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 "המציאות עולה על כל דמיון" )מיכה אולמן(

באופן זה או אחר בסימן מים. יש בזה עומדות של מיכה אולמן והן חדשות מוצגות עבודות  "גבעון"בתערוכה בגלריה 

, חולאדמה ועיקר כאמן ב אולמן לכאורה משום יציאה מן הכלל משום שהזיכרון התרבותי הישראלי נוטה לתייג את

שנעשתה זה  1972-מעבודת "החלפת אדמות" מ, אין ספקהמים היו יסוד חשוב במכלול יצירתו. ש ומריש לכאן אבל 

ועד ל"זריקות החול" מן השנים  מהחמרה אדואדמת כבר איקונית, דרך עשרות הפסלים שהחומר העיקרי בהם הוא 

כולן חוליות ברצף ארוך של יצירה מורכבת שיחידת המבנה הבסיסית שלה הוא גרגיר החול. אלא  -האחרונות 

עם ; חוויות של קביעות והשתרשותלקובלת בין אדמה למקום ומשאולמן אתגר בעבודתו האמנותית את הזיקה ה

חלוף -חליפין ובן-חומר ברהאדמה כשהציע את  ארעיות ונזילות אמן שלדווקא השנים התברר עד כמה היה תמיד 

המתח בין מה שאפשר לערער בנשיפה קלה לבין מה שמבקש להיות קבוע טמון בלב תפיסת ; מטפורה של ספקוכ

לצורות  האצורה בה גם כשנאספכזו שהייתה נופך של נוזליות היולית, גולמית, היה האמנות שלו. לאדמה בעבודותיו 

 הניגר של אולמן קרוב להיות מים. ו ת. החול החמקמקמובהקו

כפר ערבי שנחפרה ב: דם. כך האדמה , סמיך ממיםלנוזל ארכיטיפי אחר המשולהייתה האדמה בעבודותיו לפעמים 

עקבות  ותהחול האדמדם זרועשלוליות (; כך )"החלפת אדמות"דמים -ביישוב יהודי כבטקס של ברית הנקבר-הונשתל

רצפות האתרים שבהם התקיימו שהכתימו את  בהשראת אירועי רצח המוני ופיגועי התאבדותכמו אדם ורהיטים 

: חישבו על הרישומים האקוורליים של אולמן שנוצרו ממפגש דינמי בין מים לגרגרי אדמהומופעי זריקות החול שלו. 

 תעלות )מנהרות( במשטחי חול. כ קוויםבכוח הזזה וירטואוזית של דף הנייר והגדירו ברישומיו טיפות מים שהחליקו 

של תאי  ברזל שני מכסי. 1996-שיצר בירושלים ב"מים" בעבודה למשל יסוד מרכזי ביצירה. כמים רק מים,  לפעמיםו

עבודה מותקנים מעל בורות שירות במזרח העיר ובמערבה.  של האמן בהם צורת כפות ידיו תמים עירוניים שמוטבע

, ואילו המים שמתחת זורמים שלוםהאדמה מתכתשים ולא מצליחים למצוא דרך ל פני-נמשל: אנחנו פה עלטעונת 

להם בשקט במערכת מים משותפת ונותנים חיים גם פה וגם שם לכל המשתמשים בלי הבדל דת ולאום. הנה כבר 

של  נולדת יצירת מים אחרת 1999-עבודת "כלים שלובים" המטרימה את העבודות המוצגות בגלריה "גבעון" היום. ב

אולמן, "הצפה", על אי קטן בגרמניה, ליד נהר ורה. על גדת אותו נהר, במרחק של קילומטרים ספורים שכן בית אביו, 

. אולמן יצק באדמת האי תבנית סירה שמצא 1933אחד משבעה אחים ואחיות שעלו באנייה לפלשתינה בשנת 

שלושה ועם -הר היא נעלמת לשבועייםבסביבה, מותאמת לשבעה נוסעים. בימים גשומים שמביאים להצפת הנ

גורל, שפה, ממד אישי פרטיקולרי וכוחות זיכרון, שכחה, שילוב אולמני טיפוסי בין  התייבשות המים היא חוזרת כפסל.

