
התערוכה "תנועות נפתחות לבית" היא תערוכת הבכורה לחברי קולקטיב 'גרוסו מודו'. גלריה חדשה במקום שהיה קודם לכן דירת 

מגורים, רמזים לכך מצויים בין הקירות. כעת הוא משכן לתהליכי יצירה, שאיפות והכרויות חדשות. תרגול בפתיחות, 

שיתוף-פעולה-בין-אישי והכנסת אורחים. 

תהליך הקמת התערוכה מקביל למהלך שפתחו חברי הקולקטיב - יצירת מרחב חדש לעשייה, הנותן מקום לביטוי אישי ולגילוי הדדי. 

אלמנטים ויזואליים יוצרים דיאלוג אקראי, כמו אדוות גלים זורמות בין מקורות מים, רשרוש ענפים המשתלבים לתוך שקט ולתוך 

סאונד. תבניות נפשיות מתעצבות לעבודות אמנות, סיפורי חיים שונים נפתחים למשמעות המתהווה גם בין גופי העבודות.

התערוכה ממחישה איך כל דמות בוחרת להציג עצמה מבעד לגוף עבודותיה. קבצים וחפצים שחיכו בעליות גג של חדרי הלב, 

בסטודיואים במקלט עירוני, בבתים שנשארו מאחור במדינות אחרות, הובאו אט אט להצבה. סקיצות לרעיונות חדשים גובשו לכדי 

עבודת אמנות. תגובה אפשרית להתרחשות, המציגה את עצם האפשרות להעלות שאלה, להציע, להזמין א.נשים להכיר את המקום 

ואת הקולקטיב, את היצירה.    

העבודה A Safe Place to Fall של ליליאנה אורבך מורכבת משני חלקים הבנויים גם הם מתתי חלקים. הראשון, עמוס פרטים 

ותזזיתי יותר, מורכב מוידאו וטקסט, השני מסמן מבע של שקט בתצלום ווידאו. תחילה, בזוית ראיה כפולה כמו מבעד משקפת, 

מתוארת דירה עמוסה בחפצים. טקסט בספרדית, שפת אמה של אורבך, מונה מלאי דברים שלכאורה גולל הוידאו במבט לאחור, 

ולמעשה מתאר חפצים, נקודות ציון ותחושות ממקום אחר. בהמשך התערוכה מוצגים תצלום תפנים עזוב למראה ובו חלון ועבודת 

וידאו המתקדמת במבט מעלה אל צמרות העצים. הנופים והמבנים בשני חלקי העבודה צולמו באירופה, העבודה מהווה מעין 

פרולוג לגוף עבודות רחב של האמנית המתחקה אחר שורשי משפחתה.  

"ממנטו", גוף העבודות של יבגני פטרושנסקי, מכיל תצלומים שצילם ותצלומים מארכיון משפחתו. הדימויים על הקיר צולמו בשנים 

האחרונות, עת התבונן באמו על ערש דווי, בים שוצף ובחדר המתים בו שכבו הוריו במותם, בזמנים שונים באותו המיקום. מתחת 

לזוג התצלומים האחרון כתב משפט שאמרה לו אמו כשצילם את הדימוי המוצב מימין, ומקרה שקרה לאחר מות אביו. מתחת 

לארבעת הדימויים שני מדפים עליהם פרושים צילומים וזכרונות ילדות איתם גדל, רגעים המובאים מחיי הוריו וחיי שלושתם 

כמשפחה. צבירה שנאספה לדפוסי חשיבה ויזואליים, שעיצבו גם את תפיסת עולמו האסתטית כאמן. 

עבודתו של דורון פורמן "ארכיטקטורה גופנית כמראה חברתית-פוליטית" מרחיבה את החלל ומדגישה בו כובד. מינימליזם משחקי 

ומפתה המעביר שינוי בתחושת מקום ובתפיסת הקהל את דמותו בתוכו. על הרצפה מונחת מראה - אביזר המשמש לבחינה עצמית 

חיצונית, צרכנית, או רוחנית - המשקפת מבטים לא צפויים על חלל הגלריה ופותחת אפשרויות של התפשטות במרחב. משקולת 

המונחת עליה מהווה נקודת התייחסות המשבשת את האשליה אליה מושכת המראה. תעתוע של אלמנטים אדריכליים המשתלבים 

זה בזה נתקל במעצור. 

