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אסי משולם בגלריה שכטר 

כל המתנות

בתערוכה מציג אסי משולם סדרת פסלים, תבליטים, עבודת סאונד 
וספר מאויר אשר מוצגים בגלריה שכטר לראשונה. בנוסף יוקרן ראיון 

בין האמן לאוצרת במבואה לתערוכה.
ארכיאולוגיה,  של  סדרים  ופורע  מערכות"  "שידוד  מבצע  משולם 
דיוניסוס,  האל  מסורתיות.  ומיתולוגיות  מקודשים  טקסטים  אמנות, 
ציר מרכזי בתערוכה, מסמל העדר שליטה, אשר מתבטאת בתהלוכות 

ותיאטרון יצריים.
פסליו של משולם מאזכרים פסלים ארכאולוגיים עם הבעה דמונית, 
פניהם מכוסים במסכות מעולם התיאטרון העתיק. שידוד המערכות 
את  מפיק  הוא  מהם  ובחומרים  הפסלים  של  בהיברידיות  מתבטא 
מסחריים  דקורטיביים  גינה  פסלי  הוא  לפסלים  הבסיס  היצורים. 
ובובות משחק בצורות אנושיות ושל בעלי חיים, המהווים ניגוד חריף 
לעולם האמנות המתוחכם. על גבי השלד הזה מפתח משולם פסלים 
מסתוריים, דוחים ומושכים בו זמנית המהווים יחד עם ספר המשלים 

את עולמו הייחודי של האמן.
הספר שיוצג בתערוכה מכיל משלים הכתובים בשפה המאזכרת את 
התנ"ך והברית החדשה. המשלים החדשים כתובים בסגנון פנטסטי, 

המחבר בין האינטלקט לדחפים יצירתיים.

הדמויות  שעוטות  המסכות  מתקשרות  דיוניסוס,  פולחן  מלבד 
למולך,  ילדים  הקרבת  של  ומצמרר  עתיק  לפולחן  גם  המפוסלות 

שהתרחש באתר פולחני בקרתגו, המושבה הפיניקית )כיום תוניסיה(. 
לאופן  גם  קשור  במסכות,  בתערוכה  המגולם  ההתחפשות,  מוטיב 
העבודה של משולם – המפסל על גבי שלדי בובות של ברבי ובן זוגה 
כדחלילים,  המשמשים  ועופות,  חיות  בצורת  פלסטיק  צעצועי  קן, 
ופסלי גינה דמויי אבן. בובות הברבי, שנהפכו תחת ידיו של משולם 
ויהודה  ישראל  אלו שנמצאו בשטחי ממלכות  כמו  נשיות  לצלמיות 
הקדומות, מטשטשות את הגבול בין קטגוריות של קיטש, אובייקט 
וברכה.  מזל  פוריות,  קדושה,  לציין  אובייקט שנועד  לבין  וזול,  נחות 
כך מייצר משולם רליגיוזיות חלופית אישית, השואבת מארכיטיפים 
קדומים. לב העניין לגביו, הוא המפגש בין המשפחה, השגרה היום 

יומית, לבין החגיגי והפולחני. 
פנדורה,  תיבת  של  לתוכנה  מתייחס  המתנות,  כל  התערוכה,  שם 
שעליה היתה מופקדת פנדורה המיתולוגית, שהמשמעות המילולית 
כאחד,  ובעברית  ביוונית  )דֹורֹון,  ו"מתנות"  )ַּפנ-(  "כל"  היא  שמה  של 
את  להשאיר  זאוס  של  להוראתו  צייתה  לא  פנדורה  מתנה(.  היא 
נעולה; בפותחּה את התיבה, שחררה לעולם את כל הצרות  התיבה 
והפורענויות הפוקדות את המין האנושי מאז ועד עתה. כל המתנות 
מרמז גם למנחות לאלים, שנתפסו בעולם הקדם כמתנות שנותנים 

בני האדם לאלוהיהם. 
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