
  
מי שכבר הרבה זמן לומדת  , שלום לכולכן

הבת  , אני תם -בסטודיו בטח מזהה אותי 

הסטודיו מתקיים בבית בו  . הבכורה של דנית

בפריפריית  " נוכח"אז הוא תמיד היה , גדלתי

ועד היום חייו מתנהלים להם משנה  , עולמי

אבל שבוע שעבר קיבלתי  .  לשנה במקביל לחיי

הצצה לתוך הסטודיו שהייתה לי חדשה ומופלאה  

 .  איתו –ואני " טיול טלאים"כשהסטודיו יצא ל –
  

העניין התחיל כי לאמא היה חבל שאף פעם אין  

,  היא אמרה, "תם. "מהטיולים האלו תמונות

אולי תבואי איתנו לטיול הבא עם מצלמה ותעשי  "

על הדרך גם תוכלי לכתוב עלינו איזו  ? תיעוד

נשבור קצת  ? למה לא", חשבתי". כתבה קצרה

-ה, אז ביום שלישי".  שגרה ונעשה גיחה צפונה

הצטיידתי בבקבוק מים , השכמתי קום, ליוני 28

ובמצלמה ויצאתי לטייל עם אמא שלי דנית ועוד  

 .  ושש קווילטריות שרופות-עשרים
 

"טיול שנתי"הסטודיו של דנית יוצא ל –מסע בתמונות   



כך שהתמונות כמעט ומספרות את הסיפור  , משך כל הטיול התרוצצתי וצילמתי כמו פפראצי

 ...וגם איזה הגיג או שניים, הוספתי רק כמה מילות הסבר פה ושם! בעצמן
 

.  לופתות כל אחת את הקפה הראשון של הבוקר, בתחנת הרכבת בארלוזורוב 8 -נפגשנו ב

תחושה שרק   ,שררה באוויר התרגשות שהזכירה לי חבורה של בני נוער בדרכם לטיול השנתי

 !הלכה וגברה כשטיפסנו כולנו לאוטובוס



" התרגשות של טיול שנתי"  



ובו , מושב בוסתן הגליל, נחפזנו ליעדינו הראשון, (ליד קיסריה)נדה 'אחרי קפה ומאפה זריז באג

שני מעוזים לאומני טלאים בתוך גן עדן אחד   –גלריית הקווילטס של מורין וחנות הבדים של דבי 

 .  קטן



 ? ומה זה גן עדן בלי עצי פרי

 !בדרך לתערוכה עצרנו כולנו  לקטוף פטל בשל ומתוק



,  עם אצבעות דביקות וסגולות מתותים

שם הייתה , נכנסנו לגלריה של מורין

,  תלויה תצוגת היחיד של אורית מודיאנו

שהגיעה גם היא במיוחד כדי לפגוש את  

המטיילות ולעשות להן סיור מודרך בין  
 .עבודותיה

 



בהיותי בת של אומנית  

כבר ביקרתי  , בדים

בכמה וכמה גלריות  

אבל  , של קווילטס

באותו יום התרשמתי  

לא רק מהעבודות של  
שהן אכן  –אורית 

אלא גם   –יפהפיות 

ממה שקרה 

כשהגלריה הזו 

התמלאה כולה בנשים  

אומניות   גם הןש
 .בדים



  לראותהנשים הללו לא הסתפקו ב

אותם מכל  חווהן , את העבודות

,  מקרוב ומרחוק, הכיוונים והזוויות
 !הידייםעם העיניים ועם 



 –ממה נובעת הגישה הייחודית : "שאלתי את עצמי
של הקבוצה הזו למימוש התמורה   –והאינטואיטיבית 

 "  ?הפוטנציאלית של התצוגה

 

המשותפת שלהן חשתי   מוחשיותבדקדקנות וב, בהתרגשות

אינטנסיביות שנבעה מהזהות המשותפת של חברות הקבוצה  

הבנה משותפת שהמדיום  , למשל, הייתה כאן. כאומניות בדים

בין   שילובהמושתת על , מימדי-בו כולן עובדות הוא מדיום רב

,  ושלכן אם לא ליטפת או מיששת את הקווילט, חזות לבין מגע

ניכר היה לי הערך המוסף  , כמו כן!  לא חווית אותו עד הסוף

לא רק בתוצר הסופי  , שכל הנשים האלו שאבו מעניינן המקצועי

האמצעים והפרטים שנכנסו  , בהחלטות -אליו  דרךאלא גם ב

 .לתהליך היצירה



בה ניתנה לכל אחת הזדמנות קודם כל להתרשם מהעבודות  , אחרי ההסתערות הראשונית על הגלריה

 –אישיים ומקצועיים  –עליהן סיפרה פרטים , אורית עברה עם הקבוצה על כמה יצירות נבחרות, בעצמה
 .וענתה על שאלות



