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Sculpt: Grumpy Bear, The Great Spinoff is the first solo exhibition in 
Israel featuring Loris Gréaud, one of the most prominent young artists 
working today in France. Gréaud first visited the Tel Aviv Museum of Art in 
2015, and has since developed an ongoing relationship with the museum, 
which has led to the organization of this exhibition.

Ever since his first exhibition was presented at Le Plateau in Paris in 2005, 
Gréaud’s oeuvre has been characterized by large, complex and ambitious 
projects that combine cinema, music, performance, sculptural objects, 
and a deep affinity for science and technology. These elements also 
characterize the site-specific exhibition at the Tel Aviv Museum of Art. Its 
various components – a short film, sculpture, lighting, sound and movement 
– work together to create a cyclical narrative event that is simultaneously 
presented in two spaces, in the Herta and Paul Amir Building: Gallery 3 
(The Agnes and Beny Steinmetz Wing for Architecture and Design) and 
the Lightfall. Since 2013, six artists have created special installations for 
the Lightfall, and Loris Gréaud is the seventh artist to present his work in 
this challenging architectural-sculptural space. This is the first exhibition in 
which the project in the Lightfall is related to the display in another gallery, 
and involves sound and a dynamic event. 

I would like to express my heartfelt thanks to Loris Gréaud for his willingness 
to exhibit this project at the Tel Aviv Museum of Art, and for the compelling 
work he has created for the museum spaces; a work nourished by different 
strata of culture and science, which poetically combines technology and 
magic.

Special thanks go to the various contributors who were involved in the 
realization of this exhibition. First and foremost, I would like to thank Jill 
and Jay Bernstein for their ongoing support of projects in the Lightfall. The 
exhibition was made possible thanks to the generous support of the French 
Committee of Friends of the Tel Aviv Museum of Art and of Fonds Social 
Juif Unifié. The exhibition is presented as part of the 2018 France-Israel 
Season, and received generous support from the French Institute in Paris, 
the French Institute in Israel, and the Israel Ministry of Foreign Affairs. 

My thanks go to them all. Special thanks to Jacqueline Frydman, who 
heads the French Committee of Friends of the Tel Aviv Museum of Art, and 
to Philippe Cohen, for their generous support and assistance that made 
the realization of this project possible. We are grateful to have them as true 
friends of the museum. 

This exhibition could not have been possible without the involvement of 
numerous individuals at different stages of the production process. Warm 
thanks go to Loris Gréaud’s studio in Paris, and especially to the studio 
director, Marine Pérault, for her dedicated accompaniment of each stage 
in this project. Special thanks to Charlotte Rampling, who played Grumpy 
Bear in an unforgettable performance at the exhibition opening. 

 Tzvika Kaplan of Tucan Design Studio was involved in every 
detail of the exhibition, and made an important contribution with his skillful 
hands and creative ideas. Roni Shubinsky was responsible for the digital 
display and for coordinating the exhibition’s sophisticated technological 
mechanism. I would like to thank them both for their commitment to this 
project and their significant involvement in its realization. 
 Thanks to the museum staff members who contributed to the 
organization and realization of this exhibition: Doron Rabina, the chief 
curator; Ruth Direktor, the exhibition curator; Galit Landau-Epstein, the 
assistant to the curator; Raphael Radovan, the head of curatorial services; 
Iris Yerushalmi, the exhibitions and projects coordinator; and Muriel 
Goldstein, Acting Director of International Relations and Development.
 
 Finally, thanks to all those who contributed to the production of this 
fine catalogue: Studio Minsk in Paris, which designed the catalogue; Magen 
Halutz, who designed the Hebrew section; Orna Yehudaioff, who edited the 
Hebrew texts; and Talya Halkin, who translated them into English. 
 

  
   Suzan Landau

Director
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“The future is just going to be a vast, conforming suburb of the soul,” 
mutters the protagonist of Loris Gréaud’s film, wearing a fur outfit 
stained with mud, as she paces back and forth on the theater stage. 
w“Science,” she continues, in a tone half-cynical, half-taunting or 
even malicious, “is the ultimate pornography.” Recorded audience 
laughter and handclapping accompany her words, transforming her 
presence onstage into a harrowing stand-up comedy. The invisible 
audience continues to laugh as she utters more short, terrifying 
sentences – quotations from the pessimistic vision of J.G. Ballard 
about the future of humanity in an age controlled by technology: 
“Human beings today are surrounded by huge institutions we can 
never penetrate,” or “These days even reality has to look artificial,” 
and so on and so forth. The recorded laughter does not dissolve 
the tension, but rather enhances our sense of horror. The figure’s 
heavy makeup and awkward fur outfit, with the clownish nose, 
momentarily reveal a glimpse of a familiar face, yet it is possible 
that we would be unable to identify her without knowing in advance 
who she was: the actress playing the grotesque figure is none other 
than Charlotte Rampling. Does the stardust do anything to diffuse 
the film’s apocalyptic atmosphere? Or the fact that Rampling is 
playing a figure from an animated series? Well, only a little bit.

by Ruth Direktor
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Clouds

 The outfit worn by Rampling was borrowed from one of 
the characters in the animated children’s series Care Bears, who 
gave his name to Gréaud’s project: Grumpy Bear. Care Bears first 
appeared in the world of children in the early 1980s on illustrated 
birthday cards, and later became the protagonists of an animated 
television series: Grumpy Bear stands out among these friendly, 
goodhearted bears due to his blue color and the raincloud and 
heart-shaped raindrops on his belly, as well as due to his ill temper 
and technical skills. Yet as the end of each chapter reveals, the 
grumpy appearance of the group’s engineer conceals a heart of 
gold. 

 Grumpy Bear as impersonated by Charlotte Rampling – 
a strange, funny, and frightening figure who mumbles apocalyptic 
prophecies concerning the future – first appeared in Sculpt, 
Gréaud’s previous film, which was the main object in the eponymous 
solo exhibition in 2016 at the Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). In Sculpt, Grumpy Bear was one of a series of characters 
played, among others, by Willem Dafoe, Michael Lonsdale, Abel 
Ferrara, Pascal Greggory, Betty Catroux, Randy (a member of the 
Residents who signed the soundtrack of the movie), and the New 
Orleans voodoo priestess Miriam Chamani. The Film, which had 
several versions, with a variable duration (from 50 to 120 min.), 
was a combination of a horror movie and a science-fiction story, 
and was characterized by a convoluted plot that spiraled into 
various subplots.

 In Tel Aviv, Grumpy Bear is presented as a spinoff of 
Sculpt, and the character is the main protagonist of a project 
composed of a film, sculpture, light, sound and movement. Various 
manifestations of rain and clouds serve to connect the different 
parts of the project: rain as a futuristic-technological product; rain 
as a romantic, fictional, or apocalyptic phenomenon; and clouds 
as a metaphorical representation of an elusive narrative and of 
formlessness. The project, which is conceptually located in the 
space between the Care Bears and J.G. Ballard, unfolds physically 
in two architecturally separate museum spaces that overlook one 
another, and begs to be described in terms borrowed from the 
world of performance: a cyclical narrative event that recurs in a 
loop with no beginning and no end.  

 One possible point of departure for the on-going 
performance is the film projected in the gallery; another possible 
beginning is what transpires outside the gallery at the end of the 
film; and yet another beginning or end may be the very experience 
of being in the gallery, which Gréaud transformed into a sculptural 
installation, an angular trajectory that forms a long and narrow 
corridor. Projected at the far end of the corridor is the black-and-
white film, suffused by a barely noticeable bluish hue. Curtains 
are drawn across the wall of windows that runs perpendicular to 
the projection, while the opposite wall contains niches fitted with 
benches. The walls, floor and ceiling form a single, monolithic 
mass – a white, streamlined structure with straight angles, a hybrid 
combining architecture, design and sculpture. The viewers move 
within this dimly lit part of the gallery, while its back part is only 
illuminated intermittently, only to be revealed as an inaccessible 
backstage, perhaps the unconscious of the space itself or of that 
nebulous entity overseeing the entire project and percolating 
beneath its surface – Grumpy Bear. Within seven minutes, the 
projection of the film is over and the curtains are drawn open. 
Grumpy Bear’s blue outfit, which was worn in the film by Charlotte 
Rampling, is revealed through the windows, lying over the railing 
that runs along the Lightfall – the main architectural feature of the 
museum’s new building. From this point on, the scenario moves 
in two different directions: the viewers in the gallery are invited to 
sit in the niches and look out at what is unfolding before them as 
if at the theater, or else to look inward, as if from a secluded cell 
or confessional, at the back part of the gallery, which appears and 
disappears in a recurrent cycle. When the back of the gallery is lit, 
two separate spaces are exposed: one is filled with blinding blue 
light, while the other forms a chaotic backstage, a landscape in 
the process of being constructed or dismantled, standing out in 
stark contrast to the sterile white space inhabited by the viewers 
and to the other back room. The hypnotizing sound of Charlotte 
Rampling’s whispering voice floods the gallery, as the physical 
space is transformed into a sort of mental sphere. The whispers 
also envelop the open space of the Lightfall at the heart of the 
museum, as vapors resembling clouds surround the outfit laid over 
the railing. When the whispering ends, the vapors evaporate, the 
curtains close, the gallery is darkened once again, the backstage 
disappears, and the film starts over.

