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"I'll show you life of the spirit, I'll show 

 you!" 
 

 בריצתו, כל בתת מקלע -קוצר( ון גודמן'ג), מטורףה סוכן הביטוחהצרחה של 

 ,אחר הסופר

של " בארטון פינק".                עולה בלהבותמלון השל ה יבמסדרון האינסופ

 .האחים כהן

 

 0202ספטמבר  6

 

 

 

 

 

 

משהו הכרחי . בעוצמה. חיים של מישהו נגעו בי. בתערוכה של אלי חשתי צריבה עזה   
ב היה לו זה משפט הפתיחה שטו, והאמת. זה מאוד יפה. לעושה נודף מהעבודות האלה
  .מדברים כי...אבל מדברים. להיות גם משפט הסיום שלי

 
הפלקטים בהדפסות צבע ; בדפוס ישן, או לא פתאום, על מדשאת מובי נזכרתי פתאום

וזה כבר  -אני זוכרת . וגרם לנו לאהוב, אלה שרפי לביא כל כך אהב... איומות על נייר זול
ואיך יום , כותרת ברזל באמנות הישראלית, אקי גליל תופיע כשחרזאדה ברמלה'שג -לנצח 

תראו איזה יופי "ואמר , עוד לפני שהוא הדביק אותו, אחד הוא נכנס עם הדדו הירוק ביד
 !". ל בירוק בקבוק"מדים של צה; זה
 

פורטרט מפורסם של ),שמן-של ציור-של צילום-הדפסה, אגב, היה' דדו': בעניין אלי
הודפסו ! אמנות לעם; "ידיעות"או , "מעריב" של, היה מפעל תרבותי כזה(... לבנון

תרגומים דיגיטליים של -התרגומים ורה... הוגי הציונות וגם אולד מאסטרס, ים"רמטכל
פוגשים אותי , סוג השרשור המושך את ליבו של אלי, ציורי שמן של סימנים דגיטליים

היא כאן , יההסטי, ההסטה. שעורר לביא, בצורה לא בלתי דומה לסוג החיכוכים וההזרה
במודל של סוג מסוים מאוד של  -ועוד לפני כן , עשייה, מדובר בפעולה. קרקע העבודה

פופי ביסודו ; מה יעניק לו את סוג החיוניות שלו, על מה ייצר אותו, מחשבה על דימוי
. סריקות ולפוטושופ, המודל הזה לא משתנה משעברנו למסכים, כעיקרון. 'ונעוץ בקולאז
; זה כוח הדיבור. הוא הרעיון' הטקסטורלי וכו, הכרומטי, שהקלקול הצבעוניוהעיקרון הוא 

הסטיה מתחילה לדבר ' מרילין'וגם בזה של ' דדו'גם במקרה של . של הסטייה' אמירה'ה
, נוצר הדיבור מבעד לפילטר, כלומר, ציורים, בין תצלומים/מכוח ההשוואה אל( לֵהראות)

ועוד , ועוד אחד. ימוי ידבר מבעד ליחסיו עם עוד דימויהד: 'נוסחה וכיוצב, מיסוך, כלי שני
הכליאה בשרשרות מסמנים  -הביאו לאמנות את הטקסטואליזם  62-שנות ה... ועוד

דהרנו כקמיקאזה עד , מפה... לא היה שם מעולם: דועך או, כשהמסומן הולך ומחוויר
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חיסול ', 'יוצבוכ', עזה המידתית', 'רצח רבין לא היה'ו', מלחמת המפרץ לא הייתה'
 . 'מות האמת'ועד ' המציאות

 
. אלי הכניס את עצמו אל תוך הלוגיקה של הפילטר ברגע הנוראי של התרבות שלנו עכשיו

שכבר מזמן מחובקת , בהפלצה של הפילטריזציה הזו, המעשה האמנותי שלו כרוך בעיבוי
יתה שם קודם הי, ואולי הפוך, לאמנות' מחוץ'עד חנק בכל מערכות ייצור הדימויים ש

