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פתח דבר

מאיר העיניים המופיע בקטלוג .תודה לירון דוד
שערך בהקפדה את הקטלוג ולישי מישורי על
התרגום והעריכה לאנגלית .תודות לנועה שורץ
וקובי ברחד שעיצבו והפיקו את הקטלוג והביאו
אותו לכדי שלמות עיצובית .תודה לכל עובדי
המוזיאון שנרתמו יחדיו להפקת תערוכה זו
ותודה מיוחדת לצוות המתנדבים שתרמו מזמנם
על מנת לסייע למחלקת האוצרות במחקר
ובהפקת התערוכה .ולבסוף ,ברצוננו להודות
מקרב לב לבנק הפועלים ,בנקאות פלטינום ,על
תרומתם הברוכה שאפשרה הפקת קטלוג זה.

על פי רוב נוהגים לייחס לעבודות אמנות
גרוטסקיות מאפיינים של גיחוך ,אימה ,הגזמה,
עיוות של המציאות באופן נלעג ואבסורדי וכן
מיזוג היברידי של תכונות אנושיות וחייתיות.
ואולם ,הגרוטסק אינו עוסק בהכרח בתיאור
של ה"דוחה" לשמו אלא תכופות נוטה לחשוף
באמצעות דמיון רווי הומור סאטירי את המציאות
הנסתרת  -הן במובנים חברתיים־פוליטיים והן
בהתייחס לקיום הגופני והנפשי של הפרט.
התערוכה "הגזמה פראית" משקפת שלל דרכי
מבע אמנותיות ,המצביעות על הטווח הרחב
של ההקשרים שבהם נעשה שימוש באסתטיקה
גרוטסקית באמנות שנוצרת כיום בארץ ובעולם.
התערוכה מזמינה את הצופה לצלול למציאות
דחוסה ורבת־פנים ,המתוארת מתוך גישה
הומוריסטית המשלבת עליבוּת ואכזריוּת עם
דמיון שופע וחמלה.

נסים טל
מנהל כללי
מוזיאוני חיפה

דומה כי הגרוטסק הוא מאפיין מובהק של
רוח הזמן ,כביטוי לערעור על סדרים מקובלים
והגדרת זהות מוגדרת ומוגמרת .לצד עמדה
ביקורתית נוקבת ,העבודות המוצגות בתערוכה
מצביעות על סימנים של רוח משוחררת ופורצת
גבולות המאפיינת את האמנות העכשווית.
אני מבקש להודות לכל מי שסייע למימושו
של פרויקט זה ובראש ובראשונה לאמנים
ולמשאילים של העבודות בתערוכה .תודה
מקרב לב לד"ר שרה כהן שבוט על המאמר
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"פתאום עלה על דעתי ,ברגע שפערתי את פי ופיהקתי בקולי קולות והנפתי את זרועותי ,שכל מה
שאני עושה מוגזם ,שכל תנועותי מוגדלות ,כאילו כך אוכל להגביר את כנותי ,כאילו ההגזמה היא
אמת כפולה".
לארס סובי כריסטנסן ,חצי אח

1

1
לארס סובי כריסטנסן ,חצי אח ,תרגמה
מנורווגית :דנה כספי ,תל אביב:
כנרת זמורה–ביתן ,2008 ,עמ' .565

ההגזמה היא אמת כפולה
תמי כץ־פרימן

כמו היופי ,גם הגרוטסק הוא ערך יחסי ולא מוחלט המצוי בעיני המתבונן .הניסיונות להגדיר את
מהותו נהדפו במהלך השנים ,בהיותו מושג פתוח שאינו כפוף לפרשנות אחת או להגדרה אבסולוטית.
על פי מילון ספיר" ,הגרוטסקה היא סגנון סאטירי באמנות ,המתכוון לעורר תחושת אימה וגיחוך
על ידי הבלטה יתרה" .השאלה המרכזית העולה לגבי מושג הגרוטסק היא אם בבסיסו עומד ניסיון
לשקף ולהראות את המציאות; כלומר ,אם "הבלטה יתרה" או "הגזמה" הן אכן "אמת כפולה",
המעצימה את המציאות הקיימת ,או שמא היפוכו של דבר  -אם אימוץ הרטוריקה של הגרוטסק
משקף הפגנה של חוסר אמון בנראה לעין ,עצימת עיניים כלפי המציאות והעדפת המבט פנימה ,אל
הפסיכולוגי ,המדומיין או הפנטסטי.
ברוח אופיו הנזיל של מושג זה ,על אפיוניו המנוגדים והסותרים ,התערוכה הגזמה פראית מבקשת
להראות את שתי האפשרויות גם יחד :מצד אחד ,העבודות בתערוכה משקפות את העולם ככאוטי,
מעוּות ופגום  -עולם של עודפוּת ,ערבוב סדרים ,זליגה וחדירה מתמדת של הדברים זה לזה; מצד שני
הן מצביעות על הבחירה בדמיון ,בתת־ההכרה ובמה שמצוי מעל ומעבר למציאות .בשני המקרים
העבודות משקפות תפיסה רחבה של הגרוטסק ככלי ביקורתי ,המעוגן בעומק מחשבתי ובמודעות
חברתית ופוליטית .עמדותיהם של האמנים ביחס למושאי העבודות השונות נעות בין אכזריות,
ציניות ,נלעגות והגחכה לבין הזדהות וחמלה.
שורשיו של הגרוטסק מצויים במיתוסים ובפולחנים פרה־היסטוריים ,בקומדיה ובמחול של יוון
הקדומה ורומא העתיקה ,וכן במסורת העממית של הקרנבל בימי הביניים .המושג "גרוטסק" נגזר
מהמילה "גרוטו" ,מערה באיטלקית ,ומקורו בתגליות ארכיאולוגיות מתקופת הרנסנס  -ציורים על
גבי קירות מתקופת רומא העתיקה ,שהתגלו בחפירות "דומוס אאוריאה" במרתפיו של בית התענוגות
של הקיסר הרומי נירון .עיטורי הקיר הפגאניים הללו ,שזכו לכינוי "גרוטסקיים" ,מלאי פנטזיה
אורגיסטית וגדושים בסתירות אנטומיות :דימויים של חיות פרא ,ראשי אדם וצמחייה ,המשלבים
אזכורים לנימפות ,סאטירים וקנטאורים .מאפיינים הנקשרים במערה  -חושך ,כאוס ,אי־ודאות ,אך גם
הגנה ,חום ומקלט  -הפכו מאז למרכיבים חשובים בהגדרת הגרוטסק.
מאז הרנסנס קנתה לה מקום הקטגוריה האסתטית של הגרוטסק בשיח של תולדות האמנות .בהקשר
זה ניתן לשרטט ציר היסטורי המשקף נקודות ציון מרכזיות :תחילה בולט מקומם של הדימויים
המקאבריים של יצורי כלאיים ומפלצות על תבליטים רומנסקיים וגותיים בכנסיות ובמנזרים של ימי
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הביניים .בהמשך הורחב העיסוק בגוף הגרוטסקי ביצירותיהם של אמני המופת הרנסנסיים  -ובהם
רפאל ,לאונרדו ,הרונימוס בוש ודירר  -בעקבות היקסמותם מציורי ה"מערות" הרומיות .לאחר מכן,
בולטת בחשיבותה סדרת ה"קפריצ'וס" של פרנסיסקו גויה ,שהתייחס באמצעות הגרוטסק למצבים
חברתיים חריגים ולרעות החולות של תקופתו .מאוחר יותר ,במאה העשרים ,רווחה הרוח הגרוטסקית
בקרב אמני דאדא כגון גאורג גרוס וג'ון הארטפילד ,בזרמים אקספרסיוניסטיים לסוגיהם דוגמת
האקספרסיוניזם הגרמני  -בעבודותיהם של אוטו דיקס ,מקס בקמן ואחרים  -וכן באקספרסיוניזם
המופשט האמריקני ,למשל בחלק מעבודותיו של וילם דה קונינג .גם אמנים סוריאליסטיים כמו מקס
ארנסט ,רנה מגריט וסלוודור דאלי משויכים לטמפרמנט הגרוטסקי ,וכמובן גם לאמן הבריטי פרנסיס
בייקון שמור מקום של כבוד בקטגוריה אסתטית זו.

2
שרה כהן שבוט ,הגוף הגרוטסקי :עיון
פילוסופי בבחטין ,מרלו–פונטי ואחרים,
תל אביב :רסלינג ,2008 ,עמ' .189
תמצית של כמה מן הרעיונות המרכזיים
המובאים בספר מופיעה במאמר
"הערות על הגוף הגרוטסקי" ,המודפס
להלן ,עמ' .13-11

במסגרת השיח הנרחב על אודות העיסוק בייצוגי הגוף האנושי באמנות העכשווית ,לגרוטסק יש
משמעות מטפורית כמייצג של רוח הזמן .בספרה הגוף הגרוטסקי טוענת שרה כהן שבוט שהגרוטסק
הוא "מטפורת על" ,המכילה מטפורות אחרות המשמשות לביטוי רוח הזמן .לדבריה ,זהו הביטוי
המובהק של ההתנגדות לרעיון של האחד ,השלם ,הנורמלי ,שניתן לייצגו במסגרת מוגדרת:
"הגרוטסקי מביע שינוי ,דינמיות ,אפשרות להיות כמה דברים במקביל .ממלכתו של הגרוטסקי היא
הריבוי ,ההיברידיות ,הערבוב ,העיוות ,הקישור הכאוטי בין עולמות וישויות שונים ,אשר גבולותיהם
2
מיטשטשים ומתערפלים בתוך תוכה של הישות הגרוטסקית".
הבחירה באתר של הגוף כזירה שבה מתנהל המשא ומתן על גבולות אישיים ,תרבותיים ופסיכולוגיים
היא אחד ממאפייניה של האמנות העכשווית ,ובהקשר זה בולטת השפעתו הרבה של העיסוק בייצוג
הגוף בתיאוריות פוסט־פמיניסטיות .כאשר בוחנים את ייצוגי הגוף העכשוויים בעבודותיהם של
אמנים מובילים דוגמת אנדרה סראנו ,ג'ון קארין ,ג'ני סביל ,ליסה יוסקוויג' ,ג'ורג' קונדו או דמיאן
הירסט ,מתגלה כי קיימת היום לגיטימציה שלא הייתה בעבר לעסוק בגוף ברוח ביקורתית אך גם
מקבלת יותר  -כזו המסוגלת להחצין ולהקצין את דימויי הגוף בנימה של ביקורת ,הומור וחמלה.
ואכן ,המכנה המשותף של מרבית העבודות בתערוכה הוא העיסוק בגוף הגרוטסקי  -גוף מוקצן,
מעוות ומגוחך ,אשר חורג מגבולות עצמו ושחלקיו אינם מצויים בהלימה .גוף היברידי זה מתאפיין
לעתים בהכלאה בין הווייתו האנושית לבין דימויים של חיות ,אובייקטים וצמחים ,ולכן הוא מזוהה
לא אחת כמפלצתי.
הגזמה פראית משקפת אפוא קטגוריה אסתטית הרווחת יותר ויותר באמנות שנוצרת בשנים
האחרונות ,כחלק ממגמה בארוקית ואקסצנטרית של ביטוי עצמי והתרסה כנגד כל צורה של סדר
מקובל .מושגים פוסט־מודרניים רווחים באים לידי ביטוי בשיח העכשווי העוסק בגרוטסקי  -למשל,
מושג ה"בזוּת" ,הנקשר לסובייקט דחוי ומבוזה; מושג ה"טרנסגרסיה" ,המתייחס לחציית גבולות;
וכן מושג ה"סייבורג" ,הנקשר לרטוריקה זו מההיבט הבדיוני הפנטסטי .ברוח זו ,העבודות שנבחרו
לתערוכה ,המאמצות את הרטוריקה של הגרוטסק ,משקפות מציאות פגומה ועולם אבסורדי חסר
סדר .הגוף הגרוטסקי מוצג בהן כמשל וכביקורת לסובייקט נזיל ,היברידי וחסר גבולות בחברה פוסט־
מודרנית ,המאופיינת בסדרים סותרים ומנוגדים ,בעודפוּת ובהיעדר נורמות ברורות.
החל מסוף שנות ה־ 90הוצגו בעולם תערוכות שניסו לרכז יחד עבודות העושות שימוש ברטוריקה
גרוטסקית .כך ,למשל ,ב־ 1997הוצגה במכון לאמנות בת־זמננו ( )ICAבבוסטון התערוכה "גותיקה" -
אחת התערוכות המשמעותיות והאפקטיביות בנושא זה .היה זה ניסיון ללכוד את רוח הזמן לקראת
סוף המילניום ,בעיקר מתוך התייחסות לרוח ה"גוֹתית" הקודרת שפשטה בכל תחומי התרבות
ולביטויי היקסמות ממוות ,ריקבון ,זוהמה ,ניוון ומחלות.
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לפני שנים אחדות הוצגה בחלל האמנות שירן בפרנקפורט התערוכה "גרוטסק!  130שנה של אמנות
מפולפלת" ( ,)2003אשר עסקה במפורש בנושא והתמקדה בשורשיו של הגרוטסק הגרמני הקומי
באמנות המאה העשרים .הייתה זו הפעם הראשונה שבה נקשר באופן מובהק מושג זה לאמנות
מודרנית ("מודרניות מסוג אחר") ,בדגש על רעיון חציית גבולות ועל היסודות הקומיים העומדים
בבסיס הגרוטסק ,כפי שבאו לידי ביטוי במסורת של הדאדא ובקברטים הספרותיים בנוסח "קפה
וולטר" בציריך .אמנים דוגמת לובית' קורינת' ,אלפרד קובין ,פול קליי ,מקס קלינגר ואמיל נולדה
שימשו בתערוכה זו כמודלים לאמנים עכשוויים  -זיגמר פולקה ,מרטין קיפנברגר ,תומס שוטה ,פרנץ
ווסט ,ג'ון בוק ואחרים .המכנה המשותף לכל האמנים הללו הוא מניע חתרני ושנינות גרוטסקית,
כאמצעי התרסה כנגד עולם המאמין בערכי ה"אמת" וה"יופי".
תערוכה נוספת שטיפלה לאחרונה בנושא זה באופן מובחן נאצרה על ידי רוברט סטור במסגרת
הביאנלה של סייט סנטה פה ב־ 2005ונקראה" :שונות ועיוות :הגרוטסק שלנו" .בדברו על "אי
הלגיטימיות המפוארת" של העיסוק במושג זה ,ייחד סטור מושג מפתח המתייחס לגרוטסק -
"הזמן הגרוטסקי" ,המגדיר לדבריו את רוח הזמן 3.דרך תצלומיה של דיאן ארבוס והעיסוק בחריגת
לסוגיה  -מתרבות הפריק־שואו ועד הטראש  -הציעה תערוכה זו עיון מחודש בטקסטים של פרויד,
בודלייר ואחרים ,שנועד להאיר יצירות של אמנים עכשוויים.
הגזמה פראית מבקשת אף היא לרכז יחדיו ייצוגים גרוטסקיים כדי לבחון באמצעותם את המציאות
שבה אנו חיים .דומה כי העובדה שמרבית האמנים הם ישראלים ,חלקם הגדול צעירים ,מעידה על
סוג של "רוח זמן" גם בהקשר המקומי .כמו כן ,לעובדה שמרבית העבודות הן ציורים יש משמעות
הקשורה לנוכחותו הגורפת של מדיום זה באמנות הישראלית ולזיקה המהותית השמורה בתולדות
האמנות בין הרטוריקה הגרוטסקית לבין הציור ,ולו בשל המקור של ציורי ה"מרתפים" .ככלל ,עבודות
אלו מתאפיינות בדמיון תבניתי בין הייצוגים הגרוטסקיים השונים :הפרה של חוקי הסימטריה,
הרציונליות ,הבהירות והסדר ,לצד הבלטה של זרות ,היברידיות ,עמימות ,עודפוּת ,טשטוש גבולות,
גופניוּת ,מיניוּת וגשמיוּת .ואולם ,למרות זאת ניתן להבחין בהבדלי טמפרמנט ניכרים ובהדגשים
תמטיים שונים ביצירותיהם של האמנים המשתתפים בתערוכה .בחלוקה גורפת וכללית ניתן לפלח
את העבודות לשתי תפיסות עקרוניות הנוגעות לגרוטסק :מצד אחד ,עבודות שבולט בהן היסוד
הקומי ,הקרניבלי ,המגוחך והמצחיק ,המזוהה עם כתביו של מיכאל בחטין ומחקרו על הגרוטסק
והקרנבל בתקופה הפרה־רומנטית; מצד שני ,עבודות שמודגש בהן היסוד המנוכר ,הטרגי והמאיים,
הנקשר למאמרו הנודע של פרויד "המאוים" ,וכן למחקרו של וולפגנג קייזר ,המתייחס לגרוטסק
4
מהתקופה הרומנטית עד המאה העשרים.
הקונפליקט או ההתנגשות בין המשעשע או המגוחך לבין המפחיד או המחריד אינם קיימים רק
בפילוח הכללי של העבודות בתערוכה אלא בעצם המהות האמביוולנטית של הגרוטסקי ,כפי שהיא
משתקפת כמעט בכל עבודה ועבודה  -קיומו של ההומור ה"מוּכתם" ,המלווה תמיד בנימה של חרדה,
זרות ופחד .בהתייחס לכך רוברט סטור מציין כי הצחוק שהתיאור הגרוטסקי מעורר משתווה לצחוק
5
העצבני ,הנוצר לעתים כתגובה כמעט בלתי רצונית למציאות הנראית לא מובנת ,זרה ומאיימת.
בהקשר זה מעניינת התיאוריה של שארל בודלייר על אודות שני סוגי ההומור :ההומור הקומי ,המחקה
התנהגות מוּכרת ומקצין אותה ,לעומת ההומור הקומי האבסולוטי או הגרוטסקי ,הממציא אבסורד
ומלוּוה בצחוק עוויתי או בבחילה" .מנקודת המבט האמנותית" ,אומר בודלייר" ,הקומי הוא חיקוי;
6
הגרוטסק הוא יצירה".
ואולם ,מעבר לאבחנה הטמפרמנטית של "חם" (קומי) ו"קר" (מאוים) ניתן להצביע על כמה היבטים
נוספים בהגדרת הגרוטסק ,ובהם שני היסודות החשובים והמשמעותיים  -העיוות וההפרזה .כהן
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שבוט קובעת כי "העיוות וההגזמה מקעקעים את אחידותה וחד־משמעותה של זהות הסובייקט",
7
שכן הם משנים את גבולות האני הרופפים שלו ומראים עד כמה זהותו נוזלית ,דינמית וניתנת לשינוי.
בהקשר זה יש להבחין בין קריקטורה לגרוטסק ,הנבדלים זה מזה במינוני ההפרזה :הקריקטורה
משתמשת בהפרזה באופן מתון ,ולכן מעוררת צחוק והנאה בלבד; לעומתה ,הגרוטסקי עוסק בהגזמה
קיצונית יותר ,המעוררת לא רק שעשוע אלא גם תחושות של חרדה ,זרות ופחד 8.כהן שבוט מציינת
את האופנים שבהם הגרוטסק נוטה להשתמש בחומרי המציאות המוכרים:
הגרוטסקי כמעט שאינו ממציא .הוא בדרך כלל אינו ניזון מחומרים לא קיימים ,פיקטיביים,
דמיוניים .הגרוטסקי משתמש בעיקר במציאות ,בטבע ,כחומר גלם .הוא עושה שימוש במציאות
המאוד קונקרטית ,הארצית ,בגוף ובגופניות באופן כללי ,בבעלי חיים ,בצמחים ובכל מה שחומרי
וניתן לקשר בינו לבין דברים אחרים ,גם אם הקשר נוגד היגיון .רכיבי הגרוטסקי הם בעיקר רכיבי
המציאות החומרית ,רכיבי העולם הקונקרטי ]...[ .עיוות פירושו לעבוד על הקיים ,לשחק איתו,
9
לנצל אותו' ,להפיק' ממנו את כל מה שניתן".

שם ,עמ' .60

היבט נוסף של הגרוטסק הבא לידי ביטוי בתערוכה הוא ההיברידיות .כחלק מהיפוך הסדרים
שבמהלכו המרכזי הופך לשולי והקדוש והטהור הופך למופקר ולטמא ,הגרוטסקי מתאפיין בהכלאות
של דברים הנבדלים אלה מאלה .מוטיב ההכלאה מתבטא בתערוכה בייצוגים ביוניים של מפלצות,
שדים ומסכות ,לצד שילוב של אובייקטים דוממים ויצורים חיים ומיזוגם של אברי גוף שאינם מצויים
בהלימה .בהקשר זה העולם הגרוטסקי קרוב מאוד לפנטזיה ,לעולם החלום ולתחביר סוריאליסטי.
ואכן ,על חלק גדול מהעבודות בתערוכה שורה רוח האבסורד והפרדוקס .הביטוי הקיצוני של כל אלה
מגולם בדמותה של המפלצת ,המייצגת אלמנט של הרתעה ומגלמת את העיוות המובהק ביותר.
זהותה נזילה וחסרת גבולות ברורים; היא אינה זרה לנו אלא בנויה מחומרים מוכרים ,ולכן היא בה
בעת מושכת ומייצרת איום ודחייה .דימויי המפלצת מופיעים בתערוכה כמשל הן ליצירה והן לתת־
מודע ,לכאוס ,ליצר ולדמיון.
בדומה לאולם המראות המעוּותות בלונה פארק ,מספקת התערוכה הגזמה פראית שפע של מראות
שניתן להתבונן דרכן במציאות אקלקטית ,הטרוגנית ולא מסודרת .היפוך הסדר והחוקיות ,עקרון
ההנמכה ,ההסטה מן הגבוה אל הנמוך ,מן הרוחני לארצי ,מהמופשט לקונקרטי ,מהחלק הקדמי לחלק
האחורי של הגוף  -כל אלו מקרבים אותנו לנוכחותו הפיזית של ה"בשר" ,המגולם בחלק מן העבודות
בתערוכה גם בפיזיות ובחומריות של הציור .כמו בקרנבל של ימי הביניים מספקים לנו האמנים
העכשוויים כלים שנונים וחריפים ,גרוטסקיים ככל שיהיו ,שבאמצעותם נוכל אולי להישיר מבט אל
הכמוסים שבפחדים ולהביסם בצחוק מוכתם באימה.
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הערות על הגוף הגרוטסקי
שרה כהן

*
ד"ר שרה כהן שבוט עוסקת במחקר על
אודות תיאוריות מגדר ויחסן לגוף מנקודת
מבט פילוסופית; מרצה בנושאים אלו
במסגרות שונות ,בין השאר באוניברסיטת
חיפה ובאוניברסיטת בן–גוריון .ספרה הגוף
הגרוטסקי :עיון פילוסופי בבחטין ,מרלו–
פונטי ואחרים יצא לאור בהוצאת רסלינג
ב– .2008מאמר זה מקבץ את הרעיונות
המרכזיים המופיעים בספר.

שבוט *

המושג "גרוטסק" מתייחס בעיקרו לגוף המופיע
בצורות שונות ונתון להשתנות מתמדת,
ובעיקר לאופני ההתקשרות והמגע שלו עם
גופים אחרים ועם המציאות הסובבת אותו.
זהו גוף זורם" ,פתוח" ללא גבולות ברורים,
שמתחוללים בו עיוותים ומטמורפוזות .בשונה מן
התפיסה הרווחת בפילוסופיה המערבית ,הגוף
הגרוטסקי אינו נתפס כ"הפרעה" להתפתחות
השכלית הטהורה וכ"כלא הנפש"; הוא אינו
מכיל בתוכו "אני" מוגבל ומוגדר היטב כבתפיסה
הקרטזיאנית ,המשמשת כפרדיגמה של תפיסת
האני בפילוסופיה המודרנית .במקום זאת ,הגוף
הגרוטסקי מצביע על אינטרסובייקטיביות במובן
הגופני והחומרי ביותר שלה; על קשרי הגומלין
הבלתי פוסקים בין סובייקטים שהגבולות ביניהם
אינם חדים.
רוב חוקרי הגרוטסק מדגישים את חשיבותו
של נושא הגוף וזיקתו לגופים אחרים  -גופים
אנושיים ,לא־אנושיים ודוממים .פיליפ תומסון,
למשל ,מציין כי הגרוטסקי מתאפיין בעימות בין
הגוף החי לבין הגוף המת ,בטשטוש הגבולות
בין השניים ובשילובם ביצור אחד 1.בשל ההנחה
שלגוף אין גבולות מוגדרים וסופיים וכי הוא אינו
מתקיים בנפרד מסביבתו ,אזי גם הגבול שבין
הגופים החיים לבין הגופים המתים מתפוגג
בעולם הגרוטסקי .בהקשר זה וולפנג קייזר עוסק
בהרחבה ביחס שבין הגרוטסקי לבין תחושות של
פחד ,אימה או חרדה ,הנקשרות למושג ה"מאוים"
הפרוידיאני 2.כך ,למשל ,ניתן למצוא מאפיינים

גרוטסקיים בדמויות המשקפות עמימות זו -
זומבים ,מריונטות ובובות ,כמו גם בדמות
ה"סייבורג" ,שנדונה בהרחבה בשיח הפוסט־
מודרני אשר עסק בשינויי הצורה והתפקוד של
הגוף בעידן הטכנולוגי .יצורים אלו מגלמים אפוא
את רעיון עמימוּתם ורופפוּתם של גבולות בין
הסובייקט לבין סובייקטים אחרים והמציאות
כולה ,המתקיימת כביכול מחוצה לו.
הגוף הגרוטסקי הִנו "מושג ביניים" ,המשלב
בתוכו שני מושגים :הגוף כ־ - Körperקרי הגוף
הפיזיקלי ,שהמדעים השונים מתייחסים אליו
כאל "אובייקט"; וכן הגוף כ־ - Leibכלומר ה"גוף
החי" ,כ"סובייקט" ולא כ"אובייקט" ,כפי שהוא
נדון בדרך כלל בפילוסופיה הקונטיננטלית מאז
מוריס מרלו־פונטי .הגוף הגרוטסקי אינו דומם
לחלוטין ,אך הוא גם אינו ה"גוף החי" ,כפי
שהפילוסופים הקונטיננטליים נוהגים לדון בו .אף
שגוף זה הוא תוצר של ערבוב בין שני הסוגים,
הוא קרוב יותר ל־  Leibמאשר ל־  ,Körperבשל
היותו פרוץ ונתון לשינויים מתמידים; הוא לעולם
אינו בגדר עובדה מוגמרת ,זהות אחידה וחד־
משמעית .הגוף הגרוטסקי אינו נבדל מן הממד
הרוחני ,החי ,המרגיש ,המשתוקק שבו; הוא מלא
תאוות ותשוקות לא במובן הבשרי היצרי בלבד
אלא גם ברוחניות ובאהבת החיים המפעמות
בו .ניתן לומר כי זהו גוף "פורה" ,בהתאם לדבריו
של מיכאל בחטין ,ובשום פנים ואופן אין לתופסו
כ"גוף מת" ,כ"גופה" וכ"חומר" בלבד .בהתאם
למאפיינים אלו ,הגרוטסקי עוסק בעמימוּתה

1
Philip Thomson, The Grotesque,
London: Methuen and Co Ltd, 1972,
p. 35.

2
Wolfgang Kayser, The Grotesque in
Art and Literature, Indiana University
Press, 1963.
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Ewa Kuryluk, Salomé and Judas in
the Cave of Sex, Evanston, Illinois:
Northwestern University Press, 1987,
pp. 21, 317.

4
Geoffrey G. Harpham, On the
Grotesque: Strategies of Contradiction
in Art and Literature, Princeton
University Press, 1982, p. 16.

