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פתח–דבר

העבודה על התערוכה “יזהר פטקין: מסת רפאים”

)באנגלית היא נקראת “וילון נודד”( הסבה לנו הנאה רבה,

ואנו שמחים על הצגתה בשלושה מוזיאונים, בשתי יבשות.

לפני יותר משני עשורים, הציעה אלן גינתון להציג 

רטרוספקטיבה מקיפה של עבודותיו של פטקין במוזיאון

תל אביב לאמנות. פרופ’ מרדכי עומר ז”ל קידם את הרעיון

עד שהגיע למידותיו השאפתניות הנוכחיות. רותי אופק 

הציעה להרחיב את התערוכה ולהציג פרקים מתוכה 

במוזיאון הפתוח בתפן. ג’וזף תומפסון ממוזיאון מסצ’וסטס 

לאמנות עכשווית בארצות–הברית הפך את שיתוף 

הפעולה לבינלאומי.

התצוגה מאורגנת באופן תמטי ולא כרונולוגי. 

היא מתמקדת בעשור האחרון, אך כוללת גם עבודות 

מכוננות מוקדמות יותר. פטקין נולד בישראל ב–1955, 

והוא מתגורר ועובד בניו יורק. השילוב בין נושאים מארץ 

מולדתו לבין נרטיבים של הגירה תרבותית גלובלית 

הוא היבט מרכזי ביצירתו. כותרת התערוכה מתייחסת 

לחייו, כמו גם לאופיים המשתנה תדיר של האובייקטים 

שלו. אוצר המילים החזותי הייחודי של פטקין אינו ניתן 

להגדרה: בעבודתו, טכניקות נולדות מתוך נושאים ולהפך, 

והאובייקטים שהוא יוצר מלוהקים בדרמה הנתונה 

בהתהוות מתמדת.

מאז תערוכת היחיד הראשונה שלו בניו יורק ב–1981, 

אז הציג רפרודוקציות “מומצאות”, פטקין ממשיך לאתגר 

את עצמו ואותנו בחידותיו, ביניהן ניתן למנות את הזיווג בין 

מטפורה וזהות בתערוכתו “הכלה המטפורית” בגלריה הולי 

סולומון, ניו יורק )1983(; הצגת מחזה של ז’אן ז’נה כציורים 

על גבי וילונות גומי שחורים בביינאלה של הוויטני, ניו יורק 

)1987(; ובחינת המציאות מבעד למשקפי הבדיון בעבודה 

דון קיחוטה חלק ב’, שהוצגה בביינאלה של ונציה )1990(. 

בתערוכתו הרטרוספקטיבית במוזיאון סטדליק באמסטרדם, 

“חליפת ארבעה חלקים” )1990(, הוצגו ציוריו ה”הפוכים” 

רבי ההמצאה לצד “שעווה נשיאותית” )1986-1985(, סדרת 

פוטוקולאז’ים גדולי ממדים, שפטקין חורר עד שקיבלו 

נוכחות אשלייתית של וילונות רשת.

עבודותיו של פטקין נרכשו לאוספים רבים, ביניהם: 

מוזיאון גוגנהיים, ניו יורק; המוזיאון לאמנות מודרנית, 

ניו יורק; מוזיאון וויטני לאמנות אמריקאית, ניו יורק; 

מוזיאון תל אביב לאמנות; המוזיאון הפתוח, תפן; מוזיאון 

לוס אנג’לס קאונטי לאמנות; המוזיאון לאמנות עכשווית, 

לוס אנג’לס; ומוסדות מרכזיים רבים אחרים. המאמרים, 

השיחות והשירים בקטלוג - מאת חוקרים, אוצרים, סופרים 

ומשוררים - משלימים את ההתבוננות בעבודות ומשקפים 

את הטווח והמורכבות העצומים שלהן, כמו גם את תפיסת 

העולם המקורית והמרתקת שהן מביעות.

אלן גינתון  מוזיאון תל אביב לאמנות

רותי אופק  המוזיאון הפתוח, תפן

ג‘וזף תומפסון  מוזיאון מסצ'וסטס לאמנות עכשווית



ח

על הכותבים

שמעון אדף  פרסם שלושה ספרי שירה וחמישה רומנים.

רותי אופק  מנהלת ואוצרת ראשית של המוזיאונים 

הפתוחים בישראל.

אלן גינתון  אוצרת בכירה במוזיאון תל אביב לאמנות.

איתמר לוי  פסיכואנליטיקאי ומבקר אמנות.

הרברט מושאן  )2007-1947(, מבקר אדריכלות אמריקני.

שלומציון קינן  מבקרת וחוקרת ספרות. מנחה תוכנית רדיו 

בגלי צה”ל.

דייוויד רוס  לשעבר מנהל המוזיאון לאמנות מודרנית 

בסן–פרנסיסקו )SFMOMA( ומנהל מוזיאון וויטני לאמנות 

אמריקנית, ניו יורק. כיום יו”ר התוכנית ללימודי תואר שני 

באמנות מעשית בבית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק.

ספי רכלבסקי  סופר, חוקר תיאולוגיה יהודית ובעל טור 

. ץ ר א בעיתון ה

על המשוררים

אגה שאהיד עלי )2001-1949( - משורר אמריקני, נולד 

בהודו והתחנך בקשמיר. ב–1999 החל לשתף פעולה עם

יזהר פטקין בעבודתו על חדרי הווילונות. את שירו האחרון,

“The Veiled Suite”, כתב עבור אחד מחדרי הווילונות

של פטקין, וזהו גם שמה של אנתולוגיית השירים שלו,

שפורסמה לאחר מותו. בין ספריו האחרים:

The Half-Inch Himalayas, A Nostalgist’s Map of 

America, The Country Without a Post Office,

Rooms Are Never Finished )בין המועמדים הסופיים ל–

National Book Award, ארצות–הברית, 2001(, וכן

Call Me Ishmael Tonight )אוסף שירי רג’אל באנגלית(.

עלי היה גם מתרגם שיריו של המשורר פאיז אחמד פאיז

)The Rebel’s Silhouette: Selected Poems( וגם עורך

.)Ravishing DisUnities: Real Ghazals in English(

הנגשת שירת הרג’אל לקהל בארצות–הברית נזקפת לזכותו.

מחמוד דרוויש )2008-1941(, משורר וסופר פלסטיני; נחשב 

למשורר הלאומי הפלסטיני. 

פאיז אחמד פאיז )1984-1911(, משורר פקיסטני; אחד 

המשוררים המשפיעים ביותר בשפה האּורדּו.



הקולנוע ומרסל דושאן שינו הכול בציור. שניהם הכניסו 

את בד הציור למשבר. בתקופת הלימודים שלי,

סרטי סופר-8, אמנות מיצג ותיעוד מיצגים היו המוצא 

מהגטו של בד הציור. זה היה מוצא מפתה מאוד.

כיום, הווידיאו הוא מוצא כזה. אבל אני עדיין מאוהב 

בהבטחה של הציור, ובאובייקט שלו.
]עמ‘ 29[
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יזהר פטקין ודייוויד רוס בשיחה, ניו–יורק,

פברואר 2010

דייוויד רוס: בוא נתחיל עם העבודות המוקדמות יותר 

בתערוכה. כשאני מתבונן ביציע אפל: את הבטחתי לא 

תשבור )1981, עמ‘ 28(, ברור לי שהעיסוק שלך במושגי 

הפרפורמטיביות הוא לאו דווקא עיסוק במופע, אלא יותר 

בהשלכות של הנרטיב ושל סיפור סיפורים. נראה לי 

שהפרפורמטיבי מצוי בבסיס העבודות המוקדמות הללו 

וממשיך להתקיים בכל עבודותיך מאז.

יזהר פטקין: הקולנוע ומרסל דושאן ]Duchamp[ שינו 

הכול בציור. שניהם הכניסו את בד הציור למשבר )ראו 

מאמרה של אלן גינתון על התיאטרליות בעבודתו של פטקין, 

עמ‘ לט(. בתקופת הלימודים שלי, סרטי סופר–8, אמנות מיצג 

ותיעוד מיצגים היו המוצא מהגטו של בד הציור. זה היה 

מוצא מפתה מאוד. כיום, הווידיאו הוא מוצא כזה, אבל אני 

עדיין מאוהב בהבטחה של הציור, ובאובייקט שלו.

ד.ר.  באת הבטחתי לא תשבור, הווילון נפתח אך אינו מגלה 

כל ציור - רק את הקיר, ואת שלד מסגרת העץ המשמשת 

למתיחת בד הציור.

י.פ.  ציירתי אותו לתערוכת היחיד הראשונה שלי בגלריה 

הולי סולומון בניו–יורק )1983(, כשאלה על עצם ההבטחה 

של הציור. בהקשר של אותה תערוכה, שנקראה “הכלה 

המטפורית”, ההצהרה נתפסה גם כהבטחת נישואין וגם 

כאמירה חצופה של צייר צעיר. העבודה את הבטחתי לא 

תשבור היא וילון גומי שממוסגר תחת פלקסיגלס, אבל 

הצופה יכול להסיט את הווילון פיזית, בעזרת מגנטים.

ד.ר.  כך הפכת את בד הציור לנגיש. אפשר לפתוח ולסגור 

את הציור מבעד לזכוכית, ומה שרואים בעדו זה הקיר. יש 

בכך סוג של אכזבה. או שמא אתה אומר שאין ציור כלל?

י.פ.  הבד/וילון הממוסגר הזה מצוי אולי על סף היעלמות, 

אבל זהו ציור. עם זאת, ההבטחה של ציורי הווילון שלי 

איננה מטפורת החלון, וגם לא זו של הקיר. המודרניזם ניסה 

לבטל את ההבטחה של החלון הנרטיבי. מה שנותר היה רק 

דימוי הקיר, לבן על לבן.

ד.ר.  או רוח הרפאים, שהוא מטפורה או מוטיב חוזר בכל 

גוף העבודה שאתה מציג בתערוכה זו.

י.פ.  הציור הראשון שאני זוכר שראיתי בצעירותי היה ציור 

שנעשה לאחר מותו של דודי, יזהר פטקין, שאני קרוי על 

שמו. סבתי הזמינה את הדיוקן אחרי שנהרג בעת השירות 

הצבאי. זה היה ציור של רוח רפאים, ששמו כשמי.

ד.ר.  מתן שם הוא אקט הבריאה הראשוני.

י.פ.  שמך הוא רוח הרפאים הראשון שלך. זהו מפגש 

עמוק. אני נולדתי מיד לאחר שדודי נהרג, בגיל 18. הכאב 

המשפחתי היה כה עמוק שהם לא היו מסוגלים לומר את 

שמו/שמי. הייתי חסר–שם דה–פקטו עד גיל שלוש. 

ד.ר.  יצרת ציור–רפאים של הציור הזה.

י.פ.  כן, ואני מתכוון לפתוח עמו את התערוכה “מסת 

הרפאים”.

ד.ר.  האם זוהי מחווה סנטימנטלית, או הכרזה על היבט 

מסוים ביחס שלך לעבר?

י.פ.  זו התייחסות להיסטוריה, וגם התגלמות הפצע 

הראשוני. אבל לא רק שלי. חשוב על כל אותם אנשים 

שנהרגים משני צידיו של כל קונפליקט שהוא. כמה דורות 

ימשיכו יורשיהם לשאת את רוחות הרפאים שלהם? 

רוח רפאים הוא במהותו רגש בלתי פתור, שנותר תלוי 

ועומד באוויר. זו אינה הפשטה וגם לא ייצוג של רגש. זוהי 

התגלמות המעמידה בשאלה את עצם קיומה. בשלב מאוחר 

בחיי, הבנתי שתפקידו של האמן כמספר סיפורים הוא 

להשהות רוחות רפאים.

ד.ר.  אמן אחד אמר לי פעם שכל עבודות האמנות הן 

דיוקנאות עצמיים. אתה התחלת את דרכך בכמה דיוקנאות 

עצמיים מפורשים, כמו כיסא רפאים )1978, עמ‘ 31(, שאתה 

עצמך יושב עליו.

י.פ.  כן, העבודה הזו היא משנת הלימודים האחרונה שלי, 

ואני יודע שקצת טיפשי לכלול אותה בתערוכה שלי כאמן 

בוגר, אבל בציור הזה טמון זרע חשוב. זהו תצלום שלי, לבוש 

בשחור, יושב על כיסא לבן. ציירתי את הכיסא על גבי הגוף 

שלי בעיפרון לבן, וכך הפכתי גם את הכיסא וגם את עצמי 

הווילון הנודד
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לרוחות רפאים. זו הייתה הטרמה של עבודות השקיפויות 

שיצרתי מאוחר יותר. הכיסא נראה קצת כמו רדיד או 

הינומה.

ד.ר.  האם אתה מאמין שהכוונות שלך נחשפות בכל מה 

שאתה עושה?

י.פ.  אתה חושף את עצמך ובה–בעת אורג את המסך

שלך - את האריג הטקסטואלי שלך, כמו שרולאן בארת 

]Barthes[ היה אומר.

ד.ר.  ספר לי על הווילון אזרחיות )1981-1980, עמ‘ 33(.

האם דיוקן עצמי זה היה הציור הראשון שציירת על קפלי וילון?

י.פ.  כן. הוא מצויר בפוזה קונסטרוקטיביסטית–רוסית 

אוטופית מגוחכת, כולל שובל של דגל אדום בצד, אבל 

מסאטן! ציירתי את הדיוקן העצמי שלי בספריי על גומי 

שחור באמצעות סטנסילים. קו מטושטש שחוצה את החלק 

העליון של הראש שלי הוא גם נוף וגם חיזיון. למטה כתוב 

“אזרחיות”, לציון אזרחות טובה ואחראית.

ד.ר.  אבל כעת יצרת עותק שלו עבור התערוכה, שאינו 

נושא את הטקסט שכתבת לפני שלושים שנה. למה 

מחקת את כותרת המשנה של הציור המקורי, עם התיאור 

האידיאליסטי? האם כולנו חווים בסופו של דבר את ירידת 

קרנו של האידיאליזם?

י.פ.  התהליך של היפוך האינדוקטרינציה הוא אינסופי. הוא 

חיוני עבור כל מי שמבקש להגות רעיונות מקוריים.

ד.ר.  תמיד חשבתי שאמנים צריכים ליצור דיוקנאות עצמיים 

מדי פעם, במשך כל ימי חייהם, על מנת שיוכלו לאמוד את 

חוויית העצמי שלהם, את תחושת הערך העצמי או התיעוב 

העצמי.

י.פ.  אחת השורות האהובות עלי מאת בורחס היא מתוך 

: “אדם מציב לעצמו משימה, לתאר את העולם.  ם ו ל ח י  ר מ נ

במהלך השנים הוא מאכלס מרחב בדימויי ארצות ]...[ 

בחדרים, ]...[ כלים, כוכבים ואנשים. מעט לפני מותו, הוא 
מגלה כי אותו מבוך קווים סבלני משרטט את תווי פניו”.1

ד.ר.  אבל בכל הסיפורים הטובים, הגיבור יוצא למסע של 

גילוי עצמי.

י.פ.  כן, פיתוח דמות הגיבור הוא החלק המורכב ביותר בכל 

נרטיב.

ד.ר.  האם אתה חש שנעשית פחות אידיאליסט?

י.פ.  ממש לא. כשאני מצייר, אני תמים כתמיד. אני לא מוותר 

על זה. מה הטעם ליצור אמנות בלעדי התמימות? אני מאמין 

במסתורין.

ד.ר.  הנושאים והרעיונות של כל אמן רציני נולדים בשלב 

מוקדם והולכים ומתעדנים במהלך השנים. בעבודות הצילום 

המחוררות המוקדמות שלך, המצאת קולאז’ים של דימויים 

חזותיים שמשנים את צורתם ללא הרף. הם גם אורגנו כמבנה 

אדריכלי, שהפך עם השנים לחדרי הווילונות שלך.

י.פ.  מה שעושים היום בעזרת הפוטושופ, דימויים 

שמשתנים זה לצורתו של זה, עשיתי בזמנו באמצעות 

קולאז’ ידני פיזי )ללא כותרת, 1981-1980, עמ‘ 35-34(. לא 

הייתה אז אפשרות לשנות צורה באופן דיגיטלי. עבודות 

הקולאז’ המוקדמות האלה בישרו הרבה היבטים בעבודות 

המאוחרות שלי.

ד.ר.  העניין שלך בטכנולוגיה שמחוללת שינויי צורה, 

שבה אתה משתמש כמובן לצורך יצירת הדימויים בחדרי 

הווילונות, לא נגמר שם. המצאת ארכיטקטורה עבור 

הנרטיבים המעגליים שלך, כזו שניתן להיכנס לתוכה ולהלך 

בה, שאין לה התחלה ואין לה סוף.

י.פ.  מתי מתחיל כל סיפור שהוא? 1948? 1967? 0? יש 

סיפור על אודות האל שהתחיל את הכול, אבל אפילו הוא 

נתן לדברים צורה מתוך כאוס קיים. עבור האמן, סיפור 

זורם אל תוך סיפור, במופע יצירה תמידי. הנושא של פסל 

הזכוכית שיצרתי של האל ההינדי שיווה, הרקדן והפתיין, 

הוא מצב הבריאה האינסופי הזה. כל פסל של שיווה הוא 

שיווה. במילים אחרות, זו התגלמות, לא רק ייצוג. בכך 

סטיתי מהתרבות היהודית–הנוצרית שלי, וצמצמתי את 

המרחק בין האמן לבין האובייקט ומשמעותו. שילבתי את 

שיווה שלי בשתי רקדניות יוצרות אגדיות אחרות, כרמן 

מירנדה וג’וזפין בייקר, שתי גולות מפורסמות. ופיסלתי 

אותו כיוצא מתוך מעגל של ורדים, מעין גן–עדן, כגלות 

עצמית. לפסל קוראים אחת כאחד )1994, עמ‘ 201-200(. 

בגלות, הסיפור של כל תרבות מתמזג עם סיפורן של 

תרבויות אחרות. 
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ד.ר.  האם תוכל לדבר על מושג הגלות בעבודותיך? בחרת 

לעבור לגור בניו–יורק, ואתה לא בדיוק גולה פוליטי או פליט.

י.פ.  הקול הגולה הוא הקול המטיל ספק. אתה אפילו לא 

צריך לנסוע לשם כך. כפי שאמר זאת המשורר הקשמירי–

האמריקאי אגה שאהיד עלי ]Shahid Ali[, “כשאני כותב 

באנגלית אני גולה בתוך שפתי שלי”. הפרספקטיבה של הדת, 

התרבות והספרות ההשוואתיות היא חלק מהותי מתפיסת 

העולם הגולה.

ד.ר.  אבל הדיבור שלך על גלות הוא לא סנטימנטלי.

י.פ.  לא במובן הבנאלי. שאהיד תמיד אמר שמה שמכונה 

סנטימנטלי במערב, במזרח נקרא “אובדן”.

ד.ר.  זו לא עמדה נוסטלגית?

י.פ.  מקור המילה “נוסטלגיה” במילים יווניות שמשמען 

שיבה הביתה וכאב. במובן זה, ניתן להיות נוסטלגי גם 

לבית חדש, לא רק לשובו של המּוכר. הבית יכול להיות 

גם ציור חדש. אני ממש לא אוהב את תחושת המונופול 

של התרבות היהודית על רעיון השיבה הביתה והגלות. 

במציאות הגלובלית הנוכחית, לכל ארץ מולדת יש קהילה 

גולה גדולה, לעתים קרובות באמריקה. היחס בין כל ארצות 

המולדת לבין הגלויות שלהן הוא אחת המתנות הפנטסטיות 

והפרוגרסיביות ביותר שכל מדינה יכולה לשאוף לה. זהו 

המבט של העין הפנימית, אבל מבחוץ.

ד.ר.  העבודה שלך נעה בחופשיות בין האישי והפרטי 

ביותר לבין הגלובלי, כמו בדיוקן הנפלא של אביך המנוח. 

ציירת אותו על וילון טול, לפי תצלום תיירותי שצולם

בחזית מגדלי מרכז הסחר העולמי לפני 9/11 )עמ‘ 41-38(.

זו תמונה מופלאה, לא רק כי אתה זוכר בה את אביך, אלא

גם כי מתרחש בה דבר–מה נוסף.

י.פ.  זו תמונה של שני רוחות רפאים, האישי שלי 

והציבורי. ואם כי אני תמיד נוטה להימנע מלהיות אישי 

מדי במובן הביוגרפי, זה עולה באופן זה או אחר. אבל 

הכנסת אלמנט אוטוביוגרפי היא גם אמצעי. זה פיתיון, 

שהופך את הצופה הפסיבי לצייד. כפי שאמרה לי הסופרת 

ההודית גיטה מהטה, “הפוך את הצופה למציצן האורב 

לטרף, וזה עוד יותר טוב!”. אחרי הכול, אנחנו עוסקים 

בפתיינות חזותית.

ד.ר.  במישור המטפורי, מה מייצג דיוקן אביך? התערוכה 

שלך עוסקת בנושאים כה רחבים - חיים ומוות, 

טרנספורמציה, ורוח הרפאים של הנעדר או של ההווה.

י.פ.  אני לא אמור להציע לציור שלי משמעות רדוקטיבית 

מסוימת. אני המחבר, לא היעד. האם הצופה באמת צריך 

לדעת שאבא שלי נפטר אחרי נפילת מרכז הסחר העולמי?

ד.ר.  אבל זה לא חסר משמעות עבור הצופה שמתבונן באיש 

הזה, שיושב על ספסל הנראה כאילו הוא מרחף באוויר, לפני 

בניין שקיים רק בזיכרוננו. יש לכך השתמעויות רחבות יותר.

י.פ.  אני מעוניין שווילונות הטול יקחו אותך פיזית לעולם 

אחר, עולם של זיכרונות, ויעמידו בשאלה את אופן ומידת 

קיומם של הדברים. תמיד האמנתי שגם המחשבות 

המופשטות ביותר נזקקות לאובייקט לשם קיומן. מילים הן 

אובייקטים. אפילו האל חסר השם נזקק למילה. למשל, יש 

עבודה מוקדמת שלי בשם אין מנוס מן הגוף )1981, עמ‘ 11(. 

אחד הדברים שאני תמיד שואל את עצמי הוא, לכמה גוף 

בכלל נזקקת עבודת אמנות על מנת להתקיים ולהעביר 

את עלילתה. אני חושב שציורי וילונות הטול הם שיאה 

של הדילמה הזו. הם לא רק שקופים ונידפים, אלא הרשת 

מתנגדת פיזית להטבעת דימוי עליה. הדימויים והמטפורות 

אינם סבילים; הם פעילים. על גבי קפלי הטול מתנהל משחק 

מחבואים. הצופה צריך להיות אקטיבי מאוד כדי לצוד את 

דימויי הרפאים הללו. הם שם ואינם שם בה–בעת. הדימויים 

תמיד חומקים, כמו מחשבות המבקשות גוף, המבקשות 

להתגלם. 

ד.ר.  הדימויים בציורי הווילונות חמקמקים, מרחפים אי–שם 

בין הדפס, צילום וציור.

י.פ.  הווילונות המצוירים אולי לא שגרתיים במראם, 

אבל הם ללא ספק ציורים, משום שקיימים בהם ההיגיון, 

ההתכוונות ותחומי העניין של צייר. אני משתמש בהדפסה 

דיגיטלית ממש כשם שג’ספר ג’ונס ]Johns[ ואנדי וורהול 

]Warhol[ השתמשו בסטנסיל ובדפוס רשת. גם בציורי 

הרשת ה”הפוכים” שלי, עם המוטיבים של השטיחים,

“גנים לעיר הגלובלית” )1991 - היום, עמ‘ 149-142(, אני 

לא משתמש במכחול. אבל יש כל כך הרבה עבודה ידנית 

בציורים הללו, כי אני דוחף את צבע השמן פיזית, מגבו של 

בד הרשת אל חזיתו, עד שהם כמעט ציורי אצבעות. לצבע 

בציורים האלה יש בשרניות מוחשית.



ד.ר.  אני אוהב את האופן שבו עבודת אצבעות גסה מקבלת 

נוכחות כה אלגנטית בזכות הדרך שבה אתה דוחס את 

צבע השמן הרטוב מבעד לרשתות. אני לא מעמיד בשאלה 

את הציוריות של ציורי הווילון, אלא שואל, האם הם לא 

מתפקדים גם כפיסול, בשל הנפח שלהם והאופן שבו אנשים 

חווים אותם בחלל.