כדי להשמיע את המפלצת או המפלצתיות שצומחת ' הפלצה'אני בוחרת במילה . לאמנות
דימוי משוקף על עצמו בעוד ועוד , מיני רישות של תרגום על תרגום; משיטות העיבוי שלו

ומתוך כך גם מעורר , פרטים מוגדלים של אותו מעשה שכוחו היצרני הוא מכניסטי ביסודו
 . י שבמוטציה מכאנית מחקה את האורגאניהאוטומט; פלצות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ַאן-ִמיזבמידה מסוימת ניתן לכרוך יחדיו את פרוצדורות העיבוי תחת פרנציפ גג של ה

הוא השם (  בצרפתית) mise en abîme, ַאִבים-ַאן-ִמיזה? מה מיוחד בפילטר הזה. ַאִבים
התרגום המילולי של שם זה  .של סוג השיקוף המתקבל כשמעמידים מראה מול מראה

ברגרסיה אינסופית של עיבוי , של תהום כזוגידולה .  'להיות מושם בתהום':הוא
משטיח כל עומק ומבטל כל פרספקטיביות , ...המראה של המראה של המראה; עצמי

תורם , סכמת על של סוג שיקוף, כרדוקציה כוללת לגישה. באמצעות הפרספקטיביות עצמה
אף כי גלוי שהעבודות מגלמות תהליכים מורכבים , עבודתו של אלי לחשוב כך על כלל

היא אולי השם הפרטי , עבודת מפתח של התערוכה מבחינתו, עבודת הדלי. ומגוונים יותר
 . של שטיחות תהומית כזו
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 :הנה משהו שאלי סיפר לי עליה
זה מתחיל "הייתה בעיתונות פעם כותרת משפילה 

החלו " המדידות מאז החלו"אז ... "בספונג׳ה
בהדגמה של מה ריק תמיד ומה מתמלא , בספונג׳ה

הדלי הוא  . בלי סוף ומה היחסים בניהם בעיקר
מרגע שנכנסתי למערכת . העבודה הראשונה בסדרה
בציורים . ממדית -החוקים של מילוי צורה דו

לס התחלתי לחפש איך הפעולה 'שהצגתי בלוס אנג
ורות סגורות הזו עובדת במציאות על אובייקטים וצ

כ כבר חשבתי במה אפשר למלא "אח. ופתוחות 
, דברים ואילו יחסים אני יכול או לא לקיים בין הכלי

 -בדלי . להיקוות, לתכולה, האזור הקעור -המיכל 
, יותר מקערה... כנראה הוא כלי הקיבול שלי' לי'ש

הבנתי שאני יכול לעשות את זה אם  -כד או ארנק 
בתי את זה שהמילוי במים ואה, הוא מלא מלכתחילה

ברגע  .מייצר את הפאות שבהן ניתן לייצר היקוות
יש רגע ), וצולם, שזה הובן וצויר ממש על הדלי

ואלו , משמעותי מבחינתי שרק הכתם הפיזי המצויר באמת על הדלי מתמוסס לתוך המים
 אם הפאות של הדלי: עלה גם חוק הגזירה השווה(. הדוגמים ממנו חופשיים ושרירים

ואת הצורות שיצרה , אז מילאתי את הבלטות ברקע. כל דבר בר מילוי ימולא, ממולאות
לקראת ההצבה היה לי ברור שאם דגמתי את מילוי משיכת הצבע הלבן שבתוך הדלי . הידית

 .אני חייב לשחרר אותו גם לרצפת המוזיאון, והעברתי אותו לסביבת הפורמט
 
 

אפרופו הדלי שלא 
 מתמלא או מתמלא עד

' רק'שהוא , אינקץ
או נטול , תחתית
פעם שאלו את : תחתית

למה . רפי על הדיקט
תשתית הציור שלו היא 

: הוא ענה? דיקט
, הדיקט זה פאקט"

