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שכבות ורבדים הם מרכיב בסיסי ביצירתה של אנה מירקין, 

המוכרת יותר בשם FOMA* מציורי הרחוב שלה ברחבי תל אביב. 

אלו הן שכבות עדינות, כמעט בלתי נראות, שכבות ורבדים של 

משמעויות, ותהליכי עבודה שנרקמים לאורך השנים. ההצטברות 

של שכבות אלו, הריבוי, ההשתקפות, ההוספה והעיבוי, הם 

המייחדים את תערוכתה.

היצירה מתרחשת בנקודת המפגש של אנה מירקין עם קהילת 

חברי קיבוץ בארי. קיבוץ בארי הינו אחד מאחרוני הקיבוצים 

בארץ, שנהוגות בו עדיין מסורות קהילתיות ואורח חיים שיתופי: 

התחלקות שווה ברווחי הקיבוץ, אכילה של שלוש ארוחות 

ביום בחדר האוכל הלא מופרט, שמהווה עדיין את מרכז החיים 

בקיבוץ, מקום מפגש עיקרי ותוסס חיים של תושביו, חגיגה 

משותפת של כל החגים, ערבות הדדית, מערכת רווחה ובריאות 

ענפה, ודגש רב על החינוך המשותף, מגיל ינקות עד הצבא.

עבודת הטקסטיל שבמרכז התערוכה, מעין שמיכת טלאים 

שיתופית, מבוססת על רישומים שיצרה האמנית בהשראת 

צילומי ארכיון הקיבוץ. בצילומים נראים ילדי הקיבוץ עטורי 

זרים, בטקס הבאת הביכורים בחג השבועות. טקסים אלו נהוגים 

בבארי עד היום, מסורות שנשמרו מימיו הראשונים של הקיבוץ. 

היא הוסיפה גם רישומים מתוך צילומי המפגשים עם חברי 

הקיבוץ, תוך כדי עבודה משותפת על התערוכה. אנה מירקין 

מטפלת בצילומים אלו, רושמת אותם בסגנון המוכר שלה, 

שמאופיין בקו מתאר דק, מחובר, וקווקוו-הצללה. טקסטורה 

שחוזרת גם בציורי הקיר שיצרה ברחובות תל אביב. הקווקוו 

מתכתב גם עם קווי חוט הרקמה. 

מהרישומים יצרה משולשים, שהוכפלו עוד ועוד כקלידוסקופ 

והפכו לדגם חוזר. את הדגם שיצרה הדפיסה אנה מירקין על 

ריבועי בדים, ובמפגשי הרקמה שיזמה בבית העם, ב"מועדון 

לחבר" ובגלריה, הזמינה את אנשי הקיבוץ – ילדים, נערות, 

אימהות וחברים וותיקים, להתערב מעל הדגם ולהוסיף רקמה 

אישית משל עצמם, ביטוי אינדיבידואלי בתוך הסדר הקיים, 

תוך שהיא מגבילה אותם למספר מצומצם של צבעים: חום, 

קרם בהיר, לבן שמנת וורדרד אפרסק. כך נוצרה שכבה נוספת, 

תוספת פרטית, שבאה על גבי השכבה הראשונה, המתארת 

את חיי הקהילה, את הזיכרון הקולקטיבי של המקום. ההגבלה 

הצבעונית ממדרת את המקום האישי, משקיטה אותו ונותנת לו 

להתמזג בנעימות בהדפס העדין בצבעי חום בהיר מאוד. לבסוף 

תפרה יחד את כל הריבועים לכדי יריעת בד אחת גדולה, כעין 

שמיכת טלאים שיתופית, עם אופי של מלאכת יד.