5
Mikhail Bakhtin, Rabelais and His
World, The M.I.T. Press, Cambridge,
 ;1965פרנסואה רבלה ,גרגנטואה
ופנטגרואל ,תרגם :עידו בסוק ,דביר,
אור יהודה.2003 ,

של ה"אהבה המינית" ,שבה מתמזגים הניגודים
בין ה"גבוה" לבין ה"נמוך"; בין דרגה גבוהה של
רוחניות לבין דרגה גבוהה של חומריות; בין אחד
הרגשות הנעלים ביותר ,רגש האהבה ,לבין היצרים
הבסיסיים ביותר .הייצוג הגרוטסקי משקף אפוא
התנגדות להשקפה הדואליסטית ,המאפיינת את
הפילוסופיה המערבית מאז אפלטון ודקרט.
אווה קורילוק דנה במאפייניו של הגרוטסקי
כקשור הדוקות ב"מיותרוּת" וב"עודף" שבגוף
מצד אחד ,ובהיבט הפורה ,המיני ,הפרודוקטיבי
והחי שבו מצד שני 3.לדבריה ,אפיון אמביוולנטי
זה נולד מתוך המשמעויות הרבות של מושג
ה"גרוטו" (  ,)grottoשפירושו "מערה"  -מקום
"היוולדו" של הגרוטסקי .ואמנם ,הציורים
הגרוטסקיים הראשונים התגלו בתוך מרתפים
ברומי העתיקה ,שנחשבו בזמן גילויים למערות.
לדעת קורילוק ,לא ניתן לנתק את המחקר
על הגרוטסקי מזיקתו למושג ה"גרוטו" ,הרווי
משמעויות שונות וסותרות :המערה מזכירה
את הרחם ,כמקום של פוריות וחיים ,אך היא
גם מקום של מוות וחנק; היא משקפת מיניות
מופרזת ,חסרת שליטה ,שהרי בתוך המערות
התקיימו אורגיות  -נושא חשוב שבא לידי ביטוי
באמנות הגרוטסקית .כמו כן ,המערה מזכירה את
פי הטבעת  -המקום שנתפס כמזוהם וכמלוכלך,
מקומם של שאריות הגוף הטמאות וחסרות
התועלת ושל העודף וה"מיותרוּת".
לטענת קורילוק ,שילוב זה אינו אמור להפתיע,
היות שהוא משקף את המיזוג הטבעי שממילא
קיים במציאות בין מרכיבים אלו .המיניות,
הפוריות והיצירה תלויות למעשה ללא הפרד
ב"עולם המיותרוּת" חסר התועלת לכאורה .טבעו
האמביוולנטי של הגרוטסקי מאיר את זיקתו
ההדוקה לגוף החי ,כמו גם לתפיסה אנימיסטית
באשר ליקום כאורגניזם חי ,כגוף בפני עצמו.
היקום ,כמכלול גופני שלם ,חייב להכיל לא רק
את המיניות ,את כוח הפריון והרבייה ,אלא
באותה מידה גם את האפשרות להוציא את מה
שלא נעכל ,להשתחרר מהעודף ומהשאריות
המיותרות ,ואולי אף ליצור מתוכם.
ג'פרי הרפם מתייחס אף הוא לגופניותו של
הגרוטסקי ,בהצביעו על חלקי הגוף או שאריות
הגוף שהסובייקט מתייחס אליהם בתחושה

אמביוולנטית 4.לצד תחושות הדחייה והגועל,
מתעוררים באדם קשיי היפרדות מחלקים
בסיסיים אלו ,הקשורים לפונקציות הגופניות
הראשוניות ביותר; לצדדים ה"פרימיטיביים" של
הסובייקט ולא לעולמו האינטלקטואלי המפותח.
בשל כך ,מציין הרפם ,הייצוג הגרוטסקי מרבה
להשתמש באלמנטים כמו צואה ,שתן ,וסת,
זרע ,ציפורניים ורוק .כל המרכיבים הללו שייכים
ולא שייכים לסובייקט בו־בזמן; הם חלק מגופו
המוגמר והמוגבל ,אך גם נפרדים ממנו ו"עוזבים"
אותו ,בהיותם חלק מהעולם ה"חיצוני"; הם
משקפים את הגבולות המטושטשים והעמומים
שבין הסובייקט לבין העולם הסובב אותו.
אלמנטים אלו ממחישים באופן הברור ביותר
את הרעיון הגרוטסקי בדבר ה"גוף הפתוח",
שבא במגע עם העולם ומתערבב בו .במובן זה
הגרוטסקי מזכיר לנו את מגבלותינו ,את מה
שאינו בשליטתנו ,את החריג ואת הזר; מכאן הוא
גם מסמל ברוב המקרים את הפסול מוסרית -
את ה"פסולת" של הנפש וה"מגרעות" המוסריות
של האדם.
השימוש באלמנטים גבוליים ועמומים אלו
מבחינת השתייכותם לסובייקט או לעולם -
כגון הפרשות ונוזלי גוף  -מתואר בעיקר על ידי
מיכאל בחטין במחקרו על ספרו של פרנסואה
רבלה ,גרגנטואה ופנטגרואל 5.בחטין דן בריבוי
התיאורים הגרוטסקיים בספר זה  -הפרשות,
זלילה מוגזמת ועוד ,בדגש על הפה הפעור,
איברי המין ,השדיים ,הפין ,הכרס והאף .תיאורים
אלו מציגים את פעילויותיהן של הדמויות,
המעוררות דחייה וגועל ,כבעלות ממדים כמעט
קוסמיים .זהו מאפיין נפוץ של הגרוטסק ,הקשור
לדעת בחטין לרצון להראות את גוף האדם כמודל
של הקוסמוס  -מודל שבו הגוף כמו יוצא אל
המרחב הקוסמי וגם ניזון ממנו .באופן זה הייצוג
הגרוטסקי מממש את מטרתו להציג גוף שאינו
סטרילי ,אטום ונפרד מן העולם .התיאור המופרז
של פעולות כמו זלילה והפרשות מייצג את הגוף
אשר "מכניס" את העולם לתוכו ו"יוצא" אליו
באופן הקונקרטי והקיצוני ביותר .בחטין מציין
כי אחד האלמנטים המהותיים של הריאליזם
הגרוטסקי הוא הנטייה לרומם את הממד הגופני
והחומרי ולהחיל את עיקרון ה"הפחתה" או
ה"השפלה" על כל מה שנתפס כגבוה ,רוחני,
אידיאלי ומופשט.
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דברים אלו מסייעים להבין מדוע הגרוטסקי
מתייחס בעיקרו להיבט הגופני ולא להיבט
השכלי־המנטלי של האדם כאמצעי לבטא את
רעיונותיו .רק באמצעות הגוף ,על השאריות
הספק השייכות ספק לא־שייכות לו ,ניתן להסביר
ולהמחיש את החדירה של הסובייקט לעולם
ולהפך .רק באמצעות גופו האדם מפסיק להיות
סובייקט נפרד ומתמזג עם הכוליוּת .לעומת זאת,
השכל הוא הגורם המשמר את הסובייקטיביות
ומפריד את הסובייקט מהעולם למעין עצם מובחן
ונבדל מהעולם .בהקשר זה ה"קוגיטו" של דקרט -
הקביעה "אני חושב משמע אני קיים"  -הוא
הדוגמה הברורה ביותר לכך .עבור הגרוטסקי ,רק
הגוף מאפשר לבטא את הדינמיוּת ,הפלסטיוּת
וה"נוזליוּת" ,ואילו השכל אינו יכול לשמש אמצעי
להביע את רעיונותיו בנוגע לסובייקט ש"הולך
לאיבוד" בעולם ללא זהות מוגמרת.
הגוף הגרוטסקי אינו שומר על הסדר והאחידות
שלכאורה נקבעו לו; הוא הגוף ה"מתפרק"
החסר נקודת אחיזה ,הנעדר שליטה; הוא בלתי
צפוי ,משדר זרות ומעמיד בסימן שאלה את
הלגיטימיות ואת ה"נצחיות" של הדברים
המוכרים לנו ביותר .אותה תחושה עמוקה של
ה"מאוים" מלווה את ה"תיאטרון האנטומי" ,שבו
הגוף  -הדבר האינטימי והמוכר ביותר  -הופך
להיות זר ,מנוכר ותלוש .חלקי גוף שנתלשו
באופן פיזי נתפסים כגרוטסקיים בשל הקושי
לקטלג אותם כחלק ממציאות חיה או מתה .הם
עדיין חלק מן הגוף ומביעים חיים  -כל עוד לא
התפוררו והתפרקו באופן מוחלט; בה בעת הם
חלק ממציאות "מתה" ,היות שאינם מחוברים
עוד יחדיו כחלק ממערכת גופנית המתפקדת
בשלמות .הגוף הגרוטסקי מתאפיין אפוא
בפירוק ולעתים בסינתזה חדשה של חלקיו,
על פי עקרונות של הטרוגניות ,כאוס וחוסר
יציבות ,המחליפים את עקרונות ההומוגניות
והחד־משמעיות.
ג'פרי הרפם ,שכאמור עסק בהרחבה במאפייניו
האמביוולנטיים של הגוף הגרוטסקי ,מדגיש את
המטמורפוזה הקיצונית המתחוללת בו ,כאשר
חלקיו השונים יכולים להפוך לאברים של בעלי
חיים או לבעלי חיים שלמים ,לחלקים מצמחים
ולעצמים דוממים .לטענתו ,הגוף הגרוטסקי
"מסתגל" לשינויים המתמידים ,אף לאלו אשר

סותרים את חוקי הלוגיקה ,הפיזיקה והביולוגיה
ולאלו המציגים מול הגוף מציאות כה חדשה,
עד כדי אובדן ודאות .הרפם מביא דוגמה מן
הספרות הקלאסית ,מתוך כתבי אובידיוס,
הממחישה באופן ברור רעיון זה .קירקה מרעיל
את מימי האמבטיה ,שבהם סקילה ,האויבת שלו,
שוטפת את עצמה:
סקילה נכנסת למים ,שקעה עד חזה בערבּ וֹלת
ותבהל ־ כי בקול–נביחה יסבנה לפתע
חיל מפלצות ־ בראשית לא ידעה ,כי צומחות הן כוּלנה
מאבריה ־ ברחה מפניהן :כי מאוד הפחידוה
בנביחתם הכלבים .בנוּסה את כולם היא גוררת;
או תמשש חלציה ,תביט אל שוקיה ,רגליה:
לֹע של קרבר נובח מציץ לקראתה מכל עבר!
בין הכלבים העזים היא נמצאת ,עליהם היא עומדת!
6
המפלצות נצמדו אל בטנה ודבקו למתניה!
גופה של סקילה עובר מטמורפוזה ,כאשר חלקי
גופה הופכים למפלצת נוראית ,לחיית פרא.
בתחילה היא חשה שמשהו זר ומחריד רודף
אחריה ,אך אין היא יכולה להימלט ממנו ,שכן
סקילה עצמה היא המפלצת המאיימת אשר
בוקעת מתוך גופה שלה .דוגמה זו מדגישה
היבטים מרכזיים של הגרוטסקי .ראשית ,כפי
שצוין קודם ,בולט כאן רעיון ה"מאוים" :סקילה
חשה זרות וחרדה בעת שהגוף ,הדבר האינטימי
מכול ,הופך לדבר בלתי מוּכר לחלוטין .המפלצת
היא בה בעת חלק ממנה וזרה לה לחלוטין .מצב
"מאוים" זה מתאפיין בתחושת בלבול עמוקה,
היעדר ודאות ,חוסר זהות והרס של האני .זהו
הדבר המרכזי שגורם לתחושת הפחד העמוק של
סקילה ,ולאו דווקא העובדה שחיית פרא מנסה
להזיק לה .כמו כן ,המפלצת נוצרת מתוך חלקים
פנימיים ,אינטימיים ומוּכרים לכאורה לסובייקט,
אך בה בעת שנואים ומעוררים תחושת אי־
נעימות עמוקה; אותם חלקים שהסובייקט
מבקש להסתיר ולהדחיק ללא הצלחה ,שכן
היבטים אלה שייכים מטפורית לטבעו המהותי
והראשוני ביותר  -הן מבחינה גופנית והן מבחינה
רוחנית .אובידיוס מציג אפוא מטפורה על אודות
המפלצות הקיימות בתוכנו ,שלא ניתן לברוח מהן.
הגרוטסקי והמפלצתי הם תמיד כאן ,בתוכנו ,אף
אם פעמים רבות קיים בנו רצון עז לברוח מפניהם
ומן הדברים שהם חושפים בפנינו.
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פובליוס אובידיוס נזו ,מטמורפוזות ,כרך
שני ,תרגם :שלמה דיקמן ,ירושלים :מוסד
ביאליק ,1965 ,עמ' .535-534

גילי אבישר

< 38

נולד בחיפה ;1980 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

הגרוטסק עבורי הוא ההשחתה של היפה .הצורך שלי
לבטא את עצמי באמצעות דימויים גרוטסקיים נובע
מהרצון לבדוק גבולות ־ בין יופי לכיעור ,בין אהבה
לזרות ,בין קרבה לריחוק .כאשר ניגודים אלה משולבים זה
בזה נולדת האפשרות לדה–אידיאליזציה .זהו המקום שבו
ניתן לחשוף את המציאות על כל רבדיה .התשוקה לשבור,
לעוות ,לכער ,לחשוף ולענות את הנייר ,תוך שימוש
בתמונות מן העבר ,הופכת את מה שנתפס כנוסטלגי לדבר
המתרחש ברגע זה ואינו עוד מקודש.

ארווין אולף

לצד עיסוקו בווידיאו ,פיסול ומיצב ,עוסק גילי אבישר גם ברישום דיו ושמן על נייר .הדימויים המופיעים
ברישומיו לקוחים בין היתר מן האלבום המשפחתי ומזיכרונות רחוקים ,העוברים עיבוד אשר "משחית"
אותם דרך מסננת הדמיון .הרגעים האינטימיים ,אותם תצלומים מן העבר המאגדים את ההיסטוריה
הפרטית של האמן ,הם חלק מהותי מבנק הדימויים של עבודותיו .כך ,למשל ,בעבודה אמא ביום חתונתה
( )2008עוּותו פניה היפים של אמו ביום כלולותיה וכמו זלגו ונמרחו על מצע הנייר .כך גם בעבודה
אמא  /ילדה ( )2008נדמה שמשיחות המכחול הגסות ונזילות הצבע השחור שיבשו את מתאר הפנים,
שאינו שייך עוד לדמות המתוארת .המטמורפוזה של הגוף האנושי ממוות ללידה ומלידה למוות  -תהליך
ההשתנות הבלתי פוסק של הגוף  -מקבלת ברישומים אלה ביטוי מטפורי; בתוך כך מתורגמים הכאב
והגעגוע לצורה ממשית באמצעות ההגזמה והעיוות.

< 76 ,37

נולד בהילברסום ,הולנד ;1959 ,חי ויוצר באמסטרדם

אמן הצילום והווידיאו ההולנדי ארווין אולף פעיל כבר מסוף שנות ה־ ,80אך בשנים האחרונות קנה לעצמו
שם בשדה האמנות הבינלאומי  -בעיקר בשל תצלומיו הפרובוקטיביים ,המתאפיינים בדמויות ביזאריות
בעלות מראה אקסצנטרי ,דוחה ופתייני כאחד .עיסוקו בגוף הפוסט־אנושי בא לידי ביטוי גם בעבודות
וידיאו ,המייצרות סביבות שנתפסות כעין יקומים מקבילים לסצנות המתוארות בתצלומים .אולף ,המשלב
בסרטיו אזכורים קונקרטיים לקולנוע של שנות ה־ ,70מייצר מעין "קומדיות אימה" עגמומיות ומעוקרות
מרגש ומתשוקה ,כמשל למצב האנושי בתחילת האלף השלישי .בעבודתו מטרות נעות ( )2005מתמזגים
אלה באלה פנים אנושיות ,המתאפיינות בהבעות של רגש קיצוני ובאיפור מוגזם כפני ליצן או ג'וקר .בסרט
הווידיאו הצעקה האחרונה ( ,)2006הנפתח בכיתוב "פאריס ,"2019 ,מתואר מפגש חולין עתידני בין שתי
נשים אלגנטיות בבית בורגני מעוצב למשעי .סגנונו הבהיר והסטרילי של הבית מזכיר עיצוב מודרניסטי
משנות ה־ 50וה־ ,60כמקובל במגזינים לעיצוב מאותה תקופה .צילום תקריב של פני הדמויות מגלה
בליטות מוזרות ועיוותים גרוטסקיים ,שהתהוו בעקבות מתיחות עור כתוצאה מאינספור שתלים וניתוחים
פלסטיים .נראה כי הדמויות הללו מתנהלות וחיות רק באופן מלאכותי ומכני .הבנאלי ,היומיומי והמוכר
הופך בן רגע למאיים ולמחריד ,אך בה בעת גם למשעשע .מבטו הסאטירי של אולף מופנה אפוא כלפי הבון־
טון המודרניסטי ,שבו אפילו הצמחייה מעוצבת כפיסול מודרני כחלק ממרחב המחייה העכשווי ,אך בעיקר
כלפי הנורמות האסתטיות שחוללו מוטציה של ממש בגוף הנשי בראשיתה של המאה העשרים ואחת.
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< 58

נולד בסנט פטרסבורג ;1949 ,חי ויוצר בירושלים

”“

אני רואה עצמי כריאליסט מושבע ,המנסה בסך הכול
להעתיק את המציאות כפי שהיא .שום גרוטסק אמנותי לא
יכול להתעלות על התערובת הטרגי–קומית של אבסורד
ומשמעות ,יופי וכיעור ,אכזריות וחמלה ,חכמה וטיפשות,
שמזמנים לנו החיים במנות גדושות.

רישומיו של סשה אוקון מתבססים על מסורת ארוכה של רישום ריאליסטי בנוסח יצירותיהם של רבי־
אמן דוגמת גויה ודומייה .עבודותיו מתמקדות בסיטואציות גרוטסקיות על סף הקריקטורה .הדמויות
האנושיות המופיעות בהן מעוררות גיחוך וחמלה ופועלות בסצנות הזויות ונלעגות ,כבמחזותיו של חנוך
לוין :חבורה של זקנים הטובלים במרחצאות חמת גדר ורק ראשיהם מבצבצים מהמים; זקן כבד גוף סועד
במסעדה מול אישה צעירה שגופה מעורטל; זוג מבוגר צופה בטלוויזיה בשעת לילה מאוחרת ,ועוד .העלילות
הנבנות ברישומים נושאות אופי ספק קומי ספק טרגי ומעוררות תחושות של אבסורד ,טמטום ואכזריות,
לצד רגשות של אהדה וקבלה .אוקון מתמקד בתיאור הגוף האנושי החשוף והמדולדל ,על פגמיו ועיוותיו
המביכים ,ובהבעותיהן האוויליות של הדמויות; באופן זה הוא חושף את הפגיעוּת האנושית ,את ייסורי
ההזדקנות ואת מכאובי הבגידה של הגוף .בכך עבודותיו אף מעלות ביקורת חברתית לנוכח הסגידה
לדימויי הגוף הצעיר בתרבות העכשווית.

		

שי עיד אלוני

< 51 – 50

נולד בתל אביב ;1974 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

בעבודותיי אני מנסה לתת ביטוי למבוכה ,לאבסורד
ולחוסר שלמות .הבלטת היומיומי ,הזוועתי והמגוחך
ופירוק הדמות האנושית לחלקיה נועדו לשקף את המצב
האנושי .הדוחה והמאוס משמש אותי כאמצעי קומי ליצירת
אפקט המצביע על התפוררות השלם או הגוף .ואכן ,דווקא
האובייקט החסר והמצולק הוא שמושך את תשומת לבו
של הצופה .עיוות המציאות באופן נלעג מאפשר לחשוף
את טבעה הנסתר .בפיסול הפיגורטיבי ובמסכות אני מנסה
לשמור על המתח בין היסוד הקלאסי לבין היסוד המגוחך
והמעוות .ככלל ,בעבודותיי מתקיימת תמיד מזיגה בלתי
ניתנת להפרדה של לעג ועצב טרגי ,אולם לצד הבוז
האירוני נשמר גם יחס של חמלה.

עבודותיו הפיסוליות של שי עיד אלוני מרבות לעסוק בגוף האנושי מהיבטיו הדחויים והבזויים ,הקשורים
בהאבסה ובולימיה בחברת השפע .כאמן רב־תחומי ,שהגיע לאמנות מאדריכלות ומעיצוב ,הוא עוסק בזיקה
שבין החלל לבין הסובייקט ,בין המבנה הנוקשה לבין הגוף הרך השוכן בתוכו .בפסלי השריון שלו מתייחס
עיד אלוני לתופעות של השמנת יתר ואכילה אובססיבית  -תופעות המעוררת בו עניין מן ההיבט הפיסולי.
השאלה מה קורה לגוף האנושי כאשר הוא מאבד את צורתו הטבעית ונמתח לקצוות מתורגמת למצבורים
של שיפולים וקפלים עשויים במלאכת מחשבת של דיקט כפיף .השריון ,המשמש אותו כמטפורה לשומן
שנועד להגן מפני הסביבה ,מותאם עתה למידות הגוף העודפות; היחס בין הפנים והחוץ משובש לחלוטין,
והגוף המרוקן עוטף את החלל שלו עצמו .בפסלי המסכות מתמקד עיד אלוני באזורי החיץ המקשרים
בין פנים הגוף למעטפתו :אף ,עיניים ,אוזניים ופה .בקצוות אלו ,המדגישים את טבעו החומרי של הגוף,
מובלט היסוד הגרוטסקי באמצעות הכלאה ,הגזמה ושיבוש .לפסלים אלה ,שחלקם נעשו על מצע של שלדת
אופנועים ,מאפיינים דמוניים וארכאיים; הם נראים כהכלאה קומית של מוטיבים מסרטי וולט דיסני ומסכות
אפריקניות ,שכה הלהיבו את הדמיון היצירתי בתחילת המאה העשרים .הממד הגרוטסקי של המסכות
נקשר לטקסיות ,התחפשות והסוואה  -מאפיינים קרניבליים ששורשיהם בימי הביניים והרנסנס באירופה.
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אורן אליאב

< 39

נולד בתל אביב ;1975 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

היסוד העקרוני ביותר של הגרוטסק עבורי הוא
האמביוולנטיות ־ המהות של יצור הכלאיים המוּכר–לא–
מוּכר או רוח הרפאים הנמצאת–לא–נמצאת במת–החי.
בעבודתי אני מעדיף לחשוב על הגרוטסק כפעולה ולא
כשם תואר ,כמצב שכולו דריכות לקראת הגחתו של היסוד
הגרוטסקי .הדמויות שאני מצייר נמצאות בתנועה לקראת
משהו ־ תנועה המלווה בעיוותים ,מתיחות ,הסתנוורויות,
המסה של הגוף או אירועים בלתי טבעיים אחרים .אני
מכוון בדיוק אל הרגע שבו מתחילה הטרנספורמציה,
כשהשיבוש מתחיל לתת את אותותיו .הכול עדיין מוכר,
אך איזו זרות נכנסת למשחק; משהו חדש מתפרץ אל
המרחב הציורי.

בויאן

ברבים מציוריו של אורן אליאב ניתן לזהות אלמנטים גרוטסקיים .הטיפוסים המצוירים  -גברים ברובם -
מזכירים דמויות של פוליטיקאים ,אנשי שׂררה או פקידוּת ,מעין דמויות ארציות וגמלוניות בעלות חזות
מזרח אירופית .שפת הגוף של הטיפוסים הללו רווּיה בפאתוס ,וגופם כמו עוּות באמצעות מחיקה ,מתיחה,
מריחה וטשטוש ,עד שנדמה כי איבד מאנושיותו ומחומריותו .הגוף בציורים הללו הופך לרוח רפאים המעוררת
הפנים ,בעיקר העיניים ,האף והפה -
אימה וגיחוך ,כמשל קודר לבדידות קיומית ולעולם זר ומנוכר .אברי ָ
אותם אברים הנפערים אל העולם  -הולכים ונמוגים ,כמו מוארים מבפנים ונמחקים .הגרוטסקיות באה לידי
ביטוי בהבעות הפנים ובהקפאת החיוך .הרקע הציורי השטוח והכהה מעצים את האווירה הטרגי־קומית
דמויית החלום .אליאב מגדיר את פעולת הציור שלו כחשיפת התת־מודע של הדימוי .ואכן ,האופי הלא
מוגדר ,העמימוּת והסתירות הפנימיות מאפיינים את ליבת הרוח הגרוטסקית שעומדת בבסיס ציוריו.

< 67

נולד בווידין ,בולגריה ;1975 ,חי ויוצר בניו יורק ובתל אביב

”“

בהכנות לקראת ציורי הדיוקנאות אני מתבונן באנשים
מקרוב .אני מתעניין בעיקר באנשים שיש להם תווי
פנים לא פרופורציונליים ־ לא בהכרח פנים מכוערים
אלא קומיים באופן טרגי; אפשר לקרוא לזה 'גרוטסק'.
דמויות אלו מתאפיינות בהבעות ובשפת גוף שמספרות
סיפור ־ סיפור עצוב בדרגה קיצונית ,אך גם משעשע
באופן סרקסטי.

ציוריו של בויאן משקפים את התעניינותו במחוות אנושיות גרוטסקיות ,המובעות באופן אקספרסיבי
על הבד .הדמויות האקסצנטריות המופיעות בציורים חלקן מוּכרות מהתרבות הפופולרית או מתולדות
האמנות וחלקן מדגישות סטריאוטיפים הקשורים למעמד חברתי .הן ניצבות חזיתית ,בדרך כלל על רקע
שטוח ,כמו מתגרות בצופה המתבונן בהן ,אך חושפות פן נוירוטי ופתטי באישיותן .הטיפול בדמויות מאיר
אזורים אפלים של התרבות העכשווית ומגחיך את מה שמסתתר מעבר לזוהר ולתהילה .היבטים הקשורים
באופנתיוּת (אשתו של ג'ון קורין ,)2007 ,צעירוּת (נערת הרוק )2005 ,ו"קּוליוּת" (עארס )2005 ,מתורגמים
ל"פוזה" שכל כולה התרסה רווּיה בציניות ובהומור .שתי עבודות מתוך מקבץ הציורים המוצג בתערוכה
עוסקות בגרוטסק באופן מובהק :האחת ,ללא כותרת (בעקבות לאונרדו) ( ,)2005מדגישה את הפנים
המעוותות ,ההבעות הקרקסיות ומחוות הגוף הקיצוניות על פי רישומי גרוטסק של לאונרדו דה וינצ'י;
השנייה ,דיוקן פרנסיס בייקון ( ,)2007ספק מגחיכה את דמותו הטרגית של האמן המיוסר ,ספק מזדהה עם
מיתוס ההרס העצמי ,החרדה והכאב הנקשרים לשמו.
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אופיר דור

< 45 – 44

נולד ברמתיים ;1972 ,חי ויוצר בברלין

”“

הדמויות והמצבים המתוארים בעבודותיי קיצוניים,
מוגזמים ומתאפיינים בנימה מסוימת של הומור שחור.
ייתכן שהגרוטסקיות הקיימת בהן באה לידי ביטוי
בצבעוניות ובהנחת הצבע ,בעודפוּת העולה על גדותיה.
מאפיינים אלו נובעים ממצב הצבירה שלי בזמן שאני
מצייר ־ מצב שיש בו חרדה ואימה ,אך גם עונג ,תשוקה
וריגוש .אני זקוק למצב הטעון הזה ,להגזמה ,כדי שלציור
תהיה נוכחות.

הדמויות המופיעות בציוריו המונומנטליים של אופיר דור נראות כאילו הן משתתפות בסצנות תיאטרליות
או באלגוריות פסיכולוגיסטיות עתירות משמעות .הדמויות האקסצנטריות וההזויות מתאפיינות בחזות
מינית מוקצנת ,בהבעות סתומות ומסתוריות ובמחוות גוף מעוּותות ,כשלעתים פניהן עטויות מסכות.
הן שותפות בנרטיב־על ,החושף מערכות יחסים רוויות יצרים ומאבקים פנימיים במסווה של התנהגות
מתורבתת .בציור מוטל  )2006( 2נראות שתי דמויות בחדר מלון סטנדרטי כשפלג גופן התחתון חשוף:
האחת בתחפושת של מעין לטאה שוכבת על מיטה ,ואילו השנייה בתחפושת של ארנב ניצבת מולה.
העמימוּת המינית ,החריגוּת והפרוורטיוּת תורמות לאפיוניה הגרוטסקיים של הסצנה .בציור איש הבוץ
( ,)2006שבו קשה יותר להפריד בין האדם לבין התחפושת ,מתחוללת דרמה כאשר "איש הבוץ" פולש לחלל
בורגני ואלגנטי וטורד את שגרת יומם של בני הזוג אחוזי התדהמה .בציור אמנים ( )2006בולטת עוד יותר
הרטוריקה הגרוטסקית של דור ,אלא שכאן היא מופנית כלפי עולם האמנות :ששת ה"אמנים" נראים בציור
כדמויות קפואות בחלל כהה שחלונותיו בוערים ככבשן; הם מעוּותים ומוזרים ,והבעותיהם מבטאות סלידה
ודחייה .הדימוי העגמומי של האמן כיצור הנתון במצבי קיצון ,אפוף ארס ומסתורין ,מתגלה כאן במלוא
חריפותו כמשל רפלקסיבי על חריגוּת.

		

נטלי דיורברג

< 74

נולדה בליסקיל ,שוודיה ;1978 ,חיה ויוצרת בברלין

בעבודות הווידיאו הקצרות של האמנית השוודית נטלי דיורברג מככבות דמויות מעוּותות מפלסטלינה
בסצנות קרניבליות אפלות ,המשקפות ראיית עולם אכזרית ,שנונה ורבת הומור .עבודות אלו ,המוגדרות
על ידי דיורברג כ"אגדות שהשתגעו" ,מציבות מראה ביקורתית ובלתי מתפשרת אל מול מורכבות הרוע
האנושי .הדמויות מפוסלות על ידי האמנית בטכניקה המזוהה עם מלאכת יד ילדותית .הסצנות ,הכוללות
עלילות מוזרות וסוריאליסטיות ,מצולמות בשיטת הנפשה של "סטופ מושן" .השימוש בחומרים פשוטים
וחשיפת תהליך היצירה (החוטים החשופים ,הכתוביות המשורבטות בטושים לעתים עם טעויות מכוונות)
מגבירים את הפער בין התוכן לבין אמצעי ההבעה .באופן זה מועברים לצופה תכנים קשים של אלימות,
פרוורסיה ואימה בשפה תמימה חפה מרוע ,המאזכרת אגדות ילדים ,אף כי האגדות של דיורברג כלל אינן
מבטיחות סוף טוב .הניגוד בין שני העולמות מטשטש מוסכמות היררכיות ואתיות של מותר ואסור ,גבוה
ונמוך ,ומאפשר לאמנית לרמוס קודים ונורמות חברתיות ברגל לא גסה .על פי רוב מופיעות בסרטיה
דמויות של נשים או נערות צעירות כקורבנות או כמחוללות רוע ,הנתונות בסיטואציות של השפלה ועינוי -
מרמאות והונאה ועד מעשים מגונים ,רצח או הטלת מום .כך ,למשל ,בסרט מדלן האמיצה ( ,)2006המבוסס
על דמותה הקלאסית של "מדלן" מאת לודביג במלמנס ,לוכד הדוב את הילדה הרודפת אותו והופך את
היוצרות בעת שהוא כופה עליה להיות חיית המחמד שלו .בסרטים אחרים שלה בולטת האכזריות האנושית
בחברה אריסטוקרטית ומשועממת תוך שילובן של דמויות שחורות ,המבליעות את ביקורתה החברתית של
האמנית על מעמדות ועל סטריאוטיפים של תרבות "פרימיטיבית" בעיניים מערביות .כל אחת מהפנטזיות
בעבודותיה של דיורברג עשויה לשמש כמטפורה על הטבע האנושי ,כאשר הטיפול הגס בחומר הרך מקביל
לטיפול הגס של האדם בעולמו.
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< 68

מיכל הלפמן
נולדה בתל אביב ;1973 ,חיה ויוצרת בתל אביב

הסטות וסטיות מאפיינות את יצירתה רבת־הפנים של מיכל הלפמן ,הנוגעת במה שחומק מסימון תרבותי
מובהק ,בהיבטים של ביזוי ובגבולות שבין פנים לחוץ ,בין מודע ללא־מודע ,בין תשוקה להזיה .הטמפרמנט
הייחודי של יצירתה מאופיין כתרכובת מוזרה של תעשייתיות וחושניות .עבודתה משקפת את היקסמותה
ממופעי ראווה ואת העניין שלה בריקוד  -מבלט קלאסי מעודן ומרוֹמם ועד ריקוד מוט לולייני חושני
ופתייני .הלפמן מציגה בתערוכה זו את העבודה קוקו בלוף ( - )2008פסל מטריקס דמוי בטון של פרוטומת
נערה עם קוקו המוסט על פניה כפקעת מוזרה על מצחה .השׂיער האסוף במקום הלא נכון ,לצד העווית
הנלעגת ,המתריסה והמרתיעה המאפיינת את מבע הדיוקן ,משווים לפסל אופי גרוטסקי .דמויות בעלות
נוכחות מוחצנת אף יותר מופיעות בציור אפרל ( ,)2007שבו נראית דמות אישה כהת עור בבגד גוף צהוב
ובשׂיער הגולש בהפרזה אל האדמה .האישה נמלטת בזחילה ממלתעותיה של מפלצת קופית אדירת
ממדים ,אשר נדמית להר הסמוך אליה הנתון בהתפרצות געשית .מבטה הרגוע המופנה אל הצופה מעיד
על אילוף יצרים פרימיטיביים ופראיים שכמו הודחקו למעמקי התודעה ,וההימלטות אל מישור המציאות
מסמנת את השיבה אל התרבות .סגנון הציור והטכניקה המאפיינים את רישומיה של הלפמן מעלים
על הדעת ציורים של נערה מתבגרת .ברישומים אחרים היא מרבה להשתמש בגירי פנדה ,בטכניקה של
כיסוי פני השטח בצבעים עזים וחריטה המגלה את הצבעוניות החבויה תחת השחור  -טכניקה המבטאת
כשלעצמה מצבים של תעתועי חושים וחוסר התמצאות מרחבי ביקום אפל.

רקפת וינר עומר

		

< 56

נולדה בראשון לציון ;1965 ,חיה בראשון לציון ויוצרת בתל אביב

”“

הביטוי האקספרסיבי הודף את עבודותיי אל הגרוטסק,
אל ההגזמה והעודפוּת ,כעין 'דראג–קוויניות' של הציור;
כמופע תיאטרלי שנועד להגדיר את אסתטיקת ה'פאנק–
פורנו' של הפרוורים ,הכוללת איפור מוגזם ,הומור
שחור וציני ,וולגריות מכוּונת ופעולות של זעם .ציור זה,
המצביע על חוסר האפשרות להיות נינוח במציאות זו ,הוא
תוצר של קרב מעמדי או מגדרי תמידי בתרבות .בעולם
הראווה המתוחכם ,שבו ההתנהלות האפשרית היחידה היא
להיות 'קוּל' ,אני מנסה להציע אפשרות אחרת ,שנדונה
מראש להיות גרוטסקית :האפשרות ההפוכה של 'חימום
יתר' ,לעתים עד כדי שריפה ,במטרה ללכוד את הצופה
במלכודת של עודף צבע .אני מוצאת שקיימת התאמה בין
הגורל הגרוטסקי של הציור שאני מציעה לבין הגורל של
ההתענגות הנשית ,שנדחקה אף היא לעמדה גרוטסקית.

