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נורית ירדן
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כילי קורן
טלי נבון
אורנה בן—עמי
סמדר לומניץ
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אמן סודי
ישראל רבינוביץ
גליה אורי
מרב דביש בן—משה
רותי אורנבך
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*

הקו מאת אביבה אורי

”

הרישום ,עצמו .הקו.
והקו הוא שחור על לבן .לבן על שחור .אדום על כחול .חום על
שדה אפור .אל נגביל אותו ,יהיה אשר יהיה ,כל התחושות כולן,
כל הגוונים .יחפץ ,ייתווה בחלל ,יחפץ ,ויתחפר בעומק הנפש .אל
נגביל אותו ,הוא האמת ,הקו .ואז — תהא תקווה .האמנות ...

„

”

קו הוא תחושה ,יכולת מישוש ,קרן שעדיין איננו יודעים את מהותה.
אך אני רואה אותה בבירור; כל מה שאנו עושים ,מתווים ,חורטים,
מעורר בכי באי–יכולתנו,
באי–יכולתה של ידיעתנו ,סוף קו ,יש סוף?
אני שומעת את הקו כמין צליל אחיד–סמיך ,נוקב ,מורכב מרבעי
טונים ,מאלפי פרודות ,אודיסיאה–בחלל של ליגטי ,צליל שמתקרב
לאינסוף ושולח קרניים לכל עבר .הקו זה אני...

„

”

הקו של היום הוא מעובה ,מהיר ,שואף להשתחרר .הנוער חסר
את הזמן ,נקודת האפס קרבה ,הוא רוצה להביע את עצמו
עכשיו ומיד; השירה ,המוזיקה ,הציור ,הריקוד ,הולמים בכוח
ארכאי ,מבקשים לחבוק בחוזקה את העולם ולהעמיד את האדם
בעוצמת חיותו במרכזו.
להתפעם מיופיים של ההרים וצלילות החלל? החלל אינו צלול
יותר! האמנות אינה יכולה להתנכר לחרדה לעצם קיומה ,והקו
שלנו היום הוא קו שחי את המוות ואת החיים בו–זמנית ,הוא קו
פתוח ,ועם זאת נעול.
קו כתוב ,ניגר ,עם תרועת נחמה...

*

„

קטע מטקסט שפורסם לראשונה בקו ( ,7–6יוני ;)1984
הטקסט המלא פורסם בתוך :דורית לויטה ,אביבה אורי (תל–אביב וירושלים:
המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות ,הקיבוץ המאוחד וכתר.)1986 ,

כתוב בקיר
השפה היא כר נרחב ,אינסופי לחקירות בלשניות,
פילוסופיות ,אמנותיות ,נוירולוגיות ואחרות .לצורך
הציור הלשוני אפשר לדמות את השפה כדמות
משתנה,העטויה אינסוף שכבות דקיקות של
עטיפות שקופות ,נשמרת ומשמרת ,מתחדשת
ומגיבה .מבט באותה דמות יכול לקלוט ולהכיר רק
את חלקה .בעידן הדיגיטלי בו משתמשים במחשב,
בטלפון מתקדם או בטאבלט נישא ,אנחנו נוטים
להתנסח ביתר שאת .המגירה \ האזור האישי,
הופכת לעיתים קרובות לוירטואלית \ דיגיטלית.
משניתן לייצר בלוג אישי ,לצייץ בטוויטר ,או
להגג בפייסבוק ,נדמה שכולנו מתרגלים עוד
ועוד מלים ונוספו פלטפורמות לחשיפת תוכנה
של המגירה .כתוב בקיר — צימוד מילים ,לכאורה
לא תקין (יש לכתוב ‘כתוב על קיר‘) ,מזכיר
דיבור יומיומי ,משטיח .מאידך ,יכול לרמז על כך
שהטקסטים מגיעים ממקומות אישיים ,פנימיים,
מתוך הווייתם של דברים .כשהכתוב הוא ‘בקיר‘,
יכולות לצאת החוצה כוונות עמוקות ונסתרות,
הנמצאות בתוככי הקירות ,והקיר אינו עוד רק
מצע כתיבה ,והכתיבה היא בתוך ומתוך קירות
הלב והכוונה .כל משתתף קיבל ‘תחום קיר‘
בהתאם לטקסט ששלח כהצעה ,ובהתאם לגודל
היצירה האמנותית שבחר להציג .חווית הצופה
אמורה לדמות לטיול ברחבי מגירת מחשבות רבת
משתתפים ,קירות המדברים בשפות רבות וכולן

