
 אליזבת טיילור המנוחה, אישה שיודעת דבר או שניים על 
חופה וקידושין, אמרה פעם שנישואים יכולים להיות מוסד 

אנוכי ביותר. ברחבי העולם ממהרים אנשים לרקוד על מדרגות 
הרבנות, ובשואוביז כבר הפכו גירושין מהירים לעניין שבשגרה. 

רק לאחרונה הצלחנו להתאושש מפרידתם של קים קרדשיאן 
וכריס האמפריז לאחר 72 ימים, וכעת הודיעה הזמרת שינייד 

אוקונור על החלטתה להתגרש אחרי 18 ימים בלבד מבארי 
הרידג', בעלה הרביעי, שלו נישאה בחתונת בזק בלאס וגאס. זה 

הזמן להיזכר בנישואי הבידור הקצרים בהיסטוריה.
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שינייד אוקונור ובארי הרידג', 18 יום

קיד רוק ופמלה אנדרסון, 4 חודשים

כרמן אלקטרה ודניס רודמן, 6 ימים

בריטני ספירס וג'ייסון אלכסנדר, יומיים

דרו ברימור וטום גרין, 5 חודשים

קים קרדשיאן וכריס האמפריז, 72 יום

ליסה מ. פרסלי וניקולס קייג', 3 חודשים

אדי מרפי וטרייסי אדמונדס, שבועיים

ג'ניפר לופז וכריס ג'אד, 4 חודשים

צ'רלי שין ודונה פיל, 5 חודשים
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האמנות המודרנית של שנות העשרים 
של המאה הקודמת היתה מלאת המצאות. 

דוגמה לכך אפשר למצוא אצל הצייר הצרפתי 
פרנסיס פיקביה, שיצר, כחלק מתנועת 

הדאדא, את רישומי המכונות האבסורדיות 
שלו: מכשירים לא פונקציונליים בהשראת 
המהפכה התעשייתית, שנועדו לעורר את 

האדם מתרדמתו המחשבתית.
בהשראת האמנות ההיא מציגה ליטל לב 
כהן תערוכת ציורים חדשה שמשרטטת נוף 
מנטלי של מכונות לטיהור הנשמה. לב כהן, 

בוגרת תואר שני מאוניברסיטת ייל מ�2009, 
עסקה עד היום במיצבי מולטימדיה. עבודותיה 

ששילבו פיסול, וידיאו והצבות סאונד היו 
תוצרים של מחקרים מקיפים, פסבדו מדעיים. 

התערוכה "זיקוק לא נודע", שתיפתח 
היום בגלריה חזי כהן, היא תערוכת הציור 

הראשונה שלה. "המעבר לציור הגיע ממקום 
אורגני מאוד, והעבודות הגיעו ממקום רגשי", 
היא אומרת. "הרגישות שיש בציור אפשרה לי 
ליצור חיבור ישיר בין הנוף המנטלי שלי לבין 

הצופה, וכך הצופה רואה אובייקטים שהם 
מחשבות שלי".

בתערוכה יוצגו ארבעה ציורים גדולים 
המשתרעים על שני מטרים רבועים. המכונות 

בעבודות מצוירות כריאליזם, אבל הן עצמן 
לקוחות ממחוזות הדמיון, כמו כד עתיק 

שמכיל נוזל סודי ועליו מתקן לטיהור נוזלים 
עשוי מבחנות זכוכית. בתערוכה יוצגו גם 
ציורים קטנים, משוחררים ואקספרסיביים 

יותר, שמגלים משהו על המקור הרגשי 
ליצירה. "השנה התחלתי להסתכל על עצמי 

כמכל שאוגר כל מיני רעלים וחיפשתי מנגנון 
לטיהור עצמי. זה היה בעצם הטריגר להמצאה 

של המכשירים האלו. זה קרה סביב זה 
שהשתנתה אצלי המודעות לגוף, הבנתי שאני 
צריכה לפתח תהליך של טיהור פנימי ולהיות 

במודעות לרעלים שאני צוברת. הבחירה 
לצייר את האובייקטים בגדול הופכת אותם 

לפיסוליים מאוד, כך שיש בהם משהו מוחשי 
בפרופורציות שבין הצופה לאובייקט המצויר".

בתערוכת היחיד הראשונה של לב כהן 
בגלריה המדרשה  (2009 ) היא הציגה ציורי 

מחשב ענקיים ומקלדת שבנתה, שמאפשרת 
ליצור קשר עם מלאכים דרך כתב סתרים 

שהמציאה המשלב סמלים קדושים מכל 
הדתות. בביאנלה השנייה בהרצליה היא 

הציגה תעתיק פיסולי של הר הבית משולב 
בהתקני קרני לייזר, שציינו את הרוחות 

העולות השמימה.
את מחפשת את הקשר בין המיתי 

והמדעי?
"תמיד התעניינתי מאוד באלכימיה. 

