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זו שעליה נכתבו ספרים ומחקרים, זו שהייתה חלום ושברו, של חברה 
ואידיאל והשתנות וקדמה. אבל לא על הלינה המשותפת מדובר כאן. 
אך אלו השנים. השנים של ילדותה שעוצבו בדמות הצריפים הארעיים 
וחברת הילדים ומשפחתה הגרעינית. עצים ושבילים קטנים, והבתים 
נמוכים, חורשות בֵריַח מחטי אורן וְשָרף. אלו נמצאים עדיין כאן היום 

למרות ההשתנות המואצת והבנייה.

רב הנסתר על הגלוי בציוריה. הגלוי, הוא התפאורה של הנוף 
שנפרשת דרך עיניה. של מי העיניים? של זיוה הקטנה? ״הבובה 
זיוה״? אמנם נופי ילדות הם אך העיניים בוגרות. אלו עיניה שמביטות, 
אפשר להרגיש. והאדום, שיכול להיות סוער וטעון, מצטבר כשהעיניים 
עוברות מתמונה לתמונה, לַהס שנופל. כזה שנופל לאט ומדביק את 
כולם, לתוך דממה מלאת יראת כבוד. השמיים קודרים של חורף 
והציורים עמוסים. והנסתר, נסתר. בין העצים, בתוככי הבתים, עם 
הדלתות הסגורות והחלונות המוגפים. הם שומרי סוד. בציור עצמו, 
הסוד הנגלה בבתים, הוא הצבע האדום של הבסיס. זוהר כמעט 

וחשוף לעיני כל. 

מעל היא מוהלת זפת קרה ונותנת לה לנזול ולקלקל, כחתירה נגד 
הדיוק של היד שלה עצמה. זהו אקט סימבולי מעבר לציור. התרסה 
כמעט כנגד הצורך לצייר בתוך הקווים, מאמצת את חוסר השליטה 
ואת האסתטיקה של הפרוע והמורד. ילין מציירת ציור סנדוויץ׳. 

אדום.
שחור.

נוזל.
נופי הקיבוץ של פעם, צריפים נמוכים, שבילים מתפתלים. 

עצים.
עירומים, שופעים.

ממטרה בודדה, חביות. ואף אדם.

האדום מונח ראשון על הבד. ילין הגיעה אליו בטעות כדרכם של 
הדברים, ונשאר ונַָבט. מה הוא האדום אותו היא מניחה ראשון? הצבע, 
מעבר לפרשנויות שאפשר לייחס לו בתרבות האנושית. מה הוא כאן 
האדום? הוא ציור בפני עצמו. הוא ממלא. הוא דחף. לאחריו אפשר 
לנשום ולהתפנות למלאכת הציור הארוכה והדייקנית באופן בלתי 
מתפשר. האדום הוא השכבה הראשונה של נפשה כמעט. קדם המודע, 
הבסיס לדברים שאפשר לעוררם מדעת. על בסיסו יונח הזיכרון. ביד 
עדינה ורגישה לכל ניואנס של אור ושל צורה היא משלבת תמונות 
מהארכיון של בארי ומהארכיון המשפחתי. הן משתלבות זו בזו באופן 
מחושב ומוקפד והנוף, דמיוני. שברים של רגעים מאוחים מחדש. 

כמו הזיכרון כנראה. 

בארי היא זו של פעם. זו שמי שלא היה שם לא ידע לעולם. קיבוץ 
על שנותיו הראשונות, שנים של הלינה המשותפת, הנודעת לשמצה, 

האדום בבסיס, עליו הקיבוץ, ומעל- ההרס המכוון. והנזילה והבסיס 
האדום כמעט חד הם. אלו הרבדים הלא צפויים, הדחפים הפראיים, 
הלא מבויתים, העוצמתיים. במבט נוסף גם הנופים נראים פרועים. 
השמיים קודרים והציור גדוש, ארץ של זיכרון ותעתוע, אמיתית 
באופן חלקי. עמוקה עד מאוד. עמוקה ורחוקה. מאותו מקום יצרי 
נוזלת הזפת המהולה בטרפנטין. דיפוזית, נמהלת בציור ומוחקת את 

השכבה של הדבר ש״כך היה״, בדמות העולם אליו נולדה. 

