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בוריס לוריא נולד בלנינגרד, ברית המועצות לשעבר, בשנת 1924, ונפטר 
בשנת 2008 בניו יורק בגיל 84. בילדותו עברה משפחתו לריגה, לטביה, 

שם החלה התעניינותו באמנות, שנקטעה בגלל מלחמת העולם השנייה, 
שבה איבד לוריא כמעט את כל משפחתו. יחד עם אביו הגיע ב-1946 
לארצות הברית, ושם חבר לסצנת האמנות התוססת של שנות ה-50. 

ב-1959 חבר לסם גודמן וסטנלי פישר, שעמם ייסד מאוחר יותר את 
תנועת NO!art תנועה שהייתה חריגה בסצנת האמנות האמריקנית 

בשנים שבהן הפופ-ארט "נתן את הטון". שפתו הייחודית של לוריא 
משלבת אלמנטים שמקורם בזיכרונות של זוועות השואה במחאה 

נוקבת נגד יסודות הכזב של החברה והאמנות, ויש לה חשיבות רבה 
דווקא בשונות שלה על רקע המגמות באמנות האמריקנית בשנות ה-60 

של המאה הקודמת.

 התערוכה מתרכזת בשש סדרות של עבודות שנבחרו מתוך 
מכלול יצירותיו המגוונות, מתוך רצון להציג את הקשר )הגלוי והסמוי( 
 — "NO” לתנועת דאדא ולמרסל ינקו: הסדרה המרכזית היא הסדרה

עבודות במגוון טכניקות שבהן נוצר הדימוי המרכזי משתי האותיות. 
לוריא עושה שימוש ויזואלי וגרעיני במילה המתמצתת מחאה בצורה 

המזוקקת ביותר. סדרות נוספות מהוות הסתעפות והרחבה של סדרת 
ה-!NO: סדרת עבודות המציגות שימוש במילים. סדרת עבודות קולאז' 

המשתמשת בתצלומים פורנוגרפיים כמצע ליצירה, בתוספת שכבות 
צבע המטשטשות אותם. קבוצה נפרדת מתמקדת בדמויות נשים 

"מפורקות" המורכבות מחדש. 

ביטול צורות קיימות ובריאת צורות חדשות היו נושאים מרכזיים מאוד 
בדאדא, והדרך שבה מטפל בהם לוריא מעניינת במיוחד. על פניו נראה 
כי הנשים הן זיכרון מצמרר של זוועות השואה, אך התוצאה האסתטית 
מרמזת שלוריא פיתח שפה צורנית חדשה לדימוי האנושי, בדרך דומה 

לזו שבה טיפל במילים. הקבוצה החמישית מציגה עבודות תלת ממדיות: 
סכינים נעוצים בגושי בטון לצד ערמות המדמות צואה. הקבוצה השישית 

יוצאת דופן. זו קבוצה קטנה של רישומים שאינם מאפיינים את יצירתו 
הבוגרת של לוריא, המציגים זוגות רוקדים. הכללתם בתערוכה מהווה 

דיאלוג עם דמויות הרוקדים ביצירותיו הידועות של מרסל ינקו מתקופת 
דאדא. התבוננות מרוכזת בעבודות מעלה את השאלה האם אכן מדובר 

בריקוד או במאבק.

 מוזיאון ינקו-דאדא, השוכן בכפר האמנים עין הוד, גאה לארח 
תערוכה מעבודותיו של בוריס לוריא בשנת ה-100 להולדת תנועת 

דאדא.1 זרעי הדאדא ניכרים בפעילות תנועת NO!art, והעובדה 
שמרסל ינקו ובוריס לוריא הכירו היטב מהווה סגירת מעגל. בשנת 1973, 

שנים אחדות לאחר מותו של סם גודמן, שלח מרסל ינקו לבוריס לוריא 
מכתב תנחומים בכתב ידו ובין השאר כתב: 

"דאדא ניסתה להפוך את סדרי התרבות, הפילוסופיה והאמנות בכך 
שהציעה את חוויית היצירתיות, את חוקי המקריות, והטילה ספק 

גדול בהיגיון עד לכדי אבסורד, וכל זאת באירוניה והומור ]...[ גודמן 
ולוריא פיתחו במעשיהם אלימות אגרסיבית שתוקפת את יסודות 

הסדר המקובל, שפה פלסטית של חילול הקודש, וגועל פוגעני עד 
ייאוש. האדם, האם מעתה לא נותר לו אלא להיות יוצר של חרא?"2

ברצוני להודות בראש ובראשונה לגב' גרטרוד שטיין על היוזמה להציג 
תערוכה חשובה זו, לד"ר סורין הלר שחקר, כתב והיה שותף לחשיבה 

האוצרותית, למר כריס שולץ על הסיוע, להנהלה הציבורית של המוזיאון 
ולוועדה האמנותית על התמיכה והעידוד, ולכל צוות המוזיאון על המאמץ 

המשותף.

