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ספרים
עוצם עין אחת

דובים מהגיהנום
ביקור בתערוכתו הרביעית של האמן הבריטי ג'יימס אנסוורת' ,שבה הוא חוגג ומתעלל בו בזמן ב"דובים" ובתרבותם
הקווירית ,בגופיהם המלאים ,ממשש את העונג הכאב והבדידות
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ג'יימס אנסוורת''' ,דובים עליזים'' ,אוצרת :לאה אביר ,גלריה  ,RAWARTתל אביב
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אחת לשנה ,בסופו של הקיץ ,נקבצים לברלין מכל רחבי אירופה למשך שבוע גברים השייכים לתרבות שוליים שהיא חלק מתרבות השוליים ההומואית
הגדולה יותר ,שוליים המשמרים עדיין דבר מה מהגרעין הקשה של ההומאיות הקווירית ,החתרנית ,לפני שבויתה ואולפה והיתה לבון טון בורגני
מלוקק .אלו "הדובים" ההומואיים על שלל תת־תת־התרבויות הדוביות ,הגאים בדוביותם כבדת המשקל ,השעירה ,וחלקם בסימני גילם המתקדם,
המתריסים כנגד המראה המגזיני המיופיף הצעיר לנצח של הגיי.
שיאו של השבוע הוא ברחוב פוּג ֶר ,הנסגר לתנועה ליום ,שם בין הדוכנים לממכר מגלבים ושאר אמצעי הנאה המדיפים ניחוח עור וגומי ,ובימות מופע
של מחזות מורכבים של משחקי תפקידים וקשירות מסובכות ,אפשר לחזות בלובשי מדים למיניהם ובשלל "אדונים ועבדים" בתלבושות עור מרהיבות
או עירומים כביום היוולדם ,וביניהם גברים בתלבושות כלבים ההולכים על ארבע ,זנבות זקורים תקועים בעכוזם ומסכות כלבים לראשיהם ,ובעליהם,
בתלבושות חזירים או איילים סבוכי קרניים ,מצליפים בהם בשוט.
והנה הרחק מברלין ,בגלריה "רוארט" בדרום תל־אביב ,מוצגת תערוכתו הרביעית של האמן הבריטי ג'יימס אנסוורת' )יליד ליברפול  ,('79שבה הוא
חוגג ומתעלל בו בזמן ב"דובים" ובתרבותם הקווירית ,בגופיהם המלאים ,ממשש את העונג הכאב והבדידות.
אצירתה המעולה של לאה אביר מצליחה לרומם את התערוכה מעל לסך כל מרכיביה — לכדי שלמות אחת המתפקדת כגוף של עבודות בחלל
הנתון .אבל קודם כל זוהי חגיגה לאוהבי הרישום מעבר לנושא המסוים של התערוכה .כי אנסוורת' הוא רב־אמן של אמנות הרישום.
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צילום :עוזי צור

ג'יימס אנסוורת' ,קולאז'

עוד כתבות בנושא
בועז ארד מהפנט עורב k 21.12.2017

אנסוורת' מושפע מאמנות ההדפס ,ובמיוחד מהדפסיו הגרוטסקיים־המקאבריים של ויליאם הוגארת בן המאה הי"ח ,שתיאר את הניוון המתהולל של
תקופתו )הדפסים ששימשו את דיוד הוקני בבואו ליצור את התפאורות לאופרה ''דרכו של הולל'' של סטרווינסקי המבוססת על ציוריו הוגארת( .הוא
מושפע גם מן הקומיקס האלים של המאה העשרים ,ומשתמש בחומרים ארוטיים ופורנוגרפיים בני זמננו.
— פרסומת —

