 

sense of “from the very root.” In the wake of the disasters of the 

20th century, it investigates the question of how it is at all possible 

to become aware of images, to see them, to ask questions about 

what is seen or overlooked, about those who have eyes and yet do 

not see. To see! No image is possible without sight, no image is 

possible without eyes. Eyes, however, belong to living people, and 

are hence extremely vulnerable. On the one hand, physiological 

optics has proven that it is only due to the eye’s specific incapacity – 

its blind spot – that it is actually possible to see. At the same time 

– and here Fonar Cocos’ art addresses the history of Europe, and 

in particular German and Jewish history – people can also prevent 

themselves from seeing horrors, and are subsequently tempted to 

feel pity by deliberately choosing blindness.

 Inga Fonar Cocos addresses the problem of images and of their 

prohibition – of seeing and of not wanting to see – by using a form 

of artistic ophthalmology that makes visible the distorted nature of 

vision itself. By showing the injured organs of vision, she proves 

their dysfunctionality. Judaism’s collective memory, however, 

contains a corresponding incapacity; it is unable to behold what 

has been suffered, to fix in an image that which exceeds our ability 

to see. Do-do-mu, the installation that simultaneously evokes 

memories of the globe as a “camp” and identifies the camp as a 

“globe,” is not only suspended with barbed wire. The wire also 

connects numerous points on this inhospitable sphere with one 

another, thus creating the impression of a network of rails.

 Although the presence of the globe suspended in space is 

strongly felt and almost obtrusive, another object draws the 

viewer’s attention. This object is a commonplace ladder, which 

stands – as if lost – within the installation space. The ladder leads 

to a small piece of paper, which is affixed high up on the wall. If the 

viewer dares to climb all the way to the top of the ladder, he will 

see a tiny photograph – a contemporary shot... of a concentration 

camp. Only once he climbs back down, moreover, will the viewer 

be suddenly struck by the effort he had to make in order to become 

aware of this “detail” of the 20th century – and by the realization 

that ladders were also used in order to reach the guard towers of 

these camps.

 Inga Fonar Cocos’ installations and images address the 

gray areas of the 20th century: the gray areas on the borders of 

statehood, as well as the blind or even green spots in the eyes of 

the beholder. By revealing the difficulties involved in seeing, and 

hence making blindness visible, she exposes the 20th century’s 

own blind spots and blindness – and the ways in which they 

continue to cloud our vision in the present.

 What kind of people, or individuals, are so utterly convinced of 

their incapacity to recognize what is made manifest before them, 

and yet remain in thrall to a perceptual taboo? In the installation 

Blind Man’s Buff pp. 102-103, the eponymous blind man is in fact a 

woman rendered unidentifiable by a black blindfold; she cannot 

be recognized, nor is she able to see. Assembled in perspective 

in a black and yellow box (what did this color combination once 

stand for?), black threads run through both the viewer’s field of 

vision and the blindfolded woman’s potential field of vision. Black 

threads in front of – no, in – the field of vision are identified by 

ophthalmology as early signs of a cataract. Known as “rhagades,” 

these fine linear scars are very difficult to cure; one can only live 

with them if one resolves to simply forget them.

 The representation of modern man in art evolved in relation to 

the emergence of one-point perspective, which portrays the world 

from the point of view of an individual observer. Blind Man’s Buff 
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appears superficially to have maintained this perspective, while 

simultaneously making visible its distorted nature; the black and 

yellow threads that indicate a distortion of vision also allude to the 

persecution of the Jews in the 20th century – and hence to a world 

characterized by rails and barbed wire.

 As Horkheimer and Adorno wrote in 1947, “the right of the 

image is protected by strictly observing its prohibition.” Inga 

Fonar Cocos demonstrates that in the aftermath of the 20th 

century, the prohibition on the image can no longer be used as 

a means to preserve the truth; rather, it can only serve to point to 

the difficulties of seeing the truth. To put it another way, she is 

concerned with the right to see in an age of blindness – or rather 

with the difficulties, or downright impossibility, of perceiving and 

remembering both historical and contemporary truths. On the 

threshold of the 21st century, blindness has become the condition 

humaine. This mental state, moreover, is not accompanied by even 

the slightest hope of a cure… 
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1 Theodor Adorno and Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, 

 Continuum Publishing, 2002, p. 23.
2 Adorno and Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, p. 24.
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Erkennen bedeutet, die letzten Dinge ergründen

Was aber, wenn diese sich weit über uns befinden?

Dann bedeutet erkennen sich durch sieben Himmel aufzuschwingen

bis zu jenen Dingen. Sie harren 

in Glanz gehüllt, unerreichbar.

Was tun mit dem Unerreichbaren?

Wie an unberührbares Wissen rühren?1

natürlichen und kognitiven Welten. Die Künstlerin setzt sich mit 

der Frage auseinander, worauf sich Erkenntnis wohl gründen lässt 

in einer Zeit, in der Begriffe wie „Anomie” (Auseinanderklaffen 

von kulturellen Normen und individuellen Verhaltensweisen) oder 

„Entropie” (Maß der Unordnung in einem komplexen physikalischen 

System) umgehen, Begriffe, die Fonar Cocos in den Jahren 1996-

2000 als Ausstellungstitel benutzte.

 Bei Fonar Cocos wird der Ausstellungsraum zu einem 

Forschungsfeld, in dem die Sinne, wissenschaftlich-technologische 

Lösungen und religiös-philosophische Einsichten einer Prüfung 

unterzogen werden. Inga Fonar Cocos stellt alte klassische Fragen 

wie: Inwieweit können wir uns beim Ergründen der wirklichen 

Welt auf unsere Sinne, auf das Sehen beispielsweise, verlassen? 

Seit über fünfzehn Jahren arbeitet Inga Fonar Cocos an der 

Entwicklung einer komplexen Sprache, in der sich Elemente aus 

Natur, Technologie, Wissenschaft und Kunst überkreuzen. Ähnlich 

wie Avidan in seinem Gedicht „Hinab und herauf” fragt Fonar 

Cocos nach den Möglichkeiten der Erkenntnis und der Sinngebung 

sowie der daraus abzuleitenden persönlichen und kollektiven 

Verantwortung. Dabei weiß die Künstlerin sehr wohl, dass es hierbei 

nicht um Ziele geht, die sich auf einer Generalstabskarte abstecken 

ließen. Wer sich der Welt von Wesen und Bedeutung annähern 

möchte, kann nicht mit eindeutigen Lösungen rechnen.

 Indem sie unterschiedliche Systeme nebeneinander stellt und 

damit auf interdisziplinäre Beziehungen verweist, untersucht Fonar 

Cocos fundamentale Zusammenhänge zwischen gedanklichen, 

G a l i a  B a r  O r An unberührbares Wissen rühren
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Stil zusammengetragenen Sammlungen war gleichzeitig 

Experimentierwerkstätte; natürliche Rohmaterialien, Exponate 

aus Flora und Fauna, Beispiele menschlicher Kunstfertigkeit und 

handwerklichen Geschicks sowie exotische Kuriositäten reihten 

sich aneinander. Man sah Werke, die sich der Natur bedienten, 

Werke, die sich von der Natur helfen ließen, Werke, die die Natur 

korrigierten, allerhand mechanische Geräte, Landkarten und 

Modelle. Die Anordnung der Exponate erlaubte ein simultanes 

Erfassen, was dem Bedürfnis Rechnung trug, die Dynamik der 

Beziehungen zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen der 

dem Menschen zugänglichen Welt und dem unerreichbaren 

Universum einer erneuten Prüfung zu unterziehen. 

 Das dynamische Potential der Kunstkammern ging in den 

nachfolgenden Jahrhunderten in den mittlerweile gegründeten 

Museen verloren. Für verschiedene Sammlungen richtete 

man verschiedene Abteilungen ein, ein zweidimensionaler, 

systematischer, rationaler Kanon trat in Kraft; das dem Auge 

Verborgene, das Geheimnisvolle, Beziehungen oder metaphorische 

Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Objekten – all das entzog 

sich der Wahrnehmung und damit auch der Überprüfung. 

Jetzt basierte die Beziehung zwischen einzelnen Objekten auf 

identischen morphologischen Elementen. Das Wissen wurde 

in Fachgebiete unterteilt, ein Expertentum bildete sich heraus, 

das Transformatorische, Verändernde, ein wichtiger Bestandteil 

der grundsätzlichen gegenseitigen Abhängigkeit in jedem 

Beziehungsgeflecht, fiel der Klassifizierung zum Opfer.

 Für Inga Fonar Cocos ist Kunst ununterbrochene Erforschung, die 

sich einer systematischen Unterteilung verweigert. Die Künstlerin 

setzt sich auf ihre eigene Art und Weise mit dem auseinander, was 

Natur und Technologie, Wissenschaft und Kunst voneinander zu 

trennen scheint. Im Gegensatz zu anderen Konzeptkünstlern, die 

sich interdisziplinärer wissenschaftlicher oder anthropologischer 

Zusammenhänge bedient haben, nimmt Fonar Cocos keinen 

dichotomischen Standpunkt ein; sie zieht weder das Kognitive 

dem Sinnlichen vor noch spricht sie sich gegen Typologisierung 

und Klassifizierung und für den kreativen Schaffensprozess am 

Material aus. In ihren Werken erhalten beide Dimensionen, 

Ratio und Emotio, gleichrangigen Status als bedeutsame Mittel 

der Welterklärung. Beide Bereiche haben ihren Platz innerhalb 

der verschiedenen Arbeitsstufen, vom Herauskristallisieren der 

schöpferischen Idee über die komplexe Materialbearbeitung bis 

hin zur Endfixierung und zum Arrangieren der Installation. Wer 

wie Inga Fonar Cocos von einer solchen Position ausgeht, räumt 

der Technologie oder den Wissenschaften keinen Anspruch auf 

objektive Wahrheitsfindung ein, auch wenn zum Schaffensprozess 

eine Phase intensiver wissenschaftlicher Recherche gehört. (So hat 

Fonar Cocos beispielsweise ein halbes Jahr lang an einer ärztlichen 

Studie über Beschädigungen des Sehfelds am Krankenhaus „Assaf 

HaRofeh” mitgearbeitet.) Die Vertrautheit mit dem gegenwärtigen 

Stand der Wissenschaften und dem instrumentalen wissenschaftlich-
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Wie relevant kann eine begrifflich-systematische Welterkenntnis in 

einem aktuellen, neuen Zusammenhang ein? Ihr Schaffen provoziert 

Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Welterfassungsweisen. Dabei liegt der Ausgangspunkt nicht im 

Transzendenten, er entspringt vielmehr einer untrennbar mit der 

Identität der Künstlerin verbundenen subjektiven Innenwelt.

 Die von Fonar Cocos kreierte Umgebung enthält natürliche 

Elemente wie Honigwaben neben von Menschen produzierte, 

die Natur auf konventionelle Weise nutzende Gegenstände 

wie Bienenstöcke oder Gummikabel, oder Objekte, die die 

technologische Welt repräsentieren, wie Batterien oder elektronische 

Apparate, sowie moderne technologische Systeme etwa der 

Kartographie. Daneben weisen ihre Arbeiten eine „anschaulich-

konkrete” Dimension auf: Zeichnungen, die den Zustand des 

Schauens darstellen und den Betrachter ermutigen, das Werk unter 

veränderten Voraussetzungen zu sehen, also nicht als Endprodukt, 

sondern als Prozess der Setzung von Signalen und des allmählichen 

Wachsens der Wahrnehmung. Desgleichen finden sich Texte 

unterschiedlichen Niveaus, angefangen von der Zerlegung eines 

Wortes in seine Bestandteile bis hin zu Zitaten aus der Welt der 

Philosophie, z. B. von Merleau-Ponty, die sich mit Problemen der 

Wahrnehmung beschäftigen. In ihrer ausgestellten Welt gelingt es 

Fonar Cocos, die Sinne des Betrachters zu aktivieren, sei es durch 

Laute, Blinklichter oder durch die sinnliche Anmutung der Textur 

wächserner Exponate. 

 In den ersten historischen Ausstellungsräumen, den Vorläufern 

moderner Museen, wurden vor ca. vierhundert Jahren Materialien 

aus der Natur und technisch-wissenschaftliche Erzeugnisse von 

Menschenhand simultan präsentiert, als primäres Mittel forschenden 

Begreifens. Inzwischen sind auf die altgriechische Wissenschaft und 

Philosophie zurückgehende wissenschaftliche Lehren überholt, 

Astronomie und Physik haben an Bedeutung gewonnen, im Bereich 

des Glaubens und der Religion sind weit reichende Veränderungen 

zu verzeichnen, das Bild vom Kosmos als das eines einheitlichen 

Systems ist erschüttert. Aufgrund dieser Entwicklungen sieht sich 

der Mensch vor die Notwendigkeit gestellt, das Bewusstsein von 

seiner Beziehung zur Welt zu verändern. 

 In den Kunst- und Naturalienkabinetten, die im Europa des 

16. Jahrhunderts eingerichtet wurden, setzte man sich mit dem 

Problem der Darstellung eines neues Weltbilds auseinander, indem 

verschieden geartete Einzelexponate auf wohl durchdachte Art 

nebeneinander präsentiert wurden. Das Ausstellungsrepertoire 

verwies auf den Kreislauf von „natürlichen” Elementen und 

„künstlichen” Erzeugnissen als Teil einer Revision des damaligen 

Erkenntnisstandes und bewies Bereitschaft, neuen Systemen der 

Weltsicht und des Bewusstseins zu begegnen.

 Die Kunstkammern jener Epoche dienten nicht ausschließlich 

dem passiven Anschauen, sondern wurden vielmehr von Biologen, 

Ärzten, Apothekern und Philosophen als Forschungslabore 

benutzt. Die Ausstellung der von den Herrschern im großen 
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im physischen Bereich. In der aus zwei nebeneinander hängenden 

Tafeln (mit den ungewöhnlichen Maßen 105×7×6) bestehenden 

Wandarbeit wird das zugleich als Grenzziehung, als Eingriff, als 

physische oder mentale Verletzung erfahrbar. Metallklammern 

stecken in einer bloßen, empfindlich wirkenden Wachsoberfläche 

und markieren die Grenzen des – hier horizontal liegenden – 

israelischen Staates: eine Landkarte als hingestreckter Körper. 

 In der Arbeit „Do-do-mu” (2004)S. 22-23 vertieft Fonar Cocos die 

emotionale und kognitive Exploration, in dem sie ein beeinträchtigtes 

Orientationsvermögen suggeriert. Der polnische Titel bedeutet 

„Heimwärts” und scheint vor allem auf eine menschliche 

Grundbefindlichkeit hinzuweisen: die vielfältige Suche nach einer 

Heimat in der Welt. Deutlich wird die Dialektik zwischen Fremdheit- 

und Zugehörigkeitsgefühlen, die in verschütteten, fließenden, nicht 

eindeutig zu rekonstruierenden Kindheitserinnerungen wurzeln. 

Das 2006 auch in Wiesbaden ausgestellte Werk beschäftigt sich mit 

der tastenden Erstellung einer Landkarte auf einem Ball. Wege und 

Gleise aus Leuchtketten und Streichhölzern ziehen sich ohne Ende 

und Anfang suchend dahin.

 In letzter Zeit arbeitet Fonar Cocos an der Fertigstellung eines aus 

Standbildern zusammengefügten Videofilms mit dem Titel „Bein 

Moladot” (Zwischen Heimaten)S. 59. Aus einem Zug sieht man eine 

polnische Landschaft, in die sich im Fahren dokumentarische Szenen 

mischen. Inmitten der Zugbewegung und der vorbeiziehenden 

Landschaft vollzieht sich im Raum zwischen Realität und Erinnerung 

eine weitere Bewegung: ein Aufflackern der erinnerten Zeit und 

ihrer Reflexion. Der Videofilm basiert auf einer Postkartensammlung 

aus den vierziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, die 

die Eltern der Künstlerin in einem dicken Album aufbewahrten. Es 

sind Schwarzweißphotos, die die Eltern aufnahmen, als sie nach 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Warschau zurückkehrten, 

aber auch von der Künstlerin selbst bei einem Warschauaufenthalt 

2007 fotografierte Bilder. Im Film gelingt es, die Formensprache 

Fonar Cocos’ in den Rhythmus laufender Bilder zu übertragen; sie 

bewegen sich im wechselnden Takt des Bewusstseins und enthalten 

auch längere Sequenzen der Abwesenheit: ein dunkle, bildlose 

Leinwand.

 Die im Film auftauchende Eule dürfte eine Hommage an den 

Künstler Chris Marker sein, der mittels vieler verschiedener Medien 

– Film, Fotografie, Texte, Videos und Installationen – das kulturelle 

Gedächtnis des 20. Jahrhunderts erforscht hat.3 In Markers Arbeiten 

kommen oft Eulen vor, so beispielsweise in seinem Film Description 

d’un combat, der Anfang der sechziger Jahre in Israel gedreht wurde 

und der simultan Bilder aus natürlichen und aus artifiziellen Welten 

enthält. So werden ein im Weizmann-Institut aufgenommenes 

elektronisches Messgerät (ein Oszilloskop) und eine Eule aus dem 

Biblischen Tiergarten in Jerusalem nebeneinander gezeigt. Fonar 

Cocos verhehlt nicht, dass Markers Kultfilm Am Rande des Rollfelds 

(1962), in dem Bilder aus Gegenwart und Zukunft in Schichten der 

Vergangenheit eingewebt werden, sie stark beeinflusst hat. Dieser 
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technologischen Fortschritt, die in ihren Arbeiten aufscheint, sollte 

keinesfalls als Bestärkung modernistischer Fortschrittsgläubigkeit 

ausgelegt werden. 

 Inga Fonar Cocos’ kreative Arbeit ist ein ununterbrochener 

Prozess, dessen Kern in fortwährendem Erkennen besteht und der 

prinzipiell weder der einen noch einer anderen Disziplin zuzurechnen 

ist. Der Prozess künstlerischer Exploration ist ein Unterwegssein 

ohne fest umrissenes Ziel. Er bezieht seine Impulse immer wieder 

aus einer subjektiven Dimension; er speist sich aus dem Sinnlichen 

sowie aus dem individuellen und kollektiven Unbewussten und birgt 

von daher Rätselhaftes und Verborgenes in sich. Von dieser Position 

aus arbeitet Inga Fonar Cocos seit Beginn der neunziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts bis in die Gegenwart.

 Ihre Kunstauffassung spiegelt sich in einem Schaffensfluss, der 

verschiedene Werkserien und einige Ausstellungen unter dem Titel 

„Entropie” (1996 – 2003) hervorgebracht hat, in deren Rahmen 

Fonar Cocos sich beispielsweise mit einer bestimmten Sehweise 

beschäftigte, die eigentlich eine Art Geblendetsein ist, eine Blindheit, 

die durch ein „weißes Loch” genanntes Lichtbündel ausgelöst wird. 

In ihrer Arbeit „punctum caecum” (2002) konzentriert Fonar Cocos 

sich auf ein Loch in der Augennetzhaut, das keine Photorezeptoren 

aufweist, und setzt technologische Instrumente oder deren 

Messprotokolle sowohl als das ein, was sie im Alltag sind, gleichzeitig 

aber auch als Metaphern: Monitore, Bildempfänger, lineare Scanner, 

Sehfeldtests und Sehfeldaufzeichnungen eines Computers. 

