
ליאורה חשין מתעדת תקופה מיוחדת ונדירה, 
תקופה של מגיפה עולמית. תקופה של חרדות 

וסגר של אנשים בבתיהם. תקופה לא קצרה 
ולא קלה, שיש בה גם קשיים ואסונות וגם 

רגעי חסד, רגעים משמחים ומוארים, ורגעי 
התכנסות פנימה וחשבון נפש.

והימים ימי קורונה הוא ספרה השביעי 
של האמנית ליאורה חשין, צלמת משוטטת 
המתעדת את חיי החומרים שמהם עשוי היומיום. היא הולכת אל 
הקרוב והמוכר שנושא בקרבו את מה שחלף ועבר, כפי שעשתה 

בספריה הקודמים.
הספר הוא על הליכה וגילוי, על שוטטות ועל שהות, על הוויה 

ועל קשב. חשין נמצאת במצב מתמיד של תנועה, חיפוש אחר 
סימנים שהזמן גרמם. זוהי הליכה ללא קוצב זמן, ללא מטרה, 
חשין אינה הולכת אל, אלא סביב. סביב הבית, סביב השכונות 

הסמוכות לבית. היא נמצאת בסביבה.
אם התנועה היא הדינמיקה במרחב הדרך, הרי חוסר ההתערבות 

הוא המהות שמשלימה אותה. חשין מתעדת את הדברים כפי שהם, 
לא נוגעת ולא מביימת. היא מניחה לדברים להיות מה שהם.

ספריה הקודמים

2009 ,Befriend Your Demon - אמנות רחוב בתל אביב
2012 ,Do Not Disturb - אמנות רחוב בישראל

פירורים, 2010
על הדרך, 2018

משערי חסד לשערי משפט, 2018

These Were the Days of Corona documents a rare and 

unusual time, the era of a world pandemic. The period of 

fear and lockdown as people hunker down in their homes 

is neither short nor easy. Cheshin’s view focuses not only 

on times of troubles and tragedy but also on moments of 

charity, joy and enlightenment, seeing this as a time for 

introspection and reflection.

This is the seventh book by the artist Leora Cheshin, 

a wandering photographer who documents the materials 

from which everyday life is made. As in her previous 

books Cheshin goes to the near and familiar that carries 

within it what has passed.

The book is about walking and discovering, wandering 

and staying,  being and attentiveness. To be on the way 

is to be in a constant state of movement. This is the walk 

without a timer or target board. Cheshin walks around, 

and not to. Around the house, and the neighborhoods close 

to the house.

If movement is the dynamics in the space of the 

way, then the lack of intervention is the essence that 

complements it. Cheshin documents things as they are, 

not touching, not directing or moving. "Zero action," as 

it is called in the world of Taoist thought. She allows 

things to be what they are.

Leora's previous books 

Befriend Your Demon - Tel Aviv Street Art, 2009

Do Not Disturb - Israel Street Art, 2012

Perurim, 2011

On The Way, 2018

From Sha'arei Chesed to Sha'arei Mishpat, 2018
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והימים ימי קורונה 

באביב של שנת 2020, בימי הקורונה, יצאתי כל בוקר להליכה 

במאה המטרים הקרובים לביתי ולעיתים אף הרחקתי למאה וחמישים

ומה ראו עיניי? 

