
התערוכה עוקבת אחר רצפים כרונולוגיים ומניחה תהליכים גיאולוגיים בצד תהליכים נפשיים, 
מייצרת חפיפה ביניהם. ההקבלה בין הפיכת משקעים לסלעי משקע לבין הצטברות חוויות חיים 
והפיכתן למשקעים בנפש האדם מוצגת בעבודות המורכבות שכבות שכבות, כשלחלקן חומריות 
המזכירה סלע, מאובן, או רחופת. פואטיות של תהליכים גיאולוגיים שמצאה דרכה לביטוי לשוני 

ולתיאורי תחושות ודפוסי התנהגות.

שכבות משקעים מתגבשות לכדי סלעי משקע תחת לחץ גוף המים בו הן שוהות ועמודת המשקעים 
שמעליהן. משנחשף הסלע לאוויר נפחו מתרחב, ונפערים בו חללים המועדים לסדקים וקריסות. 

תהליכי הבליה מפוררים את הסלע, סוחפים את חלקיו עד לכדי היעלמות. מרכיביו מתפזרים 
ושוקעים ליצירה המחזורית הבאה של סלע המשקע. סלעים שונים מתארים את גוף המים שבו שהה 

חומר האב של הסלע. הם מעידים על תקופות שונות, תנאי סביבה ומאפיינים של פעילות ביולוגית. 
תהליכים דינמיים אלה חוזרים ומשפיעים על כדור הארץ במרוצת ההיסטוריה. 

המחשבה המנחה חקר סלעי משקע, כי באמצעות מאפיינים עכשווים ניתן לחזור ולשחזר מציאות 
קדומה תואמת עקרונות מנחים בפסיכואנליזה, מאז ובעקבות פרויד. לפיהם קיימת זיקה מתמשכת 

והדוקה בין חוויות ילדות ואופיה של האישיות שהבשילה לבגרות. חוויות חיים שהותירו חותם בנפש, 
התלכדו והתגבשו לדפוסי אישיות, תכונות, נטיות, עמדות. 

במהלך ההתפתחות חוויות חיים ראשוניות אינן נעלמות, זאת בזכות נטייתה של הנפש לשמר חוויות 
פסיכולוגיות מקבילות, דומות במהותן. כך חוויות חיים מאוחרות יותר מהדהדות וכוללות גם חוויות 
קדומות השייכות לאותו מקור. הזיקה הקיימת בין חוויות שונות על רצף הזמן, משמרת את הזיכרון 

ההמשכי של האישיות, כך גם שאם התוכן הקונקרטי הקדום לא נשמר, הרי שתבניתו נשמרת. חוויות 
המקור יוצרות נימות רגשיות לא מודעות של חדווה או לחילופין של טראומה, והן כצופן קדום 

לראשית שאינה נעלמת עם התקדמות ההתפתחות. רבדי הנפש, שיש זיקת שייכות ביניהם, נדחסים 
ומתלכדים לייצוג אחד כולל. 

רבדי המקור חוזרים וממשיכים לקבל ביטוי שנים אחר כך, בכך הם קורסים למשמעות מסוימת או 
משאירים מרחב פתוח לחקירה. כך גם העבודות בתערוכה מציגות פעולה עכשווית שהיא תולדה של 
שייכות והתרחשות עבר. האמנים מצביעים על דפוס מסוים, נותנים נפח והדגשה לאירוע שהיה, על 
מנת לברר מה גורם להתרחשות וכיצד דברים מתהווים על רצף הזמן. כמו סלעי המשקע, העבודות 

מראות שאין התכלות ואין מחיקה, אך יחד עם זאת גם אין וודאות המקבעת את פני הדברים. הן 
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פורשות את התנועה בין תופעות מקור לעיבוד מאוחר או מתמשך שלהן, תנועה שהמתבונן מוזמן 
להמשיך ולדמיין כראות עיניו, בהשפעת המשקעים שהוא עשוי מהם. הנושאים העולים מתוך 

העבודות הם כחלקיקים נעים המכילים את האפשרות להתלכד או להתפורר. 