בהתחלה השתמשו בה ככלי מדעי, אבל אז 
היו כל מיני אסכולות כמו קבלה שהסתכלו 

על אלכימיה מנקודות מבט פילוסופיות 
יותר כתהליך של טיהור הנשמה. זהו תהליך 

טבעי שבו המערב מגיע למדינות ערב ומנסה 
לפצח את הסוד. אותי מעניינת יותר הרמה 
המטאפורית של הממצאים. נגיד, המצאתי 

שלט שמודד אנרגיות לפי הצ'אקרות".
בגלריה תיפתח גם התערוכה הקבוצתית 
"כוונות טובות", שתציג עבודות של אמנים 

ישראלים ובינלאומיים. בין המשתתפים: ריאן 
שניידר, טאי שני, אסי משולם וטום סנפורד.

גלריה חזי כהן, וולפסון 54, תל אביב, עד 4 
hezicohengallery.com בפברואר

"Terra Cotta Vase", ליטל לב כהן, 2011

 "נקודת מפנה 5",
תערוכה קבוצתית

כותרת התערוכה "נקודת מפנה 5", 
שתיפתח היום, לקוחה משם מבצע צבאי 
של פיקוד העורף שנערך ביוני האחרון. 

"השתמשתי בטרמינולוגיה הצבאית כטריגר 
לדיון בתופעות תרבותיות רחבות", אומרת 

אוצרת התערוכה נגה דוידסון. 
בתערוכה תוצג עבודת המיצב החדשה 

של אלישבע לוי, ובה וידיאו שמתאר נסיעה 
ארוכה בכביש מהיר באמריקה. "לוי צוחקת 

על מסך הקולנוע המסורתי ומערערת גם 
המדיום ואת נושא הטיפול בנוף".

 גלריה RAWart, שביל המרץ 3, בניין 8, 
 תל אביב, עד 28 בינואר

rawart-gallery.com

 חגיגות חמש שנים 
לתנועה ציבורית

"תנועה ציבורית" הוא גוף מחקר 
פרפורמטיבי שהוקם ב�2007 על ידי 

האמנים עומר קריגר ודנה יהלומי, וחוקר 
את האפשרויות הפוליטיות והאסתטיות 

הטמונות בקבוצות של אנשים הפועלות יחד. 
לרגל חגיגות חמש השנים להיווסדה 
תקיים התנועה הערב אירוע הכולל כנס, 

"פעולה" ברחבת מוזיאון תל אביב ומסיבה. 
בין הדוברים בכנס: חוקר האמנות הרדיקלי 

סטיבן טן טייה ממוזיאון ואן אבה בהולנד 
והתיאורטיקנית והאוצרת ד"ר אריאלה 

אזולאי. האירוע ברחבה יכלול גם טקס אש 
ויסתיים בהרקדה המונית.

מוזיאון תל אביב לאמנות, שאול המלך 27, 
 תל אביב, הערב מ�17:00

www.publicmovement.org

 "מגש הכסף", 
נעם אדרי

עבודות מיצג חושניות, כמו אלו של 
פול מקארתי שמשלב דמויות גרוטסקיות 

ונוזלי גוף, לא מקובלות במיוחד בשדה 
האמנות הישראלית, שנוטה לעיסוק בדלות 

ובטהרת הגוף. לכבוד חניכת אודיטוריום 
חדש במוזיאון עין חרוד הזמינה האוצרת 

גליה בר אור את האמנית נעם אדרי לבצע 
עבודת מיצג הלוקחת השראה דווקא מאותה 

אסתטיקה פרובוקטיבית.
אדרי, שזה עתה שבה מלימודיה 
בתוכנית התואר השני בגולדסמית' 

שבלונדון, ידועה בישראל בעיקר על 
השתתפותה בסרט "אנדרדוגס" של יוסי 
אוחיון  (2009 ), שבו גילמה אישה�כלבה 

שדן תורן, בתפקיד טכנאי מקררים סדיסט, 
מתעלל בה ואונס אותה. העבודה "מגש 

הכסף" תעסוק בתבואה הישראלית שמיוצאת 
לעולם, בדימוי הישראלי ובקהל הצופה בה.

מחר, ערב הפתיחה, יתקיים המיצג, 
שיכלול פירות וירקות מפוסלים שמופעלים 

על ידי אנשים שיתנהגו בצורות מביכות 
שלא מאפשרות לקהל להישאר אדיש: 

ליצ'י גונחת, תמר היסטרית וגרגירי חומוס 
ענקיים יתנהלו באופנים אבסורדיים בחלל 

התצוגה. בהמשך יוצגו בחלל השאריות 
מאירוע הפתיחה בתצורת תיעוד וידיאו 

ועבודות הפיסול.
 מוזיאון עין חרוד - המשכן לאמנות, 
www.museumeinharod.org.il עד מרס

"Lucky Landscape", פרט מהצבה, אלישבע לוי, 2011

"מגש הכסף", נעם אדרי, 2011
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"זיקוק לא נודע", ליטל לב כהן




