בית חנקין בכפר יהושע

אתר מורשת  -מרחב מוזיאלי רב תחומי
גלריה לאמנות עכשווית

ק חיפוש
בהשתתפות :אלי שמיר ,יעקב דורצ'ין ,סיגלית לנדאו ועופר ללוש
אוצרות :אורנה אתקין רביב ,אילת הרצוולף ,נטע הבר

הרישום נתפס מעצם טבעו כמדיום חושפני – מגע יד ראשוני וישיר של האדם על המצע .בעידן שבו כתב
היד הולך ונעלם ומוחלף בסימנים טכניים אחידים וחסרי זהות ,הרישום מותיר כתב יד ייחודי ,ומסגיר
אישיות ,טמפרמנט והלך רוח .לעיתים הוא פורץ מהתת-מודע ,ומעניק ביטוי למחשבה או ממשיך אותה.
לעיתים הוא משמש כפרקטיקה של חקר צורות וגופים ,ולעיתים ככלי לחשיבה ולתכנון.

״קו חיפוש״ הוא מושג השגור על לשונם של מורים לציור ,והוא מתייחס לתנועת הגישוש של היד
הרושמת .התערוכה קו חיפוש מבקשת להתחקות אחר קווי המחשבה ואחר תהליכי החיפוש של
האומנים .מוצג בה קומץ מיצירה עשירה של כל אומן ואומן ,החושף היבט המוכר פחות בעשייתם
האומנותית .בחרנו להציג רישומים ומחברות סקיצות ,רישומי הכנה ורישומי העתקה מיצירות מופת.
אספנו אותם ממגירות הסטודיו של ארבעה אומנים מובילים :אלי שמיר ,יעקב דורצ'ין ,סיגלית לנדאו
ועופר ללוש .לצד הרישומים מוצגות עבודות ציור ,וידאו ופיסול המרחיבות את גבולות הרישום אל עבר
צבע ,חומר וחלל.

אלי שמיר
המדונה של מצדה (סקיצות לציור שלא צוייר) 8811 ,
גואש על נייר

מבט כללי ,קו חיפוש0202-0288 ,

אלי שמיר

שמיר החל את דרכו האומנותית בשנות העשרה שלו ברישום
פיגורטיבי ואקספרסיבי בפחם ,המתאר תלכידים דחוסים של גופי
אדם .בתקופה זו הוא רשם בלא מודל ובלי להתבונן באובייקט או
בדימוי חיצוני .במחברות הסקיצות מתקופת לימודיו בבצלאל,
שבודדות מהן נחשפות לראשונה בתערוכה ,אפשר להתרשם מהלכי
מחשבה ומחיפוש של שפה רישומית .במחברות משנות השמונים,
אפשר להבחין בהשפעה של פרימיטיביזם אפריקאי (פסלים ומסכות)
הנוכחת אף היא בציוריו מאותה עת.

אלי שמיר
מתוך מחברות בצלאל ,שנות ה12-
טכניקה מעורבת

לצד המחברות ,מוצגים רישומי  – studyהעתקה של יצירות מופת מתקופות שונות .שמיר רשם אותן
במוזיאונים ברחבי העולם – הייתה זו פעולת למידה עצמית של האומן והיא נמשכת בעקביות עד היום.
הרישומים בחירת פריז ,מעשבים בכותנה ומצדה (ציור שלא צויר) הם דוגמאות לרישומי הכנה של
האומן לקראת ציור עבודות השמן הגדולות.

הצבתם של ציורי צבע במים ,באקריליק ובשמן בהמשך לרישומים ,מאפשרת לצופה להתחקות אחר
תהליכי המחשבה של האומן עד להתגלמותם בחומר.

אלי שמיר
בחירת פאריס7891 ,
שמן על בד

אלי שמיר
בחירת פאריס (סקיצה)8881 ,
עפרון וגיר צבעוני על נייר

סיגלית לנדאו

לנדאו היא אומנית רב תחומית הפועלת ברישום ,ציור ,פיסול ,וידאו
ומיצג .בתערוכה מוצגים מגוון רישומים מתקופות שונות של יצירתה
בטכניקות שונות .בחלקם אפשר לזהות תהליכי מחשבה ראשוניים
שמהם נבטו מאוחר יותר יצירות ומיצבים מונומנטליות .מן הרישומים
עולה העיסוק של לנדאו בצורה המעגלית ,בגוף ,בתנועה ובחומר,
עיסוק המאפיין את מכלול יצירתה.

עבודות הווידאו והפסל המוצגות בתערוכה מייצגות היבט מרכזי
בעבודתה :ההתייחסות אל מרחב המחיה המקומי ,לנוף החומרי

סיגלית לנדאו
רישומי הכנה ,0282 ,עט כחול על ניר

והפוליטי ולתרבות ולהיסטוריה המשוקעות בו.