אירה אדוארדובנה מרבה לעסוק בעבודותיה בהיבטים של הגירה, זכרון ואופני ייצוג של סביבות 
חיים. עבודת הוידאו "לפראג באהבה" מתחקה אחר זכרון ילדות מעיר הולדתה טשקנט, ומערער את 
תקפותו תוך כדי הבנייתו מחדש. היא נעה בין ילדות בשנות ה80 תחת המשטר הסובייטי ועד הווה 

בעולם גלובלי וקפיטליסטי, במנעד סגנוני המערבב גישות קולנועיות וטלוויזיוניות - תיעוד, בדיה 
ו"ריאליטי". בעקבות חברות לעט של אחותה הגדולה ויקטוריה ונערה צ'כית, הגיעה אדוארדובנה 
לשהות בפראג ופירסמה מודעת חיפוש אחר הנערה. כשנפגשה עם הנשים השונות שענו למודעה 

צילמה את הפגישה ביניהן וביקשה מהן לספר על עצמן, על תקופת הכיבוש הרוסי, יחסן לשפה 
הרוסית, ההתכתבות, כמו כן ביקשה מהן להוסיף התייחסות לויקטוריה, שהינה שקרית. ארבע 
מהנשים ששיתפו מחוויותיהן "עלו לגמר". במעבר חד מהאסתטיקה התיעודית העבודה הופכת 

לתכנית מציאות מבוימת, ארבעה שופטים יושבים באולם ריק, צופים ב"מתמודדות" ומדרגים את 
סיפורן "אמת" או "שקר". השופטים שחקנים, הנשים אמיתיות, והעבודה מלהטטת בין מחוות 

אנושיות. הסיפורים משתנים ובין הראיונות המצולמים חוזרות ומופיעות גלויות מפראג ומטשקנט, 
עדות נוספת למערכת היחסים המורכבת שבין התרפקות להתפרקות. העבודה מסתיימת במחווה 

קולנועית לצלילי הסונטה השמינית של בטהובן והקראת מכתב לויקטוריה. מכתב שויקטוריה עצמה 
היא זו שניסחה אותו, מתבססת על מה שהגיוני לשחזר מחייה, מספרת סיפור שמישהו אחר כבר 

סיפר. המכתב פורט על נימי האמת בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, הופך את הקשר בין הנערות 
לאפשרי, את ה'סטורי טלינג' לאמנות.

אורנה אוריין מתעדת בצילום, ציור ומיצב מצבי תודעה אנושיים הזולגים ועוברים בין מצבי צבירה. 
גוף העבודה "כחול אדום" עוסק בביטוי אינדיבידואלי ועדריות, ומייצר בתוכו קהילות ופרטים. מפגש 

בין ייצוגי האש והאוויר, וייצוגי האדמה והמים הנובע מתוך רבדיה הארכיאולוגיים של הנפש. בסדרה 
ציורים על יריעות קנבס אופקיות משוכות בצבעי יסוד. על שכבת הרקע, המכסה את הבד, מציירת 
אוריין דמויות בעלי כנף ויצורי מים. עומדות, משופדות, צפות, מרחפות. אסתטיקה המזכירה ציורי 

קדמונים העשויה כעת בצבעים תעשייתיים. בד בבד העבודה מכילה מנעד תקופתי של שלבי חיים, 
במחזוריות הטבע, בתולדות האמנות ובאופן הביטוי האנושי בין חיּות וקמילה, יצירה ושיתוק, ציפה 

ושקיעה. מקום המפגש בין שני הצבעים מייצר בבד גלים; בציורים הכחולים נדמה כי אלו אדוות 
שהיצורים הצפים מרטיטים במים, ובאדומים הכיווצים כמו מניעים את היצורים לפעולה. לצד 

הקנבסים, יצורים בתלת מימד העשויים גם הם כפיגורה מופשטת, זוחלים, מטפסים ונעים מחוץ 
לתוואי הצפוי. הצבת העבודה בגלריה, מקום המזוהה עם הקפדה על הלכות נאות, בוחנת את מהות 

התלם וגבולותיו.



