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 סוזנה ליב

 קומדיה של סטייה

  של תמר גטר ןוהליוטרופימחזור על  

 תרגם מגרמנית יותם דביר  

 

אולם , והיחשפות של המערכתהתקרבות אל הכאוטי , נו כאוטינשעדיין איהתקה או מצב של מה  ,יופי הוא מערכת של מעבר"

.המבנה נותר שלם
1

 ( חוקר כאוס, פרידריך קראמר) 

 

תיאוריות איננה מובנת עוד במסגרת ה  -למעשה האמנות ראשוני פרויד ראה בה מניע שהסובלימציה 

 a higher level of"-כאלא   ,תחליף לסיפוק יצרים מיניים או דחיקתםאך ורק כ הפסיכופילוסופיות החדשות

nonresolution“ 
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 ,אליתמידי בין חוק או איד עימות הוא פתור-לא מה שנותר". פתירה-והה יותר של אירמה גב -

". מאוחר מדי", "מוקדם מדי", "פחות מדי", "יותר מדי" מקרה של בא לידי ביטוי בכלה עימות –לבין מימושו 

זוהי , מימדים-רבמחזור  המעובד לכדישל סוסים גול הרפיה לתמר גטר רושמת במשך שנתיים גיהאמנית כאשר 

בעיקרו סוסים  -שמושא ההתבוננות שלה , המשמשת בסיס לתנועה, ההשלמה -ייתכנות-אותה אי, פתירות-אותה אי

, אין כמעט בנמצא מעשה אמנות הרודף בכזו דבקות אחר אידיאלנדמה ש. שועט לפניה ומדרבן אותה -במקרה זה 

סדר היום של גטר מבוסס . חריגות וקיטוע, אך דווקא משום כך חוגגת עבודה זו סטיות, מידה אידיאלית-אחר אמת

"שירו של אידיוט"זהו  .הרמה של השגיאה אל עבר מצב אידיאלי, גבהה מכוונת שלהןהעל 
כפי שהיא נוהגת    3

 שאינם קריטריונים פי על הם נקבעים, שרירותי באופן כאן נבחרים אינם הפרטים המצוירים .לכנות את עבודתה

אלה המעניקים מרחב פעולה בדיוק לאותה הם . הייצוגי במובן( או ריאליסטית), מגלים עניין בהתאמה אובייקטיבית

תנועה המכלכלת מקום מופתי במעשה הציור  -מבנה והתרחשות , סדר וכאוס, תנועה שבין שליטה לבין כישלון

 למישמועולריטואליזציה  ,נות סיכולביומיום היא מוכפפת לניסיושבעוד , אותה רואים -כאן . גטרוהרישום של 

גם אם וכאשר היא  ,טיתאאינה פרקטית או פרגמ, שהיא אוצרת בקירבה הפתירות שבסתירות-שכן אי, מחודש שלה

בעבודתה . תההתמד כל אלה מעידים על, חלומות, תאונות, מעידות, פליטות פה, שגיאות .מופיעה כמצב של קבע

ניסיון  אפואהדברים המובאים בזה הם . אלא מתודה של עבודה, בלתי רצוניים מיקריםאין אלה , זאת עם, של גטר

   .שיטה זו יממדלתאר את 

 

 אליהאיד הכרחיות

דרך  (פיזית) גופניתפנימה אותם היא מ ,(גיאומטריים) אלייםיבגופים אידלעסוק  טרתמר גבאמנות שלה מרבה    

. באמצעות שימוש בחוט בנאים, למשל - או באופן מכאני בעיניים עצומותהיא משעתקת אותם . פה-השינון שבעל

  .הולםהנכון והחתירה אחר ב' שליטת העין' לבין ' יד האמן'התואם בין את  משבשותסטרטגיות אלו א
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גיאומטרית הרשום בשלמות  גוףה של גטר במיוחד לאופן למידת נוגע הדבר

