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ומראות  תעתועים  מבוך  תוך  אל  פוסע  הוא  כי  חש  ונונו  ג'וזיאן  של  האניגמטית  בתערוכתה  המבקר 

מקוטעים. אווירת מסתורין רב־חושית אופפת אותו: תקתוק מטרונום, צללים המוטלים על הקיר, מראה 

רכבת הנכנסת לתחנה, רישומי זבובים ה"דבוקים" ללוחות, ראש־רישום הנע שמאלה וימינה, רישומי 

האפלה.  מתוך  המגיח  כרות  ראש  האולם,  בירכתי  אלה,  לכל  ומעבר   - מזוהים  לא  מקטעים  של  ענק 

העבודות בתערוכה, העשויות במגוון סוגי מדיה, יוצרות מכלול המתפענח כמיצב שלם.

)ספרות,  רב־תחומית  תערוכה  מציבה  ונונו  והפוסטמודרניזם,  הטכני  השעתוק  עידן  בקונטקסט 

קולנוע, תולדות האמנות( ורב־מדיומלית, הכוללת רישומים, ציורי אקריליק, טקסטים, סרטי אנימציה, 

המקובל  מהאיות  בשונה  ולרעיונותיו.  לדושאן  בזיקה  אלה,  כל   - מטופלים  רדימיידים  ווידיאו,  סרטי 

בעברית לשם האמן, דושאן, ונונו מאמצת איות מקורי לשמו: דושאמפ*. איות ייחודי זה - התואם את 

ולשפה הצרפתית. תוספת  הזיקה של השניים לתרבות  )Duchamp(, מבליט את  איות שמו בצרפתית 

הכוכבית, המציינת לרוב הערת שוליים, מעידה על יחסה האינטימי של ונונו לדושאן, יחסי "אני־אתה" 

בובריאניים. ונונו מנהלת רומן אמנותי־פילוסופי מתמשך עם דושאן ויצירתו,1 המקבל בתערוכה ביטויים 

מודעים רבים. בתהליך יצירה מורכב, תצלומים של מרסל דושאן עוברים מטמורפוזה והופכים לרישומי 

ובתנועה אורגנית. רישומי הפחם,  דיוק  יד האמנית, המאופיין בחוסר  גולמי שמשמרים את מגע  פחם 

בתורם, מצולמים ומכונסים ליצירת סרט אנימציה ארכאי, המנפיש ומנציח את דיוקן דושאן )בגילאים 

שונים, תוך שבירת סדרם הכרונולוגי( כשהוא מניע את ראשו מצד לצד. בסרט האנימציה, הזמני נהפך 

לעל/אל־זמני, "אנימה" מואצלת על דמותו של דושאן והוא מוקם לתחייה. ואולם, דמותו קמה לתחייה 

את  לברוא  ולבסוף  לבתרים,  דיוקנו  את  לבתר  אותו,  "לרצוח"  מנת  על  רק  ונונו  של  האנימציה  בסרט 

דמותה שלה - כשראשה צף מתוך רקע שחור, כראש מדוזה עוצמתית המתנוסס על גבי מגן. דיוקנה זה 

ראשו  עם  מעלה על הדעת את דיוקנו העצמי של קאראווג'יו כראשו הכרות של גוליית, ביצירתו דוד 

של גוליית )1610(. הראש של ונונו מדבר את עצמו לדעת, כמוודא את עצם הקיום:2 "אני מדבר משמע 

אני קיים". 

תחריט,  על פני  ושמאלה  ימינה  הנעה  מטוטלת  תוספת  באמצעות  להאדרה  זוכה  רדימייד  שעון 

שמעברו האחד צללית פרופיל של דושאן ובצדו האחר צלליתה של ונונו המטוטלת מיטלטלת במסלול 

בלב  ממוקמת  העבודה  מטרונום.  קצוב של  תקתוק  משמיעה  בעודה  ואי־מפגש,  מפגש  של  דו־קוטבי 

התערוכה, מתקתקת את מחול הזמן במסע אינסופי אחר זהות חמקמקה. בקצה המסע - המסע בעקבות 

הזהות, שהוא גם מסע התערוכה - קיר מחופה ב"קליפות" מתקלפות, רישומי פחם חפוזים, אובססיביים 

וסדרתיים של דיוקנאות ראשה הכרות של האמנית כ־Rrose Sélavy, זהותו הנשית של דושאן. 

Non-sense

במבט ראשון, מצבור הדימויים הלא שגרתי נדמה לא קריא, לא מובן, ולכן נתפס כ־nonsense שאווירת 

תעתוע היתולית מרחפת מעליו. ברוח משחקי המילים של דושאן, ”Playing with words”, כביטויו של 

סטופארד,3  ו"פיצוץ המשמעות של מילים מסוימות: יש להן ערך רב יותר מאשר המשמעות המילונית 

אי־גיון  מהתלת   :nonsense למושג  פרשנויות  מספר  מציעה  התערוכה  דושאן,4  של  במילותיו   שלהן", 

)nonsense(; אובדן כיוון )בהתאם למשמעות המילה בצרפתית: מה מסלול התנועה בתערוכה, מה קודם 

דושאמפ* כאנאמורפוזה של ג'וזיאן ונונו

רבקה בקלש 

רבקה בקלש היא חוקרת תרבות 
ואמנות חזותית. מחקרה, שמאמר 

זה הוא חלק ממנו, מתמקד במרסל 
דושאן ובזיקת האמנות הישראלית 

ליצירתו ולפילוסופיה שלו. 
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אנאמורפוזה: פנים אל פנים 

העצמי.  הגילוי  אל  האמנית  של  במסעה  הזהות  תעלומת  היא  התערוכה  של  העומק  תעלומת 

מכאן  זה.  גילוי  המאפשרת  כהשתקפות  או  כ"מרָאה"  דושאן  של  בדמותו  וונונו  נעזרת  זה  במסעה 

שרק  מעוות,  דימוי  שמייצרת  ציור  טכניקת  המציין  מושג   - "אנאמורפוזה"  התערוכה,  שם  נגזר 

פרדוקסלי,  באורח  "כהווייתו".  אותו  לראות  מאפשרת  גליל  או  קונוס  בצורת  במראה  השתקפותו 

במראה  בשימוש  הצורך  על  מצביע  המושג  מציאותי.  תוקף  לדימוי  מקנה  במראה  ההשתקפות  רק 

והפנימיים.  החיצוניים  גילוייה  על  הזהות,  את  ולגלות  והחבוי,  הנסתר  את  לחשוף  מנת  על 

על  חזותיות"  "פרפראזות  הם  שלו  מהמיצבים  וכמה  באנאמורפוזה,  התעניין  עצמו   דושאן 

המושג.10 בתערוכה זו, דמותו משמשת כאנאמורפוזה מטפורית לאמנית. התערוכה היא חלק מעיסוקה 

"ריק".  כשהוא  דיוקנה  ושוב  שוב  הקודמות11 הופיע  בתערוכותיה  כמשל".  ב"ריק  ונונו  של  המתמשך 

בתערוכה הנוכחית, מתוך התבוננות פנים אל פנים במקור ההשראה שלה, מרסל דושאן - באמצעות 

עיסוק אובססיבי בדיוקנו והתמזגות עם זהותו הנשית כרוז סלאווי - מתגלה לראשונה דיוקן האמנית 

במלואו. היא מגלה את פניה שלה, את ה"דיוקן העצמי" ואת האוטונומיה שלה.

בכניסה לתערוכה פוגש המבקר שני כתמים שחורים, המתגלים כשני דיוקנאות־צלליות בצדודית - 

 - והגביע  הדיוקנאות  של  הידוע  החזותי  לפרדוקס  אזכור  זהו  דושאן,  של  והאחר  האמנית  של  האחד 

דימוי שאינו מאפשר להכריע מה לפנינו, דיוקנאות שחורים המביטים זה בזה או גביע לבן. זוהי מטפורה 

למלכוד של אי־יכולתנו להקיף את מכלול התמונה כולה, למגבלות תפיסת הגשטלט החזותית.12 מהו 

 )delay( השתהות  מייצרת  השאלה  ביניהם?  התווך  או  הדיוקנאות  בין  המפגש  ונונו:  של  הציור  נושא 

ומאפשר לצופה להרהר במשמעות המפגש בין ונונו ודושאן ובמה שהוא עצמו עשוי להפיק מן המפגש 

צדודיתו  האמנות.  יצירת  עם  המפגש  של  המוסף  בערך  ומכאן,   - שלה  ההשראה  ומקור  האמנית  בין 

 Self-Portrait in Profile שלו,  השחורה  הנייר  מגזרת  עבודת  את  הדעת  על  מעלה  בצללית  דושאן   של 

)1958(, המציעה מעין המשך לרעיון הצללית כדיוקן המשמר את זכר האהוב, המגולם במיתוס היווני 
של "הנערה הקורינתית".13

יאנוס,  פני  מעין  כפול־פנים,  ראש  לבן:  על  בלבן  בלט,  גם  התחריט  במרכז  מגלה  חדה  התבוננות 

שחציים צדודיתה של האמנית וחציים צדודיתו של דושאן. בעבודה זו משתקף קונפליקט המשיכה־דחייה 

של ונונו ביחסה ל"אב הקדמון", מרסל דושאן, שאליו וממנו היא מפנה את פניה. ניתן לראות בתחריט 

זה את המוטו של התערוכה, תמציתו של מפגש פנים אל פנים המקיים זיקת "אני־אתה" דיאלוגית, ברוח 

מרטין בובר, בין האמנית ג'וזיאן ונונו לבין האמן מרסל דושאן - המשמש כמראת אנאמורפוזה לזהותה, 

כמושא להזדהותה אך גם כאובססיה. 

והאמנות  השפה  התרבות,  של  זיכרון  כקפסולת  לונונו  משמש  צרפתי־אמריקאי,  אמן  דושאן, 

הצרפתית. מכאן נובעת הזדהות עד כדי שאיפה להתמזגות, הבאה לידי ביטוי בדיוקנה של ונונו כדושאן 

פילוסופיים  ורעיונות  עקרונות  בתוכה  מקפלת  יצירתו  פרדוקסלי,  באורח  אולם,  סלאווי.  רוז  בדמות 

זמנית,  בו  גם,  אלא  קדמון"  כ"אב  רק  לא  עבורה  משמש  הוא  כך,  מתוך  ואירוניה.  ספקנות  המחייבים 

כדמות מנוגדת המטיפה להדחתו ומעניקה את הכלים המושגיים המאפשרים אותה. כפילות זו הניבה 

בתערוכתה של ונונו פרשנות אישית מחדשת ומקורית של רעיונותיו ושפתו האמנותית.
יחס האדם לבעל הסמכות, אומר מארק אדמונסון, לעולם יהיה דו־ערכי, ספק אהבה ספק שנאה.14 

במשך הזמן, ייתכן שיתעורר תיעוב אליו, מתוך הבנה שהאמת הטהורה שלו פשטנית מדי, שההזדהות 

עמו כואבת מכדי שתוכל להמשיך להתקיים, ושהוא מפקיע חירויות - או אז, תוקפים אותו בחמת זעם. 

למה?(; או פנייה שאינה לחושים )non-sense = not for the senses( אלא לשכל - או, ברוחו של דושאן, 

זו, שבה "הצופה מקשר את  אמנות אנטי־רטינלית,5 המופנית לא אל העין כי אם אל החשיבה. נקודה 

נקודת  ופירוש של תכונותיה הפנימיות",6 היא  פענוח  עבודת האמנות עם העולם החיצוני באמצעות 

של  צמוד  אוצרותי  ליווי  על  הנסמכת  פרשנית,  קריאה  להציע  אבקש  בהתאם,  התערוכה.  של  המוצא 

תהליך העבודה של ונונו במשך ארבע שנים.

ניגודים. מצד אחד פרפקציוניזם, מוחצנות והדר,  השפה האמנותית של התערוכה מיטלטלת בין 

מוצמדים  הרישומים  בוהק,  בזהב  המצופים  הרדימיידים  לעומת  והמרושל.  הפגום  האחר  ומהצד 

ברישול מופגן, נונשלנטי, אל הלוח; הרישומים, מצידם, מצויים בקונטרפונקט לקפדנות ולדיוק של ציורי 

האקריליק, שבהם בולט הניגוד בין האותיות השבלוניות־המכאניות לבין המצע הנראה כמסויד בלבן; 

ואלה מוצבים בניגוד לרישומי הפחם הידניים השחורים.

אך  ועמלנית,  חמורת־סבר  בה  האווירה  לכאורה,  בתערוכה.  יסוד  עקרון  הוא  מתעתע  פנים  כפל 

היא צופנת בחובה הומור הפוזל אל הצופה בקריצה, בהתאם לתפיסה הדושאנית כי אל ההומור יש 

להתייחס ברצינות, בעוד שאל הדברים הרציניים יש להתייחס בהומור.7 טקסטים אינסופיים כתובים 

באותיות מתועשות, ברורות וחדות, אך מספרים עלילות קטועות ומשובשות; השעון משמיע צליל של 

וידיאו מטיל על עדשתו עיגול אור ריק, בקצב של  מטרונום; מקרן שקופיות אינו מקרין דבר, אך סרט 

הקרנת שקופיות; אותו מקרן מטיל צל שלמעשה אינו צילו אלא מוקרן מתוך תצלום־שקף של צילו;8 

דמותה  מוקרנת  ומנגד  סלאווי  כרוז  דושאן  של  דיוקנו  את  האחד  מצדו  נושא  פתוח  מוזהב  מדליון 

החמקמקה של ונונו בתחפושת רוז סלאווי - אשה בתחפושת גבר בתחפושת אשה - הקרנה משובשת 

המתחייבת/לא מתחייבת לרומן המתמשך; ולבסוף, התעתוע של התעתוע - וידיאו שבו ונונו אומרת את 

דברה, אך למעשה אינה אומרת דבר. בדומה לדושאן, שהתעתוע הוא אבן יסוד ביצירתו,9 גם בעבודתה 

של ונונו התעתוע יוצר ערעור על ההומיאוסטאזיס - ערעור המעורר הרהור, התעכבות )delay, בלשונו 

של דושאן( ופנייה אל המחשבה, אל מה שמעבר לחושים. 

ונונו  מטופל",  ו"רדימייד  "רדימייד"  דושאן,  שטבע  במושגים  המקופל  הפנימי  הפרדוקס  ברוח 

"מטפלת" במספר "חפצים מצויים". השעון היומיומי, המכאני והזול, זוכה למטוטלת כבדה ומכובדה, 

בתהליך  מטופל  בשימוש,  עוד  שאינו  ה"היסטורי",  השקופיות  מקרן  מטרונום.  של  תקתוק  המשמיעה 

עמלני וממושך של ציפוי ב"עלי זהב" ובשכבות של צבע זהב, מעין תהליך חניטה פרעוני שהופך את 

האובייקט השימושי לסובייקט בעל אמירה קונצפטואלית. חפץ השייך לתחום החולין "מועלה בקודש" 

ה"חפצים  ברעיון  דושאן  של  המקורית  לכוונתו  מהופך  הדהוד   -  )relic( מקודש  שריד  להילת  וזוכה 

המצויים", וביטוי למעמדו הנוכח הנוכחי של הרדימייד בעולם האמנות העכשווית. 

