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 לאחרונה כאן שהוצגו ביותר והאינטליגנטיות הפוליטיות התערוכות אחת

 
 2008, כותרת ללא

 היה אפשר, אחדות עבודות על לוותר היה אפשר. מצוינת תערוכה היא מצליח טל של התערוכה

, הצופה עם ונשארת חוויה שיוצרת תערוכה זו. שוליים פרטים אלה אך, צפוף פחות באופן לתלות

 .סטריאוטיפים ומנערת מאוד פוליטית, אסתטיקה על שאלות שואלת

 ובהחלט מוצדקת, טובה בחירה היא 2009-ב בכיר ישראלי לצייר רפפורט בפרס מצליח של הזכייה

 שנות מאז. הרצליה במוזיאון" הרצף עצירת שמחת" את שנים שבע לפני הציגה מצליח. מפתיעה לא

 בשורה וזכתה מוזיאליות ומסגרות מובילות בגלריות וקבוצתיות יחיד תערוכות בשורת הציגה 90-ה

 .1995-ב הצעיר האמן פרס בהם, פרסים של

 המנומס המונח, אאוטסיידרים לאמנות כקרוב רבות פעמים בעבר סווג יוצרת שהיא האמנות סוג

 מאותגרים או נפש ממחלות הסובלים אנשים של לעבודות 20-ה המאה של האחרון ברבע שנוצר

 במצב או מעובדת לא אמנות, "ברוט ארט" המוקדם הצרפתי המונח את והחליף) ומנטלית שכלית

 מעוררות אמירות כמה בו שיש בטקסט התערוכה בקטלוג בכך עוסקת לבני אפרת האוצרת(. ראשוני

 של לתוצר אחראית המקווקווים הדימויים שפע לאורך היצירה מן הקורנת והאנרגיה"...  כמו, נוחות-אי

 לא או רצוני מהו של עמוק בירור דורשת" רצוני בלתי" הוא באמנות שיופי ההנחה". רצוני בלתי יופי

 ".רצוני בלתי"כ בעיני נתפש אינו דבר מצליח של פרטים לפרטי המתוכננות בעבודות. רצוני

 פרינצהורן אוסף מוכר במיוחד. אירופה במרכז 20-ה בשנות צמח אאוטסיידרים בעבודות העניין

 והשפיע בספר שפורסם, (בהיידלברג פסיכיאטרי חולים בבית אחדות שנים פעל פרינצהורן) הגרמני

 סוריאליזם, בדאדא שעסקו אמנים של עניין עוררה זה מסוג אמנות. דבופה אן'ז כמו אמנים על

 את לימים שימשה הזאת ההתפעלות. הנפש להבנת חלון כמעין, המאה בתחילת אחרות ותנועות

 במשך". רוח וחולי בולשוויקים, יהודים" של כאמנות שהוצגה, מודרנית אמנות בהכפשת הנאצים

; ינית'אבוריג בעיקר, שבטית לאמנות אאוטסיידרים אמנות בין השוואות ספור-אין נעשו גם השנים

 של קיבוע גם הסתתר היצירות לקריאת כמפתח מודע-תת על דיבור של האיצטלה תחת, ושוב

 ".אחר"ה

 מצליח של לאמנות בנוגע( הכותבת של גם) עבר עמדות מחדש לבחון הזדמנות היא התערוכה

 עבודתה בתיאורי קבועות שהיו" אובססיביות"ו" עמלנות" המלים חוזרות התערוכה בקטלוג. והקשריה

 אלה אפיונים מאחורי שנחבאת דומה. אאוטסיידרים אמנות על הרווחות ההנחות וחוזרות, בעבר

 פול, סרה ורז'ז שיצרו זה כמו אימפרסיוניסטי ציור. פחד גם ואולי התנשאות של מעטה לא מידה

 קית של עבודות לא וגם, כך תואר לא, "אובססיבי" או" עמלני" פחות שאינו, פיסארו קמי או סניאק

 .האמריקאי קלוז אק'צ זמננו בן האמן של או הרינג

 



 
 2007, כותרת ללא

 חוסר של תחושה על, קשה עור מחלת בצל הילדות על שונים בראיונות בהרחבה סיפרה מצליח

 אימת בצל החיים ועל הפוליטית החברתית פעילותה על, בקלישר האמנות לימודי על, תמידית שייכות

 היא אמנות כל) בעבודותיה ישיר ביטוי לידי באים הביוגרפיים הפרטים. עזה בכפר המלחמה

 כעיסוק, בעבודות מקבילה קריאה אך, מכך להתעלם אין(. אחרות או כאלה גילוי ברמות אוטוביוגרפית

