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 דבר המערכת  

 רות בנג'ו 

ג צעיריםשלישי  ליון  י זהו  אמנים  של  אומנות  תערוכות  של  תערוכת  נהתחל   .בסדרה  עם    een Tו 

יאיר  מתלמידי ביאליק רוגוזין בהובלת איילת קסטלר, נפגשנו עם האמן הצעיר      42בגיליון    נעורים

בחודש    עם תערוכתו פרחים זהובים והנה נזדמן לי לפגוש   53הן במקום תפסן והן בגיליון    בנימיני

בעוד תערוכה של אמנים צעירים ומוכשרים  ) אחיינית שלי(  דרך אליה הייסר מירושלים  יוני האחרון  

בירושלים הניסויי  הספר  בית  של  אומנות  זמן   .במגמת  העת  לכתב  לתרום  היה  הראשוני    הרעיון 

ה  התגלגלש  , ומתוך שיחהולבסוףכבר עשתה בעבר לאורך כמה גיליונות,  את יצירתה כפי ש  תפס"ן 

עלה   המורה  תה  להזמנ  הרעיוןבנינו  של 

נענו   אשר  הצעירה  והקבוצה  עופר  יונת 

מלא    , בשמחהלהזמנה   ובאמון  בנדיבות 

ל מסרו  תפס"ן  ובכך  זמן  העת  את   כתב 

מתוך  יצירותיהם.   לפספס  אפשר  אי 

אשר   השונים  החומרים  את  התערוכה 

ובנחישות,   בפקידה  המילים  נבחרו 

, כמו יצאו מפיו של  עבודהשנכתבו לצד כל 

והמחשבה מאחורי כל ציור,    ,הגוף המוצג

זמן  במשך  צעד  צעד  שנבנו  תמונה  פסל, 

אחד  יחיד כל  מה    עבור  כך,  בתוך  ואחד. 

זו הנו האופן שבו הזמן    שבולט בתערוכה 

בכל   מה  מופיע  השונותעבוד אחת  כל  ות   .

סינגולרי   זמן  מייצגת  מהעבודות  אחת 

דהאן  .  אחר גבריאל  שאמר  כפי  אז 

 בתערוכתו של יאיר בניימיני: 

אלה  ו"הא את  אלה  מזהים  מנים 

נוכל גם אנחנו להחרות  ו  מנים"  וכא אשר 

לאחר   שאנו    קריאתנואחריו   לומר   כדי 

היותם    הסינגולרי בזמן  תומכים   של 

 מנים. וא
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 2022תערוכת מגמת אומנות, בית ספר ניסויי ירושלים, 

 יונת עופר  

  .שנים רבות אני מלמדת ומגישה את תלמידי אמנות בניסויי לבגרות, במהלך כתות י' וי"א

   .בציור עבורי זהו זמן של לימוד השפה, שפת האמנות, טכניקות שונות ומגוונות

התלמידים את רעיונותיהם   ויתפתחו, יפתח והתרגשות לאן ואיך   ה ציפייכל שנה מחדש, אני מלאת 

רעיוניים/ תרגילים  נותנת  אני  הסדנה  בשיעורי  לדוגמא    -םקונצפטואלייביצירות האמנות שלהם. 

השנה  י"ז ועוד.....לאורך  מהקשרם"  שיצאו  גוף  "אברי  הסבך",  מתוך  "לצאת  ילדות",  כרון 

  מייצב, ציור,  שיבחרו )צילום,    לתרגיל, בכל דרך בקשו להגיש עבודות המתייחסותהתלמידים הת

 ית ליבו מבחינה טכנית.י ונט מחשבותיו, שותיו,יג  וידאו וכו'(, כל אחד ע"פ הבנתו, פיסול,

 לפעמים עבור התלמיד/ה התרגיל היווה גירוי ראשוני על מנת ליצור את עבודת הגמר שלו. 

