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ס: אתה אמן ייחודי בנוף המקומי. יש בך משהו טראנס- דורי. פעלת כבר בתחילת שנות ה 80 אבל עבודתך קיבלה תוקף והשפעה בעשור האחרון ובעבודתם של אמנים צעירים ממך - בוא נדבר קצת על העבודות המוקדמות שלך.

ב: תערוכת היחיד הראשונה שעשיתי הייתה בגלריה שלוש ב82'. אפשר להגיד שהיתה שם השפעה גרשוני.  אלה היו עבודות אבסטרקטיות שהיה בהן שילוב של דו-מימד של ציור אקספרסיבי, עם שילוב של אלמנטים מפלסטיק, שאריות של בתי חרושת לפלסטיק. זו הייתה אקספרסיה שלי ואקספרסיה מין המוכן, שיש בה מקריות, סוג של  רדי-מייד.

ס: מתי סיימת את הלימודים שלך?

ב: למדתי במכון אבני וסיימתי ב82'.  אבני היה מקום אוטיסטי , למדנו ציור בצורה יסודית, ובאופנים מסורתיים. כך למשל החלטתי לקחת רק רישום במשך שנה שלמה. 30 שעות רישום בשבוע .חד רישום אקדמי, מצד אחד ציור קלאסי ומצד שני למדתי אצל וכסלר זו השפעה אימפרסוניסטית חזקה. מורה חשוב אחר  היה חיים קיווה,  שהיה היחיד שם שהייתה לו אוריאנטציה למשהו יותר עכשווי. הוא היה החלון היחידי באבני החוצה. הוא האיש היחידי שם שהעמיד גם שאלות הקשורות בזמן.  בשנה האחרונה למדתי איתו והוא היה היחיד שהפנה לגלריות ולעולם שבחוץ. הוא דיבר על ההיסטוריה של האמנות ועל רפרנטים מחוץ לקירות של אבני ואופקים חדשים. ידענו שיש מדרשה, שהשרלטנים של המדרשה לא יודעים לצייר אז הם עושים אמנות קונספטואלית – זו הייתה הגישה.

ס: ולבד לא היית מעורה, לא ידעת מה קורה?

ב: אני זוכר את  גלריה גורדון, והגלריה של נעמי גבעון בנתן החכם. ראיתי דברים ואהבתי אבל אני לא חושב שהבנתי עד הסוף. אני יכול להגיד שהלכתי שבי אחרי האסטתיקה של הדברים, לא הבנתי את  המהלך שעשתה האמנות בשנות השמונים או תחילת שנות התשעים, לא בצורה עמוקה.


ס: אבל יש לך תערוכה בגלריה שלוש.

ב: אוקיי. תערוכה בגלריה, ורפי לביא בא וכתב ביקורת על הבלטות של הגלריה., זו הייתה תערוכת הפתיחה של   הגלריה והוא כתב בעיקר על הבלטות. אין לי שום האשמה כלפיו. אם הייתי צריך לכתוב היום על התערוכה הזאת לא יודע אם הייתי מתייחס לזה אחרת. זה סוג של ביקורת שמשהו נכנס לגלריה וכותב על הבלטות. 

ס:  באותם שנים כבר לימדת?