 The vacillation of the exhibition space between light 
and darkness, opaqueness and an almost diffuse transparency, 
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openness and closure, revelation and concealment, cleanliness 
and murkiness, expands its concrete existence to the point that 
the entire space seems to be beating to the rhythm of a pulse, like 
a living organism. Alternately revealing illuminated, coherent areas 
and convoluted, chaotic spaces, its pulse enables us to glimpse 
into a dark and repressed backstage.
   
 The film itself was shot in three very different locations, 
which similarly represent distinct kinds of being and consciousness: 
an area covered by forests and swamps, a technological factory, 
and a theater stage – nature, science and culture, respectively. The 
first two sites are located in the south of the United States, in the 
area of New Orleans, close to the town of Stennis, a zone that has 
been voluntarily deserted, and in which only the Bayou swamps 
remain. This flooded area is covered in vapors and surrounded 
by tangled vegetation and gigantic trees – a landscape at once 
primeval and apocalyptic. Gréaud’s camera hovers over it within a 
drone, capturing a bird’s-eye-view of a powerful, dense and rotting 
natural capsule that appears, at moments, as the origin of the 
world, while seeming at other moments to herald its end. Its total 
opposite is NASA’s Stennis Space Center in Mississippi, where a 
huge amount of hydrogen is released into the sky to create artificial 
clouds, which are designed to rain down on the spaceships after 
takeoff in order to cool their engines. The huge clouds produce 
lightning and thunder storms, giving rise to an entirely artificial 
phenomenon that appears as a powerful natural force.

  The film’s third site is the stage of the Châtelet Theater in 
Paris, which served, in 2015, to stage a production of the musical 
Singin’ in the Rain, based on the 1952 film by Stanley Donen 
and Gene Kelly. The rainy street scenery was reconstructed at 
the theater, providing the setting for the famous scene in which 
Gene Kelly sings and dances the film’s theme song – one of the 
most beloved scenes in the history of classical Hollywood cinema. 
Appearing against the backdrop of the reconstructed scenery is 
Charlotte Rampling wearing Grumpy Bear’s blue outfit, which is 
splotched with mud from the Louisiana swamps, and muttering 
sentences from the science-fiction novels of J.G. Ballard or from 
interviews with him. Almost every sentence she utters, as dystopic 
and threatening as it may be, elicits recorded audience laughter.

 Who is Loris Gréaud’s Grumpy Bear? An animated 
figure, a childhood memory, a figure escaped from another film, 

a melancholic blue entity swallowed in a cloud, or perhaps an 
example of pareidolia, as Rampling mutters on the theater stage 
while turning her back to the viewer: “Pareidolia, pareidolia.” The 
word is hardly heard, swallowed in the general hum, as befits a term 
concerned with elusiveness and with one of the most mysterious 
phenomena of the human brain: our tendency to search for – and 
find – familiar forms or patterns in obscure images such as the face 
of the moon, the walls of a cave or clouds. If we observe the clouds 
for a certain amount of time, some form is destined to appear in our 
head – a human face, an animal, or a tree – only to disappear once 
again within the cloud and reappear as another form. Gréaud’s 
focus on clouds transforms the pareidolia into an analogy for the 
perception of art, and more specifically, to a proposal about how to 
observe the exhibition space of Grumpy Bear, which morphs before 
our eyes. This is a perfect instance of pareidolia, on the condition, 
of course, that the viewer takes up the offer made by the exhibition: 
to be carried away by the sights, sounds and movements, to be 
swallowed up by the amorphous events, and then to shake them 
off in order to try once again to identify within it some form and 
meaning, before sinking anew into a state of uncertainty.  

 As might be expected, the very suggestion to observe 
the unfolding events dissolves before our eyes: Is there a human 
action related to staring, idleness, imagination and reverie more 
than watching the clouds? Yet Gréaud’s clouds were produced 
at the NASA plant as a result of rational cognitive efforts that 
are the diametrical opposite of staring and reverie. This irony is 
enhanced by the fact that the artificial clouds were actually created 
accidentally, while the NASA team was focused on another goal, 
and didn’t expect to produce clouds by releasing hydrogen, so the 
defined form dissipates once again and is swallowed back into 
the clouds, together with the meaning of the allegory: the artwork 
returns to its primal state, which eludes all definitions.
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Factories

 Gréaud calls the NASA Space Center in Mississippi 
“the cloud factory” – an oxymoron combining technology 
and Romanticism, a thing and its opposite, which defines his 
enchantment with ambivalent states. Gréaud’s fondness for 
“factories,” both real and fictional, was already evident in The Dream 
Factory, which was part of his exhibition at the Palais de Tokyo in 
Paris in 2008. Like the cloud factory, it injected the industrial site 
with the most nebulous and ephemeral terms.

 At the 2017 Venice Biennale, Gréaud operated a real 
glassblowing factory in Murano that had been abandoned more than 
six decades earlier. Every weekend in the course of the Biennale, 
glassblowers stood behind the large kiln, blew glass spheres, and 
hung them from the ceiling. Under the title The Unplayed Notes 
Factory, Gréaud infused life into the abandoned factory, using an 
ancient technique to create what appeared as tableaux vivants 
staged before an audience. The glass spheres were continuously 
hung from the factory ceiling, yet repeatedly fell and crashed, 
becoming the raw matter for new spheres that were blown and 
crashed again, in a Sisyphean cycle. This process is characteristic 
of Gréaud’s mode of action, which centers on complex, effort-
filled strategies and ambitious productions that are prone to self-
destruct and nullify themselves. So, for instance, the day before the 
opening of the exhibition The Unplayed Notes Museum at Dallas 
Contemporary in 2015, stuntmen and actors entered the gallery 
and broke some of the works. The audience at the opening found 
itself at a new yet half-destroyed exhibition, walking through a giant 
installation that was unveiled in a half-dismantled state.

 Contrasts and inversions, which have nourished Gréaud’s 
art-making since the inception of his career, underlie Grumpy Bear 
in Tel Aviv: in contrast to the melancholy that is usually associated 
with rain, and which gave rise to the blue bear’s grumpiness and to 
the exhibition’s bluish hue, and in contrast to the massive rainfall 
created at the cloud factory in Mississippi and the pessimism 
arising from Ballard’s texts, the scene from Singin’ in the Rain is 
an ode to joyfulness and optimism. The film’s protagonist, played 
by Gene Kelly, kisses his beloved goodbye at her doorstep, and 
nobody is happier than him. Moreover, the allusion to Singin’ in the 
Rain is not only an aspect of the rain mythology created by Gréaud, 
but also an allusion to a film that casts cinema itself as a medium 

whose qualities appear self-contradictory – based at once on both 
technology and magic. 

 The duality of cinema is made evident in the plot of Singin’ in 
the Rain, which unfolds in Hollywood in 1927 against the backdrop 
of the transition from silent films to “talkies.” One technological 
invention was about to render the previous invention obsolete, 
and transform the world of film into an even more enchanting, 
mesmerizing, and magical world. The stars of silent film – played 
in the film by Gene Kelly and Jean Hagen – may lose their jobs 
and fame if they do not accommodate to the requirements of the 
new technology. The third protagonist is Gene Kelly’s beloved 
(played by Debbie Reynolds), who dubs the lead actress’ voice 
backstage –an actress whose talents are compatible with the new 
technology and with the future of cinema. The film ends with the 
triumph of talkies as well as of love, and the dance performed by 
Gene Kelly as he sings on the rainy street embodies both: musicals 
and romance. A technology that produces magic.

   Yet Singin’ in the Rain infiltrates the unconscious of Grumpy 
Bear not only by means of the rainy street, but also by means of the 
film’s final scene, which exemplifies how sophistication and self-
reflexivity can underlie the seemingly light character of a musical: 
standing onstage is Lina, the silent film star who is incapable of 
making the leap to talkies; she is pretending to sing as Debbie 
Reynolds stands behind a closed curtain and sings her lines. 
Gene Kelly then causes the curtain to rise, so that the audience 
comes face to face with the true singer. The voiceless actress 
(the film’s villain) is utterly humiliated, and the actress singing in 
her own voice reigns victorious. The raising of the curtain reveals 
the mechanism underlying the enchantment, while creating a new 
form of magic, much as Gréaud’s curtains open in the gallery to 
reveal the backstage of Grumpy Bear: the transparent screen, the 
back rooms, the source of light. What had until now been a bulk of 
dark, hidden and mysterious matter, is now revealed and exposed, 
immediately creating a new mystery.
  
 The scene of the rainy street in Singin’ in the Rain offers 
another foray into the history of cinema by echoing American in 
Paris, Vincente Minnelli’s film starring Gene Kelly and Leslie 
Caron, which was released  a year earlier (1951). In Minnelli’s film, 
Gene Kelly is an American living in Paris, a former GI who had 
participated in the liberation of Paris from the Nazi occupation. He 
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now lives the life of a painter and is in love with a Frenchwoman, 
and the film’s entire plot unfolds through singing and dancing in the 
streets of Paris. The underlying tension between Paris and America 
is also the tension between the old art (painting) and the new art 
(cinema). Minnelli used the whole arsenal supplied by Hollywood 
(this film was one of the most expensive and meticulously produced 
movies of that epoch)1 in order to glorify the French art of painting 
at the turn of the 20th century, yet in the end the film embodies the 
superiority of moving images over that of stationary pictures. Paris 
is a wonderful place for romanticism and nostalgia, but the future 
and capital gains belong to Hollywood. 