בקולה החוזר על המשפט המקראי ומתעד רובד
נוסף ,היא מאפשרת להתבונן ולהקשיב מחדש
לטקסט מקראי ,לסיפור ,לאמן ,לפעולה .טלי
נבון מציגה וידיאו המתייחס אל הטקסט של
פרנץ קפקא “מכתבים לפליציה אהובתי“ .היא
מאפשרת להתבונן במעשה ההעתקה ובה בשעה
מציעה לצופה אפשרות פיזית להתנסות בכתיבה
תמה,להעתיק טקסט ,בדיוק כפי שעשתה .קרן
ויסהוז מציגה מיצב פיסולי עשוי ניירות אישיים
שאספה ,ולצידו טקסט המדבר באופן חושפני על
לקות הלמידה ועל דרכי ההתמודדות שלה .סמדר
לומניץ מציגה שני צילומים מודפסים .לצידם
טקסט אישי שמקצתו כתוב בכתב ראי ,המאפשר
בדיקה מחודשת של חומרים ,של כתיבה ,ושל
יצירה .ישראל רבינוביץ מציג כתובת אש ,סימן
היכר של עבודתו ,ציטוט מפויח מתוך ‘שירי
העמק‘ של נתן אלתרמן .לצידה טקסט מבאר,
היוצר פרשנות חדשה ומעניינת לתכנים ולנסיבות
היווצרותם .אוה דברה מציגה אסופת ‘שירי מקלט‘
וצילומים בוידיאו אשר באמצעותם ניתן לבדוק גם
את שיווי המשקל בין הדימוי למילה הכתובה.
אורנה בן–עמי מציגה פסל ברזל המדמה מגירות
פתוחות ולצידו שיר פרי עטה .גיל גורן מציג
טקסט אישי ,זיכרון ילדות חריף ,המאפשר לקרוא
את עבודת הציור שלו באופנים נוספים .גליה אורי
מציגה ציור עציץ ,אשר באמצעות טקסט יומני

עברית .המהלך האוצרותי מאתגר ,פתוח ומכיל.
כוונת התערוכה היא לבדוק תחומים ,מחשבות
ושילובים ,לייצר מופע נוסף למבע האסתטי של
האמנות .ענת מיכאליס-לוי מעמידה מיצב עשוי
רישומים המתייחסים אל אמירתו של הפילוסוף
לודוויג ויטגנשטיין “מה שאי אפשר לדבר עליו,
על אודותיו יש לשתוק“ ,הכתיבה החוזרת ,הנייר
השקוף ,הציורים המהירים ,הנשיים והריבוי — בונים
‘כמעט אובייקט‘ חדש להרהור הפילוסופי .נורית
ירדן מציגה את הצילום התהפכתי מסדרת ‘שבץ
נא‘ ,אליו מצורף שיר שכתבה ,בו המילים ,זו לצד
זו ,זו מול זו ,מעניקות לדימוי המילולי ,המצולם,
כוח נוסף .טובה לוטן מעמתת בעבודה אחת את
הציורי ,עם הכתוב ,הנופי עם הקליגרפי ,האימרה
הסתמית והמשעשעת הנאמרת מבלי משים
על אמנות ,עם המשמעויות והרבדים הסמויים.
ליאורה קנטרביץ תלתה מחוץ לגלריה משפט
מודפס של הנזיר ניסים אמון ,איליו נדרש הציבור
להגיב באמצעות מדבקות .המשפט חופן סיסמה
מנחמת ,מעמת אותנו עם קושי ,עם נחמה ,עם
שמחה ,ועם עצב .הפעולה האמנותית — מעוררת.
כילי קורן מציבה צילום ‘מטופל‘ ולצידו טקסט
שכתבה אודותיו .באמצעותו היא מפרקת את
חוויית המתבונן למילים ולמשמעויות .מרב
דביש בן-משה מציגה פעולת אמנות המתועדת
בוידיאו :בניית מגדל מילים חדש באופן מהופך.

