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 נשמת הדברים הכבדה

ביקור בתערוכה "חתום" של שרון פזנר והתבוננות באיוריו של דן בירנבוים ל"הציפורים" מאת דפנה דה 
 מוריאה

 שרון פזנר, "חתום", חדר הפרויקטים, גלריה זומר, תל אביב

החידה הגדולה מכולן, המוות, בולע את אהובינו עד לאחרון הפרטים. המקרה הפרטי של שרון פזנר 
מצליח לחרוג אל הקיבוצי, לחדור אל תולדות האמנות בעשייה ייחודית ועם זאת כמו־אנונימית, כשל 

. חדר הפרויקטים של גלריה זומר נהפך למין מקדש שאליו הובאו מנחות האבל החידתיות כל אדם
של פזנר, נאספות למין טקס פולחני שבין הזמנים והמקומות. אלו נשמות הדברים הדוממים שנותרו 

ללא בעלים וללא שימוש. נשמות לא אווריריות, כבדות מכדי להצטרף למסע אל הלא מוכר. פזנר, 
אמנות מהאדריכלות, מביאה עמה את הבנת החומר והפיסוליות השימושית. אלו שבאה אל ה

יציקות בטון שרובן מגושם במתכוון, בעלות יופי גולמי, המחברות את פולחן האבל עם טקסי הזיכרון. 
והאבל של פזנר מחזיק שלושה מרכיבים, שאותם היא מאזנת בהצבה בחלל: האבל והזיכרון והכאב 

 .המחבר ביניהם

רכיב המרכזי הוא מכתבים חתומים יצוקים מבטון, מכתבים משום מקום שהוחזרו לשולח בלי המ
שנפתחו. מעטפות בגדלים שונים תלויות לאורך הקירות בשורה, כל אחת עשויה יריעת בד 

שהושרתה בבטון נוזלי. רכות שהתקשתה ועברה שימור אמנותי, שהוא חומל ואלים כאחד. שורות 
שתי מראות התלויות בקצות החדר, המרכיב הלירי והישיר מבין השלושה.  המעטפות מחברות בין

צמד מראות אליפטיות שפזנר כיסתה כמנהג אבלות במגבות, ספוגות גם הן בבטון וממוסמרות אל 
 .הקיר. הבחירה במגבת, ולא בסדין דק, מעניקה לעבודה בשרניות לא צפויה, גופנית

פות מכתבים הקשורות בחבל דק, בניגוד חומרי יפהפה, על הרצפה רובצים עוד מכתבי בטון. אסו
מתקבצות בשולי כיסא )פזנר יצרה את הכיסא ממגבת ספוגה בבטון שהונחה על כיסא ממשי, 

מחבקת את צורתו הכללית, עד שהתקשתה ואז הוצא הכיסא ונשארה רק המגבת שבדמותו(. יש 
כות, את המאבק שבין החוזק, לבחון מקרוב את הקפלים שהתקשו, את השוליים המתעגלים בר 

 .המדומה או הממשי, לשבריריות החומר הדומם

עבודותיה של פזנר מתכתבות בעקיפין עם זרי הגרברות היצוקים בבטון של ארז ישראלי המעטרים 
עתה את ירכתי מוזיאון תל אביב. אך בעוד שתהליכי האבל של פזנר הם אישיים, אינטימיים 

הם סמלים נבובים של אבל ממלכתי, צבאי. ישראלי הפיק מהבטון יופי  ואלמוניים, הזרים של ישראלי
שברירי ועדין דווקא, בעוד שפזנר, לצד הפגיעות, מפיקה ממנו יופי מגושם וגולמי. במעגל רחוק יותר, 

פסליה של פזנר מעלים בזיכרון את ספרי הבדיל העצומים של אנסלם קיפר בהטמעה של רגש 
 .בהמרה של עצם מחומריותו המוכרת וממהותו התרבותית לאחרתוזיכרון בחומר, בפיסול, ו

 .תערוכה סתווית בלבו הבוער של הקיץ
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