ב: לימדתי בתיכון "תלמה-ילין"  ובבית הספר הגבוה לציור "קלישר". תלמידים שלי התבגרו  תלמידים שלי והפכו לאמנים . עבדתי במקלט של העיריה. עבדתי כמו חמור. ציירתי, עשיתי פיסול. הצגתי מעט מאוד.הרגשתי כמו משה שלוקח את העם אל הארץ המובטחת ונשאר בחוץ.
 השנוי הדרמטי היה כשהלכתי לסמינר לאוצרות וביקורת  של אריאלה אזולאי בקאמרה אובסקורה  ב95. 
הייתי כבר בן 40. הייתה לי שנת שבתון ובאותה תקופה נפתח הסמינר וזה סיקרן אותי. פגשנו את קטרין דוד שאצרה אז את הדוקומנטה, וייטירי דה דוב, שכתב על דושאן וקאנט ועל ג'ף וול. פגשנו מרצים מצוינים במגוון גדול של נושאים. שם הבנתי שתנאי לעשיה  אמנותית הוא שתהיה לך נקודת מבט חצונית על התרבות. קודם כל כאדם. לפני שאתה עושה אמנות.
 יש לי ספר של ג'ימי דורהם  אמן אמריקאי אינדיאני שלמד אמנות בשוויץ. הוא אומר שאם הוא לא היה הולך ללמוד אמנות הוא היה נשאר אינדיאני שעומד בצומת ומוכר מזכרות לתיירים.
באיזשהו מקום אני מזדהה איתו. בלי הסמינר, בלי להבין משהו לעומק, הייתי מלמד ואולי מציג משהו פה ושם. אבל אני לא חושב שהייתי מצליח לעשות עם עצמי משהו משמעותי.

ס: מה בדיוק נתנו לך הלמודים בסמינר?

ב: הוא עזר לי לפתח נקודת מבט אישית, להבין את המהלך התרבותי שאני חלק ממנו.  להבין את הזמן שלי.  את המקום ממנו אמנות יוצאת. לפתח אמות מידה לשיפוט. האמנות היא רק התוצאה של זה. בסמינר לא למדנו אמנות. אלו היו לימודי תרבות במובן הרחב וזה נדבק לאמנות רק מאוחר יותר. את זה. הייתי צריך עוד פוש של לימודים, עוד משהו מבחוץ אבל לא עשיתי את זה, לא הבנתי את זה  עד הלימודים בקמרה.
 משם יצא המודל של לימודי תואר שני. עשיתי את התהליך הקלאסי של לימודי תואר שני. של מועד ב'. 

ס: הקשר שלך מקולנוע התחיל שם?

ב: קולנוע זה חזרה לסוף שנות השבעים. אחרי שזרקו אותי בכתה י' מבית הספר בחולון הגעתי לאנקורי. היה שם חוג קולנוע עם ז'ק קטמור. זה היה מפגש מאוד חשוב. הוא היה אולי הבמאי הכי רדיקלי בקולנוע הישראלי. הוא לקח אותנו לחדר עריכה ,דיבר על יסודות של קולנוע והראה לנו סרטים של גודאר.  ב72. מי ראה פה  גודאר ?.
נגלה אלי מישהו  שהראה שיש קלונוע מעבר להוליווד ולמערבונים איטלקיים. גל חדש צרפתי, משהו אחר, והוא היה גשר לכל זה. וגם דמות שלא ממש קשורה לחברה. מישהו שמעיז להיות שונה. ויחד עם זה עשיתי מנוי לסינמטק. מספר המנוי הראשון שלי לסינימטק היה בן 2 ספרות.

ס:ובעקבות זה נעשית פריק של קולנוע, אחרי זה הלכת ללמוד אמנות. במשך יותר מחמש עשרה שנה לא נוצר קליק עם וידאו?

ב: החשיפה לוידאו הייתה מאוד מצומצמת. ו במוזיאון תל-אביב הקרינו מדי פעם ערבים של וידיאו ובגלריות מעט מאוד. אנחנו מדברים על שנות השמונים ואני חושב שעוד באמצע שנות התשעים עוד היינו מדברים על מחתרת הוידאו. 

ס: מתי הבנת שמדיום הנכון בשבילך, כאוהב קולנוע, זה הוידאו?

ב: הוידאו בא אלי. בתלמה-ילין התקבלה תרומה של מחשבים וחיפשו מישהו שמוכן ללמוד לעבוד על מחשב עריכה חדש. זו הייתה הזדמנות להתחבר לתשוקה ישנה. קיץ שלם עבדתי על התוכנה. צריך היה לחשוב איך לשלב את זה בהוראה. ניגשתי לדורון סולומונס  וגיא בן נר שכבר לימדו וידאו במדרשה והצעתי שנעשה חוג אחרי הצהריים ביחד. מתוך החוג הזה התגבשה תכנית הלימודים.

