
Onceפעם אחת

אפרת גל  | מיכל אריאלי 

Home-House and One Source of Lightמיכל רוטשילד
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אליה מצטרפת עבודה יחידה של מיכל , ואפרת גלפעם אחת היא תערוכה זוגית של מיכל אריאלי 
זיכרונות אישיים . ופיע בהווהאת עבודותיהן של שלוש האמניות אופף עבר המתעקש לה. רוטשילד

וקולקטיביים המופיעים בצורת דימויים המשמרים אסתטיקה של נוסטלגיה לצד התבוננות מחודשת 
אשר , של אדם בן זמננויכרון של העבודות בתערוכה הוא כטווח הזטווח הזמנים. שאינה נטולת רגש

עבר ב,ככל שיהיהרחוק –מעבר לילדות ולנסיון לכבשה מחדש מתחיל למעשה בתיעוד הצילומי 
בתפיסה הספונטנית , סופו של הזיכרון הוא בהווה. מצולם המלווה את חוויות הילדות וההתבגרותה

. של רגעי היומיום שטרם הפכו להיסטוריה אישית או לאומית

הדמויות רוכנות אל . בבתי הקברותהיומיומיתמציץ על ההתנהלות מיכל אריאלימבטה של 
בעוד הכלים והאביזרים המשמשים אותם בפעולתם מופיעים צבעוניים , ביניהםחבויות, הקברים
היד מייצרת . כמנסה לשמר דבר שהזמן קפאוקבר קתממרידה של אישה בציור אחד. וברורים

.גרהאל הש, חיבור טקסי אל העכשיו

, ום משוטטציל.ישראליים עירונייםלומי רחובתצציורים שלקוחים מאריאלי מציגה בסדרה אחרת
חיות  מעניק לרחוב ולדמויות בוהעושר הצבעוני.ם של יומיום ושגרהרגעיבאגביות מקפיא 

.ודינאמיות

של דימויים . הקרובהישראליפריימים מן העבר ההיסטורימציירת בטכניקות שונותאפרת גל
והיפה ביותר אל הטובפוניםגם היום נדמים כמעט צרכניים באופן שבו הםונות ציוניות אשר איק

מאשר את נחיצותם בתרכובת תבנית האישיות , הקוסם, אופיים הפתייני. שבתפיסה הציונית
.  הלאומית שלנו

נוצר אותו קסם פתייני שאיפשר לה כילדה להשבות אחר הדמויות בודקת את הנקודות שבהןגל 
מציירת ,כמעט ללא שינוי, ים כדימויי נצחמשאירה את הדימויגל .הרומנטייםוהסיפוריםהמיתיות 
בציור. כאשר האפשרות הפרשנית נותרת פתוחה, של סוד משפחתילפענח קודעל מנת אותם כמו

מעבירה את , מישירה הגיבורה הלאומית מבט חייכני אל המצלמה, למשל, פרהעפרון  של חנה סנש ו
אשר , )בכיכובו של פול ניומן" (קסודוסא"ל הסרט מגוון המסרים החלוציים ללא האילוץ המיופיף ש

. כו תלויים לצידהפריימים מתו

היא , דרך ציור צילומי משפחה ישנים. עסק במשפחת סבתה מגרמניהגלגוף העבודות הקודם של 
.מנסה לפענח סודות משפחתיים ואת הזיקה בינה לבין הדורות הקודמים והנופים האירופיים בהם חיו

שתי האמניות . מנסה לשמר זמן שקפא ולקבע את הדהויגלגם אריאלישל כמו בסדרת בית הקברות 
מציירות צילום שמנציח דיוקנאות .  עוסקות בעבר גלותי אירופי  ובהוויה ישראלית מיתית או יומיומית

כמו סדרת הציורים , מעלות דימויים שמקורם בספרות יידיש.  בפולין או בקיבוץ, משפחתיים בגרמניה



של " לאהוב עד מוות"-נונית כמואו ספרות ישראלית ק, ישראל רבוןשל" הרחוב"קבות של אריאלי בע
. דבורה עומר

- בעבודה יחידה ששמהמיכל רוטשילדאל שתי האמניות מתחברת 

""Home- House, and One Source of Light ,ראות הכללית הלא מלוטשת תופרת את הנרוטשילד
המוקרן יוצר דימוי הבית . ברה מן העולםשכמעט ועקופיות ת שעם טכנולוגיית הקרנ, התערוכהשל

, העבודה מחברת את הדימוי האחד. תעתוע של מבנה תלת מימדי המשתקף  גם על קיר הגלריה
ערגה ואת ההאמנית שלזיכרונות הילדות את באופן המשקף , עם נפחיות ודינמיות, הקפוא

.  בית עם גינה, אותו בית עם גג הרעפים) אפילוהקיבוצי(הקולקטיבית לאידיאה של הבית הישראלי 


