דורית רינגרט

חופית אלבז
נוגעת בגוף הנשי ומתמקדת ברגע אחד ,רגע ההתעברות ועימו הלידה.
לצד ההשתהות על המסתורין ,מנכחת חופית פחד קדום מפיצולו
של הגוף ,מהיות האחת לשניים ,מאובדן הזהות ,מעוצמת האחריות.

גיא יונה-כהן
"אני משווה את הגוף למיכל פיזי שאוסף בתוכו את החוויות ,מאגד
אותן ביחד ויוצר מהן בסיס גרעיני לעבודת האמנות .היצירה נובעת
מתוך קונפליקטים שיש לאמן ומיוצגת על ידו באמצעות מחוות גוף.
אני מגדיר את האמנות שלי כ'דו-מינית' ולפעמים 'א-מינית' ,מאמין
שחוויות מיניות של אדם מביאות אותו לבשלות מינית .המגדר עבורי
הוא נזיל ,ואני מבקש להרפות מהחשיבה המגדרית הרווחת בדמות
המשפחה הפטריארכלית".

יערית בכר
יוצרת דימוי ציורי בזיקה לצילום סטילס מתוך עבודת וידאו אותה
יצרה ובה היא מקיימת ויכוח עם המין הגברי .בפעולות סימבוליות
של עיבוד איברי גוף נשיים וגבריים היא מקיימת מעין קרב דמיוני
בין המינים.

הילה נדב
"תאונות ,מקריות וחיים מול מוות ,אלה נושאים שסובבים את חיי
באופן שאני מודעת אליהם בצורה חדה" .דימוייה של הילה שאובים
מבתי חולים ,מצבי קיצון כמו חדר הפתולוגיה והפגייה ,ראשית וסוף
של חיים ,הדורשים תנאי חום וקור ייחודיים ,סטריליות והיגיינה
המכתיבים את שפתה ה"נקייה" של העבודה .בעוד זיכרון הפגייה
נצרב בתודעה במעומעם הרי העימות בחדר המתים הוא פרונטלי וישיר.

שירי מסט כהן
במגילה פרושה ,שנדמה כי אינה נגמרת ,מעלה שירי דימויי נשים
השייכות למעגל קדום של מחזוריות ,פריון ,חיים ומוות ,המייצגות
ארכיטיפים מחיי הנפש .בעבודתה היא יונקת השראה ממסורות
שבטיות בהן הנשיות מועברת ככוח פראי המגן על שושלת האימהות
ומבטיח את החזרה והחזרתיות .העבודות רשומות בדיו על נייר ,מה
שמאפשר לה כדבריה "לנוע בין דיוק לפיזור ,בין המלא לחסר,
לעיתים כפונקציה של תוכן ולעיתים כבחינת האיזון בין שימת
גבולות לפריצת גבולות".

נרדינה מוגייזל-שמאס
שואלת על גבולות הגוף" :מה מותר ומה לא? מי קובע? על-פי מה
נקבעה החלטה זו? עד כמה אלוהים מעורב בהחלטה זו? עד כמה
החברה מעורבת בהחלטה? איך אני יכולה לסתור את הנורמות
שהחברה מעמידה?".

קרני כהן
"לפני החוק עומד שומר סף .אל השומר הזה בא בן כפר ומבקש
רשות להיכנס אל החוק אבל שומר הסף אומר שעכשיו אין הוא יכול
להרשות לו להיכנס .האיש חושב רגע ושואל האם יורשה לו להיכנס
אחר כך' .אולי' אומר השומר' ,אבל עכשיו לא'" .וכך עוברים ימיו של
האיש בישיבה מול השער ,בציפייה שיורשה לו להיכנס .קרני כהן
עוצרת בעבודתה בשער דמיוני ,מייצרת שכבות של כיסוי ,מתווכחת
עם החסימה תוך שהיא בודקת את גבולות ההפשטה.

חן מזרחי
פועלת מתוך חוויות גופניות ומעניקה להן ייצוג צורני וחומרי.
דמוייה ,המרמזים על איברי גוף ,שאובים מעולם החי ,מתהווים
ישירות בתוך מרחב התצוגה .העבודות מנכיחות מתח בין שלד
למעטפת ,בין רפיון למתיחה ,בין חדות לרכות ,ובין הכלה לתקיפה.

יעל פלדמן
מעוניינת לייצג בעבודותיה דיוקן עצמי ברגעי חרדה ואימה בהם
גופה אינו נענה לה .יעל משתמשת בבדים חשופים ,קרועים ,ללא
ג'סו ,המחזקים את תחושתו של הגוף הפגיע ,הלא מוגן .היא עושה
שימוש בשפה אקספרסיבית וגולמית המאפשרת לה ביטויים של
חוסר שליטה הן על הגוף והן על העבודה.

