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זויה צ'רקסקי :ילדות סובייטית
גלריה רוזנפלד שמחה לבשר על פתיחת תערוכת יחיד והשקת הספר "ילדות סובייטית" של
זויה צ'רקסקי .התערוכה והספר מאפשרים לצופה הצצה למציאות החברתית של ברית המועצות
בשנות קיומה האחרונות .הספר מאגד כמאה ציורים ,בפורמטים קטנים על נייר ,אותם יצרה
צ'רקסקי בחמש השנים האחרונות.
"את הפרויקט ילדות סובייטית התחלתי ליצור במהלך חודשי ההיריון הארוכים עם בתי
הבכורה .הציפייה לילדה ראשונה החזירה אותי לעבר ,והציפה בי זיכרונות ילדות רבים
וסיטואציות מחיי היומיום בברית המועצות של ילדותי .ניסיתי לבחור את הרגעים האופייניים
ביותר לתקופה משונה זו ,כאשר האסתטיקה הסובייטית עדיין שלטה במרחב הציבורי ,אולם
השפעות מן המערב כבר החלו לחדור את מסך הברזל .כילדה ,הוקסמתי מתרבות הרוק והפאנק,
אליה נחשפתי באותה תקופה ,ואשר זכתה ללגיטימיות בשל חופש הביטוי היחסי שאפשרה
מדיניות הפרסטרויקה .בציורים שלי יש מן הערבוב הזה בין החדש והמערבי ,לסובייטי הישן
והטוב .בתהליך העבודה ייחסתי חשיבות רבה לפרטים ולאוטנטיות בייצוג התקופה .בשל כך
שמחתי לגלות שבני דורי" ,הפיונרים האחרונים" ,זיהו בציוריי את עצמם ,משפחתם ,והסביבה
בה גדלו .הסדרה ילדות סובייטית משקפת את ברית המועצות כפי שהיא זכורה לי ,ומהווה
עדות לתקופה שחלפה ואיננה עוד) ".זויה צ'רקסקי(2018 ,
"] [...הפסיפס החברתי־תרבותי שאמנותה מתארת בכישרון רב אינו אידיאליזציה עיוורת וגם
לא גינוי בוטה של הציוויליזציה הסובייטית .רישומיה ,המבוצעים בסגנון נאיבי
וקריקטוריסטי ,אשר תואם את מסורת הריאליזם הסוציאליסטי ,הם ישירים ,עוקצניים
וצבעוניים .הדיוק ההיסטורי המרשים ביצירותיה וההקפדה על פרטי־פרטים ,מעידים על
מחקר העומד בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר ,הפורץ את גבולות הזיכרון האישי".
)פרופ׳ דמיטרי אדמסקי ,ביה״ס לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה(

זויה צ'רקסקי :ציורי ילדים
בחלל הפרויקטים בגלריה ,תוצג תערוכה של ציורים מתוך שני ספרי ילדים שציירה זויה
צ'רקסקי:
"שירים לילדות נבונות" מאת מאיר ויזלטיר ,בהוצאת אחוזת בית.2018 ,
"מתי כבר החתול שלנו יאהב אותנו?" מאת גליה עוז ,בהוצאת כנרת זמורה-ביתן.2018 ,
"שירים לילדות נבונות" הוא ספר שירים לילדות וילדים בפורמט אלבומי ,פרי שיתוף פעולה
בין שני יוצרים :המשורר הנודע מאיר ויזלטיר והציירת המצליחה זויה צ'רקסקי .התוצאה
המרהיבה כוללת שירים יפהפיים בפרסום ראשון ,שאליהם מתלווים ציורים צבעוניים
וכובשים) ".אחוזת בית ספרים(2018 ,
"זויה היא בעיני כמו המאסטרים הגדולים ,היא כוח טבע .העבודות שלה שופעות חן ועליצות
אבל יש בהן גם משהו טעון ורדיקלי ,כמו שרק אמנות גדולה יודעת לעשות .חשבתי שמגיע גם
לילדים לפגוש את האיכויות האלה [...] .למזלי היא אהבה את הסיפור ,והפרשנות שלה היתה
כל כך מצחיקה ומדויקת ,ממש מהסקיצה הראשונה ,עד שלא היו שום דילמות .אמרתי לה :אני
כתבתי את הספר במלים ,עכשיו זה שלך ,קחי ותכתבי אותו בציורים [...] .פשוט חיכיתי
לאיורים שינחתו בתיבת המייל שלי ,וכל איור היה פצצה של יופי ורגש) ".גליה עוז בראיון
עם מאשה צור-גלוזמן ,הארץ ,נובמבר (2017