ומה קורה כשהציור מצטמק לשטוח . זה דפק לי באוזן בתערוכה של אלי!" ופאקט זה דיקט
. 'ראש בקיר'-ואנחנו , אההלכה המר? ַאִבים-ַאן-ִמיזהן זה העומק המושטח לאפס ב, מדיקט

מבחינת שרשרות ושכפולי . פני השטח המשקפים של המים בדלי: או. בעצם...בזכוכית
של ההתנפצויות ', מפעיל'היא ה', גורם'ההשמה בתהום כזו היא ה, תרגום של אלי/הדיגום

, בלי זין, בלי רגליים, בלי ידיים, חורים -עיניים ; והשברים וגם של החורים הפיזיים
כולם מיני תוצרים ובדלים של אשליות , תערוכה הזו מלאה בהם בכמה וכמה גרסאותשה
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אבל נתון בין ( ועבודות אחרות' ארלי וחצי'צ'ב), היא נתון מובלט, אגב, המזרחיות. עומק
והיא אספקט של עניין , כבדל בין שאר הבדלים במערך הזה כולו, וכזה אף מקומה, נתונים

נטול , ואשר קשור באותו עולם חסר מידה וחסר מידות, רסאליאוניב, קיומי ונוקב בהרבה
גיחוך /זה ההולך ומתערער לנו מול העיניים שהוא בתשתית הייאוש, עויין סירגול, סרגלים
 . התבוננות מפוכחת אני מעדיפה לקרוא לזה. של אלי

 
טב  -דפוס; עד לִמְפַתח של הפסבדו תבלוטַאִבימי -ַאן-הִמיזהוא גורר את הפרדוקס  -דפוס, ל 

בנייה ממשית בחלל התצוגה ובנייה של חלל ; בר מגע, ועד נפח ממשי, שמחקה חומר
אז גם , אוקי'אם בקצה הלוגי של שיקוִפיּות המסמן הֵריק עומד לו ה: כלומר. התצוגה עצמו

באותה , באותו מקום, אז שם', מספיק הכול בדפוס, פיסול הפיזי/לא צריך את הציור
שם ממתינה עובדת , לפחות. אולי. סיכויו. מחדש. בת גם אפשרות המגעאור, איתה, שלילה
הצורך באמנות כאשר לאף ; הצורך שלנו בהם, צורך קיומם, של פיסול, של ציור, קיומם

 . אחד כבר לא ברור מאיפה היא מצליחה להשחיל את עצמה
 
 

 :עוד רגע אחורי על המדשאה של מובי
בירוק הסוטה לאיזה ' דדו'בין ה( ?איחוד לבבותו)היה איזה פוטנציאל של גאולה , אז

וביתר ... קודש הניסית שלנו'סיכוי תרבותי לארצַ ... ד.ס.מייסטר שנראה כאילו צייר תחת ל
', מקורר'שבין גנרל ישראלי ; הייתה תחושה מסוימת של שליטה בעניינים: כובד ראש

לפחות אפשר לומר . נסתדר פה לא רע בפינה הימתיכונית שלנו', מחומם'לציור צרפתי 
אפשר היה לחבק . שהטכנולוגיות המגושמות שעליהן הסתכל רפי לא היה בהן איום גדול

, פוליפוניות מדהימות על מבנה שכבות אפסיאז נוצרו קומפוזיציות . האמנות אל תוךאותן 
על הכלום של הדיקט מאפיקים עם הפלקטים , באך :במשקל נוצה, רזה עד שקוף
זה . הוא כבד כמו עיר קורסת. כליל. אלי חיסל, ללויה הבארוקי של רפיאת הה. והשרבוטים

אלי כבד .  גבס כל כך כבדה' לא להאמין איך תערוכה שרובה ניירות וקצת קרטונאז
 . מאיים על אמנים/הגבול הכי שנוא, על גבול הקופירייטריות, עד חריקה... וליטראלי

