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ימי פרא ,רוחות רפאים של נעורים מאוסף "הארץ" ,אוצרת :טל יחס,
גלריה מינוס אחת ,תל אביב
עצוב )ואירוני בדיעבד( שהתערוכה הנפלאה "ימי פרא" המעלה באוב האמנות
את הנעורים שחלפו ,היא התערוכה האחרונה של "גלריה מינוס אחת" ,קורבן
ישיר של משבר הקורונה .זה היה חלל ביניים לא־מסחרי חשוב ומשמעותי
לאמנות המקומית ,שהפך את אוסף האמנות הישראלית העצום של "הארץ"
לגוף חי שבא במגע עם הקהל הרחב מבעד לתערוכות שהוצגו בו ואיפשר
לאוצרים ואנשי אמנות להכיר אותו לצורכי תערוכות ומחקר .כל פעם הוצג חתך
אחר באוסף ,לעתים יצרו התערוכות זיקות עם עבודות מאוספים אחרים,
והפגישו את המבקרים עם אמנים לא מוכרים לצד קלאסיקות של האמנות
הישראלית ,עם דגשים פוליטיים־חברתיים שמוסדות אמנות אחרים אינם מרשים
לעצמם להבליט ,וכל זה בלי לגלוש אל הפלקטי ,ובדגש מעמיק ועשיר על יוצרים
פלסטינים כחלק אינטגרלי של האמנות המקומית ולא כשמורת טבע.
"ימי פרא" עוסקת גם ב"נעורי האוסף עצמו" כפי שציינה אוצרת האוסף והגלריה
אפרת לבני ,שאצרה כמה מהתערוכות המופתיות בחלל .האוצרת של התערוכה,
טל יחס ,נתנה לאוסף להיפתח לפניה ולהתוות את החתך האישי שלה בעבודות,
וכך נולדה התערוכה לא כרעיון ידוע מראש אלא כתהליך ,וזו אחת הסיבות שהיא
מרגשת ונפלאה.
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לי אישית ,כבעבר ב"מינוס אחת" ,זהו מפגש עם אהובים מהעבר ועם יצירות לא
מוכרות של אמנים מוכרים .נפרשים כאן הנעורים של דור "האמנים המקוללים"
שבערו באמנות המקומית במעבר מאלף לאלף ומאז חלקם התכלו וחלקם עדיין
מתריסים כנגד הביחד הישראלי.
התערוכה נפתחת בהדפס פלסטי להפליא של גיל יפמן ,השייך לדור הצעיר יותר
אך קשור בקשר אישי ליצירתה של אחותו רונה יפמן ,בת אותו דור "מקולל" .זוהי
הסימביוזה המדהימה ביותר שהתרחשה באמנות הישראלית בין אחות ואח,
יוצרת ומוזה ,אמנית ואמן ,במשחק מרגש של מגדרים ,בהתרסה מרהיבה של
נעורים כנגד עולם המבוגרים ,שצמחה דווקא מהבורגנות הפרברית )לא אשכח
את המפגש עם צילומיה של יפמן בתערוכת הבוגרים בבצלאל שלה ושל אחיה,
שהיה לאחותה לזמן מה(.
מאז הרחיקה רונה יפמן לניו יורק וגיל יפמן נהיה לאמן בזכות עצמו .התחריט שלו
"הסוף" ) (2008נוגע בפטאליות הנעורים בטרם בריאת העתיד .יפמן הילד־נער
יושב עירום בגבו ,סגפני ,מפנה אלינו את מבטו הספקני־חשדני .באופק מיתמרת
פטרייה אטומית ,בדשא מנצים אברי מין זכריים כפטריות אחרי גשם רדיואקטיבי,
ולכל אחד מהם אישיות משלו .ארנב ענק מתבונן גם הוא בנו ,והשמש שחורה
וצמיגית כזפת .זהו פרולוג קסום ומצמרר לתערוכה.
בנישה בעומק החלל אפשר לרבוץ על פוף נפילי שעשו רונה וגיל יפמן מצילומי
סטילס של שניהם ,קולאז' הלוכד את הגלאם הרושף של חדרי נעורים חולמניים,
ולצפות בטלוויזיה ביתית בעבודות וידיאו של רונה יפמן על הבוהק והדיכאוני
שבהם.

