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הסיפורי על   המרכיב  ודגשה  יםרהמאה העשעים של  נות התשמחצית שממאיר פיצ'חדזה    יצרש  בעבודות

עבוד  המרכיב   פני את  שאפיין  המוקדמוהמבני  וחתותיו  נשים  ילדים,  דמויות  מוצגות.  בעבודות    פצים 

הסיפוריות המתבקשת   ,ולםבמסגרת שחורה. אאו    אפלולירקע    עלאו בקבוצות מצומצמות    ןלבד  החדשות

הפיגורטיבי  שמזמין   הדמויו  מתרחשתהביטוי  העיניבצמצום.  הפנים,  המוארים  ת,  והחפצים  המבט  ים, 

  .ושאלההשלמה משדרת ה ,עלומה ,תמופשט מהות נתיאור שוכהת בלב. יפורס מ  יותר הלך רוחקרינים מ

 

צייר    בה  1996בשנת    של העבודות הללו  ראשיתןחפצים.  ל דמויות ול  קרבה  ל אפנימה    מושכים הציורים  

 שלב  אחתית אלהמשפ  זהותן  שלב  אך לא  אישיות  ודותבעאלה  .  ליואים  ואת הקרוב  דמותוחדזה את  'פיצ

באמצלניסיון  ה של    .אחרותומוחלשות  של    הקיומייםיסודות  ל  קירבה  ןתועחוש  האוטוביוגרפי  המרכיב 

העבודות שאפיינה את    זומ  שונה   התבוננותנקודת    חדזה'פיצל  העניקמשפחה  הודמויות בני    הדיוקן העצמי

לשנת   ב1996שקדמו  הקודמו.  פיצ'חדזה ,  תעבודות  ועכשי"  ,הסביר  החוצה,  היה  מהחוץ המבט  הוא  ו 

  1  .מתמסוי ציורת תחלף בשפהת בציור אחד ו פרבה שהב  וששימוה "פנימה

 

המצוי  נע  חדזה' פיצשיוצר    העינייםפגש  מ הדמותצופה  הומ  המתבונןאל    רתמהדמות    מבחוץ   מבטה.  אל 

  מנכיח ו  נלכד בעין המתבונן  רתות המצוימדל הש  פנימי  ד יסו.  הדדיתהתבוננות  ל  ם נתפסיםוהמבט מבפני

של סיפ  ריןתוסמ  סוג  מהקשר   צילום ה  לפעולת  דומהב  הנקלטהבזק    ,לוכדמבט  זהו    .חסרי  רושנובע 

 2"נמשכת מלאונרדו עד סרה דרך ורמייר". -ה  אמנות הייצוג  מסורתו  הפרספקטיבה  ליכלל  כפוףשייצוגו  

 של היש.  תי ארנ מערכת הה של מגבלותהובמסגרת הכללים  וסח  מנ המבט  

 

הבימתי ה  יצירתל  מופעלהתיאור    כללי  כתיביםמש  המרחב  מהח  ורהלך  את  ציורהנשקף    ביטוי ה  ומציב 

  ניבט הממד ומתוכם    במסגרת זוערכת  נ   םבציורי  הופעת הדמויות והחפצים.  השפה  גבולות  במסגרת העצמי  

 
 6, עמ' ד'13.3.97הארץ, רוכות חדשות", ליטמן שני, "תע 1
2   .111pe MIT Press, Th ,Unconscious The Optical, nd, 1993Rosali. rauss EK    



של פיצ'חדזה  דמות  וקעבודות ההמ  לרוב   רנעד  פנים אל פנים  בט מה  3האמנות.  יצירת  לש  והציבורי   אישיה

  על   מוארות  ותוידמ של    יחזית   מופעב  המבט  נתקלבעבודות הנוכחיות    .מחולק  מבני  הרכב  הושתתו עלש

 מהדהדת  להאפ ה  סביבהב   מוארתהדמות  ה  4.  סביבהה  כלפיות  ושת זרחת  מחריףש  ורחבא  אפלולירקע  פני  

  מולו   מתקייםו   מבוייםהמצב  ב  נלכד  המבט  5. ועייםוקולנ   בימתיים  ,חזותייםהרכבים  מ  מוכרים  םייצוגי

של   התבוננות  מארג כ  נראותה  את  מדגישאך    פרטית  כתובנה  מתרחש  המבט .  ביםר   ביןיחיד  עוד  כו  כאחר

עצכה.  יםאחר היות  פול  לוס הפימסביר    ,מיורח של  ז'אן  מבט  הבושה  "-כ  פועל  ,סארטרוף  את  לי  מגלה 

זו מבט.  אותו  של  בקצהו  ואותי  לחיות..שגורבושה.  האחר  מ  לדעת  בלי   מת  להיות  של  המצב  א  ושאת 

   6להתבוננות".

 

נקודת  ותעקוב  ציוריםב  הדמויות פי  המבט    את  אעל  בולגורמבנה  שאילה מתמונות   מייצגת  נהכל תמו  י 

קיימות   תמונות  פי  על  נכתבים  אלגוריים  דימויים  ודאחרות.  מאמץ  הןרשהאמן    וי ביטמהות  רוכשות    כו 

  זאת   חולשה  .עבודת היד "  הילת"  המחלישים אתצילום ושעתוק  ממקורות    נלקחיםה  אלדימויים    7.חדשה

  מוקדמים   סטודיו  צילומירים  יזכמ פחה  והמשהדיוקן    יאור ית.  אוספים  הציורים ש  רפיוןת הוודנקל  ווספתתמ

. כניסתן של םשלה  המוניתצריכה    בטכניקה שאפשרהבני משפחה    חכדי להנצי  שנשענו על מסורת הציור

זרות  דמויות  מקנה לצילום  ה  טכנולוגיית  באמצעותההנצחה האמנותי    דמחדשות אל מע  זרחיותשכבות א

כות  "משום שבכל  8מיוחד.   יופית  בעל  מדיתעמ הכרחי  רוב  תצלום"  סימן  אותו  תמיד  "נמצא  בארת  לאן 

ותצלום, ככל שיראה צמוד לעולם הנרגש של היצורים החיים, מציב  כל תצלום  יד לבוא, הנה  למותי העת

ואחד מאתא לפני כל אחד  בנ   כותב,  המבט  9".ונ תגר  הוולטר  נוף  כ  יהיסטור עם ההצופה  ימין, מעמת את 

  חסר ך רוח זה  מבוטא בפנים. למרות שהל  ההיסטוריה  שיתמרא  וב וכושלצע ,שגוישמאיים וקדמון. כל מה  

  בטא מו האנושות, הוא מבטא את כפיפות האדם לטבע    י הישג  של  פארהו  ביטויהחופש  הכריזמה של  את  

 10יד. יוגרפיה של היחבהה ואת שאלת ההיסטורי מיקיו נעלםבאמצעות 

 

הדימוי, יוצר  ית של שיכפול  צד מערכת שיטתהציור כעבודת מקור למתקיימת "הילת"  האזור העמום בו  

 מאולצתתנודה  גבולות.  חוצה  סגנונות ו  נודד ביןמלאכותי ה  אופילאלגוריה    השמקנ   יסתטהא  נזשעטהאת  