 
. לא ספרו אותו. ונס לא דיברו איתו'כשראושנברג וג, זכור איך זה היה עם וורהול

', ארטי'הפארודיות היא , כצורה. פארודית, הליטראליות של המהלך שלו נראתה וולגארית
אתה ואני : כאשר ההסכם היסודי ממנו היא נהנית הוא, במובן זה וולגארית, אומנותיות יתר

ע משהו שאותו מאני יוד, כרוך בכך שהאמנות מתחילה מידיעה. 'יודעים יותר טוב מצד ג
כמעשה של , זה נתיב שעשוי להוליך להבנת האמנות ככלי ביקורתי. עלי להגיד למישהו

צוחק 'מאלה שחשבו שהוא , וגם מרפי. וזה אחד הדברים שגרמו חלחלה מוורהול, ביקורת
.  ל המקודש"או על צה( כמו אבא, שהיה נערץ אחרי מלחמת ששת הימים כמו אל)דדו ' על

דוב הציג במאמר נרחב את וורהול ואת בויס כמבקרים עזים של הפאשיזם טיירי דה , למשל
את רפי ואת גרבוז רצו ... הראשון זונה והשני ליצן רומנטי... מן סטיריקנים. הקפיטליסטי

   .למשל', שמאל'להבין כאן כקולות ה
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היא עבורי שאלה עקרונית על עצם , וורהול-רפי-אלי, שאני מייצרת כאן' שילוש'ה
. ובונה על שרשורו, יצירה שמתחילה מפילטר; קודם של דימוי עשוי מדימוי ההתפיס

( בגלל השרשור)מציב קשר הדוק בין הפטישיזציה של הדימוי ַאִבים -ַאן-הִמיזבהקשר זה 
 . ערנות פוליטית אקוטית שמתגלה גם אצל אלי בברור, שלו לפאשיזציה

יהיה אבסורד וחסר מצפון . חברתית-תזה לא שאי אפשר או לא צריך פריזמה פוליטי, על כן
מקרה של אמן שאמנותו  -בכל המקרים הללו וגם במקרה של אלי , אבל. לטעון דבר כזה

מה שחריף עבורי  -' אל תארגנו לי שום מיקום ושום מפלגה שהיא'ממש מקפידה להודיע 
', רתביקו'למה שאנחנו מבינים ב, או פשוט זר מעצם עצמותו, ואכן במידה עצומה מהופך

 :הוא זה
את פניו ,  לא יותר מאשר לשנייה קלה, לשנייה קלה, התדהמה העצמית של האמן המגלה

דווקא בתוך מוצרי , מאוקלמים מצוין, מאוקלמים להפליא, את זמנו, את זהותו, שלו
, להיתבע ברצינות, הטכנולוגיה שמגלמת את הנתק המקסימאלי מכל מה שיכול להיחשב

ל "ּ רמטכבְ , השחרזאדה מרמלה, אקי'ּ גבְ להיות לא מול אלא  :מחשבה או רגש, כפעולה
רק . ּ תהום שגם דלי פח עמוק מדי מולהבְ , ּ מרילין הלנצח משופצתבְ , בצבע הסוטה

הכול מחדש נראה בלתי מובן . כי זה מתנדף כמעט בו ברגע שזה עולה כאפשרות, לשנייה
 . בדלי, אלילהב, ל"ברמטכ, בזמרת( אפילו)אנחנו מאבדים אחיזה . לחלוטין

 
אני מזכירה את העניין האחרון משום שטכנולוגיות השכפול נעשו הרבה יותר מאיימות מאז 

. בחיק האמנות  together high&low, נראה לי שגמרנו עם חיבוק הטנגו. רפי ווורהול
בפארסה של שוליית הקוסם בה . התחושה היא שאנו מאבדים כל שליטה שהיא בעניינים

 . ם הולכים וגואיםהמי, אנו חיים
בהכפלת . כטריק יסודי נפוץ של הפרסומת ַאִבים-ַאן-ִמיזהיסטורית שימש ה, צריך גם לזכור

