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אורית חופשי

נולדה בקיבוץ מצובה ב–1959; 
מתגוררת ועובדת בהרצליה.

לימודים

2002-1998  לימודי תואר שני, אוניברסיטת לידס, בריטניה
1990-1986  האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, פילדלפיה, 

   ארה"ב
1985-1981  מכללת ויצו לעיצוב והכשרת מורים, חיפה

תערוכות יחיד

2009  “מעבר זמני”, המוזיאון הפתוח, גני התעשייה 
תפן ועומר )קטלוג(

The Road not Taken“  2008 ”, מרכז ההדפס, פילדלפיה 
“הגיאוגרפיה של הזמן”, האקדמיה לעיצוב ולחינוך 

ויצו, חיפה
2006  “יערות”, בית אנה טיכו - מוזיאון ישראל, ירושלים 

)קטלוג(
-        “Datum“,  תערוכה נודדת בגלריות בצ'כיה: פראג - 

גלריה עירונית, הולשוב, בוסקוביצה ושטרנברק 
-        “Kairos“, גלריה ברוורמן פרויקטים באמנות, תל אביב

2005  “מחפשים עדויות”, מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 
)קטלוג(

2000  גולקונדה אמנות בע"מ, תל אביב
-        גלריה סטפן גאנג, ניו יורק 

-        גלריית קריית האמנים החדשה, קריית טבעון 
1996  גלריית קריית האמנים החדשה,  קריית טבעון 

1994  גלריה 479, ניו יורק
1993  מוזיאון פילדלפיה ליודאיקה

1991  גלריה 479, פילדלפיה

תערוכות קבוצתיות

2010   "פילגרפיקה 2010: הלא–מודע הגרפי", פילדלפיה                                        
2009  "אלימות רישומית", 5 מקום לאמנות, תל אביב  

Leipziger Grafikbörse  2008 וסימפוזיון ההדפס הסקסוני, 
לייפציג, גרמניה

2007   "רשמים III, הביינאלה הארצית השלישית לרישום", 
בית האמנים, ירושלים

-        "דור המדבר - 40 שנה לכיבוש 2007-1967, אמנים 
ישראלים ופלסטינים נגד הכיבוש ולמען שלום צודק", 

הקיבוץ - גלריה לאמנות ישראלית, תל אביב 
-        "יחיד ויחד", בית האמנים - בשיתוף מוזיאון ישראל, 

ירושלים 
-        "זוכי פרסי משרד המדע, התרבות והספורט לאמנות 

- 2006", מוזיאון פתח–תקוה )קטלוג(
2006  "התנתקות", מוזיאון תל אביב לאמנות

-        "Land Escape: מראות אמנות חוצי גבולות", 
גלריה Dot Fiftyone, מיאמי

2005  "על גדות הירקון", מוזיאון תל אביב לאמנות )קטלוג(
-         מרכז ההדפס הבינלאומי, ניו יורק 

-        התחרות הבינלאומית ה–79 להדפס, מרכז ההדפס, 
פילדלפיה               

2003  "תערוכת קיץ", האקדמיה המלכותית לאמנויות, 
לונדון )קטלוג(

-        מרכז ההדפס הבינלאומי, ניו יורק
-        הגלריה העירונית הנובר, גרמניה

2002  "תערוכת קיץ", האקדמיה המלכותית לאמנויות, לונדון
-        "גשר לעתיד", תערוכה בינלאומית להדפס, גראץ, 

אוסטריה
2000  הטריינאלה הבינלאומית להדפס, קרקוב, פולין; 

נירנברג, גרמניה )קטלוג(
1999  "תערוכת קיץ", האקדמיה המלכותית לאמנויות, לונדון
1998  "תערוכת קיץ", האקדמיה המלכותית לאמנויות, לונדון

1995  פירמידה - עמותה לאמנות עכשווית, חיפה
International Art Miami“  1993", מיאמי

-        "USArtists", האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 
פילדלפיה 

-        "Art Chicago", יריד בינלאומי לאמנות עכשווית 
ומודרנית", שיקגו 

USArtists"  1992", האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 
פילדלפיה 

פרסים ומלגות

2008  מלגת שהייה ליצירה ולהוצאה לאור של הדפסים 
חדשים, Künstlerhaus Hohenossig, לייפציג, גרמניה

2006   פרס עידוד היצירה, משרד המדע, התרבות והספורט
2005  פרס "אמנות על נייר", התחרות הבינלאומית ה–79 

להדפס, מרכז ההדפס, פילדלפיה
2004  מלגת שהייה ליצירה בקהיליית האמנים במאיו, אירלנד            
1990  פרס לבוגר מצטיין, האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 

פילדלפיה
-        פרס לזכר פרנסס ד. ברגמן, האקדמיה לאמנות של 

פנסילבניה, פילדלפיה  
-        פרס מ. קפלן קלינבארד, האקדמיה לאמנות של 

פנסילבניה, פילדלפיה
-        פרס עיריית פילדלפיה, פנסילבניה

1989  פרס לזכר ססיליה בו, האקדמיה לאמנות של 
פנסילבניה, פילדלפיה

-        מלגת ווילם אמלן קרסון לנסיעה ושנת לימודים 
-        פרס לזכר לואיז ואסטל פירסון, האקדמיה לאמנות של 

פנסילבניה, פילדלפיה        
-        מלגה לשכר לימוד והוצאות לימודים, ארגון רוטרי, ארה"ב
-        פרס ראשון בתחרות הדפסים, מוזיאון לאמנות וודמיר, 

פילדלפיה              
-        פרס צ'רלס טופן, האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 

פילדלפיה 
-        פרס צ'רלס ר. ווינר, האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 

פילדלפיה

אוספים  

-  מוזיאון תל אביב לאמנות
-  מוזיאון ישראל, ירושלים

-  קרן בלינגלן לאמנויות, אירלנד
-  קרן המלגות של האקדמיה לאמנות של פנסילבניה, 

    פילדלפיה
-  אוניברסיטת הטקסטיל של פילדלפיה, פנסילבניה

מאמרים ופרסומים

-  חופשי, אורית, כוח החיים, 2007, בתוך: שנאן, אביגדור, 
פרקי אבות - פירוש ישראלי חדש, הוצאת קרן אבי חי 

ומשכל )ידיעות אחרונות וספרי חמד(, 2009.
-  בילסקי, אמילי, זליגמן, תמנע, שנאן, אביגדור, "אין תערוכה 

אלא חשבון החיבור של אמנים רבים", יחיד ויחד בהגות 
ובאמנות, במדע ובחברה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007.

-  גילרמן, דנה, "טילי קסאם באם המושבות: פרסי משרד 
המדע, התרבות והספורט לאמנות ועיצוב 2006", "גלריה", 

הארץ, תל אביב, 25 בינואר 2007.
-  זליגמן, תמנע, "יערות", יערות - נגה אנגלר ואורית חופשי 

)קטלוג(, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2007.
-  מנור, דליה, "המדיום והמסר: עיון בחומרי הרישום היום", 

רשמים III - הביינאלה הארצית השלישית לרישום 
)קטלוג(, בית האמנים, ירושלים, 2007.

-  בן אהרון, רחל, "סקרנות", אדריכלות ישראלית, גיליון 64, 
ישראל, 2006. 

-  גורן, נילי, "התנתקות", מארב, מגזין אינטרנטי, תל אביב,
6 במרץ 2006.

-  חזקיה, קרין )עורכת(, פרסי משרד המדע, התרבות 
והספורט לאמנות ועיצוב - 2006 )קטלוג(, מוזיאון 

פתח–תקוה לאמנות, 2007.
-  צור, עוזי, "Kairos - אורית חופשי", "תרבות וספרות", 

הארץ, תל אביב, 24 בפברואר 2006.
-  שפי, סמדר, "זמן יער", "גלריה", הארץ, תל אביב,

16 בדצמבר 2006.
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תודות

ברצוננו להודות למר סטף ורטהימר על תמיכתו הממושכת והעקבית 

בקיומם של המוזיאונים הפתוחים בגני התעשייה, המעניקים במה 

ראויה לאמנות הישראלית.

לפטריק ט. מרפי על מאמרו בקטלוג, המעשיר את הידע של הקוראים 

מנקודת מבטו המקצועית.

לתמנע זליגמן על שיחותיה עם אורית חופשי, המאפשרות לקוראים 

תובנות רבות על יצירתה של האמנית.

לכפיר מלכא, המעצב הגרפי, שברגישות, בהבנה ובמקצועיות רבה 

הביא את קטלוג התערוכה לרמה של מושלמות מקצועית.

לאברהם חי על הסבלנות, המקצועיות והידע הרב התורמים לתצלומיו 

האיכותיים.

לאורנה יהודיוף ולעינת עדי על עבודת העריכה והתרגום.

ליעל שביט מ"תקשורות" על הצגת התערוכה והקטלוג 

באמצעי התקשורת השונים. 

לגלית ויצמן על עבודתה הנאמנה בהפקת קטלוג התערוכה.

לרחל לזר, רשמת המוזיאון, על מסירותה בהפקת התערוכה.

לצוות החינוכי של המוזיאון הפתוח, אשר משכיל להתאים לכל 

תערוכה את נושאי הלימוד ההולמים אותה.

רותי אופק

לחוה מרדכוביץ, מורתי, תודה מיוחדת על שזכיתי להגשים חלום 

וליהנות בספר זה מיכולת העיצוב המיוחדת שלך, מנגיעת ידך ומעיניך 

למודות הנסיון.

אורית חופשי

פתח דבר

המוזיאון הפתוח בתפן שמח להציג את יצירתה של אורית חופשי, 

לא רק מתוך הערכה לאומנות שביצירתה, אלא גם מתוך הערכה לדרך 

המיוחדת שבחרה חופשי לעסוק ביצירת אמנות. זוהי דרך סבוכה 

ומורכבת של עשייה וירטואוזית, של שליטה מוחלטת בטכניקות של 

העשייה ושל שימוש מרתק בחומרים ובכלי העבודה.

שליטתה המוחלטת של חופשי במפסלת, הידע הרחב שלה וההתנסות 

האישית המקיפה שלה בחומרים שונים, כמו העץ והדיו, מזכירים את 

הידע של האמן המייסטר, כזה שאמנותו היא גם אומנותו. לצערנו, 

ידע והתנסות מסוג זה כבר לא זוכים היום לכבוד ולהערכה הראויים 

להם. חופשי אינה משתמשת בעוזרים, במתווכים שיעמדו בינה לבין 

חומר היצירה. היא עצמה אחראית לכל תהליך היצירה על כל פרטיו.

אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם אורית חופשי. תערוכתה מעניקה 

למוזיאון הזדמנות להציג אמנות, שהטכניקה שלה עתיקת יומין - חיתוך 

עץ, אבל במגע ידיה של אורית חופשי היא הופכת לאמנות עכשווית, 

מרתקת וייחודית.

סטף ורטהימר
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הקדמה
רותי אופק

העבודות גדולות הממדים של אורית חופשי עומדות בניגוד מוחלט 

לגודל החלל שבו הן נוצרות. הסטודיו של חופשי הוא בעצם חדרון 

קטן וצנוע בקומת הקרקע של משכן האמנים בהרצליה. כיוון שהוא 

קטן מלהכיל את היצירות בשלמותן, היא משתמשת לעיתים באולם 

התערוכות של המרכז כדי להציג את העבודות בפני המבקרים 

בסטודיו. שם, על המרצפות, ראיתי לראשונה את ההדפסים שלה, 

ואת לוחות העץ הכבדים יכולתי לראות רק בחלקים, כאשר כל לוח 

עץ נשען על הקיר. היכולת של חופשי ליצור עבודות גדולות ומורכבות 

כל כך בתנאים של צמצום מרחבי היא מעוררת התפעלות. 

לראשונה ראיתי בשלמותה את היצירה יערות של חופשי, שהוצגה 

בבית אנה טיכו בירושלים ב–2007. גם במקרה זה, החלל היה קטן מכדי 

שיעניק ליצירה את מלוא הבמה שהיא ראויה לה ואת הפרספקטיבה 

הרחבה שנדרשת לה, אבל גם כך היא הותירה בצופים רושם רב. נושא 

העבודה, העץ הגולמי כמעט, אופן החיתוך והצבעוניות המאופקת - כל 

אלה אינם יכולים להשאיר את הצופה אדיש.

אורית חופשי היא וירטואוזית בטכניקות שהיא משתמשת בהן, אם 

בחיתוך העץ, אם בגילוף ואם בהדפסות המונוטייפ. הידע והמיומנות 

חוברים אצלה לכושר אבחנה דק ולרגישות חברתית, ואלה יוצרים 

יחדיו גוף עבודה יוצא דופן באמנות הישראלית. בקטלוג פרסי המדע 

התרבות והספורט לשנת 2006 נכתב: "שפתה של חופשי רבת פנים: 

מקומית ומרוחקת, ריאלית ומדומיינת, ביקורתית וחדורת געגועים". 

בספר המלווה את התערוכה כותב פטריק ט. מרפי, אוצר האמנות הנודע 

מאירלנד, על יצירות מוקדמות יותר של חופשי, שבהן באה לידי ביטוי 

היכולת האקספרסיבית של יצירתה. תמנע זליגמן, אוצרת במוזיאון 

ישראל, בראיון עם חופשי לרגל הפקת התערוכה והספר, מעלה לדיון את 

מקורות ההשראה של חופשי ואת התמות המעסיקות אותה ביצירתה: 

הזמן, העקבות, הסבל האנושי וכוח החיים. במאמרי הדגשתי את ייחודיות 

דרכי יצירתה של חופשי בעולם האמנות הישראלי. מעצבי הספר, 

חוה מרדכוביץ וכפיר מלכא, השכילו למצוא דרכים עיצוביות לביטוי 

ממדי העבודות והטכניקות המיוחדות של חופשי. התערוכה והספר 

מבקשים להקיף את מכלול יצירתה הייחודית של אורית חופשי ולעורר 

את המודעות של הקהל בישראל ובעולם ליצירתה.

רישומים מתוך ספר מתוות,  מחוז מאיו, אירלנד

Sketchbook drawings, Mayo County, Ireland

2006



� 12 �� 13 �

5 2
6 3

4

1. רמת הגולן, ישראל, 12008

Golan Heights, Israel, 2008
2. מחוז מאיו, אירלנד, 2006

Mayo County, Ireland, 2006
3. מחוז מאיו, אירלנד, 2006

Mayo County, Ireland, 2006
4. קריסוביק, איסלנד, 2007

Krysuvik, Iceland, 2007
5. מחוז מאיו, אירלנד, 2006

 Mayo County, Ireland, 2006
6. הולשוב, צ'כיה, 1944

)צלם בלתי ידוע(

Holesov, Czech Republic, 1944
)photographer unknown(

צילום: אורית חופשי

 Photographs: Orit Hofshi
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המצבים של אורית חופשי
פטריק ט. מרפי

משתמשת  שבהן  ההדפס  טכניקות  על  נכתב  רבות 
שלה.  רגילים  הבלתי  הדימויים  ליצירת  חופשי  אורית 

מאחר שההיבטים הטכניים, האבולוציה והאיפיונים של 

במאמר  אבקש  מקיף,  באופן  נחקרו  שלה  העץ  הדפסי 

לתכני  שלה,  לדימויים  יותר  ישיר  באופן  להתייחס  זה 

עבודתה.

בעבודות של חופשי יש דואליות מובלעת ומפורשת 

וכאלה  בדיו  שנמשחו  קטעים  הבלוק,  פני  על  כאחד. 

לבהיר.  כהה  בין  מודגשת  הבחנה  יוצרים  נמשחו  שלא 

הנופים שהיא יוצרת מוצעים כמקומות מאוכלסים ולא 

מאוכלסים, שיד אדם נגעה בהם או שלא, מקומות מלאי 

רגש ומקומות ללא משמעות ליטרלית מובהקת.

מדרון  מולנו  ניצב   )2002( קדומים  בעבודה מחצבות 

סלעי. המדרון נחרט אלכסונית ובמידת פרטים פוחתת, 

מהפינה הימנית העליונה ועד לשמאלית התחתונה, ואנו 

נעים בין התבוננות בדימוי לבין הבנת אופן ייצורו. מחד 

גיסא, משיחות הדיו הלא אחידות בגוון ספיה על הלוחות 

ומתפוגגות  נמוגות  לחריטה  שימשו  אשר  האנכיים 

את  ומותירות  עצמן  של  החומריות  בעצם  לעיתים 

ועולים,  שבים  השטח  פני  גיסא,  מאידך  מאחור;  הדימוי 

מחפשים  אנו  סלעי.  נוף  של  קשובה  חקירה  חושפים 

אחר מאפיינים, משהו שיחלץ את הדימוי מהלא–ייחודי, 

מהגנרי לכאורה. האם אלה הם פני צוק? האם זהו ים? 