יאיר גוטרמן עובד עם סלקים, במשך שנים הוא תופר אותם, מפסל בהם, יוצר מהם מאובנים 
בתבנית גופו. שלוש העבודות המוצגות בתערוכה - "משך", "סימן", "ללא כותרת על רקע צהוב" - הן 

עיסוק מתמשך בזמן ליניארי הממשיך עד אינסוף, מרחב שהתודעה לא יכולה לקלוט. תהליך עבודתו 
של גוטרמן רפטטיבי, הוא פורס את הסלק לפרוסות ומדביק אותן על קנבס עם דבק המתייבש כהרף 

עין. הסלק הוא שורש אדמתי, האדמה ממשיכה להיות נוכחת בממשות שלו, בטעמו וריחו; כמו כן 
הוא מאופיין בבשרנות, ירק מדמם. נימיו מופיעים כתבנית עיגול, וצורתו הפנימית משתנה כתוצאה 

מזוית הפריסה. ההנחה זה לצד זה יוצרת תנועה וכיוון לשכבות המונחות. החומריות נותנת לעבודה 
איכויות של עור בשלבים משתנים של ריקבון; כמו גם מעין דופק פנימי, הפועם בסגול וצהוב. 

מהלכים של קיום המהדהדים זמנים אחרים, מעבר להשגתנו. כמו ציר הזמן האינסופי, בו עסוק 
האמן, עבודות אלו הן תהליך מתמשך, התכלות בפריסה של נצח. הזמן המצטבר בהן מושך אליו את 

הצלקות, המאובנים, על הציר שאין לו כלות. 

שירה גפשטיין מושקוביץ יוצרת פסלים, מיצבים וציורים. באופן מושאל אפשר להתייחס אל רבים 
מציוריה כהצבות על בד, לתוכן היא מרכיבה הקשרים שונים מתוך חייה האישיים, מן הנעשה 

בחברה וציטוטים מתולדות האמנות. העבודה "ללא כותרת" היא טריפטיכון בנוי לגובה מקנבסים לא 
שווים. שכבותיו מצטברות כמו תל של הזמן, אך הזמן בו שטוח ופונה לכל הכיוונים. הוא מאגד 

ומייצר חוויות של נשיות, אמהות, מחשבות על מקום האמנות עבור אשה, החיים והמוות בארץ. שתי 
דמויות מרכזיות בציור הן "הציירת" ו"העמלנית" - דיוקן כפול המבטא את תמצית הקונפליקט בין 
מעופה של הרוח לכובד החומרי של משימות הקיום הסיזיפיות, מחווה לדיוקן העצמי הכפול של 

האמנית המקסיקנית פרידה קאלו. גפשטיין לוקחת על עצמה את המחויבות להתעסק בהיבטים של 
חברה, ומרכיבה לתוך מרחב הציור דימויים שהיא אוספת - גזרי עיתון, דימויים המצויים באינטרנט, 

תמונות מן הטלפון הנייד - מראי מקום לנושאים שהיא עסוקה בהם. היא בוחנת את היחסים בין 
המרכיבים השונים, מתחילה לתת ביטוי למרחב הפעולה במכחול דליל וחוזרת בשכבות העולות, 
מוסיפות ונוזלות אחת על השניה. העין מתרוצצת בציור, פוגשת מאסות משתנות של צבע, הנחות 

מכחול ומשטחים, ומתעכבת. במובן זה מצליחה העבודה להעביר לצופה דבר מה מן התהליך 
שהוביל אותה. הציור משמש קפסולת זמן המעידה על האופן בו רואה וחווה האמנית את המתרחש, 
את אשר טורד את מנוחתה, ממלא את עולמה, עדות המניחה את הדברים כמות שהם, אך בה בעת 

נשארת בה מידה של אניגמטיות. ובין שלל נושאיה שברון של הלב שהלמותו ספוגה בציור.