 טבע מחזוריים ארציים וקוסמיים. 

הרגיל אותנו כבר אולמן ; סוג של בוץ ב"גבעון" בעבודות הפיסול בתערוכההמוכלים מי החלודה אפשר לראות ב

אמנות ל ואת האופי הדיאלוגי של גישת אולי כדי שלא נשכח , לזהות באמצעות פסליו זיקות שארות בין חלודה לחול

הוא עושה אמנות מאבות הקיום שלנו: מן האדמה שאנו חיים עליה ומן המים שאנו שותים ושעולמנו וגופנו ; חייםול

 . לקטגוריות שונות תיפרט לפרוטות של התייחסות נפרדת עשויים מהם ואין סיבה לטעמו שהטוטאליות הזאת

אחת העבודות החדשות המוצגות בתערוכה ב"גבעון", "כלים שלובים", מורכבת מקבוצת מכלים דמויי צלחות וכוסות; 

"חוק כלים שלובים" הוא חוק פיזיקלי הקובע כי גובה פני נוזל בכלים הם מכילים מים ומחוברים ביניהם בתעלות. 

שרים מעבר נוזל בחופשיות ביניהם ישאף להיות שווה והוא משמש מסגרת למניפת פרשנויות אפשריות. המאפ

הוא גם סעודה עולם קטן של פעולות אנושיות, יומיומיות ופשוטות. אבל שולחן  :מדמה שולחן אוכל המערכת הזאת

לפיכך מעין סיפור קצר ניהם; זהו שהמים כאן הם היסוד המאחד בישדה של זיקות רוחניות ורגשיות בין בני הבית 

ליצוק במערכת המים שלובת גם אפשר ומתומצת שמתאר באמצעים מעטים מצבים רגשיים וחברתיים מורכבים. 

חברתית מבחינת חשיבות הערבות הדדית שבלעדיה כל -משמעות אתית פוליטיתשיצר אולמן הכלים הזאת 

 ה מתבקשת של עיקרון ההדדיות הזה. התקדמות היא בלתי אפשרית. שילוב הכלים הוא מטאפור
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"כלים שלובים" מזכירה בצורתה את איורי "עץ הספירות" הקבלי. לעצם המושג "כלים" יש במסורת הקבלית מובן של 

אמצעים גשמיים המכילים את הרוחניות. דימוי "עץ הספירות" מסמל מצד אחד את הרבדים השונים של גילוי 

האדם כמיקרוקוסמוס של הבריאה על כוחות השכל והמחשבה שלו ועל כוחותיו האלוהות בעולם ומצד שני את גוף 

הרגשיים והמעשיים. אולמן וודאי שאינו שייך לאמנים המאיירים כפשוטם רעיונות אמוניים קבליים אך במסגרת 

השראה  החיבור העקרוני שהוא עושה ביצירתו בין צורות, חומרים ותובנות מתחומים שונים משמשים הרעיונות הללו

גוף: לפחות שלוש פעמים ההנה לעניין . מטאפורית. הוא תופס את העולם כמערכת דיאלקטית שבה הכל קשור להכל

לרמז של אולמן נטו תמיד בודותיו עוקשורים אליהם. צרכיו ביום אנו יושבים לשולחן לסעודות שזמניהן נקצבים בידי 

ונית( גם כשעסקו בשאלות קיומיות או היסטוריות כלליות. אל הגוף האנושי )ואל גופו שלו כנקודת התייחסות ראש

רחם, פה, כ םנשימה ושל אבריהדם והמחזורי מו מערכות ביולוגיות כרמיזות לבעבודות רבות שלו מצוא אפשר ל

