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, את סיפור חייה ציירתמוזי 'גבתערוכה זו . כסמל של תקופה במוסיקה הישראלית, אנו מכירים כזמרתכץ  וזי'את ג

ים שלושבמהלך שצויר על ידה , רטרוספקטיביבאמצעות מקבץ ציורים לנו מוצגת ה אגדת חייהל שמציאות ממשית 

 .)1969-1998(שנה 

 ,וזי עצמה המופיעה באופן פיזי או נפשי ברוב העבודות'כאשר גיבורת האגדה היא ג ,"ללא כותרת"מכונים הציורים 

של צורתה אינו  הוויזואליהתיעוד . גי האמנותשעל דיוקן עצמי במובן המקובל במו לא מדובר .כסוג של דיוקן עצמי

 .רגשות וזיכרונות, המכיל תחושות אלא הסיפור אותו היא מספרת ,המרכזי כאן

לכודה ציור ובו נראת אישה עירומה  דוגמת. המורכבים מחייהאפיזודות משמעותיות  המכיל ,שלה ציוריתהביוגרפיה ה

עבר ת אל יהפראחשכה עשבי המבין  צועדתאישה  מוצגת ,ובציור אחד. י גבר האוחז בה בחוזקהיידבתחת לפיתתו 

פני  נראים ,נוסףובציור . מגינה על גוריההבמנוסה  נמלטתה חיהכ, היושני ילדים קטנים אוחזים ביד ,אופק לא ידוע

 .את שורשי נשמתנוביופיה  המרעידה, ומהורהרתעצובה  ,עדינה ,נשיתאישה 

וגם לא  ,נמצאים שםבהכרח חוקי פרספקטיבה אינם , יצירתה הציורית אינה נשענת על שפה ציורית עקבית ומוגדרת

כמו חייה  ,"ציוריות אפיזודות"בליל של היצירה היא . יםישגים הפלסטעולם המומושג מובנה מתוך או כל חוק אחר 

ספוגים ולם יחדיו כ ,ותעתוע דמעות ,כאב, הקרבהרגעי גבורה ו, הצלחות וכישלונות, שמחותמ ורכביםהמ שלה

 . פורמט המצומצם של הבדהתוך אל  ומכונסים יחדיו

דיוקנו  -ולב מחושב ומצומצם הנרשם בתשומת יד  ,מדוקדק ,ראליסטי םמחד רישוניתן לפגוש  ,וכך בין העבודות

משיחות וכתמים המכילה גדושת צבע , סוערת, אקספרסיביתעבודה  ,ומאידך. שמוליק קראוס בעפרון על בד

 .באקסטזה פנימיתאת צמנשנדמה שעירומה אישה דמותה של סביב  ,סוערמשוחררים הנמשכים זה לצד זה במקצב 

 .בדידות וריק, ביצירותיה מבטא עבורה עירום נפשיעירום החוזר ונשנה ה

על , על זיכרונות ,מעץ הדעת ההתקוות שקטפעל  ,שציפו חושיה על ציפיות, יה ועליועל, לומותח על יםמספרציוריה 

 ...אדם עצוב ואוהבעל צדק בלי כאב ועל , עולם אחר טוב יותר

הציור הוא תרפיה . בלי הצורך לדבר ,מאפשר לי להביע את הרגש, חשוב לי מאדהציור "וזי 'ומרת גא ,"אני לא ציירת"

 ".לצד המוסיקה שהיא האוכל לנשמה ,וריעב

כפי שנצרבו חייה  פיסותכרונות אודות יהמעוררים בנו מידית זדימויים באמצעות . ןזמבמסע מובילה אותנו לוזי 'ג

מאגדת אותם ומוסיפה חלקים ידועים יותר או פחות מתוך הביוגרפיה הפנימית היא . יהאודות ,בזיכרוננו הקולקטיבי

 .אחדחלל בזמן ובמרחב , שלההאישית 

נדמה כי התערוכה  .בין מפלצות הפחד שחפרו בה, אישה אמיצה שנאבקה על האהבה, קטנה ילדה, זמרת מחוננת

. אהבת אמת ללא תנאי, דנה מבקשת כה מעטעו, אל העתידחיובי ומבט , סליחה ,מבטאת עבורה סוג של תיקון אישי

 .התשמע קולי רחוקי שלי

 אוצרת התערוכה –טנא -נורית טל


