
 

 

    נטע גל עצמון /, דינה שנהב: דואט לביא-טל אמיתי

 3122פברואר -לרית החדר, תל אביב, דצמברבג של האמניות אודות תערוכתן המשותפת

 

של  דימויים המסמנים מרחבים חמקמקים לביא-שנהב ואמיתיבתערוכה משותפת זו מציגות 

שבסיסם שביר ופריק, עולמות באופנים ובחומרים שונים שתיהן יוצרות עולמות . ריק ומלאות

מייצרים יותר מכל סביבה מנטאלית היוצאים לכאורה מתוך דימויים קונקרטיים אך למעשה 

 מעורערת. 

 

מקומות אמורפיים  בעבודותיהן שתי האמניותמסמנות באמצעות רזון חומרי, צורני וצבעוני 

גם בתערוכה זו  כמו)בעבודתן לאורך השנים  שתיהן עוסקות באופן עקבי .חסרי גבולות

)בציורי אקריליק על בד  שנהבשאלות של זיכרון. בעוד ב (המציגה עבודות חדשות

 -אמיתימייצרת נופים בעלי מטען נרטיבי טבול בתחושת אסון, בואריאציות של שחור ולבן(, 

כמו משחזרת רסיסים )בעבודות חומריות העשויות מלח ותרכובת סודה לשתייה ודבק(  לביא

 תודעה.  שבריריים של

 

לנופים מיוערים  שנהבהתייחסה  1בהזדמנויות שונות בעבודות קודמות אותן הציגה

מצטרף של עבודותיה קריאתן הקודמת ל, בתערוכה זו בהקשרים של שואת העם היהודי.

אינטרנט: ציד לא חוקי עת שיטוט בבבו נתקלה  מתוך דימוי צילומי עכשוויהיוצא נוסף הקשר 

המתעד את סיומה "המוצלח" בצילום . של הקוטב הצפוני בות השלגשל האייל הצפוני בער

פעולת . מצלמהמבטם להעסוקים במלאכתם שני הציידים לרגע של פעולת הציד, מפנים 

בעל כורחו לעד למתרחש. הצופה הצילום שעצרה לרגע את פעילותם של הציידים הופכת את 

 ומאיימת. תחושה מטרידהללא ספק יוצרת עובדה זו 

 

 -ינים צורניים מופשטיםהקשה לבעלת מאפיהצילומית הופכת הסצנה  שנהבשל וריה בצי

 ת עבורו את הדימוי המקורי.ועל המתבונן ומרככ ות המקלותת סובלימטיביוציורי קומפוזיציות

הללו אולם תחושת הריק והניכור נותרת בעינה ועול הידיעה אינו מרפה. קריאת העבודות 

 -כרון הקולקטיבי. נשאלת השאלהיהקשריו לזאל כר של שנהב ואל גוף העבודות המוחוזרת 

קשים ובהתרחשויות בלתי מוסריות  מהו מקומה של העדות ומה מקומו של הצופה באירועים

  בעליל.
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 , אוצרת: דליה לוין( 3112, כלב)מוזיאון הרצליה,  בין היתר במיצב גדול של יער עשוי ספוג גומאוויר 



 

 

מימד  -מתקיימות במרחב שבין דו לביא-אמיתישל עבודות המלח ואבקת הסודה לשתייה 

-מימדי חומרי או לחילופין, אובייקט תלת-ניתן לראות בהן אובייקט דו מימד באופן בו -לתלת

 יסאופי קליפתי, שברירי ופגיע כמו רסי יבעלאובייקטים אלה כנראים כך או כך  מימדי שטוח.

לאגד את לביא מעידה כי ניסיונותיה -אמיתיחמקמקה. רכה ו נוכחותי שלג בעל יקרח או גביש

, להחזיק מזכרת יקרה או להקפיא זיכרוןמתוך רצון ו כמבאופן מדיטטיבי  נעשים החומר

מחוטי תפירה בניגוד לדימויים ארכיטקטוניים אותם יצרה  לתפוס רגע חמקמק מעולם הרגש. 

 , דימוי היער המוצג בתערוכה זו עולה בקנה אחד עם אופיו האמורפי של החומר. 2 בעבר

העשייה - א עיקרון אי הוודאותה בעשייתה הוהעיקרון המוביל אותאמיתי לביא מעידה כי 

לטענתה, , שליטה חלקית בלבד בתוצרים הסופיים. כךלה מאפשרת בלתי צפויים בחומרים 

 , לזיכרון..התודעה תוצרו הסופי לחמקמקותכמו גם מתייחס תהליך העבודה 

 

עבודות של )כמו גם לביא  -מעניין לראות כי פעולת היצירה של עבודות אלה של אמיתי

 חקר חומרים "נמוכים", לא אציליים.נעשות כמ( אחרים בחומרים ביתיים נגישים הקודמות של

בחיבור אבקת הסודה  -התרכובת אותה יצרה בסטודיו התגבשה למעשה כריאקציה כימית 

כך גם  בסדנתו מתכת פשוטה לזהב,אלכימאי השואף להפוך בדומה ל לשתייה עם הדבק.

כמטאפורה לעבודה רוחנית. ריקות  החכמיםאבן " אחר  ב"מעבדתה  מחפשתלביא -אמיתי

 ..צמצום בשאיפה לאינסוף.מלאות, בשאיפה ל
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מרחב , אמנות)מוזיאון פתח תקווה ל קתרינהבין היתר דימוי של בית מגורים שקרס בעקבות סופת ההוריקן  

 אריה(-אוצרת: דרורית גור ,3112 ,ביניים


