
ליצירת קשר
لالتصال

זוג בפריז

בסרט הוידאו של יגאל מאירי דליה מלמדת 

פיסול*: המשימה הראשונה היא תבליט -  לוח 

חימר משוטח על פלטת דיקט, בעובי של 2-3 ס״מ. 

על הסטודנטית לרשום על הלוח דיוקן של קולגה, 

בעוד הקולגה רושם דיוקן של קולגה שלישי וכך 

הלאה: מעגל של תלמידים שרושמים את הפרופיל 

אחד של השני ומתמודדים עם הקשר בין המבט 

ליד הרושמת, מדידת פרופורציות והעברת הרישום 

ללוח החימר. במקביל נחשפים הסטודנטים לידע 

רלוונטי בתולדות האמנות, בעיקר תבליטים 

מצריים, ידע שבעזרתו מטמיעים את העובדה 

שיצירת תבליט משמעותה לתת מקסימום 

אינפורמציה של נפח במינימום גובה פני שטח. 

בהמשך יוצקים תבנית בעלת חלק אחד ויציקה של 

התבליט בחומר חדש.

אחרי התבליט עוברים לראש תלת ממדי )הפעם 

היוצר מתבונן בבבואתו(, תבנית בעלת שתי חלקים 

ויציקה של חומר חדש. התבוננות ותובענות, 

התמודדות עם תסכולים ועמידה עיקשת ש״כל 

אחד יכול״. ואז דימויי גוף שלם בעבודה בגריעה, 

קודם כל בחימר ואחר כך באיטונג. בעבודה בגריעה 

אין אפשרות לחזור אחורה וזו התמודדות שמנוגדת 

להרגלי רוח-הזמן. 

התבונות בגוף האדם והעתקתו הם תימה 

ופרקטיקה מובילות ביצירת אמנות ובהוראת 

אמנות. בסדרת הרישומים בתערוכה ניכר הקשר 

החזק והמרתק שעושה מאירי, ביצירתה ובהוראתה, 

בין הקראפט הפיסולי לבין המבט אל ההיסטוריה 

ואל הגיאוגרפיה. כל פעולה אמנותית שנעשית היא 

מפגש בין הכאן והעכשיו להיכרות עם עומק תרבותי 

אמנותי רחב. 

הרישומים וההדפסים שלפניכם מציגים חשיפה 

אישית ואינטימית של בני זוג )האמנית ובן זוגה( על 

רקע נופים מוכרים של תרבות המערב: מפגשים בין 

גופות נאהבים וארכיטקטורה. הנופים הפריזאים 

בעבודות של דליה הם מניפה אולטימטיבית של 

צורות קלאסיות מערביות. הצורות הללו הן מופת 

ליופי שהוא פונקציה: גן, קרון, תיאטרון,  פסאז׳, 

מקדש, כנסיה... וכשנכנסים לרזולוציה יותר גבוהה: 

פרטים כמו גלגל, מסילה, כרכוב, וילון, ריהוט, 

כותרת, מעקה, גדר, גרם מדרגות וכד׳. מעל כל אלה 

מרחף הזוג או אחד מבני הזוג, חוגגים באדישות 

חלומית את העולם, תוך שהם חוגגים באינטימיות 

את אהבתם. 

לפנינו שתי פעולות: פעולת היצירה, שהיא 

הרפתקנית, וכל פעם מגלה עולמות חדשים, 

ופעולת ההוראה, שהיא רוטינית ושיטתית ביסודה. 

לצופה שמכיר את יצירתה ארוכת השנים של דליה, 

המפגש עם העבודות המוצגות כאן עשוי להיות 

מפתיע. דליה מזוהה בדרך כלל עם פיסול באבן, 

על כל המשמעויות המשתמעות ממפגש כזה: 

חומרים ודימויים מטבע מוכר, עבודה סיזיפית, רעש, 

לכלוך, סכנת פציעה, מונומנטאליות ועוד. עבודות 

הניר המוצגות מביעות אינטימיות וקרבה גופנית, 

צבעוניות, ומפגש עם עיר זרה.

*      דליה מאירי מלמדת פיסול במכון לאמנות 
מאז שנת 1997. קורס מבוא לפיסול שנה א׳ 

בחוג לאמנות וקורסים פתוחים לקהל וותיק 

במסגרת לימודי-חוץ. בשנת תשע״ז זכתה 

דליה בתואר ״מרצה מעורר השראה״ מטעם 

אגודת הסטודנטים של מכללת אורנים.

