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התערוכה "לילית" :לעקור את האנושי מהאמנותי ,ובהנאה
הפסל והאנימטור טומי הרטונג עוסק במיתוסים של בריאה וחורבן ,שאותם הוא מקטין ומנרמל .בתערוכתו החדשה בגלריה
ברוורמן הוא מכניס את השדים ,הפיות והליליות למרחב מוכר ושגרתי
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"לילית" בגלריה ברוורמן .הערה מחויכת וקלילה על המצב
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צילום :אלעד שריג

אנו חיים בתקופה אפוקליפטית .מה שהיה בעבר נחלתם של נאמני הר הבית ,עובדי כוכבים ומזלות ,נושאי נבואות חורבן או רואי חזיונות ,נהפך בימים
אלה לזעקתם של המפוכחים ברציונליסטים; כיצד זה האנושות ,שכה האמנו בתבונתה ,בכושר התפתחותה ובריבונותה העצמית ,פונה אחורנית,
מתנשלת מהישגיה ,בוחרת במטופש ובנורא ,הולכת אל עבר תהום? באופן מעניין ,גם אם לא בלתי צפוי ,דווקא ההומניסטים הם שקורעים כעת
קריעה )גם מעל דפי עיתון זה( :מקוננים על התחזקותה של דת ,על שלטונם המחודש של מיתוסים קדומים ,על השתררותן של אמונות שווא .הם
רואים שחורות ,מכינים עצמם לרע מכל ,לתבוסה במלחמה האחרונה ,ליום הדין של האדם .שני כוחות ,הם מתריעים ,מאגפים את האדם בתנועת
מלקחיים :האלים שבשמים והמכונה שבפנים .הכוח התיאולוגי — האמונה בנפלה ובנסתר ,בריבון שאינו האדם; והכוח הטכנולוגי — התנועה
האינרטית ,חסרת הכוונה והרצון ,משוללת הריבונות .שניהם נדמים כחורגים ממידותיו של האדם ,ושניהם יכולים להביא לקצו.
כל מה שמעניין וחשוב בעולם התרבות – הירשמו לעדכון היומי שלנו
התערוכה של טומי הרטונג המוצגת כעת בגלריה ברוורמן מוסיפה הערה קלילה ומחויכת על המצב הלא־אנושי .היא מטפלת בחרדה באמצעות
משחק .הרטונג ,אמן אמריקאי ,פסל ואנימטור ,עסוק זה שנים במיתוסים של בריאה וחורבן ,שאותם הוא מקטין ,מנרמל ,מעדכן באירועי השעה ומציג
בשמחה .לפני כשנתיים הציג עבודת וידיאו באורך שעה בשם ״התנ״ך״ שבה קטעים מדרשה של אוסמה בן לאדן ,דבריה בבית המשפט של צ׳לסי
מנינג ובובות מונפשות חוברו לשירה נרגשת של מזמור תהילים .עבודה קצרה שלו בשם ״ביבי״ )שלא הוצגה ,אך ניתנת לצפיה באתר  (vimeoמדמה
את בנייתו המחודשת של המקדש בירושלים המוצלבת עם נאום ״הערבים נוהרים לקלפיות״ של נתניהו שדמותו נראית בה כחרצוף עקום ,נלעג
יותר מאשר חורש רע.
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 אך כזה שזיקתו אלינו מוטלת בספק, הפסלים מהלכים קסם.פרט מן התערוכה
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התערוכה בברוורמן מורכבת משלושה סוגי אובייקטים :פסלי חמר לבנים של ראשי אדם ,המונחים על כני תצוגה ועליהם מוקרנות צורות גאומטריות
בצבעים עזים; ליד הפסלים ,על הקיר ,תלויים הדפסים דו־ממדיים של ראשים שבלעו את הצבעוניות לתוכם ,התעבו וקושטו ,כך שנוטפים מהם
סרטים כשיער ,מוטבעות בהם דסקיות כעיניים; ובקומה התחתונה של הגלריה מוצגת עבודת וידיאו שבה צורות ,חפצים ודימויים זזים במין ריקוד של
אובייקטים לקולות תיפוף נמרצים ומואצים .בהצטרפותם יחד הם מתווים מהלך מעניין באשר לאנושי .פסלי הראש נדמים בתחילה כראשי אדם ,נצר
למסורת ארוכה של עיצוב הפנים כפתח לנפש האדם ולפנימיותו ,לתחושותיו ורגשותיו ,למצבו .ואולם הפסלים הללו — אחד הפוך על צירו ,אחר נטוי
— שלדיים ודגמיים מכדי להוות צוהר לאדם :עיניהם חסרות או ריקות ,צורתם קשיחה וחדה ,הם אטומים; אין הם פונים אל הצופים ,בתנועה של זיהוי
הדדי .הצבעים מוקרנים עליהם כמו על כרי תצוגה תלת־ממדיים .כנגדם ,הקולאז׳ים המודפסים מציגים הכברה והגחכה של פנים :אלה בובות ראווה
עמוסות מדי בחלון מטופש ,ילדותי .הממועט והעודף ,שניהם אינם מכוונים אל האנושי — הפסלים מכונים שדים לבנים ,אחד מההדפסים נקרא פיה.
הם מהלכים קסם ,אך כזה שזיקתו אלינו מוטלת בספק :הם לא העתקים שלנו ולא סימנים למעשה ידינו .הם מרוחקים — כמו כל קסם — וחלולים,
סגורים בעצמם.
עבודת הווידיאו מסיימת את מהלך עקירת האנושי מההיצג האמנותי :סימפוניית הצעצועים נערכת בסטודיו האמן שעקבות האמן נעלמו ממנו.
השימוש באנימציית סטופ־מושן יוצר את האשליה שהחפצים זזים בכוחות עצמם ,נעים במרחב שהוא כעת נחלתם הבלעדית .בהתחלה אלה קווים
וצורות פשוטות ,לאחר מכן בובות ופסלונים ,גפרורים וקופסאות ,הכל טובל בצבעים זרחניים ובחלל לא טבעי במובהק .היחסים הפנימיים הנרקמים בין
האובייקטים ,שמוסמכים זה לזה ומצטרפים אחד לשני ,מפגינים איזו שמחת הרכבה וחדוות יש .ההנפשה שבאנימציה מגלה כאן דווקא היפעלות
מכאנית ,כמו אוטונומית .כל זה מוטען במשמעות תיאולוגית :קולות הקרקוש לקוחים מטקס וודו לגירוש שדים ,ושמה של העבודה ,״לילית״ ,מכוון
למסורת אלטרנטיבית לאדם — זיווגו עם האישה אחרת ,שדה חשוכת ילדים ,שקוטעת למן התחילה את רצף התולדות.