 In this context, it is impossible not to think about Loris 
Gréaud as a Parisian in America, a Frenchman responding with 
admiration and reservation to the two great American industries: 
Hollywood and NASA, the entertainment industry and the space 
industry. His stance in relation to technology is filtered through 
the texts written by the British author Ballard, whereas Hollywood 
is represented in Grumpy Bear by several means: the figure of 
Rampling, the allusion to Singin’ in the Rain, and the very definition 
of the project as a spinoff of Sculpt.

 Gréaud explicitly uses the cinematic term “spinoff” in order 
to define Grumpy Bear, although his tendency to reuse parts of 
his earlier exhibitions was already evident in the past. One of the 
chapters in Cellar Door, the large project he presented at the Palais 
de Tokyo in 2008 (his second solo exhibition, and the first time 
that the entire museum was given over to a single artist), was a 
reconstruction of his first exhibition from end to beginning. In many 
ways, his exhibitions are “sequels” that carry materials, characters, 
and fragments of ideas from one exhibition to the next; links formed 
from within one another, each nourished by the previous one. 

 The film Sculpt, Grumpy Bear’s parental source, was 
screened in unusual circumstances, which similarly reflect 
something of Gréaud’s ambivalent stance as a Frenchman in 
Los Angeles: the film was projected in the Bing Theater (LACMA 
auditorium), which usually accommodates 600 viewers. In this case, 

1 . Angella Dalle Vacche, Cinema and Painting. How Art is Used in Film, Austin: 
University of Texas Press, 1996, p. 22.

however, all the seats but one were removed, and each projection 
was intended for a single viewer, who was chosen by means of a 
lottery held in advance on the museum website. By positioning a 
single viewer in the large, empty theater, Gréaud undermined the 
economic logic of the film industry, whose capital, Los Angeles, is 
home to the museum. He intentionally committed to the absolute 
inversion of the Hollywood dictum: losing money and not returning 
the investment.

 While the film was being screened in front of a series 
of single viewers, Gréaud contacted a number of hackers, who 
agreed to upload the film online once the exhibition ended. Sculpt 
opened in August 2016, yet the authority to determine the closing 
date was assigned by Gréaud to the voodoo priestess Miriam 
Chamani from New Orleans who appears in the film. The appeal to 
the voodoo priestess not only expropriated the museum’s control 
over the exhibition, but also alluded to something deeper that is 
related to the essence of cinema, and which sheds light on another 
dimension central to Grumpy Bear: it pointed back to the early years 
of cinematic discourse, when viewers described their experience 
in magical, ritual, and even morbid terms.2 As the Russian writer 
Maxim Gorky described the first projection he attended, in 1896, 
of a film by Lumière brothers, which he referred to as “moving 
photography”: “Last night I was in the Kingdom of Shadows.”3  
Gorky wrote with astonishment about the gray figures moving in a 
voiceless world, and his historical report expresses more fear than 
bewilderment. In fact, he was less enchanted with the technological 
achievement and more impressed with the ghostly character of 
the figures. Indeed, his description calls to mind Gréaud’s grumpy 
bear, muttering Ballard’s words in Charlotte Rampling’s voice: “The 
specters of sinister technologies.” Sculpt, followed by Grumpy 
Bear, bring to the fore the contrasting qualities of the cinematic 
medium, which is suspended between the technological and the 
magical. These works are nourished by cinema, yet also observe it 
from the outside and shed light on its mechanisms, much as they 
behave in relation to the museum system: working with it and within 

2 . Rachel O. Moore, Savage Theory. Cinema as Modern Magic, Durham & London: 
Duke University Press, 2000, pp. 2-4.
3 . Walter Munch, Black and White and in Color, in The Convergences Contest, 
2007 - https://www.mcsweeneys.net/articles/contest-winner-36-black-and-white-and-in-color
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it, while employing various tactics to circumvent it or undermine its 
logic.

 Whereas the black-and-white film of Sculpt was suffused 
with red, and its aesthetic was based on that of horror and science-
fiction films, the bluish hue suffusing the black-and-white of Grumpy 
Bear deepens the melancholic atmosphere, endowing the film with 
an a-temporal quality. At certain moments, it is difficult to detect 
when it was filmed and what period it belongs to: the 1950s of 
Singin’ in the Rain? The 1960s of Stanley Kubrick’s 2001: A Space 
Odyssey? The Louisiana swamps appear ancient and terminal, 
an embodiment of a “psychotic landscape,” to use Ballard’s term. 
Ballard’s pessimistic vision of science overtaking the human race 
paints the picture of NASA’s cloud factory in dark colors. Whereas 
it could have been possible to be impressed with the technological 
spectacle of an artificial climate – clouds, a thunder and lightning 
storm, and torrents of rain – Ballard’s sentences, uttered in 
Rampling’s voice, coalesce into a hallucinatory, dystopian text 
that undermines the excitement provoked by the technological 
achievement. Nevertheless, the audience laughs, and the light 
goes on. The curtains open. Clouds swirl around Grumpy Bear’s 
outfit. Rampling’s voice goes on in a threatening whisper. And the 
cycle begins again. 

     

Beginning

Let’s end with the beginning. The opening of the exhibition in Tel Aviv 
was inaugurated by a performance featuring Charlotte Rampling. 
Wearing Grumpy Bear’s blue outfit, the same one she wears in the 
film, Rampling moved through the psychotic-apocalyptic landscape 
of ruins in the gallery’s backstage area, as the viewers observed 
her through the transparent glass. As they gazed at her and she 
gazed at them, it was not always clear who was imprisoned behind 
what, who was threatening and who was being threatened, who 
was the performer and who was the audience, who was the object 
of whose gaze. At a certain point, she came out from the backstage 
area and advanced, barefoot, through the large audience crowding 
the gallery and the museum corridors. She walked to the Lightfall, 
placed her hand on the (second) Grumpy Bear outfit that lay there, 
emitting vapors, left the museum and disappeared. 
 The real Charlotte Rampling – or, more precisely, her 
cinematic persona – inaugurated the exhibition, gave it her blessing, 
infused it with life – and left it to its fate in the museum. The manner 
in which she emerged from the backstage area and walked out 
of the film embodied the rupture of the cinematic illusion, in the 
spirit of Woody Allen’s The Purple Rose of Cairo. It served as a 
reminder that the gap between stage and backstage has closed, 
as it closed in the final scene of Singin’ in the Rain when the curtain 
rose to reveal Debbie Reynolds singing backstage. The exhibition 
“Grumpy Bear” set out on a path full of twists and turns leading to 
cinema, the theater, science fiction, magic, the wonders and curses 
of technology, natural wonders, and the individual and collective 
unconscious. Enveloped in clouds, it weaves before our eyes an 
old-new tale that is multilayered and strange, joining its strands as 
only art can do, by making them into something new; lucid at times, 
and nebulous at others.  
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- 129 -

Loris Gréaud: Let’s start with what you’re doing right now, before we go back in time. You 
are currently in Paris on a set, and we are going to create an image together…

Charlotte Rampling: Do you know what we’re going to do?

Loris Gréaud: Not exactly. The situation is quite similar to the last time we worked together, 
on the set of The Snorks: A Concert for Creatures (2012). It was really experimental and 
stressful somehow, because we didn’t want you to realize that we had been shooting for 
the past thirty-six months. We wanted to make it look really easy. My idea was to make the 
camera disappear and to make you float with the text in mind. I knew that you were playing 
me, but you didn’t at the time.

Charlotte Rampling: I didn’t need to know, did I?

Loris Gréaud: I don’t know. I’ve noticed that since we shot the film, we’ve been in touch all 
the time, exchanging e-mails or text messages. 

Charlotte Rampling: You told me a lot of things, quickly and strangely, out-of-the-blue 
things. It began after we had tea at the Hotel Lutetia one day. It was probably the first time 
we ever had tea together, and you started telling me things. You knew that you could tell 
me anything.

Loris Gréaud: So did you. We stopped talking about art, and we talked about everything 
else. I thought I was able to tell you everything, which is probably really entangled with the 
fact that you had played me in The Snorks.129
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Charlotte Rampling: How can you decide, with all the different visions that you have, 
what’s the thing you really want to do? How did you know, for example, for the double 
project at the Louvre and the Centre Pompidou, that it was what you wanted to do?

Charlotte Rampling: When we had tea at the Lutetia, I told you about this project. I was 
having strong doubts about it, which is quite rare for me. You told me: “It’s going to be fine, 
you’re going to do it.” I really feel that my responsibility as an artist is to get the closest I 
can to the idea, and find the right media to make an accurate expression of it. It can take 
the form of a film, as we did together, or the form of a fragrance, a rumor, or a tower from 
which people are just falling. Ideas become a sort of obsession, and I can’t stop until I make 
them happen. 

Charlotte Rampling: If you didn’t get into that almost maniac state, you were not going to 
convince all the people around to follow you through, to get the funding, etc. What holds 
you to something is that it has to be obsessive. You have to come right to that doubt, to 
believe absolutely — otherwise it doesn’t work.