 .בהרבה מעשירה, ואידיאולוגיות אסתטיות בשאלות רחב

 כואבת תמיד וכמעט אירונית פעם לא, חריפה התבוננות לצופה מציעה, מהעבודות עולה כך, מצליח

 היא, אפור-לבן-בשחור דקיקים בקווים 1995-מ קטן ציור, "הפגומים אוסף"ב. בישראלי ובפרט באנושי

, עירוני רקיע קו עם אולי, לילי ימי נוף כציור ספק, אבסטרקטי כציור ספק מרחוק שנראה מה יוצרת

 איברים של קטנים תצלומים פיסות מגלה מקרוב מבט. הרומנטי הציור מזיכרון מעט לא בו שיש

 ".הפגומים אוסף" המלים את וגם עור מחלת בנגעי נגועים

 ושוב שוב חוזר, אמנות אוסף של בהקשר וגם ואגירה צבירה של שונות במשמעויות, באוסף העיסוק

 הנתפש, אחר מה-דבר לעומת תמיד מוצג, המקולקל, הלקוי". פגום"ב העיסוק גם וכך, בעבודות

" פגום"ש מה את ולעתים מחלה שהוא הפגום את לעתים מציגה מצליח. מידה אמת ומשמש כשלם

 .עניים כמו, מידה לקנה ביחס

 שהוצגו ביותר והאינטליגנטיות הפוליטיות התערוכות אחת היא מצליח של התערוכה רבה במידה

 אלימות, מינית אלימות על, יפה לא אשה בלהיות, עני שבלהיות החטא על מדברת היא. לאחרונה

 .תמידית הפגזה באימת חיים, לטנטית מינית

 שוב מיניאטוריות באותיות כותבת היא, התערוכה בפתח התלויה, כותרת ללא, 2006-מ בעבודה

 העבודות בסדרת. לעבודה שיהיה הערך את באירוניה כאומדת, "שקל שווה משיכה כל" ושוב

 להסתייגות מתקשר קישוט המינוח " -יום ליום קישוטים" או" לעצמי קישוטים" למשל " -קישוטים"

 שמציינת כפי, בדקורטיביות שנחשד מה כל מפני רחוק-הלא בעבר ישראלית באמנות ששררה העזה

 זו ממדים קטנת רישומים סדרת של ההצגה. הזאת הקונפורמיות נגד התמרדה מצליח. בקטלוג לבני

 .מצוינת  -קטן נפרד בחלל

 דבורקין אנדריאה של" משגל" לספר מתקשר וכוחנות איום של כמוטיב גבריים מין איברי על החזרה

 .אהבה כביטוי שנתפש מה על שאלות ושורת רדיקלי מבט שמציעה, (הקטלוג במאמר הנעשה קישור)



 של ראשונה לקריאה מכוונת היא שדרכם משום, שלה בעבודות מרכזי חלק הם מצליח של טיםהטקס

 נתן שגם, 2007-מ בעבודה" לטייל הלך הקונספט" כמו, גדולות באותיות כתובים חלקם. משמעותן

. כקווקווים רק תחילה שנראות זעירות באותיות כתובים אחרים רבים אך, שמה את לתערוכה

. זערורי בכתב כתיבה, היהודית המיקרוגרפיה לאמנות מתקשרת מצליח האלו בטקסטים

 לעיטור שימשה, 10-ה מהמאה הן שלה מוקדמות שדוגמאות, קדושים טקסטים של המיקרוגרפיה

 מהחומש ספר של מלא בטקסט מעוטרת ביצה כמו לאובייקטים ולעתים ך"התנ של יד בכתבי השוליים

 גיאומטריות צורות: מסוים לחופש להשגת בשוליות שהשתמשה אמנות זו עכשוויים במונחים. וכדומה

 הזאת האמנות כיום. הדתי ההיתר מסגרת בתוך באמנות עסקו והכותבים בכתב צוירו פיגורטיביות או

 וכתם לצבע הכתב הפיכת מצליח של בעבודות. היודאיקה תחום בתוך אפילו לקוריוז בעיקר נחשבת

 מחלחלים דברים שבו באופן גם אך הכתובה המלה משקלב שחל החמור בפיחות בעיקר עוסקת

 להתבונן שאפשר, עבודותיה בכל הקבוע הנושא אולי זה; ובגלוי בצפון, והסתרות בעטיפות, לתודעה

 .ועוד עוד בהן
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