
ולי זמירי'ג
2009אפריל מאי 

...ואני הייתי ברוש



נאספתי  ...וכשהדברים התפרקו
השתמשתי  , מחדש אל עצמי
התחברתי לאין  , בכלים שהכרתי

סוף והרשיתי לעצמי להמריא עם  
להתבונן ביפי הטבע , הציפורים

.ולשיר את שירו



ההזמנה  
.לתערוכה



אהוד מנור/ברוש

ואני ראיתי ברוש                                                                     ואני כמו תינוק 
שניצב בתוך שדה מול פני השמש                                              שנשבר ולא יכול מול פני השמש 

בקרה, בקרה                                                                       בחמסין, בחמסין
.אל מול פני הסערה                                                                 אל מול פני הסערה

על צידו נטה הברוש                        
...לבדו, הנה ברוש.                                         לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב

מול הים, והנה
.קם הברוש ירוק ורם

לבדו, הנה ברוש
מול אש ומים

לבדו, הנה ברוש
עד השמיים

לבדו איתן, ברוש
לו רק ניתן ואלמד

.את דרכו של עץ אחד



.תחיה.                            הצלה.                הנני



.רבדים



.אנרגיה



.1התעוררות 



מעגור  
.לברוש



.1תעוררות 



.זריחה



.לבלוב



.השכם השכם בבקר



וודאות
.מאושרת



.ערנות שקטה



.נדידה



לעוף כמו  
.1ציפור 



לעוף כמו ציפור 
2.



.התחלות



.1זוגיות 



.כמו הרוח



.2זוגיות 



.משפחה



על ראש 
.הברוש



.התמלאות



.חיים



.הסתגלות מודרגת



.הקשבה



.שלכת



.למרחק



.במרחק



.המולה



.לעת ערב



.ביער



.ליד הנחל



.התחלות



.איזון



.לחישה



.התערוכה הוצגה בגלריה הקטנה במחניים
יגאל אשוח מכפר גלעדי צילם את התמונות הבאות כשביקר  

.בתערוכה
.אין לי תיעוד נוסף אך המעט נותן תמונה כללית על התצוגה

,  בנוסף לציורים היו פסלי ברושים מקרמיקה בשילוב עם מתכת
.ופסלי עגורים בתנוחות אנושיות

























,  שמתי את עצמי
כדי להזכיר לך  

.אותי



כתבה 
שנכתבה 

לאחר ביקור  
תלמידי בית 

הספר



מתוך יומן מבקרים  
.בתערוכה



מתוך יומן מבקרים  
.בתערוכה

















מתוך יומן מבקרים  
.בתערוכה
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