ס: ומאיפה מגיע הידע שלך?

ב: ידעתי משהו על עריכה וקולנוע והמחויבות חייבה אותי להרחיב את הידע על וידאו. הפעם הראשונה שהתחברתי לזה הייתה כשעזרתי לגיא עם "המערוך". אני אוהב את איך שזה ערוך, יש בזה משהו מגומגם ובוסרי, גם בצילום וגם בעריכה. זו הייתה התנסות חשובה הן עבורי והן עבור גיא שמפלרטט שם לראשונה עם הקולנוע. והיה שם תלמיד בשם בן הגרי, שהתחיל לעשות סרטים על היטלר. זה יפה כי בן היום הוא סטודנט במדרשה ויש לו חלק חשוב. הוא הגיש לי משהו. העניין שלי עם היטלר התחיל שנים קודם  הדמות שלו תמיד ענינה אותי. הדחף הראשון שלי כשראיתי את סרטי הארכיון שבן אסף, היה שצריך לעשות מזה צ'אפלין. העבודה הראשונה היא "מאה פעימות"  בה רואים את היטלר מאונן. לקחתי חומרים של בן מהמחשב ושכפלתי חצי שניה מתוך שוט בו הוא מכניס את היד לכיס להוציא מטפחת.


ס: וגם גיא ודורון היו תלמידים שלך בתלמה.

ב: זה נכון, אבל בנתיים למדתי מגיא פי עשר ממה שלימדתי אותו אי פעם. גם ההשפעה של דורון על העבודות הראשונות היא השפעה מאוד משמעותית. הגעתי לוידיאו דרך תלמידים ואני חייב לציין שאני לא מרגיש נוח לכנות אותם תלמידים שלי. זה לא נראה לי נכון. הייתי תחנה בדרך שלהם ואת המשמעות שלה אי אפשר למדוד.

ס: היית אומר שיש לך איזה עשור מבוזבז?

ב: אני מניח שבאיזשהו מקום הייתי גם מתוסכל. היו רגעים שכבר לא האמנתי שמשהו יצא החוצה. הרבה דברים לא יצאו החוצה. כמו היציקה של השטיח מה"חדר של צייד הנאצים"  שיהיה עכשיו בתערוכה. זו עבודה שבראש שלי היא קיימת כבר שלוש-ארבע שנים. אם לא הייתה תערוכה היא לא  הייתה רואה אור . לאורך השנים היו הרבה עבודות שלא יוצרו כי לא היה טעם. כך היה הסיפור של  ה"אריה ארוך", סיפרתי לגיא על הרעיון והוא התלהב וייצר תערוכה סביב העבודה הזאת. " הזיקפה באמנות הישראלית" בגלריה של המדרשה בתל אביב. אני לא בטוח שהייתי מייצר אותה בלי הדחיפה של גיא. מצד אחד עבדתי ואני לא רואה מצב שהייתי מפסיק לעשות אמנות אבל כבר לא היה לי אנרגיות בשביל להוציא כל דבר החוצה.

ס: בא נחזור אל העבודות שעוסקות בהיטלר.

ב: התחלנו לדבר על מאה פעימות. העבודה בנויה כמו אקורדיון שנפתח ואז מתפתח מוטיב חוזר בתוכה. יש חשיבות לדקה הזאת להשהיה.  היטלר מכניס את היד לכיס ומוציא מאה פעימות ואחר כך הוא מנגב את הזיעה, אז גם יש בזה אולי אתנחתא קומית. הייתי בקשר עם אריאלה אזולאי  בתקופה בה עבדה על "מלאך ההיסטוריה" והיא לקחה כמה עבודות לתערוכה. זו הייתה היציאה המשמעותית הראשונה. 

ס: כמה עבודות היטלר יש לך?

