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אוצרת :תמי כץ–פרימן

במהלך שנות ה– 90גיבשו חברי  AES+Fזהות ושפה ייחודיים משלהם ,תוך עיסוק בבעיות
הכאובות שעל סדר היום העולמי .במסגרת הפרויקט האיסלאמי ( ,)2003-1996למשל,
הם טיפלו בפוביה של המערב ביחס לאיסלאם מנקודת מבט פרודית כששיבצו צריחים,
כיפות מסגדים ושווקים ערביים בדימויים של אתרי תיירות מוכרים באירופה ובארצות
הברית ובתוך כך "איסלמו" את הנוף האורבני של המערב .פרויקט מתמשך זה חרג מכללי
התקינות הפוליטית ונשא אופי נבואי כשהחל להיווצר כחמש שנים לפני אסון התאומים.
בפרויקט חשודות ( )1997טיפלו חברי הקבוצה בנושא המטריד של אלימות בקרב בני
נוער כאשר צילמו את דיוקנותיהן של שבע קטינות שביצעו רצח לצד שבעה דיוקנאות
של נערות בנות טובים מבית ספר יוקרתי במוסקבה .הצופה אמור היה לנחש מפניהן של
מי מהנערות ניבטים הרוע והאלימות .בעבודתם  )2005-2003( Action Half–Lifeהחלו
 AES+Fאת עיסוקם בפרויקט המוצג בתערוכה הנוכחית ,כשצילמו ילדים וילדות לבושים
בבגדי ספורט לבנים כשהם אוחזים בכלי נשק אוטומטיים על רקע אפוקליפטי של ישימון
בדיוני.
בשנים האחרונות נעשה תהליך ההפקה של הקבוצה מורכב יותר ,ולעתים נכלל בו צוות
המונה מאות משתתפים .תהליך זה מתאפיין ,בדומה להפקה קולנועית ,בלוגיסטיקה
של בחירת אתרים ,ליהוק דוגמנים ,עיצוב תלבושות ,ניהול ניצבים וצילומים מורכבים.
עבודת הסטודיו כוללת טיפול ממוחשב בתמונה בודדת החוברת למעין קולאז'
רב־שכבתי ,המכונה על ידי חברי הקבוצה "ציור דיגיטלי" .בתהליך זה ,הנבנה כאנימציה
פנורמית ,הדמויות שצולמו לחוד מתמזגות בתוך רקע וירטואלי באמצעות אפקטים של
עיבוי והתקה .הצילום ,הנעשה ברזולוציה גבוהה ,יוצר אפקט של היפר־ממשות סטרילית
ובדיונית .הפורמט הנרטיבי־קולנועי והקומפוזיציות עתירות הממדים מעלים על הדעת
ציורי מלחמה רנסנסיים ובארוקיים המתארים אפוסים רחבי יריעה.
החזון האפוקליפטי העולה מיצירתם של חברי  AES+Fמשקף את רוח הזמן ומעורר שאלות
על ערכיה של תרבות המערב .השימוש בדימויים פרסומיים ,האדרת הצעירוּת ,השפעת
הגלובליזציה על ההבדלים הבין־תרבותיים ,הסנסציוניוּת והפוליטיוּת  -כל אלה מגולמים
בעבודה המוצגת בתערוכה זו ,מהומות אחרונות ( ,)2007הנחשבת לאחד ההישגים
האיקוניים של הקבוצה .עבודת וידיאו־אנימציה זו ,שהוצגה ב– 2007בביאנלה בוונציה

הקומפוזיציות והתנוחות הספקטקולריות הפסוודו־מיתולוגיות הללו מבוססות על סינתזה
אקלקטית בין קלאסיקה לבין אמנות פופולרית  -החל מאיקונוגרפיה נוצרית נוסח וורוקיו
או ברניני ,דרך סצנות בארוק פסטורליות נוסח פוסין וקלוד לורן ,ועד ריאליזם סוציאליסטי
השאוב מציורי תעמולה סובייטיים ,וכמובן פרסומות ,צילומי אופנה ,קומיקס ,משחקי מחשב
וקולנוע הוליוודי נוסח "מלחמת העולמות" .ניתן לקשר את עיקור המניעים של הדמויות ואת
הפתייניות האסתטית גם לסצנות המבוימות לעילא בתצוגות האופנה המנוכרות בתצלומיה
של האמנית האיטלקיה וונסה ביקרופט .גם כאן נדמה שלמופע הראווה הנרקסיסיטי חוקים
משלו ,חוקים הנשענים במקרה זה על פתולוגיה של אלימות שכבר נעשינו קהים לה .נדמה
כי בעבודה זו זיקקו  AES+Fאת "אסתטיקת האלימות" שלהם והביאוה לכדי מפגן שיא .סצנות
מלחמה אכזריות ,מראות מחרידים של עינויים ,רצח והתאבדות ,שכמו נלקחו מבנק דימויים
של קטסטרופות ,מעובדים בפאתוס ובארוטיות לכדי פנטזיה עתידנית .זוהי כוריאוגרפיה
מהפנטת ביופיה ,המשקפת בזכוכית מגדלת את הנוירוזות והפרנויות של עולמנו.
....................................................................................
עבודתם של  AES+Fמהומות אחרונות מוצגת באדיבות אוסף דורון סבג ,או.אר.אס בע"מ,
תל אביב.

