תל–אביב :מראות אורבניים של נוכחות והעדר
מרדכי עומר

הגלריה האוניברסיטאית שמחה לחגוג את יובל המאה של העיר תל–אביב בהצגת מבחר מרשים מתוך
ציורי הנופים האורבניים של מאיה כהן לוי .העבודות כולן נוצרו במהלך שש השנים האחרונות ,בשתי
טכניקות המשמשות את כהן לוי במקביל — ציור בשמן על בד ותצלומים מקולפים ומטופלים .טכניקות
אלה חוצות תחומים וקושרות בדרכן בין הסדרות התימטיות השונות (מדרגות ,עמודי חשמל ,מגדלים,
גשרים וצמתי רחובות) המתבחנות בעבודתה העכשווית של כהן לוי.
בתצלומיה המקולפים חודרת כהן לוי אל מצע הצילום באמצעות סכין–חיתוך ,גורעת חלקים מנייר
ההדפסה לחשיפת המשטח הלבן שמתחת לאמולסיה" .מאיה כהן לוי מייצרת מראית–עין חזותית",
אמר על עבודתה משה צוקרמן" ,בכך שהיא חודרת פיזית מבעד למה שמקובל לראות בו יסוד חומרי,
שמחמת דקותו ואופיו האפמרי יש להישמר מלפגוע בו; היא 'חוצבת' ּב ְמה שלכאורה הינו נטול שכבות;
היא מייצרת פיזיות ממשית ּב ְמה שאופיו הפלסטי צפון דווקא במרכיבו האשלייתי :היא מפסלת צילום".
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על משמעותם האיקונולוגית של התצלומים המקולפים שבהם נראים מגדלי עזריאלי בתל–אביב ,מוסיף
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משה צוקרמן" ,פיסולי פסלים" ,קט.
מאיה כהן לוי (תל–אביב :גלריה אלון
שגב ,)2005 ,עמ' .9
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שם ,עמ' .10-9
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פאול צלאן" ,עולם לא קריא" ,הגרזן
הפורח :מבחר שירה גרמנית מודרנית,
תרגם וערך :שמעון זנדבנק (ירושלים:
כתר ,)1985 ,עמ' .118

צוקרמן ומבהיר" :מסתבר שאקט הגריעה — כשלעצמו מקור היווצרותו של דימוי חזותי חדש — אינו פיזי
בלבד; הוא צופן בחובו גם הס ְמלה של מרחב אסוציאטיבי ,הממשמע מחדש את הדימויים הדומיננטיים
של המגדלים המוצגים בתצלום .העניין בולט במיוחד כאשר הגריעה הפיזית בתצלום מייצרת בתוככי
החלקים הלא–חתוכים של מרחבי המגדלים צללית של מטוס :האסוציאציה הדרמטית–מאיימת (העולה
בהכרח ,מאז ה– 11בספטמבר  ,2001מהקישור בין 'מגדל' ו'מטוס') מודגשת ומורגשת אף יותר חרף
(או שמא דווקא בשל) העובדה שצללית המטוס מופיעה על גבי התצלום כדימוי ריק ,מעין רוח רפאים
פנטומית ,בבחינת אפשרות אסונית הקיימת בכל רגע נתון ,או אם רוצים — פוטנציאל של הרס הגלום
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דיאלקטית במוצקותו האיתנה–לכאורה של המגדל".

לצד התצלומים גדולי הממדים של מגדלי עזריאלי מציגה כהן לוי פינות אחרות בעיר ,על רחובותיה
וצמתיה .רמזורים שאורותיהם מתחלפים בחוקיות חסרת פשר ,מצלמות מעקב ושעונים שאיבדו
שליטה על מהלך מחוגיהם חוזרים ומופיעים בתדירות המשדרת תחושות של חרדה לנוכח אובדן של
אמות–מידה .המראות כמו ממחישים מה שפאול צלאן הפליא כל כך לתאר:
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עולם לא
קריא ,הכל כפול.
השעונים החזקים
מאשרים את השעה המפוצלת
בקול ניחר.
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330 : גובה, אדני רכבת ואלומיניום צבוע,2005-1990 ,מסע בעקבות העורב
Journey After the Raven, 1990-2005, railway wooden sleepers and painted aluminum, height: 330
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אתה ,הלפּות במעמקיך,
עולה מתוכך
לתמיד.
במראות הגדולים של נופי תל–אביב בשמן על בד מחברת כהן לוי נקודות מבט שונות ,מן ההווה,
העבר והעתיד ,לכלל פנורמה גדולת ורחבה שרק מעצימה עוד ועוד את חרדת ההתפרקות :הרמזורים
המשטים בך בהוראותיהם לעצור או ללכת ,ורוחות הרפאים של המטוסים המרומזים בלובן המרוקן שבין
ההתרחשויות הציוריות ,בקיווקווים של משיחות מכחול בשחור ,כתום ותכלת .הנעלם והמופיע נארגים
בקפדנות מדהימה ,כאילו ביקשה כהן לוי לרתום ,ולּו לרגע קט ,את האנרגיות הרוחשות במרחב העירוני
כך שיובילו אותה לתובנת הכוח המניע העומד מאחוריהן .למרות ההכרה באי–היכולת להגיע לתובנה
המשחררת ,יש בציורים אלה מן היופי ,ואולי גם מן האופטימיות ,הטמונים בעצם אפשרות השיח בין
האמנות לבין העולם ,כפי שהבחינה דליה רביקוביץ':
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אשה קטנה עשתה לה לערש
את כדור הארץ
הכדור הגדול
ולא נעלם מכדור הארץ
כי אשה קטנה
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דליה רביקוביץ'" ,אשה קטנה",
אהבת תפוח הזהב (תל–אביב :ספריית
פועלים ,)1991 ,עמ' .46

