The Never-Ending Painting Interview with Oren Eliav
How to Disappear Completely, Oren Eliav's first solo exhibition in the Israel Museum is a
fascinating artistic journey in the footsteps of a small and strange 15th-century painting,
hanging in the core of the exhibition. "The painting hit me like a white billiard ball that
smashes into the other balls," says Eliav. "The exhibition is the result of a 'head on
collision' between the original painter and myself.”
The painting, The Death of Lucretia which was on permanent display in the European art
galleries at the Israel Museum, sparked the imagination of Oren Eliav, a prominent Israeli
artist.
The small painting, attributed to 15th-century Italian painter Giovanni di Paolo, depicts a
tragic scene in which Lucretia, a Roman nobleman's wife, summons her husband, her
father and their friends to inform them that the son of Rome’s tyrannical ruler had raped
her - and then proceeds to kill herself. According to the Roman historian Livy, who wrote
the story in the painting, Lucretia makes them swear that they avenge her death and
indeed, they fulfill her wish. They topple the regime, exile the royal family, and establish
the first republic in Rome.
In his exhibition, Eliav deconstructs the original painting in an unusual way. The 20
large-format paintings focus on different sections of Di Paolo's painting; each
representing a different perspective of the event - distorting the proportions, the angles,
or changing the color.
What attracted you to this painting?
It’s a very strange painting. Normally, when a small painting depicts a scene with many
participants, the artist tries to use the space 'efficiently'. In this particular case, three
quarters of the painting are taken up with arches, towers, staircases, and other
architectural elements. Since the work was painted before the rules of linear perspective
were fully understood, it does not represent the interior logically, depicting space from
different angles that do not coalesce.
There are two different versions of the story with several gaps in the plot, and there is no
way of knowing whether it is based on historical truth, myth, or a combination of both.
One of the two known works depicting the subject is the painting in the exhibition, while
the other is located in Avignon, France. I alluded to them both in the exhibition.
Beyond that, the very fact that this 15th century painting evokes issues that preoccupy us
in 2018, such as government corruption, society’s attitude to rape, and the validity of

testimony, shows that art remains relevant, regardless of the period in which it was
created.
I had discovered that the original painting decorated the side of a marriage chest that
was eventually dismantled and its decorated parts were framed and hung as separate
paintings on a wall. Therefore this is the third time this painting has changed its context.
At first it was part of a functional object, and laterput on display in the Israel Museum
European Art galleries; and now, the focus of the current exhibition. Although a painting
is a static object, it changes like a chameleon according to the context in which it is
placed.
The exhibition curator, Aya Miron, wrote that you worked on this exhibition “like a
crime scene investigator."
I think she meant that the investigator’s goal is to investigate the truth, and find out,
“What really happened?” I have been asking a similar question in my work for quite a
number of years. "What do you see?" The answer is always more complex than what
meets the eye – both of the investigator and of the painter. We do not always see what
we believe we are seeing, and the positioning in the exhibition makes sure that at no
point does one the full image, and your perspective from any point in the exhibition is
never identical to that of the person standing next to you. An equivalence is created
between the viewers in the exhibition and the witnesses hurrying into Lucretia's room,
where she tells them about the crime that just took place there. I too stand where the
witness who does not see the full picture stands, thus creating new meanings and
connections that could not have been foreseen, similar to those we hear from the viewers
in the exhibition. Di Paolo’s painting hit me like a white billiard ball that smashes into the
other balls, and the exhibition is the result of this 'head on collision' between the original
painter and me, and of course, between the paintings themselves.
How did you create the special 3D design of the exhibition?
The process was very different from the classical model where the curator selects the
best works in the artist’s studio, and goes on to hang them in the gallery. In this case,
Aya Miron, Eliran Mishal – a young architect and exhibition designer at the Israel
Museum - and I, built a 3D computer model, taking into account perspectives, spaces
between walls and the various viewpoints. I sketched the paintings that related to the
model, and the paintings that resulted were in accordance with the space that we
constructed. The space, and the works are thus interwoven, and the exhibition is, as far
as I am concerned, is one big painting.
After two years of work investigating the painting by Di Paolo, what is your attitude
toward him today?
What surprises me is that at this stage, instead of being satiated, the mystery in the
painting still persists, such as the strange object on Lucretia's bed, half pillow, half fetus. I
decided to paint it, and called it Nameless.