נורברט ביסקי

ביליאנה ג'ורג'ביץ'

נורברט ביסקי

גוף היצירה המוקדם של ביסקי ,מהשנים  ,2005-2002הושפע מדימויי תעמולה בסגנון
הריאליזם הסוציאליסטי ומהאסתטיקה של תנועות הנוער המזרח גרמניות .עבודות אלו
כוללות בעיקר דימויים של נערים זהובי שיער וחטובי גוף ,העוסקים על פי רוב בפעילות
ספורטיבית על רקע מרחבי נוף גרמני בהיר ותכול שמיים .אי אפשר היה שלא לייחס לציורים
אקסטרווגנטיים אלה ,הספוגים באווירה אידיאית־הירואית ,הקשרים של אריוּת טעונה
בהומו־ארוטית .ואכן ,עבודות אלו עוררו בקרב חלק ממבקרי האמנות תגובה חשדנית ,תוך
שהם מזהים בהן רמיזה לסצנה הניאו־נאצית במזרח גרמניה .רבים מביניהם החמיצו את
העמדה הביקורתית של האמן שהעמיד את הפולקלור הנאצי והנוסטלגיה הסובייטית בזיקה
לדימויי ניאו־פופ הלקוחים מעולם הפרסום של תרבות המערב .ביסקי ביקש לחשוף בציורים
אלה את הדמיון בין הרטוריקה הנבובה של ההבטחה לאושר שאפיינה את התעמולה המזרח
גרמנית לבין האשליות המזויפות המשווקות על ידי החברה הקפיטליסטית הדמוקרטית.
ואולם ,לעומת האמנות המגויסת של רוסיה הסטליניסטית וחגיגת הנעורים שקודשה
על ידי התעמולה הנאצית ,האתלטים של ביסקי שרויים במצוקה בהיותם קורבנות של
אוטופיה חברתית .הם מרחפים במרחבים הציוריים כשהם נטולי עוגן ,בעולם סדוק ,קרוע
ומפעפע נוזלים משונים .התפרקותו של המרחב הציורי ניכרת בעיקר בסדרות המאוחרות
( ,)2008-2005דוגמת אלה המוצגות בתערוכה ,שבהן ביסקי נטש את סצנות תנועות
הנוער הבהירות לטובת יקום אפל וסוריאליסטי יותר .בסדרות אלה כבר ברור שגן העדן
המובטח פגום מן היסוד ושהאוטופיה החברתית מוצגת בקריסתה .הצעירים המסוממים
והשתויים ,הלבושים בגדי ספורט אחידים ,משייטים חסרי משקל ,כדמויות משובטות
נטולות זהות והבדלים ,בעולם של ניכור ופרובוקציה ,באופן המזכיר דימויים של אלימות
ואסונות מוכרים עד זרא.
בספרו ב ר ו כ י ם ה ב א י ם ל מ דב ר ש ל ה מ מ ש י ( ,)2002התייחס הפילוסוף ומבקר
התרבות הסלובני סלבוי ז'יז'ק אל תשוקתנו אל הממשי ,שיש בה בו בזמן משיכה לסצנות
אלימות ורתיעה מהן .הוא מנתח את התשוקה להתחכך במוות בצורתו המלוכלכת