י.פ.  השאלה לכמה גוף עבודה זקוקה על מנת להתקיים היא 

שאלה מהותית הן בנוגע לפסלים שלי והן בנוגע לציורים. 

המניע לכל מה שאני עושה הוא נרטיב. הנרטיב קובע את 

הגוף, ולהפך. כפי שאמר ויטגנשטיין ]Wittgenstein[, לא 

ניתן להביע באמצעות השפה את מה שמבטא את עצמו 

בשפה. החומר והנרטיב הם שחקנים שווי ערך בהבניית 

העלילה. לא ניתן לחמוק אף מאחד מהם.

ד.ר.  אתה יוצר קשרים חדשים בין מדיומים שנתפסו בעבר 

כמובחנים זה מזה, כמעט כפעולת תרגום. בשיריו של אגה 

שאהיד עלי, אי אפשר שלא לחוש את המתח בין הצורות לבין 

המרחבים שמאכלסים את עבודתך ואת חייך.

י.פ.  המתורגמן של הקיסר יכול היה להפיל את האימפריה 

במילה אחת.

ד.ר.  הפרויקט המרכזי בתערוכה הוא שיתוף הפעולה בינך 

לבין אגה שאהיד עלי, שכמו משוררים רבים היה גם מתרגם 

גדול. אחת העבודות המוקדמות בפרויקט היא כינורות

)2006, עמ‘ 63-52(, המבוססת על שירו של המשורר הפלסטיני 

הנודע מחמוד דרוויש, “כינורות”, שאותו ִתרגם עלי לבקשת 

אדוארד סעיד.

י.פ.  בוא נאמר, עיבד.

ד.ר.  איך אתה מגדיר את ההבדל בין עיבוד לתרגום?

י.פ.  ובכן, בעיבוד אתה לא מתרגם מילולית - אתה ממציא 

מחדש את המדיום, ואתה לא מתיימר להיות יוצר בלתי נראה.

ד.ר.  אם כך, היית אומר שביחס לעבודתו של עלי, העבודה 

שלך היא עיבוד? כמעט כמו במאי שמפרש מחדש מחזה של 

שקספיר?

י.פ.  בהחלט. למעשה, אם נסטה לרגע אל הספרות, כשאתה 

מתרגם טקסט משפה קלאסית לאנגלית, אתה חייב להסתגל 

לטווח מטפורי שונה ביותר. האנגלית לא סובלת את הדחיסות 

המטפורית ששפות קלאסיות ניזונות ממנה. שאהיד חלם 

בשפות הודיות קלאסיות וכתב באנגלית. פואמות ה”נדודים” 

שלו הפכו לטקסט, שאני נדרשתי לתרגם לשפה שלישית - 

השפה הציורית - ללא מילים כלל. כל אחד מחדרי הווילונות 

הוא עיבוד לשיר אחר של שאהיד. נדרשתי להמציא מקום וזמן 

לכל אחד מהם, במה שעליה יוכל לעלות ולהופיע.  בעיבוד של 

שאהיד ל”כינורות” של דרוויש, הצליל של המילה האנגלית 

ת )violence(. בחדר  ו מ י ל א ת )violins( הופך ל ו ר ו נ י כ

הכינורות שלי, הפכתי דימוי של רסיטל צ’לו תיאטרלי בבית 

הלבן ל”משחק זירת מלחמה”. עבדתי על פי תצלום של 

קונצרט של פבלו קזאלס ב”חדר המזרחי” ב–1961, שבו הוא 

נראה משתחווה לקהל. אבל ציירתי אותו בגבו לנשיא,

לגברת הראשונה ולאורחיהם. הם כולם ניצבים מול מראות 

מלחמה - צבאות, מוות, פליטים במנוסה - דימוי שאינו 

מופיע בשירו של דרוויש או בעיבוד של שאהיד. עבורי, 

הפרדוקס של משחק “זירת המלחמה” היה דרך מושלמת 

לדמיין את הדרמה של שני השירים הגדולים הללו. 

ד.ר.  אם נעמיק לחפור, ניזכר בהצהרה המפורסמת של 

קזאלס, “הצ’לו שלי הוא כלי הנשק שלי”. ובנוסף, ציירת יונים 

על רצפת חדר הנשפים בבית הלבן, על מנת להזכיר לנו את 

“שירת הציפורים” של קזאלס, שיר קטלאני מסורתי שנהג 

לנגן במחאה על הדיקטטורה של פרנקו.

י.פ.  הליהוק של דימויים כמו קזאלס, שהם עצמם דמויות 

מפותחות, הוא אמצעי שמאפשר לי להרחיב את טווח 

הנרטיב שלי.

ד.ר.  זהו אתגר רציני ליצור עיבוד חזותי שלא יהיה תרגום 

ליטרלי או איור לטקסט, אלא נקודת מוצא לרמה מטפורית 

פרשנית נוספת. ציירים גדולים תמיד עושים זאת. האופן שבו 

השתמש מזאצ’ו בתנ”ך על מנת לצייר את הגירוש גורמת לך 

לחזור ולקרוא את הטקסט הזה באופן אחר. 

י.פ.  התחלתי לעבוד כך כבר בשלב מוקדם, בציורים 

השחורים שלי )1986-1985, עמ‘ 217-212(, המבוססים על 

ם של ז’אן ז’נה. זה מחזה על גזע, שעיבדתי  י ר ו ח ש המחזה ה

לחדר מלא דימויים לבנים המצוירים בסטנסיל על גבי 

וילונות גומי שחורים. כל קיר הפך למערכה מתוך המחזה. 

ציירתי ארמון של אפלת תחתיות במלכות הלילה, כולל 

ליקוי ירח. אוסף המטפורות ל”שחור” שהשתמשתי בהן היה 

אנציקלופדי כמעט. 
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ד.ר.  למה ציירת רוח רפאים לבן בין השחורים?

י.פ.  המחזה הציב בפני משהו שהיה בלתי אפשרי לייצוג 

חזותי. בעלילה יש רצח שמעולם לא התרחש. ז’נה מבקש 

מהשחורים להעמיד פנים שהם הורגים זונה לבנה. תאר 

לעצמך שהייתי מצייר רצח שמעולם לא קרה - זה מיד היה 

הופך לעדות על כך שהוא כן קרה. אז איך מציירים משהו 

שלא קרה או שלא יקרה? הפתרון שלי היה להשתמש ברוח 

הרפאים כדמות הנרצחת. אי אפשר להרוג רוח רפאים, 

ועליו להיות בר–זיהוי, וכך ציירתי את הדמויות השחורות 

כרוצחות רוח רפאים לבן הלובש את דמותה של הזונה 

המפורסמת של אדואר מאנה ]Manet[, אולימפיה. כמו 

קזאלס, גם היא מתפקדת כמטא–אמצעי המתייחס לעצמו.

ד.ר.  כך עסקת בפוליטיקת הגזע בעקיפין. 

י.פ.  אבל האופן המטפורי הוא לא פחות פוליטי. בכלה 

המטפורית )1982, עמ‘ 225( ציירתי כלה שחורה על גבי וילון 

טול לבן - כתסביך שלגייה. כולנו נולדים לתוך מטפורות 

שלא מתאימות לנו. תפקיד האמן הוא להמציא אותן מחדש. 

המטפורה היא זירת האמן, דרמת המלחמה שלי. 

ד.ר.  שיתוף הפעולה עם אגה שאהיד עלי, המשתמש 

במטפורות עשירות כל כך, ודאי קסם לך מאוד. 

י.פ.  המוציאה לאור אן מקדונלד רצתה שנוציא יחד ספר. 

שאהיד והכתיבה שלו מאוד ריגשו אותי, ושנינו החלטנו 

שהיהודי והמוסלמי ייפגשו על הרעלה, ההינומה, הווילון,

או המסך. הצעתי שהווילון או המסך עצמו יהיה מקום 

המפגש שלנו, לא משהו שממסך. זיהינו שהגלות היא

מוטיב חוזר באוצר המילים של שנינו, משום ששנינו

חיינו הרחק מתרבויות המוצא הבעייתיות שלנו. החלטנו 

שייצא מה שייצא משיתוף הפעולה בינינו, נקרא לפרויקט 

”Veiled Threats” )איומים מוסווים(. מהרגע הראשון, 

זה היה ישמעאל ויצחק. הטרגדיה היא ששנתיים אחרי 

שהתחלנו לעבוד הוא אובחן כחולה בסרטן המוח, ומת

בגיל צעיר ביותר. היינו חברים מאוד טובים.

ד.ר.  עצוב שהוא מעולם לא זכה לראות את ציורי הווילונות 

שלך גמורים. האם הוא הבין מה אתה עומד לעשות?

י.פ.  הוא כתב את השיר האחרון במיוחד עבור שיתוף 

הפעולה שלנו. זה היה הרקוויאם שלו, תמצית אוצר

המילים העשיר שלו. במשך חודשים הוא כינה אותו

“The Veil Suite” )סוויטת המסך(, שם שהעלה על הדעת 

אובייקט, מקום. אבל כמה ימים לפני מותו, הוא שינה את 

השם ל–”The Veiled Suite” )הסוויטה הממוסכת(.

ד.ר.  “מסך” לעומת “ממוסך”.

י.פ.  זה היה מאוד מוזר בעיני, משום שכחברים קרובים, 

כמשתפי פעולה וכאמנים, מעולם לא האמנו בשום דבר 

ממוסך. באנגלית שמרתי על הכותרת “סוויטת המסך” 

לציור שלי )בעברית: מסת הרפאים(. “הפוך אותי כעת למסך 

שלך, ואז ראה האם תוכל למסך את עצמך ממני” - שורה זו 

מהשיר ממסגרת הכול. 

ד.ר.  המבנה של השיר האחרון הזה מורכב מאוד, במיוחד 

עבור אדם שמצוי בשלבים האחרונים של סרטן המוח.

י.פ.  הוא כתב אותו כקנצונה. דנטה היה אחד מממציאי 

הקנצונה בצורתו הקלאסית, שהמבנה שלו כה מורכב עד 

שאיש לא כתב מעולם יותר משניים. זה היה השלישי של 

שאהיד. הוא כתב אותו כשהיה כבר נטול זיכרון לטווח קצר, 

והראייה שלו כל כך נפגעה על ידי הסרטן - זה מזכיר את 

העיוורון של ג’ון מילטון ]Milton[. הוא כתב יפה כל כך, 

ממש כמו אהובתו אמילי דיקינסון ]Dickinson[. שניהם 

ניחנו בגאוניות מבעבעת. 

ד.ר.  הדיבור על בועות ועל הריק מחזיר אותי למוטיב 

שמופיע שוב ושוב בכלל עבודתך. כוונתי לרעיון של המרכז 

המרוקן, החלקים החסרים, החורים ברשת.

 )Tatting( ”י.פ.  ב–1980 התחלתי את הסדרה “פעולת רקמה

)עמ‘ 209-208( בדימוי של כורסה ריקה המוצבת בנוף שמימי 

זרוע כוכבים. קופידון יתום, הנשען על משענת הכורסה, 

מתייחס למיתוס המודרניסטי החילוני של מושב האל הריק. 

האם שכן בו אי–פעם? מהי משמעותה של השכינה? מהי 

ההבטחה של הציור? האם היא טמונה בציור, או בך? האם 

הציור הוא גילום של תשוקותיך, או שמא ייצוג של דבר–מה 

אחר? מדוע יש מרחק בין הציור לצייר?

ד.ר.  האם זהו חלק מהעיסוק המודרניסטי במות המחבר?

י.פ.  מות האלוהים, מילא. אבל המסקנות הציניות של 

עולם האמנות מכתבי סטפן מלארמה ]Mallarmé[, בארת 



ומישל פוקו ]Foucault[ על מות המחבר, זה כבר היה טרגי! 

האמנות הפכה לנשף מסכות של ניכוס ופסטיש, על חשבון 

המקוריות.

שמעון אדף מציע את “סיפור הרפאים” )עמ‘ כ( כסוגה 

הספרותית האידיאלית לעבודתי. הוא טוען שאם רואים 

בסיפור הבלש, שראשיתו תמיד בגופה או בגוף הנעלם, את 

הסוגה המובהקת של המודרניזם, ואז מדלגים על פני העידן 

הציני של הפוסטמודרניזם הפיקרסקי, הרי ש”סיפור הרפאים 

מציע את עצמו” כסוגה שתואמת את עבודותיי. 

בעיני, כצייר, הגופה האמיתית באמנות שאחרי המודרניזם 

היא לא זו של האלוהים וגם לא של המחבר. אין אלה רוחות 

 ]Sèvres[ הרפאים של הציפורים הנכחדות בצלחות סוורה

שלי או גביעי הביצה שהצבתי כמצבותיהן, ואף לא החור 

שהותרתי בשעון הפורצלן תוצרת סוורה. הגופה היא גופתו 

של הציור עצמו. הבתולה וילד )2012-1998, עמ‘ 91-86, 93( 

נטולת הילד שלי היא אולי פרובוקציה, אם כי לא בכך שהיא 

אוחזת את תכריכיו של אל נעדר, אלא דווקא בכך שהיא 

מציעה אופציה של כוח שגנוז בבד הציור הריק, או לפחות 

בד שיכול לשמש כשמלה חדשה.

אבל שאלת אותי על מות המחבר. מרכז הסמכות 

הריק היה נרטיב מורכב להפליא, שהתקיים בלב ההשכלה 

המערבית. ב”מוטל בן פייסי החזן” של שלום עליכם, ספר 

אהוב עלי, יש פרק שמתחיל במילים “אשרי, יתום אני”. 

מוטל, היתום העושה את מסעו מן העולם הישן לאמריקה, 

היה צעיר מכדי לעבור אינדוקטרינציה בעת שאביו נפטר. 

הוא חולם להיות מוזיקאי חילוני, אבל בסופו של דבר 

נעשה קריקטוריסט וצייר של תמונות אסורות. אפשר לומר 

שלקחתי את הסיפור הזה צעד אחד הלאה, כשהפכתי את 

האל שיווה לרקדן ופתיין.

ר אינו מתייחס למשהו שלילי או  ס ח ד.ר.  אם כך, מושג ה

למחסור, אלא יש בו משהו משחרר?

י.פ.  זה מושג שמתייחס לפוטנציאליות. שלומציון קינן 

כותבת על זה להפליא במאמר שלה “מדונה וילד בשבעה 

צעיפים” )עמ‘ כד(.

ד.ר.  עבורך, פוטנציאליות היא יותר ממטפורה. היא קשורה 

יותר למושג ההתגלמות.

י.פ.  אני נודד בין תרבויות. הפער בין הפשטה, ייצוג 

והתגלמות מומחש בסיפור שלי. נולדתי לעולם של אל יהודי 

מופשט. אני חי בתוך הכלכלה האיקונית של הייצוג המערבי 

הנוצרי. ואני מכיר באלי ההתגלמות הגדולים של הדתות 

הפגאניות של המזרח. לטוב או לרע, השפה החילונית שלנו 

עדיין מעוגנת בשפה דתית. זה נכון לא רק בנוגע לאמנות 

ולספרות, אלא גם במדע. אפילו בפיזיקת הקוונטים, חלקיקים 

תת–אטומיים נקראים על שם אלים מסתוריים. פרויד עשה 

דה–מיסטיפיקציה של ההיסטריה, ונתן לתיאוריות שמות 

של תופעות פגאניות. גרשום שלום אמר כי ִהְתַחְלנּות 

השפה היא רק צורת דיבור, רק ביטוי”. אי אפשר להימלט 

מהשפה הרוויה הזו. אבל האם אנחנו באמת זקוקים להימלט 

מעושרה האניגמטי? הוא גם התריע שהמוות של שם האל 

הוא כמו מותה של השפה. האיסור היהודי על פסל ותמונה, 

שדרש הפשטה והביא להדחקה של הדחף המימטי, נטוע 

עמוק ברקע התרבותי שלי. אבל עבורי, הדילמה היא מדוע 

להציב איסור על דימויים בלבד, כשגם למילים יש גוף? זה 

המונותיאיזם, ההערצה העיוורת לשפת המילים שהיא כמו 

עבודת אלילים. אין פלא שיחזקאל אכל את המגילה...

ד.ר.  וייצוג?

י.פ.  הייצוג הוא קתולי בבסיסו. האיקונה נועדה לפתור את 

בעיית עבודת האלילים, משום שהיא ייצוג בלבד, תחליף. 

אבל הפרדוקס היה שהמטפחת של ורוניקה, שנראו בה פני 

האל, גם כשהיא מוכפלת בייצוגים רבים נותרת אך ורק 

vera icona אחת ויחידה.

ד.ר.  איקונת האמת היחידה. השליטה במידע כהולדת 

הקפיטליזם.

י.פ.  ואם מיתוג–העל הזה אינו מספיק, באיקונה הזו טמונה 

גם הצעת גאולה. ומה אמור הציור להציע? ולאיזה מודל הוא 

אמור להתאים? היכן שוכנת המשמעות? האם באובייקט? 

האם בציור עצמו? מחוצה לו? שמעון אדף מרחיב במאמרו 

“מסת הרפאים” בספר זה על הדילמה הזו ועל “עקרון המסך”..

ד.ר.  מתי התחלת לעסוק במשבר הזה?

י.פ.  אני זוכר את הנסיעה הראשונה שלי לאירופה, כנער 

צעיר. הביקור בכל המוזיאונים הגדולים, שבהם נמצאים 

הציורים הדתיים החשובים, גרם לי לתהות האם אלו 

מוזיאונים או כנסיות. מאוחר יותר, בעת לימודי האמנות שלי, 

עברתי אינדוקטרינציה לתוך הנרטיב של תולדות האמנות 

המערבית, ולימדו אותי לראות את הערך האוניברסלי של 

הציורים הנפלאים הללו.

טו



ד.ר.  אבל כיום אתה חושב: “ערכים אוניברסליים - לא ממש!” 

אתה רואה איך הכול עדיין מעוגן באידיאולוגיות דתיות.

י.פ.  עברתי גם אינדוקטרינציה לתוך התרבות הפופולרית 

האמריקאית. הקפיטליזם החילוני מציע בדיוק אותה 

הצעת גאולה שקרית כמו האיקונה. זו לא הזמנה לתהליך 

קתרטי. כיום, הגלובליזם מציע את גאולת השוק החופשי. 

אבל יש תרבויות שיכולות לראות בזה פלישה של כלכלה 

איקונית של אלי שקר. ואנחנו יודעים שהאיקונה היא 

אמנם הכלכלה של הכנסייה הנוצרית. כך הופכים דימויים 

בתרבות הגלובלית הנוכחית לאיומים סמויים. בעידן 

הגלובליזם, האמן חייב להיות בתהליך מתמיד של היפוך 

אינדוקטרינציות. האמנות המערבית היא פלישה שאינה 

פחותה מזו של מקדונלדס או סטארבקס. 

ד.ר.  ומה יהיה התגלמות של המבורגר?

י.פ.  אני מקווה שמשהו שהוא לא רק ליצן שנושא לחמנייה 

ממולאה אל שערי הזהב! תמיד אוכל להציע לך מילה על 

גבי מגילה... התגלמות היא רעיון פגאני, שקשור לאלים 

כתופעות. נאמר לרגע שאתה מסדר את הפיצ’פקעס 

הנפלאים שלך על אדן האח. כיום, היו מתארים אותך כבעל 

טעם טוב וחוש לעיצוב; היוונים, מאמיני הדת הפגאנית 

הקלאסית, היו אומרים שזאוס התגלם על אדן האח, משום 

שהוא האל של הסדר הטוב.

ד.ר.  זה מעניין, משום שזה מוביל לאופן שבו אנחנו

מאנישים חפצים ומתייחסים אליהם כדמויות. פיתוח דמות 

בציור, למשל, זה דבר אחר לגמרי מפיתוח דמות במחזה.

איך מעוררים דמות ללא דיבור, צליל, או כתוביות?

י.פ.  כשאני מתבונן בציור של אנגר ]Ingres[ אני יודע מה 

הוא חשב על הנשים שצייר. הוא גורם לי לחשוב שאני יודע 

מי הן היו בזמנן. אפשר לקרוא להן צורות ביטוי. 

ד.ר.  אז הן מתפקדות גם כמטפורות וגם כמטונימיות? הן 

גורמות לך לחוש שאולי חדרת מעבר לייצוג. 

י.פ.  בכל פעם שאני רואה את הדיוקנאות שלו, אני אומר 

שאני לא רוצה לראות אפילו תצלום אחד נוסף כל ימי חיי. 

ד.ר.  האם אתה רואה קשר בין תהליך הקתרזיס, אולי כפי 

שהיה בדרמה היוונית הקלאסית, לבין פיתוח דמות?

י.פ.  כן, אבל לא כפעולת טיהור מוסרי, וברור שזהו סוג 

אחר של דיאלוג. אבל בציור, כמו בספרות ובדרמה,

אפשר להעלות דמות באמצעות דבר–מה פשוט כמו צבע,

או סיכול ציפיות. למשל, יש דימוי של שמלה בציור שלי 

ללא פגם בגן השושן: חניכה )1988, עמ‘ 92(. זו שמלה 

אדומה שנמצאת באמצע hortus conclusus - גן

ימי–ביניימי סגור, עם ורדים אדומים. באופן מסורתי,

שם יושבת הבתולה מריה, מוגנת על ידי חוחים. בציור

שלי יש רק שמלה אדומה, ללא הדמות הלובשת אותה. 

בציור אחר, הבתולה וילד )1998, עמ‘ 93(, שציירתי כמה 

שנים מאוחר יותר, היא לובשת שמלה אדומה אבל דמות 

הילד איננה.

ד.ר.  וכך, השמלה האדומה עצמה היא דמות.

י.פ.  השמלה האדומה והצבע האדום הם שחקנים 

בעלילות של שני הציורים. כל אלמנט בציור הוא דמות 

בנרטיב. אין אצלי בדים שסתם מסתתרים תחת מעטה 

של צבע. אם זה מצויר על מחיצה, המחיצה היא שחקן. 

ציפוי זהב יכול לשמש שחקן, בדיוק כמו דימוי של שמלה. 

האדום עצמו הוא דמות. דמויות מתפתחות בתוך כל ציור, 

ומציור לציור. זה מתרחש מתוך המתח שבין חומר ודימוי, 

האלמנטים של ההפתעה והגילוי שמשנים את מהלך 

העלילה. המתח הוא שהופך את המטפורה לפעילה, 

במקום שתהיה תיאורית גרידא. כל דבר בעבודה שלי, כמו 

בחלום, הוא התגלמות. צוות השחקנים שלי הוא אנסמבל 

דימויים חלומי!

ד.ר.  ומהי המשמעות של פליקס מנדלסון, או של 

המנדלסונים בכלל - דמויות ממשיות שמופיעות בעבודות 

ה“יודנפורצלן שלך“ )2002-1998, עמ‘ 99-95(? 

י.פ.  נתקלתי באנקדוטה היסטורית על אנטישמיות 

ביורוקרטית מגוחכת. ב–1769 חויבו יהודי ברלין לקנות 

פורצלן מאיכות גרועה, תוצרת מפעל כושל שהיה בבעלות 

המלך. אחד האנשים שהושפלו בדרך זו היה משה מנדלסון 

- אחד מאבות ההשכלה היהודית וההשכלה בכלל, שעם 

זאת חויב לרכוש קופי פורצלן. ליהקתי אותו ואת משפחתו 

כאלגוריה על תקופתנו. משה מנדלסון היה אדם רחב 

אופקים, משכיל, ליברל, וחשיבתו חרגה מדוקטרינות–גטו. 

חשוב מכך, הוא לא היה משיחי. רציתי להלל גיבור שניצב 

כניגוד גמור למגמות המשיחיות המסוכנות שאני מזהה 

בישראל וברחבי העולם.

טז



ד.ר.  אבל בחרת לתאר את פליקס מנדלסון כשהוא אוחז 

קנקן תה מ”יודנפורצלן”, ולא במגבעת הצילינדר שאמנם 

חבש כשפגש את המלכה ויקטוריה.

