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 הצפון רוחות את לראות ניתן כברי בקיבוץ בגלריה המוצגות דרסטין רועי של החדש העבודות במקבץ

 ההרים על שנפרס השלג מעטה או תמידי פוליטי מתח זה אם בין. לאזורנו שחדר האקספרסיוניסטי

 קרקעית תת והתרחשות תופת של מתח לראות ניתן דרסטין של האחרונים בציוריו, האחרון בחורף

 דרסטין של הציורית הויזואליות את לקשר תחילה בוחר אני. וגופני גס אימפסטו ידי על המאופיינת

 חבריו עם שנמנים כץ ויורי לכנר מריק, אחרים צפוניים מקומיים אמנים שני עם וביקורתי מופנם בדיאלוג

 91 ה המאה משלהי המוקדם האקספרסיוניזם מן ותהשפע לראות ניתן שלושתם אצל. דרסטין של

 של באומנותם 02 ה המאה של הראשון לרבע עד, (Munch) מונק אדוארד של בדמותו

(. Rohlfs) רואלפס וכריסטיאן( Nolde) נולדה אמיל של השמן בציורי אצל הגרמניים האקספרסיוניסטים

 מפתיעים בינוני עד קטן בגודל, השונים הציורים. ידו ובתנופת בכוחו נוכחת דרסטין של האקספרסיה

 מצפים שהיינו כפי ספקטקולארי ולא יחסית המינורי הפורמט אף על בהם הדחוסה האנרגיה בכמות

 הם, מוכרים דימויים מטשטשים או ישנים ציורים על מכסות כאילו שנראה השונות הכיסוי שכבות. לראות

 . זו ציורים מסדרת חלק

. מונוכרומאטית המעט הצבעוניות מרכיב את לצרף ניתן הציורים של הגס והמרקם הגופניות לתחושת

 הפיזי לביטוי היטב המתקשרת, ובשרנית, כהה ארגמנית -ורודה בצבעוניות, ברובה מתאפיינת התערוכה

 שכבות דרך עבר וקשה חד שכלי ונראה ושוב שוב מרוחים, מקולפים, מגורדים הציורים. דרסטין של

 .   הרבות הצבע

 של ריקות פנים בדמות התופת מתגלה שני במבט, בעבודותיו יש לציור ואהבה תשוקה ראשון במבט

 היסטוריה לדרסטין.  ובשר עור רק, חיוניים איברים ללא מזוהות לא פנים, ראשן על פרח העוטות נשים

 הלקוחות ארוטיות בתנוחות, מלא בגוף מצוירות הן, יותר מוקדמת בסדרה. נשים ציורי של ארוכה

 גוף את ומכריחות המנכיחות מודפסות מפרסומות שרירותית או, פורנוגראפיים ממגזינים תודעתית

 זמנית בו בהם הייתה, פחות דחוסים, יותר" קלילים" היו בעבר ציוריו. מסוים תפקיד לשחק האישה

 היא, הגדולה האם היא. שהוא כל תפקיד אין הנשי לדימוי בעיקר, הנוכחים בציוריו. וערגה ביקורת

, ומטושטשות סימטריות -אי הן הפעם, דרסטין של לציוריו הנשים חוזרות שוב. המאיימת והיא הנערצת

 לגברים למכור מאפשרת היופי שבמיתוס הסימטריות אי", היופי מיתוס בספרה( Wolf) וולף נעמי כדברי

 להיות אמורות נשים... בניהם המיני הניכור על לשמור כדי רק הנגדי המין בני של הגוף על שקרים ולנשים

 ".".הרך" המין

 השם. ואלים תמים, צדדים שני בחובה טומנת" הגדול במכחול מצייר אבא" הפרוידיאני בשמה התערוכה

 במכחולו אביו את רשם הילד. מצייר אביו את כשראה דרסטין של הבכור בנו ידי על ניתן התערוכה של

 גבולות את הפורצת ובלורית מחויך גדול פה, הדף של המרחב מירב את תופסת האב דמות. שלו

"  הבן כותב, ( לביא רפי של האינפנטילי לכתב בניגוד)  אותנטי ילדי בכתב התמונה בתחתית. השרבוט

 במכון למד דרסטין, לביא רפי הוא אביבי התל הישראלי הציור של" אבא"ה".  הגדול במכחול מצייר אבא