"לילית" .טיפול בחרדה באמצעות משחק

צילום :אלעד שריג

אולם השדים ,הפיות והליליות אינם מהווים כאן כל איום .הם מוכנסים למרחב מוכר ושגרתי ,אל הסטודיו ,החדר ,תוך הקטנתם ונטרולם .דבר לא נותר
מחרדת הטקס :צליליו הם קולות החפצים הביתיים ,אלה שנמצאים במטבח או באמבטיה ולמעשה בחדר המשחקים של הילדים .מגלגולי הרוחות
ותעתועי הכשפים נותר שעשוע הנערך בטכניקה פשוטה וידועה זה מכבר .הטכנולוגי והתיאולוגי אינם מטילים מורא — בדבר אחריתו של האדם
שנעדר מהם ,חירותו שהופקעה ,ריבונותו שנשללה — אלא מעוכלים עד כלות ומתוחמים ,מפייסים ומהנים .אולי זו צורה טובה לפרק חרדה ,אולי זו
רק דרך לעקוף אותה.

טומי הרטונג" ,לילית" .גלריה ברוורמן ,השרון  12ב' תל אביב .עד 21.3
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Tommy Hartung’s Tel Aviv
Exhibit: A Playful Look at the
Myths of Creation and
Destruction
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American artist Tommy Hartung's 'Lilith' adds a whimsical comment to the nonhuman condition.
Shaul Setter Mar 14, 2017 12:06 PM

Tommy Hartung, 'Lilith', 2015.