הגוון משתנה, נפרדת מהשחור, מהאדום לא נפרדת. איך תיפרד 
מעצמה? ובאדום היא מציירת את דמות אביה. לא אביה מנעוריו, 
זה מילדותה, אביה בסוף שנות חייו הארוכות, אביה ממנו נאלצה 
להיפרד ויחד איתו מפרק של עצמה. יש משהו מאיתנו שנשמר רק 
אצל הורינו, שנותינו הראשונות שאנחנו לא זוכרים, להיות ילדה של 
איש. הבת של מישהו. דרך הציור היא נפרדת ממנו, וגם את הזיכרון 

של הפרידה היא מעבדת לתוך עצמה.

אבל הרקע כבר צהוב. יש תרבויות בהן צהוב הוא של אבל. הצהוב 
כאן. מה הוא הצהוב הזה. הוא מקל קצת, הגוון הבהיר יותר. קל 
משקל יותר ויכול לשאת עליו רגשית וגם מבחינה צבעונית את כובד 
כאב הלב שיושב עליו. שלא נשקע. תווי פניו מצוירים בקפידה כל כך, 
האהבה ניבטת מכל ריבוע קטן בחולצת הפלנל, שמרגישה כל-כך רכה. 
איך זה מרגיש לצייר את תווי פניו של אדם קרוב כל כך שאיננו עוד?

שיחה עם עבודותיה של זיוה ילין

החוויה אולי מתפרקת לשלבים קטנים שאפשר להכיל. כל פעם 
נשימה. ריבוע ועוד ריבוע של חולצה. משיכת מכחול אחת לשנייה. 
צעד צעד ויום ליום. כמו החיים וההתגברות על אובדן. הציור קטוע 
באמצעו, חושף את הבשר החי של הקנבס. זהו הציור היחיד שכך 
ציירה. והרקע ממשיך כמו דף שעוד לא נכתב עליו דבר. אולי לא 
צריך להגיד דבר, רק להיות לרגע אחד. לנשום לתוך הצהוב ומהצהוב. 

לפעמים באמת אין עוד מה להגיד רק להיות.

בציור נוסף אמה מניחה את ידיה על כתפי אביה. מבטו רכון. עיניו 
עצומות. פניו עייפות. אמה מגינה ושומרת, מנחמת בידיה. הרגש 

בציור רך ומחלחל. זהו ציור שיש בו הבנה של סוף, של שבירות.

ולאן היא הולכת ולאן היא חוזרת? מה שבטוח הוא שיש תנועה 
של נפש. תנועה בתוך הזמן, אחורה למה שהיה פעם, תהליכי עיבוד 

והפנמה, למידה והבשלה וצמיחה. הולכת וחוזרת לעצמה.

סופי ברזון מקאי, אוקטובר 2019

סופי ברזון מקאי

4



6



8



10



12



כרשת של נקודות תצפית, מקומות מפלט וסכנות״.  בנקודת מבט זו, גם באין 
כל סכנה נשקפת לעין, המתבונן בנוף - הן הציירת והן הצופה, ממוקם מחוץ 
למקום והנוף נפרש מולו כתפאורה או כסצנה, כמרֶאה. כך מציג ציור הנוף את 
מושא התבוננותו כדימוי שלם ותחום )- תמונתי( המוגש להתבוננות לעיני 

הצופה  הנשאר מרוחק ומוגן במקום אחר, כמעט כמו בתיאטרון.  

וכמו בכל ציור נוף, גם ילין הציירת מזמינה את הצופה להתבונן במימד 
הפרטי של התבוננותה על המקום. בתהייה שלי אודות המבט המכיר ויודע 
של זיוה - בת וחברת הקיבוץ - את המקום ובחירתה בנקודת מבט מרוחקת 
של ילין הציירת על המקום, ההיעתרות שלי להזמנתה להתבוננות גם עוקבת 
וסורקת את הפנורמות שלה כשדה ראיה פרטי רווי משמעויות, הנגלות לעין 

בטקטיקות ציוריות.  