רקפת וינר עומר היא אמנית רב־תחומית ,העוסקת בציור ,מיצב ,וידיאו ,כתיבה ואוצרות .יצירתה עשירה
בתכנים חברתיים בדגש פמיניסטי ,ובהקשר זה הפורנוגרפיה משמשת עבורה נקודת מוצא לחקר של
סוגיות מוסריות ומגדריות .בציוריה וינר עומר עושה שימוש באסטרטגיה של "ציור רע" על מנת לערער על
הקנון התרבותי של ה"טעם הטוב" ולחשוף את מה שמודחק בדרך כלל לשוליים החברתיים .אסטרטגיה
אקספרסיבית זו באה לידי ביטוי בציורים חסרי מנוח ,השואבים השראה מתרבות הטראש ומתאפיינים
בהנחות צבע דשנות ,בצבעוניות חריפה ובשילוב של טקסטים משתלחים בכתב יד ילדותי .ציורים אלה
מאוכלסים בטיפוסים אקסצנטריים ,בדמויות נוירוטיות מעוּותות שעיניהן חסומות ,פיהן מכווץ ומחוותיהן
מגוחכות .מהלכים אלה של הגזמה מכוּונת מקנים לציור איכויות גרוטסקיות מובהקות ,הנתפסות על ידי
האמנית ככורח וכדחף מניע.
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נדב ויסמן

< 65

נולד בחיפה ;1969 ,חי ויוצר בתל אביב

היצורים האנושיים המאכלסים את הציורים והמיצבים של נדב ויסמן נראים כאילו נלקחו מסרט מצויר,
מקריקטורות או מחוברות קומיקס :גברים מכוונים כלי נשק ומפריחים בלונים ,כלבים ארוכי גפיים ,נשים
מחודדות שדיים משתינות בעמידה ,וכן פירמידות של גברים ,נשים וכלבים המטפסים זה על זה במעין
משחק אבסורדי וחסר תכלית .אף שהכול רווי בצבעוניות נאיבית עזה של ורודים ,צהובים ותכולים ,הלך
הרוח העולה מן הסצנות מלנכולי ,גדוש אווירה של אי־שקט ,זרות ,ייאוש וכפייתיות .הנרטיבים הרוויים
הומור מר־מתוק מסרבים להתפענח ,נותרים סתומים ,כתיאור פרדוקסלי של מצבו המגוחך של האדם.
כמעט כל מאפייני הגרוטסק חלים על עבודות אלו :העיוות וההפרזה בקנה המידה של הדמויות  -ראשי
ענק כראשי עובּרים וגופים ורדרדים עירומים מצומקים כחייזרים; היסוד המשחקי המערב צעצועי ילדים
ותודעה בוגרת ,רווּיה בהומור מוכתם בחרדה; הפרת הסדרים ,המשלבת בין גוף ילדי לגוף בוגר; וכן
הגופניות המודגשת בהיבטיה הבזויים  -אברי מין והפרשות .כוחן האלגורי והרגשי של הסצנות טמון באופן
שבו המיתולוגיה האישית של ויסמן מוגשת לצופה כמשל לסיוט הקיומי ולמשא ומתן המתמשך עם הסבל
הבלתי נמנע.

זירו סנטס

< 72

נולד בטרנטון ,ניו ג'רזי ;1986 ,חי ויוצר בתל אביב

זירו סנטס (  )Zero Centsמשתייך לזן עכשווי עולה ופורח של "אמנים אורבניים"  -אמני רחוב הפועלים
במרחב הציבורי ,אשר מנסים לעקוף את מנגנוני הכוח של עולם האמנות ולייצר סצנה עצמאית המקיימת
דיאלוג ישיר עם עוברי האורח .מאז הצלחתם המטאורית של אמנים כמו ז'אן מישל באסקיאט וקית' הרינג,
הולך ומתבסס מעמדם של אמני הרחוב ,אולם ברגע שהם מאומצים אל חיק הממסד הגדרתם הרדיקלית
מתפוגגת במידה רבה .זירו סנטס אינו מעוניין לחשוף את זהותו ,מלבד פרטים ביוגרפיים עמומים .בהיותו
אוטודידקט שהחל לצייר מגיל צעיר ברחוב ,הוא נמנע מלהתייחס לעצמו כאל "אמן" ומסתייג מעצם הצגתו
במוזיאון .כבן למשפחה יהודית מניו ג'רזי ,הוא השתקע בישראל לפני שנים אחדות והחל ליצור ציורי
גרפיטי על קירות בניינים בשכונות עוני בתל אביב ועל כל מצע אפשרי במרחב הציבורי  -בעיקר על חלקי
עץ ורהיטים ישנים .עבודותיו ,המתארות עולם פנימי מסויט ,פרוורטי וגרוטסקי ,מתבססות על דימויים
היברידיים הלקוחים מן המדיה ומפורנוגרפיה ומתלכדים יחד בתחביר אבסורדי .יחסי אנוש מעוותים,
עוולות עולם הצריכה ודעות קדומות הקשורות למגדר באים לידי ביטוי בין השאר בדמויות שלדיות ,כגון
הדיוקנאות דמויי הגולגולת המוצגים בתערוכה ומעוררים תחושות אפוקליפטיות .כך ,למשל ,בעבודה
הנקראת במכוון בשיבוש לשוני "( )2009( The Save Yurהמושיע") ,מצוירת על גב מיטה ישנה דמות
ביזארית דו־מינית ,עטויה מסכה ומחייכת חיוך אימתני; לראשה כובע ליצן מחודד ,והיא אוחזת בידה האחת
בלונים ובידה השנייה עגלה עם חלקי גופות .ההומור המשלב תכנים אפלים ובזויים ,ההתנסחות הבוטה וכן
השימוש בסלנג ובשגיאות כתיב מכוּונות הם מסימני ההיכר האופייניים ליצירתו.

שירה זלוור

< 63

נולדה בירושלים ;1978 ,חיה ויוצרת בתל אביב

”“

הדימוי הגרוטסקי מקפל בתוכו פגיעוּת אנושית .ההקצנה
של מאפיין פיזי או תכונה אנושית מצליחה לעורר
באנשים הזדהות עמוקה .לא בכדי ילדים נוטים להזדהות
עם דימויים גרוטסקיים .אני מנצלת את האמפתיה הזו
כדי להפיח חיות וחיוניות בעבודותיי .בעיצוב הפסלים
אני משתמשת בשעווה ,המיטיבה לחקות את מרקם הגוף
האנושי הפגיע .העבודה משיכה בחבל ממחישה את
חשיבותה של הגרוטסקה בעבודותיי ,ולו רק בשל המתח
המופרך בין שני כוחות המבטלים זה את זה .מתח זה בא
לידי ביטוי ברגשות שמעורר הדימוי הגרוטסקי :דחייה אל
מול אמפתיה והזדהות.

רועי חפץ

בעבודותיה הפיסוליות מצליחה שירה זלוור לרומם יסודות שוליים ולחלצם מקיומם הסתמי .היא יוצרת
פסלים אנושיים ,על פי רוב דמויות זעירות ,כעין צעצועים או בובות .דמויות אלו משקפות מעמד חברתי או
שיוך פוליטי :קבוצת ילדים חובשי כיפה ,מאבטחים ,בוגרות אולפנה ,מתנחלים ועוד .בתיאוריהן מודגשים
קודים של אופנה וסממנים מזהים המאפיינים את ייצוגיה הקונטרוברסליים של המציאות הישראלית.
בעבודה משיכה בחבל ( ,)2009שנוצרה במיוחד לתערוכה זו ,בחרה זלוור בדימוי נוסטלגי ,השייך למאגר
משחקי הילדות המכונסים בזיכרון הקולקטיבי הישראלי  -משחק שבו שתי קבוצות יריבות ניצבות זו
מול זו ומושכות בקצוות מנוגדים של חבל יחיד .כוחו של הדימוי נובע מן הפרדוקס הטמון במשחקי הכוח
הסיזיפיים וחסרי התכלית ,המאפיינים את החיים הפוליטיים בישראל ומשתקפים גם בתוכניות ריאליטי
כמו "הישרדות" .פסליה של זלוור עשויי השעווה  -חומר נמס ומתכלה (בלשונה "מכמיר לב ,פגיע ושביר") -
נוצרים ביד ,ללא תבנית .החומר הרך מתעצב כאובייקט תלת־ממדי ,ועליו מתווספים לאחר מכן פרטים
המצוירים בפירוט רב .הטיפול בדמויות מזכיר עבודה בחומר ומלאכות יד דקורטיביות משיעורי מלאכה -
אופן עבודה שבולטים בו הפגמים והגמגומים ,העיוותים וההפרזות .מאפיינים אלו משווים לעבודותיה
של זלוור נוכחות גרוטסקית נטולת זוהר ,המאירה את המרחב הרגשי שלנו ,הישראלים ,מנקודת מבט
ביקורתית אך חומלת.

< 52

נולד בירושלים ;1978 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

מקור ההשראה שלי לגרוטסק הוא המודל של ה'פופיש'
( )foppish־ כינוי לדמות מגוחכת מן המאה השבע–
עשרה ,העסוקה יתר על המידה בנִ ראות ובנוכחות שלה.
מושג זה נקשר גם לדמותו של האמן והמאייר האנגלי
מסוף המאה התשע–עשרה ,אוברי בירדסלי בשל התנהלותו
הדנדית .הגרוטסק מתגלה בעיניי בצורתו המרגשת ביותר
כאשר נגלה המתח בין רצינות היתר והעיסוק העצמי
המופרז של הדמות לבין האופן שבו היא נתפסת כמגוחכת
בעיני העוברים והשבים .הדמויות ה'פופישיות' שאני רושם
ניצבות מולי על הדף ,חורגות מגבולותיהן ומגבולותיי,
פרונטליות לרוב ומביטות לעברי .מבטן האינטנסיבי
ונוכחותן גורמים לי אי–נוחות; רצינות היתר שלהן גורמת
לי לגחך; חזותן המשעשעת מעציבה אותי.

דמויות הגברים ברישומיו גדולי הממדים של רועי חפץ כמו נלקחו מנובלה או פנטזיה בדיונית .הן
מתאפיינות במראה ביזארי ,מלוּות באטריבוטים הזויים ומהדהדות את דמותו של ה"דנדי" ,שהתעצבה
באירופה בסוף המאה השמונה־עשרה  -דמות שסיגלה לעצמה מראה מוחצן וגינונים אריסטוקרטיים
עודפים ,פרוורסיה ומיניוּת עמומה .הדמויות הללו צפות בתוך מרחב הדף הלבן ,מנותקות ממקום ומזהות.
קווים עדינים ורכים של גרפיט ,לצד כתמים שחורים ומסיביים ,מייצרים סביבן אווירה של עודפוּת ,הפרזה
ועיווּת .בעבודה ללא כותרת ( )2009נראית דמות של גבר מהודר ,היושב על כורסה כשרגלו האחת
מיטלטלת כלפי מטה וידו אוחזת במקל הליכה .שׂיערו המסתלסל בתנופה גלית כלפי מטה והבעת פניו
המוזרה משווים לו מראה דנדי אקסצנטרי וגרוטסקי .בעבודה ללא כותרת ( )2009נראית דמות מגוחכת,
שאצבעות ידיה המוארכות מהודקות סביב כדור ענק; היא בעלת מראה פוטוריסטי ,ונדמה שדיוקנה כמו
פוּרק והורכב מחדש בהגזמה מופרכת .במהלך היצירה חפץ מנהל מערכת יחסים אינטימית עם דמויותיו
ההזויות" :אני מנהל מעין דו־קרב עם הדמות המצוירת ,עד שבסוף התהליך היא הופכת לאנונימית ומאבדת
את סממניה המזהים".
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< 43

מיכל יניב
נולדה בראשון לציון ;1979 ,חיה ויוצרת בתל אביב

דמויות הנשים המככבות בציוריה של מיכל יניב לבושות בגדי עור ,עטופות בצינורות ושלל אביזרים
השייכים למדי הסאדו־מאזו ועוטות על פניהן מסכות מסוגים שונים .פעולותיהן לקוחות מהטרמינולוגיה
של משחקי הגבירה והעבד (  ,)BDSMאך נדמה כי נלווית להן מידה של הגחכה ונלעגות .יניב מבקשת
לתאר מנקודת מבט סרקסטית נשים "חזקות" ,הנהנות ממשחקי כוח ושליטה שמובילים אותן לכיליון.
כגיבורות־על הן מדגמנות משחקי שליטה בעולם בדיוני הנשלט על ידי כוחניות ,אלימות וסקס .כך ,למשל,
בעבודה ארוחת ערב שקטה ( )2008נראות שתי דמויות  -האחת כפותה במעין ערסל ביו־מכני ,ואילו
השנייה "סועדת" ,יונקת את לשדה של הדמות השוכבת כשצינור מחבר את פיה כחבל טבור לאזור חלציה.
בציור ליידי  )2008( Mנדמה כי הזרּות והגרוטסקה נבנות דווקא על בסיס התנוחה המוכרת של ציור דיוקן
מסורתי .בטכניקה עמלנית של דיו על בד מונצחת הגבירה (דיוקן עצמי?) בצדודית של שלושה־רבעים,
כשפלג גופה העליון פונה אל הצד וידיה מונחות בעדינות על ירכה ,כ"מונה ליזה דומינטריקס".

< 55 ,46

גיל יפמן
נולד בקיבוץ רמת יוחנן ;1979 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

אני תופס את הגרוטסק כחתירה תחת הסדר הקיים
והשחתתו לטובת סיפוק יצרים חייתי ומשולח רסן .זוהי
הקצנה של המציאות עד כדי מפלצתיות ,רמיסה של גבול
הטעם הטוב שנועדה לשחרר את האדם ממראית העין
החד–גונית של קיומו .הגרוטסק בעבודותיי חמקמק ודו–
כיווני :הצופה מתבונן בדמויות ,המערערות על תפיסות
המגדר ומושגי היופי המקובלים; במקביל ,הן עצמן מפנות
מבט ביקורתי כלפי הצופה ומאלצות אותו לשאול אם לא
הוא עצמו ה'חריג' האמיתי .אני מנסה להבליט את היחס
האמביוולנטי של החברה כלפי החריג והגרוטסקי :יחסי
הערצה ורדיפה ,חמלה ומיאוס ,הכרה ואישור אל מול זרות
ושלילה .הקנון זקוק לגרוטסק ,בדיוק כפי שהמיינסטרים
זקוק לשוליים ,לראי הפוך שיגדיר אותו .השימוש הציני
ב'אחר' ובחריג לביסוס תחושת הסדר הטוב הוא כשלעצמו
גרוטסקי בעיניי.

סדרת התחריטים של גיל יפמן כוללת איקונות דתיות ומונומנטים מקומיים מוכרים ,לצד דמויות אדם
ובעלי חיים המשולבים בדימויים אפוקליפטיים דוגמת הפטרייה האטומית או השמש השחורה .בתחביר
סוריאליסטי בנוסח דה קיריקו ,המשבש משמעויות ומייצר משחקים פואטיים ,יצר יפמן מעין קרקס טרגי
בשחור לבן  -מופע קרניבלי של מוטציות ,הפועל בעולם מאוים של אקולוגיה קורסת ,דיכוי מיני ומגדרי,
אלימות ויחסי כוחות מעוותים .במרכזה של כל אחת מהסצנות ההזויות בולטת דמות אנושית הנחשפת
באומללותה ובנידויה .בהיותה אנדרוגינית ,מתריסה ,פריקית וגרוטסקית ,היא כמו ניצבת על פודיום
כמושא ללעג ולגיחוך ,אך בה בעת מכשפת את העולם ומעודדת היגיון מסוג אחר .בעבודה מריה (,)2008
למשל ,הדמות המרכזית מזדקרת כאלה מיתולוגית על רקע דימויים של כנסת ישראל ומסוק משטרתי;
היא מוקפת בשרשרת של דמויות זערוריות ,הרוקדות סביבה במעין פולחן הערצה ,ומציעה אלטרנטיבה
חתרנית ,המערערת על החלוקה הבינארית בין גברי לנשי .המדיום המסורתי של התחריט וסגנון הרישום
הקלאסי מעצימים את אופיין החתרני של העבודות.
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שרה כהנא

		

< 48

נולדה בקיבוץ זיקים ;1955 ,חיה ויוצרת בחיפה

”“

גרוטסקיות בעיניי היא היכולת לשהות במערבולת של
חוסר ודאות ,לגעת במקומות האינטימיים והחשופים של
הגוף והנפש דווקא דרך קליפות ההסוואה והצביעוּת
המגוננים עליהם .ההגזמה ,הגיחוך ,הכיעור והצעקנות
מאפשרים לי לחוות חרדה ,כעס ופגיעוּת ,אך גם רכוּת
ותמימוּת .הגרוטסק מאפשר לי לפלרטט עם מצבי קצה
ולנוע בין רגשות סותרים.

עופרי כנעני

עבודותיה של שרה כהנא ,הנשענות על מסורת הציור האקספרסיוניסטי ,מתאפיינות בצבעוניות עזה
ומתקתקה ובשילוב של שכבתיות צמיגית עם צבע מהול ומדולל .במרכזן מופיע דימוי גוף נשי ,יצרי
וגרוטסקי ,שגבולותיו נפרצים תדיר .הדמות הנשית הנשקפת מן הציורים נחשפת ברפיונה ,כמו נאבקת
בכאוס פנימי ומסתחררת בחוסר שליטה במערבולות הצבע המקיפות אותה ומהדהדות את פנימיותה.
בגוף המטושטש והמעוות משולבים מיני קישוטים ופריטי לבוש :מחרוזת ,צווארון גרנדיוזי או קרינולינה
המונפת כלפי מעלה וחושפת את השלד והבשר כמלכודת עכביש .השלד ,האברים הפנימיים וההפרשות
כרוכים אלה באלה כמטפורה לזרימה תודעתית ולזליגה מתמדת בין פנים וחוץ .זהותה המינית של
האישה לעתים עמומה ולעתים מוקצנת בגיחוך קפקאי לדמות חרק ,כאשר המפלצתיות והיופי
מתקיימים בה בו־זמנית.

		

< 53

נולדה בקיבוץ כברי ;1975 ,חיה ויוצרת בניו יורק

עבודות הרישום של עפרי כנעני נדמות לאפיזודות מסרטים ,לפריימים מוקפאים של סצנות קולנועיות.
לצד ההקשרים הקולנועיים ,אפיזודות אלו מהדהדות אזכורים מתולדות האמנות .כמו בעבודות הווידיאו
המורכבות שלה ,גם ברישומיה המתארים סצנות גרוטסקיות רוויות אלימות ויצריות ,ממשיכה כנעני את
עיסוקה ביחסי כוח ושליטה ובמתח בין הממד הפרטי והמישור הציבורי .העבודות מסיבת עיתונאים ()2006
וסקס של פיוס אחרי שביתת הנשק ( )2006נוצרו בעת מלחמת לבנון השנייה .נדמה כי הדמות האנושית,
או בלשון האמנית "דמותה של האנושיות" ,עוּותה כאן ללא הכר ,כאילו הרוע הגיר את נוזליו אל תוך גופה.
הרישומים חושפים את הממד הארוטי של הלחימה ומטשטשים את הגבולות בין שדה הקרב לבין חדר
השינה .בסדרה מאוחרת יותר" ,ימים דו־ממדיים" ( ,)2008-2007מתמקדת כנעני בכוריאוגרפיית יחסי הכוח
והנראוּת בעולם האמנות העכשווית .אוצרים ,אמנים ,דילרים ואספנים מוצגים כפי שהם נצפים בירידים
ובפתיחות לצד יצירות האמנות שבהן הם חושקים .אורגיה של אלימות ,פנטזיה ושכרון יצרים מערבלת
את האמנות עם צופיה .דמותו של צרכן האמנות הנשקפת מרישומים אלה מצטיירת כאקסצנטרית עד כדי
גיחוך ,בדומה לאמנות עצמה ,ולא ברור עוד מי מבין שני הצדדים הללו הוא מחולל הפרובוקציה.
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יורי כץ
נולד בקייב ,אוקראינה ;1974 ,חי ויוצר בחיפה

”“

עבורי הומניזם וגרוטסקה כרוכים זה בזה .ההומניזם של
ימינו אינו מתייחס לבני האדם כטובים מטבעם; ברוח
הגרוטסק ,תפקידו להצביע על אי–השלמוּת והפגיעוּת
האנושית ולעורר חמלה והבנה .הדמויות בעבודותיי נראות
כאילו הן נאבקות לשמור על צלמן לנוכח 'אנורקסיה
קיומית' המאיימת להכניען.

הדמויות בציוריו זעירי הממדים של יורי כץ נראות כאילו הוקפאו בנקודת זמן מסוימת .נדמה כי הנחות
המכחול החריפות שיצרו אותן יתפוגגו ברגע שנסיט את מבטנו מהן ,וכי המרקם הציורי המרצד יפורר את
קווי המתאר השבריריים שלהן .הדמויות ,חלקן אנונימיות וחלקן בעלות שם או מקצוע ,ניצבות חזיתית על
רקע אחיד בלתי מזוהה ,כמו שבויות בעליבות קיומן השולי והמבודד ומתמסרות בגופן ובמבטן אל הצייר.
בעבודה פליקס מנגן "  ,)2005( "Rock Around the Clockנראית דמותו הצנומה והשברירית של פליקס,
המתמזג עם האורגן שבו הוא מנגן ,כזמר חתונות או כנגן רחוב .בעבודה תומר ( )2007נראה ילד לבוש
בסוודר ירוק ,היושב על כיסא ומשחק ,אך עיניו הפעורות ופיו המעוות מעניקים לו חזות חריגה ומאיימת.
נדמה כי היסוד הגרוטסקי בעבודות אלה מופיע בשפת הגוף של הדמויות ,בגפיהן הדקיקות ,במבטן
החשוף ובאנונימיות היומיומית של הקיום האנושי .ההוויה השולית והדוממת מקבלת כאן נוכחות מטרידה,
המעצימה את חריגותן .דומה כי זהו גרוטסק הנובע מחמלה וחף מאירוניה .בפסליו המוקדמים של כץ גברו
הפרוורטיות והאכזריות על החמלה ,אולי בשל העובדה שהיו אלה דיוקנאות עצמיים .בעבודה דיוקן עצמי
כסייח אדום ( )2002הכליא האמן את דמותו עם סייח שתחתוניו מופשלים; בדיוקן עצמי כירח צעיר ()2001
נראית דמותו הנערית הדקיקה כירח פאלי שעיניו מכוסות ולראשו כובע  -ספק ליצן ספק חרמשו של
מלאך המוות.

< 42

מיטל כץ־מינרבו
נולדה בירושלים ;1974 ,חיה ועובדת בתל אביב

”“

גרוטסקה בעיניי היא סוג של ממלכה המתקיימת לצד
המרחב של הנורמות החברתיות ,הפוליטיות והאסתטיות.
מתגוררת שם אוכלוסיה מגוונת של יצורים מעוותים,
שאין להם זכות קיום במרחב הנורמטיבי בשל חזותם
השונה .המקום הגרוטסקי מחובר לאדמה ולחומריות שלה;
הוא שואף לחושך ,למרכז האדמה .זהו מקום בעל אופי
קרניבלי ,גדוש באנרגיה מפלצתית .מה שנחשב במקום
הנורמטיבי לגבוה ונשגב ,ייחשב לנמוך ומבוזה במקום
הגרוטסקי ,ולהפך .גופם של היצורים הגרוטסקיים נמצא
בתהליך דינמי של השתנות ־ מהכלב המת הנרקב בצד
הרחוב ועד לתאומים הסיאמיים המחוברים בראשם.
יצורים אלו ,המעוררים בה בעת גועל ומשיכה עזה ,מהווים
אלטרנטיבה אסתטית חדשה.

נקודת המוצא בתפיסת הגרוטסק של מיטל כץ־מינרבו נשענת על המודל של תאומים סיאמיים ,המייצג
עבורה מצב מטפורי של חריגוּת ,חוסר שלמות ,הכפלה ועיוות .התאום הסיאמי הוא יחיד חלקי ,המכיל
בגופו שני אינדיבידואלים .מודל זה תואם את תפיסת ה"ריאליזם הגרוטסקי" של מיכאל בחטין ,שדן בעיוות
ובשיבוש המאפיין את ה"פריק" במופעי הקרנבל ובקרקסים הנודדים  -אירועים שבהם שובשו עקרונות
ההיגיון לטובת עיוות אנרכי .העיקרון הסיאמי בא לידי ביטוי בעבודה ללא כותרת ( ,)2009שבה נראה
זוג שלדים החולקים ביניהם גולגולת פחוסה אחת ונפרדים זה מזה באזור בית החזה .חזותם השברירית
מעוררת חמלה ,וחריגותם הנחשפת עד לשד עצמותיה יוצרת בה בעת רתיעה ומשיכה .השגיאה של הטבע
מועצמת בעבודה זו באמצעות הייצוג של השלד  -השארית הבזויה ביותר של כליית הגוף .כץ־מינרבו
מיישמת את עיקרון ההכפלה גם על חפצי ריהוט ואובייקטים סלוניים ,שאותם היא מציירת כ"גוף בעל
שני ראשים" ,תוך רמיזה לז'אנר עיצובי שרווח במעבר מ"אר־נב" לראשית המודרניזם .בעבודה דוב ()2008
מופיע פסלון חרסינה אנגלי ,שהפך בידי האמנית ליצור גרוטסקי כלוא בחליפה אטומה כששרשרת ברזל
משתלשלת מפיו .נדמה כי דווקא ההקשר הסאדו־מזוכיסטי הוא שמשווה לדמות אנושיוּת מכמירת לב.
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מריק לכנר
נולד בצ'רנוביץ ,ברית המועצות ;1967 ,חי ויוצר בברלין
ובתל אביב

ציוריו של מריק לכנר מסתוריים ,כאוטיים ורוחשים רוע .בהנחות מכחול רחבות ודשנות הוא יוצר ציורים
דחוסים וכהים ,רוויים התרחשויות אפלוליות ומטרידות כחלומות ביעותים .יצורים מוזרים ,ספק דמויות
אנושיות ספק שדים או בעלי חיים ,מבצבצים מתוך צמחייה עבותה ביער טרופי מדומיין .מלאכים ורוחות
רפאים מבליחים מבעד לגזעי עץ שחורים וחשופים ,זוהרים מתוך שכבות של רקבובית מעופשת .כהדהודים
לציורים הגרוטסקיים שנתגלו על גבי קירות המרתפים הרומיים ,גם ציוריו של לכנר רוויים בפנטזיה
וגדושים בסתירות אנטומיות ,חיות פרא ,ראשי אדם ומפלצות .העיקרון המאפיין את הגרוטסק ,שלפיו
שום פרט אינו מיותר ,בא לידי ביטוי בנופים אלה ,שאין בהם ריק ושהכול הכרחי בהם .בציורי הדיוקנאות
של לכנר בולט עוד יותר העיסוק בגוף הגרוטסקי .ניכרת בהם הפרה של חוקי הסימטריה ,הבהירוּת והסדר,
ומובלטות בהם תכונות כמו זרוּת ,היברידיוּת ,עמימוּת ,עודפוּת ,גופניוּת ,מיניוּת ,גשמיוּת ,עיווּת ,טשטוש
גבולות והתנגשות בין סדרים שונים.

רוברט מילי
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נולד בניו ג'רסי ;1966 ,חי ויוצר בניו יורק

סרטיו של רוברט מילי מתאפיינים באיכויות קרניבליות ונדמים לתיעוד של מיצג קאמפי או למופע ראווה
פארודי .מי שכיכבה עד לא מכבר בתצלומיו ובסרטיו הקצרים הייתה אמו רוז  -אישה כבת שישים ,מאופרת
בכבדות ,חובשת פאה נוכרית פרועה וצעקנית ולבושה בלבוש פתייני .המראה האקסצנטרי שלה נוגד כל
זיקה לחמימות המגוננת הכרוכה במושג האם .שיכורה כלוט ,היא הצטלמה כמלכת דראג בגמלאות ודגמנה
לעיני בנה את גופה המזדקן והגרוטסקי .בתחילת דרכו של מילי מערכת היחסים הביזארית בינו לבין אמו
שימשה כחומר גלם וכמקור השראה מרכזי לעבודתו .בעבודת הווידיאו  )1998( Facelift Mommyהשניים
שיתפו פעולה באקט הזוי ,שבו נראית האם בעת שהיא מועכת בעזרת בנה את שכבת המייק־אפ שעל פניה
על יריעת פרספקס שקופה .הסגנוּן ,ההומור וההקצנה המאפיינים עבודה זו הופכים את העלוב לקרקסי
ואת האומלל לגרוטסקי .בהתייחסו לגוף החולה ,המזדקן והמתפורר ,פועל מילי בתוך מה שמקובל לכנות
שיח ה"בזוּת"  -שיח העוסק בתכנים מוקצים ,במה שנחשב נגוע ,חורג ממסגרת הטעם הטוב ומאיים על
שלום הגבולות המוכרים .מילי מציג כאן ,בעוברו דרך הביבים ,מודל אימהי אלטרנטיבי ,החותר תחת כל
מוסכמה תרבותית ומגחיך את דימוי האם הגדולה והרחומה.
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נולד בלונדון ;1973 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

הגרוטסקה ,האירוניה והאבסורד נדמים בעיניי לשליחי
הגאולה .תפקידם להגן מפני האלימות האנושית ,ההשחתה
של מושג הכוח האנושי והרצון לזכות בחיי נצח על
חשבון השמדת האחר .כילדה המחופשת למפלצת ,ניצבת
הגרוטסקה ושוטפת את הכול באידיוטיזם פלאי .הדמויות
הגרוטסקיות מגיחות מקרקעית הנפש וניצבות מולי בגאון.
הן מאתגרות ,מאיימות ומפחידות .אני בוחר להישאר מולן,
להתבונן ולהילחם בהן .לבסוף הן מזכירות לי לגחך למרות
הפחד; ואני צוחק ,ממשש ,נוגע ומתיידד עמן.

אסי משולם

יצירתו רבת־הפנים של פיטר יעקב מלץ נפרשׂת על פני תחומי הבעה מגוונים  -רישום ,ציור ,פיסול
ווידיאו  -ומשלבת סוגים שונים של מבע אקספרסיבי ,נרטיבי ומופשט .בתופסו את האמנות כחוויה
קיומית ,הוא מערער על עקרונות היחסיות והשיעתוק הפוסט־מודרניים ושואף לחזור למודל מודרניסטי,
המקדש אותנטיות והבעה ומצדד בצורניות הנגזרת מחומר .מלץ מנהל בעבודותיו דיאלוג עם יצירות מופת
מתולדות האמנות ומשלב בהן את חוויותיו הפרטיות .את השראתו הוא שואב מאיקונוגרפיה נוצרית ,למשל
מיצירותיהם של הרונימוס בוש וגויה ,אך גם מאמנים מודרניסטיים דוגמת פיקאסו ופיליפ גסטון .בהקשר זה,
אחד מהיבטיה הבולטים של עבודתו מתאפיין במפלצות ובדמויות גרוטסקיות ,המבליחות מתוך תבניות
צורניות מופשטות אשר כורכות יחדיו תכנים מטפיזיים וחומריים ושאלות של זהות ומוסר .בעבודה לפגוש
את השדים ( ,)2009שנוצרה במיוחד לתערוכה זו ,משלב מלץ פנטזיה ומציאות ,הומור ופיוטיות .במלאכת יד
עמלנית הוא יצק בגבס משטחים מתוך הסטודיו שלו והרכיב מהם תבליט קיר ,שעל גביו התווספו חפצים
מצויים מעובדים ומצופים בשכבת גבס .התוצאה היא אסמבלז'־פיסולי שבתוכו כמו הוקפאו מדפי ספרים,
מאוורר ,צבעים ומכחולים כאובייקטים חנוטים ,מאובנים  -כמעין "מסכת מוות" המגולמת כ"צילום פיסולי"
של סטודיו האמן .בתוך האלמנטים האדריכליים התיעודיים מבליחים דימויים של שדים ומפלצות ,שניתן
לפרשן כרמיזה לשיגעון היצירה .מרכיבים אלו יוצרים כמכלול יחידה הומוגנית המפגישה את הנראה לעין
עם השדים הפרטיים .בהשראת עבודתו של גויה תרדמת התבונה מולידה מפלצות משמש כאן ה"סטודיו" -
אתר של תהליכי עבודה ומלאכת כפיים  -כמשל ליצירתיות ולבריאה ,כאשר דימויי המפלצות תורמים
לתחושת האבסורד והחלום.