אנה מירקין, בביקוריה בקיבוץ, הוקסמה מהמבנה החברתי 

הקיבוצי, הקהילתי והמסורתי. גם ביצירותיה הקודמות עסקה 

בטקסים, טקסי התבגרות ומעבר, שנוצרו במסגרות קהילתיות 

ושבטיות. חברות אשר מקיימות חיים קהילתיים, אל מול החברה 

העירונית הפוסט מודרנית, שכיום יש בה ניסיונות לשחזר 

את הקהילתיות שאבדה. היא רואה בקיבוץ מבנה חברתי, 

שמתקיים כאן ועכשיו, בעל אופי סוציאליסטי, וקהילתי. לטקסים 

הקהילתיים תפקיד חשוב, הם המחברים בין חברי הקהילה, חיבור 

שמבטא שותפות של זמן ומקום, עבר משותף, מסורת, ערכים 

ואידיאולוגיה. ביצירתה מעלה אנה מירקין תהייה אודות הגבול 

בין הפרטי לציבורי בקיבוץ, גבול שנראה לה מאוד ברור במרחב 

העירוני, ופחות ברור בקיבוץ. התוספת הפרטית ברקמה, של כל 

אחד מהמשתתפים, באה כשכבה שנייה מעל המצע המודפס 

שיצרה האמנית, שכבה פרטית אינדיבידואלית מעל השכבה 

הראשונה של הקולקטיב. )שם התערוכה "שכבה מס׳ 2" ניתן 

לקריאה כשכבה שנייה וגם כעבודה בתהליך, שממשיכה את 

יצירתה "שכבה ראשונה" שהוצגה בגלריית גבירול , 2016, גם 

שם הזמינה אנשים שונים לרקום על ריבועי בדים מודפסים(

הדימוי הרישומי הקלידוסקופי חוזר במיצב האובייקטים 

והרהיטים, שנמצאו בחצר הקיבוץ, אותם עטפה בהדפסיה 

ועל גבי פרספקס שקוף בחלל. הרישום חודר גם לחדר ההקרנה, 

נמלא חיים ותנועה בוידיאו-אנימציה שיצרה.

*FOMA פרצה לתודעה כאמנית רחוב והפכה למובילה בסצנת אמנות 
הרחוב הישראלית. כאמנית בתחום בעל דומיננטיות גברית, היא בולטת 
כיוצאת דופן וחדשנית. עבודותיה ברחוב ובחללי תצוגה יוצאות תמיד 
מתוך מקום בלתי אמצעי, נגיש וישיר כלפי הצופה. העיסוק בתפקידי 
מגדר, מיניות, נורמות חברתיות וחריגות מלווה אותה מתחילת דרכה 
האמנותית. היא השתתפה בתערוכות רבות בארץ ובעולם, ביניהן הציגה 
במוזיאון תל אביב, יריד צבע טרי, גלריות וחללים אלטרנטיביים שונים 

וייצגה את ישראל ביריד לאמנות ארט בייג׳ין בסין. 

מעשה רקמה: תוספת רקמה 
פרטית על גבי רישומי טקסים 

וזיכרון קולקטיבי קיבוצי

זיוה ילין





An act of embroidery:  
Individual embroidery on sketches of the 
Kibbutz collective memory 

Ziva Jelin

Layers are a basic element in the work of Anna Mirkin, commonly- 
known as “Foma” from her street art in Tel Aviv. The layers are 
subtle and refined, nearly invisible of substantial meaning  after 
years of a development as a work process. The accumulation of 
these multiplied, reflected, added and condensed layers is what 
defines Mirkin’s exhibition. 
The work begun at the junction between Anna and the community 
of Kibbutz Be’eri. Kibbutz Be’eri  is one of the last of its kind in 
Israel, still leading communal  ways of life and traditions: equal 
share of finances between the members, a public and active 
dining room - which in many ways is the heart of the kibbutz social 
network, communal celebration of holidays, mutual responsibility, 
a broad welfare and healthcare network  and a strong emphasis 
on communal education from childhood onwards.
The exhibition’s center of gravity is a textile work of art, a collective 
patchwork quilt based on the artist’s sketches of photographs 
from the Kibbutz archive. The photographs are of children from 
the kibbutz wearing flower crowns during Shavuot ceremony 
of first fruits, bikkurim. Such ceremonies were customary from 
the first days of the Kibbutz up to this day. In addition, the 
artists used sketches based on photographs taken during the 
embroidery meetings she held with the Kibbutz members prior 
to the exhibition. Mirkin sketched the photographs with her 
recognized style - characterized by fine continuous contours and 
short line shading. The resulting texture is similar to the one used 
in her murals in Tel Aviv, and resonates the embroidery threads. 
The sketches where made in a triangular shape multiplied and 
repeated, resulting in a kaleidoscopic pattern. The pattern was 
printed on symmetrical squares of fabric that were given to the 
members of the Kibbutz to work on during embroidery meetings 

