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ראובן קופרמן" ,כוכבים" ,אוצר :איתן בוגנים ,סדנאות האמנים תל אביב
ראובן קופרמן פותח שער אל חדר פלאות של רנסנס עכשווי בכישרון פלסטי מרהיב ,כתמשיחי קיר
הקורנים באפלולית חדריו של ארמון שנשכח בזמן או עדיין לא התגלה .למרות ממדיה הגלריסטיים של
התערוכה שילב בה האמן פסיפס עשיר של סדרות שונות באופיין ,בנושאיהן ובסגנונן .מה שנעדר
מהתערוכה הוא אותם דיוקנאות מלאי חיות שבאמצעותן פילס קופרמן את דרכו בשדה האמנות.
בסדרה הראשונה מככבים המאסטרים הגדולים של חיתוך העץ היפני במעבר מהעולם הישן לחדש,
צוקיוקה יושיטושי וקוונאבה קיוסאי .אלה רישומי־ציור המעוררים עולמות שלמים רוחשי יצורים פלאיים
המגיחים מהחשיכה הכחולה של מצע העבודות ,כמין אקווריומים שבתפאורותיהם המלאכותיות
הדחוסות הם מתפתלים ונכרכים זה בזה .קופרמן ממיר את השפעותיהם של המאסטרים היפנים אל

קיום מונפש ,כתמונות מסרט אנימציה .הוא משתמש בעפרונות צבעוניים המשמרים דבר־מה מציורי
הקעקע האלסטיים על גופיהם של חברי היאקוזה ,ומחבר את האלגוריות של הקודים המקועקעים אל
המאבק המתחולל בנפשו שלו בין איסור לחופש הבעה.
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המרכיב המפתיע המשמש כחוליית קישור תוכנית וסגנונית בין הסדרות השונות הוא קערות קרמיות
יפהפיות התלויות על הקיר בין רישומי הציורים והציורים במקצב משתנה .הקערות הן בגדלים שונים
ובכל אחת מהן יצר קופרמן רישום ציורי שהוטבע בזיגוג ,והכל בהומור מתפרע של מסורת סגנונית
הפורקת עול .לדוגמה :קערה ששפתיה מתלעלעות ועל בטנה חרט קופרמן רישום של רקדנית
בחצאית קפלים וראשה ראש ארנב מוקף הילת קדושה לצד כלב חזרזירי המפנה לנו את אחוריו,
כשמעליהם ומסביבם משייטים דגים מופשטים כחלחלים מצוירים בנגיעות מימיות יפהפיות .החיבור
בין הדימויים לכלים המכילים אותם הוא מופתי ,והקערות הן מסוג החפצים שהיית רוצה לערסל בידיך.
לי אישית זה החידוש הנפלא של התערוכה.
על הקיר הגדול תלויים צמד ציורים פנורמיים גועשים מצורות וצבעים .אלה ציורי שמן על בדים רחבים
שנדמה שהמתח האצור בעבודות הקטנות יותר ,על הניירות או בקערות ,מתרופף בהם והם מתפתים
יותר אל הדקורטיבי והיפה לשמו .ב"דמעות תנין וכוכבים" סנטה קלאוס משקיף ממרומי שמים חרושי
כוכבים על יער עבות רוחש חי וצומח ,צלליות צבעוניות מלאות או שקופות המתחדדות או הנטמעות
אלו באלו כתצרף בלתי אפשרי של שלדים תכלכלים וסגולים ,חיות קדמוניות ונמרים ממשיים
וערטילאיים כאחד.
"פירוק" מ 2008-מחזיר אותנו אל קופרמן המוקדם והמוכר יותר .לפנינו רישום ציורי בצבעי עיפרון
שיש בו האיכות הפלסטית של האיורים האנטומיים שלפני עידן הצילום ,שם הפשיט האמן את אברי
הגוף משכבות העור והשומן כדי לחשוף את השרירים ,עמוד השדרה ,הריאות ,העצמות ,הלב ,העורק
הראשי .ואמנם קופרמן מפרק אותם מהמבנה המוכר כדי להרכיב ולברוא מהם בחלל ריק אנטומיה
חדשה ,חסרת שחר ונפלאה ,מעין חזון אחרית הימים.
