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האמן בעל השם האחד בויאן מציג את "ביל", עדר של זומבים כדחלילי קש, בלבוש חלקי, מהדסים מחופשים מתוך רבדים שונים
של תולדות האמנות וההיסטוריה של המאה ה-20, קמים לתחייה מבעד לבויאן ועולמו הייחודי, הזר והשונה כל כך, קמים בסטודיו

וממנו אל הגלריה.

בתערוכתו הקודמת של בויאן, "לוכד הבלונים" (גם בגלריה רו־ארט וגם באצירת לאה אביר), נצבעו הקירות בוורוד ועליהם נתלו
עשרות ציורים קטנים, כמחווה גרוטסקית לסלונים האירופיים של פעם. ציורים כמיניאטורות עילגות במתכוון של רומנטיקה אירופית

פגועה המתרחשת בין הטרגי לאפי ולקומי. באחרונה יצא לאור ספר אמן קטן ויפה מאוד (בעיצוב אביגיל ריינר) המנציח את אותה
תערוכה.

ב"ביל" האווירה הבויאנית של קרקסיות הרת גורל נשארה, אך העבודות עצמן עברו מהפך מרתק. את הציורים הקטנים, הדחוסים
והצבעוניים, לעיתים כאיורים ימי־ביניימיים, מחליפים עתה בדי פשתן גולמיים הממוסמרים לקירות (אבק פשתני מדגדג בנחיריים),

שעליהם בויאן משתלח חופשי לחלוטין במין רישום פראי ואיורי כאחד, נושק לציורי, הנארג פה ושם לאפשרות מרומזת של צבעוניות
ושל בשרניות. בויאן מתיז ומטפטף על הבדים, על רצפת הסטודיו, עובר מבד לבד, כגלגול לעגני לציור הגברי של ג'קסון פולוק.

יצירותיו בועטות בטוהר המופשט המדיטטיבי של המופשט הפולוקי, הפיגורטיבי נפרם בשוליו אל המופשט, אל עצם עשייתו.

האוצרת, לאה אביר, בחרה בתבונה לשמר את ההתרחשות ההמשכית שהתחוללה בסטודיו האמן, והבדים נתלו כמו שהם וללא
חשיבות היררכית.

במרכז קיר המזרח של החלל ממוסמרת גירסתו של בויאן ל"סעודה האחרונה" של דה וינצ'י — שלד דג בודד מונח בצלחת פח
מעוקמת לפני ישו הנדמה לבוהמיין חסר בית, סמוק מיין ולו אף של מוקיון, מוקף הילה שבורה. בחזית, מתחת למפת השולחן

מציצות נעליו של ישו, מחודדות וארגמניות כשל אפיפיור גנדרן, ולו שלוש רגליים כיישות שטנית. תלמידיו נראים כרוחות רפאים של
אינקוויזיטורים הזוממים נגדו, והם הולכים ונפרמים ככל שמתרחקים מהמרכז. הבד כולו מוכתם בכתמים שונים, כמו שימשה מפת

הסעודה כמצע לציור.

עוד מככבת בסגה הבויאנית דמותו הקסומה, מעוררת חמלה וצחוק, של ליצן חצר עם אף אדום שהתחפש למלך, אולי מלך
שהתחפש לליצן, הכתר כמו נשמט והוא מחזיק סיגריה בכף ידו, שהיא כפפה בקצה מקל או שרביט. הדמות כולה רשומה בצמצום,

ספרים עוצם עין אחת

עוצם עין אחת

כדחלילים משדות האמנות
ביקור בתערוכה "ביל" של בויאן בגלריה רו־ארט, ובתערוכה הקבוצתית "Je me souviens" בגלריה דביר
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צילום: עוזי צור

בחיפזון, בקו נונשלנטי בתנועה מתערסלת, ונגיעות צבע מנקדות ומסמיכות את הרישום. מלות "שיר ערש" של אלתרמן
מצטלצלות: "נומי דרך בא הקץ / נומה מלך בא הלץ / נומה רוח ומפרש / הירגעו תולדות פרס / שייכבו את הפנס / כן, כן, הס".

(עד 24.3)

בויאן, עבודה מתוך התערוכה "ביל"

עוד כתבות בנושא

k 06.03.2018   ותרעד הארץ

k 27.02.2018   יהלום שחור

"Je me souviens", גלריה דביר, תל אביב

התערוכה הקבוצתית "אני זוכר" היא דוגמה לאיך אפשר לאצור תערוכה קבוצתית שאינה תמהיל סתמי, שיש לה גוף ונשמה שברא
זה שאצר אותה. הכל בה נכון, במינון, בחיבור הרבדים, בהתייחסות לחללי הגלריה. התערוכה כוללת בעיקר יצירות של אמנים

ישראלים, ואגע רק בעבודות נבחרות ממנה.