 Während der Arbeit an einer dieser Ausstellungen, „Entropie 

3, Sehstörungen” (1999)S. 98-99, begann Fonar Cocos mit dem 

deutschen Künstler Klaus Illi zu kooperieren. Illi beschäftigt sich 

eigenen Aussagen zufolge mit „dem deutschen Sauberkeitswahn”, 

mit der Art und Weise also, wie Kultur und Gesellschaft das 

Störende, Andere „wegwischen” und wie „fremde” Elemente 

vom Normativen automatisch der Kategorie des „Nicht-Schönen” 

zugewiesen werden.2 Klaus Illi setzt sich in seinen Arbeiten 

mit verborgenen historischen, religiösen und ideologischen 

Mechanismen auseinander, die uns blind machen für das, was die 

bestehende Ordnung herausfordern und bedrohen könnte. Der 

Dialog der beiden Künstler kreist somit um die mentale Blindheit 

von Menschen, die sehr wohl sehen können. Jeder der beiden hat 

die für sein Leben bedeutsamen Aspekte des Themas untersucht 

und die verborgenen blinden Punkte in seiner engeren Umgebung 

aufgespürt.

 Bei der Arbeit an der Installationsserie nahm die subjektive 

Dimension für Fonar Cocos immer stärkere Ausmaße an; das 

Problemfeld der Sehstörungen drang bis in körperliche, sinnliche und 

biographische Schichten ihrer Existenz vor. Die physische Dimension 

beispielsweise ist präsent in dem Werk „Invalid” (2003)S. 61-63, das 

sich unter anderem mit den fragilen Grenzlinien des Normativen 

beschäftigt. Was die Gesellschaft als gültige Norm umreißt, was für 

sie valide ist, reibt sich an dem Ausdruck ‚invalide’, was soviel wie 

behindert bedeutet, behaftet mit einer Störung im seelischen oder 
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Einfluss ist in ihrem Videofilm unverkennbar, deckt doch auch er die 

Beziehung zwischen Erinnerung, Trauma, Ursprung und Tod auf.

 Der Begriff „Heimwärts” ist fließend und nicht eindeutig 

einzugrenzen. Mit dieser ihrer Sichtweise nähert sich Fonar Cocos in 

gewissem Sinn dem „Unerreichbaren” aus dem eingangs zitierten 

Gedicht Avidans. David Avidan war ein interdisziplinärer israelischer 

Künstler, der eine ganz eigene Ausdrucksform gefunden hat. 

Ähnlich wie er, umschifft Inga Fonar Cocos auf ihrer künstlerischen 

Entdeckungsreise die Klippen der Blindheit und der Behinderung 

nicht. Sie taucht tapfer durch biographische Sphären und sucht in 

nahen und fernen Welten tastend nach einem Ort, von dem aus 

unberührbares Wissen berührbar erscheint.

1 David Avidan, Avidanium 20, Ausgewählte Gedichte, Beiträge, Dokumente etc. 
1965 – 1985, Keter, Jerusalem 1987

2 Lily Aboudi, „Einayim azumot lirvacha (Weit geschlossene Augen)”, 

 Zomet HaScharon, 27.12.2002
3 Catherine Lupton, Chris Marker: Memories of the Future, Reaktion Books, 2004

≥

Between Homelands, 2008, 

stills video, DVD, 5:50 min.

Zwischen Heimaten, Video 

aus Standbildern, DVD 5’50’’

בין מולדות, 2008, וידיאו 

מתצלומי סטילס, DVD, 5:50 דק'
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≥ pp. 61-63 'עמ

Invalid, 2003, diptych, wax, 

oil paint, pins, 17×60×3.5, 

17×40×3.5

Invalid, 2003, Dyptichon, Wachs, 

Ölfarbe, Nadeln, zweiteilig, 

17×60×3,5, 17×40×3,5

אינווליד, 2003, דיפטיכון, שעווה, 

צבע שמן, סיכות, 3.5×60×17, 

17×40×3.5
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≥ pp. 65 'עמ

Seeing is Believing, 

2002-2003, installation view

Sehen heißt glauben, 

2002-2003, Blick auf 

die Installation

לראות משמע להאמין, 

2002—2003, מראה הצבה

≥ pp. 66-67 'עמ

Seeing is Believing I, 
2002-2003, wax, net, pins, 

Plexiglass, 17×84.5×2 

Sehen heißt glauben I, 
2002-2003, Wachs, Netz, 

Nadeln, Plexiglasplatte, 

17×84,5×2

 ,I לראות משמע להאמין

2002—2003, שעווה, רשת, סיכות, 

מדף פרספקס, 2×84.5×17

≥ pp. 68-69 'עמ

Seeing is Believing II, 
2002-2003, wax, net, pins, 

Plexiglass, 17×84.5×2 

Sehen heißt glauben II, 
2002-2003, Wachs, Netz, 

Nadeln, Plexiglasplatte, 

17×84,5×2

 ,II לראות משמע להאמין

2002—2003, שעווה, רשת, סיכות, 

מדף פרספקס, 2×84.5×17

≥ pp. 70-71 'עמ

Vision Gestalt I, 2002-2003, 

wax, net, pins, wire, Plexiglass, 

30×100×2, collection of Museum 

of Art, Ein Harod

Sehformat I, 2002-2003, Wachs, 

Netz, Nadeln, Eisendraht, 

Plexiglasplatte, 30×100×2, 

Sammlung Museum of Art 

Ein Harod

 ,2003—2002 ,I תבנית ראייה

שעווה, רשת, סיכות, חוט ברזל, 

מדף פרספקס, 2×100×30, 

אוסף המשכן לאמנות עין חרוד

≥ pp. 72-73 'עמ

Vision Gestalt II, 2002-2003, 

wax, net, pins, wire, Plexiglass, 

24×90×2

Sehformat II, 2002-2003, 

Wachs, Netz, Nadeln, Eisendraht, 

Plexiglasplatte, 24×90×2 

תבנית ראייה II, 2002—2003, שעווה, 

רשת, סיכות, חוט ברזל, מדף 

פרספקס, 2×90×24

≥ pp. 74-75 'עמ

The Other, 2002-2003, wax, net, 

pins, wire, Plexiglass, 25×105×3.5

Der Andere, 2002-2003, Wachs, 

Netz, Nadeln, Plexiglasplatte, 

25×105×3,5

האחר, 2002—2003, שעווה, רשת, 

סיכות, מדף פרספקס, 3.5×105×25
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Das Mädchen, das ich war –

Ich kenne sie, sicherlich.

Ich habe einige Fotografien

aus ihrem kurzen Leben2

Ein großer Ball hängt im Raum, versperrt den Blick zur Decke. 

Das nicht ganz runde Objekt ist aus gebrauchten schwarzen 

Gummiplatten ungleicher Größe behelfsmäßig zusammengenäht. 

Auf der Oberfläche des Balls – gleichsam die Schale dieses 

Mikrokosmos – verlaufen Miniatureisenbahnschienen aus schmalen 

transparenten Plastikschläuchen. Die Plastikbahnen dienen 

gleichzeitig als Lichtkabel, Streichhölzer bilden die Schwellen. Das 

Licht in den Bahnen geht an und aus, die Bahnschienen laufen 

auseinander und an anderer Stelle wieder zusammen. Zum Teil 

verlaufen sie weiter, umgeben den Ball. Man kann ihre Spur rund 

um den Ball mitverfolgen. Doch wohin führt der Weg? Wohin 

fahren diese unsichtbaren Züge? 

Wachs,

Ungeschriebenes zu siegeln,

das deinen Namen

erriet,

das deinen Namen

verschlüsselt

Kommst du nun, 

 schwimmendes Licht?1

 Ein erster Hinweis steckt schon im Titel der Installation: „Do-

do-mu”, was auf Polnisch „heimwärts” heißt. Doch die Frage 

beschränkt sich nicht auf diese eine Arbeit. Über die Deutung der 

unsichtbaren Fahrtbewegung hinaus, die sich in anderen Arbeiten 

der Künstlerin fortsetzt (wie beispielsweise in den Grünlandschaften 

der Reihe „Nachtsichtaufnahmen” – 2006S. 32-35) geht es hier 

darum, die Eigenschaften des Wirkungs- und Schaffensraums von 

Fonar Cocos zu erfahren: Wohin fährt der unsichtbare Zug von 

Inga Fonar Cocos? Oder allgemeiner formuliert: Worum handelt 

es sich bei dieser unsichtbaren Bewegung? Welche Bewegung des 

Unsichtbaren findet in den Arbeiten von Fonar Cocos eigentlich 

statt? Und was bedeutet in diesem Kontext „heimwärts”?

H a g i  K e n a a n Wohin fahren die unsichtbaren Züge?
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 Das Unsichtbare ist ein zentrales Thema bei Fonar Cocos. Ihre 

Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen Sehen und Blindheit 

reflektieren bereits die Titel ihrer Ausstellungen – punctum caecum 

(2002), Blindreflex (2003), Blindsehen (2006) – und die Namen 

einzelner Installationen – „Sehformat”S. 70-73, „Nachtsicht”, „Sehen 

heißt glauben”S. 65-69 etc. – deutlich. Daher mag es erstaunen, dass 

sich dem Betrachter das Wesen der Beschäftigung Fonar Cocos’ 

mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren nicht sofort erschließt. 

Auf den ersten Blick wird nicht klar, inwiefern die Arbeiten die 

Auseinandersetzung mit der visuellen Dimension verkörpern. 

Auch aus der Nähe betrachtet lässt sich nicht deuten, wie Cocos’ 

Arbeiten die Frage der Sichtbarkeit, der Erkennungsfähigkeit oder 

der Blindheitszustände behandeln. Welche Dimension oder welche 

Dimensionen des Visuellen sind hier angesprochen? Wie werden 

sie behandelt? Welcher Zusammenhang besteht beispielsweise 

zwischen Fonar Cocos’ Wachstafeln und jener Problematik von 

Sehen und Blindheit, und welche Funktion erfüllen in diesem Kontext 

die mit Stecknadeln im Wachs festgehaltenen Textfragmente? 

Ist das den letzten Schriften des französischen Philosophen 

Maurice Merleau-Ponty entnommene, unvollständige und leicht 

abgeänderte Zitat ein erster Anhaltspunkt? 

 In seinen letzten Lebensjahren befaßte sich Merleau-Ponty (1908-

1961) eingehend mit den visuellen Aspekten des Unsichtbaren 

– l’invisible. Diesen Begriff entwickelte Merleau-Ponty aus der 

Erkenntnis heraus, dass das Sichtbare und das Unsichtbare – und 

analog dazu Sehen und Blindheit – nicht einander ausschließende 

Gegensätze sind, wie es dem gewöhnlichen Verständnis entspricht. 

Merleau-Ponty zufolge beschränkt sich das visuelle Feld, d.h. 

der sichtbare Bereich, nicht auf positive Fakten. Was wir visuell 

wahrnehmen, entspricht nie nur dem, was wir sehen, oder mit 

anderen Worten, die Struktur des visuell Wahrgenommenen 

beschränkt sich nicht auf das Äußere. Demzufolge beschränkt sich 

auch das Sehen nicht nur auf die Erfassung visueller Inhalte. Bei 

der Tätigkeit des Sehens geht es nicht darum, das Objekt oder die 

visuelle Information festzuhalten, ja man kann sogar sagen, dass es 

sich nicht einmal um eine Tätigkeit handelt. Doch wenn das Sehen 

keine Tätigkeit ist, wie verbindet es uns dann mit der Welt? Das 

Sehen ist zunächst eine Form unserer menschlichen Existenz, unserer 

Gegenwart in der Welt, unter Menschen und Dingen und stets in 

Bedeutungszusammenhängen befindlich. Dabei sind wir jedoch nie 

in der Lage, das ganze Bedeutungsspektrum zu erfassen bzw. zu 

kontrollieren. Die Visualität der Welt ist keine schlichte Tatsache, 

sondern integraler Bestandteil der komplexen Struktur unserer 

irdischen Gegenwart. Zu existieren heißt, die Überschneidung 

von Sicht und Sichtbarkeit zu leben, Teil des visuellen Raums zu 

sein, dessen Merkmale eng mit unserer Verkörperung verbunden 

sind (Identität, Körperlichkeit, Sexualität – auf persönlicher, 

gesellschaftlicher, politischer, kultureller und historischer Ebene). 

Ein solcher Raum ist weder geometrisch noch homogen. Er ist 

von Tiefe geprägt und von unregelmäßiger Form. Seine Horizonte 

sind veränderlich, er ist mehrschichtig und besitzt Schwerpunkte, 

überraschende Winkel, Windungen und Verwerfungen, die sich 

uns erst in bestimmten Situationen unseres Lebens erschließen. 

Insofern ist die Gegenwart des Visuellen stets von der Dimension 

des Fehlenden durchtränkt. Das heißt, als Bereich des Sichtbaren ist 

das Sichtfeld immer auch ein Bereich des Verborgenen. Gerade das 

sichtbar Visuelle hat also auch verdeckende Aspekte. Es geht aber 

nicht um das Verdecken von grundsätzlich Sichtbarem. Im sichtbaren 

Raum werden Fakten ganz anderer Art versteckt: die Tatsache der 

Existenz von grundsätzlich nicht Offensichtlichem. Jedoch nicht 

das, was sich außerhalb oder jenseits des Sichtfelds befindet, ist 

hier gemeint, nicht das Nichtvisuelle, sondern ein fundamentaler 

struktureller Bestandteil des Sichtbaren. Merleau-Ponty nennt es 

das „Unsichtbare des Sichtbaren”. Aus anderer Perspektive könnte 

man es auch „Blindstellen des betrachtenden Bewußtseins” nennen 

oder „blinder Fleck” – punctum caecum – der nicht nur ein Merkmal 

der physiologischen Struktur des Auges bezeichnet, sondern vor 

allem auch die essentielle Struktur der Begegnung zwischen dem 

menschlichen Subjekt und der Visualität seiner Umwelt. Merleau-

Ponty beschreibt dies wie folgt:

Was es nicht sieht [das Bewußtsein], sieht es aus prinzipiellen 

Gründen nicht, weil es Bewußtsein ist. Was es nicht sieht, ist das, 

wodurch sich das Sehen des übrigen in ihm vorbereitet [...] Es sieht 

das nicht, was bewirkt, dass es sieht, und das ist seine Bindung an 

das Sein, seine Leiblichkeit, die Existentialien, durch die die Welt 

sichtbar wird, / das ist das Fleisch, in dem das Objekt entsteht.3

Merleau-Ponty zufolge müßte das Visuelle, um vom Betrachter 

überhaupt als bedeutungsvolles Objekt wahrgenommen zu 

werden, in einen primären Bezug, eine physische Grundlage als 

Bindeglied zwischen Bewußtsein und Welt, eingebunden werden. 

Ein solcher Bezug bildet die Grundlage unserer Fähigkeit, Dinge 

visuell wahrzunehmen und ihnen Bedeutung zu geben. Er hat 

Priorität sowohl gegenüber der Spaltung zwischen Subjekt und 

Objekt, als auch gegenüber der Repräsentation des Objekts 

durch den Betrachter. Dieser primäre Bezug bzw. diese primäre 

Überschneidung – „der Bezug zur Existenz”, „die leibliche 

Gegebenheit des Bewusstseins” – ist Voraussetzung für die 

Einordnung des Visuellen durch das Bewußtsein. Doch gerade als 

solche Voraussetzung kann diese Überschneidung nicht im Rahmen 

des Visuellen erscheinen. Die Sichtbarkeit entsteht aus dem Kern 

der Blindheit. Was die Sicht ermöglicht, kann sich dem Blick 

nicht eröffnen. Obwohl es sich also nicht um ein visuelles Objekt 

handelt, ist seine Nicht-Visualität auf mysteriöse Weise im Visuellen 

präsent. Wie ist dies zu erklären? Merleau-Ponty hat verschiedene 

Arten der Gegenwart des Unsichtbaren im Sichtbaren erkannt und 

untersucht. Dabei war ihm jedoch bewußt, dass eine theoretische 

Begriffsanalyse das Wesen des Unsichtbaren nicht ausreichend 

erklären kann. Hier könnten sich Philosoph und Künstler ergänzen. 
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Ist es diese Art von Partnerschaft, die Fonar Cocos beschäftigt? Die 

Wachstafel-Installation der Künstlerin trägt, wie erwähnt, ein Zitat 

von Merleau-Ponty über das Unsichtbare. Ob es sich dabei nun um 

einen ausdrücklichen Dialog handelt oder nicht, Fonar Cocos scheint 

mit diesem künstlerischen Akt jedenfalls auf jene unregelmäßigen 

Spuren hinzudeuten, die das Unsichtbare im Sichtbaren hinterläßt. 

Ihre Installation unterläuft das fertige, vollkommene Bildnis, um 

seine Entstehungsbedingungen aufzuzeigen. Ihr Augenmerk liegt 

nicht auf der oberflächlichen Textur, mit dem das Auge konfrontiert 

ist, sondern auf jener unsichtbaren Bewegung, die sich durch 

ständiges Aufreiben des visuellen Oberflächengewebes bemerkbar 

macht. Fonar Cocos versucht zu entschlüsseln, was einerseits die 

visuelle Struktur begründet und sich andererseits nie im Blickfeld 

als eindeutig wahrnehmbares Sichtobjekt befindet. Die Bewegung, 

die sie beschäftigt, zielt nicht auf die Entlassung des Bildnisses 

oder Objekts in die visuelle Unabhängigkeit, sondern in die 

Gegenrichtung – auf seine Vergangenheit bzw. seinen Ursprung. 

Eine solche Bewegung eröffnet dem Bildnis seine nicht-optische 

Vergangenheit, legt seinen Entwicklungsprozeß als visuelles Objekt 

frei und vergegenwärtigt, was Merleau-Ponty als „Fleisch, in dem 

das Objekt geboren ist” bezeichnet.

 Fonar Cocos nähert sich dem Objekt auf eine Weise, die es 

ihm – und uns als Betrachter – nicht ermöglicht zu vergessen, 

was es gleichsam vergessen müßte, um visuelle Aufmerksamkeit 

zu erregen. Sie zeigt uns Objekte, deren Oberflächenstruktur 

unvollkommen und deren Selbstdarstellungsapparaturen sich in 

Wartestellung befinden. Die Deutung bzw. Bedeutungsträchtigkeit 

des Objekts geht über das visuell Sichtbare hinaus. Das Auge des 

Betrachters kann zwar bei den Arbeiten von Fonar Cocos das 

Objekt, seine Merkmale, seine Eigenschaften wahrnehmen, doch 

der optische Rahmen reicht nicht aus, um die eigentliche Arbeit 

zu erkennen: Diese findet, wie erwähnt, in einer anderen Schicht 

des Sichtfelds statt. Etwas anderes schimmert aus den Wachstafeln 

hervor. Doch was genau? Oder welche Bewegung des Unsichtbaren 

findet in den Arbeiten von Fonar Cocos statt, um erneut die Frage 

zu erwähnen, die uns durch diesen Aufsatz begleitet: Wäre es 

sinnvoll, auf dieselbe Weise an ihr Werk heranzutreten, wie es etwa 

Rosalind Krauss mit den Arbeiten von Eva Hesse tat? Das heißt, 

sie als Ausdruck jener alternativen Tradition modernistischer Kunst 

zu betrachten, die sich weigert, das Auge zufriedenzustellen und 

statt dessen das verkörpert, was Krauss „The Optical Unconscious” 

nennt?4 Tatsächlich verweigert sich Fonar Cocos dem Schema des 

optischen Systems. Andererseits ist das Nicht-Optische bei ihr, im 

Gegensatz zum Verständnis von Krauss, weder Begriffskonstruktion 

noch Dialektik. Während Krauss das „Optisch-Unbewußte” mit dem 

lacanischen Begriff des „Realen” behandelt, das sich grundsätzlich 

stets außerhalb unseres Deutungsrahmens befindet, beschäftigt 

sich Fonar Cocos mit den konkreten Sphären, in denen das Nicht-

Optische sichtbar repräsentiert wird. Spezifischer ausgedrückt, ihre 

Arbeiten weisen mehrere Unsichtbarkeitsebenen auf, die in einem 

dynamischen Verhältnis zueinander stehen, sich parallel ergänzen, 

Analogien bilden, sich überschneiden und spannungsgeladene 

Gegensätze bilden. Um welche Ebenen handelt es sich also? Drei 

Ebenen der Unsichtbarkeit stehen meines Erachtens im Vordergrund: 

Stofflichkeit, Erinnerung und Schmerz.

 Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen diesen drei 

Dimensionen? Wie stehen Stoff und Erinnerung zueinander? Der 

Begriff „Erinnerung” wird doppelt verwendet. Einerseits ist damit 

die Erinnerung an ein bestimmtes punktuelles Ereignis wie etwa 

eine Kindheitserinnerung, ein Bild aus der Vergangenheit gemeint, 

andererseits bezeichnen wir mit Erinnerung aber auch den Raum, 

aus dem die einzelnen Erinnerungen aufsteigen. Als solcher ist 

die Erinnerung nicht identisch mit dem Auftreten bestimmter 

Bildnisse, sondern Grundvoraussetzung, Basis und Rahmen für 

deren Selbstrepräsentation. Erinnerung in diesem Sinne ist das für 

die Stofflichkeit des Stoffs entscheidende Spektrum zwischen dem 

Verborgenen und Sichtbaren. Präziser ausgedrückt, diese essentielle 

Verknüpfung zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren ist ein 

primäres Merkmal gerade des Stoffes und fließt im übertragenen 

Sinne in die Erinnerung ein. Daher auch der Ausdruck „Stoff 

der Erinnerung”. Mit anderen Worten, die Erinnerung als Stoff 

birgt die Möglichkeit, erkennbare Gestalt anzunehmen. Doch 

gerade als solche erscheinen Stoff und Erinnerung nicht als 

Objekt. Sie treten nicht in das Blickfeld des Betrachters, sind aber 

dennoch als undurchdringlicher, untransparenter und areflektiver 

Bereich in seiner Mitte präsent. Das heißt, es handelt sich um die 

unbeleuchtete, lichtlose, lichtindifferente Dimension des Sichtbaren. 

Eine Dimension, die sich weder der Gesetzmäßigkeit des Lichts bzw. 

der Optik noch dem Lichtspiel als visuelle Erscheinung unterwirft.

 So verschlucken auch Fonar Cocos’ schwarze Wachstafeln das 

Licht. Das Auge kann sie nur abtasten, aber nicht in sich aufnehmen 

oder vereinnahmen. Die beschreibbare Wachstafel ist ein aus der 

Antike bekanntes Bildnis für die Seele, für die Rezeptivität des 

menschlichen Bewußtseins, für ihre effektiven Dimensionen, für die 

Erinnerung. Doch Wachs ist nicht nur Bildnis, sondern auch direkte 

Verkörperung der Verknüpfung von Stofflichkeit und Erinnerung. 

Wegen seiner besonderen stofflichen Beschaffenheit diente Wachs 

als Oberfläche für Schreibtafeln, auf die man Zeichen einritzen und 

Stempel eindrücken konnte, als Medium der Erinnerung. Insofern ist 

die Wachsschreibtafel auch ein Bildnis der Erinnerung. In die weiche 

Tafel werden Worte, Bilder, Zeiteindrücke, wird Vergangenheit 

eingeprägt. Doch nicht alles wird auf der Erinnerungstafel 

festgehalten. So wie das Licht von den schwarzen Tafeln verschluckt 

wird, so verschluckt die Erinnerung Eindrücke, mit denen sie nicht 

fertig wird, jene Eindrücke also, die die Seele nicht repräsentieren 

will oder kann. In dieser Hinsicht ist die Erinnerungstafel ein 

wählerisches Medium. Sie zeigt nie alles, und hält dem Betrachter 

vor, ja muß ihm vorenthalten, was seine Oberfläche verletzen oder 

spalten könnte, jene Tiefendimension, die man weder ignorieren 

noch auf einen sichtbaren Rahmen reduzieren kann – die Tiefe des 
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Schmerzes. Inga Fonar Cocos lässt diese Tiefe nicht entweichen, 

sondern ergründet die Art ihrer Präsenz in der visuellen Struktur. 

Sie steckt Metallstecknadeln in die Wachstafeln. Aus diesem 

sich wiederholenden Akt des Einsteckens, der Stiche im Wachs, 

entstehen Buchstaben und Schrift. Die Stiche, die Perforation, die 

kontrollierte, mikroskopische Verletzung der Wachsoberfläche erfüllt 

die Tafeln mit Botschaft und Bedeutung und macht sie zum Teil des 

optischen und symbolischen Raums. Andererseits ist zu betonen, 

dass sich Fonar Cocos’ künstlerisches Schaffen weder auf die 

Rekonstruktion der Vergangenheit noch auf Versuche konzentriert, 

bestimmten Erinnerungsmomenten Bedeutung zu verleihen. 

Für Fonar Cocos ist die Vergangenheit, trotz starker Präsenz der 

Erinnerungsdimension in der Gegenwart, wirklich Vergangenheit. 

Sie ist vorhanden – als Vergangenes. Präsent als Grundlage und 

Vorbild, als Schmerz, als Ungelöstes, aber unwiederbringlich. Der 

französische Literat Georges Perec beschäftigt sich in seiner Schrift 

W oder die Kindheitserinnerung mit dieser Spannung zwischen den 

tatsächlichen Ereignissen in seiner Kindheit, seinen Kindheits- und 

Kriegserlebnissen, insbesondere der endgültigen Trennung von 

seiner Mutter, einerseits, und der Unfähigkeit, die Vergangenheit 

zu rekonstruieren, zu verstehen oder ihr angemessen Ausdruck zu 

verleihen:

Ich weiß nicht, wo die Bande zerrissen sind, die mich an meine 

Kindheit fesseln. Wie jeder oder fast jeder habe ich einen Vater 

und eine Mutter gehabt, einen Topf, ein Gitterbettchen, eine 

Kinderklapper und später ein Fahrrad, dass ich jedoch allem Anschein 

nach nie bestieg, ohne ein Gebrüll des Entsetzens auszustoßen, bei 

dem bloßen Gedanken, man würde die beiden kleinen Zusatzräder, 

die mir meine Stabilität sicherten, hochklappen oder gar entfernen 

wollen. [...] Die Kindheit gehört zu jenen Dingen, von denen ich 

weiß, dass ich nicht viel darüber weiß. Sie liegt hinter mir, und 

doch ist sie der Boden, auf dem ich groß geworden bin, sie hat mir 

gehört, wie hartnäckig auch immer ich behaupten mag, dass sie mir 

nicht mehr gehört. [...] Doch die Kindheit ist weder Sehnsucht noch 

Schrecken, noch verlorenes Paradies, noch goldenes Vlies, sondern 

Horizont vielleicht, Ausgangspunkt, Koordinaten, von denen aus die 

Achsen meines Lebens ihren Sinn bekommen können. Selbst wenn 

ich, um meine unwahrscheinlichen Erinnerungen abzustützen, nichts 

anderes habe als die Hilfe vergilbter Fotos, spärlicher Zeugnisse und 

lächerlicher Dokumente, bleibt mir doch keine andere Wahl, als das 

zu beschwören, was ich allzu lange das Unwiderrufliche genannt 

habe: das, was einst war, was stehenblieb, was eingezäunt wurde: 

das, was einst war, sicherlich, weil es heute nicht mehr ist, aber auch 

das, was einst war, damit ich heute noch bin.5

W oder die Kindheitserinnerung ist die Suche nach einer Perspektive, 

in der die Bedeutungshorizonte und die formative Präsenz der 

Kindheit im Erwachsenenalter zur Geltung kommen. Diese Suche 

geht davon aus, dass sich die abgeschlossene Vergangenheit durch 

den frontalen, kohärenten Blick nicht mehr erschließen läßt. Auch 

bei Fonar Cocos kommt, wie erwähnt, ein solches Verständnis zum 

Vorschein, wird jedoch – auch das ähnlich wie bei Perec – von ihr 

nicht als letzte Erkenntnis oder endgültige Tatsache, sondern als 

künstlerische Herausforderung betrachtet. Fonar Cocos versucht 

weder das Unausdrückbare zum Ausdruck zu bringen, noch begnügt 

sie sich mit einem allgemeinen Verständnis des Unrepräsentierbaren. 

Sie beschäftigt sich mit dem Zwischenraum dieser beiden Pole: Fonar 

Cocos erschließt und entdeckt Pfade der Bewegung, des Flusses und 

des Übergangs zwischen dem die unsichtbare Tiefenstruktur der 

Erinnerung bildenden Schmerzens und dem Sichtbaren – Objekt, 

Wort oder Bedeutung.

1 Aus: Paul Celan, „Mit Brief und Uhr”.
2 Aus: Wislawa Szymborska, „Lachen”
3 Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, 

 München 1986, S. 313.
4 Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, Cambridge 1994.
5 Georges Perec, W oder die Kindheitserinnerung, Frankfurt am Main 1982, 

 S. 20.
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Matrix/Visual Test, 2003, 

wall installation, wax, nets, pins, 

light cables, electronic control, 

250×250, 81 units, 23×23×3 

each, 2 ovals, 15×23 each, 

circle, diameter 19

Matritze/Sehtest, 2003, 

Wandinstallation, Wachs, 

Netz, Nadeln, Leuchtkabel, 

elektronische Kontrolle, 

81 Einheiten 23×23×3, 

Endgröße 250×250

מטריצה/מבחן ראייה, 2003, 

מיצב קיר; שעווה, רשת, סיכות, 

כבלי אור, בקרה אלקטרונית, 

250×250, 81 יחידות, 3×23×23 כ"א, 

2 אליפסות 23×15 כ"א, 

עיגול קוטר 19
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Wie der Globus im Weltall, so hängt ein ledern wirkender Ball in der 

Installation „Do-do-mu” im Raum – jedoch nicht allein, sondern 

von einem Sehgerät ins Visier genommen. Der Globus, die Kugel, 

Abbild der Heimat der Menschen im Kosmos aber ist umgeben – 

oder vielleicht eingezwängt – von jenen Materialien, die wie keine 

anderen Gefangenschaft, Krieg und Folter, das „Lager” und damit 

auch die „Grenze” repräsentieren: Stacheldraht und Schienen. Die 

Bilder und Installationen von Inga Fonar Cocos stehen, anders als es 

die Künstlerin vielleicht selbst zu sehen vermag, in einer Tradition, 

die kaum anders als jüdisch zu bezeichnen ist – wenngleich sich dies 

auf den ersten Blick nicht sofort zeigt. Und zwar deshalb, weil sie 

den Spuren eines von außen aufgezwungenen Bilderverbots im 20. 

Jahrhundert nachgeht.

 „Du sollst dir”, so heißt es in der Tora, „kein Bildnis machen”. 

Dieses Bilderverbot galt in der Tora nicht nur Abbildungen Gottes 

und stand nicht nur gegen Vergötzungen aller Art, sondern wurde, 

wenigstens zeitweise, absolut verstanden. Die jüdische Tradition 

zeichnet sich dadurch aus, dass sich Gott in der Tora zwar wie ein 

handelnder und leidender Mensch verhält, aber eben nicht wie 

ein Mensch aussieht und sich jeder Sichtbarkeit entzieht: „Mein 

Angesicht kannst du nicht schauen” so lässt der biblische Gott den 

Moses auf dem Sinai wissen, „denn kein Mensch sieht mich und 

bleibt am Leben.” Immerhin verheißt Gott einen gewissen Trost: 

„Wenn dann meine Herrlichkeit vorüber zieht […] will ich meine 

Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich 

meine Hand zurückziehe, wirst du meine Rückseite sehen.” (Ex 33, 

20-23) Doch so klar ist das biblische Verbot nicht: Steht doch im 

Buch Genesis geschrieben, dass Gott den Menschen „in seinem 

Bilde schuf.” (Gen 1, 27) Im hebräischen Urtext steht für „Bild” 

freilich „Zelem”, was soviel wie „Schatten” heißt. Erst die 200 vor 

Chr. entstandene griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, 

spricht vom „Eikon” Gottes, und das heißt nun wirklich „Abbild”. 

Dennoch: Die zehn Gebote haben das Bilderverbot schließlich 

kodifiziert: „Du sollst dir kein [geschnitztes] Bild machen […].” 

Die hier verwandten Begriffe bedeuten auch im Hebräischen soviel 

wie „Statue” oder „Abbild” und haben mit dem „Schatten” aus 

dem Schöpfungsbericht nichts mehr zu tun. Mit dem Christentum 

schien den Bildern endlich Gerechtigkeit zu widerfahren: Wenn es 

Gott selbst gefiel, sich in Christus als Mensch sinnlich erfahrbar zu 

machen, so argumentierte im 8. Jahrhundert der berühmte Theologe 

und christliche Araber Johannes aus Damaskus – wer sind dann die 

Menschen, dass sie sich dem versagen? 

 Jüdisches Denken kritisiert indes auch nach dieser Rettung der 

Bilder das Bild. Denn – so die deutsch-jüdischen Philosophen Max 

M i c h a  B r u m l i k Blindheit – Inga Fonar Cocos’ ophtalmologische Diagnose
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Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer 1947 erschienenen 

„Dialektik der Aufklärung” – es gelte „[...] das Verbot, das Falsche 

als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche, die Lüge als 

Wahrheit. Das Unterpfand der Rettung liegt in der Abwendung 

von allem Glauben, der sich ihr unterschiebt, die Erkenntnis in der 

Denunziation des Wahns. Gerettet wird das Recht des Bildes in der 

treuen Durchführung seines Verbots.”1 Die paradoxe Formulierung 

Horkheimers und Adornos enthält in ungeheurer Verdichtung, 

einem alten, vielfach übermalten Bilde gleich, Motive und Probleme, 

die zunächst die israelitische Religion, dann das entstehende 

Judentum und die frühe Christenheit, schließlich das mittelalterliche 

Christentum und endlich den Protestantismus prägten. Horkheimer 

und Adorno erwähnen zwar die Rede von Gott, sprechen aber 

selbst von „Rettung”, von „Glauben”, von „Erkenntnis” und vom 

„Bilderverbot”. Horkheimers und Adornos theologische Sprache 

ist konsequent: ohne Bezug auf die biblischen Religionen und die 

Kontroversen zwischen Judentum und Christentum, ja innerhalb 

des Christentums hängt die vermeintlich ästhetische Rede vom 

„Bilderverbot” in der Luft. Horkheimer und Adorno scheuen sich 

nicht, massiv wie sonst nur Theologen, vom „Unterpfand der 

Rettung” zu sprechen. Dieses Unterpfand bestehe im Verbot des 

Bildes. Das Bild aber habe sein eigenes Recht, ein Recht, das nur 

durch sein Verbot bewahrt werde.

 Worin besteht nun das Recht dessen, das durch sein Verbot 

gewahrt wird? Das Verbot des Bildes verweist auf das, worauf eine 

bestimmte Art von Bildern zu verweisen pflegt, nämlich auf das 

Rettende. Das, was Horkheimer und Adorno als das „Rettende”2 

bezeichnen, mag man es nun Gott nennen oder nicht, kann seine 

Kraft nur dadurch bewahren, dass die Menschen es sich untersagen, 

mit ihm in einen vermeintlich unmittelbaren, sinnlichen Kontakt zu 

treten. Die Lehre von der Unverfügbarkeit des Gestaltlosen gilt 

auch heute noch als einleuchtend. Heute geht es allerdings nicht 

mehr um das Zeigen oder Verhüllen des Rettenden, sondern – nach 

Auschwitz – um die Darstellbarkeit des Verderbens.

 Nein, die Kunst von Inga Fonar Cocos ist nicht als Theologie zu 

verstehen, auch nicht als Schwundstufe einer Theologie, wohl aber 

als eine Kunst, die radikal – von der Wurzel her – das Problem des 

Bildes und der Abbildung subjektiviert. Subjektiviert: Das heißt hier 

nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts der Frage nachzugehen, 

wie es überhaupt möglich ist, der Bilder gewahr zu werden, sie 

zu sehen, die Frage zu stellen, wer hier sieht oder übersieht, wer 

hier Augen hat und dennoch nicht sieht. Zu sehen! Kein Bild ohne 

Sicht, kein Bild ohne Augen. Augen aber sind lebendige Organe 

lebendiger Menschen und somit stets verletzlich, mehr noch – 

die physiologische Optik weist nach, dass gerade eine spezifische 

Unfähigkeit des Auges, sein blinder Fleck, Sicht erst ermöglicht. 

Anderererseits – und hier nimmt Fonar Cocos’ Kunst Erfahrungen 

Europas, speziell der deutschen, der jüdischen Geschichte auf – 

können sich Menschen dem Sehen des Grauens, und damit der 

Versuchung des Mitleids, auch durch gewollte Blindheit entziehen.

 Indem Inga Fonar Cocos sich einer künstlerischen Ophtalmologie 

bedient und sich dem Problem von Bild und Bilderverbot – von Sehen 

und Nicht-Sehen-Wollen – dadurch stellt, dass sie den gestörten 

Prozeß des Sehens zeigt, indem sie das gestörte Sehen selbst 

sichtbar macht, erfüllt sie das Bilderverbot gerade dadurch, dass sie 

seine versehrten Organe zeigt, um damit zugleich die Unmöglichkeit 

ihres Wirkens zu erweisen. Dem Bilderverbot aber korrespondiert im 

kollektiven Gedächtnis des Judentums zugleich eine Unfähigkeit; 

die Unfähigkeit nämlich, dessen was erlitten wurde, ansichtig zu 

werden, das, was über alles Sehen hinausgeht, im Bild festzuhalten. 

„Do-do-mu”, jene Installation, die Erinnerungen an den Globus 

als „Lager” wachruft und auch umgekehrt das Lager als „Globus” 

ausweist, ist nicht nur mit schienenartigem Stacheldraht verbunden; 

die vielfältigen Punkte auf dieser unwirtlichen Kugel sind vielmehr 

auch durch den Draht, der aus einem anderen Blickwinkel wie ein 

Netz von Schienen wirkt, miteinander verknüpft.

 Den Installationen und Bildern von Inga Fonar Cocos geht es um 

die Grauzonen des 20. Jahrhunderts: die Grauzonen an den Grenzen 

der Staatlichkeit, aber auch den Grauzonen, den blinden oder auch 

grünen Flecken im Auge der Betrachter. Indem die Künstlerin die 

Schwierigkeiten des Sehens zeigt, und damit die Blindheit sichtbar 

macht, zeigt sie zugleich die Verblendung des 20. Jahrhunderts und 

wie diese Verblendung, die eine angemessene Wahrnehmung all 

dessen verhindert, bis in die Gegenwart fortwirkt. 

