רוחות של מהמרים

ירון אתר

שוטטות אפשרית בגלריה מאת יעל קייני
בחלל הכניסה נראות מכוניות מפוארות הנוסעות בכיוון למעלה .שני מסלולים צמודים
ומקבילים כמעט מפגישים בין שתי נשים הנראות כל אחת במסלולה .אולי תיווצר אז קפסולה
שתמריא כמו טיל אל על .כבר בכניסה מבחינים בדלת מכונית המזדקרת ישירות מרצפת
החלל הפנימי ,ובמרחק דלת שנייה אפורה ,כהה ומבריקה .כאילו טבעה המכונית ונפרצה
כשהחלל הפנימי שלה נפער .מתקן השתייה של הרכב גם הוא הורחק בהתבקעות שקרתה
זה עתה ,שכן כוס הקולה שעליו נותרה שלמה ומבעבעת ,וגם קוביות הקרח לא נמסו .בסרט
הוידיאו הקרוב נראה נוף ,ונדמה כאילו עצרה השמש מלשקוע והיא ממשיכה ומפזרת אור
בוהק על השדה הדומם ,אבל הברחשים ממשיכים בתנועתם התזזיתית.
כשמתבוננים בשלושים וארבעה התצלומים מזהים בכל אחד מהם איקס שסומן במרקר .מי
טרח להתערב ולפסול כל אחד מהם? האמן ,בעל המלון ,סוכן הביטוח? אפשר להיזכר
בשקיעת הטיטניק כשרואים את סמלי הפאר 'דה לה שמט'ה' ,אריות ,ספינות מימי הורדוס,
כלי קריסטל .הדימויים והכתובית 'פורום הרודס' מצביעים כנראה על מיקומם בבית מלון,
אותו מלון ש'נפסל' באיקס.
במרכז הגלריה ממשיכה צלמית הפריון להסתובב בתוך הגומחה המלבנית הגבוהה שיצר
ירון עבורה .זהו ייצוג יחיד בתערוכה לאמנות ולאמונה ששרד  233,000שנים .הגומחה
ממוקמת בתוך העמוד הקונסטרוקטיבי הרבוע של הגלריה שהיקפו נותר ריק וסביבו
מתרחשת התערוכה .כך מוענקת לו משמעות כאילו היה אבן הכעבה ,מרכז שורד וחי בעולם
עכשווי שערכיו הבורגניים באים לידי הקצנה הזויה ומטרידה.
ירון אתר מנסה ליצור בתערוכה עולם שבו החולף והנצחי מקיימים תחביר כאוטי ,ובכל זאת
בעל משמעות קוהרנטית .העבודות הן למעשה 'רדי מיידס' מטופלים ,הלקוחים מעולם
הצרכנות הבורגנית .כך הדלתות ,הקולה ,הסרט 'קיץ  ,'2013שהורד ממאגר אפקטים
באינטרנט ,והתצלומים שפירק אתר מאלבום שמצא' .כביש חוץ'  ,שצולם בסמארטפון ,נשען
גם הוא על טכנולוגיות של היום יום .בהקשר לכביש חוץ דיבר אתר על סרט המדע הבדיוני
אליסיום סרט שבו חיים העשירים בשמיים ומותירים את חסרי האמצעים על הארץ.
התערוכה מזמינה את הצופים לאודיסיאה באל איי הישראלית .אתר מכניס ערכי צרכנות,
טבע ואמונה ויוצר להם מכנה משותף מוטרף .כאילו צירף יחד דוגמיות מכל הקיים ,בסוג של
משחק מהמרים .בהדבקות של ההקשרים המיוחסים ל'דוגמיות' נעשית הסטה ,כך כוס
הקוקה קולה מייצגת דווקא את ה'נצח' .הצלמית שפוסלה על ידי האדם הקדמון שקדם להומו
סאפיאנס ,גם היא כבר נלקחה מן הקיים )בהיותה אבן געשית( וטופלה בדרך אמנותית .היא
הותאמה אז לצרכי הקדושה שלהם ,של הקדמונים ,כבקשה לנצח ולחסד אלוהי.

