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מצוינות -  
שמן על פסי 
ההתברגנות

בחמשת הציורים הבאים נגולל את פרשנותו 
של צייר - אמן, שמבקרים היללוהו כמה 
הוא מצוין, ובמצוינותו, בשקיפות הכריז 

שהקים חברה לייצור ציורים מצוינים. 
ובדרכו לפסגה, כיאה לחייל-צייתן של 

חברתנו החומרנית )ציור 1(, שכר ציירים 
)ציור 2(, מסגר את ההשראה )ציור 3(,
שם פס - את ציוריו שם על פס )ציור 4(

חתם-מכר-חתם-מכר... )ציור 5(.

עמיחי זילברמן

כל הציורים מהספר:

Kostabi, M. (1996). Conversations with Mark Kostabi (pp. 
49, 50, 53, 54, 74). Boston and Tokyo: Journey Editions.
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1
כמנוע מונע

ממניה למניה 

בקצב שהקציבה

יד עליונה

ַנֲעלמה

גדולה

חירותו שללה

מצנפת קוסם לראשו החלול,

קוסמת ההקרבה

על מזבח המצוינות.

Mark Kostabi, Green Day Job, 1996 (oil on canvas, 30 x 24 in.).
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2
ָשַכר ציירים חרוצים 

נוכח הכן 

יום ביומו רכונים,

פיתח מכשירים

בלחיצת כפתור

כל "זרם" באמנות

"מעצמו"

על הדף יצטייר,

ימינו

קווי מתאר

לציור חדש רושמת,

בעוד שמאלו,

בלא מבט,

יעילה,

מהמכונה

מוציאה 

עוד תוצר אמנותי ממוכן

לא מוכן.

Mark Kostabi, "Automatic Painting, 1991 (oil on canvas, 48 x 36 in.).
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3
כבספינה בקצב מצוין,

מוצלפים

זוגות זוגות של אמנים

חותרים

בצו מעבידם

את מכחולם

אל תוך דליי צבע

אחד בלבד,

בם יצליף

מנהל עבודה

במי שלא תרם חלקו 

לפסיפס ההשראה המוכתב

מהשניים שבחרטום,

כבר קרס על מכחולו 

האדום, 

מי שבן זוגו - לעבודה 

לא בא.

Mark Kostabi, Backlash, 1991 (oil on canvas, 48 x 90 in.).
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4
אמנים-ציירים-נמלים

אל פס הייצור כפותים

כמו אז

ב"זמנים מודרניים"

של צ'פלין על "פורד",

מיליוני

  מכוניות משפחתיות

תמיד שחורות

כמו גם מכל שאר הבחינות

זהות,

זולות,

על פס הורכבו,

מדי שניות למכירה נורו,

ובמצוינותינו,

  כיום,

אף קישוטי קירות

ביתינו - מבצרינו 

הייחודי

אשליה,

סחטה

מהם המכונה

את ההילה.

Mark Kostabi, Modern Times, 1990 (oil on canvas, 48 x 84 in.).
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5
תכנות הנדסי

ערמומי ומצוין

פס ייצור

יצרנו,

בו כל יצירה

זהה

לזו שלה

קדמה,

מבעל החברה,

רק לו המצנפת והגבורה,

בהינף ידו הקסומה

אם ירעיף חתימה,

באחת במשהו תשתנה התוצאה.

המצאנו שיטה

למיכון המקוריות וההשראה,

למצוינות הגאון ולהנדסה תודה!

Mark Kostabi, "Mass Production", 1990 (oil on canvas, 54 x 66 in.).