הצפת הגירויים מכוונת לקהות תחושתית ,ואפשר שכאן טמון היסוד הביקורתי והרלוונטיות
של עבודותיו לשיח הפוסט־מודרני .ניתן להתייחס להצפה זו במושגים של "אנאסתטיקה",
כפי שנוסחה על ידי סוזן באק־מורס ,שטוענת כי העיניים אמנם רואות ,אך "בהיותן
מופצצות ברשמים מקוטעים ,הן רואות יותר מדי  -ואינן קולטות דבר" (באק־מורס,
"אסתטיקה ואנאסתטיקה [הרדמה]" ,תרגמה דפנה רז ,ס ט ו ד י ו  ,39דצמבר  ,1992עמ'
 .)9ניתן גם לדבר על התפרקות המרחב הציורי בהשראת מושגיו של פרדריק ג'יימסון על
אודות המוטציה שהתחוללה בחלל־העל הפוסט־מודרני .ואולם ,הרוח הפוסט־מודרנית
בולטת בעיקר באינספור הלקיחות וההשפעות המעורבלות בציוריו של ביסקי כפסטיש
ללא כל היררכיה ,כבליל המורכב מאזכורים של רבי־אמנים מתולדות האמנות (למשל
טייפולו וגויה) לצד דימויים מעולם הפרסום ,הקולנוע והאופנה .לאלה יש כמובן להוסיף
את משיכתו של ביסקי אל האקסטזה של הבארוק ,בעיקר בהתייחסות הטעונה לגוף
כאתר של קדושה וטומאה ,אצילות ובזות.
תערוכתו של ביסקי נערכת כחלק מאשכול תערוכות שהמכנה המשותף שלהן הוא ייצוג
ונראּות של אלימות דרך פילטרים אמנותיים .אחד הדימויים המטפוריים בהקשר זה הוא
צייר שחורות ( ,)2008שנראית בו דמות של צייר אוחז במכחולים ומצייר להבה שכמו
פורצת מתוך חור שחור בשמיים .רגע מזוקק זה של בריאת הקטסטרופה תוך מחשבה
על ערכים אסתטיים כמו קומפוזיציה ,צבע ,מינונים של כתמיות וקצב הנחות מכחול,
מעלה על הדעת סוגיות עתיקות יומין הנוגעות לזיקה שבין האתי לאסתטי ,בין מוסר
ליופי ,בין תיאורי זוועה לפורנוגרפיה ,או לאופנים שבהם משטרים טוטליטריים עשו שימוש
באסתטיקה .הצייר שמצייר שחורות הוא אפוא דימוי טעון המחזיק בתוכו את הליבה של
מעשה האמנות בעידן העכשווי.
....................................................................................
כל העבודות של ביסקי מוצגות באדיבות האמן וגלריה קרונה בברלין ,למעט אקסטזה,
המוצגת באדיבות אוסף המוזיאון לאמנות צעירה בפרנקפורט ,ושרשרת אורות ,המוצגת
באדיבות האמן וגלריה ליאו קוניג בניו יורק.

ביליאנה ג'ורג'ביץ'

קבוצת AES+F

קבוצת האמנים  AESהוקמה ב־ 1987על ידי שלושה אמנים  -טטיאנה ארזמסובה ,לב
יבזוביץ' ויבגני סביאטסקי  -ששמות משפחתם מרכיבים את ראשי התיבות של שם
הקבוצה .ב־ 1995הצטרף אליהם צלם האופנה ולדימיר פרידקס ,ומאז הם נקראים
 AES+Fונחשבים לאחת הקבוצות הבולטות בסצנת האמנות הרוסית העכשווית .יצירתם -
בווידיאו ,פיסול ,ציור ,צילום ומיצבי מולטימדיה  -מתאפיינת ביופי עוצר נשימה ,בדימויים
נגישים ותקשורתיים ובשילוב פרובוקטיבי של סצנות טקסיות הנושאות אופי בארוקי זוהר
וחושני.

