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 גוף זר
טקסט אוצרותי



גריידי  ליאור  היחיד החדשה של  זר", תערוכת  "גוף 
בגלריה P8, יוצרת מיצב תלוי מקום המורכב מאוסף 
הרחצה,  מעולם  ואובייקטים  חומרים  של  ייצוגים 
שתערוכותיו  בעוד  והגוף.  ההיטהרות  הניקיון, 
האחרונות של גריידי היו תערוכות פוליטיות שבחנו 
בתערוכה  הציוני,  הנרטיב  בתוך  מקומיות  זהויות 
ואינטימי.  אישי  מרחב  תוך  אל  גריידי  מתכנס  זו 
המחפש  ומינימליסטי  יחידאי  קול  עולה  מעבודותיו 
אחר גוף נעדר, גוף שנוכחותו הפיזית מורגשת היטב 
בחלל על אף העדרו. הפעם גריידי מייצר מרחב של 
כמיהה  ממנו  שעולה  יחידנית,  גופנית  התייחדות 
שטבעה  הבזות  ושמושג  ולתשוקה,  לאינטימיות 

קריסטבה נרמז בו כמעט בעל כורחו.

התערוכה נשענת על מפגש חומרי חושני ומפתיע בין 
חומרי בניה שונים. אחד מקירות הגלריה חופה במה 
חיפוי  עם  המזוהים  לבנים,  חרסינה  כאריחי  שנראה 
קירות בחדרי רחצה. בפועל מדובר באוסף בדי ציור 
החרסינה  אריחי  למידות  זהות  שמידותיהם  קטנים, 
הפופולאריים. הבדים נצבעו בשכבות רבות של צבע 
שמן בגוון לבן-שנהב, והם משמשים כציורים לבנים 
לכל דבר, המעלים על הדעת את ריבועי הצבע חסרי 
השם של רוברט ריימן )ארה"ב, 1931-2019(. ריימן, 
מחלוצי הציור המינימליסטי האמריקאי, מזוהה עם 
שימוש מאסיבי בצבע הלבן שכבה על גבי שכבה, עד 
שפני השטח של הציור מקבלים איכות תלת ממדית 
כמעט, וחושפים את עקבות ידו ואת תהליך עבודתו 
את  שימש  ומתוכן  מצבע  הבד  ריקון  האמן.  של 
יותר על מהותה  כדי לעסוק בשאלות רחבות  ריימן 
עורם  גריידי  גם  לנשגב.  החתירה  ועל  האמנות  של 



שכבות של צבע לבן זו על גבי זו על משטחי הקנבס 
בנשגב,  לעסוק  מתיימרים  אינם  ציוריו  אך  הקטנים, 
אלא מייצרים מרחב המכיל פעולות פרוזאיות דווקא 
חומרי  ניסוי  מבצע  גריידי  התנקות.  ושל  לכלוך  של 
הלבן  הנוזל  של  השתנותו  את  ובוחן  השמן,  בצבע 
בעת התקרשותו. משיכות המכחול אינן ניכרות כלל 
על הקנבס, והנוזל הלבן שהתקרש, הפך לחומר מוצק 

בעל נראות מבריקה וחלקה כחרסינה. 

ומינימליסטי  רבוע  פסל  ניצב  האריחים  קיר  מול 
שבחומריותו נמהלים פנים וחוץ, ניקיון ולכלוך, עדינות 
חרסינה  באריחי  חופו  הפסל  של  פאותיו  וחספוס. 
את  ובחומריותם  במידותיהם  המהדהדים  אמיתיים, 
הישיבה  משטח  ואילו  הקיר.  שעל  החרסינה  ציורי 
העליון שלו צופה באספלט שחור ומחוספס - חומר 
המקושר עם חוץ, עם בניה ועם סלילת כבישים, עם 

עבודת כפיים גברית. האספלט השחור וזליגות הזפת 
זרים  בלובנם,  הבוהקים  האריחים  את  המכתימות 
גריידי,  שמייצר  והאנין  המינימליסטי  הנקי,  למרחב 
ומחדירים אליו נוכחות פיזית, גברית ומיוזעת, שלא 
הרבוע  הפסל  מתוך  שנגרעה  פיסה  מלוכלכת.  לומר 
הופכת אותו למעין ספסל ישיבה בצורת האות חית, 
ומרמזת בהעדרה על השלם שהרכיבו השניים יחדיו, 
שני  שהופכות  הכלה  ושל  חדירה  של  פעולות  ועל 
גופים יחידים לשלם. הצורה החסרה שנותרה בחלל, 
מדמה בעצם הצבתה מול אסופת בדי הציור הקטנים 
ומחזירה  מופת,  יצירת  מול  במוזיאון  הניצב  ספסל 
את ריבועי הבד הצבועים למעמד של ציור. בד בבד 
בחמאם,  רחצה  מושב  בחומריותו  הפסל  מהדהד 
בחלל  המרכזית   העמדתו  והוכתם.  שלוכלך  מושב 
שבוראת  הנזירי  המרחב  את  סביבו  מאגדת  הגלריה 
התערוכה, כאילו היה מזבח בלבו של מקדש. מקדש 



