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דמיינו שבסוף כל משפט בביקורת
הזאת כתוב "עוצר נשימה". זו

האמנות של אלנה צ'רטי שטיין
אף שחלל הגלריה לא מתאים לאמנות של אלנה צ'רטי שטיין, הוא לא

פגע בעוצמה של יצירתה רבת השכבות והרבדים

https://www.haaretz.co.il/
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קשה למצוא חלל גלריסטי שיתאים ליצירה של אלנה צ'רטי שטיין, האמנית

האיטלקייה-בלקנית-ישראלית הצעירה. שתי נקודות המשען הבולטות בתערוכה שלה – עירוב

המדיומים וההישענות החזקה על רפרנסים סגנוניים ונקודתיים לאמנות קלאסית ועתיקה – יוצרות

תחושה של עושר וחיות (כשמה של התערוכה, Vivarium, "מקום של חיים" בלטינית) שגדולים

בשאפתנותם ובתשוקתם על חללי קובייה לבנה סטריליים. החלל של גלריה ברוורמן ממש מאיים

להחריב את האווירה. אפילו צביעת הקירות (ירוק מט? אדום חמרה?) היתה עושה את ההבדל.

הקובייה הלבנה כקונספט מודרניסטי היא למעשה סביבה אנכרוניסטית מדי לתערוכה כזאת, מפאת

חוסר היכולת שלה להתנער מאתוס "המקדש הניטרלי" (חשוב והכרחי בתצוגות שמתאימות לכך)

ולהצטרף למשחק העכשווי, שבו אין דבר כזה, "לא להפריע לאמנות", כשהיא מזמינה להצטרף, להיות

מעורב, ועוד בצורה כה פתיינית ומסחררת כמו התערוכה הזאת. היופי עוצר הנשימה של האמנות של

צ'רטי שטיין, והמאמץ הפיזי והלוגיסטי שהיה כרוך ביצירת חלק מהעבודות שלה (היא התעקשה על

אבנים מסוימות למוזאיקה ו"הבריחה" אותן מאיטליה במזוודה; היא שיקרה לבתי מלאכה בהודו

שעובדים עם הוותיקן ואמרה שהיא מייצגת כנסייה כדי להזמין מהם פמוט נוצרי באופיו ובמראהו),

נבלעים בלבן, לבן, לבן של ברוורמן. "החלל נראה נטוש או כזה שנתגלה מחדש", מתפייטת האוצרת,

עדי גורה. לא, הוא לא.

אבי פיטשון
21:02, 21 בספטמבר 2022

עקוב

נושבת כאן צינה מקפיאה של ניכור פוסט-אנושי. מומלץ לכל המשפחה

צריך לכרוע ברך כדי לראות מה בציורים החשוכים של רעי רביב. האם זה כדאי?

צילום: דניאל חנוך אלנה צ'רטי שטיין, ונוס במים, 2022. למה לא לצבוע את הקירות?
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השימוש הנזכר של צ'רטי שטיין בעירוב מדיומים והישענות על אסתטיקה קלאסית/עתיקה מקפלים

בתוכם את הצד המלהיב אינטלקטואלית בתערוכה, המצטרף לצד המלהיב אסתטית (דמיינו שכתוב

"עוצר נשימה" בסוף כל משפט): החזרה לאחור כוללת את האופן שבו – בערך מימי הביניים, דרך

הרנסנס ועד לאמצע-סוף המאה ה-19 – אמנות שימשה כאמצעי מחתרתי לקידוד סמלים שונים של

אלכימיה, תורת נסתר, או ידע הרטי (heretic) העומד נגד או פשוט מחוץ למה שהממסד הדתי הכיר בו.

אפשר לדבר על הגנוסטיקה לענפיה, על פגאניזם פרה-נוצרי ועל האוקאלטיזם שפרח במאה ה-19,

במקביל ובהשקה לרומנטיקה ובתגובה למהפכה התעשייתית ובמידה רבה לנאורות.

צ'רטי שטיין נכחה בגלריה כשביקרתי בתערוכה. עמדנו מול ציור (זוכרים להוסיף "עוצר נשימה"?) ובו

חלל עותמני למראה שבמרכזו גרסת כיסוי שלה לשלוש הגראציות מ"פרימוורה" של בוטיצ'לי, המרקדות

עטויות צעיף יותר דקיק ויותר שקוף מזה שלבשה הכלה הוויראלית מהמדיה החברתית בשבוע שעבר.

"חשבתי לקרוא לתערוכה 'הצעיף של אייזיס'", שיתפה צ'רטי שטיין, מדברת אנגלית, "אבל היום 'אייזיס'

מקושר עם דאעש ולא עם האלה המצרית". ידעתי על מה היא מדברת: על Isis Unveiled, אחד משני

הספרים המכוננים בתורת הנסתר של המאה ה-19 שכתבה הפילוסופית האזוטרית, המיסטיקנית

וההרפתקנית הלנה פטרובנה בלבצקי. באותה מאה וגם בקודמתה פרחו מאות אגודות סתר באירופה

(וגם באמריקה). הסודות הנסתרים באמנות הקלאסית, לצד המסתורין האפל של האגודות הללו, שימשו

מצע לאינספור תיאוריות קונספירציה וגם לבידור פופולרי שהגיע לשיאו עם הסרט "צופן דה וינצ'י".
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צ'רטי שטיין עוסקת גם היא בהסתרה, הצפנות וכפלי משמעויות. החידה שלה, לפחות בינתיים, נותרת

מפוענחת באופן חלקי, וזה חלק מהתענוג. כך, למשל, פסלון ברונזה מעוטר של כף יד (של קדוש נוצרי,

היא מספרת. היד המקורית הוחזקה ברשות הדיקטטור פרנקו. על האמה טבעת שהיתה שייכת לאמה

של האמנית). הפסלון מוצב בגובה העיניים מול מראה. בתוך כף היד קבועה מראה קטנה נוספת.