עם  וחיבור    יקוטעל ל  ובדגשאמצעות הכלאות  בשל מרסל דושאן, מופיעה כיום  עבודותיו  שהודגשה ב  וז

 
3    19-ress, pp. 1The Athlone P heory,Tc iAesthetAdorno Theodor,1997,  
 כותב המראיין 4.2.94 -ב חדזה לעיתון מעריב שנערך'בראיון עם מאיר פיצ  4

 ם מכסאו,קציוריו, הוא בם אני שואל אותו מדוע אין אנשיכשסער דיין: "
עונה: "אין  מבט על ציוריו, ורק אזסיגריה, מעיף , מדליק ת בחדרקצמסתובב 

נפשית עם זה. הייתי  יש לי בעיה ר אנשים או פורטרטים,יציללי בעיה פיסית 
 לה שלך היא כמוהולך. השא ים, אבל זה לארוצה מאוד לצייר פורטרטים ואנש

ה ך למראולז הוא העקום, וא ךהול ייו שהואחל להגיד למי שהולך קצת עקום כ
 בולט".האם זה כל כך לבדוק 

5   9-ss, pp.5ty of California PreirseJay Martin, Downcast Eyes,1993, Univ 
6  The MIT Press, p. 112  , consciousThe Optical Und, 1993, Krauss E. Rosalin     
7     p.54 ,sifornia PreslCa1992, University of  ,ioncognitReBeyond Craig,  nsOwe 
8       , p. 226soko, 1969, Schocken BIlluminationsenjamin Walter, B     
 99רולאן, מחשבות על הצילום, בית הוצאה כתר, עמ' בארת    9

10           84-. 183p ,amarman Tragic DrOrigin of Ge,  Benjamin Walter  



א או את מה שבאמת התרחש. הו  ר אותהוריה אינו מבא המגע הנבוך עם ההיסט11ר מוכרות. ות עבטכניק

ריות. הוא מנכיח  בר בנדבכים של ב  ההתרבות כנגועוחושף את    כוח השלמה עם  ה  תרון על סכנ זיכת למאות

ים שרק באמצעותם יכולה הנאבקומוחלשים ה לצד    ה ומציב את עצמושפת הכוח של ההיסטורי  מולעצבות  

   12. לכפר על מלוא עברה העכשוויתהאנושות 

 

מאיר    חייו  רסיפואת    מלווה  קיומי  תחמ מו  זהדח'ציפ של  הנבטת  אונים    מושכת  ו ציוריהילדות  לחוסר 

  הבוגרת תודעה  ב  נוכחתהיא    .םועיגגעוזיכרון    ,יהנוסטלגק  עוצמה. הילדות אינה רלבין חולשה    מתעתעתו

  חיים הבוגרים ב   מרצדה  יסודת החיים.  רוקועבור  משמעות    תהנושאו  ניותראשותובנות    לש  עמום  יסודכ

מאן ריי    לום שלציעבודת הבניד קראוס מתייחסת להקלקת הצמצם  וזל. רהמצלמה  גוף  אל  המבליח   כאור

אך מסרב  ד  לי נגלה לש  כהבזקטיש  אהפ  מתאר את  ויד רפ.  םחזותייים  רשמב   מקורוש  טישאפ  תהפעלאל  כ

כ  תנשמרו  בעתה  דיי  עלהופרעה  ש  מציאות  ,בתודעה  להיקלט הפג אפבזיכרון  רשמי  נ טיש.   קלטים יעה 

אחיזת  .  ולתהפוכות הגורל  לשונה  תנגדטיש מאהפעיניים.    של אחיזת  מראותל   תהמתורגמ  תוכחשמ  עדותכ

הפ  אורגתהעיניים   מא את  כחלופה  רגעפת  צועטיש  את  ה.  בושו  חשש  ישל  מכנה   הללו  דיםצורילאקאן 

א"תכש "מסך"  " יט",  מפר  ט". מב ו  כאללהבהקים    תייחס ויד  את    הללו  המתיך  הראיה  סדק    כדי שדה 

לראות  אפשר  ל של    נפתלות אל    התעתוע  מיזוג  על  ניםימגה  מציאותלצד    הזיהו  תאוירהללצד  תחושות 

   .מיוםוהי

 

נוצרת מתוך תחושה של   הפרעהן. הכישלוו  הק אלא של הפרעוסיפל  טיש אינם שאהרגשות המתלווים לפ

ו אי בהירות  "זהות" מעצמה אל מה ש  של  לותפצהתכפילות, של  רוזלינד קכל  את    ראוס מתארת איננה. 

בא הרגשית  תלוי  ,הפסלמצעות  המורכבות  הגו1930שנת  ב  ג'אקומטי  שיצר  ,כדור  הסהרוני  .  המופיע  ף 

י של הסהרון אותו  ינלוגויים השפתראה הלם, מאו  כנשי.  חורץהמ כדור  והכאיבר חדירה זכרי    נדמהפסל  ב

שפתיים,  :  אחרת  אפשרות  מניעהכל אפשרות  .  תזהות המיניב   מהתלהתלוי מעליו  וכך הכדור המחורץ  ח

פה, עיי וגינה,  ,  ןשבן,  והירח,  הכדור  פין,  יותר    חדש.  הרכב  רגע עלכל    צביעמהמחוג  כ   מתקתקיםארץ 

נגד פועלת  צורה    בופנימי  הגיון    כאללהשתנות  ו  גוונתהמ   צורניותל  וסקראסת  חי ימת  םפילויח ממשחק  

מתוך   הגיון משתברו  עצמהעצמה    אודות   יקט המודרניהפרו  של  ניתיוערה  האפשרות  את  מפרקה  מניעה 

ה. הנרא  ותולמעבר לגב   תפועלהנוכחות    ,מטריקס  זו,כות  הפכפמכנה  פרנסואה ליוטאר    13. "יייחודסדר " 

של    מרחב הקיוםעבור  הראיה    פותחתשאת הסדק    וונה לא ממלאתם כשו  טאר,ויטוען ל  ,נהובמדבר    שום

ריק פסיבי הוא שמאפשר להחיים וגוף לחבור לחושי.  מושא של הדחקה.  לשאם  מודע שהוא  ת עמו תת 

של  ה הפסיכואנליטי  סולדהתת  חלל  הא  מודע  לממגמת  ומאפשר  הממשי  של  ה וששלשניים,  אחד,  רגון 

לדב  יותרו נת  ן.מזומקום    ובאות  התרחשרים  בלתי  וסתירות  "חלל"  ניגודים  של  מגופים  מורכב  זה  פס 

 
11         P.58 a Press,ifornialty of CUniversi ,1992  ,d RecognitionBeyonCraig,  Owens 
 12       263-ocken Books, p.p 254, 1969, SchminationsullIBenjamin Walter,  

13       80 1-MIT Press, p.p. 149 , The tical UnconsciousThe Op, 1993, Krauss E. Rosalind  



ני  קו  תוךבמטי מציב את הכדור התלוי והסהרון  וק'אג  14של "דמויות".   תן לחוש רק דרך התגלותאותם 

תיבהתאר  מ פת ששל  כמסד  15, מציאותב  ךכרוה   נתק  של  כגילום  ,ממשותמהכחלק  ו   יםנבדלכ  של 

