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כיתוב  מופיע  כשברובן  נייר,  על  עבודות  יוצגו  החדשות  היחיד  תערוכות  בשתי 
כחלק מן העבודה.

או  )כחול  בעט  או  בדיו,  רישומים  הכניסה  בחלל  תציג  גודארד  פיגוביץ’  דורית 
שחור( ובצבע אקרילי. כחמש עשרה עבודות קטנות ממדים )33/20 סמ’( ושלוש 
עבודות גדולות ממדים. בכל העבודות מופיע דימוי צורני )פיגורטיבי או מופשט( 

ומתחתיו טקסט )שורה או מילה אחת(.
ברישום אחר  “מום”;  על המילה  דמויות מצביעות  נראות שלוש  בעבודה אחת 
כמו  כלל  הוא בדרך  אורל”. הטקסט  “ימת  נכתב  ומתחתיו  נראה כתם מתוחם 
יכול להתפרש  טפיל לדימוי, מעין מניפולציה או פרשנות, אף כי ברור שהדימוי 
באין סוף דרכים אחרות, או להישאר ללא פרשנות. התחושה הנוצרת היא של 
שרירותיות, אולי כוונה להשתעשע בין ה”דבר”, הדימוי שלו, הטקסט והמתבונן. 

או  כדברי האמנית: “מה זה הדבר הזה שקוראים לו אמנות..”.
הטקסט המופיע בכל העבודות בונה את התערוכה כתחביר כל שהוא, תחביר 

שמלהטט בין בניה ושיבוש, בין ליריות לאירוניה.

קופלביץ’   .A3 של  בפורמט  וכולן  מאוד  צבעוניות  קופלביץ’  אלי  של  עבודותיו 
“ערך”  הוא  נייר.  על  בדיו  צייר  שהוא  רישומים  הסמארטפון  באמצעות  צילם 
על  העיבוד  את  והדפיס  שונות  בדרכים  הדימוי  את  שכפל  בסמארטפון,  אותם 
נייר המידמה לנייר איכותי. במבט ראשון נראות העבודות שמחות ומשעשעות, 
פסיכדלית. אלא שהדמויות  בצבעוניות  ופיצוצים  אור  ריצודי  ‘בכחנליה’ של  מין 
המופיעות מלנכוליות, כמעט מתנדפות ונעלמות. לעתים הן ללא רגליים, לעתים 

מגיחים שני ראשי 

כלב מגוף אחד. ידי הדמויות חסרות מבע, נראות כאוחזות באיבר המין כששתי 
ידיים אחרות אוחזות באקדח או רובה, או נעלמות בכתם אדום שנראה כפיצוץ. 
מסביב נראים טילים, הרבה טילים. התוצאה היא מצחיקה ומשעשעת, מורבידית 
או  מפורקות  אותיות  עם  ראי,  בכתב  לעתים  מילים,  מפוזרות  ואירונית. מסביב 

  .I have never,b o o o או, is,is,is :חסרות
 ,Roger Moore איזכור תוך שיבוש מכוון, ל ,”more קופלביץ’ קורא לתערוכתו “רוג’ר

השחקן הבריטי מסרטי ג’יימס בונד ומסדרת ה”מלאך”. 
בתוך ימי התערוכה מציינים ארבעים שנה למלחמת יום כיפור. קופלביץ’ היה אז 

חייל סדיר בגולן. 

אוצרת: יעל קיני

אחד הכלביםדורית פיגוביץ’ גודארד   

ROGER MOREאלי קופלביץ’   

דורית פיגוביץ’ גודארד, את עם משהו מאחורי הגב, 2012, דיו על נייר כרומו, 
גודל 22 על 30 סמ

דורית פיגוביץ’ גודארד, אחד הכלבים, 2012, עט כדורי על ניר כרומו, 
22 על 30 סמ

53כאן | מציאות ישראלית באמנות |

A3 אלי קופלביץ’, ללא כותרת, 2013, גודל