י.פ.  פליקס ירש את כלי החרסינה שלו מסבו האגדי. כלי 

החרסינה היו רוח הרפאים שלו, השלד בארון המשפחה, 

שהועבר מדור לדור. באופן שבו ארגתי את הסיפור הזה 

בקולאז’ים שלי, החרסינה היא לא אות קלון וגם לא אות 

כבוד. קנקן תה מטופש שרד, והוא מספר את סיפורה של 

פארסה אנטישמית ביורוקרטית. אבל מה שבאמת שרד הן 

עבודותיהם הנאורות של המנדלסונים. ה”יודנפורצלן” לא 

היה רק הרוח בארון משפחת מנדלסון; הוא היה גם אות 

הקלון של המלך פרדריק. 

ד.ר.  דיברנו על הגלותיות, אבל מה בדבר מושג הפליטות?

י.פ.  גדלתי כשסביבי סיפורי פליטים וחלוצים. אמי, נצר 

למשפחה ירושלמית ותיקה מאוד, הפכה לפליטה ב–1948, 

כשנאלצו לעזוב את ביתם. משפחתו של אבי בחרה להגיע 

לפלשתינה בשנות ה–20 של המאה ה–20 כדי לבנות חיים 

חדשים הרחק מן הפוגרומים הרוסיים. יש לי אמפתיה לכל 

מה שקשור בהגירה, פליטות וגלות. אני זוכר רגע ספציפי 

אחרי שאבי נפטר, כשאמי ואחותי ארגנו את אלבום התמונות 

המשפחתי. שאלתי את אמי מדוע יש רק תצלום אחד שלה 

כילדה. היא הסבירה שכל התצלומים אבדו כשמשפחתה 

ברחה מן הבית שלהם, שעלה בלהבות. הסיפור שלה הותיר 

בי רושם בל יימחה, משום שהוא סיפור על דברים שנעלמים, 

וגם על עולם הדימויים. 

ד.ר.  בעבודתך, אתה חוקר את היחס בין ישראל העכשווית 

לבין מצוקת הפלסטינים.

י.פ.  כן, אני חש אמפתיה לשניהם. ללא תחרות, מי סובל 

יותר. זהו הנוף המורכב שאני מגיע ממנו )ראו מאמרה של 

רותי אופק, עמ‘ לא(.

ד.ר.  במהלך שני העשורים האחרונים אתה עובד על 

ציורי הרשת המדהימים שלך, “גנים לעיר הגלובלית”, 

עם המוטיבים של השטיחים. למה אתה מתכוון ב”עיר 

הגלובלית” וכיצד מייצגים הציורים הללו רעיון זה?

י.פ.  הכותרת הגיעה מתוך החברות והשיחות שלי עם 

הרברט מושאן )ראו ראיון עם מושאן, עמ‘ לו(, שהוא גם דמות 

בפסל שלי דון קיחוטה חלק ב’ )1987, עמ‘ 189-186( - דמות 

שהופכת למציאות בתוך הבדיון של עצמה, ושעבורה 

ההבחנה בין מציאות ואשליה היא עצמה אשליה. בורחס 

אומר כי “המציאות - ספרד - הכניעה אותו, ודון קיחוטה מת 

בכפר מולדתו ]...[ מיגל דה סרוונטס לא האריך ימים אחריו”.2 

ד.ר.  אני זוכר שהייתם חברים טובים עוד לפני שהוא הפך 

למבקר האדריכלות האגדי של ניו–יורק טיימס.

י.פ.  בשנים המעצבות שלנו, אני עבדתי על הציורים השחורים 

, שמעולם  ת י ב י ט ר נ ת  ו ל כ י ר ד והוא עבד על ספר בשם א

לא ראה אור )ראו הטקסט של מושאן על הציורים השחורים, 

עמ‘ לח(. שוחחנו רבות על משמעות הנרטיב. אני דיברתי על 

מטא–נרטיב ועל האופן שהוא מעוגן באוצר מילים דתי. הוא 

חיפש את שפת המקום בתיאוריה האדריכלית. פעם דיברנו 

על ה”סגנון הבינלאומי”, ואמרתי לו שכילד חשבתי שה”סגנון 

הבינלאומי” הוא יריד עולמי ענקי שבו יש ייצוג לכל מדינה, 

ורק שנים מאוחר יותר הבנתי שהמשמעות של ה”סגנון 

הבינלאומי” היא שכל הערים המודרניות ברחבי העולם 

תיראנה אותו הדבר. הרברט נתן לי את הכותרת “גנים לעיר 

הגלובלית”. הסדרה משתמשת בקומפוזיציות של שטיחים 

אוריינטליים כדי לספר את הסיפור של הציור המודרניסטי, 

כמו ה”ניו–יורק סקול”. במזרח אין מסורת של ציור שמן כפי 

שיש במערב. הציור שלהם נעשה בשטיחים ובמיניאטורות, 

והיה לי מאוד מעניין לחפש דרך לשלב בין השניים. די 

בדומה לעבודה שלי עם שאהיד.

ד.ר.  בעיני, מה שמיוחד בחדרי הווילונות הוא האופן 

שבו אתה משתמש במטפורות ולוקח את הצופה לא סתם 

למקומות אחרים, אלא מעבר להם.

י.פ.  היה נפלא ללמוד משאהיד עד כמה המטפורות שלו 

היו לא רק קסומות אלא כמעט מכשפות: האהבה היא לא 

כמו אש. האהבה היא אש. היא תשרוף אותך. הצפרדע הופך 

ב )עמ‘ 174(  ר לנסיך. הטרנספורמציה היא מוחלטת. בשיר ע

הוא אפילו כלל מכשף בשיר עצמו!

מכשף נורא אחד, החבוי מאחורי וילאות,

ִהפנט את הזמן

וכך הערב הזה הוא רשת

הלוכדת את הדמדומים.

כעת האפלה לעולם תבושש להגיע - 

ולעולם לא יהיה עוד בוקר.

יז



בציור שלי ערב, )2008, עמ‘ 185-176( בחרתי בוונציה כזירת 

הזמן שקפא מלכת. קוסם על גונדולה משחרר ענן שחור של 

ציפורים על מנת לזמן את הלילה ולהתחיל מחדש את מחזור 

הזמן. מה שיכול היה להיות שלילי הופך לחיובי.

ד.ר.  בעבודה המתים הגיעו )2009, עמ‘ 165-154( אתה הולך 

בדרך רבת המצאות עוד יותר.

י.פ.  הציור מבוסס על סיפור האהבה הנכזב של ליילה 

ומג’נון, הרומיאו ויוליה של המזרח. הם לא יכלו להינשא 

משום שמג’נון נולד למשפחה הלא נכונה, והאובדן 

הטריף עליו את דעתו. כידוע, מג’נון בערבית זה מטורף. 

מיניאטורות מסורתיות מתארות אותו כמסוגל לתקשר 

עם בעלי חיים בלבד. ליילה מוצגת כשהיא יושבת תחת 

עץ וקוראת את מכתביו. בציור שלי, הדפים הלבנים של 

מכתביו נהפכים למצבות בוהקות, זירת סיפור האהבה 

ה ב ה א ה ת  ו מ ד ק ת הנכזב הזה. השתמשתי במודל של ה

של פרגונאר ]Fragonard[, ציור של גן שבו מתקדם

מהלך האהבה. הפכתי אותו לבית קברות שיש בו עצי 

דובדבנים בשיא פריחתם, אבל האהבה אינה מתקדמת בו 

לשום מקום.

ד.ר.  האהבה והמוות במסת הרפאים )2007, עמ‘ 75-68( 

שונים.

י.פ.  ביצירת המופת האחרונה של שאהיד, הרקוויאם שלו, 

“סוויטה ממוסכת”, הוא מתאר את אלוהים כמאהב בוגדני. 

אלוהים בוחר להיעדר. הוא נוטש, כמו כל מאהב מן המניין. 

הוא מקיים הבטחה אחת בלבד: להרוג אותך. אבל שאהיד, 

המשורר, הוא שאומר את המילה האחרונה. הוא גוסס, אבל 

רוחו לא נופלת. אובדן הוא המקור של כל שירה גדולה. 

ד.ר.  זה מה שלואיס הייד ]Hyde[ היה מכנה “המתנה”.

י.פ.  המתנה שהוא נתן לעצמו. בסופו של דבר הוא

מתגבר. כמובן ששאהיד קישר בין המילה האנגלית 

“להתגבר” - prevail - לבין המילה האנגלית לווילון,

.veil - צעיף או מסווה

ד.ר.  לבסוף, אחד הדברים המעניינים בתערוכה הזו הוא 

האופן שבו כל העיבודים הציוריים של שירים וסיפורים 

הופכים לחלק מנרטיב רחב יותר. זה כמו קבוצת שירים עם 

ליברטו - ולפתע יש אופרה.

י.פ.  בניתי את התערוכה באופן תמטי, יותר מאשר 

כרונולוגי. הרגש הוא שמוביל מעבודה לעבודה. למשל, 

במסת הרפאים יש דימוי של המשורר המת עם צעיף שחור 

המכסה את ראשו כרעלה ועם צילו השחור תחתיו, כשהוא 

עולה על גבי ענני שלג באופן שמזכיר את עלייתה השמיימה 

של הבתולה מריה. המשורר הוא הדמות היחידה בעלת 

הגוף השלם בציור הזה. כל שאר הדמויות מתוארות כצללים 

בלבד, כאילו הן נמצאות בחדר לצד הצופה ומטילות את 

צלליהן על בד הווילון. מאחורי וילון זה, העבודה הבאה 

היא המדונה העשויה פורצלן לבן ואוחזת בד ציור ריק או 

תכריכים. מי מהם ישמש כווילון או מסווה למי? אולי הצופה 

עצמו הופך לווילון החוסם את הנוף, אולי הוא הופך לרוח 

רפאים בתוך הנוף, אולי לצל?

ד.ר.  והיחס הזה כשלעצמו הופך למטא–נרטיב.

י.פ.  כן. הווילון הנודד.

הערות

1

Jorge Luis Borges, Dreamtigers, trans. Mildred Boyer and Harold 

Morland )Austin: University of Texas Press, 1964(, p. 93.

2

ם  י ל י ב ש ה ן  חורחה לואיס בורחס, “משל על סרונטס ודון קיחוטה”, ג

ם )תרגום: יורם ברונובסקי(, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1976,  י ל צ פ ת מ ה

עמ’ 22.

יח



יט

עבורי, הווילון הוא בד הציור. הוא לא אמור לכסות חלון. 

הוא אמור להכיל חלל של תמונה.

שפת ה«נדודים« של שאהיד הפכה לשירה ואותה תרגמתי 

לשפה שלישית – השפה הציורית – ללא מילים כלל. 

כל אחד מחדרי הווילונות הוא עיבוד לשיר אחר שלו. 

המצאתי מקום וזמן לכל אחד מהם, במה שעליה יעלה 

ויופיע השיר.  

]עמ‘ 53[

]עמ‘ 67[



“רש”י כפי הנראה קשר בין מושג הפרגוד ובין מושג הגוף 

בהיות ששניהם מתוארים כל אחד לעצמו ובהקשר שונה, 

אם כעמוסי נשמות אם כעמוסי כל מעשי יצורי אנוש”

, חביבה פדיה ר ו ב י ד ה ו ה  א ר מ                     ה

     סיפור/וילון

אני רואה את המתים של פטקין, כפי שסברתי שטבעם הוא 

כל ימי, הולכים ונרשמים על שמשה של ערפל, על דוק של 

תחרה, ניבטים אל החיים עם תבונתם שאין היא אלא ניסיון 

קפוא והמתנה, המתנה, המתנה, אין קוצב לאורכה.

*             

מוזר לי להגיד, ראיתי את הבבואות הללו בעת התהוותן, 

בשעת התרקמותן בלשכות הווילאות, נקבעות בתווך 

אוורירי, נפרשות בחלל משיש. גם אל מול צורתן המוגמרת, 

המוחשּות שהן אוספות זו מזו, בהתייצבן מנגד, שלמות, 

אוצרות התרחשות, הן שומרות על אותה תכונה של 

התקרבות, משמוש גובר לקראת היות, התעצמות אל 

עצמות, מושעית, על סף, כאילו דרוש להן רק מבטי כדי 

לשוב, מנין, לבוא מאן, מעבר החציצה הזו, מעבר עור, קרום, 

מסך, אם רק תישלח היד ותסיר, תסיט. ובאחת אני יודע 

שבהיעלמה של תנועת היד תימוג העבודה. 

*             

כי הווילאות של פטקין קיימים כתכלית עצמם רק מרגע 

שהם משמשים מצע להופעה של עלילה. אבל כיצד נעשה 

דבר מה לתכלית עצמו, כשמובנו מגיע מן החוץ?

         סיפור

ראשית אפוא הסיפור. אינני מבקש לתהות על סיפור מסוים, 

אלא להתחקות אחר עקרונות של עלילה.

*             

אפשר לטעון, בדרך של צמצום והכללה, שלכל תקופה סוגה 

ספרותית המיטיבה לתפוס את היחסים בין הוויה והתנסות 

בעבור אלה החיים בה, או מועלים במרוצתה באוב.

*             

נגיד, המודרניזם, באמונה שלו בלוגוס, או נצח, העומד 

מאחורי התופעות, או בשכנוע הפנימי, שניתן לגעת בהם 

מבעד חליפתו של החולף, ועבודת האבל הממושכת על 

העולם האבוד לבלי שוב, בשרייה ביקום של רמזים, הסוגה 

המובהקת שלו הייתה סיפור הבלש; בראשיתו הזעזוע של 

הפשע, הגופה, ואז התגייסותם של סוכני האמת.

*             

נגיד, הפוסט–מודרניזם, עם הוויתור על ההכרח, העליצות 

של מי שחי בנוף זרוע חומרי גלם שכבר הם מוצרים 

מעובדים, במנוסה מפני המערכות המטפיזיות, עם הניכור 

להן, סוגתו העליונה הייתה הסיפור הפיקרסקי, התזוזה 

מלאת הרהב בין פרקים שונים, הרפתקאות שמשמעותן 

תחומה בתחום ההרפתקה.

*             

נגיד, עכשיו.

*             

עכשיו?

*             

עכשיו, כשרק העכשיו ישנו, הצאצא של תודעה היסטורית 

מפלצתית, עולה על גדותיה מרוב עדות, ושל יכולת גדלה 

ומשתכללת של שחזור והקמה לתחייה, של זיכרון שאין לו 

משך, אפילו לא של התנסות, והוא שורה של מוצגים, של 

חוליות שהאני, שזה אך שוכנע שהוא פקעת של אקראי, 

משלשל להצדקת מופע ממופעיו.

*             

כמעט מיד סיפור הרפאים מציע את עצמו. הרי אחד 

מיסודותיו הוא התגנבות של תופעות מזמן אחד אל מארג 

המציאות של זמן אחר, ומרחב הרגש שמתכונן מן המתח 

בין השניים: אשמה, זעם עתיק, צורך בתיקון, תשוקה לצדק, 

סירוב לנחמה, פריצה של הדחקות.

*             

כי כן, לא פעם נתפס סיפור הרפאים כדגם המושתת על 

מחול החזרה של המודחק, בין אם רוח הרפאים היא תוכן, 

מקטע של ממשות מוכחש, ובין אם היא אופן, תוקפן של 

אמונות, נאמר, משלב עיצוב קדום של האני.

*             

אך בעידן של העכשיו, היכן שהכול מבקש להידחק אל 

ההווה באותה מידת דחיפות, באותה בהילות של קיום, 

הפערים בין הזמנים קורסים. המשך הדרוש לחזרתו של 

המודחק מתפוגג אט–אט. ובכל זאת, מה שאנו מבקשים 

לכסות, להפנות ממנו את המבט, בתוך הממדים של 

הפוליטי, האתי, האסתטי, נענה לאותם חוקים של הימצאות, 

של רדיפה.

*             

אילו יכולנו, אם כן, לדבר על נוכחות מתמדת של מודחק, 

איזה מחזה של רפאים היה נולד? כיצד היה מתגלם? עלינו 

להיחלץ מן הספרות, שבמיטבה היא אמנות של זמן, ולזנק 

מסת הרפאים

כ
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אל תווך המסוגל ללכוד את היחסים הטמפורליים בתוך 

מרחב וחומר.

         וילון

בשמות ו, משה, השלוח לדבר אל פרעה, אומר, “איך ישמעני 

פרעה ואני ערל שפתיים”. רש”י מעיר, “אטום שפתיים, וכן כל 

לשון ערלה אני אומר שהוא אטום... ערלת בשר שהגיד אטום 

ומכוסה בה”.

*             

ערלה ורעלה, שיכול האותיות מופיע בעברית הבתר–

משנאית. ואצל הרמב”ם. הוא מבטא, כמו שניכר מדבריו 

של רש”י, את יחסה של יהדות המקרא, המשנה, היהדות 

הרבנית, למסך, פרגוד, וילון, כאמצעים של אטימה.

*             

קודם הפרוכת, באוהל העדות, שנועדה להפריד בין קודש 

וקודש קודשים. אחר כך המסך, התוחם את חצרות המשכן, 

בין קודש לחולין, בין מעון האל ושנות נדוד במדבר.

*             

ועוד קודם, ההיגיון - העבריות, והיהדות בעקבותיה, היא 

דרך מחשבה, יחס לקיום, שבנוי על התבחנות שאינה באה על 

סיפוקה. מושגי הגבול, התחום, הסייג, הם יסודותיה, ובראשם 

הקו, האסור בחציה, בין טומאה וטהרה, ובין מינים של קודש.

*             

המסך, כרעיון, הוא אחד מדימויה השרירים ביותר של 

ההתבחנות, המוחשיים. ניתן לטעון שההלכה היהודית 

כולה, על דרך המשנה, היא אורחות חיים, נסיבות קיום, 

שהורחבו לכדי סדר מטפיזי. ניתן לטעון, שמשחר בריאתם 

התהוו אורחות חיים אלה על פי סדר מטפיזי נעלם. כך או 

כך, מסכת אהלות, למשל, מפשיטה את המסך מאריגותו, 

מיכולתו לתחום את חלל המוות ולהציגו, וקובעת אותו 

כעיקר חומרי העומד בין תחום אחד למשנהו. הוא מתאפיין 

בשתי תכונות, מביא או חוצץ. מוליך או ַחסם. אוהל, בד, 

צמרת של אילן, ספינה, ביחס לטומאה וטהרה, הם רק תרגום 

של מהות הגבול, אף פעם לא דברים בפני עצמם.

*             

לא בכדי רש”י אינו פוסח על הערלה. הסרת האטימה 

מן הבשר, הברית עם האל, היא גם סירוס. התקרבות אל 

נוכחותו תלויה בהתקדשות, בהיפתחות, המלווה תמיד 

בפגימה בארוס, בהכוונה שלו, ברציעה. יחסי האל–מאמין 

מיתרגמים ליחסי גבר–אישה. כך היא הינומת הכלה, 

שהמשנה מייחדת אותה לנישואי בתולה בלבד. החתן, 

המסיט אותה, נעשה אדון לעונג הבשרים של הכלה, 

לבתוליה.

*             

רשת סבוכה קושרת בין האיסור על התקנת פסל ומסיכה, 

ובין עקרון המסך היהודי. קביעת מבטו של האל בעיניים 

מוגדרות פירושו הגבלתו, ביטול של עיני החומר, הצלם, 

פירושו מציאות החדורה כולה במבטו. אבל מבטו השב 

של האדם חייב בכיסויים או סירוסים על מנת לעמוד בגילוי 

כבוד האל; נדמה שפורענות צפונה בקיומו. הוא מרסן אותה 

במסכים ממסכים שונים, עוצר בעד הופעתו, לטובת האדם.

*             

גם בעליונים, מצינו, פרושין החוצצין, וצדיקי הדור,

היורדים למרכבה לדרוש בגזירות וגורלות, שומעים את דבר 

האל - בת קול מאחורי פרגוד.

וילון/סיפור

זו התורה שנמסרה לי בילדות: בעולם היהודי יש תמיד פתח 

מילוט. תניא דמסייע לזה, תניא דמסייע לאחר. ציטוט וציטוט 

שכנגד, ובמקרי קיצון, הפרה שמבטלת הפרה אחרת. ציווי 

שגובר על איסור, או להיפך. 

*             

התלונה של משה אינה נשמעת בפעם הראשונה, כשהוא 

מכריז על עצמו כערל שפתיים. כבר עם ההתוודעות 

לשליחותו )שמות ד( הוא מוחה, ואנוכי כבד פה. אבל, אומר 

שם המדרש בשמות רבה, זו כוונת האל, שהרי בראו, ואילו 

חפץ לעשותו רהוט, שלם, היה עושה כן.

*             

הרמב”ם, קרוב לוודאי מליץ היושר הלהוט ביותר שידע 

העולם היהודי לשלילת תאריו של האל, לסירוב להשיגו 

בדמות גוף שהיא, גם יצר את תורת הנבואה המפורטת ביותר. 

לגבי דידו, משה לבדו הורשה להתראות פנים אל פנים עם 

האל. כל היתר נמצאו במדרגות פחותות, הופעת האל הייתה 

רק חשיפת היבט של ישותו, דיבור, תמונה מורחקת, משל.

*             

בין משה ובין האל מתנהל משחק של כיסויים רצוניים, 

המתאפשר ברווח הצר שבין הסתר הפנים המגונן ובין 

גזירת הערלות: משה מפציר שיותר לו לחזות; משה משפיל 

את המבט; האל נגלה אליו בכל כבודו; האל סוכך עליו 

בכפותיו. בין האל ונבחרו, ההיכרות עם המסך, הידע העמוק 

של עקרון המסך, מתי להפעילו, הוא עקרון מכונן של שיח 

התגלות בכל ממשותו.



כב

*             

אותה תבנית שיחה היא השלד של סיפור הרפאים המרחבי, 

בחומר. העלילה היא משקל שכנגד למצע שלה, הווילון 

מסרב לתפקידי ההבאה והחציצה שהוא מצווה להם. אבל 

ערלת הבד, בהתעקשה על אשליית שיקוף, ייצוג, בשאיפתה 

להיות דבר, מתנגדת בתורה למחשבה הפיסולית - המבט 

המצועף, הדימוי על סף ההינדפות או ההתמחשות, 

המודחקים הנוכחים, שבכל עת ניתן לחמוק מהם, או 

להישיר אליהם עין. 

*             

כך - עמידה בטבור של זמנים משותקים. זה מצב הצופה, 

מצבי שלי, בלב לשכות הווילאות, תעייה בין יחידות של 

התרחשות עצורה. פה, אביו של פטקין ואחד הלהבים של 

מרכז הסחר העולמי מעליו )עמ‘ 41-38(. שם, הדים מבליחים 

וגוועים של שירה. פה, קוסם מצווה על הזמן לידום. שם, 

פליטים בני דורות שונים, יהודים, פלסטינים, מרודפים, 

המיטלטלים שהצילו )עמ‘ 117-112(, כבודת הזיכרון שיישאר, 

התמונה שלהם שתיוותר לרדוף. לא ניטל מהם ההקשר של 

הנסיבות, התולדה של פליטותם. ובכל זאת, בציפוף הזה, הם 

הופשטו לכדי מושג אחד, חסר גיל, של פליטות.

*             

אולי ההתפשטות שלהם ממחלצות של נסיבות ותולדה, 

עירום הנפש שנייחס להם, או התגברות השלטון, התגברות 

האהבה, שהיו להם בעודם חיים, או שמא בהייתם מן המקום 

האחר אל תוך זמננו; המתים שלנו, תחת מעטה הזכוכית, 

מבעד למשיחות הלכה, צוברים נפח וממשות, ידע ותביעה.

*             

אני זקוק למשך על מנת למסוך מובן במשפטים הללו.

*             

ואנו שרויים בפתח העידן שבו זמן עובר, זמן יעבור, אבל משך 

לא יהא עוד. 

*             

ביני ובינו הלשכות של פטקין. 

                                                        שמעון אדף



כג

עבורי, אינטימיות היא חופש. החיבור בין הפנמת

תהליך היצירה והאינטימיות של המגע האנושי

בונות את האינטליגנציה הרגשית בעבודות. 

תמיד האמנתי שגם המחשבות המופשטות ביותר

נזקקות לאובייקט לשם קיומן. אחד הדברים שאני

תמיד שואל את עצמי הוא, לכמה גוף בכלל נזקקת

עבודת אמנות על מנת להתקיים ולהעביר את עלילתה.

הציפור הנכחדת כגביע ביצה חלול.