הליווי   הוא    האישי, עבורי  האמנות  בשפת  והשימוש  גילוי  של  בסוג  המסע  עם התלמידים,  השיח 

 . תומעניינויפות   מרתק! גם כאשר כולם התייחסו לאותו תרגיל היצירות היו שונות מגוונות,

עם עולמות עשירים    דעתניים,  מוכשרים,  משקפת חבורה של תלמידים, 2022תערוכת הגמר של י"ב  

 למד וללוות אותם בתהליך הזה.ומרתקים והיה לי העונג ל

ומוכן ללכת עם הרצונות של התלמידים, שלא  -ס הניסויי שלנו, מאוד תומך ומעודד "לשמחתי ביה

. כך למשל, לחפור ברצפת חללי התצוגה  ת ספרוהגיוניים למקום כמו בי  נוחים,  תמיד שגרתיים, 

לסגור חללים במיוחד לעבודה  להוציא בלטות וליצור בורות על מנת להציב עבודות של תלמיד, או  

 ל צריך לחזור לקדמותו(. ו או להדביק ולקלף אותם, ....)בסוף הכ  של תלמיד, לצייר על קירות,

 של התלמידים  והמחויבותאני מקווה שניתן להתרשם מהתמונות ולו במעט, מהעושר הכישרון 

 ליצירות האמנות שלהם. 

זמן תפס"ן ומודים על ההזדמנות שנתנה להם  התלמידים שמחו מאוד להציג את עבודותיהם בעיתון  

דרך הדודה של אליה הייסר שללא ספק היה הקשר שנתן להם תחושה טובה למסור את עבודתם  

 ועדותם.   
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 ציור גדול  

 2022, ירושלים  אידריסומעיין בונה 

  

החלק  הכי קשה בתהליך העבודה שלי היה להתחיל.  

לא הצלחתי לחשוב על רעיון מספיק מרשים, מספיק  

 מעניין, מספיק יפה.  

הייתי מעבירה שיעורים שלמים בלי לעשות כלום כי לא  

הצלחתי להחליט על רעיון אחד, ובאיזה שהו שלב  

החלטתי פשוט להתחיל עם רעיון אחד שהיה לי שלא  

הוא האחד, אבל כבר רציתי להתחיל  בהכרח ידעתי ש

ליצור. כל תהליך הציור )בעיקר של הציור הגדול שלי(   

נעשה ללא תוכנית מדויקת, בלי תמונה ברורה, ועם  

הרבה החלטת ספונטניות שנעשו על הדרך. לעבוד  

ממה   בצורה הזאת עשה את החוויה יותר מאתגרת

שהיא הייתה צריכה להיות, אבל זה הכניס הרבה יותר  

עניין והתרגשות לתהליך. היה לי קשה מאוד להתרכז,  

   קשה עם כמות השעות שהייתי צריכה להקדיש

לציורים ועם ההחלטות הבלתי פוסקות, אבל נעזרתי  

בחברות שעברו תהליך דומה, הרבה שוקולד ובעיקר  

מוזיקת טראנס שגיליתי שעוזרת לי להגביר קצב  

, אני  כל שעבר הזמן, ויצאו שונים מהציפיות שהיו ליוהשתנו כ  התפתחומשמעותית. הציורים שלי 

מרגישה שהייתי יכולה להמשיך ולשפר אותם בלי סוף והיה לי קשה להחליט מתי אני סיימתי,  

  נהניתיואני עדיין לא רואה אותם גמורים לגמרי אבל אולי זה היופי בהם. לסיכום, סבלתי המון, 

 ב.  קצת ואני לא אעשה ציור כזה גדול בזמן הקרו
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 תאי קובץ  

 2022ירושלים,  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

בתוך מסדרון צר ודחוס בפס קול,  הייתהמיצג העבודת 
, וידאו, תמונות, אורות, צבעים זרחניים, ריח סיגריות

 האהובה אפסלים, מזכרות…. לזכרה של סבת

 עמית שליו אליעל

 ללא תמונה

 
 Surroundקפסולת הרגשות היא מיצב המשלב מערכת 

Sound  בו מושמעים קטעי סאונד מקוריים שנוצרו

במיוחד למערכת זו. כדי לחוות את החוויה שהמיצב מציע, 

נכנסים אל הווילון, מתיישבים בכיסא ומקשיבים 

 לסאונדים המתנגנים בחושך.

