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 עמידה שאינה תמיד ;מתמקדת בתפישת מבעו של הגוף האנושי, מיטל סעדון רושמת בספרי סקיצות

" כל הזמן נושמים: "גוף שנשימה אינה טבעית לו.  מאמץ, מגע עם רצפה הדורש מתיחת אצבעות, יציבה

?  ומדוע להכריז על המובן מאיליו, מכריזה אחת הדמויות

, קו המנקז מאמץ לדייק בהכלאתם של יד. משקל ומבט, מיטל בוחרת ברישום קו מתאר הלוכד תנועה

גוף חי המגלם כאן  את . מגוחכת ומפתיעה, ייחודית, בטן וראש למכלול היוצר תנועת גוף מוזרה, רגל

, לכוד בתנועתו, גוף אנושי.   רגע של תדהמה והשתהות לנוכח העולם, אנושיותו בהנכחתו של  רגע

.  לעיתים מעוות  ומגוחך

הפורם חשיבה דיכוטומית ומציע קיום המרכב מאינסוף , ניתן לראות ברישומים ביטוי לגרוטסקי

.   אפשרויות וצירופים החורגים מגבולות ההגדרה הברורה והשפה

בהקשר לפילוסופיה של מרלו פונטי העוסקת ' גרוטסקי'שרה כהן שבוט  מציעה התבוננות על מושג ה

ההיברידיות  ואת הפיכתו של הסדר , שבוט מזהה בין מאפייניו של הגרוטסקי את העיוות. בגוף האנושי

בין המשעשע למפחיד , רציונלי- תוך חשיפתם  של קונפליקטים בין הרציונלי לבין האי, המוכר על פניו

.ובין החי לחסר החיים
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מחברת בין ,  חשיפת האלמנטים הגרוטסקיים בפילוסופיה של מרלו פונטי

התפיסה מהווה פעולה גופנית ":הגרוטסקי לגופני שכן מרלו פונטי מכוון לתפיסה גופנית כבסיס להכרה

." הגוף חייב לנוע במובן זה או אחר סביב אובייקט התפיסה שלו, שכן על מנת לתפוס: ביסודה
2

  מרלו 

, בעל גבולות מטושטשים, כאשר הגופני הינו בשרי, פונטי מציע סובייקט שהינו אחדות בין הגופני לנפשי

.מה שמהווה עבורו תנאי להכרה ולידיעה, כלומר גרוטסקי, לא נקי ועמום
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, ילד זקן, איש שהוא אישה, איש ואישה, זקנה, אישה, ילדה, ילד, עוברים, ברישומים מובאים  תינוקות

גיל וזהות מובחנים והיברידיים , כורע על ארבע כקוף וכנמר, אדם עם חיה ואדם שהוא חיה. וילד וזקן

מיטל מכוונת להאיר  שוב ושוב מצב אנושי בסיסי ופגיע  החושף את תלותו המחלטת של האדם . כאחד

הדרמה אותה . תלות המוטמעת בחייו של תינוק  התלויים לחלוטין ביכולתו של מבוגר לשאתו. באחר

.  עת נשיאה כרוכה בהשמטה, פורשת מיטל חושפת מצב ראשוני משובש

 

, לאסוף את הדמויות ולהשאירן מוסתרות, העבודה בספרי הסקיצה מאפשרת למיטל לעבוד באינטימיות

אך בו בזמן לנוע בין כובד ערימת הדפים , להתכוון לעבודה אסוציאטיבית הזוכרת את שנרשם בדף הקודם

.  שהצטברה לעבר טרנספורמציה

המכון לאמנות מכללת אורנים   , 2010תערוכת בוגרים , התערוכה הינה במסגרת פרס בחירת האוצרת
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. רסלינג:תל אביב, 2008 הגוף הגרוטסטישרה כהן שבוט  
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. 111' שם עמ 
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 147' שם עמ 



 

  