}{
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שלצידו ,הופך לאינטימי ואישי יותר .רות
אורנבך מציגה טקסט פואטי ומצמרר,
ולצידו ציור פורטרט שלה ושל אחותה .ויויאן
הירש-בירקנפלד כותבת על הקיר מאות
פעמים ‘אני לא אכתוב על הקיר‘ .מזכירה חוויה
טראומטית אישית ומכוננת עבורה המוכרת
לרבים .הציור המכמיר מאפשר מבט חומל
וביקורתי על שיטות לימוד שהשאירו חותמן.
אורית ישי מציגה כתובת ניאון בה מתחלפות
המילים אבא–אמא .המילים באות זו אחרי זו וללא
הפסקה ,כאילו אפשרית החלפה ביניהם ,נתונות
במחצית אקווריום עגול ורחמי .ישי שולחת אותנו
אל ההתחלה ,אל הבסיס ,עטוף ושקוף ,מהבהב
כשלט חוצות .אמן סודי מציג את דיוקנו העצמי
העשוי מילים שנסרקו ממרחבי הרשת ,שם עיקר
פעילותו הארס–אמנותית ,זו שיש לה דיבור
עם עולם האמנות ועם דרכי הבעתו .התערוכה
כתוב בקיר מבקשת לקחת אותנו אל מסע בלתי
צפוי עם טקסטים נבחרים ,אישיים של אמנים,
המוצגים על קירות הגלריה כעיקר ,וזאת לצד
עבודות אמנות שבחרו ,המתכתבות עם הטקסט
הנבחר.

אפי גן ,אוצרת התערוכה

גלריה עירונית לאמנות ,בית קנר ,ראשון לציון

}{

רשימה
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פנים
חוץ ּ ְ
מר מתוק
נעים מטריד
ילדה אישה
צדק אי

חם קר
הווה עבר
שלם סדוק
גלוי נסתר
עיוורת נקודה
נורית ירדן רשימה

נורית ירדן ,התהפכתי ,סדרת שבץ–נא2010 ,
צילום דיגיטלי ,הדפסת למדה90x67 ,

אני מוקפת בערימות
ערימות של ניירות סביבי.
ניסיתי לחשוב מאין נובע
הצורך הזה להעלות בכתב
יד כל תוכנית או מחשבה
שעולה בי ,רשימות על גבי
רשימות המנסות לתת סדר,
אך יוצרות רק עוד בלגן.
ניסיתי לחזור אחורה
כדי להבין את תחושת
האינטימיות הזו והביטחון
שנולד בי ברגע שהכול
מנוסח וכתוב על הנייר.
כילדה עם מחשבה מאוד
מבולגנת וזיכרון רעוע ביותר
(היום קוראים לזה לקות
למידה )...פיתחתי שיטות
כדי לפצות על החסך הזה
בזיכרון חד ונגיש .וכמו
שאומרים בצבא ,תלמד דרך
הרגליים ,אני זוכרת דרך היד.
כל הדרכה שעלי להעביר
כתובה ומנוסחת בפרוט
בכתב יד על נייר ,כל
משפט עובר ניסוח וליטוש
במחיקות חוזרות ותוספות
בצדדיו .אחר כך הכול נכתב
קרן ויסהוז ,מגירה2012 ,
דיו על נייר ועיסת נייר27x30x17 ,