בר המים תמי4
מ ₪ 87-לחודש
מתקדמים לברי המים תמי4
במסלול הכל כלול!
tami4.co.il

התערוכה בנויה משתי שורות מקבילות הנמתחות בגובה העין לאורך שני הקירות הצדדיים ,העליונה של עבודות קולאז' ססגוניות והתחתונה של
רישומים; רישום מתחת לקולאז' .העבודות אינן ממוסגרות אלא מושחלות עירומות על ליסטים אופקיים .והתלייה יוצרת תחושה של מגע ישיר
והמשכיות.
השורות מובילות כאלכסונים פרספקטיביים אל הקיר האמצעי ,המכוסה כולו בטפט צבעוני ,כשצמד עבודות קטנות ,ממוסגרות ,רישום וקואלז' ,תלויות
עליו ,מוסטות מהאמצע .באמצע החלל ניצב שולחן עץ רחב ,לבן ,ועליו סדורים בין היתר המגזינים ,החוברות והספרים ששימשו לאנסוורת' כמקורות
השראה וחומרי גלם ,אך במיוחד ספרי הרישום של האמן ,שאתה מוזמן לדפדף בהם לאחר שעטית כפפות לבנות )בהקשר של אנסוורת' הרצינות
הארכיברית עוטה סומק קינקי( .אלו מתווים שאם משווים אותם לרמת הגימור העיצובית של הרישומים התלויים מסביב מבינים את העומק הרישומי
של אנסוורת' ,ומבחינים בשלבים השונים — מהרישום החופשי והגס יותר שהוביל אל הרישום הסופי המעוצב המושלם ,המדמה במידת מה הדפס.
לתיירים המקריים הנקלעים לרחוב פוגר ביום חגם של "הדובים" נדמה שהגיעו לגיהנום .כך למבקר תמים הנקלע לתערוכתו של אנסוורת' נדמה
שהוא חוזה בחזיונות מעולם שנטרפה דעתו ,במיוחד מבעד להקצנה שהאמן מחולל בו .הקצנה רכה בקולאז'ים וברוטלית ועדינה ברישומים.
הקולאז'ים הם מין אורגיות רוקוקו שבהן מחבר האמן בין הדובים המתענגים מגופיהם העולים על גדותיהם )הם נלקחו מחוברות מין המתמחות
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בגברים כבדי גוף פרוותיים( למגזרות צבעוניות של פרחים ,פירות וירקות .בכך הוא גם הופך את כינויי הגנאי הבריטיים לנשיות ההומואית ''''Pensies
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 ''''Fruitלחגיגה של יופי.

לכל קולאז' נספח כאמור רישום ,המסיט את האופוריה של ענני הרוקוקו אל רובד מסויט הרבה יותר ,וזאת ברישום בעיפרון קשה הנמנע מכל
וירטואוזיות מיופייפת ,הנצמד לאיזו גרפיות של הדפס עם נגיעה של קעקוע .החלק הארי של הרישומים מורכב מכמה סצינות על אותו עמוד ,כבמין
עריכה קולנועית ומחווה לחוברות הקומיקס והמין גם יחד .כאותו דף שמתאר גבר דובי עירום מחכך את פלחי עכוזו בגלגל משור ענקי ,וראשו של פין
לכוד במלכודת עכברים ,ובד בבד גבר שפטמותיו צבוטות במצבטים וביניהם תלוי אנקול ,ואבר מינו כפות בכפיתה צופית.
יש שאנסוורת' צולל אל תמונות הגיהנום הימי־בינימיות )כפי שהעלה אותן באוב המכושף פאוזוליני בסרטו ''סיפורי קנטרברי'' לפי צ'וסר( .והכל
מצטרף לבכחנליה מדהימה של עינוי ועונג וחטא ,שבה עדן ושאול נמהלים זה בזה ללא הפרד .הקיר המרכזי מכוסה כולו בטפט שבו תקריב עצום על
בטנו הגולשת של "דוב" ,שעל פני מרחביה שטים פרחים ססגוניים ,וכן צמד של קולאז' ורישום ממוסגרים .ברישום ,הגבר מהקולאז' פושט לעצמו את
עורו בסכין חדה ומגלה את אבריו הפנימיים.
מעברו השני של הקיר הדואט נמשך .בשיאו ,גבר דובי מפנה לנו את עכוזו ועושה את צרכיו על מצבת קברו של ''ג'יימס אנסוורת'  .''2016–1979אין
ספק שההומור האפל של האמן אינו פוסח על עצמו.
בחיק החוסן של הקהילה ההומואית; חוסן שצמח דוקא מתוך שבר האידס; שאפשר לה להפוך את הקוויר )עד .(6.1.2018
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