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... אשקפת עולם... או...אשקיף לאדמה...אשקף
קוביה שוהה באנונימיות לבנה
נכנסת לתוכה אישה
מפרקת את הרצפה
חופרת בקרקעית
דולה את האדמה מן התחתית אל תוך החלל הלבן
 מעצבת ויוצרת עם האדמה את,מעבדת
המקום
;מעין מעשייה שמזמינה אֶ ְׁש ַקף להתבוננות מדיטטיבית על יחסי אדם – אדמה
...אישה ואדמתה
Sensuous Earth קוביה אורחת מטזמניה מוקרנת
כמעגל המקשר יצירת בני אדם עם אדמתם
,בגבולות טריטוריאלים שונים ודומים
...רחוקים וקרובים כאן על פני האדמה

Porthole to the Earth…At the Portals of the World …View…
Anonymous white cube
‘a room’
entering this blank space,
a person
opens the floor, drawing the earth from its depth
Applying the earth onto; into this room
Sensing it, dwelling with it, creating with it
The raw natural source reveals itself transforming the space, turning it inside out
The physical relationship of human’s and earth/ on planet earth
Creates a place that is absorbed with the story of the act…

סוד שלום הבית
בית לעד נמצא בתהליך בניה
שלמותו
חייבת להכיל את מותו
שלמות בנין הבית
טמונה בהכרת חללו
חללם של דברים שהיו ואינם
וחללים הממתינים למילויים,
אלו הם חללי הדברים הנחשפים ונגלים במהלך התהוותם.
שלמות הבית מחייבת להכיל...לברך...לקדש את כל החללים
זהו קסם הסוד
סוד שלום הבית.
בינות חללים המתמלאים ברווחה נוחה
לבין תחושות שאינן מניחות של חללים שנותרו ריקים
אני לומדת לזרום עם זרמי חיים משתנים;
אני מוקירה את שבריריות ההויה;
וההכרה שהכל בר חלוף,
שצידו האחר של יום שלם מכיל את מותו
מצמיחה בקרבי את יראת השלמות.
(י.ד 7/2007 .אב תשס"ז)

The Mystery of the Wholeness of Home
Home is always under construction
Its wholeness includes holes
The holes of things that were and have died
And holes yet to be filled
These are the holes of things to be unfolded
in their process of becoming…
The wholeness of home has to include all these holes
and that’s the wonder of its mystery
the Mystery of Wholeness of Home…
Between holes that are comfortably filled
And discomforting feelings of holes that are left empty
I learn to flow with change;
I acknowledge the fragility of being and…
Ephemerality, I realise, is just the other side of the same sphere…
so I grow to honour it …
(D.Y. Sep, 2006)