she held. Mirkin invited the Kibbutz members to take part and 
intervene with the pattern she created by adding a layer of 
their personal embroidery - a symbolic act of individuality in 
the existing order, restricted only by the colors of thread she 
supplied: brown, light cream, off-white and light peach pink. 
The overlaid layer is a personal addition to the first layer which 
depicts the community and its collective memory. Personal 
expression is compartmentalized by the restrained choice of 
color, tuned down to blend in smoothly with the gentle light 
brown background print. Eventually Mirkin sew the squares of 
fabric together, creating a large sheet, a handicraft collective 
patchwork quilt.
Mirking was intrigued by the communal and traditional social 
structure of the Kibbutz. In earlier work she dealt with issues 
such as ceremonies and rites of passage found in communal and 
tribal societies leading a collective way of life - unlike postmodern 
urban society, where we can witness attempts to recreate the lost 
sense of community. In her view,  the Kibbutz is a manifestation 
of socialist ideas, in which the communal ceremonies are a 
cornerstone in the social structure. The connection is based on a 
shared past, traditions, ideologies and values. She raises questions 
concerning the boundaries and interactions between private and 
public, individual and communal. In the city, the definitions are 
clearer than in the Kibbutz. The private addition of embroidery 
is a second layer over the printed fabric made by the artist, 
an expression of individuality over that of the collective. (The 
exhibition title - “Layer number 2” is descriptive in that sense 
but it also relates to her former exhibition - “First layer”  which 
she held at Gvirol Gallery during 2016, where she also invited 
people to take part in an act of embroidery on squares of fabric). 

The Kaleidoscopic image is repeated through the installation of 
objects and furniture in the gallery. They were collected from 
around the kibbutz and brought to the gallery, covered and 
wrapped with her sketches. The sketches are also present in 
her video art - animation, where she filled them with movement 
and life.  

*Foma is recognized as a leading figure in Israeli street art. She 
stands out as an innovative and unusual figure as a woman artist 
in a predominantly male scene. Her art, whether done in the 
streets or exhibited in a gallery, is always unmediated and direct.  
Issues such as feminism, sexuality, social norms and anomalies 
are present in her work from early stages. She exhibited in many 
local and international exhibitions, including Helena Rubinstein 
Pavilion for Contemporary Art, Tel Aviv Museum, Fresh Paint art 
fair, galleries and alternative art spaces, and was chosen to be 
Israel‘s representative in Art Beijing art fair. 





















ב׳שכבה מס׳ 2׳ ממשיכה אנה מירקין את עיסוקה בדימוי 

הקלידוסקופי, שהפעם נבנה מתוך ההקשר הקיבוצי של הגלריה. 

הדימויים והדמויות שמופיעים בדפוסים הגיאומטריים השונים 

מבוססים על צילומים שמצאה מירקין בארכיון קיבוץ בארי, 

שאותם תרגמה לכדי איורים בקווי מתאר שחורים. הדפוסים 

נהפכים למעין רדי-מייד, חומר שאותו יוצקת מירקין למדיומים 

שונים הנפרשים בחלל הגלריה.

דימויים אלו, פרקטלים במהותם1,  מזכירים אסתטיקה פסיכדלית 

של שנות השישים, ולא בכדי. הם מושפעים מחוויות חזותיות 

תחת השפעה של סמים פסיכדליים )’Visuals’(. חזיונות אלו, 

שלרוב בוהקים בצבעוניותם ומופשטים לחלוטין, מופיעים אצל 

מירקין בגרסה מופנמת, חד-גוונית ופיגורטיבית הרבה יותר. 