Loris Gréaud: Believing is not enough; you have to be obsessed. After all, it’s not about 
convincing people, it’s about bringing people together and making it happen. It can be 
violent sometimes. Last year, you saw at Yvon Lambert Gallery (2012), which was a big, 
immersive show…

Charlotte Rampling: There was something incredibly metallic and organic about this work 
— it was almost breathing. This volcanic material that you used was amazing. How did you 
do it?

Loris Gréaud: I incinerated some works of art in a crematorium, put them on one side of 
the gallery, and accumulated the electricity produced during the combustion on the other 
side. It now reminds me of that time I went to Lanzarote, one of the Canary Islands. I texted 
you from there, and you answered: “This is a place for you.” Everything is black and lunar. 
You told me that you went camping there, when you were very young, and ate the fruits of 
the cactus.

Charlotte Rampling: Yes, I went on a trip. My sister had just taken her life. Somebody 
must have told me about Lanzarote. I decided to take a boat. I don’t know what I wanted 

Intuition, Impulse and Obsession
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Charlotte Rampling: Maybe you wanted me to carry that. When you want somebody to be 
yourself, you must have an unconscious reason why. You could say consciously why you 
had picked this particular person to be you in this particular creation. But it goes quite far 
into your deep unconscious, that you were precisely trying to reach with The Snorks. There 
was also this invisible relationship that was happening. 

Loris Gréaud: It is quite rare for me.

Charlotte Rampling: You’ve chosen somebody else to hold something for you. I suppose 
you also wanted to be me, in a way. What attracted me at first was the text. I thought I was 
only doing a voice; I didn’t even know you were going to film me. The agent just said: “Loris 
might want to do a little bit of photography.” When you told me what you expected from me, 
I was very surprised. There was nothing pointing to that in the text itself. But then I found 
the whole concept of The Snorks absolutely fascinating. That somebody would go down 
into that deepness, and actually make that as a work of art. You turned some really serious 
scientific research into a film and a happening. 

Loris Gréaud: You once told me that when you arrived on the set, you felt like floating 
into another universe, and you didn’t know what was going on. We were into this almost 
magical place, somewhere between a nightmare and an LSD trip, an absolutely unknown 
space, detached from reality and opening onto something else. At the same time, it was 
also like evolving into a mental space, with all those dreamy things surrounding us. 

Charlotte Rampling: There was something very special about this space, because it had 
all those feelings — and yet it was about childhood, and dreams, and fun… As if you were 
taken to a fairyland. All those animals and things that used to haunt us as children, it was 
all for fun. In England, we used to call it the “funfair.” But on The Snorks, they all had been 
abandoned, and it had no longer anything to do with what a funfair was. All those animals 
had become shipwrecks.

Loris Gréaud: Being with you now is sort of being with a double-self. After all, you’ve been 
me.

Doppelgängers - by Charlotte Rampling and Loris Gréaud
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Charlotte Rampling: That’s because we got to know each other. Only a few close friends 
can say that. My kids said it too. For a long time they’d never seen a film with me in it, and 
when they first did, they had big trouble. 

Loris Gréaud: You once sent me an image of a painting. Was it your painting?

Charlotte Rampling: Yes, it was.

Loris Gréaud: So, you paint. Nobody knows that. 

Charlotte Rampling: It’s about bringing creatures out of the darkness. I could say actually 
that they are my self-portraits. If I ever did a show, it would be “Autoportraits” (self-portraits 
in French). I paint in my studio, in Paris. They come when they want to come, and I keep 
working at them. I work with modeling paint, or with coatings that I mix with acrylic paint, 
on wood.

Loris Gréaud: I like undefined things, things that you cannot name. This is maybe one of 
the big qualities of The Snorks. Such an unnamed format made it really inclusive. It played 
in theaters and everybody could access it. It reached a different audience — and not only 
art world people.

Charlotte Rampling: It found places to go. We are in an incredibly formatted world, so 
everything that’s supposed to be art goes into museums, and everything that’s supposed 
to be cinema goes into cinemas, and that’s it. There is no crossover.

Charlotte Rampling: The first work of yours that I saw was Cellar Door at the Palais de 
Tokyo (2008), and it was all about light and sound. It was also a huge creature, but not 
alienated. A lot of conceptual artists alienate their work; they do it intellectually and the 

Art as Inclusion
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to do there, I was just lost. I ended up on my own. I stayed there for four or five days and I 
lived on these cactus. They gave incredible fruits. 

Loris Gréaud: Lanzarote makes you feel as if you’re on another planet. 

Charlotte Rampling: Something happened for me there, I don’t know what exactly. It was 
really a brave thing that I did. I was completely on my own, in my little tent in the middle of 
nowhere, and I was really young, about twenty-two. It was really rough. Again, you’re led to 
places and you’re led to do things. When you told me you were going there, I knew it would 
really do you good.

Loris Gréaud: There was this reportage about you on TV: Charlotte Rampling: A Self-
Portrait Through Others (Charlotte Rampling, un autoportrait à travers les autres, 2013). 
How did you handle being yourself on a screen?

Charlotte Rampling: When you play a character, you always have something that is 
camouflaged. It may be close to who you are, it may be your smile, your crying, it’s not 
really you. You can choose any part of yourself to play with. Then people meet you and they 
say: “You’re so different! You’re so normal!”

Loris Gréaud: When you were filming Dexter in Los Angeles, we kept exchanging e-mails 
and messages. When I saw you on the show, I texted you: “It’s going to be hard for me to 
talk to you again.” I’ve seen lots of your movies, even Zardoz (1974), which is one of my 
main references. It’s probably the film that made me want you to be me in The Snorks. 
But this time, I thought: “Something is not right. It’s somebody that I know really well, that 
seems to be really far away.”

Doppelgängers - by Charlotte Rampling and Loris Gréaud
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Charlotte Rampling: Where does your head go when you’re not actually thinking about 
what will become ideas for your next creation? Can you just go away into places where 
you can rest?

Loris Gréaud: No, I can’t. I’ve tried many things. I’ve tried meditation. 

Charlotte Rampling: Meditation can give you those moments of serenity, but it’s a long 
way to get there. I’ve been meditating since Lanzarote, but not regularly. I’m not regular at 
anything. I’m too instinctive. 

Loris Gréaud: I never think in terms of art. But I’m constantly obsessed with ideas, which 
sometimes take the form of art, or a medium of art. Meditation is just accelerating the 
process, because when I reach this point of being calm, ideas would just pop up even 
stronger. It makes me think of this quote from Nietzsche: “Welcome you demons!” For 
me, it would be: “Welcome you ideas and obsessions, I accept you all!” I’m in constant 
combustion.

Charlotte Rampling: This is how it should be, as long as it doesn’t drive you crazy or 
depress you. But you’re really young and you seem to be able to control that. You can live 
intelligently like that; you just need to watch out that it’s not going to get you.

Loris Gréaud: Getting older, you get more balanced with this. You start to know yourself.

Charlotte Rampling: You do, and it’s much more comfortable living like that. It’s so 
uncomfortable living on the edge all the time. It doesn’t actually do any good to anything, 
or anyone.  I remember another quote from Nietzsche: “Be careful, lest in casting out your 
demon you exorcise the best thing in you” (The Gay Science, 1882). We can’t live without 
the contrast. It is what your work is about, and what all creative work is about. Not diluting 
anything and keeping that vibration.

Welcome You Demons!
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result may be brutal. But you don’t make things that alienate, despite what some people 
might think. In my opinion, what you manage to do is to incorporate whatever you do into 
the world. Urs Fischer, with whom I worked for his exhibition at the Geffen Contemporary 
at MOCA, in Los Angeles, is like you in that way. There’s a sensuality to his work, too. He 
asked a thousand people to work with clay in a huge room. It was beautiful. Finally, this is 
the purpose of any creation, to make people feel differently about themselves, about what 
they’re looking at and about the group experience that they’re having. 
wwx

Loris Gréaud: I wanted the project at the Louvre and the Centre Pompidou to be really 
inclusive. The two works were at the center of both museums and they were free for the 
viewers. Everybody could access it and have an art experience in front of the work, even 
somebody that didn’t know anything about contemporary creation. The mere fact of seeing 
these people falling, or this sculpture being veiled that would never be unveiled, could start 
a paradigm of questions, which is the very experience of art. Nobody underlined that it had 
also a political content to it: to make this joined show, with free access, in the center of two 
of the biggest museums of the world, where everybody could pass by and have their own 
experience.

Charlotte Rampling: What is the project called?

Loris Gréaud: The title is a sign: [I]. It refers to the column of the packed statue in the 
Louvre and to the black tower in the Centre Pompidou.