בתוך חדר תלויה הייתה  -אצל עמית אין תיעוד לעבודה 

וראשו היה  כיסאופסת קרטון גדולה, הצופה התיישב על ק

, כשמסביבו מסכים שחורים המבודדים הבתוך הקופס

 קשוב לקפסולת הזמן.-אותו מהסביבה, הצופה 
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 עץ הלימונדה  

   2022זמיר אסטרחן, ירושלים 

  

שמי זמיר אסטרחן, ולעבודת הגמר שלי  

באמנות קראתי "עץ הלימונדה". איני בטוח  

למה קראתי לעבודה כך. כלומר, אין לשם זה  

משמעות מיוחדת, אלא שהדימוי אשר יצר  

הפסל בראשי, התקשר לי עם הביטוי עץ  

  הלימונדה.

  

העבודה על הפסל ארכה זמן רב. זמן ארוך  

ממה שאני רגיל. מקטע זמן ארוך זה חשף  

אותי להיבטים חדשים באמנות. הרגשתי  

לו אני הוא  פתאום מקושר לפסל. הרגשתי כאי 

ענף שאני   ניהעץ והעץ הוא אני. הרגשתי שא

מוסיף לפסל, אני והעץ בכלל מגדלים יחדיו. זו  

הייתה חוויה יוצאת מן הכלל כי מעולם לא  

 הרגשתי כה מקושר לפסל. 

מנגד, מתוקף אורך הזמן, היו רגעים רבים  

בהם לא רציתי לעבוד על הפסל. היו רגעים  

עומל כל כך הרבה  רבים בהם הרגשתי שאני 

ח לעץ. רציתי  וזמן ללא תוצאות. לא היה לי כ

כבר לעסוק בעבודות אחרות. והיו לי עוד  

כניות... רציתי להספיק להכין עוד פסלים.  ות

ולמה לוקח לפסל הזה כל כך הרבה זמן  

  להיבנות? הרי זה היה פשוט במוחי.

עץ הלימונדה הוא פרויקט האמנות הכי גדול שביצעתי. איני                                                           

יודע מה אני חושב עליו בתור עבודת אמנות. אמנם, בשלב זה, 

זה לא העיקר מפני שעבורי מסמל הפסל הרבה. כעת אעשה 

הפסקה מאמנות ואולי בעתיד אחזור, אבל את עץ הלימונדה 

    תמיד אזכור.
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 התפשטות 

 2022ירושלים,   , וולמהיונתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 

 

 

 

 

      יונתן יצר ועבד על מחשב ישן והמשיך ליצור דימוי 
 פיוטי על הקיר

 העבודה נעשתה על חלקים של מחשב מפורק
ועל הקיר המשיך עם עיסת נייר וצבע אותו 

 .בספריי
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 מחשבות          

 2022ירושלים,  ,שירי קידר

 

בעבודה שלי בחרתי להתמקד 

ופחות בניסיון טעייה ובניסוי 

לעשות משהו ״מושלם״  

  ליהנותומייאש. רציתי  

מהתהליך ולתגמל את  

הרצונות והרעיונות שהיו לי  

דרך ההזדמנות המיוחדת  

שהייתה לנו במגמה ליצור  

ולהתעסק. לא היה לי נושא  

אחד בו בחרתי לעשות את כל 

העבודות שלי אבל כן רציתי  

ליצור ולהוביל לדברים באופן  

  טבעי במטרה לשקף את  

איך שלי ולהראות המחשבות 

ה געית הפכ ר מחשבה תחושה 

 ת. וחשימליצירה  
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 ערכי חליפין 

 נמרוד סלע 

 2022ירושלים,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. פיותוושקנרות  טפטוף, פקקי בקבוקים, ומחזרנמרוד יצר 

 לביטוי באמנות יומיומייםהתנסה בשימוש בחומרים 
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 זכרון ילדות 

  
 2022ירושלים , ,מיכל כץ 

 
 
 
 
 
  

 

  

 

הפרויקט שלי התחיל במשימה 
כיתתית, התבקשנו בכיתה ליצור 

ב״זיכרון   יצירה כלשהי שקשורה
מי שעלתה לי לראש  ילדות״,
היא אחותי הקטנה, כל  ראשונה

הילדות שלי הם איתה,  זיכרונות
כל חוויה, כל רגש, כל קושי, כל 

 בכי, וכל צחוק. 