וזכתה לתהודה בינלאומית נרחבת ,זכתה לכינוי "רקוויאם לעולם המודרני" :על רקע
נוף סינתטי נטול היסטוריה ,חסר זהות וזמן ,המשתנה חליפות ממדבריות לנוף אלפיני,
נראית דבוקה של נערים ונערות בעלי חזות אנדרוגינית ,שכמו נגזרו מגרסה עתידנית
לפרסומת של בנטון .מורדים צעירים אלה או אלי הזמן המודרני  -בני גזעים שונים ובעלי
חזות פוסט־אנושית מנוכרת  -נאבקים אלה באלה בכעין מחול השהיה סאדו–מזוכיסטי,
כשהם נתונים כביכול במאבק גורלי ומכריע ,בקרב שלא ניתן להבדיל בו בין קורבן
לתוקף ,בין מנצח למנוצח .הנערים לבושים בבגדי הסוואה אופנתיים ,מיניותם מודחקת,
פניהם נטולות הבעה ,והם אינם יוצרים קשר עין  -לא בינם לבין עצמם ולא בינם לבין
הצופה .בהקשר זה מעידים האמנים כי "תהליך העבודה היה דומה לצילום סרט פורנו".
פעולותיהם של הנערים הצעירים מכאניות ,מונוטוניות ,ללא סיבה או תכלית נראות לעין,
כפרפטום מובילה של תוקפנות לשם תוקפנות .הם מניפים חרבות ואלות ,אך החרבות
המוצמדות לגרון אינן חותכות בבשר והאלות אינן ממש נחבטות בגוף  -שלל מחוות גוף
אלימות בהילוך איטי ,ללא בעתה ,ללא כאב ,כבמופע או בטקס סימבולי .ברקע נראים
מטוסים מתרסקים ,משאיות קורסות מגשרים ,רכבות מתפוצצות וטילים משוגרים -
אך כל אלו ללא דם ,יזע ודמעות .זוהי סימולקרה של מגע אלים שעוקר ממניעים ,חף
מרגשות ומכל שאריות של קיום חומרי לטובת הקומפוזיציה המושלמת של טכנולוגיית
התלת–ממד.

לביוגרפיה הפרטית של נורברט ביסקי  -מהאמנים הבולטים של הגל האקספרסיוניסטי
הגרמני החדש  -יש משקל מהותי בהבנת יצירתו השנויה במחלוקת ובפרשנותה .ביסקי
נולד בלייפציג ב־ 1970והתחנך על הערכים הסוציאליסטיים של מזרח גרמניה .את דרכו
האמנותית החל לאחר נפילת החומה ,כשנרשם ב־ 1994ללימודי אמנות באוניברסיטה
של ברלין כתלמידו של גיאורג בזליץ .ציוריו משקפים את הקונפליקט התרבותי שנבע
מהאיחוד בין שתי הגרמניות ואת המעבר החד ממשטר קומוניסטי לתרבות צריכה
קפיטליסטית .בהיותו שייך לשני העולמות ובהכירו את הקלישאות של המערב על
אודות תרבות ה"דיכוי" ,כמו גם את אלה של המזרח על אודות ה"נאורות" ,מגיב ביסקי
בעבודותיו ,בלא מעט ציניות ,למסרים האופטימיים ולהבטחות לעולם טוב יותר ,וכמובן -
גם להתפכחות הבלתי נמנעת שבאה לאחר מכן.

והבזויה ביותר ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעיקר בתרבות הפופולרית .לדברי ז'יז'ק ,ייצוגיה
של תרבות זו  -דימוייים של פורנוגרפיה ,קדוּשה ומוות  -חותרים להגיע אל חוויות קצה
כדי לספק צורך אנושי זה .ואכן ,חזיונות האלימות הספקטקולריים בציוריו המאוחרים
של ביסקי כוללים פעילויות סדיסטיות ,קניבליזם ברוטלי ,טבח ,הוצאות להורג ,קטיעות
איברים והפרשות גוף  -אורגיה של אלימות כאוטית ואפלה ,טקסי חניכה מדממים ,שדות
קרב שבהם כולם נלחמים בכולם .אפקט זה מושג באמצעות יופי פתייני ומהוקצע ,תאורה
דרמטית ותיאטרליות צבעונית .פלטת הצבעים מדגישה את המלאכותיות של הנרטיב ,עד
כי בקושי ניתן להבחין במעשים המבעיתים.