אבל הגדרה מעין זו חומקת מאיתנו. כמו הרישומים של 

האמנית האמריקאית ויה סלמינס ]Celmins[ המתארים 

גלים באמצע האוקיינוס, כך נופי הסלע של חופשי אינם 

מלספק  ונמנעים  אותם  לתפיסתנו  פרט  דבר  מנדבים 

בגוון ספיה, עם  את הצורך של הצופה במשמעות. הדיו 

בנו,  מתגרה  מגלמת,  שהיא  הנוסטלגיות  האסוציאציות 

מדרבנת אותנו לחשוף את הרפלקס שלנו לשלוט בדימוי, 

בנוף, באמצעות סיפורים של היסטוריה אנושית, אישית 

או מיתית. אבל החקירה הגיאולוגית הזו מעלה תחושה 

של זמן גיאולוגי, כרונולוגיה שבה ההיסטוריה האנושית 

מצטמצמת לשבריר זמן. 

גבוהה.  הצופה  של  לחוויה  האמנית  של  המודעות 

משתפת  היא   )2005-2003( עדויות  מחפשים  בעבודה 

היא  העבודה  אופראי.  מידה  בקנה  שלה  הצופה  את 

לגמרי  ברור  לא  כי  אם  מונומנט,  וגם  מונומנטלית  גם 

ציבוריות  פעולות  הם  מונומנטים  אם  למה.  מונומנט 

זיכרון, הרי שהעבודה מחפשים עדויות של חופשי  של 

משמשת לנו כתזכורת, עד כמה בלתי משמעותית היא 

בעבודה  הלוחות   18 רוב  שכן  הזה.  בעולם  נוכחותנו 

)כל לוח מורכב מארבעה פסי עץ( מוקדשים לנוף חרב 

כקבוצה  זה  הרי  מאוזכר  האנושי  וכשהמין  בעיקרו, 

קטנטנה של 13 דמויות המוגבלות לחלק המאה מתוך 

פני השטח. הדמויות הן בנות–זמננו ועירוניות, הן נראות 

יש  מדריך.  ללא  תיירים  קבוצת  כמו  מהנוף,  מנותקות 

חסרת  זמן  בטלת  של  ציפייה,  של  תחושה  בנוכחותן 

מטרה. ראיית העולם של חופשי מציבה את זמן היקום 

כנגד ההיסטוריה האנושית, ובעשותה זאת חותרת תחת 

היוהרה האנושית.

במהלך )2004( אנו שוב מעומתים עם אי–הלימה בין 

דמות לסצנה. אדם לבוש חליפה פוסע, מתרחק מאתנו 

לתוך הנוף. האמנית מקדישה מאמץ רב לביצוע הסצנה, 

אבל הדמות משורטטת בכמה קווים בלבד. נראה כאילו 

לאחר שעזב, היעדרותו היא שנתפסת כחשובה. ותפיסה 

זו של מה שנותר, מה שהאדמה מעידה עליו בשתיקתה, 

מודגשת בדמות הנשית המקוננת באלם )2004(. דומה 

עצמו  בנוף  נוזפת  המורמות  זרועותיה  עם  שהאישה 

ודורשת ממנו לספק תשובות. חופשי יוצרת כאן חיבור 

חשוב בין האישה לנוף. שימו לב כיצד באלם מוקדשת 

הסלעי  המשטח  לחריטת  שניתנה  לב  תשומת  אותה 

המשלבת  עבודה   ,)2005( בויתור  הנשית.  לדמות  גם 

מונוטייפ והדפס עץ, שוב מופיעה אותה דמות, בהדפס 

וגרמי  דק  ילד  בעוד  בקינתה,  וממשיכה  עוצמתי,  עץ 

המונוטייפ  במדיום  מבוצע  סיבוב  בתנועת  המוצג 

החופשי יותר. כאן אנו משווים בין האישה המקוננת לבין 

הילד ויכולים רק לשער טרגדיה, בין אם היא התרחשה 

הילד  של  דמותו  לקרות.  עתידה  היא  אם  ובין  בעבר 

משמשת את חופשי שוב בעבודה נוספת מאותה השנה, 

עמדה. חופשי מלקטת את דמויותיה מתצלומי עיתונות 

ויוצרת אנסמבל דמויות שהיא יכולה להשתמש בו שוב 

ושוב. עבור דפסית, יש היגיון רב באיסוף ושימוש מחדש 

 ]Spero[ ספירו  ננסי  האמריקאית  האמנית  בדמויות. 

חוזרות, שבהן  גדול מעבודתה על דמויות  ביססה חלק 

יצירת  לשם  עבודה  בכל  שונות  בדרכים  השתמשה 

היבטים ומשמעויות חדשים. בהתנתקות )2004(, גבר עם 

אקדח צד מתרחק מאתנו, בעוד אישה עם צעיף ניצבת 

מולנו ומתבוננת בנו. שתי הדמויות הללו אינן חולקות 

עץ  בהדפס  ועשויה  יותר  גדולה  האישה  אחד:  מרחב 

מפורט, ואילו האיש החגור באקדח, המבוצע במונוטייפ, 

קטן וגנרי יותר. הטרגדיה נוכחת בשתי העבודות הללו, 

ויתור והתנתקות, ובשתי הדמויות הנשיות טבועה עדות 

נוגה לבלתי נמנע. בעבודה התפכחות )2004( מופיע גבר 

רכון בפינה השמאלית התחתונה של הדימוי, כשבחלקיו 

הנותרים של הדימוי נראים רק סלעים ועלטה. גם כאן, 

מהלך

הדפס עץ ידני 

על נייר אוקאוורה

מהדורה של 4

Trail
 Spoon-printed woodcut

on Okawara paper
Edition of 4

2004

178 ס"מ x 178 cm

71.2 אינצ'ים x 71.2 in
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רמזים  לצופה  מספקת  אינה  והעבודה  מעורפל,  הנוף 

שיסייעו בפענוח המסתורין הזה. 

האובססיבי  לעיסוקה  שוב  אותנו  מחזירה  העבודה 

החיים.   רשמי  ובתיעוד  החיים  בעיתות  האמנית  של 

ייוותר  לא  לחלוטין,  תימוג  הדמות  שאם  חשים  אנחנו 

עוד זכר בנוף האנונימי הזה לנוכחותה האנושית. המנזר 

קרס  גגו  חרב,  העבודה  של  העליונה  השמאלית  בפינה 

ומגדל הפעמון שלו נוטה לנפול. בניין שהיה פעם נשגב, 

משכנה של האמונה הנוצרית, נכנע לפגעי הזמן. האמונה, 

שהציעה תובנות ונחמה על קשיי החיים והמוות הבלתי 

נמנע, התבררה כבת תמותה בעצמה. אפילו שאריותיה 

נוף  בשולי  המסודרות  אבנים  ערימת  לשוליים,  נדחקו 

קודר, לוח אחד מתוך 24. 

זמן  אישי,  זמן  חופשי.  של  עבודתה  בכל  נוכח  הזמן 

זמן היסטורי - כל מדדי הזמן הללו נבחנים  אקטואלי, 

זמן היקום עצמו. האמנית מערערת את  אל מול ממדי 

תחושת החשיבות העצמית שלנו ואת יוהרתנו, דורשת 

לחיינו  ביחס  ואמונותינו  ערכינו  את  לבחון  מאיתנו 

דיוקנאות  את  לראשונה  כשראיתי  והסופיים.  הקצרים 

הפסטל של אנשים שציירה חופשי, השתאיתי למראה 

להיות  יכול  קשר  איזה  בהם.  שניכר  למציאות  הדמיון 

החומרה  לבין  אלה  וצבעוניים  מדויקים  דיוקנאות  בין 

כי  מבין,  אני  כעת  אולם  העץ?  הדפסי  של  העגומה 

ולא   - בזמן  אדם  בני  ומייצבים  מציבים  אלה  דימויים 

סתם בני אדם, שכן אלו הם בני משפחתה וחבריה של 

חופשי. ופעולת הנצחת הדימוי הזו היא אקט של אהבה, 

זעקה מינורית כנגד התקדמותו הבלתי פוסקת של הזמן 

עצמו.

פטריק ט. מרפי הוא מנהל אקדמיית היברניאן המלכותית, 

דבלין, אירלנד.

הדפס העץ מעניק לנוף נוכחות רבה יותר, בעוד הדמות 

יותר.  והאוורירי  המהיר  במונוטייפ  מתוארת  הגברית 

שוב, דומה שחופשי מדגישה את הזמניות של אירועים 

ושל רגשות אנושיים לעומת ממדיו העצומים של הזמן. 

בעבודה דמדומים )2004(, היא מחזירה את דמות הגבר 

הכורע לעולם האירועים, בערפל של ספּוָמטֹו. גבה של 

טורים  לשני  מופנה  בחזית  והמפוכחת  הרוכנת  הדמות 

של מה שנראה כאנשי משטרה צבאית ובפינה המרוחקת 

יותר כורע גבר, משתעל או מקיא. כך או כך, כל הדמויות 

הללו ממוקמות יחדיו על גבי מרחב אחד, אך כל אחת 

מהן מבודדת באירוע נפרד משלה ובטראומה אישית.

בעבודה על גדות הזמן ומשקעיו  )2006( חופשי חוזרת 

ציפיותינו  את  מסכלת  ושוב  האופראי  המידה  לקנה 

בעוד  עדויות.  במחפשים  בעבר  שעשתה  כפי  לֶאפי, 

נוכחות  את  שוללת  עדויות  במחפשים  הטופוגרפיה 

ההיסטוריה  ומשקעיו  הזמן  גדות  בעל  ההיסטוריה, 

נוכחת במרכז העשייה. חופשי מציעה גם נרטיב היסטורי 

נוספת מבוטאת באמצעות  בינאריות  נרטיב אישי.  וגם 

על  ורישום  עץ  דפוס  שונות,  טכניקות  בשתי  השימוש 

המורכבת  ממדים  גדולת  בעבודה  עץ,  לוחות  ועל  נייר 

ההרים  נוף  את  זונחת  היא  זו  בעבודה  לוחות.  מ–24 

הקדום של מחפשים עדויות וממשיכה בדרכה אל עבר 

העמק, אל עבר ההיסטוריה. הסצנה היא אירופית, אבל 

היא דוחה את הרומנטיקה, הפיקטורסקיות או המיתיות. 

זהו נוף מדולדל, שבו לא צומח הרבה לאורך גדות נחל, 

הסצנה  בתוך  דקיקים.  ועצים  שוטים  עשבים  למעט 

הקמלה הזו, שלושה מתוך 24 הלוחות בלבד מחיים את 

נראים  העבודה  של  העליון  השמאלי  בצידה   - הנרטיב 

שרידיו של מנזר רומנסקי, ומימין למרכז גבר מלא גוף 

בגיל העמידה, הלבוש בחליפה.

דמות הגבר השקוע בהרהורים מתוארת על גבי שני 

אוחזת  הימנית  ידו  מלנכולית,  חזות  בעל  הוא  לוחות. 

בדש בגדו וראשו רכון מטה. דומה שהוא נמס אל תוך 

הנוף, מכנסיו המקומטים נמוגים מתחת לברך. שקיעתו 

האמנית  שעושה  השימוש  על  אור  שופכת  בהרהורים 

בשני טונים ובשתי טכניקות בעבודה זו. החום המוקרן 

מלוחות העץ והדפסי העץ ולעומתו הניגודיות שבציור 

פרטי  את  לאחות  בניסיון  זיכרון,  הבזקי  על  מרמזים 

העבר המשתנים ללא הרף. הקשר בין הדמות הזו לבין 

מחצבות קדומים

הדפס עץ ידני 

על נייר אוקאוורה

מהדורה של 4

Pahoehoe
 Spoon-printed woodcut

on Okawara paper
Edition of 4

2002

168 ס"מ x 168 cm

67.2 אינצ'ים x 67.2 in

דמדומים

רישום–העברה 

על נייר מונוטייפ 

Silhouettes
 Transfer drawing

 on paper
Monotype

2004

94 ס"מ x 113 cm

37.6 אינצ'ים x 45.2 in
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משא

רישום–העברה 

וחיתוך עץ על נייר

מונוטייפ 

Freight
 Transfer drawing and

woodcut on paper
Monotype

2006

127 ס"מ x 97 cm

50 אינצ'ים x 38 in

חפירות

רישום–העברה 

על נייר מונוטייפ

Excavation
 Transfer drawing

 on paper
Monotype

2006

127 ס"מ x 97 cm

50 אינצ'ים x 38 in

הבחנות

רישום–העברה 

וחיתוך עץ על נייר

מונוטייפ

Discern
 Transfer drawing and

woodcut on paper
Monotype

2005

97 ס"מ x 127 cm

38 אינצ'ים x 50 in
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שתי שיחות עם אורית חופשי
תמנע זליגמן

שיחה ראשונה

את  להדליק  רצית  לסטודיו  כשנכנסנו  זליגמן:  תמנע 

הרדיו.

אורית חופשי: כן, זה מאוד חשוב.

ת.ז.: ככל שאני מסתכלת יותר בעבודות שלך, אני מרגישה 

ויותר את המוזיקה שבתוכן, ואני חוזרת לשורשים  יותר 

שלך, לסמטנה, לדבורז'ק, למלחינים הרומנטיים הצ'כים. 

אף פעם לא שמעתי אותך מדברת ספציפית על הקשר 

שלך למוזיקה, ואף פעם לא דיברנו על זה כהשפעה, אבל 

אני מרגישה את זה נושם עמוק בתוך העבודות.

א.ח.: כן, זה נכון. אני מנסה לחשוב אם זאת השפעה 

בא  שזה  או  בכלל,  קלאסית  למוזיקה  שלי  האהבה  של 

מהבית. אני חושבת שאתן את הקרדיט לבית שגדלתי 

המוזיקה  לתוכניות  מקשיבה  היתה  שלי  אמא  בו. 

הקלאסית ברדיו בכל בוקר שבת. מבין היוצרים הרבים, 

סמטנה ודבורז'ק מתנגנים לי בראש יותר מאחרים, והם 

זוכרת בבהירות רבה את  משתקפים ביצירות שלי. אני 

התרגשותה של אמא למשמע יצירות כמו העולם חדש 

או חיי של יוצרים שסימלו עבורה ועבור אבא שלי את 

צ'כי  ציור  על  ספרות.  לגבי  גם  כך  ממנו.  שבאו  הבית 

שמעתי פחות. איך זה משפיע עליי ביומיום? אני מניחה 

שבצורה תת–הכרתית.

וזה מביא אותנו לסדרת  ת.ז.: הזכרת את אמא שלך, 

עבודות מהשנתיים האחרונות ]Vis Vitalis )כוח החיים(, 

 1,]2008 )עמידות(,   Resilience (Holesov, 1944(–ו  2007

עם  הישיר  הקשר  את  לראות  מתחילים  פתאום  שבה 

צ'כיה, עם ההורים, עם ההיסטוריה. 

א.ח.: אני חייבת להגיד שבמשך שנים נמנעתי או מנעתי 

מעצמי אפילו במודע לתת ביטוי ויזואלי ישיר לאירועים 

שלכל  תובנה  מתוך  נובע  זה  הפרטיים.  המשפחתיים 

משפחה יש סיפורים מרגשים. זאת רקמה עדינה ורגישה 

על  לדבר  לי  חשוב  עדיין  היום,  גם  בית.  בכל  הנמצאת 

מהות האירועים ולאו דווקא על הסיפור האישי; כלומר, 

לנסות להתבונן באמצעות הסיפורים האישיים בתופעה  

יותר רחבה, שהיא לאו דווקא פרטית אלא גם ציבורית.

העבודות  שתי  על  לדבר  מעניין  מאוד  זה  ולכן  ת.ז.: 

האלה. ב–Vis Vitalis יש דיוקן של אמא שלך ושל חברה 

לתוך  ידוע,  הלא  לתוך  צועדות  מהילדות  שלה  טובה 

ציור–מזבח  המזכיר  צלב  בצורת  עשויה  היצירה  יער. 