ניתן לראות בתערוכה מעין חידה בלשית היצ'קוקית, שעל הצופה לפענח. לשם כך, נדרש הצופה 

ובעזרים המצביעים על המשמעויות הטמונות בתעלומות  לקרוא צפנים תוך שימוש ב"רמזים" שונים 

הבלתי מובנות המוצבות בפניו.

אנדרה רפראיי, צילו של הִמתקן לייבוש 

בקבוקים, 1993, עיפרון על בד ומתקן 

ברזל לייבוש בקבוקים

<

<<

ג'וזף רייט, הנערה הקורינתית, -1784

1782, שמן על בד, הגלריה הלאומית 

לאמנות, וושינגטון די.סי.

מרסל דושאן, דיוקן עצמי בפרופיל, 

1958, נייר חתוך ומודבק על קרטון 

בציפוי קטיפה, מוזיאון מטרופוליטן 

לאמנות, ניו־יורק
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אפשר שזהו ההסבר לסדרת העבודות של ונונו המנפצות ניפוץ כפול את דיוקנו של דושאן, עד לנקודה 

שבה המבקר בתערוכה צופה בחזיון תעתועים ומאבד כל נקודת אחיזה לפענוח האובייקט. בנקודה זו, 

מתרחש מהפך: מן הדקונסטרוקציה ההרסנית עולה )כמו מתוך להבות האש המכלות את עוף החול, 

הקם לתחייה שוב ושוב( מקסם רקונסטרוקטיבי של דיוקנה העצמי של האמנית כשהוא בהיר, חשוף, 

גלוי ומדובב. וכך, בעקבות רצח "האב הקדמון" דושאן, זוכה האמנית בדיוקן, שהוא דיוקן עצמי אותנטי 

ואוטונומי. 

החיים חולפים, האמנות נצחית

אחד הקירות בתערוכה מכוסה באחד־עשר לוחות הצבועים במה שנראה כסיד לבן, עליהם רשומים 

נדבקו אליהם באקראי. פני השטח של הלוחות  זבובים הנראים כאילו  גולמי שחור,  בדיוק רב, בפחם 

מכוסים טקסט המספר סיפור, ובחלקו העליון של כל לוח מצוירים מדליונים אובאליים ובהם רישומי 

בהיפוכים  המאופיין  חזותי,  וטקסט  כתוב  טקסט  בין  דיאלוג  כאן  יש  שחור.  בפחם  דושאן  של  דיוקן 

סגנוניים וצבעוניים: מכאניות עכשווית של אותיות גלופה אחידות לעומת ארכאיות אורגנית של רישום 

פחם טבעי בחוסר דיוק מכוון; עולם התעשייה והפרסום הקר והמנוכר לעומת "העולם הרומנטי" של 

מדליוני מזכרת עם דמות האהוב\ה על לוח הלב. זבובי הענק המתים מהדהדים את הזבובים המתים, 

הרדימייד, שהודבקו אל כף רגלו של דושאן היצוקה בגבס בעבודה מ־Torture-morte 1959 )"עינוי מת", 

משחק מילים על nature morte  - "טבע דומם", ומילולית, "טבע מת"(. זבוביו המתים של דושאן מעלים 

על הדעת את הביטוי מתוך דברי קהלת, "זבובי מוות יבאיש" )קהלת י', 1(, מטפורה על המצב הקיומי של 

האדם "כצל עובר" )תהילים קמ"ד, 4(. 

כנגד הזבובים שעופפו אל מותם על "לוח הסיד", ונונו מקימה לתחייה את דושאן בסרט אנימציה 

המורכב מרצף רישומי דיוקנאות שלו. במסע אישי שערכה בעקבות זוויות פניו של דושאן - מעין מעקב 

אחר "עבריין נמלט", בהמשך לעבודתו של דושאן Wanted )1961(, שבה מופיע דיוקנו בפרופיל וחזיתית - 

ליקטה ונונו תצלומים שלו מתקופות שונות בחייו, באירועים יומיומיים. את התצלומים גזרה, כרדימייד 

פרי הטכנולוגיה המודרנית, ותרגמה לרישומי פחם טבעי גולמי, מעין שריד למדורת השבט הקדומה. 

בעידן של משבר הפיזיות של הדימוי בציור ובמדיות הייצוגיות, ונונו נאחזת בדימוי המצולם ומשעתקת 

אותו בצורה אובססיבית. תהליך העברת הדימויים מצילום לרישום, משדה אמנותי אחד לאחר, כאילו 

נענה לדבריו של דושאן על הצילום כמקור השראה לציור, "שכן הצילום נותן לנו דבר־מה מדויק מאוד 
מנקודת המבט של הרישום".15

הרגע החולף של הצילום מנציח ומקפיא את שבריר השנייה שבו הראש נע. הראש "נתלש" מכל 

דימויים  ברצף  המשתמש  אנימציה,  בסרט  מונצח  התהליך  ובהמשך  מועתק,  ומקום,  זמן  של  הקשר 

ליצירת תחושת חיים של ראש המוסב מצד אל צד. כך זוכה הרגעי - התצלום, הֶצֶלם 16 והצל )צל המוות( 

של דושאן - למעמד על/אל־זמני והופך לנצחי. 

הטקסט הכתוב בצרפתית על אחד־עשר הלוחות מגולל סיפור מדיטטיבי, חסר היגיון פנימי ופשר, על 

גיבור היצ'קוקי בשם מקגאפן 17 הנוסע ברכבת, עוצר בתחנות, מאבד חבילה שנשא עמו... הסיפור נקטע 

ומחולק למקטעים בלתי צפויים, ואז שב ומסופר לפתע במקום התרחשות אחר. הרכבת, שבה מתרחש 

למרגלות  והקידמה.18  המודרנה  כסמל  המודרנית,  באמנות  מרכזי  נושא  היא  המזגזג,  העלילה  סיפור 

אחד־עשר הלוחות מוצג סרטם של האחים לומייר מ־1895, הרכבת הנכנסת לתחנה, כהערת שוליים 

לטקסט המציגה הן את מקום ההתרחשות של הטקסט והן את אווירת זמנו של דושאן. 

 .)1911( ברכבת  עצוב  צעיר  איש  הכמו־קוביסטי,  השמן  בציור  הרכבת  בתימת  עסק  דושאן 

מנקודת מבט אישית, זהו דימוי של דושאן הצעיר עצמו,19 אך בה בעת הוא נוקט עמדה אוניברסלית 

בשקפו את סוף תקופת הרומנטיקה וכניסת המודרנה לעולם: הופעת הקידמה ומחירה בצידה - התזזית 

ההגירה  הנדודים,  לתחושת  ביטוי  ונונו  של  הרכבת  בסיפור  לראות  שניתן  יתכן  והדקונסטרוקציה. 

הרכבת:  בדימוי  מגולמת  הדואליות  לישראל.  מצרפת  בצעירותה  שהיגרה  האמנית,  של  והתלישות 

מוביליות הכרוכה בהגירה )בעיקר של צעירים(, בעקירה מתרבות אחת ובזרות בתרבות האחרת. כפילות 

זו היא מנת חלקה של ונונו, המיטלטלת כמטוטלת כבדה בין "שם" ו"כאן" וחיה על קו התפר בין שתי 

תרבויות.20 ההגירה היא תימת "מבנה העומק" של התערוכה, והיא עשויה לשמש כ"חוט אריאדנה" 

שהאמנית  והמטושטשים  המושחרים  המכוסים,  ה"ריקים",  בדיוקנאות  שגם  דומה  התצוגה.  למבוך 

והתלישות שנלוות  אובדן הזהות הנובעת מחוסר השייכות  עדות לתחושת  ניתן לראות  ציירה בעבר 

להגירה. כך, נעה התערוכה מן האישי והאינדיווידואלי ביותר - מסע חיפוש אחר הזהות האישית - אל 

האוניברסליות של מצב ההגירה. 

ה"אב  דמות  של  הסימבולי  הרצח  לאחר  עצמי,  גילוי  של  מרכזי  ברגע  דבר,  של  בסופו   אולם 

הקדמון" - ברישומים שונונו מכנה טרילוגיה, הכוללים שלושה מקטעים מדיוקן דושאן, ושוב ברישומי 

הטרילוגיה של הטרילוגיה, המבתרים כל מקטע לשלושה מקטעים נוספים - עולה ומופיעה זהותה 

האישית והעצמאית של האמנית בווידיאו שבו היא מגלה את פניה, מישירה מבט אל הצופה ו"נושאת 

את דברה". ברגע הגילוי העצמי הזה, לא דושאן הוא המשמש לה כמרָאה, אלא הצופה. 

יקיצה 

שלושה שירים של אוקטביו פאס, שניסח תובנות עמוקות בנוגע ליצירתו של מרסל דושאן,21 ישמשו 

אותי לסיכום מסעה של ג'וזיאן ונונו לכינון זהותה, כמו גם מסעו של הצופה בתערוכה.

שרבוט22 

ָחם ְבַדל ֶפּ ִבּ

בּור ּוְבֶעְפרֹוִני ָהָאֹדם ִגיִרי ָהַ�ָ ְבּ

ר ֶאת ְ�ֵמְך ְלַצֵיּ

יְך ֶאת ֵ�ם ִפּ

ֶאת ִסיַמן ַרְגַלִיְך

ִקיר ֶ�ל ַאף ֶאָחד ַבּ

ַּבֶּדֶלת ָהֲאסּוָרה

ַלֲחרֹות ֶאת ֵ�ם ּגּוֵפְך

ְעִרי ַהב ַתּ ַעד ֶ�ַלּ

ם יר ָדּ ַיִגּ

ְזַעק ְוָהֶאֶבן ִתּ

מֹו ָחֶזה ְוַהִּקיר ִיְנ�ֹם ְכּ

שוב  רושמת־משרבטת  ונונו  חיוניות.  מלא  יד  בכתב  פחם",  "בבדל  דיוקן  בתערוכה  משורבט  פעמיים 

ושוב את דיוקנו של דושאן, עד ש"האבן תזעק והקיר ינשום כמו חזה". יחדיו, השרבוטים מפיחי החיים 

מרסל דושאן, איש צעיר 

עצוב ברכבת, 1911, שמן על 

קרטון מודבק על מזוניט, 

אוסף פגי גוגנהיים, קרן 

סולומון ר. גוגנהיים, ונציה

קלוד מונה, תחנת הרכבת 

סנט לאזאר, 1877, שמן על 

בד, המכון לאמנות, שיקגו

 ,Torture-morte ,מרסל דושאן

1959, זבובים מודבקים על גבס 

 צבוע בקופסת עץ וזכוכית, 

מרכז פומפידו, פריז
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מצטברים בסרט הווידיאו לכלל הנפשה, המעניקה לנושא ההערצה שלה רוח־חיים, חיי נצח. ובירכתי 

התערוכה מכסות קליפות השרבוטים האובססיביים קיר שלם בדיוקנאות האמנית הלובשת את דמותה 

של רוז סלאווי - ה"אלטר־אגו" של דושאן, המתווכת בין ונונו וה"אב הקדמון" במסעה לעבר היקיצה.

יקיצה23

ָיַדִים ָקרֹות ְמִהירֹות

ְמִסירֹות ַאַחת ְלַאַחת

ל ְחּבֹו�ֹות ַהֵצּ ֶאת ַתּ

ֲאִני ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיַני

י עֹוֶדִנּ   

ַחי

ֵלב     ְבּ

ַצע ֶ�עֹוֶדּנּו ָטִרי.  ֶפּ

עד  השאולה,  הזהות  הצל,  קליפות  כקילוף  הם  אינסופית  בסידרה  ונשנים  החוזרים  הדיוקן  שרבוטי 

ליקיצה, הרגע שבו האמנית ניצבת לנוכח הצופה, גלוית פנים. ברגע הגילוי הזה ונונו מדברת את עצמה 

לדעת, מנסה לומר דבר־מה אך נכשלת, שוב ושוב. מילים, מילים, מילים...

גורל משורר24 

ן, ִמּלֹות ֲאִויר, ים? ֵכּ ִמִלּ

ּוָבֲאִויר ֲאבּודֹות.

ים. ין ִמִלּ ן ִלי ְואַֹבד ֵבּ ֵתּ

ין ְ�ָפַתִים. ן ִלי ְוֶאְהֶיה ֲאִויר ֵבּ ֵתּ

ב ֲאִויר נֹוֵדד ְל�לא ְגבּול, ַמַ�ּ

ִניחֹוַח ֲחַמְקַמק ָנמֹוג בֲאִויר.

]...[

ברגע זה, ונונו מקיצה אל זהותה האישית, התרבותית, המגדרית והאמנותית, ניצבת במלוא הווייתה. 

זועקת למה שמעבר  ולחוסר הקומוניקציה. היא  היא מודעת, כמשורר, לאי־היגיון, לחוסר המשמעות 

לחושים, לאוויר, לרוחני, למה שדושאן הגדיר במילים "I am a breather". בה בעת, ופרדוקסלית, זוהי 

שתי  בין  המגשרת  ותרבותית,  אמנותית  אישית,  לזהות  למשמעות,  הצופה,  עם  לקשר  למפגש,  זעקה 

התרבויות.
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נמענים פוטנציאליים חדשים לדיבור. שנית, משום שה"עצמי" אינו יכול להיות ודאי, אם האני, היוצר את 

תודעת העצמי, נמצא בין מרכאות. אם הוא "כאילו", הרי על אחת כמה וכמה כך גם העצמי. במקום אחר 

מדברת ונונו על טקסט־סיפור, ש"הוא דיאלוג ביני לבין דמות ששואלת שאלות. השאלות הן ניסיון לעזור 

גם בטרילוגיה הטקסט  להגיע לתשובה על אותם הדברים שאני מנסה לדבר עליהם בסרט הווידיאו. 

משובש". שיבושו של הטקסט מופיע כעין מוטיב חוזר לאורך כל שלבי הפרויקט של ונונו. כבר בשלבו 

הראשון, המכיל רישומי פחם על פי תצלומים מתוך ספר אמנות על חייו של דושאן, מופיע טקסט־סיפור, 

אך הוא "משובש, ולא ניתן לקרוא אותו בשלמותו". וכך גם בטרילוגיה המסיימת את מכלול היצירה: 

"הפעם הטקסט־סיפור מופיע בשלמותו, אבל הכתמיות השחורה של הפחם מקשה על קריאתו". 

הטקסט, האמור לפענח מושגית את החידתיות הצפונה בדימוי הוויזואלי, מתגלה כאניגמטי בעצמו: 

הוא משולל מידע מפורש, חסר נרטיב קוהרנטי, מסתיר את היגדו הברור בהיותו עצמו מוסתר. מדובר 

בטקסט דיספונקציונלי על פי הופעתו. ואולי דווקא דיספונקציונליות זו טומנת בחובה אמת עמוקה יותר 

ביחס  ונונו  של  הספציפית  החקרנית  הרגישות  מן  בהכרח  החורגת  אמת  האדם,  של  מצבו  אודות  על 

אינה מכוונת לרגישות  גבר המחופש לאישה"  "אני מתחזה לדמות  ונונו  לעצמה? שהרי קביעתה של 

אינדיווידואלית של האמנית, אלא להצהרה בזכות פולימורפיזם, המבקשת לערער על ודאויות מוסכמות 

של הזהות, וליתר דיוק - על ִחפצון הזהות בשירות ודאויות שאינן אלא מראית עין. אותו סרט וידיאו, 

עיגול אור ריק מדימוי בקצב של הקרנת  "הוא מקרין על העדשה של המקרן  כי  ונונו  שלגביו מציינת 

שקופיות, ללא הפסקה", הנו פרדיגמטי לעניין זה: היעדר הדימוי מתכתב עם הטקסט הבוגד בתכליתו־

שלו על דרך הסתר הפנים, שהוא מבצע על עצמו.