Charlotte Rampling: So, you don’t pronounce it. That’s daring. Art normally has its 
explanation. People going to art galleries immediately search for the explanation, after 
having barely looked at the work of art itself.
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המוזיאלית: למערכת  ביחס  מתנהלים  שהם  כפי  ממש   מנגנוניו, 
 פועלים איתה ובתוכה, בעודם מנסים בדרכים שונות לעקוף אותה

.או לסדוק את ההיגיון המנחה אותה

של השחור-לבן  שלו Sculpt בעוד  והאסתטיקה  באדום,   נשטף 
 התבססה על זו של סרטי אימה ומדע בדיוני, השחור-לבן המעט
 כחלחל של »הדוב הנרגן« מעמיק את אווירת המלנכוליה ומעניק
צולם מתי  ברור  לא  לרגעים  ועל-זמנית.  אל-זמנית  איכות   לסרט 
בגשם? אשיר  שיר  של  ה-50  לשנות  שייך:  הוא  תקופה   ולאיזה 
 ?[Kubrick] לשנות ה-60 של אודיסיאה בחלל של סטנלי קובריק
של התגלמות  ומעין  וסופניות,  עתיקות  נראות  לואיזיאנה   ביצות 
 »נוף פסיכוטי« בלשונו של באלארד. חזונו הפסימי של באלארד
 לגבי השתלטות המדע על המין האנושי צובע את תמונות מפעל
 העננים של נאס«א בצבעים קודרים. אם לרגע אפשר היה להתפעל
 מהמופע הטכנולוגי המרשים של אקלים מלאכותי - עננים, סופה,
 ברקים ורעמים, מבול גשם - המשפטים של באלארד בקולה של
הקרקע את  ששומט  ודיסטופי,  הזוי  לטקסט  מתלכדים   רמפלינג 
צוחק, ובכל זאת, הקהל   מתחת להתלהבות מההישג הטכנולוגי. 
 והאור נדלק. הווילונות נפתחים. עננים מתאבכים סביב הבגד של

 .»הדוב הנרגן«. קולה של רמפלינג לוחש-מאיים. וחוזר חלילה

Grumpy Bear, Cloud Factory and Pareidolia: Loris Gréaud Arrives in Tel Aviv - by Ruth Direktor
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התחלה

 .ולסיום – ההתחלה
של בהשתתפותה  מיצג  חנך  אביב  בתל  התערוכה  פתיחת   את 
שהיא הנרגן  הדוב  של  הכחול  בבגד  לבושה  רמפלינג.   שרלוט 
 לובשת בסרט, נעה רמפלינג בנוף ההריסות הפסיכוטי-אפוקליפטי
 של אחורי הקלעים, נתונה למבטיהם של הצופים מבעד לזכוכית
 השקופה. הם הביטו בה והיא בהם, לא תמיד היה ברור מי כלוא
 מאחורי מה, מי מאיים ומי מאוים, מי המופע ומי הקהל, מי מושא
ופסעה הקלעים  מאחורי  יצאה  היא  מסוים  בשלב  מי.  של   המבט 
 יחפה בין הקהל הרב שגדש את הגלריה ואת מסדרונות המוזיאון,
 הלכה למפל האור, הניחה יד על הבגד (הנוסף) של הדוב הנרגן

שמונח שם ופולט ענני אדים, יצאה מהמוזיאון ונעלמה

 שרלוט רמפלינג האמיתית – או, ליתר דיוק, הפרסונה הקולנועית
 שלה, השיקה את התערוכה, נתנה לה את ברכת הדרך, הפיחה
יצאה לגורלה המוזיאלי. האופן שבו  אותה  והשאירה   – חיים   בה 
שבירת התגלמות  היה  הסרט  מתוך  ובקעה  הקלעים   מאחורי 
אלן וודי  של  הסגולה  קהיר  שושנת  נוסח  הקולנועית   האשליה 
[Allen], לאחורי הבמה  שבין  הפער  לביטול  נוספת   ותזכורת 
מאחורי המזמרת  ריינולדס  דבי  של  להופעתה  בדומה   הקלעים, 
התערוכה בגשם.  אשיר  שיר  של  הסיום  בסצנת  הנפתח   המסך 
 »הדוב הנרגן« יצאה לדרך רוויית הפניות לקולנוע, לתיאטרון, למדע
בדיוני, למאגיה, לפלאי הטכנולוגיה ולקללתה, לפלאי הטבע, לתת-
 מודע פרטי וקולקטיבי. אפופה עננים היא רוקמת מול עיננו מעשייה
ללוש יכולה  ומוזרה, באופן שרק האמנות   ישנה-חדשה, מרובדת 
 .מכול החומרים האלה משהו חדש; לעתים בהיר, לעתים מעורפל

Grumpy Bear, Cloud Factory and Pareidolia: Loris Gréaud Arrives in Tel Aviv - by Ruth Direktor
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.מסתורין חדש

נוספת צלילה  מזמנת  בגשם  אשיר  משיר  הגשום  הרחוב   סצנת 
בפריז, אמריקאי  את  מהדהדת  כשהיא  הקולנוע,  תולדות   לתוך 
 ,[Caron] סרטו של וינסנט מינלי בכיכובם של ג’ין קלי ולסלי קרון
ג’ין קלי (1951). בסרטו של מינלי,  כן   שעלה למסכים שנה לפני 
 הוא אמריקאי שחי בפריז, חייל לשעבר שהשתתף בשחרור פריז
 מהכיבוש הגרמני, צייר המאוהב בצרפתייה, ועלילת הסרט כולה
הסרט של  בבסיסו  פריז.  ברחובות  וריקודים  שירים  דרך   נפרסת 
האמנות בין  המתח  גם  שהוא  לאמריקה,  פריז  בין  המתח   עומד 
בכל משתמש  מינלי  (קולנוע).  החדשה  לאמנות  (ציור)   הישנה 
לאחת נחשב  (הסרט  לספק  יכולה  שהוליווד  האמצעים   תחמושת 
 ההפקות היקרות והמושקעות במושגי התקופה),  על מנת להאדיר
הסרט אבל  ה-20,  המאה  סף  של  הצרפתית  הציור  אמנות   את 
 מגלם בסופו של דבר את עליונות המדיום של התמונות הנעות על
לרומנטיקה נפלא  מקום  היא  פריז  הנייחות.  התמונות  מדיום   פני 

  .ולנוסטלגיה, אבל העתיד והכסף שייכים להוליווד

פריזאי כעל  גראו  לוריס  על  לחשוב  אפשר שלא  אי  זה,  רקע   על 
 באמריקה,  צרפתי המגיב בהערצה ובהסתייגות לשני »המפעלים«
 האמריקאיים הגדולים: הוליווד ונאס«א, תעשיית הבידור ותעשיית
של הטקסטים  דרך  מחלחלת  לטכנולוגיה  ביחס  עמדתו   החלל. 
 באלארד, הסופר הבריטי, ואילו הוליווד נוכחת ב«דוב הנרגן« בכמה
 רבדים: בדמותה של רמפלינג, בהפנייה ל«שיר אשיר בגשם«, וגם

 .Sculpt בעצם הגדרתו של הפרויקט כספין-אוף של

 גראו משתמש במפורש במושג הקולנועי »ספין-אוף« בבואו להגדיר
מתערוכות בחלקים  להשתמש  שנטייתו  אף  הנרגן«,  »הדוב   את 
 Cellar»-קודמות שלו הייתה ברורה כבר בעבר. אחד הפרקים ב
Door«, למשל, הפרויקט הגדול שהציג בפאלה דה טוקיו בפריז 
 ב-2008 (תערוכתו השנייה, והפעם הראשונה שהפאלה דה טוקיו
תערוכתו של  שיחזור  היה  אחד),  אמן  של  לתצוגה  כולו   נמסר 
רבים במובנים  הן  שלו  התערוכות  להתחלה.  מהסוף   הראשונה 
חומרים, לתערוכה  מתערוכה  איתם  שגוררים  המשך«,   »סרטי 
 דמויות, שברי רעיונות; חוליות שנולדות זו מתוך זו, ניזונות האחת
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«Rub the human face in 
its own vomit and force 
it to look in the mirror.»

.מתוך זו שקדמה לה וממשיכות אותה

 המקור ההורי של »הדוב הנרגן«, היו ,Sculpt נסיבות הקרנתו של
 יוצאות דופן וגם הן משקפות משהו מהעמדה האמביוולנטית של
 גראו כצרפתי בלוס אנג’לס: הסרט הוקרן באודיטוריום של המוזיאון
 המכיל בימים כתיקונם 600 כיסאות, אך כל המושבים מלבד אחד
 הוסרו וכל הקרנה נועדה לצופה אחד בלבד. הצופה הבודד הוגרל
 מתוך רשימה של אנשים שנרשמו מבעוד יום באתר התערוכה של
 המוזיאון. בהצבתו של צופה יחיד באולם הגדול והריק כפר גראו
אנג’לס, לוס  שבבירתה,  הקולנוע,  תעשיית  של  הכלכלי   בהיגיון 
 התקיימה התערוכה. באופן דווקאי הוא התחייב להיפוך המוחלט

