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צלליות בשיר ערש
נאוה ט' ברזני במרכז לשואה ולרצח עם ביוהנסבורג

ברזידנסי  ברזני  ט'  נאוה  האמנית  ופעלה  שהתה  חודשיים  במשך 
בדרום אפריקה וב-16.8.22 פתחה את תערוכת היחיד "צלליות בשיר 
הטראומה  לדבריה,  ביוהנסבורג.  עם  ולרצח  לשואה  במרכז  ערש" 
האינסופית צרובה בשורדים ובדורות הבאים הסוחבים על גבם את 
השיירים ואת הצלליות של הדורות הקודמים. החוויות הטראומתיות 
הערש  ובשיר  הינקות  בתקופת  כבר  מועברות  אלא  נמחקות  אינן 

החושף את היונקים אל הסדקים. 
מיצב  הוא  בתערוכה  המיוצגים  האינסופית  הטראומה  מסמלי  אחד 
לשני  מעל  שגובהן  מבד  מפוסלות  שחורות  דמויות  חמש  של  ענק 
מטרים. חמש צלליות שורדות וזקופות לכאורה עומדות זו לצד זו. הן 
חסרות ראש וידיים ונושאות על כתפיהן שמיכות גדולות העשויות 
משאריות בדים צבעוניים, שנגזרו מבגדיהם של אלו שלא שרדו. הן 
מבקשות לפתוח את הפצעים של דורות העתיד. אך לא לשם יומרת 
צווארן הארוך הנדמה  ובאמצעות  פה  לזעוק בלא  כדי  הריפוי, אלא 
כסכנת האינסוף, את מה שאינו ניתן לאיחוי ועובר בין הדורות במארג 
השנים. את המיצב מלווה שיר ערש בשפה היהודית-ערבית לובית 

המושר על ידי אמה של האמנית.
בשנת 1942 בהיותה בת חמש נעקרה אמה יוליה-יעל מסיקה מבית 
ג'אדו  בני משפחתה למחנה  והועברה עם  ילדותה בטוברוק שבלוב 

בלוב. שלוש אחיותיה וסבתה מתו במחנה. בשנת 2009, כעבור שנים 
רבות של דממה שברזני לא הצליחה לפרום, קירבה אותה האם אל 
להכיר  ביקשה  היא  האמנות  באמצעות  ילדותה.  של  האימה  סיפור 
את הפינה המוצללת בעולמה ולגלם אותה מחדש. בין התיאורים של 
הצלליות  תיאטרון  סיפור  גם  עלה  במחנה  ילדותה  אודות  על  אמה 
ברזני  מלוות הצלליות את  בג'אדו. מאז  מינו  יצרה עם אחיה  שהיא 

בעבודותיה כסמל למרדף הצללים בין הדורות. 
 Family Frames, Photography כותבת בספרה ,)Hirsch( מריאן הירש
חוו  לא  שאמנם  הניצולים,  ילדי  על   Narrative and Postmemory
ומגורשים  גולים  נותרו מסומנים,  אך  את מוראות התקופה בעצמם, 
מהיסוד  צורתם  את  שינו  שהללו  מכיוון  זיכרונותיהם  ממחוזות 
והפכו לשרידיו של הרס. המחיקה האלימה מעוררת את קונפליקט 
התשוקה, את מנוע הדמיון ואת הרצון לזכור מחדש, לגלם שוב, לתקן 

את מה שאינו ניתן לתיקון.
ולחצות את הסמל  החוויה הראשונית  אל  להיכנס  ברזני שמבקשת 
המיוצג במילים "דור שני" מסכמת: "אני נושאת את מזוודת העצמי 
האינסופיים  השברים  על  לעבוד  כדי  אותה  ופותחת  שהצמחתי 
בקולאז' הזיכרון והשכחה של השואה שלה, שלי, שלנו, דור ראשון, 

דור שני ומה שמעבר". 
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South Africa, Johannesburg. It has been almost two months 
now that the artist Nava T. Barazani was there in residency and 
opened the "Silhouettes in a Lullaby" exhibition at the Holocaust 
and Genocide Center. According to her, endless trauma is burned 
into the Survivors and the next generations who carry the burden 
and the silhouettes of the previous generations. The traumatic 
experiences are not erased but are transferred during infancy, 
through the lullabies that exposes the suckling baby into these 
traumatic cracks.
One of the symbols of the endless trauma represented in the 
exhibition is an installation of five black figures sculpted from fabric 
that are over two meters tall. Five silhouettes figures standing 
side by side seem upright, though they are headless and handless 
and carry on their backs a big blankets made remnants of fabrics 
that was cut from clothes of those who did not survive. They seek 
to open the wounds to future generations. However not for the 
sake of the pretention of healing, but to cry out without a mouth 
and through their long necks, seemingly the danger of infinity, all 
that which cannot be reconciled and which passes between the 
generations in the fabric of the passing years. The installation is 
accompanied by a lullaby in the Jewish-Arabic Libyan language 
sung by the artist's mother.

In 1942, her mother Yulia - Yael Mesika, when only five years 
old, was uprooted from her childhood home in Tobruk, Libya, and 
transferred with her family members to the Giado Concentration 

Silhouettes in a lullaby
Nava T. Barazani at the Holocaust and Genocide Center Johannesburg

Camp. Her three sisters and grandmother died in the camp. In 
2009, after many years of silence that Barazani could not break, 
her mother allowed her to enter the horror story of her childhood. 
wanted to get to know this shady corner of her mother's world 
and embody it anew. Among her mother's recollections of her 
childhood in the camp, there was the story of the shadow theatre 
she created with her brother Mino in Giado. Since then, the 
silhouettes have accompanied Barazani in her works as a symbol 
of the pursuit of shadows between generations. 

Marian Hirsch, in her book Family Frames, Photography Narrative 
and Postmemory, writes about the children of survivors, who, 
although they did not experience the horrors of the period 
themselves, remained marked, exiled, and expelled from the 
realms of their memories because these fundamentally changed 
their form and became the remnants of destruction. The violent 
erasure evokes the conflict of desire, the engine of imagination, 
and the desire to re-remember, to embody again, to fix what 
cannot be fixed. 

Barazani, that want to cross the symbol as second generation 
and get into the initial experience, concludes: "I carry the suitcase 
that represents me, and open it to be able to shape the endless 
fragments in the collage of memory and oblivion of her experience 
during the Holocaust, of my experience, our experience, first 
generation, second generation and beyond."