דוד טסלר, אמן תושב ערד, מתאר בציוריו תמונות חיים בשילוב של ריאליזם ופנטסיה. מכחולו מיטיב 
לדייק את מושא הציור, ולא פעם הוא משנה את צבעי המציאות ומכניס אלמנטים סימבוליים. 

העבודה "אהבתי למדבר ולאמסטרדם" משלבת שני בתים בחייו של האמן - אמסטרדם בה חי 30 
שנה, והמדבר המקיף את ערד. הציור מורכב משלושה קנבסים הממוסגרים יחד כיחידה אחת. בשתי 

היחידות התחתונות בניינים בארכיטקטורה האופיינית לרחובות אמסטרדם, נוטים על צידם הטיה 
מובחנת. הציור מתחיל בקומות עליונות ללא בסיס הבניין, קצותיהם מטפסים אל הקנבס שמעל 

וביניהם נפרש המדבר. פלטת צבעי הבניינים זהה לצבעי המדבר, אך האיזונים שונים; תחושת 



החומר משתנה, אבל המאסה של כל מקום נוכחת. מורגשת התעלות מסוימת ומעל הנופים שמיים 
כחולים, כמבוך להכנס אליו. השמיים מטופלים בדרך בה מאופיין שיער בעבודותיו, גולש ותופס 

מקומו בציור, לעתים משתרך כענפים ובציור זה משמש שמיים. טסלר, ניצול שואה ממחנה בבלגיה, 
הגיע לאמסטרדם בבגרותו ונדהם מיופיה של העיר. בתי היהודים בעיר הובילו אותו להתייחס לעיר 
העתיקה כאל שמורה שנותרו בה רק אבנים ולבנים. לילות שלמים היה משוטט בעיר, מרגיש שהוא 
הולך בתוככי אמנות עשויה אבן, מדבר ריק. בערד גילה את המדבר וההרמוניה שבו, מחזה אמנות 

בכל אבן וסלע. האהבה המובעת בציור היא לא רק למקומות המסויימים אלא גם לחוויית השיטוט, 
ההליכה לאיבוד בתוכם, על האנרגיות והבדידות שהאמן חווה בם.

רונית מירסקי מציגה בתערוכה שני גופי עבודה הבוחנים ייצוג של אמת וזיכרון באתרי הנצחה. 
הראשון "כחול פרוסי" והשני "באב אל וואד", כל אחד בדרכו הוא מסע בעקבות טאבואים שנטמעו 

באתוס הציוני השואה והתקומה. שניהם חלק מגוף עבודות נרחב העוקב אחר הבניית זיכרון 
פרוסתטי - מושג שטבעה חוקרת התרבות האמריקנית אליסון לנדסברג, המנתח כיצד אירוע היסטורי 

נחווה כאירוע אישי על אף שהפרט לא חווה אותו, ומגבש זכרון "תותב" שנחווה דרך ערוצים 
תרבותיים ומעורר למודעות חברתית מסוימת. 

סדרת העבודות "כחול פרוסי" היא עיבוד של חווית האמנית במחנה ההשמדה מיידנק, בעומדה מול 
קירות תאי הגזים המוכתמים בכחול המצוי בגז הציקלון B. העקרון המנחה בעבודה הוא הרצון 
לבחון את גבולות המרחק שניתן ליצור מהאירוע האמיתי, ואת היחס בין האירוע לייצוגי הזיכרון 

המתרחקים ממנו. העבודה בנויה שלבים: החלק הראשון בסדרה הוא ציור מופשט עשוי בטון 
מעורבב בפיגמנט כחול; את טקסטורת הציור, המאופיין בבליטות, העתיקה האמנית בעפרון על נייר 

