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ניכר כי הרישום 
נובע מתוך 
ההנאה לשמה, 
ללא מטרה 
מסוימת, אלא 
מאפשר לתת 
מודע להתפרץ, 
ומתוך כך נוצר 
ומתגלה הדימוי

הקפוסטה שאני מכירה הוגשה לי בילדותי בפתח תקוה, אצל 
שכנה רוסייה. היה זה כרוב חמוץ־מתוק ממולא, שבצדו הוגשו 
כל מיני ירקות דוגמת בלינצ'יקי, פילמני ובורשט. השבוע 
יעל  התוודעתי לקפוסטה אחרת. בגלריה שי אריה מגישה 
בלבן "קפוסטה" של רישומי רפידוגרף חדשים, סדרת עבודות 
מינוריות, קטנות ממדים, רישומי עט על גיליונות נייר בגודל 

אחיד. הן מוצגות חפות ממסגרת.
העבודות האלה של בלבן, העדינות כמלאכת רקמה עמלנית 
מיחידות  בנויות  הן  העין.  את  מייד  מושכות  ואובססיבית, 
קטנות, צפופות וכמעט זהות. לולאות ומבנים קשורים יחדיו 
אורגנית.  אמורפית,  צורה  לכדי  הדימוי השלם  את  יוצרים 
אחד  ונמזגים  לזה  זה  הסמוכים  המעוגלים,  הקווים  רישום 
כהמשכו של השני, יוצר דימוי מתפרץ, כזה המעורר אצלנו 
את הרגש ואת מערכת האסוציאציות ומפעיל את התת המודע 

כדי לזהות ולהגדיר את הדימוי.
הרישום של בלבן אינטואיטיבי, רפיטטיבי ומופשט לכשעצמו, 
אך כיוון שכמעט תמיד בעבודותיה מהדהדת גם הביוגרפיה 
של האמנית ושל משפחתה, מתעוררת אצלי השאלה האם 

אוטו על  רומזת  הרוסי(  )הכרוב  הזו  הרישומית  ־הקפוסטה 
ביוגרפיה ועל שורשים רוסיים? או שיש כאן את העונג לבדו, 
העונג שברישום האוטומטי של היד המשוחררת ללא מחויבות 
למסר, לשליחות או לדבר אחר? אין כאן בתערוכה זו טרגדיה 

משפחתית; לכל היותר כרוב, מלאך או קסם.
יעל בלבן מסומנת כיום כאחת האמניות המעניינות יותר שיש 
כאן. האמנות שלה נעה בין שני קטבים המשולבים זה בזה: 
האוטוביוגרפיה  מתוך  ליצור  הצורך  את  לה  יש  אחד,  מצד 
האישית ומתוך תחושת שליחות, ולבטא באמנות טרגדיות 
סינתזה  עבורה  משמשת  והאמנות  משפחתיים,  וסיפורים 
לסיפור האישי שאותו היא רוצה לחשוף, כוח שבאמצעותו 
לימודיה  בתחילת  )כבר  שנעשו  העוולות  את  לחשוף  ניתן 
במדרשה לאמנות הציגה בלבן בתערוכה חתימת יד העשויה 
מפוליאוריטן מוקצף, הנושאת סיפור משפחתי כואב. החתימה 
היא וריאציה אמנותית לחתימת הפקיד הרוסי שחתם על מסמך 
ושלח את סבה להורג. חתימת הפקיד הרוסי נהפכה לחומר 
ביד היוצרת ולדימוי בתוך השפה החזותית שלה(; ומצד אחר, 
ישנם מקרים, כמו במקרה זה של רישומי "קפוסטה", שבהם 
היצירה של בלבן חפה משליחות.  ניכר כי הרישום נובע מתוך 
מהנאה לשמה, חפה ממטרה מסוימת, ומאפשר לתת מודע 

להתפרץ, וכך נוצר ומתגלה הדימוי. 
בד בבד מוצגת תערוכה נוספת של בלבן - "מארי אנטואנט"  

- מיצב רישומי בבית קנר שבגלריה העירונית של ראשון 
לציון, באוצרותה של אפי גן. 