בעבודת הווידיאו ַעַ זקלֹון משנת  2011צילמה לנדאו גברים משחקים במשחק הילדים הישן ״סכין״ על
חוף הים שבין עזה לאשקלון .זהו משחק שבו נעיצת הסכין מסמנת כיבוש של טריטוריה ,ובמהלכו
נחרטים ,נמחקים ומסומנים שוב ושוב קווי הגבול על החול.

בעבודת הווידאו בנות ים (מוחקות את חוף ַעַ זקלֹון) ,מגיחות
שלוש נשים עירומות מן הים ,וחורטות בכוח בידיהן החשופות
קווים על החול .הגלים מוחקים את הקווים ,והנשים שבות
וחורטות אותן במהלך סיזיפי החוזר על עצמו עד אין סוף .כמו
בעבודות רבות של לנדאו ,הגוף הנשי החשוף נמצא במאמץ
הישרדותי ,מופקע ומגויס למען דבר גדול ממנו.
סיגלית לנדאו ,בנות ים מוחקות את גבול ַעַ זקלֹון0288 ,
 HDוידאו 80:08 ,דק'
סיגלית לנדאו2017 ,RAM ,
Skull suspended in the water of the Dead Sea

פסל המלח  RAMהוא פרט מסדרת עבודות שיצרה לנדאו בים
המלח .בסדרה זו שוקעו מגוון אובייקטים במי ים המלח למשך
חודשים רבים חשופים לפעולת הטבע .לאחר שכוסו בשכבה
עבה של גבישי מלח הם נמשו מהים ,כשהם מזכירים אוצרות
ארכאולוגיים עתיקים ,או שרידים דיסטופיים של תרבות שהייתה
ואיננה.

עופר ללוש

הדיוקן העצמי הוא עמוד שדרה מרכזי בעבודתו האינטנסיבית
והרחבה של עופר ללוש .בקו ,בצבע ובחומר ,ללוש חוזר לחקור את
הדימוי בחקר עצמי הנוגע לזהות ,לחיים ולמוות – דרך לבחינת
מציאות המתפרקת ומתלכדת מחדש.

רישומי הגוף – בשלמותו ,כטורסו או כראש בלבד – מופיעים על פני
הדף או מתפוגגים לתוכו ,נצברים לארכיון מקיף בגוני שחור לבן,
המציג גוף יצירה ומחקר עצום.

עופר ללוש
מתוך מחברות רישום0288-0221 ,
טכניקה מעורבת

מחברות הרישום המוצגות בתערוכה צוירו בתקופת שהותו בסין .שם ,מספר האמן ,הרישום נקרא ציור
והוא נחשב לאומנות הנעלה ביותר לעומת הפיסול הנחשב לנחות ביותר.

עופר ללוש
צייר ומודל ,0282-0282 ,דיו וטמפרה על נייר אורז
טכניקה מעורבת

דמות גבר הניצבת במרכז התערוכה היא פרוטומה חסרת זהות
אישית ,גיל ומעמד .דמות גושית הכלואה בחומר ,ונראית כאובייקט
גיאולוגי או כשריד ארכאולוגי .זכר הדיוקן האישי התפוגג ,ובמבט
מקרוב נעלם אף הגוף ונשאר רק חומר.

עופר ללוש
דמות גבר ,0281 ,פוליאוריטן מוקצף
טכניקה מעורבת

יעקב דורצ'ין

יעקב דורצ'ין
ללא כותרת ,8888 ,טוש על נייר, ,באדיבות אוסף משפחת לוין
טכניקה מעורבת

יעקב דורצ'ין החל את דרכו האומנותית ברישום ובציור בהיותו נער .מאז ,לצד גוף העבודה הייחודי
והמזוהה איתו כפסל של עבודות ברזל חשוף ,נוכחת עבודת הרישום .דורצ'ין יוצר סדרות של רישומים
שלכל אחת אפיון שונה בקו ,בחומר ובטמפרמנט .רישומיו של האומן אינם רישומי הכנה לפיסול אלא
יצירות בפני עצמן.

בתערוכה מוצגת סדרת רישומי דיו שצוירו בקו מפותל וסוער ,זורם
ואינטואיטיבי .אותה תנופה אקספרסיבית מופיעה גם בפסלים
מהסדרה מלאך קרוע המוצגים בתערוכה .דורצ'ין שב ומתעתע
בחומר ,ותחת ידיו נראה הברזל הנוקשה כאילו נילוש מחמר רך.

יעקב דורצ'ין
מלאך קרוע ,0288 ,ברזל
טכניקה מעורבת

