
 שלומית ברויר טבע דומם עם אבטיח/

  

שראשיתן זו  ות כלאיים חבוטות מעיןהלצ אדום בפנים ויש לו גרעינים של אבטיח? ,מה זה ירוק בחוץ

השגור עם התפוגגותה של דריכות האתגר  מחלצות עצמן ממבנה החידה בבדיחה בחידה ואחריתן

בדיחות הרוב ב המצויהממד הפרדוקסלי התוכני  ,בעת-בה .טמון בגוף השאלהההמענה  לאור הלוגי

ותו של המענה נמנע-אי. החידתיתות הקומית ושל התבנייחדיו  חיבורןת עם מבניסתירה ל הופך

 מה עושה מו, החידזו של המענה לַ אולי רק  ה, שמשתווה לאדום בפניםוהלשאלת הירוק בחוץ 

 ,"קומוניסטיים אבטיחים"כינוי הגנאי אך גם פוליטיים.  ,הולידה שימושים שיווקיים ופרסומיים שונים

תיקון של מקורו במחלוקת באשר ל ,ידי אנשי ימין פוליטי-על שוחרי איכות סביבה רדיקלייםל שניתן

, םכבר םאין תוכ האקולוגיסטים, אנשי ימין אלה . לטענתכדור הארץפני -על נזקי השינויים האקלימיים

   כלכליות.-חברתיות ,מות"אג'נדות "אדולחפות על  בניסיון מראית עיןחזותם ה"ירוקה" אינה אלא 

 ,לפרקים ,הואמבטה  ,בעבודתה תולדות האמנות עםלביא -אמיתי מתמשך שמנהלת טלבדיאלוג 

אופני  ,סוגות, של ייצוג, אסתטיקה בתמות שונות שעה שהיא דנה ,הומוריסטיאו  ביקורתי, רפלקסיבי

, "טבע דומם" סוגות עיקריותנדרשת לשתי היא  ,בתערוכתה הנוכחית .חוץ-יחסי פניםו הרכבה-פירוק

 בין, המערבית של תולדות האמנותהקנונית ממוקמות בתחתית ההיררכיה  לא אחתש ,ו"ציור נוף"

ממד של -בימוי סצנה בתלתב ,לחלופין ,באדריכלות נוף אומו כ. נרטיב ותנטול אחר שהןמ ,היתר

 ל גבו הצמידהאש ,ממדים-גדול פרספקס לוח התערוכה בחלל לביא-אמיתי מציבה ,"טבע דומם"

או  ותות הדוויזיוניסטיבודדהצבע המ נקודותל דומהב. צבעי אקריליקבמלאות  ואקום גומיות

לכדי תמונת בעין הצופה זה עם זה אף הם  יםזגתממלביא -כתמי הצבע של אמיתי ,ותהפוינטליסטי

 טכניקההיא את ה גםבסטודיו מזכירה העמלנית  מלאכת הכנתהש ,נוף מרהיבה של יער אירופי

מדמה פרגוד או הצבתו שמפוקסל, -כמווההמלאכותי  למרגלות היער. אימפרסיוניסטית הזאת-ניאוה

 , מנוקביםצבועיםיציקות גבס של אבטיחים  היא מפזרת ,שחדר לפנים החלל מן החוץגנרי נוף 

 ,זהה בעלי קלסתרכרותים  כראשיםאו  ככדורי משחק "מפונצ'רים" על הרצפההמתגוללים  ומחורצים

  . ליל כל הקדושים החלולים שלדלועים ה לשוגרוטסקית ה מקומית מעין גרסבכ, חסר הבעה



. מצד אחד, לבישום רכביםריח" "עצי קומפוזיציה צבעונית של לביא -אמיתי "נוטעת" ,בסמוך למיצב

שמות  תחתהנמכר  ,ייצור המונימזול תעשייתי מנעד אינדקסלי של מוצר סינתטי מדמה הקומפוזיציה 

הנחות ל הדיוויזיוניסטית ש מתייחסת לפרקטיקה, ומצד אחר ",בלאק פורסט"כמו  המרפררים טבע

    זו בזו על הבד, אלא בעין הצופה. תתערבבומ שאינןצבע 

מוקף וריח עצי של סינתטי ניחוח אפוף ב מתוך מאגר תמונות ברשת, וכס, שדימויו נהיער המלאכותי

 ,בחלל לביא מציבה את המכלול הזה-אמיתי .אובייקטים נוספיםובננות  ,גבס של אבטיחיםביציקות 

כזה  –ירטואוזי ווהריאליסטי החיקוי האת מראית העין הכוזבת של מודע במימזיס סינתטי  המירבה

התחרות  אודות, ראשונה לספירה, בן המאה ההזקן פליניוס בסיפורו המיתולוגי של ,למשלהמתואר, 

 .מציאותמייצג טוב יותר את הה ציורהיוס, על סשני ציירים, זאוקסיס ופרהַ  של

סמיכותם של האבטיחים (דומם) למרגלותיו של יער צפון אירופי (טבע) לא רק מדגישה את 

סוגת מהותה של  לגבינחת קלה -או אי תהייהאולי אלא מעוררת  ,הצבהמופרכותה הבוטנית של ה

חוברים זה לזה במושג כלאיים  אלה , שני מונחים סותרים לכאורהו"דומם" "טבע" .דומם"הה"טבע 

ישות עצמאית אלמותית. ככל עיגון לשוני, גם מושג ל ופךוהוגם מוות  אוצר בתוכו גם חיים , אשראחד

כה  כעין זה נעשהצירוף מילים כאשר  ,תרבותי, לא כל שכן-זה מקנה לאידיאה משנה תוקף חברתי

  .שגור עד שנדמה שאינו אלא תיאור של ממשות אובייקטיבית

הטבע הדומם המודרני, כז'אנר עצמאי המציג אובייקטים כגון פירות, קערות, גביעי יין וחיות שניצודו 

-בפני עצמם, ולא רק כפרטים בתמונות ז'אנר או בשולי סצנות דתיות, ראשיתו בשחר המאה השבע

 ,בתוך סצנה מבוימתכחלק מאסתטיקה של שפע ועושר עשרה. השגבתם של הדוממים הנייחים 

ים של משק הבית ותרבות השולחן, שימשה כסמל סטטוס למעמד הבורגני יגזרה מחייו הפנימשנ

   החדש שהלך וכבש עמדות כוח מידי האצולה השוקעת.

ן השאול מהאבטיח, המידיים.  המקודדימ סוגהבעבודתה את תכני ה רוקנתלביא מ-טל אמיתי

, חבוט על הרצפה , מתגוללהשולחןן מאצלה דומם "יורד" ההאינוונטר הנגיש והמוכר של סוגת הטבע 

 –והנשגב  ,לתנועה לפיכך ופךהדומם הנייח ה .ממדי-באובייקט תלתציור ל הממד ש-את הדו ובהמיר

במיצב בתנועת  תגלגלתמ אובייקט,שהופקעה לטובת העצמת ה סובייקטיבית,לארצי. הנוכחות ה



קץ -רוח ותודעת-שפלות כתיבותיותר משהן מ ,לגלות האבטיחיםוומבטיהן החייכניים של ג ,הצופה

   .מבטאות את הגרוטסקיהן  ,בציורי הוואניטסכ

 

 

 

  

 