< 49

נולד בחיפה ;1975 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

בתרבות נעשה שימוש במושג 'גרוטסק' בשתי סוגות
עיקריות .האחת סאטירית וקריקטוריסטית ,מלגלגת על
מושאי התייחסותה ומתארת בהגזמה את תכונותיהם
וחולשותיהם (מהחרצופים ועד קומדיה דל–ארטה) .צורות
אמנות אלו מקצינות מצבים גרוטסקיים בחיי היומיום
כסוג של הצבת מראה .הסוגה השנייה מתייחסת לתופעות
תרבותיות (דת ,אלימות ,פשיעה וכד') ולפחדים (מוות,
מגיפות ,אסונות טבע ,הסגות גבול ועוד) .גם כאן מופיע
שימוש באסתטיקה קריקטוריסטית ,אך להומור יש תפקיד
מיוחד :במהלך ההיסטוריה הוא נועד להזהיר את החוטאים
מפני הגיהינום (בוש ,ברויגל ואחרים) ,לבקר את אופיו
האלים של האדם (גויה) ,או להתמודד עם חרדת המוות
('מחול המוות' ,למשל) .עבודותיי משתייכות לסוגה
השנייה .הדמויות המופיעות בהן ־ כדימוי אנושי ישיר או
כמטפורה חייתית ־ אינן נלעגות או מגוחכות .זהו אדם
חוטא ,יצרי ,גופני ,אלים וחייתי ,והקצנת תכונותיו נובעת
מתוך הזדהות עם אימת המוות המרחפת מעליו.

היסוד הגרוטסקי מאפיין כמעט את כל עבודותיו של אסי משולם ,העוסקות בחרדות ובאימת מוות.
בתחילת דרכו היו אלה מניפולציות דיגיטליות של גופו השעיר והצנום ,שהוצגו כאנטיתזה לדימויי הגוף
הגברי האידיאלי .השיבוטים והעיוותים העצמיים הגיעו לשיאם בהכלאות שיצר בין האנושי לחייתי .מאוחר
יותר יצר משולם מיצבים נוטפי ריר ,שכללו סצנות זוועה של אברים כרותים ,חלקי גופות או בעלי חיים מוכי
חולי  -דימויים שנועדו לעורר תחושות של דחייה ,גועל ובחילה ,כאלגוריות סרקסטיות של פרוורסיה ,עיווּת
והכלאה בין דמות אדם וחיה .כל אלו שיקפו עולם כאוטי ,אכזר ואלים וחשפו את פגיעותו המוחלטת של
האדם לזרעי הרוע הטמונים בו עצמו .יצירתו של משולם נשענת על מסורת ארוכה של תיאורי זוועות -
החל מתיאורי יום הדין באמנות ימי הביניים ,דרך מוראות המלחמה של פרנסיסקו גויה ,ועד עבודותיהם
של האחים הבריטיים ג'ייק ודינוס צ'פמן .העבודה שנוצרה במיוחד עבור התערוכה נעשתה בהשראת
דימויים של "מחול המוות" מימי הביניים ,שנפוצו בעקבות המוות השחור  -מגפת הדבר שחיסלה כרבע
מאוכלוסיית אירופה במאה הארבע־עשרה  -ותפקידם הדתי נועד להזכיר לאדם את המוות האורב לו מעבר
לפינה .מלאכי המוות של משולם משתתפים בסצנה יצרית ,מורבידית ,רוחשת ומדממת .הממד הגרוטסקי -
העיוות ,ההקצנה וההגזמה  -משבש כל סדר מוּכר ומחצין את האזורים הבזויים של הקיום.

עדי נחשון
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נולד ברמת גן ;1980 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

גרוטסקי הוא מה שעולה על כל דמיון ,כל מה שיכול
להעיר בי את התשוקות והתאוות לדברים שאינם
קיימים במציאות היומיומית .מבחינה חזותית ,הגרוטסק
אינו סימטרי אלא שבור ,פגום ומנוגד לחשיבה לוגית
גיאומטרית .על פי רוב הוא הפכפך ,חסר פרופורציות
ונוטה לכיעור מוחצן ,לעתים מיופייף .הגרוטסק מהווה
עבורי חלק חשוב מאוד בבניית צורות ובעיוותן ,מתוך
זיקה ישירה לגותיקה האפלולית של ימי הביניים ,לנצרות
ולדת בכלל .כאשר אני משרבט סקיצות ראשוניות בסטודיו
במשחק רנדומלי לכאורה ,מתחולל רגע קריטי שבו אני
שוכח לרגע את כל מה שלמדתי .אז נוצרות הצורות
המשובשות ,ואותן אני מאמץ כדי לשמור על החיוּת של
היסוד הגרוטסקי בעבודותיי.

גבי נתן

פסליו של עדי נחשון חושפים עולם פנטסטי ,מאיים ופרוורטי ,המשמש כבית גידול ליצורים מבעיתים אשר
נראים כהכלאות דמוניות של אדם וחיה .בעבודה דינוזקס )2008( 3נראים שלושה יצורים מפלצתיים ,ספק
דינוזאורים ספק חייזרים בעלי תווי פנים אנושיים .הם עוטים מסכות שחורות  -האחד על אוזניו ,השני על
עיניו והשלישי על פיו .רגליו של אחד מהם מרותקות בשלשלאות למתקן ברזל מוזר .הטיפול הריאליסטי
בפרטים מעצים את ממשיותם הגרוטסקית והמאיימת של הדמויות ,העשויות מיציקות פיברגלס צבוע,
מוחלק ובשרני .נראה כי דמותם של היצורים הללו נרקחה מתערובת של סרטי אימה בדיוניים ורמיזות
לאסתטיקת סאדו־מאזו ,רוק כבד וקומיקס  -שילוב של פנטזיה ,אלימות וארוטיקה .יצורים אלו אף
נקשרים לעיטורי המפלצות ויצורי הכלאיים בשולי האדריכלוּת הכנסייתית בתקופת הרומנסק של ימי
הביניים .הערעור על הקודים המקובלים וביטול ההיררכיה בין אדם לחיה שימשו אז כמטפורה למתרחש
בגיהינום .גלגולו של יצור נכחד מהעבר הרחוק למוטציה עתידנית משמש את נחשון כאלגוריה פסיכולוגית
לתופת עכשווית.
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נולדה בפלובדיב ,בולגריה ;1978 ,חיה ויוצרת בתל אביב

”“

הגרוטסק מאפשר לי ליצור עולם שמתקיים בו–זמנית
במציאות ובדמיון ,ועבורי הוא קיצור דרך אל הנפש.
השפה הגרוטסקית ,הנושקת לסוריאליזם ,מאפשרת לי
לצעוק את המסרים שלי ולהעביר רגשות באופן מיידי
ובצורה חזקה ובוטה .במהלך זה מתקיימת רדוקציה של
הפרטים השוליים ,לצד העצמה והגזמה של העיקר .הפרת
הפרופורציות והסימטריה של הגוף מסייעת לי להדגיש
היבטים נפשיים משמעותיים עבורי.

הציור של גבי נתן משלב בין שפת הציור לבין שפת הקומיקס ומושפע בעיקר מתרבות ה"מנגה" היפנית.
בציוריה מופיעה דמות טיפוסית של נערה/בובה אדומת שׂיער בעלת פרצוף פחוס ,תווים מחודדים וכתם
משונן מתחת לעין .לדברי נתן ,זהו דיוקן עצמי .הדמות מוקפת בובות פלסטיק מתנפחות ,שעמן היא
מנהלת מאבק .פניה המעוותות ,עיניה הענקיות ומחווֹת גופה הקיצוניות ,לצד הקומפוזיציות הגליות
והשימוש באדום עז ,משווים לסצנות אופי ביזארי חריג ,מטריד ומגוחך .בעבודתה מונקי ביזנס (,)2009
למשל ,מופיעה הגיבורה כשהיא אזוּקה בבעתה לאחר שהשתלטו עליה שלושה קופי צעצוע מתנפחים,
המזכירים את פסליו של ג'ף קונס; בעבודה אחרת ,אתה לא העבודה שלך ( ,)2008הדמות חונקת במבי
צעצוע; ואילו בללא כותרת ( )2009היא פורשת את ידיה ומנפחת את לחייה כמבקשת להטיל אימה על
חזירון ורדרד .מן הרובד התחתון של הציורים עשויי השכבות מבליחים דימויים גרוטסקיים ,כגון דמויות
מחייכות או חצויות פנים ושלל יצורי כלאיים .דימויים אלו מעלים על הדעת את משמעותו המקורית של
הגרוטסק ,כגלגול מודרני של עיטורי הקיר הפגאניים עתירי המוזרויות שהתגלו במרתפי התענוגות של
הקיסר נירון .קווי המתאר המודגשים משרתים את השפה האיורית המאפיינת את כתב ידה של האמנית,
שפה אשר נוצרה בהשראת תרבות הפופ ,האייקונים של תרבות ההמונים ואמנות הרחוב .ברוח חתרנית
ומתריסה היא מפנה את ביקורתה כנגד אובססיות הקשורות לעולם הצריכה  -מתועש ,מלאכותי ומזהם,
אך גם פתייני וממכר.
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נולדה בקיבוץ מעגן מיכאל ;1966 ,חיה ויוצרת בקיבוץ
מעגן מיכאל

מציוריה האקספרסיביים והגרוטסקיים להפליא של עדה עובדיה ניבטת בו־בזמן אאוטסיידריוּת ונידחוּת
אנושית מכמירת לב ,לצד תודעה חברתית ,זעם וביקורת כנגד גילויים של קיפוח וגזענות .בתחושת
דחיפות חריפה וכמו מתוך בעירה פנימית היא מייצרת סדרות של ציורים ורישומים על גבי מגוון רחב של
מצעים זמינים  -שקפים צבעוניים ,דפי מגזין ,יריעות פלסטיק ופסולת ממפעלי מעגן מיכאל ,תצלומים
"מקולקלים" ועודפים של הזמנות לחתונה .הדמויות החריגות ונטולות הזהות ,החוזרות באינספור
וריאציות  -מרביתן שחורות ,חלקן לבנות או מנומשות  -משדרות שוליוּת ,זרוּת ,אימה וניכור .ראשיהן
גדולים בהפרזה ,גופן מעוקם ומעוקל ועיניהן פעורות בהגזמה; פיותיהן מורחבים ומובלטים ,ושפתיהן כמו
מתוחות לצדדים כשפתי ליצן ,מחייכות חיוך גדול ונשכני; שיניהן חשופות כשיני כריש ,ולעתים לשונותיהן
משתרבבות כלשונות כלבים .נופי הרקע והמוטיבים הנלווים  -מגדלי התאומים ,נופים מושלגים ,מגדל
אייפל וסירות הפוכות  -קושרים את הדמויות לשיח פוסט־קולוניאליסטי ולנרטיבים העוסקים בהגירה,
נרדפות וגזענות .עובדיה משלחת את חיציה כנגד הצביעות הכרוכה בהיקסמות המערבית מיופיו ה"פראי"
של ה"פרימיטיבי" וכנגד התרבות הקפיטליסטית המדושנת ,המשמרת את מקומם של האחרים כדחויים
נצחיים במעגל הפליטוּת והאחרוּת הגלובלי .לצד תמות אלה ,בולט בעבודותיה גם העיסוק בשואה
באמצעות דימויי הטלאי הצהוב ומגן הדוד והאזכור החוזר ונשנה של היטלר ושפמו המפורסם  -עיסוק
הנקשר אף הוא כמובן לשיח על אודות הגזענות .דמויותיה של עובדיה אמנם נראות לעתים מפלצתיות,
אך היא אינה לועגת להן אלא מנסה ,לדבריה ,לעורר הזדהות .לעתים נדמה כי גופה ונשמתה נבלעו בתוך
דמויות אלה ,שנבראו כייצוגים של אלטר־אגו בעולם חסר רחמים .שפתה הציורית של עובדיה מתאפיינת
באיכויות חושניות וטוטליות ,כציור ילדי המעביר עולם פנימי מסויט ומבוהל.

גליה פסטרנק

< 75

נולדה בתל אביב ;1977 ,חיה ויוצרת בתל אביב

”“

הגרוטסק עבורי הוא המקום הנלעג והחבוּי ,שבו
סיטואציות או דמויות נתפסות במצבי קצה של חריגוּת,
חולשה או סטייה .זהו מקום ספקטקולרי של חציית גבול ־
גבולות הריח ,הטעם והמראה .מצב גרוטסקי אפקטיבי
נוצר כאשר מופעל מנגנון הסחיטה הרגשית המייצר
בו–בזמן תחושות של זרות וגיחוך ,חמלה והזדהות .אני
נוטה לחשוף ולהבליט תחילה את המצבים הגרוטסקיים,
ואחר כך לקשט אותם בסביבה אקזוטית ,חשוכה
ובארוקית ,המזכירה תיאטרון או צילום מבוים .היסוד
הדרמטי התיאטרלי מאפשר לגרוטסקה להתקיים במרחב
הולם ואולי אף מחמיא ־ לעומת החיים הממשיים ,שבהם
המופעים הגרוטסקיים שמורים בדרך כלל למחוזות
קרקסיים חבויים ,לבתי משוגעים וחריגים שאליהם מקיאה
החברה את אלו שהיא אינה מעכלת .אני מבקשת למוסס
את היסוד המאיים בכל אלה ולאתגר את האיסור ואת
העבירה שבהצצה; לחוש הזדהות עם המושא הגרוטסקי,
להתרשם מייחודו ואף לחשוק בו בקול רם.

נערה עם ראש חמור ,ציידת עם שיני ערפד ,שיכור וגורילה ,לבקן ודביבון ,מכשף שחור ,אישה ותרנגול בשלג
וכן תינוק עם ראש ציפור  -אלה הם מקצת מהדימויים ההזויים המאכלסים את ציוריה גדולי הממדים של
גליה פסטרנק ,הלקוחים רובם ככולם ממרחבי הפנטזיה והחלום .דמויותיה  -ספק בובות ,ספק מפלצות -
חוצות גבולות של מותר ואסור ,ראוי ודחוי; הן עומדות במרכזן של סצנות תיאטרליות אפלות ,שבהן חיות
מחמד הופכות לחיות טרף והתמים הופך למסוכן .בציורים אלו מופיעים מצבים גרוטסקיים מביכים ,לעתים
פרוורטיים ,ומקבלים במה מרכזית :רגעים של תשוקה מתפרצת ,סטיות ,עינוג עצמי או בדידות תהומית -
אותם רגעים שנוטים להסתיר בחדרי חדרים או להדחיק בתת־מודע .ההתחפשות וההגזמה ,לצד קורטוב
של הומור והגחכה ,משולבים בעבודות אלה באמפתיה ,רחמים ,געגוע והזדהות.

ענן צוקרמן

		

< 41 – 40

נולד במכמורת ;1976 ,חי ויוצר בתל אביב

”“

הגרוטסק עבורי הוא העווית של הגוף ,הפרעת הדיבור
של המופע האנושי ־ מעין תסמונת טורט ,המגחיכה את
עצם אפשרות הדיבור ושמה ללעג את יכולת ההבנה של
העומד מולה .מורסותיו ,עוויתותיו ההיסטריות ,נוזליו
הניגרים ,מיניותו הפרוורטית והמתענגת של הגוף ־ אלו
הם הביטויים האולטימטיביים של הגרוטסק ,המשקפים
באופן קיצוני את התשוקה הלא מסופקת לעודפוּת .ההומור
והצחוק הפיזי שאינו שייך לשום סדר חברתי ,ההתרסה
הבכחנלית אל מול נימוסי השולחן ,אינם ייחודיים
לגרוטסק .מה שמייחד את הצחוק הגרוטסקי הוא הקבס
והבחילה התרבותית .הומור זה ,החושף את דלותו ונמיכותו
של האדם ,אינו 'נפלא'' ,נדיר' או 'נשגב' אלא מוריד את
הצופה נמוך אל הביבים.

זויה צ'רקסקי

עבודותיו של צוקרמן מאופיינות בדימויים מוגזמים וטורדי מנוחה של הזיות וחזיונות ,פנטזיות וחרדות,
המוגשות לצופה בגימור מושלם .רוחן הביקורתית של העבודות מתייחסת לתרבות הגוף בעולם הצרכני.
התצלומים שנבחרו לתערוכה זו לקוחים מתוך שתי סדרות" :הפרויקט של אליעזר בלום" ו"המערה הטובה".
בכל אחד משלושת התצלומים מגלם האמן את הגיבור הראשי שמתבוסס בזוהמת החיים ,תוך שהוא מייצר
דימוי סנסציוני חזק ומטלטל ,רווי פאתוס ותיאטרליות וטעון בסימבוליקה גרוטסקית מטרידה .בחתול
ביצות ( )2005הוא מתגולל על הארץ מכורבל בשמיכת עור חזיר ,כשפניו המאופרות מביעות ספק לגלוג
ספק לצון" .אליעזר בלום" מייצג כאן את האמן האוטיסט ,העוסק ללא הרף בחקר עצמו .באנגלר (,)2007
מונח שפירושו דייג חובב או דג טרף ,יושב האמן על כיסא גלגלים ,פניו המעוותות מכאב מופנות כלפי
הצופה וסרטן ענק מטפס על גבו השרוט .בהמערה הטובה ( )2007הוא נראה כאסיר שסוע־עין שבגופו
התרחשו מוטציות ,מגיח מאופל מערה מפוחמת; שׂיערו מדובלל ,אצבעותיו גידלו טפרים ,על חזהו צמחו
פטמות מנוונות ,מכיסו מבצבצים סחלבים ,והוא נושא על גבו כלב רוח קטוע רגל .משל המערה של אפלטון,
אודיסיאוס השב לאיתקה ,פלאי הגרוטסק שהתגלו במרתפי בית התענוגות של הקיסר הרומי נירון" ,עבודת
החלום" של פרויד והמערה כמטפורה לרחם נשי  -כל אלה עשויים לעלות על הדעת כשמתבוננים בעבודות
אלו .הספקטקולריוּת החשופה ,הדימוי המבליח מתוך האפלה  -ה"ריק" ,ה"בור" ,ה"קבר" או ה"מערה" -
מתפרשים כמשל לפתולוגיות של התרבות העכשווית.

				

< 69

נולדה בקייב ,אוקראינה ;1976 ,חיה ויוצרת בתל אביב ובברלין

”“

אני משתמשת בהגזמה גרוטסקית כמהלך הומוריסטי
שנועד להבליט נקודות מסוימות בעבודותיי .פיקאסו
אמר שכל דיוקן טוב מכיל מאפיינים של קריקטורה ואני
מסכימה עם אמירה זו .כמו כן ,אני שואבת השראה מן
ההומור העצמי הידוע של העם היהודי .היסוד הגרוטסקי
בעבודתי קשור אפוא באופן ישיר להומור שחור ,שבו כל
תכונה שלילית עוברת הקצנה משמעותית לכדי אבסורד.
הומור זה הוא בגדר טקטיקה שנועדה לבקר את המציאות
ההזויה שסביבנו ולהתמודד עמה.

כמעט כל עבודותיה של זויה צ'רקסקי מתאפיינות בהיבט גרוטסקי מובהק משולב במינון גדוש של
הומור שחור  -החל מדמויותיה המוגזמות ,דרך הסצנות הנרטיביות הקיצוניות ועד הרעיונות הסאטיריים
המגולמים בהן .ההגזמה ,האירוניה וההומור מבקשים לעורר את הצופה מקהות חושיו ,ללכוד את תשומת
לבו ולהלום בו בקלילות לכאורה .חיצי הביקורת שלה מופנים בעיקר כנגד ממסדיות לסוגיה  -משרדי
הממשלה (בסדרה "נשף הקורבנות" ,)2004 ,בעלי מקצועות (בסדרה "האוונגרדיסטים" ,)2006 ,ובשנים
האחרונות אף הממסד האמנותי (בתערוכתה "ציור פעולה" ,מוזיאון תל אביב לאמנות .)2006 ,ההשתלחות
בממסד קשורה בעונג החתרני של צ'רקסקי לשבור חוקים ,לחצות גבולות ולחלל סוגים שונים של היכלי
קודש .בעבודתה ביחד ( )2006מתוארת סצנה המתרחשת בחלל המתנה של משרד ההגירה הגרמני.
תחושת ה"מאוים" ,המאפיינת את יצירותיה ,באה לידי ביטוי בדמויות חתומות הפנים העוטות מסכות
ובפניה המוגזמות של הישות הענקית  -הפקיד חורץ הגורלות ,הקורא בשמות הבאים בתור .הצייתנות
והערצת החוק והסדר הגרמניים מהולים כאן באירוניה במפלצתיות המהוגנת כביכול של המהגרים.
למקורות ההשראה המגוונים של צ'רקסקי  -אמנות רוסית מתחילת המאה העשרים וכתבי יד יהודיים
מימי הביניים  -מתווספים כאן דימויים המצביעים על הכמיהה של המודרניזם המערבי לפרימיטיביזם,
באופן המאיר את הקולוניאליזם העכשווי באור ציני .האירוניה העצמית ,תחושת הזרות והביטוי הנאיבי
לכאורה  -כל אלה מדגישים את המגוחך ,הנתעב והבזוי בפרוזדורי הנפש והממסד כאחד.
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קטרז'ינה קוז'ירה

< 71

נולדה בוורשה ;1963 ,חיה ויוצרת בוורשה ובברלין

קטרז'ינה קוז'ירה נחשבת לאחת האמניות הבולטות בפולין .החל משנות ה־ 90יצירתה שנויה במחלוקת
בשל עיסוקה בפוליטיקת גוף מנקודת מבט פמיניסטית ,בדגש על היבטים בזויים של הגוף כמו מחלה,
סירוס ,זקנה ומוות .בעבודות וידיאו ומיצגים מיזגה האמנית ייצוגים גבוהים ונמוכים ,מלודרמה וקומדיה,
וחתרה תחת סטריאוטיפים מגדריים .הגזמה ,פרודיזציה וטרנסגרסיה מאפיינים את מהלכיה האמנותיים
ומשווים ליצירתה איכויות גרוטסקיות .בעבודת הווידיאו בדמותה של לוּ סלומה ( )2005מגלמת
קוז'ירה את דמותה של הפסיכואנליטיקאית הרוסייה ,שהייתה ידועה בקשריה הרומנטיים עם הצמרת
האינטלקטואלית של אירופה במעבר המאה .כפאם־פטאל סטריאוטיפית היא מתהלכת בהידור ובזקיפות
קומה בארמון שוורצנברג הבארוקי בווינה ,כשהיא מרסנת ברצועה שני כלבים  -רילקה וניטשה  -המגולמים
על ידי שחקנים .התנהגות מינית בוטה ,אלמנטים של דומיננטיות נשית ויחסי שליטה הנושאים גוון
סאדו־מזוכיסטי מרמזים על תכנים ביוגרפיים עסיסיים ועל יחסים יצריים בין סלומה לבין נציגיה המובהקים
של הפילוסופיה והשירה .בעבודה אחרת ,לו סלומה ברומא ,תיאטרו די קאני ( ,)2005הזמינה קוז'ירה למיצג
בעלי כלבים עם כלביהם .התנהגותם הבלתי צפויה של הכלבים האמיתיים לנוכח המפגש עם הכלבים
המשוחקים יצרה אווירה קרניבלית רוויית הומור ,כפרודיה על סוגיית הגבולות בין האנושי והחייתי
וכהתרסה על איסורים חברתיים הקשורים במין.

		

אורי רדובן

< 57

נולד בירושלים ;1971 ,חי ויוצר בתל אביב

היסוד הגרוטסקי בעבודות האנימציה של אורי רדובן מגיח באופן ישיר וחסר רחמים .בטכניקה לואו־טקית
של הנפשת סטופ־מושן ,העשויה ברישום מהיר על מגזרות נייר משולב ברדי מייד מטופל ,בונה רדובן
אפיזודות קצרות ,לעתים סתומות או אבסורדיות .עלילותיהן המופרכות  -פנטזיות של אלימות אכזרית,
מין ,סמים ומוות  -מפרות קודים מוסריים של תקינות פוליטית ופורעות נורמות תרבותיות; לכאורה הכול
מותר בהן  -להרוג את במבי (צייד ,)2007 ,לפתות את ברבי ולשדלה למנת יתר (קוק ,)2007 ,לתאר מסע
חסר תכלית של כבד שיכור הנע במסדרונות גוף רווי אלכוהול (מר כבד ,)2007 ,או להפיח חיים בעלילת דם
אנטישמית ,שבה רבנים יהודים מכינים מצות מדמו של סנטה קלאוס (סנטה מצה .)2007 ,התכנים ה"בזויים"
משתקפים בעולם הדימויים המתבוסס בדם ובאסתטיקה ה"טראשית" המגולמת בטכניקת האנימציה
הבסיסית שבה מפעיל רדובן את גיבורי סרטיו .באופן זה ניתוץ המוסכמות בא לידי ביטוי לא רק במובן
התוכני אלא גם ברמת הביצוע והסגנון .תנועת הדמויות וחיתוכי העריכה גסים במתכוון ונקראים כסוג של
פעולה אנרכיסטית מודעת לעצמה ,המהווה אנטיתזה לסרטי אנימציה לילדים .רדובן מקלף ומשבש כל
מראית עין של מוסר השכל או בדל של תקווה .דומה כי אין מוצא ואין נחמה בעולם האכזר העולה מתוך
העבודות ,מלבד הומור עצמי חריף  -הומור המבליע בתוכו הודאה בבסיסיותם של דחפים אלימים ,גזעניים
ומשולחי רסן ,אך גם מגחיך את עצם מעשה האמנות כאקט חתרני.
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אליסון שולניק

		

< 60

נולדה בסן דייגו ,קליפורניה ;1978 ,חיה ויוצרת בלוס אנג'לס

”“

העיסוק המתמיד שלי בדמויות גרוטסקיות לא נועד לנצל
פגמים אלא לאתר את ממד הגבורה שבתוך המצוקה;
למצוא את הדבר הכן והאמיתי בתוך אי–השלמות והקיום
המנודה והמוּדר .הדמויות הללו בוחרות להישאר מחוץ
לממלכה של החברה הנורמטיבית או נאלצות לחיות כך
כנגד רצונן .הדמויות בעבודותיי ,שבכולן משולב הגרוטסק
בדרך זו או אחרת ,הן לעתים קרובות יצורים עצובים,
פאתטיים ומגושמים .אף שתכופות יצורים אלו מעוותים
ופגומים ,עטויי זפת ונוצות ,הם עשויים לעורר פליאה ואף
הערצה .מבחינתי הגרוטסק הוא יופי אמיתי.

היידי שטרן

לצד ציוריה גדולי הממדים ,עוסקת האמנית האמריקנית אליסון שולניק גם באנימציה אקספרימנטלית
עתירת דמיון .פנטזיות דרמטיות על אהבה ,בדידות ומוות משלבות אגדות פולקלור ברוח מקברית־
גרוטסקית עם תחושות של חמלה ותקווה .סגנונה הייחודי מתאפיין במרקם בשרני ובתנועתיות זורמת
מצורה לחוסר צורה .יצורים דחויים ופגומים  -חתולים ,שלדים וליצנים  -מטופלים על ידה ברוב חמלה
ובאנושיות ,כדמויות על־טבעיות המתמוססות לתוך נופים מופשטים .בסרט האנימציה Hobo Clown
) (2008שולניק למעשה מפסלת בצבע ,בדומה לציוריה העשויים שכבות דשנות של צבע צמיג .באמצעות
גושי חומר נדיבים היא בונה קומפוזיציות פסיכדליות ,הנעות בין הפיגורטיבי למופשט .במרכז הדרמה
עומדת דמותו של ליצן מסוג "הובו" ,הנקשר לחיי נוודות ,דיכאון ושכרות .על רקע נופים נוזליים ,זולגת
דמות טרגית זו מתוך קווי המתאר שלה עצמה; היא משנה את צורתה וצבעיה ומתמוססת אל הכאוס
שבתוכו היא טובעת ,כגילום של הקונפליקט בין יצירה לכאוס  -אחד ממאפייני הגרוטסק הבולטים.
המקסים והדוחה ,הססגוני והמאיים בונים כאן אפוא עולם גרוטסקי שובה לב.

		

< 47

נולדה בהוואנה ;1957 ,חיה ויוצרת בתל אביב

”“

הגרוטסק ,על פי אחת התפיסות ,מציע צחוק 'מוכתם',
המלווה תמיד בנימה של חרדה .עבורי הגרוטסק אינו
אסטרטגיה אלא צורך המלוּוה ברגשות אמביוולנטיים.
כשאני עובדת על עיצוב הראש הכללי של הדמות ,בפיסול
או בציור ,כבר במתווה הראשון אפשר לראות התחלה
של אופי .בעיצוב הפרטים הראשוניים ,אני מתחילה
תמיד בעיניים ־ הפרט החשוב ביותר עבורי .אם העיניים
מדברות אליי ,אני ממשיכה .אחרי זמן מה חל שינוי זעיר
בדמות ,ונוצר עיוות מסוים שקשה להגדירו ,המופיע
בהבלחה .בכל הדמויות יש משהו ממני ,לעתים מצבי
רוח ־ פחד ,הומור שחור ,חריפות ויופי; יש בהן סוג של
דריכות והיגיון פנימי ,הגורם לאנשים לזהות אותם עם
מכריהם .מבחינתי ,דמות יפה היא כזו שניתן לראות שיש
לה עולם מורכב משלה ושהפגמים וסימני הזמן ניכרים בה.

