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חור שלם.  
טקסט אוצרותי



אחר  בחיפוש  העוסקות  שאלות  בוחנת  התערוכה 
ומשמעותם,  החיים  של  החמקמקה  השלמות 
וחוסר  מנוחה  חוסר  אי-נחת,  שיממון,  תחושת 
סיפוק, כחלק בלתי נמנע של ההוויה האנושית. שם 
פנימית,  וסתירה  חור שלם מכיל אבסורד  התערוכה 
המהולה באירוניה המבטאת את החיפוש האינסופי, 
אחר הביטחון והאושר. מרכיבי התערוכה מהדהדים 
פריד,   - יעקובסון  של  הקודמים  העבודות  גופי  את 
כאב,  של  מורכבות  חוויות  לבטא  היטיבה  שבהם 
עדינים  ניואנסים  באמצעות  שקט  ואי  עצור  מתח 
היא  והווידאו.  הפיסול  הציור,  מעולמות  ומחוות 
שואבת השראה מאמנים כאניש קאפור ודונלד ג'אד 
ומינימליסטיות  פשוטות  בצורות  שימוש  העושים 
בעלות  עבודות  ליצור  כדי  מצומצמת  ובצבעוניות 
מפתים  קאפור  של  האובייקטים  ומשמעות.  עוצמה 
בצורות הפשוטות והנקיות, החידתיות, ביומורפיות 
מבט  נקודות  ומשקפות  כאחד,   וגיאומטריות 

מפתיעות על העולם, עם עניין מיוחד בחלל שלילי, 
מחפש  ג'אד  דונלד  קיים.  שאינו  במה  המלא  בריק 
אמיתות הנוגעות לצורה וסדר. הוא משתמש בצורות 
הנוגעים  ערכים  לחקור  כדי  בסיסיות  אדריכליות 
והיחסים  הצורות  צבע,  נפח,  משקל,  ושיווי  לאיזון 

ביניהם כמשל על הטבע והיקום.

שבין  הציר  על  נעה  פריד   - יעקובסון  בעבודותיה 
ירושלים ולונדון. כילדה חוותה את שנות הפיגועים 
אך  וה-90  ה-80  שנות  סוף  של  בירושלים  הקשות 
בחדשי הקיץ נשלחה לבית סבתה בלונדון. בעבודותיה 
נוכח הפער הבלתי נתפס שבין המתח הכאוטי והפחד 
המאיים של החיים בירושלים, לבין שלוות הפרוורים 
הבריטיים שבהם נחשפה לשפע ולמגוון של אמנות 
החיפוש  שנים.  באותם  להציע  לעיר  שהיה  ותרבות 
אחר השקט, ֶיֶצר הנדודים, הצורך לנוע בלי לחשוש, 

מכתיבים את חיפושיה האמנותיים. 



 הריק, הָאין, נוכחים ומהווים משקל חשוב בעבודות, 
התורמים  פוזיטיב-נגטיב,  משחקי  המקיימות 
לתחושת חוסר בהירות. צורת המעגל בחלל הגלריה 
וכשהיא  )נגטיב(  חסרה  כשהיא  עצמה  על  חוזרת 
מלאה )פוזיטיב(. על הקיר הרחוק מוצב המעגל החסר 
המלווה את המבקר בתערוכה בכל אשר יפנה מבטו. 
ממסה  מרוקנים  שחורים,  בלונים  מאלף  מורכב  הוא 
ויוצרים  ומתוכן, מושחלים על חוט אלומיניום עבה, 
בריק".  "מלא  מעגל  במידותיו,  ומרשים  גדול  מעגל 
המסיבה,  סוף  של  אסוציאציות  מעלים  הבלונים 
תחושת ריקון, שבאה לאחר שיא של שגשוג ופריחה. 
השאריות  פינוי  של  מאמץ  דורש   שאחרי"  "הרגע 

וארגון, כדי לפנות מקום למשהו חדש.

רצפה  מיצב  היא  )פוזיטיב(  המלאה  המעגל  צורת 
)כוסות,  ריקים  קריסטל  מכלי  המורכב  דקדנטי 

גביעים, קעריות( שאריות של דור שיצק ערך ותכנים 
אשר  הערך,  יקר  המשפחתי  הסרוויס  למסורת 
וחמים.  אינטימיים  משפחתיים  מרגעים  חלק  היה 
יעקובסון-פריד מלקטת כלים אלו בשווקים של סופי 
שבוע, בהם אנשים מוכרים חפצים שאינם שימושיים 
יותר. שווקים אלו נפוצים באנגליה מאז שנות ה-70 
וסביבתית.  חברתית  אג'נדה  עם  כלכלה  ומקיימים 
בכך היא חוזרת על ריטואל הרכישה של סבתה, אשר 
הפכה את מעונה למקום של הוד ופאר בעיני נכדתה 
ורחוקה.  שונה  ממציאות  שנה,  מידי  לביקור  הבאה 
צורת  את  המנכיח  במעגל  ניצבים  הקריסטל  כלי 
השולחן המשפחתי החסר עליו היו הכלים מסודרים 

באירועים חגיגיים. 

שני רישומים מוקפדים בשחור-אפור-לבן של גלויות 
והשני  קמור  ,V&A-האחד  ה  ממוזיאון  מקומטות 



קעור, האחד כהה והשני בהיר, עליהם דגמים פרחוניים 
שהתאפיינה  הוויקטוריאנית  התקופה  בהשראת 
באורנמנטיקה עשירה. הרישומים מהדהדים תחושות 
בריטית  לאסתטיקה  ומתקשרים  וביתיות  חום  של 
עבודת  הפיכת  כדי  תוך  נפלאה,  מוריסית"  "ויליאם 
הרישום העמלנית והשקדנית  לתמה מרכזית המציגה 

יופי הגורם לתחושת התפעמות.

פשקווילים הינם כרזות קיר ברחוב החרדי הנושאים 
של  חייו  אורך  ומתלהמת.   חריפה  בשפה  מסר 
ולכן  בחדש,  יכוסה  כבר  ולמחרת  קצר  הפשקוויל 
ינסה למשוך את תשומת ליבה של העין הנחה עליו. 
בחלל התערוכה מוצבת עבודות שהן מרחב פרום של 
פיסות כרזות חתוכות ומפורקות, שהאמנית מצרפת 
לקומפוזיציה חדשה מופשטת. התצרף החדש שיצרה 
הוא ניסיון לסידור מחודש של פיסות זיכרון מילדות 
בהליכותיה  אותה  ליוו  המנוכרים  הפשקוילים  בה 

לביה"ס, במפגשה עם האוכלוסייה החרדית באוטובוס, 
בשכונה וברחבי העיר והיוו את המציאות הוויזואלית 

הסובבת אותה יום יום. 

בעבודות בתערוכה בא לביטוי תהליך טקסונומי של 
מיון וסיווג מאורעות וזיכרונות ילדות, בניסיון ליצור 
השלם,  אחר  חיפוש  של  מתהליך  כחלק  פנימי  סדר 
ההיגיון והֶשקט. הן נושאות את המתח שבין הקבוע 
של  שאלות  ובוחנות  ועתיד,  הווה  עבר,  בין  לארעי, 

פרספקטיבה, זמן וזיכרון. 

כרמית בלומנזון
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