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Aviv Benn (b. 1988 in Tel-Aviv), lives and works in
Chicago IL. She completed her MFA in Painting and
Drawing in the School of the Art Institute of Chicago in
2018, and completed her BFA at the Bezalel Academy
of Arts and Design, Jerusalem in 2013. Benn had solo
exhibitions at Art Von Frei Gallery, Berlin in 2016,
RawArt Gallery, Tel Aviv in 2017 and Devening Projects
Gallery, Chicago in 2018. She participated in various
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DayBombardment
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax
and spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
224x198
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Down Melancholy’s Rapids
2018

Oil, pigment, rabbit skin glue
and wax on canvas
 דבק ארנבות ושעווה על בד, פיגמנטים,שמן
60x76

Eternity Too Is Full of Eyes
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, spray
paint and wax on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
90x122
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From Smokemouth to Smokemouth
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax
and spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
76x100

DARKLY
ENTRANCING

AVIV BENN’S

ASHGLORY

Lisa Wainwright
Professor, Department of Art History,
Theory and Criticism,
School of the Art Institute of Chicago

Our children are having nightmares. Unsettled by the frenetic and uncertain state of
the world, fiendish creatures populate subconscious dreaming. And so it is for the
painter, Aviv Benn who captures such chilling visions in her new body of work, titled
Ashglory, after poet Paul Celan’s haunting words. Here we find ghostly, amorphous
figures — some frightening, some not, wide-eyed, staring in awe of what lies before
them. Tragic yet beautiful, their oversized hands making gestures that slip between
warning and welcome, fear and desire. And all float within ornamental fields of
paint splendidly embellished with patterns and motifs that ooze onto and through
their gossamer skins. Benn’s boldly colored characters catch our gaze and we stare
back in alliance with their states of shock and astonishment. We share in this peculiar
place of existential unknowing that Benn so brilliantly conjures through her painted
images of sympathetic monstrous beings.
One such ominous creature, in Down Melancholy’s Rapids of 2018, hovers
within translucent layers of delicious, sweeping color and a night sky replete with
sparkling flourishes. The figure is all hand, tongue, and face. The heavy swollen
tongue stippled with tear-shaped marks that slither down and transform into
colored dashes is offset by an enormous hand to its left composed of a playfully
curvy, thick contour line against films of paint. Figure and ground melt and merge
here as they do throughout the series. Two white oval eyes with tongue-red pupils
and masked by a wisp of white brushstroke flank a yellow green nose above five
white teeth. Like Francisco Goya’s Saturn Devouring His Children from 1819, this
monster bodes some terrifying oral encounter.
The grotesque in art is nothing new. From Matthias Grünewald to Dana Schutz,
the extremes of human pain and suffering, and the symbolic embodiment of our
irrational selves have always made for strong images in art. Benn is interested in this
tradition as well as the demonic follies of James Ensor, Odilon Redon, Jean-Michel
Basquiat, and others, or the more comic and current Nicole Eisenman. Chicago,
where Benn did her graduate studies at the School of the Art Institute, is known for
the so called “Imagists,” a group committed to surreal figurative work influenced by

