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וצורני תוכני קשר ביניהן ומנהלות בתערוכה שונים מוקדים בשלושה נמצאות דרויש דנה של               עבודותיה

שולט ובכולן ואפלה שחורה במונוכרומטיות מאופיינים והצילום הווידיאו עבודות שתי בהדרגה.             המתגלה

או יציאה יכולת ללא טרנספורמציה באותה כלוא דיוק ליתר או טרנספורמציה, שעובר נשי               דימוי

חומרי מתוך ומוציאה בוחרת שהאמנית דימויים של מקולאז' עשויים הווידיאו הן הצילום הן               השתחררות.

חדשה, זהות דרויש מייצרת שכבות של ארכיאולוגיה באמצעות וצילומים. סרטים של מייד"              "רדי

 מומצאת ואנונימית. בכל העבודות בולט יסוד חומרי המקרין טקסטורות שונות ומתעתע במידת ממשותו.

 

שלה המעגלי ללופ ובדומה לתערוכה כניסתם עם הצופים פני את מקדמת "Rear View" הווידיאו                עבודת

כשהמצלמה המסך מרכז את תופסת מאחור הנראית אנונימית דמות הסיום. נקודת את גם מהווה                היא

הרף לבלי משתנה גופה ורק ולילי, שחור אופק לעבר פונה מבטה זזה, אינה היא ובראש. בעורף                  מתמקדת

אבק בהררי ומתמוססים נפרעים המסודרים השיער תלתלי מתפרצת. געשית פעילות של למוקד              והופך

הסערה עם מעומתת הדמות של הסטטיות אפוקליפטית. התרחשות של למצע הופך כולו והגוף               וברזל

באחורי ההתמקדות יחד. שמותכים נפרדים עולמות שני כמו מסביב, השקט ועם גופה על               שמתחוללת

העמדת אופן את להזכיר עשויה היא מסתורין. יוצרת ומאידך והתבוננות חשיבה על מחד מצביעה                הראש

השחקנית של ראשה אחורי אל המבט נמשך שם ,(1958) היצ'קוק של "ורטיגו" בסרט המתחַזה                דמות

השיער מעיצוב גם נגזר מפורסמת סצנה לאותה הדמיון במוזיאון. דיוקן ציור מול הישובה נוַבק)                (קים

בין המעבר של האינסופית המעגלית הפעולה בעבר. לכאורה הנטועות הדמויות שרויות בו המתוח               והשקט

 גוף לטבע, מתעתעת ומהפנטת גם בחומריות שהיא מקרינה.

 

אפל. בחלל העומדת נוספת דמות לסירוגין ונעלמת מופיעה "Slave to the Rhythm" הווידיאו               בעבודת

וסלעי אחר למצע הופכים ומיד לרגע מתגלים גופה אברי בחשיכה, שמרצדת צללית כמו מבליחה                הדמות

נפשי-פנימי, במצב נוגעת דרויש מתמדת. והשתנות ודאות אי שקט, של מסתורין הטבע. מעולם               הלקוח

עליה. שנגזר מהשעבוד לצאת יכולה אינה שלידיה לשלשלאות ובדומה במצולות לכודה כמו              הדמות

מבעד ונעלמת מושגת אינה היא שני ומצד בה ולגעת הדמות את לתפוס ניתן שלרגע החמקמקה                 התחושה

 למסך כבד של קפלים.

 

נקודת חשוף. העליון גופה כשפלג שוכבת הדמות הפעם נראית "(Untitled (After Man Ray"               בצילום

לא בחלל הדמות את ממקמת דרויש .(Untitled, 1928) ריי מאן של צילום היא האמנית של                 המוצא

הגוף על הופעלה שאלימות נראה במצולות. שקע שכמו גופה עם ומתמזגים דגים חגים מסביבה                ברור,



מלבנית, מסגרת רנטגן. צילום המזכירה שקיפות של סוג עם מחוקות הפנים מינית. בתנוחה               המתואר

אותו. ללכוד ניסיון מתוך כמו הגוף את תוחמת הראש, על שמורם למחבט נדמית מצלעותיה                שאחת

עולה ואיום סכנה תחושת בצוואר. לולאה קשר ויוצר מעגלית בתנועה סביבו מתלפף ארוך חבל                ולבסוף

אפשרות ללא לופ ובתוך הרסני ברגע נתונה היא האחרות בעבודות כמו האונים. חסרת הדמות                למראה

 יציאה, שוקעת במעמקים ומוקפת בשתיקת הדגים.

 

 

 

 


