'מאז החלו המדידות'
אלי פטל מוזיאון בת ים לאמנות ע"ש בן ארי
מוזיאון בת-ים לאמנות ייפתח מחדש למבקרים ב 6-ביוני  ,2020עם
תערוכת יחיד של האמן אלי פטל  -״מאז החלו המדידות״ .התערוכה
אמורה הייתה להיפתח ב־ 19במרץ  ,2020אולם יומיים לפני המועד
הוכרז סגר כללי על תושבי ישראל בחסות מגפת הקורונה העולמית,
והמוזיאון נסגר לאלתר .במשך חודשיים עמדה התערוכה קפואה
בזמן ,במצב של השהייה ,ולא היה ברור מה יעלה בגורלה.
זוהי תערוכת היחיד הראשונה של אלי פטל בישראל לאחר 10
שנים של הפסקה מתודית ,מתוכן כיהן כראש המחלקה לאמנות
בבצלאל במשך שתי קדנציות רצופות .בתור אמן צעיר ,פטל היווה
אחד מסמלי אמנות ״שיח הזהויות״ ושם את מזרחיותו מתחת לזרקור
עדין ועוצמתי .כעת פונה פטל אל שאלת ההכלה :מה מכילה זהות
ומה היא מוחקת? האם לתכולה יש אפשרות לשנות את המיכל ואת
תפקידו? מה מקומה של אמנות ומה תפקידו של הדימוי במשחק רב
המפסידים הזה? מה עוד אמנות יכולה לעשות?
מוזיאון בת ים לאמנות נבנה ב 1961-כביתן ברוטליסטי מרחף .חלל
הכניסה היווה המשך טבעי של הפארק המקיף אותו ,והזמין את
העוברים ושבים פנימה ,בעוד המעגל החיצוני היה למרחב מקורה,
שה ֵצל על היושבים בו .במעלה המדרגות נפרסה קומת התצוגה
ֵ
כספירלה רחבת ידיים ,מוארת באור טבעי .אולם ,לפני כעשרים שנה
נסגרו קירותיו החיצוניים של הביתן ,חציצות פנימיות נבנו בקומה
העליונה והחלונות נאטמו.
פטל עוסק בתערוכתו ביחסים שבין פנים לחוץ ובין הסטודיו לחלל
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התצוגה .המהלך הראשון שתכנן לבצע עם היכנסו לחלל היה פתיחת
החסימות :הוא שבר רבות ממחיצות הגבס בקומה העליונה ופער
לרווחה את החלונות .פטל הכין את החלל לקראת קבלת גוף עבודות
חדש ובמקביל יצר את העבודות מתוך שאיפה להפוך את המוזיאון
ליחידת הכלה אחת ,שלמה ופתוחה.
התערוכה מתבססת על כ־  30עבודות בפורמט דיוקן ,הנאמן
לפרופורציות של מסך טלפון סלולרי .ניתן להגדיר אותן כמראות
וכהשתקפויות של הנעשה במרחב העבודה היומיומי של האמן:
הסטודיו ,הרחובות הסמוכים לו והשוק השוכן בקרבתו .במובנים רבים,
זוהי התערוכה החילונית ביותר של פטל עד כה ,כלומר כזו העוסקת
בחולין .בד בבד הוא מתייחס בה אל היומיומי בחרדת קודש .בעוד
שבימינו ההתבוננות בעולם נעשית ,על פי רוב ,באמצעות דימויים
על גבי מסך ,כלומר באופן דו-ממדי ,פטל מבקש לצקת תוכן וחומר
אל תוך הדימוי באופן שיהפוך אותו לכלי קיבול בעל עומק ,המסוגל
להכיל חומרים שונים מכפי שמבשרת חזותו ,שהרי ממד העומק הוא
המבדיל בין דו-ממד לתלת-ממד.
למכל ,שדרכו משתקף
בעולם רב-ממדי ,חלל המוזיאון אף הוא הופך ְ
ממד הזמן :זמן הצפייה והשהייה .פטל אומד ומודד :זמן ,מרחק ,מקום
ועומק; דופק ,כסף ,גובה ,חומר; מעמד ,ערך ,זיכרון ,משך וכיוצא
באלה .הוא מתבונן במציאות מתוך שאיפה לרדת לעומקה ,ולגלות
את הנבואה שכבר גלומה בה.