יש מחקרים הטוענים כי דימויים קליידוסקופים אלו הם ביטוי 

חזותי למבנה האדריכלי של קליפת הראייה )Visual cortex(, אותו 

אזור במוח בו מעובד מידע חזותי הנקלט במערכת הראייה2.  הם 

לרוב מופיעים בשלבים הראשונים של החוויה הפסיכדלית3,  אך 

גם המתרחש בשלביה המתקדמים יותר רלוונטי לעבודתה של 

מירקין, ספציפית בהקשר הקולקטיבי-קיבוצי של תערוכה זו. 

מחקרים הוכיחו כי בשלבים מתקדמים של חוויות פסיכדליות 

של DMT או LSD, הנבדקים הפגינו התנהגויות שבטיות טקסיות, 

כגון תנוחות או ריקודים, ואפילו דיברו בשפות ארכאיות ולא-

מובנות, ללא כל ידע קודם בכל אלו4.  כמו כן, בחוויות פסיכדליות 

של אינדיבידואלים שונים לעיתים חוזרים דימויים או ישויות 

בעלי מראה או תפקיד דומה5.  כל אלו הובילו חוקרי פסיכדליה 

רבים להיעזר בתיאוריות הפסיכולוגיות של קרל גוסטב יונג, 

וחקירתו של התת מודע הקולקטיבי6.  

יש המאמינים כי חומרים פסיכדליים פותחים פתח לאותו תת 
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מודע קולקטיבי שחקר יונג7.  לפי סטניסלב גרוף )Grof(, אחד 

מחוקרי הפסיכדליה הבולטים שעושה גם שימוש בתיאוריה של 

יונג, "שנים רבות של מחקר הוכיחו כי במצבי תודעה לא רגילים 

אנחנו יכולים לא רק לחוות מציאויות מיתיות וארכיטיפיות, 

אלא גם להפוך לאותם ארכיטיפים"8.  יונג עצמו חווה חזיונות 

דמיוניים, שאותם פירש כפתח לתת המודע הקולקטיבי, ותיעד 

 ’The Red Book’, or ‘Liber Novus’( אותם ב׳ספר האדום׳ שלו

1917-1914(. למרות שיונג עצמו גינה שימוש בחומרים משני-

תודעה, רבים טוענים כי הרישומים שבספר האדום מזכירים 

ללא ספק חזיונות פסיכדליים9. 

בהבניית הרישומים הקלידוסקופים שלה, עושה מירקין שימוש 

בתת מודע קולקטיבי ספציפי ביותר – הארכיון של קיבוץ בארי. 

דרך פעולת הרישום הגרפית, מצטמצמות הדמויות מאותם 

צילומים למעין אייקונים, או דווקא מתעלות לכדי ישויות כלליות, 

רוחניות – הילד נושא הטנא, העז, החייל, הנערה הרוקדת לשירי 

עם או הזקנה הממושקפת. הם כולם צבועים במונוכרומטיות 

של בז׳, חאקי ואפור, מפולטרים בצבעי אדמה דהויים. הארכיון 

הקיבוצי הופך כאן לתת מודע קולקטיבי חברתי, לאומי, הנטוע 

בתקופה מסוימת של אידיאלים אוטופיים. הקיבוץ הופך לחברה 

שבטית, שמבוססת על ארכיטיפים. גם חלקי הרהיטים השבורים, 

העטופים בנייר הנושא את אותם רישומים, עומדים כשרידים 

ארכיאולוגיים שקפאו בזמן, שכל שנותר לנו הוא להתבונן עליהם 

דרך הקלידוסקופ הארכיטיפי שמציעה לנו מירקין.

