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אלחנדרה אוקרט, ילידת מונטווידאו, אורוגואי; בוגרת החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה 

העברית והחוג לציור באקדמיה לאמנות NABA במילאנו, איטליה; חברה בגלריה אגריפס 12 

ובבית האמנים בירושלים, מציגה בארץ ובחו"ל. זוכת פרס אמן נבחר בירושלים. מוטיב התות 

מלווה את יצירותיה. לראשונה השיקה בישראל את ספר האמן טקס תות במהדורה דיגיטלית. 

לאחרונה הציגה במוזיאון היהודי בוונציה, ביפן, בלונדון, בגלריות ברחבי הארץ וביריד “צבע 

דאדא  ינקו  מוזיאון  בית התפוצות,  ישראל,  מוזיאון  באוספי  נמצאות  עבודותיה   .2013 טרי” 

בעין הוד, הגלריה באום אל–פחם ובאוספים פרטיים. 
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טקס תות: ספר אמן

בכל יום רביעי אכלנו ארוחת צהריים אצל סבא וסבתא. אחרי הארוחה, כקינוח, 

ישבנו והסתכלנו בתמונות המשפחתיות. אני זוכרת את האלבומים הקטנים האלה, 

עם ריח של העבר והדפים השחורים! כמה אהבתי להתבונן בתמונות, לשאול מי כל 

אחד, מה הקשר שלו אתנו. ובסוף, תמיד אותה השאלה: “מה קרה להם, איפה הם 

עכשיו?” ותמיד אותה התשובה: “גנבים נכנסו לביתם והרגו אותם.” שנים פחדתי 

פחד מוות מגנבים, וכל יום לפני שהלכתי לישון, בדקתי שהכול סגור כדי שהגנבים 

לא ייכנסו. 
)פטריסיה גולדפרב–אוקרט(  

מה  את  ומסמנת  רמזים  המחפשת/מוצאת  בעולם,  שמתבוננת  יופי  של  בלשית  כמו 

שחייבים לחשוף, הרגשתי צורך לחשוף ולשתף את אוסף התצלומים המשפחתיים שלי. 

השבועיים  בביקורים  הקבוע  הטקס  את  לעיל  המצוטט  בקטע  מתארת  שאחותי  כפי 

במפגשים  משמעות  ובעל  חשוב  חלק  התצלומים  היו  שלנו,  האוסטרים  הסבים  אצל 

אלו. הדימויים הביאו עמם את ה"אקזוטיות” של אירופה, נסיעה בזמן ובחלל, בטעם 

חמוץ–מתוק. 

חיי.  ומחוזות  יצירותיי  אל  אישי  ומסע  אמנות  שיח  הוא  תות  טקס  האמן  ספר 

מוטיב התות ביצירותיי הופך לשירי הייקו ותופס מקום מרכזי בגוף העבודות שלי. הוא 

קיבל משנה חשיבות בעקבות קריאת זיכרונותיו של אבי, שבעבורו היה קטיף התותים 

באירופה בגדר חוויה רוחנית. גילוי זה העניק ממד נוסף לעבודותיי.

הספר הוא תוצר של דיאלוג ממושך שניהלתי עם אותם הזיכרונות. בין היצירות 

שלי שזורים תצלומים של אבי ומשפחתו וקטעים מזיכרונותיו. המסע הוא מסע רוחני, 
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השנייה  העולם  מלחמת  שלפני  באירופה  ומציאות  תקופה  אל  בזמן  מסע  וכן  חושי 

צבעוניות  אמנות  מיצירות  המורכב  טאוטולוגי,  בקצב  נבנה  התות  טקס  ובמהלכה. 

הנראים  בשחור–לבן  ותצלומים  לבנים  דוממים  חללים  לקו,  שהופך  טקסט  וחושיות. 

כדימויים קולנועיים שקפאו בזמן — כל אלו יוצרים ציפייה במעבר בין דף לדף. 

אפשר לקרוא בו מראשיתו ועד סופו או בלא תלות ברצף הזמנים. הוורוד החיוני 

של התותים שזור בסדר הקפדני של הטקסט והתצלומים בשחור לבן, של אבי ושלי. 