מחדש על נקי ושוב מועתק
בכתב יד לכרטיסיות הדרכה.
בהמשך אכין כרטיסיה
נוספת ובה נקודות מרכזיות
ושמות שעלי לזכור,
כרטיסיה אותה אחזיק
בידי במהלך ההדרכה ,כמו
קביים( .אני זוכרת כמה
הופתעת כשקיבלת ממני
את מערך ההדרכה הראשון
ובו כתובה אפילו ברכת
השלום שלי) לכל מבחן
שעברתי בחיי ,לכל הדרכה,
לכל עבודה ,נהגתי באותה
הדרך (כשאני מקלידה
במחשב זה לא עובד) .את
יכולה להתחיל לדמיין את
כמויות הנייר שהצטברו
אצלי עם השנים...
תמיד הטרידו אותי
החורים בזיכרונותיי .מכיוון
שאני הצעירה במשפחה
זכרוני נשען על הסיפורים
של הבוגרים ממני ,מסורת
משפחתית העוברת בעל
פה על ידי חזרות אין סוף.
ניסיתי באמצעות כתיבה

כתוב
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להפריד בין הזיכרונות
האותנטיים שלי ובין
אלו של הקרובים לי.
חשבתי אולי היד תוכל
להוביל אל הרגע האבוד,
אולי אוכל לאחות את
החורים במילים .אני
כותבת כבר תקופה
ארוכה והניירות הולכים
ומצטברים.
למעשה אני מציבה
את המילים הכתובות
מול הזיכרון .האם מילים
מקבעות ומנציחות זיכרון
או אולי מייצרות זיכרון
חלופי משוכתב? האם הן
משחררות את המוח מהעול
והמחויבות לזכור? או אולי
מנוונות את היכולת הזו?

קרן ויסהוז ,מילים הכתובות מול זיכרון

}{

}{
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האם טקסט הוא עצמאי ,מפענח ומפרש ,או שהוא חותר
מתחת לתמונה כדי לעורר אותה ולהשלים את הדימוי.
אולי הוא מיותר .תמונה–טקסט נהיה עם הזמן דרישה
בלתי מתפשרת מהאמן .אותיות הטקסט מתמקמות בתוך
הקומפוזיציה .השפה מוגבלת לעומת השדה הוויזואלי
אבל יכולה להשפיע על קריאת העבודה .קיימת הסתכנות
שהטקסט הנכתב כדי לחדד את העבודה ,יעמיס עליה משקל
שלא נמצא בה והיא לא תכיל אותו .הדימוי יאבד בין המילים
ויכלא בסבך הפרשנות.
אני הולכת בעקבות הזהב ,מתבוננת בחומר פוגש בחומר,
בצורה שאינה צורה הפוגשת את הנייר עטוי השכבה החלקה,
המתנגד ,מתכסה ובסוף מוותר .לא מציירת .הצילום כבר ישנו
התמונה מוכנה ,רדי–מייד כמו הבדים של פולקה .לא מנהלת
את העבודה .קשובה לרגע בו אין צייר וציור .יש מצע ויש כתם.
התרחשות ציורית בסיסית .פעולה אמנותית ,ציור תנועה.
התצלום המוכתם מייתר את מסומניו ונמעניו .העבודה מצויה
ברגע בו הזהב הוא ריקות מלאה .מוחק וממלא .כתם שהוא
חלל .חלל שיוצר אגם מוזהב.

כילי קורן ,כתם זהב2001 ,
צילום מטופל25x20 ,

כילי קורן ,טקסט על טקסט

כתוב
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לא כאן ולא שם
כבד מנשוא
עצוב
שייך ולא שייך
חייב ללכת
לא רוצה
ארוז
נאחז בכל הכוח
מאבד את הקשר
מפחד מהפרידה
מהמוות
הרוס
מבית לבית
מארץ לארץ
ארעי באופן קבוע
אבוד
טלי נבון“ ,מכתבים לפליציה אהובתי“ ,קפקא 2011 ,1
וידיאו 20 ,ד’

אורנה בן-עמי ,לא כאן ולא שם2011 ,
מגירות ברזל

}{

}{
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סמדר לומניץ ,ללא כותרת2009 ,
צילום מעובד38x30 ,

סמדר לומניץ ,ללא כותרת2009 ,

כתוב
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ויויאן הירש-בירקנפלד ,אני לא2012 ,
רישום פחם על קנווס40x100 ,

