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אל תגעו לי בחרדה
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במקום להשקיט ולהרגיע חרדה, האמן מבטא אותה, 

נותן לה קול. היצירה נותנת הקלה מהאש הבוערת, מהקושי 

והמצוקה. היא לא תמיד מנסה לומר משהו למישהו אחר, 

לא חייבת להיות רדיקלית או בועטת כדי לעשות את עבודתה, 

אבל היא חייבת להיות חופשיה. 

חרדה היא לא תמיד רגש ראשוני, לפעמים היא נגרמת 

מהשתקה של רגשות אחרים. החרדה שלנו מייצגת פעמים 

רבות את כאב ההגבלה והכלא החשיבתי והרגשי של היכולת 

והרשות לבטא את מי שאני בתוך הסביבה. לביטוי אומנתי 

של חרדה יש פוטנציאל לריפוי אישי וגם להיות קטליזטור 

לשינוי. אל תגעו לי בחרדה.

אל תגעו 
לי בחרדה
ן פורמן ו ור ד צר,   או

בתוך תרבויות הנשלטות על ידי תפיסות שוק-חופשי 

ופוליטיקה של הזרה, הפחדה והפרדה, ביטוי חופשי של 

הסובייקטיביות שלנו מאיים על שלווה הומוגנית. 

הוא מושתק וממושטר. הסוציולוגית אווה אילוז )2008(

מתייחסת לעולם הפסיכולוגיה כנוטה לשיתוף פעולה עם 

משטור הרגש והמרי: עוזרים לנו להרגיע, למתן, להשתיק 

את כוחות האש שבתוכנו, כוחות שיכולים להביא לשינוי, 

לדחוף לטרנספורמציה.  

כאמנים, אנחנו לא בהכרח מחפשים לתקן. לא את עצמנו 

ולא את העולם. אנחנו מחפשים לבטא. ברוך ובעוצמה, 

את היפה ואת המכוער. האמנות מספרת את החרדה ככה, 

בדיוק כמו שהיא. מרד בהשתקת הרגשות. אל תגעו בה.

היום, במדינת ישראל, ישנם ניסיונות תדירים להמתיק 

את האמנות בסוכרזית פוליטית, ולנשלה מתפקידה הבסיסי– 

לומר את האמת כפי שהיא, גם אם זו אמת מאתגרת, שואלת 

ומבקרת. דווקא היום אנחנו רוצים להיזכר בעובדה הבסיסית 

הזו. אמנות לא שייכת לממשל, אמנות לא באה להסכים או 

להנעים. היא קוראת תיגר על ניסיונות ההרגעה, ההפחדה 

והמשטור של חוסר שביעות הרצון, של קושי ושל כמיהה 

ויצר. אמנות נלחמת על זכותנו להיות חרדים. אל תגעו לי 

בחרדה.

גלריה מרכזית, בתחנה המרכזית בתל-אביב, היא מרחב 

חרדתי, פרוץ לשולי החברה ולאמיתות חברתיות לא נעימות 

שקל לנו להתעלם מהן, להשתיק את קיומן. דווקא מכאן 

הזמנו אמנים לתת מקום לביטוי של חרדה באמצעות אמנות. 

תראו לנו את החרדה שלכם. אנחנו ניתן לה מקום ולא נגע בה.



אמנית היוצרת בציור ובתנועה, חיה ועובדת 

בהוד השרון. לילך היא בעלת תואר דוקטור 

בנוירופסיכולוגיה. עבודת האמנות שלה 

מאופיינת ברב-שכבתיות, בעיסוק במתחים, 

קונפליקטים ופערים בין פנים לחוץ. היא 

מתעניינת במיוחד בחוסר שלמות. עבודותיה 

הוצגו בתערוכות בארץ ובחו”ל.
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Lives and works in Hod Hasharon. Lilac is 
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I ’ l l  dance for you,  acryl ic on canvas,  120x165,  2016

Putt ing on a happy face,  acryl ic on canvas,  125x104, 2016




