
Lucky- אלישבע לוי 

עשיר ; צבוע בפלטה שנעה בין צבעי פסטל לצבעים זוהרים. העולם שאלישבע לוי בונה נדמה כמלא במתיקות וביופי
לקלישאות ;לאולם הקולנוע , להיכל התהילה של הרוק, מערבות אמריקה-בדימויים שספוגים בקלישאות זוהר ופנטזיה

. כמו שמיים וקשתות- של אופטימיות

האינטלקטואלי ומחבקת את האשליה שמציע החלום -מה שמגונה על ידי האדם הביקורתילוי כביכול מאמצת את כל
, היא מציעה כאלטרנטיבה השפויה דווקא, כהודאה על כך שהעולם באמת נורא. האמריקני או הסרט ההוליוודי

יא ואף לה שהיא יוצרת מעיד על הגיון מאד בר-עולם הלה, בהפוך על הפוך. להתמסר אל החלום שמוכרים לנו
. התוכביתכן כי לא נרצה או נוכל לחיות, שכן אם נתמסר למציאות האכזרית והאלימה שאנחנו חיים בה, הישרדותי
. סירוב לשתף פעולה עם האלימותבגדר , להתנגדותכאמצעי זו היא בוחרת בשפה אלטרנטיבית , יותר מכך

חשיפתם. כחפצים עצמםונדמותמבט ראשוןבם הן מתעתעותלעיתיעבודותיה מייצרות תרמית מסוימת שכן אולם
המגלה את חומריותן הפשוטה ואת חיבוריהן , רק בבחינה קרובה יותרמתרחשת מנייר כאובייקטים פיסוליים 

דרך שימוש גלוי וחשוף במתקני הצבה , בעבודות אחרות התרמית היא ישירה ומוחצנת יותר. המרושלים לכאורה
. לים בהקצנהותליה שונים או דרך חיבורים מרוש

אם . באשליה שמציגים לנואנושי להאמיןעל צורך תלמדמ, של החפץ כאמיתיהחווית הזיהוי השגוימעניין לתהות אם
של המוצהרת מלאכותיותם כך או כך . היא מאשרת את ההנחה שיש נחמה בפעולת ההתמסרות לפיקציה

הם גם עונים להגדרה , מכאן. ייצוגים מוחלטים המודעים למוגבלותם ככאלהכ, כסימני חייםמנכיחה אותםהאובייקטים 
. סמל ותו לא, קליפה ריקה של המציאות, צל חיוור-ראשונית ביותר למהי אמנות

, גם כשמדובר בצילום. שהעבודות כולן עשויות בעבודה ידניתכךהרובד החשוף של העבודות נשען במידה רבה על 
מרוסס גולףכדור (צילום אובייקט מטופל , )מושתלותקשתות(טיפול בפוטושופ - אמנותית רבותהוא תוצאה של התע

התעקשות זו ליצור הכל ידנית מתחברת לתפישה האמריקאית . במכווןחובבני- מסגור ידניעוברואף)  ספריי
.תערוכהעולים מהים הי וכאחד הצירים הרעיוניתמצית החלום האמריקאכ-האדם יוצר את גורלו במו ידיוהבסיסית ש

התרסקות על העבודות בסכנת ים מאיהיוצר מצב , )ברמת האובייקט הבודד וההצבה ככלל(האלמנט הידני והשברירי 
ת הן מעלות תהיה אם סכנ. מגולם ביסוד העבודותמכאן פוטנציאל ההרס העצמי וחוסר היציבות . בתנועה אחתהטמון 

בחינה זו הם מ. ן או מתוקף חוסר יכולתה של החברה להכיל שבריריותלהתגונהשבירה נובעת מתוקף חוסר יכולתן
בחלומות שהם , בכמיהתם להיות יותר ממה שהם, בעלי תכונות אנושיות נוגעות ללב בפגיעותןכאובייקטים מתפקדים 

.מכילים

נוגה דוידסון