אוצרת :הילה כהן-שניידרמן
צילומים :אלי פטל
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Since Then, Measurements have Begun
Eliyahu Fatal at Bat Yam Museum of Art
Bat Yam Museum of Art was built in 1961 as a Brutalist floating
pavilion. The entry level was free of walls that would block the
field of vision. The inner circle was enclosed with glass, whose
transparency undermined the distinction between interior and
exterior or, at least, softened their habitual polarization. The
entrance space was a natural continuation of the surrounding park,
inviting passersby in, while the outer circumference consisted of a
roofed space shading those sitting in it. Up the stairs, the exhibition
level unfurled like a spacious spiral with natural illumination.
Some twenty years ago, however, the pavilion’s exterior walls
were closed, internal partitions were built on the top floor, and
the windows were sealed.
In his exhibition “Since Then, Measurements have Begun,” Eliyahu
Fatal delves into the inseparable link between interior and exterior,
and the constant movement between them. The first move, which
he planned to perform upon entering the space, was to clear the
obstructions: He tore down many of the dry board partitions on
the top floor and reopened the windows. Fatal prepared the space
for a new body of works, and concurrently created these works,
with the intention of transforming the museum into a single,
whole and open unit of containment.
The exhibition is comprised of approximately 30 works in portrait
format, faithful to the proportions of a cellular phone screen. They
may be described as sights and reflections of the occurrences
in the artist’s daily work space: the studio, the adjacent streets,
and the nearby market. In many respects, this is Fatal’s most
secular exhibition heretofore. It engages with the mundane, yet
treats it with awesome reverence. Whether it is the mud and filth
cumulating around a drain, bananas in varying stages of rotting,
or the metal grille on the studio door—every image is a reflection
of power relations and value. Fatal assesses and measures: time,
distance, place, and depth; pulse, money, height, matter; status,
value, memory, duration; and so on. He observes reality in a desire
to comprehend it, to find the prophecy already contained in it.
Observation of the world today is performed mainly through twodimensional images on screen. Fatal strives to instill the image
with content and substance so as to transform it into a threedimensional receptacle, which may contain materials other than
those anticipated by its appearance. Since it is the dimension of
depth that differentiates the two-dimensional from the threedimensional, Fatal creates an orderly set of rules, whereby each

image is given a “fill” from a different order and is subjected to
countless, measured and meticulous acts. The fill is, in fact, another
image or material captured in a two-dimensional gaze inside a
concave form which appears within the containing image. The
filling complies with the “equal measure” principle—determining
that each concave form in the “holding” image will contain a fillerconduit on different levels. According to this logic, the museum
space also becomes a container, on the inside and outside alike,
through which the fourth dimension—the temporal dimension—is
reflected: the time of anticipation, observation, and suspension.
The intra-artistic law now generates an actual reality.
In this exhibition Fatal turns to the discourse of who-ness (Heb.
mihut)—a Hebrew term coined by Eliezer Ben-Yehuda in the late
19th century, essentially asking: “Who is he?”, as opposed to the
assertion “This is he” at the core of identity (Heb. zehut). Whoness, by its very essence, engulfs, peels, illuminates, and exposes
the totality of elements, both overt and covert, conscious as
well as repressed, contained in a person (or a thing). The gate
to who-ness, according to Fatal, pertains primarily to a physical,
sensory experience and a careful, profound observation, which
begins with the appearance of a thing, yet folds inward, into the
personal, intimate dimension. To comprehend each of the works,
the question “what do I see?” must be asked with regard to every
single detail in the confronted image. The works’ encrypted
nature demands that the question be asked over and over again,
thus generating an endless movement of opening the enveloping
layers within the image and folding them back inward, toward
the personal experience. Each work has literal meaning (pshat)
and hermeneutical interpretation (drash). The question “what do I
see?” becomes a gateway, which allows transition between these
strata.
The exhibition “Since Then, Measurements have Begun” was
supposed to open on March 19, 2020, but two days before the
opening a general lockdown was declared throughout the country
due to the COVID-19 world pandemic, and the museum was
closed immediately. For two months the exhibition stood frozen
in time, in a state of suspension, and its fate was unclear. It is still
too soon to assess the pandemic’s overall impact, but it certainly
highlighted the merits of slowing down: the quantity of actions
decreased, as their value and depth increased. Suspension gave
rise to presence. It was not time that slowed down, but man.

Curator: Hila Cohen-Schneiderman
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