   ית.ספקטיבה התיאור הפר

 

 , אפילה  תיבהכדזה משמשת  ח'יצפצים בציורים של פחהנגלים  הדמויות ו  ותמופיע  ת בהפלוליהסביבה הא

ממשות.  כ בתוך  הנוף  ההקונכיינבדלות  מסגרת  חושך  מרחב  מבטאת  של  של  נגלים  ואור    מאורגן  בו 

ככמצולכתעתיק,    יםרטהפ לתיאורת  דמויום,  מעבר  אישיתשל    הפועלות  הנופי ביוגרפיה  הק.    ם ילאסים 

  " אמנות גבוהה"ין  נעים בהם  שכאמנותית  ית דרכו החדזה מראש'בעבודתו של פיצ  עיםפימוים  המאורגנ ו

י  מו דיוא מתחבר עם  אפלולי מתעצם כאשר הבטא הנוף הלציורי קיטש מסחריים. מפתח האפשרויות שמ

"ח של  ש שחורורים  אחר  או  צורתםים"  ביו  16כדמעה.   כביצה  האובלית  מופיעה  הצורה  כמסגרת  לוגית 

מוזהבאליפט בהית  הש  ת  בשנות  כבר  הנוף  והדנתון  המוקדמות  הופי מעמונים  תכשיט,  לראשונה  עה,  ה 

אי  נכתבהעליו  בציור    1988בשנת   במשחק   ףנועם ה הדמעה משתלבת    17ינית. בשפה הגרוזמא,  המילה, 

ה" אומר  ביוגרפי. "קוראים לזה דמעחוסם ופותח את המבט אל המצב האוטו יות האפשרושל    נדלה  הבלתי

" אבפיצח גםל אפשר לדזה  לזה  צורטיפה.    קרוא  זו  בה משהו    ה בעצם  י  יבאוד אגרסמ גיאומטרית שיש 

א וה  לא יודע אם  תהף שאהניגוד שיש בה בכל דבר שאני עושה, נו  א אתלמצו  ומשהו מאוד רך. אני יכול

ב  ריחהבז כשעוןשקיעהאו  התחיל  זה  טיפות    ,חול  .  הצ  מנוגדותשתי  מהן  אחת  אחר. כשלכל  מצד    ללה 

מהילד הבוכה של    וגם מחשבה לקחת משה  התיישהיכול להיות    משלו.  ש לציור אורהמחיש שירציתי ל

  18. מרכזית. זה לא ברור" התחנ 

תנ   לוהמתפצ  הסותר שיח  ה ורגשיםמתנ   ניגודיםשל    הודיוצר    ות המהדהדת  יו עדו  מניםהמס  כים, אלימים 

ניתן ל  ישות רוזנצוו של פרעל משנת  כותב גרשום שלום  .  דעתשלא  ודות  של היס  ה הזם  לועהש"  ייג ונץ 

האורגנון   ייג 'העולם הקדמון המתמיד'.ונקרא בפי רוזנצו  ולוק  את  לו להשמיע בחוץ  שלא ניתןאילמים,  ה

הדרךלהשגתו מורה  א  ,  יורדינ שבעזרתו  ל'אימו  עמקיהות'  ם  את  שפת -ומעלים  המתימטיקה,  היא  אינם, 

האילמים.ה הק  סימבולים  השפה  לדמונית  בעזרת  הקודמת  מנ א,  פהש  כלהזאת  ל איביו  את    ביטוי  ידים 

 
14       222-it p.p. 216c. op 
 15        4p.11, sPresIT The M ,SculptureModern  In  Passages, 1977 Krauss E. Rosalind, 

,עמ' 11.3.94רומנטית לדמעה סינתטית",דבר,משא, ורט טליה,"בין שקיעהפפר  16
26 

 ,7מ' ב', ע21.12.92ץ, "דמעה נפרדת מהבכי", הארתמיר טלי,    17
 .72-62עמ' , 921.2.2שבוע, , דבר הית"ביטציה גרוזינרגעמירב עופר, "   18

לגרוזיה ה זדהמתעד מסע שערך פיצח 2000אית לינה צ'פלין משנת בסרטה של הבמ
הוא מתייחס לטיפה גם כחיבור של עיגול עם משולש,  תת היעדרושנו 27לאחר 

ת דמעה במסגרת", סטודיו, אור חיים, "טיפמורכה וכזכרי ונשי. אצל כאלימה 
 היא עגלת מנותא"ה ואומר לטיפדזה חס פיצח, מתיי1990מאי 11ון מס' ילג

ם.האמנים הם שליחים דידולב הדמעות האנושית, דמעות קריסטל, שאלוהים נתן
כדי להעביר את הדמעות ממקום למקום,  שמוטלת עליהם חובת התנדבות. עליהם

סחוב את ל היא בכי מזויף, העוזר לנו האמנות ת שלהם.שישמרו על הקריסטליו
 ושתיהן מלוחות".ות אותו דבר, ות עצב נראודמע מחהש דמעותיתי... האמהבכי 

 



והאילמות  המ הסימבוליות  כ  נהאיזו  אילמות    19"ללוההויות  ממתרחשת  פר מסע של  לדעשמעות    ו ת טית. 

ביותר אין בכוחה להציב אותנו בקשר עם מה שהוא אחר   הרחוקה, "הידיעה הנועזת ואל לוינסנועמשל  

ה נבדל  יות, שיהימן הההיחלצות    ןפאוה  רתיות...החברתיות תהיב הח  באמת. אין היא יכולה לבוא במקום

  20חר." החברתי עם האכמוהו כיחס  'אני'ת מצד הסילוק הריבונו... דיעהיצות באמצעות הההיחל מן

 

טאיסי שבגרוזיה. הוא החל לצייר  וקבעיר הולדתו    12כילד בן    יתאמנותה היצירב  בוחרחדזה  ' יצאיר פמ

גירה  ה  אפשר  יורצה.  אביהם  לו מובריתיתה בת  היש  ה,ים, קאוולממנו בחמש שנ   בהשפעת אחותו הבוגרת

  טה גניבה פעו  שלב  בנערותו  נשפטשאב נוקשה  מ  ת דעתהסח  .סבל  טעונתסגורה ו  ,ת קשהומציאמ   פנימית

שנים  ל עבודות   הפךו  בכלאת  קשוחוחמש  באמצעות  החיים  עובדות  את  לילדו  להנחיל  המבקש  לשורד 

ממציאות   בריחהו ,נאשואותה  חדליו פשהשרתה ענוך יח תממערכ מקלט עניק גםהור הצי .שיפוץ מפרכות

  שפים ם נחילדייאות בה  צ משלטונית.  ות  חיתמות, כבוד, מין, חסד וש של עוני מעורב באלי  החברתית קש

לות  בדמה  נקמל המגיעה  בהו  שכניםחבילה  מציאות  במשפחה.  ובגידות  אונס  מקרי    ילדים   מתפוצצת, 

ע  מטפסים להציץ  ץ  על  כדי  ילדתוזמ   דדולבשכונה  את  המצאוהמ  יין  בת  מציאות  של    12-ת  אחיו. 