ב: שבעה.
 
ס מתי עלה הרעיון של השטיח  שאתה מציג כאן בתערוכה?

ב: אני חושב שהוא בן שלש או ארבע שנים. הייתה הפאזה של ההיטלרים והרגשתי שמיציתי. השתתפתי בכמה בתערוכות שעסקו בשמוש בדומיים נאצים. "מלאך ההיסטוריה" במוזיאון הרצליה  ו" Mirorring Evil" ב Jewish Museum  בניו יורק  שם קיבלתי תגובות יפות, לא בארץ אבל בחוץ. ואחר כך  " wonderyears"  בברלין שממנו נולד פרק על העבודות בספר של ג'יין ריי על "טרור והנשגב באמנות ובתיאוריה". הוא כאילו עשה איזה סיכום.
וכך המחשבה על השטיח מחכה כמה שנים לרגע בו הבנתי את החיבור של העסוק בהיטלר לעבודות האחרונות .

ס: ואז המשכת לוידיואים האחרים?

ב: כן, עשיתי את " גורדון", וכמה סרטים עם מיקי קרצמן, שהדיאלוג אתו חשוב לי מאוד.  מה שעלה אל פני השטח זו השפעה של פול מקארטי . הטרילוגיה מתחילה להתבשל שם.

ס: בוא נעשה איזו מקבילה היסטורית. עברת מהשואה אל המקורות התרבותיים הישראלים.

ב: גדלתי בחולון. למדתי בבית ספר יסודי בו  רוב התלמידים היו מעדות המזרח והתביישתי במוצא האשכנזי שלי. ווזווז היה שם גנאי. באותו זמן לא תפסתי את זה כאפליה גזעית. לא יכולתי לחשוב במונחים של אפליה שמופנית אליי, אני האשכנזי, אני הזכר הלבן. אני נושא את כל האחריות על גורלי אני לא יכול להאשים אף אחד. עברו הרבה שנים עד שהבנתי, שיש הפליה הפוכה.  

ס: זה סוג של" פוליטקלי קורקט" של שנות השמונים?

ב: כן, ישר אתה מרגיש את כל האשמה. והם צודקים. דפקו אותם. מפא"יניקים דפקו אותם, אשכנזים דפקו אותם. אבל צריך להיזהר מזה. במי מדובר? הייתה שכבה של אשכנזים שישבו בעמדות הכח. כל ההיסטוריה היא כזו. מהשיח הפמינסטי יכול להשתמע שנשים קופחו במשך ההיסטוריה וכל הגברים ישבו בפאבים וראו כדורגל? לא, הם עבדו כמו חמורים במכרות. כמה אנשים באמת הצליחו לממש את עצמם? יש שכבה מאוד קטנה וכולם גברים באמת אבל לא כל הגברים צריכים לתת את הדין. רוב האשכנזים אכלו פה חרא כמו המזרחים רק שלא היה להם את מי להאשים. אני מסתכל על ההורים שלי, על סבים שלי, אנשים שעבדו קשה כל החיים ולא קיבלו שום דבר בחינם. הם  באו הנה לארץ בשנות העשרים – לא היה פה כלום, הם עבדו קשה בשביל כל מה שהיה להם.

ס: אז אם זה נכון שבמקרה הזה חיברת את הנושא של היטלר לאתוס הארץ ישראלי, הציוני, המזרחי. 

ב: ברור. יש אידיאולוגיה שמיוצרת פה. אם אנחנו מדברים על קולנוע, אז זה סרטי בורקס, זה הגשש החיוור. דר' ליכטיג בר-זוהר בשבילי זה המודל, זה האשכנזי האינטליגנט, החוכמולוג, הפלסף, זה שיש לו ידע עודף, ידע שאין לו שום ישום בחיים. דוקטור למחול.  הנה, מה עשית עם הידע שלך, איזה ערך היה לו? ברגע המבחן מול הנאצים? אז זה הידע של האשכנזי הלפלף. ולמזרחי יש  את ניסיון החיים, את הסטריט-וויז. האשכנזי הוא סוחב על עצמו את השואה, כי השואה היא העדות לכישלון שלו, הוא שהלך כצאן לטבח.

