אלמא מלון ומרכז אמנויות

'הנפשות הפועלות'
נורית דוד ,עבודות מן השנים 1996-2009
את עיקר התערוכה 'הנפשות הפועלות' המוצגת עתה בגלריה של מלון אלמא ,מהוות שתי סדרות
דרמטיות מאמצע דרכה של האמנית.
האחת "מהרו הגיעה השעה" שקיבלה את כותרתה מ'ארץ הישימון' של ט.ס .אליוט ,הוצגה ב1998-
בגלריה גבעון בתל-אביב.
האחרת "עונה בגהינום" שנטלה את כותרתה משירו הארוך בפרוזה של ארתור רימבו ,הוצגה בגלריה
של סדנאות האמנים בתל אביב ב.2001-
בשתי הסדרות מובע ייאוש מסוים מן העמדה האקזיסטנציאליסטית ,שהיתה כה אהובה על הציירת
בשנות השמונים ,ולפיה האדם יכול לבחור את גורלו .כאן ,החיים מובאים אל מעין במה סגורה
ומוגדרת – בראשונה חדרי מדרגות ובשנייה חזית בניין כמו-קלאסית  -כשהדמויות ,הנפשות
הפועלות ,הן כמריונטות ,המופעלות על ידי כוח גדול מהן שלשרירות ליבו הן נתונות.
כפיצוי על החירות שאבדה ,צומחת בתקופה זאת האהבה הגדולה לציור האירופי המסורתי ,לנושאים
גדולים ותיאטרליים המובעים בצבעוניות שיש בה ניגודי אור-צל חזקים .לא חסרה כאן מידה של
גרוטסקה שנובעת גם מעצם הרעיון לספר את סיפור האסונות המשפחתיים באמצעות הנאראטיב
הנוצרי הגדול של המשפחה הקדושה ,וגם מן היומרה לחקות או בעצם להמציא מחדש ,כאן בארץ
הצחיחה עם מסורתה הויזואלית הדלה ,את מיטב הציור המערבי שצמח בסדנאות בהן נערים צעירים
נחלו את מיומנותם מרבי אמנים דור אחר דור.
שתי עבודות נופים גדולות ממדים ומאוחרות יחסית יוצאות דופן בתערוכה ,כשבהן החלל נמתח ככל
שהפעילות האנושית דורשת ומעבר לה לצדדים וכלפי מעלה' :אני רוקדת על קברך' מ 2009 -ו'בניית
בית קיץ  '2מ .2006-הראשונה שייכת לסדרה קטנה המוקדשת לעיר נפולי ויש בה מיסודות המחול
המקברי הימי-ביניימי ,ואילו האחרת ,לפי סיפורו הקצר "יום אחד באביב" של הסופר היפני איזומי
קיוקה ,התלויה על גרם המדרגות המוביל לגלריה ,מביאה לתערוכה משהו מזיקתה העמוקה של
נורית דוד לתרבות היפנית.
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באדיבות,
גבעון גלריה לאמנות
טלinfo@givonartgallery.com | 03-522-5427 .

אלמא מלון ומרכז אמנויות

גלריה 1
שם הציור

מחיר  $לא כולל מע"מ

בניית בית קיץ ( 2במעלה המדרגות)

30,000

הופ הופ

8,000

דיוקן עצמי כפול עם קוץ וכפתור

8,000

דיוקן עצמי כפול עם קני קש

8,000

יהושע-איש עץ -מחזה מוסר

8,000

בקריאה כבשינה

8,000

בובה * 3

8,000

הו ,שושנה ,את חולה

8,000

אני רוקדת על קברך

30,000

חתונה

8,000

הרועה הקטנה

20,000

גלריה 3
שם הציור

מחיר  $לא כולל מע"מ

בואו בני האמנות

8,000

תמונה

8,000

הנפשות הפועלות

8,000

שה וגדי

8,000

חזרה

8,000

דורית

4,000

ללא כותרת

4,000

ללא כותרת

4,000

ללא כותרת

4,000

מסדרון חדרים
שם הציור

מחיר  $לא כולל מע"מ

הצילום ( 1מתוך ללמוד כתיבה מעצים ) 8,000

פרטים לרכישה:
גבעון גלריה לאמנות | info@givonartgallery.com | 03-5225427