ההשתקפות מרמזת רמז עבה על כך שהתערוכה הזו מתקיימת ביותר מממד אחד, וזאת במובן

המדיומלי, האינטלקטואלי, הסימבולי וגם המיסטי (או מדעי, אם להתבסס על הנחות פיזיקליות, כמו זו

של ריבוי היקומים למי שזוכר את הביקורת מהשבוע שעבר, השואפות ליישב את כל הכוחות הקוסמיים

לכדי "תיאוריה של הכל"). ההכפלה מגיעה לשיא בדיוקן עצמי, מחווה לצייר הפלמי רוחיר ואן דר ויידן,

שהשתקפותו מול מראה נוספת חושפת שבגב הציור ציור נוסף, גרסת כיסוי עם טוויסט ליצירה מודרנית

בהרבה, "המיסיונר והנמר" מ-1907 של נואה לאון, בסגנון הפרימיטיביסטי הנאיבי. צ'רטי שטיין מוסיפה

להכפלות את השינויים הקלים שהיא מכניסה בגרסאותיה ומעמיקה את הדיסאוריינטציה

הפיזיקלית-מד"בית-ניו-אייג'ית של "באיזה יקום אנחנו?" לעבר זו הלינצ'יאנית-אימתית של "באיזו שנה

אנחנו?" (המפתח שבפרסקו קטן בשולי החלל מזכיר לי, באופן בלתי נמנע באווירה השוררת, את

המפתח מ"מלהולנד דרייב" של הבמאי).

צילום: דניאל חנוך אלנה צ'רטי שטיין, השמש, 2022. הישענות מלהיבה על אסתטיקה קלאסית/עתיקה
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בראש פמוט הנחושת הפולחני – אותו תשמיש קדושה שעיצבה צ'רטי שטיין ובוצע על ידי אותו בית

מלאכה שחשב שהיא מייצגת כנסייה – קבועה שמש מתכתית המזכירה אלפי אם לא רבבות שנים של

פולחן שקדם למונותיאיזם. בתוך השמש תא זכוכית ובו תרביות בקטריה (שכבר מתה, הסירו חשש).

מוצג מרכזי נוסף הוא אותה מוזאיקה ובה שלישיית נמרים, עשויים בסגנון הימי ביניימי שתפיסת

הריאליזם שלו היתה שונה משלנו ובגלל זה, בין השאר, פרצופים של חיות ואנשים מהתקופה נראים לנו

כמו קריקטורות. השיא הבא הוא 14 ציורי שמן מרובעים, קטנים, שתרמית עתיקותם נחשפת במבט

מדוקדק, שמגלה ערבוב תקופות וסגנונות, בתוספת אפקט שהוא תוצר טכניקת העבודה המטורפת של

צ'רטי שטיין – ציור של שכבה על שכבה על שכבה שבסופו גירוד אלים בסכין החושף רמזים לרבדים

שהיו מתחת, כמו שארכיאולוגים מגלים עיר עתיקה שמתחתיה קבורה עיר יותר עתיקה ומתחתיה עוד

אחת. רק האמנית יודעת מה מתחת. זה סוד. בסדרה זו הטווח נמתח ומתחיל מאמנות אשורית. ונזכיר:

מדובר באמנות עכשווית, קרי תקופה שמאפשרת לאמנית את המשחק הפרוע שלה.

צילום: דניאל חנוך אלנה צ'רטי שטיין, יד של קדוש, 2022. טבעת שהיתה שייכת לאמה של האמנית

צילום: דניאל חנוך אלנה צ'רטי שטיין, שלושה נמרים, 2022. משחק פרוע
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המים. ברחבי החלל מפוזרות תלוליות אדמה קטנות שמהן כבר נובטת צמחייה. זה קשור, אולי, חלקית,

לכך שהתערוכה מוקדשת לאמה של האמנית, שמתה מסרטן שנה מינוס יומיים מפתיחתה – תמטית זה

מדגיש את התשוקה שלה לשינוי מתמיד, לחיים ולהבנה של המעורבות הפעילה, שאיננה מפוענחת

עד תום, של האמנות בחיינו, בצלם האנוש שלנו. הלוואי שהתערוכה היתה עומדת שנה וה"ויוואריום"

היה הופך לבוסתן של ממש, גן צופן סוד.

אלנה צ'רטי שטיין, Vivarium. אוצרת: עדי גורה. גלריה ברוורמן (אילת 33, תל אביב). ג'-ה' 

11:00-18:00; ו', שבת 11:00-14:00.  עד 22.10

mailto:?subject=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%A9%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%22%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%22.%20%D7%96%D7%95%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%94%20%D7%A6%27%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F&body=https://www.haaretz.co.il/gallery/art/artreview/2022-09-21/ty-article-magazine/.highlight/00000183-5ed4-daf1-a58b-deff8adf0000
mailto:?subject=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%A9%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%22%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%22.%20%D7%96%D7%95%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%94%20%D7%A6%27%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F&body=https://www.haaretz.co.il/gallery/art/artreview/2022-09-21/ty-article-magazine/.highlight/00000183-5ed4-daf1-a58b-deff8adf0000