מנקודת ראות זו, האמירה "בסדרה הזו 'אני' הדמות המרכזית" מתגלה כהנחת יסוד של הפרויקט 

האמנותי של ונונו כולו: רק "אני" שהוכנס למרכאות מסוגל לשמר את אפשרות ההיחשפות לּפֵני־אני 

הזהות  של  נזילותה  מעורערת.  בלתי  כוודאות  בלעדיותו  את  קובעת  המקבעת  שהזהות  מזה  אחרים 

מערערת את הקרקע המוצקה של הוודאות; אין בנזילות זו כדי להבטיח ִשחרור מקיבעונה של הזהות, 

אך יש בה כדי ליצור את הִהרהור הקונטמפלטיבי )ואכן, גם את העוררות החווייתית( באשר למלכודת 

הוודאות. יצירתה של ונונו מעידה על כך כאלף עדים.

'אני'  הזו  "בסדרה  כותבת:  היא  ונונו,  ג'וזיאן  של  האמנותי  לפרויקט  המצורף  ההבהרות  טקסט  בסוף 

הדמות המרכזית". משפט זה מעורר תמיהה מסוקרנת: האם מתכוונת האמנית לעצמה? כלומר, האם 

היא, ג'וזיאן ונונו, הנה הדמות המרכזית בסדרה האמורה? ואם כן, מדוע היא מכניסה את המלה "אני" 

למרכאות? האם מבקשת היא לשדר קריצת עין אירונית, אשר לפיה היא רק לכאורה הדמות המרכזית? 

ונונו כופרת בעצם ההנחה שקיים בכלל דבר כזה, אני קוהרנטי ברור  או שמא עלינו להבין, שג'וזיאן 

זו  והיא  היא,  באשר  ה"אני"  בקטגוריית  מדובר  כי  החידתי,  מהמשפט  להסיק  כמובן,  אפשר,  ומוגדר? 

המשמשת את האמנית כמושא העיצוב והייצוג המרכזי בסדרה.

העמימות העולה מן המשפט אינה מקרית, שכן הוא מסכם באופן מושגי את מה שמתקיים באורח 

בכל  הפלסטית־ויזואלית(  לאמנות  ייחודיים  מבע  באמצעי  מובהק  שימוש  )תוך  אמנותי־פרפורמטיבי 

חלקי הפרויקט הגדול של ונונו. ג'וזיאן ונונו אינה מרסל דושאן, אבל ביצירה שלפנינו משתחל )כלשונה( 

דיוקנה העצמי אל תוך סרט אנימציה, שמוצגים בו דימויים בתנועה של דושאן, וההתאמה הזו על דרך 

ההסתננות מחוללת מטמורפוזה גם בדמותה של ונונו: היא נדמית כדומה לדושאן, אף שאינה דושאן. 

מעשה האדפטציה אף "מסתבך" שעה שמתברר, שלא בדושאן ה"ממשי" עסקינן, אלא בדושאן המתחזה 

ל־Rrose Sélavy ובג'וזיאן ונונו המחופשת לדושאן המתחזה לרוז סלאווי. לפנינו, אם כן, מפגש בין שתי 

דמויות מתחזות. אלא שההתחזות, כל התחזות, שואבת את תוקפה ככזו ממה )או ממי( שביחס אליו היא 

מתחזה: לרוז סלאווי אין מעמד של התחזות ללא דושאן המתחזה לדמות הפיקטיבית, כשם שלדושאן 

אין תוקף של מושא התחזות ללא ונונו המתחפשת לדושאן המתחזה לרוז סלאווי. אפשר לתהות אפוא 

מהו ההיגד העולה מההתחזות דווקא לרוז סלאווי )ולחילופין לדושאן, זה המתחזה לרוז סלאווי(. אך 

אפשר גם לשאול, לשם מה ההתחזות? בהנחה שאין מדובר באקט של הערצה גרידא, הערצתה של ונונו 

לדושאן או משיכתו של דושאן לרוז סלאווי, ניתן לשער, שלאקט ההתחזות עצמו נועד תפקיד חשוב, 

ואולי מכריע, במסגרת הפרויקט המקיף של ונונו.

לכאורה, אין בכך כל ייחוד. ככלות הכול, המעשה האמנותי צופן בחובו תמיד ממד של התחזות, 

ממד של מראית עין והוויה של "כאילו". אין אמנות ללא הנחה בסיסית זו. הרי מעשהו המהפכני של 

ָנה את אותו מוצר  דושאן עצמו גלום בתביעתו המשתמעת )מהצופה( להעמיד פנים, כי אינו רואה בִמְ�ָתּ

תעשייתי בעל ערך השימוש המסוים שלו, אלא אובייקט אמנותי, מעצם היותו מּוָצא מהקשרו השימושי 

לטובת "התחזותה" של המשתנה למזרקה. אלא שתביעה זו לא הייתה שערורייתית כל כך )בשעתו(, 

אלמלא הייתה העמדת הפנים מלווה בתודעה, שאכן מדובר בהעמדת פנים, הווי אומר, המזרקה היא 

)המתחזה  לדושאן  המתחזה  ונונו  תופעת  על  רק  לא  לתהות  יש  לכן  משתנה־שהפכה־למזרקה.   גם 

כאובייקט  ונונו  ג'וזיאן  היא  מי  סלאווי.  ונונו־שהפכה־לדושאן־שהפך־לרוז  על  גם  אלא  סלאווי(,  לרוז 

האמנותי של עצמה?

על עצמה במסגרת הפרויקט  ונונו  התשובה לכך מתעתעת כשלעצמה, שכן הִתחקור, שמבצעת 

האמנותי, מבהיר, בחלקו לפחות, מדוע היא מכניסה את ה"אני" )שלה?( למרכאות. כך היא כותבת על 

סרט הווידיאו )אחד ממרכיבי היצירה(, שבו "אני יושבת לבד מול מצלמה ומדברת כאילו אל עצמי, אני 

מנסה להגיד משהו ונכשלת, ומנסה שוב ושוב ושוב". מדוע "כאילו אל עצמי"? ראשית, משום שהדיבור 

אל עצמך כבר אינו כזה גרידא שעה שהוא נעשה מול מצלמה, המתעדת את הדיבור ויוצרת, מניה וביה, 

"בסדרה הזו 'אני' הדמות המרכזית"

משה צוקרמן 

 פרופ' משה צוקרמן 
 הוא היסטוריון, 

אוניברסיטת תל־אביב.



3637

  pages 37–47  'עמ

82-85 x 122-133 ,הטרילוגיה של הטרילוגיה, 2012, צבע תעשייתי, גרפיט ופחם על נייר, סדרה בת תשע עבודות

Trilogy of Trilogy, 2012, industrial paint, graphite, and charcoal on paper, series of 9 drawings, 82–85 x 122–133

La Trilogie de la Trilogie, 2012, peinture industrielle, graphite et charbon de bois sur papier, série de 9 dessins, 82–85 x 122–133
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מבחר טקסטים מתוך סדרות הרישומים סיפורי מקגאפין, 2010-2009, טרילוגיה, 2011, והטרילוגיה של הטרילוגיה, 2012 

Selected texts from the series of drawings MacGuffin Stories, 2009-2010, Trilogy, 2011, and Trilogy of Trilogy, 2012

Textes sélectionnés des séries Histoires de MacGuffin, 2009-2010, Trilogie, 2011, et La Trilogie de la Trilogie, 2012
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לה סיוטה-ירושלים, 2011, סרט וידיאו, 2 דקות, בלופ

La Ciotat–Jerusalem, 2011, video, 2 min, looped

La Ciotat–Jerusalem, 2011, vidéo, 2 min, en boucle
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שאלה: אילו שאלתי אותך: "ממה הכול התחיל?", האם הייתה לך תשובה? 

תשובה: כן, שהרי הכול התחיל מהסוף - מותו של ה"מקור". 

שאלה: אבל על איזה מקור את מדברת? 

תשובה: על אותו מקור מחופש שהפך לדימוי. גם אני רציתי להיות רוז סלאווי. 

שאלה: אך רוז סלאווי היא זהות בדויה, לא? 

תשובה: כן, זו טאוטולוגיה, זהו דימוי של הדימוי העצמי. רוז סלאווי היא דמות 

שקיימת רק כדימוי ועל כן אני נעשית דימוי של הדימוי. 

שאלה: אם אני מבין נכון, המקור מת שהרי יש זבובים. אך גם הזבובים מתו. 

תשובה: כן. נדמה שהם עפים, לכן המוות אירע לא מזמן. 

שאלה: ישנה המתה, זו המתתו של מרסל דושאן, ויש גם זבובים מתים. הדימויים בציורים שלמים 

 בהתחלה. 

 נדמה שגם הם חווים גורל דומה. מהסדרה השנייה לשלישית הדימוי נהרס, אינו ניתן עוד לזיהוי . 

אז זהו גם מות הדימוי?  

תשובה: אולי... 

שאלה: גם קריאתם של הסיפורים הקטנים הכתובים בציורים אינה אפשרית, זהו אם כן גם מות 

הטקסט? 

תשובה: איני יודעת, אך נכון שכל זה היה בלתי נמנע. 

שאלה: בהתחלה שאלתי אותך: "ממה הכול התחיל?". בסרט הווידיאו שלך נדמה שהיה לך קשה 

 לומר זאת. 

איך פעלת? 

אז! התיישבת לבדך מול המצלמה והתחלת לדבר וכך הכול התחיל? 

תשובה: כן, היה לי רושם שלא מקשיבים לי, לכן התחלתי לחזור על הדברים ובכל פעם שהתחלתי 

שוב, לא הייתי בטוחה כל כך במה שזה עתה אמרתי. 

שאלה: אם כך, זה הרגע שבו הכול התחיל?

קטע מתוך שיחה שהתקיימה במהלך אחד המפגשים בין ג'וזיאן ונונו ודב אור־נר. 

מהסופלהתחלה

וככה הכול התחיל, 2011, סרט וידיאו, 20 דקות, בלופ

And That's How It All Started, 2011, video, 20 min, looped

Et c'est comme ça que tout a commencé, 2011, vidéo, 20 min, en boucle
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125 x 30 ,2013-2012, פליז, עלי זהב וחצובה ,Vis-à-vis

 Vis-à-vis, 2012–2013, brass, gold leaf, and tripod, 125 x 30

 Vis-à-vis, 2012–2013, laiton, feuilles d'or et trépied, 125 x 30

>
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   pages 59–71  'עמ

53 x 37 ,האשה האלמונית, 2014-2011, פחם על נייר, סדרה בת כ־250 עבודות

The Unknown Woman, 2011–2014, charcoal on paper, series of approx. 250, 53 x 37

L'inconnue, 2011–2014,charbon de bois sur papier, série de approx. 250 dessins, 53 x 37
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"בית פתוח", בית הגפן, חיפה  

"אוטופיה", בית הגפן, חיפה  2003

"קיץ חם", פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה  

"כללי המשחק", בית הגפן, חיפה  2005

"קפה שחור", בית הגפן, חיפה   2006

"עניין של אי־הסכמה", פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה  

"ביחד", בית הגפן, חיפה   2007

"דור המדבר", גלריה הקיבוץ, תל־אביב  

"מילים בגובה העיניים", הגלריה העירונית לאמנות בית קנר, ראשון לציון   2008

"חלום־חלון", בית הגפן, חיפה  

"סוף הדבר נמצא למעלה", פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה   2009

"מראה מספר 2", גלריה טובה אוסמן, תל־אביב  

"לא בהכרח נשי", פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה  

"חיבורים", בית הגפן, חיפה  

"חיפה, ישראל - פלובדיב, בולגריה", בית פיגמליון, פלובדיב, בולגריה; פירמידה, מרכז לאמנות    2010-2011
עכשווית, חיפה  

"קיץ חם", גלריה כברי, קיבוץ כברי  2012

"Made in the Holy Land", גלריה בגרנד קניון, חיפה  2013

"מרחב עילי - מרחב תחתי", אמנות במרחב העירוני: השוק הטורקי, חיפה  

"קיץ חם", גלריה כברי, קיבוץ כברי  2014

"אנטי־פורמט", גלריה שרה ארמן, תל־אביב  

"לכודים", קיבוץ גלויות 45 - מקום של אמנות,    
תל־אביב  

אוספים 

מוזיאון חיפה לאמנות

מוזיאון ינקו־דאדא, עין הוד

משכן לאמנות, עין חרוד

המוזיאון הפתוח, תפן 

מוזיאון לאמנות מודרנית, אוסאקה, יפן

אוספים פרטיים

נולדה בליון, צרפת, 1949

BA בשפה וספרות צרפתית ובהיסטוריה, אוניברסיטת חיפה  1972-1970

לימודי אמנות באורנים, המכללה האקדמית לחינוך   1991-1989

הוראת אמנות פלסטית בתיכון ויצו־קנדה, חיפה   2002-1991

הוראה במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה מ־1996  

תערוכות יחיד 

הגלריה החדשה לאמנות, בית אבא חושי, חיפה  1992

גלריית קיבוץ ראש הנקרה  1994

הגלריה לאמנות, מרכז ההנצחה, קריית טבעון   

גלריה טובה אוסמן, תל־אביב  1995

גלריה כברי, קיבוץ כברי  

מוזיאון ינקו־דאדא, עין הוד  1996

גלריה דפנה נאור, ירושלים  1999

"סיפורי ג'סלין פקס" )תערוכה משותפת עם דב אור־נר(, משכן לאמנות, עין חרוד   

סדנאות האמנים, תל־אביב  

סינמטק תל־אביב  2000

גלריה לאמנות, קיבוץ נחשון  2001

"סיפורי ג'סלין פקס, פרק II" )תערוכה משותפת עם דב אור־נר(, משכן לאמנות, עין חרוד  2003

מוזיאון ינקו־דאדא, עין הוד  2004

הגלריה בקיבוץ בארי  2005

Cité internationale des arts, פריז   2007

"עור כנגד אור", גלריה קריית האמנים, קריית טבעון   2008

"וּו Déjà", גלריית המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה   

"Vu de Face", בית האמנים, תל־אביב   2009

"אינפור־דיספור־מציה", הגלריה האחרת, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, חולון  2011

"הריק כמשל", בית יגאל אלון, קיבוץ גנוסר     2012

תערוכות קבוצתיות נבחרות

"חיבור חיסור", במסגרת "ארט פוקוס", גלריה קריית האמנים, קריית טבעון  1994

"עושות שלום", מוזיאון חיפה לאמנות  1995

"נקודת זינוק", פירמידה, מרכז לאמנות עכשווית, חיפה   1996

"נוכחות", דיזנגוף סנטר, תל־אביב  

"עבודות מהאוסף", מוזיאון ינקו־דאדא, עין הוד   1997 

"50 כוחות סוס", בית הגפן, חיפה  

"נשים נגד אלימות", גלריה טובה אוסמן, תל־אביב  1998

"סימני דרך: פיסול ישראלי", המוזיאון הפתוח, תפן  

קורות חיים
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Née à Lyon, France, en 1949.

