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גן התענוגות הארציים
טקסט אוצרותי



שתוצג  הארציים,  התענוגות  גן  היחיד  בתערוכת 
גלזרמן  שירה  האמנית  תציג  אביב,  בתל   p8 בגלריה 
וגדולות  שחורות  נייר  ממגזרות  המורכב  קיר  מיצב 
לכדי  בזו  זו  הנשזרות  כצלליות  הנראות  ממדים, 
הגלריה.  חלל  את  העוטפת  סוריאליסטית  פנורמה 
המיצב, המבוסס על דימויים הלקוחים מן התקשורת, 
יתאר סצנות אפוקליפטיות שהן תוצר ישיר או עקיף 
של הרס וזיהום סביבתי מעשה ידי אדם. ואולם, בין 
דימויים של  גם  והחורבן מופיעים   דימויי האסונות 
חמלה ותקווה, המבקשים מן הצופה לבחון את הרגלי 
ובחירה.  אחריות  על  שאלות  ולשאול  שלו  הצריכה 
כך, לצד היותו קינה על עולם חרב, מזכיר המיצב כי 

האפשרות לגאולה עדיין קיימת.

המתייחס  הארציים",  התענוגות  "גן  הקיר  מיצב 
זה  בשם  בוש  הירונימוס  של  האייקוני  לטריפטיך 

המתפרשת  פנורמה  רעיונית,מייצר  מוצא  כנקודת 
לטריפטיך,  כהדהוד  הגלריה  מקירות  שלושה  על 
המשך  מהווה  המיצב  התצוגה.  חלל  את  ועוטפת 
גלזרמן, אשר  של  הקודם  העבודות  גוף  של  ופיתוח 
עסק אף הוא באמצעות מגזרות נייר באחריותו של 
שונים.  מינים  של  ההכחדה  לתהליך  האנושי  המין 
המגזרות, החתוכות בטכניקה מסורתית של צלליות 
טבע  אסונות  של  שונות  סצנות  מתארות  שחורות, 
שריפות  ועד  משיטפונות  אקלים,  משינויי  הנובעים 

יער, וסצנות אחרות של הרס כדור הארץ בידי אדם.

הבחירה של גלזרמן בצלליות מייצרת השטחה וריקון 
מפרטים המאפשר ייצוג של רעיון הגדול מסך חלקיו. 
אלה  הנשזרות  סצנות  הצלליות  מייצרות  כך,  מתוך 
באלה, ואלמנטים מתרחישים שונים מתערבבים לכדי 
סצנות סוריאליסטיות מתעתעות שלא ניתן למקמן 



בוודאות כסצנות מהמציאות. באמצעות סצנות אלה, 
המבוססות על דימויים חדשותיים יומיומיים,  מציע 
הקלאסית  לאיקונוגרפיה  עכשווית  פרשנות  המיצב 
לאסונות אלה  תוך התייחסות  של שבעת החטאים, 
כאל תוצרים של חטאי הגרגרנות, החמדנות והיוהרה. 

אביב. בתל  ויוצרת  1975,חיה  ילידת  גלזרמן,  שירה 
של  הסטודיו  בוגרת  בבצלאל,  ראשון  תואר  בוגרת 
בהצטיינות  ובוגרת  בירושלים,  הרשברג  ישראל 
באומנויות  שני  לתואר  הבינתחומית  התכנית  של 
באוניברסיטת תל אביב. זוכת פרס רוזנבלום לאמנות 
בתערוכות  הוצגו  עבודותיה   .)2013( ישראלית 
ונמצאות  יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם 

באוספים שונים בישראל ובחו"ל. 

רווית הררי
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