של " ישו המת"או  (0541)לו 'פאולו אוצשל  "גביע הסעודה" דוגמתכ

 גופיםשני  – (0541) "הקינה על מות ישו"מתוך  יהיאנדראה מנטנ

פיגורות אלה (. 2101)" גביעים וגוויות" זה עם זה בעבודתה ים תמומעה

אין  יהישל מנטנ" ישו"במקרה של ה ואמנותית עליונ מבנית מציינות חוקיות

 בוטהה בעצם בחירתום אלא ג, מושלם ירק במבנה פרספקטיב מדובר

ממשי , להראות את גופת המת כך שתנכיח את גוויית המושיע באורח פיזי

תרשים של כלי על פיסת , לו'גביע של אוצהגם . ת הציור/לצופה, כמעט

צופן בחובו  ,תרגיל שרטוט מתמטיאלא  איננואשר לכאורה  ,נייר

כפי שאמרה , למעלה מזהו, סדר האלוהילשבח משמעותו וקה דתית סימבולי

חלום נצחי על זהו  ": סמל בשיחה-לברייטברגגטר 

" יםש  י  שקוף ו, מדיד, תפיסה-סדר בר
4

אבל . 

בין האנטומיה של גוף להמפגש בין הגוף שלנו 

משום שבלמידתה  –" כמעט)"כמעט מושלם שכזה 

מציגה ראיות  גטרלו 'אוצתרשימו של את הגופנית 

לטענת  הוא בלתי אפשרי, (לטעויות אף אצלו

 .לכונן אותומדובר בדיוק בניסיון כן -פי-על-ואף. האמנית
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מתמקם בדיוק בקוטב  ,רישומיםשלוש מאות בפורמט גדול וכבן שישה חלקים מחזור , הליוטרופיון 

בוודאי  , (ועד דלקרואה י'וינצ דה מלאונרדו)' גופים אידיאליים'ל נקשר האמנות ייצוגם של סוסים בתולדות: הנגדי

 שאיננובכך מתבהרת עצמות הדבר . שררה\צוגי שלטוןיציור היסטורי וי נם שלאמנות עמדה בסימזמן שכל כך היה 

גם לא כבני הלוויה , כהפגנה של כוח או יצוג של כוחילא נרשמו למטרת  הליוטרופיוןסוסי ; של גטר המקרה

ברגע מתוארים הם גטר אצל , הרבה יותר מאשר כאלה .או מחליפיו כיצורים של סבל ועינויים, הנאצלים של האדם

אם  אף. חשופים להתקפה, אבודים וחסרי ישע, חיה' רק'מוצגים לנו כשבו הם רגע , אין בו כלל מן השליטהש

אלא , (יצוגיבמובן המוזכר לעיל של ) "סוס"לפיכך לא מיוצג כאן . מן היסוד האנתרופומורפיתיאור זה אומנם יש ב

. את קווי המתאר שלהם, צורתםאת  'מאבדים', תפלשים ברפשמים הסוס( jouissance): תחייתי התענגותרגע של 

 רגע זה של חוסר אונים. חשופיםאברי המין  ,מתנועע בגולמניותהגוף הכבד , הרגליים הדקות תלויות באוויר

 . לעינוגו העצמי האבסולוטי של הסוסהוא ביטוי , חיהלבין בין אדם זיקה כלשהי המסלק לכאורה 

מרקעי . ומנסה לשעתקו, אל עבר רגע של הוויה משוחררת כזו מפנה גטר את חלל הציור שלה

, ובעלי עומק רב, פני שטח שטוחיםבה בעת מציעים  ,שמן-בטכניקת הטמפרה הצבועים בשחור אטום ,הליוטרופיון

, המאפשר את הפגשתם של העצמים המצוירים ,חסר זמן ,מקום-נטול-מקום: י מיוחד מאודתחלל תמונ מוגדרבכך 

חמניות , מפותליםסוסים בקווי מתאר : ן כל סיבה לזימונם יחדעצמים אשר על פי עקרונות ארגון קלאסי אי

