
 נעמי בריקמן

 

. בירושלים ארטספייס בגלריה 2005 בשנת"עלים וקפלים"  שלך תערוכהה את זוכרת אני: טנהאוזר נעמי

 נוסף. שלהם ּוַבנועזות ַּבישירות אותי הרשימו אלה. שלך עירום רישומי הצגת עצמי דיוקן עבודות לצד

.השראה ומעורר מפתיע היה זה עבורי. כלל נבוכים היו לא הם ולהרגשתי, שם היו שלך הילדים, לכך  

 

 העירום עבודות את רואים שלי שהילדים זה, מיוחד משהו שזה חשבתי לא זה לרגע עד: בריקמן נעמי

 זה ציור אבל, בבית כולם מול מתפשטת שאני לא זה. כלשהי מבוכה כךב שיש חשבתי לא מעולם. שלי

... ציור 	  

?ציור זה מה: טנהאוזר נעמי 	  

 חווה שאני איך זה .אני לא זה, משהו על אמירה זה, לגמרי אחרת נוכחות זה ציור ימבחינת: בריקמן נעמי

 אבל, בושה בו שיש דבר לי נראה לא ממש באמנות עירום. נפרד לגמרי זה ,מציירת אני שאותו הדבר את

, וורידיםה מראהמ, הגוף על הזמן של מההשפעה נרתעים אנשים: אותי מפתיעים שיותר דברים יש

.  אותן ישנה לא שהנחל רוצות היו בנחל אבניםהש כאילו זה יבעיני. בולטיםה גידיםה  

 

 אתז ולמרות ,לאמנות מורהו מאיא, ציבורית מותד גם את אבל, קיים הגיל שנושא כמובן: טנהאוזר נעמי

...  בקלות זה את עושות לא פחות מוכרותו יותר צעירות נשים גם. בעירום עצמך את מתעדת את  

 

 הגוף של הרווחת התפיסה כל. שלי בציור אמת רוצה אני, שלהן בציור רוצות הן מה תלוי: ןבריקמ נעמי

 מיותלְ הצַ  את אוהבת כך כל שאני הסיבות אחת. להיות אמור שהוא מה מבחינת, בעיניי מעוותת מאוד

 הבטן את, שלהן הגוף את אוהבות מאוד הללו נשיםשה נראהש היא ההדפסים את תייצר שלפיהן

 שיש דבר זה, להניק, חיים להביא יכולת עם ותשלמ נשים יבעיני אלו  - העצומות הרגליים את ,הענקית

."שלך לגוף תחזרי" לך ותאומר בהריון שאת ברגע, האלה השחיפיות, היום של הנשים. גאווה בו 	  

	?הצלמיות מהיכן: טנהאוזר נעמי   	  

 ארכיאולוגיות בחפירות שהתגלו ,הספירה לפני 8,000 משנת" ירמוכיות" צלמיות אלו: בריקמן נעמי

.לפועל יצאה שלא תערוכה עבור 1999 בשנת לראשונה אותן רשמתי .הגולן ברמת 	  

.יותר כללית גוף חווית מתוך לעבוד התחלת בסדנה אבל: טנהאוזר נעמי 	  
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 נזכרתי כך אחר. הגיל סממני כל עם שהוא כמו הגוף קבלת של מהרעיון התחלתי, נכון: בריקמן נעמי

.מופשטת כמעט בצורה הפעם, אליהן חזרתי ובסוף ,בצלמיות 	  

.נשים שם מזהים זאת בכל אבל ,מופשטים כמעט ההדפסים, נכון: טנהאוזר נעמי 	  

 ההפשטה תהליך...  ופופיק ציצי שזה יודעים כבר למטה אחת ועוד נקודות שתי שיש ברגע: בריקמן נעמי

 לי אפשרה הדפסה טכניקת.  הגוף במרכז יותר התרכזתי ולכן, יחסית קטנים הפורמטים. הדרגתי היה

 באפשרויות יותר בטוחה להיות התחלתי. ומגוונים חדשים למרקמים להגיע ויכולת חדשות עבודה דרכי

 רשת להדפס התייחסתי בעבר, זר קצת לי היה זה בהתחלה. אליה חותרת אניש תוצאהבו החומר של

.פלקט, שטוח דבר אלכ 	  

?לשינוי גרם מה: טנהאוזר נעמי 	  

 2010בשנת  בה הוצגושו בסדנה רשת בהדפס שנעשו גרשוני של העבודות את ראיתי: בריקמן נעמי

 נאחז: רשמים", לרישום הרביעית הארצית מהביאנלה כחלק שנערכה "הצפה" התערוכה במסגרת

 שאפשר ידעתי לא. חומר הנחת של מורכבים לרבדים, עדינים מאוד למרקמים הגיע גרשוני". בסבך

 אז עד. כך כל מגוונות לטקסטורות, זה מסוג גוונים למעברי, רשת בהדפס כאלה שויותלרגי להגיע

 יכולה שאני ראיתי רשת בהדפס להתנסות כשהחלטתי. מונוטייפ הייתה בהדפס יעלי האהובה הטכניקה

 לא אפילו ואני. מלא חופש של בהרגשה, יותר פרועים בגדלים רק, מונוטייפב עבודהל דומה באופן לעבוד

.לימין משמאל להפוך יכהצר 	  

.שקרתה טעות איזו ניצלת גםש לי נדמה: טנהאוזר נעמי 	  

 דבק לי היה לא. אצטט גבי על דבק ספריי, ספריי של בסוג העבודה את להכין אותי הנחו: בריקמן נעמי

... אבטיח של מרקם דמוי משהו, מפתיע מאוד למרקם גרםש מה, טפטים בדבק השתמשתי ולכן ,כזה

 לידי באה טכניקה כל איך עייהטו ניסוי של בדרך למדתי. נוספות טכניקותב גם לעבוד יתיניס כך אחר

. עצמו בהדפס ביטוי  

...  בעבר מאשר היום עצמך את מציירת פחות שאת הרגשה לי יש: טנהאוזר נעמי  

 פשתמח אני. פנימית מתחושה יותר, ישירה מהתבוננות עובדת פחות אני. פחות קצת, נכון: בריקמן נעמי

 לי נראה זהו, שאני כמו עצמי את קיבלתי תמיד. המדויק הפנים מראה לי חשוב תמיד לא ולכן, מהות

 את מקבלים לא גם אנחנו ,עצמנו את מקבלים לא שאנחנו ברגע .אחרים אנשים לקבל כדי גם חשוב

.השונה 	  



 לבין שהוא פיכ הגוף עם בהשלמה הקושי בין הדוק קשר ייבעינ שיש להוסיף רוצה הייתי זה בהקשר

 את, שבה הנכים את לכבד מתקשהש חברה אנחנו". מושלם" הפחות את לקבל כחברה שלנו הקושי

 את מייפים אנחנו. הגזענות גם לדעתי נולדת מכאן. בהם המטפלים האנשים את או שבה הקשישים

.ההווה את לקבל לנו קשה אבל ,העבר 	  