רעיה זומר-טל

מנהלת המוזיאון

בוריס לוריא הציג כבר בעין הוד ב-1974 יחד עם מרסל ינקו וסם גודמן.

מתוך ארכיונו של בוריס לוריא, ניו יורק.

הערות:

.1

.2

פתח דבר

Boris Lurie, Marcel Janco, Mrs.  Vera Schwarz, Roberto Grippa, Enrico Baj, Italy 1961.
בוריס לוריא, מרסל ינקו, גב’ ורה שוורץ, רוברטו גריפה, אנריקו באג’, איטליה, 1961.
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Goodman n’est plus, 1973, holograph manuscript, letter from Marcel Janco to Boris Lurie

גודמן איננו עוד, 1973, מכתב בכתב ידו של מרסל ינקו לבוריס לוריא
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בוריס לוריא — נאו-דאדא, בין כן לבין לא
ד״ר סורין הלר

מאמר זה דן בסוגיית הקשר בין יצירתו של לוריא לבין הנאו-דאדא. זהו 
ניסיון למיקום מחדש )rehabilitation( של יצירתו של לוריא במסגרת 

הסביבה שבה נוצרה — האמנות האמריקנית של שנות השישים. הבחירה 
 NO!art בשנים אלה נסמכת על תפיסת ההתרחשות האמנותית של
בתור ציון דרך ביצירתו של לוריא שראשיתה בשלהי שנות החמישים 
והמשכה בשנות השישים. סיבה נוספת היא שתקופה זאת מאפשרת 

דיון במגמות שהתרחשו בשדה האמנות האמריקנית, שאליהן משייכים 
גם את הנאו-דאדא. בחירה זאת מאפשרת אולי ראייה רחבה יותר, 
שבה מתקיים דיון על מהות הזיקה לא רק בין יצירתו של לוריא אל 

הנאו-דאדא אלא גם בחינת זיקתה לדאדא. דיון זה הוא ניסיון הכלה 
של התרחשויות אמנותיות כדוגמת היצירה של לוריא ושל הנאו-דאדא, 

שבתקופה הנדונה לא נכללו עדיין בקאנון. 

 מבחינה מתודולוגית זהו מחקר השוואתי, אך כבר כאן המקום 
 Incertum לציין את עמדתי כחוקר החש כמתהלך במה שניתן לכנות

terram )קרקע לא בטוחה(. זאת משתי סיבות: הראשונה, המושג 
נאו-דאדא מיוחס להתרחשות אמנותית שמקורה בניו יורק של שנות 
החמישים, וקיימות דעות שונות על עצם קיום התופעה, משך קיומה 
ועצם השפעתה. שנית, בוריס לוריא מבדל את עצמו מההתרחשויות 

האמנותיות  בניו יורק ובתוכן הנאו-דאדא, וכך גם מאפיין המחקר 
את יצירתו ומאבחן אותה כלא משתייכת לנאו-דאדא, ואף יותר מכך, 

חותרת תחתיה. בין החוקרים ניתן למנות את הרולד רוזנברג )1974(1, 
ג'ון ורונוסקי )2014(2, וולפגנג לייטהולד )2014( 3, סימור קרים )1963(4, 

אסתרה מילמן )1995(5, ועוד.    

 יחד עם זאת, במבט רטרוספקטיבי ניתן למצוא נקודות השקה בין 
יצירתו של לוריא לבין יצירותיהם של אמנים שיצירתם נקשרה בנאו-

דאדא. מילמן במאמרה לתערוכה ב-1995 בחנה את מוקדי הכוח בשדה 
האמנות האמריקנית במהלך שנות השישים, תוך כדי בחינת הסוגיה של 
אייקונים תרבותיים שנכללו בקאנון, בניסיון למקם את יצירתו של לוריא 

בתוך שדה זה. כך גם ניתן להתייחס לניסיון של עמנואל שוורץ ורטה 
שקנובה שוורץ )1971( הרואים בהתרחשות של NO!art חלק מתופעה 

פסיכו-חברתית רחבה יותר המאפיינת את ארצות הברית, בתגובה לעידן 
המקרתיזם של שנות החמישים.6

 קיימות הגדרות שונות להתרחשות המכונה נאו-דאדא. כפי 
הנראה היה זה רוברט רוזנבלום בביקורת על תערוכה בגלריה 

ליאו קסטלי, מאי 1957, שהתייחס למושג נאו-דאדא והשווה בין 
האקספרסיוניזם המופשט האמריקני לבין היצירות שנעשו מאוחר 