.  גם כאן התרשמתי מהאופי הייחודי של הדיון שנוצר מול העבודות הללו

אחד מהתענוגות האישיים שלי היה לשבת בצד ולצפות  , מאז ומתמיד

שכולם בקיאים בו , בקבוצת אנשים שיושבים ודנים יחד בנושא משותף

אבל זה בדיוק מה , זהו מחזה נדיר, לצערי. ונרגשים ממנו באותה מידה
היא  –אורית לא רק הציגה את עבודותיה לצופה הדיוט .  שראיתי כאן

היא הסבירה על היתרונות  (. או עמיתות)שיח עם עמיתים -ניהלה דו
! והקהל הנהן בהסכמה והבנה bindingוהחסרונות של העדפותיה בענייני 

היא הצביעה על דוגמא או שתיים מהמגוון שנכנס למארג של קווילט  

!  וקולות מן הקהל הוסיפו וציינו עוד כמה דוגמאות אותן לא ציינה, אקלקטי
כמו פריצת   –היא סיפרה על אבני דרך בהתפתחות שלה כאומנית 

והשימוש בבד עם דוגמא של עלים דווקא  , המחסום של הבד המצויר

וזכתה להבנה שאותה ניתן למצוא רק כחלק  , כחלק מטקסטורה של הר
 .   מקהילה

 



מה שקסם לי במיוחד בשפה המשותפת שגיליתי בין הנשים הללו הוא שהשפה הזו לא נבעה רק 

הנשים האלו  . בסטודיו של דניתאלא מכך שכולן למדו ועסקו במלאכתן , מכך שכולן היו קווילטריות

הקשרים החברתיים  , הנהלים, אלא גם את האמרות" log cabin"חלקו לא רק מונחים כלליים כמו 

כאן ", לא פעם אורית אמרה.  וחוויות העבודה שנבנו להן סביב הפעילות המתמשכת בסטודיו

אמא שלי והסטודיו  ..." בתקופה הזו אצל דנית היה", או..." השתמשתי בטכניקה שדנית קוראת לה

ובשפה בה אורית השתמשה כדי להסביר  , שלה היו שזורים בתוך סיפורי היצירה של האומנית הזו

 .  את האומנות שלה לזולת



.חנות הבדים של דבי -" מרכז הקווילט"מהגלריה רצנו כולנו לביקור בזק ב  

ו על החנות הקטנטנה הזו  -ל-פ-נ-ת-נשים ה 25!  זה היה עבורי מחזה פשוט מדהים

 !בהתרגשות ואנרגיה מסחררת



..."התנפלו על החנות הקטנטנה"  



זה היה מחזה מאוד מרענן  

הן חלקו והפגינו את  . עבורי

ההתרגשות וההנאה שלהן  

מקניית הבדים במין פתיחות  

.  טוטאליים" חוסר בושה"ו

אמא שלי תמיד אמרה שבין  
זו  " –קווילטריות יש תחרות 

שמתה עם הכי הרבה בד  

אף  !"  מנצחת, במדפים

אחת בטיול הזה לא הייתה 

צריכה להתנצל על כך 

  - עוד קצת בדשקנתה כרגע 

יש  "הן הסבירו לי , "לכולנו"
 ".  פה את אותה השריטה



 ,  מקום עם נופים משגעים: מבוסתן הגליל המשכנו עוד צפונה לראש הנקרה
 שרק מחכים   –צבעים וטקסטורות מעוררי השראה       

 !שמישהו יעשה מהם קווילט  



...ירדנו ברכבל אל המערות, אחרי שצפינו בנוף הנפלא על הים מלמעלה  
 



 :כאן הייתה לי משימה נוספת

 ביקשה אמא" ,כך לעשות מהן קווילטס-צלמי לנו כאן תמונות שאפשר אחר"











אימא ביקשה , בנוסף לנופים המרגשים

שאצלם גם תקריבים על הצבעים והטקסטורות  

כמודלים  , השונים ששופעים באתר הזה
 .כך בבד-שישוחזרו על ידי התלמידות אחר

 



 –אמנם לא תפסתי אף אחת בתמונה 
אבל שמתי לב שאני לא היחידה  

 !מהקבוצה שמסתובבת ומצלמת סלעים



. נסענו לעכו העתיקה, לסיום הטיול

כי מיהרתי  , שם לא הספקתי לצלם

להראות לכולן את המסעדה עם  

הפלאפל המצוין לפני תחילתו של  

אחרי  ! הסיור באולמות האבירים

מי שעוד היו לה , הסיור המודרך

כוחות המשיכה למוזיאון אוצרות  
מוזיאון מקסים בתוך   –החומה 

  -מלא ב, החומה של עכו העתיקה

.  יום-ישנים מחיי היום" אוצרות"
אבל אף אחת   –עייפות היינו כולנו 

 !לא הצטערה שהיא נכנסה
 



"אוצרות מחיי היומיום"  





 !זהו
הצהריים עלינו  -קצת אחרי ארבע אחר

וחזרנו  , עייפות אך מחויכות, לאוטובוס

בדרך עברתי ! אביב-לנו לכיוון תל

באוטובוס וצילמתי את המטיילות פעם  
–תשפטו בעצמיכן . אחת אחרונה

 !?האנשים האלו נראים מרוצים או מה
