מעל מקבץ העבודות המופתיות של טליה סידי מרחפת ידיעת מותה בתום
הנעורים .דיוקן עצמי נוקב ברגישותו הנוקשה .מעיניה נשקף עצב תהומי ויפי
ראשה הפיסולי ותווי פניה מוקפים אוזניות שמע וכבלים שחורים כנאשמת
במשפט תמידי .האוצרת מיקמה את בד הדיוקן על פני מרובע שחור )אבל
לנעורים שאינם( כקודקוד מוחשי במערך התערוכה .מהעבר השני תלוי דיוקן
עצמי אחר ובו סידי היא בת דמותה של יונה וולך ,אוחזת סיגריה פתיינית בשולי
שפתיה.
אבנר בן־גל חבט והיכה בזעם נעורים במוסכמות עולם האמנות כמו שאיש לפניו
לא עשה ופירק ליופי ולטעם הטוב את הצורה .בדיוקן המוצג כאן הוא עובר
במתארי כסף קוצניים על השחור השרוף שבבסיסו ,מניפה של פסים ישרים
אדומים ושחורים מוכספים מוטחים בו באלימות ככידונים .לצדו מוצג רישום־ציור
של נערה חתולית האוחזת בשדיה ועושה את צרכיה פשוקת רגליים ,וברכס
ההרים מאחור בוערת אש חורבן שחורה .בן־גל עדיין משמר בעשייתו את אותו
זעם נעורים ראשוני ומוטרף.
ב "Black Instrumental Anxiety"-אלונה רודה חותכת ומבודדת חתך
ממועדון לילה מושחת ,זיכרון מוחשי ומופרך כאחד .טריבונה של מדרגות שחורות
כמושבים מסביב לרחבת ריקודים שעליהן עומדים ומתגלגלים בקבוקי בירה
ריקים ,ומדי פעם עולים מהמדרגות כמתוך רמקול קולות עזים הנדמים לרעמי
רגליים עולות ויורדות ,והם מרעידים את הבקבוקים המאיימים להתנפץ .התוגה
הריקנית של הבוקר שאחרי המסיבה .עבודה אחרת שלה נועלת את התערוכה,
"הדלתות" ,ובה נאטם החלל האחרון בכפולת דלתות ומהחלל האטום עולה מדי
פעם רעש אימים המרעיד אותן על מנעוליהן בחרון הנעורים העיוור המאיים
לפרוץ ולהחריב את הכל.

בפינת התקרה נפרש סדין כמפרש ועליו מוקרנים פרצופי סמיילי נעצבים,
כשרבוטים מוגדלים של נער משועמם בשיעור — זוהי ה"חופה" של ערן נוה.
ויש ציור־רישום מזדהר ביופיו של איתן בוגנים" ,המשוחררת  ,"#12בו נערה
נערית קצוצת שיער שקועה בעצב ודמותה קורנת באפלה הכסופה כירח קר
ומריר ,צל מכרסם את זרועותיה ועין הנפקחת בתחתית מתבוננת בה ובנפשה.
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בחדר המואפל מוקרן הווידיאו של תום פניני " "Bed, Boyהמלא יופי חושני.
מוצג בו לופ המתרחש בחדר אטום שרצפתו מוצפת מים ,ירח מתמלא ונחסר על
הקיר ,נער ישן על מזרן אנכי השעון על אותו קיר ,ובהתאם למחזור הירח המזרן
הולך ושוקע במים.
סדרת צילומיו של נועם הולדנגרבר מ 1997-מציגה על פני כן של תווים כפולות
עמודים מחוברות של צילומי תום :נועם הילד עם אמו ,נועם הנער צד פרפרים,
צללית של שני נערים על רקע שקיעה וצילום של עצמו עירום ומכורבל כעובר
לצד צמד גברברים הבולסים בשקיקה זה את אבר מינו של זה בזוהר הדשא.
אסופת החלונות של גיא גולדשטיין בפינה בחושך ,ועל פני הזגוגיות ,בעומקן
הרבוד השקוף ,מתפרק המשפט  I Love Porn & Porn Loves Meושרשרת
של אורות זעירים מתפתלת ביניהם ועל שחור הרצפה .יפה גם אשכול ציורי הדיו

הצבעוני הארסי של אלי קופלביץ של בובות וודו אובדניות ,והמונופרינטים
החידתיים של שחר יהלום בוראים מחדש מיתולוגיות סבוכות של עידן הנעורים
ההולכות ומתרבות בתוך עצמן .בציור התפנים הפנורמי של קרן ציטר מומר
הכאוס של חדר המתבגר בעבודת טושים אובססיבית של נעורים המצטרפת
למרבד צבעים זרחני נוקדני מעוור.
"ימי פרא" מלווה בקטלוג אינטרנטי הזמין לצפייה באתר הגלריה .עיצבה אותו
מאיה שחר בצורת פרסום מחתרתי שכמו הודפס במכונת צילום ביתית
)עד (23.5
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