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The Seventh Year

Every seventh year since the creation of the world a person is commanded to give 

up his material assets, loosen his grip, and release them. Shir Lusky's works evolve on 

the axis between possession (Heb. shlita) and concession (Heb. shmita, also denoting 

fallow year), between exerting control and letting go. Like the meek of the earth 

and the animal of the field, she gathers all that was left and dropped, garnering that 

which was forgotten and storing it in her den for rainy days.

The end of a rope, two rope ends, a round ball, iron struck while hot, a fifth wheel-

all these and more are cumulated in a jumble. When the pile threatens to spill over 

and seems out of control, Lusky takes the reins back into her hands. She selects, sorts, 

empties, and removes, leaving only the necessary minimum. She responds to a voice 

from the recent past, to the ethics of modesty, to an ancient tradition of frugality.

When the pile is diminished, the space is revealed in its nakedness. The sun beams 

cross the den. There is not longer darkness over the abyss; let there be light. Lusky 

bravely inserts her hand into the bowels of the dark chamber, turning it over as if it 

were a wool sock, to transform it into a space illuminated in white. In the white cube 

everything is ostensibly laid bare and nothing can be hidden, but Lusky is drawn to 

the dark corners, too; the secret is equally essential to her. Her objects strive to 

hide from the scorching, blinding sunlight; they draw into themselves, covering 

themselves with shadows. This is the only way she wants them.

Lusky's works position us, the viewers, between light and darkness, between positive 

and negative, revelation and concealment, heaven and hell. In this limbo we are 

called upon to long for the sweet taste of the fruit of the Tree of Knowledge or, 

alternatively, to repress its bitterness, to be naïve or over-conscious, to aspire for the 

infinite or come to terms with our ephemerality.

Uri Gershuni

שנת שמיטה 

בנכסיו אחיזתו  את  לעזוב  אדם  מצּווה  בראשית  ימי  מאז  השנים  למניין  שביעית  שנה   בכל 
שליטה  שבין  הציר  על  מתהוות  לוסקי  שיר  של  עבודותיה  להרפות.  שליטה,  לשחרר  הגשמיים, 
וכמו חיית השדה, היא מלקטת את כל מה שנעזב ונשמט, אוספת  לשמיטה. בדומה לעניי הארץ 

את מה שנשכח וטומנת במאורתה לשימוש בִעתות סגריר.

ועוד  אלה  כל   – חמישי  גלגל  חם,  בעודנו  בו  שהיכו  ברזל  עגול,  כדור  חבל,  קצות  שני  חוט,  קצה 
 נערמים בערבוביה. כאשר הערמה מאיימת לעלות על גדותיה ונדמה כי אבדה השליטה עליה, או אז
מחזירה לוסקי את המושכות לידיה. היא בוררת, ממיינת, מרוקנת ומחסירה, משאירה אך ורק את 

ההכרחי. היא נענית לקול מן העבר הלא רחוק, לאתיקה של צניעות, למסורת קדומה של דלות.

עוד  אין  המאורה.  את  מפלחות  השמש  קרני  במערומיו.  החלל  מתגלה  הערמה,  מתמעטת  כאשר 
האפלה הלשכה  קרביי  תוך  אל  באומץ  ידה  את  מכניסה  לוסקי  אור.  ויהי  תהום;  פני  על   חושך 
גלוי,  הכול  כי  נדמה  הלבנה  בקובייה  בלובן.  מואר  חלל  לכדי  צמר,  גרב  הייתה  כמו  אותה,  ומהפכת 
החפצים לסוד.  זקוקה  היא  האפלות;  לפינות  גם  נמשכת  לוסקי  אולם  דבר,  להסתיר  ניתן   ולא 
מתכנסים ומשתבללים,  מתקפלים  הם  והמסמא,  הצורב  השמש  מאור  להסתתר  מבקשים   שלה 

אל תוך עצמם, מתעטפים בצללים. רק כך היא חפצה בהם.

עבודותיה של לוסקי מציבות אותנו, הצופים, בין אור לחושך, בין פוזיטיב לנגטיב, בין גילוי לכיסוי, 
או הדעת  עץ  פרי  של  המתוק  לטעמו  להתגעגע  מוזמנים  אנו  זה  בלימבו  לגיהינום.  עדן  גן   בין 
להדחיק את מרירותו, להיות תמימים או בעלי מודעות יתר, לשאוף אל האינסופי או להשלים עם 

סופנו הבלתי נמנע.
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