 אז ציירתי תמונה שלנו מהילדות.

בהמשך, החלטתי ליצור עוד כמה 
סבתא רבתא  תמונות בסדרה,

שלי, שהשפיעה רבות על הילדות 
שלי ועל הדרך שבה גדלתי, היא 

לימדה אותי הרבה ותמיד הייתה 
שם בשבילי. וכמובן אמא ואבא 

שלי שהם חלק בלתי נפרד 
 .מילדותי
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 ארבעה ציורים 
 

 2022ירושלים,   דניאל סוקולוב,
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
דניאל, ציירה ארבעה ציורים, שהתחילו מתרגיל שניתן 

 כרון ילדות"יבכתה "ז
עפרונות  כל ציור מצויר בטכניקה אחרת פנדה, טושים,

 .צבעוניים, ועיפרון רך
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 על הקיר   קולאז'
  

 2022ירושלים, , רמה גלעדי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
' ז' חומרי/צבעוני, קולאזקולא הקיר,' על זקולא רמה יצרה

ליצירות קולנוע, לעולם  מנים,ומחוות לא של חברים,-רגשי
 פנימי עשיר
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 עקירת מקום מזהותו

 
 2022, ירושלים  נועם נודלמן

 

 

מהחוויה   רבות  הושפעתי  זאת,  בתערוכה 

בידוד   של  תחושה  הקורונה,  בשיא  שלי 

 שהיה,  וריקנות. זיכרון דועך ממה

העבר.  של  והתוססים  השוררים  מהחיים 

אך   דבר,  אותו  חוו  צילמתי  בהם  המבנים 

לפני הרבה  מצאו    דווקא  חלק  הקורונה. 

אך   לאחרונה,  שופצו  או  חדש,  שימוש 

בעבר,   היום.  עד  נטושים  נשארים  השאר 

אילו וחיים,    מבנים  תרבות  מרכזי  היוו 

מלאי תנועה ואנרגיה. זה במשותף למספר  

שנסגר עסקים  של  הקורונה.רב  עקב    ו 

 כלומר, עקירת מקום מזהותו.

 

Dust and Glory  

 

 אל תורידי את הכוסות והצלחות 

 מן השולחן. אל תמחקי 

 את הכתם מן המפה! 

 טוב כי אדע:

 חיו לפני בעולם הזה;

עמיחי, מתוך הוראות  )יהודה 

 ( למלצרית

זו, התמקדתי בעיקר  בתערוכה

במבנים נטושים, מבנים שפעם 

אחוזות מפוארות,  היו אולי 

ואושר, שבו   חללים של עושר

אנשים צחקו, בכו, חלמו  

חלומות, וגם, סתם שתו, אכלו,  

אולי לפעמים שמחו עם מי  

 שסובב אותם, 
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אך   ובדידות.  צער  של  רגעים  חוו  ובטח 

בחורבנם,   עומדים  אילו  מקומות  היום, 

  בודדים ונטושים, אך תזכורת לכך

 שחיו כאן אנשים לפני; 

מונות אילו הייתה ליצור תחושה  כוונתי בת

של ריקנות וניתוק. כלומר, שחלק מהמקום  

אילו היו הומי אדם,    נלקח. בעבר, מקומות

ננטשו   הם  מתישהו  אך  וחיים,  תרבות, 

 ונשארו ריקים, וכנועים לזמן.