עבודותיה של האמנית הסרבית ביליאנה ג'ורג'ביץ' משקפות בתכניהן האלימים את
עובדת צמיחתה כאמנית בעשור הרה האסון של שנות ה– - 90שנים שבהן הגיעה
האלימות בארצה לשיאה בעקבות התמוטטות המשטר הקומוניסטי במזרח אירופה.
ג'ורג'ביץ' משתייכת לדור הצעיר של האמנים הסרבים שחוו את התפוררותה הפוליטית
של יוגוסלביה ואת הבידוד הסרבי תחת שלטונו של סלובודן מילושביץ' .עבודותיהם
של אמנים אלו מבטאות את רוח ההתנגדות למשטר הרודני ומגיבות בגישה סאטירית
ביקורתית למוראות המלחמה ולגלי האלימות שהביאו עמן פרצי הלאומיות והלאומנות.
גוף העבודות המוצג בתערוכה מייצג מבחר מתוך סדרות אחדות שיצרה ג'ורג'ביץ' בין
השנים  - 2007-1999סדרות שבכולן היא מישירה מבט אל התהומות האפלים ביותר
של הנפש האנושית.
ציוריה של ג'ורג'ביץ' מאופיינים בריאליזם נרטיבי דרמטי ואכזרי ,שזכה לכינוי "ריאליזם
נקרופילי" בשל ריבוי הגופות ותחושת הסטריליות של מקלחות ציבוריות ,חדרי ניתוח או
חדרי מתים המאכלסים אותן .הדמויות האנושיות המופיעות בציורים מעוררות פלצות,
ואין בהן אף לא הד קלוש של נחמה .אף כי דמויות אלו נדמות ממשיות ,לדברי האמנית
הן אינן נסמכות על מציאות קונקרטית .המרחב הציורי המסויט הנראה כאן נדמה כבמה
וההתרחשויות המתוארות בו כמו הוקפאו על רקעים דקורטיביים שטוחים .הקפאת
הסצנה מייצרת תחושה של "לפני" או "אחרי" ,ובכך מגבירה את הדריכות ומטעינה
את העבודות ביסוד דרמטי .כך ,למשל ,בעבודה קיצו של הקיץ ( ,)2005הפותחת את
התערוכה ,נראים שלושה גברים גלוחי ראש שפלג גופם העליון חשוף ולגופם סינר קצבים
לבן ,לצד חמישה כלבים מזרי אימה הקשורים למעקה מתכתי .האלימות צמאת הדם של
הכלבים מתעצמת על רקע הטפט האדום ומייצרת תחושה של מחנק ודחיסות .לכאורה
לא קורה דבר ,אך לצופה ברור שזהו רגע לפני הסערה .עבודה זו שייכת לסדרת "גן העדן
האבוד" ( ,)2006-2005שאליה משתייכת גם העבודה בדיקה שיטתית ( :)2005חמש
ילדות בבגדים תחתונים ובנעלי בובה אדומות ישובות על ספסל עץ ,על רקע אריחי
חרסינה צבעונית של חלל סטרילי כלשהו .עיניהן הפעורות לרווחה מישירות מבט אל
נקודה באופק וכל הווייתן משדרת אימה ופחד .המראה התמים של הילדות ,השינויים
הגופניים של תחילת גיל ההתבגרות ,וכמובן שמה של העבודה ,מעלים על הדעת סצנות
של אלימות כלפי ילדים ופדופיליה.
ציוריה של ג'ורג'ביץ' רוויים בציטוטים ובאזכורים מתולדות האמנות ,בעיקר מהקלאסיקה
של הרנסנס והבארוק .איקונוגרפיה נוצרית וקומפוזיציות של ציורים היסטוריים משמשים
לאמנית כמשאבים שמהם היא חוצבת את חומרי הגלם הטעונים המתאימים לצרכיה.
באחדים מהציורים ניתן לזהות תמות ,מחוות או מוטיבים מובחנים מתוך ציוריהם של
אוצ'לו ,קארווג'ו ,דה וינצ'י ,האלס ורמברנדט .ג'ורג'ביץ' משתמשת בתולדות האמנות באופן
פונקציונלי ולעתים אף ציני ,בשל היפוכי המשמעות הנוצרים מן ההסטות וההפקעות של
ההקשרים המקוריים .כך ,למשל ,הציור איגוד רופאי השיניים ( ,)1998-1996מאזכר

