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אורית אקטע בגלריה זימאק

של  החדשה  היחיד  לתערוכת  להזמינכם  ונרגשים  שמחים  אנו 
האמנית אורית אקטע בגלריה זימאק.

של  שנים   3 המסכמת  חדשה  ציורים  סדרת  אקטע  תציג  בתערוכה 
יצירה. 

לא  אבל  פסיכואנליטי;  לטיפול  מסוים  במובן  דומה  הציור  מלאכת 
באופן שאנחנו מעלים על דעתנו. לא במובן של התמרת הטראומה, 
זה.  וכל  נפשיים  תכנים  של  ביטוי  הסימלי,  למארג  הממשי  אריגת 
קשורים  אינם  נם  אבל  עצמו,  בציור  לעיתים,  ייתכנו,  אלו  דברים 
לטיפול  דומה  הציור  מלאכת  כי,  לא  בסטודיו.  האמן  של  למלאכה 
פסיכואנליטי באשר היא בוראת הווה שהעבר עיבר אותו והוא עוד 
עתיד ללדת, אבל הוא מושהה באינסוף של הרף עין. בהיסוס המכחול 

באוויר בדרכו לבד.
הפילוסוף הבריטי טימותי מורטון טוען שבאמנות קורס המופע אל 
המהות. המופע הוא תמיד מהעבר )חישבו למשל על אור הכוכבים 
של  עניין  תמיד  היא  והמהות  שנים(  מיליוני  מלפני  אלינו  שמגיע 
העתיד )את מהות הספר נדע כשנסיים אותו, למשל( ביצירת האמנות 
ישנו מופע עם מהות. קריסה של העבר והעתיד לרגע החוויה בהווה.

את  מביא  המטופל  כזה.  להווה  שואף  הפסיכואנליטי  הטיפול  גם 
את  שלו,  העבר  את  מעלה  הוא  שלו,  הדיבור  שפתו,  את  תכניו, 
הטראומה והטיפול פונה אל העתיד שלו, כמובן, אבל ברגע הטיפול 

נפתח הווה ניצחי.
הדרך  את  לפני  רושם  אני  אקטע  אורית  של  בציור  מביט  כשאני 
הפלאית פה הוא אינו מסתיר, אלא חושף את העמל, את הזמן, את 

משך העבודה במכחולים קטנים, רכים. את הבניה העדינה של מעברי 
כלה!  המהות:  העתיד,  מופיע  הזה  בעבר  בעודך  ואז  עדינים.  צבע 
עצמך  את  מוצא  ואתה  העבר  אל  קורס  העתיד  והנה  חבל!  שמלה! 

בהווה הנצחי. 
והן  חומרית  מבחינה  הן  אנורקטי.  רזה,  שטוח,  אקטע  של  הציור 
אובייקטים  ראיות במשטרה.  בו משהו מחדר  יש  מבחינה צבעונית. 
מבודדים על רקע ניטרלי. יש לו צורה של עדות: כך וכך היה. לא פחות 
אקספרסיביים,  מבעים  בלי  סוריאליסטיות,  הגזמות  בלי  יותר.  ולא 
ואם הוא פואטי, זו פואטיקה מרה, יבשה, בלתי רגשנית, אנטיפאטוס, 
שומרת על פאסון. וזו, כפי שיודע כל מי שצפה בסדרות בית משפט 
בטלוויזיה- העדות המשכנעת ביותר. ובכל זאת: פייטה- זה תולדות 

