שריטה במרפק השירה
רוני סומק במוזיאון רמת גן
תערוכה של ציורים של רוני סומק במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת גן.
שוב ,כי רוני הוא משורר העוסק בשירתו ובאמנות הציור.
שוב ,כי הציורים טובים .שוב כי רוני עובד כל העת ואינו נרגע לרגע.
שוב ,כי אני אוהב את העבודות ואת המשורר.
שוב ,כי המחווה הזו של ציורי משוררים המשובצים בשירים זו כמעט
המושלמות של התרבות.
שוב ,כי השירה והציור חד הם.
שוב ,כי רק המילים המדודות מתאימות לקו וכתם מדויקים.
שוב ,כי המוזיאון מנסה בכל כוחו להביא בפני הצופה לא רק ציור אלא
גם תרבות.
קבוצת העבודות של רוני סומק מביאה בשערי המוזיאון את הפורטרטים
של מיטב המשוררים .משוררים שגם אם אינם חיים יותר יצירתם
ומילותיהם ממשיכות לחיות ולהחיות .במעיין תמונה קבוצתית שבה
מופיעים המשוררים שהם בני שיחו של רוני סומק נעמדו הגדולים שבהם
בשורה אחת והתקבצו כמו מנהיגי מדינות בועידה חשובה ל“ -פוטואופ”
המתבקש .אבל כאן התמונה הקבוצתית היא יותר מתמונה קבוצתית.
היא אמירה המחברת את השם לכאן .את החיים למתים .את השירה
לציור ואת רוני סומק למוזיאון.
שווה.

רוני סומק ,מתוך הקטלוג המלווה את התערוכה:
שיר לפתיחה:
שריטה במרפק השירה
רֹופ ֵאי ֵעינַ יִ ם
ׁשֹור ִרים ֶׁש ֵהם ְ
יֵ ׁש ְמ ְ
נֹוצה
ׁשמיִ ם וְ ָ
ַה ְּמ ַט ְפ ְט ִפים ִטּפֹות ְל ַה ְר ָח ַבת ִאיׁשֹון ַה ַ
ּׁשּורה.
צּועה נִ ְל ֶּכ ֶדת ְבסֹוף ַה ָ
נֹוׁש ֶרת ִמ ֶּב ֶטן ִצּפֹור ְפ ָ
ֶ
ּתֹוּפ ִדים
אֹור ֶ
ׁשֹור ִרים ֶׁש ֵהם ְ
יֵ ׁש ְמ ְ
ַה ְּמ ָפ ְר ִקים ַל ִּצּפֹור ֶאת ַעּמּוד ַה ִּׁש ְד ָרה וְ ֶא ְצ ָּב ָעם,
ְּכמֹו ּגַ ּנָ בְ ,מ ַט ֶּפ ֶסת ַעל ַמ ְרזֵ ב ַה ֻח ְליֹות
ֶׁש ְּב ִקיר ַהּגַ ב.
רֹופ ֵאי ֱא ִליל ַה ְּמ ַח ְּפ ִׂשים
ׁשֹור ִרים ְׁש ֵהם ְ
יֵ ׁש ְמ ְ
ּפֹורים
ִמ ָּלה ֶׁש ְּתגַ ֵּמד ֶאת קֹולֹות ַה ִּצ ִ
ְלסֹולֹו ָח ִליל.
רֹופ ֵאי ִׁשּנַ יִ ם
ׁשֹור ִרים ְׁש ֵהם ְ
יֵ ׁש ְמ ְ
וְ ַה ִּמ ָּלה ַהּזֹאת נֹוגֶ ֶסת ָל ֶהם ַּב ְּׂש ָפ ַתיִ ם.
ׁשֹור ִרים ֶׁש ֵהם ָּת ִמיד ַת ְחּב ֶֹׁשת
יֵ ׁש ְמ ְ
יֹוט ָיקה ַהּנִ ְמ ַר ַחת ִּמ ַּת ְח ָּתּה
וְ ַה ִּמ ִּלים ֵהן ַאנְ ִט ְיּב ִ
פֹורה ַעל ְׂש ִר ַיטת ַהּנֵ ַצח
ּפֹורי ֶמ ָט ָ
ְּכ ִצ ֵ
ְּב ַמ ְר ֵּפק ַה ִׁש ָירה.
(מתוך”:המתופף של המהפכה”).

אוצר :מאיר אהרונסון

 | 44כאן | מציאות ישראלית באמנות

כאן | מציאות ישראלית באמנות | 45