1970-1972 Licence de littérature française et d'histoire, université de Haïfa
1988-1991 Études d'arts plastiques au collège  académique Oranim
1991-2002 Enseignante au lycée d'Arts Wizo- Canada, Haïfa
Depuis 1996  Enseignante a l'Académie Wizo  
  de design et d'éducation, Haïfa

Expositions individuelles 

1992 La Nouvelle galerie, maison Abba  Khouchi, Haïfa
1994 Galerie du kibbutz Rosh Hanikra 
 Centre de commémoration, Kiryat Tivon 
1995 Galerie Tova Osman, Tel-Aviv 
 Galerie du kibbutz Cabri
1996 Musée Janco-Dada, Ein Hod
1999 Galerie Daphna Naor, Jérusalem 
 “Jesslyn Fax”(exposition commune avec  
 Dov Or-Ner), Musée Janco-Dada, Ein Harod 
 Galerie de l'association des artistes, Tel-Aviv
2000 Cinémathèque Tel-Aviv
2001 Galerie du kibbutz Nahshon
2003 “Jesslyn Fax, chapitre 2” (exposition commune avec Dov Or-Ner), musée d'art   
 Ein Harod
2004 Musée Janco-Dada, Ein Hod
2005 Galerie du kibbutz Beeri
2007 Cité internationale des arts, Paris 
2008 “Peau a contre-jour”, galerie de la Cité des artistes, Kiryat Tivon 
 “Déjà vu”, galerie de l'Académie Wizo, Haïfa
2009 “Vu de Face”, galerie de la Maison des artistes 
2011 “Einsfor-Disfor”, L'autre galerie, collège Talpiot, Holon
2012 “Le vide comme allégorie”, musée Igal Alon, kibbutz Genosar

Expositions collectives sélectionnées 

1994 “Addition Soustraction”, Art Focus, galerie  
 de la Cité des artistes, Kiryat Tivon
1995 “Les femmes font la paix”, musée d'art moderne, Haïfa
1996 “Point de départ”,  La Pyramide, centre d'art contemporain, Haïfa
 “Présence”, centre Dizengoff, Tel Aviv 

1997 “De la collection”, musée Janco-Dada, Ein Hod 
 “50 chevaux-vapeur”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
1998 “Les femmes contre la violence”, galerie  
 Tova Osman, Tel-Aviv 
 “Pierres d'angle: sculpture israélienne  
 1948-1968”, le Musée ouvert, Tefen  
 “Maison ouverte”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
2003 “Utopie”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa 
 “Été torride”, La pyramide, centre d'art contemporain, Haïfa
2005 “Règles du jeu”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
2006 “Partenaires”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
 “Points de discorde”, La pyramide, centre d'art contemporain, Haïfa 
2007 “Ensemble”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
 “Génération du désert", galerie du kibbutz, Tel-Aviv 
2008 “Mots à hauteur d'homme”, galerie municipale Kanner, Rishon-Letsion
 “Fenêtre rêves”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
2009 “La fin se trouve au-dessus”, La pyramide, centre d'art contemporain, Haïfa
 “Miroir no 2”, galerie Tova Osman, Tel Aviv
 “Non nécessairement féminin”, La pyramide, centre d'art contemporain, Haïfa
 “Liens”, galerie d'art Beit Hagefen, Haïfa
2010-11 “Haïfa, Israël - Plovdiev, Bulgarie”, musée Pygmalion, Plovdiev, Bulgarie; La pyramide,  
 centre d'art contemporain, Haïfa
2012 “Été torride”, galerie du kibbutz Cabri
2013 “Fait en Terre sainte”, galerie du Grand  
 canyon, Haïfa 
 “Espace supérieur-Espace inférieur”, l'art dans l'espace urbain: le marché turc, Haïfa 
2014 “Eté torride”, galerie du kibbutz Cabri
 “Anti-Format”, galerie Sara Erman, Tel-Aviv
 “Piégé”, Kibbutz Galuyot 45: un lieu pour l'art, Tel-Aviv 

Collections privées 

Musée d'art, Haïfa
Musée d'art, kibbutz Ein Harod
Musee Janco-Dada, Ein Hod
Le musée ouvert, Tefen 
Musée d'art moderne, Osaka, Japon
Collections privées

Curriculum vitae
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Born in Lyon, France, 1949.

1970–1972 BA in French Literature and History, University of Haifa
1988–1991 Art studies at Oranim Academic  
  College of Education
1991–2002 Teaching at WIZO Canada High School, Haifa
Since 1996 Teaching at the WIZO Haifa Academy  
  of Design and Education 

One-Person Shows 
1992 The New Gallery, Beit Abba Khoushi, Haifa
1994 Kibbutz Rosh HaNikra Gallery
 The Art Gallery, Commemoration Center, Kiryat Tivon 
1995 Tova Osman Gallery, Tel Aviv 
 Cabri Gallery, Kibbutz Cabri
1996 Janco-Dada Museum, Ein Hod
1999 Daphna Naor Gallery, Jerusalem 
 “Jesslyn Fax” (in collaboration with  
 Dov Or-Ner), Mishkan Museum of Art, Ein Harod 
 Artists’ Studios, Tel Aviv
2000 Tel Aviv Cinematheque
2001 Art Gallery, Kibbutz Nachshon 
2003 “Jesslyn Fax, Chapter 2” (in collaboration with Dov Or-Ner), Mishkan Museum  
 of Art, Ein Harod
2004 Janco-Dada Museum, Ein Hod
2005 Kibbutz Be’eri Gallery
2007 Cité Internationale des Arts, Paris 
2008 “Skin against Light,” Kiryat Ha’Omanim Gallery, Kiryat Tivon
 “Déjà vu,” WIZO Academy Gallery, Haifa 
2009 “Vu de Face,” Artists’ House, Tel Aviv 
2011 “Einsfor-Disfor,” The Other Gallery, Talpiot College, Holon
2012 “Void as an Allegory,” Yigal Allon House, Kibbutz Ginosar

Selected Group Shows

1994 “Addition Subtraction,” Art Focus, Kiryat Ha’Omanim Gallery, Kiryat Tivon
1995 “Women Making Peace,” Haifa Museum  
 of Art
1996 “Starting Point,” Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa
 “Presence,” Dizengoff Center, Tel Aviv

1997 “From the Collection,” Janco-Dada Museum, Ein Hod 
 “50 Horsepower,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
1998 “Women Against Violence,” Tova Osman Gallery, Tel Aviv 
 “Milestones: Israeli Sculpture 1948-1968,” the Open Museum, Tefen 
 “Open House,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
2003 “Utopia,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
 “Hot Summer,” Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa
2005 “Rules of the Game,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
2006 “Black Coffee,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
 “Point of Disagreement,” Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa
2007 “Together,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
 “Desert Generation,” Hakibbutz Gallery,  
 Tel Aviv 
2008 “Words at Eye Level,” Beit Kanner Municipal Art Gallery, Rishon LeZion
 “Window Dreams,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
2009 “The End is Up There,” Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa
 “Mirror No. 2,” Tova Osman Gallery,  
 Tel Aviv
 “Not Necessarily Feminine,” Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa
 “Links,” Beit HaGefen Art Gallery, Haifa
2010–11 “Haifa, Israel – Plovdiev, Bulgaria,” Pygmalion House, Plovdiev, Bulgaria;   
 Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa 
2012 “Hot Summer,” Cabri Gallery, Kibbutz Cabri 
2013 “Made in the Holy Land,” Grand Canyon Gallery, Haifa
 “Upper Space – Lower Space,” art in urban space: The Turkish Market, Haifa
2014 “Hot Summer,” Cabri Gallery, Kibbutz Cabri
 “Anti-Format,” Sara Erman Gallery,  
 Tel Aviv
 “Trapped,” Kibbutz Galuyot 45: A Place for Art, Tel Aviv

Collections

Haifa Museum of Art
Mishkan Museum of Art, Ein Harod
Janco-Dada Museum, Ein Hod
The Open Museum, Tefen
Museum of Modern Art, Osaka, Japan
Private Collections
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Q : Si je te  posais la question : "Par quoi tout a commencé ?", aurais-tu une réponse ?

R : Oui, puisque tout a commencé par la fin – celle de la mort de "l'original".

Q : Mais de quel original parles-tu ?

R : De celui qui, déguisé, devient une image. Je voulais moi aussi devenir Rrose Sélavy.

Q : Mais Rrose Sélavy, c'est une fausse identité ?

R : Oui, c'est une tautologie, c'est l'image de l'image de soi. Rrose Sélavy est un 
personnage qui n'existe que dans l'image et donc je deviens l'image de l'image.

Q : Si je comprends bien, l'original est mort puisqu'il y a des mouches. Mais les 
mouches sont mortes elles aussi.

R : Oui. Elles ont l'air de voler, la mort est donc récente.

Q : Il y a une mise a mort, c'est celle de Marcel Duchamp, et il y a aussi des mouches 
mortes. Au début, les images dans les dessins sont entières. Elles ont l'air de subir 
le même sort. L'image de la 2e à la 3e série est détruite, elle n'est plus identifiable. 
Alors, c'est aussi la mort de l'image ?

R : Peut-être…..

Q : Même la lecture des petites histoires écrites dans les dessins est impossible, c'est 
donc aussi la mort du texte ?

R : Je ne sais pas, mais il est vrai que tout cela était inévitable.

Q : Au début, je t'ai posé la question : "Par quoi tout a commencé ?" Dans ton film 
vidéo tu sembles avoir des difficultés à le dire.
Comment as-tu procédé ?
Alors! Tu t'es installée, seule, devant une caméra et tu t'es mise à parler et c'est 
comme ça que tu as commencé ?

R :  Oui, j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas, donc je me suis mise à répéter, et 
chaque fois que je recommençais je n'étais plus très sûre de ce que je venais de dire.

Q : Donc ! C'est à ce moment-là que tout a commencé?

Extrait d'une conversation entre Josyane Vanounou et Dov Or-Ner qui a eu lieu lors d'une de leurs 
rencontres. 

Delafinaudébut

וככה הכול התחיל, 2011, סרט וידיאו, 20 דקות, בלופ

And That's How It All Started, 2011, video, 20 min, looped

Et c'est comme ça que tout a commencé, 2011, vidéo, 20 min, en boucle
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renferme-t-elle justement une vérité plus profonde sur la condition humaine, une vérité 
débordant nécessairement de la sensibilité scrutatrice spécifique de Josyane Vanounou 
par rapport à elle-même? Car son affirmation, selon laquelle "Je me déguise en homme 
déguisé en femme", ne vise pas une idiosyncrasie individuelle de l'artiste mais un postulat 
en faveur d'un polymorphisme destiné à ébranler les évidences acquises de l'identité, 
ou plus précisément: l'objectivation de celle-ci au servie d'évidences qui ne sont que 
des apparences. La vidéo, dont l'artiste dit qu'elle "projette sans arrêt sur l'objectif 
du projecteur un cercle vide d'image au rythme de la projection de diapositives", est 
paradigmatique de cette question: l'absence d'image fait écho au texte trahissant son 
propre but sur le mode de la dissimulation qu'il opère sur lui-même. 

De ce point de vue, l'énoncé "Dans cette série, 'Je' est le personnage principal" se 
révèle être un fondamental du projet artistique de Josyane Vanounou dans son intégralité: 
seul un "Je" mis entre guillemets est capable de conserver la possibilité de se dévoiler 
devant d'autres Je différents de celui dont l'identité paralysante établit l'exclusivité 
comme évidence inébranlable. La fluidité de l'identité ébranle le sol solide de l'évidence; 
elle ne peut garantir que nous soyons libérés de la fixité de l'identité mais elle peut 
produire la réflexion contemplative (de même que l'éveil vécu) concernant le piège de 
l'évidence. L'œuvre de Josyane en donne le témoignage éclairant. 

supposer que l'acte même de simulation remplit une fonction importante et peut-être 
même centrale dans le cadre du projet global de Josyane Vanounou. 

Apparemment, cela n'a rien de particulier. Somme toute, l'acte artistique renferme 
toujours une part de simulation, d'apparence, une expérience du "comme si". Il n'existe 
par d'art sans cet axiome. L'acte révolutionnaire de Duchamp lui-même est incarné par 
son exigence implicite (adressée au spectateur) de faire semblant, de ne pas considérer 
l'urinoir comme ce même produit industriel à valeur d'usage mais bien comme un objet 
d'art, du seul fait qu'il est extrait de son contexte utilitaire au profit de la "simulation" 
de l'urinoir en fontaine. Mais cette exigence n'aurait pas été si révolutionnaire que cela 
(à l'époque) si la simulation n'avait pas été accompagnée d'une conscience de ce qu'il 
s'agit en effet d'une simulation, c'est-à-dire du fait que la fontaine est aussi un urinoir-
devenu-fontaine. Raison pour laquelle il ne faut pas seulement s'étonner du phénomène 
Vanounou se faisant passer pour Duchamp (qui se fait lui-même passer pour Rrose 
Sélavy), mais tout autant de Vanounou-devenue-Duchamp-devenu-Rrose Sélavy. Qui 
est Josyane Vanounou en tant qu'objet artistique d'elle-même? 

La réponse est déroutante. Car la recherche que Josyane Vanounou fait sur elle-
même dans le cadre de son projet explique, au moins en partie, pourquoi elle met le 

"Je" (le sien?) entre guillemets. Voici ce qu'elle dit à propos de la vidéo (un des éléments 
de l'œuvre) dans laquelle elle apparaît: "Je suis assise face à la caméra et parle comme à 
moi-même, j'essaie de dire quelque chose et échoue, et je recommence encore et encore". 
Pourquoi "comme à moi-même"? Tout d'abord, parce que l'acte de se parler à soi-même 
ne l'est déjà plus du moment où il se fait face à une caméra qui capte la parole et crée 
aussitôt de nouveaux destinataires potentiels. Ensuite, parce que le "soi" ne peut pas 
être tangible si le Je, qui crée la conscience de soi, est mis entre guillemets. S'il est 

"comme si", le soi l'est tout autant. Vanounou parle autre part d'un texte-récit qui "est 
un dialogue entre un personnage qui pose des questions et moi. Les questions sont une 
tentative pour trouver la réponse aux choses dont j'essaie de parler dans la vidéo. Dans la 
trilogie aussi, le texte est brouillé". Le brouillage du texte apparaît comme un leitmotiv 
tout au long des étapes du projet. Dès la première étape, qui comprend les dessins faits 
au fusain à partir de photos tirées d'un livre d'art sur la vie de Duchamp, apparaît une 
texte-récit, mais "il est brouillé et on ne peut le lire entièrement". De même dans la 
trilogie qui conclut l'ensemble de l'œuvre: "Cette fois le texte-récit apparaît tout entier 
mais la noirceur des taches de fusain en rend la lecture difficile". 

