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אל ״חרף״ אספתי אמנים אחריהם אני עוקבת לא 

זיהיתי דרך פעולה  מעט שנים. אצל כל אחד מהם 

שונה לחלוטין מהדרך שלי. התקנאתי בהם.

אילה נצר סימלה עבורי את היכולת לזהות קושי, 

ואת הכוחות לעצור ולנשום אל תוך הקושי והלאה 

אל עבר יצירת אמנות מודעת וכנה.

אין־קץ  מסתורין  זיהיתי  אליעזר  רוזן  טל  אצל 

המסתורין  יוצא.  הכל  ממנה  נקודה  מתוך  משובלל 

פיסת  כל  לגלות  לצאת  אותי  והוביל  אותי  הפעיל 

גם  שמצאתי  בזמן  זיכרון  אל  שהגעתי  עד  מידע, 

זיכרון קשה שהתגלם לכדי דימוי מוחשי,   — אצלי 

ומיצב המקרין מתוכו אדוות של אנרגיה המתועלת 

לרגש עוטף ומכיל.

״הציור  את  להחיות  לדעתי  הצליחה  רייך  שלי 

מתחדש  אינו  הציור  כי  לי  שנדמה  שנים  המת״. 

שאלות  מגלה  אני  עבודותיה  מול  והנה  מחדש  או 

באומץ   — אלא  תשובה  מציג  אינו  הציור  וחיפוש. 

רב — דווקא את התמיהה והתהייה כמוטיב, ומציף 

אותה אצלי כצופה.

סטייסי קובנר מציגה בתערוכה וידאו אשר מחטט 

לי בגלדים. וידאו שמצליח לשחק ולשחק עד שמקלף 

את הגלד עד לשכבת הפצע טרי, ומדמם שוב. למרות 

— ועם הכאב — הקילוף ממשיך, נכנס ובודק עוד רובד 

של כנות, המגיעה עד לעצב הכאב אצלי.

והכנות.  האמת  התגלמות  הוא  עבורי  סריג  שחר 

אני מרגישה שהוא פורט אצלי בשקט מאד עדין על 

מיתרים של צניעות ואותנטיות. הוא מצליח לדעתי 

מציג  הוא  אותם  וסיפורים,  מחשבות  בחומר  לגלם 

בספירלה אין סופית. כך אפשר לשוט עמו בין נרטיב 

לסיפור נוסף בין יבשות וימים שונים, אל ארץ יצורי 

הלב. כל דמות מזמנת אותי למסע פנימי שלי, מסע 

שחושף רזים כמוסים וסודות לוחשים.

כל האמנים הללו פיתו אותי להיכנס אל תוך הבאר, 

וממנה להוציא את הרפש הכי נמוך שבתחתית הבור 

העמוק והחשוך — וממנו ליצור קומפוזיציה חדשה. 

במה  ולהתבונן  לעצור  קלה.  לא  למטה  הדרך 

שנמצא שם — קשה כפליים. המסע להעז להעלות 

חומר  אל  ולנקזם  והתמיהה  הפחד  החיפוש,  את 

מוצק רצוף מיליון לחישות. 

דעתי  את  שמעתי  האמיצה  בדרכם  כשהלכתי 

את,  לא  זו  הגזמת,  יאמרו,  מה  תעיזי,  ״אל  יוצאת: 

היי מאוזנת, היי שפויה, השתגעת?״

בעולם מוצף אלימות, דימויים דוחפים, מרפקים 

שקרים,  אונס,  מתפשרת,  בלתי  רמיסה  בולטים, 

שחיתות וערך מוחלט של יצירות אמנות מבהיקות 

וענקיות ממדים — ״חרף״ היא חשופית רכה. ולמרות 

אל  פנימה  להבריחה  עלול  העדינות  בעיניה  שמגע 

לאיטה,  לטייל  ממשיכה  היא  הנעדרת,  הקונכייה 

ולחוש  להזדהות  האפשרות  את  לנו  ומעניקה 

אמפתיה.
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