
12/7/22, 2:33 PM להלי פרילינג: "אין דבר יותר קלסטרופובי מזה. זה כמו קבורה בחיים" - אמנות - הארץ

https://www.haaretz.co.il/gallery/art/2022-10-23/ty-article-magazine/.premium/00000184-03cc-d95b-a79c-c3fe12750000?utm_source=App_Share… 1/8

להלי פרילינג: "אין דבר יותר
קלסטרופובי מזה. זה כמו קבורה

בחיים"
פסלי הסיליקון של להלי פרילינג משחקים על קו התפר שבין ריאליזם

מושלם לקלקול נורא שמתקיים בו

צילום: תומר אפלבאום להלי פרילינג בסטודיו שלה. מה קורה לגוף
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לאחר התגברות על ההלם הראשוני למראה גופת אדם השרועה על רצפת הסטודיו של האמנית להלי

פרילינג, העיניים נודדות אל מפרקי כפות ידיים, קופסאות שקופות שבתוכן תיקנים, שערות אדם ונשלי

עכביש ואל זוג ראשים כרותים — העתק של הראשים של פרילינג ובן זוגה, האמן שרון פדידה ("ואזות")

— הניצבים בפינה.

את העבודה "יאמו", שבה נראית הגופה, הציגה כחלק מאירועי "אוהבים אמנות עושים אמנות" שאצר

אבי לובין ב־2020. את "ואזות" הציגה בתערוכת היחיד שלה, Mom, שאצרה טלי בן נון במוזיאון

הרצליה. במרכזה של העבודה האחרונה של פרילינג, "אנה ואנה (כזב וכישוף)", המוצגת בימים אלה

בתערוכה הקבוצתית "נונפיניטו" שאצרה ורדית גרוס בגלריה "ארטפורט" בתל אביב, נראית אישה

צעירה, בת דמותה של האמנית אנה ווילד, שיושבת על ספסל עץ ומניחה את כף ידה על חזה של דמות

זהה לה לגמרי.

אופיר חובב
23 באוקטובר 2022

עקוב

להלי פרילינג

היכן: רח' הנגר 1, כפר סבא גודל: 30 מ"ר. היה פה פעם: מפעל משפחתי למערכות נהיגה

לנכים
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צילום: תומר אפלבאום העתק של הראשים של להלי פרילינג ובן זוגה, האמן שרון פדידה

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום
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כל פסלי הסיליקון של פרילינג משחקים על קו התפר שבין ריאליזם מושלם לקלקול נורא שמתקיים בו.

"החומר הזה מאפשר לי לבחון מה קורה לגוף, עד כמה ריאליסטי או דפוק ומשובש הוא יכול להיות, מה

קורה לו כשהוא מתכלה, או כשאני כופה עליו להשתמר בצורה המקורית שלו", אומרת פרילינג ומוסיפה

כי עצם תהליך היציקה של תבנית הסיליקון היא חוויה שנושקת למוות.

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום
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"זה קשה. את נסגרת למשך שעתיים־שלוש בתוך סרקופג כזה. אין דבר יותר קלסטרופובי מזה. זה כמו

קבורה בחיים. מורחים עלייך שכבה של סיליקון על כל הראש ואז מלבישים על זה גבס. את נמצאת במין

מצב של מדיטציה כפויה יחד עם תחושה שקצת קשה לך לנשום וכל אינסטינקט הגיוני בראש שלך

אומר לך לקרוע את הדבר הזה מהפנים ולברוח משם".
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