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עופה ללוש) ,(54הוא צייר ופטל שתערוכתו"דיוקן עצמי״ מוצגת
בימים אלה במוזאון ת״א .התערוכה תוצג עד פברואר .2001
השיתה עמו על אמנות ,הייתה מעניינת ביותר ,אבל כל ניסיונוחיי
לגרום לו לבחון את מושג הצדק ואת מקומו בעבודתו כאמן
פלטטי רק הרחיקו את ללוש מהבנח המושג ומרצון להתייחם
אליו .כאמן" :צדק הוא מונח פילוסופי״ .וללוש הוא
אקזיסטנציאליסט" .למען צדק היסטורי אני מפגין בהפגנות של
השמאל ,כפי שעשיתי כטטודנט בפאריס .אבל מול הבד הפעלת
'צדק׳ כהבתנה בין טוב ורע ,או כאידאל מושלם ושלם לא תהיה
נכונה.״
״אנשים מביטים על המציאות והופכים אותה למודלים .יש
להבחין בין המציאות המסומנת לבין המודל המסמל אותה .צדק,
איננו אלא עוד מודל של ערך עליון על המציאות.״ ובתוה שכזה
הוא רק כלי אתד מרבים לארגן את המציאות ,לשפוט אותה,
ובעצם לשלוט בה.
בדומה לצדק ,גם שפה בעיני ללוש היא ״כלי שליטה במציאות"
י" :אני לא מתייתם אל שפה כאל אמת ,אלא כאל כלי הבנה .מי
שעושה אחרת ,אולי מעצב אמירה אידאולוגית כדי לשלוט ,כי
מרקס ופרויד לא גלגלו ׳אמח' אלא
שפה היא כלי שליטה
כלים להבנה ויש בהם הרבה הגיינה מתקרית .אח הכלים״ ,יאמה
ללוש" ,ובראשם מודלים ,שהם כלים להבנה ולארגון המציאות,

כמו צדק" ושפה ״ צריך לבדוק כל יום מחדש.״
בתעהוכה ״דיוקן עצמי״ יש גהםאות שונות לאותה סיטואציה
של דיוקנו של האמן .יש רגע של חסד .רגע החסד ,לפי ללוש,
הוא אוחו הגע שבו ,נהקיט המיחולוגי ,המביט על בבואח עצמו
במים ,רוצה לגעת בבבואחו .באופן מטפורי ,ללוש אומר כי"הגע
לפני שנרקיס נעלם ,המים מסתכסכים וזה הרגע המעניין.״ הוא
נדהם לגלות כי האדם הניבט אליו מן המים מגולם בגרסאות
שונות .הוא משתנה כל הזמן .הבבואה איננה קבועה.
הגרסאות השונות לאותה סיטואציה יוצרות שיווי המשקל בין
המציאות לבין המודל שבו כותרים על-מנת לייצג אותה .זהו
שיווי משקל בין העולם הפנימי ,החווייתי ,לבין הטבע
האובייקטיבי .זהו שיווי משקל בין מגבלות החומר לבין היעדר
הגבולות והיעדה המגבלות של הדמיון והיצירתיות .ולבסוף ,זהו
שיווי משקל בין היצירה הלוכדת סיטואציה ,לבין זרימת המציאות
שאיננה ניתנת ללכידה ,בשל השתנותה המתמדת.
אבל הדיאלקטיקה של התיים על-פי ללוש אומהת ,ששיווי משקל
מופר בו ברגע שהוא  -לשבריה שנייה בלבד -נוצר .בכל זאת,
ללוש איננו נלאה מלהשיג את שיווי המשקל .הוא יודע ,שככל
שישקיע מאמץ בתתיהה אליו ,כך הוא יופה בצוהה בולטת .ברגע
שהוא לוכד את ההגע התווייתי בציור או בפיטול ,הוא כבר
בתהליך של השתנות ואיננו עוד מה שהיה :״אני מצייר את עצמי,

התוצאה )הציור( מעשירה
אותי ,משנה אותי .המודל
משתנה כתוצאה מן הציור.
הציור כבר איננו נכון .צריך
להחחיל מתדש וחוזר תלילה".
