
| כאן | מציאות ישראלית באמנות  45כאן | מציאות ישראלית באמנות |44

גוף העבודות של רות צוקר מספר סיפור שמילותיו ושפתו הם צורה 
סוד  צופן  סיפור  לחילופין,  או  בנראות,  שעיקרו  סיפור  זהו  וחומר. 
כתנאי.  ולא  כאפשרות  פענוח'  'מזמין  נאמר  אנחנו  פענוח.  שמזמין 
כאמור, הסיפור והתוכן בעבודות אלה הם בצורניות המתפרקת לתת 
וארגון המתנהלים  קו, מרקם, תנועה, סדר  יש צבע,  מושגים שבהם 
מכוון  סדר  אי  זהו  נטעה,  ובל  סדר.  ואי  חופש  עם  דיאלקטי  באופן 
ומאורגן, המאפשר לחומרים פנימיים, תת קרקעיים המצויים בנפשה 
 – בבחינת מחשבה  פני השטח,  אל מעל  ולעלות  לצוץ  היוצרת,  של 
חוויה – רגש נטו. זהו סוג של אי סדר שקיבל רשות והרשאה להנכיח 

את עצמו, על מנת להיות, "להסתדר בשורות" ולקבל סדר חדש.
מחד,  המכוונת  ימין  יד  בין  שיח  דו  מתנהל  אלה  שביצירות  דומה 
ומתעלמת כאשר היא מותירה ליד שמאל לפעול לחופשיות לקשקש 
לכאורה, למהול צבע בצבע, לחרוט, להדפיס, לאפשר לצבע להתמלא 

או לגמגם, ולאחר מכן, לפרוע, לקרוע, ולבנות סדר "עולמי" חדש.
טכניקה מעורבת, זו הטכניקה השלטת בעבודות אלה שבהם החופש, 
האינטואיטיביות, החוויה הפנימית, והסיפור האישי הם הנותנים את 
הטון, את ההשראה, ואת החותם העיקרי. לאחר מכן, אלה )החופש, 
ליד  הזירה  את  מפנים  שלהם,  את  שעשו  לאחר  האינטואיציה( 
המכוונת, מסדרת, מארגנת, ומקשקשת בתבונה, מתוך ידיעה ברורה 
שקו – צורה – כתם – מרקם – מנהלים שיח ביניהם ומייצרים שיח שבו 

הרב – קוליות הוא רב צורניות.
בעבודות אלה לא נמצא דימויים פיגורטיביים, השפה הצורנית היא 
השלטת, כאשר הצורה היא צורה נטו, שאינה נדרשת לדימוי ריאלי 

רות צוקר בגלריה המרכזית בעין הוד 

מה שנמצא בין העין ובין הרוח

כדי לספר את הסיפור. כאן הסמל והמטאפורה הם המדיום עצמו, או 
כפי שנהוג לומר הם המסר.

עצמה,  ידי  על  מוסכמת  וידיעה  רבה,  מיומנות  מתוך  פועלת  צוקר, 
לפעול בחופש ולסמוך על בסיס המיומנות העומדים לרשותה, ובכך 
האינטואיציה  החופש,  לצמוח מתוך עצם העשייה.  ליצירה  לאפשר 
וחוויית צמיחת היצירה עולים ביצירות אלה, כאשר החלקים הקרועים 
והמודבקים מייצרים שכבה נוספת, בבחינת רובד נוסף למשמעויות 
ובבחינת סדר חדש, אשר מנכיח דיאלוג מתמיד בין חופש  העומק, 
לארגון, בין כאוס לסדר, בין צורה לאי צורה, ובין גדר וסייג השומר 

גם על מה שנראה כאילו אין לו גדרות וגבול.
צוקר, גם אם נראה שהיא "קורעת ופורעת" הנך למד שהיא שולטת. 
כיוצרת,  יכולותיה  בבסיס  נמצאת  אשר  למיומנות  לעצמה  מתירה 
להיות בפעולה שיש בה חופש וחלון לביטוי רגשי, ולאחר מכן כמו 
מעמקי  מתוך  ללכוד  שהצליחה  מה  את  ומארגנת  לסדר"  "קוראת 

נפשה היוצרת.
אם פתחנו ואמרנו שיצירות אלה מספרות סיפור, נסיים בכך שנדגיש 
זהו סיפור חזותי אשר בו השיח מתנהל באמצעות  שברובד הנראה 
ולנבור אל תוך רבדיו הפנימיים  העין, אך אם תרצה תוכל להעמיק 
הצורות  של  המשמעויות  ומהן  המדיום,  של  המסר  מהו  וללמוד 

השונות, שאותן אפשר לראות גם כסמלים.

ד"ר נורית צדרבוים
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Ruth Zucker’s body of works tells a story where form and matter 
constitute the words and language. It is a story underpinned 
by visibility, or rather, a story that belies a secret that calls for 
deciphering – an option rather than condition. The story and 
content in these works lie in the figurativeness that disintegrates 
into sub-concepts with line, texture, motion, order and 
organization, dialectically coinciding with liberty and disorder. 
Make no mistake, it is a premeditated, organized disorder, which 
allows the resurfacing of inner, subterranean materials that lie 
in the artist’s mind, as a thought-experience-pure feelings. It is a 
disorder that enjoys the license and permission to assert itself, so 
it can exist, “fall along lines”, and acquire a new order.
These works seem to harbor a dialogue: The right hand leads the 
charge and turns a blind eye to the left hand as it assumes the 
liberty to “doodle”, mix colors, etch, print, make the color fill or 
stammer, and then ruffle, tear and build a new world order.
Mixed technique is predominant in these works, where freedom, 
intuition, inner experience and personal story set the tone and 
inspiration, leaving the main impact. Then, having done their due, 
freedom and intuition cede center stage to the steering, tidying, 
organizing, mindfully-doodling hand, safe in the knowledge 
that line-shape-blot-texture hold a dialogue, while producing a 
discourse where polyphony proves polymorphous.

Don’t expect to find any figurative images in these works, which 
are dominated by the language of form – pure form, recounting its 

That which Lies between the Eye and the Spirit
Ruth Zucker at Ein Hod central gallery 

story with no recourse to any real image. Symbol and metaphor 
are the actual medium here, or, as the saying goes, the message 
itself.
Zucker works deftly, self-assured in her liberty and reliance on the 
set of skills at her disposal, thus allowing the artwork to grow from 
the creative act. The freedom, intuition and the experience of art-
in-process emerge in these works, while the torn, cut and pasted 
fragments produce an extra layer, an extra stratum of in-depth 
meaning, as a new order. This order asserts an ongoing dialogue 
between freedom and organization, chaos and order, shape and 
shapelessness, fence and restriction, which guards even the stuff 
which seems to be bound by no fences or boundaries.
Even when she seems to tear and ruffle, we realize that Zucker 
is on top of stuff. She allows herself, and the skill that underpins 
her competence as an artist, to engage in an action that enjoys 
freedom and affords emotional outlet; then she seems to “call for 
order” and organizes everything she has managed to capture from 
within her creative mind.
We opened by stating that these works tell a story, so let us 
conclude by stressing that as far as the eye can see, this is a 
storyboard where discourse is facilitated by the eye, but we may 
delve deeper into the inner layers and learn about the message 
that lies in the medium and the meaning of the different shapes, 
which may double as symbols.

dr. Nurit Cederbuim.