 Welche Menschen, welcher Mensch ist es, der so seiner 

Unfähigkeit überführt wird, eine offensichtliche und doch mit 

einem Wahrnehmungstabu geschlagene Gegenwart zu erkennen? 

Die Bildinstallation „Blinde Kuh”S. 102-103 zeigt ihn, den „blinden 

Menschen”. Der blinde Mensch ist eine Frau, die, durch einen 

schwarzen Streifen über den Augen unkenntlich gemacht, 

nicht erkannt werden kann, aber eben auch nicht sehen kann. 

Perspektivisch in einen schwarz-gelben (wofür stand diese 

Farbkombination einmal?) Kasten montiert, sind sowohl das 

Gesichtsfeld der Betrachter als auch das mögliche Gesichtsfeld der 

geblendeten Frau von schwarzen Fäden durchzogen. Schwarze 

Fäden vor, nein in dem Gesichtsfeld, kennt die Augenheilkunde 

als Frühformen des Stars, als „Rhagaden”, die physiologisch nur 

schwer zu heilen sind und mit denen nur leben kann, wer beschließt, 

sie einfach zu vergessen.

 Der neuzeitliche Mensch erschien in der Kunst als jener, der 

alles perspektivisch, auf ihn hin geordnet, zu sehen vermochte, 

während die Kunst, die ihm entsprach, die Welt konsequent aus 

der Zentralperspektive zeigte. „Blinde Kuh” hat die Perspektive 

äusserlich beibehalten, aber zugleich ihre Störungen sichtbar 

gemacht, Störungen, die in den Farben Schwarz und Gelb auf die 

Verfolgung der Juden im 20. Jahrhundert und damit auf eine Welt 

verweisen, die durch Schienen und Stacheldraht charakterisiert ist.

 „Gerettet wird das Recht des Bildes”, so Horkheimer und 

Adorno im Jahr 1947, „durch die treue Durchführung seines 

Verbots.” Inga Fonar Cocos zeigt, dass es nach den Erfahrungen 
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des 20. Jahrhunderts nicht mehr um das Bilderverbot als Mittel zur 

Bewahrung einer Wahrheit gehen kann, sondern nur noch darum, 

die Schwierigkeiten des Sehens der Wahrheit zu zeigen. Wenn man 

so will geht es um das Recht des Sehens im Zeitalter der Blindheit, 

mehr noch: um die Schwierigkeit, ja die Unmöglichkeit, die 

historische und aktuale Wahrheit wahrzunehmen und zu erinnern. 

Das ist die condition humaine auf der Schwelle vom 20. zum 21. 

Jahrhundert: Blindheit! Mit der Diagnose dieser Befindlichkeit ist 

indes noch lange keine Hoffnung auf Heilung verbunden.

≥ pp. 93-94 'עמ

Temporary Bridge II, 2002, 

wood, drawing, cardboard,

wire, 25×35×12, The Phoenix 

Collection

Vorläufige Brücke II, 2002, 

Holz, Zeichnung, Pappe, 

Eisendrähte, 25×35×12, 

Sammlung Phönix

גשר זמני II, 2002, עץ, צבע, רישום, 

קרטון, חוטי ברזל, 12×35×25, 

אוסף הפניקס

≥ pp. 95 'עמ

Temporary Bridge, 1996, 

installation view, Musrara, 

Jerusalem; rubber cables, plastic, 

steel cables, 110-300×1500×70

Vorläufige Brücke, 1996, 

Blick auf die Installation, 

Musrara, Jerusalem; Gummikabel, 

Plastikgurte, Stahlkabel, 

110-300×1500×70

גשר זמני, 1996, מראה הצבה, 

מוסררה, ירושלים; כבלי 

גומי, אזיקונים, כבלי פלדה, 

110—300×1500×70

1 Theodor W. Adorno / Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, 

 Frankfurt am Main 1971, S. 24 f.
2 Ebd., S. 25.
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Red Room – Entropy, 1996, 

installation, car batteries, rubber 

cables, wire, slide projection, 

800×1000, New Central Bus 

Station, Tel Aviv

Roter Raum, Entropie, 1996, 

Batterien, Gummikabel, 

Eisendraht, Projektion, Sound, 

Installation, 800×1000, 

Neuer Busbahnhof, Tel Aviv

חלל אדום, אנטרופיה, 1996, מיצב; 

מצברים, כבלי גומי, חוטי ברזל, 

הקרנה, סאונד, 1000×800, התחנה 

המרכזית החדשה, תל אביב

≥ pp. 98-99 'עמ

Entropy 3 – Disrupted Vision, 

1999, installation, wood, nails, 

metal wires, nylon string, 

steel plates

Entropie 3 – Sehstörungen, 
1999, Installation, Holz, 

Nägel, Eisendraht, Nylonfaden, 

Eisentafeln

אנטרופיה 3 - שיבושי ראייה, 1999, 

מיצב; עץ, מסמרים, חוטי ברזל, 

חוט ניילון, לוחות ברזל
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Blind Man’s Buff, 2002, 

mixed media on paper 

(series of 6), 14.5×10.5 each

Blinde Kuh, 2002, Mischtechnik 

auf Papier (6er Serie), 14,5×10,5

פרה עיוורת, 2002, טכניקה מעורבת 

על נייר, )סדרה של 6(,

 10.5×14.5 כ"א

≥

Blind Man’s Buff, 2002, 

mixed media on paper 

(series of 4), 15×20 each

Blinde Kuh, 2002, Mischtechnik 

auf Papier (4er Serie), 15×20

פרה עיוורת, 2002, טכניקה מעורבת 

על נייר, )סדרה של 4(, 20×15 כ"א
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Ashdod – Tel Aviv, 2006, 

cinematograph, 30 color prints, 

running text, 4 panels: 3 panels 

38×200, 1 panel 38×240, color 

prints 21×29 each, Collection of 

the Ashdod Museum of Art

Aschdod – Tel Aviv, 2006, 

Cinematograph – 30 Farbdrucke 

und Text, vier Tafeln: drei Tafeln 

38×200, eine Tafel 38×240, Jeder 

Farbdruck 21×29, Sammlung 

Museum für Kunst Ashdod

אשדוד–ת"א, 2006, מיצב; רצף 

צילומי, 30 הדפסות צבע וטקסט, 4 

פנלים: 3 פנלים 200×38, פנל אחד 

240×38, הדפסי צבע 29×21 כ"א, 

אוסף מוזיאון אשדוד לאמנות

™

Blind Man’s Buff, 2002, 

installation, painting, photographic 

self-portrait, sign, rubber-cable 

curtain, 180×250×100

Blinde Kuh, 2002, Installation, 

Bild, Foto eines Selbstportraits, 

Schild, Vorhang aus Gummikabel, 

180×250×100

פרה עיוורת, 2002, מיצב; ציור, 

תצלום דיוקן עצמי, שלט, וילון, 

כבלי גומי, 100×250×180
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We have been here a while now. Fifteen years. In March 1991. Our son came in December and called Moscow come Mom. I saw on TV and said what for I have sent my son in such a place. And I didn’t know what to do. I say why 
haven’t you gone in security room? He said nonsense, here you see rockets in the window and that’s it. …he came and they said to go in Dizengoff Street, there is hotel. He is the kind of guy that was always in with family, 
he didn’t see such things… there in Russia we waited. There was burocracy, you had to wait for papers.

Wir sind jetzt alteingesessen. Fünfzehn Jahre. März 1991. Unser Sohn kam im Dezember. Rief an in Moskau: Mutter, kommt. Ich hatte Fernseher an und sagte, wohin hab ich meinen Sohn geschickt. Ich wusste nicht, was tun. Warum 
sitzt du nicht im sicheren Raum?, ich frage. Er sagt Unsinn. Aus dem Fenster sehe ich Raketen. Als er ankam, sagte man: Geh nach Dizengoff Straße, da Hotel. Er ist so einer, der war immer mit der Familie, solche Dinge hat 
er nie erlebt. Wir warten in Russland. Viel Bürokratie. Müssen auf Papiere warten.

אנחנו ותיקים כבר. חמש עשרה שנים. במרץ 1991. הבן בא בדצמבר והוא צלצל למוסקווה - אמא בואו. אני ראיתי בטלויזיה ואמרתי מה אני שלחתי את הבן במקום כזה. ואני לא ידעתי מה לעשות. אני אומרת למה אתה לא הלכת בחדר בטחון? הוא אמר שטויות, 
פה בחלון רואים רקטות וזהו. ...הוא בא ואמרו צריך ללכת בדיזנגוף יש מלון. הוא בן אדם כזה שכל הזמן היה במשפחה, ולא ראה דברים כאלה. ... שמה ברוסיה חיכינו. היה ביורוקרטיה, צריך לחכות לניירות.
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I only from Jewish agency journal I read. That you don’t have to look for apartment, an agent comes and gives you an apartment what you want you get the apartment. If you don’t like from one apartment, you can go look another 
apartment, and another, when you to agree he gave you apartment. What they wrote how much you pay or what. The agent comes and gives. That’s not ok. The Jewish Agency is something. But we didn’t ask, so they wrote we were 
supposed to know. Nu, no good this information. But some people get along. Ashdod it was cheaper, nobody wanted to live there, people didn’t buy there.

Ich habe nur das Journal der Jewish Agency gesehen. Wohnung muss man nicht suchen. Ein Angestellter kommt und gibt euch Wohnung, was ihr wollt. Eine gefällt euch nicht, guckt euch andere an, und noch andere. Erst wenn du zufrieden, 
gibt er dir Wohnung. Was das kostet oder so, stand auch da. Angestellter kommt und gibt. Nicht gut. Das ist was, dort bei der Agency. Wir fragten nicht, da schrieben sie, wir müssen es wissen. Nu, schlechte Information. Aber 
manche kommen klar damit. In Aschdod war es billiger. Die Leute wollen dort nicht wohnen, kaufen nichts dort.

אני רק מסוכנות קראתי את הז'ורנל. שלא צריך לחפש את הדירה, בא סוכן ונותן לכם דירה מה אתם רוצים אתם מקבלים את הדירה. אם אתם לא מרוצים דירה אחת, אתם יכולים ללכת להסתכל אחרת, ועוד אחרת, מתי את מסכימה הוא נתן לך דירה. מה כתבו שכמה 
משלמים או מה. הסוכן בא ונותן. לא בסדר. בסוכנות זה משהו. אבל אנחנו לא שאלנו, אז הם כתבו לבד שאנחנו צריכים לדעת. נו, אינפורמציה לא טובה. אבל יש אנשים שמסתדרים. אשדוד יותר זול היה, לא רצו לגור שמה, אנשים לא קנו שמה.
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And I smoke. One pack a day, or more. My daughter says I have to stop smoking, but I don’t. Work is difficult, everything is difficult. Some people need to put something in mouth, not me. I need a cigarette. I also like coffee, 
black, and a cigarette. No good. First they said this was best. Now they say this is worst. I don’t like tea. No, in Russia it used to be they drank like ten cups or something, yes. Today they drink coffee, cocoa. I’m done 
here now. If we meet more I bring you picture when I was age twenty. Twenty. Everybody say – who is this?

Ich rauche. Eine Schachtel am Tag, auch mehr. Meine Tochter sagt, ich muss aufhören damit. Aber ich nicht. Schwere Arbeit, alles ist schwer. Es gibt Leute, die müssen etwas in den Mund stecken, ich nicht, ich brauche Zigaretten. 
Kaffee trink ich auch gern, schwarz, dazu Zigarette. Nicht gut. Früher sagten sie, das ist gut. Jetzt sagen sie, das ist schlecht. Tee mag ich nicht. In Russland früher, da tranken sie Dutzende Tassen, ja. Heute trinken sie 
Kaffee, Kakao. Hier bin ich jetzt fertig. Wenn wir wieder treffen, bringe ich dir ein Bild. Ich mit zwanzig. Mit zwanzig. Alle sagen: wer ist das denn?

ואני מעשנת. קופסה כל יום, יותר. הבת שלי אומרת שאני צריכה להפסיק לעשן, אבל אני לא. עבודה קשה, הכל קשה. יש אנשים צריך לשים משהו בפה, אצלי לא, אצלי אני צריכה סיגריה. קפה גם אני אוהבת, שחור וסיגריה. לא טוב. קודם אמרו זה מה 
יותר טוב. עכשיו אומרים זה מה יותר גרוע. אני לא אוהבת תה. לא, ברוסיה זה קודם היה שתו כמה עשר כוסות משהו, כן. היום שותים קפה, קקאו. פה אני גמרתי עכשיו. אם פוגשים עוד אני מביאה לך תמונה מתי אני הייתי בגיל עשרים. עשרים. כולם 

אומרים - מי זה ?
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I take bus there, from house to central station on bus, and then take bus 312. At five o’clock. There are days I don’t work here. Tomorrow I take bus at five. I come home eight, seven. ... I went to translate the diploma of 
building engineer, there in Petakh Tikva there was office. Government employment agency doesn’t give work at this age. People don’t work in their profession here. Lots of people. I see life is more difficult now. When we 
immigrated it wasn’t hard like this. Now they give a lot of trouble, very difficult. Now all places difficult. In Russia they also do something, old people live in apartments and they throw them on street. Oy!

Ich nehme Autobus. Per Bus von Zuhause nach Zentralbahnhof, dann Nummer dreihundertzwölf. Um fünf. Es gibt Tage, wo ich hier nicht arbeite. Morgen um fünf nehme ich den Autobus. Ich komme um acht zurück oder um sieben. Ich 
bin gegangen mein Diplom zu übersetzen, Bauingenieur, in Petach Tikwa gibt es ein Büro. Das Arbeitsamt hat keine Arbeit in meinem Alter. Die Leute hier arbeiten nicht in ihrem Beruf. Sehr viele nicht. Ich sehe, jetzt ist 
das Leben schwerer. Als wir ankamen, war es nicht so schwer. Jetzt macht man uns viel Kummer. Überall ist es schwer. Und was sie in Russland machen. Holen die Alten aus ihren Wohnungen und werfen sie auf die Straße. Oi!

אני לוקחת אוטובוס שמה, מבית לתחנה מרכזית באוטובוס, ואז לוקחת אוטובוס שלוש מאות שתים עשרה. בשעה חמש. יש כאלה ימים שאני לא עובדת פה. מחר אני לוקחת אוטובוס בשעה חמש. אני חוזרת בשמונה, בשבע. .. הלכתבי לתרגם את הדיפלומה של 
הנדסאי בנין, שמה בפתח–תקוה היה משרד. לשכת עבודה לא נותנת עבודה בגיל הזה. אנשים לא עובדים במקצוע כאן. זה המון אנשים. אני רואה שעכשיו חיים יותר קשים. מתי אנחנו עלינו לא היה ככה קשה. עכשיו עושים ככה צרות, קשה. עכשיו כל 

המקומות קשה. ברוסיה גם עושים משהו, יוצאים הזקנים גרים בדירות והם זורקים אותם ברחוב. אוי !

רצף העבודה מתחיל בעמ' 104
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I n g a  F o n a r  C o c o s

Born in Warsaw, Poland; 

lives and works in Tel Aviv

Sojourn in the U.S.

Sojourn in Paris

Sojourn in Warsaw

S t u d i e s

Graduate of the Kalisher School of Art, 

Tel Aviv

Graduate of the Faculty of the Arts, 

Tel Aviv University (Magna Cum Laude)

M.A. studies, Faculty of the Arts, 

Tel Aviv University

M.A. studies, Department of Philosophy, 

Tel Aviv University

M.A. studies, the Faculty Graduate 

Program in the Arts, Tel Aviv University

Te a c h i n g

Art workshops, Herzliya Municipality

Kalisher School of Art, Tel Aviv

Department of Photography, 

Hadassah College, Jerusalem

Visual Arts Department, Alon High 

School of Arts and Sciences, 

Ramat Hasharon

1975-77

1999

2007

1983

1988

1995-98

2003-04

2005-07

1983-85

1985-88

Since 1987

1992

1993

1994

1995

1997

1999

2002

2003

2006

2009

1983

1990

1993

1994

1996

1997-98

1998

1999

2001

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S e l e c t e d  S o l o  E x h i b i t i o n s

“Object-Painting-Object,” 

Sarah Erman Gallery, Tel Aviv

“Night Works,” Artists House, Jerusalem

Perforated Amour, outdoor sculpture, 

Ramat Hasharon

“There Are No Black Beehives,” 

Janco Dada Museum, Ein Hod 

(catalogue)

“There Are No Black Beehives,” 

Uri and Rami Nehushtan Museum, 

Ashdot Ya’akov Meuhad

“Plus/Minus/Black/White,” 

Limbus Gallery, Tel Aviv (catalogue)

“Entropy 2,” Gallery of the Cité 

Internationale des Arts, Paris

“Blind Man’s Buff’,” Tova Osman 

Gallery, Tel Aviv (catalogue)

“Punctum Caecum,” Artists Residence, 

Herzlyia (with Klaus Illi)

“Blindreflex,” Museum of Art, 

Ein Harod (with Klaus Illi)

“unSICHTbar,” Kunst im Heppächer, 

Esslingen, Germany

“Blindsehen,” Bellevue-Saal, 

Wiesbaden, Germany

“Construction in Process,” video 

projection, Ashdod Museum of Art, 

curator: Yona Fischer

“Name,” Artists House, Tel Aviv, 

“Two Drops of Water” project 

(Poland-Israel)

S e l e c t e d  G r o u p  E x h i b i t i o n s 

a n d  P r o j e c t s

Kalisher graduate exhibition, 

Horace Richter Gallery, Jaffa, curator: 

Miriam Tuvia-Boneh (catalogue)

“Print Today,” Artists House, Tel Aviv, 

curator: Dganit Berest

“A Matchbox Enclosed,” Art Workshop 

Gallery, Yavneh; Janco Dada Museum, 

Ein Hod (international project), curator: 

Monica Lavie

“Sense & Essence,” Yeffet 28 Art Gallery, 

Jaffa (catalogue); Nachshon Gallery, 

Kibbutz Nachshon

Entropy – Red Room, installation for 

the “Station in Motion” projects no.2 

and 3, Central Bus Station, Tel Aviv

Anomie, installation, Arad Museum, 

Arad; Kfar Saba Municipal Art Gallery; 

Art Workshop Gallery, Yavneh, curator: 

Rachel Sukman

Temporary Bridge, “House in Musrara 

3 Project,” Jerusalem Art Center, 

curator: Rachel Sukman (catalogue)

Entropy 3, Disrupted Vision, 

“Tight Rope,” Arad Museum, Arad, 

Bat Yam Museum, curators: Hili Govrin 

and Miri Taragan (catalogue)

“Detail/Whole,” Hamumche Gallery, 

Tel Aviv

“The Current Situation,” Limbus Gallery, 

Tel Aviv

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1998

2004

2007

2008

1997-2000

2001

2005

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

“Markers II,” International Artists 

Museum Project, EAM, Kassel, Germany

Israeli Forum for Ecological Art, World 

Summit 2002, Johannesburg, 

South Africa (CD and catalogue)

“Limbus – Decennial Anniversary,” 

Limbus Gallery, Tel Aviv

“Finale Totale,” Württembergischer 

Kunstverein Stuttgart,” Germany

“Blindreflex,” Israeli Forum for 

Ecological Art, Tsavta, Tel Aviv

“Homesick,” Salon Bastav, 

29 Herzl Street, Tel Aviv

“League,” House in the Harbor, Tel Aviv

Ashdod - Tel Aviv, “The Making 

of a City,” Ashdod Museum of Art, 

curator: Yona Fischer

“Trialogue: Israeli, Arab and 

German Artists,” Esslingen, Germany

“Traces III,” The Third Biennale 

for Drawing in Israel, Artists House, 

Jerusalem, curator: Dalia Manor

“Drawing Follows Media,” 

Pyramid Gallery, Haifa, curator: 

Jakob Hefetz

“Staying Over at Kupferman’s,” 

Kupferman Collection Gallery, Kibbutz 

Lohamei Hagetaot, curator: Yona Fischer

“The Time Tunnel,” Municipal Art 

Gallery, Givatayim, curator: Daniel 

Cahana-Levinson (catalogue)

“Souvenirs – Repressed Historical 

and Personal Memory in the Works 

of Polish and Israeli Artists,” 

Ben-Gurion University Art Gallery, 

curators: Haim Maor, Haim Finkelstein, 

Teresa S’miechowska (catalogue)

“Images of Embroidery in Israeli Art,” 

Kfar Saba Municipal Art Gallery, 

curator: Galit Semel (catalogue)

“Between Homelands,” Prozna Project, 

Warsaw, Poland, curator: Krystyna 

Piotrowska

P r i z e s  a n d  S c h o l a r s h i p s

Israeli Ministry of Culture & Science, 

grant for the Cité Internationale 

des Arts, Paris

Council for the Arts, Israeli National 

Lottery, catalogue grant

The Israeli Center for Libraries, Visual 

Art Books project, artist’s book grant

Israeli Foreign Ministry Affairs, 

Travel grant to Poland

Visiting Artist Project, Oranim Art 

Institute, Oranim Academic College, 

Tivon

C o l l e c t i o n s

Janco Dada Museum

Museum of Art, Ein Harod

Ashdod Art Museum

Phoenix Collection

Coca-Cola Collection

Private collections: Israel, France, 

Monaco, Germany, U.S.