 21ורח.מפניה לאנות שדי לקבריבית כהלוואה  לוקחים לפיו ארוכת שנים של כבוד מוזר תמאצ'ואיסטי

 

פ "האכזבה מהח "הניע' יציים" אומר  ליום אחדאותי לצייר.    החדזה  הייתי אלוהים  ולם  הייתי עושה ע  לו 

של    ןהגיוב  והתבוננות   ןתימהו  תבנקוד  ותוא   ביםמצי   םישיהאנוהיופי  ו  לכותסה  22" ., אנושי יותרריפה יות

הפועלת עצמה.    מהות  הסובייב  ועבור  מתחילהות  האמנ   יצירתו  י תרבותהסבך  ה  תיחווינגד  טית  גרוזיה 

השי הבשנות  המאה  קומוניסטי ש  של  תקופה.  שריםעשים של  חברתי  ידי   מוסקבהמב  וכתמ ריאליזם    על 

צומת    הברכיהש   ומערביים, מוסלמים ונוצרים,  םזרחיים מבותייים רב תריינ אפמ  איכדשרוסי    זםקולוניאלי

היורוהדר גרו-כים  ניצבת  בה  ההאסיאנית  מראשית  כדי  יסטוריהזיה  הק.  סיסמאות  את    ומסומול לנצח 

נדרשו   מהשפלה  וולהימנע  ו  דאחדיבור    . כפולה  שפהציניות  אחר  בציבור  ור  זהמי.  איששיח  של  מילון 

בספק,    שיטה שנצחיותה לא  לשרוד  כדי   שנדרשה  המפוצלתלשפה    ,יפוליט -ויכספב הלמצ היחיד   הוטלה 

טה חיפשו את זהותם באמצעות  חוץ לשישפעלו מם  לא ממוסדינים המהאמ   קיפוש רוחני עצמי. חלהיה ח

ים  איצמם עפוליטי. אמניהקשר  הל  מחוץלעסוק בעצמי  העניקה את האפשרות  אמנות מערבית מופשטת ש
 

  418עובד, עמ'  עם ,1975שלום גרשום,דברים בגו,  19
 , הוצאת1982לוינס עמנואל, אתיקה והאין סופי, שיחות עם פיליפ נמו,   20

 48-56מאגנס, עמ'
דזה ח'צכהכרח מדבר פי רוחים מכמה מקורות: על הציוטים בקטע זה לקהפר  21

בעון", מעריב, מעריב סופשבוע, דזה התנחל בגי, "פיצ'חנדפרוי החנבתה של בכת
סבל, על הקשר עם אחותו, על על מציאות קשה מלאת  .36-38מ' , ע17.5.1991

ב, מעריב , "בחזרה לגרוזיה", מעריקדוש אורנה כבוד והלוואה בריבית כתבה
העץ ועל ינוך ממערכת הח וצים, על הפחדפי. על העבודה בש14.7.2000וע, סופשב

בסרטה של הבמאית לינה צ'פלין לוי העריות מסופר כילדים אל גי ממנו הציצו
בכלא, החבילה המתפוצצת, מקרי האונס והבגידות . על ישיבת אביו 2000 תנמש

 מר. השיחות לקראת כתיבת המא סיפר פיצחדזה במהלך
 

 4, עמ' 9419.4.2סופשבוע,  ,בדיין, "מאיר פיצ'חדזה", מעריסער    22
 



בעלת ם ממציאות  יוציאליסטי מחד והמודרניזם המערבי מאידך מנותקיזם הסהריאלש  כךבירו  ים הכאחר

צריך היה להמציא  טוב, "תב אריק בולסביבם", כ  וששהתרח  ים כפיי. "בכדי לעסוק בחעבורם  משמעות

ה  ה'אמת'  למרות  חדשה.  שפת  שפה  בכל  קשהקיימת  טובה  באמ  אמנות  המציאות  את  כל   ן.ותצעלתווך 

נ אמ אמרימחווסדת  נות  להלביש   אמיתיים שלם  נדרשתב   םניתן  מהיחיד  זרים.  של   חומרים  הבנת השפה 

הממשיים היחיד   כוחובזכות    לביטוי  באה  החיים  של  ותגבנשהו  ותמורכבהש   ההבנה  23." החיים  של 

  24. רוחנית אנושיתבעוצמה  קיומיהתקבלה אצל אמני סירוב סובייטים כדרך להמיר תוהו ובוהו  

 

עוצ של  ר יסודות  ניתןחנ ומה  לד  ית  בקהיה  מבוטסיאי  לות  העשרים  המאה  של  השישים  קורות  משנות 

ונאמנותבו  ערש חסד  המ  בבמרח  חטא,  המהחיים  הסי  .יוסר קומי  אלה  הבתקיימו  ודות  אמנות  אמצעות 

השלטוןה את  בגרוזיה  הרבות ששרדו  הכנסיות  את  שגדשה  גו  הסובייטי  ביזנטית  יצילויות  דרך  ת ורשל 

 , מיים כמום מקויאמנ   של  יצירות  בזכות  ,גוך-כמו ואן  מודרניים  ואמנים  ו ורפאלרדנ וליארנסנס כמו    ניאמ

ר  והאלימות וציי   העם מוכות החסר  בותעניים בקרב שכשעבד כעני בין    ,)1918–1862(  ניאפירוסמניקו  

. האנושיתהרוח    עתועיאת ת  רה וספרות שביטאושי  עדו  ,רות זולות תמורת מנת אוכל יומיתאבבתים ובחמ

 25.הגשמתול  הנדרש  כישרוןתי ובובביטוי האמנ   אמונה  הפיחוו  ומולהקומסם של  יו  םות היפו אעק  הלא  כל

מ דורקהיים  אתפאמיל  נ ביטויים  כ  יםי האמונ   היסודות  רש  "החברהישאיםחברתיים  הגיון,    .  חסרת  אינה 

ר  פעמים  לה  שמיוחס  כפי  ודמיונית  המודע  גחמנית  להפך,  מדי.  וץ ומחעל  מ  פועל  ... קטיביהקולבות 

או  הרחשות  התל והוא  האישית  הנפנעלה  ביטוי  מקומית  חיי  ה   שרואה  ששל  בהיבטם  הדברים    נייוחאת 

כרעיונ ומבארת    סודיוהי אפאותם  בות  גם  עתשריים.  הוא  מלמעלה  מביט  הקולקטיבי  מביט    שהמודע 

ק ניעמלקטיבי  קוהודע  מהשרק    יבההס  אתדע המצוי. זהיל  ות בכזמן שאוחזבנקודות  עבר    למרחבים אל

 26" ם.ותדמאפשרת את המחשבה אוו   לתודעה את התבניות הראויות להבנת המשמעות המלאה של דברים

זו אינה דמיונית או הזויה מפני שכל הכוחות המוסריים המתעוררים  ת  גיים, "תבנית מושדורקהי  ומוסיף

 
23   Wallach, Amei, 1996, Ilya Kabakov - The Man Who Never Threw Anything Away. Harry N. 
Abrams, Inc, Publishers, p.39  

                                                                                                                                                       
24         ist d Within NonconformribySoviet H-Gia Edzgveradze: Georgiantalia, 2001,Kolodzei Na