-ַאן-ִמיזהתהומיות הריקה של ה. מוצר לאינסוף הושגה עבורו אבסולוטיות בחלל ובזמן
כך הובטח לקונה פוטנציאלי שהמוצר . כל גיאוגראפיה ועת, מבטלת כל מקום שהוא ַאִבים

את  ַאִבים-ַאן-ִמיזאלי פורק מה. שיש ושיהיה, שהוא רואה בפרסומת הוא הכי טוב שהיה
בכך מפריע קצת לטקסטואליזם . עד פיזי -הניפוח , בכוח ההפלצה, האבסולוטיות שלו

 ? מה זה גבול המגע הזה, מה זה אומר. הפרוץ לאינסוף שלו
דיגיטליות המתקדמות של הדפוס הטכנולוגיות ה. יש מה שהוא סתמי ויש מה שהוא סתום   

מרצפות את , שלהן HD-בכושר ההפרדה המטורף של ה, והשכפול בשפעה המזויפת שלהן
, הדרך בה אלי מפעיל אותן מובילה אל מה שסתום בה. במטומטם הגמור, העולם בסתמי
. כמו מול חידת טבע, טכנולוגי כמו מול טבע-במובן זה הוא נעמד מול הסופר. בטכנולוגיה

... באיזה חתיכת נייר מודפס בצבעים גועליים,  להרף עין, תדהמה הזו כוונתי בגילוי פניךול
 .זה די מזעזע. כוח. כשיש לה, אבל זה כוחה. אמנות זה דבר מוגבל מאוד
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 :עדיין על המדשאה של מובי
-מי הרים פה ברצינות את הכפפה של ה: מתוך התחושות הללו שאני מעלה אפשר לשאול

discarded objects  ,כמעט לבדו בהתעקשות . אלי הרים אותה? של פסולת ואשפה
אבל איזו תחושת , אצל רפי, לא היה כחול. שמים: תחשבו. לשמר את הבנאלי במימדו

לבבות . אכלנו אותה? אצל אלי. מלאכים שמנמנים של רובנס עלו מהדיקטים; תכלת בשפע
בות כאצבעותיה הכעורות של שרה נבו, צורות פרימיטיביות -הפוקסיה האיומים האלה 

מסך , תקליט מקולקל... הם משתכפלים כאן עד אינקץ -נתניהו מכיירת אותן באוויר 
, בסהרוריות שיכורה של שכפוליהם, לבבות אלה... אפסות תהומית.. תהום אפס... תקוע

 ,אותה אלי מוריד על ראשנו במפץ ביירותי -לא של קפלה  -עולים עד לתקרה אבל התקרה 
ואם יש חלון . הכול סתום. לא אין שמים. עם כל הפלט הדיגיטלי המחריד בכיעורו הסכמטי

אנחנו נחנקים . אנחנו באחד המעגלים הגרועים של דנטה. אנחנו בהצפה. אז הוא מלא מים
אלי תוהה על . נגררים על ספיראלה מהסטודיו למוזיאון ובחזרה לסטודיו, בתוך הקומדיה

עצם מטרותיהן , פיין ההדוניסטי של הטכנולוגיות עליהן הוא מסתכלהניגוד המפחיד בין או
אם להתנסח דרך , של מידות. הדוניסטי של שיקולים אתיים-לבין אופים הלא, ההדוניסטיות

? "מה מעבר לטכנולוגיה טהורה: "כאן, יהודית, שולם שעבורו זו גם שאלה ספציפית
מעבר לטכנולוגיה טהורה היא כמובן השאלה על מה (  290' עמ, עוד דבר, גרשום שולם)

 .מול מה שלא יודעים. מול חסר הפשר, השאלה על מהי העמידה מול הסתום
 

אבל נראה שזה , דפוס -הכול , יש וידיאו ופסלים, כן. הציור בתוךאני אוהבת איך אלי חי 
 עם הזיכרון. במקום. ונוגע בי איך הוא חי בבית. ראש של צייר... הציור בתוךקודם כל 

