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Bloody Happy
1

אפי גן

“החלטתי לא להיות מאופקת“

שלושים קופסאות ועליהן ציורים קטנים בשמן ואקריליק על עץ הנראים
כאובייקטים .שלושים אובייקטים שהם ציורים .הצגתם על גבי מדפים,
מאפשרת התבוננות באוביקט שהוא ציור ,ציור שהוא אובייקט.
מתוך חוסר הבהירות במה אנחנו מתבוננים ,מתחיל מסע התבוננות.
גודלם האינטימי של האובייקטים \ ציורים מאפשר קירבה .הציור קטן
אבל קרוב למידות ראשו של אדם .הציורים הם פורטרטים .בתחילה
צוירו פורטרטים של קרובים ואח“כ המשיכה דה-קאלו וציירה פורטרטים
מתוך הפייסבוק ,מתוך צילומי חיוכים אקרעיים ,ציווי תרבותי פנימי
ונתון של אנשים שהצטלמו בפתיחות לתערוכות.

 /1שם המאמר “החלטתי
לא להיות מאופקת“
נבחר מתוך ציטוט
בשיחה עם דה-קאלו
ובהתיחסותה אל
בחירת הצבע האדום
כרקע.

 /2כל העבודות בסדרה הן
בגודל זהה:
 17.5\20ס“מ ,עובי 4
ס“מ ,שמן ואקריליק
על עץ.2011 ,

 /3אנסלם קיפר – ציטוט
מתוך טקסט המלווה
את תערוכתו ‘שבירת
כלים‘ במוזיאון תל
אביב ,נובמבר .2011


 /4ראה הערךCircles of :
 wilyבויקיפדיה.
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חיצוני-תרבותי .הציור מייצג את התנועה בין המוכתב למתאפשר בין
הייצוג לסמל .על השכבה האדומה ,היא מוסיפה שכבה נוספת-ציור
שכבה לבנה של תזרימי הדם ,שכבת הקידוד הגנטית ,עליה היא מציירת
את הפורטרט .הפנים המחייכים אלינו מצוירים באמצעות פעולת הנזלה
של צבעי שמן .הפורטרט מנסה להוציא החוצה את האישי ,הפרטי,
הייחודי ,וממנו אפשר לנו לחזור אל ההכללה .הנזילה עושה מעשה
של רדוקציה הכרחית לצבע שמן שנתפס כצבע נשלט .השמן המדולל
הוא ההיפוך הגמור של טכניקת הציור בשמן .באמצעות ההנזלה אנחנו
מתוודעים אל אפשרות ההתכלות .הסינתזה בין האקריליק לקופי
הלבן והשמן המדולל ,מאפשרת כמעט לכל אחד מהרבדים \ מסכים
המצוירים להישאר עצמאיים ,אוטונומיים .באמצעות הטכניקה מעניקה
דה-קאלו חיים משל עצמם לצבע  ,הוא יכול להתנהג אחרת מהמצופה.
היא מערערת ומהרהרת באמצעות הטכניקה על מושג בסיסי איתו
מתמודדת האמנות — הנצח.
עבודתה הציורית של דה-קאלו מתמודדת עם קצוות ,עם רבדים
מקבילים ,אוחזת ונאחזת ,מכסה ומגלה .מספרת לנו סיפור אנליטי,
ביולוגי ,מקודד בעל נראות רגשית.

2

שלושים ציורים על גבי מצע אקריליק אדום  .האדום הוא צבע המצע
לכל הסדרה המוצגת בתערוכה ,ולרבות מעבודותיה האחרות של
דה-קאלו .בסדרה ‘ — ‘Bloody Happyהצבע האדום גלוי .האדום טעון
ואינו רגיל בשימוש כרקע ,כבסיס לציור .נוכחות חזקה המכוונת ושולחת
אותנו לאסוציאציות רגשיות מיידיות ולהתייחסות מיידית .האדום
הרגשי ,מסמן העזה ,אזור מדמם ופתוח ,מקום בו מתבצעת חקירה.
הבחירה המודעת בצבע האדום כמצע ,מחלנת אותו והופכת אותו ל‘לבן
של מישהו אחר‘ ונדמה שטבעי כך — שהמצע אדום.
3
אנסלם קיפר  ,אמן גרמני מגדולי האמנים האקספרסיוניסטים במאה
ה 20-מתאר את חוויית האמנות כחוויה המתקרבת אל האמת .האמת
היא מושג חמקמק ביותר וטעון ,אבל בחיפוש אחר משמעות באמצעות
האמנות ,מגיעה דה-קאלו אל חיבוטים דומים .היא מובילה את הציור
אל אותו המתח העצום מול מגבלותינו ,כשהמגבלה הטבעית הבסיסית,
היא עצם היותנו מקודדים גנטית.
תוך הכרות עם עבודתם של חוקרי מוח ,הגיעה דה-קאלו אל ‘המעגלים
4
של ווילי‘ — תרשימי זרימת דם שהוצגו במאה ה 19-ושימשו בסיס
עבודה לחקר המוח המודרני .המוח נתפס אצל דה-קאלו כסוג של
מטען מסמן ,מעין ‘קופסה שחורה‘ — צופן גנטי שהוא גם צופן נפשי.
באמצעות דפי קופי בצבע לבן ,שרטטה דה-קאלו על גבי המצע האדום,
שרטוטים המדמים תזרימי דם במוח .קידוד שמנכיח את הייצוג .וכך
הציור \ אובייקט מייצג תנועה בין מקור ביולוגי ,קידוד גנטי ,לבין ייצוג
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רשימת העבודות בקטלוג*

מלי דה-קאלו
נולדה בישראל 1960
מתגוררת ועובדת בתל אביב
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,7# Bloody Happy .1
,2011
שמן ואקריליק על עץ,
4x20x17.5
,6# Bloody Happy .2
 ,2011שמן ואקריליק על
עץ4x20x17.5 ,
,10 ,2# Bloody Happy .3
,27 ,26 ,25 ,24 ,21 ,20 ,16
 ,2011, 30 ,29 ,28שמן
ואקריליק על עץ,
4x20x17.5
,1# Bloody Happy .4
,13,14 ,12 ,11 ,9 ,5,8 ,3
,2011 ,18 ,17 ,15
שמן ואקריליק על עץ,
4x20x17.5
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*רשימת העבודות לפי סדר הצגתם בקטלוג [כל המידות נתונות בסנטימטרים]
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,22# Bloody Happy .5
 ,2011שמן ואקריליק
על עץ4x20x17.5 ,
,23# Bloody Happy .6
 ,2011שמן ואקריליק
על עץ4x20x17.5 ,
,16# Bloody Happy .7
 ,2011שמן ואקריליק
על עץ4x20x17.5 ,
,30# Bloody Happy .8
 ,2011שמן ואקריליק
על עץ4x20x17.5 ,