אך לא רק התת מודע הקולקטיבי הוא מושג יונגיאני שחוקרי 

פסיכדליה מרבים להשתמש בו. מושג נוסף הוא ׳מוות האגו׳, 

או ׳פיזור האגו׳ )’ego death’, ‘ego dissolution’(10.  למושג 

משמעויות שונות בהקשרים רבים, והרעיון הרוחני העומד 

בבסיסו קיים גם בתיאוריות דתיות כגון קבלה, אסלאם סופי 

ובודהיזם )מירקין שואבת השראה גם מדתות המזרח ותפיסתן 

את האינדיבידואל(. בתורה היונגיאנית, המושג מיתרגם ל׳מוות 

הנפש׳ )’psychic death’(, ומשמעותו שינוי טרנסנדנטי של 

הנפש. צירוף המילים אולי נשמע מאיים, אך למעשה במחקר 

שלב  זהו  חיובי.  כאלמנט  בבסיסו  נתפס  הוא  הפסיכדלי 

מתקדם של החוויה הפסיכדלית, שבו האינדיבידואל משהה 

את המודעות הרפלקסיבית שלו, ו"לא ער לעצמו כישות חווה 

)experiencing agency(, אלא חווה אחדות עם הסביבה, ו/או עם 

אנשים אחרים"11.  בטיפול פסיכולוגי שעושה שימוש בחומרים 

פסיכדליים, שלאחרונה מתגלים יתרונותיו הרבים12,  החוויה 

הטרנסנדנטית היא חלק חשוב מהתהליך הטיפול13. 

בהכללה גסה, ניתן לשרטט את החוויה הפסיכדלית בבסיסה 

כתהליך שמתחיל במראות הקלידוסקופים, עובר דרך הפגישה 

באלמנטים של תת מודע קולקטיבי ומסתיים במוות האגו 

או בחוויה טרנסנדנטית. מעניין להתבונן בתהליך זה אל מול 

תהליך אחר שמציעה מירקין בחלל הגלריה – תהליך של תרגום 

מדיומלי. בעבודות הרחוב שלה, בודקת מירקין ללא הרף את 

חומריותו של הנייר, שהופך ממצע לאלמנט נרטיבי בעבודותיה. 

כאן, נקודת המוצא שלה הייתה דווקא צילומים, שאותם תרגמה 

לאיורים. אלו הודפסו על בד, שעבר בעצמו תהליך קולקטיבי של 

רקמה. אחרים הודפסו דווקא על נייר, שעוטף רהיטים באקט 

פיסולי, ורישום אחר הפך לאנימציה. כלומר, הרישום, שמקורו 

בכלל בצילום, עובר כאן תהליך של תרגום, התפצלות למדיומים 

שונים והתפשטות בחלל הגלריה. האיור, במובן מסוים, מאבד 

את האגו שלו.

מוות האגו, אם נקרא אותו פשוטו כמשמעו, יכול להזכיר גם 



8S. Grof, and H.Z. Bennett, 1993, The Holotropic Mind, New York: HarperCollins 
Publishers, Inc,

9Malcolm Davy-Barnes, Some Jungian Reflections on LSD, 2013, http://psy-
pressuk.com/2014/09/24/some-jungian-reflections-on-lsd-by-malcolm-davy-
barnes/

10John Harrison, (2010), Ego Death & Psychedelics, MAPS, more about ego-dis-
solution: Matthew M. Nour, Lisa Evans, David Nutt and Robin L. Carhart-Harris, 
Ego-Dissolution and Psychedelics: Validation of the Ego-Dissolution Inventory 
(EDI), Front Hum Neurosci. 2016; 10: 269.

11Stanley Krippner, Ph.D. quoted in John Harrison (2010), Ego Death & Psyche-
delics, translated by the author.

12עידו אפרתי, רנסנס פסיכדלי: סמי ההזיה חוזרים לטיפול הפסיכיאטרי, הארץ, 

http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2942375 ,13/5/2016
  
13Roland R. Griffiths et al. (2016) Psilocybin produces substantial and sustained 
decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A 
radomized double-blind trial. Journal of Psychopharmacology.