הזיקה של עבודה שהשראתה היא העולם. הזולת ועם רואה בכולם אמצעי קשר של היחיד עם שהוא הגוף  ונקבי

זמני הארוחה על שלחן האוכל נקצבים בידי ולעניין העולם כולו:  מאליה.תבקשת מהאנושית יכול סעודה למערכת הע

חוק הכלים השלובים עצמו מושפע מהמרחק של כל טיפת נוזל במערכת ממרכז ; השמים והמערכות הקוסמיות-גרמי

וסמי כולל ומקיף כחלק ק-כדור הארץ. כך נבנה לעבודה הזאת, כמו לרבות מעבודותיו של אולמן, הקשר פיסיקלי

 מעולם התכנים שלה.

. iהמוצגת בתערוכה ב"גבעון" מבוססת על דימוי אסלת בית השימוש* משפחתי",-, "דואחרת של אולמןפיסול  תעבוד

אפשר לתאר אותה כהצבה של דימויי שתי אסלות תאומות משני צדי קיר; אסלה אל גב רעותה, מיכל שטיפה אל גב 

 מבוססת על חוק הכלים השלובים.. עוד מערכת מים רעהו

שולחן עוסקת בעולמות העליונים של היחסים החברתיים והמשפחתיים, ברובד הנאצל לכאורה של איברי העבודת 

משפחתי" -עניינה של "דוהדיבור, השפה והקשר הבינאישי ובמה שקשור לאזורים הנקיים יותר של מערכת העיכול; 

בהתרוקנות ובבזות. היא נטועה אה שדרכם מרוקנת הפסולת המזיקה לגוף, פתחי היצידווקא בעולמות התחתונים, ב

מבחינתו אין ולא הייתה מעולם היררכיה מוסרית חיבתו של אולמן לדימויים האוחזים בקצוות מנוגדים ידועה ובחרא. 

 של נקבי גוף. 

ושביתו הפרטי ניצב במרכזן. מיצב האסלות הוא עוד אחת מאותן עבודות שאולמן יצר בהשראת הניסיון האישי שלו 

משפחתי שהוא -בשנים האחרונות הוא עסוק בסדרת עבודות על נייר המבוססות על תכניות אדריכליות של הבית הדו

חולק עם שכניו ושמציאות שני בתי שימוש משני צדי קיר הפרדה בין דירות מאפיינת אותו. האינטימיות הגופנית 

שאם נחפש לה משמעות אלגורית היא תהיה  ,אה לעבודת האסלותהמייחדת את המציאות הזאת הייתה השר

כל זה למעוגנת במשוואה פשוטה: אם יש בעיה במערכת הביוב של השכן היא תשליך על מציאות חייך שלך. האם יש 

. אולמן התרגש לא מזמן לקרוא אפשר שלא-אימשמעות פוליטית במציאות של שני עמים החולקים כברת ארץ אחת? 

ו של הצייר נחום גוטמן לשאלת מראיין בדבר ממד פוליטי אפשרי לציוריו. "אולי", ענה גוטמן, והוסיף: את תשובת

 "בהיחבא".

יסוד המים מכונן בתהליך שסדרת רישומים על נייר מוצגת בתערוכה ב"גבעון" מורכבת משנייה החטיבת עבודות 

, מסתורי וחידתי. הם מעוררים בי "תשוקה הרישומים האלה פורשים בפני המתבונן עולם צורות הזויהתקנתם. 

כשאנו מביטים במה בעצם אנו מתבוננים לנסות ולהבין שדחק בו את הכוח  אונטולוגית" כפי שרולאן בארת כינה

לא מזוהות . אני מציע לחוות אותם כסיפורים בלשיים קצרים. מנקודת המבט הזאת מערך הצורות הפשוטתצלום ב

פה מבקש לפענח )והאמן מבקש במגבלות מסוימות לחשוף בפניו(. קריאת הרישום כל רישום הוא תעלומה שהצוב

כבר גולגל לפקעת. קריאה כזאת אחרי ש, כמו למתוח מחדש חוט יצורוכן ניסיון לשחזר בדמיון את מהלכי י-תהיה אם

אד של מים על תגלה שכל רישום החל בהנחת חפצים כמו כוסות או כסאות על גבי גיליון נייר משוקע בשכבה דקה מ

פני גיליונות הנייר הרטוב אחרי -מקור דימויי הרפאים שהופיעו על ,לפני הסרתם ,כל העצמים הללו היוקרקעית מיכל. 