]עמ‘ 89[

]עמ‘ 101[



מדונה וילד בשבעה צעיפים

אדמה, הלוא זה מה שביקשת:

לקום אי נראית בתוכנו?
ו )מס‘ 9(1 נ                 ריינר מריה רילקה, אלגיות דואי

זו המדונה שלך?

בבוקר אביב אחד, לא מזמן, נסעתי עם יזהר פטקין לפרבר 

פריזאי הידוע בזכות הפורצלן שמיוצר בו. 

“אז זו המדונה שלך?” שאל ברונו, היוצק המשופם. 

שאל שולייתו החיוור. 

שאלו העולים והיורדים במדרגות בית החרושת 

של סברה ]Sevres[ והורו לי להתפשט באולם של אלים 

שבירים, עירומים, מכונפים. אבקנים לבנים חגו באלומת 

שמש, הברושים זהרו בחוץ ואור התכלת הרך הלך ונפסד 

ככל שנעטפתי בעוד חיתולים של גבס. רכות הבשר, 

פשטות הגבס, שבירות הפורצלן, חיתול מגלה, חיתול 

מסתיר. איזה נשל נחש יספר על אובדן הגוף החסר? על 

הגוף העתיד לבוא? 

זו המדונה שלך!

הנה היא/אני. מבטה מופנה כלפי פנים. צווארה מתוח, 

כתר ראשה מושט לאור, גווה זקוף כמיתר שטרם נצבט, 

אבל עוד רגע יפיק צליל שכמותו אוזן אנושית לא שמעה. 

או שיישאר דרוך לנצח ב”עדיין לא” וב”כבר לא”. היא 

שלווה בין צמד ֵאימות, במקום ששוכנת בו האמנות. מבט 

מופנה פנימה. היא שקטה. ירכיה כבדים, יציבים כצוק 

ההימלאיה שמקירבו השחור נולדה אלת הזמן והחורבן 

קאלי. במחולה האיום, קאלי ניצבת על גופו הדומם של 

בן זוגה הלורד שיווה. המדונה מחוללת ללא ניע, ניצבת 

על קופידון מובס. שבירה כנערה ובלתי ניתנת לפירוק 

כחישוקי הזמן. זרוע דקה אך יציבה מושטת הצידה. 

התנועה שלה היא המשך טבעי לזו של התיאוטוקוס 

)מולידת האלוהים( מוולדימיר, האיקונה הביזנטית בת 

המאה ה–12: יד אחת סומכת תינוק, יד שנייה מצביעה על 

גילגול הלוגוס בישו. מילה מתגלמת בבשר, דימוי באיקונה. 

כעת, היא מערסלת בחיקה את נוכחותו הכפולה של 

האין, נוהרת ובטוחה כשערה מתוחה בין חשכה לחשכה. 

בחיקה, נרפה הפורצלן הקשיח ומבעבע ומוותר לחיתול, 

למצע הקעור - שמיכת עננים מנחמת. 

היא דרוכה ומבטה מופנה אל היעלמותה, היעלמות 

התינוק, היעלמות החומר שבתוכה, גם אם שמה מאטר/

matter. ריקה כלבנה במלואה, גוף הפורצלן שלה הוא 

תשליל. ועם זאת - קיומה בין אדמה לשמים מוחלט.

היא שותקת כמו הילד, שתהינו לרגע לאן נעלם אבל הנה, 

הוא מובס, לא - מוקרב, תחתיה. המדונה מביטה פנימה 

ורואה מרחבים מעגליים של זמן. היא יציבה כהר.

שלווה כאגם קרח. רק בוהן רגלה הימנית מתייהרת, 

מחוללת, מתירה לעצמה להינתק משורש בפיק–ברך אחרון 

כזכר למעשה האהבה... מה הפלא, אם כן, ששם הרך 

 Amour Menacant הנולד בלידה לא טבעית תחתיה הוא

(2, שאותו היא רומסת כדי להסותו, ת מ י י א מ ה  ב ה א (

שלא יפלוט חצי דבר על מעשה האהבה עם אלוהים. 

להיות יכול והיכולת לא להיות

בפתח מאמרו “על הפוטנציאליות”, מצטט ג’יורג’יו אגמבן 

]Agamben[ מזיכרונותיה של המשוררת אנה אחמטובה 

שמסבירה איך נולדו שיריה. זה היה, היא מספרת, ב–1930, 

כשעמדה במשך חודשים בתור מחוץ לכלא בלנינגרד כדי 

לשמוע חדשות על אודות בנה. עשרות נשים נוספות עמדו 

בתור, ויום אחד זיהתה אחת מהן את המשוררת המפורסמת 

ושאלה אותה: “את יכולה לדבר על זה?” אחמטובה שתקה 

לרגע ואז בלי דעת מדוע ואיך, ענתה: “כן, אני יכולה”.3 לא על 

שום היותה משוררת מוכשרת שיכולה לדבר על המצב הזה, 

מפרש אגמבן, אלא משום שנקלעה לרגע שתובענותו היא 

המוחלטת ביותר. ה”אני יכולה” הזה אינו מציין דבר, ועם 

זאת הוא מציין את “החוויה המרה והקשה ביותר שמזדמנת 

לנו, חוויית הפוטנציאליות”.4 וזו התגלית המצמררת שאגמבן 

מוצא אצל אריסטו: פוטנציאליות אינה רק יכולתו של דבר 

מה לפעול או להיות, אלא גם יכולתו לא לפעול או להיות. 

לא מדובר רק בהיעדרו של דבר מה, אלא בנוכחותו ובקיומו 

של ההיעדר. רגע מעין זה עובר דרך הבד הריק בחיקה 

של המדונה. עובר על המדונה בלי הילד. “אני יכולה”, 

היא אומרת. אני אומרת. האדם, אומר אגמבן, שכח איך 

לא להיות יכול. “בני האדם”, הוא כותב, “הם בעלי החיים 

המסוגלים לאי–היכולת של עצמם”. אולי כאן נעוץ קיומו 

של אי–קיום הילד. אולי זהו הריון שמסוגל לפוטנציאליות 

שלו לא להוליד. ואולי הצאצא לא “עדיין איננו”, אלא “כבר 

איננו”, כמו בנה של אחמטובה שלא שב, זה שהיא מהלכת 

מחדר לחדר ומבקשת אחריו בעריסתו הריקה, אבל מלאכים 

לקחוהו והיא שואלת: 

כד



הּו,  ְך ַהָׁשחֹר, ַאֵיּ “ֵאי ַיְלֵדּ

ַחת ָלְרִדיד?  ה ִמַתּ ָכה פֹּ ֶׁשָבּ

ַמה ּיֹוַדַעת ּוַמה ַאְתּ זֹוֶכֶרת 
ִחיד?”5 ָטן, ַהָיּ ן ַהָקּ ַעל ַהֵבּ

האיקונה והכלכלה

ביום שמש אחר, באביב אחר, יצאנו להלך בוונציה, יזהר 

ואני, מגשר האנחות, שממנו יכלו הנידונים למוות להשקיף 

על עירם, דרך ביתה של פגי גוגנהיים ועד כיכר סן מרקו. 

עוד אנו משננים בחולמניות את שמות כלביה המנוחים של 

הגברת גוגנהיים, שולף יזהר מציקלונו עותק של ספר מאת 

 , ה נ ו ק י א  , י ו מ י מארי–ז’וזה מונדזאין ]Mondzain[ בשם ד

ן  י י מ ו ד מ ה ל  ש ם  י י ט נ ז י ב ה ת  ו ר ו ק מ ה  : ה ל כ ל כ

, ומצהיר: “הנה! כאן הכול מוסבר. כל המערכת  ו נ נ מ ז ן  ב

שאנחנו חיים בה... המערכת הכלכלית, שנשענת על דימויים, 

התחילה בפתרון הביזנטי לאיסור על עבודת אלילים!” 

בכל יצירתו חיפש יזהר פטקין ביטוי איקונופילי

לאיסור הצלם היהודי - צומת שיסתתר בה - מעוצמת 

שערורייתיותו - הגלוי, בה–בעת שהנסתר יתגלם בצלם. על 

גשר האקדמיה נמצא בדל של הסבר. בעוד אנחנו נשענים על 

המעקה בשמש החיוורת, התחוור לי, שהרחק מן הפולמוס 

היווני על אודות הקיום והשפה, אבל לא הרחק דיו, התרחש 

הפולמוס הנוצרי בנוגע לדימוי ואיקונה. בביזנטיון, בתקופת 

המשברים האיקונוקלסטיים של המאה ה–8 והמאה ה–9 

לספירה, נוצרה מערכת מחשבתית שבה הפכה האיקונה 

לדימוי, מה שבמערכות סמיוטיות הוא הסמל לסימן.6 

וכשאבות הכנסייה קבעו כי הצלם ייוותר נסתר והאיקונה 

תהיה גלויה - הם הצילו את הדימוי מעוון עבודת האלילים 

וטוו את הקשר המסתורי בין icon ל–oikonomia. המילה 

oikonomia אצל טובי המתרגמים של אריסטו מתוארת 

חליפות במונחים של: “התגלמות, תוכנית, מגמה, מינהל, 

השגחה, אחריות, חובה, פשרה, שקר או תחבולה...”.7 כל אלה 

מתבלים את הדיונים הראשונים בייצוג האלוהות כאיקונה, 

שמתחילים בכתובים, כשאלה כלכלית. מכאן ואילך, כלומר, עד 

עצם היום הזה, פועל בדמיון המערבי כבשן פלאי של כלכלה 

אלוהית, שתכליתה הושעת האנושות. בדומה למושא התשוקה 

הפרוידיאני, שנותר לנצח חסר או חלקי, גם האיקונה נידונה 

אל מול רמות שונות של העדר וכינונה מושתת על מסכת של 

היעלמויות ושיאן בהתגלמות ישו בבשר.

 בתהליך של יחס חליפין כלכלי, לאלוהים יש צורך בבן, 

לבן בכנסייה, לכנסייה בכוח וכן הלאה. לפיכך, מפגש פנים–

אל–פנים בין אדם לאלוהים, כפי שהוא מתקיים בברית הישנה, 

לא אפשרי עוד. מכאן - הכלכלה, שמונדזאין מזהה אותה 

כ”מושג ריק” או “מושג שלילי”,8 תשרת להפיכת ריבוי שמותיו 

של האל לנראים באמצעות תחליפים.9 במרכז כל אלה, כמו 

במרכזה מבטה של המדונה - שאלת הריקות וההיעלמות של 

אלוהים: “האיקונה הוגה בנו”, כותבת מונדזאין, “ובתורה, היא 

הופכת למבטו של אלוהים על בשרו של ההוגה ]... האיקונה 

היא[ מבנה יעיל של החסך שהמודל האלוהי של כל כלכלה 

ביטא באמצעות ה-kenosis )ריקות( של ההשמדה”.10 

“אתה רואה?” אמרתי. “שנים שאנחנו מנסים שתיקה 

והיעלמות בהתאמה ומקווים לנס, אולי המדונה הזו תפיק 

מין קול דממה דקה וצלם ערפילי”. “לפחות הרחם שלה ייתן 

משהו”, אמר יזהר, “כבית חרושת לאיקונות”. 

תחתינו, העמיקו המים בירוק ובבואותיהם של ארמונות 

האירו את עכרוריותם. מנגד: סנטה מריה דה–לה סאלוט 

- כנסיית הברוק שרוב רובה איזכורים למוות השחור. 

מצחיק, מכיוון שהאיקונוקלסטים הם שיצאו כשידם על 

התחתונה במשברים האיקונוקלסטיים, לא נותר מהם הרבה 

זולת פרודיות ושקרים. המסכנים הפסידו פעמיים - ניפצו 

והתנפצו. כשאני מגיעה לארץ אני מאבדת את הספר וקונה 

אחר תחתיו. למרות כל האמור לעיל. 

סלומה/שלומית

ואי אפשר להתעלם )כשעוסקים בהיעלמות( מן הריק ומן 

המוות, שחוברו וחברו לאישה מקדמת דנא. כמה מתמטיקה 

תועלה כדי להקביל בין אישה למוות, בין רחם לקבר,

womb/tomb. כמה תפלצות–אם למודות כליה ילדו

אותנו: חווה, מדיאה, דמטר, מדוזה, סופיה, אם להזכיר רק 

חלק מהן. ורק קאלי השחורה - בת זוגו של שיווה - בת 

ההימלאיה שלצווארה מחרוזת גולגולות ולנגד עיניה

שינוי, מייצגת לא רק חורבן אלא גם ישועה, גם ברהמן

)אמת( וגם הרס. 

כשישבתי בבית החרושת לפורצלן, מתחת לצעיפי 

הגבס, חשבתי על בת–שמי סלומה, שהרי זה שמה היווני 

של שלומציון אלכסנדרה שעל שמה אני קרויה. ומשם, 

על סלומה/שלומית של אוסקר וויילד, שמסרבת להיות 

דומה ללבנה, כלומר, מסרבת לקבל על עצמה את ריקותה 

ולהסתפק בשיקוף אור הזכר השמש. נכון - שמה של הנסיכה 

שביקשה את ראשו של יוחנן על מגש של כסף כי לא הביט 

בה ולא השיב לה תשוקה - מוזכר לרוב בנשימה אחת עם 

המסרסות הגדולות של ההיסטוריה, אבל סלומה/שלומית 

כה



הייתה מן הבודדות שהתגרו בדיכוטומיה המעייפת של 

הזונה/הבתולה. כל הדמויות במחזה של וויילד, עד אחרון 

העבדים, מדמות אותה ללבנה. אבל בעוד סלומה מתבוננת 

בלבנה ורואה בה בתולה זכה ש”מעודה לא הפקירה עצמה 

לגברים, כמעשה האלות האחרות”,11 הורדוס המנסה 

לפתותה מדמה אותה לזונה מטורפת: “מוזר הוא מראה 

הלבנה הלילה. דומה היא לאישה מטורפת. אישה מטורפת 

התרה בכל עבר ומחפשת לה מאהבים. גם עירומה היא. 

כולה עירום ועריה. העננים מבקשים לכסות את ערוותה. אך 

היא ממאנת. לעין השמים חושפת היא את מערומיה. בטוחני 

כי מאהבים היא מחפשת לה. האין היא סובבת כאישה 
שיכורה? למטורפת דומה היא, לא כן?”12

גם כאן, כל הגלוי נעלם והנסתר מתגלה. את ההשתקפות 

לא ניתן לראות כי המשקפת שקופה. אור הירח, תשוקת 

הבשר לאיש הקדוש, תשוקת הבתולה לאלוהי, כל אלה 

נזילים, מתעקשים לנוע בסחר חליפין תמידי, סימלי, אל מול 

הריק הבראשיתי. כמו סלומה, מבקשת גם המדונה ריבוי 

ולא דיכוטומיה. לא עוד בתולה או זונה, אמא או ילדה, מושא 

התבוננותו של הורדוס או אי–ההתבוננות של יוחנן, הרה או 

עקרה, אלא חרמש דק בשחר, שקו מתאר שקוף ומעוגל מקיף 
אותו כ”צל של ורד לבן בראי של כסף”.13

הבד הבתול

קודם היה גוף. אחר כך תבנית ששוללת אותו, ושוב גוף, גם 

הוא חלול, על גבי גוף חלול נוסף, הפעם - מלאך, ובד ריק. 

כמה רמות של שלילה כדי לשלול גם את הבדידות? מבטה 

מופנה כלפי פנים. חומר פריך אבל איתן. היא מלאה למרות 

שאין בה דבר. הנה הבד הריק שאליו שואפת האמנות להגיע. 

אותו בד שראשיתו במגבת של ונוס ואחריתו בחיתול הריק 

של ישו. זה העמוד הריק שכל סופר טוב מבקש להצליח 

לכתוב. המחבר של רולאן בארת ]Barthes[ שמבקש למות. 

או זה של מוריס בלאנשו ]Blanchot[, שמבקש להימחק 

כדי להגיע “ל”ריק” של היצירה שהוא נוכחותה לעצמה 

בקריאה”.14 סיפור היעלמותה של הספרות לתוך הלילה 

שהוא הספר, “השתיקה וחוסר המעש של הספר, כאשר, 

לאחר שהכול נהגה, הכול שב לשתיקה שהיא לבדה 

המדברת...”.15 ואביטל רונאל ]Ronell[ הוסיפה: ספרות 

ש”חובשת את פצע היעדרותה”16 באמצעות חיתול. שמיכה. 

תחבושת. מגבת. בד. כל אמנות גדולה היא קנוטית, של 

ריקות, אומרת מריה–זו’זה מונדזאין: “הקו, האין, גופה
של הבתולה”.17

החיוך

אני זו הנגרעת הנעדרת שמדברת. וזכר צילי מוכפל ומועמק 

בריקות הבד בחיקה של הבתולה וילד )עמ' 91-88(. ועם זאת, 

שילוש ההיעדרויות: גוף, ילד, אהוב אלוהי - הוא שמעניק 

לה נוכחות מסחררת של אף–על–פי–כן. חסרת משקל, 

מערערת שיווי משקל. וכך, מייצרת שתיקתה שבתורה 

משתיקה את שתיקת קופידון, מין סחרחורת שלווה, 

חוצפנית כשקט שמגלה על פי תהום, זה שהחליט לקפוץ 

ומגלה להפתעתו שהוא לא נופל, אלא דואה, כי הסגיר עצמו 

לככאיות שבגוף רוקד, שבשבירות האבן, שבבדידות הברוש, 

שבמלאותה של הלבנה. המדונה עם ילד, בלי ילד, גם היא 

החיה שמסוגלת לאי היכולת של עצמה. זה בדיוק מסוג 

הדברים שמותח חיוך דק, כמעט בלתי נראה על פני המדונה. 

רק בזוויות מסוימות ניתן לראותו מתחת למבט מופנה כלפי 

פנים, מבעד לברק הערפל החלבי של עורה. 
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מטפורה מעניקה לרעיון גוף – מחפצנת אותו.

רגשות ומילים הם אובייקטים: גם אם הם בני חלוף,

יש להם נפח ומשקל, הם עשויים חומר. שקיפות

החומר היא סוג של אושר.
]עמ‘ 121[



חמורו של משיח

מעטים הם הביטויים והדימויים, שהשינויים שחלו 

במשמעותם לאורך השנים יש בהם משום אספקלריה

רבת פנים כל כך למהפכת ההיסטוריה והתרבות היהודית 

כמו האייקון “חמורו של משיח”. שלל פנים היסטוריות

אלו - מהארציּות התיאולוגית המקראית ועד לתפיסות 

משיחיות אפוקליפטיות ומניפולטיביות, שבלעו את רּובה

של האורתודוקסיה בישראל - מתנצנצות בעבודתו של

יזהר פטקין חמורו של משיח )2007-2003, עמ' 121-120(. 

היכרות עם שלל הפנים הללו המהבהבות ביצירה מאירה 

ומבהירה את הקיום הישראלי והיהודי הרחב בהרבה

מתל אביב של ימינו. 

ראשיתו של הדימוי והתפיסה “חמורו של משיח” נעוצה 

במקרא, בספר זכריה, שם מסופר על מלך גואל שהוא “עני 

ורוכב על חמור”. הרעיון התיאולוגי פשוט וברור. האל עתיד 

למשוח כמלך ישראל הגואל לא בן מלכים עשיר הדוהר על 

סוסים ומרכבות - אלא אדם פשוט וצנוע שכל כוחו בא לו 

מהאל. עולם יהודי וכללי שלם, ממושגי החסידות על “הצדיק 

הנסתר” ועד לתפיסות סוציאליות ומהפכניות, הושפע 

מהאייקון המקורי של “חמורו של משיח”. נבחר האל הראוי 

לשלוט בעולם הוא דווקא הפשוט, הצעיר, העני והנחבא אל 

הכלים. כך בדיוק נבחרו דוד, הבן השביעי והצעיר, ושאול 

שחיפש אתונות. 

החמור לוהק לתפקידו המשיחי בגלל פשטותו ובגלל 

הימצאותו גם אצל העניים ביותר. מול אזהרת הנביא שמואל 

לישראל, שיביאו על עצמם מלך שירבה סוסים, ִירדה בהם 

ויחמוס אותם, בא “העני הרוכב על חמור”. מול הסוס היהיר 

הובא החמור הנתפס כסבלן, עניו, מסור ועיקש. כשם שממול 

ארמונות קיסריה ואקירוב עמדו מראש צריפי יצחק בן צבי 

ודוד בן גוריון. בדמות זו בדיוק התלווה החמור אל ישו 

במסעו לירושלים. לא בכדי שרתה על כל ההגות המיוחסת 

לישו, כנביא ומועמד למשיח, תפיסת העולם שלפיה “רק 

הענווים ירשו יה”, ו”נקל לגמל לעבור דרך קוף של מחט 

מלעשיר לבוא למלכות השמים”. 

אלא שדמות החמור עברה שינוי חד. יחד עם החורבן, 

הגלות ותהפוכות ההיסטוריה, מעונה ורחוקה משאיפותיה, 

חדרו לעולם היהדות תפיסות אפוקליפטיות רבות, שבהן 

מקום עצום לדרמה קוסמית בין האל, האדם והשטן;

דרמה שבה כוחות השטן עומדים מול האדם כל הזמן. 

לרום פסגת משרתי וסמלי השטן עלי אדמות הועלו לאחר 

כבוד - הנחש והחמור. 

הנחש, שהפחיד את האדם מראשית ההיסטוריה, הפך 

במיתולוגיה היהודית - שממלאת את ספר הזוהר ועוד קודם 

לכן - למי שקיים יחסי מין עם חווה. מיחסים אלה נולדו 

ה”גויים” כולם, ומשום יחסים אלה הגויים מזוהמים ואינם 

כלל אדם באמת - תואר שמגיע רק ליהודים, שהם בניו של 

האל והאדם הראשון ולא בני הנחש. 

מילא הנחש המפחיד, אבל החמור? מדוע הפכה חיה 

נאה, יפת עיניים ואוזניים זו למסמלת סמאל, לוציפר, השטן? 

עובדה אנטומית אחת עמדה לרועץ לחמור. הוא בורך באיבר 

מין גדול במיוחד. בזקפתו מגיע האיבר עד לארץ. ועבה מאוד 

הוא האיבר. גדול איבר החמור עשרות מונים מאיבר הפר, 

שאותו גידל האדם ושגדול בהרבה מהחמור. וכך, דווקא 

פשטותו ומציאתו של החמור כמעט בכל בית שימשה כנגדו, 

משנבחר לשמש כמשל לאיומי המין האורבים בכל פינה. 

מהפך התחולל אפוא. המין במקרא, שזכה ליחס טבעי 

הנע בין התפעלות לתפיסות של שליטה גברית, ועד

לכאלו המכירות ומעודדות אף את העונג הנשי כמו בשיר 

השירים - הפך דרך התיאולוגיה היהודית המשתנה וכן 

בנצרות מראשיתה לעניין מגונה, מאיים ואף שטני.

כך, למשל, עלה בגורל בלעם ואתונו בפרשנות 

הקאנונית. בלעם בתיאולוגיה היהודית נחשב לחכם עצום. 

“ממשה )רבנו( עד משה )הרמב”ם( לא קם כמשה” - בישראל 

לא קם, אך באומות דווקא קם. בלעם היה שקול בחוכמתו 

ובכוחו למשה, אך לרע. אך גם חכם זה לא היה מלא כוח 

לפני - שלפי הזוהר הקדוש - קיים בכל פעם יחסים עם 

אתונו וכך משך עליו את כוחות הטומאה. לא רק ביהדות.

גם באחותה הצעירה, הנצרות, הפך החמור למסמלו 

ומשרתו של לוציפר. בחגיגות האחד באפריל - חג השוטים 

וההיפוך - היו בכפרים ובמנזרים רבים הופכים את החמור 

לכומר ליום אחד, ומיסות חמורים לא מעטות נכתבו.

בתוך המהומה הזו עזרו לתיאולוגים היהודים, כרגיל, 

ידידותיהם האותיות. הינריך היינה התייחס ליהודים כמי 

שחיים בספר. הריהם ונהרותיהם בנויים ממילים ומאותיות. 

להבדיל מהעולם הפיזי, על האותיות הסמליות הייתה 

ליהודים, גם בגלות, שליטה. וכך, בכוח סיכול האותיות הפך 

החמור למסמל החומר הנחות, השפל ואף השטני.