עבודתו של עדן בצלאל חבס מציגה עבודת וידאו עטוף סבך ענפים וְלֵבִנים. מערך מרובד של חומרים מן האדמה, מן המפעל 

והטכנולוגיה הדיגיטלית. הוידאו מגולל בלופ דימוי ים בצבע כחול, דימוי שריפה אדום, עלים ושרכים ירוקים, הממשיכים לרצד ברוח 

גם כשיורדת הסטורציה למבע גווני אפור. הדימויים מסמלים יסודות טבע והגוונים את פירוק צבעי היסוד למחשב RGB (אדום, ירוק 

וכחול) המהווים יחד את הצבע לבן. הצבת עבודת וידאו בחלל מואר מהווה בסיס לעבודה הפיסולית, ועיטוף המסך בחומרים 

ממשיים מייצר תרגום חופשי לתחושה המאפיינת הקרנה בחלל מוחשך. רחשי רוחות מתפשטים כסאונד הכללי של העבודה ואל 

הגלריה. 

גוף העבודות שמציגה אליסיה שחף הוא מקטע מתערוכת היחיד האחרונה שלה "כלוב הצלעות". זוג תצלומים מציג ענף עדין ועלים 

מכונפים שצולמו על בריסטול שחור לאור שמש, סטודיו ביתי בתקופת סגרי מגפת הקורונה. תקופה בה אספה לחיקה שאריות שלכת 

שנקרו בדרכה, כאשר טיילה עם כלבתה ברחובות שוממים. טקסט שכתבה על הקיר ממסגר גם הוא רגע בזמן, התבוננות אל תוך 

העצמי וטבע אדם. ההצבה בתערוכה הנוכחית מאפשרת התרחבות לתהליך פרידה רגשי, כאשר מכלול העבודה מתכנס בביתה של 

האמנית, חלק מייצג ממנה מקבל בית חדש. 

"ֶצׇזאִרי", עבודתה של שרה לביאשוילי, משמעותה קיסר בגרוזינית, השפה והתרבות מתוכן גדלה. היא מקפלת לתוכה יחסים 

מעולמה הפרטי ובתוך משפחתה. ברפואה הסינית האיבר המכונה קיסר הוא הלב, שליט הגוף והנפש. בחלון אטום בגלריה בנתה 

קופסת אור, אליה הכניסה דימוי סריקה של אגרוף כף ידה. אל מסגרת החלון חיברה "חלון" הנפתח לצד שמאל, ובו שרטוט על שקף 

לפי מתאר קווי היד. כך משתחזרים תפקודו המקורי של החלון ותנועות ידיה מניחה ומסיטה את השקף מעל גבי התצלום בנסיונות 

שונים. התצלום והשרטוט מהווים יחד את גודל הלב, שני אגרופים. המיצב תלוי המקום ממחיש את הפרקטיקה של לביאשוילי, החלל 

מפעיל אותה והיא מפעילה אותו ליצירה, שמה בו את ליבה כמו בית.  

העבודה פופ-אפ של גיל זבלודובסקי מציגה ויזואליזציה של סאונד, באמצעות גילוי תנועות ותגובות של חומרים לתנודות תיבת 

תהודה. בתהליך מובנה, מתמשך וחזרתי מייצר האמן חוויה סוערת, מתכנסת ושוב מתפרצת על ממברנה, מדגים את תכונות 

הסאונד כחומר ביד היוצר. תבלינים, דיו, מים, ניילון, מגיבים לשירים מתנגנים, ועל אף שערוץ הסאונד לא פעיל בהקרנה, הויברציות 

המתעוררות נוכחות בחלל. זמני השיא בהם האלמנטים מתחברים לביטוי אחד ממחיש מפגש בין חומרים ואנרגיות; הדימוי העגול 

של מרכז הרמקול נדמה כפורטל. לצידו מונחים שני רמקולים עם עקבות חומרים, המאפשרים מבט מסוים אל מאחורי קלעים של 

עולם מעורר פליאה.
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