בעמלנות איטית ובהכתמה שחורה ומדוללת רושמת ומתארת ילין את 
פרטי המקום ומחברת, כמעט מבלי שניתן לשים לב, בין כמה מראות שונים 
של המקום. בהתבססות שלה על תצלומים - עכשוויים או ישנים מהארכיון 
הפרטי והקיבוצי, ועל צירופם יחד, היא סודקת את אשליית אחדות הזמן 
והמקום בשדה הראיה: העבר נפגש עם ההווה, הרגע החולף של הצילום 
נפגש עם משך זמן מלאכת הציור, והמראות - ממיקומים ומזמנים שונים - 
מתאחדים בציור למראה נוף רחב-זווית חדש ומומצא. אם לרגע נלך שבי 
אחר מראה התפאורה הפסטורלית המתוארת ונחשוד בה כנוסטלגית, הרי 

שזו סצנה נוסטלגית בדויה. 
אך גם פסטורליות לכאורה זו - כתפאורה וכסצנה, נפרעת. 

ַהּלֹא יֵָאֵמן ָּפ  ׁ ּוט יְֶשנֹו וְהּוא

רְָחק ֵרַע ַממ ׁ  לְָפנַי ַעד לֶַמּ ִמְשָתּ

ֶשָהַעיִן הֹולֶכֶת ֵאלָיו לָגַַעת ּבֹו

וְהּוא ָּדָבר ִמן ַהְּדָברִים ַהְּפ  ׁ ּוִטים1  

בשחור של זפת קרה על גבי רקע אדום של צבע קיר, מגיחים נופים ומראות 

של מרחבי קיבוץ בארי, בסדרת ציורי הנוף הפנורמיים ״הליכה חוזרת״ של 

זיוה ילין. בְּפרִיש�ה על קירות הגלריה בקיבוץ, נושאי שם מיקומם, הם נדמים 

לרגע כחלונות למקום הממשי הסובב מחוץ לכתלים, וצופים יודעי המקום 

ודאי ינסו לזהות את מראה הנוף המצויר: עץ האלמוגן ליד חדר האוכל, צריפי 

החיילים ובית הסבתות, השביל למזכירות או השביל מאחורי המזכירות, 

המחסנים והצריפים ואף האגבות השרופות או מראה הנוף השרוף - אמנם 

מראה מרוחק קמעה מהקיבוץ אך קרוב דיו. 

עיניי החפות מידיעת המקום אינן מבקשות מיקום או זיהוי, ובניסיון להבין מה 

עושה הציור עם המקום, תשומת ליבי ועיניי נמשכת ומופנית למלאכת הציור 

של ילין - אל השפה הציורית, אל המבט על המקום ואל מרחב המפגש ביניהם. 

כמו בהוראה היוונית שממנה הוצרן הביטוי ׳פנורמה׳ -

pan+horama = all view, ילין ּפֹור   ֶ ׂת לעין ב-״הליכה חוזרת״ מבט רחב-זווית 
ומרוחק, מרֶאה-כל תמונתי, של מקומות בקיבוץ כמראות נופים. הגיאוגרף 

האנגלי ג׳יי אפלטון )Appleton( ניסח את אסתטיקת ציור הנוף המערבי וקשר 

בינה ובין ״נקודת המבט של חיית הטרף הסורקת את הנוף כשדה אסטרטגי, 

שדה הראיה המוגש לצפייה מתווך לעין בפילטר אדום, ויחד עם ההשחרה 
הציורית בזפת קרה ומדוללת, נטענת הפסטורליות ואוויר הציור במונוכרומטיות 
שובת עין ודריכות הלב ובשקט עצור: זה של מקצב נגיעות הזפת הקטיפתיות 
למראה ברקע האדום - שלעיתים מצטופף ומתעבה ויוצר דימוי והתרחשות 
ציורית, ולעיתים רזה וכמעט דומם ונעלם - וזה, שילין מדללת שוב ושוטפת 

בטרפנטין ממעל, אולי כמו גורעת ומוחקת את הנרשם. או את האוויר. 