מזה עשרים שנה עוסקת היידי שטרן בדיוקנאות ,הן בציור והן בפיסול .עד לאחרונה התגוררה בברלין
ופעלה על פי הז'אנרים המסורתיים של ציורי הדיוקן ופסלי הדיוקן בתולדות האמנות  -ז'אנרים שהתקיימו
לאורך ההיסטוריה מתוך נסיבות הזמנה רשמיות של שליטים או אישים רמי דרג .ואולם ,איש לא הזמין
משטרן את דיוקנותיה; אלו פרצופים שהאמנית אגרה בזיכרונה ולכדה את מאפייניהם הבולטים ,שהוקצנו
והוגחכו תוך הדגשת אנושיותם מעוררת החמלה .היסוד הגרוטסקי ,על סף הקריקטוריסטי ,מתעצם
כתוצאה מתהליך העבודה עם דאס ,סוג של חימר שמתייבש באוויר .בעבודה הסעודה האחרונה ()2005
מוצג אביה החולה של האמנית כשפלג גופו העליון חשוף ,גופו מוקטן כגוף של תינוק והוא יושב אבוד
וחסר אונים על ערמת ספרי טלפונים של העיר ברלין בתוך מסעד עץ המשמש בדרך כלל לתינוקות .כמו
כן ,מוצגים בתערוכה דימויים של ראשי חיילים ,שנעשו בהשראת טקס סיום של מסע כומתה שבו השתתף
אחיינה של האמנית ,ששירת בחטיבת גבעתי .צבעי ההסוואה של החיילים ושיוכם למגזר הדתי מעוררים
מחשבות על מאפייני הפטריוטיות וההקרבה בישראל של שנות האלפיים .העיסוק בזקנה ,חולי והתבלות
הגוף חובר כאן לפוטנציאל המוות המגולם בראשיהם הכמו כרותים של החיילים ,הבולטים בחיוכם
הגרוטסקי.
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נטעלי שלוסר
נולדה בחיפה ;1979 ,חיה ויוצרת בתל אביב

ציורי הדיוקנאות של נטעלי שלוסר מעוותים ,מעוקמים ומשובשים ,ודווקא נקודת המבט החומלת
המאפיינת אותם היא שמייצרת את המחוות הגרוטסקיות .פני השטח החומריים של הציור כמו מכתיבים
את סטיית התקן בנפשן המסוכסכת של הדמויות ,הנשקפת כלפי חוץ כעווית .בכל העבודות ניבטים
אל הצופה יצירי דמיונה ההזויים של שלוסר ,והבעות פניהם ושפת הגוף שלהם מעוררות גיחוך :ידיה
המעוקמות של האמנית בעבודה דיוקן עצמי עם אבנים ( ;)2006דמותה המגוחכת של מורה ,העומדת ליד
לוח כיתה ומסבירה על אודות אובייקט הנראה כמכתש או כשמש שחורה ,בציור שמש אסוציאציות (;)2007
השפתיים המעוקלות והפה עתיר השיניים ,המהדהד את המחרוזת של הדמות ,באישה עם כפפות (;)2006
דמות על קביים שפניה מכוסות אבקה לבנה  -ספק שאריות איפור ,ספק מחלת עור קשה  -בעבודה אל
תאכלי הרבה לחם ( ;)2006וכן אישה בעלת צווארון נוצות אדום וססגוני ,שעל כתפיה מונחת חיית מחמד
ביזארית ,בציור ביי ביי סבתא ( .)2006הקונפליקט בין הרציונלי ליצרי  -אחד ממאפייני הגרוטסק  -לצד
מושגים פסיכולוגיים כמו היסטריה ושיגעון ,כאב ,יגון ומחלה ,מתורגמים בעבודות אלו לדפורמציות
מסוגים שונים .באופן זה המרחק בין גוף ונפש ,פנים וחוץ ,מודע ותת־מודע נמוג כליל.
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רשימת עבודות
כל המידות בסנטימטרים ,עומק  xרוחב  xגובה

 כושי קטן2007 ,קאר־קיט ,עץ וצבע43 x 35 x 40 ,
באדיבות האמן
 פרצוף עם אף2007 ,עץ וצבע50 x 25 x 24 ,
באדיבות האמן
 מסכה 2008 ,Iפלסטיק ,קאר־קיט ,עץ וצבע80 x 66 x 35 ,
באדיבות האמן
 מסכה 2008 ,IIפלסטיק ,קאר־קיט ,עץ וצבע100 x 80 x 33 ,
באדיבות האמן

>

גילי אבישר

 אהה2007 ,שמן על נייר100 x 65 ,
באדיבות האמן
 דימום2007 ,דיו על נייר100 x 70 ,
באדיבות האמן
 אמא  /ילדה2008 ,דיו על נייר110 x 73 ,
באדיבות האמן
 אמא ביום חתונתה2008 ,דיו על נייר100 x 70 ,
באדיבות האמן
 אישה מחזיקה בשדיה2008 ,דיו על נייר100 x 70 ,
באדיבות האמן

>

 מסכה 2008 ,Vפלסטיק ,קאר־קיט ,עץ וצבע70 x 45 x 25 ,
באדיבות האמן
 שריון 2008 ,IIדיקט כפיף80 x 75 x 55 ,
באדיבות האמן
 חייכן 2009 ,IIפלסטיק ,קאר־קיט ,שיניים מלאכותיות,
עץ וצבע28 x 26 x 50 ,
באדיבות האמן

>

 הצעקה האחרונה2006 ,וידיאו ,הקרנת מסך 3:30 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמן וגלריה פלטלנד ,אוטרכט

סשה אוקון

 ללא כותרת2004 ,שמן על בד40 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב
 ללא כותרת2007 ,שמן על בד130 x 170 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב
 ללא כותרת2007 ,שמן על בד130 x 170 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב
 ללא כותרת2007 ,שמן על בד120 x 90 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב

 היום שהיה2004 ,עיפרון על נייר50 x 100 ,
באדיבות האמן

 ללא כותרת2007 ,שמן על בד100 x 100 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב

 חמת גדר2008 ,עיפרון על נייר58 x 100 ,
באדיבות האמן

 ללא כותרת2007 ,שמן על בד150 x 120 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב

 מינסטרונה2008 ,עיפרון על נייר63 x 100 ,
באדיבות האמן

 מקהלה2007 ,שמן על בד30 x 40 ,
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב

>

שי עיד אלוני

>

 דיוקן פרנסיס בייקון2007 ,שמן על בד170 x 130 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

>

 איש הבוץ2006 ,שמן על בד190 x 204 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב
 אמנים2006 ,שמן וספריי על בד228 x 345 ,
באדיבות אוסף אנג'ל לאמנות עכשווית ,ישראל
 מוטל 2006 ,2שמן על בד130 x 158 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

>

 בבל2004 ,קאר־קיט וצבע43 x 35 x 47 ,
באדיבות האמן
 שריון 2006 ,Iדיקט כפיף76 x 100 x 80 ,
באדיבות האמן

נטלי דיורברג

 ויולה2005 ,אנימציית וידיאו 5:54 ,דקות ,פסקול
באדיבות אוסף משפחת רובל ,מיאמי
 תגרה2005 ,אנימציית וידיאו 3:32 ,דקות ,פסקול
באדיבות אוסף משפחת רובל ,מיאמי
 מדלן האמיצה2006 ,אנימציית וידיאו 6:16 ,דקות ,פסקול
באדיבות אוסף משפחת רובל ,מיאמי
 מסיבת יומולדת2006 ,אנימציית וידיאו 6:35 ,דקות ,פסקול
באדיבות אוסף משפחת רובל ,מיאמי

>

 2007 ,Foreverשמן ,ספריי ודיו תעשייתי על בד37 x 45 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב
 2008 ,Yesשמן ,ספריי ,ודיו תעשייתי על בד ,קוטר 78 :ס"מ
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב
 זוג2009 ,שמן ,ספריי ,ודיו תעשייתי על בד40 x 90 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב
 2009 ,I Gona Live Foreverשמן ,ספריי ודיו תעשייתי על בד59.5 x 80 ,
באדיבות אוסף גלריה שי אריה ,תל אביב
 2009 ,Read My Lipsשמן ,ספריי ודיו תעשייתי על בד40 x 100 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב

>

נדב ויסמן

 ללא כותרת( 2000 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט75 x 50 ,
באדיבות האמן והקיבוץ ,גלריה לאמנות עכשווית,
תל אביב
 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט60 x 90 ,
באדיבות האמן וגלריה שלוש לאמנות עכשווית,
תל אביב
 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט96 x 151 ,
באדיבות האמן וגלריה שלוש לאמנות עכשווית,
תל אביב
 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט173 x 58 ,
באדיבות אוסף משפחת אטד ,תל אביב
 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט121 x 62 ,
אוסף פרטי ,ישראל

מיכל הלפמן

 אפרל2007 ,אקריליק וגיר על נייר70 x 100 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט72 x 40 ,
באדיבות האמן וגלריה שלוש לאמנות עכשווית,
תל אביב

 קוקו בלוף2008 ,מטריקס50 x 50 x 30 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

 ללא כותרת( 2001 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט85 x 244 ,
אוסף פרטי ,ישראל

 עמוד האש2009 ,חריטת פנדה על גבי אקריליק על נייר150 x 220 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

בויאן
>

 בואי2003 ,גבס ,צבע וקריסטלים40 x 45 x 35 ,
באדיבות האמן

אופיר דור

אורן אליאב

ארווין אולף

 מטרות נעות2005 ,וידיאו ,הקרנת מסך 2:30 ,דקות ,ללא פסקול
באדיבות האמן וגלריה פלטלנד ,אוטרכט

>

 מסכה 2008 ,IIIפלסטיק ,קאר־קיט ,עץ וצבע75 x 50 x 25 ,
באדיבות האמן

 אשתו של ג'ון קורין(מתוך צילום של יורגן טלר)2007 ,
שמן על בד160 x 130 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

 משפחה2007 ,שמן ,ספריי ,דיו תעשייתי וסיד על בד50 x 50 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב

רקפת וינר עומר

 ללא כותרת (בעקבות לאונרדו)2005 ,שמן על בד200 x 140 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

 ללא כותרת2007 ,שמןֵ ,ח ֶלב ,עט וספריי על בד50 x 50 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב

 נערת רוק2005 ,שמן על בד180 x 80 ,
באדיבות אוסף משפחת ברנדס ,תל אביב

 ללא כותרת2007 ,שמן ,ספריי ודיו תעשייתי על בד173 x 112 ,
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב

 עארס2005 ,שמן על בד60 x 50 ,
באדיבות האמן וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

 ללא כותרת2007 ,שמן ,ספריי ,דיו תעשייתי וסופרלק על בד,
108 x 92
באדיבות האמנית וגלריה שי אריה ,תל אביב
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 ללא כותרת( 2002 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט80 x 80 ,
באדיבות האמן וגלריה שלוש לאמנות עכשווית,
תל אביב
 ללא כותרת( 2002 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט80 x 80 ,
באדיבות אוסף נירה יצחקי וגלריה שלוש לאמנות
עכשווית ,תל אביב
 ללא כותרת( 2002 ,מתוך הסדרה "אמביציה")שמן ופחם על דיקט78 x 120 ,
באדיבות האמן וגלריה שלוש לאמנות עכשווית,
תל אביב
 ללא כותרת( 2003 ,מתוך המיצב מאחורי הגדר)פיברגלס ,פוליאסטר ופיגמנט170 x 45 x 80 ,
באדיבות אוסף נירה יצחקי וגלריה שלוש לאמנות
עכשווית ,תל אביב

>

זירו סנטס

 2009 ,The Save Yurהתזת צבע ואקריליק על מצע עץ (בסיס מיטה),
160 x 202
באדיבות האמן וסרג' תירוש ,אוסף  ,ST-ARTיפו
 2009 ,Buk, Bullet, Creep, Him of Herארבע עבודות ,התזת צבע ואקריליק על נייר,
 ,70 x 50כל אחת
באדיבות האמן וסרג' תירוש ,אוסף  ,ST-ARTיפו

 חייזר2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן
 מריה2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן
 סוזאן2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן

 מופשט מתכתי ונערה2007 ,(מתוך הסדרה "ימים דו־ממדיים")
דיו והתזת צבע על מיילר57 x 72 ,
באדיבות אוסף לילי ואריה שר ,תל אביב

 ללא כותרת2009 ,סופרלק על בד200 x 170 ,
באדיבות האמנית וגלריה אלון שגב ,תל אביב

 פנים אמיתיות2008 ,(מתוך הסדרה "ימים דו־ממדיים")
דיו והתזת צבע על מיילר57 x 72 ,
באדיבות האמנית וגלריה ברוורמן ,תל אביב

>

>
>

שירה זלוור

 משיכה בחבל2009 ,שעווה ועץ25 x 190 x 20 ,
באדיבות האמנית

>

 פביליון2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן
 קופים חומים2008 ,גואש ,צבעי עיפרון ,פסטל ,נייר העתקה ועט על
נייר צבעוני24 x 30 ,
באדיבות האמן

רועי חפץ

 ללא כותרת2008 ,גרפיט ודיו על נייר225 x 150 ,
באדיבות האמן

 קוף שמורה2008 ,גואש ,צבעי עיפרון ,פסטל ,נייר העתקה ועט על
נייר צבעוני24 x 30 ,
באדיבות האמן

 ללא כותרת2009 ,גרפיט ודיו על נייר310 x 150 ,
באדיבות אוסף ג'ורדן קראוס ,ניו יורק

 תשוקה2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן

 ללא כותרת2009 ,גרפיט ודיו על נייר310 x 150 ,
באדיבות אוסף ג'ורדן קראוס ,ניו יורק

 נשיקת קופים כתומה2009 ,גואש ,צבעי עיפרון ,פסטל ,נייר העתקה ועט על
נייר צבעוני24 x 30 ,
באדיבות האמן

 ללא כותרת2009 ,גרפיט ודיו על נייר270 x 150 ,
באדיבות האמן

>

 תאומים2009 ,גואש ,צבעי עיפרון ,פסטל ,נייר העתקה ועט על
נייר צבעוני24 x 30 ,
באדיבות האמן

 ארוחת ערב שקטה2008 ,דיו על בד140 x 160 ,
באדיבות דפנה ושלמה גרוס ,תל אביב
 ליידי 2008 ,Mדיו על בד140 x 120 ,
באדיבות אוסף ג'ורדן קראוס ,ניו יורק
 מיצי רעה2008 ,דיו על בד30 x 40 ,
באדיבות הגר גולדנברג ,גבעתיים
 מנסה דברים חדשים2008 ,דיו ושמן פשתן על בד170 x 140 ,
באדיבות האמנית וסרג' תירוש ,אוסף  ,ST-ARTיפו

>

גיל יפמן

 רק אבא2002 ,אקריליק ,פסטל וצבעי עיפרון
על נייר21 x 16 ,
באדיבות האמן
 הסוף2008 ,תצריב43 x 39 ,
באדיבות האמן
 הקרקס2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן

שרה כהנא

 דניאל עם אוגרים2005 ,גרפיט וצבע תעשייתי על בד95 x 122 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב
 פליקס מנגן ”2005 ,“Rock Around the Clockגרפיט וצבע תעשייתי על בד130 x 99 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

>

 תומר2007,שמן על בד45 x 45 ,
באדיבות זאב גרוס ,גבעת שמואל
 אימאן2008 ,שמן על בד45 x 40 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 ללא מילים 2008 ,2#אקריליק ולכה על בד95 x 100 ,
באדיבות האמנית
 לפיתת העכביש2008 ,אקריליק ולכה על בד160 x 80 ,
באדיבות האמנית

 ללא כותרת2008 ,שמן על בד50 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב
 ללא כותרת2008 ,שמן על בד100 x 60 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 מסיבת עיתונאים2006 ,דיו על מיילר57 x 72 ,
באדיבות אוסף דורון סבג ,או.אר.אס .בע"מ,
תל אביב
 סקס של פיוס אחרי שביתת הנשק2006 ,דיו על מיילר57 x 72 ,
באדיבות אוסף דורון סבג ,או.אר.אס .בע"מ,
תל אביב
 ביקור פרטי2007 ,(מתוך הסדרה "ימים דו־ממדיים")
דיו והתזת צבע על מיילר57 x 72 ,
באדיבות האמנית וגלריה ברוורמן ,תל אביב

 חיי עיר2008 ,תצריב37.5 x 37.5 ,
באדיבות האמן
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 בייביסיטר2007 ,שמן על בד160 x 160 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 מכשפות2007 ,שמן על בד250 x 300 ,
באדיבות אוסף יגאל אהובי ,תל אביב

 ללא כותרת2008 ,שמן על בד40 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 ללא כותרת2006 ,דיו על מיילר60 x 90 ,
באדיבות אוסף משפחת ברנדס ,תל אביב

 דמות אישה2003 ,שמן על בד180 x 100 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 דיוקן עצמי כסייח אדום2002 ,גבס ,צעצוע מפלסטיק ,עץ ,בד וצבע תעשייתי,
50 x 10 x 40
אוסף פרטי ,ישראל

 ללא מילים 2007 ,1#אקריליק ולכה על בד160 x 80 ,
באדיבות האמנית

עפרי כנעני

 דמות אישה 2002 ,IIשמן על בד180 x 100 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 הראשים שלי2007 ,שמן על בד190 x 220 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

 ללא כותרת2008 ,שמן על בד40 x 30 ,
באדיבות משפחת סנדיק ,תל אביב

>

 שותפה של ליידי  ,Mמר 2008 ,Rדיו על בד140 x 120 ,
באדיבות אוסף רמי גרטי ,תל אביב

 דיוקן עצמי כירח צעיר2001 ,גבס ,בד ,פוליאוריתן וצבע תעשייתי,
120 x 30 x 30
באדיבות האמן

 ללא כותרת2008 ,שמן על בד40 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

מיכל יניב
>

יורי כץ

מריק לכנר

 מישה ס2008 ,.שמן על בד35 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב
 שומרת במוזיאון תל אביב2008 ,שמן על בד40 x 30 ,
באדיבות האמן וגלריה טבי דרזדנר ,תל אביב

>

מיטל כץ־מינרבו

 דוב2008 ,סופרלק על בד200 x 190 ,
באדיבות האמנית וגלריה אלון שגב ,תל אביב
 ללא כותרת2009 ,סופרלק על בד200 x 170 ,
באדיבות האמנית וגלריה אלון שגב ,תל אביב

רוברט מילי

 1998 ,Facelift Mommyוידיאו ,הקרנת מסך 1:15 ,דקות ,ללא פסקול
באדיבות אוסף דורון סבג ,או.אר.אס .בע"מ,
תל אביב

>

פיטר יעקב מלץ

 לפגוש את השדים2009 ,יציקות גבס וחפצים מצויים מעובדים,
220 x 300 x 40
באדיבות האמן וקרן פרטית

>

אסי משולם

 מחול האקסיות2009 ,שלדי פלסטיק ,תחבושות גבס ,אקריליק ,גואש
ודבק פלסטי ,מידות משתנות
באדיבות האמן וגלריה ג'ולי מ ,.תל אביב

>

עדי נחשון

 דינוזקס2008 ,3פיברגלס ,פוליאוריתן ,סיקה בלוק ,ברזל ,עץ,
 ,MDFעור ,פיגמנטים ולכה ,מידות משתנות
באדיבות האמן וגלריה ברוורמן ,תל אביב

>

גבי נתן

 אתה לא העבודה שלך2008 ,אקריליק על בד130 x 175 ,
באדיבות האמנית וסרג' תירוש ,אוסף  ,ST-ARTיפו
 ללא כותרת2009 ,אקריליק על בד50 x 76 ,
באדיבות אוסף יפעת גוריון עופר ,תל אביב
 ללא כותרת2009 ,אקריליק על בד180 x 280 ,
באדיבות האמנית

>

עדה עובדיה

 ציורים2009-2000 ,מצבע (טוש) ,טיפקס ,לכה סופרלק ,צבעי זכוכית
וצבע שמן על מצעים שונים :נייר ,קרטון מצופה
טפט ,נייר צילום ,פילם פלסטי מצופה בשעווה
אדומה ,פילם פלסטי בציפוי מלחי כסף ,מידות
משתנות
באדיבות האמנית
 ללא כותרת2006 ,נייר ,עיסת נייר ,שיער מלאכותי ,בד ,חרוזי
פלסטיק ,גפרורים ,אקריליק ,לכה ודבק חם,
50 x 10 x 30
באדיבות האמנית
 ללא כותרת2006 ,עיסת נייר ,שיער מלאכותי ,בד ,חרוזי פלסטיק,
גפרורים ,אקריליק ,לכה ודבק חם46 x 16 x 14 ,
באדיבות האמנית

 לו סלומה ברומא ,תיאטרו די קאני2005 ,וידיאו ,הקרנת מסך 8:52 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמנית והגלריה הלאומית זאכטה,
ורשה

>

 מר כבד2007 ,אנימציית סטופ־מושן 1:56 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמן וגלריה שי אריה ,תל אביב
 צייד2007 ,אנימציית סטופ־מושן 2:07 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמן וגלריה שי אריה ,תל אביב
 קוק2007 ,אנימציית סטופ־מושן 3:07 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמן וגלריה שי אריה ,תל אביב

>
>

 לבקן ודביבון2006 ,שמן על בד85 x 55 ,
באדיבות האמנית ונגא גלריה לאמנות עכשווית,
תל אביב
 מכשף שחור2006 ,שמן על בד66 x 54 ,
באדיבות האמנית ונגא גלריה לאמנות עכשווית,
תל אביב
 שיכור וגורילה2006 ,שמן על בד60 x 77 ,
באדיבות האמנית ונגא גלריה לאמנות עכשווית,
תל אביב

ענן צוקרמן

 חתול ביצות2005 ,הדפסת צבע92 x 120 ,
באדיבות אוסף סרג' תירוש ,יפו
 אנגלר2007 ,תצלום צבע120 x 166 ,
באדיבות אוסף סרג' תירוש ,יפו
 המערה הטובה2007 ,תצלום צבע120 x 199 ,
באדיבות גלריה גבעון לאמנות ,תל אביב

זויה צ'רקסקי

 ביחד2006 ,אקריליק על בד120 x 250 ,
באדיבות האמנית וגלריה רוזנפלד ,תל אביב
אוסף פרטי ,ישראל
 בבקשה אל תשלח אותי הביתה2009 ,אקריליק על בד ומסכה100 x 180 ,
באדיבות האמנית וגלריה רוזנפלד ,תל אביב

>

 החיוך של המוות2006 ,שמן על בד80 x 70 ,
באדיבות האמנית ומשפחת שלוסר ,חיפה
 שמש אסוציאציות2007 ,שמן על בד140 x 160 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

אליסון שולניק

 2008 ,Hobo Clownוידיאו ,הקרנת מסך 5:05 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמנית ,גלריה מייק וייס ,ניו יורק
ו־  ,C-Collectionליכטנשטיין

>

קטרז'ינה קוז'ירה

 בדמותה של לוּ סלומה2005 ,וידיאו ,הקרנת מסך 3:31 ,דקות ,פסקול
באדיבות האמנית והגלריה הלאומית זאכטה,
ורשה

היידי שטרן

 הסעודה האחרונה2005 ,פסל :דאס ,צבעי שמן ,תרופות ,כיסא תינוקות
וספרי טלפונים110 x 47 x 47 ,
ציור :שמן על בד ומסגרת עץ49 x 32 ,
באדיבות האמנית
 האיש העצוב2008 ,שמן על דאס27 x 23 x 16 ,
באדיבות האמנית
 חייל טורסו2009 ,שמן על דאס35 x 25 x 28 ,
באדיבות האמנית
 חייל עם כיפה אדומה2009 ,שמן על דאס ובד28 x 30 x 28 ,
באדיבות האמנית
 חייל עם כיפה ירוקה2009 ,שמן על דאס25 x 25 x 28 ,
באדיבות האמנית
 נ נח נחמ נחמן מאומן2009 ,שמן על דאס32 x 28 x 25 ,
באדיבות האמנית

>
>

 דיוקן עצמי עם אבנים2006 ,שמן על בד80 x 65 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

גליה פסטרנק

 ציידת2004 ,שמן על בד71 x 51 ,
באדיבות האמנית ונגא גלריה לאמנות עכשווית,
תל אביב

>

אורי רדובן

 ביי ביי סבתא2006 ,שמן על בד130 x 90 ,
באדיבות אוסף סרג' תירוש ,יפו

נטעלי שלוסר

 הלוח2004 ,שמן על בד120 x 200 ,
באדיבות אוסף אולי אלתר ,תל אביב
 הנערה המחרבנת2004 ,שמן על בד140 x 100 ,
באדיבות אוסף אולי אלתר ,תל אביב
 שיניים טוחנות2005 ,שמן על בד75 x 60 ,
אוסף מוזיאון חיפה לאמנות
 אישה עם כפפות2006 ,שמן על בד90 x 73 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית
 אל תאכלי הרבה לחם2006 ,שמן על בד65 x 54 ,
באדיבות האמנית וגלריה זומר לאמנות עכשווית,
תל אביב

34

קטלוג
(Catalogue)
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2007 , אהה,גילי אבישר
Gili Avissar, Ahhh, 2007

2008 , ילדה/  אמא,גילי אבישר
Gili Avissar, Mother / Girl, 2008
>

38

) (פרט מתוך וידאו2005 , מטרות נעות,ארווין אולף
Erwin Olaf, Moving Targets, 2005 (video still)

2007 , ללא כותרת,אורן אליאב
Oren Eliav, Untitled, 2007

39

2005 , חתול ביצות,ענן צוקרמן
40

Anan Tzuckerman, Jungle Cat, 2005

41

2008 , דוב,מיטל כץ–מינרבו
42

Meital Katz-Minerbo, Bear, 2008

2008 ,M  ליידי,מיכל יניב
Michal Yaniv, Lady M., 2008

43

44

45

2002 , רק אבא,גיל יפמן
Gil Yefman, Just Dad, 2002
>

46

2006 , אמנים,אופיר דור
Ofir Dor, Artists, 2006

2009 , חייל עם כיפה אדומה,היידי שטרן
Heidi Stern, Soldier with Red Yarmulke, 2009

2009 , חייל עם כיפה ירוקה,היידי שטרן
Heidi Stern, Soldier with Green Yarmulke, 2009

47

2008 ,2#  ללא מילים,שרה כהנא
48

Sara Kahana, Speechless #2, 2008

) (פרט2009 , מחול האקסיות,אסי משולם
Assi Meshullam, Ex Dance, 2009 (detail)

49

2008 , חייכן,שי עיד אלוני
50

Shay Id Alony, Smiler, 2008

2006 ,I  שריון,שי עיד אלוני
Shay Id Alony, Armor I, 2006

51

) (פרט2009 , ללא כותרת,רועי חפץ
52

Roey Heifetz, Untitled, 2009 (detail)

)" (מתוך הסדרה "ימים דו־ממדיים2007 , ביקור פרטי,עפרי כנעני
Ofri Cnaani, Private Viewing of Self and One of "Two Girls”, 2007
(from the series “Two Dimensional Days”)

)" (מתוך הסדרה "ימים דו־ממדיים2008 , פנים אמיתיות,עפרי כנעני
Ofri Cnaani, Real Faces, 2008 (from the series “Two Dimensional Days”)

53

2007 , בייביסיטר,מריק לכנר
54

Marik Lechner, Babysitter, 2007

2008 , תשוקה,גיל יפמן
Gil Yefman, Passion, 2008
2008 , סוזאן,גיל יפמן
Gil Yefman, Suzanne, 2008

55

2009 ,I Gona Live Forever ,רקפת וינר עומר
56

Rakefet Viner Omer, I Gona Live Forever, 2009

) (פרטים מתוך וידיאו2007 , צייד,אורי רדובן
Uri Radovan, Hunter, 2007 (video stills)

) (פרט מתוך וידיאו2004 , הברייה מעבר לחלומות, ליילה,גיל & מוטי
57

Gil & Moti, Laylah, the Creature Beyond Dreams, 2004 (video still)

2004 , היום שהיה,סשה אוקון
Sasha Okun, Breaking News, 2004
>

58

2005 ,“Rock Around the Clock”  פליקס מנגן,יורי כץ
Yuri Kats, Felix Playing “Rock Around the Clock”, 2005

Haimi Fenichel, Homebox, 2004-2005 (detail)
59

) (פרטHomebox, 2005-2004 ,חיימי פניכל

60

) (פרטים מתוך וידיאו2008 ,Hobo Clown ,אליסון שולניק
Allison Schulnik, Hobo Clown, 2008 (video stills)

) (פרט2009 , לפגוש את השדים,פיטר יעקב מלץ
Peter Jacob Maltz, Meeting the Demons, 2009 (detail)

61

2006 , אישה עם כפפות,נטעלי שלוסר
Netally Schlosser, Woman with Gloves, 2006
>

62

) (פרט2009 , משיכה בחבל,שירה זלוור
Shira Zelwer, Tug of War, 2009 (detail)

63

2009-2000 , ציורים,עדה עובדיה
64

Ada Ovadia, Paintings, 2000-2009

)" (מתוך הסדרה "אמביציה2001 , ללא כותרת,נדב ויסמן
Nadav Weissman, Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)

65

66

) (פרט מתוך וידיאו1998 ,Facelift Mommy ,רוברט מילי
Robert Melee, Facelift Mommy, 1998 (video still)

בויאן ,עארס2005 ,
67

Boyan, A’rs, 2005

2008 , קוקו בלוף,מיכל הלפמן
68

Michal Helfman, Pony Tale, 2008

2006 , ביחד,זויה צ'רקסקי
Zoya Cherkassky, Together, 2006

69

2008 ,3 דינוזקס,עדי נחשון
70

Adi Nachshon, Dinozex3, 2008

) (פרט מתוך וידיאו2005 , בדמותה של לוּ סלומה,קטרז'ינה קוז'ירה
Katarzyna Kozyra, Appearance as Lou Salome, 2005 (video still)

71

2009 ,Buk, Bullet, Creep, Him of Her ,זירו סנטס
72

Zero Cents, Buk, Bullet, Creep, Him of Her, 2009

2009 , ללא כותרת,גבי נתן
Gabby Nathan, Untitled, 2009

73

) )פרטים מתוך וידיאו2006 , מדלן האמיצה,נטלי דיורברג
74

Nathalie Djurberg, Madeleine the Brave, 2006 (video stills)

2004 , ציידת,גליה פסטרנק
Galia Pasternak, Huntress, 2004
>

) (פרט מתוך וידיאו2005 , מטרות נעות,ארווין אולף
Erwin Olaf, Moving Targets, 2005 (video still)
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>

Heidi Stern

- Last Supper, 2005
Sculpture: Das, oil colors, medicines, baby
chair, phonebooks, 110 x 47 x 47
Painting: oil on canvas and wooden frame,
49 x 32
Courtesy of the artist
- The Sad Man, 2008
Oil on Das, 27 x 23 x 16
Courtesy of the artist
- Na, Nach, Nachma, Nachman Me’Uman, 2009
Oil on Das, 32 x 28 x 25
Courtesy of the artist
- Soldier Torso, 2009
Oil on Das, 35 x 25 x 28
Courtesy of the artist
- Soldier with Green Yarmulke, 2009
Oil on Das, 25 x 25 x 28
Courtesy of the artist
- Soldier with Red Yarmulke, 2009
Oil on Das, 28 x 30 x 28
Courtesy of the artist

>

Anan Tzuckerman

- Jungle Cat, 2005
Color print, 92 x 120
Courtesy of Serge Tiroche Collection, Jaffa
- Angler, 2007
Color print, 120 x 166
Courtesy of Serge Tiroche Collection, Jaffa
- The Rewarding Cave, 2007
Color print, 120 x 199
Courtesy of Givon Art Gallery, Tel Aviv

>

Rakefet Viner Omer

- Family, 2007
Oil, spray, industrial ink and whitewash on
canvas, 50 x 50
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv
- Forever, 2007
Oil, spray and industrial ink on canvas,
37 x 45
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

- Yes, 2008
Oil, spray and industrial ink on canvas,
diameter: 78 cm
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv
- Couple, 2009
Oil, spray and industrial ink on canvas,
40 x 90
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv
- I Gona Live Forever, 2009
Oil, spray and industrial ink on canvas,
59.5 x 80
Courtesy of the Shay Arye Gallery Collection,
Tel Aviv
- Read My Lips, 2009
Oil, spray and industrial ink on canvas,
40 x 100
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

>

Nadav Weissman

- Untitled, 2000 (from the series “Ambition“)
Oil and charcoal on plywood, 75 x 50
Courtesy of the artist and Ha' Kibbutz Israeli
Art Gallery, Tel Aviv
- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 60 x 90
Courtesy of the artist and Chelouche Gallery
for Contemporary Art, Tel Aviv

- Untitled, 2003 (from the installation Behind
the Fence)
Fiberglass, polyester and pigment,
170 x 45 x 80
Courtesy of the collection of Nira Itzhaki and
Chelouche Gallery for Contemporary art,
Tel Aviv