עם יצירות , איך הוא מתכתב עם שפות ויזואליות. הפעיל. היצרני. הפלסטי הגדול שלו
הכי . מרוויח את לחמו הפלסטי בשדה, עם זמנים, עם קולגות מקרוב ומרחוק, ספציפיות

על הסיאוב ועל , בצורה אקוטית, הפשטות בה האמנות שלו מסתכלת מחדש: חשוב
אלה שהאמנות שמיוצרת בהם בקושי , שלנוהפרגמנטציה ההולכת ומסתבכת של החיים 

 . יש בשבילה, סירת גומי לפליטים
 

נזכרתי שוב באנדי וורהול מצהיר איך הוא אוהב , גם זה במדשאה הצמאה של מובי, ואז
וכמה בירה היה עליו לשתות בשביל להצליח , אחת-אחת, וחרד לכל קופסת ברילו לחוד

בעניין , אז זה מה שעולה אצלי כעת. (מהסדרה שבוצעה בהשתנה! )ציור מושתן אחד
אביו על המחמאה המפוקפקת בעניין -איך וורהול הכניס לבוכלו באבי; ההילה והשכפול

, אני חושבת, והיא גדלה. זו החרדה. לא ניצחון: אז לא... הניצחון על ההילה ועל האורגינל
 . אצל אלי

 
מת העבודה עם הסרגלים מהמ -  -ועם סרגלים ומידות כסימולציה , עם כל הסימולציה

גם אלי נותר , ועם מידה כבדה של ייאוש וורהולי  - -! המודפסים בחתיכה אחת עם הנמדד
על הסיבוב , וכך, ואולי גם באלוהים, גם בהילה וגם באוריגינל, מאמין גדול, מאמין
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זו שלטוב ולרע כבר נעשתה מכורתה הבורגנית של חילוניות ', דלות'ה'נשכני על -העדכני
יותר , סליזית, מגיעה מאלי דלות קודרת ועצובה יותר, מערב'ה'בישראל כמו ב, וקהדפ

 . וגם מענטזת, יותר בוטה, מחוצפת
 

אלי , המזויף, ַאִבימי-ַאן-הִמיזעל גבי פרדוקס העומק : הערה אחרונה לעניין המגע
את  אפשר היה להגיד-אבל אי. השריפה ואחרי העקירה, אחרי ההרס; מגע וראייה מרוויח

שם הכול רק מוות ובתערוכה של אלי יש גם חיים במובן , נדמה לי, זה על אף מרילין
זו ...  בשר מבשרי, יש לי בת, גופי, אני, עובד פה, גר פה, שמי אלי: שלו ,אלמנטארי

 ?ולאן תלך... הילדונת עם המזוודות שאוטוטו אולי היא מסתלקת לנו מפה
 
שר נואל , צומם של הבום הכלכלי והבייבי בוםבעי, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה 

 :כאורד את הפזמון החוזר המודאג על מצב העניינים
ups?-when there aren't any more grown children What's going to happen to the... 

רפי ואילנה '( כאן גרים)מ, עם האב והבת האלה, עכשיו, כמה שונה הפגישה העוקצנית כאן 
 . ויש מבוססים פחות, יש מבוססים ... 'לביא

. ודברים קודרים. והזמן... עד כמה כל זה קצת יותר מסובך מפרוטוקולים סוציולוגיים   
משום , כל כך שרופים. 'שרופים, 'מקסים בעיני איך צף קול פרטי במקומות לא צפויים

, יםעד לזרה בעשורים האחרונ ַאִבים-ַאן-ִמיזאת הסימולציה ואת ה שִטיְרחנּו
ראשון במקום האחרון שאפשר היה לדמיין קול  אלי מצליח לדבר בגוף. ובכתיבה בעשייה

 . אנושי בכלל
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