את האתוס הקיבוצי – התמזגות מוחלטת עם הטבע, האדמה, 

הקולקטיב )ואולי אפילו עם המדינה?(. זוהי התמוססות של 

הגבולות הפרטיים, התפצלות תאית אל תוך חברה תבניתית, 

מוגדרת מראש. אך ניתן להציע גם קריאה אלטרנטיבית – 

בתערוכתה, חוקרת מירקין לא רק את מוות האגו הרישומי, אלא 

גם את מוות האגו הקיבוצי. המודל הסוציאלי המובהק מאבד 

לאחרונה את זהותו תוך תהליכי הפרטה, מתמוסס ונבלע – לאו 

דווקא בתוך הלאום, אלא בתוך חברה גלובלית-קפיטליסטית. 

בדומה למתרחש בהרבה מהחוויות הפסיכדליות, קשה לדעת 

האם תהליך זה הוא סימפטום לטראומות עבר, או שמא התרופה.

גם בעבר עסקה מירקין בתהליכים של התפצלות או התמזגות 

חברתית, ובתבניות של זוגיות, משפחה, קהילה או שבט. הדימויים 

הקלידוסקופים שלה הם פרקטלים, כלומר צורות גיאומטריות 

שמתבססות על שכפול של אותה צורה, שמורכבות מהעתקים 

מוקטנים של עצמם )כמו לדוגמא כרובית(. גם הקיבוץ, בתפיסתו 

האידאית, הוא ישות כללית שמורכבת מישויות זהות קטנות. 

זו הדרך היחידה שבה יכול האתוס הקיבוצי לתפקד – רק אם 

יהיה מושתת על זהות והזדהות מוחלטות בין מרכיביו. מירקין, 

כפי שניתן לראות בסרט האנימציה, מציעה לנו אפשרויות של 

פירוק והרכבה של המבנים המורכבים הללו: אנחנו יכולים לבחור 

האם להתהפנט מהשלם, או לפרוט אותו למרכיביו.

זאת ועוד, חלק מהרקמות שמעטרות את הבדים המאוירים 

בתערוכה נרקמו על ידי חברי וחברות הקיבוץ, תוך פעילות 

משותפת שלהם עם האמנית. גם חלק מהאיורים מבוססים על 

תמונות שלהם, שצילמה מירקין. הרקמה פרי ידיהם היא מעין 

הבלחה אינדיבידואלית וספונטנית בתוך הפרקטל הנוקשה, 

חריגה מהאיור המשוכפל המטביעה בו את חותמה החד פעמי.
רקמה עלולה להיתפס כפעולה ׳נשית׳. אך מירקין מורגלת 
בערעור על מוסכמות מגדריות, בין אם מעצם עיסוקה באמנות 
רחוב – תחום בעל דומיננטיות גברית – או בעבודות שלה עצמן, 
שרבות מהן עוסקות בנושאי מיניות. סדרת עבודות אחת, 
לדוגמא, מציגה דמויות נשיות עוטות מסכות לצד אמירות 
שוביניסטיות כגון "ככה זה", כשתגדלי תביני" או שלל הערות 
סקסיסטיות המופנות לנשים ברחוב מידי יום. גם תחום מחקר 
הפסיכדליה, כמו גם חקר העצמי דרך חומרים משני-תודעה, 
שהעוסקים בו נקראים לעיתים ׳מגלי-תודעה׳ או ׳פסיכונאוטים׳ 
)’psychonauts’ or ‘consciousness-explorers’(, לרוב נחשב 
לתחום גברי, כמו תחומים רבים אחרים של מסעות וגילוי. גם 
במובן זה, בתערוכה זו ממשיכה מירקין את מסעה בחקירת 

גבולות – בין אם אלו מגדריים, מדיומלים או קהילתיים.  

1 Psychedelic Information Theory: Chapter 09: Entoptic Hallucination, http://
psychedelic-information-theory.com/Entoptic-Hallucination

2G. Bard Ermentrout, and Jack D. Cowan. (1979) A mathematical theory of 
visual hallucination patterns, Biological cybernetics.

