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 1.The title is taken from a poem by Israeli poet Yona Wallach.

Constantin Brancusi’s “Sleeping Muse” is a marble sculpture of a woman’s 
head laid on its side. Since his “Sleeping Muse” of 1910, Brancusi continued 
to rework the theme of the tilted head in a number of versions, among them 
the many bronze casts of the muse itself, increasingly striving towards the 
shape in its most abstract form. In later iterations of the head the facial feature 
disappear completely, leaving only the head’s elliptical shape from which 
Brancusi developed, in 1924, “The Origin of the World,” whose marble surface 
is smoothed out completely. Dana Darvish, a collage artist who engages with 
the Surrealist-Modernist tradition, places “The Sleeping Muse” at the center of 
her current exhibition. Unlike former series of hers, which combined pairings 
of different images, here the same photograph of Brancusi’s sculpture appears 
in each work of the series in an obsessive-like repetition that recalls Brancusi’s 
own preoccupation with the thematic of the tilted head.

The choice of working with a photographed reproduction of the piece already The choice of working with a photographed reproduction of the piece already 
suggests a distancing from the real object. This distancing, along with a number 
of disturbances Darvish operates on the image, point to a situation of loss. Found 
at the center of one of the formative myths of the art of painting, loss is a subject 
deeply rooted in the history of art and image-making. If the loss of the face – 
or more precisely the loss of the muse – is Darvish’s point of departure in this 
series, one may regard it as a kind of personal-creative labor of mourning. In 
itself, the repeated iterations of the face bring to mind a coping mechanism proper 
to mourning – a reaction to the disappearance of a loved person or object that is 
characterized, according to Freud, by an increased focus on the object of loss, 
accompanied by a frenzied pursuit of everything related to the departed.

Darvish sets out to reawaken the sleeping muse, to engage with it. It is a 
Sisyphean pursuit of the face – the face behind the face. Yet together with the 
longing for the face in its concrete form, Darvish adds additional layers of 
Sisyphean pursuit of the face – the face behind the face. Yet together with the 
longing for the face in its concrete form, Darvish adds additional layers of 
abstraction on top of those already inherent in the sculpture. In one of the works 
in the series, where the head is doubled, she places two identical reproductions 
of a painting by Mark Rothko (“Red, White, And Brown”, 1957), likewise 
turned sideways, to cover the faces nearly completely. While covering the face 
in what can be seen as violent gesture – however playful, too – Darvish at the 
same time tones down the very dramatic Rothko, converting the stark redness 
that dominates it into black and white and including the inscription that runs 
along the picture.

In a way, this is hardly a matter of choice; or, as penned down by Yona Wallach In a way, this is hardly a matter of choice; or, as penned down by Yona Wallach 
in the show’s eponymous poem, “The Face Was Abstraction” – “and the blood 
without abstraction seemed so fearful, hideously terrible; so very terrible“. In 
fact, there is no choice but to operate a further abstraction, to do away with 
the stark redness of the Rothko and turn it into black-and-white. Here is one 
abstract (Rothko’s) laid on top of another (Brancusi’s) – that is, a dual gesture 
of abstraction. And the more Darvish distances herself from the concrete art 
object, the nearer she comes to another shape, more discrete and essential; and 
from the desperate collage a new face is birthed. Or in the words of Brancusi 
himself: “what they call 'abstract' is in fact the purest realism, the reality 
of which is not represented by external form.”

What is left behind when a beloved face goes missing? How is one to go on 
creating when the muse is fast asleep? At the breaking point of the living-dying 
What is left behind when a beloved face goes missing? How is one to go on 
creating when the muse is fast asleep? At the breaking point of the living-dying 
figure, where the intimate is entangled with the aesthetic, the artist mourns the 
face that was abstraction.

Netalie Braun, May 2016

English Version: Hemda Rosenbaum
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צדו. על  הנטוי  אישה  ראש  של  ברנקושי,  קוסטנטין  של  שיש  פסל  היא  הישנה"   "המוזה 

הפנים מוטיב  על  ושוב  שוב  ברנקושי  חזר  ב-1910  הישנה"  "המוזה  את  פיסל   מאז 

בהדרגה חותר  כשהוא  המוזה–  של  ברונזה  יציקות  בשלל  השאר  בין   – צדן  על   הנטויות 

נעלמים הפנים  תווי  יותר  המאוחרות  בגרסאות  ביותר.  המופשטת  בצורתו  הדימוי   אל 

את ב-1924  פיתח  שממנה  הראש,  של  האליפטית  צורתו  רק  ונותרת  לחלוטין   כמעט 

עם המתכתבת  אמנית  דרויש,  דנה  לחלוטין.  חלק  שמשטחו  שיש  פסל  העולם",  עם"ערש  המתכתבת  אמנית  דרויש,  דנה  לחלוטין.  חלק  שמשטחו  שיש  פסל  העולם",   "ערש 

 המסורת הסוריאליסטית-מודרניסטית בתולדות האמנות, מציבה את פסל "המוזה הישנה"

 במרכז תערוכתה הנוכחית. בניגוד לסדרות קודמות שלה, שבהן חיברה צמדי דימויים זה

 לצד זה, כאן מופיע תצלום של הפסל כדימוי דומיננטי החוזר בכל העבודות בסדרה. הדימוי

 חוזר בגרסאות שונות תוך הכפלה, שיבוש והסתרה של הפנים, באובססיביות המהדהדת

את העיסוק המתמשך של ברנקושי במוטיב הראש הנטוי.