A r t i c l e s  b y  t h e  A r t i s t

Inga Fonar Cocos, Terminal 

Contemporary Art Review

Inga Fonar Cocos, Musa Art 

Quarterly, The Israel Museum

Inga Fonar Cocos, Terminal 

Contemporary Art Review

P u b l i c a t i o n s  a n d  M e d i a 

A p p e a r a n c e s

Israeli television, channel 1, 

“Culture and Art,” 1993

A. Levine, Jerusalem Post, March 1993

Meir Ronen, Jerusalem Post, January 

1995

Israeli television, “A Ticket for Two 

with Eldad Ziv,” 1996

Jean-Yves Jouannais, Art Press, 

“Israel - Various Sites,” January 1997

Mishkafayim, The Israel Museum, 

December 1997
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Gabriele Hoffmann, “Kathartische 

Kehrwoche,” Stuttgarter Zeitung, 

January 2, 2003

Elke Eberle, “Endzeit im Glastrakt,” 

Esslinger Zeitung, January 5-6, 2003

Georg Leisten, “Sie wären sowieso 

gestorben,” Stuttgarter Zeitung, 

November 7, 2003

Martin Mezger, “Blinde Flecken der 

Identität,” Esslinger Zeitung, November 

5, 2003

Allgemeines Kuenstlerlexikon, 

Vol. 42, December 2004

Israeli television, channel 2, 

“Experts’ Gallery,” March 2005

Israeli radio, Reshet Bet, “International 

Hour – Blind Vision in Wiesbaden, 

Germany”, 2006

Wiesbadener Kurier, “Blindsehen mit 

Inga Fonar Cocos,” April 25, 2006

“obieg” Contemporary Art from Poland, 

editor: Adam Mazur, Internet edition, 

April 18, 2009, “Inga Fonar Cocos 

& Krystyna Piotrowska,” www.obieg.pl/

audiovideo/10340

Inga Fonar Cocos, Viewer’s Version, 

Museum of Art, Ein Harod, (exh. cat.) 

2009

C u r a t o r i a l  P r o j e c t s

“Hot Stuff,” Yefet 28 Art Gallery, 

Jaffa (as part of the Artfocus exhibiton), 

participating artists: Dorit Figovitz 

Goddard, Dorit Ya’akovi, Morel Derfler, 

Ruth Raviv, Lezli Rubin Kunda, 

Inga Fonar Cocos

Curator of the Alon Gallery, Alon High 

School of Arts and Sciences, Ramat 

Hasharon, participating artists: Boaz 

Arad, Assi Meshulam, Maya Zack, 

Reut Ferster, Micha Ullman, Boaz Tal, 

Hila Lulu Lin

1994

1998-2007

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

I n g a  F o n a r  C o c o s

Geboren in Warschau, 

lebt und arbeitet in Tel Aviv

Aufenthalt in den USA

Aufenthalt in Paris

Aufenthalt in Warschau

A u s b i l d u n g

Absolventin der Kunstschule Kalisher, 

Tel Aviv

Absolventin (mit Auszeichnung) 

des Fachbereichs Kunst an der 

Universität Tel Aviv (TAU)

Magisterstudium am Fachbereich 

Kunst der TAU

Magisterstudium am Fachbereich 

Philosophie der TAU

Magisterstudium am Fachbereich 

für interdisziplinäres Kunststudium 

an der TAU

L e h r t ä t i g k e i t

Kunstworkshops für die Stadt Herzlia

Unterricht an der Kunstschule Kalisher, 

Tel Aviv

Hadassah-College, Fachbereich 

Fotografie

Fachbereich Visuelle Kunst, 

Kunsthochschule Alon, 

Ramat HaSharon

E i n z e l a u s s t e l l u n g e n  ( A u s w a h l )

„Objekt – Zeichnung – Objekt”, 

Galerie Sarah Arman, Tel Aviv

„Nachtarbeiten”, Haus der Künstler, 

Jerusalem

Schirion Chorim, Freilichtstatue, 

Ramat HaScharon

„Schwarze Bienenstöcke gibt es nicht”, 

Janco Dada Museum, Ein Hod (Katalog)

„Schwarze Bienenstöcke gibt es nicht”, 

Uri und Rami Nachuschtan Museum, 

Kibbutz Ashdot Ya’akov

„Plus/Minus/schwarz/weiß”, 

Galerie Limbus, Tel Aviv (Katalog)

„Entropie 2”, Galerie Cité internationale 

des Arts, Paris

„Blinde Kuh”, Installation, Galerie Tova 

Ostman, Tel Aviv (Katalog)

„punctum caecum”, Haus der 

Kunst Herzlia (mit Klaus Illi)

„Blindheitsreflex”, Museum of Art, 

Ein Harod (mit Klaus Illi)

„unSICHTbar”, Kunst im Heppacher, 

Esslingen

„Blindsehen”, Bellevue Saal, Verein 

zur Förderung künstlerischer Projekte 

mit gesellschaftlicher Relevanz e.V., 

Wiesbaden

G r u p p e n a u s s t e l l u n g e n 

u n d  P r o j e k t e  ( A u s w a h l )

Absolventenausstellung, Galerie Horace 

Richter, Jaffa, Kuratorin: Miriam 

Tuvia-Boneh (Katalog)

„Drucke heute”, Haus der Künstler, 

Tel Aviv, Kuratorin: Dganit Berest

„Internationale Ausstellung von 

Streichholzschachteln”, Workshop 

für Künstler, Yavne, Janco Dada Museum, 

Ein Hod, Kuratorin: Monika Lavie

Chomer Cham (Heisses Material), 

Kunstgalerie Jafet 28, Jaffa (Katalog); 

Galerie Nachschon im Kibbuz Nachschon

Entropie – Roter Raum, Installation, 

„Bewegter Bahnhof”, Projekt 2 und 3, 

Neuer Busbahnhof, Tel Aviv

Anomie, Installation, Museum Arad, 

Stadtgalerie Kfar Saba; Galeria 

Kunstwerkstatt, Yavne, Kuratorin: 

Rachel Sukman

Vorläufige Brücke, „Das Haus in Musrara 

3”, Kunstzentrum Jerusalem, 

Kuratorin: Rachel Sukman (Katalog)

Entropie 3 Sehstörungen, „Auf einem 

schmalen Seil – Gleichgewichte”, 

Museum Arad, Kuratorinnen: Hili Govrin 

und Miri Taragan (Katalog); Museum 

Bat Yam

„Teil/Ganzes”, Galerie „HaMumcheh”, 

Tel Aviv

1975-77

1999

2007

1983

1988

1995-98

2003-04

2005-07

1983-85

1985-88
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–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Seit 1987

1992

1993

1994

1995

1997

1999

2002

2003

2006

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1983

1990

1993

1994

1996
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„BeOr Schinaim” (Mit knapper Not), 

Ha-Mazav Batata, Galerie Limbus, 

Tel Aviv

„Zeichen II”, Strommasten als 

Statuen in der Umwelt, Kassel

„Israelisches Forum für ökologische 

Kunst”, Johannesburger Kongress 

(CD und Katalog)

„Zehn Jahre Limbus”, Galerie Limbus, 

Tel Aviv

„Finale Totale”, Württembergischer 

Kunstverein, Stuttgart

Blindheitsreflex, „Israelisches 

Forum für ökologische Kunst”, 

Zavta, Tel Aviv

„Homesick”, Salon im Herbst, 

Herzl Street 29, Tel Aviv

„Liga”, Beit baNamal, Tel Aviv, 

Kuratorin: Galia Jahav

„Aschdod-Tel Aviv”, „Eine Stadt 

machen”, Kunstmuseum Aschdod, 

Kurator: Yona Fischer

„Trialog: Israelische, arabische, 

deutsche Künstler”, Esslingen

„Zeichnungen III”, Biennale der 

Zeichnung, Künstlerhaus Jerusalem

 Kuratorin: Dalia Manor (Katalog)

„Zeichnung auf den Spuren anderer 

Medien”, Galerie Pyramida, Haifa, 

Kurator: Jakob Hefetz

„Einladung zu Kupferman”, Kupferman 

Sammlung, Kibbuz Lochamei HaGetta’ot, 

Kurator: Yona Fischer

„Zeittunnel – die Kunst des 

Selbstportraits”, Stadtgalerie Givataijm, 

Kurator: Daniel Cahana-Levinson 

(Katalog)

„Souvenirs – verdrängte historische 

und private Erinnerungen israelischer 

und polnischer Künstler”, Kunstgalerie 

der Ben-Gurion-Universität des Negev, 

Kuratoren: Chaim Maor, Chaim 

Finkelstein, Teresa S’miechowska 

(Katalog)

„Badui”, die Wiedergabe von Textur in 

der israelischen Kunst, Stadtgalerie Kfar 

Saba, Kuratorin: Galit Semel (Katalog)

Zwischen Heimaten, Videofilm, Prozna 

Project, Warschau, Kuratorin: 

Krystyna Piotrowska

P r e i s e  u n d  S t i p e n d i e n

Kultur und Kunstkomitee des israelischen 

Außenministeriums: Stipendium für die 

Cité internationale des Arts, Paris

„Pais”- Komitee für Kunst und Kultur: 

Beitrag zum Katalog

Ausbildungszentrum der israelischen 

Bibliotheken, Ausschuss: Kunstbände 

Plastische Kunst, Beitrag zum 

Künstlerbuch

Israelisches Außenministerium: 

Aufenthaltsstipendium in Warschau

Einladung an den Künstler, 

College Oranim, Kunstinstitut Tivon

S a m m l u n g e n

Janco Dada Museum

Museum für Kunst Ein Harod

Kunstmuseum Aschdod

Sammlung Phönix, 

Coca Cola Sammlung

Privatsammlungen: Israel, Frankreich, 

Monaco, Deutschland, USA

S c h r i f t l i c h e  B e i t r ä g e  i n

Terminal, Zeitschrift für moderne Kunst

Musa, Vierteljahresschrift für Kunst, 

Israel Museum

Terminal, Zeitschrift für moderne Kunst

P r e s s e s t i m m e n

„Kultur und Kunst”, Israelisches 

Fernsehen, 1. Kanal, 1993

A. Levin, Jerusalem Post, März 1993

Meir Ronen, Jerusalem Post, 
Januar 1995

Israelisches Fernsehen, 1. Kanal, 

„Kultur – Spätnachrichten”, 1996

Israelisches Fernsehen, „Eine Karte 

für zwei mit Eldad Ziv”, 1996

Jean-Yves Jouannais, Art Press, 
Januarheft 1997

Mischkafaim (Brille), Israel Museum, 

Dezemberheft 1997

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1998

2004

2007

2008

1997-2000

2001

2005

Martin Mezger, „Blinde Flecken 

der Identität”, Esslinger Zeitung, 

5. November 2003

Georg Leisten; „Sie wären sowieso 

gestorben”, Stuttgarter Zeitung, 

7. November 2003

Gabriele Hoffmann, „Karthatische 

Kehrwoche”, Stuttgarter Zeitung, 

2. Januar 2004

Elke Eberle, „Endzeit im Glastrakt, 

Esslinger Zeitung, 5./6.Januar 2004

Allgemeines Künstlerlexikon, Leipzig, 

Band 42, Dezember 2004

„Galerie für Kenner”, Israelisches 

Fernsehen, 2. Kanal, März 2005

Stimme Israels, Reschet Bet, 

Internationale Stunde: „Blindes Sehen” 

in Wiesbaden, 2006

„Blindsehen mit Inga Fonar Cocos”, 

Wiesbadener Kurier, 25. April 2006

“obieg” – zeitgenössische Kunst aus 

Polen. Regie: Adam Mazur. 18.4.2009 

Im Internet: “Inga Fonar Cocos und 

Krystyna Piotrowska: Zwei Tropfen 

Wasser”

“Im Auge des Betrachters”. 

Museum für Kunst Ein Harod, 2009

K u r a t o r i n

„Chomer Cham” (Heisses Material), 

Kunstgalerie Jafet 28, Jaffa (Im Rahmen 

von Artfokus), teilnehmende Künstler: 

Morell Darfner, Dorit Ja’akobi, Dorit 

Figowicz-Godard, Leslie Rubin-Kunda, 

Ruth Raviv, Inga Fonar Cocos

Kuratorin verschiedener Ausstellungen: 

Galerie Alon, Musische Oberschule, 

Ramat HaScharon (teilnehmende 

Künstler: Boaz Arad, Assi Meschulam, 

Maya Zack, Re’ut Ferster, Micha Ullmann, 

Boaz Tal, Hila Lulu Lin)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1994

1998-2007
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"עשור ללימבוס", גלריה לימבוס, תל אביב

 Württembergischer ,“Finale Totale”
Kunstverein Stuttgart, שטוטגרט, גרמניה

רפלקס עיוורון, "פורום ישראלי לאמנות 
אקולוגית", צוותא, תל אביב

”Homesick“, סלון בסתיו, רח' הרצל 29, 
תל–אביב

"ליגה", בית בנמל, תל אביב, אוצרת: 

גליה יהב

אשדוד–ת"א, "עושים עיר", מוזיאון אשדוד 
לאמנות, אוצר: יונה פישר

"טריאלוג: אמנים ישראלים–ערבים–

גרמנים", אסלינגן, גרמניה

"רשמים III", ביינאלה לרישום, 

בית האמנים ירושלים, אוצרת: דליה מנור 

)קטלוג(

"רישום בעקבות מדיה", גלריה הפירמידה, 

חיפה, אוצר: יעקב חפץ

"מתארחים אצל קופפרמן", 

אוסף קופפרמן, לוחמי הגיטאות, 

אוצר: יונה פישר

"מנהרת הזמן - דיוקנאות עצמיים", 

הגלריה העירונית גבעתיים, אוצר: 

דניאל כהנא–לוינזון )קטלוג(

"סובנירים - זיכרון היסטורי ואישי 

מודחק בעבודותיהם של אמנים פולנים 

וישראלים", הגלריה לאמנות, אוניברסיטת 

בן–גוריון, אוצרים: חיים מאור, 

חיים פינקלשטיין, תרזה שמיכובסקה 

)קטלוג(; בין מולדות, סרט וידיאו, 

פרויקט פרוזנה, ורשה, פולין, אוצרת: 

קריסטינה פיוטרובסקה

"בדוי, דימויים של רקמה באמנות 

הישראלית", הגלריה העירונית כפר–סבא, 

אוצרת: גלית סמל )קטלוג(

ת ו ג ל מ ו ם  י ס ר פ

המועצה לתרבות ואמנות, משרד התרבות 

מלגה לסיטה הבינלאומי לאמנויות, פריז

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, 

תמיכה בקטלוג

מרכז ההדרכה לספריות בישראל, 

המפעל לספרי אמנות פלסטית, 

תמיכה בספר אמן

מלגת שהייה בוורשה, פולין, משרד החוץ

אמן אורח, מכללת אורנים, המכון 

לאמנות, טבעון

ם י פ ס ו א

מוזיאון ינקו דאדא

המשכן לאמנות עין חרוד

מוזיאון אשדוד לאמנות

אוסף הפניקס

אוסף קוקה–קולה

אוספים פרטיים: ישראל, צרפת, מונקו, 

גרמניה, ארה"ב

ה ב י ת כ

טרמינל, כתב עת לאמנות עכשווית
מוזה, רבעון לאמנויות, מוזיאון ישראל

טרמינל, כתב עת לאמנות עכשווית

ת ר ו ש ק ת  / ם  י מ ו ס ר פ

טלוויזיה ישראלית, ערוץ 1, "תרבות 

ואמנות", 1993.

א. לוין, Jerusalem Post, מרץ 1993.

מאיר רונן, Jerusalem Post, ינואר 1995.

טלוויזיה ישראלית, ערוץ 1, "תרבות - 

חדשות הלילה", 1996.

טלוויזיה ישראלית, "כרטיס ל–2 

עם אלדד זיו", 1996.

 Jean-Yves Jouannais, “Various sites”,
Art Press, גיליון ינואר 1997.

משקפיים, מוזיאון ישראל, גיליון דצמבר 
.1997

 Martin Mezger, “Blinde Flecken
 der Identität”, Esslinger Zeitung,

5 November 2003.
 Georg Leisten, “Sie wären sowieso
 gestorben”, Stuttgarter Zeitung 7,

November 2003.
  Elke Eberle, “Endzeit im Glastrakt”,
Esslinger Zeitung, 5/6 January 2004.

  Gabriele Hoffmann, “Kathartische
 Kehrwoche”, Stuttgarter Zeitung

2, January 2004.
  Allgemeines Kuenstlerlexikon,

 published in Leipzig, Vol. 42,
December 2004.

הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 2, 

"גלריית המומחים", מרץ 2005.
קול ישראל, רשת ב', "השעה הבינלאומית 

- ראייה עיוורת בוויסבאדן, גרמניה", 
.2006

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1998

2004

2007

2008

2000—1997

2001

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Wiesbadener Kurier, “Blindsehen mit
Inga Fonar Cocos”, April 25 2006.