משי; מהתעתיק "הטופוגרפי" יצרה פלטות מתכת, שצרבה בחומצה להדפסים. ההדפסים, שרמת 
האקספרסיביות בהן עולה מצריבה לצריבה, מתעדים את תהליך הורדת שכבות ההגנה, אותו ניתן 

לראות בבליה המחוררת את הפלטה. 
שתי עבודות הזרים המוצגות בתערוכה, הן חלקים מגוף עבודות רחב העוסק בייצוגי תרבות 

ההנצחה הישראלית. "זר זכרון 1" הוא תבנית ליציקת זר הנצחה עשויה סיליקון. הזר, המייצג 
בעדינות מדויקת את פרחיו המתים, מאופיין בתכונות החומר הלא ממלכתי: המעטפת החיצונית של 

גלגל הגומי לבנה והפנימית ורודה, תנועתו מגושמת והוא כבד בצורה מפתיעה. "זר זכרון 2" בנוי 
מיציקות בטון של פרחים שהונחו באנדרטת פורצי הדרך לירושלים. הן מסודרות במעגל - מערך טקסי 

של כמו מאובנים הנושאים על גבם טבע ומוות. השבריריות מעוררת התפעמות, כמו גם מבט מובחן 
על ייצוג הפרח שהיה, וכעת הוא מדומה, אפור ומוגבה. מעוררת מחשבה כיצד המבט המקבע הפך 

טבעי בעצמו.

אבנר פינצ'ובר, אמן היוצר במקביל במספר מדיות, המשאילות מתכונותיהן אחת לשניה. 
 האקספרסיביות של יצירתו מהדהדת את השפעות יחסי הגומלין ביניהן באסתטיקת עבודותיו. 

בעבודת הוידאו "פלורסנט" משחזר פינצ'ובר הטחה של נורת פלורסנט כנגד קיר, פעולה שנהג לעשות 
בנערותו. הזיכרון האצור בגוף הוא המניע לפעולה העכשווית, ושחזורה נעשה באמצעות יריית נורה 

מתוך תותח לחץ אוויר. נורת פלורסנט היא נורת פריקה, והאמן עושה בה שימוש סקרני המוביל אותו 



לגילוי מופעים של שבירּות, התאיינות ופריקת מתח. היא מזוהה כתאורת מוסדות, דוגמת כיתות, 
מחסנים, מפעלים, מקומות בהם יעילות וחסכנות הצריכה חשובות יותר מאיכות האור. צורתה 
הארוכה, בשונה מצורתה המכונסת של נורת ליבון, הופכת את ההתנפצות לתהליך מתמשך של 

קריסה. רצף הוידאו מורכב משלושה חלקים - השקט או המתח שנבנה לפני ההתרסקות, רגע 
הפגיעה הוא ההתרסקות עצמה, ולאחריה התפוררות האובייקט לנשורת חלקיקים ונצנוצים. 

מובחנות מבנה זה מועצמת בהילוך האיטי מאוד בו הוא מצולם (3,000 פריימים בשניה, לעומת 24 
פריימים בצילום רגיל). האור הגלום בגוף התאורה לא מבוטל כי אם משוחרר מהנורה המגדירה 

אותו. העבודה מכילה מועקה אפורה, מונוכרומטיות המקרינה על הקיר מעשה הרס ידי אדם, כמו 
גם פליאה, מול חוקים פיזיקליים שלהדיוטות נראים כמעשי קסמים. שכבת הסאונד, שנוספה בזמן 

עריכת העבודה, מדגישה את ההתפעמות מול הרסיסים של מעשה הבריאה התוקפני. מעשה שיש בו 
תום פוטנציאלי, לפני הקריסה למשמעות, המטיח/מתיך יחד הרס ויופי.

תודה לטלי הורוביץ על דיוק המונחים הגיאולוגיים