אורית ישי ,על פי ההכרח והסבירות2011 ,
טכניקה מעורבתØ 50 ,

}{
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צהריים ,הגיעו רופא ואח ,מבקשים ממני לבוא איתם .אני מסרב,
נצמד למיטה ,נאחז בקשת הברזל הלבנה“ .בוא חמוד אל תפחד“.
פחדתי ,ועוד איך פחדתי“ .אני רוצה שאבא שלי יהיה כאן ! “הוא עוד
מעט יגיע ,בוא איתנו“ .נצמדתי למיטה .חדר בקומה רביעית מחלקה
אורתופדית .הרופא מתקרב ,לבוש בחלוק לבן ,מניח יד רכה ומאיימת
על ראשי .הבנתי שהם מתכוונים לקחת אותי“ .אבל אבא שלי לא כאן,
שיגיע כבר“ החנקתי צעקה .ירדתי בקפיצה מהמיטה ורצתי לעבר
המרפסת הארוכה כל חדרי הקומה מחוברים אליה .למטה נשקפה עיר
דהויה מסופות חול ומשמש עזה .ניסיתי להסתכל רחוק ,אל השכונה
שלי ,היא לא הייתה שם ,רק צמרות חורשת אקליפטוסים בצבצו
במרחק ונסכו בי בטחון .אחזתי בסורגים ,העברתי יד בין שני מוטות
וקשרתי את עצמי,יד ביד ,רגל רזה ברגל“ .אתם לא תיקחו אותי ,עד
שאבא שלי יגיע“ צרחתי .הם התקרבו ,הצטרף אליהם עוד אח ,שניהם
בבגדים ירוקים ,ירוק זה צבע מרגיע אני נזכר שלימדו אותי ,שני
האחים הירוקים אחזו בי ומשכו“ .בוא איתנו מיד“ גער בי הרופא .לא
הרפיתי .הם משכו אותי בכוח ,הרגשתי שרגליי הרזות ,השלובות בין
הסורגים יתפרקו עוד רגע .דחפתי את ראשי פנימה בין שני ברזלים
קרים ...לא זוכר מה קרה אחר כך .התעוררתי ,אבא לידי ,מלטף את
ראשי ,תחבושות גבס רטובות בידיים של אחות .היא מניחה אותם על
הבד הגמיש שמכסה את בטני וחזי“ ,אבא איפה היית?“ “אל תדאג ,אני
כאן חמודי“ לאט לאט הגבס כיסה את גופי ,התקשה ,התחמם בתוך
הרטיבות שהזיל עלי .שכבתי באלונקה רועד מפחד בדרך לחדר הניתוח.
גיל גורן ,צהריים2011 ,
אקריליק על קנווס160x120 ,

גיל גורן ,צהריים

כתוב
בקיר

דברים רגילים פיהקו את עצמם לישון.
אחרים פיהקו לשחרור הלחץ במחילות
דחוסות
כאן ,ממש כאן 7 ,מ“ר של הארץ
המובטחת,כל העולם מובא אלי מתחת
לאף וכל מה שעלי לעשות זה לשים
סימני פיסוק בין פורענות לפורענות
אוה דברה ,מקלט

אוה דברה ,מקלט2009 ,
וידיאו 3 ,דקות
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ביום משדלת את המילים.
אבל בלילות ,הופכת אותן
מצד לצד שלא תישרפנה

טובה לוטן ,תלויה נראית2012 ,
דיפטיך ,שמן על דיקט  34x27כ”א

טובה לוטן ,כתובת גרפיטי2012 ,

כתוב
בקיר

ענת מיכאליס—לוי  ,שפת פרפר2011 ,
“על מה שעליו לא ניתן לדבר ,אודותיו יש לשתוק“( .לודוויג ויטגשטיין ,מאמר לוגי פילוסופי)
רישומים על נייר שקוף ,טכניקה מעורבת ,גדלים משתנים

