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  .ל ָהֹאֶרןַאְרָּבָעה ׂשֹוֲחחּו עַ 

  .ין ְוַהָזןהמ ִפי ַהּסּוג,יר אֹותֹו לְ דגְ ֶאָחד הִ 

  .ָרִׁשיםְּק הַ  ייתַתֲעִׂש ְרעֹוָתיו ּבְ גֶאָחד ָעַמד ַעל מִ 

  .ָכל ִמיֵני ָׂשפֹותִנים ּבְ רָ ֶאָחד ִצֵּטט ׁשיִרים ַעל אֳ 

  .ים ְוִרְׁשֵרׁשֶאָחד ִהָּכה ֹׁשֶרׁש, הֹוִׁשיט ֲעָנפִ 

  (דן פגיס)

  

חידת הילדים  .הפער והדמיון שבין העולם וייצוגו ציםמבצב ,אדום בפנים" ,"ירוק בחוץ תערוכההכבר משם 
בהקשר זה אולם  ,םהאופייניימתייחסת כמובן לצבעי האבטיח  ,, שהתשובה עליה כה ברורההמבודחת

 שלימים בתורת הצבע ועל אופן שימושםממחשבה על האדום והירוק כצבעים התערוכה מעלה מיד  שם
  זה.  שלזה  בסמיכות כטכניקה להעצמה והחרפה

הפתעה. את השחור והלבן הנזיריים  לביא מזומנת-של טל אמיתיהמאוחרות ה יתועבודאחרי  לעוקבים
עצים,   -אליו מתייחסת התערוכה הוא עולם הטבעשהעולם  ,לכאורהורעננה. מחליפה כעת צבעוניות טרייה 

הבונות את שתי העבודות המרכזיות  ותציאך רק לכאורה. הקומפוזי - פרחיםיער, אבטיחים, בננות, 
אך אין אלו יערות  - יער אורנים - . אלו שתי תמונות יערקבועמקצב עם גרידים נוקשים  ינןה ,בתערוכה

, מסתורין או אפשרות כלשהי גשם או היער השחור. אין בהם אפלהוגם אין בהם דבר מיערות ה ,לקק"
זיכרון של מה? יער? רקמה? ו עד להיותם דגם, גובלן, זיכרון. סתגננוה יערות שתורבתו האל ללכת לאיבוד.

  תמונה? שטיח?

או  נטליסטיימעט כציור פוכמפורק לנקודות צבע ציור גדול ממדים, לביא -יוצרת אמיתי באחת העבודות
. בעבודה מרוכזת קהוכנס צבע אקרילי שלתוכן ואקום שקופות מגומיות. נקודות הצבע עשויות מפוקסל
כגון הסתרה, הקטנה והבהרה. הציור  ,התייחסות לאשליות עומקתוך  האמנית את העציםבונה  וקפדנית

הצופה נע בין צע. על פני המהמופיע מושטח בשל הדגם החוזר  אך מיד ,דהר לרגע כציור פרספקטיבימז
 ?רנסנסהחוצה.  - נפלט אל פני השטחהוא בו שובין הרגע  ,הקוראת להיכנס פנימה, הרגעית האשליה
, ונידונה, כמשה רבינו, , על החוץבפנים. העין משוטטת על פני השטח-בחוץ, בחוץ-בפנים פופ? ?מודרניזם

  השקוף.  גומיכגושי הצבע הכלואים מתחת ל ,, לא להיכנס פנימהלראות מנגד

נגלית דוגמה מרהיבה מכוניות. לפנינו  לבישוםקומפוזיציה סדרתית של עצי ריח עשויה  ת יער אחרתעבוד
, צבעוני דפוססדר של ב נוגעים זה בזה ,במקומם, זקופים ומאוזניםנטועים העצים האחידים  בהשעל הקיר, 

להרחיק את  ,יתטבמאבק פא ,שנועד ,האורן נותר הריח הסינטטיו מריח השרף. המשתנה משורה לשורה
  יער. האורבני המתורבת דחק לחלוטין את הפרא הטבעי. -עיר ,עיר-ריח עשן המכוניות או הסיגריות. זהו יער

אמצעי להפשטה וצמצום עד כ כבר אצל מונדריאן שימש ,ישות מרובת כיוונים ופרטים העץ, שהוא
 .תפוחעצי תות ו - מהתבוננות בעץ ממשיאת דרכו האמנותית  החלרוחב. מונדריאן בלהסתפקות באורך ו

. ורעיוני צבעוני לאמצעי הופך אצלה, שחפץ, מייד-רדי וננת בעץ. זהו אובייקטמתב כבר אינהלביא -אמיתי
בדומה לחתימת בעל מפעל הסניטריה שאותה ( "עץ ריח: "המוצרשם על צמרתו את הוא נושא בגאווה 

, "תפוח ירוק"ריחו המיוחד:  שם - רש, מוטבע ייחודוובבסיס גזעו, בש. )דושאן על עבודתו "המזרקה"חתם 



מתוך האנונימיות  נגליםה ,וורהול מאת "מרק הקמפבל"(כטעמיו הייחודיים של  "עור" או "קוקוס" ,"מוןלי"
  .)הסדרתית