האמנות. חבל- זו טקטיליות. נישואים זה נושא טעון רגשות עזים.
התיאורים  על  מדלג  הייתי  בטולסטוי  וקראתי  יותר  צעיר  כשהייתי 
הארוכים הטרחניים, של נוף, בגדים או הוואי האיכרים. קארנינה זה 
עתה ברחה מהבית מה אתה נותן לי עכשיו תיאור של הדיש בשדות? 
אבל היום, כשאני קורא בטולסטוי אני מדלג על העלילה: אני יודע 
קארנינה עוזבת, וורונסקי הופך מהבטחה חלומית למציאות פשוטה, 
קירות החברה יסגרו עליה והיא תתאבד. זה לא מה שיפה כאן. מה 
שיפה זו העולמיות. בריאת העולם. תיאור תפירת התחרה והשמלות 
ערב הנשף, וכן, תיאור הדיש וחיי האיכרים בשדה. בציור של אקטע 
פיסה  ישנה  המופגן  הרזון  למרות  טולסטוי.  של  הראליזם  את  יש 
מהעולם. חבל, טבעת, שמלת כלה. ראליזם שמבקש מהקורא לשכוח 

מהעלילה הרצה עם הזמן, ולהשתהות עוד רגע בהווה הנצחי. 

אוצר: יונתן הירשפלד

לצייר הווה ניצחי
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The practice of painting resembles psychoanalytic therapy; but 
not in the sense we presume. Not in the sense of processing 
trauma, weaving the Real into the Symbolic, expressing mental 
content and so on. While sometimes, these can be found in the 
painting itself, they have nothing to do with the artist’s work in the 
studio. No, the act of painting resembles psychoanalytic therapy 
in that it creates a present that has been impregnated by the past, 
and will eventually give birth, but for now, is suspended in the 
eternity of the moment. In the hesitation of the brush before it 
touches the canvas. 
British philosopher Timothy Morton maintained that in art, the 
appearance collapses into the essence. Appearance is always of 
the past (consider, for instance, the light of the stars reaching us 
after traveling millions of years) and the essence is always of the 
future (we will know the essence of the book when we finish it), in 
the artwork there is appearance alongside essence. The collapse 
of the past and the future into the moment experienced in the 
present. 
Psychoanalytic therapy also strives towards such present. The 
patient brings his content, his language, his speech, he conjures 
up his past, his trauma, and the sessions address his future, of 
course, but in the moment of the session, an eternal present is 
formed. 
Looking at Orit Akta’s painting, I note the wonderous way it does 
not conceal but rather divulges the labor, the time, the duration 
of working with small, soft brushes. The delicate construction 
of subtle color transitions. And then, while you are in this past, 
the future emerges, the essence: A bride! A gown! A rope! And 
here, the future collapses into the past and you find yourself in an 

Painting an Eternal Present
Orit Akta at Zemack Contemporary Art 

eternal present. 
Akta’s painting is flat, thin, anorectic. Both materially and 
chromatically. It feels somewhat like a police station evidence 
room. Isolated objects against a neutral background. It has the 
form of a testimony: This is what happened. No more, no less. 
Without surreal exaggerations, without expressive gestures, and 
if it is poetic, then it is a bitter, dry, unsentimental poetry, without 
pathos, almost matter-of-factly. And that, as anyone who has 
ever seen courtroom tv series knows, is the most convincing 
testimony of all. Nevertheless: Pietφ – that’s art history. A rope – 
that’s tactility. Marriage is a subject charged with strong emotions. 
When I was younger, reading Tolstoy I would skip the long-
winded descriptions of scenery, clothes, or peasant life. Karenina 
has just run away, why are you telling me about wheat threshing? 
But now, when I read Tolstoy, I skip the plot: I know, Karenina 
leaves, Vronsky turns from a dreamy promise to mundane reality, 
the walls of society will close in on her and she will take her own 
life. That is not where the beauty is. What is beautiful about this 
is the sense of a universe. The creation of an entire world. The 
description of sewing the lace and gowns for the ball, as well as 
the description of peasants threshing in the fields. Akta’s painting 
has something of Tolstoy’s realism. Despite the demonstrative 
leanness, there is a slice of the world. A rope, a ring, a bridal 
gown. Realism that asks the reader to forget the plot that rushes 
forwards with the time, and linger another moment in the eternal 
present. 

Curator: Jonathan Hirschfeld