ציורי דיוקן קבוצתי הולנדיים מהמאה השבע־עשרה ,שהנציחו סוגים שונים של איגודים
מקצועיים .ואולם ,הדמוניזציה של הדמויות והפיכתן למעין קצבים בבית מטבחיים
מרחיקות את הציור מהמקור וקושרות אותו לאלימות גברית ולפוליטיקת הכוח של סרביה
במחצית שנות ה– .90כמו כן ,מקור ההשראה לציור ימיו האחרונים של סנטה קלאוס
( )2001הוא ציורו המפורסם של אנדראה מנטנייה ,המתאר את ישו המת באקצרה .ואולם,
האמנית החליפה את ישו בדמותו של סנטה קלאוס ,השרוע ללא מכנסיו ומופיע בתוך
הקשר מסתורי.
העבודה יציאה במוצ"ש ( )1999משתייכת אף היא לגוף עבודות שמתוארות בו סצנות
של אלימות ומוות בחללים סטריליים .גם בעבודה זו מתוארת דמות גבר שרועה ללא רוח
חיים בחלל הנראה כמו שירותי גברים .הגבר לבוש מכנסיים שחורים וחולצה לבנה וידיו
עטויות כפפות  -פרט המסיט את זהותו מקורבן לחשוד ברצח .גם בעבודתה גרגרנות–
צליבה ( ,)2004המשתייכת לסדרה "שבעת החטאים" ,נעשה שימוש בפרספקטיבה
מעוותת :דמות של אישה עבת בשר בגיל העמידה ,בעלת מראה שגרתי נטול כל הילה,
מתוארת כשהיא נצלבת בשל חטא הגרגרנות ,כשגופה העקוד בחגורות עור שחורות כמו
מאיים ליפול מהצלב היישר על ראשו של הצופה.
המתח האצור בדמויות ,האינטנסיביות הרגשית ,הפרספקטיבות המסחררות והניגודים בין
ההתרחשות הדרמטית לבין הרקעים הדקורטיביים  -כל אלה הופכים את הצפייה בעבודותיה
של ג'ורג'ביץ' לחוויה מטלטלת המותירה את הצופה באי־נוחות .נדמה כי ההיסטוריה
הברוטלית של הבלקן כולו משתקפת בציורים אלו ,המדווחים בכעין פוסט־מורטם יבש
וענייני על פוליטיקת האימה בחברה שראתה דימויים של גופות מתות למכביר.
....................................................................................
עבודותיה של ג'ורג'ביץ' מוצגות באדיבות האמנית וגלריה דוידה גאלו ,ברלין .גרגרנות־
צליבה מוצגת באדיבות אוסף ג'יובאני קורנרו בלוגאנו ,שוויץ; יציאה במוצ"ש מוצגת
באדיבות  ,C–Collectionליכטנשטיין; קיצו של הקיץ מוצגת באדיבות אוסף מרקו פוסאטארו
בנאפולי ,איטליה; בדיקה שיטתית מוצגת באדיבות אוסף מריו קובלו בנאפולי ,איטליה;
ונער מוצגת באדיבות אוסף מאורו קרצ'י ברומא.
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AES was founded in 1987 by three artists – Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich and Evgeny
Svyatsky, whose initials form the acronym that is the group's name. In 1995, they were joined
by the fashion photographer Vladimir Fridkes; the group has since been called AES+F, and
is considered to be one of Russia's most prominent contemporary art groups. Their video
works, sculptures, paintings, photographs and multimedia installations are characterized by
breathtaking beauty, accessible and communicative imagery and provocative, ceremonial
scenes imbued with a glamorous, sensuous Baroque quality.
During the 1990s, the members of AES+F forged their own unique language and identity,
while touching upon painful and problematic aspects of international politics and world
events. Their Islamic Project (1996–2003), for instance, examined the West's phobia
concerning Islam from a parodic perspective; by inserting minarets, mosque domes and
Arab markets into images of familiar European and North American tourist sites, the work
Islamized the West's urban landscape. This long-term project diverged from the norms of
political correctness and was marked by a prophetic character when it first appeared five
years before the attack on the Twin Towers. The group's project Suspects (1997), which
was concerned with the disturbing phenomenon of youth violence, featured the group's
photographic portraits of seven female juvenile murderers alongside seven portraits of
adolescent girls from a prestigious private school in Moscow. The viewer was left to guess
which faces were suffused with evil and violence. In their work Action Half-Life (2003–
2005), AES+F already touched upon the themes featured in the current exhibition –
photographing boys and girls dressed in white sports outfits and holding automatic
weapons against the apocalyptic background of an imaginary wasteland.
In recent years, the production process characteristic of AES+F has become more
complex, and at times includes a crew numbering several hundred participants. Like a
cinematic production, this process involves choosing sites, role casting models, designing
costumes, managing extras and creating complex photographs. The subsequent work
in the studio involves digitally manipulating a single image and joining it to a kind of
multilayered collage, which the group members describe as "digital painting." In the
course of this "painterly" process, which is constructed as a panoramic animation work,
the individually photographed figures are fused against a virtual background by using
effects of condensation and displacement. The high-resolution photographs create a
sterile, imaginary hyperreality. The cinematic format and the monumental compositions
call to mind Renaissance and Baroque battle scenes, which describe epic events.
The apocalyptic vision arising from the works created by AES+F reflects the spirit
of our time, and raises questions concerning Western values. The use of advertising
images, sensationalism and politics, the glorification of youth, and the preoccupation
with globalization and cultural differences are all embodied in Last Riot (2005–2007). This
video animation, which is considered to be one of the group's iconic achievements, was
exhibited at the 2007 Venice Biennale – where it received much international attention –
and has been termed a "Requiem for the Modern World." Set against the background of

