
יעל ברונר רובין
Chicken Feet, Perfume & Tigers

Chicken Feet, Perfume"גלריה רו ארט שמחה לבשר על פתיחת  & Tigers" , תערוכת היחיד הראשונה של האמנית
הציגה , 2007היא צלמת ואמנית וידאו אשר סיימה את לימודיה במדרשה בהצטיינות ברובין- ברונר. רובין-יעל ברונר

. הונג קונגבSCADבית הספר תואר שני באמנות בלולומדת כיום 2011בחממת האמנים הצעירים ביריד צבע טרי 

. עבודותיה מתמקדות בהצבות טבע דומם המשלבות שפה אסתטית מלוטשת ופתיינית בהומור ובאלמנטים אבסורדיים
כמי שעבודותיה נסמכות על . בהונג קונגרובין -שהותה של ברונרבתערוכה נוצרה במהלך תוצגהמסדרת העבודות 

משקפות את סביבתה החדשה ומשלבות אלמנטים מתרבות הונג עבודות אלה גם , אובייקטים הנמצאים בסביבתה
ת מהם נקודות ובוחנןה. עוסקת בתגובה לאקזוטיקהןעוסקת בהלם תרבותי כפי שהעבודותיהאינןאף על פי כן .קונג

המרתיעיאוהיכן ההת היכן זרות מתקבלת כמושכת ומלהיבוובודק) ?והרע(המשונה עם ) ?והטוב(הממשק של המוכר 
עבודותיה עוסקות גם בגורמי משיכה ובסיבות בגללן העין מוצאת הנאה אסתטית , מתוך אותה נקודת מבט.הומחשיד
.בדימוי

נראות כמו מעין תיעוד מושקע של משחק ילדות שמחליטות לאסוף את כל החפצים הקטנים והיפים שהן העבודות
פרופורציות הגודל של האובייקטים המצולמים ויחסי . נתקלות בהם ומסדרות אותם בתוך קופסאות מקושטות

, עולמות קטנים ויפים,מימדיים מתעתעים וכך יוצרים חללים נטולי קונטקסט- מימדיים עם התלת-המשטחים הדו
דומה שפעולה מעין זו מתקבלת כניסוחה של , בתוך הפרוגרמה האמנותית. המנותקים מהעולם שבתוכו הם נוצרו

, כמעין בדיחה על חשבון העבודות עצמן. הנובעת מתוך חיבורים אינטואיטיביים והומוריסטיים, נדה קלילה'אג
של המסורת האמנותית עליו הן , גגים את רצינותו של המדיוםהאלמנטים המשחקיים והמצועצעים של העבודות מפו
. מתקשרות ושל ההקפדה הטכנית שבה העבודות נעשו

ניתן לראות זאת כסוג של אמירה הדוניסטית המאששת את החפץ כפריט אשר הפונקציה היחידה שלו היא להסב 
לאור כך שמשמעותו המקורית של . יהביקורת-היא גם אמירה שנויה במחלוקת בתוך השיח האסתטי, ככזו. הנאה

כפעולה המעוקרת , "ברבריות"ושהמשיכה האסתטית לעין נתפשת לרוב כ" חסר ערך"היא ) בשפה הגרמנית(קיטש 
. מעניין לבחון מה הם הפרמטרים המפרידים בין האיכותי לבין העממי, מיכולת שיפוט

. לבות לא פעם בין חומרים טבעיים למלאכותייםרובין מש- נקודה זו מתחדדת לאור העובדה שהצבותיה של ברונר
ומשקף כיצד סממנים מסוימים משתנים בהתאם לקונטקסט בו " טבעיות"שילוב זה מעלה שאלות על תפישות שגורות ל

נראה שהם ) רגלי תרנגולות ופירות אקזוטיים- במקרה זה(אם בוחנים את החומרים הטבעיים שבחרה . הם מוצגים
רגלי התרנגולת נראים כמו משהו על , בעוד הפרי מעורר השתאות פלאית. את האקזוטי והמוזר- מסמלים בדיוק את זה

