
  העתיד בבואךעת 

 אורי "
 

  עשה את דמותך ממשית לפתח דלתי, מתחננת לפניך

 לשולחן מאכליי רעיונותיי, להתגלמות תודעתי, לשיחת נפשי

 מכבדות ומוקירות, אהוב את גופי נשמתי בלחישות מילים, חבק

 טשטש גווני ההווה, צבע את קמטוטי העבר ברוך

 ).טובה פסח( "בבואך העתידעת , דגששים 

 

  .בייסורי געגוע ואבלות, בכאב, נוצרו בדמעממקדת את מבטנו במקבץ יצירות ש, טובה פסח

  .חסרות בחייהאך , משמעותיותדמויות משתתפות בו ה ,שכולבוהישרדות ב, נטישהב, באובדן עוסקהויזואלי של ייצוגים דיאלוג 

 שנתנדם לשבן זוגה האהוב  שבה עם נטישתובבגרותה תחושת הנטישה , בת שנתיים בהיותה פעוטההתייתמה מאם טובה 

 .נוגע בכולנוהקולוסאלי סיפורה הפרטי מתערבב בסיפור . נצח

 

 של בדובר ותשכבות של צבע נמהל. רובו פרי עשיה של שנת אבל, מכלול יצירתה חושף בפנינו גוף עבודות אינטנסיבי מרתק

היא נוגעת . חווית האובדן והשלכותיהבעקבות  ,ייצוג הדמויותועירוב מדיות לשם אופנים ין במשוטטת  כשהיא ,חיפוש מעמיק

  .ם מצבה החדשתידית עהשלמה עלושאיפה  הנצחה, תיעודובמתח שבין  ,החיצונית לפנימיתבמתח בין ייצוג המהות 

 

לאסוף , לאחד מחדש את השלם מבקשתטובה  ,יחדיו שילובםהם המרכיבים שבאמצעות אלה  – צילוםו' קולאז, רדי מייד, ציור

 .גבולות החומר והכאב, אמנית בשלה הבוחנת את גבולותיה. הפצע המדמם ,לאחות ולתפור את הקרע, חזרה את חלקיה

 

 -המאשר את עובדת האל לבן-בשחור ,חלק ניכר מעבודותיה עוסק בדיוקנאות עצמיים המבטאים את כאבה במנעד מונוכרומטי

כרוח , נטמעת בבדמשתבללת ו, דמותה בודדה .כתם וקו מבטאים את מהות עולמה, זניות כמעט ,עבודות מצומצמות .חזור

בין זמן נוכחותו הפיזית של אהובה , לחבר בין הזמניםלעיתים קרועה ונתפרת כמנסה לאחות את הקרעים  .ללא מסה ,רפאים

 .לאיחוי החלקיםהן תביעותיו של החוט  ,לבין המציאות העכשווית

החותמת מופקעת מתפקידה הראשוני , של בן זוגה מוטבעת חותמת משרדית משולחן עבודתו, דיוקנאותיהאחר של בחלק 

 . חותמת כאבלעל מצע הקנבס והופכת 

 

, בהיפוך ,וצב בתהליך סיבוביבן זוגה מיו של רצף דיוקנאות .םידיוקנאות פיגורטיבימביטים בנו  ציור המופשט והמושגילצד ה

ככל שממשיכים ו, וצמתית וברורהע ,דמותו נוכחת, המוביל את הרצף, כאשר בדיוקן הראשון .פעם דמותו מעלה ופעם מטה

עד כי נדמה כי רק עקבות דהויים נותרים לדמותו , עוצמת הצבע ובהירות הדיוקן הולכת ונמוגההרי שלעקוב אחר הרצף 

 .גלגול חיים, מבטא התהפכויות גורלהדיוקנאות כמו צף ר .בכאב כפייהדמותו הפיזית מתרחקת ב ,המתאיידת והנמוגה

 

צילום זה . לעבר בריכה כגבר צעיר הקופץ במרחב השמייםבן זוגה בו נראה  –" הקפיצה"צילום  מוצג, לדמותו בהתייחסותה

 ,על מאלצת אותנודמותו הקופצת המוקרנת אל , למעבר מטאפיזי ,כקפיצתו הפתאומית לחלל אחר ,מעורר קריאה אחרת

דימוי הקופץ מתקשר בתודעתנו ליצירות אמנות רבות המייצגות את עלייתם ". (נשגב"אורי הופך ל ;להביט למעלה ,הצופים

כך למשל הצילום עשוי להתכתב עם צילום קפיצה מפורסם  .אזכורים אודות היטהרות ולידה מחדשלו ,השמימה של ישו ומריה

 .Yves Klein: Leap into the Void)( 1960, איב קלייןהאמן הצרפתי ל ש "הקפיצה אל החלל הריק: "אחר

 



האם האוחזת ן רישומי דיוק מוצגים על מצע עור תוף .לדיוקנאות האם ,לתקופה אחרתבדן חוברים והתהפכויות הגורל והא

פאזל חייה מתעתע , נטישת האם כשברקעמחדש מתעורר של טובה אסון ילדותה , ן זוגנטישת הבבעקבת . בטובה התינוקת

הטומנת בחובה מרחב רגשי מורכב , אותה הסתכלות חבויה, מבט רואה ואינו נראה. תמחודשוהרכבה וכמו מבקש התבוננות 

 .המינורי והעוצמתי, שעשוע וחרדה, סקרנות ופחד, בו נוגעים זה בזה ונפגשים ניגודים כמו חולשה וכוחש

 .כרונותיה כילדה יתומה מאםימבטאת טובה את ז משחק ילדיםהמתפקדות כ" רדי מייד"עבודות  המאכלס' קולאזבאמצעות 

 . מחוררות מוצגות סצנות ילדות רישומיי עפרון ועט על גב מכסי קופסאות קרטוןב

חור בחתול עם ילדה משחקת דמות  קופסת קרטון אחרתגב ועל  ,ּהּבָ באחד הרישומים דמות ילדה בשמלה לבנה וחור בלִ 

  .כמצע ציוריגם הם המשמשים , מזון לחתולים -קופסאות סרדינים מופיעות בין ועל גבי חלק מקופסאות הקרטון . בבטנה

  .תרופה לחרדה המתעוררת מחדש ,הצלהלנחמה ולמקור  חתוליםהבמהלך חייה של טובה היו עבורה 

דמותה ל םבין ילדה המאבדת אהמחבר זמנים ומארג קשרים , "פאזל חיים"משחק כ גשיםמוחלקי הקרטון וקופסאות הסרדינים 

  .המאבדת את בן זוגההבוגרת 

 

בה מוצגים תצלומי שקבוצת עבודות המיוצגת בנחת ושלווה חיות תקופת , בין שני קצוות זמן אלו מופיעה עדות לתקופת אחרת

  .פרי אהבתםלכפרויקט תיעודי משותף , יחדיוובן זוגה טובה  ל ידיעימו וצולמו ותצלומים אלו ב .על מצע דמוי ביצה הבת הבכורה

 .עת העתיד בבואך, וכן ומבט עתידי להולדה מחודשת זמנים אחריםכמיהה וגעגוע ל ותמבטאתצלומים ביצי ה

 

 אוצרת  –טנא -נורית טל

 
 


