
 
 

 שקר הטבע המושלם

 על "היזון חוזר", תערוכתם של נועה גרוס ואורי נועם בחלל "הלובי" לאמנות. אוצרת: אורית מור

בעמודו הראשון של ספר או מאמר, מי אינו אוהב ומבקש פתיחה נאה, מכניסה, חלקה במידה ומעוררת דמיון, השראה, 
סקרנות, דופק גבוה. זה אולי אינו הפרולוג האופטימלי. אך כנראה כורח המציאות. כי פעם נוספת אני מוצא עצמי בין 

הלבנה; מבואה לבניין מגורים וגלריה לאמנות, והשניות  כותלי החלל הממזרי, הבלתי קליט, שהוא הכל פרט לקוביה
המעניינת תמיד הזאת, המגרה להתנהלות אמנותית מעט שונה: לאמנים ולמבקר המזדמן. המקום נוגע בעצבים החשופים. 

 .כמו מירוץ המתחיל שלא בקו הזינוק

מדעי, וכשהדמיון -על הליך פסאודואמנים אינם מדענים, למרבה המזל. אבל הם יכולים להיות כמו ילדים המפנטזים 
מרחיק ראות ולכת, ידע, ציוד מתאים והכל, זה יכול לנסוק לכיוון מעניין. לא מעט מן הרעיונות והעקרונות היפים של 

הרוח הזה. זאת, בד בבד עם בקרה ושמירה על בהירות, צמצום, זיקוק, חדות. במחשבה -האמנות המושגית, מגיעים מהלך
ב למחוז הזה, אבל בינתיים ונכון לעכשיו, האם אפשרות הקסם האינטיליגנטי הזה, יכולה לעבוד ב ובפעולה. עוד נשו
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מגישים לך נועה גרוס ואורי נועם שתי חוויות בהירות ”), המכה השניה“זום אין. בחבטת הפתיחה ובזו השניה(לא כל כך 
מונה חיה בזמן אמת כמו מבטן צוללת או ספינה: פגישה עגולה של קו ואפקטיביות, אך שונות בתכלית. בראשונה, ת

האופק המחלק את הים והשמיים. בשניה, בטבור המבואה, מונחת בריכת נוי קטנה עם דגי זהב. בשניהם יש מים. מכת 
א שיבה הפתיחה תהמם אותך בעוצמה חרישית, תיקח אותך למרחקים ולמסעות, ותייתר מילים. זו שתבוא בעקבותיה, הי

 .רכה, מקלה, כמעט משעשעת, אל המציאות הפרוזאית

זום אאוט. הפנטזיה כולה, אורנים גדול. כאן, אם תחפצו, תקבלו את התבל כולה. או אז, זה מתחיל להיות מעט מורכב 
ן בדמדומי ומעניין. כניסה נאה לבניין או גלריה, עם כתובת; בניין בטון עכשווי ומלוטש הסמוך לשיפול החוף המהביל עדיי

הקיץ; מבט למעלה לוקח אל דירת הגג שלו הצופה אל הים והמערב. את המבואה והדירה מחבר עורק ישיר, צינור פח 
חיצוני וארוך העוטף פריסקופ, בקצהו העליון מראה זוויתית השוברת את קרן האור, ובתחתיתו, בגובה העיניים, עינית 

 .אביב וכל מה שצופנת בחובה ההבטחה העמומה שמבעד למיתר האופק הפותחת חלון עגול לים ולרקיע. והתפאורה: תל

גרוס ונועם חשבו וחלמו בהכי גדול, בגדול שלא ניתן בכלל ללכוד, ובהכי קטן, בפרטיקולרי, ברמת גרגר החול הבודד. זה 
 .ף בעורפושובה לב ודמיון ומחזיר לאוקסימורון לכאורה שבין מחשבת הילד הפרועה למשמעת המבוגר האחראי הנוש

בעבודותיהם נשמר איזון כמעט קדוש, בין ההיקסמות מיפי העולם ומפרטיו הטבעיים, יצירי הטבע, ואלה המלאכותיים, 
" ב 19מעשי ידי האדם, לבין חשיבה מופשטת ומרחיבה: כך במסדרון הצר אל הים שהתקינו לא רחוק מכאן, ב"הירקון 

. הקונקרטי, 2018און תל אביב החוצה אל הרחבה החיצונית שלו, ב , וכך במיצב סוכת המציל הצופה מתוך מוזי2016
 .הבנאלי לעתים, ומה שמעל לעננים

בעבודות הצמד, הנגזרות בעיקר מנתוני חללי התצוגה, או אז תשתנה הארכיטקטורה במידה, ויקבעו אופן הטיפול ומידת 
ם וברגע נתונים וקלנדריים. סיור בהקשר לתיק ההתערבות בה. זאת, יחד עם טיפול בדימויים שמציע ומניח העולם במקו

העבודות של גרוס ונועם, מערבב יפה את מהלך האמנות ההיסטורי, ואת הכאן והעכשיו. לכן מוניקה סוסנובסקה והחללים 
המשובשים ו'הפסיכולוגיים' שלה עולים במחשבה, בעיקר בעקבות המסדרון ההוא. בריכת הנוי והדגים שולחת אל האמן 

וילאם בייל, הנוהג להחליף את חללי התצוגה בתפאורה גנרית מושלמת, אולם ספורט או בית מכירות פומביות, או הבלגי ג
כמו גרוס ונועם, מניח חפץ המתיישב בחלל בנונשלנטיות כאילו היה שם מאז ומתמיד. אבל הלב כאן הוא החלון העגול 

ורד עד לגובה עיניך. החלון העגול אינו רק גזיר כמו שמיים, הנפתח מבעד לעינית ההצצה שבתחתית הפריסקופ הי-לים
מצוללת או אוניה; הוא גם חלון עגול בארכיטקטורה מודרנית בואכה קלורינדו טסטה, הארכיטקט הארגנטיני החשוב 
ואחרים. כשמביטים על התמונה הגדולה, המיקוד עובר אל האובייקט השלם החוצה את הבניין לאורכו, על מורכבות 



להם. מה שמחזיר אל האמנות המושגית עד לויטו אקונצ'י. האחרון הגדיר יפה את מצבי המעבר האסטרטגיים החיבור ש
שבין חללים שונים, ובין פנים לחוץ, בעבודות ידועות כמו זו עם הסולמות האלכסוניים הנמצאים חציים בתוך חלל בנוי 

ורי המבנים שלו, עולה בראש. רוצה לומר, שאת השיעור וחציים האחר מרחפים באוויר מחוץ לו. גם גורדון מטה קלארק וח
 .המקוצר והמחכים הזה, מפעילה העבודה של גרוס ונועם, ואלה אינם רק המחשבות הנודדות של כותב שורות אלה

הגורם שהוא שובר השיוויון: אם כל הדימויים שאינו אדמה. הים, קו הסרגל של האופק, ומכסה הרקיע. הטבע והאל. 
גימוטו קושש את הקלישאה הזאת ושחק אותה עד דק, והיא הטרידה ועוד תטריד אמנים: חזקה ועמוקה מתמיד הירושי סו

דרמה. החלון העגול זורק כאמור לקלישאה נאה נוספת, -ובכל צורה והופעה. גרוס ונועם מראים את השגרה, היומיום, לא
ופק הוא השקר הגיאומטרי הנפלא של הטבע והוא יד האדם כבר בדבר. מה שמפגיש שתי פרדיגמות גיאומטריות. קו הא

 .היחיד
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