מהא עבוד
"נולדתי ב ,1982-מלחמת לבנון .פחות מ 24-שעות הייתי כבר מחוץ
לבית חולים ,בלי תעודת לידה ,רק פתק ועליו שם ,שעת לידה ומשקל".
לידה חטופה שהתמשכה לתוך ילדות מקוצרת .באמצעות עבודותיה,
מהא מבנה מחדש ילדות "משוחזרת" .היא חוזרת למשחקי הילדות
ששמרה ויוצרת אותם מחדש ,מעצימה את גודלם ובכך מנכחת הן
את עוצמת האובייקט לנוכח היישות הילדית והן את הפקעתם
מהיותם חפצי שעשוע.

טלי מילשטיין
מנטרלת בעבודתה אלמנטים של זהות ושייכות חיצונית ומתמקדת
בפניה ובגופה מתוך שאיפה לנכח את מאבקה בין בשר לרוח .עור
הגוף מהווה מעין קליפה עליה נשבר ומתפזר האור ומתפענח לכתמי
צבע זעירים ועשירים המעניקים תחושת רוך ומזמנים השתהות ,בעוד
מבטם הנוקב ,הישיר והנחרץ של הדיוקנאות תובעים מענה .היפה
בציור של טלי מאפשר לחשוף ,להכיל ולחוות כאב וחרדה .לדבריה
העבודות נובעות מ"התרגשות ויראה של הרגע".

ספיר עסיס
"אישה עוטפת את עצמה בשתיקה ותולה את החוטים שמהווים לה
גבול .המצב הקיומי של אותה אישה ,או נשים ,מתבטא בחוסר היכולת
לתקשר בקודים של תרבות בה היא חיה  -מילים או דימויים" .מתוך
השאיפה ליצור צורות שאינן דימויים מכוונים ,מתוך החיפוש אחר
תנועה שאינה רצונית ,מתוך ההימנעות ממילים ,בחרה ספיר
בפוליאוריתן" ,חומר המתנפח ופורץ מתוך עצמו" ,אשר לדבריה
"מאפשר לצורות להתהוות מתוך עצמן".

טל עוז
בוחרת לפרוש עבודות בפורמטים ,בגדלים ,בטכניקות ובחומרים
שונים ועל גבי מצעים מגוונים ,בחירה הבאה להראות על שפע ועל
הימנעות מהיררכיה ,על מורכבות שאינה מחפשת אחר ויתור .עבורה
פרישה זו מאפשרת העלאת שאלות על מקומה בחברה "כאישה,
כלסבית ,כאמנית ,כאדם" .מאידך ,בתהליך הציורי עצמו מתעכבת
טל על רגע העצירה" :העצירה והרפלקציה בתהליך היצירה מהווים
עבורי נקודת מפתח ] [...גם השפה בה אני משתמשת מדברת על
עצירה .מקומות מטופלים מול מקומות מטופלים פחות".

יצחק מימוני
שואל בעבודתו על יחסים שבין חומר לרוח .בעבודתו הוא מתייחס
ׁר
אָרץ ֲהדֹם ַר ְג ָלי ֵאי זֶה ַביִ ת ֲא ֶש
ׁמיִ ם ִּכ ְס ִאי וְ ָה ֶ
אָמר ה' ַה ָּש ַ
לפסוקּ " :כֹה ַ
נוּח ִתי"" .אני מברר בעבודתי עד כמה להמחיש
ִּת ְבנוּ ִלי וְ ֵאי זֶה ָמקוֹם ְמ ָ
ולסמל רעיונות מדרשיים תורניים .האם להשתמש בהם כקרש קפיצה
או להישאר נאמן לטקסט".

הילה אמטיסלבסקי
עוסקת בשאלת קיומם המקביל של העולם הפנימי והחיצוני ,כאשר
העין מייצגת עבורה את האיבר דרכו ועימו היא חווה מבטים אלה.
בסדרת צילומים היא מפקיעה את העין מהאדם ונכנסת דרכה אל
עולם של השתקפויות .בתוך גלגל העין מתכנסים היוצרת ,העולם
המשתקף ,המודל והצופה .העיסוק ביחסי הגומלין בין קטע לשלם,
בין נוכח לנעדר ,המקום בו השלם מכיל את הנעדר ומשתוקק אליו –
מהווה מושא לחקירתה העמוקה.

קארין חניה
פורשת על ריצפת בלטות מדבקות צבעוניות המתריעות על סכנה:
"העבודה שלי נוגעת בזיכרון ,בחזרתיות ,בריבוי ] [...מיצב הרצפה
משמש כדימוי לאדמה שלנו ,של הארץ ,תחתיה קורים כל-כך הרבה
דברים שאיננו מודעים אליהם".