הציור הקטן "לוקרציה שולחת יד בנפשה" ,שהוצג בתצוגת הקבע בגלריות אמנות אירופה במוזיאון ישראל ,הצית את
דמיונו של הצייר הישראלי אורן אליאב ,מהאמנים הבולטים בארץ.
בציור ,המיוחס לצייר האיטלקי בן המאה ה ,15-ג'ובאני די-פאולו ,מתוארת סצנה טרגית שבה לוקרציה ,אשת אציל
רומאי ,מבשרת לבעלה ,לאביה ולחבריהם שבן המלך הרודן אנס אותה – ואז היא מתאבדת .לפי ההיסטוריון הרומי
ליוויוס ,שכתב את הסיפור שמאחורי הציור ,לוקרציה משביעה את הגברים לנקום את מותה ,והם אכן ממלאכים את
מצוותה .הם מחוללים מהפכה ,מגלים את משפחת המלוכה ומייסדים את הרפובליקה הראשונה ברומא.
בתערוכתו ,אליאב מפרק את הציור המקורי בדרך יוצאת דופן :כל אחד מ 20-הציורים גדולי-הממדים שהוא מציג
מתמקד בחלק אחר מציורו של די-פאולו ,מייצג זווית שונה שלו ומעוות אותה על ידי מתיחה ,הכפלה ,הגדלה או שינוי
צבעים.
מה משך אותך כל כך בציור?
זה ציור מוזר מאוד .בדרך כלל ,כשציור קטן מבקש לתאר סצנה מרובת משתתפים ,הוא צריך לנצל את השטח ב'יעילות'.
במקרה זה ,שלושה רבעים מהציור מוקדשים לדלתות ,לצריחים ,לפתחים ולמעברים שונים .בנוסף ,מכיוון שהציור נוצר
לפני התבססותה של הפרספקטיבה המדעית ,תפיסת החלל שלו משובשת והוא מצויר מנקודות מבט שונות שאינן
מתיישבות זו עם זו .עוד דבר שלא מסתדר הוא הנרטיב .לסיפור עצמו יש שתי גרסאות שונות ,ו'חורים בעלילה' ,ומעבר
לכך אין לדעת אם הוא מבוסס על אמת היסטורית ,אגדה או שילוב בין שניהם .אחד משני הציורים המוכרים המתארים
את הנושא הוא הציור המוצג בתערוכה ,והשני נמצא באוויניון בצרפת .בשניהם עשיתי שימוש בתערוכה .גם העובדה
שמהדהדים בציור הזה ,מאמצע המאה ה ,15-דברים שמעסיקים אותנו ב ,2018-כמו השחתת המידות של השלטון ,היחס
לאונס ובעיקר שאלת תקפותה של עדות ,מראה שציור יכול להיות עכשווי ,בלי קשר לזמן שבו הוא צויר.
דבר נוסף שהתגלה לי הוא שבמקור הציור עיטר דופן של תיבת נישואין ,שבסופו של דבר פורקה וחלקיה מוסגרו והוצגו
כציורים על קיר .כלומר ,זאת הפעם השלישית שהציור הזה מחליף את הקשרו .בהתחלה הוא היה עיטור על חפץ
שימושי ,אחר כך הפך לציור מהוגן שמוצג באגף לאמנות אירופה במוזיאון ישראל ,ועכשיו הוא במוקד התערוכה
הנוכחית .למרות שציור הוא אובייקט סטטי ,הוא משתנה כמו זיקית בהתאם לסביבה שהוא נמצא בה.
אוצרת התערוכה ,איה מירון ,כתבה שעבדת על התערוכה הזו בדומה לחוקר בזירת פשע.
אני חושב שהיא התכוונה לכך שמטרתו של החוקר היא לרדת לחקר האמת ,ולשאול בפשטות' :מה באמת קרה?' .אני
שואל שאלה דומה בעבודה שלי כבר די הרבה שנים' :מה רואים?' .התשובה תמיד מורכבת יותר ממה שנדמה ,גם לחוקר
הפשע וגם לצייר .לא תמיד אנחנו רואים את מה שאנחנו מאמינים שאנחנו רואים .ההצבה של התערוכה גורמת לכך
שבשום שלב אתה לא רואה את התמונה המלאה ,והמבט שלך במקום מסוים בתערוכה אינו זהה למבט של האדם שלידך.
למעשה ,נוצרת הקבלה בין הצופים בתערוכה לעדים שנכנסים בבהלה לחדרה של לוקרציה ,שבו היא מספרת להם על
הפשע שהתחולל בו .גם אני מתייצב בעמדתו של העד שאינו רואה את התמונה המלאה ,וכך מתפנה מקום למשמעויות
ולחיבורים שלא צפיתי מראש ,ושממשיכים להגיע מהמבקרים בתערוכה .הציור של די-פאולו פגש אותי כמו הכדור הלבן
שפוגע בכדורי הביליארד ,והתערוכה היא תוצאת ההתנגשות בין הצייר המקורי לביני ,וכמובן בין הציורים לבין עצמם.
כיצד בניתם את ההצבה התלת-ממדית המיוחדת של התערוכה?
בהצבה היה תהליך מעניין של סטייה מהמודל הקלסי שבו אוצר בוחר את הציורים הטובים ביותר בעיניו בסטודיו ,ואז
תולים אותם בתערוכה .במקרה הזה בנינו עם אוצרת התערוכה איה מירון ועם אלירן משאל ,אדריכל צעיר ומעצב
תערוכות במוזיאון ישראל ,מודל תלת-ממדי במחשב ,שבו לקחנו בחשבון פרספקטיבות ,חרכים בין הקירות וזוויות
ראייה .במקביל יצרתי סקיצות לציורים שהתייחסו למודל וכך ,לאט-לאט ,נוצרו הציורים בהתאמה לחלל שהמצאנו .כך
יצא שהחלל והציורים ארוגים זה בזה .מבחינתי ,כל התערוכה היא ציור אחד גדול.
בתום שנתיים של עבודה בעקבות הציור של די-פאולו ,מה היחס שלך אליו כיום?
מה שמפתיע אותי הוא שבשלב הזה הייתי אמור להיות שבע מלראות אותו ,אבל יש בו מסתורין שעדיין לא התפוגג .כזה

למשל הוא האובייקט המוזר שנמצא על מיטתה של לוקרציה ,ספק כרית ,ספק מומיה .החלטתי לצייר אותו וקראתי לו
'חסר שם'.