מעטים הם היוצרים כקופרמן היכולים להפיק מצבעי עיפרון עושר פרטני וחי שכזה עד לאחרון הנימים
הסיביים .ב"אנטומיה של רוצח  "14מ 2020-זו כבר אנטומיה אחרת ,המוהלת קומיקס עם הדפסים
ימי ביניימיים ומראות הלקוחים ממסכי מדיה עכשוויים .נערי האינתיפדה או נערי הגבעות מצוירים
בצבעי מים ,מגיחים הזויים־משהו מבין זרועותיו ,ענפיו ושורשיו של עץ עבות עתיק ,וכל זה רשום בדיו
נגועה במים ,כשבין לבין מפציעים גם גולגולת ענקית ופגוש של מכונית בחיזיון סבוך של יופי מצמרר.
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ב"סטודיו אמן אורח" מוצגת תערוכתם הקסומה של יואב וינפלד ועומר שיזף "הכל חייב להיעלם"
באצירת ורד זפרן גני .התערוכה ממשיכה קו אוצרותי מתערוכותיהם של אמנים אחרים שאצרו השניים
ב"אופנובנק" ,חלל קטן בשולי הסטודיו המשותף שלהם ,שלמרות ממדיו נאצר בו חתך מהותי וחי של
האמן המוצג .כך גם בתערוכה שלהם נאצר פלח מייצג וחי של יצירתם.
לכאורה אפשר היה להפריד בין העבודות של השניים בתערוכה ,אבל הן משתלבות יחדיו לשלם אחד
שהוא תיאטרלי באופיו .אך זו תיאטרליות נגרעת השוכנת במתח שבין הייצוגי והמובחן לבין היעלמות.
עבודותיו הייחודיות של וינפלד הן תמונות המאבדות את מממשותן ונהפכות להוויית רפאים פואטית
שבו־בזמן היא גם מדויקת להפליא ואירונית :התכה של רישום ,ציור וקולאז' ציורי היוצרת תעתוע בין
המדיומים והחומרים.
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לדוגמה :דיוקן גבר במשקפי שמש "ריי באן" ,מראה איקוני של גברים בשנות ה 80-ששאפו להיראות
כטייסי קרב .וינפלד הסתפק ברישום מינימליסטי איורי של זיפי השפם ,שערות הראש ושרשרת מסביב
לצוואר שאיננו ,כשעדשות המשקפיים הן גיזור והדבקה של תפנימי מערות נטיפים צמיגיות מצוירות
בשחור־לבן.
חוליית החיבור בין וינפלד לשיזף היא שולחן רטרו שעליו מונחת עוגת יום הולדת שקופה שנרותיה הם
מעגל מצתים צהובים .אימרת המשטח הלבן נצבעה באדום ועל מרחבו משורטטת במדויק מפת
משבצות אדומה היוצרת אשליה של שולחן על השולחן הגשמי.
בעבודה "סולם יעקב" תלה שיזף סולם ,ועל שלבי לוחותיו החלביים עולים ויורדים מלאכים הנדמים
לאברי מין קטומים .אלומת אור דרמטית מוטלת על שטיח פרוותי ורדרד ,ובמבט קרוב מתגלה פעלול:
אלו שני שטיחים שונים ,בהיר וכהה ,שנחתכו והוצמדו לפי מתאר האור העגול ,כקרעי אהבה
שהסתיימה ולא ניתן לאחדם שוב לשלם.
ויש שולחן סיאנס פסיכדלי שעליו משוטטת כוס חד־פעמית בין אותיות האלף־בית המודפסות על־פני
פיצוץ קוסמי נוסטלגי ,מוארים בקרן אור כרורגית ממנורה שנשמטה מגופו המומס חלקית של נר זיכרון
שכבה .אופן הצבת העבודות ומנעד משקליהן מושלמים ,כבימת תיאטרון רגע לפני עליית מסך
שבדמיון.
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