>

Michal Yaniv

- A Quiet Dinner, 2008
Ink on canvas, 140 x 160
Courtesy of Dafna and Shlomo Gross,
Tel Aviv
- Bad Mitzi, 2008
Ink on canvas 30 x 40
Courtesy of Hagar Goldenberg, Givatayim

- Lady M.'s Accomplice, Mr. R., 2008
Ink on canvas 140 x 120
Courtesy of Rami Garty Collection, Tel Aviv
- Trying New Things, 2008
Ink and linseed oil on canvas, 170 x 140
Courtesy of the artist and Serge Tiroche,
ST-ART Collection, Jaffa

>

Gil Yefman

- Just Dad, 2002
Acrylic, pastel and pencil crayons
on paper, 21 x 16
Courtesy of the artist

- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 173 x 58
Courtesy of the Atad Family Collection,
Tel Aviv

- Alien, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist

- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 72 x 40
Courtesy of the artist and Chelouche Gallery
for Contemporary Art, Tel Aviv
- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 85 x 244
Private collection, Israel

- Untitled, 2007
Oil, candle wax, pen and spray on canvas,
50 x 50
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

- Untitled, 2002 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 80 x 80
Courtesy of the artist and Chelouche Gallery
for Contemporary Art, Tel Aviv

- Untitled, 2007
Oil, spray and industrial ink on canvas,
173 x 112
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

- Untitled, 2002 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 80 x 80
Courtesy of the collection of Nira Itzhaki and
Chelouche Gallery for Contemporary Art,
Tel Aviv

- Untitled, 2007
Oil, spray, industrial ink and superlac on
canvas, 108 x 92
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

- Untitled, 2002 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 78 x 120
Courtesy of the artist and Chelouche Gallery
for Contemporary Art, Tel Aviv

- The End, 2008
Etching, 43 x 39
Courtesy of the artist
- Orange Monkey Kiss, 2009
Gouache, pencil crayons, pastel, copy paper
and pen on colored paper, 24 x 30
Courtesy of the artist
- Twins, 2009
Gouache, pencil crayons, pastel, copy paper
and pen on colored paper, 24 x 30
Courtesy of the artist

>
- Lady M., 2008
Ink on canvas, 140 x 120
Courtesy of Jourdan E. Krauss Collection,
New York

- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 96 x 151
Courtesy of the artist and Chelouche Gallery
for Contemporary Art, Tel Aviv

- Untitled, 2001 (from the series “Ambition”)
Oil and charcoal on plywood, 121 x 62
Private collection, Israel

- The Circus, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist

- Brown Monkeys, 2008
Gouache, pencil crayons, pastel, copy paper
and pen on colored paper, 24 x 30
Courtesy of the artist
- City Life, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist
- Maria, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist
- Passion, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist
- Pavilion, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist
- Reservation Monkey, 2008
Gouache, pencil crayons, pastel, copy paper
and pen on colored paper, 24 x 30
Courtesy of the artist
- Suzanne, 2008
Etching, 37.5 x 37.5
Courtesy of the artist

77

Shira Zelwer

- Tug of War, 2009
Wax and wood, 25 x 190 x 20
Courtesy of the artist

>

Zero Cents

- Buk, Bullet, Creep, Him of Her, 2009
Four works, spray paint and acrylic on paper,
70 x 50 each
Courtesy of the artist and Serge Tiroche,
ST-ART Collection, Jaffa
- The Save Yur, 2009
Spray paint and acrylic on wooden bed base,
160 x 202
Courtesy of the artist and Serge Tiroche,
ST-ART Collection, Jaffa

- Daniel with Hamsters, 2005
Industrial paint and graphite on canvas,
95 x 122
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Felix Playing “Rock Around the Clock”, 2005
Industrial paint and graphite on canvas,
130 x 99
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Tomer, 2007
Oil on canvas, 45 x 45
Courtesy of Zeev Gross, Givat Shmuel
- Iman, 2008
Oil on canvas, 45 x 40
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Misha S., 2008
Oil on canvas, 35 x 30
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Tel Aviv Museum Guard, 2008
Oil on canvas, 40 x 30
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Untitled, 2008
Oil on canvas, 40 x 30
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Untitled, 2008
Oil on canvas, 40 x 30
Courtesy of the Sendic Family, Tel Aviv
- Untitled, 2008
Oil on canvas, 40 x 30
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv

>

- Appearance as Lou Salome, 2005
Video, single channel projection,
3:31 minutes, sound
Deposit in Zache˛ta National Gallery of Art
Courtesy of the artist and Zache˛ta National
Gallery of Art
- Teatro di Cani, Lou Salome a Roma, 2005
Video, single channel projection, 8:52 minutes,
sound, recording of performance
Deposit in Zache˛ta National Gallery of Art
Courtesy of the artist and Zache˛ta National
Gallery of Art, Warsaw

>

- Untitled, 2008
Oil on canvas, 100 x 60
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv

>

Meital Katz-Minerbo

- Bear, 2008
Superlac on canvas, 200 x 190
Courtesy of the artist and Alon Segev Gallery,
Tel Aviv
- Untitled, 2009
Superlac on canvas, 200 x 170
Courtesy of the artist and Alon Segev Gallery,
Tel Aviv
- Untitled, 2009
Superlac on canvas, 200 x 170
Courtesy of the artist and Alon Segev Gallery,
Tel Aviv

Marik Lechner

- Woman Figure, 2003
Oil on canvas, 180 x 100
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Babysitter, 2007
Oil on canvas, 160 x 160
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- My Heads, 2007
Oil on canvas, 190 x 220
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv
- Witches, 2007
Oil on canvas, 250 x 300
Courtesy of Igal Ahouvi Collection, Tel Aviv

Peter Jacob Maltz

- Meeting the Demons, 2009
Plaster castings and reassembled found
objects, 220 x 300 x 40
Courtesy of the artist and private foundation

>

Robert Melee

- Facelift Mommy, 1998
Video, single channel projection,
1:15 minutes, silent
Courtesy of Doron Sebbag Art Collection,
ORS Ltd., Tel Aviv

>

Assi Meshullam

- Ex Dance, 2009
Plastic skeletons, plaster bandages,
acrylic, gouache and plastic glue, variable
dimensions
Courtesy of the artist and Julie M. Gallery,
Tel Aviv

>

>

- Untitled, 2009
Acrylic on canvas, 50 x 76
Courtesy of Yifat Gurion Ofer Collection,
Tel Aviv

- Dinozex3, 2008
Fiberglass, polyurethane, sica block, steel,
wood, leather, MDF, pigments and lacquer,
variable dimensions
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv

78

- Black Magician, 2006
Oil on canvas, 66 x 54
Courtesy of the artist and Noga Gallery of
Contemporary Art, Tel Aviv
- Drunk Man and Gorilla, 2006
Oil on canvas, 60 x 77
Courtesy of the artist and Noga Gallery of
Contemporary Art, Tel Aviv

>
- Untitled, 2009
Acrylic on canvas, 180 x 280
Courtesy of the artist

- Hamat Gader, 2008
Pencil on paper, 58 x 100
Courtesy of the artist
- Minestrone, 2008
Pencil on paper, 63 x 100
Courtesy of the artist

>

Erwin Olaf

- Moving Targets, 2005
Video, single channel projection,
2:30 minutes, silent
Courtesy of the artist and Flatland Gallery,
Utrecht
- Le dernier cri, 2006
Video, single channel projection,
3:30 minutes, sound
Courtesy of the artist and Flatland Gallery,
Utrecht

>

Uri Radovan

- Coke, 2007
Stop motion animation, 3:07 minutes, sound
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

Sasha Okun

- Breaking News, 2004
Pencil on paper, 50 x 100
Courtesy of the artist

- Hunter, 2007
Stop motion animation, 2:07 minutes, sound
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv
- Mr. Liver, 2007
Stop motion animation, 1:56 minutes, sound
Courtesy of the artist and Shay Arye Gallery,
Tel Aviv

>

Allison Schulnik

- Hobo Clown, 2008
Video, single channel screen projection,
5:05 minutes, sound
Courtesy of the artist, Mike Weiss Gallery,
New York, and C-Collection, Liechtenstein

>

Netally Schlosser

- The Blackboard, 2004
Oil on canvas, 120 x 200
Courtesy of Oli Alter Collection, Tel Aviv
- The Shitting Girl, 2004
Oil on canvas, 140 x 100
Courtesy of Oli Alter Collection, Tel Aviv

Ada Ovadia

- Paintings, 2000-2009
Markers, correcting fluid, varnish, superlac
paint, glass color and oil paint on various
surfaces: paper, carton covered with
wallpaper, photo paper, Rubylith and
Phototool Film, variable dimensios
Courtesy of the artist
- Untitled, 2006
Paper, papier mâché, artificial hair, fabric,
plastic beads, matches, acrylic, lacquer and
glue, 50 x 10 x 30
Courtesy of the artist
- Untitled, 2006
Papier mâché, artificial hair, fabric, plastic
beads, matches, acrylic, lacquer and glue,
46 x 16 x 14
Courtesy of the artist

>

Adi Nachshon

Gabby Nathan

- You are Not Your Job, 2008
Acrylic on canvas, 130 x 175
Courtesy of the artist and Serge Tiroche,
ST-ART Collection, Jaffa

>

- Woman Figure II, 2002
Oil on canvas, 180 x 100
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv

>
- Untitled, 2008
Oil on canvas, 50 x 30
Courtesy of the artist and Tavi Dresdner
Gallery, Tel Aviv

Katarzyna Kozyra

- Grinding Teeth, 2005
Oil on canvas, 75 x 60
Haifa Museum of Art Collection
- Bye Bye Savta, 2006
Oil on canvas, 130 x 90
Courtesy of Serge Tiroche Collection, Jaffa
- Don't Eat a Lot of Bread, 2006
Oil on canvas, 65 x 54
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Self Portrait with Stones, 2006
Oil on canvas, 80 x 65
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Smile of Death, 2006
Oil on canvas, 80 x 70
Courtesy of the artist and Schlosser Family,
Haifa

Galia Pasternak

- Huntress, 2004
Oil on canvas, 71 x 51
Courtesy of the artist and Noga Gallery of
Contemporary Art, Tel Aviv
- Albino and Raccoon, 2006
Oil on canvas, 85 x 55
Courtesy of the artist and Noga Gallery of
Contemporary Art, Tel Aviv

- Woman with Gloves 2006
Oil on canvas, 90 x 73
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Sun of Associations, 2007
Oil on canvas, 140 x 160
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv

List of Works
Measurements are given in centimeters
height x width x depth

- Mother on Her Wedding Day, 2008
Ink on paper, 100 x 70
Courtesy of the artist
- Woman Holding Her Breasts, 2008
Ink on paper, 100 x 70
Courtesy of the artist

- Real Faces, 2008 (from the series “two
Dimentional Days”)
Ink and spray paint on Mylar, 57 x 72
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv

>
>

Boyan

- A’rs, 2005
Oil on canvas, 60 x 50
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv

>

Shay Id Alony

- Boei, 2003
Plaster, paint and crystals, 40 x 45 x 35
Courtesy of the artist
- Babel, 2004
Car-kit and paint, 43 x 35 x 47
Courtesy of the artist
- Armor I, 2006
Bent plywood, 76 x 100 x 80
Courtesy of the artist
- Face with a Nose, 2007
Wood and paint, 50 x 25 x 24
Courtesy of the artist
- Kooshi Katan, 2007
Car-kit, wood and paint, 43 x 35 x 40
Courtesy of the artist
- Armor II, 2008
Bent plywood, 80 x 75 x 55
Courtesy of the artist
- Mask I, 2008
Plastic, car-kit, wood and paint, 80 x 66 x 35
Courtesy of the artist
- Mask II, 2008
Plastic, car-kit, wood and paint, 100 x 80 x 33
Courtesy of the artist
- Mask III, 2008
Plastic, car-kit, wood and paint, 75 x 50 x 25
Courtesy of the artist
- Mask V, 2008
Plastic, car-kit, wood and paint, 70 x 45 x 25
Courtesy of the artist
- Smiler II, 2009
Plastic, car-kit, artificial teeth, wood and
paint, 28 x 26 x 50
Courtesy of the artist

>

Gili Avissar

- Ahhh, 2007
Oil on paper, 100 x 65
Courtesy of the artist
- Bleeding, 2007
Ink on paper, 100 x 70
Courtesy of the artist
- Mother / Girl, 2008
Ink on paper, 110 x 73
Courtesy of the artist

- Rocker Girl, 2005
Oil on canvas, 180 x 80
Courtesy of the Brandes Family Collection,
Tel Aviv
- Untitled (After Leonardo), 2005
Oil on canvas, 200 x 140
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- John Curinn’s Wife (after Jürgen Teller), 2007
Oil on canvas, 160 x 130
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Portrait of Francis Bacon, 2007
Oil on canvas, 170 x 130
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv

>

Zoya Cherkassky

- Together, 2006
Acrylic on canvas, 120 x 250
Courtesy of the artist and Rosenfeld Gallery,
Tel Aviv; private collection, Israel
- Bitte nicht nach Hause schicken (Please Don't
Send Me Home), 2009
Acrylic on canvas and mask, 100 x 180
Courtesy of the artist and Rosenfeld Gallery,
Tel Aviv

>

- Birthday Party, 2005
Video animation, single channel projection,
6:35 minutes, sound
Courtesy of the Rubell Family Collection,
Miami
- Rallarfighten, 2005
Video animation, single channel projection,
3:32 minutes, sound
Courtesy of the Rubell Family Collection,
Miami
- Viola, 2005
Video animation, single channel projection,
5:54 minutes, sound
Courtesy of the Rubell Family Collection,
Miami
- Madeleine the Brave, 2006
Video animation, single channel projection,
6:16 minutes, sound
Courtesy of the Rubell Family Collection,
Miami

>

- Untitled, 2006
Ink on Mylar, 60 x 90
Courtesy of the Brandes Family Collection,
Tel Aviv
- Metal Abstract and Teen, 2007 (from the
series “Two Dimensional Days”)
Ink and spray paint on Mylar, 57 x 72
Courtesy of Lili and Arie Sheer, Tel Aviv
- Private Viewing of Self and One of "Two Girls”,
2007 (from the series “Two Dimensional
Days”)
Ink and spray paint on Mylar, 57 x 72
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv

Ofir Dor

- Artists, 2006
Oil and spray on canvas, 228 x 345
Courtesy of the Angel Collection of
Contemporary Art, Israel
- Motel 2, 2006
Oil on canvas, 130 x 158
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Mud Man, 2006
Oil on canvas, 190 x 204
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv

>

- Press Conference, 2006
Ink on Mylar, 57 x 72
Courtesy of Doron Sebbag Art Collection,
ORS Ltd., Tel Aviv

- Untitled, 2007
Oil on canvas, 150 x 120
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv

>

- Untitled, 2009
Graphite and ink on paper, 310 x 150
Courtesy of Jourdan E. Krauss Collection,
New York
- Untitled, 2009
Graphite and ink on paper, 310 x 150
Courtesy of Jourdan E. Krauss Collection,
New York
- Untitled, 2009
Graphite and ink on paper, 270 x 150
Courtesy of the artist

- Untitled, 2004
Oil on canvas, 40 x 30
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv
- Choir, 2007
Oil on canvas, 30 x 40
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv
- Untitled, 2007
Oil on canvas, 130 x 170
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv
- Untitled, 2007
Oil on canvas, 130 x 170
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv
- Untitled, 2007
Oil on canvas, 120 x 90
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv
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Michal Helfman

- Apparel, 2007
Acrylic and chalk on paper, 70 x 100
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Pony Tale, 2008
Matrix, 50 x 50 x 30
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv
- Pillar of Fire, 2009
Incised oil pastel on acrylic on paper,
150 x 220
Courtesy of the artist and Sommer
Contemporary Art, Tel Aviv

>

Oren Eliav

Roey Heifetz

- Untitled, 2008
Graphite and ink on paper, 225 x 150
Courtesy of the artist

>

Ofri Cnaani

- Make Up Sex after the Ceasefire, 2006
Ink on Mylar, 57 x 72
Courtesy of Doron Sebbag Art Collection,
ORS Ltd., Tel Aviv

Nathalie Djurberg

- Untitled, 2007
Oil on canvas, 100 x 100
Courtesy of the artist and Braverman Gallery,
Tel Aviv

Sara Kahana

- Speechless #1, 2007
Acrylic and varnish on canvas, 160 x 80
Courtesy of the artist
- Speechless #2, 2008
Acrylic and varnish on canvas, 95 x 100
Courtesy of the artist
- Spider Gripping, 2008
Acrylic and varnish on canvas, 160 x 80
Courtesy of the artist

>

Yuri Kats

- Self Portrait as a Young Moon, 2001
Plaster, polyurethane, cloth, industrial paint,
120 x 30 x 30
Courtesy of the artist
- Self Portrait as a Red Foal, 2002
Plaster, plastic toy, wood, cloth and industrial
paint, 50 x 10 x 40
Private collection, Israel

Zero Cents

> 72

Born in Trenton, New Jersey, 1986; lives and works in
Tel Aviv

Zero Cents belongs to an up-and-coming genre of “urban artists” – street artists who try to
sidestep the power mechanisms of the art world and create an independent scene devoted
to open dialogue with passersby. Street artists have come a long way since the meteoric
successes of artists such as Jean-Michel Basquiat and Keith Haring. However, once they
are accepted into the establishment, their radical street credibility tends to evaporate. Zero
Cents does not wish to expose his identity besides several opaque biographical notes. An
autodidact who began drawing in the street at a young age, he shies away from referring
to himself as an “artist” and is usually reluctant to show his work in museums. The son of
a Jewish family in New Jersey, he moved to Israel several years ago and started creating
graffiti on the walls of dilapidated Tel Aviv houses, as well as on any other surface he could
find in the urban space – especially parts of old wooden furniture. His work, which depict
an internal, perverse and nightmarish world, is based on hybridized images culled from the
media and from pornography, combined in absurd syntax. Warped human relations, the
injustices of consumer society and preconceived notions of gender are all manifest in such
faintly apocalyptical, skeletal figures as the portraits shown in this exhibition. The consciously
misspelled The Save Yur (2009) features a masked, bizarre, bisexual, eerily smiling figure
painted on a headboard; it wears a pointed clown’s bonnet and holds, in one hand, balloons,
and in the other a wheelbarrow with body parts in it. Zero Cent’s use of dark humor, abject
themes, coarse rhetoric, slang and intentional misspelling are among his unique artistic
trademarks.
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Gil Yefman

> 46, 55

Born in Kibbutz Ramat Yohanan, 1979; lives and works in
Tel Aviv

“”

I see the grotesque as a subversion and
annihilation of the established order in
favor of an animalistic gratification orgy. It
is a radicalization of reality to the brink of
monstrosity, the trampling of the boundaries
of good taste in order to free man from
his humdrum existence. The grotesque
elements of my work are evasive and
double-edged: the viewer looks at figures
who undermine conventions of gender and
beauty. They, for their part, critically gaze
at the viewer and force him or herself to
ask themselves whether it isn’t really they
who are the ‘outsiders.’ I try to highlight
society’s ambivalent vis-à-vis the other and
the grotesque: adulation and persecution,
compassion and disgust, recognition versus
alienation. The canon needs the grotesque,
just as the mainstream needs its margins – as
a mirror to define it. I think that the cynical
use of the other for the establishment of
good order is in itself grotesque.

Shira Zelwer

Gil Yefman’s etching series encompasses religious icons and familiar local monuments,
alongside human and animal figures, combined with apocalyptical images such as an atomic
mushroom cloud and a black sun. Using surreal syntax reminiscent of Giorgio de Chirico,
disrupting received meanings and playing poetic games, Yefman has created a kind of
black and white tragic circus – a carnivalesque, mutated show performing in a threatening,
ecologically crumbling world of gender and sexual oppression, violence and warped power
relations. At the center of each of the scenes stands a morose, seemingly excommunicated,
androgynous, freakish and grotesque human figure. It is the subject of ridicule,
simultaneously seeming to enchant the world and usher in a new logic. The central figure in
Maria (2008), for instance, rises as a mythological figure against the backdrop of images of
the Knesset (the Israeli parliament) and police helicopters, surrounded by tiny figures engaged
in an adoring dance around it, offering a subversive alternative undermining the binary
opposition male/female. The medium’s traditional connotations and Yefman’s Classical style
of drawing heighten the works’ subversive character.

> 63

Born in Jerusalem, 1978; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque image harbors human fragility.
The exaggeration of a physical or emotional
trait achieves greater identification. It’s no
chance that children tend to identify with
grotesque images. I use that empathy to
infuse my works with vitality. To fashion the
sculptures I use wax, which best emulates
the fragile texture of the human body. Tug
of War illustrates the importance of the
grotesque to my work, if only for the absurd
tension between two powers that cancel each
other out. This tension is also expressed in
the emotions we feel for the grotesque image:
rejection versus empathy and identification.

Shira Zelwer successfully elevates marginal elements and extracts them from their mundane
origins. Her sculptures are usually tiny, doll-like human figures which reflect different social
classes or political affiliations: groups of yarmulke-wearing children, of security guards, of
alumni of an all-girl religious school, of settlers, etc. Her depiction highlights the fashion
codes and attributes that reflect the diversity of Israeli culture. In creating Tug of War
(2009) especially for this show, Zelwer chose a nostalgic image associated in our collective
consciousness with childhood games. The power of the image derives from the paradox that
characterizes the seeming purposelessness of this game of physical power, so characteristic
of Israeli political life. Zelwer’s sculptures in malleable, perishable wax (a material she calls
“heart-wrenchingly fragile and vulnerable”) are handmade rather than cast. The malleable
material is fashioned into three-dimensional objects, on which she paints minute details. The
styling of the figures brings to mind shop-class decorative craft – a technique that betrays all
blemishes and “stutters,” distortions and excesses. These characteristics confer a mundane,
grotesque feel to her sculptures, which illuminate the Israeli emotional sphere from a critical
but compassionate point of view.

Nadav Weissman

> 65

Born in Haifa, 1969; lives and works in Tel Aviv

The human creatures that inhabit Nadav Weissman’s paintings and installations seem to
have been taken from animation films, caricatures or comic books: men pointing guns and
holding balloons, long-limbed dogs, pointy-breasted women urinating while standing up, as
well as pyramids of men, women and dogs climbing on top of each other as if playing some
absurd, pointless game. Despite the strong, naïve pinks, yellows and blues, the scenes exude
a sense of melancholy, restlessness, alienation, desperation and compulsivity. The bittersweet
narratives refuse to be deciphered, remaining vague, paradoxical descriptions of the human
condition. Almost all of the characteristics of the grotesque are featured here: the figures’
proportions are distorted and exaggerated – huge, fetus-like heads on shriveled, pinkish alienlike naked bodies; game elements combine children’s toys with an adult, anxiety-ridden and
humorous consciousness; established orders are unraveled in the combination of childish and
adult bodies; and finally, corporeality in all its abject aspects – sexual organs and excrement.
The scene’s allegorical and symbolical power lies in the way Weissman’s personal mythology
is presented to the viewer as a parable of an existential nightmare and an ongoing negotiation
with the inevitability of suffering.

Michal Yaniv

> 43

Born in Rishon LeZion, Israel, 1979; lives and works in
Tel Aviv

The female figures that star in Michal Yaniv’s paintings are dressed in leather apparel, decked
in BDSM fetish gear and wear assorted masks. Their fetish-related actions are slightly
ridiculed, with the artist wishing to sarcastically portray “strong” women who enjoy power
and domination games which might ultimately be their undoing. They are superheroes of a
fictional world dominated by aggressiveness, violence and sex. Thus, in A Quiet Dinner (2008)
we see two figures – one bound in a kind of bio-mechanical hammock, the other “feeding,”
its mouth connected by a tube to the other figure’s loins. The alienation and grotesque feeling
in Lady M. (2008) is achieved through the use of a familiar posture from portrait painting.
The subject (a self-portrait?) is immortalized in ink on canvas in three-quarter profile, her
upper body slanted sideways and her hand gently leaning on her thigh – like a Mona Lisa
Dominatrix.
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Anan Tzuckerman

		

> 40 – 41

Born in Michmoret, Israel, 1976; lives and works in
Tel Aviv

“”

The grotesque for me is a spasm of the body,
the human spectacle’s speech impediment – a
kind of Tourette’s syndrome ridiculing the
very possibility of discourse, a disparagement
of the understanding capacities of the person
standing in front of you. The abscesses of
the body, its hysterical twitches, its fluids
and its perverse sexuality are the ultimate
expressions of the grotesque, exaggeratedly
reflecting an unrequited desire for excess.
Humor and physical laughter which belong
to no defined social order, the bacchanal-like
rejection of table manners, are not unique
to the grotesque – what makes grotesque
laughter unique is its cultural nausea. This
humor, which uncovers man’s lameness, is
neither ‘wonderful’ nor ‘sublime’ – it lowers
the viewer down into the gutter.

Anan Tzuckerman’s works incorporate exaggerated, troubling images of hallucinations and

Rakefet Viner Omer

		

visions, fantasies and anxieties. Presented to the viewer with an immaculate finish, they
criticize the body culture of a consumerist world. The photographs chosen for this show are
culled from two series: “Eliezer Blum’s Project” and “The Rewarding Cave.” In each of the
three works, the artist plays a protagonist wallowing through life’s filth, creating a strong,
sensationalistic, pathetic and theatrical image laden with troubling grotesque symbolism. In
Jungle Cat (2005) he is seen rolling on the ground wrapped in a pigskin blanket, his heavily
made-up face simultaneously expressing derision and jest. Eliezer Blum here represents an
autistic artist incessantly occupied with himself. Angler (2007) shows him sitting in a wheel
chair, his pain-stricken face gazing at the viewer and a huge crab climbing on his back. In
The Rewarding Cave he looks like a one-eyed inmate whose body has mutated, seen coming
out of the darkness of a sooty cave. His hair is unkempt, his fingernails have grown savagely,
atrophied fungi have sprouted from his chest, orchids peep from his pockets and he carries
a dog with a missing leg on his back. Plato’s Allegory of the Cave, Odysseus returning to
Ithaca, the grotesques paintings uncovered in Nero’s pleasure villa, Freud’s traumwerk and
the cave as metaphor for the uterus – all come to mind when viewing these works. The blunt
spectacularity, the image flickering from the dark – the “void,” the “pit,” the “tomb” or the
“cave” – are all understood as parables of contemporary culture’s pathologies.

> 56

Born in Rishon LeZion, Israel, 1965; lives in Rishon LeZion
and works in Tel Aviv

“”

Expressiveness pushes my work towards
the grotesque, exaggeration and excess, a
kind of painterly ‘drag queen’ essence; a
theatrical show meant to define the ‘punkporn’ aesthetic of the suburbs, which
includes heavy makeup, cynical black humor,
conscious vulgarity and acts of rage. In the
sophisticated world of the spectacle, where
the only possible way of being-in-the-world
is to be ‘cool,’ I try to point out to the
opposite option of ‘overheating,’ sometimes
to the point of actual burnout, in an attempt
to apprehend the viewer in a trap of too
much color. I have found a correlation
between the grotesque fate of the painting
I offer and female pleasure – which has also
been pushed into a grotesque corner.

Rakefet Viner Omer is an interdisciplinary artist – she paints, creates installations and videos,
writes and curates. Her work features rich themes with a Feminist stress, within which she
uses pornography to examine issues of morality and gender. In her paintings, she uses
strategies of “bad painting” to undermine the cultural Canon and the institutions of good
taste, exposing what is usually suppressed to the social margin. This expressive strategy
manifests itself in restless paintings inspired by Trash culture and characterized by a lavish
use of paint, an extreme color scheme and the incorporation of excoriating texts scribbled
in childish script. They feature a menagerie of eccentric types, a bevy of distorted, neurotic
figures whose eyes are shut tight, whose mouths are closed and whose gestures are
ridiculous. These strategies of conscious exaggeration award the paintings distinct grotesque
characteristics, perceived by the artist as both necessity and motivation.

Allison Schulnik

		

> 60

Born in San Diego, California, 1978; lives and works in
Los Angeles

“”

My fixation on these characters is not
intended to exploit their deficiencies but
rather to find valor in adversity. There
is something honest and true about
imperfection, something real about the
shunned outcast. Someone who chooses
to stay outside the realm of normal society
or is forced there against his will. The
grotesque character is always that. All of my
characters incorporate the grotesque in one
way or another. They are often sad, pathetic
creatures built upon a human frame, a fact
that results in an awkward and sometimes
surprising earthliness. Though often
mutated, blemished or tarred and feathered,
they are characters both admirable and
flawed. Grotesque is the real beauty.

Alongside large-scale paintings, American artist Allison Schulnik also works with experimental

Heidi Stern

		

animation. These are dramatic fantasies of love, loneliness and death, combined with
macbare, grotesque, hope- and compassion-filled folkloristic fairytales. Her unique style
consists of fleshy textures and a flowing motion from form to amorphousness. She lovingly
and compassionately renders rejected, defective creatures – cats, skeletons and clowns –
who dissolve into abstarct backgrounds. Hobo Clown (2008) features Schulnik sculpting
with color, just like her rich use of color layers in her paintings. Using generous helpings
of the material, she builds psychadellic compositions that veer between the figurative and
the abstract. At the center of this drama is the figure of a Hobo, linked to a life of vagrancy,
depression and innebriation. It seems to slide out of its own countous against the fluid
backgrounds; changing its colors and shape and melting-sinking into the surrounding
chaos – an embodiment of the conflict between creation and chaos (one of the most
striking characteristics of the grotesque). The enticing and the repellent, the colorful and the
theratening combine forces to build an enchantingly grotesque world.

> 47

Born in Havana, 1957; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque for me is an ambivalent need.
Working on rendering a head in a painting
or a piece of sculpture, even the first sketch
shows the seed of a character. I always start
with the eyes – the most important part. If
the eyes speak to me, I follow it through.
After a while, a tiny transformation of
the figure occurs, a certain indescribable
distortion. There is something of myself in
all the figures, sometimes my mood – fear,
black humor, sharpness and beauty; they
have a certain tenseness, an internal logic,
that allows people to identify them with
their acquaintances. As far as I’m concerned,
a beautiful figure is one that seems to have
its own rich, internal world, which show
blemishes and the signs of wear.

For the last 20 years Heidi Stern has been making painted and sculpted portraits. Until
quite recently, she lived in Berlin and worked in the traditional art-historical genre of the
commissioned portrait. Her portraits, however, were not commissioned; these are faces the
artist has saved in her memory, distilling their main characteristics and exaggerating them to
stress their human blemishes. The grotesque, almost caricature-like, element is highlighted
through her use of Kermiplast (Das), a claylike material that solidifies in open air. Last Supper
(2005) shows her sick father, his upper body exposed and his proportions reduced to that
of a baby, sitting forlorn and lost atop a stack of Berlin area telephone books situated in
a little wooden chair. Other works include images of soldiers’ heads created under the
inspiration of a military ceremony her nephew underwent. The soldiers’ camouflage colors
and their yarmulkes make us reflect on the characteristics of Israeli patriotism in the second
Millennium. Ageing, sickness and bodily waste join the death-potential of the soldiers’
severed heads, marked by a grotesque smile.
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Uri Radovan

		

> 57

Born in Jerusalem, 1971; lives and works in Tel Aviv

The grotesque element in Uri Radovan’s animation pieces presents itself mercilessly. Using
the low-tech technique of stop motion based on quick drawings on paper cutouts combined
with manipulated readymades, Radovan constructs short, at times unintelligible and absurd,
episodes. Their surreal plots – fantasies of cruel violence, sex, drugs and death – undermine
politically correct moral codes and cultural norms; allegedly, all is permitted here – killing
Bambi (Hunter, 2007), seducing Barbie and coaxing her into an overdose (Coke, 2007),
descriptions of an inebriated liver’s journey down the corridors of an alcohol-drenched body
(Mr. Liver, 2007) and even the resuscitation of anti-Semitic blood libel, with two Rabbis
making matzas out of Santa Claus’s blood (Santa Matza, 2007). These “abject” themes
reflect in a world awash with blood and trashiness – as in the basic technique with which
Radovan animates the protagonists of his films – breaking conventions of execution as well
as of content. The figures’ motion and his deliberate jump cuts are read as self-consciously
anarchist acts, the perfect antithesis to children’s animation films. Radovan undermines even
the superficial appearance of story moral or of hope. It seems as though there is no way out of
the cruel world that is accumulated through these works – that is, besides a sharp self-humor;
the kind of humor that already contains a confession of unbridled, violent and racist urges,
simultaneously ridiculing the ability of art production to present itself as a subversive act.