"אינגה פונר קוקוס וקריסטינה 

פיוטרובסקה, שתי טיפות מים" 

)ראיון בפולנית(, obieg )מהדורה 

www.obieg.pl/ ,18.4.09 ,)אינטרנטית

audiovideo/10340

ת ו ר צ ו א

"חומר חם", יפת 28 גלריה לאמנות, 

יפו )במסגרת "ארטפוקוס"(, אמנים 

משתתפים: מורל דרפלר, דורית יעקבי, 

דורית פיגוביץ–גודארד, לסלי רובין קונדה, 

רות רביב, אינגה פונר קוקוס

אוצרת תערוכות בגלריה אלון, 

תיכון לאמנויות, רמת השרון, אמנים 

משתתפים: בועז ארד ואסי משולם, 

מאיה ז"ק, רעות פרסטר, מיכה אולמן, 

בועז טל, הילה לולו לין

1994

2007—1998

-

-

-

-
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ס ו ק ו ק ר  נ ו פ ה  ג נ י א

ילידת ורשה, פולין

מתגוררת ועובדת בתל אביב

שהות בארה"ב

שהות בפריז

שהות בוורשה

ם י ד ו מ י ל

בוגרת בית הספר לאמנות קלישר, 

תל אביב

בוגרת הפקולטה לאמנויות )בהצטיינות(, 

אוניברסיטת תל אביב

לימודי .M.A, הפקולטה לאמנויות, 

אוניברסיטת תל אביב

לימודי .M.A, החוג לפילוסופיה, 

אוניברסיטת תל אביב

לימודי .M.A, מדרשה בינתחומית 

לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב

ה א ר ו ה

סדנאות אמנות, עיריית הרצליה

בית הספר לאמנות קלישר, תל אביב

מגמת אמנות חזותית, תיכון למדעים 

ולאמנויות אלון, רמת השרון

המחלקה לצילום, מכללת הדסה, ירושלים

ד י ח י ת  ו כ ו ר ע ת ר  ח ב מ

"אובייקט–ציור–אובייקט", 

גלריה שרה ארמן, תל אביב

"עבודות לילה", בית האמנים, ירושלים

שריון חורים, פסל חוצות ברמת השרון
"אין כוורות שחורות", מוזיאון ינקו דאדא, 

עין הוד )קטלוג(

"אין כוורות שחורות", מוזיאון ע"ש 

אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב מאוחד

"פלוס/מינוס/שחור/לבן", 

גלריה לימבוס, תל אביב )קטלוג(

"אנטרופיה 2", גלריית הסיטה 

הבינלאומי לאמנויות, פריז

"פרה עיוורת", מיצב בחלון, 

גלריה טובה אוסמן, תל אביב )קטלוג(

"פונקטום קאקום", משכן אמנים 

הרצליה )עם קלאוס אילי(

"רפלקס עיוורון", המשכן לאמנות 

עין חרוד )עם קלאוס אילי(

 ,Kunst im Heppacher ,"הבלתי נראה"

אסלינגן, גרמניה

"ראייה עיוורת", Bellevue-Saal, מרכז 

אמנות לפרויקטים בעלי נגיעה חברתית, 

ויסבאדן, גרמניה

"הקמה בתהליך", סרט וידיאו, 

מוזיאון אשדוד לאמנות, מרכז מונארט

"שם" )במסגרת פרויקט פולין–ישראל: 

"שתי טיפות מים"(, סרט וידיאו, 

בית האמנים, תל אביב

ת  ו י ת צ ו ב ק ת  ו כ ו ר ע ת ר  ח ב מ

ם י ט ק י ו ר פ ו

תערוכת בוגרים, גלריה הוראס ריכטר, יפו, 

אוצרת: מרים טוביה–בונה )קטלוג(

"הדפס היום", בית האמנים, תל אביב, 

אוצרת: דגנית ברסט

"תערוכה בינלאומית על קופסאות 

גפרורים", הסדנא לאמנות, יבנה; מוזיאון 

ינקו דאדא, עין הוד, אוצרת: מוניקה לביא

"חומר חם", יפת 28 גלריה לאמנות, יפו 

)קטלוג(; גלריה נחשון, קיבוץ נחשון

אנטרופיה 1 - חדר אדום, מיצב, 
"תחנה בתנועה", פרויקט מס' 2 ו–3, 

תחנה מרכזית חדשה, תל אביב

אנומיה, מיצב, מוזיאון ערד; הגלריה 
העירונית כפר–סבא; גלריית הסדנא 

לאמנות, יבנה, אוצרת: רחל סוקמן

גשר זמני, "הבית במוסררה 3", 
המרכז לאמנות בירושלים, אוצרת: 

רחל סוקמן )קטלוג(

אנטרופיה 3 שיבושי ראייה, "על חבל דק - 
איזונים", מוזיאון ערד, אוצרות: 

הילי גוברין ומירי טרגן )קטלוג(; 

מוזיאון בת–ים

"פרט/שלם", גלריה המומחה, תל אביב

בעור שיניים, "המצב בטטה", 
גלריה לימבוס, תל אביב

"סַמנים II", עמודי חשמל כפיסול בסביבה, 

קאסל, גרמניה

"פורום ישראלי לאמנות אקולוגית", 

ועידת יוהנסבורג, דרום–אפריקה 

)CD וקטלוג(
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1988

1998—1995
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שחורים. חוטים שחורים בתוך שדה הראייה )ולא לפניו( מוכרים ברפואת 

עיניים כצורות מוקדמות למחלה שקשה לרפאה, ואפשר לחיות איתה 

רק כשמחליטים להתעלם מקיומה. האדם בעת החדשה מופיע באמנות 

מתכוון  שהכול  כמי  פרספקטיבית,  בצורה  הכול  לראות  שרוצה  כמי 

בעקביות  העולם  את  מציגה  עימו  המתקשרת  האמנות  ואילו  אליו. 

על  חיצונית  שומרת  עיוורת  פרה  העבודה  מרכזית.  מפרספקטיבה 

הפרעות/עיוותים  הפרעותיה.  את  חושפת  בו–בזמן  אך  הפרספקטיבה, 

אלה מאזכרים בצבעי שחור וצהוב את רדיפות היהודים במאה ה–20, וכך 

רומזים לעולם המתאפיין במסילות ברזל וגדרות תיל.

הזכות של התמונה מוגנת באמצעות ציות נאמן לאיסור החל עליה,   

שאחרי  מראה  קוקוס  פונר  אינגה  ב–1947.  ואדורנו  הורקהיימר  כתבו 

ופסל כאמצעי  לא מדובר באיסור על תמונה  ה–20,  הניסיון של המאה 

הבעייתיות  את  להראות  בניסיון  אלא  כלשהי,  אמת  על  לשמירה 

עיוורון.  של  בעידן  לראות  בזכות  מדובר  תרצו,  אם  האמת.  שבראיית 

יותר מכך, בבעייתיות שבחוסר היכולת לקלוט ולזכור אמת היסטורית 

המאה  סף  על   ,condition humaine האנושי,  המצב  זה  ואקטואלית. 

ה–21, עיוורון! אבל הדיאגנוזה של המצב הזה אינה נותנת תקווה לריפוי.

התייחסות לדתות התנ"כיות, לוויכוחים בין היהדות לנצרות ולוויכוחים 

ופסל  תמונה  איסור  על  לכאורה  האסתטי  לדיון  אין  כך  הנצרות.  בתוך 

שום דבר להיאחז בו.

לגאולה"  ה"ערבות  על  מלדבר  נרתעים  לא  ואדורנו  הורקהיימר   

בתוקף שמאפיין בדרך כלל תיאולוגים בלבד. לטענתם, הערבות הזאת 

מתקיימת באיסור התמונה והפסל. אבל לתמונה זכות משלה, זכות שרק 

על ידי איסורה אפשר לשמור עליה. במה מתבטאת אפוא הזכות של מה 

שנשמר על ידי איסורו? איסור התמונה מרמז על מה שסוג מסוים של 

תמונות מרמז עליו - על הגורם המושיע. הגורם שהורקהיימר ואדורנו 

בני  אם  רק  כוחו  על  לשמור  יכול  אל,  לא  או  אל  המושיע,  לו  קוראים 

התורה  עימו.  חושני–ישיר  כמעט  מגע  ליצור  עצמם  על  אוסרים  האדם 

של האי–זמינות של מה שאין לו צורה נחשבת עד היום כמשכנעת. אבל 

 - האפשרות  אלא  המושיע,  את  לכסות  או  להראות  אינו  כיום  העניין 

אחרי אושוויץ - להציג בכלל את האבדון.

לא  וגם  כתיאולוגיה  להבין  אין  קוקוס  פונר  אינגה  של  האמנות  את   

ברדיקליות,  שגורמת  אמנות  של  כסוג  אלא  תיאולוגיה,  של  כשיור 

כלומר מן השורש, לסובייקטיביזציה של בעיית התמונה והדימוי. אחרי 

האסונות של המאה ה–20, סובייקטיביזציה משמעה חקר השאלה, איך 

אפשר בכלל לראות תמונות. משמעה לשאול, מי רואה ומי מתעלם, למי 

יש עיניים ואף על פי כן הוא אינו רואה. לראות! אין תמונה בלי ראייה, 

ולכן  חי,  בן אדם  אין תמונה בלי עיניים. אבל העיניים הם איבר חי של 

מוכיחה  הפיזיולוגית  האופטיקה  כן,  על  יתר  תמיד.  פגיעות  העיניים 

שדווקא נקודת העיוורון, שהיא חוסר יכולת ספציפי של העין, מאפשרת 

את הראייה. ועם זאת - ובנקודה זו האמנות של פונר קוקוס מתייחסת 

לניסיון של אירופה, ובמיוחד להיסטוריה הגרמנית והיהודית - בני אדם 

עיוורון  ידי  על  לחמלה  הפיתוי  ומן  הזוועה  מראיית  להתעלם  יכולים 

רצוני.

פונר קוקוס משתמשת באופטלמולוגיה3 אמנותית: היא מתמודדת   

עם בעיית הדימוי והאיסור על תמונה וצלם, עם בעיית הראייה והרצון 

לא לראות, על ידי הצגת התהליך המעוות של הראייה וחשיפת הראייה 

המעוותת עצמה. היא מקיימת את האיסור על תמונה וצלם דווקא על ידי 

הצגת האברים הפגועים של הראייה כדי להוכיח את אי יכולתם לתפקד. 

בזיכרון הקולקטיבי של היהדות מתלווה לאיסור על תמונה ופסל חוסר 

מה  את  בתמונה  לעגן  היכולת  חוסר  הסבל,  את  לראות  ייחודי  יכולת 

שמעבר לכל ראייה. דו–דו–מו, המיצב שרומז לכדור הארץ כ"לאגר" וגם 

ל"לאגר" כעולם ומלואו, אינו מורכב מגדרות תיל דמויי מסילות בלבד. 

נקודות רבות על הכדור הלא ידידותי הזה מחוברות על ידי תיל, שנראה 

מזווית ראייה אחרת כמו רשת של מסילות ברזל.

המיצבים והעבודות של פונר קוקוס עוסקים באזורים האפורים של   

המאה ה–20: האזור האפור בשולי שלטון החוק, אבל גם האזור האפור, 

נקודת העיוורון שבעין המתבונן. כשהאמנית מראה את בעיות הראייה 

וגורמת לעיוורון להיראות, היא מראה גם את הסִינוור של המאה ה–20: 

איך הסינוור הזה, שמונע תפיסה ראויה, מתמשך אל תוך ההווה.

בעליל,  ברורה  מציאות  לזהות  מסוגל  אינו  לחלוטין  אשר  האיש  מי   

מראה   103—102 עמ' )2002( עיוורת  פרה  המיצב  טאבו?  חל  ראייתה  שעל 

זו, האדם העיוור הוא אישה, שאי אפשר לזהותה  אדם שכזה. בעבודה 

כיוון שיש לה כיסוי שחור על העיניים, אבל גם היא אינה יכולה לראות. 

)מה  צהובה  שחורה  בקופסה  פרספקטיבית  בצורה  ממוקמת  האישה 

סימל פעם צירוף הצבעים הזה?(. בשדה הראייה של המתבונן, כמו גם 

חוטים  משוכים  העיניים,  קשורת  האישה  של  האפשרי  הראייה  בשדה 

ק
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עשו  הדיברות  עשרת  אבל  "צלם".  הנקרא  האל  של  באייקון  מדובר 

קודיפיקציה חד–משמעית של האיסור. למושגים פסל ותמונה המוזכרים 

בהם כבר אין כל קשר לצל–ֶצלם של מעשה בראשית. הנצרות, כך נראה, 

עשתה סוף–סוף צדק עם התמונות: אם האל רצה להופיע בדמות ישו 

התיאולוג  השמינית  במאה  טוען  כך  בחושים,  לחוותו  שאפשר  כאדם 

יתנזרו  שהאנשים  מדוע  מדמשק,  יוחנן  המפורסם  הערבי–הנוצרי 

מתמונות?

אבל ההגות היהודית מבקרת את עשיית התמונה והפסל גם אחרי   

שיוחנן מדמשק הציל אותם. כך כותבים הפילוסופים היהודים–הגרמנים 

בספרם   ]Adorno[ אדורנו  ותיאודור   ]Horkheimer[ הורקהיימר  מקס 

הדיאלקטיקה של הנאורות, שיצא לאור בגרמניה ב–1947: "קיים איסור 

לפנות אל הכזב כאל או אל הסופי כאל אינסופי, או לקרוא לשקר אמת. 

לדחוק  העלולה  אמונה  לכל  עורף  בהפניית  נמצאת  להצלה  הערבות 

נעוצה בהכרה הטמונה בהוקעת תעתועי– היא  ולבוא במקומה,  אותה 

השווא ]...[ מצילים את זכות התמונה להתקיים על ידי אכיפה נאמנה של 

איסור התמונה".1 הניסוח הפרדוקסלי הזה של הורקהיימר ואדורנו מכיל 

מוטיבים  רבות,  שכבות  בעל  ישן  לציור  בדומה  ביותר,  דחוסה  בצורה 

שנוצרה  ביהדות  כך  אחר  הישראלית,  בדת  קודם  שהוטבעו  ובעיות 

מתוכה ובנצרות המוקדמת, לאחר מכן בנצרות הימי–ביניימית ולבסוף 

בפרוטסטנטיות. הורקהיימר ואדורנו אמנם מזכירים את הדיבור על האל, 

אבל בעצמם מדברים על "גאולה", "אמונה", "הכרה" ועל איסור תמונה 

בה  אין  עקבית:  ואדורנו  הורקהיימר  של  התיאולוגית  השפה  ופסל.2 

כמו כדור הארץ ביקום, כך תלוי בחלל האולם כדור שנראה עשוי עור. 

אבל הוא אינו לבד שם למעלה, מכשיר ראייה מתמקד בו - זהו המיצב 

סמל  הכדור,  הגלובוס,  קוקוס.  פונר  אינגה  של   )2006—2004( דו–דו–מו 

למקומו של האדם ביקום, מוקף - או אולי מוגבל - בחומרים שמייצגים 

יותר מכול מאסר, מלחמה ועינויים, מחנות )"לאגר"(, ובכך הם מייצגים 

גם גבולות - גדרות תיל ומסילות ברזל.

גם אם האמנית עצמה  והמיצבים של אינגה פונר קוקוס,  העבודות   

שלא  אפשר  שאי  למסורת  משתייכים  זאת,  לראות  יכולה  אינה  אולי 

ראשון.  במבט  מתגלה  אינה  זו  עובדה  אם  גם  יהודית,  מסורת  לכנותה 

תעשה  "לא  האיסור  של  עקבותיו  על  מתחקה  שהאמנית  משום  זאת 

האיסור  ה–20.  במאה  שהתחדש  ד(,  כ  )שמות  תמונה"  וכל  פסל  לך 

לא  נועד  הוא  שהיא.  צורה  בכל  האל  של  ייצוגיו  על  רק  חל  אינו  הזה 

מסוימות,  בתקופות  לפחות  נתפס,  אלא  זרה,  עבודה  למנוע  רק 

אמנם  שהאל  בכך  מתאפיינת  היהודית  המסורת  גורף.  כאיסור 

מכל  ונמנע  כאדם  נראה  אינו  הוא  אבל  וסובל,  פועל  כאדם  מתנהל 

"כי  סיני  בהר  למשה  האל  מודיע  פני"  את  לראות  תוכל  "לא  נִראות. 

לא יראני האדם וחי". האל מבטיח לפחות נחמה מסוימת: "והיה בעבור 

כבודי ]...[ ושכׂתי כפי עליך עד עברי. והסרתי את כפי וראית את אחורי" 

בספר  שהרי  ברור,  לגמרי  לא  התנ"כי  האיסור  אבל  כ—כג(.  לג  )שמות 

בראשית כתוב שאלוהים יצר את האדם בצלמו - "בצלם אלוהים ברא 

אותו" )בראשית א כז(. במקור העברי, למילה "צלם" משמעות קרובה 

לזו של המילה "צל". רק בתרגום התורה ליוונית במאה השנייה לפנה"ס 

ק י ל מ ו ר ב ה  כ י מ
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אף  על  מבחינתה,  ספציפיים.  לזיכרונות  מובן  להעניק  הניסיון  לא  וגם 

הנוכחות החזקה של ממד הזיכרון בהווה, העבר באמת עבר. הוא ישנו 

בתור מה שאיננו. הוא נוכח בהווה כמכונן, כמעצב, ככואב ומכאיב, כלא 

פתיר, אבל בה–בעת כדבר שאין להשיבו.

בספרו W או זיכרון–הילדות עוסק ז'ורז' פרק ]Perec[ במתח הזה בין   

מה שבאמת היה, מה שחווה בילדות, במלחמה, כאשר נפרד לעד מאימו, 

לבין חוסר האפשרות לשחזר, להבין, לתת ביטוי הולם לעבר. פרק כותב:

או  אדם,  ככל  לילדותי.  אותי  הקושרים  החוטים  נותקו  היכן  יודע  איני 

כמעט ככל אדם, היו לי אב ואם, סיר–לילה, מיטה מסורגת, רעשן, ואחר 

כך גם אופניים שמעולם, כך נדמה לי, לא רכבתי עליהן בלי להקים צעקות 

אימים למחשבה שאי מי יעלה בדעתו להגביה או אפילו להסיר את שני 

הגלגלים הקטנים הצמודים אליהם שהבטיחו לי יציבות...

הרבה.  עליהם  יודע  שאיני  לי  שידוע  דברים  אותם  עם  נמנית  ילדות   

שלי,  פעם  היתה  היא  גדלתי,  שעליה  הקרקע  היא  מאחורי,  היא  אבל 

אינה  נוסטלגיה,  אינה  הילדות  שלי...  עוד  שאינה  לטעון  אתעקש  אם  גם 

אימה, לא גן עדן אבוד ולא גיזת–זהב, אבל אולי היא אופק, נקודת מוצא, 

מערכת צירים שחוטי–חיי יוכלו למשוך מהם את משמעותם. גם אם איני 

יכול להיעזר, כדי לאשש את זיכרונותי הבלתי מתקבלים–על–הדעת, אלא 

ערך,  פחותי  ובמסמכים  מספור  ספורות  בעדויות  שהצהיבו,  בתצלומים 

היה  רב  שזמן  מה  את  הנשייה  מתהום  להעלות  חייב  אני  ברירה,  לי  אין 

שננעל:  משהו  שנעצר,  משהו  שהיה,  משהו  להשיבו;  שאין  דבר  בעיני 

משהו שהיה פעם והיום איננו עוד, אבל גם משהו שהיה כדי שאני עדיין 
אהיה.5

W או זיכרון–הילדות הוא חיפוש אחר פרספקטיבה, שתצליח לתת מקום 

החיים  במסגרת  הילדות  של  המכוננת  לנוכחות  המשמעות,  לאופקי 

הבוגרים. חיפוש זה יוצא לדרך מתוך הבנה שמבט חזיתי וקוהרנטי על 

מה שננעל אינו אפשרי עוד. גם אצל פונר קוקוס, כאמור, קיימת הבנה 

שורה  אינה  כשלעצמה  זו  הבנה  אצלה  גם  לפרק,  בדומה  אבל  שכזאת. 