Circles, p.p 2,9,11, 20, 
http://216.239.53.100/search?q=cache:shnr96IWlGAC:casnov1.cas.muohio.edu/havighurstcenter/pap

ers/kolodzei.pdf+%22Gia+Edzgveradze%22&hl=en&ie=UTF-8  
מיומנות ל ש פעת פירוסמני, על גלויות של לאונרדו ורפאל בהקשרעל הש    25

פרוינד חנוש, "פיצ'חדזה התנחל בגיבעון", מעריב,  -פיצחדזה בוהכרח מספר 
 הגוך ועל הכנסיי-ות של ואןפדפת רפרודוקצי. על ד17.5.91סופשבוע,  מעריב

", מאיר פיצ'חדזהסער דיין, " בתמנות כוד אאצלו למ רהימשה סדנה למושש
ישי לשקט, לתמונות לתשמ ת,ויעל אהבתו לכנס .4עמ'  4.2.94מעריב, סופשבוע, 

ר. על אחותו הקדושה ולחפצים סיפר פיצחדזה בשיחות שנערכו לקראת כתיבת המאמ
ש", הארץ, פנקרפל דליה, "גלות של האצל  שר לספרות כתובמקאוולה והק

 דיין. סערואצל  14.3.97
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מיליב כמו  ממש  מציאותיים  המשנו  רע  תרוחזם  ס לישמ  נותיועבורנו  לים  מועקות ..."  27יצירתם." ייעו 

עצמן   את  מממשות  הדרך  חברתיות  אין  רוחניים,  בה  ן ביטויים  המחשבה קנכשלות  הא  ניית  כי  דם  לבני 

  28ח משמעותיים בהם הם תלויים." ם כוחות לקאו מתקיימים קיים סביב

 

של  ציור ולאחריה  טרם    חדזה'פיצקאוולה  מיה  לישראל  סמליות  ההגירה  בדמויות  ג'סטות  בספוגים 

גוףאקסטטיו של  ית  וצ  ם,ייד,  נשיטעת  ניובעוהבעה  פיתוני  ואהבה.ריריושב  וי,ות,  נגועות עבודותיה    ת 

בתימהמורא  ב סרקסטי  מהול  כפולון  שפה  וונ ה  השל  ה  על  תערערמטלת  הדמויות    .ביזנטיתהקדושה 

ן נטולות משקל, ה  משי.ממקום מ ו  אמיתיד מזמן  בנפרו כמ  מאופק וייצוגיניצבות באורח  ות הביזנטית  באמנ 

על קצות    מרחפתכ  תנראי  תוהדמו  עעל הקרקאינן מונחות  הרגליים    מפני שכפותת בחלקה  וצרהנ   תחושה

ידי  יותדמו. ההאצבעות בהבעת פנים  תאר ומתאפיינות ברגשות מאופקים המבוטאים  י מקוו  מוגדרות על 

מ ו עיניים  רוחוצלקנות  לה  שנועדמוקד  מבע  חוויה  זוהחיים.  יות  מגשמ רדת  פננית  פה    ה ישרו  חיצוניות 

חטא  אפופי  רוח  ו  חומרת  ת לבעיוופתרונ   אכדי למצול מסתורי החיים והטבע  א  צלולהמבקשת לבדממה  

אחר    בחיפושהצורניים ובשילוב הממד המופשט    ,הרוחניים  םרף בערכישימוש מוח  מקאוולה עושה  הרס.ו

 לארשיחה להמשפ  עקבות הגירתב  חרץ את גורלההגיל  עיתוי  .  שיטה אמנותיתעצמית במסגרת    משמעות

בשנת  שה במפתיע  מאי1971תאפשרה  היה  לישראל  בבואם  בן  דח'פיצ  ר.  בת    17זה   פער  ,23ואחותו 

המזל "  חדזהפיצ'" מסביר  מה בארץהתאקל  היא לאחדש. "  במקום  את הקליטה  רתאחחוות  ללו  שאפשר  

י אולם.  לקלהתאלי    שאפשריל  גב  רץ,שאני הגעתי צעיר יותר לא  לה הואעומת חוסר המזל שהגדול שלי ל

חודשים    לאחר ההגירה ושלושה  שנים  שש  29היה קורה לה בגרוזיה היה לה יותר קל להתמודד".   אם זה

שנישואיה   אהונכז  והתפרקהקצרים  לאחר  באורמה  התאבד  ,בתהבה  המשפחה  בבית  יהודה.    קאוולה 

 א י. הרצהא  נולעלייה שלר  שוהתאבדות שלה קבעיה חמורה. חלק מה  ההיית  יים יותרלאחותי שלא בח "

למרות שה  אל 'גרוזיה שלה',  מאותה  להיפרד  אניציכלה  כאן.  המון    זוכר  ליחה  כתבה  היא  מכתבים  איך 

סושם,  לחברים שלה   בלי  ספרווקראה  היא  גרוזינית. בעצם  תף  רק לשם"  ההיית,  אחותו    .קשורה  מות 

את    ונ יפישאף  ם ונוורי נשימצי  רדיפרם לו להג  ,תרבותהבנוקשות את חותם הנפש של    חדזהפיצ'סימן ל

שתסייעבו חדשה  התחלה  עצמו  על  ולהשית  בגרוזיה  עוד  המהגר.   ם דתו  תסמונת  את  מעבד  הוא    30את 

הפיגורטי מהציור  לתוצרים  עבודו  סחרייםבי  ששל  קיטש  ומפתח  ת  מתפרנס  הוא  של    מהלךממכירתם 

 אמנותית.ים אילמים כשפה סמל

 

הדחקת   והנוףמו הד,  הגירההאולם,  שה מפנ   נכשלים  ,יות  כאחר.    במציאות  יםנתקל  םי  אותו  המגדירה 

החזות בתוקף  מתבררת  זו  והאמנוישיאה  מציאות  במשת  מתית.  את  שקבע  לאחר  ארוכה  תקופה  גוריו  ך 

 
 27       016.psm of Human Nature and its Social Condition, The Duali73, heim Emile, 19Durk         

28      171 .The Free Press, p ,The Elementary Forms of Religious LifeEmile, 1954,  Durkheim                                                                                                                                               
 12.2.92, דבר, דבר השבוע, "גרביטציה גרוזינית", רפעמירב עו    29

 
 4.2.94סופשבוע,  סער דיין, "מאיר פיצ'חדזה", מעריב,  30

 



זברח אמיל  תל  הולוב  פיצ-במרכז  את  לעצור  המדור  שוטרי  נהגו  על  'אביב  חיפושים  ולערוך  חדזה 

האחרונה.   ית עצור בפעםך שואלים, מתי הי כ -כאן. אחרושה  תה עאותי, מה א  אליםר ראשון שודב גופו."