ס: יש לך סיפור משפחתי של שואה?

ב: לא, כולם עלו לארץ בשנות העשרים. 

ס: בעצם זה נכון לקרוא את העבודות של היטלר כמקור כשורש  הקיפוח העדתי?

ב: התערוכה בנויה כך – יש שלוש עבודות שעוסקות  בין היתר באשכנזיות, והיטלר הוא המפץ הגדול.
 הרגע של השואה הוא  הרגע שבו נוצר האשכנזי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. 

ס: דווקא האשכנזים המצליחים והמפא"יניקים ואלה זה אלו שהיו פה לפני השואה.

ב: כן, אבל השואה מחקה את זה.  אבא שלי והחברים שלו הקימו מדינה כשהיו בני שבע עשרה, זה שיא חייהם . מעט מאוד המשיכו ללמוד. אבא שלי הלך לשב"כ . אני חושב שזה היה מין הדהוד של הפלמ"ח. 
האתוס של הפלמ"ח הגיע לשיאו במלחמת ששת הימים ושקע בבת אחת אחרי מלחמת יום כפור. יחד איתו הוא הטביע את הדימוי האשכנזי.  תנועות המחאה המיזרחיות צומחות רק אז.
הייתי עם תלמידים שלי באושוויץ. מסע שחלק ממנו הוא ההפרדה בין הישראלי של היום ובין היהודי הגלותי. אנחנו תוקעים שם דגל על חורבות המשרפות. זה טקס בו אנחנו מתנערים מהיהודי הגלותי. נראה לנו שהתגברנו על הפגם הגנטי. אבל הכישלון נשאר שם. והשואה היא עדות לכישלון.  הרבה דברים שקשורים לשואה לא עובדו פה, האחריות של היהודים לאנטישמיות. לא לשואה. אין שוני בין היחס שלנו לדתיים פה ליחס של האנטישמים ליהודים בגולה. יש ישראלים שאוהבים את הארץ או את השפה, אבל אף אחד לא אוהב את העם, אנחנו לא אוהבים את עצמנו,  אנחנו תופסים את עצמנו כעם מחורבן ומתפלאים למה יש אנטישמיות. אנחנו לא חושבים איך אנחנו מתנהגים כזרים בין הגויים. 

ס: אוקיי, בוא נחזור לתערוכה. אתה אומר שהיטלר הוא  המפץ הגדול.

ב: התערוכה תתחיל ב "חדר של צייד הנאצים", שיהיה בו שטיח י מעור של היטלר, עדות לניצחון. ויהיו ציורים של צלבי קרס, מעין שאריות של הציור המופשט, אובייקטים בזויים. אין מקום היום לציור כזה ואין מקום לצייר את הדימוי הזה. הייתי רוצה שזה יהיה דימוי מבלבל. מצד אחד העיסוק בדימוי שאין טעם לצייר אותו, ומצד שני הייתי מאוד רוצה שיהיה בו יופי חושי. פיתוי.
אני רואה את הציורים האלה כאובייקטים בזויים. מיותרים. זה ציור שהוא כביכול לא לגמרי מושגי. פעולה מיותרת  שמחכה צייר מופשט שמנסה לצייר משהו ולהגיע לשלמות. מה משמעות השלמות כשמדובר בדמוי הזה ?

ס: פה אתה סוגר עוד פעם את המעגל עם עשר השנים שציירת לשווא והרגשת כשלון. הביטול האולטימטיבי של הציור זה לצייר סוואסטיקות?