יותר  בצורה  כי  אם  נוצרית,  מאוד  והיא   )altarpiece(

 Resilience (Holesov, 1944( מאשר בתוכן. במרכז העבודה

חול  עוף  כמו  שעולים  כנסת,  בית  של  שרידים  עומדים 

מתוך הים הסוער של האבנים וההריסות שמסביב.

א.ח.: גם שם יש תחושה לא ברורה. יש סיכוי שאדם שאינו 

יהודי לא יזהה את זה כאובייקט יהודי, מפני שהמבנה יכול 

להיראות גם כנוצרי, או בעל אסוציאציה נוצרית.

ת.ז.: משום שסגנון חזית בית הכנסת מאוד בארוקי.

צ'כי, פרט לכיפה הגדולה  כן, הוא מאוד בארוקי,  א.ח.: 

שכיסתה מעל. כלפי חוץ הוא נראה בהחלט כבית תפילה 

נוצרי, ואולי הדבר הזה דווקא מאפשר לי את ההיחלצות 

כלומר  החוצה,  ההתבוננות  ואת  היהודי  המעגל  מתוך 

היסטוריים  אירועים  אל  יותר  הרחבה  ההתייחסות  את 

אלא  היהודי  העולם  של  בהקשר  דווקא  לאו  קשים, 

אותי,  שמעניינת  תופעה  זאת  הכללי.  האנושי  בהקשר 

היכולת להתייחס לא רק לסבל של העם היהודי, אם כי 

אני מאוד מודעת לו, גם כשמדובר בתקופת השואה. אני 

דנה ביני לביני בדבר הזה הרבה בזמן האחרון: בתובנות 

בגרמניה,  נוצריות  משפחות  מיליוני  של  הסבל  לגבי 

יד  בצ'כיה, בפולין, בכל רחבי אירופה, שחלקן אף נתנו 

לנאציזם, אשר איבדו רבים מבניהן. זאת טרגדיה מאוד 

רחבה.

חותם  להשאיר  רציתי   .85 בת  שלי  אמא  שני,  מצד 

כדי שהדבר הזה לא יאבד. הקיר הזה ]של בית הכנסת[ 

בתום  אותו  הרסו  הצ'כים  נמצא.  לא  כבר  בהולשוב 

לחוט  השייכות  את  עבורי  מסמל  הקיר  המלחמה. 

ההיסטורי של קהילה בת אלפי שנים, שאנחנו עוד חוליה 

שלה. רציתי לתת לזה תיעוד באמצעות הפן הפרטי של 

אמא שלי ובהקשר היותר רחב של היהדות.

ת.ז.: בזמן שאנחנו מדברות על השרידים האלו של 

בית הכנסת בהולשוב, אני רואה בעיני רוחי את חורבת 

המנזר בעבודה שלך על גדות הזמן ומשקעיו )2006(.

ושתיהן  האלו,  העבודות  שתי  בין  ישיר  קו  יש  א.ח.: 

מבטאות את התפיסה שלי. בשתי העבודות יש שרידים 

מסוימת,  תרבות  בני  אנשים  שהכילו  תפילה,  בתי  של 

ודת. הכאב  דעה  בגלל הבדלי  להחריבם  מי שקם  והיה 

על אובדן מיליוני היהודים הוא כאב עצום - בלתי ניתן 

להכלה. משפחות שלמות )כמו במקרה של אבא ואמא 

שלי( נכחדו. אבל אני מנסה להיות קשובה גם לאירועים 

הזה,  ההרוס  המנזר  למשל,  כמו,  בהיסטוריה.  אחרים 

שהוא בית תפילה נוצרי. 

לתעד  בוחרת  אני  מדוע  בתוקף  נשאלתי  אחת  לא 

זהו  שלי:  בדימויים  נתונה  תשובתי  יהודי.  שאינו  מוסד 

עמידות )הולשוב, 1944(

הדפס עץ ידני 

על נייר אוקאוורה

מהדורה של 4

Resilience (Holesov, 1944(
 Spoon-printed woodcut

on Okawara paper
Edition of 4

2008

180 ס"מ x 172 cm

70.9 אינצ'ים x 68 in

שמות העבודות של אורית 

חופשי הם במקור בלועזית 

ותורגמו לעברית לצורך 

התערוכה והקטלוג.      

.1
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בית תפילה )יהודי או לא יהודי(, זה קודש הקודשים של 

לעצמה  נתנה  אחרת  אנושית  וקבוצה  שלמה,  קהילה 

לגיטימציה לקום ולהרוס אותו. 

ת.ז.: אני רוצה להתייחס לגודל היצירות, כמו על גדות 

הזמן ומשקעיו. אפשר לחשוב על העבודות האלה במונח 

"אופראיות" של פטריק ט. מרפי ]Murphy[, שגם מחזיר 

בהיקף  כוללת  ליצירה  הכוונה  המוזיקה.  לעניין  אותנו 

שלה,  בטוטאליות  הצופה  את  שעוטפת  עבודה  שלה, 

טוטאלי.  מאוד  אדם  שאת  מפני  לך,  אופייני  מאוד  וזה 

ההתלהבות הטבעית שלך עוברת המרה ליצירה שהיא 

ה"קיטש".  של  בפח  נופלת  לא  זאת  ועם  מאוד  רגשית 

יש לך היכולת לעשות עבודה "אופראית" מאוד, גדולה, 

מורכבת וסוחפת מאוד, אבל בה–בעת לקיים מגע ישיר 

העבודות  של  הזאת  התכונה  הצופה.  עם  מתווך  ובלתי 

הגרמנים  הרומנטיקנים  של  לעולמם  אותנו  מכניסה 

 )]Friedrich[ פרידריך  דויד  קספר  הצייר  )למשל, 

ולדיונים על הנשגב, על האור ועל הסביבה שלנו.

עליהם.  לדבר  רוצה  שאני  דברים  כמה  כאן  יש  א.ח.: 

צירים  בשני  שאלות  להעלות  תמיד  מנסה  אני  כיוצרת, 

מקבילים: בציר של שפת האמנות ובציר של התוכן. בציר 

של התוכן, המרחב האופראי מאפשר לי סוג של הרחבת 

נרטיב, כמו בספר או במסע קולנועי. כלומר, היכולת לדבר 

לא רק על אירוע פרגמנטרי, נקודתי, אלא על התרחשות 

"האופרות"  יצירת  שבין  בתקופה  מתפתחת.  נרטיבית 

עסוקה  אני   - והמורכבות  הגדולות  העבודות   - האלה 

בעבודות שהן סוג של "זום–אין", סוג של התבוננות יותר 

מוגבלת במרחב ובזמן. 

המסע  את  לי  מאפשרות  האלה  "האופרות"  אמנם 

עם  אבל  ומקום,  זמן  של  מתפתחים  צירים  פני  על 

דרור  לתת  לא  רגשית,  להיסחף  לא  מנסה  אני  זאת 

חלל  פני  על  שליטה  ללא  ולרגשות  לאקספרסיוניזם 

עצום. אני כמו אומרת לעצמי: "קחי צעד אחורה". אני 

וביקורתיות כדי שלא  מנסה להתבונן בעיניים פקוחות 

להיסחף בתוך הזרם, אני מקפידה להישאר בהירה לגבי 

מה שאני רוצה לומר או לשאול באמצעות הדימוי. 

השרידים  באים  שממנו  המקום  אולי  וזה  ת.ז.: 

וגיאומטרי,  חד  מבנה  של  העכשוויים  הארכיאולוגיים 

הכול  האלו  בנופים  הסוחף.  הנוף  את  לחצות  שמרבה 

הטבעיים,  האלמנטים  של  גדולה  סערה  כמו  נראה 

את  שחוצה  ענקית,  בטון  קורת  בהם  מופיעה  ופתאום 

הדימוי ועוצרת את הזרימה. אולי זה רגע של פיכחון, שבו 

את פתאום אומרת לעצמך: "תעצרי, קחי צעד אחורה".

אמצעי  גם  מבטאים  הגיאומטריים  האלמנטים  א.ח.: 

אלו  אדם.  ידי  למעשה  עדות  וגם  להתפכחות  רעיוני 

האדם  של  מודעות  מתוך  שנעשו  מבנים,  של  שרידים 

למעשיו. בתהליך היצירה, הגיאומטריה הזאת מאפשרת 

שעלול  המרחב  בתוך  אותי  מפקסת  היא  להתרכז,  לי 

לסחוף אותי.

 אני רוצה לדבר גם על ממד הגודל בעבודות האלו, 

פה  שיש  ברור  לאחד.  אחד  של  סוג  כלל  בדרך  שהוא 

לא  שזה  כך  ממדים,  לשני  ממדים  משלושה  המרה 

באמת אחד לאחד. אבל בתוך המרחב הזה לרוב יימצאו 

אלמנטים שהצופה ואני יכולים להתייחס אליהם בקנה 

מידה של אחד לאחד.

ת.ז.: זה העוגן שאת יכולה להיאחז בו... 

א.ח.: זאת המציאות, זה העוגן שמציל אותנו. יש אמנים 

שעוסקים בפנטזיה או בעולמות דמיוניים. גם בעבודות 

לעולם  הם  אבל  הדמיון,  מן  אלמנטים  משולבים  שלי 

קיימים  בעבודות  המציאות.  של  בריאליזם  קשורים 

של  מדויק  תיעוד  שהיא  יצירה  אין  קולאז'ים,  חיבורים, 

אירוע ומקום, אבל יש אחיזה בריאליה.

הוא  בסטודיו.  לרדיו  שלי  החיבור  זה  אגב,  דרך 

גם  מקשיבה  אני  במציאות.  אותי  שמעגן  האמצעי 

לחדשות מקומיות וגם לדיונים סוציולוגיים ופוליטיים. 

אלו נושאים חשובים לי. הם נשמעים ברקע בזמן שאני 

עובדת.

העיתונות  קטעי  עם  הקלסר  של  התפקיד  גם  וזה  ת.ז.: 

והתצלומים שאת שומרת עד שהם יהיו ריאליים בשבילך.

א.ח.: ממש כך. גם היום הוצאתי משם משהו. כמעט כל 

יום אני מוציאה משהו. זה הרג אותי הדימוי הזה...

על  עוף  מבשל  עזה  "תושב  היא:  התצלום  כותרת  ת.ז.: 

מדורה בשל מחסור בגז בישול".

א.ח.: וזה קורה ב–2008. זה נראה לי מטורף.

הריסות,  יש  מדהים,  שהוא  הזה,  התצלום  בתוך  ת.ז.: 

מפוחמים,  וחצי  שרופים  חצי  ענפים  בו  יש  אבנים. 

שאת  לפחם  גם  וקשור  ביצירות,  אצלך  שמופיע  דימוי 

משתמשת בו ליצירת הדימוי.

א.ח.: כל הדימויים שאני מוציאה מהעיתון הם בהקשרים 

שרלוונטיים לי. 

ת.ז.: זה ברור שבעוד שנה–שנתיים אלמנטים מהתצלום 

הזה יופיעו אצלך ביצירות.

א.ח.: ברור לגמרי.

ת.ז.: את מוכנה שנדבר קצת על שמות היצירות?

א.ח.: שמות זה דבר מורכב.

ת.ז.: נדמה לי שהמורכבות של השמות דומה למורכבות 

של היצירות, שהן גם הדפסים וגם חיתוכי עץ, והמעבר 

בעניין  אבל  ולתלת–ממד.  לדו–ממד  גם  קשור  הזה 

בפני  שעומדות  יצירות  שהן  עבודות  לך  יש  השמות. 

עצמן )כמו Cascade )אשדות( או Edifice )מסד(, 2007(, 

מחברת  גם  את  ממתמשך,  בתהליך  שאת  כיוון  אבל 

על  למשל  חושבת  אני  אחרת.  כותרת  תחת  יחד  אותן 

העבודה Terra Incognita )בעילום שם( )2007(, שכוללת 

את  כוללת  הזאת  השלישייה   .Telluric ואת   Scoria את 

ההרס  הטבע,  האדם,  עליהם:  שדיברנו  האלמנטים  כל 

והתקווה למשהו שיצמח בעתיד.

א.ח.: והעדות.

ידועה.  הלא  הארץ  משמעותה:   Terra Incognita ת.ז.: 

כדי למצוא מה פירוש המילה Scoria, אני מודה שהייתי 

חייבת לפתוח מילון. זוהי "לבה קרושה"; מדובר כאן במה 

שבא מתוך הקרביים של האדמה, חומר שפורץ החוצה, 

אבל ברגע הקריטי הזה הוא נעשה קפוא בזמן. כל כמה 

לשכבה  מגיע  שהוא  ברגע  ומבעבע,  זורם  איתן,  שהוא 

התהליך  האוויר,  עם  או  האור  עם  במגע  ובא  העליונה 

נפסק. גם המשמעות של המילה Telluric קשורה לכוח 

האדמה: הזרם החשמלי הטבעי של האדמה. 

א.ח.: אני עסוקה כל הזמן בזמן; בזמן עבר, בזמן הווה. 

אבל מעבר לזה אני חושבת שבשלושת השמות האלה, 

להציב  מבקשת  אני  נוספים,  במקומות  גם  מופיע  וזה 

את האדם במקומו, שיידע להתבונן בעצמו ולהציב את 

עצמו ביחס לשאר העולם. רק מתוך עמדה של צניעות 

יוכל האדם להתבונן ולהבין את מקומו, את היחס בינו 

מידה  דרושה  הרחב.  העולם  לבין  ובינו  אחר  אדם  לבין 

של צניעות וכבוד כלפי הסביבה וכלפי החברה.

השמות האלה הם אולי ניסיון לרמוז על מקום שבו 

כוח ושליטה אינם אפקטיביים. הם מציעים מקום שהוא 

בלתי ידוע, בלתי פתור, מקום שכוחניות לא תעזור בו.

נמצאת  שהכוחניות  מילים  דרך  זאת  עושה  ואת  ת.ז.: 

 Scoria, Telluric, Cascade, Edifice, Vestige, .בתוכן

את  יודעים  לא  אם  שגם  מילים,  אלה   -  Torrent
משמעותן, יש להן כוח.

א.ח.: נכון, אני חושבת שזה סוג של הגנה.

ת.ז.: זה לא רק הכוח שבתוך המילה. הן כולן באנגלית 

גבוהה, בשפה כמעט שירית.

א.ח.: כשאני מחפשת את השמות אני בודקת בתזאורוס, 

יספקו  לא  אבל  תחושה,  שיעוררו  שמות  מחפשת  ואני 

תשובה קונקרטית.

כשקראת את רשימת השמות האלה פתאום נבהלתי, 

כי זה נשמע מאוד בומבסטי וכוחני. אבל הדיאלוג הקיומי 

ההווה  לבין  האפל  העבר  בין  המתמשך  הדיאלוג  הזה, 

לבין  אופטימיות  עם  ואפילו  לחיות  הכוח  בין  הפועם, 

הצד השברירי של הקיום - הדיאלוג הזה חזק ואפשרי 

וקיים, על אף האירועים, ועל אף הבלתי ידוע. 

כשאני עושה את ה"זום–אווט" ופונה לנופים ענקיים, 

כוחות  ושאר  האדמה  אדם,  שרידי  אפילו  בהם  שאין 

"זום–אין"  עושה  וכשאני  הכול.  על  משתלטים  הטבע 

בתוך המערך הגדול הזה, אז מופיע גם האדם, האנושי 

והשרידים של המבנים שלו. 

האנגלית  כאן  דופן,  יוצא  שם  הוא   Vis Vitalis ת.ז.: 

הגבוהה הוחלפה בלטינית טהורה.

שזורקת  אמא  עם  גדלתי  אני  מפתיע,  לא  זה  א.ח.: 

המהות  על  לדבר  רצתה  כשהיא  בלטינית.  ביטויים 

הפילוסופית ותמצית הדברים, היא היתה אומרת לי את 

הדברים בלטינית.

ת.ז.: מעניין שהעבודה הזאת היא דיוקן של אמא שלך. 

דמות האדם כאן לא נבלעת בתוך הנוף, אלא היא המרכז 

של היצירה.

א.ח.: המרכז הזה הוא כוח החיים, וזו משמעות הביטוי 

.Vis Vitalis
ת.ז.: ועל אף שהדימוי הוא דיוקן של שתי נשים מבוגרות, 

מוצל,  אזור  לעבר  קדימה  שהולכות  גב,  כפופות  קצת 

התקווה  את  גם  מציגה  העבודה   - ידוע  ובלתי  שחור 

שבמבט  ציור  דווקא  לעתיד.  הכוח  את  עליה,  שדיברת 

בעצם  מכיל  תקווה,  כחסר  אותו  לקרוא  אפשר  ראשון 

הרבה תקווה והרבה חיים. הרבה אור יוצא מתוכו, יותר 

מאשר בתוך הנופים הסוחפים.