ללוש הוא הצייר וללוש הוא
המודל  .הניטיון ללכוד את
הזרימה הוא דיאלקטי .ב״רגע
של חטד" נוצר שיווי משקל
בין המציאוח לבין המודל.

היחיד שעובד הוא דיאלקטיקה "אני עובד מן ההסתכלות על
הטבע .נטורליסטי .ריאלי ,תוך שאני נאמן לזיכרון שלי ,לחוויה
האמיתית שהיא חוויה שלי .מה אומר הטבע שאני רואה עבורי.
זו בעיה קשה .כי מה שאני רואה בטבע משתנה כל הזמן .יש לי
צורך לתזור על דבר בכמה וכמה גרסאות ,מבלי למצוא הגדרות
אבסולוטיות".
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ברגע שזה נוצר  -הרגע עבר
 Iונעלם )בתהליך ההשתנות(.
הוא לכד את הרגע הקסום ביצירה של תמונה או פסל .קיבע
את החוויה הפנימית שלו אל מול המציאות שעמה הוא נפגש.
אם האמן לא יבין ,שברגע שהיצירה נשלמה היא "מתה" ,ובכך
היא מניעה את המעבר ליצירה הבאה הוא יישאר במגבלות
התומר שעמו הוא עובד .וכך ,לא יצלית לפרוץ את גבולות החומר.
הוא ימצא את עצמו אמן היוצר מודלים על המציאות .מודלים
אלה הם ריקים ותסרי משמעות בלא המציאות שאותה משקפות
היצירות" .לכידה" של תהליך"זרימה" הוא רגע בעל עצמה לאמן
הדיאלקטי .אבל כמו דבורה ,שבשיא הביטוי של עצמתה היא
עוקצת ומיד אחר-כך מתה ,כך הרגע; הוא מתמצת בתוכו את
שיווי המשקל המזוקק של התיים ,וכשהכול מזוקק  -הכול מת!
כי אין שלמות בחיים .ברגע ה״מוות" צריך להתתיל לפסל ולצייר
מחדש .״וחוזר חלילה" ,כפי שאמר כבר ללוש .אלה התיים על-פי
ללוש .לכן גם זו האמנות על-פיו.
הדיאלקטיקה הזאת מוכרתה לוותר על צדק .הגדרות אבסולוטיות,
נוסת צדק ,יתזירו אותנו היישר אל המודל של המציאות ,המנותק
ממנה .מודל כזה של צדק הוא חסר משמעות .כל עוד המודל
הזה עומד בינינו לבין החוויה הזורמת ,לא נצליח לפרוץ את
גבולות החומר .לא נתפוס את הממד החווייתי ה״אמיחי" לגבי
ללוש ,ואז היצירה לא "תדבר" לאחרים.
בעבור אותם אנשים ,הנמצאים באותו מרחב וזמן ,יש לצדק
גרסה אתת המנתה אותם וכופה את המודל שלה על המציאות
ואז מסתלק לו הממד התווייתי .עופר ללוש דווקא חש צורך
ליצור מספר גרסאות של אותו הדבר ובכך להכניס נשימה
לאובייקטים .הוא מבקש ללכוד ולזרום כמעט בו זמנית.
אם נביט על דבריו של ללוש דרך עיניו של קארל מרקס ,הרי
שצדק הוא אידאל ותכלית כשהוא משמש בעבורנו מודל
שמאפשר לנו להבחין בין טוב ורע ,בין מוסרי ושאינו מוטרי,
ובין צודק ונעלה לבין לא צודק ושפל .אבל המציאוח היא מצב.
היא דיאלקטית ,זורמת ומשתנה תוך זרימה .המציאות לא נעצרת
באדום .וצדק הוא רמזור.