הכבישים הראשיים היו ריקים מאדם וממכוניות. ריקים לחלוטין

ראיתי מודעות רבות בנוסחים שונים על נוהלי הכניסה לחנויות

היו הוראות בטיחות והנחיות לקהל

והיו מודעות לטיפולים בחרדות, דיכאון ובעיות שינה

היו כפפות ומסיכות זרוקות על הכביש, על המדרכות ובינות לצמחים

היו מודעות של מי שנטרפו מדאגה בשל שכר הדירה, המשכנתא והחובות

היו מתפללים בגינות, ברחובות ועל המרפסות וקולות התפילה 

והשירה נישאו למרחוק

היו ספסלים מכוסים בצמחים. צמחייה כיסתה כל חלקה טובה

היו פרחים יפיפיים שנועדו לייצוא, ונמכרו במחירים נמוכים

היו גילויים של נדיבות ושל מעשים טובים ומרגשים למען הכלל

היו שהציעו להביא מזון ותרופות, או להוציא את הכלבים לטיול

היו תמרורים שנפלו ונעקרו ונותרו בנפילתם



היו הודעות על שריפת החמץ

היו הודעות לקראת יום השואה

והיו דגלים ליום העצמאות

היו ספרים שהושארו על מדרכות

והיו רהיטים שהושלכו בניקיונות 

היו בקבוקי בירה קורונה למכירה 

היו מכוניות ששימשו מגרש משחקים לעורבים וליונים

צמחי מעזבות עלו במדרכות, ולא נעקרו בידי הגננים 

נפרשו דוכנים למכירת חומרי חיטוי, מסיכות וכפפות 

בכל מקום נראו שליחים שהביאו חבילות לתושבי הרחוב

וכל אותם ימים פרחו פרחי הבר 

ולבלבו בשלל צבעים הפרחים בגינות 

והטלפון הנייד שלי תיעד את מה שראו עיניי

ונזכרתי בקללה הסינית העתיקה שליוותה את הביאנלה בוונציה

רק חודשים אחדים קודם לכן - 

MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES

והימים ימי קורונה

















































































People put up notices offering to do medication and food runs

There were traffic signs uprooted, toppled, remaining still where they fell

There were notices about burning chametz

There were notices about Holocaust Remembrance Day

And there were flags for Independence Day

There were books left on the pavements

And there was furniture strewn about, thrown out of the houses

There was Corona beer for sale

There were cars that became playgrounds for pigeons and crows

Wild plants took over passageways, and were not pulled out by municipal gardeners

Everywhere there were delivery men carrying packages to neighbors

And all these days wildflowers bloomed 

And garden flowers flourished in so many colors 

And my cell phone documented all that my eyes took in

And I thought about the old Chinese curse I had seen in the Venice Biennale 

just a few months earlier MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES
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These Were the Days of Corona

In the spring of 2020, the days of corona, I went out every morning for a 100-meter 

walk close to my home. Sometimes I would even walk as far as 150 meters

And what did I see?

The main streets were empty of man and cars, and entirely deserted

I saw various announcements stating new procedures for entering stores

There were safety instructions and directives to the public

There were notices offering treatment to anxiety, depression and sleeping problems

There were gloves and masks discarded on the road, on sidewalks and in gardens

There were people praying in courtyards, streets and on balconies, and the beautiful 

sounds were heard all around

There were those consumed with worry full of despair in the face of the rent, 

the mortgage bill and debts

There were benches covered with plants, with vegetation creeping everywhere 

There were gorgeous flowers which were meant for export on sale

There were acts of generosity and heart-warming acts of kindness within 

the community 
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To David 
For the quarantine we shared
and for our 50 years together

Leora Cheshin
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These Were the Days of Corona documents a rare and 

unusual time, the era of a world pandemic. The period of 

fear and lockdown as people hunker down in their homes 

is neither short nor easy. Cheshin’s view focuses not only 

on times of troubles and tragedy but also on moments of 

charity, joy and enlightenment, seeing this as a time for 

introspection and reflection.

This is the seventh book by the artist Leora Cheshin, 

a wandering photographer who documents the materials 

from which everyday life is made. As in her previous 

books Cheshin goes to the near and familiar that carries 

within it what has passed.

The book is about walking and discovering, wandering 

and staying,  being and attentiveness. To be on the way 

is to be in a constant state of movement. This is the walk 

without a timer or target board. Cheshin walks around, 

and not to. Around the house, and the neighborhoods close 

to the house.

If movement is the dynamics in the space of the 

way, then the lack of intervention is the essence that 

complements it. Cheshin documents things as they are, 

not touching, not directing or moving. "Zero action," as 

it is called in the world of Taoist thought. She allows 

things to be what they are.

Leora's previous books 

Befriend Your Demon - Tel Aviv Street Art, 2009

Do Not Disturb - Israel Street Art, 2012

Perurim, 2011

On The Way, 2018

From Sha'arei Chesed to Sha'arei Mishpat, 2018
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