Emanuel Faychevitz: Scattering Former Love
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and clubs, yet the blades rubbing against bare necks do not really cut into the flesh,
As in earlier works, this series is reflective of Faychevitz's main choice on the creation and
and the clubs do not really hit against the body. The range of violent bodily gestures
exhibition of watercolor paintings. His attraction to painting in this medium began while he
is performed in slow motion and is devoid of fear or pain, as if partaking of a symbolic
was studying at Bezalel and working part-time as a technical assistant at the Israel Museum.
performance or ritual. In the background, planes crash, trucks fly off collapsing bridges,
The first exhibition he hung at the museum, "Vision of Light: A Century of Watercolor in
trains explode and missiles are launched – yet there is not a trace of blood, sweat or
Israel" (1998, curator: Meira Perry-Lehmann), exposed him to the richness of this medium.
tears. This is a simulacrum of sterilized violence that has been stripped of a motive,
He was captivated by the ethereal, somewhat uncontrollable quality of watercolor painting
of emotions and of any vestiges of "real" existence in favor of a perfect composition
and by its unraveled, "unofficial character" – since watercolors are often used to create
produced by 3D technology.
sketches for oil paintings, and may combine both linear and painterly qualities.
The spectacular, pseudo-mythological compositions and poses are based on an eclectic
In contrast to the first generations of Israeli watercolorists, who for the most part created
synthesis between classical art and popular art. They include references to Christian
representations of pastoral landscapes, Faychevitz's gaze is directed at human nature.
iconography in the style of Verrocchio or Bernini, pastoral Baroque scenes in the style of
The power of his works is born of the tension created between the delicate, light-hued,
Poussin and Claude Lorrain and social realism inspired by Soviet propaganda paintings –
transparent watercolors and the dark themes with which he charges them. For the most
as well as advertisements, fashion layouts, comics, computer games and Hollywood films
part, his paintings focus on passionate scenes involving force, violence and explicit sexuality
in the style of "The War of the Worlds." One may also relate the sterilized violence and
inspired by currents events, kabbalistic myths, Japanese pornography and more.
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Faychevitz began working on this group of works by creating paintings of skulls and fetuses
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Germany. He began his career as an artist following the fall of the Berlin Wall. In 1994, he
As this series evolved, Faychevitz turned to examine more specific ghosts, some of
enrolled in the Berlin University of the Arts, as a student of Georg Baselitz. His paintings
which are autobiographical. He began to apply the aesthetics of digital imaging to various
reflect the cultural conflict stemming from the unification of the two Germanies, and the
portraits, including self-portraits, and to narrative scenes – while enlarging the format
rapid transition from a communist regime to a capitalist consumer culture. As a member
of these works. It seems that the figures in the series have internalized the estranged
of both worlds, who is familiar with the Western clichés about the communist culture of
digital subjectivity that has been violently imposed upon them. A poignant example of
"oppression" and with communist clichés about Western "enlightenment," Bisky responds
this is the work Double Fuck (2008), which features a pornographic image of anal sex.
ironically to optimistic messages and promises for a better world, and to the inevitable
The man portrayed filming the act of penetration with a video camera seems incapable
disillusionment they entail.
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attraction towards and repulsion from violent scenes. He analyzes the desire to rub up
against death in its most repugnant and demeaning form, as is most often the case in
the realm of popular culture. According to Žižek, the representations characteristic of this
culture – images of pornography, sanctity and death – attempt to touch upon extreme
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Tal Frank: Freestanding