קוקוס  פונר  לפעולה.  קרקע  דווקא  אלא  מוגמרת  עובדה  או  תחתונה 

בהבנה  מסתפקת  לא  וגם  לביטוי  ניתן  הבלתי  את  לבטא  מבקשת  לא 

שני  באזור התפר שבין  עוסקת  היא  להיראות.  ניתן  כללית של הבלתי 

קצוות אלה. היא פותחת, חושפת, נתיבים לתנועה - לזרימה, למעבר 

- בין הכאב היוצר את מבנה העומק הבלתי נראה של הזיכרון לבין מה 

שמופיע לעין - האובייקט, המילה, המובן.

פאול צלאן, סורג–שפה, תרגום: שמעון זנדבק, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994, עמ' 20.  1

אחרי מהפכות רבות, מבחר מהשירה הפולנית שאחרי 1945, תרגום: דוד ויינפלד   2

ורפי וייכרט, כרמל, 2000, עמ' 78.  

 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, 1964, p. 301.  3

התרגום מאת מחבר המאמר.  

Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, MIT Press, 1994.  4

ז'ורז' פרק, W או זיכרון–הילדות, תרגום: אביבה ברק, הוצאת הקיבוץ המאוחד,   5

1991, עמ' 19.  

מודע האופטי"?4 בעבודות של פונר קוקוס יש אכן סירוב לסכֵמה שמציע 

הלא–אופטי  קראוס,  של  לתובנה  בניגוד  זאת,  עם  האופטי.  המערך 

שמעסיק את פונר קוקוס אינו מבנה מושגי או דיאלקטי. קראוס עוסקת 

תמיד  הנמצא  הלאקאניאני  ה"ממשי"  מושג  דרך  האופטי"  ב"לא–מודע 

ואילו פונר קוקוס עוסקת  ובאופן עקרוני מחוץ למסגרת הפשר שלנו. 

שמופיע  במה  רוחש  הלא–אופטי  שבהם  הקונקרטיים  באופנים  דווקא 

אי–נראות  של  מרכזיים  צירים  שלושה  על  להצביע  אפשר  העין.  לפני 

צירים  וכאב.  זיכרון  חומריות,  קוקוס:  פונר  של  בעבודתה  הפועלים 

חפיפה,  אנלוגיה,  הקבלה,  של  דינאמיים  יחסים  ביניהם  מקיימים  אלה 

הצטלבות וניגודיות בונת מתחים.

איך להבין את היחסים בין שלושת הממדים האלה? ראשית, מה בין   

חומר לזיכרון? למילה "זיכרון" משמעות כפולה. מצד אחד, זיכרון במובן 

של אירוע נקודתי, כמו זיכרון ילדות מסוים, תמונה מן העבר. ומצד אחר, 

כמרחב  הספציפיים.  הזיכרונות  עולים  שמתוכו  מרחב  כאותו  הזיכרון 

ממין זה, הזיכרון אינו זהה להופעה של דימוי מסוים אלא מהווה תנאי 

מקדים, קרקע ומסגרת למה שיוכל להציג את עצמו. הזיכרון במובן זה 

של  לחומריותו  פחות,  לא  עקרוני,  מנעד  לגילוי,  כיסוי  בין  המנעד  הוא 

החומר. ליתר דיוק, חיבור קדום זה בין הנראה לבלתי נראה הוא מאפיין 

ראשוני של החומר דווקא והוא מגיע אל הזיכרון על דרך ההשאלה, מכאן 

גם הביטוי "חומר הזיכרון". במילים אחרות, הזיכרון, כמוהו כחומר, אוצר 

בתוכו את האפשרות של צורה מובחנת. אבל בדיוק בשל היותם כאלה, 

נותנים  לא  הם  כאובייקט.  מופיעים  אינם  כשלעצמם  והזיכרון  החומר 

עצמם לעין המתבוננת, אלא נוכחים בליבו של שדה הראייה כאזור של 

הממד  זהו  כלומר,  החזרתיות.  וחסר  שקיפות  חסר  תחום  אי–חדירות, 

הלא מואר של הנגלה לעין. הוא חסר אור ואדיש לאור; ממד שאינו מוכן 

לקבל את חוקי האור )אופטיקה(, או את משחק האור כשם המשחק של 

ההופעה החזותית.

כך, למשל, נבלע האור גם בלוחות השעווה השחורה של פונר קוקוס,   

אותם  להכיל  להצליח  מבלי  עליהם  להתדפק  רק  יכולה  שהעין  לוחות 

ולהפוך אותם לשלה. לוח השעווה הוא דימוי מוכר שנקשר כבר בעולם 

העתיק ל"משטח הפנים" של הנפש, לרצפטיביות של ההכרה האנושית, 

דימוי  רק  לא  היא  השעווה  אבל  לזיכרון.  שלה,  האפקטיביים  לממדים 

חומריותה  בשל  לזיכרון.  חומריות  בין  הקשר  של  ישיר  גילום  גם  אלא 

הייחודית שימשה השעווה לוח כתיבה, מצע לחריטה ולהטבעת חותם, 

כלי הזיכרון. באופן אנלוגי, הזיכרון מדומה ללוח כתיבה רך, שבו נטבעים 

הכול  לא  אבל  העבר.  הזמן,  אירועי  המראות,  נחרטים  ועליו  הדברים 

בולע  כך  השחורים,  בלוחות  נבלע  שהאור  כמו  הזיכרון.  לוח  על  נרשם 

אותם  נוכחותם,  עם  להתמודד  יכול  אינו  שהוא  הרשמים  את  הזיכרון 

רשמים שהנפש לא רוצה או לא מצליחה לתת להם ייצוג. במובן זה, לוח 

הזיכרון הוא בררן. הוא אף פעם לא מראה הכול, ובפרט, הוא אינו נותן 

ביטוי - הוא חייב להסתיר - את מה שיפצע או יסדוק את החזית שלו, 

ניתן  לא  גם  הגב, אבל  לו את  להפנות  ניתן  עומק שלא  אותו ממד של 

לכווצו למסגרת של הנראה - העומק של הכאב.

אינגה פונר קוקוס אינה מאפשרת לעומק זה להיעלם, אלא בודקת   

השעווה  בלוחות  נועצת  היא  החזותי.  הסדר  בתוך  נוכחותו  אופני  את 

דקירה  זוהי  עצמה.  על  חוזרת  השעווה  של  הדקירה  מתכת.  סיכות 

החירור,  הדקירה,  הכתב.  ומופיע  האותיות  נולדות  שמתוכה  סדרתית, 

הפציעה המבוקרת - המיקרוסקופית - של השעווה מאפשרת ללוחות 

עם  והסימבולי.  האופטי  מהמרחב  לחלק  להפוך  פשר,  לשאת  "לדבר", 

זאת, מוקד הפעולה האמנותית של פונר קוקוס הוא לא שיחזור העבר 
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רואה את מה שהיא לא רואה, מסיבות עקרוניות. היא לא רואה בדיוק 

בגלל שהיא תודעה. היא לא רואה את מה שבה אשר מכין את הראייה 

של כל השאר ]...[ היא לא רואה את מה שמאפשר לה לראות. זהו הקשר 

שבמסגרתם  'אקזיסטנציאלים'  אותם  שלה,  הגופניות  להוויה,  שלה 
העולם הופך לנראה, זהו הבשר שבו האובייקט נולד".3

פשר  בעל  כתוכן  להופיע  בכלל  יוכל  שהחזותי  כדי  מרלו–פונטי,  לפי   

מצע   - יותר  ראשוני  בחיבור  מעוגן  להיות  חייב  הוא  המתבונן,  לעיני 

היכולת  בבסיס  נמצא  שכזה  חיבור  לעולם.  התודעה  בין  המחבר  גופני 

בין  לפיצול  קודם  הוא  רואים.  שאנחנו  למה  פשר  ולתת  לקלוט  שלנו 

הסובייקט לאובייקט, לייצוג האובייקט על ידי המתבונן. חיבור ראשוני 

זה או הצטלבות קדומה זו - "הקשר להוויה", "הגופניות של התודעה" 

בשל  בדיוק  אבל  החזותי.  את  למסגר  לתודעה  שמאפשר  תנאי  הם   -

היותה תנאי מקדים, הצטלבות זו אינה יכולה להופיע כחלק מן החזותי. 

את  שפותח  מה  עיוורון.  של  גרעין  מתוך  צומחת  לראות  האפשרות 

הראייה לא יכול להיפתח למבט, הוא אינו עוד אובייקט חזותי. ובכל זאת, 

באופן מסתורי, האי–חזותיות שלו נוכחת בתוך החזותי. כיצד?

מרלו–פונטי זיהה כמה אופנים שונים, שבהם הבלתי נראה נמצא בתוך   

הנראה. עם זאת, ברור היה לו, שחקירה מושגית או תיאורטית אין בה 

כאן, מבחינתו, הפילוסוף  לעומק את החיים של האי–נראה.  להבין  כדי 

והאמן נעשים שותפים לדרך. האם שותפות מסוג זה מעסיקה את פונר 

העוסק  ממרלו–פונטי  ציטוט  כאמור,  נושא,  שלה  השעווה  לוח  קוקוס? 

הפעולה  לאו,  אם  ובין  מפורש  דיאלוג  זהו  אם  בין  אבל  נראה.  בבלתי 

האמנותית של פונר קוקוס נראית מכוונת אל אותם עקבות לא סדירים, 

שמותיר הבלתי נראה בנראה. העבודה של פונר קוקוס חופרת מתחת 

שלה  המוקד  היווצרותו.  תנאי  את  לחשוף  כדי  השלם,  הגמור,  לדימוי 

עיוורת  תנועה  אותה  אלא  העין,  את  הפוגש  "הקדמי"  המארג  אינו 

המנכיחה עצמה דרך פרימה תמידית של הִרקמה החזותית. פונר קוקוס 

מחפשת דרכים להתחקות אחר מה שמצד אחד מכונן את המבנה של 

החזותי, ומצד אחר אף פעם לא נמצא בשדה החזותי כמושא מובחן של 

אינה תנועה לקראת שחרור הדימוי  ראייה. התנועה שמעסיקה אותה 

או האובייקט אל עצמאות חזותית, אלא דווקא תנועה הפוכה - כזאת 

תנועה  מגיח.  הוא  שממנו  העבר  אל  אחורה,  האובייקט  את  הקושרת 

את  חושפת  שלו,  אופטי  הלא  העבר  אל  הדימוי  את  פותחת  שכזאת 

היסטוריית ההתגבשות שלו כאובייקט חזותי ומנכיחה את מה שמרלו–

פונטי מכנה "הבשר שבו האובייקט נולד".

ולנו   - לו  מאפשר  שאינו  באופן  האובייקט  אל  ניגשת  קוקוס  פונר   

הצופים - לשכוח את מה שהוא לכאורה חייב לשכוח כדי שיוכל לרתק 

את העין. היא מציגה בפנינו אובייקטים שמעטה הצורה שלהם נפרם, 

שמנגנוני ההצגה העצמית שלהם מושהים, כך ששאלת הפשר - שאלת 

לתפוס.  יכולה  שהעין  למה  עוד  כפופה  לא   - האובייקט  של  הִמשמוע 

העין של הצופה התבוני, המסתכל מנגד, יכולה אמנם לזהות בעבודותיה 

אבל  וכדומה.  תכונותיו  מאפייניו,  על  האובייקט  את  קוקוס  פונר  של 

די לראות את העבודה עצמה, המתנהלת,  אין בה  המסגרת האופטית 

כאמור, ברובד אחר של השדה החזותי. משהו אחר מבצבץ מתוך לוחות 

השעווה, אבל מה בדיוק? אם לחזור לשאלה שמלווה אותנו, איזו תנועה 

של הבלתי נראה מתרחשת בעבודות של פונר קוקוס?

קראוס  שרוזלינד  כפי  קוקוס,  פונר  של  לעשייה  לגשת  נכון  האם   

]Krauss[, למשל, קוראת את עבודותיה של אווה הסה ]Hesse[, כביטוי 

המסרבת  מודרניסטית  אמנות  של  אלטרנטיבית  מסורת  אותה  של 

לפעול עבור סיפוקה של העין ומגלמת את מה שקראוס מבינה כ"לא–

70—73, ראיית לילה )2006(, לראות משמע להאמין  עמ' ראייה )2002—2003(

65—69 ועוד. עם זאת, באופן מפתיע, המפגש עם העבודות  עמ' )2003—2002(

עצמן לא מגלה מייד - ואולי אף מסתיר - את מהות העיסוק של פונר 

קוקוס בנראה ובאי–נראה. למעשה, במבט ראשון לא ברור כיצד מדגימות 

מטפלות  הן  אופן  באיזה  דווקא;  החזותי  בממד  העיסוק  את  העבודות 

בשאלת הנראּות, ביכולת לראות, או במצבים של עיוורון? באיזה ממד 

לפעול  מבקשות  הן  כיצד  לנגוע?  מבקשות  הן  החזותי  של  ממדים  או 

בעבודות  השעווה  לוחות  קשורים  למשל,  כיצד,  אלה?  לממדים  ביחס 

של פונר קוקוס לאותה פרובלמטיקה של ראייה ועיוורון, וכיצד קשורים 

לכך חלקי הציטוט שנכתבו על גבי השעווה בכתב סיכות? האם הציטוט 

השבור הלקוח - בשינויים קלים - מרשימותיו האחרונות של הפילוסוף 

נקודת  לשמש  יכול   ]Merleau-Ponty[ מרלו–פונטי  מוריס  הצרפתי 

התחלה?

החזותי  של  בהיבט  מרלו–פונטי  התעמק  לחייו  האחרונות  בשנים   

אצלו  צומח  זה  מושג   .)L’invisible( נראה"  "הבלתי  מכנה  הוא  שאותו 

אנלוגי,  ובאופן   - ממנה  שנחבא  ומה  לעין  שגלוי  מה  כי  ההבנה  מתוך 

ראייה ועיוורון - אינם, כפי שאנו רגילים לחשוב, ניגודים המוציאים זה 

אינו תחום  זה. לפי מרלו–פונטי, השדה החזותי - תחום הנראה -  את 

מה  ממול.  שם  נמצא  פשוט  אינו  החזותי  פוזיטיביות.  עובדות  של 

שאנחנו רואים הוא לעולם לא רק מה שאנחנו רואים, או במילים אחרות, 

המבנה של החזותי אינו חזיתי. לפיכך, גם פעולת הראייה אינה מתמצה 

במסגור של תכנים חזותיים. הראייה אינה פעולה הלוכדת את האובייקט 

או את האינפורמציה החזותית, ואפשר אף לומר, שהראייה אינה פעולה 

אותנו  מחברת  היא  כיצד  פעולה,  של  סוג  אינה  הראייה  אם  אבל  כלל. 

לעולם? הראייה היא קודם כל צורה של הקיום האנושי שלנו, של היותנו 

בעולם, בין אנשים, בין דברים, תמיד כבר בתוך מעגלים של משמעות, 

נמצאת  כולה,  לנו  נתונה  שהמשמעות  במצב  לא  פעם  אף  זאת,  ועם 

היא  אלא  בעולמנו,  עובדה  עוד  אינה  העולם  של  החזותיות  בחזקתנו. 

להיות  בעולם.  שלנו  ההשתכנות  של  הסבוך  מהמבנה  אינטגרלי  חלק 

חלק  להיות  לנראות,  ראייה  בין  ההצטלבות  את  לחיות  פירושו  בעולם 

)זהות,  אינטימי למי שאנחנו  ממרחב חזותי שמאפייניו קשורים באופן 

התרבותית,  הפוליטית,  החברתית,  האישית,  ברמה  מיניות:  גופניות, 

ההיסטורית(.

עומק  בעל  מרחב  זהו  הומוגני.  ולא  גיאומטרי  לא  הוא  שכזה  מרחב   

רובדיות,  אופקים משתנים,  לו  יש  לא סדירה;  ממשי, בעל מורפולוגיה 

מרכזי כובד, נקיקים מפתיעים, התעקלויות, קפלי קפלים שאינם נתונים 

א–פריורי - אינם נמצאים שם מראש - אלא נחשפים מתוך ההקשרים 

המסוימים של חיינו. במובן זה, הנוכחות של החזותי תמיד רוויה בממד 

הופעה,  של  תחום  היותו  בעצם   - החזותי  השדה  כלומר,  היעדר.  של 

מכסה.  גם  מפתיע,  באופן  החזותי–הגלוי,  הסתרה.  של  תחום  גם  הוא 

אבל לא מדובר כאן על כיסוי של דבר, שעקרונית יכול להיות גלוי לעין. 

מה שמוסתר במרחב החזותי הוא עובדה מסוג אחר: עובדת קיומו של 

מה  אינו  נראה  הבלתי  ככזה,  גלוי.  להיות  יכול  לא  שעקרונית  דבר–מה 

שנמצא מחוץ לתחום החזותי או מעבר לו, הוא אינו ה"לא–חזותי", אלא 

הוא דווקא מה ששייך למבנה העקרוני, לליבו הפועם של הנראה. זהו, 

מזווית  או  הנראה",  של  נראה  "הבלתי  מרלו–פונטי,  זאת  שמכנה  כפי 

אחרת, ה"עיוורון של התודעה המביטה". כלומר, זוהי "נקודת עיוורון" - 

punctum caecum - המאפיינת לא רק את המבנה הפיזיולוגי של העין, 

אלא, קודם כול, את המבנה המהותי של המפגש בין הסובייקט האנושי 

לבין החזותיות של העולם. מרלו–פונטי מתאר זאת כך: "]התודעה[ לא 
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לאן נוסעות הרכבות הבלתי נראות? ן ע נ כ י  ג ח

שעווה,

לחתום בה את שלא נכתב

שניחש

את שמְך,

שצופן

את שמְך.

התבוא, אור נוהר?

1
מתוך: פאול צלאן, "עם מכתב ושעון"

הילדה שהייתי --

אני מכירה אותה, בוודאי.

יש לי כמה תצלומים

מחייה הקצרים.

2
מתוך: ויסלבה שימבורסקה, "צחוק"

הוא  מעלה.  כלפי  המבט  אפשרות  את  חוסם  באוויר,  תלוי  גדול  כדור 

תפור גומי שחור, לא חדש, לא אחיד, עגול באופן לא מושלם. מסילות 

רכבת מיניאטוריות מודבקות לשטח הפנים - המעטפת - של העולם 

הקטן הזה; גפרורים מודבקים ברווחים מוקפדים על צינוריות דקות של 

פלסטיק שקוף, מסודרים אנכית על זוגות של כבלי אור מקבילים. אורות 

נדלקים וכבים, המסילות מתפצלות, לפעמים מצטלבות שוב; בחלקן הן 

ממשיכות הלאה, מקיפות את הכדור - אפשר, יחד איתן, ללכת סביב - 

לאן? לאן נוסעות הרכבות הבלתי נראות?