פעולות ההשחרה בזפת והשטיפה בטרפנטין, על פני הרקע באדום, פורעות 
גם הן בתורן את המראה המצויר ופוערות פער נוסף בלב הציור. כמו בעבודת 
אבל, מלאכתה הציורית של ילין פורעת את יחסי הדימוי - רקע של הציור 
המערבי ומציגה את השטיפה, הנזילות והכתמיות החדשה הנספגת במצויר, 
כסצנה הציורית המאוחרת המתרחשת במישור הקדמי של הציור - בקדמת 
הבמה, אם נחזור למבנה הצפייה התיאטרלית. וכך, בין מישור קדמי זה של 
מחיקה והגבלת ראייה ובין מישור אחורי תיאורי של מראות המקום המצוירים 

כנוף, נוצר פער במרכז עומק השדה הציורי.  

זהו המרחב שיוצרת זיוה ילין כציור. 
מרחב פעור המתרגם את הזמן למושגים של חלל, שבו כל שהתרחש והצטבר 
בזמן שחולף וחלף ובמקום ובמרחב המוכר, נוצר כמושא אבוד. מרחב פעור 
שבו כל מה שבעל משקל וערך, עובר תהליכי הפשטה, נוכח ומצויר ברגעי 

ריכוז וחסד כ-אין.  
וכעבודת אבל, פעולתה הציורית של ילין אינה מלאכת סוף וקינה אלא יצירה 
מתוך ואת האובדן, המגלמת את האהבה והשייכות למרחב המצויר ואת 

להתבונן בהתבוננות

התשוקה המתמדת לציור. 

והערה נוספת לסיום. לנוכח חזרתה הציורית המתמשכת שוב ושוב של זיוה 
ילין אל מראות הקיבוץ וסביבתו, ושוב כעת ״בהליכה חוזרת״, אינני מסתפקת 
רק בדבריה על שאיננה יכולה לצייר דבר שאין לה חיבור רגשי אליו, למקום. 
אני חושבת על דמותו של ֵרגֵר, עליו מספר ידידו ֵאטְצּבֵאכֶר בספרו של תומס 
ברנהרד ״מייסטרים דגולים״3. רגר, מבקר מוזיקה זקן, שב מדי-יום ומזה 
למעלה משלושים שנה אל המוזיאון ההיסטורי לאמנות, מתיישב על הספסל 
מול ציורו של טינטורטו ׳האיש עם הזקן הלבן׳ ומתבונן בו שעה ארוכה. כך 
כל יום, עד שנדמה לאטצבאכר הצופה בו בהסתר, שרגר מתבונן בדבר-מה 

המצוי מעבר לדמות המצוירת. 
כמו רגר הזקן, גם ילין שבה ומתבוננת ארוכות במראה המרחב המוכר לה 
מאוד ומקרוב, שהיא עצמה חלק ממנו. היא מתבוננת עד למרחק שהלב 
ושהעין הולכות אליו לגעת בו, כמו נוכחת לראות את שהולך ומתבהר אל 

מול עיניה הנפקחות אל מעבר הדבר הנמצא מולה ומסביבה.  

אינני יודעת לתת שם או כותרת לאותו ׳דבר-מה שמעבר׳ שרואה ילין, וגם 
אינני מבקשת זאת. ׳המעבר לדבר׳ נוכח שתוק ואילם בציוריה, כהבנה ותודעה 
הנרשמת על-פני הבד, כמשמעות שאינה יכולה להיות מנוסחת ולהופיע 

בשפה המילולית.  

סמדר לוי, אוקטובר 2019 
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Maybe it is broken down to small steps that can be coped 
with. One breath at a time. One square and then another. 
From brushstroke to brushstroke. One step to the next. Like 
life and overcoming grief. The painting comes to an abrupt end, 
exposing the raw yellow canvas. That is the only painting she 
finished in this manner. The bare base layer continues, like a 
page from a book not yet written. Maybe there is no need to 
say anything, and just be for a moment. To breathe from and 
into the yellow. Sometimes there are really no more words. In 
another painting her mother places her hands on her father's 
shoulders. His head bent forward. Eyes closed. He seems tired. 
Her mother is protective and guarding, comforting through her 
touch. The painting holds a realization of an end, of fragility.