vernacular culture (Jim Nutt, Ed Pashke, or Gladys Nilsson), and these bizarre paintings
surely reinforced Benn’s evolving tendencies. Down Melancholy’s Rapids emerges
from these influences, but its strange body bound into a pictorial surface of brilliant
color and quirky detail is distinctly and wonderfully bizarre.
Benn begins her paintings with a kind of abstract expressionist gestural ground
composed of distemper (rabbit skin glue and pigment). Within this field, she searches
for emerging forms, drawing out faces and body parts, in a surrealist, pseudoautomatist fashion. She builds complex surfaces with overlapping, translucent painterly
areas, adding wax medium, spray paint, oil paint, as well as directly scratching into
the painted topographies that support and embed the principal figures.
Moon Gazer of 2019 exposes such a painterly palimpsest with its face and
upraised hand rendered out of layers of mark-making. The crevices behind the
large round eyes, the sides of the nose and the remarkable phallic-like tongue that
wickedly extends out of the mouth and wraps up into the left eye (a configuration
she will repeat), all reveal the yellow and black swipes of the painted under-layers.
The figure’s upraised hand, again simply rendered with a contour line, surrounds the
same yellow and black passages of paint. The arm brusquely cuts across the figure’s
head, covered with stars and sun bursts, those ornamental motifs Benn generously
sprinkles throughout the series.
Moon Gazer’s face and hand are subsumed within a background of dancing
dashed lines like a pulsating energy around the figure and a moon above; the
staccato lines creating their own cosmic pattern in a column at the right that pushes
out into the frontal plane.
The moon from Moon Gazer is a constant presence in this body of work.
Recalling the Jungian symbolism that informed Jackson Pollock’s canonical Moon
Woman Cuts the Circle of 1942 and other like work, Benn similarly deploys the
moon motif as a potentially universal mythic sign. Many of her biomorphic,
elastic beings clutch moons, or appear below the mysterious glow of the moon’s
night light. Perhaps Jung’s feminine power is on offer, although the figures lack
any specific gender, instead appearing to represent us all. The artist thus widens
the possibility of the lunar sign. Standing-For-No-One-and-Nothing, and Scars
Carved Into the Spaceship, both 2019, host characters who fill the entire field of
the paintings, cuddling moons in their big arms or embedding them in their ample
belly. In Something Remains for Wild Wasting, 2019, cycles of the moon cross the
canvas above a wily character with legs akimbo and one arm raised. The waning and
waxing of the moon here symbolizes time’s relentless churn, life begets death, again

and again, and all the embellished figure can do is squirm below within a thick array
of red spheres, patterned dashes, and black stars.
A crescent moon fills the upper half of I Dug Myself Into You and Into You
of 2019, like the eye of a Cyclops directly above a terrifying mouth lined with teeth
that dominates the bottom of the bipartite painting. This is the only piece in the
series that bisects the canvas in this way, essentially jamming two distinct paintings
into one work. The collision is jarring but resonant, for the facial features lineup like a painted exquisite corpse (the collaborative figurative drawing game of
the surrealists). The stacking here recalls Benn’s common installation practice of
hanging individual objects in close adjacency as an expanded patchwork of oddly
complimentary forms and hues. The synergy of her images in such an arrangement
proving darkly entrancing.
Throughout the series, Benn builds a private cosmology of tragi-comical beings,
a pantheon of mythic entities, gently wielding their moon totems in the hopes of
working some witchcraft. Like the mystical turn in some contemporary art today—the
fabricated chimeras of Jimmie Durham or Wangechi Mutu, for example, the romantic
sublime is again everywhere as the enormity of our existence seems to elude
understanding. All that is left is to conjure magic by beating the drums, reciting the
chants, and drawing in the caves. Benn’s sorcery, her alchemical transmutation of
paint into powerful form and ornament contributes to the zeitgeist.
Two monumental paintings anchor the exhibition—one of daytime, the other
night. DayBombardment of 2019 barely contains the five interlocking bodies
that float in a rich, sun-drenched space of brightly colored patterns. Their eyes are
wide and round—moon-like, and they smile broadly as in some ecstatic state. The
complimentary five figures in Today Nightthings Again, of 2019, also tightly fill
the frame, but their bulbous masses with attenuated limbs possess gaping mouths,
howling into an enveloping darkness punctuated by glowing stars that slip onto the
figures’ skins. Lightness versus darkness indicated by these two, enormous works
exemplifies the larger drama of the series. Neither state seems to either elucidate or
obscure meaning. Rather all these monsters, whether cast in luminosity or shrouded
in nightfall emit a wary pathos leaving us with the remarkable unknowing of being.
They smile and grin, groan and bay, and only their colorful and decorative renderings
stave off a profound hopelessness. Benn’s formal execution is so rich as to lighten
the burden that accompanies such contemplation. Poetry, whether that of Paul
Celan or the visual poiesis of Aviv Benn, sustains us as we wrestle with the mystery
of our existence.