experiences in order to satisfy this human need. Indeed, the spectacular visions of
violence in Bisky's more recent works involve sadistic acts, brutal cannibalism, slaughter,
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leaked out. The scene appears enigmatic, surreal, unresolved. What has taken place
This overwhelming flood of stimuli – which goes hand in hand with a process of
here? What is the cause of the dripping liquid? Is it flowing out of the girl herself or does
desensitization – is perhaps the source of the critical stance expressed in Bisky's works,
it come from some exterior source? As the viewer attempts to reconstruct this narrative
and of their relevancy to the postmodern discourse. The flood of sensations addressed
fragment, which seems to have been taken from a horror film or thriller, he examines the
in these works may be thought of in relation to the term "anaesthetics," which is used by
available "evidence" in order to solve the mystery. Nevertheless, the existing clues do not
Susan Buck-Morss to describe a state in which the eyes are bombarded by fragmented
seem sufficient to offer a resolution, and the story remains unraveled.
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perceived as "real" – as nothing but abandoned debris. A more careful gaze reveals that
whose metaphorical resonance is especially relevant to this context is Schwarzmaler
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to the object it represents, and which thus becomes its own origin.
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remains "unfinished." Although its form appears to be an exact replica of a real child,
the material's pinkish color has not been camouflaged by an additional layer of paint that
would have endowed it with the appearance of a perfect copy. This decision to leave the
material unraveled and unfinished is unusual in the context of Frank's highly polished
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Đurd̄ević belongs to the young generation of Serbian artists who experienced the political
The installation's title, "Freestanding," alludes to its reflexive character. It relates to a
disintegration of Yugoslavia and Serbia's isolation under the rule of Slobodan Milošević.
form of sculpture that constitutes an independent entity, and which is not connected
The works of these artists bespeak a spirit of protest against Milošević's tyrannical
or subordinated to an architectural structure. This title is somewhat oxymoronic: it
regime, and respond in a satirical, critical manner to the horrors of war and waves of
announces the work's autonomy while simultaneously recognizing the impossibility of
violence brought on by outbreaks of nationalist and chauvinistic sentiments. The body
this autonomous status, acknowledging that it operates in the context of a sculptural
of works included in this exhibition features a selection from several series created by
history and tradition that is thousands of years old; it will forever be subordinated to
Đurd̄ević between the years 1999 and 2007 – series in which she gazes directly into the
historical criteria and contexts, and can never sustain itself as an independent entity. Yet
darkest abysses of the human soul.
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Dentists Society (1996–1998), for instance, is reminiscent of 17th century Dutch group

portraits that portrayed various professional guilds. Yet the figures' demonization, and
their transformation into characters resembling butchers in a slaughterhouse, distance
this painting from its point of reference, and relate it to male violence and to the politics
of power that ruled Serbia in the mid-1990s. In the painting The Last Days of Santa Claus
(2001), which is based on Andrea Mantegna's famous painting of the foreshortened dead
Christ, the artist has replaced Jesus with Santa Claus, who is portrayed without his pants
in a mysterious context.
The work Saturday Evening Out (1999) similarly belongs to a body of works that feature
violence and death in sterile spaces. Here too, a lifeless male figure is seen lying in a
space that resembles a men's room. The man is dressed in black pants and a white
shirt, and is wearing gloves – a detail that characterizes him as a murder suspect rather
than a victim. Gluttony-Crucifixion (2004), which is part of the series "Seven Deadly
Sins," similarly makes use of distorted perspective: the figure of a corpulent middle-aged
woman – whose appearance is entirely conventional – is being crucified for the sin of
gluttony; her body, which is bound with black leather straps, seems to be about to fall off
the cross straight onto the viewer's head.
The tension embodied in these figures, the emotional intensity, the dizzying perspectives
and the contrasts between dramatic action and decorative background – all these
transform the observation of Đurd̄ević's works into a disturbing experience, which
leaves the viewer feeling deeply uncomfortable. It seems that the entire brutal history
of the Balkans is reflected in these images. As if submitting a dry and pragmatic postmortem report, these paintings bespeak the politics of fear haunting a society that has
experienced too many images of dead bodies.
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The works by Đurd̄ević are courtesy of the artist and galerie davide gallo, Berlin.
Gluttony-Crucifixion is exhibited courtesy of the collection of Giovanni Cornaro, Lugano,
Switzerland; Saturday Evening Out is exhibited courtesy of C-Collection, Liechtenstein;
Summer Time is Over is exhibited courtesy of the collection of Marco Fossataro, Naples,
Italy; Systematic Examination is exhibited courtesy of the collection of Mario Covello,
Naples, Italy; Boy is exhibited courtesy of the collection of Mauro Crachi, Rome.

....................................................................................
Text: Tami Katz-Freiman | English translation: Talya Halkin | Hebrew editing: Yaron David
Design: Noam Fridman, Colbo Graphics | Printing: A.R. Printing Ltd. | Photography: Bernd Borchardt
(Norbert Bisky); Sasa Reljic (Biljana Đurd̄ević)

