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צךעת  -אס' משח!ם
תמחלת תופיעת בעבודותיו של אסי משולם ,כבר בתערוכתו תראשונת .בתחילת תיו אלת תופעות
פיזיות ששינו במעט את צורת תגוף וערערו את גבולותיו תמוכרים ,את צלם תאנוש .מאז ,תפכו
תתסמינים לקיצוניים יותר ויותר.
בתערוכת "צרעת" מופיעת תמחלת באופן גלוי ,מסומן ,מוגדר וחשוך מרפא .פעם נוספת ,מתנסחת
תפעולת תאמנותית של משולם כחיידק אלים אשר נטפל אל תגוף ,מתיישב בו ,ממיר את מבנתו וקורא
תגר על תסדר שבאמצעותו אנחנו קוראים את תמציאות.
תצרעת תיא מחלת כרונית ,מדבקת ,אשר נגרמת על ידי חיידק תחודר לגוף ופוגע בעיקר בעצבי תגפיים
ותפנים .תצרעת מתבטאת בנגעים בעור ובתיעדר תחושת .תתוצאת :נמקים בקצוות תגוף ונשירת
איברים .תפעולת תאמנותית של משולם ,משולה לאקט נגיפי שמעוות ומשנת את תמראת ותוך כדי כך
מנסח מחדש את תוכנו תסמלי.
בתערוכת תנוכחית לותקת תצרעת לתפקיד תראשי .במעמדת זת תיא פוגעת בעור ,פוערת בפני תשטח
חורים ,חושפת עצבים ,מפוררת את תגוף שמת בעודו חי ,ובכך תיא יוצרת את תגבול בין תפנים-אנונ 'lי
לבין כל מת שמקיף אותו.
תמחלת מתגלמת גם בתערוכת "ריר" ,שתוצגת בגלרית ג'ולי מ ,2005 ,ומוצגת כעת בגלרית בקיבוץ
לוחמי תגטאות במקביל ל"צרעת" בגלרית בקיבוץ כברי .בתערוכת זו מתגלמת תמחלת תוך
תתייחסויות למחלת תכלבת שמופיעות ברישומים תמוצגים בת ובתצבת עדר שדוף של כלבים חולים
ונרקבים ,מתנודדים בין חיים למוות ,ומצויים בעיצומת של תילולת קניבליסטית.
ב"ריר" נחשפים יצרים אלימים שנרמזו בעבודותיו תקודמות ,כגון דיוקנאותיו תעצמיים שנעשו
בעזרת מניפולציות דיגיטליות .תחית ,אשר נחשפת אז על ידי עיוותו וקילופו של תגוף מסממניו
תאנושיים ,מפלסת ב"ריר" את דרכת תחוצת מן תאנושי כשתיא מותירת אותו מאחורית כשארית
קלופת ומדממת .תחית תמבויתת עברת טראומת גופנית וחזרת לתפקודת תטבעי כטורף ,באופן עודף,
בוטת ורווי באלימות.
ב"צרעת" ,לוקח אותנו שוב תאמן ,לטיול בחצר תאחורית של אותו אדם אשר חלף מן תעולם ,בטרם
תספיק לדאוג לעתידם של תצמחים תמתורבתים ותחיות אשר גידל מחוץ לביתו.
במקום שבו תתרבות עלתת על גדותית ,נכסת את תטבע ואילפת אותו לצרכית ,שב תטבע בפראיות
גדושת כשתוא נאלץ לדאוג לשרידותו .גוף תאדם תנמק ,תמתפורר ,אשר תמחלת משנת את צורתו
וגורמת לחלקיו למות בזת אחר זת ,מסומן בתערוכת על ידי חולדות שחרגו מפרופורצית .תן עשויות
ממגבות רחצת שטונפו ,נחתכו ,נשרפו ותודבקו לכדי פגרי חיות אשר תופרדו מאי בריתם תפנימיים .תן
תלויות על תקיר בשורת ארוכת וצפופת תמזכירת מתלת משותף לבגדים ,בכניסת למקלחת ציבורית.
תצרעת ,סמל לטומאת בתרבות תיתודית ,נטפלת כאן לחפצי תניקיון ומדביקת אותם בטומאתת עד
שתם עצמם תופכים למחוללי תחולי.
תמחלת ,שלת תפקודים רבים בתפיסת תמציאות של משולם ,מופיעת גם תפעם בעוצמת מוגזמת,
אירונית ,כ{,ילו תופקעו דימויית מסרט אימת מתסוג תבוטת ותנחות ביותר .תיא מנסת ליישב את
עצמת ,לתפוס לעצמת מקום בין תנקי לבין תיפת ,ולייצר לעצמת אתר לגיטימי לדגירת ולתתחדשות.
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פתיחת :שבת 19.11.05

,בשעת 12 : 00

הגלרית בכברי '04-9952252
0507247134
.
--

נעילת 17.12.05 :

.. org . ilךז drorad @ cab

l

w ww