 על המקום נוהל, במכון דרסטין של לימודיו ובשנת" חדשים אופקים" מקבוצת צמחו ששורשיו הוותיק אבני

 . מישורי יעקב ידי

 מן להתעלם קשה(  ופריפריה מרכז להגדיר היום שניתן כמה עד) פריפריאלית בגלריה היא כשהתערוכה

 . ציור על כשמדברים התערוכה של השם

 אביביות התל נגד שיצאו הראשונות הקבוצות בין שהיא,  " 12 העם אחד"  האמנים קבוצת כשהוקמה

 הקבוצה על לביא אמר, המילה מובן במלוא" אבא"ה הוא לביא כשרפי בקליקות מאורגנת שהייתה

 דרסטין".  אבא ללא עצמה ברשות שעמדה אמנים קבוצת שום הייתה לא+ 92 התארגנות מאז" , החדשה

 תיאורו זהו, אביו את דרסטין של בנו בתיאור וקסום נאיבי משהו יש זאת בכל. עצמו ברשות היום עומד

, לצייר בנו את המלמד אב על, בסטודיו משותפת עבודה על לחשוב אפשר. אביו את המצייר בן של תמים

. יותר מאיימים רבדים חושף הדימוי של יותר ובוחן בוגר מבט אך אביו את הבן של והערצה חיקוי על

 .                   דרסטין של בנו של לדימוי התערוכה שם בין בקשר שנחשף הפסיכואנליטי הרובד

 והרי – המיתוס לפי. " פרוייד, קודמו של האב תיאוריית את יפה בזיקוק מתאר( Lacan) לאקאן אק'ז

 על האיסור טרם של האב הוא הקדמון האב. חיה אלא להיות יכול אינו האב -לשקר המיתי של מטבעו

 טרם של – ובקיצור, השארות ושל הנישואים של המבנים סדר של, החוק הופעת טרם של, עריות גילוי

 הוא סיפוקו, החייתי למיתוס בהתאם אשר, הלהקה למנהיג פרוייד אותו הופך זו מסיבה. התרבות הופעת

 בוטה, חייתי, אקספרסיבי, קונקרטי דימוי נטול ציור של בהקשר מעניין זה מחשבה רעיון.". מייצרים ללא

 בלי למחשבה ונקודה( ?לאמן יהפוך הבן האם) ועתיד הווה עבר של קשר, לבנו האב בין הקשר. ובועט

 על לחשוב לא קשה, פסיכואנליטית טקסטואלית אינטר בקריאה. הסירוס חרדת על מחשבה היא מענה

 . נשים מצייר האבא בעוד, דרסטין של בנו פי על" הגדול המכחול" ב משתמש כשהאב הפאליים ההקשרים

 גם. האקספרסיוניסטית התנועה את שוב נזכיר, דרסטין של ציוריו לתיאורי בחזרה המעגל את נסגור אם

. ילדים מציורי השראה לקחה ואף שוליים לדמויות מבט הפנתה, הגדול הכרך מן התבודדה בחלקה, היא

 המונח ואת הבד את מחדש ומכסה מגרד והוא בשוליים נעשה הוא גם דרסטין של האקספרסיוניזם

 על מחשבה של בריחה הם ציוריו. אקזיסטנציאליסטי סוד בחובם טומנים ציוריו. עצמו האקספרסיוניזם

, יותר בוטה חדשה בדרך אמנם, ממשיך שדרסטין לומר אפשר.  המשפחה – שלנו קרובים הכי הדברים

 מבקש שאני אמביוולנטי מבט הוא הדימויים ושאר האישה על דרסטין של והמבט דימוייו את לחפצן

 האישה", המבט לספרו שלו הפתיחה במשפט( Sartre) סארטר פול אן'ז את לצטט אך פתוח להשאיר

 שומע ואני המזמר הזה הקבצן, ברחוב העובר הזה הגבר, לעברי פוסעת בעודה בה צופה שאני הזאת

 לנו מעניק סביבתו על במבטו דרסטין." ספק בכך אין, אובייקטים בשבילי הם אלה כל – מחלוני אותו

 האב. ידו תנועת דרך למאיימים להיות שהופכים, לנו מוכרים דברים הרבה על מחשבה של חדשה אופציה

 . הגדול ובחיוכו, בקסמיו בנו מהטל הגדול במכחול שמצייר
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