עתידות על ידי פירוש הסימנים הנשארים בספלים לאחר שתיית -הקריאה בצורות שנרשמו בנייר, כמו הגדתשיבש. 

קפה, תחשוף שכוס זו הייתה מלאה בנוזל כהה שנשפך על הנייר המושרה במים, הכוס ההיא גולגלה על פני הנייר, 

ו ברישום אחר. הנייר והמים היו שותפים עץ פשוט הונח על צדו על הנייר, או על גב סאישלישית לא זזה ממקומה; כה

פעילים בתהליך היווצרות הדימוי: פירורי צבע וחומר מגופם ובשרם של העצמים והנוזלים המשתתפים במשחק הזה 

פרודות שלהם נינקו אל נימיו ונעו בהם כמו במנהרות נסתרות לאורכו, רוחבו , נמסו אל תוך הנייר שאירח אותם

כל החבורה הזאת של פרודות חומר ומים, כוחות טבע כמו כבידה ותהליכים פיזיקליים  .ממנוועומקו והפכו לחלק 
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אני בסך הכל קובע כמה תנאים ואז הצורות נולדות כספיגה נענתה לכללי המשחק האלמנטריים שהכתיב האמן )"

ייר, כמו מעצמם, על פני שטח הנ כדי לגרום להפצעת הנופים ההזויים האלה " אומר אולמן(מעצמן ומתנהגות בהתאם

 בהפתעה יחסית, בתהליך שנמשך ימים ושבועות. 

אם נמשיך לנקוט את שיטת הפענוח אדם. -בניחלק גדול מן התעלומות בסיפורים בלשיים קשורות ליחסים בין 

מדוע . מה גרם לנוזל שיישפך ויכתים את לובן המצעו המוצעת כאן אפשר לנסות לנחש כיצד הוזזה הכוס לאן שהוזזה

 נופל על גבו אווירת אובדן, בדידות וציפייה חסרת תכלית? ריק ה דימוי רפאים של כיסא משר

פסל אבן שיצר אולמן בגרמניה, שקוע באדמה, רגליו נסתרות ורק הלוח שלו נראה בגובה פני הקרקע כ"מצבה" לבנה 

מתאר כעת. הנה תיאורו: יכול לסמן כוון של פרשנות לשולחן הכלים השלובים שתואר קודם לכן ולרישומים שאני 

הקברות הנוצרי בשטוטגרט יש צורות מעוגלות, גדולות כצלחות וקטנות ככוסות, שכמו -"בעבודה "ארוחה" שבבית

נעות בתוך הצורה המלבנית הבהירה. רק אחת מן הכוסות פתוחה בקרקעיתה אל בור חשוך שאולמן חפר מתחת 

המצבה" הלבן, המייצגים בשפתו הצורנית של אולמן חיים ומוות. ליצירה; חור שחור על רקע "שולחן האוכל" ומלבן "

דימוי הנוזל השחור ...( (אוכל, שנרטבים ומתייבשים חליפות מחזוריות החיים מיוצגת במי הגשמים ה"נמזגים" לכלי ה

לב מוות" מאת פאול צלאן. דווקא מתוך השגרה עולה הדימוי הידוע והחזק של הח-מזכיר את שגרת המשורר ב"פוגת