הילדות האוסטרית שלו בתצלומים הנראים כמסמכים היסטוריים בזכות טיפולו של 

יוצרים  ומקום הצילום של התמונה —  בדיו — תאריך  סבי, שההערות הסדורות שלו 

תצלומים  ברכיהם.  על  גדלתי  כי  שלי,  גם  הם  האלה  האוסטרים  התצלומים  נרטיב. 

באיכות כה נפלאה עד שהם נדמים כתמונות “סטילס” מסרט של פליני או מהטרילוגיה 

“היימאט” של אדגר רייץ. כשהכנתי את הספר הזה סרקתי אותם ולראשונה הבטתי 

עיניי  מול  פערו  יותר,  חזקות  נעשו  הסצנות  תקריב.  כתצלומי  מוגדלים  כשהם  בהם 

דימיתי  אותו.  המשיכו  או  במצלמה  הצילום  לרגע  שקדמו  ברגעים  לחזות  אפשרות 

לשמוע את צחוקם, לחוש את מחשבותיהם. 

התצלומים האלה משולבים בתצלומים שצילם אבי בשנות השישים והשבעים של 

המאה העשרים. לראות את עצמי דרך עיניו, עיני האב שהיה אמן. אלו הם הדימויים 

המצולמים של ילדותי האורוגוואית, ילדות של חול וים. 

זה דמיוני אלא  התצלומים עוררו בי רגעים פרוסטיאניים. ברגעים אלו לא היה 

כשקפאה  תחושותיי  את  זוכרת  אני  חושיי.  כל  את  שעוררו  הם  ממש  של  זיכרונות 

התמונה; אני עדיין מאזינה להוראותיו הברורות של אבי לפני הצילומים; אני חשה 

בניחוחות ובצבעים של המקום; אני יודעת מאין באנו ולאן הלכנו.

משחק,  אבי  את  ראיתי  נדירות  לעתים  תאטרון.  תצלומי  כמה  גם  כללתי  בספר 

 ,)El Galpon( ”הרי גדלתי תחת הדיקטטורה שסגרה ב–1973 את תאטרון “אל גלפון

שאבי היה אחד ממייסדיו. תצלומי התאטרון שנשמרו בסוד, בקופסת פח של שוקולדים, 

רות האמנות האסורים. ההתבוננות בתצלומים, בשחקנים הנעדרים —  התערבבו עם ּפֵ

הלשון  שנות  וצלליה.  אמנות  בלחישה;  נמסרו  הדברים   — מזה  גרוע  אף  או  בגלות 

הכפולה, כשנעשה הכול כדי לשטות בצנזור. 

יפני, שמוקדשת בו תשומת לב מדוקדקת לתכנון, לתהליך  ממש כמו בטקס תה 

הכנת התה, לבחירת כלי ההגשה, למקום, לעיצוב ולמועד, כך ניהלה גם משפחתי טקס 

הגשה ואכילה של תותים — טקס תות. 

בחירות  שנה.  עשרה  שלוש  במשך  בקפדנות  הזאת  היצירה  גם  נבנתה  כמוהם, 

מדודות של כל מרכיביה, הדימויים והטקסט בשלוש שפות זו לצד זו: עברית, ספרדית 

ואנגלית. 
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הספר יצא לאור ממוספר בשמונה עותקים. עותק אחד מן השמונה נמצא במחלקת 

הנייר של מוזיאון ישראל. שני עותקים נמצאים בוונציה בגלריה “איקונה” ובמוזיאון 

היהודי, שם הוצגו לראשונה ב–2012, באוצרות ז'יוה קראוס. עותקים נוספים נמצאים 

באנגליה ובאורוגוואי באוספים פרטיים.

של  תערוכה  טרי”.  “צבע  האמנות  ביריד  תיערך   eBook בגרסת  הספר  השקת 

אביחי  ובבית  הקרובים,  בחודשים  קרואטיה,  בזאגרב,  מתוכננת  והספר  היצירות 

בירושלים בסתיו 2013. 
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