חוו   אנשים  הרבה  הקורונה,  בתקופת 

ואולי   חברתי,  בידוד  ניתוק,  של  תחושות 

 ם,החוויה החזקה ביותר שהחיי

כפי שקודם היו, כבר לא יחזרו, כמו שרוב  

החיות מן  איבדו  הם  שצילמתי    הבניינים 

כיום ועומדים  לא    שלהם  ואולי  בשיממון 

מהתמונות   בחלק  אבל,  יותר.  ישתקמו 

ניסיתי להראות שגם מתוך ההרס לפעמים  

ימצאו    צומחים חתולים  חדשים:  חיים 

ימצאו   וצמחים  קרועה,  כורסא  על  נחמה 

 הסדקים בבטון.את דרכם בין  

בין   מסע  הייתה  זאת  תערוכה  עבורי, 

 ההריסות והתקווה, בין חלומות שהתנפצו ותקוות חדשות שצומחות, בין 

הצופים   אתכם,  להזמין  רוצה  אני  לפני.  אילו  במקומות  ועבדו  חיו,  שהסתובבו,  אנשים  לדמיין 

 היום. למסע שלכם בין הפאר של העבר לבין האבק של   והצופות, לצאת גם

 

ליפתא,   צילמתי:  המקומות בהם 

ומשטרת  המוכתר  )בית  גוש  אבו 

מגורים  טראטג )בתי  מוסררה,   ,)

המקומות נבחרו בשל   נטושים( כל

של   הרעיון  את  מייצגים  היותם 

המתח בין החיים שהיו כאן ואינם  

  חדש יצמח.  לבין התקווה שמשהו
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 גוף, שפה, חומר

 
 2022ירושלים  ,מאיה לביא 

 
 

העבודה שלי מורכבת משנה שלמה של ניסיון למצא על מה 

שהייתה   ינהל . התחלתי בעבודת הפלסטאני רוצה לעבוד

חלק מתרגיל. הייתי תקועה והרגשתי מקובעת מבחינת  

חומרים, ודרך העבודה שחררתי הרבה את הדיוק  

והפרפקציוניזם שאני נוטה אליו. בעבודותיי אני נוטה לא 

לשים לה לפרופורציה. כאן, מכיוון שמדובר ברהיטים  

, ישנה הבלטה  ובציור מאוד לא מופשט מבחינת הדימויים בו

מרגע סיום עבודה זו   ל לחוסר הפרופורציה.וביטוי גדו

, ספוג  פהתחלתי לעבוד עם חומרים לא ציוריים כמו סלוטיי

 וקרטון.

אהבתי את חוסר האסתטיקה בחומרים האלו והניסיון  

ליצור דווקא איתם עבודות מסודרות ומאורגנות )לפחות 

אצלי בראש(. הקווים והגריד הפכו חלק מרכזי ובלתי נפרד 

י. אפשר לראות ששחור לבן נמצא כמוטיב  מהעבודות של

 חוזר, ובמקביל שימוש רק בצבעי יסוד.  

לאחר יצירת רוב העבודות, החלטתי שאני רוצה לסיים  

גדול יותר ובניתי את דמות האשה מגבס. רציתי  בפרויקט 

להציג את אחת  

הדמויות שאני תמיד  

נוטה לצייר בגודל אשה  

אמיתית ואפילו ענקית.  

אוד  גם עבודה זו מ

. גודלה העצום  מעוותת

  עשויהוהחומר ממנו 

מדגישים את חוסר  

 הפרופורציה. 

תהליך העבודה היה לי מאוד פרקטי וקשה, אני רגילה לצייר  

 בצורה אינטואיטיבית ומהירה, כך שנאלצתי להיות סבלנית.

בסופו של דבר אני מציגה חלל עם עבודות שמבחינתי  

 משלימות האחת את השנייה. 
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 של ילדות   םאובייקטי

 2022, ירושלים גאיה טליאס 
 

פרויקט הגמר שלי התחיל מתרגיל בכיתה  

שעסק בזיכרון ילדות. ידעתי שבעבודת  

הגמר שלי אני רוצה להשתמש במגוון  

ולעבוד בטכניקות מגוונות,    חומרים שונים,

 היה לי כיוון מעבר לכך.אך לא 

במהלך התרגיל בכיתה התנסיתי בהדפס  

הלינוליאום שתפס את תשומת ליבי.  