לציור  I Dug Myself Into You and Into Youמ– 2019שני חלקים דומיננטיים :חצי סהר
שולט בחציו העליון של הציור ונדמה כעינו של קיקלופ מעל פה מאיים מלא שיניים ,הממלא את
חציו התחתון .זהו הציור היחיד בסדרה המבתר את הקנווס לשני חצאים ,וכך דוחס שני ציורים שונים
בתכלית לכדי עבודה אחת .ההתנגשות בין שני החלקים צורמת אך מהדהדת ,חלקי הפנים מסתדרים
בשורה בדומה למשחק ה–( exquisite corpseמשחק חברה המזוהה עם התנועה הסוריאליסטית,
שמשתתפיו מרכיבים דמות אחת העשויה חלקים שונים) ,המזכיר גם את האופן בו בן בוחרת להציב
את ציוריה בחלל — ציורים בודדים נתלים בצמידות ויוצרים יחדיו שמיכת טלאים המורכבת מצורות
וצבעים משלימים .ההצבה המורכבת יוצרת סינרגיה אפלה ומרתקת בין הדימויים.
לאורך הסדרה כולה ,בן בונה קוסמולוגיה פרטית של ישויות טרגי–קומיות ,פנתיאון של יצורים
מיתיים ,האוחזים בעדינות טוטמים של הירח וממתינים בציפייה להופעתו של מעשה כשפים.
מוטיבים מיסטיים עושים דרכם חזרה אל האמנות העכשווית — כדוגמת הכימרות הבדיונית של
הפסל האמריקאי ג׳ימי דורהאם ,או אלו של האמנית הקנייתית–אמריקאית וונגצ׳י מוטו .הופעתו
של הנשגב הרומנטי בכל מקום היא תגובת נגד לזוועות הבלתי–נתפשות של קיומנו .כל שנותר לנו
לעשות ,הוא לזמן כישוף בהלמות תופים ,דקלום מזמורים וציור על כותלי מערות .מעשה הכשפים
המתחולל בציוריה של בן הוא טרנספורמציה אלכימית של צבעים לכדי צורות ואלמנטים בעלי
עוצמה מיסטית ,בהתאם לרוח הזמן.
שני ציורים מונומנטליים מעגנים את התערוכה ,אחד המציג יום והשני לילה .הציו ר �DayBom
 bardmentמ– 2019בקושי מכיל חמש דמויות השלובות זו בזו ,מרחפות בחלל שטוף שמש ,העשוי
צבעים בהירים ודוגמאות בוהקות .עיניהן רחבות ועגולות כירחים ,והן מחייכות כמו באקסטזה.
חמש הדמויות המשלימות בעבודה  Today Nightthings Againמ– ,2019ממלאות גם הן את
הציור מקצה אל קצה ,אבל גופיהן הבולבוסיים בעלי הזרועות החלושות ,ופיותיהן הפעורים זועקים
אל החשכה העוטפת אותן ,מנוקבת בכוכבים זורחים המחליקים אל עורן של הדמויות .צמד הציורים
גדולי המימדים מרמז על מלחמת האור בחושך ומעצים את הדרמה של הסדרה .אף אחד מהמצבים
האלה ,יום או לילה ,אינו מבהיר או מסתיר משמעות כלשהי .אבל כל המפלצות האלו ,בין שהן
מתעטפות באור זוהר או אפופות עלטה ,מקרינות פאתוס זהיר ומותירות אותנו בתחושת ערעור
קיומית .הן מחייכות ומגחכות ,נוהמות ונובחות ,ורק מופען הצבעוני והדקורטיבי מעמעם את חוסר
התקווה המשווע שלהן.
הביטוי הציורי העשיר של בן מקל על ההרהורים המטרידים שמעוררת הצפייה בעבודות.
הפיוטיוּת ,בין אם זו המופיעה בשירתו של פול צלאן או הפואזיס בציוריה של אביב בן ,מציעה לנו
נחמה בשעה שאנו מתמודדים עם מסתרי הקיום שלנו.

