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טקסט אוצרותי



כפרי  יעל  מציגה  שלה,  הראשונה  היחיד  בתערוכת 
ואיחוי  חיתוך  שיבוש,  שעברו  מצוירים  דיוקנאות 
נייר.  על  והודפסו  סורק  באמצעות  שנעשו  ופעולות 
כפרי  של  עבודתה  בבסיס  שנמצאת  הצילום  פעולת 
לראשונה  מקבלת  עשייתה,  של  הקלעים  ומאחורי 
מקום בחזית והופכת לאיבר נוסף בתוך הצבת הציור 
ומחקה את המציאות,  לוכד את הרגע  בחלל. הצילום 
הציור מפענח, מעצים ומייצר הקשרים אישיים, משמש 

כפילטר מרכך ובו בזמן כזכוכית מגדלת.

קנה  כלומר-  מהחיים,  גדולים  כפרי  יעל  של  ציוריה 
יותר  גדול  מציירת  שהיא  הדיוקנאות  של  המידה 
תהליך  שלה.  המודלים  של  הטבעי  מגודלם  ובהרבה 
עבודתה "פולשני" וכרוך בסריקה ובחקר הגוף כפעולה 
רבות,  מזוויות  אותו  מצלמת  היא  לציור.  מקדימה 
מגדילה ומוחקת חלקים, מציירת בצבעי עיפרון וכמו 
נכנסת מתחת לעור- יוצרת צבע ומרקם החושפים את 

חומרי הגוף הפנימיים. 

שלושה דיוקנאות

בעבודה-“Folding myself”, מציירת כפרי דיוקן עצמי 
מתוך צילום שקיפלה וצילמה בשנית. הדיוקן המצויר 
משובש ומעוות אך בסיסו נשאר מרוחק ואצילי. הצופה 
לבין  למבטו  מתמסר  שלא  הדיוקן  בין  מזפזפ  בציור 

פעולת הקיפול של הנייר הפרוש. 

חלקים  האמנית  סורקת   ,”Pieces“-השני בדיוקן 
באמצעות  הסרוקים  הדימויים  את  מאחדת  מגופה, 
תוכנת הפוטושופ ומציירת את המחבר. גם בציור זה 
מנכיחה כפרי את פעולת השיבוש, ומשאירה סימנים 
ועקבות לדרך ולתהליך. הגוף המצויר מתעצב במתווה 

חדש ובו בעת נשאר מפורק. 

בחלקו  חצוי.  ציור  הוא   ,”Horizon“-השלישי הדיוקן 
ובחלקו  האמנית  של  הזוג  בן  דמות  מצוירת  העליון 
התחתון מצוירת דמות האמנית. הניסיון לחבר בין שני 
החלקים נכשל היות ומרכז הציור חסר, אך הוא מעלה 

שאלות אודות זהות, זוגיות ומגדר. 



חיצונית  שלמות  על  ובשאלות  גוף  בדימויי  העיסוק 
נמצאים בבסיס עשייתה של כפרי שעסקה בעבר בציורי 
השיבושים  ושכפולים.  היברידים  וביצירת  מוטציות 
וההפרעות בציוריה העכשוויים אינם קשורים לשאלות 
על גנטיקה אלא לפעולות מושכלות שהאמנית יוצרת, 
שיש בהן רמיזה למורכבות הנפש ולתהליכים רגשיים. 
הגוף המצויר חושף את העולם הפנימי, זה שלא נראה 
לעין. הקיפול והפרישה, החיתוך והחיבור המתקיימים 
עמוקות  לתחושות  מטאפורות  הן  בדיוקנאות, 

שמהדהדות על פני השטח הציוריים. 

המראה והטבעת
הקשור  צילומי  דימוי  הוא  בתערוכה  המראה  דימוי 
על  )נרקיס(.  היופי  ולפולחן  לנפש  הדיוקן,  לציורי 
מופיע  נעלמות,  ידיים  זוג  אוחזות  אותה  פני המראה, 
חזות   .Everything is going to be alright המשפט- 
או כהבל פה- מן מנטרה  המילים כשארית, כבת קול 
מרחפת הקוראת לאיזון ובעצם מדווחת על הווה שבו 
לא הכל בסדר. בסיפורי האגדה המראה היא אובייקט 
ומשמש  חוזה את העתיד  מעבר המשקף את האמת, 
כגשר בין עולמות. הצד השני של המראה- הצד ההפוך 
של הקיום הוא גם סמל לתת מודע, לאזור הלא נגיש 

לנו. 

כדימוי  בתערוכה  מגולמת  הטבעת  גם  המראה,  כמו 
מצולם ולא מצויר. טבעת הזהב העגולה -סמל מקודש 
לאורך  משיכתה  באמצעות  "מותכת"  וזיווג,  לאחדות 
זמן בתוך מכונת הסריקה. הסורק פועל כמצלמה וכמו 
הצבירה של  מצב  את  צילומית, משנה  יוצר אלכימיה 
המתכת. היד שאוחזת בטבעת משתנה גם היא. זו אותה 
יד שאוחזת במראה, שלוחה של האמנית המבצעת את 

הפעולות מאחורי הקלעים.   

בוגרת  שבגליל,  חלוץ  הר  ביישוב  גדלה  כפרי  יעל 
המדרשה לאמנות בית ברל, הציגה בחממת האמנים של 
יריד צבע טרי ובתערוכות קבוצתיות רבות, עבודותיה 
ST-ART  ,שמורות באוספים פרטיים כגון אוסף שיף

ועוד.

איילת השחר כהן
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Disappearing_Colored pencils on paper_42X52 cm



Everything is going to be alright_Inkjet print_21X29 cm



Folding myself_
Colored pencils 
on paper
200X150 cm



Horizon-bottom_Colored pencils on paper_80X225 cm



Horizon-top_Colored pencils on paper_100X150



Pieces_Colored pencils on paper_150X230 cm



Until eternity-detail_Inkjet print_13X320 cm
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