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נחת
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שנת

 200בנהליאורז״ל,
צלם צבאי בדובר צה״ל ,צורף
במטרה לתערפעולה של כוחות
צה״ל ברפיח ,ונפל בקרב .מאז,
שקועה מימי בשכול ,אבל היא
מוצאת

מעט,

רק

מעט

נחמה

באינספור פעולות להנצחתו
ושימור מורשתו של
ליאור ,וע־
$TS1$ועתה$TS1$,
תה,
$DN2$ועתה $DN2$,גם בתערוכה החדשה שלה,
שתוצג
״נשברת לרסיסים״,
בגלריה״המגדלור״ ביפו החל
משבת,

10

בינואר.

אוצרת

גולדמן.
התערוכה היאיעל
מימי,ילידית הארץ ותושבת
חולון ,היא אמנית בנשמה ,בעי־
$TS1$בעיסוק$TS1$
סוק
$DN2$בעיסוק $DN2$ובהשכלה.
לאיור
הטכנולוגיבחולון ,כתבתוצל־
$TS1$וצלמת$TS1$
מורה

ומרצה

אופנה ב״שנקר״ ובמכון

באגודה הישראלית לטקס־
$TS1$לטקסטיל$TS1$

מת
$DN2$וצלמת$DN2$

טיל
$DN2$לטקסטיל$DN2$

ואופנה בישראל ,ולה תואר

שני בשילוב אומנויות.
חברה

מימי

$TS1$חולון$TS1$,
חו־
באגודת הציירים של

כאב,

התמוטטות

וחוסר

רצון

לקום מהמיטה״.

$DN2$חולון$DN2$,וזו לה
לון,
$DN2$הראשונה $DN2$שלה.
שונה
האוצרת,גולדמן:״התערוכה
׳נשברתלרסיסים׳ עוסקת בש־
$TS1$בשכול$TS1$
ואני מציגה עתה״ .בציור הש־
$TS1$השתמשה$TS1$
תמשה
ובהתמודדות של מימי כא־
$TS1$כאמא$TS1$,
כול
$DN2$בשכול$DN2$
$DN2$השתמשה $DN2$מימי בקטעי צילומים
ליאור ,שנהרג
$DN2$כאמא $DN2$,עם אבדן בנה
מא,
אלה ,שלה ,על רקע אדום ,שמ־
$TS1$שמביע$TS1$
תערוכת היחיד
$TS1$הראשונה$TS1$
הרא־

בפעילות

״השכול״ אומרת מימי ,״הפר
אותי בבת אחת לאדם אחר ,ואת
השנים
כל זה צילמתי לאורך

ביע בעיניה את הדם ,הכאב וה־
$TS1$והזעקה$TS1$.
מבצעית ברפיח .עבו־
$TS1$עבודותיה$TS1$
$DN2$שמביע$DN2$

דותיה
$DN2$והזעקה $DN2$.״ההרגשה שלי״
$TS1$בתערוכה $TS1$,זעקה.
$DN2$עבודותיה $DN2$של מימי המוצגות בתע־
רוכה,
אומרת ,״היא כמו של זכוכית
$DN2$בתערוכה $DN2$,הן אקספרסיביות ,בצבעי
אדום בוהק צהוב וכתום ,בחלקן
לרסיסים״.
ונשברת
שמתנפצת
ומרגישה:״השכול הוא דבר נור־
$TS1$נוראי$TS1$
יצוץ ,כי בחלק מעבודותיה משל־
$TS1$משלבת$TS1$
על רקע שחור והן כאש בוערת
הכאב
$DN2$נוראי $DN2$שהולך איתי כל יום ,כל הי־
$TS1$היום$TS1$,
אי
$DN2$משלבת $DN2$מימי
בת
כדי לבטא את עוצמת
קולג',צילומים מעי־
$TS1$מעיתון$TS1$
תון
בתוכה ,את התסכול והזעם שא־
$TS1$שאצורים$TS1$
$DN2$היום $DN2$,כלהזמן״.
ום,
$DN2$מעיתון $DN2$בימים בהם בוצעו פיגועים
$DN2$שאצורים $DN2$בה .עיקר עבודותיה של ועוד.בולטים
צורים
מימי
בציוריה מריחות
משתתפת גם בתערוכת
מבוססות על צילומים
מימי
$TS1$האצבעות $TS1$״זיכרוננו״ ,תערוכת שכול ות־
$TS1$ותקומה$TS1$
בצבע האדום באמצעות האצב־
שצילמה את עצמה במהלך הש־
$TS1$השנים$TS1$
משרדי הבטחון,
$DN2$ותקומה $DN2$בשיתוף
קומה
$DN2$האצבעות $DN2$בנסיון לשמד אתהזיכרון,
עות
בניסיוןלהגן על הבן ,על הנש־
$TS1$הנשמה$TS1$
$DN2$השנים $DN2$מאז מותליאור,צילומים
נים
הקליטה וארגון יד לבנים במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
סגרת
$DN2$הנשמה $DN2$של אמא ,כפי שהיא מוסיפה
מה
שמתארים מצבים קשים של
$DN2$במסגרת $DN2$שנת השישיםלמדינה.
היא