הציור  Down Melancholy’s Rapidsנולד מתוך השפעות אלו ,אך ניכרים הבדלים בינו
ובין מקורותיו .בניגוד אליהם ,גופה המוזר והנפלא של הדמות מעוגן בעבותות אל שטח הציור
הצבעוני והזוהר.
בן מתחילה את ציוריה עם רקע מופשט ואקספרסיבי — רובד של דבק ארנבות ופיגמנטים.
המכחול שלה משוטט בשדה הצבע והיא מושכת אל פני השטח פנים ואיברי גוף ,באופן המזכיר את
הציור האוטומטי המזוהה עם הסוריאליסטים .היא יוצרת משטחים שקופים ומורכבים החופפים זה
לזה ומוסיפה להם צבע שמן ,ספריי צבע ומדיום שעווה ,ואף חורטת בטופוגרפיה של הציור עצמו,
באופן התומך ומקבע את הדמות המרכזית ביצירה.
הציור  Moon Gazerמ– 2019חושף בפנינו דמות המוצבת מול רקיע דמוי מגילה קדומה
וזרועת מוטיבים .פני הדמות מורמות אל על ועשויות בשכבות של משיכות מכחול .בקיעים הנגלים
אלינו מעבר לעיניים עגולות וגדולות חושפים שכבות ציוריות תחתונות בשחור וצהוב .לדמות לשון
פאלית דומיננטית ,המפלסת את דרכה בעקלתון סביב האף ועין שמאל — תצורה המופיעה גם
בציורים נוספים .זרועו של  ,Moon Gazerבקונטור פשוט למראה ,נמתחת למרומים תוך שהיא
עוטפת מקטעי צבע ,שחורים–צהובים גם הם .הזרוע כמו חותכת בבוטות את פני הדמות ומכוסה
כולה כוכבים וזהרורי שמש ,מוטיבים דקורטיביים שהציירת מפזרת בנדיבות לאורך הסדרה כולה.
פניה וידה של הישות המביטה בהשתאות סהרורית בירח ,כמעט נבלעים ברקע בעל מוטיבים
מרקדים ,היוצרים אנרגיה המפעמת סביב הדמות והירח שמעליה .קווקווים קוסמיים במקצב
סטקטו מתאגדים לעמוד לצד הדמות ,דוחפים אותה לקדמת הבמה.
הירח המופיע ב– Moon Gazerהוא שחקן קבוע בגוף העבודות הנוכחי .בדומה לירח המהדהד
את הסימבוליזם היונגיאני ,המופיע בציור הקנוני של ג׳קסון פולוק אשת הירח חותכת מעגל מ–1942
וציורים הדומים לו ,גם בן עושה שימוש בירח כמוטיב מיתי אוניברסלי .הדמויות הביומורפיות
והאלסטיות שלה לופתות ירחים או רוחצות באור הירח הלילי הזורח מעליהן .מוטיב הירח מייצג
אולי את ארכיטיפ הכח הנשי של יונג ,אך הדמויות בציורים נעדרות מאפיינים נשיים או גבריים — הן
מייצגות את כולנו ,וכך מאפשרת האמנית פרשנות רחבה יותר לסמלו של הירח המופיע בציורים.
הציורי ם  Standing-For-No-One-and-Nothingו–�Scars Carved Into the Space
 ,shipשניהם מה– ,2019מציגים דמויות הממלאות את הציור כולו ,מחבקות ירחים בזרועותיהן
הגדולות ומטביעות אותם בבטניהן השופעות.
בציור  Something Remains for Wild Wastingמ– 2019חוצים מופעי הירח את הקנווס,
מרחפים מעל דמות ערמומית משוכלת רגליים שידה מונפת אל על .הירח המתמלא והמתחסר
מסמל את הזמן החולף במהירות ,מעגל החיים שבסופו המוות חוזר שוב ושוב .כל שהדמות חסרת
האונים בציור יכולה לעשות הוא להתפתל תחת השמיים ,המעוטרים ספירות אדומות ,קישוטים
היוצרים דוגמאות מורכבות וכוכבים שחורים.

ASHGLORY

מעשה
קסמים
אפל

ליסה וויינרייט
המחלקה לתולדות האמנות ,תיאוריה וביקורת
School of the Art Institute of Chicago