زوجان في باريس

علم النحت*:  يا في فيلم فيديو ليغال مئيري ُت دال
ارز، لوح طين  ب المهمة األولى هي النقش ال

مسّطح على خشبة ديكت سمكها 3-2 سم. وعلى 
بات تخطيط بورتريه لزميل فوق لوحة الطين،  الطال

ثة  ال بينما يقوم الزميل بتخطيط بورتريه لزميلة ث
وهكذا دواليك: حلقة طالب يخططون الواحد 
بورتريه اآلخر ويواجهون العالقة بين النظرة 

يد التي ُتخطط، وقياس النسب ومن ثم نقل  وال
المقابل، ينكشف  التخطيط إلى لوحة الطين. ب

اريخ الفن،  ة في ت الطالب على معرفة عالئقّي
ة بشكل خاص، معرفة  وعلى النقوش المصرّي

يستدخلون بواسطتها الحقيقة بأن عمل النقش 
ارز يعني توفير أقصى حد من معلومات الحجم  ب ال

على أدنى حد من االرتفاع عن مسطح العمل. 
ا يعملون على صب قالب من جزء واحد  الحًق

ارز بمادة جديدة. وصب نقش ب

ارز ينتقل الطالب إلى العمل  ب بعد النقش ال
على رأس ثالثّي األبعاد )وهذه المرة ينظرون في 

انعكاس صورتهم هم(، قالب من جزئين وصب 
بمادة جديدة. التمعن واإللحاح، مواجهة االحباطات 

واإلصرار العنيد على أن "كل واحد يستطيع".

ة االقتطاع،  ّي ثم تصوير جسد كامل في عمل بتقن
بداية مع مادة الطين وثم مع حجارة الخرسانة 

ة االقتطاع ليس  ّي خفيفة الوزن. في العمل بتقن
لتراجع إلى الوراء، وهي مواجهة  ثمة مجال ل

يد روح الزمن. تقال منافية ل

التمعن بجسد اإلّنسان ونسخه هو ثيمة 
ّي وتدريس  وممارسة رائدتان في العمل الفّن

الفنون. في سلسلة التخطيطات في هذا 
المعرض ُتالحظ العالقة المثيرة التي تقوم بها 

مئيري، في ابداعها وتدريسها، بين العمل اليدوّي 
ا.  اريخ وإلى الجغرافي ت نحتّي وبين النظرة إلى ال ال

ا واآلن والتعرف  ّي هو لقاء بين هن كل عمل فّن
ّي العريض. على العمق الثقافّي الفّن

التخطيطات والمطبوعات التي أمامكم تعرض 
انة  لزوجين )الفّن انكشاف شخصّي وحميمّي ل

وزوجها( على خلفية مشاهد مألوفة من الثقافة 
ة.  ة: لقاء بين أجساد العشاق والمعمارّي ّي الغرب

يا هي التشكيلة  ة في أعمال دال اريسّي ب المناظر ال
ة. هذه األشكال  ّي ة غرب المطلقة ألشكال كالسيكّي

هي أمثولة لجمال هو دالة: حديقة، مقطورة، 
مسرح، رواق، معبد، كنيسة. وعند الولوج إلى دقة 

تفاصيل الصورة، تظهر تفاصيل على غرار عجلة، 
اج العمود، درابزين،  ارة، أثاث، ت سكة، إفريز، ست

جدار، درج وما إلى ذلك. فوق هذه كلها يحلق 
الة من األحالم  العالم بال مب الزوجان، يحتفيان ب

ة. بينما هما يحتفالن بحبهم بحميمّي

ا فعالن: فعل اإلبداع، وهو مغامرة،  أمامن
ويكشف كل مرة عن عوالم جديدة، وفعل 

التدريس، وهو روتيني ومنهجي بأساسه 
ا على  ي النسبة للمتلقي الذي يعرف أعمال دال ب

ا قد  مر السنين. اللقاء مع األعمال المعروضة هن
ا مع  ي ا. فعادة ما يتم تشخيص دال يكون مفاجًئ

تقاء؛ مواد  الحجر، بكل ما يعنيه ذلك من ال النحت ب
وتصويرات من طبيعة معروفة، عمل سيزيفّي، 

ة وغيرها.  ارّي تذك صاخب، وسخ، خطر اإلصابة، ال
ة  ر أعمال الورق المعروضة عن الحميمّي تعب

ة واللقاء مع مدينة  ّي والتقارب الجسدّي، الملوان
غريبة. 

*      داليا مئيري ُتدّرس النحت في معهد 
الفنون منذ العام 1997 مساق النحت 

لطالب السنة األولى في قسم 
الفنون، ومساقات مفتوحة للجمهور 

القديم في إطار الدراسة الخارجّية. في 
العام الدراسّي 2017-2016 حصلت داليا 
على لقب "محاضرة مثيرة لإللهام" من 
قبل منظمة الطالب في كلّية أورانيم.

noa_t@oranim.ac.il
04-9838750

אוצר: יוחאי אברהמי

הגלריה לאמנות ישראלית, המכון לאמנות

أمين المعرض: يوحاي أڤرهامي

الجاليري للفّن اإلسرائيلي، في معهد الفنون

داليا مئيري

סטודיו פתוחדליה מאירי

ستوديو مفتوح