Where is she walking to and what is she repeating? What can 
be safely said is that this is a journey. A movement through time, 
back to what she left behind, processes of internalization and 
assimilation, learning and growth. She walks to and from herself. 

Sofie Berzon MacKie, October 2019
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unrest, builds up from painting to painting, descending into 
a hush. Creeping up slowly and infecting everyone, a silence 
full of awe.  Winter stormy skies. And the hidden is hiding. 
In the woods, behind closed doors and shuttered blinds. 
They are a keeper of secrets. In the painting itself the secret 
revealed in the houses, is the red color of the base layer. 
Exposed and glowing.

Last she applies cold tar. Letting it erase the painting as is 
leaks down. It is an act of defiance against her own precision 
and need to be accurate. She embraces the loss of control and 
unruly aesthetics. Jelin paints a layered sandwich. Red at the 
base, then the scenes from the kibbutz, on top the deliberate 
destruction. The red and the seeping tar, are one of the same. 
Layers of unpredictability, untamed and powerful wild impulses. 
On deeper observation the scenes are also wild. The sky is dark, 
the painting laden, a land of memory and illusion. Only partially 
real. Deep and far away. From that same place the tar seeps 
down, diffusing into the painting, erasing the layer of things that 
once where, the world into which she was born.

The color palette changes. Departing from the black. From 

the red she does not. How can she depart from herself? And 

in red she paints the figure of her father. Not her father as 

a young man, the one from her childhood. Her father at the 

end of his long life, to whom she said goodbye, and with him 

she lost a part of herself. There is a part of us that is kept with 

our parents, our first years that we cannot remember, being 

a man's daughter. Through the painting she says her farewell, 

processing the memory of that final departure.

The first layer now has a yellowish tone. In some cultures 

yellow symbolizes grief and mourning. What is this yellow here. 

It contains a sense of relief. Feeling lighter, it carries the weight 

of emotions and colors, the weight of heart ache. So we are not 

submerged. Her father›s facial features are painted with such 

accuracy. Love pours from each and every square of his flannel 

shirt. It  feels so soft. What does it feel like to paint the face of 

a person once so close to you, now gone?

as her personal one. Precisely and thoughtfully blending them 
together, creating an imaginary scenery. Fragments of moments 
fused together. Just like our memory I suppose.

Be‘eri is that of days that came and went. A place you cannot know 
unless you lived to see it. A young Kibbutz, a time of communal 
sleeping. The infamous period in our history, that was subject to 
much debate and writing, that of broken dreams of a society and 
ideal and progress. Her work is not about this. But those are the 
times. Her childhood years shaped by temporary housing and 
the children group, and her immediate family. Trees and simple 
paths, rural houses, woods heavy with the aroma of pine trees and 
sticky resin. Those can still be found here, despite the accelerated 
expansion and new buildings.

In her work more is hidden than known. The known is the visible 
scenery unfolding through her eyes. Who›s eyes are those? Young 
Ziva? "Ziva the Doll"? although they are images of her childhood, 
she looks upon them with mature eyes. Those are her eyes that 
are looking, you can feel it. And the red, potentially charged with 
unrest, builds up from painting to painting, descending into a hush. 
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A CONVERSATION WITH THE WORK OF ZIVA JELIN

Sofie Berzon MacKie

Red.
Black.
Dripping.
The landscape of the Kibbutz from days long gone, low built sheds, 
winding paths.
Trees.
Bare, abundant.
A sole water sprinkler, barrels. Not a person in sight.

First, the red paint is placed on the canvas. Jelin accidently 
stumbled upon it as things sometimes unfold, and it stayed and 
grew. What is that red that she places first? the color, beyond its 
cultural interpretations. What purpose does it serve? It is a painting 
by its own right. Filling the canvas. It is an urge. Then, she can 
breathe and begin the long, meticulous task of painting. The red 
is the first layer of her soul, almost. Just above the sub conscious, 
the place where conscious thoughts grow. On that layer she places 
memory. With a gentle hand, acutely sensitive to nuances of light 
and shape, she merges images from the Kibbutz archive as well 
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