
 

 רוני ברות                                   

 החדר הפנימי                                 

 

 

 מה שאני מנסה לתרגם לכם 

 הוא מסתורי יותר, 

 משורג בשורשי ההוויה עצמם, 

 ת. הלא מורגש של התחושו במקור

 סזאןז' גאסקה                                   

 

 

ורי  צי  על קירות הגלריה  " מציגה רוני ברותבתערוכה "החדר הפנימי

בד  על  ע ו  שמן  ודיוירישומי  חלל    .פרון  מיצב    עומד התצוגה  במרכז 

 . מצוירות סדרות של קופסאות עץ – ציורי קטן

 

זוג מוותיקי הקיבוץ  שמן  דיוקנאות   סדרת העבודות פותחים את  של 

ראשוניתבהתלויות   אליהם  ה  ,אמירה  פרטו באמחויבת  ואל   יפן 

,  האישי  לספר את סיפורם  ותאמור  פניהם.  לבכלציור הדיוקן    מסורת

 יסדי הקיבוץ. י מ, דור ההורים של סיפור ה

 

מתכתבות , הקיבוץ שביליבהמהלכות  ," טיפיותירכ"איהם הדמויות

ציוריהם של ז'אן  כמו, מחיי האיכרים  ים ציורל ש רפרודוקציותעם 

ירות בבתים  , שהיו תלויים על קואן גוךושל  הצרפתיפרנסואה מייה 

  ,ונוככפי ש"חדרי החברים", או  ,הפשוטים בתיםה. רבים בקיבוצים 

 ",ה ל"אדמזרה ח  על התודתם  את ,הצנועם  היחיאת אורח  יםבטאמ

 ,חברה עמלניתל ותכישתיההעל ו  ,ותם בחייםי השרידתם ועצם  על

   ., מאמינהאולוגיתיאיד

 

ל פראיות  משיכות מכחובמצויר    ,לעיתים מופיע הדימוי על בד משובץ

אורך  בואקספרסיביות המנסות להתחרות   לקווי  חלוקה השרירותית 

הג  ו,  ורוחב את  בדימוי,  " ה  רידלבטל  להתבונן  ניסיון  מעין  כמפריע" 

 . את קורי הזמן לקסלשווא ניסיון או   לא מוצלח לגמריהיזכרות 

 

 
 (. 2004פונטי, "העין והרוח" )רסלינג, -מובא אצל מוריס מרלו 



מכסה חלק  ש  מעטה צבעוני שקוף,  כתםחלק מציורי השמן מופיע  ב

הציור פילטר    ,מפני  להביט  מעין  המתבונן  את  להמאלץ  ו,  מבעד 

ויוצר    ,אחיד"אמיתי" ו  אופןהדימוי בלראות את    מסכל את האפשרות 

דּו צבעי מבאחד  תמיד    הואפילטר  . הבאחדמבטים    שני  –אלי  מבט 

צהוב.  ,אדום  :היסוד או  המבטהצעה  זוהי    כחול  לפיצול    ,לפיצול 

 .תהייהנה להזמ ,אותו דימוילאיכות הבנה שונה של  האור,

 

באמצעי  נבדקים    ,חוזרים על עצמם שוב ושובחזותיים  דימויים  אותם  

ו שונים  מעל  ציור  מפה    : שונים  צעיםגבי  נגינה,  תווי  ,נייר,  בד 

 .  י , נייר מילמטריתגיאוגרפ

 

  , שמןצבעי  ב  , ועליהן,סדרות של קופסאות עץ  בחלל הגלריה מוצגות

ו  ציורי דור  תקוות  חלומות  היסדים  ימהשל  שעל  -ארץב  ימוקיבית 

נוף פתוח,  על  היא ציור של חלום    הקופסה  אחת מָדפנותכל    .ישראל

שמי  ,חקלאותעל    ,אדמה  תעבודעל   הורש  מותחלו  ם.על     , ינוחלמו 

קופסאות   מעלה על הדעתקופסאות  ה  ריבוי  לנו.אותם  רצו להנחיל  ו

לחג,   המתנה  "צרכני"  משתדלות  כאלה  לקחת לפתות  באופן  אותנו 

ול ישן  נוסטלגי,  מעין  שים אותו על מדף כחלום  תוך מודעות  מפריט 

 .יוםכלחוסר ההתאמה שלו למציאות הישראלית 

 

וה  ,תהחזרתיּו החזותי    הריחק הבדיקה  בדימוי  המגולם  המוטיב  של 

על ויתור    ותמעיד  ןה  ממכלול העבודה המוצגת.בלתי נפרד  חלק    ןה

חזותית על  מראש   לשהייה  ומהוות    ,אחת  אמת  אזור בהזמנה 

הדמ בשטח  הדומים,  של  האמת  ב  ,עצמו  רווחמ  פקר  אחר  חיפוש 

 . בחדר הפנימי ,שבין הדבריםריק לפעמים ב השוכנת

 

 