זה תמוה , כאוכל רחוב, כשאל מול העובדה שבהונג קונג רגלי התרנגולת נמכרים כנשנוש. הסף שבין האנושי לחייזרי
הרעיון של לאכול איבר אחר , סופרבעוד שכאן בארץ העוף נמכר לרוב כשניצל ארוז ב. ומוזר עוד יותר לחיך הישראלי

רובין אף מספרת על מקרה שבו קנתה במסעדת טייק אווי מנת עוף לקחת הביתה וכשפתחה -ברונר(מעורר גועל 
האם זה אכן טבעי יותר לאכול , מכאן נשאלת השאלה). אותה בבית גילתה לזוועתה ראש תרנגולת שלם מונח בקופסא

. זה מלמד לכל היותר על הרגלי תזונה תרבותיים ועל מנטליות שונה? ר אחראיבר מסויים של בעל חיים מעל איב
.  רובין ורגלי התרנגולת אחד הם מבחינת הפליאה והזרות שהם משדרים- כלומר הפרי היפהפה שצילמה ברונר

. סיניתמזרח תיכונית וכן מהתרבות ה-יהודית- מדובר באובייקטים מהתרבות הישראלית, באשר לחומרים המלאכותיים
הצבתם של חפצי הפולחן . 'כד אפר וכו, נטולי פונקציה וחלקם חפצי פולחן כגון פמוטים, חלקם אובייקטים דקורטיביים

שכן כשם . מעלה מחשבות על ערכו של החפץ בתרבות הצרכנית, על אותו המישור עם האובייקטיבים הדקורטיביים
ידוע שזו , בפרספקטיבה של פולחן המת. ניק מערכו לצרכןכך הוא גם מוערך ובתמורה גם מע, שהוא נתון לביקורת

כך גם ידוע . כשקברו יחד עם המת חפצים על מנת שיקח עמו לעולם הבא או לתחיית המתים, היתה סגולתו מימי קדם
סייעו למחקרים ארכיאולוגים לאפיין את התרבות של אנשי המקום וכמובן גם את מעמדו של , שאותם חפצים עצמם

. יש להודות על כך שהוא נושא סמליות רבה, על אף שבימינו אנו ממהרים לזלזל באובייקט, לומרכ. הנקבר



מחצית המאה , היום. תנועת הפופ ארט, ואיתוהמייצג המובהק של תובנה זו בזמנים המודרניים הוא כמובן וורהול
אולם נדמה . כמעט מעוררת אימהאין ספק שהוא במידה רבה ניבא את השתלטות הקפיטליזם בצורה , אחרי וורהול

נשען , נדמה שמושג כמו קוקה קולה. כבר לא ניתן לדבר על אייקון כמו קוקה קולה למשל, בעולם כל כך מחופצן, שהיום
זה לא שאין היום תרבות . הוא אחד מני רבים, שהוא כבר לא מונרך יחיד, בימינו על ימי התהילה שלו מהעבר

מעמד . אקולוגי וסוציאלי, היא מתקיימת בתוך שיח כלכלי- בביטחון בתוך הגדרה אחתהיא פשוט לא תחומה, פופולרית
. האייקון השתנה מאז וורהול במובן זה שאנחנו יודעים עליו יותר מדי דברים בשביל באמת להעריץ אותו

ל את הקפיטליזם כפתרון מציאותי המקב, רובין- מכאן ניתן לראות במשחקיות ובהומור המצויים בעבודותיה של ברונר
מסקנה נוספת היא שניתן לראות דווקא ). בין אם הם דתיים או חילוניים-או חפצים(אך אינו מקדש אותו , כחלק מהחיים

שכן , המקבץ הוא אינדיבידואלי בהכרח). לעומת האייקון(כמייצגים נאמנים יותר למציאות העכשווית , באוסף, במקבץ
פוליטיים גם -סודות כלכלייםמדובר בהיצע בעל ישלמרות.ההיצע הפרוש לפניוכל אדם עושה בחירות שונות מתוך סך

. מתוך המערכת המוכתבת של החברה, מעניין לחשוב על אפשרות ליצירת אינדיבידואציה באמצעות בחירה, כן

נוגה דוידסון