רומי פאריאס
מהדקת בצק סוכר על חלקי גופה ויוצרת מעין תבניות .לדבריה,
העבודה עצמה מבנה ומחזקת את תחושת עצמיותה ,כך שאת
היצירות ניתן להבין גם כשאריות לתהליך חבישת הגוף ,אותן היא
משמיטה לאחר מעשה.

נועה שקדי
"העבודה עוסקת במערכת היחסים בין יחיד לקהילה ,דרך בחינת
הקודים המוסריים והקונבנציות של החברה הדתית בה גדלתי.
באמצעות דימויים הלקוחים מתוך מרחב התפילה האישי והקולקטיבי,
אני מעלה שאלות לגבי המנגנון החברתי ,העצמה מול הגבלה וקידוש
החומר מול הרוח".

ויקטוריה קורבן
במסגרת סדרת עבודות וידאו בעלות אופי מיצגי ,ויקטוריה ממקמת
עצמה בתוך נופים אורבניים בהם לא נראים אנשים .הפעולות אותן
היא מבצעת מאגדות בתוכן סתירה מהותית בין כאב ויופי ,קושי ורוך,
בדידות וכמיהה .בתוך הרחובות הריקים ,הכבישים השחורים שזה
עתה נסללו ושבילי העפר המאובקים ,בולטת נוכחותה העטופה בלבן
המנסה למצוא את מקומה אך בו בזמן גם לנתק עצמה.

מור חזן
בסדרת תחריטים מעלה מור דמויות אנושיות לרוב מנותקות מהקשר
חיצוני ,לעיתים גדומות יד ,מצוירות ממבט-על היוצר מרחק .מור נעה
בין רישום ריאליסטי לבין רישום גרוטסקי מעוות או אף ילדי ,מנכחת
נקודות מבט וזמנים משתנים .הגוף החסר מייצג עבורה את "חוסר
היכולת ,את אי האפשרות וחוסר המסוגלות שביחסים".

דורון אדוריאן
"בספרו של אלבר קאמי "המיתוס של סיזיפוס" מועלה עיון ודיון
בנושא ההתאבדות .בעבודותיי אני מקיימת דיאלוג עם הטקסט
המשקף חלק מהביוגרפיה המשפחתית שלי ,ועושה בו שימוש
לפירוק דמויות מיתיות שעיצבו את האסתטיקה הראשונית שלי".
במיצב מובייל ,תלויים רישומים הנעים בין שימוש בשפה איורית
נאיבית לבין רישום אוטומטי ,אקספרסיבי ,אינטנסיבי ,המבנה
ומפרק את הדימוי ומחפש אחר שיווי משקל.

חגית שילוח-חיים
עוסקת בשאלות שהיא מעלה על אודות מקום מגוריה ,היישוב
'מי עמי' המתקיים בשכנות עם 'אום אל-פחם'" :הקהילה בה אני
חיה מוקפת גדר המהווה חלק משמעותי בתפיסת העצמי שלי ואולי
גם של הקבוצה .מהי הרטוריקה של הקבוצה פנימה והחוצה מהגדר?
כיצד עוברת הגדר כלפי פנים וחוץ בתוך המקום הגיאוגרפי-חברתי
שלה? כיצד מתעצבת הנפש בתוך מבנה פיזי הנכפה עליה? כיצד
הזיכרון האישי פועל בתוך הקבוצה כחלק ממנה? מהו השיתוף ומהי
בדלנות? היכן בכלל עוברת הגדר הזו? היא מפרידה? אולי היא מחברת?".

יעל ישראלי
מתבוננת בסבתה כאילו הייתה אחת מאותן דמויות מלקטות בציורו
של ז׳אן פרונסואה מילה 4.הקשר לאדמה ,הגב השחוח והעוצמה
השקטה ניבטים מדימויי הווידאו שיעל לוכדת תוך התבוננות בלתי
מתערבת בסבתא .כחלק מהדיאלוג שהתפתח ,בנתה יעל מבנה של
חממה אינטימית ואטומה אשר בו זמנית לוכדת ומחבקת בתוכה אדמה.

נורית רימון
"אני מציירת אוכל כדי לא להיות רעבה ,כדי לשקוע בהווה מדומה,
בחומריות ,בפעולה קטנה ומתמשכת של פענוח .פעולות של פענוח
איטי ומתמשך אחר דקויות ,דיוקים זעירים של ייחוד .מזון בלי רוח,
הזנה ללא אוויר ,עפרונות רכים וקשים על נייר מאפשרים ייצוג רזה
יחסית .משך הזמן מול הדימויים מרגיע את החשש מהסוף ,מאפשר
]את[ התארכות הסופים .האיטיות וההשתהות מנסים לעמוד איתנים
מול ההמוניות המאחדת ,המהירה והדורסת .לדחוס ולמלא
מעט את השפע במציאות של רעב".
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