א.ח.: זה האיזון הדק שאני דנה בו כל הזמן, בין השמחה, 

בהיסטוריה  ההתבוננות  לבין  לחיות,  והכוח  הרצון 

את  לי  שמאפשר  הוא  והחוצה  פנימה  הזיגזוג  ובהווה. 

טוטלי  לייאוש  להיסחף  לא  היכולת  את  הזה;  האיזון 

פנימי  כוח  עם  לחיות  ובעולם,  בארץ  שקורה  מה  מכל 

עצום של איתנות ושרידות. ההתבוננות הפרספקטיבית 

לצעוד  האמביציה  את  האופטימיות,  את  לי  מאפשרת 

קדימה, לראות, ליהנות, ליצור ולהביע את דעתי. 



� 24 �� 25 �

כוח החיים

רישום דיו, הדפס עץ 

ועיפרון שומני על נייר

Vis Vitalis
Ink drawing, woodcut 

and grease pencil 
on paper

2007

254 ס"מ x 291 cm

100 אינצ'ים x 114.5 in
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שיחה שנייה

שלך  הגדולות  בעבודות  כשמתבוננים  זליגמן:  תמנע 

מרגישים את ממד התהליך שקיים בהן. הזמן הוא נושא 

אינטגרלי  חלק  גם  הוא  הזמן  אבל  בעבודות,  מרכזי 

במעשה היצירה, הוא מופיע לא רק כדימוי אלא ממש 

באופן פיזי בתוך היצירות. אני מדמה את תהליך היצירה 

שלך לעץ. הגזע זהה מיצירה ליצירה, אבל ככל שהוא 

גדל ומתפתח, הענפים מתפצלים לכיוונים שונים.

של  הממשי  הגזע  נוח.  משל  רק  לא  הוא  העץ  אבל 

העץ הוא המפגש הראשון שלך עם היצירה, באמצעות 

את  ליצירה.  מצע  המשמשות  עץ  ולוחות  הפלטות 

מתחילה ברישום על העץ, תמיד בגוונים של שחור )על 

לעיתים  כך(.  אחר  נדבר  השחור  בתוך  העצום  המגוון 

הרישום  לפעמים  אבל  העץ,  על  נשארת  צבע  שכבת 

הפיזי של הכנת הפלטה לדפוס פוצע את העץ, ועל זה 

דווקא הייתי רוצה לשמוע.

תפיסת  שכל  נכון  מאוד  זה  כול,  קודם  חופשי:  אורית 

היצירה שלי היא תוצר של הרישום. אני רואה את עצמי 

רושמת בכל שלב. אני רושמת על העץ, אני רושמת על 

נייר, ואחר כך אני רושמת באמצעות סכיני חיתוך בתוך 

העץ.

זה מעניין שאת אומרת "פוצע". אני מנסה לחשוב, האם 

אני מנסה לפצוע? אולי אני מנסה לזרום בתוך משהו שיש 

לו התנגדות. כלומר, זה לא שאני מנסה לפצוע את העץ, אני 

בהחלט מקיימת סוג של דיון עם מקום שמתנגד לי. 

ת.ז.: אבל לעומת הניסיון לזרום נגד משהו שמתנגד לך, 

כמו לשחות בנהר נגד כיוון הזרם, דבר שמשאיר אדוות 

משאירה  שלך  זרימה  כל  רגעים,  כמה  אחרי  שנעלמות 

סימנים קבועים בדרך.

שהשאירו  עקבות,  אותן  כמו  הן  האלה  העקבות  א.ח.: 

זאת  ארכיאולוגיות.  עקבות  אחרות,  בתרבויות  אחרים 

הדרך שלי להשאיר את עקבות הזמן של העבודה שלי, 

עקבות היד, עקבות החיפוש, שהן עקבות מאוד פיזיות, 

ניסיון  ויותר  פציעה  פחות  בכך  יש  וניבטות.  שניכרות 

המים  שובל  שוחה,  כשאת  בנהר,  עקבות.  להשאיר 

שהשארת נעלם. אצלי העקבות האלה נשארות. 

זה סוג של אתגר שאני מאוד נהנית ממנו. יש משהו 

זרימה כנגד הזרם בעץ, שהוא פתח  בעבודה הזאת של 

לעץ.  ההקשבה  לצד  כי  אם  דברי,  את  לומר  בשבילי 

לפעמים העץ יאמר לי "עד כאן", ולא יאפשר לי לעשות 

מה שאני רוצה.

הזה  ובתהליך  לנייר,  זה  את  מעבירה  אני  כך  אחר   

נעלמות חלק מהעקבות ומופיעות עקבות חדשות, שלא 

צפיתי אותן מראש. 

ת.ז.: בהדפסים שלך מרגישים את העץ עצמו על הנייר. 

את משלבת בהם את החיים של העץ, את העיניים שלו, 

את הסימנים השונים ואת המעגלים של הצמיחה שלו.

א.ח.: אני משלבת את כל הטקסטורה של העץ.

ת.ז.: וזה בעצם חלק אינטגרלי של היצירה, ולא מאבק 

של הטקסטורה של העץ מול הטקסטורה שלך. השילוב 

של השניים הוא שיוצר את הדימוי.

א.ח.: לעיתים קרובות אני נותנת לטקסטורה הזאת, לעץ 

רק  ואני  מהדימוי,  אחוזים  ב–60  אפילו  לשלוט  עצמו, 

כאן  שיש  אומרת  זאת  מסוים.  באזור  דברי  את  אומרת 

באמת דיאלוג, והרבה אוטונומיה לעץ. 

ישמש  ומה  כבלוק–עץ  יישאר  מה  בוחרת  איך את  ת.ז.: 

על  הדימוי  מדפיסה,  שאת  ברגע  כי  להדפסה?  גלופה 

כיצירה  אותו  להציג  ניתן  ולא  צבע  מתמלא  הלוח  פני 

עצמאית.

א.ח.: במשך שנים הייתי עקבית לגמרי בהחלטה שאני 

מובילה את הטכניקה של חיתוך העץ עד הסוף. הרבה 

העצים  "אבל  לי:  ואמרו  לסטודיו  אלי  נכנסו  פעמים 

הרבה יותר יפים", ואני התעקשתי להישאר עם התהליך 

נייר.  על  מודפס  הוא  שבו  למקום  הדימוי  הובלת  של 

זה נושא חשוב עבורי: העיסוק בנייר, העבודה על נייר, 

השבריריות של הנייר. אני אוהבת נייר, אני בוחנת אותו 

ועובדת איתו באהבה רבה. היה חשוב לי להישאר חלק 

מן המסורת הזאת של חותכי העץ והמדפיסים.

הולכים  הענפים  שלב  באיזשהו  שאמרת,  כמו  אבל, 

שפת  של  הגבולות  את  לבדוק  שלי  הצורך  ומתפצלים. 

ההדפס, והרצון לחלץ מהם שאלות חדשות בהקשר של 

התוכן ובהקשר של שפת האמנות, פתחו לפני מרחבים 

חדשים. עשיתי החלטה מודעת ועברתי להתייחסות אל 

ולו בתבליט, בסוג של בלט, כאשר העץ החתוך  החלל, 

ידעתי מראש שההתייחסות  הוא היצירה. אבל אז כבר 

שלי ליצירה היא כאל יצירה פיסולית, שלא תגיע אחר 

כך להדפס עץ על נייר.

והנגטיב,  הפוזיטיב  של  העניין  גם  כמובן  יש  ת.ז.: 

אולי  שאפשר  פי  על  אף  מראש.  בהחלטות  שנקבעים 

מימין  או  לימין  משמאל  שלך  העבודה  את  לקרוא 

לשמאל, בכל זאת יש צד אחד נכון, ויש דינמיקה פנימית 

בקומפוזיציה, שאת מכתיבה אותה.

א.ח.: מה גם שהרבה מאוד דברים אובדים ברגע שהעבודות 

את  משאירה  וכשאני  לאיבוד.  הולכות  עקבות  מודפסות. 

זה בבלוק, בעצם אני משאירה שני דברים על פני השטח: 

האחד - עקבות החיתוך בצורה ויזואלית, והשני - הרישום 

הראשוני על העץ. שני אלו אינם הולכים לאיבוד.

ת.ז.: בין שני הדברים האלה, בין בלוק–העץ לבין הדפס–

  Rally )למשל, בעבודה   ,]rubbing[ עץ, נמצא הראבינג 

]התכנסות[ 2007(. אם אני מבינה את דבריך עד כה על 

תהליך העבודה שלך, הראבינג מתגלה כמעט כמו מתווך 

לא  זה  ההדפס,  לא  זה  היצירה.  בתהליך  פנימי  בוויכוח 

הרישום, זה משהו שמתקיים ביניהם. כך שאת נשארת 

בעצם עם הבלוק הנקי מתחת, הוא לא נפגע מהתהליך. 

אחד  שהוא  שיעתוק  כי  אם  שיעתוק,  של  סוג  כאן  יש 

שקובעת  היא  שלך  היד  כי  מונו–פרינט,  של  סוג  ויחיד, 

את התוצאה.

א.ח.: נכון. זאת העדות.

ת.ז.: העדות היא השרידים של היד.

עצמו                   הזמן  את  לתעד  לצורך  ביטוי  כאן  יש  א.ח.: 

הזה  התהליך  את  עושה  אני  בעצם,  ופיזית(.  )פורמלית 

פעמיים: פעם אחת כשאני חותכת, ופעם שנייה כשאני 

יד  בתנועות  השטח  כל  פני  על  הראבינג  את  עושה 

מוגבלות. זה אולי ניסיון לתת עדות לזמן, לחדד את עדות 

הזמן. אצלי זה הרי תמיד שילוב בין הפיזי לרעיוני. 

זמן בדרך מתמשכת,  זה איזשהו צורך לתעד  ת.ז.: אבל 

לאורך הרבה זמן, אפשר להגדיר זאת כך? זה לא שאת 

מנסה להקפיא את הרגע, זה תיעוד של תהליך.

א.ח.: נכון. מבחינת ממדי הזמן, אני כמעט עוברת אותו 

שהפעם  מפני  החיתוך,  מאשר  מהיר  יותר  הוא  תהליך. 

שונה  לגמרי  תוצאה  היא  שלו  התוצאה  נייר.  על  הוא 

מההדפס ומבלוק–העץ: היא חוזרת אל הרישום. יש בה 

משהו שקצת מאבד מן הפרטים ועושה סוג של ריכוך, 

מהתוצר  קונקרטי  פחות  זה  הידני.  הרישום  את  מחזיר 

מבלוק–העץ  קונקרטי  ופחות  הנייר  על  ההדפס  של 

ומסיימת  ברישום  מתחילה  אני  מעגל,  כאן  יש  עצמו. 

ברישום, כשאני עושה את הראבינג.

ת.ז.: וכך, דרך הפעולה שאת מתחילה ומסיימת בה, את 

וגם של  היד  תנועת  גם של  סוג של מעגליות,  מבטאת 

היצירה. אבל בכל זאת, למרות שאת מדברת על מעגליות 

היצירה והתנועה, יש משהו חדש בתוך הראבינג: נראה 

כל העומק, השכבות, המישורים  לי שזו ההשטחה. עם 

של חיתוך העץ, התוצר של הראבינג הוא שטוח לגמרי.

א.ח.: כשדיברת על המעגליות הזאת ראיתי לנגד עיני 

במדבריות  צועד  כשהוא   ,]Long[ לונג  ריצ'רד  את 

מעגלית,  בצורה  לנוע  מתחיל  הוא  שבו  למקום  ומגיע 

עלי  הוא אמן שהשפיע  לונג  ריצ'רד  עזרים.  ללא שום 

ליצור  האפשרות  בגלל  בחלל,  שלו  התנועה  בגלל 

משהו מאוד מופשט, עד שהוא נעשה פתאום קונקרטי 

מעגל  זה  והתנועה.  המעגליות  של  החזרה  באמצעות 

נעשה  והוא  ומעורפלת,  וירטואלית  מאוד  שתחילתו 

הבלתי  המתמשכת,  התנועה  באמצעות  פיזי  מאוד 

נפסקת.

מגיע  יצירתו  על  בסרטים  לונג  את  זוכרת  אני 

תוך  במעגל,  לנוע  ומתחיל  המדבר  באמצע  לנקודה 

נמשכת,  שלו  התנועה  ולמרחב.  לחלל  מתייחס  שהוא 

והיא תנועה מאוד אחידה ומונוטונית בקצב שלה, כמו 

תנועות היד המונוטוניות שלי בעשיית הראבינג, ומצד 

שני תוך כדי תנועה מעגלית. בסיבוב השלישי, הרביעי, 

מאוד  הופך  הזה  המעגלי  הקו  השישי,  או  החמישי 

מבהירה  והמתמשכת  המונוטונית  התנועה  ויזואלי. 

לאותם  הקבלה  רואה  אני  תיעוד.  יוצרת  וגם  דברים 

תהליכים בעבודת הראבינג. אלא שהדימוי, שחזר אל 

זה מה  נותר מעורפל ושטוח על פני השטח.  הרישום, 

שנשאר מכל התהליך. 

אני  היד.  תנועת  של  הפיזי  התהליך  על  דיברנו  ת.ז.: 

רוצה לדבר על החומרים: עץ, נייר מאוד ספציפי - נייר 

אוקווארה ]Okawara[ יפני, סוגים שונים של דיו, אופן 

של  והטקסטורות  הסוגים  הצ'יינהגרף,  הצבע,  הנחת 

שחור,  גוני  של  אדיר  מגוון  יש  שלך  בעבודות  השחור. 

וככל שהוא מונוטוני יותר, באופן מוזר הוא נעשה...

א.ח.: צבעוני.

ת.ז.: צבעוני ממש, גם בגלל הגוונים של הרקעים, אבל 

הנחת  ובדרך  העבודה  בתהליך  ההבדלים  בגלל  גם 

החומרים על המצע.

אבל  לצבע,  אלימינציה  עשיתי  השנים  ברבות  א.ח.: 

את  סיננתי  צבעוני.  ורואה  צבעוני  חושבת  לעולם  אני 

השימוש בצבע כי הרגשתי שזה גוזל ממני את היכולת 

רוצה  אני  שבה  ובדרך  לומר  רוצה  שאני  במה  להתרכז 

לומר זאת. ביקשתי להשאיר לעצמי את הדרך הישירה, 

שרישום הוא בהחלט אמצעי שלה, אבל עם כל האופציות 

של הרישום: בין יבש לרטוב, שחור על כל גווניו הרבים.

כמו שלפעמים אני מבקשת להביע דימוי חזק/קשה 

וטקסטורות  עדינים  מרקמים  של  שילוב  באמצעות 

אוותר  שבהם  מקומות  יש  לצבע.  ביחס  כך  עדינות, 

נוקבת,  מאוד  אמירה  לטובת  גוונים  של  רחב  מגוון  על 

שבהם  מקומות  ויש  בלבד.  השחור  באמצעות  חזקה, 

על  ורחבה של אפורים,  רכה  יותר  לדבר בשפה  אבקש 

כל הספקטרום שבין שחור ללבן.

ת.ז.: ואת גם רושמת על העץ או הנייר עם דיו להדפס. 

וכך, בעצם, למרות שאת מדברת על רישום והדפס כשני 

את  יחד,  דבר הם מחוברים  בסופו של  נפרדים,  דברים 

חוזרת לתוך הגזע של העץ.

א.ח.: נכון.

ת.ז.: חזרנו אל המעגליות - אל דברים שנראים נפרדים, 

תהליך.  אותו  של  שונים  מצבים  רק  בעצם  הם  אבל 

באותו ֶהקשר, הדהים אותי לגלות את היכולות של הדיו 

אחד,  מצד  קבוע  להיות  שלו  היכולת  את  ההדפס:  של 

אבל מצד שני, באמצעות טיפת מים את יכולה להמשיך 

אפשרויות  מגוון  לך  נותן  שזה  לי  נראה  איתו.  ולעבוד 

לטווח רחוק. ושוב חזרנו לזמן.