היחסים בין הדברים . הציור ספר ישנים המרחפים בחלל-ושולחנות בית – עשרה במספר-שש –בווריאציות שונות 

ניֹועקרון ,  "טבעיים"ממדים , היגיון נטורליסטילנענים  אינם . לציורארגון אימננטי יגיון הלאו נרטיבי אלא רק   ניכ 

קשר שכמו מבטל כל , יחד חדר סגור יםיוצר, עליהם מופיעה קונסטלציה זו בווריאציות שונות, גדולים בדיםשישה 

מן הצד , סופיות שחורהאינמן הצד האחד : שבור מבפנים, זמן עצמי-הבדים מבססים מעין חלל. עולם חיצוניל

מאפיין המרחיק , מפוברק ,כחלל עשוימסגיר עצמו  ,העיבוד הציורימרובים של השחור נושא עליו עקבות , האחר

.תטרנסצנדנטליפרשנות אותו מ
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 ,אדרבא. יאחדות עקרוןה מגלו אינשל כל אחד מן הבדים בנפרד הציור -חללם ג  

מה שאינו מעיד על ביטולה של , שונים מרחבייםזו בזו בתוך ארגונים משתלבות מלאכותיות העצמים הדבוקות 

המעוצבים  ,שולחנותהכך . התפריעאלא אך ורק על חוקיות מבנית 

, בריחוףאלא הכבידה לכוח מתוארים ככפופים אינם , תפרספקטיבי

 שטיחותמותקלים באלו בתורם . הפוכים או מוטים על צדםכשהם 

קו על סף פקיעה מכל הסוסים מוצגים . פרחים הספיראלייםשל ה

נענות  ,החמניות ,וצמודות אליהם ותהתלויבעוד , שהוא מתאר

 את טורתואם סידור הגרעינים שלהן : מבני חמור סדרדווקא ל

 המתגלהחוק , המתאר את אחד מחוקי ההתפתחות בטבע, י'פיבונאצ

מושאי המחזור  - קוצי הברקן גםביניהם  – צמחיםהמן רבים בקרב 

קוצי  והתפרס ,בעבודה זו (.2102) זנב סוס, הקודם של גטר

לא ש פקעת קוויםב ,לאורך חמישה מטרים ,בין השאר ,הברקן

על קיר אחר של )בדומה לזנבו של הסוס  ,םיאת זיהויעוד אפשרה 

מטר  4)רישום שלו הוקצן אורכו -אשר בהיגיון הציור( אותה הצבה

 . עד כדי דחיקת עצם זיהויו כזנב( לערך
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גטר שספציפי  עיקרון מארגןאלא כ, ציורי 'מוטיב'יה כיאין מדובר בחמנ הליוטרופיון גם במקרה של  

מעברי קווים בבמקום  – סידור הגרעינים הספירלית פריסתשת גמודהבדים על אחד . לכדי סדר אחרממירה 

באופן , חוט בנאים ה באמצעותימצוירת החמניבמקום אחר . באורח אקראי בצבעים שנבחרו - קערים ומתקמריםתמ

והוא ניתן לזיהוי רק , ממוסמס ,פרום ומפורק כליל הפעם ,מופיע הפרחשוב אז ו. וני שלההטקטהסדר המדגיש את 

 תמבני, תרישומי, תציוריאחר מבחינה עובר בכל פעם טיפול ה, באותו אובייקט אם כןמדובר . כמערבולת ספירלית

 .תטכניו

 

 הגוף נקודת המבט של

. מאירועי העולם העכשוויבהתרשמות גם  לוותה, אלו אל תוךהאלמנטים אלו של  םקריסת, הכאוס התמונתי

אף ותצלומי חטף של גלגול הרפיה של סוסים ו משך שבועות סרטוני יוטיובגטר בלמדה  טרופיוןוהליבמסגרת 