ללוש מוסיף בראיון כי ,במקום לדבר על מודל סטטי ואבסולוטי
שהוא "צדק" ,הוא מעדיף לדבר על שיווי משקל ,שמופר ברגע
שהוא מתקיים בין תכונות מנוגדות .עבור עופר ללוש ה״מודל"

עמדה זו תואמת את התייתסותו של ללוש ,לא רק למודלים ,כי
אם גם כלפי סמלים המסמלים מציאות" .ניסיון למצוא הגדרות
אבסולוטיות הוא נרקיסיזם במובנו המקובל .מובן זה קיבל
במודרניזם הגדרה מאוד צרה של יאהבה עצמית' ,שאיננה כוללת
את מורכבות המיתוס ואת הנמשל שלו .המיתוס של נרקיס ,כפי
שאני רואה אותו ,זה לא סיפור על אהבה עצמית ,כי נרקיס הרי
לא ידע שהוא הדמות המשתקפת במים .הוא מביט במים,
בבבואה ,ואינו יודע כי זה הוא .הוא מנסה להתחבר לדמות
המשתקפת מולו ,כאילו הייתה דמות מציאותית .נרקיס אינו
מבחין בין מציאות לבין סימנים וסמלים שאותה הם מייצגים.
נרקיס הוא מטפורה לרצון להתחבר למציאות ללא שפה מתאימה.
הוא איננו יודע את המשמעות של סמלים וסימנים כמייצגים
מציאות ובמודלים בלבד .הוא איננו מבין את השפה הסמלית.
אקו היא בת קולו של נרקיס במיתוס .היא ,לעומתו ,מהווה תזרה
סתמית על השפה אבל מבלי הרצון להתתבר למציאות .היא רק
הד של מישהו אחר ,ללא כל קיום משל עצמה .אקו ונרקיס,
מכיוונים מנוגדים ,אינם מבינים את חפקיד השפה לסמל מציאוח
ולתצוב מתוכה ייצוגים ,מודלים .בלי שפה אין קומוניקציה .אם
אין קומוניקציה אין מציאות ואין קיום .אכן ,במיתוס שניהם
מתים ,בשל אי ההבחנה ואי-ההבנה של תפקיד השפה לסמל
ולסמן".
בתערוכה הנוכתית של עופר ללוש מוצגים פטלי טורסו וכן פסלי
גוף בשלבים שונים של בנייה והרס הגוף .הפסלים הם השפה
המסמלת את המודל היחיד ,שללוש רואה בו ייצוג נטורליסטי
של המציאות והמודל היחיד שהוא מוכן לחיות עמו:
הדיאלקטיקה .בטדרת עבודות הקרויה "הטטודיו של סזאר״
מוצגת שורת גופי-אדם עירומים ,מכותרים וקטועים ,כמעט
מתוקים .סזאר ,שהיה המורה של ללוש בפאריט ,לימד אותו
לפטל גוף שלם ואחר כך להחטיר ממנו איברים .כי האיברים
המתים ,בעצם מותם והיעלמותם מן הגוף ,מאפשרים ליתר הגוף
את המשך התיים; הדיאלקטיקה הללושית :תפיסת תפקידה
ההכרחי של התרחשות המוות בהמשך החיים .ללוש יגיד כי
"ההר הוא אשליה" .מדוע?"כי ברגע שהגעת אל הפסגה ,הוא
מפסיק להיות הר עבורך .התאמצת כל-כך לטפס .כשהגעת סוף
סוף ,ההר מת .וזה מה שמניע אותך -לטפס על הר אתר ,להתחיל
מהתחלה .ותוזר תלילה".
לגבי האמן דיאלקטיקה היא המודל היתיד ,המגשר על הפער בין
המודלים לבין המציאות .לגביו"סמלים ,מילים ,כל אלה מקבלים
משמעות ויכולים לעזור לנו להבין הכול ,רק אם הם במסגרת
של דיאלקטיקה".

מרדכי עומר ,אוצר התערוכה "דיוקן עצמי" כתב על ללוש
ב:3/1987-׳׳...התומרים האובייקטיביים המופיעים בבדיו
ובניירותיו אינם אלא נקודות אחיזה אחרונות באפשרות של
אותה השתוקקות המבקשת לפרוץ את גבולות קליפת התומר
ולהתלכד עם זרם החיים הפנימיים הקיים בכל פרט ופרט
שבהוויה".
זרם החיים ,הפורץ את מגבלות התומר הוא הזרם הדיאלקטי
וגם יצירת קומוניקציה באמצעות השפה ,היצירוח ,הסמלים.
עופר ללוש מסביר כי ,אמן מוכרת להתתבר למשהו אוניברסלי
וצדק לעולם לא יהיה אוניברסלי .מדיום הציוה והפיסול איננו
יכול להציג צדק במובנים המקובלים שדיברנו עליהם.