Le texte, qui était supposé résoudre de façon conceptuelle l'énigme contenue dans 
l'image visuelle, se révèle être tout aussi énigmatique: il ne contient aucune information 
explicite, aucun récit cohérent, il cache son énoncé en ce qu'il est lui-même voilé. 
Selon son apparence, il s'agit d'un texte disproportionné. Ou bien cette disproportion 
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תוכן העניינים

9 דושאמפ* כאנאמורפוזה של ג'וזיאן ונונו   רבקה בקלש    

X ססססס       משה צוקרמן    

X מהסופלהתחלה     ג'וזיאן ונונו ודב אור־נר   

X קורות חיים         

 

A la fin du texte de clarification joint au projet artistique de Josyane Vanounou, elle 
écrit: "Dans cette série, 'Je' est le personnage principal". Cette proposition suscite 
l'étonnement: l'artiste se désigne-t-elle elle-même? Josyane Vanounou est-elle bien le 
personnage central de la série artistique en question? Auquel cas, pourquoi met-elle le 
mot "Je" entre guillemets? Veut-elle faire un clin d'œil ironique qui signifierait qu'elle 
n'est qu'en apparence le personnage principal? Ou bien doit-on comprendre qu'elle 
récuse l'hypothèse même selon laquelle il existe une chose pareille, un Je cohérent, clair 
et défini? On peut bien entendu déduire de cette proposition énigmatique qu'il s'agit 
de la catégorie "Je" en tant que telle, et c'est celle-ci qui sert à l'artiste d'objet central 
d'agencement et de représentation dans la série. 

L'ambiguïté qui se dégage de cette proposition n'est pas le fruit du hasard. En effet, 
elle résume de manière conceptuelle ce qui existe de façon artistique-performatrice 
(faisant suite à l'utilisation des moyens d'expression spécifiques de l'art plastique) dans 
toutes les parties du grand projet de Josyane Vanounou. Elle n'est pas Marcel Duchamp, 
mais dans l'œuvre dont nous parlons, son autoportrait se glisse (ce sont ses termes) 
dans un film d'animation présentant des images mouvantes de Duchamp – et cette 
adaptation-là, sur le mode de l'infiltration, crée une métamorphose dans le personnage 
de Vanounou: on dirait qu'elle ressemble à Duchamp, bien qu'elle en soit différente. 
L'acte d'adaptation se "complique" encore quand il s'avère que nous n'avons pas affaire 
au Duchamp "réel" mais au Duchamp qui se fait passer pour Rrose Sélavy et à Josyane 
Vanounou déguisée en Duchamp qui se fait passer pour Rrose Sélavy. Nous sommes 
donc confrontés à deux personnages qui simulent. Mais cette simulation, comme toute 
simulation, ne tire sa validité en tant que telle que de celui par rapport auquel elle simule: 
Rose Sélavy n'a aucun statut  de simulation sans Marcel Duchamp qui se fait passer 
pour le personnage fictif, de même que Duchamp n'a aucune validité comme objet de 
simulation sans Josyane Vanounou se déguisant en Marcel Duchamp qui se fait passer 
pour Rrose Sélavy. On peut donc se demander quel est est l'énoncé qui se dégage de 
cette simulation précise en Rrose Sélavy (ou alternativement, en Marcel Duchamp qui 
se fait passer pour Rrose Sélavy). Mais on peut également se demander: quel est le but de 
la simulation? En supposant qu'il ne s'agit pas d'un pur acte d'admiration, l'admiration 
de Vanounou pour Duchamp, ou de l'attirance de celui-ci pour Rrose Sélavy, on peut 

"Dans cette série, 'Je' est le personnage principal"

Moshe Zuckermann

Cameo, 2011, סרט וידיאו, 1  דקה 30 שניות, בלופ

The Cameo, 2011, video, 1 min 30 sec, looped

Le Cameo, 2011, vidéo, 1 min 30 sec, en boucle

Prof. Moshe 
Zuckermann, historien, 
Université de Tel-Aviv.
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Q:  If I asked you the question, “How did everything begin?,” would you have an 
answer?

A:   Yes, because everything started at the end – the death of the “original.”

Q:  But which original are you talking about?

A:   The one that when disguised becomes an image. I too wanted to become Rrose 
Sélavy.

Q:  But isn't Rrose Sélavy a fake identity?

A:   Yes, it's a tautology, it's the image of one's own image. Rrose Sélavy is someone 
who only exists in the image, and so I become the image of the image.

Q:  If I've understood properly, the image is dead because there are flies. But the flies 
are also dead.

A:   Yes. They look as though they are flying, so death occurred recently.

Q:  There is putting to death, it's that of Marcel Duchamp, and there are also dead 
flies. The images in the drawings are complete at the beginning. They seem to 
have suffered the same fate. The image from the second to third series has been 
destroyed, it's no longer identifiable. So that's also the death of the image.

A:   Perhaps...

Q:  Even reading the short stories written in the drawings is impossible, so is that also 
the death of the text?

A:   I don't know, but it's true that it was all inevitable.

Q:  At the beginning, I asked you, “How did everything begin?” In your video clip 
you appear to have difficulty saying.
How did you go about things?
Well, you sat yourself down, all alone, in front of a camera and you started talking 
and that's how you began?

A:   Yes, I had the impression that I wasn't being listened to, so I started repeating 
myself, and each time I started again, I was no longer very certain of what I had 
just said.

Q:  So, that was when everything began?

Part of a conversation between Josyane Vanounou and Dov Or-Ner, which took place during one of their 
meetings.

Fromendtobeginning

ללא כותרת, 2012, סרט וידיאו, 30 דקות, בלופ

Untitled, 2012, video, 30 min, looped

Sans titre, 2012, video, 30 min, en boucle
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objectification of identity in the service of certainties which are mere appearances. The 
same video about which Vanounou says that "it projects a circle of light devoid of an 
image on the projector's lens, at the pace of a slide show, ceaselessly," is paradigmatic 
in this context: the absence of an image corresponds with the text which betrays its 
own purpose through the act of Hester Panim (hiding of the face) which it performs on 
itself.

From this perspective, the statement "In this series 'I' am the main character" is 
revealed as the basic assumption of Vanounou's project as a whole: only an "I" inserted 
between quotes can preserve the possibility of exposure to modes of I other than the 
one whose exclusivity is determined by the fixating identity as an uncontested certainty. 
The fluidity of identity undermines the solid ground of certainty. This fluidity cannot 
guarantee liberation from the fixity of identity, but it can elicit contemplation (and, 
indeed, also the experiential sensation) regarding the trap of certainty. Vanounou's work 
speaks volumes of this.

conceals a dimension of masquerade, of appearance, and an "as if" essence. There is no 
art without this basic assumption. Duchamp's revolutionary act itself is embodied in his 
implied demand (of the viewer) to pretend that he sees in the urinal not the industrial 
product with its specific use value, but rather an art object, by virtue of the fact that it is 
taken out of its functional context in favor of the urinal's "masquerading" as a fountain. 
This demand, however, would not have been so outrageous (at the time) had not the 
pretense been accompanied by the awareness that this is indeed a pretense, namely – that 
the fountain is also a urinal-turned-fountain. Hence, one must wonder not only about 
the phenomenon of Vanounou who masquerades as Duchamp (who masquerades as 
Rrose Sélavy), but also about Vanounou-turned-Duchamp-turned-Rrose Sélavy. Who 
is Josyane Vanounou as her own art object?

The answer to this is equally elusive. Because the interrogation performed by 
Vanounou on herself as part of her artistic project clarifies, at least in part, why she 
inserts (her?) "I" into quotation marks. This is what she writes about the video (one 
of the work's components) in which "I sit alone before the camera and talk as if to 
myself. I try to say something and fail, and I try over and over and over again." Why 

"as if to myself"? First, because talking to oneself is not something performed "merely" 
when it is done before a camera documenting the speech and creating new potential 
addressees for it. Second, because the "self" cannot be certain whether the I, who creates 
the consciousness of self, is in quotes. If it is "as if," all the more so the self. Elsewhere, 
Vanounou discusses a story-text which is "a dialogue between me and a figure that asks 
questions. The questions are an attempt to help reach an answer regarding those things 
which I try to discuss in the video. In the trilogy too, the text is distorted." The distortion 
of the text recurs as a leitmotif throughout all phases of Vanounou's project. Already in 
its first phase, comprising charcoal drawings after photographs from an art book about 
Duchamp's life, a story-text appears, but it is "distorted and cannot be read in full." The 
same is also true of the trilogy concluding the work "This time the text-story appears in 
full, but the black blotchiness of the charcoal makes it hard to read."

The text, which is supposed to decipher the mystery concealed in the visual image 
conceptually, turns out to be enigmatic in itself – it is devoid of explicit information, 
lacks a coherent narrative, conceals its clear enunciation, in itself being hidden. It is a 
dysfunctional text by its appearance. Perhaps, this very dysfunction conceals a more 
profound truth about the human condition, a truth which necessarily goes beyond 
Vanounou's specific inquisitive sensitivity regarding herself? For, Vanounou's assertion 
"I masquerade as a man masquerading as a woman" is not aimed at an individual 
idiosyncrasy of the artist, but rather at a postulate in favor of polymorphism, which 
strives to undermine conventional certainties of identity, and more precisely – the 
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At the end of the clarifications text attached to Josyane Vanounou's artistic project, she 
writes: "In this series 'I' am the main character." This phrase elicits an intriguing wonder: 
Does the artist refer to herself? Namely, is she, Josyane Vanounou, the protagonist of the 
aforesaid series? And if so, why does she put the "I" in quotation marks? Does she wish to 
insinuate ironically, that she is only ostensibly the protagonist? Or, are we to understand 
that Vanounou rejects the very notion that such a thing as a coherent, defined, clear-
cut "I" exists at all? One may, of course, infer from this enigmatic sentence that we are 
concerned with the general category of "I," which serves the artist as the key object of 
modeling and representation in the series.

The obscurity arising from this phrase is not coincidental; it merely sums up, 
conceptually, that which exists in an artistic-performative manner (distinctively  
employing means of expression unique to visual-plastic art) in all parts of Vanounou's 
grand project. Josyane Vanounou is not Marcel Duchamp, but in the work in question,  
her self-portrait finds its way (as she puts it) into an animated film featuring moving  
images of Duchamp, and this correspondence via infiltration effectuates a  
metamorphosis in Vanounou's figure too: she seems to resemble Duchamp, although 
she is not Duchamp. The act of adaptation is further "complicated" when it turns out 
that we are not concerned with the "real" Duchamp, but rather with Duchamp who 
masquerades as Rrose Sélavy, and with Vanounou who dresses up as Duchamp who 
masquerades as Rrose Sélavy. We are thus confronted with an encounter between two 
impostors. The impersonation, any impersonation, however, derives its validity as such 
from the object/figure in relation to which/whom it masquerades: Rrose Sélavy has no 
status of impersonation without Duchamp who masquerades as the fictive character, 
just as Duchamp has no validity as an object of masquerade without Vanounou 
who dresses up as Duchamp masquerading as Rrose Sélavy. One may wonder, thus, 
what enunciation emerges from masquerading as Rrose Sélavy, of all characters (or, 
alternatively, as Duchamp, the one masquerading as Rrose Sélavy). At the same time, 
one may also ask, why masquerade at all? Assuming this is not a mere act of admiration, 
Vanounou's admiration for Duchamp, or Duchamp's   attraction for Rrose Sélavy, one 
may assume that the act of masquerading has a significant, possibly even crucial, role as 
part of Vanounou's overall project.

To all appearances, there is nothing unique about it. After all, the work of art always 

"In this series 'I' am the main character"

Moshe Zuckermann

Prof. Moshe Zuckermann 
is a historian, Tel Aviv 
University.

  140 x 50 ,אור ירח, 2014-2012, מקרן שקופיות, חצובה ועלי זהב

Moonlight, 2012–2014, slide projector, tripod, and gold leaf, 140 x 50

Clair de Lune, 2012–2014, projecteur de diapositives, trépied et feuille d'or, 140 x 50
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מבחר טקסטים מתוך סדרות הרישומים סיפורי מקגאפין, 2010-2009, טרילוגיה, 2011, והטרילוגיה של הטרילוגיה, 2012 

Selected texts from the series of drawings MacGuffin Stories, 2009-2010, Trilogy, 2011, and Trilogy of Trilogy, 2012

Textes sélectionnés des séries Histoires de MacGuffin, 2009-2010, Trilogie, 2011, et La Trilogie de la Trilogie, 2012

>>
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15  Dalia Jubovitz, Drawing on Art: Duchamp and Company (Minneapolis, MN: University of Minnesota 
Press, 2010), p. XVI.

16  "Oui, l'homme se promène comme une ombre" (Psaumes 39, 7). 

17  Comme pour Duchamp, Vanounou entretient avec Hitchcock une relation artistique continue. Mac 
Guffin est un concept identifié à l'œuvre du cinéaste et désignant un élément anecdotique de l'intrigue 
qui met en marche l'action d'un des protagonistes du film (non nécessairement le héros lui-même).  

18   Voir par exemple le fameux tableau de Claude Monet Le train entrant à la gare Saint-Lazare (1877), où 
la gare est figurée comme une cathédrale gothique. 

19   Comme cela est précisé au dos du tableau. 

20   L'émigration et le déracinement sont un thème central dans l'art israélien, voir par exemple les travaux 
de Philip Rantzer, Belo Semion Paniero, Jacques Jano et autres. 

21  Octavio Paz a publié Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp (México, Ediciones ERA 1973), 
traduit plus tard en anglais (voir note 10). 

22  Octavio Paz, "Gribouillage", Chante sur les berges du papier, traduction hébraïque: Tal Nitzan (Tel Aviv: 
Keshev Lashira, 2014), p. 78. [En l'absence de version française, la traduction proposée ici a été faite à 
partir de la version hébraïque.]

23  Octavio Paz, Chante sur les berges de papier, op. cit.,  
p. 60. 

24   Ibid., p. 52. 

25  L'israélienne et la française.
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portrait de Duchamp, jusqu'à ce que "la pierre crie et la muraille respire comme une 
poitrine". Ensemble, les griffonnages porteurs de vie s'accumulent dans la vidéo jusqu'à 
devenir une animation qui donne à l'objet de son admiration un souffle de vie, une vie 
éternelle. Et à l'intérieur de l'exposition, les écorces des griffonnages obsessifs recouvrent 
un mur entier de portraits de l'artiste en Rrose Sélavy – l'"alter ego" de Duchamp qui 
opère la médiation entre le "patriarche" et Vanounou au cours du périple de celle-ci vers 
le réveil.  

Réveil23

Des mains froides et rapides
Enlèvent un à un 
Les pansements de l'ombre
J'ouvre les yeux
Je suis encore
  En vie
Au cœur 
D'une blessure encore fraîche

Les griffonnages récurrents du portrait en une série infinie sont comme l'épluchage des 
écorces de l'ombre, de l'identité empruntée, jusqu'au réveil, jusqu'à l'instant où l'artiste 
se trouve face au spectateur, à visage découvert. A cet instant, Vanounou parle sans fin 
d'elle-même, tentant de dire quelque chose mais échouant toujours de nouveau, des 
mots, des mots, des mots… 

Le destin du poète24

Les mots? Oui, des mots en l'air 
Et dans l'air perdus. 
Laisse-moi me perdre dans les mots.
Laisse-moi être de l'air entre les lèvres.
Un souffle d'air erre sans limite,
Un parfum évanescent se dissipant dans l'air.
[…]

A cet instant, Vanounou s'éveille à son identité personnelle, culturelle, féminine et 
artistique, dressée de tout son être. Elle est consciente, comme le poète, du non-sens, du 
manque de signification et de communication. Elle crie vers ce qui est au-delà des sens, 
de l'air, du spirituel, ce que Duchamp a défini dans l'expression "I am a breather". Et 

paradoxalement, dans le même temps, c'est un cri de rencontre, de lien avec le spectateur, 
un cri de signification, d'identité personnelle, artistique et culturelle, qui tend un pont 
entre les deux cultures25. 