ב: בדיוק, זה ציור ולא ציור בו זמנית. זה היה בשבילי תירוץ לחזור לאהבה לציור ובו זמנית לבעייתיות של הפעולה הזו. זה נראה כמו ציור שאתה יכול לשים בסלון, אתה לא יכול לשים ציור כזה בסלון, הוא אובייקט מיותר, צריך לזרוק אותם אחרי התערוכה. גם בפסל הייתי רוצה שתהיה אכזבה מסוימת, שהוא יהיה סוג של כשלון כפסל, כי היטלר פתאום יהיה קטן מדי, עם זין קטן. חסר צבע,לא הרואי. 



ס: הוא לא ככה על הבטן כמו הדובים?

ב: הוא על הבטן כמו הדובים. הוא דימוי של אדם כפני שטח.  אבל נותר  משהו אנושי. במוות שלו.

ס: אז זה הנצחון, זה הדגל באושוויץ.

ב: אשליה של נצחון. יהיה משהו פתטי בחדר הזה, גם ביחס לחלל, שלושה ציורים בחלל, אולי ארבעה. הם לא יהיו תלויים בסדרות כמו ציור מודרניסטי. יותר כמו ציור בבית. אני רוצה תחושה של ריק ואכזבה בחלל, ניצחון פתטי.

ס: אוקיי. ואז אנחנו ממשיכים.

ב: מהמקום הזה אנחנו ממשיכים במעגלים. אני מקווה שהתערוכה תיתן פרספקטיבה אחרת לסרטים שהצגתי כבר קודם. שמשהו יקרה בצפיה בהם יחד. החלל העליון לגבי הוא מעין בית מפורק . יהיו גם הצילומים שמהווים מעין אלבום משפחתי בדוי שלי ושל הבובה.ביחד וגם צילומים של בית. של טבע דומם.

ס: בובה של עצמך?

ב: כן. וטבע דומם, שאמא שלי מסדרת בבית שלה , פרחים או פינות בבית שהם סוג של טבע דומם עם איקונוגרפיה  לכל מיני מקומות שקשורים למשפחה ולתרבות.

ס: אז יש לנו את "גפילטע-פיש" את "הבשורה" ואת "עד מתי"? ואלה שלושת העבודות המרכזיות שבעצם העיסוק  עם הבובה .... יש פה איזה חיבור לאתוס .. לאוננות, העבודה היא מין פרברסיה כזו שאתה מוליד את עצמך, מה אתה בורא ב"בשורה"?

ב: משבט לעצמי ילד.


ס: אתה מייצר את עצמך עוד פעם ולא מייצר שום דבר חדש.

ב: זה סוג של תקיעות. כמו ב"לופ" כשאני עושה  שריר. זו עבודה עם מסכה של היטלר בה אני כלוא תוך תנועה מאיימת אל הצופה. זה לופ אינסופי, לופ קולנועי מושלם. אתה תפוס בתוך פעולה ואתה לא יכול להחלץ ממנה. אובססיבי.  המקור הוא האגדה של פסח שם נאמר: "בכל דור קמו עלינו לכלותנו", בכל דור יבוא איזה היטלר ואם אין אתה תייצר אותו. מושג ה"חזרה" קיים אצל לאקאן, זה אחד מהארבע עקרונות של הפסיכואנליזה. אתה תקוע בתוך דפוס. אינך זוכר שכבר עשית אותו ולא שוכח איך לעשות אותו. הבובה היא אחד מהלופים.  גם להיטלר יש הקשר לאקאניני.  מה שלאקאן מכנה  "שם האב", היטלר הוא גם האב. האב הוא שניים. מצד אחד הוא מייצג את השפיות הטוטאלית ומצד שני הוא האב הקדמון, האב שלפני החוק של גילוי עריות, האבא המפלצת. במובן הזה אני חושב שבתרבות הישראלית היטלר הוא גם דמות אב, הוא מייצג את האב המפלצת. הוא גם נחמה כי אנחנו חשבים שלעולם לא נהיה  כזאת מפלצת לא נגיע עד כדי כך.
. גם "גפילטע פיש" עובד בכמה רמות. היחס בין ילד לאמא שמספרת על המסורת המשפחתית, על איך המתכון הזה מתגלגל מתוך המסורת המשפחתית. הרגע האחרון במסורת זה הגפילטע פיש שעוד מעט יעלם מהעולם, חיבור אחרון לאשכנזיות, אבל הוא גם נורמן מ "פסיכו" של היצ'קוק שמדבר לתוך את הקול של אמא שלו. וזו גם אמא שמצד אחד מטפלת ודואגת למשפחה וגם עושה דברים מאוד אלימים.
אז אלה המעגלים של המשפחה שמייצרת את עצמה ושל עצמי בכל התפקידים .