הגדרות  שום  אין  טכנית,  שמבחינה  מרגישה  אני  א.ח.: 

יכולה  אני  מה  לבדוק,  שלי  הניסיונות  את  שיגבילו 

מה  לי  הגדירו  לא  פעם  אף  המדיה.  באמצעות  לעשות 

אבקש  ותמיד  אשאל  לעולם  ואני  אסור,  ומה  מותר 

למצוא דרכים חדשות. קורה, למשל, שאני רושמת עם 

צבע שהשתמשתי בו להדפס. אני מתחילה לרשום איתו, 

ומכיוון שזה צבע על בסיס מים, הוא בעצם ממשיך לחיות 

לעולם )כמו צבעי מים(. ועל זה שוב אדפיס לפעמים.

גם  גדולה,  אחת  סימפוניה  הם  האלה  הדברים  כל 

החומרים  כל  טכנית.  מבחינה  וגם  רעיונית  מבחינה 

האלה של הרישום וההדפס מקיפים אותי, האחד שולח 

יד לתוך האחר, ולהיפך.

תמנע זליגמן היא אוצרת משנה בבית טיכו, מוזיאון ישראל, 

ירושלים.
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העץ, היער והאדם 
ביצירתה של אורית חופשי

רותי אופק

א. חידוש ומסורת באמנות ההדפס של אורית חופשי

]...[ יורשה לי לומר כי לחוקים באמנות יש בוודאי יתרונות, 

בעיקר לאמנים רגישים ועדינים הזקוקים לתמיכה בארגון. 

אמנים חזקים, יש להניח, ישברו את החוקים או ייצרו חוקים 

חדשים. אוהב האמנות יתייחס אל היוצא–דופן הזה המפר 

את ההרמוניה בתודה ובהבנה וימשיך לעקוב אחר התפתחות 

היצירה העתידית של האמן.

הרמן שטרוק )1921(1 

במזרח– ה–9  במאה  כבר  דרכו  את  החל  העץ  חיתוך 
ראשיתו  ה–15.  במאה  באירופה  אחיזה  לו  וקנה  אסיה 

של ההדפס כאמצעי להפצת מידע באמצעות טכניקות 

של שיכפול, ולימים הפך ל"אמנות יפה", שאין לה אמנם 

הייחודיות של ציור השמן אבל יתרונה ביכולת להדפיס 

ולמכור סדרות מוגבלות של עבודות. 

המדרגת  היררכיה  ומעולם  מאז  התקיימה  באמנות 

את ציור השמן ואת הפיסול במקום גבוה יותר מזה של 

הכנה  למטרות  ככלי  נתפס  הרישום  נייר.  על  עבודות 

שויך  וההדפס  משלה,  עצמאי  קיום  בעלת  כיצירה  ולא 

בעיקר לספרות. ההדפס האמנותי זכה לעדנה מיוחדת 

במערב בסוף המאה ה–19 ובתחילת המאה ה–20, בזכות 

ההדפס  של  רמתו  להעלאת  שהביאה  הביבליופיליה 

הגדול  המהפך  האמנותי.  הספר  של  ערכו  ולהעלאת 

חברתיים– משינויים  נבע  ההדפס  של  האמנותי  בערכו 

בציבור  יותר  רחבות  לשכבות  שאיפשרו  כלכליים, 

כמו  יקרים  כמו הדפסים, שאינן  יצירות אמנות  לרכוש 

הגבלת  משום  מקור  של  ערך  להם  יש  אבל  שמן  ציורי 

מספר העותקים של ההדפס. מתברר כי בתקופות של 

משברים כלכליים, ההדפס זוכה לרנסנס מחודש. 

בשני  ההדפס  בטכניקת  משתמשת  חופשי  אורית 

אופנים: בדרך המסורתית של חיתוך הגלופה והדפסתה 

הגלופה  הפיכתה  של  שגרתית  לא  ובדרך  נייר,  על 

לאובייקט, תבליט - ליצירה בפני עצמה. ההחלטה מה 

יעלה בגורלו של לוח העץ מתקבלת מראש, לפני תחילת 

העבודה. רגע הרישום על הלוח זהה בשני המקרים, אבל 

מקבלת  היצירה  על  החשיבה  דרך  והלאה,  זה  מרגע 

על  שהחיתוך  הרי  מודפסת,  תהיה  היצירה  אם  תפנית. 

יצירותיה  את  מדפיסה  חופשי  בהתאם.  ייעשה  הלוח 

ישרים  כיוון שהלוחות הלא  דפוס,  בעצמה ללא מכבש 

אינם מאפשרים הדפסה שכזאת. לצורך ההדפסה, היא 

וכך היא משאירה בידיה את  לוחצת על הלוח בכף עץ, 

השליטה על חוזק ההדפסה ואת היכולת ליצור את הגוון 

הרצוי לה באמצעות הרמת הנייר מהלוח. חופשי מתארת 

תהליך זה כמעין "מחול סיבובי על הנייר", שבסופו לוח 

העץ מטביע את חותמו על הנייר. 

כיוון שתהליך ההדפסה אינו אוטומטי, רגע ההדפסה 

הלחץ  החיתוך.  רגע  כמו  ממש  וחשוב  מכריע  רגע  הוא 

העדין  הריחוף  או  המודפס  השטח  על  היד  שמפעילה 

כל  הופכים  מסוימים  באזורים  לחץ  מהפעלת  הנמנע 

ההדפסות  כל  אם  גם  חד–פעמי,  ייחודי,  לאקט  הדפסה 

נעשות מגלופה זהה. ישנן תובנות שהן פרי של התהליך 

היא  הקריטיים  ברגעים  הביצוע  על  והשליטה  עצמו, 

חופשי  יוצרת  העץ  הדפסי  לצד  האמנית.  בידי  כל–כולה 

גם מונופרינטים המשלבים קטעים מודפסים מן הגלופות 

עם רישום המועבר אל הנייר מן הזכוכית המשוחה בדיו. 

בדרך  ההדפס  בטכניקת  משתמשת  חופשי  אורית 

לאובייקט.  הגלופה  את  הופכת  היא   - ייחודית  נוספת, 

הגלופה - עם חיתוך העץ שנעשה בדרך מסורתית - הופכת 

לתבליט בעל שקעים ובליטות, קווים עדינים ומשטחים, 

שניכרים בו מקצבים שונים בעלי עוצמה, חוזק ועדינות. 

בטכניקת  חופשי  אורית  של  והמושכל  העמוק  הידע 

ניכר  רבות,  עבודה  שנות  של  ניסיון  פרי  שהוא  ההדפס, 

החיתוך,  ברזי  המדהימה  השליטה  בזכות  ביצירתה. 

וההבנה כי לכל לוח עץ חיים ורצון משלו, לוח העץ הופך 

ידיה לדף חלק כמעט, המקבל בהכנעה כל קו, גם  תחת 

אם הוא מפותל ועקמומי ומנוגד בכיוונו לכיוון הסיבים.

דומיננטי  מאוד  ההדפס  "עולם  חופשי:  לדברי 

בעבודתי. אני פועלת מתוך הידע והעקרונות של ההדפס 

על  שנשענת  עצמאית,  עשייה  מתוכם  מחלצת  אבל 

המסורת אבל מעלה שאלות עכשוויות של מדיה ושל 

הגדולים  והממדים  לאובייקט  הגלופה  הפיכת  תוכן". 

ההדפס  של  העקרונות  את  שוברים  היצירות  של 

המסורתי הקטן. חופשי מתארת את התהליך שעברה 

כי  להבנה  ועד  המסורתית  בדרך  העץ  חיתוך  מעשיית 

בגלופה עצמה קיימת אמירה שמאפשרת ביטוי שונה 

מאשר על הנייר. 

אצל חופשי, תהליך היצירה כולל התבוננות ממושכת 

מודעת  היא  עליו.  הראשון  הקו  לרישום  עד  העץ  בלוח 

לכך שלכל לוח עץ "אישיות" משלו. לוח העץ אינו דומה 

לדף נייר לבן, הטבע כבר הטביע בו את רישומו. חופשי 

מגיבה לרישום הנתון הזה והוא מאתגר אותה. לעיתים 

חופשי  אותו.  "מכניעה"  היא  ולעיתים  לו,  קשובה  היא 

להתייחסות  העץ  ללוח  שלה  ההתייחסות  את  משווה 

את  בחשבון  לקחת  עליו  נתון.  לחלל  מיצב  אמן  של 
ניצבים, פרט

 Remnant, detail

Hermann Struck, 
Die Radierung im schönen Buche, 

Euphorion Verlag, Berlin, 
1921, p. 9.

תרגום: רותי אופק.      
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עין. תחילה הוא נגלה כולו במלוא הדרו, ורק כעבור זמן 

מה אנחנו מפרקים אותו לפרטיו. 

חופשי.  של  ביצירתה  ועולים  חוזרים  היער  מראות 

היער  אמיתיים,  יערות  שנעדרת  הישראלית,  בתרבות 

הוא בעיקר סמל של געגוע למקומות רחוקים. בתרבות 

יש  אימה,  תכונות של מסתורין,  נושא  היער  האירופית 

ומקומות  נפשות מצד אחד,  מצילי  בו מקומות מסתור 

גרים,  האחים  בסיפורי  )כמו  אגדתיות  התרחשויות  של 

זה  אירופי  יער  ומסוכנות.  אכזריות  לעיתים  למשל(, 

שבו.  והרע  הטוב  על  חופשי,  של  ביצירתה  מהדהד 

המים הזורמים בחלק מהיצירות )ראו: זיכרונות, 2005( 

מחזקים את התחושה האירופית כל כך ביצירתה. 

השימוש של האמנית בנוף לא פסטורלי, נוף שהוא 

במובנים מסוימים נוף מאיים, המעורר תחושת אי–שקט, 

המוצגות  העבודות  סדרת  עבודותיה.  לעוצמת  תורם 

החיים  תהפוכות  על  מהותית  אמירה  מעלה  בתערוכה 

ושואלת שאלות על עצם הקיום האנושי בעולם. האדם 

הזמן  גדות  על  )ראו:  המים  גדות  על  הניצב  המהורהר 

ומשקעיו( הוא מעין מטפורה להרהור על מהות הקיום 

בנוף  אורחים  הן  בנופים  הצצות  הדמויות  האנושי. 

המצויר, ממש כמו הצופים. 

על  אחד  מצד  מגיבה  חפשי  אורית  של  יצירתה 

המתעלה  ממד  גם  בה  יש  אבל  עכשוויות,  התרחשויות 

לא  אוניברסליות.  אנושיות  לסוגיות  ומגיב  מעליהן 

מפליא כי מושא הערצתה הוא האמנית הגרמנייה קתה 

קולביץ ]Kollwitz[ )1945-1867(, אמנית הדפס, ציירת 

ופסלת, שביצירתה נתנה ביטוי אקספרסיבי רב–עוצמה 

לסבלם של בני דורה. אורית חופשי ממתנת אמנם את 

נופיה  בין  חבויה  היא  אבל  שלה,  העכשווית  האמירה 

המרשימים. 

דו–ממדי  הוא  שלה  החלל  מגבלותיו.  ואת  החלל  גודל 

בעל תכונות ברורות ויש בו אמירה קודמת. היא לומדת 

את הלוח ורק אחר כך רושמת עליו. "העץ לא מאפשר 

שמאפשר  כפי  רישום  יכולת  של  וירטואוזיות  להפגין 

הנייר, אבל הוא מאתגר".

יצירתה של חופשי - גם בהדפסים וגם בתבליטים - היא 

מונוכרומית. בהדפס, ההתגוונות הצבעונית מתקבלת על 

ידי צפיפות החיתוך בעץ. במבט ראשון נדמה כי העבודות 

הן בשחור ולבן בלבד. כאשר מתקרבים להדפסים, אפשר 

והשחור.  האפור  גוני  של  העדינים  בניואנסים  להבחין 

ונוסף  דומיננטי,  השחור  הגוון  המגולפים  באובייקטים 

לו צבעו הטבעי של לוח העץ, שמעצם מהותו אינו בגוון 

חופשי  עשיר.  גוונים  טווח  היצירה  מקבלת  כך  אחיד. 

המונוכרומיות  וכי  דעתה  את  מסיח  הצבע  כי  מעידה 

מאפשרת לה לומר את דבריה ביתר בהירות.

דבר  וצפופים,  רבים  בקווים  מאופיינות  היצירות 

יוצרת  הקוויות  פנימי.  מקצב  מעין  לקוויות  המעניק 

מים.  או  סלע  אדמה,  המייצגים  משטחים  של  מרקם 

משחק הקווים המשוכלל יוצר תחושה של פרספקטיבה 

והרגשה של אינסוף בנופים המתוארים. חופשי אומרת: 

אני  חדשים.  מקצבים  ליצור  מנסה  אני  השנים  "לאורך 

לידי  בא  זה  מוזיקה.  של  במונחים  היצירה  על  חושבת 

בשימוש  היד,  תנועת  במהירות  פיזית,  בדרך  גם  ביטוי 

בסכין בזוויות מסוימות שיאפשרו לי תנופה אחרת. אני 

יהיה טכני אלא תהליך מחקר  עובדת כך שהחיתוך לא 

"אמנים  כתב:  הנודע,  ההדפס  אמן  שטרוק,  מתמשך". 

חדשים".  חוקים  ייצרו  או  החוקים  את  ישברו  חזקים 

אורית חופשי שוברת את החוקים המסורתיים של חיתוך 

העץ וההדפס, ומתוך החיפוש יוצרת חידוש המבוסס על 

מסורת עתיקת יומין.

ב. יערות רחוקים, מראות קרובים

זו לחלוטין דעתי האישית. אם הכוונה היא לאמנות אמיתית 

המכוונת לקהל הממוצע אל לה להיות שטחית. ייתכן 

שהקהל  יאהב אותה ככזו, אך על אחת כמה וכמה יאהב את 

האמנות אם זו תהיה פשוטה, בהירה ומובנת. זו לחלוטין דעתי 

האישית כי חייבת להיות הבנה בין העם לאמן. 

קתה קולביץ )מתוך יומנה האישי, 21.2.1916(2

בפני  הצופה  את  מעמידה  חופשי  אורית  של  יצירתה 

קיימים  נופים  אלה  האם  עוצמה.  מלאי  נוף  מראות 

בין  שילוב  זהו  כי  נראה  האמנית?  של  דמיונה  נופי  או 

אותם.  החווה  הפנימית  הרוח  לבין  חיצוניים  מראות 

תמונות הנופים אינן סטטיות, יש בהן תמיד התרחשות, 

בין אם היא יציר הטבע, כמו הרוח או המים הגועשים, 

הוא  גם  נוכח  )שלעיתים  האדם  יציר  היא  אם  ובין 

חיתוכי  של  הפיזי  גודלם  חבויים.  מבנים  כמו  ביצירה( 

העץ - התבליטים, מעצים את התחושה האקספרסיבית 

שלה  שהנרטיב  יצירה  חופשי,  של  יצירתה  שמשדרת 

ניתן לפירושים עצמאיים מגוונים של הצופים.

אמן  של  יצירתו  את  מאזכרת  חופשי  של  יצירתה 

חיתוכי העץ יעקב שטיינהרט, ובעיקר את סדרת חיתוכי 

בתגובה  למותו,  סמוך  ב–1967,  שיצר  האחרונה  העץ 

ששת  מלחמת  בעקבות  בישראל  ששררה  לאופוריה 

הימים. שטיינהרט ראה כבר אז במלחמה ההיא את מה 

ביטא  הוא  ואובדן.  הרס  בבירור:  היום  רואים  שרבים 

זאת בסדרה של חיתוכי עץ אקספרסיביים מנופי הארץ, 

שבהם העצים ערומים והמבנים חרבים.

אקספרסיוניזם  של  מידה  יש  חופשי  של  ביצירתה 

ודרמטיות. גודל העבודות ודרכי הביטוי שלהן מזכירים 

ההצגה  את  "גונבת"  שאינה  כזאת  תיאטרון,  תפאורת 

המחזה.  את  ומחזקת  אותם  מגבה  אלא  השחקנים  מן 

את  לכתוב  לצופה  מאפשרת  חופשי  של  "התפאורה" 

המחזה בעצמו. המראות ביצירותיה מפעילים בצופה את 

"היצירה  לדבריה,  תחושותיו.  את  ומעוררים  זיכרונותיו 

בחרתי  השנים  עם  מבעבר.  יותר  מאופקת  היום  שלי 

לביטוי  כלי  רק  לא  היא  האמנות  כי  בעשייה,  בשליטה 

עצמי מתפרץ אלא כלי לאמירה מבוקרת ומודעת". 