וכך, רכיבת המשיח על החמור הפכה במקום אקט 

סמלי של צניעות והליכה משותפת של השניים למלחמה 

קוסמית, שבה משתלט המשיח הרוחני על החמור החומרי 

מסמל הרוע השפל בעולם. כמו בפתיחת המקרא, שם “על 

פני תהום” מסמל את ניצחונו הקוסמי של האל על תיהמת, 

האלה הבבלית, כך רכיבתו המכניעה של המשיח על 

החמור. זאת, כהמשך לפרשנות שלפיה מתייחד היהודי 

מה”גוי”, בכך שכשהגוי רוכב על החמור שולטת בו חומריות 

החיה, אצל היהודי כוחו הרוחני מאפשר לו לשלוט בחומר 

הנחות שליטה גואלת. 
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“חמורו של משיח” נכנס כביטוי מעצב להיסטוריה 

התיאולוגית בנצנוצי הזהר. הרעיון כאן היה מהותי וחשוב. 

ככל שרבו קשיי הגלות ואורכה - כך התעמקה והשתכללה 

תמונת המאבק עם כוחות שטניים רבים. וכך הוכנסו 

למחשבה הדתית זמני אפוקליפסה רבת פנים כמבוא 

לגאולה, שהם שלב הכרחי בדרך. דור הפריצות, המרידה 

באל והחומרנות, שחייב להופיע ולהיהרס כתנאי הכרחי 

לגאולה, כונה דור “חמורו של משיח”. 

כאן נכנס לתמונה - ובאופן מכריע - התיאולוג החשוב 

ביותר של הדורות האחרונים - אברהם יצחק הכהן קוק. 

הגותו של קוק יצרה מיתוס, שעבר מקבוצה קטנה והפך 

למיתוס מכונן, המשפיע ומעצב את תמונת רובה של 

האורתודוקסיה בישראל ודרכה מוביל בישראל בכלל. 

כמו רבים מרבני הדור עמד הרב קוק מול שאלות 

הדור. איך להסביר את השילוש הבעייתי - רדיפת היהודים 

החדשה יחד עם האסון של מלחמת העולם הראשונה 

ועליית הגזענות והנאציזם )הרב קוק כתב עוד לפני השואה(; 

את הִהתחלנּות שהביאה אסון דתי בעיניים אורתודוקסיות; 

ואת הגאולה בפועל - הדומה לגאולה המציאותית שהיא זו 

המובטחת אצל הרמב”ם, בכיר הפוסקים בתחום - אך נעשית 

בידי חילונים, אפיקורסים, בועלי נידות ומחללי שבת?

הרב קוק יצר מיתוס, שבמרכזו השימוש המכריע 

במושג “חמורו של משיח”. לפי הרב קוק, החילוניות אינה 

עונש ואפילו לא חטא - היא חלק מתוכנית אלוהית הכרחית 

ונרחבת. חמוש במושגי הצמצום הלוריאני הבהיר הרב קוק 

שכוחו החומרי של היהודי - בעיקר הגבר היהודי - נחלש 

בגלות. וכשם שלשם בריאת העולם, לפי קבלת האר”י, 

הכרחי היה השימוש בחומר הנחות - שעליו הזריח האל

את אורו האלוהי - וכתוצאה משפלות החומר הגיעה 

שבירת הכלים, שלא עמדו באיכותו של האור - כך,

לצורך בריאת גאולת היהודים בהיסטוריה היה הכרח 

ביצירת החומר היהודי הנחות. החומר ההכרחי הזה הוא 

הציבור - החמור - החילוני. החמור החילוני יועד על פי 

המיתוס התיאולוגי הקוקיאני, המבטא כמובן את רצון האל, 

להיות זה שביכולת כוחו ואונו החומרי להקים קיבוצים, 

לבנות, להילחם, לבסס ולרשת את הארץ. 

ואז, לפי המיתוס הקוקיאני המעצב, אמור להגיע תורו 

של הרוכב הדתי, שלמענו נוצר הכול. כמו האל שהזריח את 

אורו על החומר הנחות, כך יגיע בהכרח תורם של הדתיים 

לאחר התבססותה של המדינה החומרית - להשתלט, 

לרכב עליה ולכוונה לפי אורם. מיתוס “חמורו של משיח” 

הקוקיאני צפה הכול. החמור החילוני אמור היה לפיו 

לנסות למרוד בידיים הדתיות המכוונות אותו לכיבוש, 

התנחלות וגאולת הארץ - באירוע שיהווה את שבירת 

הכלים. אלא שאז יתעצם הכוח הדתי, ידכא את המרד בכוח 

וישתלט, כפי שאכן אירע לפני ואחרי שלוש היריות בכיכר, 

שהייתה עדיין שייכת למלכים.

תפיסה קוקיאנית זו הפכה להיות העיקרון המארגן 

בפועל של התפיסה האורתודוקסית בישראל, ודרך 

השפעתה המכרעת על השלטון עברה להוביל ולהשפיע 

על ישראל כולה ועל האורתודוקסיה היהודית בעולם. 

אין המדובר רק ברבבות הרבות שממלאים את עולם 

ההתנחלויות המשיחי, ולא רק בעולמם של רובם המכריע 

של הדתיים והחרדים, שקיבלו עליהם בפועל את התפיסה. 

ממשלת ישראל מנותבת למעשה גם היא בדיוק לפסיעות 

בנתיב הזה.

עבודתו של יזהר פטקין היא סוג של ניגוד משלים 

ד )1939( של יצחק דנציגר, המוצג במרכז מוזיאון  ו ר מ נ ל

, עבודה המנסה להיות  ד ו ר מ נ ישראל המחודש שבירושלים. 

ילידית, בנויה מסלע, מוצגת בעיר שמבטאת אמונה תיאולוגית, 

מיתולוגית, חסרת ספקות ומוחלטת.

לעומתה, העבודה חמורו של משיח של פטקין כמו 

נוצקה למען מוזיאון תל אביב לאמנות המחודש. עם אשכי 

ענק במקום האיבר המדובר שהביאו לצליבה, כדמות 

שפותחת את המסתורין של הגשמת האל עם הכרובים 

שבארון ה’ שבמקדש, עם פאר חילוני שמעבר לכל סדיני 

הפרוכת, עשויה מהחומר הפלאי המיתי והשביר, שנופח 

בגלות בדרום צרפת, במחוזותיו של רש”י שבין אשכנז 

לספרד, מוצג ליד הכיכר החילונית שבה החלו הפגנות 

המחאה החברתית, כחלק מהתערוכות שחוגגות את כוחו 

המתחדש של מוזיאון החילוניות העברית - חמורו של פטקין 

מסמל את השתקפויות הפאר היהודי החילוני: ישראלי, 

עברי, תל אביבי, מיני, תמים, מתנצנץ, מלא און, סקרנות, עונג 

והשתקפויות של אור. 

אלא שראשו של “חמורו של פטקין” ערוף. אין כאן 

עקדה שבסופה בא שה במקום. החמור הוא שנערף בידיים 

משיחיות קדושות. האם בכוחו להשיב את פאר ראשו 

למקומו? את זאת יקבעו מבקרי התערוכה וחבריהם - אם 

ישרדו את מלחמת האפוקליפסה היזומה, שהובטחה לדור 

“חמורו של משיח”.

                       ספי רכלבסקי



על שני נרטיבים ביצירתו של יזהר פטקין 

כל עבודות האמנות אינן אלא הטבעות נראות לעין של 

יכולות האמן, המציגות לנו, אפשר לומר, את כל נפשו 

וחושפות אותה בפנינו. 
                                  משה מנדלסון1

בחירתו של יזהר פטקין בתערוכה זו לעסוק בנושאים מן 

ההיסטוריה והתרבות היהודית והישראלית מדגישה את 

אופייה של יצירתו האמנותית בכללותה, המבוססת בדרך 

כלל על נרטיבים שונים, היסטוריים, אישיים או אמנותיים. 

במאמר זה אתייחס לשני הנרטיבים המרכזיים העומדים 

ביסוד העבודות המוצגות בתערוכה במוזיאון הפתוח בתפן: 

היודן–פורצלן וציורי הנוף של ראובן רובין. שני הנרטיבים 

הללו חושפים את שורשיו היהודיים והישראליים של האמן.

יודנפורצלן - סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור  

סדרת העבודות “יודנפורצלן” )2002-1998, עמ' 99-95( 

מבוססת על סיפור של השפלה מאוסה וקטנונית, שחוו 

המשפחות היהודיות בברלין בסוף המאה ה–18. סיפור 

היודן–פורצלן הוא סיפור היסטורי שראשיתו בימי פרידריך 

השני מלך פרוסיה, שאילץ את משה מנדלסון לרכוש קופים 

מפורצלן, וסופו ביצירות האמנות שיצר פטקין בעקבות סיפור 

היסטורי זה, שנגלה לו מתוך התחקות אחר סיפור אישי–

משפחתי. 

הרעיון ליצירת הסדרה נולד מביקור של פטקין 

במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית - מרכז מורשת הייקים 

בתפן, שם ראה פטקין לראשונה את כלי הפורצלן המכונים 

“יודן–פורצלן”. בארכיון המוזיאון נמצאים מכתביו של בן 

ציון פטקין, תושב סידני שבאוסטרליה, אחי סבו של יזהר 

פטקין. המכתבים נשלחו לישראל שילוני, מייסד המוזיאון, 

פליט יהודי–גרמני שנעצר ב–1939 בידי השלטונות הבריטיים 

במחנה טאנטורה, כ–180 ק”מ מצפון לסידני. בעודו מתבונן 

במכתבים הישנים הללו, צדו את עיניו של יזהר פטקין 

קומקום, ספל ותחתית מהמאה ה–18. לימים יספר שבמבט 

ראשון לא הבין, מדוע כלים מכוערים שכאלה מוצגים 

במוזיאון. הוא שאל לפשרם, ואז שמע לראשונה את הסיפור 

על פרידריך השני מלך פרוסיה, שהכריח את נתיניו היהודים 

לרכוש פורצלן מתוצרתת.K.P.M, מפעל כושל שבבעלותו, 

כתנאי לקבלת רישיונות שונים מהשלטונות )מאישור לבניית 

בית ועד רישיון נישואין או תעודת לידה(.

ביצירתו חיבר פטקין את סיפור היודן–פורצלן לסיפורה 

של משפחת מנדלסון לדורותיה. תחילת הסיפור במשה 

מנדלסון )1786-1729(, הפילוסוף הגרמני–היהודי; המשכו 

תו, סופרת  בסיפורה של דורותיאה שלגל )1839-1763(, ִבּ

ואשת הסלונים הספרותיים בברלין; וסופו בנכדיו המוזיקאים 

פאני מנדלסון )1847-1805( ופליקס מנדלסון ברתולדי 

)1847-1809(. “השימוש באמנות עממית ב’יודנפורצלן’ תורם 

לתחושת הכנות והאינטימיות של העבודות, ומעביר בבירור 

את המסר שהסיפור שהן מספרות קשור לא רק בעברו 

של מנדלסון, אלא בעברו של עם שלם”, כותב דניאל מרק 

כהן.2 ואכן, כל עבודות הסדרה של פטקין עשויות בטכניקת 

מגזרת הנייר העממית, מסורת יהודית עתיקת יומין של 

קישוטי סוכה, האומנות היחידה שהותרה במסורת היהודית 

המעוגנת בציווי “לא תעשה לך פסל ומסכה”. 

בעבודות עצמן נראות דמויותיהם של משה מנדלסון 

ובני משפחתו לצד סמלים נוספים כמו מכסי קומקומים 

בצורת כיפה מסורתית, פאות שיער, עלי צמח “היהודי הנודד” 

והסמל האנטישמי של האף היהודי בצורת אפו הבולט של 

הקומקום. גם קוף החרסינה, שמנדלסון אולץ לרכוש, מופיע 

בין הדימויים הללו. כל העבודות מוצגות בתוך מבנה ארעי 

של סוכה הבנויה על פי כללי המסורת היהודית הנהוגה עד 

היום. את מבנה הסוכה אפשר לשייך לאמנות העכשווית 

כדרך לביטוי אמנותי של המיצב הארעי. קסמן של המגזרות 

נובע לא רק מיכולתו הטכנית הגבוהה של פטקין, אלא גם 

מיכולתו המופלאה לספר סיפור בדרך חזותית מרתקת. אצל 

פטקין, המגזרות אינן רק מסע אל מחוזות הילדות, אלא גם 

נגיעה פרובוקטיבית בהיסטוריית המגזרות של אנרי מאטיס 

]Matisse[, שגם הן נתפסו כילדותיות בראשיתן. 

פירוק הנוף המיתי של ארץ–ישראל

ראובן רובין מייצג באמנות הישראלית את חוויית 

ההתחדשות הציונית ואת תפיסת המזרח כעולם ראשוני 

ותמים. נוף עצי הזית, שקסמו לראובן ולהם הקדיש רבים 

מציוריו, הם המוטיב המרכזי ביצירתו של יזהר פטקין אף 

בארקדיה אנוכי )2012, עמ' 131-128, 135-134( )מקור הכותרת 

במשפט הלטיני et in arcadia ego, שמשמעותו: “גם אני 

]המוות[ קיים בארקדיה(. היצירה מבוססת על שילוב של 

ל )1966(.  י ל ג ה ת  ל י ה כמה נופים מציורי ראובן, ביניהם ת

אף בארקדיה אנוכי, סיפור של היסטוריה ונוף

לא



לב

בטכניקת ההדפסה על וילונות שקופים, פטקין מצייר את הנוף 

הראובני כתשליל צילומי. הוא הופך את צבעם הכסוף של עצי 

ל לּבֹוַהק לבן ומגביר את תחושת  י ל ג ה ת  ל י ה הזית בציור ת

האשליה שכבר הייתה קיימת בציור המקורי, שבו הנוף נשקף 

“מבעד לצעיפי האור הערפיליים”.3 ההיפוך שבין הפוזיטיב 

)בציור( לנגטיב )בהדפסה( מפרק את אשליית הנוף התמים 

שבציור של ראובן. נוף הגבעות ועצי הזית כמו נהרס ונבנה 

מחדש ביצירתו של פטקין והופך מנוף פסטורלי לנוף מאיים, 

לא מציאותי, מתעתע.

דרך הפירוק וההרכבה מחדש של ציור הנוף של 

ראובן מבטא פטקין את שברו של החלום הציוני. פטקין 

מוצא ביצירתו של ראובן דמיון מפתיע לנופיו של ניקולא 

פוסן ]Poussin[, הצייר הצרפתי–האיטלקי בן המאה ה–17, 

שצייר תמונות נוף שעברו אידיאליזציה ומאופיינות באווירה 

הרואית. ראובן, כמו פוסן, יוצר בציוריו תחושה דרמטית 

באמצעות שילובן של דמויות מזעריות בנוף, שמעצימות 

משום גודלן המזערי את העצים והגבעות שמסביבן. הקישור 

 Et in Arcadia ego( של יצירות ראובן ליצירתו של פוסן

1628-1627( מעצים את תחושת האימה והמוות במיתוס 

פסטורליית ההתחדשות הארץ–ישראלית. 

באמצעות יצירתו מחדש של הנוף על וילונות עשויים

בד טּול פטקין מחדד ומדגיש את האילוזיה של הנוף 

הפסטורלי של ראובן. המיתוס הציוני, כפי שהוא בא לידי 

ביטוי בציוריו של ראובן, מתנפץ לרסיסים ביצירתו של 

פטקין. הנוף המיתי נהרס, והאוטופיה הארקדית מתגלה 

כאשליה לא ממוקדת, החומקת מעיניו של הצופה. ביצירה 

אף בארקדיה אנוכי, כמו בסדרה “יודנפורצלן”, פטקין עוסק 

בשאלות של זהות יהודית וישראלית תוך גלגול הנרטיב 

האישי בנרטיב ההיסטורי ומתוך מבט ביקורתי מפוכח.

רותי אופק                                         
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למבקר האמנות הארולד רוזנברג יש מאמר, ובו הוא שואל: 

מהי אמנות יהודית?1 לאחר שהוא בוחן כמה אפשרויות, שאינן 

נראות לו מעניינות במיוחד )אמנות שנוצרה בידי יהודים או 

טעונה בסימבוליקה יהודית(, רוזנברג מגיע לדיון בחפצים 

שונים המוזכרים בתנ”ך, חפצים יומיומיים שדרכם מתרחשת 

התגלות ִנסית: מקל רועים, חלוק נחל, סנה בוער, גיזת צמר, 

לחי חמור. אילו ניתן היה לבנות מוזיאון של אמנות יהודית 

ולהציג בו את חפצי היומיום הקסומים של המקרא, מי היה 

מתעניין עוד בציורי מדונות ובפסלי קדושים? שואל רוזנברג. 

בעולם של מאגיה, אין צורך בחפצי פולחן מיוחדים. כל מקום 

וכל חפץ יכולים להיות רוויי כוח וסוד. 

מבחינת מעמדו של החפץ, יש קשר בין המוזיאון היהודי 

שמדמיין רוזנברג לבין עבודתו של יזהר פטקין. קישוטי הסוכה 

של פטקין )עמ' 99-95(, כמו גם דגל שמחת–תורה )עמ' 36( שהשפיע 

על עבודתו, הם אמנות יהודית, לא בגלל המשמעות הדתית של 

החג, אלא בזכות מעמדם המאגי של קישוטים ועיטורים בעיני 

הילד העסוק בהכנתם. 

עם זאת, אפשר להקשות, האומנם מייחד האובייקט המאגי 

את היהדות?1 האם התכריכים של ישו, פיסות עץ מהצלב 

ועצמות הקדושים, שאותם ניתן למצוא באוספי שרידים נוצריים, 

או שערה מזקנו של מוחמד המוצגת בארמון הטופקאפי 

באיסטנבול, אינם חפצים מאגיים? והאם ההבחנה בין התגלמות 

לבין ייצוג היא אכן הבחנה כה חדה? האם דיוקנאות המדונה 

ופסלי הקדושים הנוצריים הם אכן “רק” ייצוגים ולא גם חפצי 

קודש? ואולי בכלל מוטב להתייחס לכל החפצים המאגיים 

האלה כשריד פגאני )שהוא הן התגלמות והן ייצוג(, שמצא דרכו 

אל הדתות המונותיאיסטיות?

יתר על כן, ניתן להוסיף ולשאול, האם אכן היינו יכולים 

לראות חפצי יומיום אלו כאמנות קודם לגילויים על–ידי הדאדא? 

לפני שמרסל דושאן ]Duchamp[ הציב בגלריה משתנה, 

גלגל אופניים או כיסוי של מכונת כתיבה, אולי לא היינו יכולים 

להעריך את ה–objet trouve’. עם זאת, החפץ של דושאן אינו 

קדוש במשמעות התנ”כית, גם אם עצם ההצבה בתערוכה 

מעניקה לו סוג של הילה. העמדה הדאדאיסטית כוללת הומור 

ואירוניה, ספקנות וביקורת, אולם יש בה, במקביל להנמכת 

האמנות, גם הגבהה של החולין.

בהקשר זה, שהוא הן ייצוגי והן התגלמותי, רב–דתי ורב–

תרבותי, ועם זאת הוא גם פוסט–דאדא ופוסט–מושגי, ניתן לשכן 

את עבודתו של יזהר פטקין ביתר קלות. הזיקה האמביוולנטית 

שלו אל הממד הדתי מרחיקה את עבודתו מרוח הפופ, גם כאשר 

הוא משתמש בחפצים ובדימויים שהם כביכול פרטי רדי–מייד 

מתוך ארכיון הדימויים הקולקטיבי. ארון הקודש שלו, למשל, 

הוא אכן איקונה יהודית, אולם הוא גם עבודת זכוכית מרהיבה 

מעשה ידיהם של מיטב מנפחי–הזכוכית בעולם )בעבודת זכוכית 

קודמת נעזר פטקין במנפחי–זכוכית ממוראנו. ונציה, עיר שמהלך 

עליה כישוף, חוזרת ומופיעה ברבות מהעבודות בדרכים גלויות 

וסמויות(. בעיצוב הארון יש מן הגותיקה, מן הבארוק, אולי אפילו 

מהרוקוקו, ועם זאת יש בו גם טוויסט גרוטסקי בכנפי המלאכים 

המתחלפות באוזני חמורים. העבודה, שהיא הן ארון הקודש והן 

החמור הנושא אותו, נקראת חמורו של משיח )2007-2003, עמ' 

121-120(.  הנה שוב אנו בשורשים התנ”כיים - חמורו של משיח,

חמורו של בלעם, אתונות שאול האבודות, לחי החמור של 

שמשון - הבהמה הגסה דרכה מתגלה הנס. דווקא בהיותו כה 

אפור, קשה–יום וחסר הוד קדושה, החמור, שהוא החומר, ראוי 

למעמד מאגי. טומאה, חולין וקדושה, כמו גם ישראליות, יהדות 

ונצרות מתערבבים זה בזה. הארון והחמור הפכו לאובייקט 

כלאיים, לסוג של יצור שעטנז גרוטסקי. החפץ הקדוש אינו 

מעומת עם ההנמכה החילונית, אלא עם גרסתו הקרנבלית 

)באנגלית מתחלף הקישור בין חמור וחומר בקישור אפשרי בין 

glass ו–ass, קישור המחדד את ההקשר הקרנבלי(. באובייקטים 

של יזהר פטקין יש מידה של חגיגת פריצות פורימית, תיאטרון 

של תחפושות, סוג של קריצה, חציית גבול ל”עולם הפוך”, 

שבו דברים מתגלים מן הצד המוצנע של עצמם. גם בעבודות 

העצובות יותר, ואלו אינן מעטות, יש שמחת חיים חצופה. 

מבחינה זו, גם עבודות הקינה והאבל הן עבודות ארוטיות.

בשנות ה–70 של המאה ה–20 בחיפה התמזל יזהר פטקין, 

כשפגש את האמן יצחק דנציגר בעודו תלמיד בית–הספר 

התיכון. דנציגר פתח לפטקין דלת לחשיבה אמנותית רדיקלית, 

פוסט–מושגית, ועם זאת מיתולוגית. עבור דנציגר, חורשת 

אלונים או קבר שייח’ היו מקום קדוש. שוקת אבן נבטית, בוסתן 

פלסטיני נטוש או קיר סלעים של מחצבה היו זירת אמנות 

“מן המוכן”. בעוד דושאן, בזמנו, “מצא” חפצים, ויוזף בויס 

]Beuys[ באותן שנים מצא חומרים טעוני אנרגיה, דנציגר מצא 

ת טעוני אנרגיה.  ו מ ו ק מ

המחצבה, החורשה והבוסתן של דנציגר הם אולי אבות 

רחוקים של הסוכה, האוהל או חדרי הווילונות של יזהר פטקין: 

מקומות טעוני מיתוס. כל שטיח הוא התגלמות גן–עדן; כל חדר 

בתערוכה הוא מקום מאגי, טקסי, חגיגי - גלגול של אוהל מועד. 

לחדרים הפולחניים של יזהר פטקין יש איכות של אילוזיה, 

חיזיון או תעתוע. הם אינם מצטלמים טוב. יש להגיע אליהם 

עצמם, במעין עלייה–לרגל, להקיף אותם, לשהות בהם, לחלום 

אותם ולהיחלם בהם. כשם שהחלום המסופר אינו החלום 

.in situ שנחלם, הילת המקום מתקיימת רק

בעבודה אריק פטקין מרכז הסחר העולמי )2006, עמ' 41-38( 

על פני וילון “טול” גדול מתגלית דמותו של אבא פטקין יושב 

על ספסל בחזית מרכז הסחר העולמי בניו יורק. רגלי הספסל 

מחנה החלום

לג



לד

מחוקות, ואבא נראה מרחף באוויר, כשצילו מוטל על הקרקע 

מתחתיו, כאילו היה מלאך או מדונה )והווילון שעליו נגלית 

הדמות הופך בכך לענן(. העבודה נוצרה אחרי מותו של אבא, 

שהיה סמוך גם לאסון מגדלי התאומים.