 שולחנות בית הספר .אירועים קוטלי חיים ומסחררי חפצים, של צונאמי' בפוטאגבריכוז מצאה עצמה צופה 

הנראות במאבקי עשויות חפצים ורהיטים משומשים דות אבריקמהדהדים משהו מאותן , שהיא מציגהההפוכים 

אולם לא כאתגר , מעסיקים את גטראלה של מרד ושל כאוס  מצבים.  הפלסטיניםלבין צבא הישראלי הרחוב בין ה

של זימונם יחד ב. ואף לא מתוך התייחסות למשמעותם הפוליטית, או כניסיון לבטא השקפת עולם אישית, מימטי

אותו , להבדיל, אולם הוא אוצר בחובו, סטיסוריאלידימוי הן הימגם דבר אין –שולחן וחמנייה , סוס –ייקטים האוב

הפילוסוף שטבע  מושגאם להשתמש ב "כאוסמוטי"זהו ה. מציית לחוקים ,מה כאוטי הנותר אף על פי כן מובנה-דבר

 .כאוס וקוסמוס: מצבי הקיצוןקשר בין לשם תיאור היל דלז 'ז

-ניתן-הבלתימאפיינת את , בניגוד, שהכאוסמוזההרי , תפוזה נחשבת פיגורה אופטימירמוטשמבעוד 

תונים במצוקה לחמוק בשעת סכנה באמצעות גלגול נה מצליחים, וזהורפמטמהבמקרה של . לפתירה

(Verwandlung)  ֶנטי כינה . מה אחר-לדבר כמוכר לנו , תוך השתנותהתחמקות של זה כמצב אליאס ק 

"Fluchtverwandlung"בשם  ,של אובידיוס או מסרטי וולט דיסני "מטאמורפוזות"מה
6

. גלגול המלטות –

-תכנותיה-מה מאי-דברואשר בו נחשף דווקא  מתרחשת טרנספורמציהמצב אשר בו לא  מתארת, מנגד, הכאוסמוזה

 .והפתירה שב

 שרשורושרשור  תהליכילוליחסים של כוחות צורות "הוביל בחזרה ל תומשמעו, לחשוב באופן כאוסמוטי

 "מחודש
7

תמוני בעולם  מפגשי קצוות – בבדים שלהשגטר מייצרת  אלמנטיםה ושרשוריכוחות החסי יכאלה הם  .

שלה   קוויםה :אלה לאלהאלמנטים שבו היחסם של בהן כשלם והן , בעל מבנהתמיד  נותרעל פי כן שאף , כאוטי

  . סדור -אך המבנה  ,  מערערים תמיד

המידה החסרה בתוך מציאת עדיין גלומה הנאה ב, הזהב או שיווי המשקל הנכון אינם בנמצאבעוד אשר שביל "

 מה שדלז, מאוזן -משקל  -שיווי-של חוסר: או, כאוס-בתוך-אלא של סדר, באישור לא של כאוסו, מדיד עצמו-הלא

".כאוסמוס" ,ויס'מכנה בעקבות ג
4

   

. במופע של כאוס ופרימה , אלוהי או קוסמי, סדר: עימותשל כאלה מקרים דיוק בגטר מארגנת  ברבות מעבודותיה

 של, "ביצוע" במונחים של  ורישום חשוב על ציור ללגטר ומביאים את , הליוטרופיוןרגעים שחוזרים גם בהאלו 

עד כמה  .גלגול הרפיה של סוסים –זה האחד ה" דבר" ה לרשום אתהניסיון  וזה, כאן, ל ניסיוןע מתמדתחזרה 

ים המרובכול המרדפים מבעד לואינו נתון כלל הוא שמתבהר כלב העניין והעיסוק , איננו בנתון, איננוהזה " דבר"ה
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במה , אלא באותו מרדף בלתי נלאה, החזרתיות היא זו המעידה שאין מדובר כאן בשאלה של שכלול .אחריוהאלה 