הזמן  גדות  על  )ראו:  מחלקים  מורכבות  היצירות 

חלק  כל  במחזה.  פרקים  מעין  שהם   ,)2006 ומשקעיו, 

הוא פרק עצמאי במובנים רבים, מעין סיפור קצר, אבל 

חופשי  גדול.  אחד  נרטיב  מרכיבים  יחד  הפרקים  כל 

מדמה את יצירתה לתסריט קולנועי, לרצף של תמונות 

כולה  להכיל את העבודה  יכול  אינו  הצופה  מתחלפות. 

החשיפה  לתמונה.  מתמונה  נע  ומבטו  אחד,  במבט 

הראשונה נפעמת מגודל הדימויים, מהעוצמה של דמות 

האדם המוצגת בגודל של אחד לאחד. דומה הדבר לטיול 

מרהיב  פתוח  נוף  לעינינו  מתגלה  לפתע  כאשר  בטבע, 

 Otto Nagel, Käthe Kollwitz, 
VEB Verlag der Kunst, 

Dresden, 1963, p. 63.  
תרגום: רותי אופק.      
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ניצבים, פרט

Remnant, detail
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עדי ראייה 

רישום דיו, אקריליק, 

מרקרים וחיתוך על עץ אורן

Witnessing  
Ink drawing, acrylic, 

markers and carving on 
pine wood panels

2006

176 ס"מ x 170 cm

69 אינצ'ים x 67 in
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מחפשים עדויות, פרט

 Datum Collectanea, detail
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מחפשים עדויות, פרט

 Datum Collectanea, detail



� 38 �� 44 �



� 45 � � 44 �

מחפשים עדויות, פרט

 Datum Collectanea, detail
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מחפשים עדויות, פרט

 Datum Collectanea, detail
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סחף

דיו על נייר יפני 

עשוי ידנית 

Torrent
 Ink on handmade

Japanese paper

2008

90 ס"מ x 225 cm

35.4 אינצ'ים x 88.5 in
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תנודות

דיו ומרקרים 

על נייר

Sway
 Ink and markers

on paper

2007

80 ס"מ x 98 cm

31.4 אינצ'ים x 38.5 in
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אשדות

דיו על נייר

 Cascade
Ink on paper

2007

57 ס"מ x 153 cm

22.4 אינצ'ים x 60 in
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התכנסות

ראבינג בעיפרון שומני 

על נייר סוזוקי

Rally
 Grease pencil rubbing

on Suzuki paper

2007

176 ס"מ x 176 cm

69.2 אינצ'ים x 69.2 in
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סבך

ראבינג בעיפרון שומני 

על נייר

Thicket
 Grease pencil rubbing

on paper

2008

180 ס"מ x 84 cm

70.8 אינצ'ים x 33 in

על גדות הזמן ומשקעיו

רישום דיו, הדפס עץ וצבעי מים על נייר 

ולוחות עץ אורן 

Upon this Bank & Shoal of Time
 Ink drawing, woodcut and watercolors

on paper and pine wood panels

2006

259 ס"מ x 1016 cm

101.9 אינצ'ים x 400 in
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Laced
 Grease pencil rubbing
on Hosho paper

ריקמה

ראבינג בעיפרון שומני 

על נייר הושו

2007

61 ס"מ x 112 cm

24 אינצ'ים x 44 in

Upon this Bank & Shoal of Time
Ink drawing, woodcut and watercolors 
on paper and pine wood panels

על גדות הזמן ומשקעיו

 רישום דיו, הדפס עץ וצבעי מים על נייר

 ולוחות עץ אורן

2006

259 ס"מ x 1016 cm

101.9 אינצ'ים x 400 in
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Gush
 Ink drawing and woodcut
on paper

עומד בפרץ

רישום דיו והדפס עץ 

על נייר  

2008

320 ס"מ x 84 cm

126 אינצ'ים x 33 in
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Reclaim
Ink on paper

עד תביעה

דיו על נייר

2008

152 ס"מ x 286 cm

59.8 אינצ'ים x 112.5 in
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Glint
Ink on paper

זוהר

דיו על נייר

2007

57 ס"מ x 153 cm

22.4 אינצ'ים x 60 in
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Nocturne
Ink on paper

נוקטורנו

דיו על נייר

2007

57 ס"מ x 153 cm

22.4 אינצ'ים x 60 in
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Edifice
Ink on paper

מסד

דיו על נייר

2007

127 ס"מ x 291 cm

50 אינצ'ים x 114.5 in



Scoria
 Grease pencil rubbing
on Suzuki paper

????????

ראבינג בעיפרון שומני 

על נייר סוזוקי

2007

264 ס"מ x 176 cm

103.9 אינצ'ים x 69 in
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Telluric
 Grease pencil rubbing
on Suzuki paper

????????

ראבינג בעיפרון שומני 

על נייר סוזוקי

2007

264 ס"מ x 176 cm

103.9 אינצ'ים x 69 in
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and a will of its own on the other, result in the 
block practically becoming tabula rasa, humbly 
accepting lines introduced, even those that twist 
and wind contrary to its natural grain.

Hofshi says: "The world of printmaking is 
very dominant in my work. My work is based on 
the knowledge and principles of printmaking, 
but includes my interpretation, extracting 
from these principles an individual way of 
working which, while relying on tradition, 
raises contemporary questions about media 
and content." Both her employment of the 
block as an artistic object and the large size of 
her works breach the principles of traditional 
smaller format printmaking. Hofshi, by her own 
account, made her way from cutting wood blocks 
in the traditional way to an understanding that 
there is a statement inherent in the block itself, 

a mode of expression which is different from 
that of paper. 

Hofshi's work process includes extensive 
observation of the wood block prior to drawing 
on it.  She is well aware that each block has its own 
"personality." The wood block, unlike the white 
paper, is already imprinted by nature itself. Hofshi 
responds to that given imprint and is challenged by 
it. At times she is attentive to its presence, while at 
times she "subdues" it. Hofshi compares her way of 
treating the wood block to the way an artist would 
treat an installation in a given space, taking into 
account its existing size, features and limitations. 
Her space is two-dimensional, its qualities are 
evident and it has already been imprinted. There is 
always an initial scrutinizing of the block prior to 
drawing on it. "Wood does not allow one to draw 
with virtuosity as would paper. It does, however, 
present a challenge," she says.

Hofshi's work – both in her prints and reliefs – is 
monochromatic. In her prints, the varied hues are 
achieved by the density of the woodcut lines. At 
first sight, the works appear to be strictly in black 
and white. But when taking a closer look, the fine 
nuance of gray and black is noticeable. In the carved 
objects black is more dominant, combined with 
the visible natural color of the wood block, which 
is naturally uneven. Thus the work is enriched by 
a broad range of color. According to Hofshi, color 
distracts her, while monochromaticity lends more 
clarity to her expression.

The works are characterized by an abundance 
of dense line layouts, endowing them with a 
seemingly inner rhythm. The line layouts create 
textures representing terrains, boulders, or water. 
The elaborate schemes of lines produce a sense 
of perspective as well as infinity in the landscapes 
depicted. Hofshi says: "Throughout the years I 
have tried to create new rhythms. I gauge the 
creative process by musical concepts. This is also 
manifested physically – whether in the velocity 
of the hand's movement, or in handling the knife 
at certain angles enabling diverse momentums. I 
regard cutting not merely as technical but rather 
as an ongoing exploration." Hermann Struck, 
the renowned printmaker, wrote: "Strong artists, 
one may presume, will either break the rules or 
formulate new ones." Orit Hofshi breaks the 
traditional rules of woodblock printmaking, and 
her exploration generates innovation based on 
timeless traditions.

II. Distant Woods, Near Views

This is definitely my personal opinion. If one wishes to 
create true art aimed at the average audience, it mustn't be 
superficial. The audience may like it as such, but it would 
love art even better if it were simple, clear and intelligible. 
It is definitely my personal opinion that there must be an 
understanding between the people and the artist.
Käthe Kollwitz (diary, 21 February 1916)2 

Orit Hofshi's work confronts the viewer with 
powerful landscapes. Do these landscapes 
actually exist, or are they a product of the artist's 
imagination? They seem to be the combination 
of external scenes with an internal mental 
perception. The depicted landscapes are never 
static, there are always occurrences evident. 
Whether of natural origin, such as the wind 
blowing or stormy waters, or created by humans 
(who are also occasionally present), such as 
hidden structures. The size of the woodcut prints 
and reliefs enhances the expressive sensation in 
Hofshi's work, whose narrative triggers diverse 
individualistic viewer interpretations. 

Hofshi's work recalls the works of the wood-
block print artist Jacob Steinhardt, specifically 
the last series of woodblock prints, created in 
1967, shortly before his death, as a  reaction to the 
euphoria that prevailed in Israel following the Six 
Days War. Steinhardt viewed the war, even then, 
in a manner many have since adopted: a bearer 
of destruction and loss. He manifested this point 
of view in a series of expressive woodblock prints 
depicting Israeli landscapes with bare trees and 
destroyed buildings.

There is a noticeable presence of express-
ionism and drama in Hofshi's work. The works' 
large scale and expression modes bring to mind 
theatrical sets – ostensibly those that do not steal 
the show, but rather enhance the performance 
and make it more powerful. Hofshi's "sets" allow 
viewers to compose their own play. Her work 
stirs viewers' memories, inducing their emotions.  
Hofshi says: "My work is more restrained now 
than it used to be. I have chosen, over the 
years, to work in a more disciplined manner, 
realizing art is not just a tool for emotionalized 
self-expression but also a tool for contained and 
cognizant statements."

The works are composed of sections that are 
like acts in a play (see Upon this Bank & Shoal of 
Time, 2006). Each section could be an individual, 

distinct scene, or a short story, and yet at the 
same time all the scenes together compose one 
sweeping narrative. Hofshi likens her work to a 
film script, a sequence of changing images. The 
viewer, unable to observe and contain the entire 
work all at once, contemplates one image after 
the other. Initially, one is astounded by the sheer 
size of the work and the magnitude of the life-
size human figure. The experience is quite similar 
to hiking in the countryside and suddenly facing 
a spectacular sprawling view, firstly revealed in all 
its glory, and later observed in more detail. 

Images of forests recur in Hofshi's work. 
Wood lands are sparse in the Israeli landscape, 
hence the forest is typically a symbol of longing 
for far-off places in Israeli culture. In European 
cultures woods often connote mystery and 
horror, at times described as sanctuaries and 
places of refuge, but also as the scenes of cruelty 
and violence (as in several Grimm Brothers' 
fairy tales). This multifaceted rendering of 
the European forest reverberates in Hofshi's 
work, bringing forth the positive as well as the 
ominous. Water flowing in some of her works 
(such as Reminiscence, 2005), another contradictory 
symbol to Israel's arid climate, also reinforces the 
European impression.

The depiction of landscapes which are not 
pastoral emanates discomfort and even a sense 
of menacing, contributing to the works' impact. 
The series of works presented in the exhibition 
conveys a significant statement about the 
vicissitudes of life, questioning the very existence 
of humanity in this world. The contemplative 
man, standing apparently knee deep in water 
(in Upon this Bank & Shoal of Time), is a metaphor 
for an examination of the essence of human 
existence. The figures appearing in these works 
seem to be guests in the depicted landscapes, 
very much like the viewers themselves.

Hofshi's work is a reaction to current events, 
and yet there is an evident dimension that goes 
beyond that to address more universal issues 
of humanity. It is no wonder she admires the 
German printmaker, painter and sculptor Käthe 
Kollwitz (1867-1945), whose work was a painful 
and powerful expression of the suffering of 
her generation. While Orit Hofshi's critical 
contemporary statement is tempered, it is 
implicit in her impressive landscapes.

           

Remnant, detail 
ניצבים, פרט

1. Hermann Struck, 
Die Radierung im schönen Buche, 
Euphorion Verlag, Berlin, 
1921, p.9.

2. Otto Nagel, Käthe Kollwitz, 
VEB Verlag der Kunst, 
Dresden, 1963, p.63.  

Remnant
 Ink drawing, markers
 and carving on pine
wood panels

ניצבים

רישום דיו, מרקרים וחיתוך 

בלוחות עץ אורן

2008

262 ס"מ x 360 cm

103 אינצ'ים x 141.7 in
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Tree, Wood, and Man 
in Orit Hofshi's Work
Ruthi Ofek

 
I. Innovation and Tradition in Orit Hofshi's 
Printmaking

…allow me to assume that rules in art certainly have their 
advantages, especially for sensitive, somewhat fragile artists 
who would benefit from structural support. Strong artists, 
one may presume, will either break the rules or formulate 
new ones. The art lover observes with gratitude and 
comprehension these extraordinary violations of harmony, 
and will follow the development of the artist's future work.
Hermann Struck (1921)1

Woodblock printmaking made its first 
steps in the 9th century AD in East Asia, and 
became widespread in Europe by the 15th century. 
Starting out as a means of reproduction for 
disseminating information, printmaking later 
evolved as a legitimate form of "fine art," lacking 
the uniqueness of an oil painting but having the 
advantage of producing work in limited editions. 
There has always been a hierarchical view in the 
art world, regarding oil painting and sculpture 
as superior to works on papers. Drawing was 
perceived as a preparatory tool rather than 
artistic work in its own right, and prints were 
associated primarily with illustrations for literary 
works. Artistic printmaking flourished in the 
West especially in the late 19th century and the 
early 20th century, when bibliophilia propelled 
the caliber of prints and the value of artistic 
book. The dramatic change in the artistic value of 
prints was the result of socio-economic changes 
which enabled broader audiences to purchase 
prints – typically not as expensive as oil paintings 
and yet considered valued originals due to their 
limited editions. Thus, it seems that in times of 
economic crisis printmaking flourishes. 

Orit Hofshi employs printmaking techniques 
in two different methods: the traditional cutting 
and carving of the block followed by printing 
on paper, and a more unconventional method of 
using the carved block as an object, a relief which 
is an artwork in its own right. The decision how 

a particular wood block is to be used is made 
in advance, prior to the beginning of the actual 
work process. The drawing stage on the wood 
block is similar in both cases, but from that 
moment on there are two different operational 
modes. If the work is to be printed, Hofshi cuts 
the wood block with that in mind. She prints 
her own work, not using a printing press, since 
the uneven wood blocks and their size make it 
practically impossible to use one. When printing, 
she presses the block with a wooden spoon, thus 
gaining control of the intensity of the print and 
the hue attained as she removes the paper from 
the block. Hofshi describes this process as a 
"circular dance on paper," concluded by the wood 
block leaving its imprint on the paper. 

As the printing process is not automated in 
any way, the motion of printing is as crucial as the 
cutting that precedes it. The pressure applied by 
the hand on some areas of the printed surface, or 
the gentle weightless hovering over other areas, 
make each printmaking session a unique, singular 
act, even though several prints are made from a 
single block. As she has complete control of the 
work's execution, there are insights attained by 
the artist during the critical moments of printing. 
In addition to the woodblock prints, Hofshi also 
creates monoprints which combine content 
printed from printing blocks and drawings 
transferred to the paper from ink-coated glass. 

Orit Hofshi employs printing techniques in 
yet another unique way – using the cut wood 
block as an object in its own right. The block, 
manipulated in traditional woodblock cutting 
techniques, becomes a relief with fine lines, 
textures and surfaces where multiple rhythms 
of varying intensities, power or softness are 
evident. Hofshi's deep knowledge and familiarity 
with printmaking techniques, achieved through 
years of experience, is apparent in her work.  Her 
extraordinary mastery of the art of woodblock 
cutting on the one hand , and her understanding 
that each block has unique characteristics Remnant, detail 

ניצבים, פרט
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rhythm quite regular and monotonous, like my 
monotonous hand movement while rubbing, 
but at the same time it is circular. On the 
third, fourth, fifth or sixth round, that circular 
movement becomes very visual. The uninterrupted 
monotonous movement both clarifies and creates 
a documentation. I see the similarities to the 
rubbing work process, but in the latter the image, 
having returned to drawing, remains vague and 
flat on the surface. That is what remains of the 
whole process.
T.S.: We have spoken of the physical process of 
the hand movement. I would like to speak about 
the materials: wood, a very specific type of paper 
(Japanese Okawara paper), a variety of inks, ways 
of inking the surface, the Chinagraph pencil, 
the diverse hues and textures of black. There 
is a great variety of blacks in your works, and 
strangely enough, the more monotone the black 
the more it is…
O.H.: Colorful.
T.S.: Truly colorful, due to the different hues of 
the support as well as differences in the work 
process and in the way you lay the ink on the 
work's support.
O.H.: Over the years I've eliminated color from 
my work, but I always think and see in color. I've 
filtered out the use of color because I felt that 
it deprived me of my ability to focus on what I 
wanted to say and how I wanted to say it. I wished 
to remain with the most direct method – and 
drawing is certainly a means of achieving it, in all 
its different manifestations: between dry and wet, 
and in diverse hues of black. 