בין הדימוי לבין הרקע. פעם שאלתי מדורניק    ובר בדיסהרמוניהמד.  ללאם הייתי עצור בכ  -לא שואלים  

  י הפער בין דימו   31"בקורס שוטרים שיש כאלה שנראים פושעים, אבל הם לא.  אחד, אם לא לימדו אותו

או מלווה  כשהו לרקע  גם  צותו  בא  הראעד  היכולת  רחובות  המשמעת,  בישראל.  האמנות  של  שיים 

סמלים  כמערכת  שפיתח  שמי ילא  והמורכבות  מקום  לו  מקנה  כבוד. ם  לרוב    32ל  מסומן  זה  מקום  אולם, 

את   עבורו   השונות והשייכות המקומיים מהדהדים  33שעבודותיו חיצוניות ממנו.  למרכז   ביחס כזרות, כפער  

העבודות שלי שונות ממה שעושים בישראל. גרוזיה. " בוהפוליטי  ותי  האמנ   מצבה   והאישיות שיצרפיצול  

שלי קצ  הנופים  לא    .גרוזיהעם    תמתקשרים  ישראלי.הצבע  אור  בציורי  אין  מדי    ישראלי,  חד  הציור 

מתכוון למזרח אירופה או למקום ספציפי. זה ציור של   וצעקני מדי. אני חושב שזה ציור גלותי ואני לא

אני לא ישראלי  .  שלי  , כפילות כמו הזהותהוהשתקפות  ב של מראהמוטי  דות חוזרובבעפליט.    ור, שלקע

גר לא  אוליזיניוואני  בין    ,  ההיתוך    34". השנייםמשהו  כור  עםמדיניות  את    שנוסחה  דחקה  המדינה  קום 

דמות   35.ל אדם ישראליהמהגרים דגם אחד ש עבורהעולים השונים והציבה   בין העמוקיםמורשת  ה  הבדלי

יהדות "גלותית". יקשה  ם חדש" בדאזו של " זהות ההבניית    36להתנער מהמציאות המגוונת הקיימת של 

זהות  השיח  אל  ו  קשה לספר "סיפור פשוט"  ,בישראל  ,אולם  .כותבי הסיפורמעמד של    המזמינ   יתהקבוצת

ת נאמנו  תבעישראל  זהות בה   עיצובתהליך    37. ההווה  הקיום של  אל מרכיבי  העבר  יכרוןז מ  יסודותחודרים  

 ס כשונהתפאת מי שנ   דחקות  עכשוויה  האמנות  שיחמ  מגוון של ביטויים   הדירש  רח באו  שלטת הרבות  לת

הפיצול ש  טוענתכלב  -. הנרייט דהאןאוניברסליו  חדשני   ללא מעמד  יםיורפולקלו  ים אתני  שוליים  לא  ואחר

ו הזהות  ניסוח  ציבוריתאזרחיהאחדות  ה  תוצאותשיצר  מדי  ת  יהודי  ערב  עבור    את   וחייב  והאסלאםנות 

שווה,    ,תוגניברה הומח  לוותר על השונות ולאמץ נקודת מבט "אוניברסלית" זהה. השאיפה ליצירת  הפרט

קוו  על ביטוי  פי  את אפשרות  הפרה  סלקטיביים,  אך  ותרבות משותפים,  היסטוריה  מורשת,  מתאר של  י 

לכ שנועד  התהליך  השונות.  הקבוצות  של  הקולקטיבי  שוויוןאוהזיכרון  לחולל  פיצול  רה   מפני  יצר 

עולם תמונת  פי  על  המדינה  קום  לפני  עוד  נקבעו  התרבותיים  שמ  שעקרונותיו  למחיקה   ההביאערבית 
 

 ,4233מ' , ע4.12.87ר, יעחרושת פיצ'חדזה לציור", ה קרפל דליה, "בית   31
 18.5.90אביב, -נאים בו", תלוד, "ציירים מקגינתון ד   32
בות לעבודותיו מופיע בהתייחסויות רת ורהיחס לעבודותיו של פיצחדזה כז  33

"המרחב בין מציאות רפפורט טליה, -וגם בהתייחסויות שאימץ לעצמו.מופיע ב
, זה""מאיר פיצ'חד ,ןסער דיי, 26, עמ' 25.12.92יה", דבר, משא, לאשל

אמיץ אל תוך עצמם", מעריב, ר רותי, "מסע דירקטו, 4.2.94ופשבוע, , סמעריב
, 7.12.92וחד מקיטש", גלובס, רווח יהודית, "לא פ ,11.12.92ספרות ואמנות, 

 ,27.11.92אות לדמיון", העיר, אלטמן שלומית, "המסגרת שבין מצי-סנדר
 ,17.5.91ע, סופשבו ריבן", מעריב, מעוענוש, "פיצ'חדזה התנחל בגיבפרוינד ח

פיצ'חדזה מייצג " בעלת הגלריה שבחרה לייצגות נעמי גבעון בכתבה זו אומר
'אופקים חדשים'. הוא לא אמן  חה בארץ מאזותית שונה ממה שהתפתרבת עמדה

נו לו. זה כמו שהיימאמצים את הדרך ש אנחנושגדלנו איתו, אלא מישהו ש
 ."לוקחים מישהו מחוץ לארץ

 4.12.87", לציור", "העיר פיצ'חדזהשת בית חרו, "קרפל דליה  34
 זמורה ביתן,\טת חיפהסירב,אוני2000קלדרון ניסים, פלורליסטים בעל כורחם,  35

  145עמ'
 225', הוצאת רסלינג, עמ2001צוקרמן משה, חרושת הישראליות,   36
 22-20ו, עמ'נח, בין האני לאנ1999עורך,  רד, בשארה עזמי,סרוסי ו-וינצקי  37



וזיקות תרבותיות של קבוצות אחרות.  טיבית שאק זיכרון  בזכות  המשמעות    קובעי  שלטו  מכךכתוצאה  ל 

הציבורי    נתבל השיח  בידעכ ואת  ה  ,מחזיקים  הזיכרוןב  ,משמעותעיצוב  הכוחודעמ,  ניית  הון ה  וניסוח   ת 

זו של השונה מתקיימת על גבה ש  38.הרוחני יבמסו   תל בעייתיומוחלשות  בין "ותר שכת  יחסים  עולם  ל 

מציינת אלה שוחט  ל"עולם שלישי".  היהש  ראשון"  ישראל  ההגמוני של  ומתמ  "קולה  קולם של  מאז  יד 

אי האשכנזיםיהודי  של  רופה  שקולם  ושל    בעוד  עוהמזהפלסטינים  הושתק.א  מעם רחים  של    ו  גבה  על 

מזרחהפרו נוספ-בלמטיקה  פרובלמטיקה  מתקיימת  הקשורהתמערב  זהה  אליה  ,  לא    שלזו    –איתה    אך 

 "העולם השלישי"  בגישת  מבכרת לדון בישראלחט  שולישי".  ם הראשון" וה"עולם השהיחסים בין "העול

"בגלל   מובנים:  האנלוגישני  עקב  העםראשית,  מאבק  שבין  לש  ה  העולם    וחרור היהודי  מאבקי  ובין 

מי יהודי  של שחרור לאולצורה זו    ות שהיהשליליו  השלישי נגד הקולוניאליזם... דבר שני, עקב ההשלכות

ישי על פי ההגדרה  ארץ מארצות העולם השל  גם שישראל איננהעל עמים ספציפיים בעולם השלישי. ה

של   נקהמקובלת  זאת  בכל  יש  ואנלהמושג,  דמיון  מבניודות  ב וגיות  אנלוגיות נ יות  אלה,  ארצות  ובין  ה 

  קורמת סובכת הזאת  ורכבות המ המ   39" בה.  ד במיוחובעצם    –שאינן זוכות להכרה, אפילו בישראל עצמה  

  רמניה "כשהייתי בג   : ומספר  מוסיף  חדזה'פיצ  .ת החזות הזרה והמעצריםיחוויב  באופן לא יאמן  דיםעור וגי

 שתי שהם רועדים משנאה. הסתכלו בי כאילוגרם שהמצבי   . היותורכי  חשבו שאניהרגשתי את זה חזק.  