} { 13
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מ ְצאָה ַבי ִת
גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה מתוך :תהילים פ”ד ,ד’ ,גַּם צִּפֹור ָ
מ ְל ִכּי ו ֵאלֹהָי
מז ְ ְבּחֹותֶ י ָך י ְהו ָה ְצבָאֹות ַ
ה אֶת ִ
פרֹחֶי ָ
א ְ
ׁתָ ה ֶ
ש
ׁר ָ
ֲש
ּודְרֹור קֵן לָּה א ֶ
אני לדודי ודודי לי מתוך :כתבי חז“ל ,פירוש לראשי תיבות אלו“ל
מותק תכיני לי קפה
הוראות הרכבה לתנור אמבטיה
מעט מול הרבה מתוך :לאו צה ,ספר הטאו

ליאורה קנטרביץ ,החיים יפים ,מותר להנות ,הכל בסדר2012 ,
כתובת קיר מודפסת על בד

ענת שגב ובתיה ארגוב ,משחקי שפה2012 ,
מיצג קולי ,כל קטע  2דקות

כתוב
בקיר

הערך של שם ,להיות אמן מקצוען ,על תפקיד האוצר באמנות ,אמן גבר
גבר ,עיצוב כמשחק ,אמנות כמשחק ,במקרה וחיפשתם ,בחוץ – אמנות
תל אביבית עכשווית ,גם מונה מקללת ,יוצרים אוהבים לענג את עצמם או לא
אוהבים ,אמנים אומרים די לסטרפטיז ,דימויים של מהפכה ,הגודל כן קובע
(לפעמים) ,מקצוען ברוזנפלד ,מסתנן בתערוכה גבולות ,מלך עירום במוזיאון
ר"ג ,יום ראשון של מוות ,מי באינטרנט ומי לא ,מי בבצלאל ומי לא ,המלכה
העירומה ,גלויות סודיות ,תפקיד האמן בחברה ,יום יבוא וגם אני אהיה אמן
בית ,אמן מותג ,האסיר מול טעם החיים ,על פרטיות מול אינטימיות ,יעל
בארץ הפלאות ,חרדת סטטוס ,על התמוטטות ואושר ,עושים חיים במילואים,
יומהולדת יותר טוב מהחיים ,מנשר הצבע הטרי ,לפעמים זה בסך הכל טוסיק,
סימון ותיוג מחירות לעבדות ,לכל איש יש – שירה עכשווית ,הכניסה לרעים
אסורה ,קירות לבנים קול קורא לאמנים ,פנטזיה בנות דיכאון ,על מתנות
כסף ואושר ,האמן בקיומו של הבלתי יאמן ,סוף עונת המלפפונים ,הרייטינג
מחייה וממית ,מה זאת אהבה אמן סודי ? ,מחשבות על זיכרון ,זמן ורשמים
מהמילואים ,החובה שלי אמנות וצבא ,עכשיו אני יודע איך לעוף ,איך מסבירים
לעיוור אמנות ,גם צלמים הם לפעמים עיוורים ,מה עדיף להיות אמן מוכר או
אמן מוכר ,ניסוי סוציולוגי קטן במתנות ונתינה ,יש לי חלום שהוא לא רק שלי,
איך יוצרים גלויה סודית של אמן בעל שם ,איך מסבירים לבסטיונר על אמנות
קונספטואלית ,משתנת חירום לגברים ונשים ,דיוקן עצמי של אמן מצליח,
כרטיס ביקור של אמן סודי ,דיוקן עצמי של אמן סודי ,על הביקורת האמנותית,
על אמנות וערכי הציונות ,מה הרווחת בזכות האמנות ,מחווה לאוצרים ומבקרי
אמנות ,רעש באמנות ,אם עוד לא בחרתם בגדים לפתיחה ,רוצה להתחייב
לאמנות ,מאיפה הגיעה הנקודה האדומה ,חלומו של כל אמן צעיר.
אמן סודי ,מתוך חיפוש ב-

אמן סודי ,דיוקן עצמי של אמן מושגי2010 ,
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ישראל רבינוביץ ,באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל2012-2009 ,
טכניקה מעורבת ופיח

