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דממה דקה היא תערוכה התלויה על בלימה. מוטב, 
חוויית  של  מהימן  תיאור  היא  בלימה'  על  'תלויה 
להפליא  שקטה  תערוכה  גם  זו  יוצרת.  שהיא  החלל 
הרוחש  להדהוד  קשוב  להיות  הצופה  את  המזמינה 

בה ולתחושת הבלי-מה שהיא מנסה ללכוד.

יוצר  חי,  האחרונות  השנים  שבחמש-עשרה  ענזי, 
לדרגת-האפס  עבודותיו  את  מכוון  בהודו,  ומלמד 
של רגע-של-האמנות. החפצים בהם הוא משתמש, 
שנראים במבט ראשון כמו הם-עצמם-ותו-לא )מערום 
כיסאות פלסטיק, מדפי מלמין ישנים, מאוורר תקרה( 
מסתכנים בהישארות ביומיומי ובפרוזאי. 'הרגע-של-
האובייקט  שבו  העין  הרף  הוא  בתערוכה  האמנות' 
חדל להיות רק מה שהוא כפשוטו ומפציע כדבר-מה 
רהיט,  להיות  חדל  כיסא  אחר.  עניינים  לסדר  השייך 
מוטען  והמאוורר  פולחני  תשמיש  רק  אינן  תפילין 
במשמעות רוחנית. בדרגת-אפס זו שממנה ה'כמעט 
כלום' הופך לעבודה פיסולית, מתחילה דממה דקה 

לפעול את פעולתה.

שונות  פרקטיקות  מפעילות  בתערוכה  היצירות 
לריקון חפצים מערך השימוש שלהם. בעוד שעבודת  
של  הפיסולי  ההיגיון  את  מותחת  הספרים  מדפי 
הריקים  החללים  את  ומדגישה  אבסורד  עד  החפץ 
קוביית   ,)2018 כותרת",  )"ללא  היחידות  שבין 
דוחסת   )2018 ראש"  של  )"תפילה  השחור  השיש 
את פעולת התפילה לחפץ אטום ומסוגר מכל צדדיו. 
באמצעות פעולות מינימליות אלה מציעות העבודות  
אף  ולעיתים  רוחניים  למושגים  אחרת  פרשנות 
'להגשים את הרוח בחומר.'  נכשלות במכוון בניסיון 
הומור זה של לשון נופל על לשון מאפיין למשל את 
העבודה "בין הזמנים" )2018( המתמרנת בין הערך 
סמיוטי לנוכחות פיזית. בתווך הזה פועלות עבודותיו 
אף,  ואולי  לאובייקט,  המילה  שבין  ברווח  ענזי,  של 

בהקבלה, בין חולין לקודש.

של  האורך  צירי  את  מדגיש  העבודות  הצבת  אופן 
החלל ויוצר בעזרתם תחושה עדינה של עליה וירידה, 
לסירוגין. תנועה זו אינה נוסקת לחלל, אלא מסמנת 



במערום  כמו  שרואים,  למה  מעבר  המצוי  משהו 
הכיסאות ) "ישיבה של מעלה", 2018( המציע משחק 
מילים שנע בין רעיון מטאפיזי לגילומו החו·לי. באופן 
בכניסה  בקיר  במנעול  המוברח  החריץ  רומז  דומה, 
לגלריה על חלל בלתי-נראה הנפרש לכאורה )אך גם 
נחסם( מעברו השני של הקיר )"ללא כותרת", 2018(. 
לאי-נראות מחדדת את השאלה  נוכחות  בין  המתח 
האמיתית שדממה דקה מעוררת: האם יש דבר מה 

מעבר? 

אבשלום סולימן 
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