
  



 הודעה לעיתונות

 

 שברירים

 

 , מכללת אורנים"42מוזה "תערוכה חדשה ב

 6.3.2019פתיחה: 

 

 

 אוצרות: -מניותוא

 מאיה איל רוזנקיאר, מרים ארשיד אנדראוס, שירה לוין, דורית כהן, לאה רון, לילך שמואלי

 

תוך בם ישמית ההתרשמות המפעימה של גילוי פיסת ימתארת את חווי "מציאה"לאה גולדברג בשירה 

 במים. שברירים" -מש מהבהבת "שבריריםהש שלולית ברחוב וכיצד קרן אור

-לימודי התואר השני בהוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רבבמסגרת המתקיים מורה" -במסלול "אמן

 זיכרון,סיונות לאחוז בזמן, ביבנהעוסקות עבודותיהן להציג מ אוצרות-מניותוהאבחרו תחומית, 

ואז  מבליחים לרגעים ,הם חמקמקיםאך למעשה  ,שרירים וקיימים שנדמה כי הםבדימויים ו התרחשויותב

 מה אחר יופיע. -נעלמים, ולו על מנת שדבר

ית הייצוג, כאשר שתיהן מתקיימות במתח שבין השלם לפרגמנטרי. בד בבד יחוברת לחוו שבריריות החיים

מרחק  – בין סובייקט לאובייקט ובין סובייקט לסובייקט ,ניתן לגישורשאינו  ,מרחקהן משקפות את ה

  תודעה.ראייה, את ההבחנה, את ההמציפים את ה דימוייםומידע מסך של  ינושלעיתים ה

בין  –תוך שהיא נעה אחורה וקדימה בזמן חולפים כהרף עין כרונות יזמנסה לתפוס מאיה איל רוזנקיאר 

מטמורפוזות של הדימוי דרך מדיומים שונים, מחיתוכי עץ  באמצעות .תמונות ילדות לחוויות עכשוויות

כרונות שלהם ירועים, הסיפורים והזיהיא מתחקה אחר האופן בו הא להדפסות קרמיקה של לוחות העץ,

לא נראים. סדרות העבודות מאפשרות התבוננות  משאירים אחריהם עקבות, פצעים חבושים, סימנים נראים

 לו רק כדי להתפרק מחדש. מאוחדת כגוף המכיל את סך חלקיו,  לומהאלנאספים רגעית בפרגמנטים ה

בובת חתול היא . נקודת המוצא שלה תמות מאביועוסקת בהתמודדות עם אבל  מרים ארשיד אנדראוס

על בסיס ממנו. ה הזיכרון היחיד שנשאר ל היאבת ארבע וה כשהיית מחוץ לארץבמתנה  שאביה הביא לה

כמו קושרת  –חבלים פסלים רכים בצבעי אפור ושחור העשויים ספוג, בדים ו הבובה היא יוצרת קבוצה של

אך גם מופשטים  ,חיה ואף בובות וודוצורת . הפסלים מהדהדים את הזיכרון והופכת אותו לאובייקט בחלל

 , מטריד ומאיים. מה אפל-דבר מבטאיםו, ואמורפיים

שבמסגרתה היא מזמינה את המבקרים לרשום על מצע מיוחד שעליו  יוצרת פעולה פרפורמטיבית שירה לוין

כתובית המדריכה את כן כוס עם מים ומכחול ומונחות תהווים ונעלמים. לצד כל מצע מהקווים והכתמים 

המבקר לרשום תוך כדי הקשבה לצליל המכחול על הבד. בחלל מנגד תלויה מראה מרובעת שבמרכזה ישנו 

תמיד באופן  –האנשים היוצרים אותו משתקפים במראה אך גם מופיעים בתוכה חור עגול כך שהרישום ו



ברגע הנוכחי, כאשר היצירה הופכת  'האני'מוסתר ומתווך. הפעולה כולה מכוונת לגרום לתפיסת  ,חלקי

 לשברירי זמן שבהם התודעה ערה ומכירה בעצמה. 

לאחוז במהות הדברים. הדימוי שבו האנושי אך הנואל פעולת הציור ממחישה את הניסיון  ,דורית כהןעבור 

מלאכת אמצעות ב מתבוננת נוצר מתוך פירוק ונבנה לשלם שחלקיו לא תואמים, מכסים ומסתירים.היא 

מרכיבות את הדימוי ומנסה לאחוז בהן דרך הצבע ועבודת המתבוננת בטקסטורות הרבות היא הציור 

תחושות בו  ותרוחששכזה  אלא ,עולם קוהרנטי אינה יוצרת . היאאך האשליה הציורית מתעתעת המכחול.

  .בתוך הזיכרון האפשרי שלוונמצאות  לעלות על הבד ותמצליחן שאינומהויות 

מפניהם מצבים שבריריים בחיינו שב רון לאהעוסקת  ,הומור וליריות ןבאמצעות עבודות פיסוליות שיש בה

היא מתמקדת את הפגמים והסדקים שבהם, פן יהפכו לשברים של ממש.  לכסותולהתגונן אנו משתדלים 

 וחומרים אחרים. שעווהב וחונטת תוך שימוש אותם היא מעבדתבטקס החתונה ובלבוש החתן והכלה 

הטקס ואת כל מסמנים את  ,ים היבשחדים, כמו גם הנעליים, ההינומה, הכוס שנשברת וזר הפרגהב

האדם ושתתות עליו, לצד החלומות, הפחדים, המשמעות והכאב שמההחברתיות והאישיות מערכות ה

 . למוסד הנישואיםמייחס 

באמצעות ידי מושגים של הרחקה, הצצה והבלחה. -עלחוקרת את פעולות ההתבוננות והייצוג  שמואלי לילך

, היא מעלה שורה של מסכים פיזיים אותם היא משלבת בעבודות וידאו רישום פרוטאז' של תריסים וחרכים

מסך פיזי כהיא משתמשת בנייר . זמניות של המציאות-הריבוי שלהם מייצר השתקפויות בושאו מדומיינים, 

זהו עולם של שברירי שומר ונשמר, נמנע ומונע.  של מצבהיוצר מעין חיץ של בין אזור מוגן למסוכן, או רגשי 

, אשר מבקשת להעלות באוב לבין פעולה מדיטטיביתהשט, בין תנועה ייצוגים, הנעים בין הפיגורטיבי למופ

    ".אמיתית"מעלה שאלות וספקות לגבי מהי המציאות ה
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