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יואב אונגר: תערוכה חדשה שתפתח מחר
במוזיאון ת"א מביאה לארץ את יצירותיה

כותרת:

יובל אונגר : תערוכה חדשה שתיפתח מחר במוזיאון תל אביב

מביאה לארץ את יצירותיה של האמנית לואיז בורז'ואה, מהיוצרות

הפמיניסטיות החשובות של האמנות המודרנית. אוצרי התערוכה,

ביניהם גם מי שהיה עוזרה האישי של בורז'ואה במשך שנים, ג'רי

גורובוי, סיפרו לכתבנו יואב אונגר כמה היא רלוונטית כמעט עשור

אחרי מותה. ועכשיו הוא איתנו באולפן, שלום יואב.

יואב אונגר : שלום יובל. עכבישים ענקיים, בובות בד וחדרי וידוי

הם רק חלק מהיצירות שיוכלו למצוא המבקרים במוזיאון תל

אביב, בתערוכה החדשה - "לואיז בורז'ואה שניים". בורז'ואה הציגה

אמנות מודרנית פמיניסטית בולטת, שהשפיעה על יוצרים ויוצרות

רבים אחריה. ואך שהלכה לעולמה לפני שבע שנים בגיל 98, היא

עדיין משפיעה, כמו שהסבירה מנכ''לית מוזיאון תל אביב, סוזן

לנדאו, שגם אוצרת את התערוכה.
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סוזן לנדאו : היא ודאי רלוונטית. היא אחד האמנים הגדולים של

התקופה שלנו. היא הייתה אמנית שבאמת לא הסתכלה, לא

השתייכה לשום זרם. מה שהיא עשתה הוא מאוד ייחודי משלה,

זאת אומרת אתה רואה יצירה שלה, ואתה מיד מזהה - זאת

היא! זה לא דומה לשום דבר אחר.

יובל אונגר : אז אילו יצירות הגיעו לכאן?

יואב אונגר : התערוכה היא יוזמה של המוזיאון, וכימתה כאן

יצירות שלא הוצגו מעולם, לצד העבודות המוכרות ביותר של

בורז'ואה, לדוגמה היצירה "טוסאם", "שניים", שגם נתנה לתערוכה

את שמה. היא מורכבת ממעין שני צינורות מתכת שחורים, גדולים

על מסילה, המתנתקים ומתחברים שוב ושוב. העוזר האישי של

בורז'ואה, ג'רי גורובוי, שסייע בהקמת התערוכה, חושב שהיצירה

אומרת הכל.

ג'רי גורובוי : (אנגלית)

יואב אונגר (מתרגם) : היא מחברת בדרך חדשנית את הנושאים

השונים באמנותה. יש בה מורכבות ובו בזמן גם פשטות. היא

מבטאת דברים שכולנו מרגישים, והייתה לה היכולת לקחת חומר

ולעצב אותו למשהו רגשי.

יואב אונגר : הרגש הזה בולט מאוד בבובות שבנתה בורז'ואה

וממלאות את התערוכה. הן עשויות מבדים, מאלומיניום ומחפצים

שאספה לאורך השנים. פיליפ לארד סמית', החוקר את האמנות
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של לואיז, רואה בהן בעצם יומן, דרך לזכור את האנשים היקרים

לה דרך הבד, גם כשהזדקנה.

פיליפ סמית' (אנגלית, תרגום משמיעה) : לואיז הייתה מעשית

בדרך מסוימת. כלומר היא עבדה עם כל מה שהיה לה בנמצא.

וכשהיא הזדקנה זיכרונה לא היה טוב עד כדי כך, וכך בדרך זו

הבובות הללו שימשו כמו חוט שמקשר ומפעיל את הזיכרונות שלה

שמחזיר את האנשים שפעם לבשו אותם.

יובל אונגר : ומתי נוכל לראות את כל זה?

יואב אונגר : התערוכה תהיה פתוחה ממחר בערב עד עשרים

בינואר.

יובל אונגר : יואב אונגר, תודה רבה לך.
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