המשכתי לחקור את ההדפס, והדפסתי על  

גבי משטחים שונים, ביניהם נייר, בד ושקף.  

התעניינתי בשקפים במיוחד, והחלטתי  

  שאני רוצה לפתח את הפרויקט.

יים  בעבודתי יצרתי סט שמיכה וכרית, שבנו 

בבסיסם משקפים. על השקפים הדפסתי  

תמונות ילדות, והוספתי רקמה, ציור,  

  וטקסט של פרטים שונים.

את השקפים האינדיבידואליים תפרתי כך  

שיצרו יחד שמיכה אחת גדולה; תהליך  

  אשר היה סיזיפי ומאתגר.

קט ציורי  את השמיכה החלטתי לאחר התייעצות, לתלות כסוג של ״שמיכה מרחפת״, ולא כאוביי

 אנכי כפי שחשבתי שאעשה בהתחלה. 
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 מן החומר אל הגוף 

 2022ירושלים,,עמרי זמל 

 

עבורי, העבודה הייתה בגדר מסתורין גדול, גם בתהליך, גם בהקמה ואפילו עכשיו כמה חודשים  

  אחרי ההורדה.

בתוכי, לפעמים  פעמים רבות הרגשתי שדרך היצירות אני רוצה "לשפוך" או לספר את מה שיש 

הסיפור היה רק בשבילי ולפעמים נועד גם בשביל אחרים. בפעמים אחרות, לא ידעתי מה אני  

מדי פעם נבנה תהליך   -עושה מול הדף, או חומר אחר, קשקשתי, מעכתי, עצמתי עיניים וציירתי 

ומתוך החוסר משמעות שהיה בחומר התגלה בו משהו, והיצירה התפתחה ל" סיפור" שלי,  

עמים כלום, רק קשקוש שנמשך כמה דקות או כמה שעות, עם משמעות או בלי, אולי הוא  ולפ

 נמצא בתערוכה ואולי לא. 

בעקבות שיחות עם יונת   

המורה לציור, הבנתי שיש  

משהו חזק בתוכי שרוצה  

לנסות להציג את הציורים  

והעבודות בפני עוד  

אנשים. נכון, לא תמיד  

רציתי... לפעמים ממש  

ה החלטתי  לא, אבל הנ

להקשיב לחלק הזה  

שביקש שישמעו אותו. אז  

שהחיינו וקיימנו והגיענו  

  לזמן הזה.
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 לתפוס את הרגע 
 

 מים, זכוכית, פלסטיק, עץ, גואש, סיד
 

 2022, ירושלים נדב אנגרט

 
להירדם,  גרנו ליד הים. כשהיה לי קשה    מאז שהייתי ילד קטן אהבתי מאוד מים. כשהייתי תינוק

לגור בירושלים הקשר    לטיול בחוץ והייתי נרדם לצלילי הגלים. למרות שעברנו  היו לוקחים אותי

 קם לפנות בוקר כדי להגיע לים.  שלי לים המשיך. אני גולש גלים וגם

שבורות. התחברתי אל החומר, ומצאתי    במהלך העבודה בסדנה השנה מצאתי ארגז עם זכוכיות

ולפעמים מנצנצים. למים אין    מים. גם המים וגם הזכוכית לפעמים שקופיםלבין ה  קווי דמיון בינו

רציתי ליצור זרימה, ולהראות את השילוב של   זכוכית צורה ייחודית משלו. צורה קבועה ולכל שבר

 והמעבר ביניהם טבעי וזורם. החומרים השונים. כל רגע נראה שונה מזה שקדם לו,  האור עם

 והמשכיות. יש כל הזמן זרימה אין נקודת התחלה ואין סוף, 

  ניצבים בדרכם. מים תמיד מוצאים את הדרך, לא משנה אילו מכשולים
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 נופים פראיים  

 2022ירושלים, , ירמי אלעזרי 

  

