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זמן לכל חפץ - התערוכה של קייט גילמור בגלריה
ברוורמן

יופי וחושניות מול יצירה והרס. התערוכה מציעה מבט אחר אל העבר

מאת סמדר שפי

תערוכתה של קייט גילמור בגלריה ברוורמן בתל אביב, "Built to Burst", נוצרה למעשה בחלל
הגלריה. היא מורכבת ממיצב שעשייתו כמיצג תועדה בווידיאו המוקרן ליד. זו הפעם השנייה

שמוצגת בגלריה תערוכה כזאת. לפני שנתיים הוצגה שם "חוג הפעימה" של אורי ניר, שגרסה
מורחבת שלה מוצגת כעת בביתן הלנה רובינשטיין בתל אביב. 

הניסיונות להציג מיצבים שנוצרים במיצג או מתמלאים חיים כאשר מתרחש בהם מיצג החלו
במחצית השנייה של המאה ה-20. גילמור יצרה מיצג חד פעמי שלא היה פתוח לקהל, אבל יש

תערוכות רבות, בדרך כלל במסגרות ציבוריות, שבהן מיצגים נעשים כמה פעמים. מבחינה
קונצפטואלית זהו ניסיון לאחוז בכנפי הזמן, להקפיא את מה שיש בשורשיו היבט של חד

פעמיות. 

בשנים האחרונות מתקיים דיון נרחב בנושא של חד פעמיות לעומת חזרתיות, במיוחד לנוכח
תערוכות שמתמקדות בהצגה מחדש כמו רטרוספקטיבת המיצגים "האמנית נוכחת" של מרינה

אברמוביץ' שהתקיימה במומה בניו יורק באביב 2010. 

גילמור, אמנית אמריקאית ילידת 1975, יוצרת תוך כדי התייחסות לשאלת הזמן מהיבטים שונים
ומנהלת דיאלוג היסטורי מעניין עם העשייה של שנות ה-50 עד שנות ה-80, המעבר

מאבסטרקט אקספרסיוניסטי לאמנות מינימליסטית ופוסט-מינימליסטית. עבודתה מרובדת
בהתייחסויות לתולדות האמנות המודרנית והתיעוד בצילום ובווידיאו המקבל מעמד של עבודה

לכל דבר מדבר על חיפוש אחר היחס הנכון שבין פעולה למעין חניטה שלה. 

דיון נוסף, סימבולי במהותו, הוא בנוגע לזמן ליצירה והזמן להרס, במחזורי חיים ומוות. ברוב
עבודותיה היא מבצעת את המיצג אבל בכמה מהעבודות כמו העבודה שהציגה בביאנלה

בוויטני לפני שנה עבדה באמצעות אמנים מבצעים. 

בקומת הכניסה לגלריה מוצבת קונסטרוקציית מתכת מורכבת מחמש פלטפורמות (בתכנון שולי
שטראוס). הן צומחות ומתרחבות מלמעלה למטה ומזכירות קונסטרוקציות כמו "המונומנט

לאינטרנציונל השלישי" של ולדימיר טאטלין מ-1920, מגדל שתוכנן ולא בוצע אבל המודל שלו
נחרת בתולדות האמנות, ומתקן ייבוש הבקבוקים של מרסל דושאן מ-1914. 

אמנם המבנה שעליו העבודה של גילמור הולך ומתרחב, אבל זהו גם סוג ההיפוך המעסיק
אותה מבחינה ציורית כשהיא מתייחסת לציור הפעולה. האסוציאציה הראשונה שמעלה סרט

הווידיאו שלה היא לסרט שבו הנס נאמות תיעד את פולוק מצייר ב-1950, אחד מסרטי האמנות
המשפיעים ביותר שנעשו עד כה. גילמור מצולמת כשהיא שוברת שורות כדים לבנים מלאים
בצבע המטפטפים ויוצרים מערבולת צבעים של לבן וכתום כציור מופשט ענק שמשובצים בו
חלקי קרמיקה. הדבר מעלה בזיכרון את ציורי צלחות הקרמיקה של ג'וליאן שנאבל מתחילת

שנות ה-80. 



הפעולה של גילמור בעבודה זו וברבות מעבודותיה מתרחשת כשהיא לבושה בפריטי לבוש
המזוהים כנשיים כמו שמלה ונעלי עקב. כשהיא שוברת את הכלים במה שנראה תחילה

כהתקף זעם ובהמשך כעמל אובססיבי היא יוצרת גרסה אסתטית יותר של סרטי האמן פול
מקארתי. בעוד שהוא עוסק באמנות כתחליף לאלימות, היא חוקרת רגש זה לצד רגשות אחרים.

אובססיה יש גם בעבודה המוצגת בקומה התחתונה של הגלריה, "Blood From a Stone" מ-
2009. גילמור מרימה למדפים קוביות, כנראה כבדות מאוד. על צד אחד שלהן יש צבע לבן טרי

והוא מטפטף על הקיר האפור ועל בגדיה (ושוב אפשר לחשוב על פולוק). המאמץ הפיסי,
הנשימה הכבדה והזיעה עומדים בניגוד טרגי-קומי לחצאית הלבנה עם הקישוט האדום של
גילמור ולנעלי עקב שלטיפוף שלהם יש חלק מרכזי בפסקול. הקוביות מנכיחות את מושג

הקובייה הלבנה, שנחשב אידיאלי עד שנות ה-70 כחלל תצוגה ואותגר מאז רבות. 

בשתי העבודות גילמור מבצעת פעולות פיסיות מעייפות ומאתגרות אבל היא אינה בוחנת את
גבולות הסבולת כפי שעשו אמני מיצג ובהם אברמוביץ', ויטו אקונצ'י או ברוס נאומן. מהבחינה
הזאת נראה שהיא מחברת אמנות הבוחנת גבולות סבולת עם הלעג המר לתרבות פופולרית

שיש בעבודות וידיאו מוקדמות של מרתה רוסלר. אם רוסלר, שהתייחסה גם היא לסטריאוטיפים
נשיים, הראתה טבחית היוצאת מדעתה בחיווי מריר על תוכניות הבישול ששימשו דגם ומופת
לנשות אמריקה בשנות ה-50, הרי גילמור מציעה דווקא את הדמות הנשית כאופציה ופרודיה

לדמויות האמנים המאצ'ואים של סרטי אמנות מוקדמים. 

בשתי העבודות, במיוחד "Built to Burst", יש מידה של יופי וחושניות. למרות זאת התחושה
היא של כתב חידה, אוסף התייחסויות לעבר שפתרונו מפענח את העבודות אבל אינו מותיר מהן

הרבה. 

קייט גילמור - "Built to Burst". גלריה ברוורמן (השרון 12 תל אביב). שני-חמישי: -11:00
19:00. שישי-שבת: 11:00-14:00. עד 29.7 
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