We are living in an apocalyptic era. What was once the preserve of the Temple Mount Faithful, star gazers and astrologers, prophets
of doom or seers of visions has now become the outcry of the most soberminded of rationalists. How is it that humanity, which
believed so mightily in reason, in its ability to develop and in its selfsovereignty, is turning backward, shedding its achievements,
choosing the dumb and the terrible, treading toward an abyss?Interestingly, if not unpredictably, it’s the humanists who are now in
mourning (in this paper, too): lamenting the strengthening of of false beliefs. They see a bleak future, are preparing themselves for
the worst of all, for defeat in the final war, for humanity’s Doomsday.
Two forces, they warn, are flanking humanity in a pincer movement: the gods in the heavens and the machine within. The force of
theology – belief in the separated and the hidden, in a sovereign that is not man; and the force of technology – the movement of
inertia, lacking direction and will, bereft of sovereignty. Both appear to exceed the dimensions of the human, both can bring about
man’s end.
“Lilith,” Tommy Hartung’s exhibition in the Braverman Gallery in Tel Aviv adds a whimsical comment to the nonhuman condition. Anxiety is treated playfully. Hartung, an American sculptor and animator (born 1979), has been occupied for
years with myths of creation and destruction, which he downscales, normalizes, updates in terms of current events and presents
happily. About two years ago, he exhibited an hour-long video work titled “The Bible,” with excerpts from an oration by Osama bin
Laden; a statement in court by Chelsea Manning, an American soldier convicted of leaking army documents; and animated dolls
were connected to a moving rendition of a Psalm. A short work called “BB” (available on Vimeo) imagines the rebuilding of the
Temple in Jerusalem intercut with Netanyahu’s election-day cry, “Arab voters are coming out in droves to the polls.” (Netanyahu’s
image is like a distorted puppet caricature, more ridiculous than malicious.)

http://www.haaretz.com/israelnews/culture/leisure/.premium1.776291
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Tommy Hartung, 'White Devil 3.' Credit: Kirsten Kilponen

objects: white clay sculptures of human heads mounted on pedestals, on which boldly colored geometric forms
are projected; twodimensional prints of heads that have swallowed the coloration within themselves, have
grown thicker, and are decorated with ribbons as hair and discs as eyes; and, on the gallery’s lower floor, a
video work in which forms, objects and images move about in a kind of dance to the sounds of vigorous,
intensive drumming. Cumulatively, they constitute an interesting take on the essence of the human.
At first, the head sculptures seem to be human heads, offspring of a long tradition of the shaping of the face as
an opening to the human psyche and interiority, to man’s senses and feelings, to his or her condition.
However, these sculptures – one upsidedown on its axis, another on an incline – are too skeletal and model
like to act as a window to humanity’s inner core. Their eyes are missing or empty, their shape is hard and
sharp, they are impervious; they do not respond to viewers in a movement of mutual identification. The colors
are projected onto them as though on three
dimensional exhibition bases. In contrast, the printed collages depict facial augmentation and ridicule: they
are overburdened mannequins in a silly, childish window. Neither the reduced nor the excessive aims at the
human – the sculptures are called “white devils,” one of the prints is titled “Fairy.” They cast a magic spell, but
one whose relationship to us is in doubt. They are not copies of us, and they do not signify human artifacts.
They are distant – like everything magical – and hollow, selfenclosed.
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The video art concludes the work of uprooting the human from artistic representation: The symphony of
toys is conducted in the artist’s studio, from which all traces of the artist have vanished. The use of stop
motion animation creates the illusion that the objects are moving on their own, in a space that is now their
exclusive preserve. At first they are simple lines and forms, afterward dolls and figurines, matches and
boxes, all immersed in phosphorescent colors and in a distinctly unnatural venue.
The internal relations that are woven between the objects demonstrate a delight in assemblage and a joy in
being. The animation itself here reveals precisely
a mechanical action, quasiautonomous. Everything is fraught with theological meaning. The rattling
sounds are taken from a voodoo exorcism ritual, and the title of the work, “Lilith,” bespeaks an alternative
tradition for man– mating with the other woman, a childless female demon that from the outset aborts the
historical continuity.

However, the devils, fairies and Liliths pose no threat. They are implanted in a familiar, conventional space
– the studio, the room –in the course of being downscaled and neutralized. Nothing remains from the fear
of the ceremony: Its sounds are those of domestic objects such as are found in the kitchen, the bathroom,
and in fact in the children’s game room. From the metamorphoses of the spirits and the deceptions of the
magic there remains an amusement created by a simple, longknown technique. The technological and the
theological do not generate anxiety about the end of man, who is absent from them; his freedom, of which
he has been divested; his sovereignty, of which he has been deprived. They are thoroughly digested and
delimited, conciliatory and enjoyable. Perhaps this is a good way to dissolve anxiety, perhaps only a way to
bypass it.
Tommy Hartung, “Lilith,” at the Braverman Gallery, 12B Hasharon St., Tel Aviv (03) 5666162; FriSat
11.0014.00; TuesThurs 11.0019.00;
until March 21

Tommy Hartung, 'White DeWorks by Tommy Hartung.vil 3.' Credit: Kirsten Kilponen
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