במסכתו יוצר יזהר פטקין מקום כלאיים המשלב את ניו יורק 

עם שטעטל ישראלי–יהודי. מרכז הסחר העולמי )שבינתיים הפך 

גם הוא להיסטוריה(, ניצב ליד בתי תל אביב–יפו )עמ' 117( ובית 

הכנסת של סבא רבא בנתניה )עמ' 36, עמ' 113-112(. תחילת המאה 

ה–20 מתמזגת עם תחילת המאה ה–21. אבא וסבא מככבים לצד 

שחקני קולנוע יידי )עמ' 221, 215(, בעוד אימא הופכת למדונה 

קדושה הפונה בגופה ובנפשה אל הילד המושיע. 

למקום יש עוגן ביוגרפי, גיאוגרפי והיסטורי, ועם זאת הוא 

שייך למחוזות החלום. הזיכרונות קורסים זה על גבי זה. ההזיה 

מעוגנת הן בארכיון הדימויים הפרטי, והן בארכיון הדימויים 

הקולקטיבי. הגיאוגרפיה וההיסטוריה הופכות למיתולוגיה.

האמן, מספר המיתוס, הוא במאי של חלומות. הווילונות 

השקופים למחצה מוסיפים לתחושת המרחב ההזוי, הרך, 

המתפוגג עד אין–סוף )גם אם הוא בו–בזמן חומרי וקונקרטי(.

במסת הרפאים )2007, עמ' 75-68( עבודת רקוויאם על פי שירו 

האחרון של המשורר הקשמירי אגא שהיד עלי, מדבר שלג 

נרחב מתמזג בשדה ענן; הכלה המטפורית )1982, עמ' 225( 

היא גם שחורה וגם שלגייה. בערב )2008, עמ' 185-176( עצים 

הופכים למקדשים ואלה מתגלגלים בחורבות, כשעל רקע שקיעה 

ונציאנית מופיע פתאום קוסם על גונדולה ומשחרר ענן צללי 

ציפורים שחורות. במטפורות של יזהר פטקין דבר מתגלגל בדבר, 

כבכישוף. בחלומותיו מקומות מתמזגים ונדחסים זה לתוך זה, וכל 

זהות היא דפדפת של אסוציאציות. חפצים מתפצלים, או להיפך, 

מתאחים. ההפכים נמזגים זה בזה. אין קביעות, “הכול זורם”.

בעבודה נעשה ונשמע )2010, עמ' 119-110( מוקף הצופה 

סביב סביב במראה חוף הים של תל אביב–יפו. מסגד, כמו 

גם בית–כנסת, פליטים ממהרים )יהודים? ערבים?(, האונייה 

אלטלנה שקועה על צידה מעלה עשן. אולם המון הפליטים 

החוצים את הים מעלה על הדעת גם את האקסודוס - יציאת 

מצרים. הממד ההיסטורי הוא רק קרש קפיצה לחיזיון 

מיתולוגי. חמורו של משיח, ארון הקודש הנישא בשני מוטות, 

הניצב בתוך החדר, מרמז גם הוא ליציאת מצרים והופך את 

החדר כולו לאוהל מועד ואת תל אביב–יפו לתחנת ארעי. 

האוהל הוא מעין בית נודד, מקום–לא–מקום, שהייה לרגע 

בין מקומות שונים. עולמו של יזהר פטקין הוא עולם של

נדודים - לא רק מצד התוכן אלא גם, ובעיקר, מצד נדידת 

המשמעות; תמיד יתגלה עוד קישור, עוד רמז, עוד קו אופק 

נסתר. בדומה למהגרים ולפליטים, גם המשמעות נמצאת בדרך 

מהבית או בדרך אל הבית, בין לבין, גם וגם. 

 - )Diasporic Art( 2”ר. ב. קיטאי מדבר על “אמנות גולה

אמנות המתקיימת בשני מקומות לפחות ומדברת מתוך כמה 

תרבויות. המשורר אגא שהיד עלי, שפטקין משתף איתו פעולה, 

אמר בראיון: “כאשר אני אומר ‘גלות’ אני מתכוון לסוג חדש של 

גיאוגרפיה, ולסוג חדש של רגישות שנעשה נגיש בשירתי ]...[ 

כאשר אתה כותב באנגלית, בהודו, אתה מבחינה מסוימת גולה 

בארצך שלך”.3 ליהדות אין מונופול על הגלות, אם כי תרבות 

הנדודים היהודית היא פתח כניסה טוב לחוויה, שהפכה עם 

השנים ליותר ויותר אוניברסלית: מי מאיתנו אינו חי בכמה 

מקומות ובכמה זמנים, בין תרבויות ובין שפות, גם בהיסטוריה 

וגם במיתולוגיה?

יזהר פטקין גדל בתרבות יהודית–ישראלית איקונו–קלסטית, 

בארץ “דלות החומר”. הוא מדבר הרבה על הארץ “שלו”, אולם 

הוא גולה משפת האם שלו, כאשר הוא עובד שפות זרות: שפה 

נוצרית, בודהיסטית ופגאנית, שפת העושר החזותי של החלום, 

החיזיון והתיאטרון. הוא מדבר בשפת השפע על שפת החסר. 

פטקין אינו שואף לדבר ב”שפה אוניברסלית”. הוא אינו אמן של 

צמצום למכנה משותף אלא של ריבוי המכנים. בדומה לאריה 

ארוך הרוסי–הישראלי–האירופי )שפטקין מתייחס לעבודתו 

בסדרה “תרבות מארחת: מחווה לאריה ארוך” 2003, עמ'

, ועם זאת אף אחת  א ו 143-142(, הוא נודד בין שפות שכולן ה

 . ו ל מהן לא ממש ש

האמן הגולה חי את משבר השפה, ומבחינה זו הוא אמן 

שאינו יכול להימלט לחלוטין מפורענות - בין אם מלחמה, 

הליכה ללא שוב, העלמות או אילמות. עבודתו של יזהר פטקין 

כאילו עוטפת ומאגדת את שברי השפה, את פחדיה, את חרדת 

ההעלמות שלה. כל דימוי וכל אמירה הם כתמונת החלום 

המאוימת בהתפוגגות ובשכחה. לרגע נרקמים יחד אהבה 

וגעגועים, פחד ופליאה, צחוק ושבר, צער האובדן וחדוות 

היצירה. 

                                                                  איתמר לוי

הערות

1    

Rosenberg, H., )1996(, ”Is There A Jewish Art?,“

New York: Commentary, July 1966.

2    

 Kitaj, R. B., )1989(, First Diasporist Manifesto,

London: Thames and Hudson.

    

3    

  Stacey Chase, ”AghaShahid Ali: The Lost Interview“,

The Cafe Review 22, 2011, p. 30.



לה

הווילונות המצוירים אולי לא שגרתיים במראם, אבל הם 

ללא ספק ציורים, משום שקיימים בהם ההיגיון,

ההתכוונות ותחומי העניין של צייר. גם כשאני משתמש 

בהדפסה דיגיטלית וגם כשאיני משתמש במכחול בציורי 

הרשת ה"הפוכים" שלי, הטיפול הידני תמיד מוחשי בציורים.

אני נודד בין תרבויות. הפער בין הפשטה, ייצוג והתגלמות 

מומחש בסיפור שלי. דמויות מתפתחות מתוך המתח שבין 

החומר והדימוי.

האידיאה היא ששחור ולבן אינם מנוגדים זה לזה, אלא 

משחקים זה עם זה.

]עמ‘ 173[

]עמ‘ 187[

]עמ‘ 218[



לו

אביב 1986, ניו יורק

הרברט מושאן: אחת ההפתעות המבדרות של הציורים 

השחורים )1986-1985, עמ‘ 217-212( שהצגת באביב שעבר 

)בגלריה לימבו, ניו יורק( הייתה הצפייה בתגובות הצופים. 

זה היה כאילו לקחת את ידם והובלת אותם מעבר לסף, אל 

הרעיון של נרטיב באמנות העכשווית. זה נעשה בקנה מידה 

כה עצום ועם קשר ספרותי כה ברור למחזה של ז’אן ז’נה, 

שהם לא יכלו להחמיץ זאת. אבל ברגע שהם היו בפנים, 

הייתה תחושה שיש בעיה של שפה. זה היה כמו צפייה 

בקבוצת מטיילים שמגיעה לארץ זרה ומנסה להזמין ארוחה. 

היה אוכל מכל עבר, אבל לא היה מונחון ברליץ. המלצרים

לא הבינו את המילים והמשפטים הפורמליסטיים השימושיים. 

חשבתי, אם כך, שאפשר להתחיל את השיחה שלנו בתיאור 

של כמה מן האפיונים הפילוסופיים של ארץ הנרטיב.

יזהר פטקין: ובכן, התחום שאנו מצויים בו הוא ה”מרכז” 

הריק, שהותירו מאחוריהם פיטורי האלוהים בידי ההשכלה, 

והסיבה לבעיית השפה היא שהרעיון של נרטיב הודחק 

במשך זמן כה רב והוקרב לפולחן הצורה )הפורמליזם( בשל 

קשריו הידועים לשמצה לאותה סמכות מרכזית שהוגלתה. 

הרעיון היה לבסס את אוטונומיית האמנות באמצעות שחרור 

האמן מתפקיד המאייר ל”סיפור השליט”. לעומת זאת, הסיבה 

להשתמש בנרטיב היום היא להסתלק מתפקיד המאייר 

ל”סיפור השליט של האמנות המודרנית”. או אולי פשוט לחפש 

תפקיד טוב יותר, משהו קצת יותר מתגמל מהזזת צורות.

ה.מ.  במילים אחרות, להבחין בכך שעצם העמדת הפנים

של הפורמליזם שיש אמת אובייקטיבית הייתה נרטיב רומנטי, 

שהתחיל כ”מגילת זכויות” ונגמר ב”צו איסור פרסום”.

י.פ.  במובן זה, שם התערוכה “הציורים השחורים” 

הוא פולמוסי, כי אפילו פורמליסטים כמו אד ריינהרדט 

]Reinhardt[ ופרנק סטלה ]Stella[ השתמשו בשחור באופן 

מטפורי, כדי לספר עלילה מודעת ביותר על המודרניזם 

כסיפור הִקדמה הקולקטיבית שלנו. הכוונה שלי בציורים 

הללו הייתה “לנער” את המבנה הנרטיבי של תהליך יצירת 

הצורות הזה, כך שלא יהיה אפשרי שלא להבחין בו. 

ה.מ.  אם כי חלק מהצופים דאגו שמא הם מחמיצים משהו 

בעבודה, משום שלא הכירו את הטקסט של ז’נה ולכן 

לא יכלו “לקרוא” אותו מתוך העבודה שלך. אבל נראה 

שהנקודה שביקשת להדגיש היא, שבציור נרטיבי אינך חייב 

להכיר את ה”סיפור”, אבל אולי תרצה להכיר את הסיפור.

י.פ.  החשדנות של אנשים בנוגע לנרטיב מוצדקת, משום 

שצורת הנרטיב הישנה אמרה שאתה צריך להכיר את 

התנ”ך. אבל גם הפורמליזם הפך לתנ”ך. צורת הנרטיב 

החדשה מבקשת לפנות מקום לסיפורים שאתה לא מכיר. 

זה לא תהליך ספרותי. העבודה לא מאיירת את הנרטיב; 

הוא נוצר באמצעותה, במדיום חזותי. היה לנו הגריד 

המודרניסטי שלנו, שיּוצר באמצעות סיפור יחיד, ועשינו 

אותו היטב. עכשיו, בואו נסתכל בכמה סיפורים אחרים.

ה.מ.  הייתה לנו הכנסייה שלנו, והיה לנו צריח–הכנסייה, 

ועכשיו בואו נפתח את כל הדלתות לרווחה ונראה את 

כל האנשים. נרטיב הוא בסך הכול מכשיר לארגון חוויות: 

יצאתי, טיילתי, פגשתי איש, שמעתי סיפור, הנה הוא. שנים 

לפני ש”ניכוס” הפך לטקטיקה חזותית מקובלת, ג’ואן קייגר 

]Kyger[ כתבה משהו נהדר: “גם אם אני רק חוזרת על מה 

שאחרים אומרים, זה הופך לשלי”. בין אם זה טיפשי או חכם, 

אמיתי או לא, זו הגרסה שלי.

י.פ.  נרטיב פירושו האפשרות לתת לעצמך להיות המספר, 

לתת לעצמך רשות פנימית לחבר את העלילה שלך. אתה לא 

חייב להיות אלוהים כדי להיות המחבר; מותר לך לעשות 

זאת כי התעוררת באותו בוקר, שתית קפה, עשית כמה 

שיחות טלפון, שמעת איזו רכילות מעולה. אתה לא חייב 

לרוץ מרתון ל”מרכז” של הדברים כדי שיהיה לך סיפור.

ה.מ.  כלומר, מאחורי הווילונות שלך מסתתר מודל אחר של 

העצמי.

י.פ.  זה לא עצמי שהוא מועמד ל”מרכז” הריק. זה “אני”, לא 

“בבקשה, אלוהים, עשה שזה יהיה אני”. זה האני כמגירה 

מבולגנת. די בכך שכל המידע, הרשימות, הזיכרונות, 

הפרויקטים והרגשות נמצאים שם. הם לא צריכים להיות 

מאורגנים על פי היררכיה כלשהי.

ה.מ.  אלא אם כן אתה מתעורר במצב רוח היררכי באותו 

בוקר.

י.פ.  אכן כך, ה”מרכז” כמצב רוח; אלוהים בארוחת הבוקר, 

מלאכים שנשרו עם פירורי הצנימים של ארוחת הצהריים. 

אלוהים בארוחת הבוקר, מלאכים שנשרו עם פירורי הצנימים של         ארוחת הצהריים
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ה.מ.  מה שהיה מרשים בציורים השחורים שלך לא היה 

דווקא השימוש שלך בנרטיב, אלא הפתיחות שבה עשית 

זאת, הסירוב שלך להיות מסתורי בנוגע לכך. הסיפור של 

ה”אניגמה” הוא כנראה הסיפור של הפחד מהתוצאות 

המקצועיות של שבירת “צו איסור הפרסום”.

י.פ.  גם כיום יש בציור פיגורטיבי ומופשט סירוב לנרטיב 

וחגיגה של ennui; זוהי צורה מקובלת “לעבור” כצורה. 

כולם ייבהלו עד מוות אם נפוליאון באמת יופיע פתאום, 

אבל הם נבהלים גם כשמישהו מסרב לעטות את תחפושת 

נפוליאון שלהם, או חובש את המגבעת הפוך כשפתקית 

המחיר מבצבצת. אני מתעניין בנשימה יותר מאשר 

בהרואיות. משפכים וחצוצרות: העצמי כנושם )דיוקן( 

)1987-1986, עמ‘ 32(. להכניס את זה פנימה, ולזרוק את 

זה החוצה. הנרטיב נכנס לעניין כשאתה מגלה שהאוויר 

סביבך לא קיים באותו האופן בלעדיך; אבל אתה לא 

הבעלים שלו, והוא לא הבעלים שלך. אחת הפונקציות 

החשובות של הנרטיב היא האפשרות לקרוע את התסריט, 

אם התפקיד לא מתאים לך. אני רוצה לגרוס את התסריט 

שזיהה את האמנות באופן בלעדי עם מאבק הרואי.

ה.מ.  זוהי פונקציה מסורתית של המחזה הקומי. התיאוריה 

של אריסטו הייתה שמקורם של הטרגדיה ושל הקומדיה 

היה בשני חלקים שונים מתוך חגיגות פולחן הפריון היווני 

העתיק. הטרגדיה נבעה מן ה”אגון”, שבו הטוען לכתר הצעיר 

קרא תיגר על השליט הוותיק ונלחם עמו עד מוות. הקומדיה 

נבעה מן ה”קוסמוס”, תהלוכת וחגיגת החתונה. בטקסי 

האמנות המודרנית, טוענים לכתר צעירים מתבקשים לקרוא 

תיגר על הקונבנציות העבשות על מנת להבטיח את פוריות 

התרבות. נראה שעבודתך קשורה יותר לחניכת השלב השני 

במחזור, השימוש בקומדיה כ”מתרבת האולטימטיבי”, כפי 

שג’ורג’ מרדית כינה זאת.

י.פ.  בעיני, המחזור הזה התחיל בעבודה הכלה המטפורית

)1983-1982, עמ‘ 225-224(, שהצגתי בגלריה הולי סולומון לפני 

כמה שנים. היא הייתה על כלה שחורה, שתסביך שלגייה 

קורע אותה לגזרים. החשיבות של הקומדיה עבורי נעוצה בכך 

שהיא מאפשרת למספר רב יותר של סיפורים להיכנס לחוויה 

ההומוגנית שלנו, דבר שמכעיס הרבה אנשים. זה לא רק שחור 

ולבן שנאבקים עד מוות; גם לקהל יש סיפור לספר.

ה.מ.  במקום לשאוף לזיקוק, דומה שהעבודה שלך מחפשת 

את הפתח, את הסף שבו הניגודים קורסים.

י.פ.  אחת הפואנטות של הציורים השחורים היא שאי אפשר 

להפריד את הצבע משימושיו המטפוריים, אבל אפשר לשנות 

את המטפורה. אנשים אינם שחורים או לבנים; הם אולי 

חומים או ורדרדים. כל צייר יודע שאין שחור טהור או לבן 

טהור; צריך לנסות למצוא את הניגודים באמצעות שחור–

כחול, שחור–ירוק, שחור–אדום. ניגודים הומצאו לטובת 

כוחה של היד העליונה. המטרה שלי אינה להפוך אותם, 

לא להציב שחור במקום לבן, אלא לשחרר את המטפורה 

מהסטריאוטיפ. שחור זה לא גיהינום, מזל רע, ליקוי 

מאורות, רוע, אפלה, תהומות. במחזה של ז’נה, השחורים 

מנסים לרומם או להשפיל את עצמם על מנת להתאים 

לסטריאוטיפים, והם נכשלים. אבל בעבודה שלי אין שום 

צורך שהם ייכשלו, וגם לא שיצליחו. הם משחקים משחק 

שאני המצאתי. 

ה.מ.  חשבתי שהכוח של המופע הוא לא בהפסקת האש בין 

שחורים ללבנים, אלא בקריסת הניגוד בין העצמי והסביבה. 

את זה כנראה אי אפשר להבין באמצעות התבוננות 

בתצלומים של העבודות. זה נבע מהאופן שבו העבודה 

הקיפה את הצופה; מהאופן שבו הצופה נכנס לחדר מבעד 

לעבודה עצמה ושינה אותה בעצם כניסתו; מקנה המידה של 

הדמויות, ומכך שבעת ובעונה אחת הן הושטחו לדו–ממדיות 

של פני השטח הציוריים וגם, בשל קפלי הווילונות, חדרו 

למרחב של הצופה.

י.פ.  הפרשנות השכיחה ביותר למחזה של ז’נה ולהנחיה 

שלו שישחקו בו שחקנים שחורים בפני קהל לבן קשורה 

לרעיון של ה”אחר”. אבל אני רציתי להציע שניתן לחוות 

את ה”אחר” ברמה בסיסית יותר מאשר ניכור או אקזוטיות 

תרבותית; שכל הסביבה שאנו נעים בה, כל מה שקיים 

החל בעור והלאה ממנו, הוא ה”אחר”. העולם הוא “אחר”, 

אפילו כשהוא העולם שלנו עצמנו, אפילו כשהסביבה היא 

בסך הכול מסך להשלכות שלנו. אפשר לשטח אותו, אפשר 

להוסיף לו נפח, אפשר להיבהל ממנו, להפוך אותו לטפט, 

לפלרטט איתו, להצטער עליו, ממש כשם שכל דמות בסביבה 

יכולה לבצע את כל אלה ביחס אליך. 

                             הרברט מושאן, 1986

אלוהים בארוחת הבוקר, מלאכים שנשרו עם פירורי הצנימים של         ארוחת הצהריים
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כשהייתי ילד, להורים שלי היה בית קיט על החוף, עם 

חלונות גדולים המשקיפים ללא כל הפרעה על האוקיינוס 

האטלנטי. אבל המותרות המופלאים ביותר בבית היו בעיני 

הווילונות בחדר השינה של הורי. הם היו כבדים, תפורים 

עם בטנה ומכוסים בתמונות של קונכיות על רקע ירוק כהה. 

כדי לפתוח אותם, היית מושך בשרוך. הווילונות כיסו חלון 

שקוע שרוחבו כשני מטרים. המעקה שלו היה כחצי מטר 

מעל הרצפה, והנישה שלו הייתה גבוהה דיה שילד קטן יוכל 

לעמוד עליה. כאן, בימי גשם, הייתי מעלה הצגות לקהל, 

שכלל את אחי הגדול ועוזרת הבית שלנו. המופעים היו לרוב 

וריאציות על עמידה שלי שם כשחיוך על פניי, אם כי מאוחר 

יותר הוספתי לכך גם טריק או שניים עם קלפים וכפות, 

אבל כל זה היה שולי. הטריק האמיתי היה משיכת השרוך. 

הפואנטה הייתה הקסם של הווילונות. מעשה הכשפים הזה 

הילך עלי קסם במשך שנים. מדי יום רביעי נהגתי ללכת 

לאולם נחמד כדי לשמוע את התזמורת המקומית מנגנת, 

אבל פעם אחת הלכתי לשם למופע ערב של האופרה וראיתי 

לראשונה את הבמה מחופה בווילון מוזהב מפואר. היה 

זה כאילו סינדרלה שהכרתי במשך שנים לבשה לפתע את 

שמלת הנשף. והיה אולם קולנוע שנהגתי לפקוד רק משום 

שהיו בו שתי מערכות של וילונות, שנסגרו ונפתחו לפני כל 

הקרנה: האחת של וילונות שנפתחו אופקית, והאחרת - 

אנכית, בקפלים נאספים. ואז, שנים רבות מאוחר יותר, זכיתי 

לראות את יזהר פטקין כשהוא מצייר את הציורים השחורים 

)1986-1985, עמ‘ 217-212( שלו, בחדר עצום ממדים, מטונף 

ולא מחומם ברחוב ברום במנהטן. נהגתי לבקר בסטודיו שלו 

כמעט מדי יום ביומו בזמן שעבד על הציורים הללו. לרוב לא 

נשארתי שם זמן רב, אבל הציור השתנה בכל יום ולא רציתי 

להחמיץ דבר. והציור לא היה הדבר היחיד שהשתנה. גרהם 

גרין אמר פעם שההבדל בין כתיבת סיפור קצר לכתיבת 

רומן היא שהאדם שסיים את כתיבתו של רומן איננו אותו 

אדם שהחל בכתיבתו. וחצי מהמופע, שמשך אותי לרחוב 

ברום, היה לחזות בהתחוללותו של שינוי זה במישהו. הדבר 

המופלא היה שניתן לראות זאת  כתהליך פיזי, שהתממש 

במאות פעולות רגילות: הידוק אקדח–סיכות, טיפוס בסולם, 

הידחקות על פני רצפה שמדי יום ביומו נעשתה עבה יותר 

עם הצטברותן של התזות צבע, סטנסילים משומשים, 

אבזרים וספלי קפה.

באופן בלתי נמנע, הגיע היום שבו התרחק הציור מן 

הסקיצות הכמעט–אדריכליות שפרש פטקין על רצפת סלון 

ביתי חודשים קודם לכן, ומאותו רגע ואילך היה זה כאילו 

התרוממו רגלי האמן מן הקרקע והוא היה ליצור–אווירי, 

שלחץ ספריי הצבע הוא כוח–הסילון שמניע אותו במסעותיו 

סביב החדר, שקירותיו נמוגו ובעדם התגלו ערים, כבישים, 

שמי ליל, הריסות קלאסיות, שדות קרב שבטיים, בימות 

מחול, תצוגות אופנה, המוזיאון לאמנות מודרנית. כל מי 

שלא סילק מאוצר המילים שלו את המילה “השראה”, יבין 

כיצד עשוי ֵעד לחוש כמשתתף בנסיבות מעין אלה.

פולין קל )Kael( כתבה פעם “אין דבר המשתווה לאותו 

רגע שבו האורות כבים וכל תקוותינו מתמקדות במסך”. 

הייתי אומר שאין דבר המשתווה לרגע שבו האורות נדלקים 

ומאירים וילון, שופכים אור על האדריכלות של מאורע, 

על השימוש בצורה על מנת לייצר אירוע. זוהי המקבילה 

החזותית לקול הרעמת התוף המגביר את הציפיות. בעיני 

המודרניסטים, כידוע לנו, הווילון היה מוקצה מחמת מיאוס. 