העבודות בתערוכה זו נעשו על גבי לוחות מזוניט גדולים, 
ליצור  בחרה  בלבן  סרוגים.  עט  רישומי  התפתחו  שעליהם 
דימויים הנובעים מתוך ההתייחסות לעבר, לטרגדיות ולעיסוק 
בזהות, אך חיברה אותם יחדיו באופן חדש אל ההיסטוריה 
המקומית של הבית שבו מוצגת התערוכה. כך נוצרו דימויים 
של חצבים, פרחים אורגניים ורישומי ידיים וגופות חדשים, 
כרותי ראש; אבל מתוך חיבור וריקוד. מתוך התייחסות חדשה 
ומקומית זו, קיבלו הדימויים מיעל שמות ישראליים, כדוגמת 

"הורה היי", "בנות ציון", "חושחש" וכדומה. 
כאמור, המיצב מכיל דימויים טעונים הנושאים חלק מהמטען 
האוטוביוגרפי של האמנית כשליחות אינפורמטיבית, למשל 

־עבודת הדיפטיך שעליה צורת מגן דוד. בטקסט הנלווה לתע
רוכה כותבת האוצרת אפי גן: ")באחד מגלגוליו הקודמים שימש 
בית קנר כ'בית רפואה' - מקום שאליו הובאו גופות הנופלים 
בקרבות באזור, ואחר כך שימש כבית למגן דוד אדום(. המגן 
דוד הוא הקסגרמה, כוכב בעל שישה קודקודים, סמל יהודי 
)ולא רק יהודי(, ובישראל זהו סמל לשרותי ההצלה. ברישומים 
נוספים בתערוכה מופיע הכוכב האדום והוא מתייחס גם אל 
מקורותיה של בלבן שעלתה מרוסיה כנערה צעירה )תזכורת 
לכוכב האדום ברחבת הקרמלין(. המגן דוד מחולק לשניים והוא 
עשוי רישומי גופות נשים מפותלות, מסתרגות, כשבמקומו של 

ציור ראש, מסתרגים ומסתלסלים רישומי עט". 
ובהתייחסות לעבודה אחרת - "מרי אנטואנט" - הנושאת את 
שם התערוכה, כותבת האוצרת: "'מרי אנטואנט' היא עבודת 
המרתקים  חייה  תהפוכות  שבמרכיבי  נדמה  גדולה.  רישום 
סמויים,  קשרים  מתקיימים  אנטואנט  מרי  של  והטראגיים 
הפוכים ומאתגרים, אל מרכיבי חייה של בלבן. מרי אנטואנט 
לא היתה בובת פאר נוצצת שצעדה אל הגיליוטינה, אלא אשה 
גאה המודעת לעצמה ונושאת את גורלה בשלווה ובקור רוח. 

־הגופות המשתרגות והולכות, שלובות רגליים, פעורות, מחו
ררות, מחוללות כבנשף ובו בזמן פגועות, צרובות, חסרות 
פוצעות עצמן  מחזיקות,  אנטואנט, מתקיימות,  כמרי  ראש 

החוצה לעברנו".
שתי התערוכות מעידות כי יעל בלבן בהחלט מצליחה לשלב 
את האמוציונלי עם השכלתני, לשמור על רישום רווי רגשות 

־וסודות, ולקיים מתח סמוי בין קווי הרישום העדינים המס
תלסלים והשבריריים, המספקים עוצמה רגשית, ובין הדחף 

להעלות באמצעותם זיכרונות אלימים וטעונים. 

יעל בלבן, "קפוסטה". שי אריה. עד 2.12 )שיח גלריה: שבת 

.)12:00 ,20.11

יעל בלבן, "מארי אנטואנט". בית קנר, ראשון לציון. עד 

.)11:30 ,12.11 ו'  25.11 )שיח גלריה: 

דו קוטבי
שתי תערוכות של יעל בלבן משלבות בין 

האמוציונלי והשכלתני

"קפוסטה"
נורית טל־טנא

אמנות
"מארי אנטואנט"