Just as I sometimes wish to express a strong or 
difficult image by combining delicate traces and 
textures, so it is with color. On some occasions I 
do without a variety of hues in favor of a strong, 
piercing statement in black only. On other occasions 
I prefer to speak a softer, broader language of grays, 
consisting of the entire spectrum between black 
and white.
T.S.: And you also draw with printing ink on both 
wood and paper. Thus, even though you speak 
of drawing and printing as two different things, 
they are in fact eventually connected; you return 
to the trunk of the tree.
O.H.: That's right.
T.S.: We are back to cyclicality – things that 
seem distinct from each other but are in fact 
only different states in the same process. In this 

context, I was amazed at the possibilities offered 
by printing ink: on the one hand it may be fixed, 
and yet just by adding a drop of water you can 
carry on working with it. It seems to offer a wide 
range of long-term options. And so we return to 
the theme of time.
O.H.: It seems to me that technically no definitions 
can curb my attempts to examine how I may 
employ different media. No one has ever defined 
what I may or may not do, and I never ask that 
question but always seek new ways. Sometimes, 
for instance, I draw in ink I had previously used 
for printing. I start drawing with it, and since it's 
a water-based ink it continues to live forever (like 
watercolors). At times I may also print over that 
drawing. 

All these things combine together as one great 
symphony, both conceptually and technically. All 
the different materials of drawing and printing 
surround me, each reaching its hand into the 
other and vice versa.

and can no longer be presented as a work in its 
own right.
O.H.: For years I was totally consistent in my 
choice to take the wood-cutting technique to 
its conclusion. People who came to my studio 
often said: "But the wood panels are much more 
beautiful," but I was adamant that the process 
should continue, taking the image to the point 
of being printed on paper. It is a key issue for me: 
handling paper, working on paper, the fragility 
of paper. I adore it, I study it and work lovingly 
with it. It was important to me to continue 
taking part in this tradition of wood-cutters and 
printers.

But, as you said, at some point the branches 
spread out. My need to examine the boundaries of 
the language of print, and the desire to extricate 
from these boundaries new questions – pertaining 
to both content and artistic language – opened up 
new horizons for me. I made a conscious decision 
to start addressing the space, seeing it as a relief, a 
type of protrusion, where the cut block of wood is 
the finished work. I knew right from the start that 
I regarded such a work as a sculptural piece that is 
not meant to become a print on paper. 
T.S.: There is, of course, the whole issue of positive 
and negative, which must be predetermined. 
While your work could possibly be read both 
from left to right and from right to left, still 
only one direction is the proper one and there 
is an inner dynamic to the composition, which is 
dictated by you.
O.H.: What is more, many details are lost once 
the works are printed. Traces are lost. When I 
leave the block as it is, I actually leave two things 
on the surface: visual traces of the cutting, and 
the preliminary drawing on the block; neither of 
them is lost. 
T.S.: Between these two, between the wood block 
and the woodblock print, there is the rubbing (for 
instance, in Rally, 2007). If I understand correctly 
what you have said so far about your work process, 
the rubbing is revealed almost as an intermediary 
in the inner debate that is part of that process. 
Neither printing nor drawing, it is somewhere 
in between. When making a rubbing, the block 
underneath remains clean, it isn't damaged in the 
process. While it is a reproduction of sorts, it is 
a unique one, like a monotype, because it is your 
hand that determines the outcome.
O.H.: Yes, it is a testimony.

T.S.: The testimony is born by the traces left by 
the hand.
O.H.: It is an expression of the need to document 
time itself (both formally and physically). In fact, 
I repeat the process twice: once when I cut the 
block, and once again when I do the rubbing 
over the surface, with limited hand movement. 
It may be an attempt to attest to the passage 
of time, to sharpen my testimony about it, as 
my work always combines the physical and the 
conceptual.
T.S.: But is it a need to document time by means 
that are themselves of long duration, that take a 
lot of time? Would that be a correct definition? 
You do not attempt to freeze the moment, but 
rather document a process.
O.H.: That's right. From the perspective of time, 
I go through practically the same process. It is 
quicker than cutting, because in this case it's a 
work on paper. The end result is completely 
different from the prints or the wood blocks: it is 
a return to drawing. Some detail is lost, resulting 
in a softer image, like a return to drawing by 
hand. It is not as concrete as the print on paper, 
and it is also less concrete than the wood block 
itself. When I do rubbings, there is a cycle that 
begins and ends with drawing.
T.S.: And so, through that initial and final act, you 
express a cyclical movement that informs both 
the movement of the hand and the work itself. 
Yet despite the cyclical nature of both work and 
hand movement that your refer to, there is also 
something new in the rubbing: I believe it is 
the flattening. Notwithstanding the depth, the 
layers, the various woodcutting planes, the final 
product of a rubbing is utterly flat.
O.H.: When you spoke of that cyclicality I 
pictured Richard Long walking across the 
desert and coming full circle, without any aids, 
to his point of departure. Long is an artist 
whose movement in space has influenced me, 
because it allows one to create something quite 
abstract, which then suddenly turns concrete 
through cyclical repetition and movement. It is 
a cycle whose starting point is quite virtual and 
vague, which then turns very physical through 
continuous, ceaseless movement.

I recall Long (in films about his work) reaching 
a point in the middle of the desert and starting 
to move in a circle, all the while noting the space 
around him. His movement is continuous; its 
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T.S.: And while the image is of two slightly 
bent elderly women walking towards a black, 
unknown shaded area, the work also conveys 
the hope you spoke of, the power of the future. 
This image, which at first sight can be read as 
conveying hopelessness, in fact contains much 
hope and life. It emits a lot of light, more than 
your sweeping landscapes. 
O.H.: That is the delicate balance I constantly 
pursue, between happiness, will and power to live 
on the one hand and observation of history and of 
the present on the other hand. The seesaw motion 
inwards and outwards allows me to achieve this 
balance; it enables me to avoid being swept into 
total despair of all that's happening in Israel and 
abroad, to live with an intense, firm inner power 
of survival. This perspectival outlook allows for 
optimism, for an ambition to march forward, to 
see, to enjoy, to create and to express my views.

Second Conversation

Timna Seligman: Looking at your large works 
one senses that process is a notable dimension 
in them. Time is a central theme in these works, 
but it is also an integral part of the creative act, 
manifested not only in the image but also in an 
actual physical manner within the works. I could 
liken your work process to a tree: the trunk is the 
same in all the works, but as the tree grows its 
branches spread in different directions.

And yet the tree is more than a convenient 
metaphor. The actual tree trunk is present in 
your very first encounter with your work – in 
the wood blocks and panels that constitute its 
support. You begin by drawing on wood, always 
in hues of black (we will return later to the great 
variety within that black). At times a layer of 
color remains on the wood, but sometimes the 
physical process of marking the drawing in the 
wood in preparation for printing wounds the 
wood, and that is something I would like to hear 
more about.
O.H.: First of all, it is quite true that my whole 
creative concept stems from drawing. I consider 
myself to be drawing in all stages of the work: I 

draw on the wood, I draw on paper, and then I 
draw into the wood block with cutting knifes.

It is interesting that you say it "wounds" the 
block. I am trying to think whether I attempt to 
wound. Perhaps what I attempt to do is to flow 
in something that tries to resist me. That is, it 
isn't that I wish to wound the wood block, but I 
do engage in a sort of discussion with something 
that resists me.
T.S.: But unlike an attempt to flow in something 
that resists you – which is like swimming in a 
river against the current, where the ripples left 
behind quickly disappear – your every act of 
flowing leaves behind permanent traces.
O.H.: These traces are like those left by others in 
different cultures, archeological traces. It is my 
way of leaving the traces of time on my work, the 
traces of my hand, of my exploration, which are 
quite physical, palpable and visible. More than 
wounding, it is an attempt to leave traces. When 
you swim in a river, the trail you leave behind in 
the water disappears. In my case, these traces 
remain.

It is a challenge that I enjoy very much. Some-
thing about this flowing against the wood's grain 
leaves an opening for me to have my say while I 
also listen to the wood. Sometimes the wood tells 
me "that's enough" and does not allow me to do 
whatever I want.

Then I transfer the image to paper, and in the 
process some of the traces disappear while new, 
unanticipated traces appear.
T.S.: In your prints, the wood's traces are evident 
on the paper. They contain the life of the wood, 
its eyes, its various marks and the rings that show 
its growth. 
O.H.: I combine the whole texture of the wood 
into the prints. 
T.S.: And it is in fact an integral part of the 
work, rather than a struggle between the wood's 
texture and yours. It is the combination of both 
that produces the image. 
O.H.: I often let this texture, of the wood itself, 
govern as much as sixty percent of the image, 
while I have my say only in a specific area. That 
is, there is truly a dialogue here, in which the 
wood has a great deal of autonomy.
T.S.: How do you decide which wood block will 
remain as such and which is to become a printing 
block? Because once you have printed from it, 
the image carved into the block is filled with ink 
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of the historical thread of a community that has 
existed for thousands of years, a chain in which 
we form one more link. I wanted to document 
this through the personal aspect of my mother's 
history as well as in a wider Jewish context. 
T.S.: Speaking about these remains of the syna-
gogue in Holesov, I see in my mind's eye the ruin 
of the abbey in your work Upon this Bank & Shoal 
of Time (2006).
O.H.: There is a direct link between these 
two works, both of which express my outlook. 
Both portray remains of houses of prayer that 
had contained people of a certain culture, 
which someone wished to annihilate because 
of differences of opinion and religion. The pain 
of losing millions of Jews is tremendous – it is 
uncontainable. Whole families (as in the case 
of my father and mother) were annihilated. 
But I also try to be attentive to other historical 
events. For instance, this ruined abbey, which is a 
Christian house of prayer.

I have often been asked, most emphatically, 
why would I choose to document a non-Jewish 
institution. My answer is given in my imagery: 
this is a house of prayer (whether Jewish or 
not), this is the holiest of holies of an entire 
community, and another group of human beings 
allowed itself to destroy it.
T.S.: I would like to talk about the size of the 
works, as in Upon this Bank & Shoal of Time. One 
may think of these works as being "on an operatic 
scale," to use Patrick Murphy's term, which also 
brings us back to music: these are comprehensive 
works whose totality envelops the viewer, which 
fits your character as a very total person. Your 
natural passion is transmuted into a work that is 
very expressive emotionally and yet does not fall 
into the trap of kitsch. You have the ability to 
create a very large, complex, sweeping "operatic" 
work which, at the same time, is in direct 
unmediated contact with the viewer. This quality 
of the works takes us into the world of German 
Romanticism (for instance, the painter Caspar 
David Friedrich) and leads to a discourse on the 
sublime, on light and on our environment. 
O.H.: I would like to address a few points here. 
As an artist, I always seek to raise questions along 
two parallel axes: the axis of artistic language 
and the axis of content. On the thematic axis, 
the “operatic” space allows me to expand the 
narrative, as in a literary or cinematic journey. 

That is, it enables me to address not only a 
fragmentary, particular event but also an evolving 
narrative. In the periods of time in-between the 
creation of these "operatic" works – these large, 
complex works – I engage in works that are more 
like zooming-in, entailing a more restricted 
observation of space and time.

While these "operas" enable me to travel 
along evolving sequences of time and space, I try 
not to be emotionally swept away, not to allow 
uninhibited expressionism and unrestrained 
emotions over vast spaces. It's as if I tell myself: 
"Take a step back." I try to look with an open 
critical eye so as not to be swept by the flow, I 
take care to remain clear as to what I would like 
to say or ask through the image. 
T.S.: Perhaps this is the origin of the contemporary 
archeological remains, sharp-angled geometric 
structures that often dissect your sweeping 
vistas. Everything in these landscapes looks like 
tempestuous natural elements, and suddenly a 
great concrete beam crosses the image and halts 
the flow. Maybe that is the moment of sobriety, 
in which you suddenly tell yourself: "Stop, take a 
step back."
O.H.: The geometrical elements are both a 
means of expressing sobriety and a testimony to 
man's creation. These are remains of buildings 
consciously built by man. In the process of 
creation, this geometric aspect allows me some 
focus in a space that may otherwise sweep me 
away.

I would also like to address the dimensions 
of these works, where the images are usually 
on a one-to-one scale. Naturally,  the three-
dimensional is converted here into a two-
dimensional image, so it isn't exactly one to one. 
But in that space there are usually elements that 
both the viewer and I can refer to as being on a 
one-to-one scale.
T.S.: It is an anchor you can hold on to…
O.H.: It's reality, that is the anchor that saves us. 
There are artists who pursue fantasy or imaginary 
worlds. While my works also contain imaginary 
elements, they are always connected to realism. 
The works comprise connections, collages, no 
work is an exact documentation of an event or a 
place, but all have a hold in reality.

By the way, that is also my connection to the 
radio in my studio. It anchors me in reality. I listen 
to local news reports as well as to sociological and 

political discussions. These are important issues 
for me. They are in the background while I work. 
T.S.: And that is also the function of the press 
clippings and photos you keep in a box file until 
they become relevant to you. 
O.H.: Exactly. I got something for the file today. 
I cut out something almost every day. This image 
really killed me…
T.S.: The caption to the photo says: "Resident of 
Gaza cooking chicken over a bonfire due to lack 
of cooking gas."
O.H.: And this is happening in 2008. It seems 
crazy to me.
T.S.: This photo, which is amazing, shows rubble, 
debris. There are partially burned, half-charred 
branches – an image that appears in your works 
and is also associated with the charcoal you use 
to create the image. 
O.H.: All the images I cull from newspapers are 
used in contexts relevant to me.
T.S.: In a year or two elements from this photo 
will appear in your works.
O.H.: Absolutely.
T.S.: Are you willing to discuss the titles of the 
works, which are all in English despite Hebrew 
being your mother tongue? 
O.H.: Titles are a complex matter.
T.S.: It seems to me that the complexity of the 
titles corresponds to the complexity of the 
works, which combine monotype and woodblock 
printing, and it is also related to the shift between 
two- and three-dimensionality. But speaking of 
the titles: you have works that stand in their own 
right (such as Cascade or Edifice, both of 2007), 
but since they are part of an ongoing process you 
also bring them together under another title. 
I am referring, for instance, to Terra Incognita 
(2007), which includes both Scoria and Telluric. 
This threesome contains all the elements we have 
talked about: humankind, nature, destruction 
and the hope that something may grow in the 
future. 
O.H.: And bearing testimony.
T.S.: The meaning of "terra incognita" is 
"unknown land." In order to know the meaning 
of "scoria" I admit I had to open a dictionary. 
It means "a rough vesicular lava"; it refers to 
matter that emerges from the very bowels of the 
earth, which at the critical moment of eruption 
becomes frozen in time. Mighty, flowing and 
frothing as it is, the moment it reaches the upper 

layer and comes into contact with light or air the 
process comes to a halt. The word "telluric" also 
has to do with the power of the earth, denoting 
its natural electric current.  
O.H.: I am constantly engaged with time; both 
past and present. But I believe that in these 
three titles, and this is also true of other works, 
I go beyond this, seeking to put humankind in 
its place, so it may observe itself in relation to 
the rest of the world. Only from a position of 
humility can a person understand his place, his 
relation to other people and to the world around 
him. It takes a measure of modesty and respect 
for society and the environment.

These titles may be an attempt to allude to 
a place where power and control are ineffective. 
They suggest a place that is unknown and 
undefined, a place where aggression is of no use. 
T.S.: And yet you accomplish this by means of 
words that are very powerful. Scoria, Telluric, 
Cascade, Edifice, Vestige, Torrent – these are all 
powerful words, even if one doesn't understand 
them.
O.H.: That's right, I think it's some sort of 
defense mechanism. 
T.S.: It's not just the power conveyed by the words; 
they are all in high, almost lyrical language.
O.H.: When I look for titles, I check my Thesaurus 
in search of titles that will evoke a feeling without 
providing the viewer with a concrete solution.