Notes

1  Les fruits de cette relation ont été présentés par le passé dans deux expositions communes avec Dov 
Or-Ner: "Histoires de Jesslyn Fax – Premier chapitre", 1999, et "Histoires de Jesslyn Fax – Second et 
troisième chapitre", 2003-2004 (commissaire: Galia Bar Or, musées d'art Eïn Harod). Voir Galia Bar 
Or (réd.), Dov Bar Or, Josyane Vanounou: Jesslyn Fax, catalogue de l'exposition (musée d'art Eïn Harod, 
2006). 

2   La parole comme constituant l'existence fait penser à la pièce de Beckett La dernière bande (Krapp's 
Last Tape), présentée pour la première fois en 1958. 

3   Dans sa pièce Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966). 

4   Voir Pierre Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp (New York: Da Capo Press, 1979), p. 65.

5   Ibid, p. 43. 

6   Marcel Duchamp, "The Creative Act", conférence donnée à la convention de la Fédération américaine 
des arts, Houston, avril 1957, reprise dans Gregory Battcock (ed.), The New Art: A Critical Anthology,  
(New York: Dutton, 1966). 

7  Selon Duchamp, il exprimait dès 1911, dans son tableau Jeune homme dans un train, son intention 
"d'introduire l'humour dans la peinture" (Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp, op. cit., p. 29). 

8  En écho à l'idée de Duchamp concernant la conservation de l'ombre de l'objet comme entité 
indépendante tridimensionnelle. Voir The Writings  
of Marcel Duchamp (New York: Da Capo Press, 1989), p. 72.

9  On en trouve de nombreux exemples dans l'œuvre de Duchamp, depuis le ready-made traité With 
Hidden Noise (1916), dans lequel  un objet non identifié émet une voix de l'intérieur d'une bobine de 
fils, en passant par ses déguisements en divers personnages (une femme, un satyre, un prisonnier évadé, 
un vieillard), jusqu'à l'agencement de l'exposition d'art surréaliste "Sixteen Miles of Strings"( New 
York, 1942) en décor surréaliste où les spectateurs se déplacent dans un labyrinthe de fils. 

10  Octavio Paz, Marcel Duchamp: Appearance Stripped Bare (New York: Arcade Publishing, 1990), p. 137.

11   "Déjà vu" (Wizo Haïfa, 2008), "Le vide comme parabole" (musée Yigal Alon, Ginossar, 2012). 

12    Rafi Lavi a lui aussi traité ce sujet, mais d'une autre manière: il a fréquemment dessiné des profils (qui 
faisait souvent des ronds de fumée).

13    Voir par exemple le tableau de Josef Right, La jeune corinthienne, 1782-1784. 

14   Mark Edmunson, The Death of Sigmund Freud, Bloomsbury Publishing, 2007. Version française: Mark 
Edmunson, La Mort de Freud. L'héritage de ses derniers jours, Paris, Payot, 2009.
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qui se balance comme un lourd pendule entre "là-bas" et "ici" et vit à la frontière de 
deux cultures20. L'émigration est le thème de "la structure profonde" de l'exposition et 
l'artiste l'utilise comme "fil d'Ariane" dans le labyrinthe qu'elle a créé. Il semble que 
l'on puisse également considérer les portraits "vides" recouverts, noircis et brouillés que 
l'artiste a réalisés par le passé comme le témoignage de la sensation de perte d'identité 
due au manque d'appartenance et au déracinement inhérents à l'émigration. Ainsi 
l'exposition se meut de ce qu'il y a de plus personnel et d'individuel – le périple à la 
recherche de l'identité personnelle – à l'universalité de la condition d'émigrant. 

Mais finalement, dans un moment crucial de dévoilement de soi, après le parricide 
symbolique du "patriarche" – dans les dessins que Vanounou appelle La trilogie et 
qui comprennent trois séquences du portrait de Duchamp, et de nouveau dans les 
dessins de La trilogie de la trilogie, qui découpent chaque séquence en trois séquences 
supplémentaires – l'identité personnelle de l'artiste émerge et apparaît dans la vidéo où 
elle dévoile son visage, regarde fixement le spectateur et "tient ses propos". A ce moment, 
ce n'est pas Duchamp qui lui sert de miroir mais le spectateur. 

Réveil

Trois poèmes d'Octavio Paz, qui a formulé de profondes remarques sur l'œuvre de 
Marcel Duchamp21, me serviront à conclure le périple de Josiane Vanounou pour la 
constitution de son identité, de même que le périple du spectateur dans l'exposition. 

Griffonnage22

Avec un bout de charbon de bois
Avec ma craie brisée et mon crayon rouge
Dessiner ton nom
Le nom de ta bouche
Le signe de tes jambes
Sur le mur de personne
Sur la porte interdite
Graver le nom de ton corps
Jusqu'à ce que le tranchant de mon rasoir
Verse le sang
Et la pierre criera
Et la muraille respirera comme une poitrine

Par deux fois, dans l'exposition, un portrait est griffonné avec "un bout de charbon 
de bois", d'une écriture pleine de vivacité. Vanounou dessine-griffonne sans cesse le 

des traits du visage de Duchamp – sorte de poursuite d'un "délinquant en fuite", faisant 
suite à l'œuvre de Duchamp Wanted (1961), où son portrait apparaît de profil et de 
face – Vanounou a recueilli des photographies de lui tirées des différentes époques de 
sa vie, au cours d'événements coutumiers. Elle les a découpés, comme des ready-made 
fruits de la technologie moderne, et les a traduits en des dessins au charbon de bois 
brut, sorte de vestige du feu de camp primitif. A l'ère de la crise de la matérialité de 
l'image dans le dessin et dans les medias de la représentation, Vanounou s'accroche 
à l'image photographiée et la reproduit de façon obsessive. Le processus de passage 
des images à la photographie et au dessin, d'un champ artistique à un autre, semble 
répondre aux propos de Duchamp sur la photographie comme source d'inspiration du 
dessin, "puisque la photographie nous donne quelque chose de très précis du point de 
vue du dessin"15. 

L'instant fugace de la photographie gèle et perpétue la fraction de seconde pendant 
laquelle la tête bouge. La tête est "extraite" de tout contexte de temps et de lieu; elle 
est copiée, et dans la suite du processus, perpétuée dans un film d'animation qui utilise 
la suite des images pour créer une sensation de vie de cette même tête qui se meut de 
gauche à droite. C'est ainsi que l'instantané – le cliché, l'ombre16 (l'ombre de la mort) 
de Duchamp – est élevé au rang d'intemporel, d'éternel. 

Le texte écrit en français sur les onze planches relate une histoire méditative, dénuée 
de logique interne et de signification, sur un héros hitchcockien dénommé Mac Guffin17 
qui voyage en train, s'arrête à différentes gares, perd le colis qu'il transporte, etc. Le 
récit est coupé et divisé en séquences inattendues puis est de nouveau raconté dans un 
autre lieu de l'action. Le train dans lequel se déroule l'intrigue sinueuse est un thème 
central dans l'art contemporain, symbole de modernité et de progrès18. Au pied des onze 
planches est projeté le film des frères Lumière datant de 1895, Le train entrant en gare, 
comme une note de bas de page présentant à la fois le lieu du déroulement du texte et 
l'atmosphère qui régnait à l'époque de Duchamp. 

Duchamp a traité d'un point de vue personnel le thème du train dans son tableau 
de facture cubiste Jeune homme triste dans un train (1911-1912, huile sur toile montée 
sur carton). C'est l'image du jeune Duchamp19, mais l'artiste prend en même temps 
une position universelle en reflétant la fin de l'époque romantique et l'entrée de la 
modernité dans le monde: l'apparition du progrès et ce qu'il en coûte – la fébrilité et 
la déconstruction. On peut peut-être considérer le récit du train de Vanounou comme 
l'expression de la sensation d'exode, d'émigration et de déracinement de l'artiste, qui 
quitta la France dans sa jeunesse pour immigrer en Israël. Cette dualité est incarnée dans 
l'image du train: une mobilité liée à l'émigration (surtout de jeunes), au déracinement 
d'une culture et au sentiment d'étrangeté dans l'autre culture. Tel est le lot de Vanounou, 
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l'artiste. Vanounou traite de façon continue du "vide comme parabole" et l'exposition 
participe de ce thème-là. Dans ses précédentes expositions11, son portrait "vide" revenait 
sans cesse. Dans l'exposition actuelle, partant de l'observation face à face de sa source 
d'inspiration, Marcel Duchamp – par le truchement du traitement obsessif de son 
portrait et la fusion avec son identité féminine, Rrose Sélavy – le portrait de l'artiste se 
dévoile pour la première fois dans sa totalité. Elle dévoile son visage, son "autoportrait" 
et son anatomie. 

A l'entrée de l'exposition, le visiteur rencontre deux taches noires se révélant être 
deux portraits-silhouettes de profil – l'un de l'artiste et l'autre de Duchamp. C'est un 
rappel du paradoxe visuel connu des portraits et de la coupe – image qui ne permet pas 
de trancher ce qui se tient devant nous: les portraits noirs se regardant l'un l'autre ou 
la coupe blanche? C'est une métaphore du piège de l'incapacité à cerner l'ensemble de 
l'image, des limites de la perception visuelle (Gestalt)12. Quel est le sujet du tableau de 
Vanounou: la rencontre des deux portraits ou ce qui les sépare? La question produit une 
suspension (un "délai", dans les termes de Duchamp) et permet au visiteur de réfléchir 
au sens de la rencontre entre Vanounou et Duchamp et à ce qu'il peut lui-même tirer 
de cette rencontre entre l'artiste et sa source d'inspiration – et partant, à la plus-value 
qu'apporte la rencontre avec l'œuvre d'art. Le profil-silhouette de Duchamp fait penser 
à son travail en papier noir découpé, Self Portrait in Profile (1958), qui proposait une 
sorte de suite à l'idée de silhouette comme portrait conservant le souvenir de l'être aimé, 
incarné dans le mythe grec de "La jeune corinthienne"13. 

Une observation attentive découvre qu'au centre de la gravure il y a également une 
partie proéminente, blanc sur blanc: une tête à double face, sorte de Janus, dont une 
moitié est constituée par le profil de l'artiste et la seconde par celle de Duchamp. Dans 
ce visage de Janus se reflète le conflit attraction-répulsion ressenti par Vanounou envers 
le "patriarche", Marcel Duchamp, vers lequel elle se tourne et dont en même temps elle 
s'éloigne. On peut considérer cette gravure comme l'exergue de l'exposition, comme 
l'essence de la rencontre face à face qui crée une affinité "Je-tu" dialogique d'inspiration 
bubérienne entre l'artiste Josyane Vanounou et l'artiste Marcel Duchamp – qui sert de 
miroir anamorphosique à son identité, comme objet d'identification mais également 
comme obsession. 

Duchamp, artiste franco-américain, sert à Vanounou de capsule renfermant la 
mémoire de la culture, de la langue et de l'art français. Il s'ensuit une identification frisant 
la volonté de fusion et s'exprimant dans le portrait de Vanounou comme Duchamp 
en Rrose Sélavy. Toutefois, de manière paradoxale, l'œuvre de ce dernier renferme des 
principes et des idées philosophiques impliquant le scepticisme et l'ironie. Raison pour 
laquelle il ne sert pas seulement à l'artiste de "patriarche" mais également, dans le même 

temps, de personnage opposé qui exhorte à son éviction et donne les moyens conceptuels 
la permettant. Cette dualité produit dans l'exposition de Vanounou une interprétation 
personnelle novatrice et originale des idées et du langage artistiques de Duchamp. 

Selon Mark Edmunson, le rapport de l'homme au détenteur de l'autorité sera à jamais 
ambivalent, mélange d'amour et de haine. Avec le temps, il se peut que s'éveille envers 
lui du dégoût, partant de la compréhension du fait que sa vérité pure est trop simpliste, 
que l'identification à sa personne et ses idées est trop douloureuse pour pouvoir se 
perpétuer, qu'il confisque des libertés – c'est alors qu'on l'attaque avec colère. Il se peut 
que cela soit l'explication de la série des travaux de Vanounou qui font doublement voler 
en éclats le portrait de Duchamp, jusqu'au point où le visiteur assiste à un mirage et 
perd tout repère qui lui permettrait de déchiffrer l'objet. C'est justement à ce point qu'à 
lieu un renversement: de la déconstruction dévastatrice s'élève (comme des flammes qui 
consument le Phénix, qui ressuscite sans cesse) la féérie reconstructrice de l'autoportrait 
de l'artiste, clair, dévoilé et parlant. Ainsi, suite au parricide primitif de Duchamp, 
l'artiste est gratifiée d'un portrait – un autoportrait authentique et autonome. 

La vie passe, l'art est éternel

Un des murs de l'exposition est recouvert de onze planches peintes de ce qui semble 
être de la chaux, sur laquelle sont dessinées avec précision, au charbon de bois brut, des 
mouches semblant y avoir été collées par hasard. La surface des planches est recouverte 
d'un texte racontant quelque chose, et sur la partie supérieure de chaque planche sont 
dessinés des médaillons ovales sur lesquels sont dessinés au charbon de bois des portraits 
de Duchamp. Il y a là un dialogue entre texte écrit et texte visuel, caractérisé par des 
inversions de styles et de couleurs: la mécanicité contemporaine de lettres-matrices 
uniformes face à l'archaïsme organique du dessin fait au charbon de bois avec une 
imprécision intentionnelle; le monde froid et aliéné de l'industrie et de la publicité 
face au "monde romantique" des médaillons-souvenir comportant la silhouette de la 
personne aimée, portés à même le cœur. Les mouches géantes et mortes font écho aux 
mouches mortes ready-made qui furent collées sur le moulage en plâtre (teinté couleur 
chair) de la plante d'un des pieds de Duchamp, dans l'œuvre de 1959 Torture-morte (jeu 
de mots subtil avec "torture" et "nature morte"). Les mouches mortes de Duchamp font 
penser à l'expression de L'Ecclésiaste (10, 1): "Des mouches mortelles font pourrir", 
métaphore de la situation existentielle de l'homme dont les jours sont "comme l'ombre 
qui passe" (Psaumes, 144, 4).

A l'opposé des mouches qui ont volé vers leur mort sur "la planche de chaux", 
Vanounou ressuscite Duchamp dans un film d'animation composé d'une suite de 
dessins de son portrait. Au cours du périple personnel qu'elle a accompli sur les traces 
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du cliché-transparent de son ombre8; un pendentif doré et ouvert porte d'un côté le 
portrait de Duchamp en Rrose Sélavy et de l'autre est projeté la silhouette évanescente 
de Vanounou déguisée elle-même en Rrose Sélavy – une femme déguisée en homme 
déguisé en femme – projection brouillée qui s'engage/ne s'engage pas dans une relation 
continue; et enfin, l'illusion de l'illusion – une vidéo dans laquelle Vanounou tient son 
propos, mais en fait ne dit rien. Comme Duchamp, pour qui l'illusion est un principe 
créateur fondamental9, dans le travail de Vanounou l'illusion sert également à contester 
l'homéostasie – contestation qui entraîne la réflexion, la retenue et l'appel à la pensée, à 
ce qui est au-delà des sens.  