על  והמשתוקק.  המתבודד  והמטוהר,  הבזוי  הגוף 
נבנה מעין תא מעוגל עשוי מווילון ניילון  נוסף  קיר 
שקוף ורקום, הנדמה במידותיו לתא רחצה או לתא 
מדידה - מרחב המיועד לגוף יחיד עירום. בתוך התא 
גוון מדויק החוזר  בגוון עורו של האמן,  נצבע הקיר 
על עצמו בשטח קיר נוסף בחלל, אולי כסימון לגופו 
הנעדר. הבחירה המדוקדקת בגוון העור הכהה יחסית 
מהדהדת בתערוכה את פוליטיקת הזהויות שגריידי 
מרבה לעסוק בה, ומייצרת הרהור על הפוליטיקה של 

היחסים בין מיניות, מגדר, גזע ולאומיות. 

בעוד שחומרים ותהליכי בניה שבים ומופיעים ברוב 
יד  רקמת  גם  בה  מוצגים  בתערוכה,  האובייקטים 
מעודנת המזוהה עם עבודותיו של גריידי ומקושרת 
עם עולם המסורת היהודית, לצד פנינים ממוסגרות. 
נוצרת  ביולוגי,  שמקורה  יוקרתית  חן  אבן  הפנינה, 

כפולש  ומזוהה  הצדפה  תוך  חודר אל  זר  גוף  כאשר 
סביב  חומרים  מפרישה  הרכיכה  למרקמה.  המפריע 
הגירוי הזר בניסיון לעטוף את הפולש ולבודד אותו. 
הפרשות אלו נערמות אחת על גבי השנייה בשכבות 
ויוצרות עם הזמן כדור חלק ומבהיק. בדומה לרעיונות 
מתפרשת  הזר  הגוף  חדירת  בתערוכה,  החוזרים 
צרוף  יופי  מולידה  אך  כהפרעה הדורשת התגוננות, 
ומזוקק. מפגש זה בין חומרים גבוהים לנמוכים, בין 
לכלוך לניקיון, בין מסורת לאינטימיות ובין פוליטיקה 
ניגודים  של  דיאלקטיקה  בחלל  מייצר  לפואטיקה, 
לרעיון  היתר  בין  המתקשרת  ורעיוניים,  חומריים 
קריסטבה  ז'וליה  הדעות  הוגת  פיתחה  הבזות אשר 
בספרה "כוחות האימה" )1980(. מושג הבזות מתייחס 
כהפרשה  ממנו  הוצא  הגוף,  מן  שהורחק  מה  לכל 
למאיים  מסוים  במובן  ולכן  וזר,  'אחר'  להיות  והפך 
או מעורר דחייה, בה בשעה שהוא שותף להגדרתו 



של הגוף שהודר ממנו. הבזות אינה מכבדת גבולות 
החברתיים,  הכללים  ועל  הזהות  על  מערערת  ובכך 
ופרוורסיה.  אובססיה  פחדים,  של  לצומת  והופכת 
מכוננת  לטומאה,  הבזות  הופכת  הדת  בעולם 
ומולידה  הטמא,  של  והדרה  שונים  דתיים  איסורים 
טקסי היטהרות שונים. מתחים אלה מהדהדים בחדר 
גריידי,  של  והמאופק  הנזירי  וההיטהרות  הרחצה 
שהד עבודתו הגופנית ניכר בו לצד מאוויים מרוסנים. 
ובאמצעות  ומינימליסטיים  פשוטים  באמצעים 
הוא  ויומיומיים  מוכרים  באובייקטים  פואטי  שימוש 
כורך את היפה והבזוי ואת הגופני והרוחני. בכך הוא 
המבט  מנקודת  והמודר  המקובל  על  שאלות  מעלה 
משאלת  מנסח  מכל  יותר  אך  ההגמונית,  המערבית 

לב, תפילה חרישית של השתוקקות. 

רווית הררי, אוצרת
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