 .של הציווי ההוליוודי: להפסיד כסף, לא להחזיר את ההשקעה

 בעוד הסרט מוקרן במוזיאון בפני קהל של אדם אחד, יצר גראו קשר
 עם האקרים וסמך עליהם שעם תום התערוכה יעלו את הסרט לרשת
 נפתחה באוגוסט Sculpt«« ,2016 ויפיצו אותו ברבים. התערוכה
 אך את הסמכות לקבוע את מועד הנעילה הפקיד גראו בידיה של
 מרים שאמאני, כוהנת הוודו מניו אורלינס המופיעה בסרט. הפנייה
 לכוהנת הוודו בהקשר של סרט קולנוע לא רק הפקיעה מהמוזיאון
 את השליטה על ענייניו, אלא הצביעה על משהו עמוק יותר שקשור
 לאופיו של הקולנוע ומאיר פן עקרוני נוסף ב«דוב הנרגן«: החזרתו
את תיארו  כשצופים  הראשונות,  לשנותיו  הקולנוע  על  השיח   של 
 חוויות הצפייה שלהם במושגים מאגיים טקסיים  ואף מורבידיים.
 כך, למשל, כתב הסופר הרוסי מקסים גורקי על הקרנה ראשונה
לומייר האחים  של  כדבריו,  נע«,  »צילום   שנכח [Lumière] של 
גורקי הצללים«.   נכחתי בממלכת  בלילה  ב-1896: »אתמול   בה 
 מתאר בהשתאות את הדמויות האפורות הנעות בעולם ללא קולות,
 ודיווחו ההיסטורי מביע אימה יותר מאשר התפעלות. למעשה, הוא
 נפעם פחות מההישג הטכנולוגי ויותר מהאופי של הדמויות כרוחות
רוחות, של  לקיומן  אישור  הוא  שהקולנוע  עולה  ומדבריו   רפאים, 
 כמעט כפי שהדוב הנרגן של גראו ממלמל דרך קולה של רמפלינג
מאיימות טכנולוגיות  של  »רוחות  באלארד:  של  מילותיו   .»את 
Sculpt, את השטח  פני  על  מציפים  הנרגן«,  »הדוב   ובעקבותיו 
למאגי. הטכנולוגי  בין  הקולנועי,  המדיום  של  המנוגדים   מאפייניו 
 הם ניזונים מהקולנוע, אבל גם מתבוננים בו מבחוץ ומאירים את
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מפעלים

 את מרכז החלל של נאס«א במיסיסיפי מכנה גראו »מפעל עננים«
 - אוקסימורון מפואר של טכנולוגיה ורומנטיקה, של דבר והיפוכו,
 ולמעשה מושג המאפיין את המשיכה שלו למצבים אמביוולנטיים.
 את החיבה של גראו ל«מפעלים« – אמיתיים ובדויים, אפשר היה
שהציג מהתערוכה  חלק  שהיה  החלומות,  במפעל  כבר   לראות 
 בפאלה דה טוקיו ב-2008, ואשר בדומה למפעל העננים, התיך אף
 הוא את האתר התעשייתי עם המושגים המעורפלים והמתפוגגים

.ביותר

לניפוח אמיתי  מפעל  גראו  הפעיל  ב-2017  בוונציה   בביינאלה 
שבוע סוף  מדי  עשורים.  שישה  נטוש  שעמד  במּוראנֹו,   זכוכית 
התנור מאחורי  זכוכית  מנפחי  עמדו  הביינאלה  חודשי   במהלך 
 הגדול, ניפחו כדורי זכוכית ותלו אותם על התקרה. תחת הכותרת
 »מפעל התווים הלא-מנוגנים« הפיח גראו רוח חיים במפעל נטוש
 ובטכניקה עתיקה דרך מה שנראה כמו »תמונות חיות« מול קהל.
 כדורי הזכוכית נתלו בהתמדה על תקרת מפעל הזכוכית, אך הם
 שבו והתרסקו והפכו לחומר גלם לכדורים חדשים שנופחו ורוסקו
 שוב, במחזוריות סיזיפית. המהלך הזה מאפיין את אופן הפעולה
ולהפקות ומאומצת  מורכבת  לעשייה  עצמו  שמנתב  גראו,   של 
 שאפתניות, שבסופו של דבר מוצאות דרכים לחבל בעצמן, לאיין
 את עצמן. כך, למשל, יום לפני פתיחת התערוכה »מוזיאון התווים
 הלא-מנוגנים« במוזיאון לאמנות עכשווית בדאלאס ב-2015, נכנסו
 לתערוכה שחקנים ופעלולנים ושברו חלק מהיצירות. הקהל שהגיע
 לפתיחה מצא עצמו בתערוכה חדשה אך הרוסה למחצה, מתהלך

.בתוך הצבה ענקית, שנחשפה כשהיא כבר מפורקת למחצה

 ניגודים והפכים מזינים את העשייה האמנותית של גראו מתחילת
בניגוד והם עומדים גם בבסיס »הדוב הנרגן« בתל אביב:   דרכו, 
 למלנכוליות הקשורה בדרך כלל לגשם, זו שהולידה את הזעפנות
 המקושרת לדמותו הכחולה של הדוב הנרגן ואת הגוון הכחול של
 התערוכה, ובניגוד מוחלט לגשם האימתני שנוצר במפעל העננים
- הסצנה ולפסימיות העולה מהטקסטים של באלארד   במיסיסיפי 
גיבור ולאופטימיות.  חיים  אֹודה לשמחת  היא  בגשם   משיר אשיר 
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 הסרט שמגלם ג’ין קלי נפרד בנשיקה מאהובתו על סף ביתה. אין
 מאושר ממנו. יתירה מכך: ההפניה לשיר אשיר בגשם איננה רק
 נדבך במיתולוגיית הגשם שבורא גראו, זוהי הפניה לסרט שמאיר
 את הקולנוע עצמו כמדיום בעל איכויות מנוגדות לכאורה - מבוסס

טכנולוגיה ומאגי בעת ובעונה אחת

אשיר שיר  של  בעלילה  מתקיימת  הקולנוע  של  הזאת   הדואליות 
רקע המעבר מקולנוע על   1927 בהוליווד של   בגשם, הממוקמת 
 אילם לקולנוע מדבר. המצאה טכנולוגית אחת עומדת לייתר המצאה
היפנוטי לסוחף,  הקולנוע  את  ולהפוך  לה,  שקדמה   טכנולוגית 
מגלמים בסרט   - האילם  הקולנוע  כוכבי  יותר.  עוד  קסם   ומהלך 
הייגן וג’ין  קלי  ג’ין  דמויותיהם  את - [Hagen] את  לאבד   עשויים 
 פרנסתם ואת תהילתם, אם לא יתאימו עצמם לדרישות הקולנוע
ג’ין קלי (שמגלמת  המדבר. הגיבורה השלישית היא אהובתו של 
 ומי שמעניקה לשחקנית הראשית את ([Reynolds] דבי ריינולדס
 קולה מאחורי הקלעים, כלומר מי שכישוריה מתאימים לטכנולוגיה
 החדשה ולעתיד הקולנוע. הסרט מסתיים בניצחון הקולנוע המדבר
הגשום ברחוב  המזמר  קלי  ג’ין  של  והריקוד  האהבה,   ובניצחון 
טכנולוגיה ורומנטיקה.  מחזמר  אלה:  שני  את  בדיוק   ממחיש 

.שבוראת את הקסם

 אך שיר אשיר בגשם מחלחל לתת-מודע של »הדוב הנרגן« לא רק
 דרך הרחוב הגשום, אלא גם דרך סצנת הסיום של הסרט, שהיא
 דוגמה מובהקת לרפלקסיביות מתוחכמת מתחת למסווה הקליל של
 המחזמר: על הבמה עומדת לינה, כוכבת הקולנוע האילם שאיננה
שרה, פני  ומעמידה  המדבר,  הסרט  משוכת  את  לעבור   מצליחה 
ואז ושרה במקומה.  עומדת מאחורי הקלעים  ריינולדס  דבי   בעוד 
 ג’ין קלי דואג שהמסך ייפתח ולעיני הקהל נגלית הזמרת האמיתית.
 זוהי ההשפלה המוחלטת של השחקנית בלי הקול (והדמות הרעה
והניצחון המוחלט של הגיבורה הטובה, המזמרת, בעלת  בסרט) 
הקול. פתיחת המסך חושפת את המנגנון שמאחורי הקסם, ובה-
לווילונות של גראו אשר נפתחים יוצרת קסם חדש, בדומה   בעת 
המסך הנרגן«:  »הדוב  של  הקלעים  אחורי  את  ומגלים   בגלריה 
גוש היה  כה  האור. מה שעד  מקור   השקוף, החדרים האחוריים, 
ומיד גם בורא ונגלה,  ומסתורי, נחשף עכשיו   חומר אפל, מוסתר 
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וקוהרנטיים מוארים  חלקים  לסירוגין  חושף  הוא  נושם.   אורגניזם 
לאחורי הצצה  מאפשרות  ופעימותיו  וכאוטיים,  סבוכים   וחלקים 

 .קלעים מודחק ואפל

 הסרט עצמו צולם בשלושה אתרים, שונים מאוד זה מזה, המייצגים
 גם הם סוגים נבדלים של הוויה ושל תודעה: אזור יערות וביצות,
ותרבות. - טבע, מדע  ובהתאמה  ובמת תיאטרון.   מפעל טכנולוגי 
בדרום גאוגרפית  בסמיכות  נמצאים  הראשונים  האתרים   שני 
החלל ומפעל  בלואיזיאנה  הביצות  אורלינס:  ניו  באזור   ארה«ב, 
 בלואיזיאנה הן אזור Bayou]] של נאס«א במיסיסיפי. ביצות באיו
 רווי מים, סבוך ומעלה אדים, מוקף עצים ענקיים, נוף שהוא בעת
 ובעונה אחת בראשיתי ואפוקליפטי. כשהמצלמה של גראו מרחפת
עוצמתי, כמוסת טבע  היא תופשת במבט-על  רחפן,   מעליו בתוך 
 עבות וגם רקוב, שלרגעים נדמה כמו מקור היקום, ולעיתים – כמו
 של [Stennis] סוף העולם. היפוכו הגמור הוא מרכז החלל סטניס
 נאס«א במיסיסיפי, שם מייצרים במלוא העוצמה הטכנולוגית עננים
מנת על  המראתן  אחרי  חלליות  על  גשם  שימטירו   מלאכותיים, 
 לקרר את מנועיהן. המפעל משחרר לשמים כמות עצומה של מימן,
 וזה מוליד עננים אדירים היוצרים סופות ברקים ורעמים ומחוללים
 תופעת טבע מלאכותית לחלוטין אך אפקטיבית מאוד, כאילו הייתה