Dans l'esprit du paradoxe contenu dans les concepts de "ready-made" et d'"objets 
usuels traités" forgés par Duchamp, Vanounou "traite" un certain nombre d'"objerts 
usuels". La petite horloge de tous les jours, mécanique et bon marché, est gratifiée d'un 
pendule lourd et respectable qui émet le battement d'un métronome. Le projecteur 
de diapositives "historique", qu'on n'utilise déjà plus, est traité par un processus long 
et laborieux de plaquage de "feuilles d'or" et de couches de peinture dorée, sorte de 
momification pharaonique qui transforme l'objet pratique en sujet d'une énonciation 
conceptuelle. Un objet appartenant au domaine séculaire est "élevé en sainteté" et 
bénéficie de l'aura d'une relique – écho renversé à l'intention originelle de Duchamp 
contenue dans l'idée d'"objets usuels" et expression du statut actuel du ready-made dans 
l'art contemporain. 

On peut considérer l'exposition comme une énigme policière à la manière 
d'Hitchcock, que le spectateur doit résoudre. Pour ce faire, il doit lire les codes et user 
de divers "indices" et accessoires désignant les significations enfouies dans les intrigues 
incompréhensibles devant lesquelles il est placé. 

Anamorphose: face à face

L'intrigue profonde de l'exposition est celle de l'identité au cours du voyage de l'artiste 
à la découverte de soi. Dans ce périple, Vanounou se sert du personnage de Duchamp 
comme d'un "miroir" ou comme d'un reflet permettant cette découverte. C'est de là 
que dérive le titre de l'exposition, "Anamorphose", concept désignant une technique 
de dessin qui produit une image déformée dont seule la réflexion dans un miroir en 
forme de cône ou de cylindre permet de la voir "telle qu'elle est". Paradoxalement, seule 
la réflexion dans le miroir donne à l'image une validité réelle. Le concept désigne la 
nécessité d'utiliser un miroir pour dévoiler ce qui est caché ou enfoui et révéler l'identité 
dans ses expressions extérieures et intérieures. Duchamp lui-même s'était intéressé à 
l'anamorphose, et certaines de ses installations sont des "paraphrase visuelles" de ce 
concept10. Dans l'exposition, son personnage sert d'anamorphose métaphorique à 

rencontre et non-rencontre, tandis qu'il émet le battement rythmé d'un métronome. Le 
travail est situé au cœur de l'exposition et égraine la danse du temps dans un voyage infini 
à la recherche d'une identité évanescente. Au bout du voyage – le voyage à la recherche 
de l'identité, qui est celui de l'exposition – se dresse un mur couvert d'"écorces" qui se 
pèlent et sont en fait des dessins hâtifs au charbon de bois, obsessifs et répétitifs, de la 
tête décapitée de l'artiste Rrose Sélavy, l'identité féminine de Duchamp. 

Non-sens
A première vue, l'accumulation inhabituelle d'images semble illisible, incompréhensible, 
et de ce fait est perçue comme non-sens sur lequel plane une atmosphère fantaisiste 
d'illusion. Dans l'esprit d'expressions telles que "Playing with words", de Tom 
Stoppard3, ou "explosion du sens lexical du mot", de Duchamp4, l'exposition  apporte 
divers commentaires au concept de non-sens: fantaisie dénuée de sens; désorientation 
(conformément à la signification du mot: quel est le sens du déplacement dans l'exposition, 
qu'est-ce qui précède quoi?); ou encore un appel qui ne s'adresse pas aux sens (non-
sens = non destiné aux sens) mais à l'intellect, ou, dans l'esprit de Duchamp, un art 
antirétinien5 qui ne s'adresse pas à l'œil mais à la pensée. Ce point, où "le spectateur lie 
le travail artistique au monde extérieur au moyen du déchiffrage et du commentaire 
de ses qualités intrinsèques"6 est le point de départ de l'exposition. En conséquence, je 
voudrais proposer une lecture herméneutique s'appuyant sur le suivi commissarial du 
processus de travail de Vanounou pendant quatre années.  

Le langage artistique de l'exposition balance entre des contraires. D'une part le 
perfectionnisme, l'extroversion et le faste, de l'autre l'abimé et le négligé. Contrairement 
aux ready-made recouverts d'or étincelant, les dessins sont appliqués à la planche avec 
une négligence caractérisée, nonchalante. Ils se trouvent en contrepoint de la rigueur et 
de la précision des tableaux acryliques dans lesquels est mis en valeur le contraste entre 
les lettres usuelles-mécaniques et le support qui semble être blanchi à la chaux; et ils sont 
eux-mêmes placés en opposition aux dessins noirs faits au charbon de bois. 

La dualité est un principe fondamental de cette exposition. Apparemment, elle baigne 
dans une atmosphère sérieuse et laborieuse, mais elle renferme un humour qui fait un 
clin d'œil au spectateur, conformément à la conception de Duchamp selon laquelle 
il faut prendre l'humour au sérieux et tout autant, prendre les choses sérieuses avec 
humour7. Des textes sans fin sont écrits dans des caractères industrialisés, clairs et nets, 
mais ils racontent des histoires fragmentaires et brouillées; la petite horloge émet un son 
de métronome; un projecteur de diapositives ne projette rien mais un film vidéo projette 
sur son objectif un cercle vert vide, au rythme de la projection de diapositives; ce même 
projecteur projette une ombre qui n'est en fait pas la sienne mais celle projetée à partir 
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Le visiteur de l'exposition énigmatique de Josyane Vanounou a le sentiment de se déplacer 
dans un labyrinthe trompeur, au milieu d'apparences fragmentaires. Il est plongé dans 
une atmosphère mystérieuse et multi-sensorielle: le battement d'un métronome, des 
ombres projetées sur un mur, la vue d'un train qui entre en gare, des dessins de mouches 

"collés" sur des planches, une tête-dessin se mouvant de gauche à droite, de gigantesques 
dessins de séquences non-identifiées – et au-delà, a l'intérieur de la salle, une tête 
décapitée surgissant de l'obscurité. Les travaux présentés, réalisés dans un large éventail 
de medias, constituent un ensemble qui se déchiffre peu à peu comme une véritable 
installation. 

A l'ère de la reproduction technique et du postmodernisme, Vanounou met en place 
une exposition multidisciplinaire (littérature, cinéma, histoire de l'art) et multimédia, 
comprenant des dessins, des tableaux acryliques, des textes, des films d'animation, des 
films vidéo, des ready-made traités, le tout dans une relation complexe à Duchamp et 
ses idées.  Vanounou adopte l'orthographe particulière Duchamp*, en ce qu'elle met 
en valeur leur affinité commune avec la culture et la langue françaises. L'ajout d'un 
astérisque, qui renvoie en général à une note en bas de page, témoigne du rapport 
intime de Vanounou à l'artiste, rapport "je-tu" d'inspiration bubérienne. Vanounou 
entretient une relation artistique-philosophique continue avec Duchamp et son œuvre1, 
relation qui revêt dans l'exposition présente de nombreuses expressions conscientes. Au 
cours d'un processus complexe, des portraits photographiés de Duchamp subissent une 
métamorphose et deviennent des dessins au charbon de bois qui conservent la touche 
de l'artiste, caractérisée par son imprécision et son mouvement naturel. A leur tour, 
ces dessins sont photographiés et introduits dans la création d'un film d'animation 
archaïque qui anime et perpétue le portrait de Duchamp (à divers âges, mais en brisant 
l'ordre chronologique), qui se meut de gauche à droite. Dans ce film, le temporaire 
devient intemporel, "anima" projetée sur le personnage de Duchamp – qui en est 
ressuscité. Mais cette résurrection n'a lieu que pour mieux l'"assassiner", mettre son 
portrait en pièces et finalement, créer le personnage de Vanounou, sa tête émergeant 
sur un fond noir, comme celle d'une méduse puissante appliquée sur un bouclier. Ce 
portrait fait penser à l'autoportrait du Caravage en tête décapitée de Goliath, dans son 
tableau David avec la tête de Goliath (1610). La tête parle à n'en plus finir, comme pour 
valider l'existence même2: "Je parle donc je suis". 

Une petite horloge ready-made est magnifiée par l'ajout d'un pendule qui se meut de 
gauche à droite sur une gravure, dont un côté porte la silhouette du profil de Duchamp 
et l'autre – celle de Vanounou. Le pendule se balance selon une trajectoire bipolaire de 

Duchamp* comme anamorphose de  
Josyane Vanounou

Rivka Bakalash
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17  Much like her continuous engagement with Duchamp’s figure, Vanounou has been artistically engaged 
with Hitchcock. MacGuffin is a device identified with the latter’s work, denoting a plot element which 
serves as the protagonist’s motivator.  

18  See, for instance, Claude Monet’s famous painting, Saint Lazare Station (1877), which depicts the 
train station as a Gothic cathedral.

19  According to Duchamp’s notation on the back of the canvas. 

20  Immigration and uprooting are a key theme in Israeli art. See, for instance, the work of Philip Rantzer, 
Belu-Simion Fainaru, Jacques Jano and others.

21  Octavio Paz published his book Marcel Duchamp: Appearance Stripped Bare in 1976. The English 
translation was published in 1978. See note 10.

22  Octavio Paz, “Scrawl,” The Collected Poems of Octavio Paz, 1957–1987, ed. and trans. Eliot Weinberger  
(New York: New Directions, 1991), pp. 110–113.

23  Ibid., p. 47.

24  Octavio Paz, “Poet’s Destiny,” trans. Caleb Rascon, in Nihil, http://balkce.blogspot.co.il/2007_06_01_
archive.html.

106 x 40 x 70 ,דגם התערוכה, 2014, טכניקה מעורבת

Model of the Exhibition, 2014, mixed media, 106 x 40 x 70

Maquette de l'exposition, 2014, techniques diverses, 106 x 40 x 70
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The endless, recurring series of repetitively scrawled portraits is like peeling off the skin 
of the shadow, of the borrowed identity, until finally awakening dawns and the artist 
faces the viewer with her exposed face. At this moment of revelation Vanounou speaks 
herself into existence, trying yet failing, over and over again, to say something. Words, 
words, words…  

Poet's Destiny 24

Words? Yes, of air,
and lost in the air.
Let me lose myself between words,
let me be the air in a pair of lips,
a stray breeze without borders
which the air fades away.

At this moment, Vanounou awakens to her personal, cultural, gender, and artistic 
identity, and is present in all her being. Like the poet, she is aware of senselessness, lack 
of meaning and lack of communication. She cries out for what lies beyond the senses, 
for air, for the spiritual, for what Duchamp defined by saying “I am a breather.” At the 
same time, paradoxically, she is also crying out for an encounter, for a connection with 
the viewer, for meaning, for a personal, artistic, and cultural identity which may bridge 
her two cultures.   

Notes

1  Products of this love affair were exhibited in two joint exhibitions with Dov Or-Ner, “Jesslyn Fax,” 
1999,  
and  “Jesslyn Fax, Chapter II,” 2003 (curated by Galia Bar Or, Museum of Art, Ein Harod). See Galia 
Bar Or (ed.), Dov Or-Ner, Josyane Vanounou: Jesslyn Fax, exh. cat. (Ein Harod: Museum of Art, 2006).

2  Speech as a way of establishing existence brings to  
mind Samuel Beckett’s play Krapp’s Last Tape (1957).

3  See Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966).

4  Pierre Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp  
(New York: Da Capo Press, 1979), p. 16. 

5  Ibid., p. 43.

6  Marcel Duchamp, “The Creative Act,” paper read to American Federation of Arts convention, 
Houston, April 1957; reprinted in Gregory Battcock (ed.),  
The New Art: A Critical Anthology (New York: Dutton, 1966).

7  According to Duchamp, already in 1911 his painting Sad Young Man on a Train showed his intention  
of “introducing humor into painting” (Cabanne, p. 29).

8  This shadow resonates Duchamp’s notion of preserving the object’s shadow as an independent, three-
dimensional object. See Marcel Duchamp, The Writings of Marcel Duchamp (New York: Da Capo Press, 
1989), p. 72.

9  There are many examples of such deception in Duchamp’s work. These include his rectified readymade 
With Hidden Noise (1916), in which an unidentified object makes a sound from within knotted 
yarn; his many disguises (woman, satyr, fugitive convict, old man); and his design of the surrealist art 
exhibition, “Sixteen Miles of Strings” in New York, 1942, as a surrealist setting where viewers walk 
among entangled strings.

10  See Octavio Paz, Marcel Duchamp: Appearance Stripped Bare (New York: Arcade Publishing, 1990), p. 
137.

11 “Déjà vu” (WIZO Academy Gallery, Haifa, 2008), and “Void as an Allegory” (Yigal Allon House, 
Kibbutz Ginosar, 2012).

12  Raffi Lavie also pursued this theme, in a different manner: he often drew profiles (at times smoking a 
cigarette) while depicting the goblet separately.

13  See, for instance, Joseph Wright of Derby’s painting  
The Corinthian Maid, 1782–1784.

14  See Mark Edmunson, The Death of Sigmund Freud: Fascism, Psychoanalysis and the Rise of 
Fundamentalism (London: Bloomsbury Publishing, 2007), n.p.

15  Dalia Judovitz, Drawing on Art: Duchamp and Company (Minneapolis, MN: University of Minnesota 
Press, 2010), p. xvi.

16  “Surely a man goes about as a shadow!” (Ps 39:7). 

 Victor Obsatz, Portrait

 of Marcel Duchamp,

 1953, gelatin silver print
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to be in accord with Duchamp’s statement that painting draws on photography since 
“photography gives us something very accurate from a drawing point of view.”15

The fleeting photographic moment perpetuates and freezes the split second of the 
head’s movement. “Cut off” from any temporal or spatial context and reproduced, the 
head is also immortalized at a later stage by the animation film, in which the sequence 
of images creates a sense of life as the head turns from side to side. Thus the ephemeral – 
Duchamp’s photograph, image, and shadow16 (of death) – gains a-temporal status and 
turns eternal. 

The French text inscribed on the eleven panels tells a meditative tale without rhyme 
or reason about a Hitchcockian protagonist called MacGuffin,17 who rides a train, stops 
at stations, loses a parcel he is carrying… The fragmented story is cut off unexpectedly, 
only to pick up the narrative thread again at a different location. The train where the 
zigzagging plot takes place is a central theme in modern art, symbolizing modernism 
and progress.18 At the foot of these eleven panels, the Lumière brothers’ 1895 film 
Arriving Train is screened, like a footnote which depicts both the setting of the story and 
the atmosphere at the time of Duchamp’s life.

Duchamp tackled the train theme in his cubist oil painting Sad Young Man on a Train 
(1911). From a personal viewpoint, it is an image of the young Duchamp himself,19 but it 
is also a universal reflection of the end of Romanticism and the inception of modernism 
and progress – and the price paid for it: frenzy and deconstruction. One may see 
Vanounou’s train story as an expression of the artist’s sense of wandering, immigration 
and disconnection, having immigrated from France to Israel at a young age. Duality is 
embodied in the train imagery, as mobility is associated with immigration (mainly of 
young people), with being uprooted from one culture and feeling foreign in another. 
This duality is Vanounou’s lot in life, swaying like a heavy pendulum between “here” and 
“there” and living on the seam between two cultures.20 Immigration is the exhibition’s 
“deep structure” theme, which may serve as an Ariadne’s thread to guide one through 
the show’s labyrinth. The artist’s past “empty,” covered, blackened, blurry portraits may 
also be seen as conveying a sense of loss of identity which is the result of an immigrant’s 
uprooting and seclusion. In this way, the exhibition extends from the most personal and 
individual aspect – a search for personal identity – to the universality of immigration.