לא רישום ; אחד אלא שישה בדלא  - eventness" S.L)  (Ereignishaftigkeit, or"שבאותו מרדף הוא מסדרו של אירוע

ניסיון ', דבר'לתפוס את העוד ניסיון , רענן תמיד ובלתי פוסק, נוסף כביטוי של אתחול - שלוש מאות אחד אלא 

את הפסיכואנליזה העניקה , שואפת זו תנועהשאליו  ,זה דברל .להצליח אינו יכולשאינו מצליח ואשר באופן מבני 

אלא  ,אמנותיתשל קומפוזיציה כקטגוריה  לסדרתיותכלל ההליך שמבצעת גטר אינו נוגע  ,פיכךל .Objekt a השם

לצאת מן הכלל והיא , וא לחרוגטבעה ה ;היא עניין של הומור ואירוניה" ,דלזטוען  החזרתיות. מחויב לתנועת החזרה

]...["אלה מוכפפים לחוק , (particularities)מקרים פרטיים במנוגד ל תסינגולאריומעידה על התמיד 
9 

  

מו למשל במקרה כ, רטואוזיוויאל ההצלחה והאל כלומר , שלמותאל מכוונת החזרה האת ים כן מצריכא, יםהאחרונ

, העליונה בגוףשליטה הבבחינת , קרובטיקהאה. במובן הדלזיאניהחזרה  הנאינאך בדיוק זו , האקרובאטיקשל 

הרשים להיא רוצה  ,האחר המריע אל, ומחיאות הכפייםאל התרועות , מעריץ פוטנציאליאל את עצמה מכוונת 

תמר גטר מכירה את המודוס הזה  ".תרגיל אמנותי"וביצוע מיומן של , ראווהל שלמותהבאמצעות הצגת ולשאת חן 

מתבטאת בבחירת נקודת היא ו, הפוכהבאמנות שלה אבל נקודת המוצא הנחרצת . בילדותה היא רקדה בלט. היטב

סיונות יכל הנ מתנפצים, אליהאיד מתנפץ עליו. יכולותיו ומגבלותיו, חומריותובכל , עצמו, גופה, המבט של הגוף

על פרנסיס  דלזכתב שמתאים לומר את מה  גטר על. ו הקומדיהא, וממנו נפקח המבט אל עבר הקומי שלמות תהשגל

, את המעידה ואת הכישלון, את הפרוטזה, את המום, הת הזוועבהציגם אבדיוק " :פרנץ קפקאו סמואל בקט, בייקון

חדש וישיר  - לחיים כוח צחוק העניקוהם . ללא חת בשל עיקשותן ונוכחותן גם יחד, דמויות ללא חת עמידוהם ה

." באופן קיצוני
01
 

טומנת בחובה התמונה ש, מיוחדמצחיק במה -רשדבבכך כאן ה טמונה איננ, אפוא ,של קומדיה ותהמשמע

דמויות נראות  רבות מעבודותיהבש אף-על  - מעוררות גיחוך הדמויות שגטר מציירתש או, חידוד או הלצה

והתובנה שהקומדיה מאצילה על שאלות , על הפרק עומדים כאן ההתארגנות המבנית של קומדיה. גרוטסקיות

 קומדיה אינהטוענת שה (Alenka Zupančič) 'יץ'זופנצאלנקה הפילוסופית . יסודיות אודות תשוקה ועונג

אלא  –זוהי הרי הסכמה של הטרגדיה  –כלשהו  (Struktur) מבנהעם  נקלע לקונפליקטה אינדיבידואל ביינת מתאפ

ך ופמבנה הה שבהן בעיתיותו אלו הן נקודות רגישות. ועצמ מבנהעברו סובייקטיביזציה בשנקודות עם "דווקא 

".בגללה ההגזמה וההפרזה הן טכניקות קומיות כה חשובותשהסיבה  זו היא גם .]...[פראי ל
00
מבנה שהופך פרא  

