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 סדרה .ועבודת וידאו מיצב צמחי בושם ,חדשהת רישומים כהן מציגה בקיר האמנות סדראסתר 
הימים הנוראים של במהלך ומוצגת  2020אפריל –ר של מרץזו נרקמה במהלך ימי הסגאישית 

 .א”תשפשנת 
 

 תורה, לרימונילצמחיה, כהן מתמסרת לסמליות של לוח השנה היהודי, למוטיבים קבליים, 
 מליקוטי מוהר"ןציטוט  הינו. שם התערוכה רושמתובמיוחד ליד הלגוף האדם  ,ב”לאותיות הא

 כתיבה בדיו. להמתייחס לצבע התכלת ו
 
ואליות חריפה מתקיימת בעבודותיה של כהן בתערוכה הנוכחית ובגוף עבודותיה בכלל. ד

חלק ממושטר, מקובע ודחוס,  –הניירות עליהם היא רושמת בדיו ובעט כדורי חצויים לשניים 
ואילו חלקו השני משוחרר יותר ומתאר צמחיה, שורשים פירות וזרעים כאשר בין שני העולמות 

העבריות. מלבד הדיו השחורה, המומרת בתערוכה מדיו של סופר  ב”מרחפות אותיות הא
ם בכתיבת ספרי קודש לרישומי אמנות, מופיעים גם הצבעים כחול ואדום בחלק מן ”סת

אינדיגו מרפרר לחוט התכלת של הטלית אשר ניתן לראות בו המשך של -העבודות. הכחול
ור בין הקווים והכתמים הכהים תהליך הבריאה והיצירה לצד צבעו הלבן של הדף המבליח כא

מתקשר לתהליך עבודת ” פטל רימון ולשון של זהורית“של הדיו. הצבע האדום הנראה ברישום 
יום הכיפורים בבית המקדש, אז נקשרה לשון של זהורית  אדומה )חוט צמר צבוע בצבע אדום 

 המופק מתולעת השני( על ראש השעיר הנשלח למדבר לכפר על חטאי בני ישראל.
 

בהם , בצבעים כהן מוצאת משמעות וסימבוליקה רבה באובייקטים אותם היא מעלה על הדף
בעבודת נועעים בדממה המת מזרחיתורה בסגנון ה. רימוני עצמו חלל התצוגהוב היא יוצרת

ספר בשעת הוצאתו והכנסתו של ת הכנסת בימרמזים על דנדון הפעמונים הנשמע בידאו והו
 דיו של סופר סת"ם,ל חוברים ופסוקים בעלי משמעות קבלית אותיות הא"ב .התורה

ומשתלבת ק מהעבודות בחל כדגם חוזר)הסורג( הניצבת לפני החלון מופיעה  המשרביהו
 במרקם הצורני של התערוכה כולה.

 
הבושם המקראיים מור ולבונה אשר הובאו עבור התערוכה מאזור מונחים צמחי לצד העבודות 

. ים ימימה על מגש נחושת, שהוא נכס משפחתי של האמנית מימיםים המלח. הם מונחים 
של צמחי המור והלבונה, החיים והמוות ומגש הנחושת  והפולחניים צבעונייםההמוות, היסודות 

 רישומיםל רובד משליםהשורשי של התערוכה ומקיימים  הנחצב מהסלע מהווים את היסוד החי
 ידאו.וולעבודת הו

 
ותחילת המחשבה היא בחינת לבן עליון. בחינת שחרות  והתכלית נקרא תכלת. כי סוף המעשה הוא"

התכלית שהוא במחשבה תחילה וקרוב למחשבה, הוא בחינת תכלת  כידוע, נמצא שסוף המעשה שהוא

 '(ליקוטי מוהר"ן יח) .שהוא חיבור שחור ולבן

 
 אוצרת: שירה פרידמן

 
 