הילדים שלנו חולמים חלומות בלהה .חסרי שקט ומלאי חרדה לנוכח מצבו של העולם ,יצורים
שטניים נגלים אליהם בחלום .הציירת אביב בן לוכדת מראות מצמררים שכאלה בגוף עבודותיה
החדש הנקרא  ,Ashgloryבהשראת מילותיו הרדופות של המשורר הגרמני פאול צלאן.
מתגלמות בפנינו דמויות חסרות צורה ,הנראות כרוחות רפאים — חלקן מפחידות וחלקן לא,
פעורות עיניים ובוהות בהשתאות במה שטמון לפניהן .ישויות טרגיות אך מלאות יופי ,ידיהן
המגודלות מנופפות במחווה שבין אזהרה לברכת שלום ,בין פחד לתשוקה .כולן מרחפות בשדות
צבע מקושטים ,מעוטרים במוטיבים ודוגמאות הנוזלים עליהן ולתוכן ,דרך עורן הדקיק כקורי עכביש.
הדמויות של בן מצוירות בצבעוניות עזה ,לוכדות את מבטינו ואנו מביטים בהן בחזרה ,תוך
הזדהות עם ההלם והתדהמה המשתקפים בעיניהן .היא מזמנת לציוריה המבריקים מפלצות
סימפטיות ,שעמן אנו חולקים מצב קיומי מוזר ולא מוכר.
יצור מאיים שכזה מופיע בציור  Down Melancholy’s Rapidsמ– ,2018מרחף בין שכבות
שקופות של צבע חושני וסוחף ,ושמי לילה מנוקדים בפריחות מנצנצות .הדמות כולה היא יד,
לשון ופנים.
הלשון הכבדה והמובחנת מצוירת בנגיעות מכחול רכות ,ולאורכה טיפות המשתנות לקווקווים
צבעוניים .לשמאלה ניצבת יד עשויה קונטור עבה ,היתולי ופתלתל המנוגד לשכבות הצבע הדקות
שסביבו .דמות ורקע מתמוססים ומתמזגים ,כמו בשאר הציורים בסדרה .עיניים לבנות ובורקות
עם אישוני סיכה אדומים כלשון ,ממוסכות במשיכות מכחול לבנות ,תוחמות אף ירוק–צהבהב מעל
חמש שיניים לבנות .בדומה לציור סטורן טורף אחד מבניו של פרנסיסקו גויה מ– ,1819גם הישות
המפלצתית כאן מבשרת בפיה הפעור על עימות איום העומד להתרחש.
מופע הגרוטסקי באמנות אינו דבר חדש .ממתיאס גרונוולד צייר הרנסנס הגרמני עד דיינה שץ
האמריקאית ,קצוות הכאב והסבל האנושים ,והייצוגים הסימבוליים של העצמי הלא–רציונלי שלנו,
שימשו תמיד בסיס לדימויים אמנותיים חזקים ובועטים .בן מתעניינת במסורת הזו ,כמו גם בדמויות
ההבלים הדמוניות של ג׳יימס אנסור ,אודילון רדון ,ז׳אן–מישל בסקיאט או ניקול אייזנמן העכשווית
והקומית יותר.
בן סיימה את לימודי התואר השני ב– School of the Art Instituteבשיקגו ,ערש לידתה של
אמנים
תנועת ה״אימאג׳יסטים״ (הבולטים ביניהם היו ג׳ים נאט ,אד פשקה וגלדיס נילסון) ,קבוצת 12
שהתמקדה בציור פיגורטיבי בעל מוטיבים סוריאליסטיים בהשפעת התרבות המקומית .וכך הציירת
הישראלית שואבת השראה מציוריהם המשונים והקומיים ,שנעשו ברוח המסורת האמריקאית.

Galaxy Walker
2019

Oil, pigment and rabbit skin glue on
canvas
 פיגמנטים ודבק ארנבות על בד,שמן
76x100

13

14

I Dug Myself Into You and Into You
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
45x60

Moon Gazer
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue and wax
on canvas
 דבק ארנבות ושעווה על בד, פיגמנטים,שמן
50x60

15

16

No Brightness Sleeps
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
40x50

Over You I Cast My Lot
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
60x76
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18

Scars Carved Into the Spaceship
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax
and spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
90x122

Something Remains for Wild Wasting
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax
and spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
90x122
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Standing-For-No-One-and-Nothing
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
76x100

TempleClamps
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
76x100
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Today Nightthings Again
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
224x198

Your Song of Song
2019

Oil, pigment, rabbit skin glue, wax and
spray paint on canvas
 שעווה, דבק ארנבות, פיגמנטים,שמן
וספריי צבע על בד
40x50
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