
  
  
  

  נמרים במיטה : מיכל בקי
  

  על נייר עבודותוציורי שמן 
  

 של דמויות ומצביםעצמאי עולם  במהלך שנות עבודתה יצרה  אשר,היא ציירתמיכל בקי 
 "חיות" שבו מבוגרות-ילדותיותכשהדמויות ה, זהו עולם בו הקיום נתון בספק. המזוהה עימה

הן  –  ראשן קדימה–  נמשכות מטההן, הן מתנדנדות. תהום תמידית נפרשת תחת רגליהןו
, אופיין הלולייני והתמים .הן עלולות להיפרם או להימחק בכל רגע נתון, על בלימה עומדות

עבודות תחושות מתבונן בשלהן ויוצר בהאונטולוגית מנוגד לקדרות  ,המתמסר והמלא פליאה
  . וציפייה של מתח

  
כשהיא כמעט  ,בדעץ לבוד ועל על  שמן יור בצבעיצבבקי  מתמקדתבשנתיים האחרונות 

ים בבד, במשטחים מאולתרים, במרית בנאים, גלגלות אלא ב,יםאינה משתמשת במכחולו
של , של הטבעות, שכבות של מרקמים יוצרתהיא   אלהים באמצע.  ועודבמקלות חדים, גסים

 אתאלה מהווים ציורים .  מתוכן עולות הדמויות ובתוכן הן נעלמות,חריטות ושל שבלונות
  . ליבת התערוכה הנוכחית

  
מתערבבים ירוקים ושחורים אשר , כחולים, של כתומיםצבעוניות עזה  במתאפייניםהציורים 

את  ים מהדהדיםדיסהרמוניאקספרסיווים וההצבעים ה. ומתנגשים אלה באלה ללא הרף
 צבע תעשייתיברצף של רישומי נוצרו כה אשר עד ,  והמעורער של הדמויותמצבן הלא נהיר

בגוונים של , אניגמטיים, סיפורים קטניםתוך בהדמויות  נתונות ברישומים .  והדפסים ניירעל
 עמוס,  צבעוני– אחר מרחב  מציגיםציורי השמן.  הניירבמרחבצפות כשהן , אפורים ושחורים

    . פורצות ומתוכו הן, הדמויותמתחבאות ו נאבקותבתוכו  – מחניקו
  

אשר מקבלת ,  נותנת מנוחשאינה, מסחררת, הציור של בקי נבנה סביב תנועה אינסופית
התנועה כמו הופכת איטית . בצבעי השמןמימדים חומריים וטורדניים יותר בשימוש הדחוס 

 מבלי, סר המוצא עבר ההתמודדות היומיומית עם חותת ביתר שאת אלמאות, ומסורבלת
כפי שמעידה כותרת , אף הן הדמויות נתונות .כלולהשזור במהאירוניה  לוותר על דוק

  לסחרורצורניתבין הגזמה , לחנק תנועהבמעברים מטלטלים בין , "במיטה נמרים"התערוכה 
לה הופכים בציורי השמן לדיון ביחסי הגומלין שבין מעברים א . לנפילהמעוףבין , נפשי

יתים בעוצמתה על גוברת לעמשטחי הצבע נוכחותם של כאשר , הפיגורטיבי למופשט
  .מרכזיות הדמות עד כדי היעלמותה

  
 אלא .יניה וולף נפתח בחדווה גדולה של צניחה אל תוך האוויר הצלול' של וירג"מרת דאלווי"

 היא שמאפיינת ,דיכוטומיה זו.  והמוות תחושת החידלוןהתפעמות עצומה מצוייםהשבבסיס 
אל עבר  קריצהבובהומור מלא  ,גדוש ו קרנבלסקימציגה ציור בקי". נמרים במיטה"את 

 .של התבוננות עצמית נוקבתו, של ספק תמידי,  בדידותשלמצבים בוחנת  הבעוד, הצופה
 הצבע הנחת זה של הקיום וזה של –המצחיק עד כאב האבסורד  מתוך . היכולת לשרודבעצם

  . וםהחרדה והת, האימה והגרוטסקהזו לצד זו בה צועדות ,  כלשהיא ממשותנוצרת –
  
  ירנה גורדוןא
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