לב התערוכה הוא הקיר המוקדש לנחום טבת. בגובה העיניים תלוי שילוש עבודות מ-1975 שטבת שיחזר ב-2016, והן נגיעה
ישירה בדופק של המושגיות באותו עשור, בחיות נדירה בזמן אמת. זו גם מין מחווה לאופן המסגור של פעם. לוח זכוכית שפינותיו

פגומות, קרעי מסקינטייפ, מה שפעם היה ממוסגר נעלם ונותר המסגור העירום העילג. שני קליפסים צובטים פיסות נייר
ומסקינטייפ בצדי הזכוכית; מעברה השני נמתח ביניהם חוט ברזל עקום, תלוי על מסמר עקום.

זהו יופי ישראלי של החומרים עצמם, האלתור וההיאחזות בשבירות הקיום. וחוש הקומפוזיציה הייחודי של טבת מופעל על
האלמנטים הללו, חוש המופעל גם בשתי העבודות האחרות, השונות והדומות, שהן כשחזור של זירות פשע מיניאטוריות.

בהמשך הקיר, גבוה, האסתטיקה והקומפוזיציה של טבת משתנות לכאורה ומתממשות לשיא אחר ב"פעם פה, פעם שם
(נרקיסיסוס)", 1980, שטבת שיחזר ב-2012. דלות החומר נעלמה וטבת יצר קטעים פיסוליים של תנועה קטועה המתעגלת

ונקטעת במרחב האנכי, עשוייה מתארי עץ מעוגלים משוחים בשחור ומתארים ישרים משוחים באפור: יופי שלדי.

מיצב פיסולי עז של תכלת רם, "אהבה אמיתית לא משאירה עקבות" מ-2013 — ארון בגדים ישן וחבוט מעץ, שוכב על וקשור
למיטת פוטון זוגית. המאסה של שני האלמנטים, פיסוליות ארעית, אוצרת את אובדן הבית, את העקירה והגלות.
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"פרידה", עבודה נזירית של אתי אברג'יל המתכתבת עם ים ועם טבת. תיק מפוספס מפלסטיק ממוחזר ארוג שאברג'יל משטחת
ומצמידה אל הקיר עד שהוא כמו מאבד את שימושיותו ומומר למופשט גיאומטרי. מקרוב מבחינים שאברג'יל קיבעה אותו אל הקיר

בחוט ברזל, באלכסונים מוצלבים, הקשור למסמרים בפינות. וכך המופשט מתמסר למשקע הדתי, האנושי, האקטואלי.

בקומת הכניסה תלויות צמד עבודות רגישות של נעה זית. ציורי־רישום על פתקים, כציורים פרעוניים על פפירוס, של אלים ובעלי
חיים עם נגיעה עכשווית. זית קרעה וחיברה את הקרעים מחדש באופן שבור, מקוטע, ואז סרקה והגדילה. התוצאה המתקבלת,

מעבר ליופי והרגישות המתעצמים מהקיטוע, היא של קפסולות זמן.

"Fossa", פסל של ברק רביץ מ-2018, הומור מבריק ונבון אצור בדומם הנדמה למוצג ממוזיאון אתנולוגי של פולקלור כפרי. ענף
עץ קטום שקולף ונחתך לאורכו, בין חצאיו שורה ארוכה וצפופה של תפוחי עץ בשלים, וטור ברגי מתכת ארוכים משפדים אותו

ומועכים את התפוחים המלאכותיים לסחוט את עסיסם המלאכותי. פסל בעל יופי חידתי חסר שחר.

התערוכה כמו נגמרת בקיר הרחוק של החלל העליון, שעליו, בקרן שמש אלכסונית הנופלת מהחלון, צף הציור "מחסום חווארה 5"
מ-2007 של יהודית לוין. דמותה של ילדה קטנה שטה באוויר וכל מהותה הילדותית כמו נספגת ומפעפעת בציור לבן כסיד. היא

עפה מאחורי גבו של אביה, שעיניו עקודות וידיו קשורות, ממיסות כמים בבשרו האדמדם, וממנו לוין כמו מכיירת את אבריו הסחופים.
מאותן יצירות נדירות שהאקטואלי נטמע עד תום באמנות.

(התערוכה הוארכה עד 4.5)
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