ְילה]...[' ר שֹוִתים ִעם לַׁ ִים ָוֹבקֶׁ ב / שֹוִתים ָצֳהרַׁ רֶׁ ר ֲאנְַׁחנּו שֹוִתים ִעם עֶׁ חַׁ ל שַׁ השולחן הערוך הוא . השחור: 'ָחָלב ָשֹחר שֶׁ

במעין שיר הייקו עברי פרי עטו של אולמן נכתב: "ארבע  ii ."בזמן ריק ומלא, נטוש ומזמין, כמעט נעלם אך גם נוכח-בו

כוסות / מחצית הכוס הריקה מעל / אפשר שתהיה מתחת / שם אני אוכל את עצמי / אפשר להעביר את רגליים / שתי 

המים בבקשה". הוגה הדעות והפנומנולוג הצרפתי גסטון בשלאר שכתב על הממד הדמיוני והפיוטי של המרחבים 

ושי לייאוש, למלנכוליה והיסודות מצא במים "השראה לחלום" והצביע על זיקת היסוד הזה בתרבות ובדמיון האנ

פני המים -. אדוות המים היא זו, הזכיר, המערסלת במחזה "המלט" את גופתה של אופליה הטבועה ועלiiiולמוות

 בנתפי המיתולוגיה היוונית כארון במעבורת העגומה שלו את נשמות המתים אל השאול. הנה עוד נדבך לה-משיט על

 מצבות של אולמן. -מיםחוויית האווירה האפילה של נופי הרגש ברישו

כמו בפוטוגרמה, אותו תהליך שבו מניחים חפצים שונים על נייר צילום ם האלה הדימויים נולדים על הנייר ברישומי

טביע את צורתם בנייר. "ההתגלות" המבקערה מלאה בחומרי פיתוח בחדר חושך ולאחר מכן חושפים אותם לאור 

אדם, -להן זיקה למדיום הצילום, בעיקר את אלו שבהן זרה חול על בני הזאת מזכירה רבות מעבודותיו של אולמן שיש

 עקבותיהם לאחר שהם עצמם כבר לא נכחו באתר.  בו אתרהיטים וחפצים שהשאירו 

 ,מעיד על שאיפתו הבסיסית להיות נאמן לגילום המציאות על כל משמעויותיהאולמן אוהב להגדיר את עצמו כצלם, 

את עצמו כאמן פיגורטיבי המכבד את הממשי )ולדבריו: "המציאות עולה על כל דמיון"(. ותופס  ,הגלויות והצפונות

אינה  היא. חורכת אותווכמו  אל הניירנאצלת היא המציאות חקוקה ברישומים האלה כפי שהיא משומרת בצילומים. 

ממנו כמו אינטימי חלק , קבורה בקרום הרישום, שםפשוט היא ואפילו לא כהשראה. , סמללא כומופיעה כמדומיינת, 

פי האמונה הנוצרית בתכריכיו השמורים בקתדרלה -עלכמו פני ישו המדממים שנטבעו  ;בגדכתם זיעת גוף שנרשם ב

הממשות נאטמה בנייר, נדבקה אליו לבלי הפרד, מובלת בתוכו לאשר של הקדושה ורוניקה.  של טורינו ובמטפחתה

הדימוי אינו  .הדבר עצמו, או כפי שהיה פעםהבל הגוף של  נו שפה, הואאינו צופן מקודד, הוא איכאן הדימוי  יובל.

 .ראיה או ם הוא עדותהרישו :זיכרון אלא זכר. שריד. אם לנקוט שפה משפטית היאה לסיפור בלשי

תשלילי מזכיר את אופן רישום המציאות בבנייר האירוע שנשאר טבוע מהלך הזמן טבוע ברישומים של אולמן. 

