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כנפי נייר

עבודותיה של לוסי אלקויטי הן כמו ציפורים.

בין התקרה לרצפה, בין שמים רחוקים לארץ, בתנועה בלתי 

פוסקת, יש דממה של המתנה, של מריונטות מוזרות למראה, 

שאינן בתוך הקשרן, שגם לא מסמלות דבר הקשור בתפקידן 

כמריונטות. איש אינו אוחז בהן מלמעלה, אבל הן אוחזות 

מילים, שברי משפטים − ציורים.

מניפות שנפרשות מבלי שיד אחזה בהן. 

מניפות נייר קלות, ענפים הפורשים אצבעות של עוף מים. 

מניפות כבדות ושחורות שאיש לא יניף.

מעל לכל אלה ציורים גדולים. הנעות מכחול שמנסות להיות 

כנפיים. לעוף. לפעמים נופלות, מתפצלות לטיפות שחורות 

שנכנעות לארץ.

הרוח לא נושבת במניפות. לא מניעה את דימויי המריונטות.

רק כנפיים שחורות ינסו שוב ושוב להמריא.

טלי כהן גרבוז

מאי 2019

Paper Wings

Lucy Elkivity’s creations are like birds.

Somewhere between the ceiling and the floor, between 
the distant sky and the earth, incessantly in motion, 

there is a silence of waiting -
of odd-looking marionettes, out of context, indicating 
nothing of their roles as sting-bound puppets.

No one clutches them from above, but they themselves 
clutch words, broken sentences – paintings – 

in their grasp.

Fans which spread out without hands to bind them.

Light paper fans, branches which spread themselves 
like the toes of a water bird.

Fans which are heavy and black.

That no-one will flutter. 

Above all of these – grand paintings; brush movements 
aspiring to be wings. To fly. Sometimes crashing to the 
ground, splintering into tiny little black drops, 

yielding to the earth.

Air current do not breeze through these fans. They do 
not manipulate or move the effigies of the marionettes.

Only black wings will repeatedly try and ascend.

Taly Cohen Garbuz
May 2019
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דיו על בד 
Ink on Canvas
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דיפטיכון, דיו על בד 
 Ink on Canvas
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