יותר כעבודותיהם של רוברט ראושנברג וג'ספר ג'ונס שהוצגו 
בתערוכה זו.7  

 ברברה רוז )1967( מסתייגת מהשימוש במושג נאו-דאדא בהקשר 
לעבודות הדגלים והמטרות של ג'ספר ג'ונס מ-1955-1954, בטענה 

שקישור זה בין יצירתו של ג'ונס לדאדא מעיד על חוסר האהדה 
ליצירתו.8 לטענתה של רוז, למרות שג'ונס תואר כממשיך דרכו של 

מרסל דושאן, אין עדות לכך שהכיר את יצירותיו עד 1960, שנה שבה 
ניתן להצביע על אזכורים מסוימים לעבודתו של דושאן.9 

 לוסי ליפארד מציינת שלמרות שדושאן היה דמות משפיעה בהתהוות 
של תפישת אמנות הפופ, אין זה אומר שצריך לכנות את התנועה 

 ,NO!art נאו-דאדא.10 יחד עם זאת, בהתייחסה לקבוצת האמנים של
בהנהגתם של בוריס לוריא, סם גודמן, סטנלי פישר, תוך כדי תיוגם 

כקבוצה שמחוץ לאמנות הפופ, ציינה שהם הקרובים ביותר לנאו-
דאדא.11 לטענתה, הנאו-דאדא הוא תגובה לאמנות השלטת באותה 

תקופה — האמנות המופשטת, ובמקום תהליך ההפשטה הביאה אמנות 
זו מהדאדא את ייצוג המציאות, אך לא באמצעות החיקוי אלא באמצעות 

פרקטיקות של ניכוס, ציטוט, והשאלה של דימויים השגורים בתרבות. 
ז'אן וילט12 מכנה התרחשות זו כ"מבשרת הפופ".

 ובכל זאת, בניסיון להגדיר את האירועים, מציינת וילט כי הנאו-
דאדא היא תופעה ניו יורקית של אמנות מחתרתית, שכללה בעיקר את 

ג'ון קייג', מרס קנינגהם, רוברט ראושנברג וג'ספר ג'ונס, שהתרחשה 
במהלך שנות החמישים, ועיקרה בהשפעתו של מרסל דושאן על ניסוח 

מחדש של הציור.13 

 אדוארד קלי )1964(, הבוחן היבטים שונים של נאו-דאדא בראייה 
היסטוריוגרפית, החיל את המונח נאו-דאדא על התרחשויות שונות 

שאפיינו את אמנות הפופ.14 לטענתה של מילמן, קלי הרחיק לכת 
כשטען שתנועת הפופ קיבלה השראה מ-Neo-Dada. לדעתה, טענתו 
של קלי נבעה מניסיונו להיות חלק מהשיח התרבותי הדן בהיררכיות של 

התקופה, שאותן כנראה רצה לערער.15

 הפולמוס המתקיים על נאו-דאדא כהתרחשות באמנות האמריקנית 
עדיין מפעם, אך יחד עם זה, עצם קיומו מצביע על חשיבותה של 

התופעה, ושהיא אכן קרתה. כפועל יוצא מכך, יש מקום לערוך השוואה 
בין יצירתו של לוריא במסגרת פעילות קבוצת NO!art לבין הנאו-דאדא, 

למרות הגדרותיה השונות. 

 קבוצת NO!art הייתה התארגנות אמנותית ביוזמת בוריס לוריא, 
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סם גודמן וסטנלי פישר, שאליה הצטרפו אמנים נוספים, ביניהם ז'אן 
ז'אק לבל, ג'ון פישר, אלן דרקנג'לו ועוד. פעילותם הוצגה לראשונה 

בתערוכה בגלריה מארץ', ניו יורק, ב-1960, כמחאה נגד הזרמים 
השולטים בסצנת האמנות הניו יורקית דוגמת האקספרסיוניזם המופשט 

ואמנות הפופ. מטרתם הייתה להפוך את יצירת האמנות לכלי התוקף 
סוגיות פוליטיות כגון פשיזם, גזענות, קולוניאליזם ואימפריאליזם.16 

לוסי ליפארד )1966( ראתה בעיסוק בסוגיות אלה מטרה ראויה, 
אך את הפעילות "מערערת הסדר בצורה קדחתנית" של קבוצת 

מארץ', כמו "התערוכה הוולגרית", "תערוכת המקוללים", "תערוכת 
המעורבות","תערוכת !NO“, תפסה כמחלישה את המטרה שלשמה 

פעלו.17 הקבוצה אמנם המשיכה להתקיים כקבוצה רדיקלית המתייחסת 
לנושאים פוליטיים הן בניו יורק והן בברלין אחרי 1996, אך מאמר זה 

והביקורות מתייחסים רק לפעילותה במהלך שנות השישים בניו יורק.

