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, פייטן שפעל בארץ בסביבות המאה השישית יַָניבאחד הפיוטים בהגדה של פסח, "ויהי בחצי הלילה" )מאת 

רא   יֹום ָקֵרב, נפתח הבית האחרון במילים: "ה(לספיר ". מהו אותו יום, שאינו יום ואינו ַלְיָלה ְולֹא ֹוםי לֹא הּוא שֶׁ

לילה? האם הוא מצוי מעבר לכל הימים, מעבר לזמן האבסולוטי? האם הוא רומז על אסון הקרב ובא, על קץ 

מוכרעת, -הימים, או שמא הוא מבשר את בוא הגאולה או נס אלוהי? הגדרה שברירית של זמן ומקום, רופפת ולא

"לא יום ולא לילה". אף שההבחנה בין לילה ויום, בין שעות חושך י, מקופלת גם בשם התערוכה של טל ירושלמ

וכרעים. הציורים בתערוכה מביניים בלתי -ושעות אור, ברורה ומוחשית, המעבר ביניהם הוא מנעד של מצבי

ר טבע,ה לסדרי מחוץמושהים ותלויים במרחב לימינלי שמתקיים   הם וקונקרטיות. רורותב ולהבחנות מיליםל ֵמֵעבֶׁ

 הטבע לש למחזוריות ורותהקש ידהמ יחידותזמן ביניים אינסופי, הלכוד בין עבר לעתיד ואינו נענה ל לתוך ולליםצ

  הארץ. כדור ולתנועת

-כותב עמוס קינן: "הגיאוגרפיה ההיסטורית של א"י מתחילה בשבר הסורי שושנת יריחובספרו 

למיקומה הגיאוגרפי  1שאינו אלא מעבר, לכאורה".אפריקני. מאז היא מסדרון צר בין הים לבין המדבר. מסדרון 

 שהתגלו הארכיאולוגיים לממצאים גם כמו יהודה, מדבר של פתחושל ירושלים, הנישאת על הר גבוה שנושק ל

 מקום מתארות אינן העבודות אבל  ירושלמי. של החדש העבודות גוף על מכרעת השפעה הייתה זה, במדבר

מושג, המושתת על כ "מקום" – מטאפיזי מקום אלא שלו, והגיאוגרפי הפוליטי ההיסטורי, הנרטיב על גשמי,

 האור, האקלים, הטופוגרפיה,מקום של ציוריה קשור בנימיו לישראל: -לא-מיתוס. המקום-מיתוס ואנטי

 דימויי התנסחו שדרכם הפילטרים הם יהודה מדבר של והארכיאולוגיה ההיסטוריה הטקסטורות, הצבעוניות,

שמרבה לחקור בציוריה ממצאים של  -אינוונטר הדימויים הפרטי של ירושלמי  שלה. הצבעים וקשת התערוכה

הופך למחסן דימויים קולקטיבי המחבר  –תרבויות קדומות וחפצים שימושיים המזוהים עם מלאכות מסורתיות 

  .בין טבע ותרבות; דימוי הופך לסמל, סמל הופך לארכיטיפ, ארכיטיפ הופך למיתוס

ויים בציורים של ירושלמי נוגעים באיזה עונג ראשוני של אור וצבע. כשהיא מערערת על מוסכמות הדימ

נכנס לציור ממד אנושי,  –תפרקים, פרומים מתפוררים, מ -של יופי ושלמות ומציגה דימויים במצב פגיע 

ור הופכת למעין והאלכימיה של הצבע מזדנבת פנימה דרך סדק שנפער בגריד הפנימי של הדימוי. פעולת הצי

שחזור של ממצאים )תרבותיים או טבעיים(, התחקות אחר הצורניות והחומריות של דימויים ארכאיים והחזרתם 

 מד, בין צבעים ושכבות, בין רקע ודימוי. מ-מד ותלתמ-אל השיח העכשווי דרך שאלות על יחסים בין דו

ים גיאוגרפיים ספציפיים. היה זה מרחב נטול זמן או מאפיינ כ"חלל" תפקד הרקע בעבר, שיצרה בציורים

אנונימי וחסר משקל, שבתוכו צפו חפצים ואובייקטים, מנותקים מ"אדמה". ציורים אלו התאפיינו בקונטרסט 

( ושכבתיּות )מה מעל ומה מתחת(. כעת הרקע patternחריף בין דימוי ורקע, תוך דגש על טקסטורות, דגמיּות )

והחפצים  -ה, הר או מים, ובאזורים אחרים כריק, אוויר או שמיים ליליים והצבע המחזיק אותו מתפקדים כאדמ
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"נענים" לכוח הכבידה. לפרקים הם נראים כמו ממצאים פרטיקולריים שהותקו מהעולם אל הציור, ולפרקים כמו 

 נעים ירושלמי של ציוריהצורות מופשטות שנטמעו בקומפוזיציה השלמה והפכו לחלק אינטגרלי מהנוף. 

אליסטי למדומיין, מהפונקציונליות של הקראפט למיסטיקה של הסוריאליזם: חבלים קלועים הופכים הרימ

לקשתות ארכיטקטוניות או למכתשים; מגל חובק בתוכו הר או אגם; אריג גס, מחצלת פרומה או קלף מתפורר 

חלל הציור ומותירים מכוסים חול או אדמת לס אבקתית; אבני צור, ראשי חץ או מקלות עץ מפויחים משייטים ב

הבל שחור על הקנבס; מחרוזות אבנים הופכות למנדלות או לתצלום אוויר של יבשות וימים; שמש מדברית 

 יוקדת וירח לבן ובוהק הופכים לחור הנפער בציור, מוקף הילה מכושפת. 

לא רק הזמן, המקום, הרקע והדימוי מתפרקים, אלא גם הקנבס עצמו. הבד מותקף, ופרגמנטים 

ממדיות שחסרה בו, -ממצאים ציוריים. אקט אלים זה מעניק לציור את התלת-הנגזרים מתוכו מוצגים כשיירים

ממד שהציור כל כך שואף להשיג. אחת הדוגמאות -ויחד עם זאת חושף את שטיחותו, את האשלייתיות של התלת

ום. זהו ציור שאינו עוד ייצוג של הקיצוניות לפירוק מעין זה היא קנבס שהאמנית חתכה וגזרה עד שהפך לגריד פר

דבר בעולם )כגון רשת או אריג( אלא הוא הדבר עצמו. ירושלמי משבשת את הזמן, מאיצה תהליכים טבעיים של 

 עכשווי. -עתידי-כממצא קדום –התפוררות והתכלות, ומביאה את הציור לנקודת קצה חדשה 

ְנשלים" שירושלמי חתכה מתוך " –אחד מחללי התערוכה משמש כ"מחסן" של ממצאים או ראיות 

מודע של -ציורים שלה. גדמים של ציור המוצגים כאובייקטים. מחסן הממצאים של ירושלמי חושף את התת

מציע גיאוגרפיה של פירוק הזמן, הציור וממפה מחדש את גבולות הגזרה שלו. הקולאז' הפרגמנטרי שנוצר בחלל, 

 .המקום והציור

 

 


