
 

 שתיקות וקולות מפה ומשם 

" אוצרת ראשית: דליה לוין, מוזיאון הרצליה לאמנות -קולות של שתיקה"   

 עוזי צור 

2006באוקטובר  17  

אשכול של תערוכות יחיד מעיד שלשתיקה קולות רבים. המקבץ הזה דומה לבונבוניירה של ממתקים )גם אם לא 

אחרי שרואים את כולם, היא נמסה בזיכרון. מוטיב השתיקה והקול חוזר  בהכרח מתוקים( מישראל ומחו"ל, אבל ביחד, 

.בעבודות: שתיקת הים, שתיקת השמים, שתיקה הכבשים  

: קולאז' שתיקות של אנשים 1996-המקובצות" מ ישתיקותיהתערוכה מתחילה באוסף השתיקות של דורון סולומונס, "

תאבדים אפופי הוד, זחיחות דעת של אנשי שררה, ניצוץ תהילה  ידועים ואלמונים רגע לפני שידברו לאומה; מחבלים מ

טיפות הנקוות לים של אנושיות מרגשת ולא צפויה. התצוגה הנוצצת של נעמה  -בעיני אלמונים, דמעות בעיני קורבנות 

  , יונקת את השפעותיה מדושאן ובויס מבעד לבארוק של תרבות הפופ. היא נטלה את הקול2006-צבר, "דמדומים" מ

עקרים. אחד הקירות צופה בסרטי דבק שחור, ואור הזרקורים ולובן הקירות האחרים  כריקיםוהותירה את הדוממים 

בוהק בו ונבלע. מזוודה ענקית מעור שחור פתוחה על הרצפה, תוכה מרופד פרווה אדומה, וניצבת בה מערכת של כלי  

. הנשף נגמר, נארז ונדד  תיפוף, כסופה ואילמת. זה קבר לנשף חושני, ומעבר לסיבוב מסך ארגמני ומקופל של תיאטרון

.למקום אחר  

והגלריסטית, משכין מירצ'ה קנטור, כאלוהים קטן, זאב ואיילה יחדיו, ועוקב אחריהם  הניטרליתבתוך הקובייה הלבנה, 

מבעד לזוויות צילום משתנות ואסתטיות להפליא. בדומייה הם מרחרחים מרחוק זה את זה, הזאב מתקרב ומתרחק  

-פסיכולוגי, המותיר טעם רע בפה מעבר ליופיו. מיה שינדלר, ב"רצף" מ-. זה מעקב זואולוגיוהאיילה דרוכה ומפוחדת

, מבודדת את מנורת הסירנה האדומה בחלל בהיר. נורת האזהרה סובבת שוב ושוב בשקט מוחלט, אוחזת 2004-5

עוניות נוטפת עסיס,  לאחרת, בצב השהיית( של שוקה גלוטמן הוא מסע בארץ מוכרת 2005כסיוט. הסרט "ללא שקט" )

קולות ותמונות מעידן אחר, אבוד. הצילום של גיל אלקריף מרהיב כל כך בעושרו, עד שהארץ נדמית לציור רנסנסי:  

כפריות קוצרות בשדות חיטה זהובים, אורות משתקפים במאגרי מים זמניים, שקיעה חורפית, שמש מעל הים כפריחה  

אקליפטוס. גלוטמן ואלקריף משיבים את הארץ ואת אמנות הווידיאו אל אטומית, רכבות מעוותות, זריחה בין עצי 

.מחוזות הרגש והשפע של עידן חלוצי  

אינן מתרוממות מעבר   - 2004-ו"ויוה אספניה" מ 2000-"השירה האסורה" מ -עבודות הווידיאו של פילאר אלבראסין 

אחד, רגע הסיום, הנוגע במשהו עמוק יותר: לפרודיה על הנפש הספרדית, על אותנטיות ופולקלור. אך יש בה רגע 

התנועה כמעט קופאת ואלבראסין המוקפת בחבורת הנגנים רצה אל חיק החושך. בפריים נייח, בתקריב על הפנים  

המתחלפות, חואן מנואל אצ'וואריה מצלם אנשים מקולומביה השרים שירים שכתבו והלחינו, על נהר מגדלנה הנשפך  

פנים ושירים  -שדרכו באו הכובשים ואליו הושלכו קורבנות במלחמות הסמים האכזריות  אל הים הקריבי, זה הנהר

המשוררים בכנות. לוזמילה פלאסיו שרה לחוראדו, כפר ילדותה שנאלצה לנטוש: "אל תגרמי לי עוד להתייסר / כי אני  