(A structure running wild)  -   אותם אספקטים   .גטרבתמונות של " קורה"מה שאת הביטוי מתאר היטב

ונבצר ממנו , לאידיאל נעשה,  חוקגלם נידון ל האינדיבידואלהם כאלה שבהם  מבנהבקטיביזציה ישעברו סובי

ן מ בפשטות אין בכוחו של אקט כזה להתנער. שלו" acting out"אחרת כיוון שזה מנוע ממנו בתוקף הלפעול 

פסיכולוגיים של החיים -התנאים הסוציומכונני ה הם חוק ומבנ, המשום שאידיאליזצי, להמטלה של גילום האידיא

לוך הטלטלים ימאשר חיים  - נפשית האידיאליזצישל ך מקביל ליתה כלשפה או על נחשוב על אם די   - האנושיים

]...[ " :פיזיקה של האינסוףהמיקמה זאת בפרדוקס  'יץ'זופנצ. (חוק)לבין אינסופיות ( גוף)בין סופיות  שובו

מכל צורות  האות פוטרת, אמיתי םמטריאליזאת הקומדיה על הבסיס של זו המציבה היא -היא ,הפיזיקה של האינסוף

או  ,אך לא במובן קל של אופוזיציה סטטית -דתית שלה -התעוזה הקונטרהאת ומעניקה לה גם  םהספיריטואליז

ממשי של חומר ה'ה'בבחינת  פריסתו של האחר האינסופי אלא מתוך , במובן של לגלוג על האחרות האינסופית

." החיים האנושיים עצמם
12
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צורה זו של  .לאו-ותו (תהווירטואוזיואו )מייסטריות את ה טעות לומר שגטר רק מגחיכהבגדר יה זו לכן תה

בעוד האקרובטיקה מכוונת בדיוק . של האחר האינסופי והבלתי ניתן להשגה קיבועו אינו אלא, הגיחוך, אירוניה

. חומריות הממשיבתוככי , אליהאידשל , תו של האחר האינסופיסיקה האמנותית של גטר עוסקת בפריהפרקט, לכך

-גופיםבין  מפגשלשל גטר  עדה אמנותהה רלא במק –הינו בראש ובראשונה הגוף " התפרסות" של אותה אתרה

האידיאל או אמביציה  שבובמקום , בגוף, למשחקהיסוד הקומי כאן נכנס . העצמ גופה של האמניתל םאידיאליי

וגוף למבואות הסתומים הקומדיה היא מטריאליסטית משום שהיא מעניקה קול " .מטריאליות מצטלבים עם כל

 ".ולסתירות של המטריאליות עצמה
03
מנטנייה -ברישומיהו מה שהציירת מדגימה ז .מנובעול" חלקהולך " דבר אינו 

 ,"גביעים וגוויות"עצומים שלה בה

בממדיהם הרבה מעבר לממדיה החורגים 

תנועה רישום הבבאופן דומה . הגופניים

ניתנת לביצוע של הסוסים  בלתיה

פי שלושה , שממדיהם, הליוטרופיוןב

חייבו אותה לתמרונים , מגודלם הטבעי

ולמאמצים גופניים עצומים אל מול בד 

היינו מסריטים את גטר לו . הציור

 הפךהנראה ה-ככלהיה זה , בעבודתה

כפי  קאסוהווירטואוזיות של פיין מ הגמור

 .קלוזו' ורז'ז-של אנרי Le mystère Picassoבסרט נחגגה שזו 

את כולם ואת הכול בסופה  אחרונה משאירהה. שמרניתלבין הקומדיה ה חתרניתה בין הקומדיה הלמבדי 'יץ'זופנצ    

לכן במובן ברור אין זו כלל . "גרידא"אנושיות את ה, סופיות הפגומה שלנואשרת רק את הומ, במקומם ובמקומו

ניתנת לסיכום כה הייתה אכן ואם המשוואה האנושית , "חיים" והחיים רק" נושייםא" רקלו היו האנשים ... "קומדיה