Finally, however, at a vital moment of self revelation following the symbolic murder 
of the “forefather” figure – in the drawings which Vanounou entitled Trilogy, which 
contain three segments of Duchamp’s portrait, and again in the drawings entitled 
Trilogy of Trilogy, which cut up each segment into three further fragments – the artist’s 
own independent identity appears in a video in which she shows her face, looks straight 
at the viewer and “has her say.” At this moment of self revelation, it is not Duchamp 
who serves as her mirror, but the viewer.

Awakening

To conclude Josyane Vanounou’s journey to establish her identity and the viewer’s 
journey through the exhibition, I will be served by three poems by Octavio Paz, who 
had deep insights regarding Marcel Duchamp’s work.21

Scrawl22

With a piece of charcoal
with my broken crayon and my red pencil
scrawling your name
the name of your mouth
the sign of your legs
on nobody’s wall
On the forbidden door
engraving the name of your body
till the blade of my knife
bleeds
          and the stone screams
and the wall breathes like a chest.

Twice in the exhibition a portrait is scrawled “with a piece of charcoal,” in a vigorous 
hand. Vanounou scrawls-draws Duchamp’s portrait over and over again, until “the stone 
screams and the wall breathes like a chest.” Together, these life-giving scrawls become 
animated in a film which endows the subject of the artist’s adoration with eternal life. 
And at the back of the exhibition obsessively scrawled skins cover an entire wall with 
portraits of the artist donning the figure of Rrose Sélavy – Duchamp’s “alter-ego,” which 
mediates between Vanounou and her “forefather” on her journey toward awakening, 
toward dawn. 

Dawn23

Cold rapid hands
draw back one by one
the bandages of dark
I opened my eyes 
                           still
I am living
                         at the center
of a wound still fresh

Marcel Duchamp, Sad Young 

Man on a Train, 1911, oil 

on cardboard mounted on 

Masonite, The Solomon R. 

Guggenheim Foundation Peggy 

Guggenheim Collection, Venice 

Claude Monet, Saint Lazare 

Station, 1877, oil on canvas,  

Art Institute, Chicago 
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artist’s portrait appears in full for the first time. She discerns her own visage, her “self-
portrait,” and her autonomy.

On entering the exhibition one encounters two black stains, which appear to be 
two silhouettes in profile – one of the artist and the other of Duchamp. This references 
the well-known visual perception paradox of the silhouetted profiles and the goblet – 
an image which does not allow one to decide whether it depicts two black profiles 
facing each other or a white goblet. It is metaphorical of our inability to perceive an 
entire image, that is, of the limitations of the gestalt of visual perception.12 What is the 
subject of Vanounou’s painting: the encounter between the portraits, or that which is 
in between them? The question produces a Duchampian delay, allowing the viewer to 
ponder the meaning of the encounter between Vanounou and Duchamp, as well as what 
he himself may gain from this encounter between artist and her source of inspiration – 
and thus, the added value of his own encounter with the work of art. Duchamp’s profile 
brings to mind his black paper cutout, Self-Portrait in Profile (1958), which may be seen 
as referring to the theme of the silhouette as preserving the memory of a loved one, as it 
appears in the Greek myth of the Corinthian maid.13 

On a closer look, one notices a white-on-white embossed relief at the center of 
the etching: a double-faced head, a Janus-like portrait composed of the artist’s and 
Duchamp’s profiles. This artwork reflects Vanounou’s conflict between being drawn to 
and rejection of her “forefather,” Duchamp, as she turns her face toward and away from 
him. This etching may be viewed as the exhibition’s motto, pithily depicting a face-to-
face encounter informed, in the spirit of Martin Buber’s thought, by a dialogic “I and 
Thou” relationship between the artist Josyane Vanounou and the artist Marcel Duchamp – 
who serves as an anamorphic reflection of her identity, an object of identification yet 
also an obsession. 

Duchamp, a French-American artist, is to Vanounou like a capsule that contains 
the memory of French culture, language, and art. Hence her identification with him 
to the point of merging together, manifested in her portrait as Duchamp in his Rrose 
Sélavy persona. However, paradoxically, his work enfolds philosophical principles and 
notions that invite doubt and irony. Thus, he not only functions as a “forefather” of her 
artistic production but also, at the same time, as a contradictory figure which calls for 
deposing that forefather and provides the conceptual tools that enable this toppling to 
be achieved. In Vanounou’s exhibition, this duality has resulted in a personal, innovative 
and original interpretation of Duchamp’s notions and artistic language.

One’s attitude toward figures of authority, says Mark Edmunson, is always ambivalent, 
as one is both drawn to and repelled by them.14 With time, one may abhor such an 
authority figure, realizing that its pure truth is oversimplified, that one’s identification 

with it is too painful to persist, or that it abolishes one’s freedom – and as a result, 
one tends to attack it furiously. Therein may lie the explanation for Vanounou’s series 
of works which bisect Duchamp’s portrait over and over again, to the point that the 
viewer seems to be watching a mirage and has no interpretive fulcrum for deciphering 
the object. At this point, a reversal occurs: from the destructive deconstruction rises 
(as from the fire that burns the Phoenix, which is reborn time and again) a magical 
reconstruction of the artist’s clear, exposed, communicative self-portrait. And so, in the 
wake of the murder of her “forefather” Duchamp, the artist attains a visage which is an 
authentic, autonomous self-portrait.

Life is Brief, Art Eternal

One of the walls in the exhibition is covered by eleven panels that appear to be 
whitewashed, on which flies are drawn painstakingly, in raw black charcoal, looking as 
if they were haphazardly stuck onto the surface. The panels, entirely covered in text, tell 
a story. Oval medallions painted at the top of each panel depict black-charcoal portraits 
of Duchamp. This is a dialogue between written and visual texts, informed by stylistic 
and chromatic oppositions: the contemporary mechanical look of uniform, stenciled 
letters is juxtaposed with the organic, archaic aspect of deliberately imprecise charcoal 
drawings; the cold, alienated world of industry and publicity is contrasted with the 

“romantic” world of memento pendants that allow lovers to carry each other’s figure 
over the heart. The huge, dead flies reverberate with the readymade dead flies pasted 
onto Duchamp’s plaster-cast foot in his 1959 Torture-morte (a play of words on nature 
morte – still life, or literally, “dead nature”). Duchamp’s dead flies bring to mind the 
phrase from Ecclesiastes, “Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth 
a stinking savor” (Eccl 10:1), metaphoric of the human condition as “a passing shadow” 
(Ps 144:4).

Juxtaposed with the flies which had flown to their death on the “whitewashed” panels, 
Vanounou brings Duchamp back to life in an animation film composed of a sequence of 
his drawn portraits. On her personal journey to trace Duchamp’s facial features – as if she 
were following a fugitive felon, referencing Duchamp’s Wanted (1961), which shows his 
portrait in profile and en face – Vanounou gathered photographs from different periods 
in his life, depicting him in daily scenes. These photographs she cut, using them like 
readymades of modern technology, and translated into drawings made in raw charcoal, 
like remnants of an ancient tribal fire. At an age of crisis with regard to the physical 
attributes of the image in painting and representational media, Vanounou holds on to 
the photographic image and reproduces it obsessively. The process by which the images 
are converted from photography to drawing, from one artistic field to another, seems 
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Marcel Duchamp, Self-Portrait 

in Profile, 1958, torn and 

pasted paper on velvet covered 

paperboard, The Metropolitan 
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the journey – this journey in search of identity, which is also the exhibition’s journey  –  
one encounters a wall covered in peeling “skins,” hasty, obsessive, charcoal drawings 
depicting self-portraits of the artist’s severed head as Rrose Sélavy, Duchamp’s female 
identity. 

Non-Sense
At first glance, this unusual collection of images seems illegible, undecipherable, and 
is therefore perceived as nonsense informed by a humorous, deceptive atmosphere. In 
the spirit of Duchamp’s word plays, “playing with words,” as Stoppard’s calls it,2 or, as 
Duchamp described it, as “an explosion in the meaning of certain words: they have 
a greater value than their meaning in the dictionary,”4 the exhibition offers several 
interpretations of the notion of nonsense: a nonsensical comedy; loss of direction (as in 
the French meaning of the word: what is the route of movement through the exhibition? 
Which pieces are to precede which?); or addressing not one’s senses (non-sense = not for 
the senses) but one’s mind – or, in Duchamp’s spirit, producing anti-retinal art5 which 
addresses not one’s eye but rather one’s thought. This point, at which “the spectator 
brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its 
inner qualification,”6 is in fact the starting point of the entire exhibition. Accordingly, I 
would like to suggest an interpretive reading based on my deep curatorial involvement 
in Vanounou’s work process over the past four years.

The artistic language of the exhibition transpires between oppositions. On the one 
hand, perfectionism, extroversion and splendor, and on the other hand the flawed and 
slapdash. Contrary to the readymades, which are covered in shiny gold, the drawings 
are mounted on panels in a blatantly careless, nonchalant manner. These drawings are in 
counterpoint to the painstaking meticulousness of the acrylic paintings, which present a 
clear contradiction between the mechanically drawn, stenciled letters and their support, 
which seems to be whitewashed. These paintings, in turn, are in opposition to the black, 
hand-drawn charcoal drawings. 

Deceptive duality is a fundamental underlying principle of this exhibition. Apparently 
grave and meticulous, its atmosphere is also informed by humor, looking at the viewer 
sideways and winking, in accordance with Duchamp’s view that humor must be taken 
seriously while serious issues must be viewed humorously.7 Endless texts are inscribed 
in industrialized, sharp, clear letters yet tell fragmented, disrupted narratives; the clock 
sounds like a metronome; a slide projector projects nothing, while a video of an empty 
circle of light is screened on its lens at the rhythm of changing slides; the slide projector 
casts a shadow which is, in fact, a projection of a photographic image of its shadow 
printed on a transparency;8 an open golden locket has, on one side, Duchamp’s portrait as 

Rrose Sélavy while, on the other side, Vanounou’s own elusive figure is screened, dressed 
as Rrose Sélavy – a woman masquerading as a masculine figure which masquerades as 
a feminine one – a disrupted screening which is both committed and uncommitted to 
her ongoing love affair with Duchamp; and finally, the deception of all deceptions, a 
video in which Vanounou has her say but in fact says nothing at all. As in Duchamp’s 
work, where deception is an underlying principle,9 deception in Vanounou’s work serves 
an undermining of the homeostasis – creating a delay (to use Duchamp’s notion) which 
makes one reflect, and thereby addressing one’s mind and not just the senses. 

In the spirit of the paradox inherent in the terms coined by Duchamp, readymade and 
rectified readymade, Vanounou rectifies several readymades. The quotidian, cheap mechanical 
clock is supplemented by a heavy, distinguished pendulum, which makes the sound of a  
metronome. The “historical” slide projector, no longer in use, is rectified through the 
craftsmanship of covering it with gold leaf and layers of gold paint, a pharaoh-like 
mummification which turns the functional object into a subject with a conceptual 
message. An everyday, secular object turns “holy” and gains the aura of a religious relic – 
resonating in inverse form Duchamp’s intent with his “found objects” and reflecting the 
current status of the readymade in contemporary art. 

The exhibition may be viewed as a Hitchcockian detective mystery which the viewer 
must decipher. To that end, one must read ciphers with the help of various “clues” and 
aids that indicate the meanings concealed in the mysteries set before the viewer. 

Anamorphosis: Face to Face

The deep-structure mystery of the exhibition is the mystery of identity, which unfolds 
through the artist’s journey of self discovery. In this journey, the artist is helped by 
Duchamp’s figure as a “mirror” or reflection which enables the discovery of her own 
identity. Hence the exhibition’s title, “Anamorphosis,” which denotes a painting 
technique that produces a distorted image, which may only be seen “properly” when 
one sees its reflection in a cone- or cylinder-shaped mirror. Paradoxically, the image 
appears in a realistic manner only through its reflection. The term bespeaks the need 
for a mirror in order to reveal that which is hidden or concealed and discover one’s 
identity, with all its external and internal features. Duchamp himself was interested in 
anamorphosis, and several of his installations “visually paraphrased” this notion. In the 
current exhibition, his figure serves as a metaphorical anamorphosis of the artist. The 
exhibition is part of Vanounou’s ongoing exploration of the “Void as an Allgory.”  In her 
previous exhibitions,11 her portrait recurred in “empty” form. In her current exhibition, 
through a face-to-face contemplation of her source of inspiration, Marcel Duchamp – 
obsessively pursuing his image and merging with his female persona, Rrose Sélavy – the 

Marcel Duchamp, Hat 
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(1917 original, now lost)

 Man Ray, Marcel Duchamp as

 Rrose Sélavy, 1921, gelatin silver

print, Philadelphia Museum of Art
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Visiting Josyane Vanounou’s enigmatic exhibition, one feels as if one has stepped into 
a deceptive labyrinth of fragmented images. One is surrounded by a multisensory, 
mysterious ambience: a ticking metronome, shadows cast on the wall, an image of a 
train entering a station, drawings of flies “stuck” to panels, a drawn head turning left and 
right, huge drawings of unidentified fragments – and beyond all of these, at the back of 
the gallery, a severed head appears out of the darkness. Made in diverse media, the works 
in the exhibition comprise a whole which is read as one installation.  

In the context of the age of mechanical reproduction and postmodernism, Vanounou 
installs a multidisciplinary (literature, cinema, art history) and multimediumal exhibition 
comprised of drawings, acrylic paintings, texts, animations, videos, and rectified assisted 
readymades – all of which are affined to Duchamp and his notions. Vanounou spells 
Duchamp’s name in Hebrew quite uniquely, in a way which, instead of the usual spelling, 
is a literal transliteration of the French spelling followed by an asterisk. This unique 
spelling stresses the affinity of both artists to the French language and culture. The 
asterisk, which usually refers to a footnote, indicates Vanounou’s intimate attitude to 
Duchamp, in the spirit of Martin Buber’s “I and Thou” relationship. Vanounou has been 
engaged in a long-term artistic and philosophical love affair with Duchamp and his art,1 
which finds manifold conscious expressions in the exhibition. Undergoing a complex 
creative process, photographic images of Marcel Duchamp are metamorphosed into raw-
charcoal drawings that preserve the touch of the artist’s hand. These drawings are then 
photographed, and together make up an archaic animation film, which animates and 
immortalizes Duchamp’s portrait (at various ages, in non-chronological order) turning 
his head from side to side. This animation film renders the temporary a-temporal, confers 
anima on Duchamp’s figure, reanimates him. However, his figure is revived in this film 
only to be “murdered” in other works, in which Vanounou carves up his portrait. Finally, 
she creates her own figure – her head floating out of a black backdrop like a powerful 
Medusa head on a shield. This portrait of hers brings to mind Caravaggio’s self-portrait 
as Goliath’s severed head in David with the Head of Goliath (1610). Vanounou’s head 
speaks endlessly, as if to confirm existence itself: “I speak, therefore I am.”  

A readymade clock is glorified by the addition of a pendulum that moves from 
side to side over an etching, which depicts on one side a silhouette of Duchamp in 
profile and on the other a silhouette of Vanounou. The pendulum continues its bipolar 
movement, consisting of encounter and counter-encounter, while making a rhythmic, 
metronome-like sound. Set at the epicenter of the exhibition, the work ticks away the 
dance of time throughout an endless journey in search of elusive identity. At the end of 
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