ס: וגם ההתעסקות בדג כאובייקט פאלי, וקונוטציות של סירוס.

ב: ברור, אז זו האם. וגם הסיפור של הראשים. הראש שלי ואת הראש של אמא שלי שאינו מופיע בסרט והראש של הדג והראש של הבובה.

ס: וזהר ארגוב, הזמר הספרדי המיטולוגי ששר את שירו ובעצם מדבב אותך ב"עד מתי"  הוא האבא הספרדי?

ב: יכול להיות. תראה, האשכנזים נתפסים כמי שלא יודעים לבטא רגשות, אתה צריך להיות פרא אציל כדי חזור אל הרגש. זהר ארגוב הוא גם הפרא האציל. אני משתמש בו כדי לדבר את הבדידות. אבל מי שכותב לו את הטקסט  זה עוזי חיטמן – הפולני. כמו בבושקות, אנחנו נעוצים אחד בתוך השני. 

ס: אז יש לנו בעצם סיפורי אבהות סמויים. 

ב: גם. יש יותר מציר קריאה אחד. אלו סיפורים שונים אבל הם גם ספור אחד. יש להם פנים שונות. 
"הבשורה" מתחיל מזיכרון. הקול הזה שאני עושה זה קול שהייתי עושה בתור ילד, כך הייתי מרדים את עצמי.

ס: ככה מרדימים ילדים עד היום.

ב: אני חושב שזה זיכרון מהרחם. אתה בתוך הרחם וההורים שוכבים והילד מרגיש את הטלטולים האלה. ואז הניסיון לחזור לטלטול הזה. הגוף של אמא עובר משהו והילד מרגיש את זה. בשבילי הסרט הזה הוא  זיכרון מהרחם.

ס: כאילו העולם המושלם שבו אבא ואמא אוהבים ואתה באמצע.

ב: כן, אבל גם העולם שבו החוץ נכנס פנימה. כל הדמויות שמופיעות אחר כך  הן דמויות מהשילוש האדיפלי. אבא אמא ילד.

ס: אבל אתה האמא?

ב: אני האבא והאמא והילד, זה חלום ובחלום כל הדמויות זה אני. לא דיברנו על זה אבל זה כמו בויריאציה שעשיתי על "כלב אנדלוזי" של סלוודור דאלי ולואיס בונואל. זה סרט אילם שמתאר חלום. אני מתפקד שם כמו פרזיט על החלום שלהם וברור שכל הדמויות זה אני. זה קשור לדיבור על המשפחה. זה סרט שמדבר על המשפחה ועל הסירוס, אלו שני סרטים של חלומות. זה גם ספור על הווצרות המנגנון הדואלי של תשוקה ואשמה.

ס: העניין הוא שאף אחד לא רואה ואתה כן ולכן אתה מרגיש אשם.

ב: ברור, האשמה מאוד מרכזית כאן ואני מחזיר את זה רגע ללאקאן.