זה נעשה    (בישראל)  סימפטי. אבל פה  עם לא.  ור של עצמםקפאו בלי, שיק  א היה אכפתהייתי חיה, אבל ל

לי נמאס  הזמן.  אותי כל  ובישראל  שהאפשרות הכואבת    40." טירוף, עוצרים  המסמן מבט    פועלבגרמניה 

המא  דגישהמ  הלשלילא  ומוצ  חזות ליקוי  המקומי  שיחשל    תאורות  הוא    הב  האלימות  רמתאת  ו  הזהות 

 .  נתון

 

חדזה. את מצוקת התקשורת  'תודעת העקור והפליט של פיצ  ות מנחה אתשל שונ   וחשימ הוהמצב הקיצוני  

מצליח להוציא  א  והשייכות הוא משווה ל"זעקה" של מונך. זעקת האני האילם המנסה לצעוק בכל כוחו ול

"למצב  פיצ  ,כזה"  הגה.  מענה"",  זהדח'אומר  ללא  גבוהות,  בעוצמות  שצרחת  אחרי  רק  מגיע   41אתה 

בה  פנ   השליטה  את  חדזה'יצוקט  לאילמות  הזעק  בהופכו  המוחלש. מ  אדווקבאה  ה  של  עוצמתו   42הכרת 

והכרת    האמנות במערכת כוחות זו  מה שלהכרת מקומו האנושי במשוואת הכוחות החברתיים, הבנת מקו

כתבה ש  סמל-משרה ברייטברג   הזו לא נעלמ  עוצמהקיומית.    תמציאואלם אל מול    הרוחנית שלהמשמעות  

ים  רבמישו  חדשותהתפתחויות  ל  עדותנוכחותו  ב  האתאך ר  הישראלית  האמנות  ביחס למסורת  גכחרי  עליו

בניגוד לאמנים  "   ,סמל-ברייטברג  טענה,  "'חדזהצפי"  .החברתי  םומקומ  ותנ , קהילת האמ של שפת האמנות

מודרנ   שראליםי על  פועלשחונכו  לאו    יזם,  הרחבה,  הקהילה  בתוך  מתקיים  שהציור  יסוד,  הנחת  מתוך 

 
 65-62אני לאנחנו, עמ' , בין ה1999, ארה עזמי, עורךרייט, בשהנ האן כלבד  38
 

ואידאולוגיה, ברירות, עמ'  ע הישראלי, היסטוריהנולו, הק1989שוחט אלה,    39
10 

 ,433עמ'  ,4.12.87לציור", העיר, קרפל דליה, "בית חרושת פיצ'חדזה   40
 1990 ,אי, מ11מס'  יון", סטודיו, גלתראור חיים, "טיפת דמעה במסגמ   41
אומר  52-50, עמ' 14.3.97ל הנפש", הארץ, דליה, "גלות שקרפל  אצל   42

 ", גם בשביל בריחה צריך כוח.ן אדם מיואש לא מהגרב" הפיצחדז



  סמכותהמהו מקור  (לציורו  צבצת מבעד  שאלה המבה...ציההוא שואב לגיטימושממנה    המקצועית  קא זודוו

  עוד   )ה הקהל הנהנ   הוא  תכוהסמ  רומק(והתשובה הדמוקרטית שהוא נותן לה    )שלי כצייר ומי הצופה שלי

את   ודאי  הישראלייעסיקו  האמנות  צורתה    עולם  את  שתכריע  היא  עליה  והתשובה  ישראלי.  ואת  והלא 

  43."אמנות במאה הבאהה מקומה של

 

פיצ  בעבודותיוומתעצם    שמסתמן  מה הת  במחציתדזה  ח'של  עתיד  שעיםשנות  תפיסת ל  בהתאם  אינו 

ברייטברג  המודרנית  השייכות לעל    מערערהוא  סמל.  -של  כהצעה  החומר  הישאדלות  על ו  תראלימנות 

  מות לאחר  חרדת שורד  דחק ב  ןלות אותג  עםדמויות ו  עם  באופן נוקב  מזדהההוא    .לעומתההצגתו כחריג  

הופיעו מעת לעת בעבודות שנות שכבר בעבר  תצלומים,  מ  הלקוחים דים  מויות משפחה, בעיקר ילחותו. דא

 מוצהרת   היאהזדהות  ה   1996זיכרון והמשכיות. בשנת  לומזות  השמונים והתשעים של המאה העשרים, ר

וד, פליט הנושא   . מהגר, נומבטהות המסיטה או משפילה את  כז התמונה כדממו במרת בהצבת עצומתבטא

מרכז נוף אפלולי המואר באור חמצמץ מעידה על תפנית מרכזית זו של הדמות ב  ים. הצבהר ת וספמזוודו

  ציבה את בותית המו עמדה תרת דמות המוחלשות כסמן חברתי רוחני. זמשפת הסמלים המתמטית אל הצב

 , זו. גלות מקורות הסמכות שלו כלפיתית יקורעמדה בשיח האמנות ובמפת יסודות שווים גירה כהגלות והה

רז קרקוצקין  כותב חזרה אל הע  , אמנון  דיכוי. תוהמד  מה  גילוי  א בר אלאין עמה  דעת הגלות בסיסי של 

השיח אל  ההיתוך  ושיבתה  כור  של  המודרני  הסדר  את  של    פורמת  היסוד  הנחות  את  כמיעוט,  ובוחנת, 

ים ומתוך כך מציבה את הרוע כסיבה היהוד  של  סטוריהיגורלם הזכרת את  לות מאקובעי המשמעות. הג

מצב כפוי אלא ה זו אין תפישת הגלות  ם. מבחינ לל העולהתנהגות מוסרית המסמנת את חיובו המובהק ש

במידת רז  בחירה  כותב  הגלות,  מתעצבת  קרקוצקין,  -האנושיות.  העצמית  ההגדרה  שבה  המסגרת  "היא 

אחר...לתיאולוגיה המגולמת במושג הגלות יש  עיני הי בהעצמ  ויבין דימהעצמי ו   הדימויבתוך המתח שבין  

הגבלה   של  ראשוני  תפקיד  זו  תפייעקרונ מבחינה  של  המת  באופן  הריבונות,  הדיכוי שת  כוח  את  צמצם 

לשוב ולחוש גלות כאן בארץ, וזאת בלי לשכוח את אלה  .השאלה איננה חווית הגלות...אלא כיצד  שלה..