נחה על גבו.
מעניין לציין שגם בעבודותיה התלת–ממדיות יוצרת כהן לוי מבנים תלויים על בלימה .פסלה המונומנטלי
מסע בעקבות העורב ( ,)2005-1990המוצב בגן הפסלים ע"ש לולה בר במוזיאון תל–אביב לאמנות (רכישה
בנדיבות פרס דן סנדל וקרן משפחת סנדל לפיסול) ,הוא עמוד נוטה על צדו שכולו מאבק בין חלקיו
האנכיים ,המבססים את יציבתו ומדגישים את נהייתו כלפי מעלה ,לבין חלקיו המנותקים והמוסטים,
המשרים תחושה של קריסה קרובה .כך ,באופן ישיר או עקיף ,מאזכרת כהן לוי את ההרגשה העולה
מדברי אלברטו ג'אקומטי ,בתארו את הארמון בארבע לפנות בוקר כמבנה שחציו בנוי וחציו הרוס.
העורבים המעופפים במעגל פולחני בראש המגדל — ציפורים שבעברן האיקונוגרפי שימשו מורות דרך
אל נבכי הלא–מודע — הופכים לסמל מהדהד של מציאות חסרת שקט ,הסוחפת את הצופה להתמודדות
עם מכלול הטרוגני החדור אי–יציבות.
אם נחזור לאחור אל מראות תל–אביב הקטנה בציוריהם של ראובן רובין או ציונה תג'ר ,נבחין שגם
הם לא ראו בעין משלימה את התפתחותה ותיעושה של העיר ,ואף מצאו בהתקנת חידושים כמו עמודי
חשמל גורם צורם המאיים על העיר הלבנה .בציוריו של ראובן רובין חוף הים ( )1920או רחוב יונה הנביא
( ,)1928אוניות המשא ועמודי החשמל מהווים כתם שחור וזר על חולות הזיפזיף הזהובים ,גלי הים
התכולים ושמי העיר הצחים .במעב ָר הרכבת ברחוב הרצל ( )1921-22של ציונה תג'ר מצוירים עמודי
החשמל וכבליו בשחור כהה ,כשהם חוצים ושוברים את רצף הנוף התל–אביבי דאז ומחדירים בו צער
ותקווה — כאותם רגשות המפעמים בעיר ,בתיאורו של נתן אלתרמן ,בשעות הדמדומים ועם רדת
לילה:
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ליל קיץ.
בהיות החושך מתחיל רעשה של תל–אביב עולה ,מתגבר ומתגוון .כאילו אשד האור ,הניתך ביום,
החרישֹו ודיכאֹו .צפירות אוטו ,משק גלגלים ,שריקות רדיו משתלבים ,נבלעים ,נפרדים ,דוהרים,
ככדורי משחק ,מקיר אל משנהו ,מרחוב אל רעהו .העיר זוקפת אוזני גגות ,פוקחת עיני ריבוע
צהובות ,עיניים ללא ריסים ואשמורות ,מקשבת ורואה.
ליל קיץ .בלילה הולך שטף–הזמן ומתעבה ,מתאטה ונעשה מורגש יותר .מעל הראש הנטוי ,מעל
לגוף ,מסביב לגוף שוטף הזמן .ריטון עמום לו ,ריטון מתמלא ,מתגבר וכובש .ופתאום — לא שקשוק
גלגלים ,לא רדיו וצפירות אוטו ,רק הזמן שוטף ושעון מתקתק ,סובב כגלגל–ריחיים.
"אחת אחת ובאין רואה" כבות עיני העיר ,אבל המאחרות להיעצם ,אלו שנותרו ועוד יוסיפו להיות,
צופיות במשנה תימהון והתבוננות .גגות האוזניים אף הם מוסיפים קשב.
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מי זה הגיד כי אין דבר נשגב ומופלא בעולם ,בשיח החרישי שבין בנייני–עיר גדולים וכוכבים!
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נתן אלתרמן ,תל–אביב הקטנה
(תל–אביב :הקיבוץ המאוחד,)1979 ,
עמ' .14-13
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