When you were reading the list of titles I 
was suddenly alarmed, because it did sound very 
bombastic and aggressive. But this existential 
dialogue, this ongoing dialogue between the dark 
past and the throbbing present, between the 
energy to live or even optimism and the fragile 
aspect of existence – this dialogue is powerful and 
possible and exists, despite events and despite 
the unknown. 
T.S.: Vis Vitalis is an unusual title. High English is 
replaced by pure Latin here.
O.H.: That's not surprising, since I grew up with 
a mother who bandies about Latin expressions. 
Whenever she wanted to discuss an essentially 
philosophical issue, she would say it in Latin.
T.S.: It's interesting to note that the work is a 
portrait of your mother. The human figure isn't 
swallowed up by the landscape here, but is rather 
the hub of the work. 
O.H.: That hub is the life force, which is what 
the expression "vis vitalis" means.
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Two Conversations 
with Orit Hofshi
Timna Seligman

 
First Conversation

Timna Seligman: When we entered the studio, 
you wanted to turn on the radio.
Orit Hofshi: Yes, it's very important.
T.S.: The more I look at your works, the more 
I feel the music in them, and I go back to your 
roots, to Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, the 
Romantic Czech composers. I've never heard you 
talk specifically about your connection to music, 
and we have never discussed it as an influence, 
but I feel that it breathes deeply in the works.
O.H.: Yes, that is true. I'm trying to figure out 
whether this stems from my love of music in 
general, or whether it is the influence of my 
parents' home. I think I'll give the credit to the 
home in which I was raised. My mother would 
listen to classical programs on the radio every 
Saturday morning. Among all the composers, 
Smetana and Dvořák play in my mind more than 
others, and their music is reflected in my work. 
I clearly remember my mother's excitement at 
hearing works like the New World Symphony or 
the string quartet From My Life by composers 
who stood for the home both she and my father 
came from. The same is true of literature. I didn't 
hear as much about Czech painting. How does 
it affect me in my daily life? I suppose it does so 
unconsciously.
T.S.: You mentioned your mother, which brings 
us to the group of works from the past couple 
of years (Vis Vitalis, 2007, and Resilience [Holesov, 
1944], 2008) where we suddenly begin to see a 
direct connection with the Czech Republic, with 
your parents, with history.
O.H.: I must say that for years I've avoided, or 
even consciously denied myself direct visual 
expression of private family events, being aware 
as i was that all families have moving stories. 
It's a fine, delicate embroidery which exists in 
every home. Even nowadays, the main thing for 

me is to speak about the essence or the core of 
events, rather than tell a personal story; that is, 
I attempt to observe, through these personal 
stories, a wider phenomena which is not neces-
sarily private but is also public. 
T.S.: And that is why it would be interesting 
to discuss these two works. In Vis Vitalis your 
mother and a good childhood friend of hers are 
depicted walking into the unknown, into a forest. 
The work is in the shape of a cross, reminiscent 
of an altarpiece. It is very Christian in character, 
although more so in form than in content. 

At the center of Resilience (Holesov, 1944) are 
the remains of a synagogue, rising phoenix-like 
from the tempestuous rocks and ruins that 
surround them. 
O.H.: There is a sense of ambiguity there too. A 
non-Jew may not recognize it as a Jewish object, 
because the building may look Christian as well, 
or carry Christian associations. 
T.S.: Because the style of the façade is quite 
Baroque. 
O.H.: Yes, it's very Baroque in style, Czech, 
except for the large dome that had covered 
it. Its façade definitely looks like a Christian 
chapel, and perhaps this is what allows me to free 
myself from the Jewish sphere and turn my gaze 
outwards – that is, refer more broadly to difficult 
historical events, not necessarily in the context of 
Judaism but in a universal human context. It is a 
phenomenon that interests me, the ability to refer 
not only to Jewish suffering, although I am very 
aware of it, including the Holocaust. I have been 
pondering this a lot lately, realizing the sufferings 
of millions of Christian families in Germany, the 
Czech Republic, Poland, all over Europe, some of 
whom supported Nazism, who lost many of their 
sons. It is a very widespread tragedy. 

On the other hand, my mother is 85 years old. 
I wanted to leave a mark so that all this would not 
be lost. This wall [of the synagogue] in Holesov no 
longer exists. The Czechs destroyed it at the end 
of the war. To me, the wall symbolizes being part 
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על נייר

מונוטייפ 

2004

127 ס"מ x 97 cm

50 אינצ'ים x 38 in
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Disillusionment
 Transfer drawing
and woodcut on paper
Monotype

התפכחות

רישום–העברה 

וחיתוך עץ על נייר

מונוטייפ

2005

127 ס"מ x 97 cm

50 אינצ'ים x 38 in
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much of her practice on the repetition of figures, 
using them in different ways from work to work 
to create new aspects and meanings. In Asunder, 
2004, a male figure with a side holster walks away 
from us while facing us a veiled woman stares at 
us. These two figures are not sharing the same 
space: the female figure, in a detailed woodcut, is 
larger and the monotyped holstered man smaller 
and more generic. Tragedy pervades both of 
these works, Resignation and Asunder. Embedded 
in both female figures is a sorrowful witness 
to the inevitable. In Disillusionment, 2004, a 
crouched male figure occupies the bottom left of 
the image, the rest left to rock and night. The 
landscape again is given greater presence through 
the cut woodblock, the male figure portrayed 
in the quicker more ethereal monotype. Again 
Hofshi seems to be insisting on the temporality of 
human events and feelings against the immensity 
of time. And in Silhouettes, 2004, she returns that 
crouching male back to the world of events: in a 
haze of sfumato, the disillusioned hunched figure 
has his back to two columns of what look like 
military police and in the far corner a crouched 
male is either coughing or vomiting. In any case, 
all these figures are framed together on the same 
surface but are isolated in their separate events, 
their own traumas. 

In Upon this Bank & Shoal of Time, 2006,  Hofshi 
returns again to operatic scale and again she 
frustrates our expectation of the epic as she had 
done previously in Datum Collectanea. Whereas 
the topography of Datum Collectanea excluded the 
presence of history, Upon this Bank & the Shoal of 
Time puts it at its center. Hofshi suggests both an 
historic and a personal narrative. An additional 
binary is articulated by her adoption of two 
separate techniques, woodcut and drawing on 
paper and wood panels, and presented on a vast 
twenty-four-panel piece. She has left the pre-
historic primordial mountainscape of Datum 
Collectanea and moved down into the valley, down 
into history. The scene is European but eschews 
the Romantic, the picturesque and the mythic. 
It is an impoverished landscape where nothing 
much grows along a stream bank but scutch 
grass and thin trees. Within this blighted scene 
only three of the twenty-four panels animate the 
narrative – in the top left a ruined Romanesque 
abbey, and to the right of center a suited portly 
middle-aged man. 

This two-panel portrait of the man depicts a 
character deep in thought. There is a melancholic 
disposition to him as his right hand grasps his 
lapel and his head is tilted down. He seems to 
melt into the landscape, his crumpled trousers 
disappearing from definition below the knee. His 
inward reflection offers sense to the artist’s use of 
two tones and two techniques within the work. 
The warmth of the wooden panel woodblock 
printing and the contrast within the drawing 
indicate the flickering of memory itself as it 
grasps to recall and fix the ever-shifting details 
of the past. The relationship of this individual to 
the landscape is ambiguous and the work offers 
the viewer no clues to unravel this mystery. The 
work returns us again to the artist’s obsession 
with time lived and time recorded. We sense 
that if the figure were to completely dissolve this 
anonymous landscape would remain untouched 
by the trace of his human presence. 

The abbey in the top left hand corner of the 
panel lies ruined, its roofs collapsed, its bell tower 
crumbling. A once majestic building that housed 
a Christian faith has succumbed to the ravages 
of time. That faith, which offered comfort and 
explanation for all of the difficulties of life and 
the reality of death, has itself proved mortal. 
Even its residue is marginalized, a pile of ordered 
stones at the edge of a bleak landscape, one panel 
amongst twenty-four.

Time pervades Hofshi’s work. Personal time, 
topical time, historic time – these times are 
pitted against planetary time itself. It is the artist 
subverting our vanity and our self-importance, 
asking us to review how our values and beliefs 
stand in relationship to our short mortal lives. 
When I first saw Hofshi’s pastel portraits of 
individuals I was perplexed by their verisimilitude. 
What relationship did these brightly colored 
accurate portrayals have to the bleak rigor of the 
woodcuts? But now I understand, these images 
fix a person in time, and not just any person, for 
these are Hofshi’s family and friends. And this 
act of capture is an act of love, a tiny cry against 
the ever-churning progression of Time itself. 

Patrick T. Murphy is the director of the 
Royal Hibernian Academy, Dublin, Ireland.  

 Reminiscence
 Spoon-printed woodcut
on Okawara paper
Edition of 4

זיכרונות

הדפס עץ ידני 

על נייר אוקאוורה

מהדורה של 4

2005

352 ס"מ x 176 cm

140 אינצ'ים x 70.4 in
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The Situations of 
Orit Hofshi
Patrick T. Murphy

 Much has been written on the printing 
techniques employed by Orit Hofshi to compose 
her extraordinary images. The technicalities, 
history and characteristics of her woodblock 
printing have been thoroughly explored, so in 
this essay I wish to deal more directly with her 
imagery, her content.

There is both a tacit and explicit duality in 
her work. The woodblock depending as it does 
on inked and non inked areas of surface boldly 
denotes dark and light, as her landscapes are 
proposed as places, occupied and unoccupied, 
touched and untouched, places full of feeling and 
places devoid of meaning.

In Pahoehoe, 2002, we are presented with 
an escarpment of rock. Etched in a decreasing 
intensity on the diagonal from top right to lower 
left, we flicker between beholding the image 
and comprehending its manufacture. For the 
latter, the vertical planking of the wood used to 
gouge upon and the uneven sepia inking at times 
crumble into their materiality leaving all image 
behind. And conversely, the surface recovers to 
show an attentive study of a rocky landscape. 
We search for feature, something to redeem the 
image from the non-descript, the generic. Is it 
a cliff face? Is that the sea? But such definition 
eludes us. Like American artist Vija Celmins’ 
drawings of waves mid-ocean, Hofshi’s featureless 
rockscape offers nothing but our own perception 
of it, eschewing the viewer’s search for meaning. 
The sepia ink with its associations of nostalgia is 
a tease, a rouse to expose our reflex to dominate 
the image, the landscape, with stories of human 
history, personal or mythic. But this geological 
study evokes geological time, a chronology in 
which human history is reduced to a sliver.

The artist’s sense of audience is acute. In Datum 
Collectanea, 2003-05, she engages her viewer on an 
operatic scale. The work is both monumental and 
monument, though quite what is it a monument 
to is ambiguous. If monuments are public acts 
of remembrance then Hofshi’s Datum Collectanea 

serves by reminding us of just how insignificant 
our presence is in this world. For most of its 
eighteen panels (each panel is built out of four 
wooden strips) is devoted to a blighted landscape, 
and mankind, when it does appear, is a tiny group 
of thirteen figures confined to one hundredth of 
the surface area. The figures are contemporary and 
urban, they seem dislocated from the landscape, 
like a group of tourists without a guide. There is 
an aura of waiting about them, of ennui. Hofshi’s 
vision of the world pitches planetary time against 
human history and subverts human vanity in the 
process. 

In Trail, 2004, we are again struck by the 
incongruity between figure and scene. A suited 
man walks away from us into the landscape. 
The artist invests much of her labor in realizing 
the scene but the figure is sketched out in a 
few moves. It is as if following his exit, it is his 
absence that is perceived as important. And this 
notion of what remains, what the land holds in 
mute witness, is underlined in the wailing female 
figure in Flash, 2004. The woman with her arms 
raised seems to be berating the landscape itself 
to give up an answer. Hofshi makes an important 
conjunctive here, between woman and the 
landscape. Note how in Flash the attention to 
etching out the rocky surface is also applied to the 
female figure. When we look at Resignation from 
2005, a combination monotype and woodcut, 
the same figure re-appears as an intense woodcut 
to continue her lamentation whilst a wiry child 
caught in a turning movement is rendered in 
the looser monotype medium. Here we equate 
the wailing woman with the child and can only 
suppose a tragedy, whether in the past or in the 
future. The figure of the child is used again in 
another work from the same year, Extricate. 
Hofshi gleans her figures from photojournalism, 
creating a cast of characters that she can deploy 
again and again. For a printmaker this collecting 
and re-assigning of characters makes a great deal 
of sense, the American artist Nancy Spero based 

Flash
 Spoon-printed woodcut
on Okawara paper
Edition of 4

אלם

הדפס עץ ידני 

על נייר אוקאוורה

מהדורה של 4

2004

152.5 ס"מ x 178 cm

61 אינצ'ים x 71.2 in
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1 1. Herzliya, Israel, 2008
הרצליה, ישראל, 2008

2. Iceland: Geothermic Activity, 2006 
איסלנד - פעילות גיאותרמית, 2006

3. Golan Heights, Israel, 2008

רמת הגולן, ישראל, 2008

4. River in the north east, Iceland, 2007 
נהר בצפון–מזרח איסלנד, 2007

5. Icelandic Desert, 2006 
מדבר איסלנדי, 2006

6. Mayo County, Ireland, 2006
מחוז מאיו, אירלנד, 2006

Photographs: Orit Hofshi
צילום: אורית חופשי
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Preface
Ruthi Ofek

The large size of Orit Hofshi's works stands in contradiction 
to the dimensions of the space in which they were created. 
Hofshi's studio is in fact a small, modest ground-floor room at 
the Herzliya Artists Residence. As the room is often too small 
to contain the works in their entirety, she sometimes uses the 
exhibition hall of the Artists Residence for showing her works 
to people who visit her studio. It was there, on the tile floor, 
that I first saw her prints – seeing the heavy wooden blocks 
in sections, leaning against the wall each in its own turn. One 
can only admire Hofshi's ability to create such large, complex 
works under these constrained conditions.

I first saw Hofshi's The Disenchanted Forest in its entirety when 
it was shown at the Anna Ticho House in Jerusalem, in 2006. 
There, too, the space was too small for the work and did not 
afford it the wide perspective it deserves. Nevertheless, it left 
a great impression on its viewers. The content of the work, the 
nearly raw wood, its cutting, and its restrained hues – one cannot 
remain indifferent to the combination of these elements. 

Orit Hofshi is a virtuoso in the techniques she employs, 
be it woodblock printing, carving, drawing, or monotype 
printing. Her knowledge and skill combine with a discerning 
gaze and social sensitivity to produce a body of work that 
is remarkable in Israeli art. In the catalogue to the 2006 
winners of the Minister of Science, Culture and Sport Prize 
for Art exhibition, her artistic language was described as 
"multifaceted: local and distant, realistic and fantasmatic, 
critical and filled with longing." 

In the book accompanying her present exhibition at the Open 
Museum, Irish art scholar and curator Patrick Murphy writes 
about Hofshi's earlier works and the expressive capability 
they show. Timna Seligman, curator at the Israel Museum, 
Jerusalem, discusses with Hofshi the sources of her inspiration 
and the themes she pursues in her work: time, traces, human 
suffering and the power of life. In my own text I point out the 
uniqueness of Hofshi's work within the Israeli art world. 
The graphic designers of the book, Hava Mordohovich and 
Kfir Malka, gave apt graphic expression to both the size of 
Hofshi's works and her distinctive techniques. The exhibition 
and the book encompass Hofshi's entire oeuvre, thus bringing 
it to public awareness both in Israel and abroad.   

Sketchbook drawings, Mayo County, Ireland
רישומים מתוך ספר מתוות,  מחוז מאיו, אירלנד

2006
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Foreword

The Open Museum in the Tefen Industrial Park is pleased to 
present the work of Orit Hofshi, in admiration not only of 
her artistic language but also of the unique artistic path she 
has chosen. Hers is a complex mode of creation, characterized 
by virtuosity and utter command of techniques, materials and 
tools.

Hofshi's command of the chisel, her extensive familiarity 
and practice with a variety of materials, such as wood and 
ink, bring to mind the great Masters who were at once artists 
and craftsmen. Sadly, such knowledge and mastery are not 
as appreciated nowadays as they should be. Hofshi employs 
no assistants or intermediaries in her work; she herself is 
responsible for the whole creative process, in every detail.

We are glad to collaborate with Orit Hofshi. Her exhibition 
allows the museum to present artworks made in the age-old 
technique of woodblock printing, which in Hofshi's hand 
becomes a contemporary fascinating art form. 

Stef Wertheimer
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