כתוב
בקיר

גליה אורי ,אמנון ותמר2011 ,
גואש וצבע מים על נייר25x33 ,

גליה אורי ,יומנים2011 ,
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מרב דביש בן—משה ,מגדל עמוס2010 ,
וידאו 6:80 ,דקות
מיצג ,כתיבה ,קול וצילום :מרב דביש בן–משה
עריכת וידאו :אוסקר אבוש
סאונד :יצחק [טוקה] אילון

מילים הן אבן בניין ,מהם אני בונה מגדל,
בטכניקה מסורתית .לוקחת מילה ומניחה אותה,
מעליה מניחה את המילה הבאה וכך הלאה.
לפני שאני לוקחת אני קוראת ,בתנועת שפתיים
או בקול .במעבר לכתיבה לרגע מאבדת את
השליטה ,הזרוע והיד פועלות ברצף תודעה.

אני הולכת ,כורעת ,עולה יורדת ,קוראת ,כותבת
ושונה וחוזרת .אני מתרחקת ,רואה מה המילים רצו
להיות ,ומשם אני ממשיכה .למרות התכנון ,החיפוש
והסקיצות המוקדמות ,המבנה יוצא משליטה .בסיום
התהליך ,פוער המגדל את פיו בחלל ואומר את
המילה שממנה נוצר[ ,כדברי לסקלי].

מרב דביש בן—משה ,מגדל עמוס2010 ,

כתוב
בקיר

אני=רות וגם שרה רבקה  +ילדה מתנה אחרי
לאגר ,כדי שלא נשכח  +ברוסית ריטה +
רותיקה דראאאגום בהונגרית עם אאאהההה
ארוך שכולו אהבה  +אוי כמה שאת דומה
לשרה‘לה ,תביטי בתמונה  +אחות ,שגם היא
מתנה  +ז‘יד  +אף יהודי בדיוק כמו של אבא
 +מוזלמן  +אוי גוטניו גוטניו מה הרוסים
האנטישמיטים עשו לך!!!  +יארצייט  +נר
נשמה על העוגה  +אימא אלמנה  +אימא מלכת
היופי של הרגליים לפני המלחמה  +רגליים
נפוחות  +אבא חדש  +פלסטינה  +לנשק את
האדמה  +תפוזים  +אני צברה ,ווזווזית ,לבנה
ורוסיה מסריחה  +רוח של ים שלנו ,ים ישראל
 +ילדה שלי נשרפה בים  +מקלפת את גלדי
העור כמקלפת את מסכת הגלות מעל פניי +
ת.ז + 69687663 .מ.א 21=25926349 .גרם...
רותי אורנבך“ ,קיבלת את האף היהודי של אבא שלך“2011 ,
שמן על בד50x50 ,
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מרב דביש בן-משה ,ספל לחש2009 ,
דיו על פורצלןØ 9 ,

שפת
אם
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לורה בכר ,מגילה עוטה אור
כשלמה ,שמיים כיריעה2011 ,
נייר בייצור עצמי ,מצמח המדבר
מיתנן ,דיו70x80 ,

נורית ירדן ,מחכים2007 ,
צילום דיגיטלי ,הדפסת למדה50x50 ,
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לנה זידל“ ,אין בביתי אף אחד“2012 ,
(מתוך הספר :שירי מיכאל גנדלב)1984 ,
אנימציה תלת מימדית
קונספט ,בימוי ועיצוב :לנה זידל
אנימטור :אלכסנדר פופוב
קריינות :עודד זידל וזאב בר–סלע

טלילה צור-עברון ,שפת–אם .שפת בן .נולד .נפל2012 ,.
צילום דיגיטלי ואותיות בחיתוך טפט