3The Hyperbolic Geometry of DMT Experiences: Symmetries, Sheets, and 
Saddled Scenes, https://qualiacomputing.com/2016/12/12/the-hyperbolic-
geometry-of-  dmt-experiences/

4S. Grof, and H.Z. Bennett, 1993, The Holotropic Mind, New York: HarperCollins 
Publishers, Inc, in:  Krystle Cole, Exploring the Collective Unconscious, http://
www.neurosoup.com/exploring-the-collective-unconscious/

5https://wiki.dmt-nexus.me/Hyperspace_lexicon#Entities

6Malcolm Davy-Barnes, Some Jungian Reflections on LSD, Psychedelic Press UK 
print journal (2013 Vol.2), http://psypressuk.com/2014/09/24/some-jungian-
reftions-on-lsd-by-malcolm-davy-barnes/

7Ibid.

Ego death, reading into it literally, resonates the Kibbutz ethos 
– a full mergence with nature, the earth and the collective (and 
perhaps even the state?). It is a dissolvent of personal boundaries, 
a mitosis division into a formational predefined society. However, 
we can offer an alternative reading for the exhibition: not only 
does Mirkin investigate drawing’s Ego death, but also that of 
the kibbutz. These days, this characteristic social model is losing 
its identity trough privatization, dissolved and engulfed – not 
necessarily by the state, but by global-capitalist society. Similar 
to the psychedelic experience, it is difficult to establish whether 
this process is a symptom of trauma, or its cure. 
In the past Mirkin also dealt with processes of social splitting 
and merging through social structures of couples, families, 
communities and tribes. Her kaleidoscopic images are fractals 
– a geometric figure whose assembling parts have the same 
statistical character as the whole (for example – a cauliflower). 
The kibbutz, by ideal, is also a large entity composed of smaller 
identical entities. Its ethos can function only by fully merging the 
identity of its components and reaching a complete identification 
between them. As we can see in her animation, Mirkin offers new 
ways of assembling and disassembling these complex structures: 
we can choose whether to be mesmerized by the ensemble, or 
disassemble it.
Moreover, a number of embroideries adorning the illustrated 
fabric in the exhibition were made by the members of the kibbutz 
during joint meetings with the artist. Some of the drawings are 
based on their photographs taken by Mirkin. The individual 
embroidery is a spark of spontaneity and individuality within the 
rigid fractal, exceeding the duplicated illustration and impressing 
its unique mark.

Embroidery can be perceived as a ‘feminine’ practice. However, 
Mirkin is accustomed to undermining gender conventions, either 
by practicing street art (a field usually dominated by male artists), 
or in her work itself, which often deals with issues of gender and 
sexuality. One series shows feminine figures clad in masks, next to 
chauvinist remarks: «that›s how it is», «you›ll understand when 
you grow up» or similar sexist remarks directed toward women 
on a daily basis. The field of psychedelic research itself, as is 
the act of introspection through conscious altering substances, 
whose practitioners are often referred to as «psychonauts» 
or «consciousness explorers», is also considered to be a male 
practice, much like many other exploration fields. In this sense, in 
her current exhibition Mirkin continues her journey of exploring 
boundaries, whether of gender, the medium or of the community.



collective subconscious researched by Jung.7  Stanislav Grof, 
a prominent psychedelic researcher who used Jung’s theory, 
stated that “many years of research have demonstrated that in 
non-ordinary states of consciousness we can not only witness 
mythic and archetypal realities, we can actually become these 

archetypes.”8  In The Red Book (or Liber Novus, 1914-1917) Jung 
documented his personal imaginary visions and interpreted 
them as an access to the collective subconscious. Although 
the use of conscious altering substances was condemned by 
Jung, many believe his descriptions in The Red Book are that of 