 כבר בעצם הבחירה לעבוד עם רפרודוקציה מצולמת מתרחקת דרויש מהאובייקט הממשי,כבר בעצם הבחירה לעבוד עם רפרודוקציה מצולמת מתרחקת דרויש מהאובייקט הממשי,

על מצביעים  ואשר  בדימוי  מחוללת  שהיא  שיבושים  של  לשורה  המצטרפת   התרחקות 

ואובדן. מוטיב האובדן, המצוי במרכזו של אחד המיתוסים המכוננים של אמנות  היעדר 

 הציור, נטוע אם כן עמוק בהיסטוריה של האמנות ושל יצירת הדימוי. אם אובדן הפנים

 – ובעצם אובדנה של המוזה – משמשת את דרויש כנקודת המוצא לסדרה, הרי שאפשר

 להתבונן עליה כסוג של עבודת אבל אישית-יצירתית. החזרה על הפנים שוב ושוב מעלה על

 הדעת את דפוס ההתמודדות הנקשר לעבודת האבל – תגובה לאובדן של אדם או אובייקט
אהוב המתאפיינת בהתמקדות במה או במי שאבד וחיפוש כל דבר הכרוך בו.1.1.

 

 דרויש יוצאת לעורר ולדובב את המוזה הישנה. זהו מסע חיפוש סיזיפי אחר הפנים – הפנים

מוסיפה דרויש  הקונקרטיות,  בפנים  ולחזות  לשוב  הכמיהה  בצד  אך  הפנים.   שמאחורי 

 אלמנט של הפשטה על זו הקיימת, זו של הפסל ברנקושי. באחת העבודות בתערוכה, שבה

 הראש מוכפל פעמיים, היא מכסה את הפנים על ידי זוג רפרודוקציות של ציור ידוע מאת

 מארק רותקו, שסובבו גם הן – כמו הפנים – על צדן.  העלמת הפנים, גם כשהיא מתקבלת

האדום את  דרויש  משככת  בד-בבד  מסוים.  הומור  בחובה  טומנת  כמעט,  אלים   כאקט 

הצבעים בהמרת   (“Red,  White,  And  Brown״,  1957) רותקו  של  בציורו  השולט  הצבעיםהעז  בהמרת   (“Red,  White,  And  Brown״,  1957) רותקו  של  בציורו  השולט   העז 

לשחור-לבן, כמו בהשארת כתובית הטקסט המופיעה לצד הציור.

שמו שעל  הְפשָָׁטה",  ָהיּו  "ַהָּפִנים  בשירה  וולך  יונה  כמאמר  בבחירה.  מדובר  לא  שמובעצם,  שעל  הְפשָָׁטה",  ָהיּו  "ַהָּפִנים  בשירה  וולך  יונה  כמאמר  בבחירה.  מדובר  לא   בעצם, 
לֺא הְפשָָׁטה היה ִנְרֶאה נֹוָרא ַמֲחִריד ֲחָרָדה, ָאיֺם ְונֹוָרא."2 ם בְּ  קראה דרויש לתערוכתה – "ְוַהדָּ

 בעצם, אין ברירה אלא לחולל הפשטה נוספת, להדוף את האדום העז של רותקו ולהפכו

ברנקושי), (של  אחר  מופשט  גבי  על  שהונח  רותקו)  (של  אחד  מופשט  זהו   לשחור-לבן. 

כך הקונקרטי,  האמנות  מאובייקט  מתרחקת  שהיא  ככל  דואלי:  הפשטה  מעשה   כלומר 

 מתקרבת דרויש אל מהות אחרת של הצורה, מהות סמויה; ומן הקואלז' הנואש נולדות

הריאליסטי אלא  איננו  כמופשט  שנראה  "מה  עצמו:  ברנקושי  כמאמר  או  חדשות.   פנים 

ביותר, כיון שהמציאות אינה צורה חיצונית אלא רעיון".ביותר, כיון שהמציאות אינה צורה חיצונית אלא רעיון".

 מה נשאר כשפנים אהובות נעלמות? איך אפשר להמשיך וליצור כשהמוזה שקועה בשינה?

באסתטי, מתערבב  שהאישי  היכן  החיה-מתה,  הדמות  של  האינטימי  השבר   בנקודת 

מתאבלת האמנית על הפנים שהיו להפשטה.

נטעלי בראון, מאי 2016

נוסח אנגלי: חמדה רוזנבאום

הפנים היו הפשטה

דנה דרויש