במגמת  שלי  הגמר  בעבודת 

שכולל   מיצב  הכנתי  אומנות 

צבעוניים  נופים  של  דימויים 

קערות   באמצעות  המוצגים 

של  שכבות  ועליהן  קרטון 

פלסטלינה. את הקערות הצגתי  

באופן   אותן  ומיקמתי  בחלל 

להסתובב  יוכל  שהצופה  כזה 

ולהתרשם  ולהתבונן  ביניהן 

מבט.  נקודות  מיני  מכל  מהם 

ת על רצפת  הקערות עצמן יושבו

ונראה   שונים  בגבהים  החדר 

שהן צומחות מתוך רצפת החלל, כיוון שממש טמנתי  

אותן בעומק הרצפה. המקור של הרעיון של העבודה  

באלפים   בטיול  לי  שהייתה  מיוחדת  מחוויה  הגיע 

האוסטריים. באותו יום טיול בחיק הטבע הוקסמתי  

העבודה   ובמסגרת  והצבעוניים  הפראיים  מהנופים 

איזה חזון "להביא את אותם הנופים" ארצה.    היה לי

הייתה   שלי  העבודה  פרשנות    פרויקטמכאן  של 

 המיוחדת שהייתה לי באלפים.  לחוויהאישית שלי 
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 מטמורפוזה בפסלי שעווה

 אליה הייסר 

 2022ירושלים, 

 

 

 

ביקרתי   כשנה  לפני  בקיץ 

בתערוכה של האמן השוויצרי  

פישר שם   .אורס  הציג  הוא 

העשויים  אנשים  של  פסלים 

התערוכה  ובתחילת  שעווה 

הוא הדליק אותם, ממש כמו  

אפשר  היה  הזמן  לאורך  נר. 

של  ואיברים  חלקים  לראות 

ליפול,  שהחלו  הדמויות 

פסלים,  אותם  אינם  הפסלים 

הרצפ  על  להימס   ה.  וסופם 

ורך השנה בשיעורי הסדנה לא

את  חיפשתי  באמנות  שלנו 

 .הכיוון שלי, מה ארצה להציג 

ידעתי שארצה לעסוק בדמויות אנשים/דיוקנאות והרגשתי שאני חייבת להתנסות בשעווה. הייתה  

סיונות אחדים הבנתי שלא  ילי פנטזיה ליצור פסלים בדומה לאלה של אורס פישר, אולם, אחרי נ 

יצ לאותה  להגיע  השעווה,   ירה.אוכל  על  ויתרתי  לא  אך  לי,  שהייתה  מהפנטזיה  להיפרד  נאלצתי 

של   תמונות  בחרתי  אלבומים,  מתוך  פסלים.  ממנה  ליצור  שלי  הדרך  את  מצאתי  באמת  ולבסוף 

הסובבים אותי ופיסלתי אותם בשעווה ואת מקצתם חרטתי... חשבתי שארצה להשתמש בתפקיד  

אורס פישר עשה זאת ותהיתי מדוע. חשבתי שהוא בעצם בחר  .  להדליק אותם  -הייעודי של הנרות 

איך לאחר עבודה מרובה על פסל   ט,  להיפרד מהעבודות שלו והמחשבה הזאת העסיקה אותי לא מע

בחירתו לא  ?  הוא מוותר עליו

מאליה,  מובנת  לי  הייתה 

שאני   הרגשתי  זאת  ובכל 

יכולה להתחבר אליה, לרעיון  

הפרידה מהיצירה. אני רואה 

ויתור על הפסלים הנמסים בו

ויכולת  לפרידה  סמל  שלי 

על  התהליך  במשך  לוותר. 

להיפרד  נאלצתי  העבודה 

יותר  אך  לי,  שהיו  מרעיונות 

מהפסלים  הפרידה  מכל 

לפרידות  אצלי  מקבילה 
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הזאת השנה  איתה  שמביאה  הפרידות  ובייחוד  חיינו,  לאורך  אותנו  שמלוות  פרידות  .  השונות 

באופי או במערכות יחסים שלוקחות חלק    אשר באות בעקבות שינויים ממקומות ואנשים, ופרידות  

 .  בחיי

 

 