הם התנגדו למשמעויות הנלוות של התחזות, להפרדה 

שערך בין תיאטרון לחיים. הם בוודאי צדקו בהופכם את 

העדר הווילון למטפורה להפצת כוח האמנות בעולם 

היומיומי. ובאותה מידה של צדק, ומסיבה דומה, עלינו לזמן 

את הווילון שוב לבמה: לא כקיר בין עולם אמיתי ובין עולם 

מדומה, אלא כמסך נייד שניתן למקמו בכל מקום שברצונך 

למקד בו את תקוותיך ולצפות במה שחשבת שהוא רגיל 

כשהוא נהפך לדבר–מה מיוחד. כמו הרגע המפורסם שבו 

אסיר שהיה כלוא לצד ז’אן ז’נה הניח שיניים תותבות על 

ראשו, והן נצצו שם ככתר של מלכה; כמו הפיכתן של 

פנטזיות האוננות של ז’נה בבית הסוהר לספרות, והפיכתו 

של הגנב עצמו לקדוש של סארטר. 

 

                        הרברט מושאן, 1990

וילונות מופלאים שהכרתי



לט

“בראשית שנות ה–90 ביקרתי בסטודיו של פטקין בניו יורק 

וראיתי לראשונה את סדרת עבודותיו המבוססת על שטיחים 

פרסיים ואסייתיים: ‘גנים לעיר הגלובלית‘ )עמ' 149-144(. 

המפגש עם עבודות אלה החזיר אותי לשטיח שהקדישה 

קבוצת יהודים ציונים מעיראק ב–1928 לסר הרברט סמואל, 

הנציב העליון בארץ ישראל מטעם ממשלת המנדט. 

השטיח שימש נקודת מוצא לאחת מעבודותיו החשובות 

, 1966 ]...[ קבוצת  ן ו י ל ע ה ב  י צ נ ביותר של אריה ארוך: ה

העבודות שצייר ]פטקין[ כמחווה לאריה ארוך וכותרתה: 

‘תרבות מארחת’ )2001, עמ' 142-143(, היא חוליה נוספת 

בסדרת העבודות ‘גנים לעיר הגלובלית‘”.1 כך כתב מרדכי 

עומר]בפתח הקטלוג, שליווה את תערוכתו של יזהר פטקין 

“תרבות מארחת: מחווה לאריה ארוך” במוזיאון תל אביב 

לאמנות ב–2003. בהקשר ההוא, התרבות המארחת הייתה 

תרבות עשיית השטיחים הפרסיים או העיראקיים,

שאירחה את ההזמנה של ציוני עיראק לשטיח עבור הנציב 

הבריטי היהודי ובו הדימוי שלו עצמו. אבל השימוש של 

פטקין במושג “תרבות מארחת” רחב בהרבה מההקשר של 

אותה תערוכה.

בטקסט שלהלן אבקש לטעון שכדאי לראות את 

ה”מפגש” בין יזהר פטקין לאריה ארוך על רקע של שני 

מפגשים אמנותיים לא ממשיים אחרים - המפגש של יזהר 

 .]Duchamp[ פטקין ושל אריה ארוך עם מרסל דושאן

דושאן לא ידע כמובן על קיומם של ארוך ופטקין. ארוך, 

שהגיע מחרקוב לפלסטינה של המנדט הבריטי כנער, למד 

על דושאן כנראה רק בשנות ה–60 של המאה ה–20, ולא ידע 

על קיומו של פטקין, שהיה נער כשנפטר ארוך ב–1974.

פטקין למד על ארוך עוד בנערותו בישראל מפיו של יצחק 

דנציגר שאותו הכיר בחיפה, אבל הוא התייחס לעבודתו של 

ארוך רק בשנות ה–90 של המאה ה–20, כהיענות להצעתו של 

מרדכי עומר. על דושאן למד פטקין רק בשנות ה–70, לאחר 

מותו של דושאן )ב–1968(. המפגש של שלושתם בטקסט זה 

הוא אולי לא צפוי, ולכן במידה מסוימת סוריאליסטי; תפיסה 

אמנותית שאיננה זרה לא רק לדושאן, אלא גם לאריה ארוך 

וליזהר פטקין.

במחצית השנייה של שנות ה–70 של המאה ה–20 

הגיע פטקין הישראלי כבחור צעיר כדי ללמוד, וכעבור זמן 

קצר גם לעשות אמנות בארצות הברית, מדינה שתרבותה 

הייתה לו בהכרח לתרבות מארחת. אפילו היכרות שטחית 

של היסטוריית העבודה של פטקין מלמדת שההתערות 

שלו באמנות ובחיי האמנות בניו יורק הייתה מהירה 

ואינטנסיבית, אפשר לומר מטאורית, אבל גם מודעת היטב 

לאחרּות או לאחרּויֹות שלו ודאגה לתת להן ביטוי: בזהות 

היהודית והישראלית שלו עצמו ובשיתוף הפעולה המכוון 

שלו, גם כאורח שמארח, עם אמנים אורחים אחרים בתרבות 

האמריקנית - מהמזרח התיכון ומאסיה, ביניהם: שירין 

נשאט ]Neshat[ מאירן, נאם ג’ון פאיק ]Paik[ )עמ' 197-196(

מקוריאה ואגה שהיד עלי ]Ali[ מקשמיר.

עניין תמוה בכתיבה על יזהר פטקין הוא ההעדר הכמעט 

מוחלט של הצבעה על קשרים עם עבודתו של מרסל דושאן, 

האורח בהא הידיעה באמנות ובתרבות החזותית של ארצות 

הברית במחצית הראשונה של המאה ה–20. ארצות הברית 

קיבלה את דושאן בזרועות פתוחות יותר מאשר מולדתו שלו, 

והוא העביר אליה את נס המודרניזם, או הפוסט–מודרניזם, 

ת )1912( ואחר  ו ג ר ד מ ב ת  ד ר ו י ם  ו ר י תחילה בדמות ע

ר  י ו ו א ק  “ מ ס  5 0 כך באופן סימבולי יותר ברדי–מייד 

ז )1919(. בקטלוג התערוכה של פטקין במוזיאון  י ר פ ל  ש

הסטדליק באמסטרדם ב–1990 מופיעים אמנם שלושה 

דימויים של מרסל דושאן:2 בעמ’ 17 מופיע תצלום של דושאן 

המביט מתוך המרווח הפתוח שבין שתי כנפי מסך. אין ספק 

שדימוי זה מופיע בקטלוג כאיזכור לעיסוק האינטנסיבי של 

פטקין בתיאטרון, אותו מושג שהועמד כסמל למה שנוגד 

את המודרניזם הטהור במאמרו הקלאסי של מייקל פריד 
]Fried[ “אמנות וחפציות” ]Art and Objecthood[ז.3

ה בשמה  ל ו ד ג ה ת  י כ ו כ ז מתחתיו מופיע דימוי של ה

ו  ל י פ א  , ה י ק ו ו ר י  ד י ל  ע ת  ט ש פ ו מ ה  ל כ המלא: ה

)1922-1915(. דימוי זה עשוי להיקשר לאספקטים אחדים 

בעבודה של פטקין, והעיקריים שבהם: המושג “כלה” 

והעובדה שהזכוכית מצוירת מהצד האחורי שלה, כמו 

ב“ציורים ההפוכים“ של יזהר פטקין מתחילת שנות ה–80 של 

המאה ה–20 ואילך )2012-1883(. אמנם בציורים של פטקין 

הצבע עובר דרך הרשת לצד הקדמי של הציור, ואילו בציור 

של דושאן רק האור “מעביר” את הצבע לצד הקדמי מבעד 

לזכוכית השקופה.

בעמ’ 33 בקטלוג מופיע התצלום המפורסם של דושאן 

)צילום: מאן ריי( עם קצף גילוח וקרניים, שהוא חלק מן 

ו )1924(. גם  ל ר ק ה  ט נ ו מ ל  ש ב  ו ח – ת ו ר ג העבודה א

כאן נראה דושאן על רקע דמוי מסך. קצף הגילוח שהופך 

את פניו של דושאן לדימוי שדי, לצד הדימוי של השחקנית 

האמריקנית סנדרה גילס מ–1958 כשהיא יוצאת מן 

האמבטיה מכוסה בקצף דמוי בגד, שמופיע בקטלוג מולו,4 

מכוונים לפסלי השעווה של פטקין מראשית שנות ה–80, 

שגם הופיעו מעוותים ב“שעווה נשיאותית“ שלו מהשנים 

1986-1985. אבל שמו של דושאן אינו מופיע אף לא באחד 

מן המאמרים בקטלוג, שכאובייקט מנכיח מעט מן ההכרה 

בקשר של פטקין לאורח–העל דושאן, אבל בוחר שלא לדבר 

מפגש סוריאליסטי: יזהר פטקין, אריה ארוך ומרסל דושאן



מ

על כך. בקטלוג הנוכחי דושאן מוזכר במאמרו של איתמר

לוי “מחנה החלום” )עמ' לג(, בהקשר לעיסוק של פטקין 

בחפצי קודש יהודיים ולזיקה של העיסוק הזה לכפל הפנים 

נמוך–גבוה, חילוני–דתי, של ההיסטוריה של הרדי–מייד של 

מרסל דושאן.5 

הנוכחות של דושאן ושל אמנותו באוונגרד האמריקני 

ד  ר ו י ם  ו ר י הייתה גדולה, מרגע שהוצגה שם עבודתו ע

ת ועד למותו ב–1968. גם בעשור שלאחר מותו,  ו ג ר ד מ ב

שהתמודד עם מורשת האמנות המושגית, תודעתו של עולם 

האמנות )אמנים צעירים, מבקרים ובתי ספר לאמנות( הייתה 

מלאה בו, וכמובן לא רק בארצות הברית. אבל צריך להדגיש: 

מדובר בחלק מסוים מאוד של האוונגרד, לא זה של הציור 

המופשט, של המודרניזם הצרוף, הגרינברגי. ההבחנה 

הזו לא הייתה קיימת לפני מלחמת העולם השנייה, אבל 

לאחריה הייתה ִקרבה רבה בין דושאן לבין אלו שלרגע קצר 

כונו ניאו–דאדא, אמנים טרנס–מדיומליים שאמנות פלסטית, 

אמנויות של זמן, של במה ושל נרטיב וטקסט לא הרתיעו 

אותם: רוברט ראושנברג ]Rauschenberg[, ג’ספר ג’ונס 

 ]Cunningham[ ומרס קנינגהם ]Cage[ ’ג’ון קייג ,]Johns[

)ראושנברג אייר את דנטה, ג’ונס את בקט(. 

הקשר של עבודתו של פטקין לזו של דושאן הוא יותר 

מסועף ומפתיע ממה שאפשר לשער רק על סמך רקע כללי 

זה, כפי שכבר נחשף מעט בקטלוג של מוזיאון הסטדליק 

שהוזכר למעלה, והוא מתגלה במוטיבים משותפים וברמזים 

שונים לעבודתו של דושאן. אל הקשר הזה נוסף מאוחר יותר 

הפרויקט “תרבות מארחת” של פטקין לכבודו של הצייר 

הישראלי אריה ארוך, וזאת משום שדושאן הוא כאמור מודל 

של אירוח באמריקה, ומשום שגם עבודתו של ארוך כבר 

התגלתה כבעלת חתימות של האמן הצרפתי–האמריקני רב 

ההשפעה והפנים.

ב–1981, כשנה לאחר שסיים את לימודיו בוושינגטון 

ולאחר שכבר הציג בכמה תערוכות קבוצתיות בוושינגטון 

ובניו יורק, הציג פטקין את תערוכת היחיד הראשונה שלו 

 ,The Kitchen בניו יורק. התערוכה התקיימה במקום בשם

שנוסד ב–1971 בווילג’ כמקום לתצוגת האמנות החדשה 

של אותן שנים, הווידיאו. במקומו מ–1974 ועד 1986 בסוהו, 

אז הציג בו פטקין, כלל The Kitchen גלריה וחלל נוסף 

למופעים. במקומו הנוכחי בצ’לסי הוא ממשיך לתמוך 

באמנות לא ממסדית וכולל שני חללים, אחד לתערוכות 

ואחד למופעים, בשמות הגנריים “גלריה לבנה” ו”תיאטרון 

קופסה שחורה”. אני מדגישה פרטים אלה משום שהצירוף 

של אמנות פלסטית, תיאטרון והצבעים שחור ולבן מאפיין 

את האמנות של פטקין מראשיתה ועד היום. ב–1983, שנתיים 

לאחר התצוגה הראשונה שלו, הציג פטקין בגלריה של

הולי סולומון, שחקנית לשעבר ומי שהייתה הגלריסטית שלו 

עד מותה, את התערוכה “The Meta-Bride” )עמ' 225-224(, 

שתורגמה לעברית בשם “הכלה המטפורית” )meta הוא 

הראשית של metaphoric, אבל ניתן לתרגם את השם גם 

“כלת על”, או מטא–כלה, כפי שתורגם במאמרים אחרים(. 

בתערוכה הזו כבר הוצגו ציורים בצבע אמייל או דיו לבן

על רקעים של גומי שחור, עוד לפני הציורים השחורים

)עמ' 217-212( שהוצגו שלוש שנים מאוחר יותר )ב–1986(. 

בתערוכה המוקדמת ההיא בולטים מאפיינים דושאניים: 

ראשית, שימוש במושג הנישואין כמטפורה לאיחוד, מעין 

איחוד אלכימי של השונים. שנית, המילה “כלה” מופיעה 

בכמה עבודות: “הכלה המטפורית”, שם התערוכה, הוא

גם שמה של עבודה, ציור של אישה שחורה על טול לבן,

ויש עבודה ששמה חלום נערת הכלה )1982(. הציור

סבתא שושנה )1982, עמ' 223( נעשה על–פי זר הכלה, והציור 

הורי 53' )1983, עמ' 37(, נעשה על פי תצלום הנישואים של 

הוריו של פטקין. העבודה גרם מעלות )1983(, שבה נראית 

דמות מוכפלת על כל מדרגה, מבוססת כמובן על ציורו 

המפורסם של דושאן. גם העבודה עניבה וקשר )1982(, 

הנראית כמו בד על קרש גיהוץ, מזכירה את עיסוקו של 

דושאן בפרטי לבוש ואת הִאמרה שלו על האפשרות לעשות 

מציור של רמברנדט קרש גיהוץ. 

חלק מן התערוכה “הכלה המטפורית” היה מופע 

תיאטרלי בשם הקונצרט של הכלה המטפורית )עמ' 224(. 

התיאטרליות היא אחד המאפיינים הבסיסיים של העבודה 

של פטקין מראשית עבודתו בניו יורק ועד לתערוכותיו 

האחרונות. מלבד המופעים עצמם, השימוש שלו בווילונות 

ובמסכים מסוגים שונים )גומי, טול(, לא כמצע לציורים 

אלא כמה שבסופו של דבר הם הציורים עצמם )נתלים 

כווילונות(, מדגים עד כמה הציור והתיאטרון מתלכדים 

אצלו: הציורים פותחים וסוגרים, מכסים וחושפים. האופי 

הנרטיבי של הציורים, ההסתמכות שלהם על סיפורים 

היסטוריים ועל טקסטים ספרותיים, גם הם חלק מהעניין. 

בעבודה שלו מופיעות דמויות שהן פרסונות, כלומר מייצגות 

משהו, משמשות דמויות במחזה. יזהר פטקין מצייר את עצמו 

בדמות הצייר ולאסקז ]velasquez[ כקוסם בציור הווילונות 

השושבינות )1988, עמ' 91-90(.

ב–1986 הציג פטקין את הציורים השחורים, מעין מיצב 

של ציורים בדיו לבן על גומי שחור. על קיר הכניסה למיצב 

היה כתוב: “מבוסס על ‘השחורים, מחזה ליצנים’, ז’אן ז’נה”. 

כאן מוביל פטקין את הצבע השחור אל טקסט שבכותרתו 

מופיע שם הצבע במשמעות פוליטית. שחור ולבן היו 



מא

צבעים חשובים גם בעבודתו של דושאן, ולא רק כצבעים 

של משחק השחמט: בעבודות הצילום שלו, בצבע העופרת 

ה )1920( ועוד  י י ר ט ה  נ מ ל , בא ה ל ו ד ג ה ת  י כ ו כ ז של ה

)פטקין מתייחס לעבודה זו ביציע אפל, עמ' 28(. 

מבחינת קווי הדומּות עם דושאן חשובה לא פחות גם 

העובדה שפטקין בנה תערוכה סביב מחזה של ז’נה. אחת 

ההשפעות הגדולות על דושאן, לפי דבריו אולי הגדולה 

ביותר, הייתה המחזה של הסופר הצרפתי ריימונד רוסל 

ה )1910(, שגם  ק י ר פ א מ ם  י מ ש )Roussel, 1877-1933( ר

בשמו מּוכל אותו צבע פוליטי של הקולוניאליזם ביבשת 

השחורה. דושאן עצמו ניהל בעבודותיו תיאטרון של זהויות: 

ל  ס ר י )1921(, התצלום מ ו ו ל ס ז  ו ש )1922(, ר ק ו ב מ

כשדושאן היה בן 35. דושאן גם השתתף   8 5 ל  י ג ב ן  א ש ו ד

ם  ד במופעים תיאטרליים כמו התמונה החיה )Tableau( א

, )ראו את הגירוש של פטקין עמ' 199-198( ן ד ע ן  ג ב ה  ו ח ו

ה  נ צ שנערך כנראה בתוך מופע חד–פעמי של הרוויו ס

ת )1924( של פרנסיס פיקביה ]Picabia[. הוא  י ע ו נ ל ו ק

ה ו ח ו ם  ד הופיע שם כאדם עירום לצד חוה, לפי הציור א

של לוקאס קראנאך ]Cranach[. ב–1985 הציג פטקין

את העבודה לפני שער החוק ניצב השומר )1985-1984,

עמ' 233-232( . הכותרת מפנה לטקסט של קפקא, אבל 

האובייקט - דלת האסם הגדולה מעץ - מסמנת עוד הודאה 

בנוכחותו הדומיננטית של דושאן: דלת העץ של העבודה 

.E’tant Donne’ )1966-1946(

הדיאלוג של פטקין עם דושאן מאיר מחדש ובאופן 

אינטנסיבי את הקשר שלו, האקראי לכאורה, עם אריה ארוך, 

משום שגם ארוך הזדהה בעבודתו המאוחרת עם דושאן. ארוך 

רשם בכתב ידו על כרזת תערוכתו במוזיאון ישראל בירושלים 

ב–1968 את המשפט “היום נודע, נתקבלה הידיעה, על מותו 

ב )1972( בעקבות הרדי– ל ו של מרסל דושאן”. הוא צייר את ק

ם של דושאן )1917( וגם בנה לעצמו  י ע ב ו כ ה ה  ל ת מייד מ

רפליקה של גלגל האופניים, כפי שמופיע בתצלום מפורסם 

שלו עם אשתו מ–1974 )צילום: אריאלה שביד(. 

מה שמצטייר כאן כקשר לא צפוי של שלושת האמנים 

האלה, שני הישראלים והצרפתי ששימש לשניהם מעין אב, 

מתברר כאינטנסיבי יותר. העיסוק של דושאן בזוגיות המיתית, 

אדם וחוה בגן עדן או הזוג המלכותי, המלך והמלכה, מתגלה 

אצל ארוך בדמות הכפולה של הנציב העליון, שהוא נציגו

של המלך, או תחליף של מלך. הפרשנות חוצת הִמגדר 

ן של ארוך היא הביטוי לכך: ו י ל ע ה ב  י צ נ שניתנה ל

במאמר שכותרתו “הנציבה העליונה” הציע דוד גינתון 

פרשנות שלפיה יש לדמות הנציב העליון ִמגדר כפול או נייד 
ה של דושאן.6 ל ו ד ג ה ת  י כ ו כ ז וקשר אותו עם הכלה של ה

מפתיע להיווכח שעוד לפני שהתוודע פטקין לסיפור 

הנציב העליון של ארוך בהקשר של ציורי השטיחים 

הפרסיים, הוא כבר צייר “נציבים עליונים” משלו: הסדרה 

“שעווה נשיאותית” שהוזכרה לעיל, על פי הציור של הנשיא 

האמריקני הראשון ג’ורג’ וושינגטון של ג’ילברט סטיוארט 

]Stuart[ מ–1795. זהו אולי ציור אמריקני נאיבי יחסית 

לציורים האירופיים, אבל ללא ספק נציב עליון, עם אותם 

צבעי כחול–אדום–לבן, ואפילו דיוקן של מי ששחרר את 

אמריקה מהאימפריה הבריטית. הסדרה הזו הוצגה ב–1992 

בגלריה הולי סולומון. כשכתב מרדכי עומר על ציורי הנציב 

העליון של פטקין, הוא לא הזכיר שפטקין כבר עשה סדרה 

של “נציב עליון” כעשר שנים קודם לכן.

לא פחות מפתיע לגלות שגם דושאן יצר דיוקן של ג’ורג’ 

ר )ג’ורג’  נ א ‘ ז ל  ע ה  י ר ו ג ל וושינגטון ב–1943 בניו יורק - א

וושינגטון(. הדיוקן, העשוי גזה טבולה ביוד, מאחד את 

הפרופיל של הנשיא האמריקני הראשון עם הגבול הגיאוגרפי 

של ארצות הברית, אבל הוא גם מרמז, כפי שכותב טי. ג’יי. 

דמוס, “על גוף פצוע באמצעות חומרים שמדמים תחבושות 

טבולות בדם וכוכבי זהב הנראים מחוברים באופן ברוטלי 

במסמרים ארוכים. יותר מכך, סדרה של ניגודים קורעת את 

פני השטח - בין שיתופיות לאינדיבידואליות, בין סמלים 

לאומיים )הדגל, האומה, הנשיא( לבין הפיזור המטונימי 

שלהם )כאובייקטים חלקיים(. הִשְפלות של הדיוקן - שבאופן 

לא מפתיע נדחה על ידי מגזין ווג שהזמין אותו - היא בכך שהוא 

חודר את גבולות הזהות הלאומית ומפרק את הסובייקט ואת 

הקהילה שלה. הוא מרמז על האלימות הנחבאת מאחורי 

ההומוגניות והמהותנות של הזהות הלאומית. התשוקה 
לאחדות קולקטיבית הופכת לסימפטום של חלקיות מדממת”.7

באותה תערוכה של פטקין שכללה את “שעווה 

נשיאותית” הוצגו גם עבודות, שהוקדשו לאוונגרד הרוסי 

של תחילת המאה ה–20; זרם אמנותי שגם ארוך הקדיש לו 

עבודות, סדרת “צקפר” )1966-1961( למשל. אפשר לתהות 

עד כמה העיסוק במלכות, במלך או במלך ובמלכה, בנציבים 

עליונים, מתקשר לעובדה שלדיוקן של האב הביולוגי היה 

מקום מיוחד בעבודה של שלושת האמנים. דושאן צייר דיוקן 

של אביו שמתקשר לדיוקנאות הסימבוליים האחרים של 

בני המשפחה, ציור שהיה אחד הדימויים ששחזר בעבודה 

ה )1941-1935(. ארוך צייר את תמונת  ד ו ו ז מ ב ה  ס פ ו ק

אביו כדיוקן אובאלי תלוי. וגם פטקין צייר את דמות אביו 

לאחר מותו על ציור וילון גדול–מידות )עמ' 41-38(, כמו שצייר 

גם את זוג הוריו.