Netally Schlosser

> 62

Born in Haifa, 1978; lives and works in Tel Aviv

Netally Schlosser’s painted portraits are often distorted and disrupted, but it is her
compassionate viewpoint that creates the grotesque gesture. The paintings’ material surface
seem to dictate the figures’ deviant psychology, reflected externally as a kind of spasm.
Schlosser’s works feature fantastical figures with ridiculous facial expressions and body
language: the artist’s twisted hands in Self Portrait with Stones (2006); the ludicrous image of
a teacher standing by the blackboard and explaining what seems to be a crater or a black sun
in Sun of Associations (2007); curled lips and a teeth-filled mouth echoing a figure’s necklace
in Woman with Gloves (2006); a figure standing on stilts, its white face either made up or
suffering from an extreme skin condition in Don’t Eat a Lot of Bread (2006); and a woman
with a red feather boa, some bizarre pet resting on her shoulder, in Bye Bye Savta (2006). The
conflict between the rational and the emotional – one of the characteristics of the grotesque –
as well as different kinds of hysteria, madness, pain, grief and disease are all translated in
these works into diverse deformations, completely dissipating the distinction between mind
and body, inside and outside, conscious and unconscious.

Ada Ovadia

		

> 64

Born in Kibbutz Ma’agan Michael, 1966; lives and works
in Kibbutz Ma’agan Michael

Ada Ovadia’s expressive and grotesque paintings simultaneously feature a unique outlook
on reality as well as a poignant social consciousness and a rage against injustice and racism.
She creates painting and drawing series out of a sense of great urgency, and executes them
on a great variety of ready surfaces – colorful transparencies, magazine pages, plastic sheets
and other detritus from Ma’agan Michael’s factories, photographs and wedding invitations.
The figures she draws on them have no identity, and they recur in endless variation, most of
them are black but some are white and freckled, and they all give off a sense of marginality,
alienation and horror. Their heads are exaggerated, their bodies twisted, their eyes open too
wide; their mouths are pronounced, their smiling lips pulled aside like clowns’; their teeth
exposed like sharks’, their tongues sometimes dangling like those of dogs. Their backgrounds
and accompanying iconography – the Twin Towers, a snow-capped landscape, the Eiffel
Tower and upturned boats – link the figures to the Postcolonial discourse as well as to
narratives of immigration, persecution and racism. Ovadia sharply criticizes the hypocrisy of
Western enticement with the “wild” beauty of the “primitive” and the excesses of Capitalism,
which safeguards that its others are perpetually embroiled in a never-ending cycle of exile
and global otherness. Besides these themes, her work also heavily features allusions to the
Holocaust, mainly through the image of the yellow Star of David and a recurring iteration
of Hitler’s famous mustache – another instance of racism. Ovadia’s figures might look
monstrous at times, but she does not ridicule them, trying, in her own words, to make us
identify with them. Sometimes it seems that her body and soul have been sucked into these
figures, that they were created as alter-ego representations in a merciless world. Ovadia’s
pictorial syntax is characterized by sensuality and totality, a childlike painting conveying a
nightmarish internal world.

Galia Pasternak

> 75

Born in Tel Aviv, 1977; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque for me is a ridiculous, hidden
place, where characters are embroiled in
liminal situations of otherness, weakness
or perversion. It’s a spectacular site of
transgression – the transgression of
boundaries of smell, taste and sight. An
effective grotesque situation happens when
the mechanism of emotional blackmail
simultaneously produces alienation and
ridicule, compassion and identification. The
dramatic, theatrical element allows me to
supply the grotesque with an appropriate,
perhaps even flattering, place – as opposed
to real life, where grotesque behaviors are
usually relegated to hidden spots into which
society throws those it cannot digest.

A girl with the head of a donkey, a huntress with vampire fangs, a drunkard and a gorilla, an
albino and a raccoon, a black sorcerer, a woman, a cock in the snow and a baby with the
head of a bird – these are some of the surreal images that inhabit Galia Pasternak’s largescale, fantastical paintings. Her figures – reminiscent of either dolls or monsters – breach
boundaries of right and wrong, the proper and the abject; inhabiting dark theatrical scenes
where pets become predators and the innocent becomes dangerous. Grotesque and at times
perverse, embarrassing situations get central stage here: moments of unbridled passion,
perversions, self-pleasure or gut-wrenching loneliness – those moments usually spirited away
from public view or repressed to the subconscious. Dress-up and exaggeration, humor and
ridicule mingle with empathy, pity, longing and identification.

Sasha Okun

			

> 58

Born in Saint Petersburg, 1949; lives and works in
Jerusalem

“”

I see myself as a devout realist, just trying to
copy reality as is. No artistic grotesque can
surpass the tragicomic mélange of absurdity
and meaning, beauty and ugliness, cruelty
and compassion, wisdom and stupidity
which life serves us up so generously.

Sasha Okun’s drawings are based on the long realistic tradition of such Old Masters as Goya
and Daumier. His works focus on grotesque situations bordering on caricature. The human
figures featured in it are simultaneously ludicrous and touching, the scenes they occupy
surreal: a bunch of old men bathing at a mineral bath, their heads popping from the water;
a heavyset man sitting in a restaurant in front of a naked woman; an old couple watching
television at night, etc. The drawings’ “plots” are part comic and part tragic, and they
generate emotions of absurdity, stupidity and cruelty; alongside empathy and acceptance.
Okun focuses on the figures’ exposed, shriveled bodies, on their embarrassing blemishes and
distortions and on their stupid facial expressions, exposing their human frailty, the pain of
growing old and the betrayal of the body. In so doing, his works also criticize the worshipping
of young bodies in contemporary culture.

Erwin Olaf

> 37, 76

Born in Hilversum, the Netherlands, 1959; lives and works
in Amsterdam

Dutch photographer and video artist Erwin Olaf has been working since the late 1980’s
and has gained recognition on the global art scene in the last few years – mainly for his
provocative photographs of bizarre figures simultaneously enticing, eccentric and repellent.
His preoccupation with the post-human body is also featured in his video works, which
enlarge the scope of his still photographs and act as parallel cosmoses. His films, which can
be understood as “horror comedies” devoid of all emotion and desire, allude heavily to 1970’s
cinema and act as a parable of the human condition at the dawn of the third Millennium.
Moving Targets (2005) melds different heavily made-up faces in states of extreme emotional
agitation reminiscent of clowns or jokers. His video Le dernier cri (2006), which opens with
the caption “Paris, 2019,” depicts sterile, mundane interaction between two elegant women
in a well-designed bourgeois house. The house’s barren furnishings bring to mind Modernist
1950’s and – 60’s interior design. A close-up of the characters’ faces reveals strange bumps
and grotesque blemishes that can be imagined as the outcome of numerous implants and
plastic surgeries. The characters seem to live only in an artificial, mechanical way. The banal,
the mundane and the familiar are turned uncanny and horrific, but also simultaneously funny.
Olaf’s satirical gaze is turned, then, to modern bon-ton, where even the plants are designed
as modern sculpture and as part of the contemporary living space – and especially towards
the aesthetic norms that brought about a physical mutation of the female body at the dawn of
the 21st Century.
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Adi Nachshon

		

> 70

Born in Ramat Gan, Israel, 1980; lives and works in
Tel Aviv

“”

The Grotesque for me is anything that
surpasses imagination, which can kindle in
me passions for things that do not exist in
regular reality. Visually, it is anything that is
asymmetrical, broken, damaged and contrary
to logic and geometrical thinking. It is usually
volatile, wrongly proportioned and leaning
toward the ugly and the extroverted. It is an
important part in my process of building and
distorting of shapes and bears a direct affinity
to the dark Gothicism of the Middle Ages,
to Christianity and to religion in general.
When I draw the preliminary sketches in my
studio, as if in random play, there is a critical
moment where I forget for an instant all that
I’ve learned. Then these distorted shapes
happen, and I adopt them to keep the vitality
of the grotesque element in my work.

Adi Nachshon’s sculptures uncover a fantastic, threatening and perverted world that is a

Gabby Nathan

		

breeding ground for terrifying, demonic man-animal hybrids. Dinozex3 (2008), for instance,
is made up of three human-faced dinosaur- or alien-like creatures wearing black masks – one
on its ear, the other on its eyes and the third on its mouth. Each of their legs is fastened to a
strange metal device. The realistic rendering of detail on the painted cast fiberglass heightens
the figures’ threatening grotesque realness. Their image seems to have been concocted
through mixing materials from horror films, BDSM, Heavy Metal and comic strips – a
combination of fantasy, violence and eroticism. They simultaneously hark back to medieval
Gargoyles. In their earlier predecessors, this stamping out of conventional codes and
dissolution of hierarchies between man and animal were a metaphor for hell. The mutation
of this extinct relic into futuristic fantasy is used by Nachshon as a psychological allegory for
contemporary infernos.

> 73

Born in Plovdiv, Bulgaria, 1978; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque allows me to create a world
that exists simultaneously in reality and in
imagination, for me this is a shortcut to the
soul. The grotesque language, which borders
on the surreal, allows me to shout out my
messages and express my emotions in an
immediate, strong and blunt way. Doing this
allows me to reduce peripheral information
and highlight what is important. The
subversion of the body’s proportions and its
symmetry helps me highlight psychological
elements that are significant for me.

Gabby Nathan’s painting is heavily influenced by Japanese Manga culture, featuring a typical,
red-haired girl/doll figure with sculpted features and a jagged patch under one of her eyes.
According to Nathan, this is a self portrait. This figure is surrounded by inflatable plastic dolls,
with which she seems to struggle. Its distorted face, huge eyes and exaggerated gestures, as
well as the images’ compositions and the use of bright red, result in bizarre, troubling scenes.
Monkey Business (2009), for instance, shows the heroine chained – three inflatable monkeys
reminiscent of Jeff Koons sculpture have taken over her; another, You are Not Your Job
(2008) shows her strangling a toy Bambi; in Untitled (2009) she is seen puffing up her cheeks
trying to scare a pinkish piglet. Grotesque images such as smirking or half-faced figures,
a plethora of hybrid creatures flicker through the paintings’ many layers, bringing to mind
a modern reworking of the bizarre pagan wall paintings uncovered in Nero’s pleasure villa.
Pronounced contours shape the artist’s illustrative style, inspired by Pop Art, popular culture
icons and street art. Subversive and full of protest, her work criticizes the obsessions of an
industrialized, filthy and artificial – but also enticing and addictive – consumerist world.
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Robert Melee

		

> 66

Born in New Jersey, 1966; lives and works in New York

Robert Melee’s videos look like a carny documentation of some campy performance or
parodic spectacle. The “star” of many of his works has been his mother, a sixtyish, heavily
made-up woman wearing a flashy wig and seductive, provocative clothing. Her eccentric
appearance defies any warm connotations to the concept of motherhood. Drunk, she would
model for him as a retired drag queen, parading her ageing body in front of him. Their bizarre
mother-son relationship was a central source of inspiration for Melee’s work in its earlier
stages. In Facelift Mommy (1998), the two collaborated in a surreal act: the mother is shown
rubbing the makeup off her face and onto a sheet of translucent Plexiglass with her son’s
help. His relation to her sick, old and withering body situates Melee within the discourse
of the abject. Going through the gutter, Melee presents an alternative maternal model
which undermines any and all cultural conventions and ridicules the image of the great,
merciful Mother.

Assi Meshullam

> 49

Born in Haifa, 1975; lives and works in Tel Aviv

“”

Our culture uses the concept of the grotesque
in two main ways. One centers around satire
and caricature, ridiculing its subjects and
exaggerating their characters and blemishes
(from Spitting Image-style puppets dolls
to Commedia dell’arte). These art forms
exaggerate daily life grotesque situations
as a way of putting a mirror in front of
them. The second genre relates to cultural
phenomena (religion, violence, crime etc.)
and to different anxieties (death, the plague,
natural disaster etc.). Here, too, we see the
use of a caricature-like aesthetic, but humor
has a special role: it has historically been used
to warn sinners of hell (Bosch, Breugel and
others), criticize man’s violent nature (Goya)
or deal with the fear of death (as in the danse
macabre). My works pertain to the second
genre. The figures they encompass – whether
direct human representations or animalistic
metaphor – are not ridiculous. They are
sinful, sexual, corporeal, violent, animalistic
humans; their exaggerated qualities actually
come from my deep identification with their
mortification.

The grotesque characterizes all of Assi Meshullam’s works, which deal with different anxieties
and the fear of death. In his early works, he achieved this through digital manipulations of
his skinny, hairy body – the antithesis of the ideal male body. His self-cloning and distortion
reached their apex when he started creating human-animal hybrids. He later went on to
create horrific installations which included severed body organs, body parts and sick animals –
images meant to repel and disgust, sarcastic allegories of perversion and distortion. All
of this reflects a cruel, chaotic and violent world, exposing man’s total vulnerability to the
seeds of evil contained within himself. Meshullam’s work draws heavily on a long tradition
of the depiction of horrors – from medieval paintings of the Last Judgment, through Goya’s
Disasters of War to the work of British artists Jake and Dinos Chapman. The work Meshullam
has created especially for this exhibition was inspired by medieval representations of the
danse macabre prevalent after the Plague – reminders of life’s futility. Meshullam’s skeletons
are embroiled in a bloody and morbid and scene. The grotesque element – distortion and
exaggeration – shuffles all familiar orders and brings the abject areas of existence to the fore.

Marik Lechner

		

> 54

Born in Chernowitz, Ukraine, 1967; lives and works in
Berlin and Tel Aviv

Marik Lechner’s paintings are mysterious and chaotic, packed with dark impasto color. Their
subjects are dark and as troubling as nightmares. Strange creatures – humans, animals
and demons – crop out of the thick underbrush of an imagined tropical forest. Angels and
ghosts flicker through stark black tree barks and glimmer through layer upon layer of rotting
moss. Echoing the Ancient Roman grotto paintings, Lechner’s works are also rife with
fantastical anatomical contradictions, wild beasts and the heads of humans and monsters.
The underlying concept of the grotesque, .i.e. that no detail is redundant within it, is well
expressed in these horror vacui landscapes, where all is necessary. Lechner’s portraits
feature an even more pronounced preoccupation with the grotesque body. They violate the
laws of symmetry, clarity and order and they highlight such qualities as alienation, hybridity,
vagueness, excess, corporeality, sexuality, the blurring of boundaries and the clashing of
different orders.

Peter Jacob Maltz

		

> 61

Born in London, 1973; lives and works in Tel Aviv

“”

I think that grotesque, irony and
absurdity might just be the three heralds
of Redemption. Their job is to protect us
from human violence, the corruption of the
concept of human power and the desire to
achieve immortality by exterminating the
other. A little girl dressed up as a monster,
the grotesque floods everything with
delicious idiotism. Grotesque images break
free from the deepest fathoms of my soul and
stand proudly in front of me. They challenge,
threaten and scare me. I choose to keep my
ground, regard them and fight back. Finally,
they remind me to smile despite the fear; and
I laugh, touch and befriend them.

Peter Jacob Maltz’s multifaceted work encompasses many fields of expression – drawing,
painting, sculpture and video – and combines different kinds of abstract and narrative
expressive modes. He perceives art as an existential experience, and hence attempts to
undermine Postmodernist concepts of relativity and reproduction in favor of a return to a
Modernist model based on authenticity and expression. In his works, Maltz refers to arthistorical masterpieces while incorporating his personal experiences into them. He draws
inspiration from Christian iconography, from the works of Bosch and Goya, and from
Modernist artists such as Picasso and Phillip Guston. One of his works’ main characteristics
in this respect is monsters and grotesque figures emerging from abstract, formalist shapes
that combine metaphysical and material themes, as well as questions of identity and morals.
Meeting the Demons (2009), created especially for this show, combines fantasy and reality,
humor and lyricism. Maltz painstakingly cast surfaces in his studio in plaster and combined
them to create a wall relief, onto which he has collated further plaster-covered processed
found objects. The outcome is a sculptural assemblage with seemingly petrified or embalmed
book shelves, paints, brushes and a fan – a kind of “death mask” or “sculptural photograph”
of the artist’s studio. Figures of demons and monsters – which can be interpreted as allusions
to creative madness – flicker through these documentary-architectural elements, achieving a
unified, homogenous whole marrying the visible with the artist’s personal demons. Inspired
by Goya’s print The Sleep of Reason Breeds Monsters, the studio – a site of craft and labor –
becomes a metaphor for creation, and the images of monsters contribute to the feeling of
absurdity and dream.
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Meital Katz-Minerbo

> 42

Born in Jerusalem, 1974; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque for me is a kind of kingdom
that exists alongside the sphere of social,
political and aesthetic conventions. It is
inhabited by a bevy of distorted creatures
that have no right to the normative sphere
because of the way they look. The grotesque
place is connected to the soil and its
materiality; it is drawn to the dark, to the
center of the earth. It is a carnivalesque
place rife with monstrous energy. What
is considered high and sublime in the
normative sphere is considered low and
abject in the grotesque one, and vice versa.
The grotesque creatures’ bodies are in a
dynamic state of transformation – from the
rotting dog at the side of the road to the
Siamese Twins whose heads are intertwined.
These creatures, simultaneously enticing and
repellent, embody a new aesthetic alternative.

The starting point of Meital Katz-Minerbo’s conception of the grotesque is based on the

Katarzyna Kozyra

		

model of Siamese Twins – a model which for her represents a metaphorical situation of
otherness, incompleteness, doubling and distortion. Siamese Twins are a partial individual,
which actually contains two individuals within one body. This model fits with Mikhail Bakhtin’s
concept of Grotesque Realism which centers on the distortion and the disruption inherent to
the “freak” sideshows, which upset conventional logic in favor of anarchist deformation. The
Siamese concept can be seen in Untitled (2009), where two skeletons end in one squashed
cranium, diverging only along their thorax. They look pitifully fragile and their otherness
is exposed to its very core, making them simultaneously enticing and repellent. Nature’s
“mistake” is heightened in this work through the representation of the skeleton – the most
abject reminder of the body’s obsolescence. Katz-Minerbo implements this doubling to pieces
of furniture and other living room objects which she paints as “double-headed objects” – an
allusion to the design genre on the cusp of Art Nouveau and early Modernism. Bear (2008)
features an English china sculpture transformed into a grotesque creature trapped in a sealed
suit with a chain dangling from its mouth. This sadomasochistic context is perhaps what
allows us to regard the figure with a degree of humanity.

> 71

Born in Warsaw, 1963; lives and works in
Warsaw and Berlin

Katarzyna Kozyra is considered one of the most prominent artists working in Poland today.
Her controversial work has dealt, since the 1990’s, with Feminist body politics, focusing
on abject aspects of the body such as disease, castration, ageing and death. In her video
works and performances, she has merged high and low representations, melodrama and
comedy, subverting gender stereotypes. Her strategy consists of exaggeration, parody
and grotesque transgression. In her work Appearance as Lou Salomé (2005), she plays the
figure of the Russian psychoanalyst known for her romantic ties to the intellectual elite of
fin-de-siècle Europe. A stereotypical femme fatale, she elegantly struts through the baroque
Schwarzenberg Palace in Vienna, reigning in her two dogs – Rilke and Nietsche – played by
human actors. Her overt sexual behavior and exposing of female dominance and BDSM-style
relations, allude to a raunchy biography and to the affairs Salomé had with the most distinct
representatives of high philosophy and poetry. For another work, Lou Salomé in Rome,
Teatro di Cani (2005), Korzyra invited dog owners with their pets to watch the performance.
The dogs’ unexpected behavior while meeting the ones played by humans culminates in a
humorous, carnivalesque atmosphere, a kind of parody of the transgression of the human
animal boundary, as well as a playfully critique of sexual taboos.

Sara Kahana

> 48

Born in Kibbutz Zikim, 1955; lives and works in Haifa

“”

The grotesque is the ability to remain
inside a vortex of uncertainty, touching the
intimate, raw places of the body and the
soul through the shells of hypocrisy which
guard them. Exaggeration, ridicule, ugliness
and vulgarity allow me to feel anxiety, anger
and vulnerability as well as softness and
innocence. The grotesque allows me to flirt
with extreme situations and veer between
conflicting emotions.

Sara Kahana’s works are based on the tradition of Expressionist painting and are
characterized by strong, almost saccharine colors and the combination of viscous layering
and diluted paint. At their center is the image of a sexual, grotesque feminine body whose
boundaries are perpetually breached. The female persona is exposed in all of its weakness, as
if battling internal chaos and spiraling out of control in swirls of color that surround it, echoing
its internal drama. Different kinds of decorations and clothing items are incorporated into her
distorted and blurred body: a necklace, a grandiose collar and a crinoline, upswept to reveal
a skeleton and flesh like a spider web. Skeleton, internal organs and excretions are all bound
up as metaphor of streaming consciousness and the constant intermingling of inside and
outside. The woman’s sometimes ambiguous sexual identity is at other times exaggerated, à
la Kafka, into the figure of an insect, in which beauty and monstrosity exist side by side.

Yuri Kats

> 59

Born in Kiev, Ukraine, 1974; lives and works in Haifa

“”

For me humanism and the grotesque are
intertwined. Today’s humanism does not
relate to people fundamentally good; in the
spirit of the grotesque, its job is to point to
human incompleteness and vulnerability and
to raise compassion and understanding. The
figures in my works seem to be struggling
for their own image against an ‘existential
anorexia’ which threatens to subjugate them.

The figures in Yuri Kats’s tiny paintings seem to be frozen in time. The sharp brushstrokes
that created them seem as if they might dissipate the moment we avert our gaze. The
same might happen with the flickeringly painted texture. The figures – some anonymous
and others named and given professions – stand facing us against a uniform, unidentified
background, as if stultified by the wretchedness of their own forlorn existence, giving up
their bodies and their gaze over to the artist. Felix Playing “Rock Around the Clock” (2005)
depicts Felix’s fragile body merging with his organ – he seems like a street player or wedding
musician. Tomer (2007) shows a boy wearing a green sweater sitting on a chair and playing,
his eyes open and his mouth distorted. The grotesque element in these works appears in the
figures’ body language, in their thin limbs, in their exposed gaze and in their mundane, all
too human anonymity. Their marginal, silent existence becomes troubling, highlighting their
otherness. The grotesque here actually originates in compassion, and has no irony. In Kats’s
earlier sculptures, perversity and cruelty trumped compassion, perhaps since those were self
portraits. For Self Portrait as a Red Foal (2002), the artist grafted his image with a foal wearing
rolled back underwear; in Self Portrait as Young Moon (2001) his slim, boyish figure resembles
a scimitar-shaped phallic moon with covered eyes and a clown hat.
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Roey Heifetz

> 52

Born in Jerusalem, 1978; lives and works in Tel Aviv

“”

My source of grotesque inspiration is
the fop – a ridiculous figure originating
in the 17th Century, completely obsessed
with its look and its visibility – which has
been inexorably linked with the English
dandy and artist Aubrey Beardsley. The
grotesque reveals itself most movingly, I
think, with the revelation of the tension
between the figure’s over-seriousness and
exaggerated self-care and its perception by
passersby as ridiculous. My foppish figures
stand on the page, usually in a frontal pose,
and hold my gaze. Their intensive gazing
and presence make me uncomfortable;
their over-seriousness makes me chuckle;
their fanciful exterior saddens me.

Michal Helfman

The male figures featured in Roey Heifetz’s large-scale drawings seem to have been taken
from a novella or a fictional fantasy. Floating on the white page’s space, severed from any
place and identity, these figures’ bizarre outlook and surreal attributes echo the figure of the
late 18th Century dandy. The soft graphite lines and massive black patches that surround
them create a feeling of excess, exaggeration and distortion. Untitled (2009) features the
figure of a well-dressed man sitting on a couch dangling a leg and clutching a walking stick,
his hair swirling and a strange expression on his face. Untitled (2009) shows a ridiculous
figure, its elongated fingers holding a huge ball; it refers to a deconstructed futuristic subject
reassembled in a wildly exaggerated manner. It would seem that Heifetz has an intimate
relationship with his surreal figures: “I challenge my painted figures to a kind of duel,
until, by the end of the process, they have become anonymous and lose all distinguishing
characteristics.”

> 68

Born in Tel Aviv, 1973; lives and works in Tel Aviv

Shifts and deviations characterize Michal Helfman’s multifaceted work, which touches on
the in-between places that defy distinct cultural signification, as well as on aspects of the
abject and boundaries between internal and external, conscious and unconscious, desire and
hallucination. The unique temperament of her work is characterized by a bizarre compound of
the industrial and the sensual. Her work reflects a fascination with spectacles and an interest
in dance – from genteel Classical dance to enticing contortionist acts. In Pony Tale (2008),
a bust of a girl is executed in matrix – a material that looks like concrete. The girl’s ponytail
is flung across her face like a strange bulb. Her hair, pulled back in the wrong place, as well
as her defiant, intimidating facial expression, are both grotesque. Even more extroverted
figures appear in the painting Apparel (2007), which features a dark-skinned woman in
yellow leotards, her hair flowing exaggeratedly to the ground, crawling in attempted escape
from the jaws of a nearby gigantic simian monster that looks like a volcano about to erupt.
Her calm gaze at the viewer attests to the acculturation of wild, primitive urges that have
been repressed to the back of her consciousness, and her escape signals her return to
Culture. Helfman’s drawing style and technique are reminiscent of an adolescent’s world. In
other drawings she uses oil pastels to cover the page in vibrant colors and scratches them
to discover the colors hidden under a black surface – a technique which reflects illusory
situations of disorientation in a dark universe.

Ofir Dor

		

> 44 – 45

Born in Ramatayim, Israel, 1972; lives and works in Berlin

“”

The figures and situations depicted in
my work are extreme and characterized
to a certain degree by black humor. Their
grotesque nature may manifest itself in the
color scheme and its overflowing excess.
These characteristics come from the mood
I am usually in when I’m painting – dread
and horror as well as pleasure, passion and
titillation. I need that extreme, charged state
for the painting to have presence.

The figures in Ofir Dor’s monumental paintings seem to be taking part in meaningful theatrical
or allegorical-psychological scenes. These eccentric, surreal figures are characterized by
an extreme sexual presence, mysterious expressions and distorted gestures, their faces
sometimes masked. The meta-narratives they are taking part in present conflicted, heated
relationships under the guise of civilized behavior. Motel 2 (2006) features two figures in a
standard hotel room, naked from the waist down: one, wearing a kind of lizard costume,
lies on the bed, while the other, dressed as a rabbit, stands by. The scene’s perverse sexual
ambiguity heightens its grotesque character. The drama in Mud Man (2006), where man
and costume are less easily distinguishable, has to do with “the mud man” breaking into an
elegant bourgeois space and preying on the stunned couple who lives there. Artists (2006)
further develops Dor’s grotesque rhetoric, here turned against the art world. The six “artists”
seen in the painting are frozen in a dark space with smoldering windows; they are distorted
and strange and their facial expressions convey revulsion and disgust. The artist’s gloomy
image as a creature thrust into extreme circumstances, veiled in Eros and mystery, is revealed
sharply as a reflexive metaphor for exclusion.

Oren Eliav

> 39

Born in Tel Aviv, 1975; lives and works in Tel Aviv

“”

The most fundamental aspect of the
grotesque for me is ambivalence – the essence
of a familiar-strange hybrid or the presentabsent ghost of the living dead. In my work
I prefer to think of ‘grotesque’ as a noun,
rather than an adjective, a situation of total
tension and preparedness for the emergence
of the grotesque element. The figures I paint
are in motion – a motion accompanied
by distortions, disfigurements, blindness,
bodily dissolution and other supernatural
phenomena. I aim directly at the moment
when a transformation begins, when the
disruption is beginning to manifest itself.
It’s all still familiar, but some estrangement
comes into play; something new bursts forth
into the painterly space.

Many of Oren Eliav’s paintings feature grotesque elements. The painted characters – mostly
men – bring to mind politicians, men of governance and bureaucracy – they are cumbersome,
mundane, somehow Eastern European-looking figures. Their body language is filled with
pathos and their bodies seem to have been effaced, erased and fudged until losing their
very humanity and corporeality. In these paintings, the body has become a kind of horrific,
ridiculous ghost, a parable of existential loneliness in an estranged world. The features of
the face, and especially its orifices (the eyes, the mouth and the nose) seem to fade as
if lit internally and effaced. The figures’ grotesque qualities are highlighted through their
facial expressions and their frozen smiles. The flat, dark painted background heightens the
dreamlike tragicomic atmosphere. Eliav defines his painterly action as the uncovering of the
paintings’ subconscious. The vagueness and ambiguity that lies at the heart of the grotesque
is indeed the basis of his painting.
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Ofri Cnaani

> 53

Born in Kibbutz Cabri, 1975; lives and works in New York

Ofri Cnaani’s drawings are reminiscent of filmic episodes or film stills, showing a wealth of
allusions to art history. Just like her complex video installations, her drawings, which depict
grotesque, violent scenes, extend her fascination with relations of power and domination
and the tension between private and public spheres. Press Conference (2006) and Make Up
Sex after the Ceasefire (2006) were created during the Second Lebanon War. It seems that
the human figure, or “the figure of humanity” as the artist puts it, has been distorted beyond
recognition – as if evil itself has poured itself into its body. The drawings expose the erotic
underbelly of the fighting and blur the distinction between battlefield and bedroom. In a later
series, “Two Dimensional Days” (2007-2008), Cnaani focuses on the choreography of the
power relations in the contemporary art world. Curators, artists, dealers and collectors are
shown as they appear during art fairs and openings alongside the artwork they so desire. An
orgy of violence and fantasy blends the art with its viewers. The figure of the art connoisseur
as seen in these drawings is exaggerated, like art itself, to its eccentric extreme – to the
degree that it is unclear who started the provocation.

Nathalie Djurberg

		

> 74

Born in Lysekil, Sweden, 1978; lives and works in Berlin

Distorted Plasticine figures star in dark carnivalesque scenes in Nathalie Djurberg’s short
video works, reflecting a cruel, witty and humorous world view. These works, which Djurberg
defines as “fairy tales gone mad,” set an unremittingly critical mirror in front of human evil.
The technique the artist uses to sculpt her figures is reminiscent of childish craft. The scenes,
with their weird, surreal plots, are shot using stop motion animation (claymation). The use
of simple materials and the exposing of the creative process (with bare wires, captions
scribbled with magic markers and even sometimes intentionally misspelled) highlight the
disparity between content and means. Violence, perversion and horror are thus conveyed to
the viewer in a naïve, fairy tale-like idiom – although Djurberg’s do not promise a happy end.
The contrast between the two worlds obfuscates hierarchical and ethical conventions of good
and evil and high and low, allowing the artist to happily trample social norms and codes. Most
of the figures in her films are young women and girls, victims or aggressors, in situations of
humiliation or torture – from petty fraud through sexual abuse to murder and mutilation. Thus,
for instance, Madeleine the Brave (2006) – which is based on Ludwig Bemelmans’s classic
Madeleine character – features a bear apprehending a girl and making her his pet. In other
films, human cruelty is shown in bored, aristocratic circles, and this is further pronounced
through the incorporation of black figures – implying a critique of both the Western system of
social classes and Western conceptions of so-called “primitive” cultures. Each of the fantasies
featured in Djurberg’s work might act as a metaphor of human nature, even the way she
handles the soft, malleable material, which can be seen as echoing man’s coarse handling of
the world itself.
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Boyan

> 67

Born in Vidin, Bulgaria, 1975; lives and works in
New York and Tel Aviv

“”

When preparing for my portraits, I look at
people very closely. I am mainly interested
in people that have disproportionate facial
features – not necessarily ugly faces, but
faces that are somehow tragically comic; you
could definitely call that ‘grotesque.’ These
figures are characterized by facial expressions
and body languages that tell a story – a story
that is simultaneously extremely sad and
sarcastically hilarious.

