
 על המדרגה אל העמוד
 

 חברו לתערוכה שמתמודדת עם מבנה חלל הגלריה בכברי שעבר יעל כנעני ותמר שוער
לקיחת טווח סיכון בחשבון כשהן . יציאה להרפתקה משותפת. בימים אלה מתיחת פנים

. מציבות בגלריה מטען חמרי מעורר עניין
 

.   מציבה עבודות על מדרגה שבנתה לאורך רצפת הגלריה על יותר ממחציתהכנעני
. עמוד התמיכה בגלריה,  מתייחסת לעמוד הגלילישוער

 .
ציור על .  מרחיבה את גבולות עשייתה האמנותית ונותנת לתחושת הספונטניות מקוםכנעני

וציור על לוחות קטני ממדים . מקיבוץ גבעת חיים- קערות קרמיקה שעיצבה עבורה רחל ארזי
מעבר לא צפוי בין דו מימד לתלת , זהו פסק זמן מציור על בד או נייר. ומלמין, פורמייקה, מעץ

. מימד
 

.  הצבה שמכילה זיכרונות מבית.  יוצרת מיצב מסדרה פשוטה של פעולות פשוטותשוער
שברים חובקים . שברי עץ מודבקים על בד מדלת שבנה אביה לכבוד הולדת בנו הבכור

ניירות )תוכניות אדריכליות של בנינים שלא נבנו על נייר פרגמנט , כטבעת נוי את העמוד
עמידתם . מעין סנדוויץ מושגי, הודקו בין חלקי מגזרות דיקט גדולות, (עבודה של בן זוגה

.  בחלל תלויה בשתי טבעות עליונה ותחתונה שחוברות למבנה הדיקט
 

עציץ מופיע - דימוי מכיל. לבנים מחומר שעבר תהליך שרפה" מיכלים" יוצרת סדרת כנעני
.  דימוי שהוא מעין שלד פנימי מכיל חיים. רישומיה/כבר זמן רב גם בציוריה

 
לוחצת בלחץ מבוקר שאריות תכנון , מהדקת, כורכת-  מעלה דילמה על קונסטרוקציהשוער

. ושאריות חיים
 

כתם דומים לנראות /הקו,  מרגישה נוח עם המכחול שמשאיר עקבות על מצע הקרמיקהכנעני
אין כאן שפת ציור . אבל יש בהם הפעם גבול דק בין קישוטיות לאקספרסיה מרוסנת. בציוריה

קל יותר לצייר על . "אבל ניכרת הזרימה והשחרור מעכבות, מפתיעה ביחס לסגנונה המוכר
כך גם ". דף חלק הם לא, הקערות כבר מכילות אלמנט של חיים. קערות מאשר על בד או נייר

.  היחס לשאריות העץ המלמין והפורמייקה
 

יציבות אל מול , העמוד החשוף והניטראלי הופך לשלד תומך. מתכנסת סביב העמודשוער 
.    פרוק וארעיות

 
המפגש עם החומריות החדשה של . והחומר מנהלים מערכת של משיכה ודחייהכנעני 

, הובילו להרפתקה שמבקשת המשך התנסות, המלמין והפורמייקה, הקערות ושאריות העץ
.  התלבטות והכרות

 
.  זרימה של האחת אל מול ההאחזות של השניה, חלל גלריה-  שתיים
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