psychedelic visions.9 
Mirkin draws from a specific collective subconscious while 
constructing her psychedelic drawings: that of the kibbutz archive. 
The photographed figures are reduced to icons, or rather elevated 
to symbolic entities by the graphic act of drawing – the child 
bearing a fruit basket, the goat, the soldier, the young girl dancing 
to folk songs or the bespectacled old woman. All images are 
filtered through a faded-out earthly palette:   monochromatic 
beige, grey and khaki. Rooted in a specific era of utopian ideals, 
the Kibbutz archive functions in this case as a social and national 
collective subconscious. The kibbutz becomes a tribal community 
based on archetypes. The pieces of broken furniture wrapped 
in paper bearing similar drawings stand as archeological relics 
frozen in time. All we have left is to view them through the 
kaleidoscopic archetype suggested by Mirkin. 
The collective subconscious is not the sole Jungian concept used 
by psychedelic researchers. Another is “Ego Death” or “Ego 
Dissolution”. 10  The concept carries different meanings in varying 
contexts, while the spiritual idea at its base can be found in a 
number of religious theories such as the Kabbalah, Sufi Islam and 

Buddhism (Mirkin is also inspired by Eastern Religions and their 
concept of the individual). In Jungian theories, the term translates 
to “psychic death”, referring to a fundamental transformation 
of the psyche. The synonym might appear intimidating, but 
is perceived as a positive element in psychedelic research. It 
is a progressive stage of the psychedelic experience in which 
the individual postpones its reflexive consciousness and “is 
no longer aware of themselves as an experiencing agency; 
instead, one experiences unity with the environment, and/or 

other people.”11 In psychological therapy which makes use of 
psychedelic substances, whose many advantages were recently 

discovered,12  the transcendent experience is a major part of 

the recovery process.13

Generally speaking, the psychedelic experience can be described 
as a process that begins with kaleidoscopic sights and visions, 
moves through the surfacing of the collective subconscious and 
ends with psychic death or the transcendental experience. It is 
interesting to observe the stages of this progression in relation 
to an alternative process offered by Mirkin in the gallery space – 
that of medium translation. In her street art, Mirkin continuously 
researches the materialism of paper, which transforms from a 
bedding into a narrative element. Here, her starting point was 
the translation of photographs into drawings. The drawings 
were then printed on fabric, that itself underwent a collective 
process of embroidery. Other photographs were printed on 
paper and wrapped around furniture in a sculptural manner, 
and another drawing was transformed into animation. Meaning 
that the drawing, which originated in a photograph, transforms 
and branches out to varying mediums, expanding through the 
gallery. The drawing, in a sense, loses its Ego.

Anna Mirkin-"Layer number 2"
Be'eri Gallery

Keren Goldberg

In “Layer number 2” Anna Mirkin continues her work on the 
kaleidoscopic image, this time emerging from the collective 
context of the gallery. The black contoured figures and images 
represented in the geometric patterns are based on photographs 
Mirkin found in the Kibbutz archive. The patterns transform into 
readymade, a substance further casted into the various mediums 
spread out through the gallery.

These images, essentially fractal,1  resemble 1960’s psychedelic 
aesthetic and indeed they are inspired by ‘visuals’ experienced 
during the use of psychedelic drugs. In Mirkin’s work, the brightly 
colored and abstract visions manifest as a monochromatic, 
introverted and figurative version.
Some researches claim that the appearance of kaleidoscopic 
images is an expression of the visual cortex architecture – the 
area in the brain responsible for processing sensory input coming 

from the eye. 2  They appear during the first stages of a psychedelic 

experience, 3  but the occurrences during later stages are also 
relevant to Mirkin’s work, specifically relating to the communal-
collective context of the exhibition.
Research has shown that during progressive stages of DMT or 
LSD based psychedelic experience, the subjects exhibit tribal 
ceremonial behaviors such as dancing, and even speak archaic, 

senseless languages without prior knowledge of them.4  In 
addition, during different individual psychedelic experiences 
images and entities with similar appearance and function tend to 

materialize.5  All of the above led many psychedelic researchers 
to reach out to the psychological theories of Carl Gustav Jung 

and his writings about the collective subconscious.6

It is believed that psychedelic substances open a hatch to the 
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