ודמעה תלויה על ריסי עיניו  מתה מכאב ולא יכולה לשאת יותר". הנער נואל גוטיירז שר על הטבח בכנסייה בבוחאיה 

.היפות. השירים נגמרים כתחינה והלל לאל, ולורקה עולה בזיכרון  

, של רועי קופר, מורכבת משלושה חלקים שבכל אחד מהם מבט 2005-סדרת הצילומים המשובחת "מצבי מלחמה" מ

מושת צבאית שהושלכה לים מול חופי הרצליה, והיא  מימי של תח-מקרוב מגלה אמת אחרת. קופר מציג צילום תת

נדמית לשלדים מוריקים, שרידי אנוש שהיו לאלמוגים, מוקפים בדומייה כבירה. יש גם צילומים נרחבים של שדות 

אספסת מוריקים הנפרשים למלוא העין בקדמת התמונות; מעבר להם חמניות שנשדפו בקיץ, ועל קו האופק נמתחים 



גדרות, דגלים. המחנה הזמני "רעים" ברצועת עזה של ימי ההתנתקות נגלה מבעד לעיניו של המתבונן  אוהלים בהירים, 

מרחוק, רצף מקוטע של שלווה מדומה. בצילום אחר בודד נראית דרך עפר מחוספת, שבקציה, בין טנק מוסווה  

נק עטוי רשתות שחורות וסקסיות. למכוניות אזרחיות, ניצב מגדל תצפית כמו בתפאורת סרט של פליני; כמין חזה נשי ע

.מן העבר האחר, במרחק ובעומק התמונה, משתרעת עזה שנדמית כך לעיר ככל הערים  

(. בחלל הגדול, השקוע כבריכה של  2006ואז מגיעים אל חזיון היופי העדין והמוחלט של ליונל אסטב, "פרחי סלע" )

טו מכל גופניות והם חוגגים את היופי לשמו. אלה הם אור, סובבות סביב עצמן רשתות, כמבנים מולקולריים שהופש

שלדי רשתות, בעלי נפח ומבנה שונים, שאסטב השחיל בקורי העכביש שלהם חרוזים צבעוניים בעבודה נוקדנית,  

והתנועה מפיחה חיים וגוף לרגע. המבקרים סובבים בין הרשתות והן חגות מעל ראשיהם, דוממות כצבא מלאכי מרום  

.לו להתגלות לרגע לעין אנוש; עולם שאין לו צורך בשורשיםופיות, שהואי  

-של ג'ון נגויין 2003-הקסם נסוך, נשכני מעט, גם על עבודת הווידיאו "שנה טובה: פרויקט זיכרון וייטנאם" מ

אטסושיבה. צוללנים כנימפות זכריות מוליכים דרקון סיני מרהיב בנבכי מים עמוקים. הם מחוברים אליו בצינורות  ה

מצן, וכך הוא משמש להם מקור של חיים ומוות. השיירה עוברת בין זרמים צבעוניים, ובקרקעית סובבת "מכונת  ח

הגורל": כלוב ברזל מעוגל המשחרר כדורים צבעוניים אל פני המים. הדרקון מתפתל בין בועות אוויר באלפיהן, בין 

מימי הבא לציין את זכר  -וחות רפאים יפהפיות; בלט תתלהקי דגיגונים המשנים כיוון מאור לצל, בין מדוזות שקופות כר

, בעושרה,  הביופיי . יצירה מפעימה 1968אותם אנשים אלמונים שמתו בהפצצת הצפון על הדרום בראש השנה הסיני 

. בעלת איכויות קולנועיות  

קופר "אנסאר",  כשיוצאים מהחושך והשפע של החיזיון המימי אל האור החשוף ניצבים מול שורת צילומיו של רועי 

, התלויים על קיר הבטון החשוף, העצום, שבחלל הכניסה והיציאה של המוזיאון; חומריות המעניקה לצילומיו 2003

האלה של קופר איכות מרתקת. תמונות המחנה הנטוש, הסתווי, שכמו נצרב בשמש הקיץ שחלף, מתחמי הגדרות,  

בכל אלה יש ניגודים צבעוניים, תוכניים,   -ו והצהיבו מגדלי השמירה, מבני האסבסט והבטון, שיחי האטד שיבש

צורניים, בין החומים והאפורים הצמאים לשמים, בין תחושת הכליאה והחופש, בין השורט והרך. קיר הבטון משמש  

. לכולם מרחב מחיה  
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