תשובה ראשונית לשאלה זו נמצאת כבר בכותרת העבודה דו–דו–מו   

)2004—2006(, ובתרגום מפולנית לעברית "הביתה". אבל השאלה אינה 

מעבר  קוקוס.  פונר  אינגה  של  הזאת  המסוימת  לעבודה  ספציפית 

)כמו,  נוספות  בעבודות  המתקיימת  נראית  הבלתי  הנסיעה  לתנועת 

 ,)35—32 עמ' למשל, בנופים הירוקים בסדרת התצלומים ראיית לילה, 2006

פונר  של  והעבודה  הפעולה  מרחב  של  טבעו  אודות  על  שאלה  זוהי 

יותר  כללי  בניסוח  שלה?  נראות  הבלתי  הרכבות  נוסעות  לאן  קוקוס: 

הבלתי  של  תנועה  איזו   - נראית  הבלתי  התנועה  מהי  לשאול:  אפשר 

"הביתה"  פירוש  ומה  פונר קוקוס?  נראה - מתרחשת בעבודותיה של 

בהקשר זה?

שלה  העניין  מרכזית.  תמה  הוא  נראה  הבלתי  קוקוס,  פונר  אצל   

תערוכותיה  בשמות  מפורש  ביטוי  מקבל  לעיוורון  ראייה  בין  ביחס 

עיוורון"  "רפלקס   ,)2002( קאקום"  "פונקטום  האחרונות:  בשנים 

)2003(,  "ראייה עיוורת" )2006(, כמו גם בכותרות עבודות כמו תבנית 

פניו את מפת  על  ומתוות  אותו  פוצעות  ושברירי,  פגיע, חשוף  שעווה 

ארץ ישראל הפרושה לרוחב; מפה כגוף שרוע.

את  קוקוס  פונר  העמיקה   23—22 עמ' )2006—2004( דו–דו–מו  בעבודה   

העבודה,  כותרת  התמצאות.  בשיבושי  והמושגית  הרגשית  החקירה 

שפירושה בפולנית "הביתה", מכוונת אולי יותר מכל לתחושה הבסיסית, 

הקיומית, של אופני התבייתות בעולם, לדיאלקטיקה של זרות ושייכות 

חד–משמעי.  לשחזור  ניתן  שאינו  נזיל,  עמום,  ילדות  בזיכרון  המעוגנת 

במיפוי/ עוסקת   ,)2006( שבגרמניה  בוויסבאדן  גם  שהוצגה  זו,  עבודה 

וגפרורים  אור  כבלי  עשויות  מסילות/דרכים  דרך  כדור,  גבי  על  חיפוש 

המסתובבות ללא התחלה וללא סוף.

ב–2008 השלימה פונר קוקוס סרט וידיאו עשוי תצלומי סטילס, בין   

59, ובו פרישה של נוף פולני הנשקף מרכבת נוסעת ואלמנטים  עמ' מולדות

והנופים המתחלפים מתרחשת  כדי תנועת הרכבת  דוקומנטריים. תוך 

תנועה במחוזות שבין הריאליה לבין הזיכרון, הבלחות של זמן–היזכרות 

גלויות  אוסף  על  מבוסס  קוקוס  פונר  של  הווידיאו  סרט  ורפלקסיה. 

כרס,  עב  באלבום  הוריה  ה–20, ששמרו  וה–50 של המאה  ה–40  משנות 

תצלומי שחור–לבן שצולמו לאחר חזרתם לוורשה בתום מלחמת העולם 

השנייה ותצלומים שצילמה האמנית עצמה בעת שהותה בפולין ב–2007. 

סרט זה מיטיב לתרגם את שפתה הפלסטית של פונר קוקוס לרצף של 

גם רצף  וכוללים  דימויים–נעים המניעים מקצבים משתנים של תודעה 

נמשך של היעדר - מסך חשוך ללא כל דימוי.

מרקר  כריס  לאמן  מחווה  הוא  בסרט  המצולם  הינשוף  כי  נראה   

באמצעות  ה–20  המאה  של  התרבותי  הזיכרון  את  שחקר   ,]Marker[

ִהרבה  מרקר  ומיצב.3  וידיאו  כתיבה,  קולנוע,  צילום,   - רבים  מדיומים 

של  תיאור  בסרטו  למשל,  כמו  בעבודותיו,  ינשופים  של  דימויים  לכלול 

מאבק )צד שלישי למטבע( )1960(, שצולם בישראל בשנות ה–50 והוצגו 

בו דימויים סימולטניים מעולמות טבעיים ומלאכותיים. בסרט הועמדו 

)אסקילוסקופ, המסמן  ויצמן  בד–בבד מכשיר אלקטרוני שצולם במכון 

פונר  בירושלים.  התנ"כי  החיות  מגן  וינשופים  חשמל(  בזרם  תנודות 

קוקוס מעידה כי סרטו האיקוני של מרקר, המזח )1962(, שבו ארוגים 

דימויי הווה ועתיד ברובדי העבר, השפיע עליה עמוקות. יש לכך ביטוי 

משמעותי בסרטה ובזיקה הנחשפת בו בין היזכרות, טראומה, עצמיות 

ומוות.

באמצעות הגבולות הנזילים של המושג "בית", פונר קוקוס מטפלת   

עבודתה  זה  במובן  אבידן(.  דוד  של  )בלשונו  הזה  הבלתי–נגוע"  ב"דבר 

שפה  שפיתח  בינתחומי  אמן  אבידן,  של  לעבודתו  גם  ברוחה  קרובה 

ייחודית משלו. כמו אצל אבידן, המסע של אינגה פונר קוקוס אינו פוסח 

ומגשש  ביוגרפיים  מחוזות  חוצה  הוא  ושיבוש.  עיוורון  של  אתרים  על 

ניתן  שבו  המקום  אחר  ורחוקים  קרובים  מעולמות  ייצוגים  באמצעות 

לגעת ולא לגעת בהבנה.

דוד אבידן, אבידניום 20, מיטב שירים, תישדורות, מיסמכים וכו' 1965—1985,   1

ירושלים: הוצאת כתר, 1987.  

לילי עבודי, "עיניים עצומות לרווחה", צומת השרון, 27.12.2002.  2

קתרין לאפטון, כריס מרקר: זכרונות מן העתיד, תרגום ועריכה: אסתר דותן,   3

תל אביב: פיתום, 2007.  
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קדימות לשכלי על פני החושי, לטיפולוגיה ולמיון על פני תהליך העבודה 

שווה  מעמד  והחושי,  השכלי  הממדים,  לשני  מקנה  עבודתה  בחומר. 

כעמדות משמעותיות של תפיסה. לכל אחד מממדים אלה מרחב משלו 

תהליך  הרעיון,  גיבוש  שלב  העבודה:  של  השונים  הנדבכים  במערכת 

זו  מוצא  עמדת  המוגמרת.  והתצוגה  החומר  עריכת  המורכב,  העיבוד 

של  מעמד  למדע  או  לטכנולוגיה  מייחסת  אינה  קוקוס  שפונר  פירושה 

אמת אובייקטיבית, גם כאשר עבודתה כוללת שלב של מחקר אינטנסיבי 

בשדה המדעי )כמו, למשל, מחקר שערכה במשך חצי שנה בתחום פגמים 

בשדה הראייה עם רופא בבית החולים אסף הרופא(. המפגש עם המדע 

המדעית–הטכנולוגית  האינסטרומנטלית  בהתקדמות  וההכרה  בן–הזמן 

לא מכּוונים בעבודתה לחיזוק המיתוס של האמונה המודרניסטית ביסוד 

הקידמה.

שעניינו  נמשך,  כתהליך  האמנות  עבודת  את  רואה  קוקוס  פונר   

תהליך ההכרה עצמו, שאינו ניתן בעיקרון למיצוי או להכלה בדיסציפלינה 

זו או אחרת. תהליך החקירה האמנותית הוא מסע שאינו מכוון להגיע 

סובייקטיבי.  בכוחו של ממד  ושוב  מּונע שוב  אלא  ומוחלט,  סופי  ליעד 

על–ידי  מוזן  היותו  מעצם  וסמוי  חידתי  ֶהקשר  בתוכו  חובק  הוא 

החושי ועל ידי הלא–מודע הפרטי והקולקטיבי. תפיסה זו עומדת ביסוד 

עבודתה של אינגה פונר קוקוס מאז ראשית שנות ה–90 של המאה ה–20 

ועד היום.

מהות זו של עשייתה האמנותית משקפת פעולה מתמשכת, שהניבה   

"אנטרופיה"  וכמה תערוכות תחת הכותרת  סדרה מגוונת של עבודות 

ראייה  של  בסיטואציה  למשל,  עסקה,  זו  במסגרת   .)1999—1996(

המתאפיינת בסוג של סנוורים, עיוורון עקב הצפה של אור המכונה "חור 

בנקב  קוקוס  פונר  התמקדה   )2002( קאקום  פונקטום  בעבודה  לבן". 

ברשתית העין הנעדר קולטנים ועשתה שימוש ישיר ומטפורי באמצעים 

קווית,  וסריקה  דימוי  קליטת  מוניטור,  ובתוצריהם:  שונים  טכנולוגיים 

מבחני ראייה ומפות ראייה ממוחשבות.

שיבושי   ,3 "אנטרופיה  הללו,  התערוכות  אחת  על  העבודה  במהלך   

מתמשך  פעולה  בשיתוף  קוקוס  פונר  החלה   ,99—98 עמ' )1999( ראייה" 

]Illi[. לדברי אילי, הוא מתדיין בעבודתו  עם האמן הגרמני קלאוס אילי 

והתרבות  החברה  שבו  האופן  עם  הגרמנית",  הניקיון  "אובססיית  עם 

יסודות  והדרך שבה הנורמטיבי מדיר  "מנקות" את הטורד, את האחר, 

"זרים" לקטגוריה של "דברים לא יפים".2 קלאוס אילי מתמודד בעבודתו 

עם המנגנון הסמוי, ההיסטורי, הדתי והאידיאולוגי, המעוור מן העין את 

מה שמאתגר את הסדר הקיים ומאיים לשבשו. הדיאלוג בין שני האמנים 

התמקד בהקשרי העיוורון המנטלי, עיוורון של אנשים רואים. כל אחד 

בעבודה  ושיקע  זה  נושא  של  לחייו  הרלוונטיים  בהיבטים  עסק  מהם 

המסוימות  הסמויות  העיוורון  נקודות  עם  התמודדות  תוך  עולמו,  את 

לסביבתו.

הממד  התעצם  זו  תערוכות  סדרת  על  הממושכת  העבודה  במהלך   

הסובייקטיבי בעבודתה של פונר קוקוס וההקשר של שיבושי הראייה 

נוכח,  הגופני  הממד  וביוגרפיים.  חושניים  גופניים,  לרבדים  הופנם 

העוסקת   ,63—61 עמ' )2003(  )invalid( אינווליד  הקיר  בעבודת  למשל, 

הְתקיפות  או  התוקף  שאלת  הנורמטיבי.  של  השביר  בגבול  השאר  בין 

 ,invalid המלה  חיתוך  מתוך  עולה  כנורמה  החברתי  הגבול  שמתווה 

ונחווה בעבודה  נכות, שיבוש המוחל על מרחב הגוף והנפש  שפירושה 

בד–בבד כפעולה של סימון גבול, חדירה ופציעה, נכות פיזית או מנטלית. 

שכיחים  לא  בממדים  כהים  שעווה  לוחות  משני  מורכבת  העבודה 

במשטח  נעוצות  מתכת  סיכות  לרוחב.  התלויים  ס"מ(   17×100×3.5(

או  כוורות  כגון  בטבע,  קונבנציונלי  שימוש  העושים  אדם  תוצרי  דבש; 

מצברים;  כגון  טכנולוגי,  עולם  המייצגים  אובייקטים  גומי;  כבלי 

מיפוי  כמו  עכשוויות  מדעיות  ושיטות  אלקטרוניים  מרכיבים  או 

רישומים  כגון  ייצוגי–מושגי,  ממד  גם  כוללות  עבודותיה  טכנולוגי. 

להתייחס  לצופה  וגורמים  התבוננות  של  מצב  בהמחשת  העוסקים 

התפיסה  ותהליך  הסימון  תהליך  דרך  שונה:  מוצא  מנקודת  ליצירה 

ולא דרך התוצר הסופי; או טקסטים ברמות שונות, מפירוק של מילה 

כגון  התפיסה,  בשאלת  העוסקות  פילוסופיות  מובאות  ועד  למרכיביה 

בסביבות   .]Merleau-Ponty[ מרלו–פונטי  מוריס  של  מהגותו  ציטוט 

הצופה  של  חושית  הפעלה  של  סוג  קוקוס  פונר  יצרה  אלה  תצוגה 

חומרים  של  ממרקמים  המוקרנת  וחושניות  הבהוב  קול,  באמצעות 

טקטיליים כמו יציקות שעווה.

האדם,  תוצרי  לצד  הטבע  מעולם  חומרים  של  סימולטנית  הצבה   

התצוגה  בחדרי  מרכזי  חקירה  אמצעי  היתה  והמדע  הטכנולוגיה 

המוזיאונים  אבות  והיו  שנה  מ–400  יותר  לפני  שנוצרו  הראשונים, 

הפילוסופיה  על  מושתתות  שהיו  הידע,  מערכות  קריסת  המודרניים. 

השינויים  והפיזיקה,  האסטרונומיה  עליית  העתיק,  היווני  והמדע 

במערכות האמונה והדת וערעור התפיסה של היקום כמערכת שלמה 

- כל אלה הניעו את הצורך להפנים תודעה שונה של יחסי אדם ועולם. 

ניסיון  שיקפו  ה–16  המאה  בסוף  באירופה  שצמחו  התצוגה  חדרי 

להתמודד עם שאלת ייצוגה של תמונת עולם חדשה באמצעות הצבה 

התצוגה  רפרטואר  שונים.  מסוגים  אובייקטים  של  ומורכבת  מפורטת 

וה"מלאכותי",  ה"טבעי"  יסודות  של  מעגליים  ייצוגים  להעמדת  כיוון 

כחלק מרוויזיה של ידע קיים והיערכות מחודשת של מערכות תפיסה 

ותודעה.

חדרי האמנות )קונסטקאמר( הללו לא שימשו אתר לתצוגה פסיבית,   

מתחומי  חוקרים  של  פעילות  מחקר  מעבדות  אלא  אקסקלוסיבית, 

אוספים  של  משולבת  מערכת  והפילוסופיה.  הרפואה  הבוטניקה, 

וסדנאות–עבודה בקנה מידה גדול נוסדה על–ידי שליטי התקופה ובהם 

הוצגו, זה לצד זה: פריטים מן הטבע בצורתו הגולמית, דוגמאות מן החי 

והצומח, תוצרי אדם כמו אומנויות ומלאכות שונות, פריטים של אמנות 

הטבע,  את  המתקנת  אמנות  בטבע,  הנעזרת  אמנות  בטבע,  השימוש 

איפשרו  והתצוגה  המיון  אופני  ומודלים.  מפות  ומכניקה,  מדע  פריטי 

מבט סימולטני, ששיקף צורך חיוני לבחינה מחודשת של מהות היחסים 

ביקום  ובמיקרוקוסמוס,  במקרוקוסמוס  המתקיימים  הדינאמיים 

ובעולמו של האדם.

אלא שהפוטנציאל הדינאמי של חדרי התצוגה האלה ננטש במוזיאונים   

ומחלקות  מוסדות  הוקמו  עת  מכן,  שלאחר  השנים  במאות  שנוסדו 

נפרדות לאוספים מסוגים שונים. במוזיאונים הושתת קנון של סדר דו–

העין,  מן  בחינה של הסמוי  עוד  איפשר  ורציונאלי, שלא  ממדי, שיטתי 

של הנסתר, של יחסי זיקה או דמיון מטפורי בין אובייקטים. הקישור בין 

הפריטים השונים נעשה מעתה באמצעות יסודות מורפולוגיים זהים. עם 

ביסוסן של מערכות ידע ומומחיות נפרדות, נזנח יסוד הטרנספורמציה 

והשינוי, שהיה חלק חשוב ובלתי נפרד מהתפיסה העקרונית של הדדיות 

במרקם של כל מערכת יחסים.

אינגה פונר קוקוס רואה באמנות תחום של חקירה נמשכת המסרבת   

והיא מתמודדת בדרכה שלה עם  נפרדים,  לתיחום של ההכרה לשדות 

החיץ המתקיים לכאורה בין טבע לבין טכנולוגיה, מדע ואמנות. שלא כמו 

אמנים מושגיים אחרים, שהשתמשו בהקשרים בינתחומיים מדעיים או 

אנתרופולוגיים, פונר קוקוס אינה מאמצת תפיסה דיכוטומית המעניקה 
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איך לגעת ולא לגעת בהבנה

להבין משמע לרדת לסוף–דבר.

אבל מה לעשות, אם סוף הדבר נמצא למעלה?

אז להבין - משמע לטפס במעלות הדברים

דרך שבעה רקיעים ולמעלה מהם.

ושם הדבר נמצא. ממתין בעטיפה זוהרת, לא נגוע.

מה לעשות עם הדבר הבלתי–נגוע הזה?

איך לגעת ולא לגעת בהבנה?

1
דוד אבידן, מתוך "לרדת, לעלות"

כבר יותר מ–15 שנה מפתחת אינגה פונר קוקוס את שפתה המורכבת 

המדע  הטכנולוגיה,  הטבע,  מתחומי  יסודות  בעבודתה  ומצליבה 

קוקוס  פונר  לעלות",  "לרדת,  אבידן,  דוד  של  לשירו  בדומה  והאמנות. 

שואלת שאלות על תפיסה, על הבנה ועל מרחב המשמעות והאחריות 

האישית והקבוצתית הנגזר מהן. היא מודעת לכך שניתן לדייק בנעיצת 

סיכה כאשר מדובר ביעד על מפה צבאית, אבל אין פתרון חד–משמעי 

להתחקּות אחר עולם התפיסה, ההבנה והמשמעות.

להקשרים  המכוונות  מערכות  של  סימולטנית  הצבה  באמצעות   

בינתחומיים, פונר קוקוס בוחנת שאלות על אודות יסוד ההלימה שבין 

עם  מתמודדת  היא  מחשבה.  ועולמות  ידע  למערכות  טבע  מערכות 

התהייה, על מה ניתן להשתית את "ההבנה", בעולם שבו רֹווחים מושגים 

כמו "אנומיה" )מצב של אי–חפיפה בין נורמות חברתיות להתנהגות( או 

"אנטרופיה" )מדד האי–סדר במערכת פיזיקלית רבת מרכיבים(, מושגים 

ששימשו כותרת לתערוכותיה בשנים 1996—1999. בתערוכות של אינגה 

פונר קוקוס חלל התצוגה הופך לאתר חקירה המשלב את עולם החושים 

ואת עולם הידע המדעי–הטכנולוגי והאמוני–הפילוסופי. שאלות קלאסיות 

כגון: עד כמה אפשר להשתית את עולם המשמעות על נתוני החושים, 

על  המשמעות  עולם  ביסוס  של  הרלוונטיות  מהי  או  למשל,  הראייה 

מערכת מושגית, נטענות בעבודתה בהקשר חדש ואקטואלי. בעשייתה 

פונר קוקוס אפשרויות מגוונות של התמודדות עם  בוחנת  האמנותית 

תפיסת המציאות, כאשר נקודת המוצא אינה טרנסצנדנטית למציאות 

נפרד  בלתי  וכחלק  בתוכה  הסובייקטיבי  הקיום  מתוך  נובעת  אלא  זו, 

ממנה.

בסביבות שהציבה פונר קוקוס נכללים מרכיבים טבעיים כגון חלות   

ר ו א ר  ב ה  י ל ג
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