.אחד מאיתני הטבע בכבודם ובעצמם

 אתר הצילומים השלישי של הסרט הוא במת תיאטרון השאטלה
 בפריז, על רקע  התפאורה ששימשה ב-2015 את הפקת המחזמר
קלי ג’ין  על-פי סרטם של  דונן [Kelly] שיר אשיר בגשם,   וסטנלי 
[Donen] של התפאורה  שוחזרה  בפריז  בתיאטרון   מ-1952. 
 הרחוב הגשום, שם ג’ין קלי רוקד ושר את שיר הנושא של הסרט,
 אחת הסצנות המוכרות והאהובות בקולנוע ההוליוודי הקלאסי. על
בתלבושת רמפלינג  שרלוט  מהלכת  המשוחזרת  התפאורה   רקע 
 הדוב הנרגן המוכתמת בבוץ של ביצות לואיזיאנה, מדקלמת שברי
 טקסטים מספרי מדע בדיוני של ג’יי ג’י באלארד או מראיונות איתו.
 כמעט כל משפט שהיא אומרת, דיסטופי ומאיים ככל שיהיה, גורף

.צחוקים מוקלטים של קהל
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ילדות, זיכרון  מצוירת,  דמות  גראו?  לוריס  של  הנרגן  הדוב   מיהו 
שנבלעת כחולה-מלנכולית  ישות  אחר,  מסרט  שנמלטה   דמות 
פראידוליה של  סמל  ואולי  שממלמלת ,[Pareidolia] בענן,   כפי 
הצופה: אל  הגב  את  מפנה  בעודה  השאטלה  במת  על   רמפלינג 
 »פראידוליה, פראידוליה«. המילה נשמעת בקושי, נבלעת ברחש
אחת את  והמגדיר  חמקמקות  שכולו  ממושג  כמתבקש   הכללי, 
 התופעות המסתוריות של המוח האנושי: נטייתנו לחפש – ולמצוא
 - צורות או תבניות מוכרות בדימויים עמומים כמו פני הירח, קירות
 מערה או עננים. אם נתבונן בעננים במשך זמן מסוים, צורה כלשהי
 מּועדת להופיע בראשנו – פני אדם, חיה, עץ - רק על מנת להיעלם
של ההתמקדות  אחרת.  בצורה  מחדש  ולהופיע  הענן  בתוך   שוב 
 גראו בעננים הופכת את הפראידוליה לאנלוגיה לצפייה באמנות,
התצוגה בחלל  ספציפית  התבוננות  להצעת  יותר,  ממוקד   ובאופן 
 של »הדוב הנרגן«, אשר לובש ופושט צורה, משתנה מול עינינו.
מתמסר שהצופה  כמובן,  בתנאי,  מושלמת,  פראידוליה   זוהי 
 להצעה שהתערוכה מניחה לפתחו: להיסחף עם המראות, הקולות
להתנער כך  ואחר  האמורפית,  בהתרחשות  להיבלע   והתנועות, 
 ממנה על מנת לנסות ולגזור מתוכה צורה ומשמעות ולשוב ולשקוע

 .באי ודאות

מצד עינינו:  מול  מתפרקת  עצמה  ההתבוננות  הצעת  גם   כצפוי, 
ממעש, לבטלה  לבהייה,  שמקושרת  אנושית  פעולה  היש   אחד, 
העננים אחר,  מצד  בעננים?  מהתבוננות  יותר  ולחולמנות   לדמיון 
שכלתני, ממאמץ  כתוצאה  נאס«א  של  במפעל  נוצרו  גראו   של 
הנוספת האירוניה  אבל  וחולמנות.  מבהייה  הגמור  ההיפך   שהוא 
נוצר שם במקרה, כשאנשי נאס«א  היא שמזג האוויר המלאכותי 
 היו ממוקדים במטרה אחרת, ומבלי שציפו מראש להיווצרותם של
 ענני מימן שמתפזר בשמים, כך שהצורה המוגדרת בכל זאת שבה
חוזר ועימה הנמשל: מעשה האמנות  ונבלעת בעננים,   ומתפזרת 

  .למצבו הראשוני, החומק מהגדרה
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עננים

ושייך לי«,  איכפת  »דובוני  מהסדרה  שאול  רמפלינג  שלובשת   הבגד 
כפי (או  הנרגן«  גראו את שמו: »הדוב  לפרויקט של   לדמות שהעניקה 
 שהוא נקרא במקור בסדרת הטלוויזיה »דוב קּוטר«). דובוני איכפת לי
 הגיחו לעולם הילדים בתחילת שנות ה-80 של המאה ה-20 על כרטיסי
 ברכה מצוירים, ובהמשך התגלגלו לסדרת טלוויזיה מונפשת: שורה של
 דובונים חביבים וטובי מזג, שרק אחד מהם, הכחול, זה שעל בטנו כתם
 דמוי ענן וטיפות גשם בצורת לב, חורג מהשורה במזגו הרוטן ומתבלט
 ביכולותיו הטכניות. מאחורי חזותו הזעפנית של המהנדס של החבורה

 .מסתתר, כך יסתבר בסופו של כל פרק, לב זהב

מוזרה, דמות    - בגילומה של שרלוט רמפלינג  הנרגן   דמותו של הדוב 
 מצחיקה ומפחידה, הממלמלת נבואות זעם עתידניות, הופיעה לראשונה
לאמנות ,Sculpt-ב במוזיאון  ב-2016  גראו, שהוקרן   סרטו הקודם של 
אנג’לס לוס  מחוז  בשם (LACMA) של  תערוכה  של  העיקרי   כחלק 
ב בין Sculpt-זה.  שגילמו,  דמויות  של  משורה  אחד  הנרגן  הדוב   היה 
 אבל פרארה ,[Lonsdale] מייקל לונסדייל ,[Dafoe] השאר,  וילם דפו
[Ferrara],  פסקל גרגורי, [Greggory]  בטי קאטרו [Catroux], ולצידם 
  וכוהנת הוודו מרים שאמאני The Residents השתתפו בסרט גם להקת
[Chamani]50 בין  נע  שאורכן  שונות  גרסות  היו  לסרט  אורלינס.   מניו 
 ל-120 דקות, והוא היה בנוי כשילוב בין סרט אימה לסרט מדע בדיוני

  .בעל עלילה מפותלת שמתפצלת לתת-התרחשויות

של לספין-אוף  הנרגן«  »הדוב  הופך  אביב  הגיבור ,Sculpt בתל   והוא 
 הראשי של פרויקט שמורכב מסרט, פיסול, אור, קול ותנועה. גשם ועננים
 במופעיהם השונים מקשרים בין חלקיו השונים של הפרויקט: גשם כמוצר
ועננים אפוקליפטי;  או  בדיוני  רומנטי,  כמופע  גשם   טכנולוגי-עתידני; 
 כמשל לנרטיב חמקמק ולאמורפיּות באשר היא. לוריס גראו ממקם את
 »הדוב הנרגן« בטווח שבין דובוני איכפת לי לג’יי ג’י באלארד, ופורס את
מזה זה  במוזיאון המנותקים  חללים  שני  פני  על   מרכיביו של הפרויקט 
 מבחינה אדריכלית אך משקיפים זה על זה. מתבקש לתאר את הפרויקט
עצמה על  החוזרת  סיפורית-מחזורית  התרחשות  מופע:  של   במושגים 

 .בלופ שאין לו התחלה ואין לו סוף
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 נקודת התחלה אפשרית אחת של המופע היא הסרט המוקרן בגלריה;
 התחלה אפשרית אחרת היא מה שקורה מחוץ לגלריה בסיומו של הסרט;
 התחלה או סוף אחרים עשויים להיות עצם השהייה בגלריה, שגראו הפך
 אותה למיצב פיסולי דמוי מסלול הליכה זוויתי, מעין מסדרון צר וארוך.
 בקצהו המרוחק של המסדרון מוקרן הסרט בשחור-לבן שטוף גוון כחלחל
 המורגש בקושי. קיר החלונות הניצב להקרנה מכוסה וילונות, ואילו בקיר
עשויים והתקרה  הרצפה  הקירות,  ישיבה.  גומחות  משוקעות   שמולו 
 מקשה אחת – ישרת זוויות, לבנה ונקייה, הכלאה של אדריכלות, עיצוב
 ופיסול. הצופים נעים בתוך חלקה האפל אך הגלוי-לעין של הגלריה, בעוד
 חלקה האחורי מואר רק לפרקים, ואז הוא מתגלה כאחורי קלעים שאין
 אליהם גישה, מעין תת-מודע של החלל עצמו או שמא של אותה ישות
 מעורפלת החולשת על הפרויקט ומבעבעת מתחתיו - הדוב הנרגן. בתום
 שבע דקות מסתיימת הקרנת הסרט, הווילונות מוסטים ומבעד לחלונות
רמפלינג שרלוט  לבשה  שאותו  הנרגן,  הדוב  של  הכחול  הבגד   מתגלה 
 בסרט, כשהוא מונח על מעקה מפל האור – האלמנט האדריכלי המרכזי
לשניים:  של מבנה האגף החדש של המוזיאון. מכאן מתפצל התסריט 