נראה שהתוצר המעניין ביותר של המפגש המשולש 

והאקראי הזה בין פטקין, דושאן וארוך, ובמיוחד בהקשר 



מב

של הזמן הנוכחי, הוא היותם שותפים למה שמכנה דמוס 

 .]Homeless Aesthetics[ ”אסתטיקה של העדר בית“

ה  ס פ ו ק הוא מפרש את עבודת העל של מרסל דושאן ה

, שעיקרה נעשה בתקופה שהפך לפליט,  ה ד ו ו ז מ ב

כשנמלט מפריז לדרום צרפת ואחר–כך לארצות הברית 

מפני הכיבוש הגרמני, כמודל ל”מורכבות של מה שאפשר 

לכנות אסתטיקה של העדר בית”8 ]...[ “משום שהנושאים 

ה - האיסוף, הייצור  ד ו ו ז מ ב ה  ס פ ו ק המרכזיים של ה

מחדש והאחסון הניתן לנשיאה מכוונים לצרכים של הגלות, 

מוגדרים על ידי אובדן הנכסים, הגעגועים הביתה והנדודים 

ללא סוף. יתר על כן, המזוודה מציעה את האמצעים להיאבק 

באפקטים המפוררים של הגלות באמצעות הבנייה מחדש 
של משהו דמוי בית–נישא”.9

גם עבודתו של אריה ארוך משופעת במוטיבים של 

נדודים, חזרה לזמנים אחרים ומקומות אחרים וגעגועים 

הביתה. ארוך שהה שנים מחוץ לישראל בתפקידיו בשירות 

החוץ ברוסיה, בברזיל ובשוודיה, שם כתב את המשפט 

“מה נשמע מה נשמע בבית מה שלום האנשים איך הם 

ם )1960(. ציורים רבים  ו ד א ת  י חיים” בתוך הציור ב

חוזרים לילדותו בעיר חרקוב ברוסיה ולשנות לימודיו 

בבצלאל. בשנותיו האחרונות התייחס ארוך בכמה עבודות 

ס של הסופר האירי הגולה ג’יימס ג’ויס  ס י ל ו לרומן י

]Joyce[, שמתייחס כמובן למיתוס הנדודים של הומרוס 
10. ה א י ס י ד ו א ה

הגלות עומדת גם במרכז הפרויקט הגדול המאוחר 

של פטקין שכולל את מסת הרפאים )2007, עמ' 75-68(, 

שראשיתו ב–1999 כשיתוף פעולה עם המשורר הקשמירי 

הגולה אגה שאהיד עלי )Shahid Ali, 1949-2001(. בעשר 

השנים שלאחר מכן יצר פטקין כמה סדרות של ציורי מסכים, 

שהוקדשו לאחדים משיריו של משורר זה ולמשורר גולה 

 )Darwish, 1941-2008( אחר, הפלסטיני מחמוד דרוויש

)עמ' 63-52(. פרויקט זה, שנקרא על שם אחד משיריו של עלי, 

עומד במרכז התערוכה הנוכחית. בשיתוף הפעולה והאירוח 

של אמנים אחרים, ודווקא אמני לשון שחיו מחוץ למולדתם 

וששירתם מלאה בזיכרונות, געגועים, אובדן וקינה, פטקין 

מציב את מוטיב העדר הבית במרכז עבודתו ואולי גם מתיק 

באמצעותו ומבטא דרכו את געגועיו שלו.
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רשימת עבודות

השם והאב

I  כריכה פנימית אנגלית

המפגש פרק ב’ )פרט(, 1987

I I  כריכה פנימית אנגלית

המתים הגיעו )פרט(, 2009

עמ‘ 11

אין מנוס מן הגוף, 1981

 43.18 x 30.48 x אמייל, כפפות גומי, 11.43

אוסף מוזיאון ברוקלין

עמ‘ 28

יציע אפל )את הבטחתי לא תשבור(, 1981

דיו, גומי סינתטי, עץ צבוע, מגנטים, פלקסיגלס

 203.2 x 157.48

עמ‘ 30

יזהר פטקין 1952-1934, 2012

 88.9 x שמן, רשת אלומיניום, 68.58

עמ‘ 31

כיסא רפאים, 1978

 29.94 x עיפרון, תצלום, 21.59

עמ‘ 32

משפכים וחצוצרות; העצמי כנושם )דיוקן(, 1986

 208.3 x אמייל, תצלומים ונייר כרומו מחוררים, 136.5

אוסף מוזיאון ברוקלין

עמ‘ 33

דיוקן עצמי )אזרחיות(, 1981-1980 

  284.48 x גומי סינתטי, סטן, צבע ספריי, 187.96

אוסף מוזיאון ברוקלין

עמ‘ 35-34 

ללא כותרת, 1981-1980 

 66.4 x תצלומים ונייר כרומו מחוררים, 89.5

אוסף מוזיאון ברוקלין

עמ‘ 36

מזכרת לאריק פטקין, 2002

 55.88 x ליתוגרפיה, 76.2

אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

עמ‘ 37

הוריי 53’, 1983

 203.2 x אמייל, נייר צילום לא מפותח, 157.48

עמ‘ 39-38

האמן בסטודיו עם אריק פטקין מרכז הסחר העולמי, 2006

 406.4 x דיו, וילון רשת, 487.68

אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

עמ‘ 41-40

אריק פטקין מרכז הסחר העולמי, 2006

 406.4 x דיו, וילון רשת, 487.68

אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

תמונות הן מכמורות 

עמ‘ 53-52 

כינורות, 2006

הצבה ב–CCJ, סאו פאולו, ברזיל, ספטמבר 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 55-54

כינורות, 2006

הצבה ב–CCJ, סאו פאולו, ברזיל, ספטמבר 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 56

כינורות )פרט(, 2006

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 57

כינורות )פרט(, 2006

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 58

כינורות )פרט(, 2006

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 59

כינורות )פרט(, 2006

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 61-60 

כינורות, 2006

הצבה ב–CCJ, סאו פאולו, ברזיל, ספטמבר 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 63-62

כינורות מאת אגה שאהיד עלי בביצוע חי

קאטאנו ולוסו במופע עם ז’אק מורלנבאום )צ’לו(

הצבה ב–CCJ, סאו פאולו, ברזיל, ספטמבר 2010

עמ‘ 66

מראה בסטודיו, מסת הרפאים בעבודה

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 69-68 

מסת הרפאים )פרט(, 2007

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 71-70 

מסת הרפאים )פרט(, 2007

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 73-72 

מסת הרפאים )פרט(, 2007

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 74

מסת הרפאים )פרט(, 2007

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 75

מסת הרפאים )פרט(, 2007

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 731.52 x 762

עמ‘ 76

הזמן מקצץ את כנפי האהבה, 2011-2005 

 Sèvres, pâte nouvelle, 78x44x31 חרסינת

אוסף פרטי, ניו יורק

עמ‘ 77

הזמן מקצץ את כנפי האהבה, 2011-2005 

 Sèvres, pâte nouvelle, 78x44x31 חרסינת

אוסף פרטי, ניו יורק

מינים בסכנת הכחדה

עמ‘ 86

הבתולה וילד )עופרה( )פרט(, 1998

מתוך הסדרה “הבתולה וילד”

 172.72 x שמן, רשת אלומיניום, 111.76

עמ‘ 87

הבתולה וילד )עופרה(, 1998

מתוך הסדרה “הבתולה וילד”

 172.72 x שמן, רשת אלומיניום, 111.76

עמ‘ 88

Sèvres הבתולה וילד בביצוע, 2007, סדנת

גבס

עמ‘ 89

Sèvres הבתולה וילד בביצוע )פרט(, 2007, סדנת

גבס

עמ‘ 91-90 

הבתולה וילד והזמן מקצץ את כנפי האהבה בביצוע,

Sèvres 2011, סדנת

גבס

עמ‘ 92

חניכה, 1988

מתוך הסדרה “ללא פגם בגן השושן”

שמן, עלי זהב, רשת אלומיניום, אריג שזור

  162.56 x בחוטי מתכת, 101.6

אוסף פרטי, ניו יורק

עמ‘ 93

הבתולה וילד )ליסה(, 1998

מתוך הסדרה “הבתולה וילד”

 172.72 x שמן, רשת אלומיניום, 111.76

עמ‘ 94

מנהג קדום, 1988 

מתוך הסדרה “ללא פגם בגן השושן”

שמן, עלי זהב, רשת אלומיניום, אריג שזור

  162.56 x בחוטי מתכת, 101.6

אוסף פרטי, ניו יורק

עמ‘ 95

פליקס מנדלסון, 1998

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

 279 x אמייל, נייר כרומו, 168

עמ‘ 96

כד, 1998-1986

)מתוך השבלונות של הציורים השחורים(

 63 x אמייל, נייר כרומו, 40

עמ‘ 97

פאני מנדלסון, 2002-1998 

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

 198 x אמייל, נייר כרומו, 152

עמ‘ 87

שמונה, 2002-1998

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

 150 x אמייל, נייר כרומו, 150



מד

עמ‘ 99

משמאל לימין : 

אשרי זרבובית לי, 2002-1998

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

 125 x אמייל, נייר כרומו, 66

אשרי חרטום וזרבובית לי, 2002-1998

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

  185 x אמייל, נייר כרומו, 66

אשרי חוטם לי, 2002-1998

מתוך הסדרה “יודנפורצלן”

 125 x אמייל, נייר כרומו, 66

עמ‘ 100

הזמן מקצץ את כנפי האהבה בביצוע, 2008,

סדנת Sèvres, חרסינה 

עמ‘ 101

הזמן מקצץ את כנפי האהבה )גביעי ביצים(,

,Sèvres, pate tendre 2011-2005, חרסינת

מידות משתנות )על פי ביצת הציפור הנכחדת(

עמ‘ 102

הזמן מקצץ את כנפי האהבה )צלחת(, 2010-2005

חרסינת Sèvres, pate tendre, קוטר 24 ס”מ 

עמ‘ 103

הזמן מקצץ את כנפי האהבה )צלחת(, 2010-2005

חרסינת Sèvres, pate tendre, קוטר 24 ס”מ 

עמ‘ 104

טס הקיסר, 2010-2005 

 Sèvres, pate tendre, 46 x חרסינת 39

עמ‘ 105

אגרטל קניבל, 2010-2005 

 Sèvres, pate tendre, 22.5 x 29 x חרסינת 22

נוף מורכב

עמ‘ 111-110 

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 113-112 

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 114

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 115

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 116

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 117

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 119-118 

נעשה ונשמע )פרט(, 2010

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 120

חמורו של משיח, 2007-2003 

 314.96 x 215.9 x זכוכית, פלדה, 109.22

עמ‘ 121

חמורו של משיח )פרט(, 2007-2003 

 314.96 x 215.9 x זכוכית, פלדה, 109.22

עמ‘ 129-128 

אף בארקדיה אנוכי, 2012

 396 x דיו, וילון רשת, 1903

עמ‘ 131-130 

אף בארקדיה אנוכי )פרט(, 2012

 396 x דיו, וילון רשת, 1903

עמ‘ 135-134 

אף בארקדיה אנוכי )פרט(, 2012

 396 x דיו, וילון רשת, 1903

עמ‘ 142

אשכחך ימיני, )פרט(, ציור בתהליך, 2001

מתוך הסדרה “תרבות מארחת”

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, 121.92

אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

עמ‘ 143

אשכחך ימיני, 2001

מתוך הסדרה “תרבות מארחת”

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

עמ‘ 144

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991 

182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף מוזיאון וויטני לאמנות אמריקנית

עמ‘ 145

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991 

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף מוזיאון גוגנהיים

עמ‘ 146

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991 

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף פרטי, לוס אנג’לס

עמ‘ 147

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991 

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף פרטי, בזל

עמ‘ 148

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף מוזיאון וויטני לאמנות אמריקנית

עמ‘ 149

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

אוסף מוזיאון וויטני לאמנות אמריקנית

אחת כאחד

עמ‘ 155-154 

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

,Shoshana Wayne הצבה בגלריה

לוס אנג’לס, ינואר 2012

עמ‘ 156

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 157

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 159-158 

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

,Shoshana Wayne הצבה בגלריה

לוס אנג’לס, ינואר 2012

עמ‘ 161-160 

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 162

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 165-164 

המתים הגיעו )פרט(, 2009

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 166

פלגוניה, 1990

שעווה, עלי זהב, עץ וטכניקה מעורבת,

 182.88 x 274.32 x 132.08

עמ‘ 167

פלגוניה )פרטים(, 1990

שעווה, עלי זהב, עץ וטכניקה מעורבת,

 182.88 x 274.32 x 132.08

עמ‘ 169-168 

משמאל לימין:

לתרזה תוף מרים, 1990

קופידון וקשת, 1990

ספינקס וכינור, 1990

בודהה, 1990

מתוך “פלגוניה”, סדרת מסכי נייר,

 160.02 x הדפס C  מחורר, 127

עמ‘ 170

בודהה )פרט(, 1990

מתוך “פלגוניה”, סדרת מסכי נייר,

 160.02 x הדפס C מחורר, 127

עמ‘ 171

בודהה )פרט(, 1990

מתוך “פלגוניה”, סדרת מסכי נייר,

 160.02 x הדפס C מחורר, 127

עמ‘ 172

האמן בסטודיו עם ערב , 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 177-176 

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 178

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 179

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762



מה

עמ‘ 180

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 181

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 183-182 

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 185-184 

ערב )פרט(, 2008

דיו, וילון רשת, ציור לארבעה קירות,

 426.72 x 670.56 x 762

עמ‘ 187-186 

דון קישוט חלק ב’, 1987

יציקת אלומיניום באינודיזציה,

 233.68 x 190.5 x 101.6

הצבה במוזיאון ג’ון ומיבל רינגלינג, סרסוטה,

פלורידה, דצמבר 1989

אוסף מוזיאון ג’ון ומיבל רינגלינג

עמ‘ 188 

דון קישוט חלק ב’ )פרטים(, 1987

יציקת אלומיניום באינודיזציה,

 233.68 x 190.5 x 101.6

)LACMA( אוסף מוזיאון לאמנות עכשווית לוס אנג’לס

אוסף פרטי טמפה

אוסף פרטי ניו יורק

עמ‘ 189 

דון קישוט חלק ב’, 1987

יציקת אלומיניום באינודיזציה,

 233.68 x 190.5 x 101.6

אוסף מוזיאון גוגנהיים

עמ‘ 191-190 

השושבינות, 1988

  312.42 x דיו, גומי סינתטי,500.38

אוסף פרטי, ניו יורק

עמ‘ 192

מתוך הסדרה “גנים לעיר הגלובלית”, 1991 

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 121.92

עמ‘ 193

הרחצה, 1987

מתוך הסדרה “חליפת חמישה חלקים” 

 182.88 x שמן, רשת אלומיניום, עלי כסף, 121.92

עמ‘ 194

פאנלים # 1 &  #3  )פנטפטיך(, 1989

מתוך הסדרה “טלפון שבור” 

שמן, עלי  כסף, רשת אלומיניום, אריג שזור

  152.4 x בחוטי מתכת, 101.6

אוסף מארי קלוד סטובאר, ג’נבה

עמ‘ 195

פאנלים 4# & 5# )פנטפטיך(, 1989

מתוך הסדרה “טלפון שבור” 

שמן, עלי כסף, רשת אלומיניום, אריג שזור

  152.4 x בחוטי מתכת, 101.6

אוסף מארי קלוד סטובאר, ג’נבה

עמ‘ 196

ממון רפאים )פרטים(, 1991 

עבודה משותפת עם נאם ג’ון פייק

פלדה, פלקסיגלס, פסלי נייר, אמייל,

מסכי טלוויזיה, נורות, שעווה, גבס, וידיאו,

  223.52 x 264.16 x 111.76

עמ‘ 197

ממון רפאים, 1991 

עבודה משותפת עם נאם ג’ון פייק

פלדה, פלקסיגלס, פסלי נייר, אמייל,

מסכי טלוויזיה, נורות, שעווה, גבס, וידיאו,

  223.52 x 264.16 x 111.76

עמ‘ 199-198 

הגירוש, 2000

 304.8 x דיו, וילון גומי סינתטי מקופל, 533

אוסף פרטי, ווינטרטור, שווייץ

עמ‘ 200

אחת כאחד )פרטים(, 1994

זכוכית מנופחת, פלדה, עץ,

  426.72 x 213.36 x 213.36

אוסף מוזיאון גוגנהיים

עמ‘ 201

אחת כאחד, 1994

זכוכית מנופחת, פלדה, עץ,

  426.72 x 213.36 x 213.36

אוסף מוזיאון גוגנהיים

צללים שחורים רפאים לבנים

עמ‘ 208

 Secret-Rrose Angel Out, 1983-1980

מתוך הסדרה “פעולת רקמה”

הדפס פוטוסטטי, רשת בד לתפאורת תיאטרון,

נורות, רקמה, מסגרת עץ,

  213.36 x 165.1 x 15.24

אוסף פרטי, ויסנזה, איטליה

עמ‘ 209

Secret-Rrose Angel In, 1983-1980

מתוך הסדרה “פעולת רקמה”

הדפס פוטוסטטי, רשת בד לתפאורת תיאטרון,

  213.36 x 165.1 x נורות, רקמה, מסגרת עץ, 15.24

עמ‘ 213-212 

הציורים השחורים )רולס רויס שחור(, 1986-1985 

דיו, גומי סינתטי, ציורים לארבעה קירות

 426.72 x 670.56 x 853.44

אוסף המוזיאון לאמנות מודרנית, ניו יורק

עמ‘ 215-214

הציורים השחורים )רפאים לבנים(, 1986-1985

דיו, גומי סינתטי, ציורים לארבעה קירות

 426.72 x 670.56 x 853.44

אוסף המוזיאון לאמנות מודרנית, ניו יורק

עמ‘ 217-216 

הציורים השחורים )שחר(, 1986-1985

דיו, גומי סינתטי, ציורים לארבעה קירות

 426.72 x 670.56 x 853.44

אוסף המוזיאון לאמנות מודרנית, ניו יורק

עמ‘ 218

ליהוק הציורים השחורים )דיוף(, 1986

 236.22 x אמייל, נייר כרומו, 106.68

ליהוק הציורים השחורים )גוסטה נייג’(, 1986

  236.22 x אמייל, נייר כרומו, 106.68

עמ‘ 219

ליהוק הציורים השחורים )דיאודון וילאג’(, 1986

 236.22 x אמייל, נייר כרומו, 106.68

ליהוק הציורים השחורים )דייאפ טייאנט ורטו רוז סקרט(,

  236.22 x 1986, אמייל, נייר כרומו, 106.68

עמ‘ 220

הציורים השחורים: המשתתפים, 1988 

  53.34 x אלבום ליתוגרפיות, 43.18

בכיוון השעון: דייאפ טייאנט ורטו רוז סקרט, המיסיונר,

המושל, ארצ’יבלד אבשלום ולינגטון

עמ‘ 221

הציורים השחורים: המשתתפים, 1988 

  53.34 x אלבום ליתוגרפיות, 43.18

בכיוון השעון: גוסטה נייג’, אדגר הלאס ויל דה

סנט נאזאר, המלכה, השרת

עמ‘ 222

מסגרת אדונים, 1982

 83.82 x אמייל, עץ, קטיפה, זכוכית, 93.98

אוסף רבקה סקר ועוזי צוקר, תל אביב

עמ‘ 223

סנטה )סבתא( שושנה, 1982

אמייל, דיו, גומי סינתטי, תחרה, עץ,

  139.7 x 121.92

עמ‘ 224

הכלה המטפורית

קונצרט בגלריה הולי סולומון, ניו יורק, חג הפסחא, 1983

בהשתתפות: דיוויד מק’דרמוט, אולה, ג’ף ברונר,

דיאן פרנה, סאלי בירס, קריסטיאן הופמן וג’ון פטריק

עמ‘ 225

,)She’s Flesh and Blood Just Like Her Man( הכלה המטפורית

 274.32 x ת1983-1982, אמייל, וילון רשת, 243.84

אוסף מוזיאון וויטני לאמנות אמריקנית

עמ‘ 233-232 

לפני שער החוק ניצב השומר, 1985-1984 

שמן, רשת אלומיניום, גיר, כלונסאות אסם, זכוכית,

מסילת חלון, שרשרת ברזל, צירי דלת,

     337.82 x 447.04

עמ‘ מז 

תמונות הן מכמורות )פרט(, 2012-1987

שמן, רשת אלומיניום, יוטה, חוט זהב

 86.36x 71.12

I  כריכה פנימית עברית

המפגש פרק ב’, 1987

   86.36 x שמן, רשת אלומיניום, קטיפה, 71.12
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מו

תודה מקרב לב לידידים הבריטים של המוזיאונים בישראל 

BFAMI על תמיכתם הנדיבה בתערוכה ובקטלוג.

 ,Blancpain Art Contemporain ,תודה לגב’ מרי–קלוד סטובר

לסוזי ואליהו רוז, ונדי פישר, דפנה שמרין, אן–מרי מקדונלד, 

מליסה ורוברט סורוס, אילנה ומרטין מושל, סנדי טבצניק, 

עירית שטראוס, רבקה סקר ועוזי צוקר - על הסיוע למימוש 

התערוכה. תודה לאלן והארווי סנדרס, תומס רום ואורן 

יוניוב. תודה למשאילים הפרטיים שניאותו להיפרד 

מהיצירות שברשותם ולהשאילן לתקופת התערוכה. 

תודות לכותבים שתרמו מאמרים מרתקים לקטלוג:

שמעון אדף, איתמר לוי, שלומציון קינן, דיוויד רוס

וספי רכלבסקי. תודות לעיזבון הרברט מושאן ולעיזבון 

הספרותי של אגה שאהיד עלי. 

תודה מקרב לב לכריסטין ג’ונסון על עיצוב הקטלוג;

לכפיר מלכא על הפקת הקטלוג; לאורנה יהודיוף על עריכת 

הטקסטים בעברית, לעינת עדי על התרגום לאנגלית ולעברית 

ולעורכת הלשונית באנגלית כריסטין ג’ונס.

תודה לסדנאות האמנות הנודעות בייצור זכוכית

וחרסינה בטכניקות מסורתיות, שסייעו בידי פטקין לממש

את חזונו: הצוות בסדנתת .C.I.R.V.A במרסיי ובסדנה -

Manufacture nationale de Sèvres  בצרפת. 

תודה מיוחדת לסטף ורטהימר ולין הולסטין על שיתוף 

הפעולה הפורה עם המוזיאון הפתוח בתפן, ותודות לשולי 

כסלו, מ”מ מנכ”ל מוזיאון תל אביב לאמנות. 

תודה לעוזרת לאוצרת במוזיאון הפתוח בתפן דנה גרוס 

וליסמין קונס על העזרה במחקר, לרשמת המוזיאון הפתוח 

בתפן רחל לזר, ולאוצרת המשנה במוזיאון תל אביב לאמנות 

ענת דנון–סיון. 

תודה לדינה פפו, מנהלת קשרי ציבור, ולדוברת מוזיאון 

תל אביב לאמנות אורית אדרת וליעל שביט מ”תקשורות” 

על יחסי הציבור לתערוכה. תודה לפנינה קרפין, מנהלת 

לשכת מנכ”ל מוזיאון תל אביב לאמנות. תודה לשרגא 

אדלסברג, עליזה פרידמן–פדובנו, שושי פרנקל והדר אורן 

במחלקת הרישום במוזיאון תל אביב לאמנות; לצוות מחלקת 

השימור במוזיאון תל אביב לאמנות: ד”ר דורון לוריא, מאיה 

דרזנר, חסיה רימון, נגה שוסטרמן וקלרה קרלובה. תודה 

ליעקב נחום, מנהל התחזוקה ולתאורנים נאור אגיאן, ליאור 

גבאי, אסף מנחם וחיים ברכה במוזיאון תל אביב לאמנות. 

תודה לחברת טוקן על תליית העבודות במוזיאון תל אביב 

לאמנות ולסמי סיסו ויצחק אלמקייס על תליית העבודות 

במוזיאון הפתוח בתפן. תודות לצוות במוזיאון המס מוקה: 

פאולט ווין עוזרת לג’וזף תומסון, דנטה בירץ’, ראש מחלקת 

התערוכות, ריצ’רד קרידל וארט מקונל במחלקת ההפקות וג’ון 

מק’אליסטר, מנהל המחלקה לתקשורת טכנולוגית. 

תודות לכל מי שעזר בהפקות הווידאו המלוות את התערוכה: 

קאטאנו ולוסו, ז'אק מורלנבאום, דיוויד הורוביץ, קאטי ברו 

ורוברטו גוארה, ג'קי ליידן, פרד ווסר, מוניק גרדנברג,

פרננדו אנדריאדה, פאולה לאוין, יעל שטיינר, ג'ון סולומון, 

ת'ורנביורן הנסן, איוון אורקני, סוזן מרטין, רונה קינן

ונועם ענבר.

ובעיקר אנו אסירי תודה לאמן יזהר פטקין על הזכות הגדולה 

שניתנה לנו להתוודע לעולמו העשיר והמרתק ועל הסיוע 

הרב שלו למימוש התערוכות והקטלוג. 

אלן גינתון

רותי אופק

ג‘וזף תומפסון
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