"אמנות איננה יכולה לפנות מקום לצדק כיוון שאמנות,
לדעתי ,צריכה להיות תמיד ׳בעד׳ ולא ׳נגד׳ .כפי שאני
הואה את זה ,לצדק יש כמה דרגות :הדרגה הכי נמוכה
היא ׳שוויון׳ .שוויון איננו ולא יהיה .כשהייתי סטודנט
באוניברסיטה בצרפת הייתי ראש הסינדיקס הקומוניססי,
שהיה התא הקיצוני ביותר שם בנטייתו השמאלנית.
האוניברסיטה הייתה ימנית .הימין הלאומני הקצין והלך.
מדובר בתקופת מלתמת וייטנאם והשליטה של צרפת
באלג׳יר .ב 1966-עליתי לישראל לקיבוץ יתיעם .הצטרפתי
לגרעין של השומר הצעיר .חברי הגרעין היו להוטי
סוציאליזם ורק אני לא הייחי האידאליטט שבחבורה .עם
הזמן כל תבהי הגהעין ה׳להוטים׳ והאידאליסטים עזבו.
אני נשארתי בקיבוץ .אז איפה התתירה לצדק של שוויון?!
ב ,1971 -כשחזרתי לצרפת כבר ראיתי את , ' C o m r a d e s ' n
התברים בתא הקומוניסטי-לניניסטי שהפכו להיות ׳סלון
ק ו מ ו נ י ס ט י ם '  ,י ש ו ב י ם על כ ו ר ס א ו ת מ ר ו פ ד ו ת  .״

"הדרגה היותר גבוהה של יצדק׳ היא הלוגיקה המתמטית.
הייתי ס ט ו ד נ ט למתמטיקה .הלימודים באוניברסיטה
בצרפת היו ברמה מאוד גבוהה .מי שהתקבל ללמוד שם
היה מאוד טוב במתמטיקה .בכיתה שלי היו  40טטודנטים.
כולם סובים במקצוע .שלושת הסטודנטים הטובים ביותר
בכיתה ,היו אמנים .לא יודע איך להסביר את זה .אבל זו
הייתה עובדה .גם הצדק בהמה זו איננו מושלם .מתמטיקה
היא לוגיקה ש א י נ נ ה מ ו ת ל ט ת  .היא יתסית ,א פ י ל ו
שקוהאים לזה ׳מדע מדויק׳ .אבל אולי דרוש היה תוש
אמנותי ע ל  -מ נ ת להצטיין במדע ה׳מדויק׳ וה׳לוגי׳ הזה.
הצדק ברמה הגבוהה ביותר הוא העדכים האוניברסליים,
שדרכם א נ ח נ ו רוצים לגעת באתר .הקומוניקציה היא
מטרה נעלה .היא הדבר הצודק עבורי כאמן .אם אני מצייר
משהו ואדם אתר ,בקצה השני של העולם רואה את
התמונה אתרי שלושים שנים וזה נוגע בו  -עשיתי צדק.
זהו השימוש בםמלים שכולם מתחברים אליהם ,שיכול
להוציא אותי ממגבלות של חומר העבודה שלי ".בשיחה
עם שרה ברייטברג-סמל מ 1994-הוא אומר " :א נ י רואה
את עצמי כעומד על גשר בין זמנים ובין תקופות .אני לא
משורפי הגשהים ,אבל מאוד ייתכן שהגשר שאני מדמיין
הוא גשר לא קיים ,למרות שהוא המקום היתיד שמאפשר
הומניזם וקומוניקציה".
לסיום ,שאלחי את עופר ללוש איך יסביר את גדולתם
ואח היכולה לגעח באחהים של אמנים שהם דווקא מאוד
מקומיים בהשראה שלהם וביצירוחיהם .למשל זריצקי,
דייזמן וקדישמן כדוגמה ל א מ נ י ם שמקורוח ההשראה
שלהם לוקאליים.
כמו דיאלקטיקן ללא חח הייחה חשובחו של ללוש" :אחה
י כ ו ל להיות א ו נ י ב ר ס ל י רק א ם א ח ה ל ו ק א ל י ״.
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