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בתערוכת היחיד החדשה "מגרש המשחקים של השדים" בגלריה בות' בניו יורק, רונית ברנגה מציגה מיצב מיוחד לחלל הגלריה )סייט ספסיפיק(, 
בזרמי  מזדחלת  חרדה  ותחושת  ומערערת,  כטעונה  נוסף  במבט  מתגלה  הדאגות  וחסרת  התמימה  הילדות  תמונת  הייחודיים.  מפסליה  המורכב 
מעמקים אפלים. התינוק הישן בשלווה נועץ את ציפורני ידו הענוגה בבטנה של הכרית השמנמנה עד זוב דם, בסימביוזה מעונה; ידה של הילדה 
הופכת לנגד עיניה לשדון המשתחרר ממנה ומשחרר מפיה הבעת צחוק היסטרי או זעקה אילמת. ילדות על סף ההתבגרות, מתבוננות בפליאה 
במתחולל בגופן ובנפשן פנימה, מתחבטות בין פחד לחדווה כשדחפים פראיים מאיימים להציף אותן ובהשלכה, משתלטים גם על כל הסובב אותן, 

כשהשדים יוצאים לשחק. 
כמו החומר שממנו הן עשויות, הדמויות של ברנגה נראות חשופות ופגיעות. מבטן החי מכמיר לב, אך בו זמנית הן נועזות, משועשעות וסקרניות 

כילדים, ומעוררות בצופה רגשות עזים.

רונית ברנגה בגלריה BOOTH ניו יורק,

מגרש המשחקים של השדים 
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Ronit Baranga in Booth Gallery New York

Demons' Playground 

In her new solo exhibition Demons' Playground Ronit Baranga 
creates an installation of her sculptures, which might seem naïve 
at first sight. It takes another look to let the sense of strange 
anxiety creep in. Images of playful childhood give way to inner, 
darker forces: The Baby clutches its small sweet fingertips into 
the belly-cushion, in painful symbiosis; Girls perceiving their inner 
being projected on themselves and on objects surrounding them 
- watching their wild side comes out intriguing and fascinating, 
letting go of inhibitions and fears - setting free the demons of 
emotionally charged and often painful rather than idyllic images 
of childhood.
It could be the fragile nature of the sculptures or is it the looks 
of the life-like characters - something about Baranga's works 
seems exposed and vulnerable, and at the same time amused and 
curious.

Alone / Edgar Allan Poe 
From childhood's hour I have not been 
As others were; I have not seen 
As others saw; I could not bring 
My passions from a common spring. 
From the same source I have not taken 
My sorrow; I could not awaken 
My heart to joy at the same tone; 
And all I loved, I loved alone. 
Then- in my childhood, in the dawn 
Of a most stormy life- was drawn 
From every depth of good and ill 
The mystery which binds me still: 
From the torrent, or the fountain, 
From the red cliff of the mountain, 
From the sun that round me rolled 
In its autumn tint of gold, 
From the lightning in the sky 
As it passed me flying by, 
From the thunder and the storm, 
And the cloud that took the form 
(When the rest of Heaven was blue) 
Of a demon in my view.