צבע וא המשותף להם ההש ,ריח ימשני סוגי עצ דיפטיך לביא-יוצרת אמיתי ,בלאק פורסט"" אחרת, בעבודה
אולם בהצבת עצי הריח השונים קומפוזיציה שמקורה דתי, בנויה מ הסברחמורת הכהה ושחור. העבודה ה

על  ,לאתר התיירות הפופולרי בגרמניההרחק שולח אותנו  שם היצירה. זה מול זה יש גם אירוניה ושעשוע
  מהקיץ הדביק והחם שלנו. מקום מפלט, גבול שווייץ וצרפת

בעל המתחפשים לאבטיח  גומימשחק משל כדורי  מדויקיםמהרצפה מבצבצים ראשי אבטיח. אלו העתקים 
הם "מפונצ'רים"  פיחות.ברמות שונות של נמופיעים  , מעין שאריות של משחקי ילדות,אבטיחים"פרצוף. ה"
-שנראה במבט ראשון כרדי ,הזה האובייקט הזניח .האוויר""יצא להם  :ן שלאחר גדולתםזמבומקובעים 

האבטיח, או בעצם וני גוונים של קליפת וג בעלאליסטי יציור ר יהעלותוצאה של יציקה מוקפדת  הוא ,מייד
חג על פי מסורת  ".ליל כל הקדושים. דימוי זה מתייחס לדלעת מ"שהתחפש לאבטיח קליפת כדור הגומי

פני מצוירים על חורי הפנים כאן אולם  .אל התוךהצצה פנימה, פשרים מאזו, העיניים, האף והפה חתוכים ו
סי, עם הקליפה השלמה והירוקה. האדום, העסיועל כן אשלייתיים. שוב נותרנו בחוץ  , כדור האבטיח

  הרטוב, החי, נשאר בגדר הבטחה. 

 ,בחדר מראותכדימוי או מושג עוטף את עצמו ומתקפל אל תוך עצמו או משתכפל  ןבהש ,ההכפלה וההכלה
 ,בתערוכהשמוצגת  ,90-שנות ה אמצעמ "בבושקה" עבודההלביא. -ביצירתה של אמיתי יםוצצ יםשב

  נבחן באופנים ובמופעים מגוונים. תפס מקום חשוב ונושא זה  ביצירתהשכבר בשלב מוקדם  מלמדת

 בעיצוב זולמודעות מצבור  זהו ציור מוקפד ומדויק שלאך  ,מייד-אף היא כרדינראית "בבושקה" העבודה 
מודעה זו הודבקה "( לבל ייתלו מודעות בניגוד לחוק . המודעה מזהירהברק-של עיריית בניוילים) ו(פשק

מודבקות זו כשהן  ,לביא מציירת את המודעות-אמיתי. ), נוסח המודעה"על מודעה שהודבקה בניגוד לחוק
  נחש הבולע את זנבו.ה ,. העתיד והעבר מלפפים זה את זה כאורובורוסהמכוח השאיבד זהרהעל גבי זו כא

מה משקף את מה או מה קודם  ,עולה השאלה"בבושקה",  אף הוא מכונהה, לום היחיד בתערוכהתצגם מה
נראית חדר מדרגות או מסדרון. על הרצפה  - חלל ציבוריבצולם הצילום ההעתק.  והמקור ומה ומה ,למה
של  תצלוםתלוי  ריהומאחעל הקיר  כתום.-ם שופע בגווני אדוםבתוכה זר ורדיו ורד גדול,בו מעוטרת  ואזה
מוצב , בתוך הצילוםש תצלוםבנבולים. האגרטל  שחלקם מגווניםבפרחים שופע פרחים זר  הבתוכו ואזה

שה ועליו מונחים שלו ,(המאזכר בצבעוניות ובטקסטורה שלו את דימוי האבטיח) ס אבן עגולעל גבי בסי
ביטויי כ התפוחים והפרח הנובלמופיעים , הפרחים. ממש כבציורי הטבע דומםתפוחים ונשורת מאחד 

מצבה?  ?מהי האבן עליה ניצב האגרטלופרחים. על רקע קצה יער  בתצלום מוצגניטס. כל השפע הזה וא
הפירוק  יאלפוטנצהודבק וצולם.  ,שהורכב פאזל למעשה ואה תצלוםשה במבט נוסף מתבהראתר הנצחה? 

  .נותר כאיום ,לפירורים , לשברים,וההחזרה לחלקים

, על מחוזות של זיכרון, ואסתטיקה"ירוק בחוץ אדום בפנים" היא תערוכה מושגית המעלה סוגיות על טעם 
יצוג, על מקור והעתק, אולם זוהי גם תערוכה של אמנית בעלת מלאכה, פועלת חרוצה יעל מציאות ו

על דיוק  ,וצקת ומדביקה. תערוכה על עבודת כפיים עמלנית ומאומצתמפסלת, י המציירת, מצלמת,
זו תערוכה שיש בה קריצה ושעשוע, פיתוי והתגרות.  נוסף לכךעל יכולת בריאה יש מאין ויש מיש.  ,וקפדנות

אילו , וDaumier)פני האבטיחים מתבוננים ביערות שעל הקירות כמבקרי האמנות בציוריו של דומייה (
מזקפת מתוך קליפתה  והאחרת כנשל מופיעות האחתהבננות, יצוקות ומצוירות בריאליזם דקדקני, 

  כאומרת לצופה (ככתוב בבקבוק ב"אליסה בארץ הפלאות"): "אכול אותי".