אחת הטענות הרדיקליות שלן היא שהלא מודע נמצא בחוץ. אנחנו מתייחסים ללא מודע כישות פנימית ולאקאן טוען שהלא מודע הוא ישות חיצונית, האשמה היא דוגמא לזה, כי האשמה באה מהלא מודע, אשמה, מצפון, הם רק בהתייחסות שלך לתרבות.  תחשוב על אדם שיושב מול מכונת אמת. הוא רוצה לשמור על עצמו, אבל יש בו שניים. הוא שומר על האינטרס שלו, אבל ללא מודע יש אינטרס אחר, תרבותי. הלא מודע מסגיר אותו כי האינטרס שלו מוסרי. תרבותי. לא אנוכי. ללאקאן יש סיפור שנראה לי חשוב בעניין הזה. אני מעוות אותו כדי לפשט את הרעיון שעומד מאחריו. לאקאן מספר כך:"אני ישן ויש דפיקה בדלת. אני חולם שיש דפיקה בדלת ומתעורר."   הוא שואל את עצמו לאיזה צורך ה"לא מודע" נתן לו את החלום? והתשובה היא "כדי שלא אבהל, כדי שאתעורר בהדרגה". אתה מסתכל על הסיטואציה ואתה אומר יש פה אבסורד. לאקאן ישן - המודע, האגו. באותו זמן ה"לא מודע" – ער לגמרי. הוא אומר לקאן ישן, בוא נתן לו לישון עוד קצת, ניתן לו את החלום. כלומר, הלא מודע נמצא בחוץ ברגע הזה ער לחלוטין ולאקאן הוא הפנים ,הוא הלא מודע. 

ס: הוא עושה את הקשר עם החוץ?

ב: אתה בא לפסיכואניליטיקאי, שלאקאן קורא לו הסובייקט שאמור לדעת, והוא אומר לך "אני לא יודע, הפתרון נמצא אצלך". הלא מודע יודע, אתה כשאתה קורא לעצמך יודע, אתה לא מודע, אתה זה שלא מודע. כשלקאן אומר את המשפט "הלא מודע מובנה כשפה", יש לזה הרבה מובנים אבל אחד מהם הוא שאנחנו לומדים את הלא מודע כמו שאנחנו לומדים שפה, הוא בא אלינו מבחוץ, השפה כבר ישנה, הלא מודע הוא סוג של מחבר תרבותי שאנחנו לומדים אותו כמו שאנחנו לומדים את השפה.

ס: אוקיי, איך זה קשור לתערוכה?

ב: אלה המקומות שמהם אני עובד. אני מסתכל על הגפילטע פיש ואני יכול לראות איך הוא מצד אחד מהלך אישי, איך אני עומד מול אמא שלי האמיתית, ממש סרט דוקומנטרי. תכנית  ריאליטי. ובו זמנית יש בו גם היבטים תרבותיים, הוא מדבר על החוץ, אני גם נמרוד הפלמח"ניק, אבא שלי שעומד שם עם הציפור על הכתף, עם עור הנמר שם מאחור, ואני בו זמנית גם נורמן ומריון גבורי "פסיכו" וגם צאצא של מוטל בן פייסי החזן, של שלום עליכם שנושא את הגלות על גבו.

ס: מזרחי אתה לא וגם בשואה לא היית גם גפילטע פיש אתה לא מבשל, אתה גם לא אישה שמיילדת-

ב: אני גם לא צייר ולא עושה קולנוע, אני לא פסל. אני לא ממש קיים שם, אני דמות אירונית.

ס: אבל אתה יודע לעשות הכל.

ב: יודע ושוכח. בזמן שאני עובד על משהו חשוב לישון קצת, לא להיות לגמרי מודע ופרשן תוך כדי עבודה.  אתה צריך לדעת על מה העבודה מדברת, לדעת את הגבולות שלה, לקרוא את ההיגיון הפנימי שלה ולשרת אותו. אבל גם להשאיר מקום לפליטות פה .

ס: אתה יכול לתמצת את זה?.

ב: התרנגולת שאוכלת את הביצה שלה, ומטילה שוב ואוכלת. אלו המעגלים שלי. החשיפה של דבר אישי אפשרית כשאתה יודע שכולם כאלה. נולדת כבנאדם והלא מודע הוא כבר טראומה. התרבות היא כבר הטראומה.