שפת
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שפת אם — שפת עם
שפה היא אבן יסוד בזהותו התרבותית והלאומית של אדם .שפה
מאחדת ומבדלת בין לאומים שונים ,קושרת בין הדומים ומדירה
את הזר שאינו מסוגל לתקשר בה .תחושת החופש בשימוש
בשפה מקרבת בין אדם למקום ,בין אדם לשכניו ויוצקת בנו
תחושת שייכות וביטחון .בנוסף לאוצר האסוציאציות האישי
הראשוני ,מכילה שפת האם גם את הזיכרון הלאומי המשותף
המקשר בין חבריה.
התערוכה בודקת מה קורה ללאום שבניו דוברים בשבעים שפות
אם שונות?
האם שפת האם נרמסת לטובת שפת הלאום? כיצד משמרים את
הקשר העמוק אליה אצל דור ההמשך?
האמניות המציגות בתערוכה פועלות במרחב החלום שבין
השפות .בעבודותיהן מהדהד הקשר הפיזי ,האינטימי שבין אדם
לשפתו הראשונית והן מאפשרות לשפת האם לשבור את המבנים
והחוקים שמכתיבה שפת האב ,הרשמית ,הלאומית .העבודות
אינן מסתיימות במילה הכתובה ,נהפוך הוא ,הן לוקחות אותנו
למסע מעמיק של אסוציאציות אישיות אך גם משותפות לכולנו.
עבודותיה של נורית ירדן ,מקפלות מרחב אינסופי של נרטיבים
אפשריים בין הדימוי הויזואלי למילה הכתובה .הן מציגות את
המתח שבין המסמן למסומן .ובין עולם אסוציאציות פרטי

לנרטיבים משותפים .היצירות מקיימות רבדים שרק מי שזוהי
שפת אימו יוכל לרדת לעומק התת מודע המחלחל בהן.
עבודותיה של טלילה צור-עברון מביעות עימות קשה ,בין
שפת האם שנתנה חיים ,לשפת האב שלקחה חיים .בין השפה
הממלכתית הסטרילית ,לצעקה הקמאית האצורה בתוכה.
עבודות המעלות מילים ודימויים הנושאים בתוכם את החורבן,
האישי והלאומי.
עבודותיה של לורה בכר ,מאירות פנים שהחברה הישראלית,
המערבית ,מעדיפה להסיט מהן את המבט .היא קושרת ורוקמת
בין שפת ילדותה במצריים ,לאדמת המדבר בה היא חיה כיום.
יונקת משורשים רב תרבותיים של שירה ערבית וטקסטים
ממקורות דתיים יחד עם מלאכת יד נשית ,כל האלמנטים
הנמצאים בשולי עולם האמנות המערבי ,אשכנזי ,חילוני ,גברי.
מרב דביש בן—משה ,חותרת ביצירותיה תחת המבניות והחוקיות
של שפת האב ,את הטקסטים שלה היא בונה מתחתית הדף
במבנים שבריריים ,אווריריים ,מקוטעים ,ללא התקדמות ליניארית
סדורה .מוליכה את הצופה באיזון עדין ,כמו על חבל דק ,בין
היש לאין ,בין המלא לריק .ספלי הלחשים שלה ,שעברו בירושה
בשושלת הנשית המשפחתית ,מגלמים בכלי הקיבול השברירי
מסורת בין דורית נשית ,מעין ו“הגדת לביתך“.
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מילות השיר באנימציה של לנה זידל מרחפות בחלל עקר .לבירינט
מסתורי ,ללא סממני מקום או זמן ,מילות שירו (מתורגם לעברית
או בשפת המקור ,רוסית) של מיכאל גנדלב מרחפות על כתלי
החלל האניגמאטי כצלליות ,רוחות רפאים ללא ממשות .העבודה
מציגה תלישות ,סוג של לימבו הנושאים בליבם המהגרים
מתרבותם ,אך אולי גם לוח חלק עליו ניתן להתחיל מחדש.
העבודות כולן מרחיבות את גבולות השיח והשפה ,מכילות
וכוללות בה כל סוג של תקשורת רב תרבותית ,מותירות מקום
לרווח הדק שבין מסמן למסומן ,שבין הפרט ללאום.

קרן ויסהוז ,אוצרת התערוכה

הגלריה בבית יד לבנים ,ראשון לציון

} { 24

} { 20
} { 21
} { 21
} { 22
} { 22

מרב דביש בן-משה
נורית ירדן
לורה בכר
לנה זידל
טלילה צור-עברון
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