  44עולם השלישי, את שוכני מחנות הפליטים."כאים במדואת ה ת,ות ממשי צב של גליים במהמצו

יקרי הנגלה למבט הפונה מהחוץ ה של האחרות כדימוי העבתצ מה  יםציורהזיקה הרוחנית חברתית נובעת ב

נפשי"ימה. דמות האני, אשר בראשית התהליך נרפנ  מהגב או במבט מושפל, נמשכת    אית בסביבת "נוף 

. הדמויות המביטות במבע עיניים ובהצבה ניאו ביזנטית  םוחפצי  ים ם, נשלדיויות שעיקרן ידמ ה של  בסדר

מבודד  מוארות איע  תבסביבה  דוממת,  ממשות  פני  מרל  מוחשית.  חיים  נוכחות  הנעדרת  אור  ח נסופית,  ב 

אך   יה,ראמהכרה הבאה  של  ור של כוחות עלומים, מסמן את אפשרות  וחושך ריק ומאיים זה, מקום המסת

ל. הדמויות מופיעות בנוף של נראות והיעלמות, מביטות  ותון הכנ עלמות בה  נ ת החושמשמר את ת  בד בבד

פניהם של מוחלשים  בדמדומים. האלם ניבט בציור בישירות מצב    וספות את המתבונן אלא  ה,ינכוחה בדומ

 
 ,טודיוס לית,המודרניזם באמנות הישראברייטברג שרה, תאומים זהים ומודל   43
35 )1992 (24-27 ,54-55  

 הגלות "שלילת ורתיבונות לביקר ךות בת, גלו1993 רז קרקוצקין אמנון,  44
 23-35, עמ' 4בתרבות הישראלית, תיאוריה וביקורת 



ידי צלם בג'נין על  מו  ולמתצלומי ילדים כפי שצאו  של זיכרון הילדות האישי,    פלההאהלקוחים מהקופסה  

 אחר מבצע "חומת מגן", ומתמונות של נשים מוסלמיות עטויות רעלה. י לאלדד רפאל דתיעוה

רואה תאב חיים,  קיום    .לכל נפש  הנוגע  קיוםמייצג  ה  מסתורין  זיק שלמעלה  של "פנים אל פנים"  ה  ז  במצ

היווצרות לה  הנע  ,הונרא והחשוך    וח.אפסות הכ  אודות  ות נוקב  ותתובנ ב  צרוב ו  חדותיכבין  הטבע הלילי 

קובע   ההיות  הסובייקט כשל  המאת  לאחר.  הכפופה  החייה  ותוישות  לתוך  המוות  וא שמכניס  אחרות.  ם 

מקביל ליסוד הארוטי  ב שבא אל ה"אני" כל העת, אומר עמנואל לוינס, מכניס לתוך החיים אחרות ובכך  

האחר ל  התגלות. מן הפנים שפתיעות כות אלא ממביטות כדמ. הפנים אינן  תועם אחרו  מתעמת האניבו  ש

הציו "לאעולה  הקדמון  תובעות  וי  הפנים  חשוףשותק  תרצח".  עיניים  במבע  ספק    רת  ומטיל  המשבש 

היחיד של  העוצמה  לקראת    .באשליית  אותו  מכין  ביש  לשלוט  ה"אני"  ביש  כשלון  ידי השבר  על  נגרם 

אלא   התומנטרל את האחרות מעצם הי  ס, "אינוומר לוינ האירוטי" אחר. "היחס  הא  שללתביעתו  יענותו  ה

אלא, אדרבא, הולך ונסוג אל תוך    עשה לשלנו או לאנחנוהנ ט  קנו בבחינת אובייתה. האחר...אימשמר או

אינו אלא    אךעצמו    ולוהיות שכשל  אופן  המסתורו. לא רק חוסר האפשרות לדעת הוא מה שחשוב...אלא  

מפנ התח מבחינההאוי  מקות  ל  ר".  גורס  לא  זו  להגוינס  עלניתן  רק  הממשי  את  אוב  דיר  ייקטיביות  פי 

"גם  היסט אלא  המיסתורית  אל  ה  ן,ריובזיקתו  הזמן  רצף  את  החברה   היסטורי...המפר  הפנים של  ריבוי 

וכת כידיעה  כמוהו  הפנים  אל  הפונה  המבט  זה."  למסתורין  בזיקה  אלא  אפשרי  אאינו  "הגישה  ל פיסה. 

"הי  ומרא  הפנים" מעילוינס  אתית  התפיאו   קרה...א  עמנם  לשלוט  עשויה  שאסה  היחס  עם  ל  מקיים  תה 

שייחהפ אלא  נענים,  הפנים  להצטמצבמץ  וודן של  יכול  תפיסה...ה שאינו  לכדי  את   ם  לציין  יש  ראשית 

עור   הגוף  איברי  כל  מבין  הגנה.  ללא  הגלויה  הצגתן  את  הפנים,  העירוםתמימותן של  הוא  והדל   הפנים 

עירום  ר.  ותבי עהוא  כי  מהביותר  וגרייתו  שכןוגנת.  ביותר,  דל  בפנים    ם  בסיסית...יש  שהאדם   דלות 

ל זומשתדל  דלות  על  לינ בג  חפות  פנים  והעמדות  מגרות  ונים  כביכול  ומאוימות,  חשופות  הפנים  מיניהן. 

להרוג עלינו  אוסרות  הפנים  זאת  עם  יחד  אלימות.  למעשה  בציוריאותנו  הדמויות  לבושות."  דה,  קפיב  ם 

ת  הדלות המסמנו  שרים. פני האחרות של חטא באחר מסמן אפשר  יבר חשוףים וכל אממוקדת בפנ הבעתן  

 תמתחושת הכל יכול של "גוף ראשון" ומחייבות אותו להיענו, מסיטות את ה"אני"  צחתר  את הציווי, לא

הרוח של   על  מר ם הוא שומשמעות לצדק אלא אב"אחריות אחת נוספת יותר משיש לכל האחרים...אין  

קר את עצמו  ן אין האני עום האחר. בעיקרוות כלפי האדאת רעיון האחריהמחייה    אינטרסיםיום מעבר לק

א נושא ומחזיק את העולם." מבחינה זו מיוסדת משמעות החיים האנושיים  הראשון' שלו, אלא הוף  גוהמן '

זמן רב בטרם ה יום של האני  היום  או לצבחיי   המציאות  י ביותר שלהבסיס  הניסיון  יווי.תוודע לשאלה 

  .45סודות ביותר הוא אתי מיהראשוני

 

כמהות  המ כפרוחלשות,  אחרות,  עשל  של  קיים,  ה  צמוימה  בסדר  בעבודות  וכפגימה  כגלות  של מופיעה 

פיצ ע'מאיר  גורל  שמהויות  בעת  וקיומיים,  ערכיים  קהילתיים,  יסודות  התערערות  של  בעת  ר בחדזה 

יסוד נעדר כ  ני חדש מתדפקת בצניעות ובנחישות כישן מפ  ה נדחקה. הגלות שכשראלההווה בי  אתמציפות  
 

45 Peperzak, A. To the Other, An Introduction to the Philosophy of Emmanuel Levinas, Purdue 
University Press,1993, p.p 33-123 



ז יות שכמו מרחפות על פני נוף כמו רנסנסי אינן . הדמויות הכמו ביזנטהיקתוחניות ואיכרון, ספק, רשל 

 .אלא ביטוי דומם לחלקיותן של אמיתות , אחרות או זרות,גרוזיניות או ישראליות
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