לא היו לנו , מסודר ונטול שארית

." קומדיות
05

, חתרניתהקומדיה ה  

צר על הק ושתתמ, לעומתה

לבין ( גוף)בין הקונקרטי המתלקח 

האנושי  (. אליאיד) ואליאינטלקטה

, אנושיות "רק"מראה עצמו באינו 

בהתפרצות , בעת חריגהדווקא  אאל

על כן , באקסטרווגנציה קיצוניתאו 

מדובר ש אך אין זה אומר ,גבולה בחומרי שכזו "חריגה מן העצמי" גם". יוצא מן הכלים"דווקא כשמישהו , מילולית

הקומדיה איננה  ,אנר'כג"]...[  :אחד של הקומדיה צדרועים מעין אלה בונים רק יא. כישלוןבהכרח במעידה או 

של הגיבור להשיג משהו אשר  'מכאניים'אודות הניסיונות המגוחכים אבל העקשניים ו, אודות כישלוןרק בפשטות 

" באופן מוחלט אין הוא מסוגל להשיג
04
 ת/מעומת ית/הסובייקט"  :ניסחה זאת מעט קודם לכן 'יץ'זופנצאו כפי ש - 

 ".תיה/למעלה מכוחותיוחזרה כזו כאשר הפעולה עם 
06
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 של ביותר אפשרית הבלתי תנוחהה את ללכוד מנסה היא. תהודהציוריה של גטר מרחב אלו מוצאות במעין אבחנות 

למעלה  היא הפעולה כאשר...)"בממדים גדולים פי שלושה מאלה של הסוס עצמו  וליצרה מחדש שוב ושוב , הסוס

  ". נכונה"והיא דבקה בעקשנות בחזרה מכאנית על אותה מחווה שלעולם איננה המחווה ה ,"(מכוחותיה

היא , זאתבמקום . "הטעותאת או , את המעידה, באור שלילי, איננה באה להציג מחדש הקומדיה ,מצידה האחר      

במובן עמוק ]...[  .את כוחה שואבתהיא משם ו, תמיד הצליח-פועלת ברקע של משהו שכבר  .(ל.ס, קומדיהה)

, ]...[מניחה מראש מימוש מוצלח ואומנם היא באמת .]...[ לא בזה של הכישלון, במישור ההצלחה נעההקומדיה 

." ולא עומדת אך ורק על החידלון חסר הישע שבניסיונות סרק להשיגו
01
  

ולא הייתה מייצרת ומציגה , עבודותיהעצומים ב חללים גדולים ואף תגטר לא הייתה ממלא, לו אלה היו פני הדברים

זה לא היה , בקטן יותר. מכרעת בכל מובןחשיבות כן -אם ישנהמחווה השיעורה של ל. י סוסיםרישומ שלוש מאות 

אם עבודתו המהותית “ .בבחינת חריגה פורעת, טעותהקומי של ה האת צד שמציגהאמנות , זוהי האמנות שלה. עובד

היא מאשרת במלאות השופעת שממנה היא שואבת , הרי זה משום שהטעות אפירמטיבית, של האמיתי היא השלילה

.”ובכל זמןמחוץ לזמן 
04

    

  

אשר בהשגתו היא איננה יכולה אלא  אליטיבית באמצעות אידקטיביזציה נגיגטר אינה עוצרת בסובי

היא הוירטואוזית  .חותרת להשתחרר ממנו היא, מודעת לחוק -  אל הטרגדיהמחודשת נסיגה זו תהיה רק   -להיכשל 

ובדיוק  – "מאוחר מדי", "מוקדם מדי", "פחות מדי", "יותר מדי". הצוחקת של חוסר התוחלת ממנה אין מוצא

 .כאקט של חיוב האידיוטיזם ,תהאמנותיריבונות השוכנת שם  -אלו תוך לקיחת הסיכון שבדבר  כולחיובם של 
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