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יהודית רביב, אלינה רום כהן, חנה יגר, 
כוונה  מתוך  לסיק,  ורויטל  כהן  זהר 

לעודד את האמנים שהיא מייצגת. 
די מוצגים  בד  על  שמן  ־בעבודות 

מויים ודמויות אנושיות כמו ברגע 
בין  המתח  נשמר  שבו  רגע  קפוא, 
לדמות,  הרקע  ובין  לאטום  השקוף 

־רגע כמעט נשגב שיש בו מין אצי
העבודות  פנימי.  וריכוז  לות, שקט 
ציטוטים  בין  שיח  ומקיימות  נעות 
מתולדות האמנות, מטראנס אוונגרד 

־איטלקי לעולם סוריאליסטי, מסיפו
רי מיתולוגיה רחוקים. 

בן יעקב מצטטת שמים ומים כחולים 
טייּפולו,  מג'אנבטיסטה  שמימיים 
לה  מבצבצת  ממש  עבודה  ובאותה 
תמונת סנפ שוט. כך, למשל, בעבודה 
אופליה  בפנינו  מוצגת  "אופליה" 
שכובה על פני מים כחולים ושקופים, 
במשיחות מכחול מודגשות המייצרות 

תנועה ושינוי, מבטה מהורהר ומכונס, 
וידה מונחת על לבה. דמותה לקוחה 
קליפ  הווידאו  של  פריים  מתוך 
 ,"Where the Wild Roses Grow"
  - ה־90  משנות  היישר  הלקוח  שיר 
לניק  מינו  קיילי  בין  סכריני  דואט 
קייב. ברגע שבו קייב מתכופף ומניח 
יד על לבה. החיבורים הללו מייצרים 

־זמן חלומי, הזייתי, שאינו מאפשר הג
־דרה. ה"אופליה" הזו נוגעת בי ומרג

שת אותי, אולי בשל הנשיות והרכות 
־שבה והמרחב החלומי הנוגע במסתו

רין ובקסם.
־התחביר הקסום הזה מתממש גם בע

בודות נוספות כמו "לדה והברבור", 
"חלום ליאונרדו" ו"מלאכי אברהם". 
וערבוב  השונים  ההשראה  מקורות 
יעקב  בן  שבהם  והמרחבים  הזמנים 
משתמשת משמשים טריגר להבעת 

עולמה הפנימי. 
־במקביל לעבודות השמן הללו, החוש

פות ידע בתולדות האמנות ובכלל וכן 
־עבודה ממושכת ומתוכננת לפרטי פר

טים, מוצגים גם רישומים ספונטניים 
ואינטואיטיביים בדיו או צבעי מים על 

נייר, המייצגים מדיום מהיר. 
להתפרש  עשויים  מהרישומים  חלק 
כפנטזיות של מי שיצרה אותם. אלה 
הם רישומים קטנים, עדינים, נאיביים, 
בין  שמשלבים  סיפוריים,  כמעט 
הביוגרפי למדומיין. גם בהם מודגשת 
ההשראה ממוזיקה וממקורות נוספים.

 Becoming" ,ברישום על נייר מקופל
אמורפית  דמות  מוצגת   ,"Animal

־מרחפת, ושתי אצבעות גדולות שכ
מעט נוגעות זו בזו כמו נלקחו כציטוט 
מגולגל מ"הבריאה" של מיכלאנג'לו. 

־הרישום מציג דמויות מרחפות נוס
פות בפוזות שונות במרחבים בדיוניים.
־לבן יעקב חשוב להדגיש בפני כי רי

שום זה נוצר בהשראת שורה משירו 
 Moribund the" של פיטר גבריאל
אחר  רישום   ."Burgermeister
האמריקאית  המוזיקאית  את  מציג 
לורי אנדרסון, וברישום קסום נוסף 
נראית  "סטאר",  עיני,  את  שלוכד 
דמות נשית בוורוד זוהר, כמו דמותה 
של הזמרת ביורק, פורשת את ידיה 

־לצדדים, על חזה כוכב, והיא כמתע
נגת על צלילי המוזיקה.

"הרבה פעמים אני שואלת את עצמי 
אם הציור זה הקול שלי", אומרת לי בן 
יעקב, "הקול שיוצא דרך הקווים הוא 
קול ויזואלי פנימי. לצייר בשבילי זה 

־כמו להחזיר כוחות לעצמי, לדבר לע
תשוקה  בו  שיש  אחר  ממקום  צמי 
לחיות, מקום שבו יש התחברות ליופי, 
מקום  לחושניות.  לעדינות,  לרוך, 
בשפת  להתנסח  קל  פנימי.  לעיבוד 
הציור. זמן של ציור הוא זמן של ויתור 

על פיתויים אחרים". 
־אין ספק כי הוויתור על פיתויים אח

רים משתלם לה. התערוכה הזו היא 
הבשלה והמהודקת ביותר שהציגה בן 
יעקב בשנים האחרונות. לא מורגש 
כאן ההיסוס שהיה קיים בתערוכות 
בשל,  קול  הגיע  במקומו  קודמות, 

צלול ומהדהד. 

nurit-tenne@013net.net

 p רותי בן יעקב, "גומה". גלריה

ארליך. עד 1.1.

התערוכה של רותי בן ביקורת
־יעקב היא מסוג התע

רוכות שצריך להתמסר אליהן ולאפשר 
לעצמך ללכת לאיבוד מתוך הקשבה 
וסימפטיה. הגעתי לתערוכה מוטרדת, 
באחד מאותם בקרים שבהם נדמה כי 
הכל הולך הפוך או לא הולך בכלל, 
אחרי לילה ללא שינה, בוקר שנפתח 
בכתם קפה על חולצה, ויכוח מיותר עם 
זקנה בתור בסופר השכונתי, פקק בלתי 

־נסבל בדרך לפלורנטין שהסתיים ברו
- אחד מאותם  חניה  נדלים לחיפוש 

־בקרים מגרדים וטורדניים שבהם העו
לם כולו בחר להתיישב על כתפי. 

גלריה ארליך קיבלה אותי בתערוכה 
־מינורית ומנחמת, "גומה", של האמ
־נית רותי בן יעקב, בציורים המנכי

חים את השקט ומאפשרים לשברירי 
המאפשרים  ציורים  לעלות,  וליפה 

־ולו לרגע לצאת מהמציאות המחוס
פסת של היומיום ולהתמלא במקום 
ובזמן של חלום. עבודות אווריריות 

־וחולמניות, שאצרה שרה ארליך, בע
לת הגלריה. 

רותי בן יעקב היא אחת מאמני גלריה 
ארליך במתכונתה המחודשת. הגלריה 
מייצגת לאחרונה שורת אמנים נבחרים 
קנטור,  צביקה  ובהם  בלעדי,  באופן 

במקום שבו צומחים 
הוורדים הפראיים

ציוריה האווריריים והחולמניים של רותי בן יעקב 
מקיימים שיח בין מיכלאנג'לו לניק קייב

חלק מהרישומים עשויים 
להתפרש כפנטזיות של מי 

שיצרה אותם. רישומים קטנים, 
עדינים, נאיביים, שמשלבים בין 

הביוגרפי למדומיין 
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