Boyan’s paintings reflect his interest in grotesque human gestures, which he captures
expressively on the canvas. Some of the eccentric figures which appear in his paintings
are familiar to us from popular culture, other stress stereotypes linked to social class. They
stand facing us, usually against a flat background, as if teasing the viewer, exposing the
neurotic and pathetic aspects of their identities. The rendering of the figures highlights the
dark recesses of contemporary culture, ridiculing what lies beyond the glamour and the
fame. Different aspects of fashion (John Currin’s Wife, 2007), youth (Rocker Girl, 2005) and
“coolness” (A’rs, 2005) are translated into poses of cynically humorous defiance. Two works
from the group shown in this exhibition deal directly with the grotesque: the first, Untitled
(After Leonardo) (2005) highlights the distorted faces, the circus-like facial expressions and
the extreme bodily gestures found in the master’s grotesque drawings; the second, Portrait of
Francis Bacon (2007), veers between a debasement of this artist’s pathetic, suffering image
and a deep identification with the myth of his self-destructive inclinations, the anxiety and
pain associated with his persona.

Zoya Cherkassky

			

> 69

Born in Kiev, Ukraine, 1976; lives and works in Tel Aviv
and Berlin

“”

I use grotesque exaggeration as a humorist
move to highlight certain points in my work.
Picasso said that any good portrait contains
aspects of the caricature. I agree with that
claim. I also draw on the well-known selfhumor of the Jewish people. The grotesque
element in my work is therefore linked
directly to black humor in which every
bad feature is exponentially exaggerated ad
absurdum. This kind of humor is a tactic
meant to criticize the surreal reality around
us, as well as cope with it.

Almost all of Cherkassky’s works feature distinct grotesque elements, combined with a
generous helping of black humor – from the exaggerated figures to extreme satirical narrative
scenes. The exaggeration, irony and humor wish to wake the viewers up from their apathy,
gain their attention and gently break through their defensive barriers. The artist’s criticism
is mainly directed at establishments of all kinds – government ministries (the “La Bal des
Victimes” series of 2004), professionals (“The Avantgardists” series, 2006) and lately the
artistic establishment itself (her “Action Painting” exhibition at Tel Aviv Museum of Art, 2006).
Her searing satire is a function of her subversive joy at breaking rules, crossing boundaries
and desecrating any kind of hallowed institution. Together (2006) shows a scene that takes
place in a German immigration office. The uncanny feeling which characterizes her work as a
whole is manifest here in the mask-clad figures and the exaggerated face of the giant entity –
a clerk who decides peoples’ fates, calling out the roster. German obedience and lawfulness
are ironically combined with the supposedly respectable monstrosity of the immigrants
themselves. Cherkassky’s variegated inspiration sources – from early 20th Century Russian art
to Medieval Jewish illuminated manuscripts – are buttressed further here by images alluding
to Western Modernism’s desire for the “primitive,” shining a cynical light on contemporary
neo-Colonial trends. Self-irony, alienation and misleadingly naïve expressions all act to
highlight the absurdity, the abjectness and the surrealism of both the corridors of power and
the soul itself.
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Shay Id Alony

		

> 50 – 51

Born in Tel Aviv, 1974; lives and works in Tel Aviv

“”

In my work I try to express embarrassment,
absurdity and incompleteness. When I
highlight the mundane, the horrific and
the ludicrous and deconstruct the human
figure, I do so in order to reflect the human
condition. The disgusting and the abject
serve me as comical means of creating
effects pointing to the disintegration of the
whole body. Indeed it is this lacking, scarred
object that captures the viewer’s attention.
Exaggerating and ridiculing reality allows
the uncovering of its hidden nature. Using
figurative sculpture and masks, I try to
retain the tension between the Classical and
ridiculous elements. As a rule, my works are
always made up of an inseparable mélange of
ridicule and tragic sadness, but compassion
appears alongside ironic scorn.

Shay Id Alony’s sculptural works deal with the rejected, abject aspects of the human body,
and are linked to overeating and Bulimia. An interdisciplinary artist who came to art from the
world of architecture and design, he deals with the affinity between space and the subject,
between rigid construction and the soft body that resides within it. In his armor sculptures,
Alony refers to excessive weight gain and compulsive eating – phenomena he is interested
in sculpturally. He translates his fascination with the vicissitudes of the human body when it
loses its natural frame and is stretched to its extremes into accumulations of curves and folds
which he crafts out of flexible plywood. The armor here is a metaphor for fat, originally meant
to protect from the surrounding environment and now correlated with excessive body-size;
relations between inside and outside are disrupted, and the hollowed-out body now covers
its own internal space. In his mask sculptures, Alony focuses on the buffer zones that link the
inside of the body with its mantle: the nose, the eyes, the ears and the mouth. The grotesque
element is highlighted along these edges, which act to bring to the fore the body’s material
aspect through grafting, exaggeration and disruption. The sculptures, some of which were
executed on motorcycle chassis, have demonic and archaic characteristics. They look like
comical hybrids of Walt Disney themes and the African masks that exerted such an influence
on the cultural imagination of the early 20th Century. The masks’ grotesque dimension has
been linked to rituals, dress-up and camouflage – carnivalesque characteristics with roots in
Medieval and Renaissance Europe.

Gili Avissar

> 38

Born in Haifa, 1980; lives and works in Tel Aviv

“”

The grotesque for me is a mutilation of the
beautiful. My need to express myself through
grotesque images stems from a desire to
test boundaries – boundaries of beauty and
ugliness, love and alienation, intimacy and
distance. When these oppositions intertwine,
that’s where it begins to be possible to deidealize. It’s the place where a layered reality
can be exposed. The desire to break the
paper, to make it ugly, expose and torment
it while using past images, contemporizes
what is perceived as nostalgic. Then it is
sacred no more.

In addition to his work in video, sculpture and installation, in the last few years Gili Avissar
has been drawing in ink and oil. The images prevalent in his work are drawn from, among
other sources, family albums and distant memories. He filters them through his imagination
and processes them in a way that “mutilates” them. The intimate moments, those past
photographs that capture the artist’s private history, are an integral part of his “image bank.”
Thus, for example, in Mother on her Wedding Day (2008), his mother’s beautiful face has
been distorted and now seems to drip across the surface of the paper. The rough brushwork
and trailing black paint in Mother / Girl (2008) disturb the outlines of the face, which now
somehow seems foreign to the painted figure. The metamorphosis of the human body from
death to birth and from birth do death – the body’s endless transformation – is awarded a
metaphorical expression in these drawings, which employ exaggeration and distortion to
translate pain and longing into actual form.

or a dead reality. They still form a part
of the body and express life (as long
as they haven’t totally disintegrated);
simultaneously, they are part of a
“dead” reality since they are no longer
connected to a functioning bodily
system. The grotesque body is therefore
characterized by deconstruction and
the occasional new synthesis of its
constituent elements along the lines of
heterogeneity, chaos and unstableness,
replacing the homogenous and the
unequivocal.
Harpham, who as already mentioned
deals with the ambivalent characteristics
of the grotesque body, highlights the
extreme metamorphosis it undergoes
when its different constituent parts
turn into animals’ organs or even entire
animals, plants or inanimate objects.
He claims that the grotesque body
“adapts” to perpetual change, even
that change that is contrary to the laws
of logic, physics and biology. He uses a
Classical example from Ovid to illustrate
this: Circe poisoning the bath water in
which Scylla, her enemy, bathes:

When Scylla came, she splashed waistdeep in coolness / Then to her horror
found her legs were gone / And where
her thighs should be, she saw a girdle /
Of barking dogs’ heads round her naked
belly. / At first she tried to shake them
off, to loose them / Tear them away, but
found / They grew out of the tender
flesh below / Her breasts, as though wild
Cerberus had twined / Himself a dozen
times around her waist. / And there
she sat, half naked girl, half monster /
With mad dogs barking round her lower
regions.6

Scylla’s body metamorphoses, and
parts of her body become a terrifying
monster-beast. At first she feels like
something horrid and alien from which
she cannot escape is chasing her, but
Scylla herself is the menacing monster
that hatches out of her own body.
This example highlights central
elements of the grotesque. First, as
already mentioned, the idea of the
uncanny is prevalent: Scylla experiences
alienation and anxiety while her body,
that most intimate of things, turns
into something wholly unfamiliar.
The monster is simultaneously part
of her and completely foreign. This
uncanny situation is characterized by
deep experiences of disorientation,
uncertainty, lack of identity and the
destruction of the ego. This is what
drives Scylla’s fear – not necessarily the
fact that a wild animal is trying to harm
her. Also, the monster is created out of
those internal organs that the subject is
seemingly familiar and intimate with –
which are simultaneously loathsome
and dreaded; those parts of the subject
that it unsuccessfully attempts to
repress, since they metaphorically
belong to its most essential, primary
nature, physically as well as spiritually.
Ovid therefore presents us with a
metaphor of the inescapable monsters
living within all of us. The grotesque and
the monstrous are always here, within
us, even if often we have a burning
desire to flee from them and the things
they expose us to.

6

Ovid, The Metamorphoses,
translated by Horace Gregory,
1958, New York City: The New
American Library, pp. 384-385.
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of elements such as excrement, urine,
menstrual blood, semen, fingernails
and spittle. All simultaneously belong
to and do not belong to the subject;
they are part of its finite body but also
alien to it, “leaving” it to become part
of the “outside world”; they reflect the
blurring of the boundaries between
the subject and its surrounding world.
These elements illustrate most clearly
the grotesque concept of the “open
body” mixing with its surroundings.
Thus, the grotesque also reminds us
of our limitations, the things beyond
our control, the foreign and the alien,
symbolizing the soul’s “refuse” and
man’s moral “shortcomings.”

5

Mikhail Bakhtin, Rabelais and His
World, 1965, Cambridge, Mass.:
The M.I.T. Press.

The use of elements that are liminally
or ambivalently belonging to either
the subject or to the world, such as
secretions, is described by Bakhtin in his
essay on François Rabelais’s Gargantua
and Pantagruel. 5 Bakhtin writes about
the abundance of grotesque depictions
in this book – of secretions, gluttony etc. –
which especially emphasize the open
mouth, the genitals, breasts, the penis,
the belly and the nose, presenting the
character’s disgusting actions as having
almost cosmic proportions. Herein lies
another common characteristic of the
grotesque, which according to Bakhtin
is linked to a desire to present the human
body as a model of the cosmos – a model
in which the body simultaneously goes
forth into cosmic space and feeds off it.
In this way the grotesque representation
reaches it goal, i.e. the presentation
of a body that is not sterile, discrete
and separate. The overemphasized
depiction of actions such as ravenous
eating and secretions represents the
body which “lets the world in” and
“goes out into it” in the most extreme,

concrete ways. Bakhtin notes that one
of the essential elements of grotesque
realism is the celebration of the visceral
and the corporeal and the application
of concepts of “depreciation” and
“humiliation” to anything perceived as
“high,” spiritual, ideal and abstract.
This allows us a better understanding
of why the grotesque relates mainly
to man’s corporeal rather than the
mental aspect as a means of expressing
its ideas. Only through the body –
with its simultaneous belonging-andnot-belonging excesses – can the
penetration of subject into world and
vice versa be explained. Only through
his body does man stop being a
separated subject and enters the whole.
Conversely, the mental is exactly that
element which preserves subjectivity
and separates the subject from the world
as a distinguishable, distinct object, of
which Descartes’ cogito is the clearest
example. For the grotesque, it is the
body alone which allows expression of
dynamism, plasticity and “fluidity,” with
the brain failing to express its ideas of a
subject “lost” in a world of no definite
identity.
The grotesque body fails to maintain
the order and uniformity allocated it; it
is a body “fallen apart,” lacking control;
it emanates alienation and questions
the legitimacy and “eternality” of
those things most intimately familiar
to us. The same vaguely uncanny
feeling accompanies the “anatomical
theater,” where the body – that most
intimate and familiar thing – becomes
foreign and detached. Physically tornout body parts are experienced as
grotesque due to the difficulty of their
categorization as part of either a living
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the different sciences treat as “object”),
and body as Leib – the “living body,”
treated usually as “subject” rather than
as “object” within European philosophy,
at least since Maurice MerleauPonty. The grotesque body is neither
completely inanimate nor that “the
living body” conceptualized by those
continental thinkers. A combination of
both, it is still closer to Leib rather than
to Körper, since it is perpetually open to
change; it never posits a fait accompli,
unified, unambiguous identity. The
grotesque body is undifferentiated from
its spiritual, living, sensing, yearning
dimensions; it is awash not only with
fleshly desires, but with spiritual ones as
well – a love of life that courses through
it. According to Mikhail Bakhtin, it can
be said to be a “fertile” body, and in
no way must it be perceived as “dead,”
“corpse” or simply “matter.” Hence,
the grotesque will tend to deal with
the ambiguity of “sexual love,” where
the oppositions of “high” and “low,”
elevated spirituality and mundane
corporeality, lofty love and basic urges,
blend. The grotesque representation
therefore reflects a defiance of the
dualist conception prevalent in Western
philosophy from Plato to Descartes.

into the idea of the grotesque cannot
be severed from its links to the many,
often contradictory significations of the
grotto itself: first, the cave as reminiscent
of the womb, a site of fertility and life
but also of death and asphyxiation;
second, the representation of unbridled,
excessive sexuality (the grottos was the
site of orgies – an important theme in
grotesque art); and finally, the grotto
is also reminiscent of the anus, a site
perceived as the filthy seat of impure
bodily refuse.

Ewa Kuryluk writes of the grotesque
as intimately linked to bodily “excess”
on the one hand, and to the fertile,
sexual, productive and living aspects
of the body on the other. 3 According
to her, this ambivalent characterization
is a function of the deep ambiguity of
the grotto itself – “birthplace” of the
grotesque. Indeed, the first grotesque
paintings were discovered in ancient
Roman cellars, which at the time of
their discovery were assumed to be
grottos. Kuryluk believes that research

Geoffrey G. Harpham also touches on
the corporeality of the grotesque when
referring to those parts of the body to
which the subject relates ambivalently.4
Alongside feelings of revulsion and
disgust, man experiences hardships in
parting with these basic parts linked
to the most primary bodily functions;
to the most “primitive” sides of the
subject as opposed to its developed,
intellectual aspects. This is the reason,
according to Harpham, that grotesque
representations make such frequent use

Kuryluk claims that this combination
is unsurprising in that it reflects the
natural blending of these elements
already extant in reality. Sexuality,
fertility and creation indeed hinge
upon the supposedly “useless” world
of excess. The ambivalent nature of
the grotesque illuminates its intimate
link to the living body as well as to an
animistic conception of the universe
as living organism, a body onto itself.
The universe as integrated bodily entity
must contain not just sexuality and the
powers of fertility and reproduction,
but also the possibility of expelling
undigested material, excess and detritus
for its creation.
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Ewa Kuryluk, Salomé and Judas in
the Cave of Sex, 1987, Evanston,
Illinois: Northwestern University
Press, pp. 21, 317.
4

Geoffrey G. Harpham, On
the Grotesque: Strategies of
Contradiction in Art and
Literature, 1982, Princeton, New
Jersey: Princeton University Press,
p. 16.
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Notes on the Grotesque Body

The term grotesque refers mainly to
a body which appears in different
forms and is subject to perpetual
transformation, specifically in the ways
it communicates and interacts with
other bodies and the surrounding reality.
It is a fluid, “open” and borderless body
which has undergone metamorphosis
and distortion. Rather than as it
is conceptualized within Western
philosophy, the grotesque body is not
perceived as a “hindrance” to pure
mental development, as “the prison of
the soul”; it contains, as opposed to the
Cartesian conception, that paradigm of
the Western conception of the self, no
well-defined “I”. Instead, the grotesque
body points to intersubjectivity in
its most visceral, material sense; to
the never-ending relations between
subjects with no clear boundaries.
M o s t o f t h e w r i t e rs w h o h ave
commented on the grotesque have
tended to stress in it the centrality of
the body and its relation with other
bodies – human and non-human – and
inanimate objects. Philip Thomson,
for instance, states that the conflict

between the living body and the dead
body, as well as the obfuscation of any
clear boundary between the two (and
sometimes their incorporation into one
creature), are among the characteristics
of the grotesque.1 If the body is supposed
to have no clear and finite boundaries,
then the boundary between living and
dead bodies also evaporates in the
grotesque world. Wolfgang Kayser
has dealt with the relation between
the grotesque and the fear and anxiety
linked to the Freudian uncanny. 2 Thus
grotesque features can be culled from
figures reflecting this ambiguity – from
zombies, marionettes and dolls, as
well as with cyborgs, which features
extensively in Postmodernist discourses
on bodies’ formal and functional
transformations in the technological
age. These creatures therefore embody
the idea of ambivalence, of instability,
of the boundaries between subject
and between themselves and reality at
large.
The grotesque body is an intermediary
concept: it combines the ideas of the
body as Körper (the physical body which
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Another aspect of the grotesque featured in the show is that of hybridity. In keeping
with its rebellious aspect, whereby the peripheral becomes central and the pure
and holy is defiled, the grotesque is also characterized by the grafting of separate
entities. The hybrid motif is expressed in bionic representations of monsters, demons
and masks, alongside combinations of living creatures with inanimate objects and
the merging of incongruent bodily organs. In this respect, the grotesque world is
much akin to fantasy, to the dream world and to surrealistic syntax. Indeed, many of
the works in the show revel in absurdity and paradox. The most extreme expression
of this is the figure of the monster, which represents both dejection and the highest
order of exaggeration. Its identity is fluid and lacking in clear boundaries; rather
than simply alien, it is in fact made up of familiar parts and hence is simultaneously
alluring and disgustingly frightening. Images of monsters appear in the show as a
parable of both creation and the subconscious, of chaos, urge and imagination.
Like the “hall of mirrors” at an amusement park, Wild Exaggeration supplies a
wealth of mirrors through which to view an eclectic, heterogeneous and unkempt
reality. The reversal of law and order, the shift from high to low and from spiritual to
mundane, from abstract to concrete, from the front of the body to its back side – all
of these physically draw us to the visceral presence of “the flesh” which features
in some of the works as both literal body and unbridled pictorial lavishness. As
in Medieval Carnival, these contemporary artists supply us with the wittiest, the
sharpest and the most grotesque tools with which to gaze directly at our deepest
fears – and perhaps overcome them, with horror-tainted laughter.
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For a more nuanced debate on these
themes, see Cohen Shabot’s essay,
“Notes on the Grotesque Body”
on page 101.

5

Storr, pp. 17-18.
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physicality and sexuality. However, noticeable differences of temperament and
thematic stress can be discerned within the works of the different participating
artists. The works can be conceptually divided into two groups along the ways
they deal with the grotesque: on the one hand works heavily featuring comic,
carnivalesque, ridiculous and humorous elements which have an affinity to
the writings of Mikhail Bakhtin on grotesque pre-Romantic Carnival; on the
other hand, works highlighting alienated, tragic and scary elements which can
be linked to Freud’s famous essay on the uncanny, as well as to the writings of
Wolfgang Kayser on the development of the grotesque from the Romantic period to
the 20th Century.4
The clash between the amusing or the ridiculous and the scary or the frightening,
characteristic of all the selected works, is essential to the grotesque’s ambivalent
being. The existence of “tainted” humor is always accompanied by a hint of anxiety,
alienation and fear. To this, Robert Storr adds that the merriment evoked by a
grotesque depiction is like the nervous laughter one erupts into when reality seems
unintelligible, foreign and threatening.5 Charles Baudelaire’s theory of the two kinds
of humor is also salient: there is comic humor which parrots a familiar behavior
while exaggerating it, as opposed to grotesque or absolute comic humor which
invents absurdities and is often accompanied by spastic laughter or nausea. “From
an artistic viewpoint”, Baudelaire writes, “the comic is an imitation; the grotesque,
a creation.”6

Baudelaire quoted in: Storr, p. 18.

7

Cohen Shabot, On the Grotesque
Body, p. 62.

8

However, beyond the hot (comic) / cold (uncanny) distinction of temperament,
we can point to several further aspects of the definition of the grotesque, all of
which feature two fundamentally important concepts: exaggeration and distortion.
Cohen Shabot ascertains that “exaggeration and distortion undermine the unity and
unambiguous nature of the subject’s identity,”7 since both transform the subject’s
loose boundaries and show how fluid, dynamic and malleable its identity is. In
this context we must differentiate between caricature and the grotesque, and the
two indeed are distinguishable through degrees of exaggeration: caricatures use
exaggeration mildly and hence garner joyous laughter alone; the grotesque adversely
employs a greater degree of exaggeration and results not only in amusement but
also in emotions of anxiety.8

Ibid., pp. 62-63.

Cohen Shabot lists the ways grotesque representations tend to prey upon our
familiar reality:

9

The grotesque rarely invents. It rarely uses nonexistent, fictional or imaginary
material. It mainly uses reality, nature, as its raw material. It uses the
specifically concrete, mundane reality, the body and corporeality in general,
flora and anything that can be materially linked to other things, even if that
link is illogical. […] Exaggeration means working with the extant, playing with
it, using it, ‘producing’ whatever one can out of it.9

Ibid., p. 60.
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of any and all established orders. Postmodern commonplaces – concepts such
as the abject, transgression and the cyborg (associated with this category in its
fantastic fictional aspects) – feature heavily in the contemporary discourse on the
grotesque. The works chosen for the exhibition adopt the rhetoric of the grotesque
and reflect a damaged reality and an anarchic, absurd world. Depictions of the
grotesque body are both a parable and a criticism of the fluid, hybrid subject living
in a postmodern society characterized by contradictory orders, by excess and the
lack of clear norms.
Since the 1990’s, different international shows have grouped together works that
make use of grotesque rhetoric. “Gothic,” held in 1997 at the Boston ICA, was one
of the most effective and meaningful shows dedicated to this subject. It was an
attempt to capture the zeitgeist at the end of the Millennium, mainly through the
“gothic” mood that had infested all avenues of culture then, i.e., a fascination with
death, decomposition, filth, decadence and disease.
“Grotesque: 130 Years of Witty Art,” held at Schirn Kunsthalle in Frankfurt in 2003,
dealt expressly with the subject, focusing on the roots of German comic grotesque
images in the 20th Century. This was the first time the concept was directly linked
to Modernism and emphasized the transgressive and comic aspects of the Dada
tradition such as the Zürich Cabaret Voltaire. Lovis Corinth, Alfred Kubin, Paul Klee,
Max Klinger and Emil Nolde acted in this show as models for contemporary artists
like Sigmar Polke, Martin Kippenberger, Thomas Schütte, Frantz West and John Bock
among others. The common denominator of all these artists’ work is a subversive
motivation against and a grotesquely witty defiance of a world that still maintains
absolute values of “truth” and “beauty.”
Another recent attempt at dealing with this phenomenon was “Disparities
& Deformations: Our Grotesque,” curated by Robert Storr for SITE Santa Fe’s
Fifth International Biennial in 2005. Writing of the “superb illegitimacy” of dealing
with this subject, Storr develops a key concept relating to the grotesque, that of
Grotesque Time, which he claims characterizes the zeitgeist.3 The show offered a
reevaluation of texts by writers such as Baudelaire and Freud in order to illuminate
works by various contemporary artists. It used the work of photographer Diane
Arbus, as well as deviations of all kinds – from freak show culture to Trash – as a
central theoretical axis.
Wild Exaggeration seeks to group grotesque representations in order to use
them to examine the reality in which we live. The fact that most of the participating
artists are Israeli and young also points to a zeitgeist of sorts in the local
context. The fact that most of the works are paintings points to the medium’s
overwhelming presence in current Israeli art, as well as to the essential link painting
has maintained with grotesque rhetoric throughout the history of art (perhaps
because of its origin in grotto wall paintings). The works’ common denominator
is a basic rhetorical similarity: they break the laws of symmetry, rationality, clarity
and order and emphasize alienation, hybridity, vagueness and ambiguity, excess,
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(exhibition catalogue), 2005,
New Mexico: SITE Santa Fe’s Fifth
International Biennial, pp. 12-13.

grotto itself – darkness, chaos and uncertainty as well as protection, warmth and
shelter – have become important elements in the definition of the grotesque.
Since the Renaissance, the aesthetic category of the grotesque has featured
prominently in the discourse of art history. One could in fact draw a historical axis
detailing the main highlights of this discourse. First are the macabre Romanesque
and Gothic images of hybrid entities and monsters in church and monastery reliefs.
Then comes a deepening preoccupation with the grotesque body by the Old Masters
of the Renaissance – including Raphael, Leonardo, Bosch and Dürer – which followed
their fascination with Roman “grotto” paintings. Later, in Goya’s Caprichos series,
the master used grotesque features to relate to the social ills of his times. In the
20th Century, the grotesque spirit seemed to have animated the work of Dada artists
such as George Grosz and John Heartfield, Expressionist artists such as Otto Dix,
Max Beckmann and others – and later some American Abstract Expressionist works
by Willem de Kooning. The grotesque temperament is usually attributed to Surrealist
artists such as Max Ernst, René Magritte and Salvador Dalí, with Francis Bacon
being awarded a special place of honor in this long succession.

2

Sara Cohen Shabot, On the
Grotesque Body: A Philosophical
Inquiry on Bakhtin, Merleau-Ponty
and other Thinkers, 2008, Tel Aviv:
Resling, p. 189. For an abstracted
form of some of the major ideas of
this book, see the essay, “Notes on
the Grotesque Body” which appears
in this catalogue, pp. 98-101.

An elaborate discourse has evolved over the last few years concerning representations
of the human body in contemporary art, and the grotesque carries major metaphorical
significances within it. In her book, On the Grotesque Body, Sara Cohen Shabot
indeed goes so far as to claim that it is a “super metaphor” of the zeitgeist. According
to Cohen Shabot, the grotesque is in opposition to the idea of one, unified whole
that can be represented in a specific and defined way. Cohen Shabot writes, “The
grotesque expresses change, dynamism, the possibility of being several things
at once. The realm of the grotesque encompasses multiplicity, hybridity, mixture,
distortion, the chaotic connection of different worlds and entities the borders
between which are blurred within the grotesque entity.”2
The choice of the body as the site of negotiation for personal, cultural and
psychological boundaries is one of the main characteristics of contemporary art,
a feature clearly manifesting the influence of the body’s centrality in post-Feminist
theory. A review of bodily representations in works by leading artists such as Andres
Serrano, John Currin, Jenny Saville, Lisa Yuskavage, George Condo and Damien Hirst
reveals that the contemporary context allows a simultaneously critical and more
accepting preoccupation with the body (a stance unthinkable in earlier times). Their
representations externalize and radicalize images of the body in a display of criticism
as well as humor and compassion. Indeed, most of the works in Wild Exaggeration
share a preoccupation with the grotesque body – an extreme, distorted and
ridiculous body that exceeds its own boundaries, and whose constituent elements
are incongruent. This body is often achieved through a hybridization of its human
facets with those of inanimate objects, flora and fauna, and thereby identified as
monstrous.
Wild Exaggeration reflects an aesthetic category, gaining more and more traction
in recent years, pertains to a baroque, eccentric trend of self-expression in defiance
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"… it struck me, as I opened my mouth, yawned loudly, and lifted my arms –
that everything I did was exaggerated, each and every action was larger than
life, as if that would render me more genuine, as though the exaggeration was
twice as real."
Lars Saabye Christensen, Half Brother1

1

Lars Saabye Christensen, Half
Brother, translated by Kenneth
Steren, 2005, New York City:
Arcade Publishing, p. 528.

Exaggeration is Twice as Real
Tami Katz-Freiman

Like beauty, the grotesque is also a relative rather than absolute value, and lies in
the eye of the beholder. It has eluded all attempts at defining its essence and remains
in fact an open concept unbound by any one single interpretation or absolute
definition. The dictionary tells us that the grotesque is “odd or unnatural in shape,
appearance, or character; fantastically ugly or absurd; bizarre”. The central question
that must be asked about the concept of the grotesque is whether it is fundamentally
aimed at reflecting reality – whether “overemphasis” or “exaggeration” are indeed
“twice as real,” a double truth that magnifies extant reality or is the inverse in fact
true: that the adoption of grotesque rhetoric reflects a mistrust of the revealed, a
closing of one’s eyes to reality in preference for a gaze inwards, to the psychological
and the fantasized.
In keeping with this concept’s ephemeral and at times contradictory nature, Wild
Exaggeration wishes to show both possibilities simultaneously: on the one hand,
the works in the exhibition reflect the world as chaotic, distorted and damaged – a
world of excess where things incessantly flow and penetrate into one another; and
on the other hand, they point towards the choice of imagination, the subconscious
and super-reality. In both cases, the works reflect a wide view of the grotesque
as a critical tool anchored in conceptual depth as well as social and political
consciousness. The artists’ takes on diverse subjects veer between cruelty, cynicism
and ridicule to identification and compassion.
The roots of the grotesque are found in prehistoric myths and rites, in Ancient
Greek comedy and dance and in the popular traditions of Medieval Carnival. The word
itself – originally derived from the word grotto – alludes to the Renaissance discovery
of Ancient Roman murals in the basement of Emperor Nero’s Domus Aurea pleasure
villa. These pagan wall paintings, labeled grotesche, were fanciful representations
of jumbled, orgiastically and anatomically confused wild animals, human heads and
flora containing allusions to nymphs, satyrs and centaurs. The characteristics of the
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Introduction

Grotesque art is usually attributed
with qualities of ridicule, horror,
exaggeration, ludicrous distortion and
the grafting of different human and
animal characteristics. However, the
grotesque does not necessarily deal
only with the depiction of “disgusting”
material alone, but often uses humorous
imagination to uncover a hidden reality –
both social-political and relating to the
psychic and bodily existence of the
individual.
“Wild Exaggeration” reflects a wealth of
artistic modes of expression, which in
turn point to the wide range of contexts
in which grotesque aesthetics are used
in the art created today in Israel and
around the world. The exhibition invites
the viewer to delve into a dense, multifaceted reality depicted humorously and
combining wretchedness and cruelty
with overflowing imagination, emotion
and compassion.

I wish to thank all the colleagues
who contributed to the realization of
this project: first and foremost, the
participating artists, collectors and
galleries for their willingness to lend
the works. Thanks go to Dr. Sara Cohen
Shabot for her riveting essay in this
catalogue. Many thanks also to Yaron
David for his meticulous editing of the
catalogue and to Ishai Mishory for his
precise English translation. In addition,
I wish to thank Noa Shwartz and Koby
Barchad for designing and producing
this comprehensive catalogue. I would
like to extend my thanks to all members
of the museum staff who participated
in the production of this exhibition
and to the volunteers who contributed
to the show’s research and production.
Finally, special thanks go to Bank
Hapoalim, Platinum Banking, for their
generous donation, without which
production of this catalogue would not
have been possible.

It seems the grotesque is a distinct
characteristic of the zeitgeist, expressing
an undermining of conventions and
complete, whole identities. Alongside
their critical stance, the works included in
this show also point to the freewheeling
spirit of contemporary art.
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