.ההתרחשות בתוך הגלריה עצמה, וזו שבמפל האור

על ולהשקיף  הישיבה  בגומחות  לשבת  מוזמנים  בגלריה   הצופים 
פנימה, להשקיף  או  תיאטרון,  תאי  מתוך  כמו  סביבם   המתרחש 
של האחורי  החלל  אל  וידוי,  תאי  או  התייחדות  תאי  מתוך   כמו 
הגלריה כשאחורי  קבועה.  במחזוריות  פעם,  מדי  הנגלה   הגלריה 
באור ומואר  מסנוור  בוהק,  אחד  מרחבים:  שני  נחשפים   מוארים 
או הקמה  של  במצב  קלעים,  אחורי  של  כאוטי  נוף  השני   כחול; 
החלל של  והמוקפד  הסטרילי  ללובן  מוחלט  ניגוד  המנוגד   פירוק, 
 החיצוני ושל החדר האחורי האחר. רחש לחישות בקולה המהפנט
 של רמפלינג מציף את הגלריה והחלל הפיזי מתגלגל להיות מעין
גם את החלל הפתוח של מפל עוטפות  מנטלי. הלחישות   מרחב 
 האור בלב המוזיאון, ואדים דמויי עננים אופפים את הבגד המונח
 על המעקה. כשהלחישות מסתיימות, האדים מתפוגגים, הווילונות
נעלמים, הקלעים  אחורי  שוב,  מוחשכת  הגלריה  ונסגרים,   שבים 

 .הסרט מתחיל מחדש, וחוזר חלילה

 התנודות שעובר חלל התצוגה בין אור לחושך, בין אטימות לשקיפות
 וכמעט דיפוזיות, בין פתוח לסגור, בין גלוי לנסתר ובין נקי לעכור,
 מרחיבות את קיומו הקונקרטי, עד שנדמה שהחלל כולו פועם כמו
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 העתיד הולך להיות פרוור קונפורמיסטי רחב של הנשמה«, ממלמלת«
 גיבורת סרטו של לוריס גראו, לבושה בבגד פרוותי מוכתם בבוץ, פוסעת
 הלוך ושוב על במת תיאטרון. היא ממשיכה ומסננת בטון שנע בין ציני
 למתגרה או זדוני: »מדע הוא הפורנוגרפיה המושלמת«. צחוק ומחיאות
על נוכחותה  את  והופכים  דבריה  את  מלווים  קהל  של  מוקלטים   כפיים 
לצחוק, ממשיך  נראה  הבלתי  הקהל  מצמרר.  סטנד-אפ  למופע   הבמה 
 ואילו היא ממשיכה לדקלם משפטים קצרים, מעוררי חלחלה: »בני אדם
»כיום או  לעולם«,  אליהם  לחדור  נוכל  שלא  ענקיים  במוסדות   מוקפים 
ציטוטים ועוד,  ועוד  מלאכותית«,  להיראות  צריכה  המציאות   אפילו 
 ממשנתו הפסימית של ג’יי ג’י באלארד על עתידה של האנושות בעידן
 שבו הטכנולוגיה תשתלט על חיינו. הצחוק המוקלט לא רק שאינו מפיג
 את המתח אלא להיפך, הוא מגביר את האימה. האיפור הכבד על פניה
 של הדמות בבגד הפרווה המגושם, עם האף המוקיוני, מסגיר לרגעים
היינו לא  מראש  יודעים  היינו  שאלמלא  ייתכן  אבל  מוכרים,  פנים   תווי 
 מזהים אותה: השחקנית המגלמת את הדמות הגרוטסקית היא לא אחרת
 מאשר שרלוט רמפלינג. האם אבק הכוכבים מפזר במעט את האווירה
 האפוקליפטית השורה על הסרט? או  העובדה שרמפלינג מגלמת דמות

.מצוירת מסדרת ילדים? ובכן, רק במעט

 עיגמ וארג סירול :הילודיארפו םיננע לעפמ ,ןגרנ בוד
ביבא לתל

רוטקריד יתור
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 הדוב הנרגן« היא תערוכת יחיד ראשונה בישראל של לוריס גראו, מהבולטים«
 באמני הדור הצעיר בצרפת. גראו ביקר לראשונה במוזיאון תל אביב לאמנות
 ב-2015, ומאז נרקם בינו לבין המוזיאון קשר מתמשך, שהוביל לקיומה של

 .התערוכה

ב הראשונה  תערוכתו  יצירתו Le Plateau-מאז  היום,  ועד  ב-2005   בפריז 
המשלבים ושאפתניים,  מורכבים  גדולים,  בפרויקטים  מאופיינת  גראו   של 
 קולנוע, מוזיקה, פרפורמנס, אובייקטים פיסוליים, תאורה וזיקה עמוקה למדע
אביב תל  במוזיאון  התערוכה  את  גם  מאפיינים  אלה  אלמנטים   ולטכנולוגיה. 
קצר, סרט   – השונים  מרכיביה  המוזיאון.  לחללי  במיוחד  שנוצרה   לאמנות, 
 פיסול, תאורה, קול ותנועה – פועלים בתיאום ויוצרים יחד התרחשות סיפורית
עמיר: והרטה  שמואל  ע«ש  בבניין  חללים  בשני  במקביל  המוצגת   מחזורית, 

.בגלריה 3 (אגף אניאס ובני שטינמץ לאדריכלות ועיצוב) ובמפל האור
 

 שישה אמנים יצרו מאז 2013 מיצבים מיוחדים עבור מפל האור, ולוריס גראו
 הוא האמן השביעי המציג בחלל האדריכלי-הפיסולי המאתגר הזה. בתערוכה
 זו, לראשונה, הפרויקט במפל האור מחובר לתצוגה בגלריה נוספת והתצוגה

 .מערבת קול והתרחשות דינמית
 ברצוני להודות מעומק הלב ללוריס גראו על נכונותו להציג במוזיאון תל אביב
 לאמנות ועל העבודה המרתקת שיצר לחללי המוזיאון; עבודה הניזונה משכבות

.שונות של תרבות ומדע ומשלבת בצורה פואטית טכנולוגיה ומאגיה

 גורמים שונים היו מעורבים בהקמת התערוכה וברצוני להודות לכולם. בראש
 ובראשונה לג’יל וג’יי ברנסטין, על תמיכתכם המתמשכת בפרויקטים של מפל
 האור. התערוכה התאפשרה הודות לתמיכתם הנדיבה של הידידים הצרפתים
 התערוכה .(FSJU) של מוזיאון תל אביב לאמנות ושל הקרן היהודית-צרפתית
הנדיבה לתמיכתם  זכתה  והיא   2018 ישראל-צרפת  עונת  במסגרת   מוצגת 
ומשרד החוץ הישראלי.  של המכון הצרפתי בפריז, המכון הצרפתי בישראל 
 לכולם נתונה תודתי. תודה מיוחדת לז’קלין פרידמן, העומדת בראש הידידים
וסיועם תמיכתם  על  כהן,  ולפיליפ  לאמנות,  אביב  תל  מוזיאון  של   הצרפתים 
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 הנדיב שאיפשר את מימושו של פרויקט זה. אנו רואים בהם ידידי אמת של

.המוזיאון
 

יוצאת לפועל ללא מעורבותם של אנשים רבים בשלבי  התערוכה לא הייתה 
 ההפקה השונים. תודה חמה שלוחה לסטודיו של לוריס גראו בפריז ובמיוחד
שלביו. בכל  הפרויקט  את  במסירות  שליוותה  הסטודיו,  מנהלת  פרו,   למרין 
בפרפורמנס הנרגן«  »הדוב  את  שגילמה  רמפלינג,  לשרלוט  מיוחדת   תודה 

.בלתי נשכח בערב הפתיחה של התערוכה
והרעיונות ידיו הטובות  ופרט:  נוכח בתערוכה בכל פרט   צביקה קפלן מטוקן 
הדיגיטלי לתפעול הצד  רוני שובינסקי אחראי  רב.  לעזר  היו   היצירתיים שלו 
על לשניהם  להודות  ברצוני  התערוכה.  של  המתוחכם  המנגנון   ולתיאום 

.מחויבותם לפרויקט ותרומתם הרבה למימושו
 

דורון ולמימושה:  התערוכה  להקמת  תרמו  אשר  המוזיאון,  אנשי  לכל   תודות 
 רבינא, האוצר הראשי; רותי דירקטור, אוצרת התערוכה; גלית לנדאו אפשטיין,
ירושלמי, איריס  אוצרות;  אגף שירותי  רדובן, מנהל  לאוצרת; רפאל   העוזרת 

.רכזת אגף שירותי אוצרות; ומוריאל גולדשטיין ממחלקת קשרי חוץ

 תודה לכל מי שהיה מעורב בהפקת הקטלוג היפה: סטודיו מינסק מפריז שעיצב
 את הקטלוג ומגן חלוץ שתמך בגרסתו העברית; אורנה יהודיוף שערכה את

.הנוסח העברי של הטקסטים וטליה הלקין שתרגמה אותם לאנגלית

ואדנל ןזוס
9 תיל«כנמ
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