זמן חשיפה ארוך מאוד , אלה שקיבוע הדימוי בלוח הצילום שלהם הצריך 19-הצילומים המוקדמים מן המאה ה

 ושקיפלאלה תצלומים  .כתמי רפאיםכהצילום כל רצף תנועותיהם בלוח המשיכו עצמים נעים להטביע את  ושבמהלכ

של  פאנטוםשל אולמן כמו בברישום נים אנחנו מתבונ. את העבר, ההווה ובמידה מסוימת גם את העתיד םבתוכ

( ושבמלה הזאת Spectacle)חיזיון הוא  תצלוםבעבר ונזכרים שרולאן בארת עמד על כך שהועלה שהתיאטרון  מחזה

רוח רפאים. אלא שלא כמו בחוויית הצילום הרישומים של אולמן אינם מעוררים  :Spectreחבוי ומקופל גם המושג 

שהטביע בהם שהתפקע מחיים ממשיים לפני כלל בעקבות היעלמותו לתמיד של העצם -את הדכדוך שננסך בנו בדרך

"מבוים", את רישומו. אלה אינם רישומי אבל. הם משוללי טרגיות. מה שהיה שם לפני שמבטנו נח עליו היה אירוע 

זה  -יש ולא סתם א ;מבטנו ברישום יש אישמסלול ואכן בקצה מעשה אמנות.  שיקרה.מעשה שקרה כפי שהאמן רצה 

בחלל היצירה , שלו בסטודיו האינטימייוקן עצמי. ההתרחשות שאנו עדים להדיה החזותיים קרתה דהאמן עצמו. 

לאיש בקצה המבט יש כוונת מכוון והיא זה הוא.  במעבדת האלכימאי שלו. הכוס מייצגת אותו והכסא הפרטי שלו,
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שמבחינתנו הצופים שומרת אותו מן הכיליון זו  ,בועה של ה"אמנות"תוך ההשומרת את המעשה שנעשה בדף הנייר ב

 ואותנו מן העצב.

ל שכחה לבין בטאים את המתח בין המים כיסוד שמההם שדות משמעות של אולמן היפהפיים הללו הרישומים 

אפשר שהשכחה היא אין וריק, מוחקת, הורסת ומאכלת את הזיכרון כמו שחשב מציאות. הכר הפרפורים של שרידי ז

אפלטון; אפשר שהיא, כפי שהוצגה בידי ניטשה והוגים אחרים, כוח הכרחי ומבריא. נדמה לי שאולמן משתייך לאלה 

בנופים הנוצרים ברישומים, כמו בצורות האחרונים, הוא, שטען באחת מהרצאותיו "בזכות הטיח". כך מתגלות 

 ין הזיכרון לשכחה. בין שווים המתקיים בתוצאות הדיאלוג  ,המשתנות במפגש החול והמים בחוף הים

מסימני הייחוד ביצירתו הוא החיבור שהיא אחד יצירתו והגותו. של דיאלוג הוא כמו תמיד אצל אולמן רכיב בלתי נפרד 

מן ומרחב. כל אחת מעבודותיו מעוגנת בזמן הארוך מאוד של התופעות הטבעיות, עושה בין מערכות נפרדות של ז

וגם בזמן הקצר  - האסטרונומיות והפיזיקליות, אך באותה עת עוסקת במשך הביניים של האתיקה והערכים האנושיים

בצד  ,לק מתכניהלח ,היקומיים ,ך הופכים המרחבים העצומיםכ מאוד והמידי של האירועים ההיסטוריים והפוליטיקה.

. כל הטווחים השונים הללו מתכנסים ונקבצים בכל אחד מן הגוף והנפש הפרטית ,הבית והמשפחה הצר של מרחבה

 . ומפלשים אותם לאפשרויות פרשנות רבות ואפילו סותרות האובייקטים האמנותיים שאולמן יוצר

התנועה הסוריאליסטית,  הוא שם ספרו של אנדרה ברטון, אבי ivאינני יכול שלא לזכור בהקשר הזה ש"כלים שלובים"

 .וביקש להוכיח שהכל הוא בכלשבו יצר זיקות פיוטיות מידיות בין החלום והדמיון למציאות הממשית , 1932-מ
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