ההתייחסות לשואה הייתה אחד הנושאים שבהם עסק חלק גדול מן 
האמנים, דבר שבידל אותם ממה שנהוג היה לכנות הקאנון של שנות 

השישים בניו יורק, ואף עורר ביקורות שראו בה "אמנות יהודית".18 

 הרולד רוזנברג ביקר את בניית הזהות של הקבוצה באמצעות שלילה 
ואף ראה ברדיקליות של הקבוצה אקט של וולגריות, אך כלל אותם 
במסגרת אמנות הפופ בטענה שהם "פופ עם ארס".19 בהסתמך על 

רוזנברג, השיח המרכזי הוא ביכולת להכיל התרחשויות כמו נאו-דאדא 
ונאו-ארט כחלק מסצנת האמנות הניו יורקית, למרות חילוקי הדעות לגבי 

הכללתם בקאנון. הציר המרכזי של השיח הוא בזיקה שבין התרחשויות 

שונות במהלך שנות השישים באמנות האמריקנית לבין הדאדא. 
התרחשויות שונות אלה והזיקה שלהן אל הדאדא ניתנות להסבר 

באמצעות טיעונו של דיוויד לוצ'ר, אשר "מתוך עמדה ביקורתית על 
הפוסטמודרניזם, ובעיקר על עמדותיהם של ליותאר )1984(  ובודריאר 
)1988(, ערך השוואה בין הנחות היסוד של הפוסטמודרניזם לבין אלה 

של הדאדא בטענה שהפוסטמודרניזם אינו תנועה מהפכנית ייחודית אלא 
תופעה החוזרת על עצמה שכבר באה לידי ביטוי בדאדא" )הלר, 2013(.20 

לאור טענתו של לוצ'ר ניתן להתייחס לקבוצת NO!art כחלק מאותן 
התרחשויות חתרניות בעלות זיקה לדאדא, לנאו-דאדא, לאמנות הפופ 

ולפלוקסוס; ניתן לזהות בהן מכנים משותפים לצד ניסיון להיבדלות.  

בוריס לוריא: שלילת השלילה

המפתח להבנת משמעות קבוצת NO!art ופעולותיהם הוא הניסיון לנתחן 
לאור שני מרכיבים: האחד — ארגז הכלים של האמן, והשני — עמדתו.

 לוריא בנה את זהותו האמנותית במונחים של "זהות שוללת", כדברי 
דונלד קוספיט, וכפי שמציין רוזנברג.. חוקר זה מעלה את האפשרות 

שאת מעשה ההיבדלות באמצעים של שלילה של זהויות אחרות ניתן 
לפרש מבחינה פסיכולוגית כאמצעי לקטסטרופיזציה שמאפשרת 

התמודדות עם הטראומות של השואה. בהקשר זה הוא גם מזכיר את 
יהדותו של לוריא הבאה לידי ביטוי במה שהוא מכנה "גירוי יתר המעצים 
את התגובה הרגשית" )קוספיט, 2011(.21  יחד עם זאת, קוספיט ער לכך 

שעיסוק בשלילה אצל אמנים שזוהו עם נאו-דאדא כדוגמת ראושנברג 
ודה קונינג מהווה את הבסיס האסתטי של האוונגרד לפחות מאז 
השחתת הדמות הנשית ב"העלמות מאביניון" של פיקאסו, 1907. 

 NO!art בהקשר לשלילה, מציין רוזנברג שכותרת ההתרחשות 
מחטיאה את המטרה היות שהיא מעוררת את הרושם של שלילת 

 22.negative art או nay-saying :האמנות, ולדעתו עדיף היה לכנותה
NO! .לדעתי, יצירתו של לוריא וכך גם כינויה אינן שוללות את האמנות
בתחילית הכותרת היא שלילה של מצב, של מציאות, אקט של מחאה, 
ואף יותר מזה, זעקה של אמן אשר חווה את זוועות מחנות ההשמדה, 
שאיבד את משפחתו, ובה בעת גם אכזבה מכך שהאמנות אשר הוא 

רוצה בהכרתה, הן בארצות הברית ואפילו בישראל, איננה עוסקת לא 
במציאות כפי שהוא רואה את ייעודה, לא בשואה, לא במלחמת וייטנאם, 

לא בסוגיות חברתיות ופוליטיות, ולכן סימן הקריאה! 

NO (Red and Black), 1963, paint on canvas, 56x89 cm
NO )אדום ושחור(, 1963, צבע על בד, 56X89 ס”מ
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ההוספה של art ל-!NO היא אלטרנטיבה, ייעוד של אמנות אשר 
מציבה מטרות פוליטיות וחברתיות, ולא את שלילתה של האמנות. 

מבחינה זו אמנות היא מעין טריטוריה, ועל פי פרשנותו של פוקו 
היא היסטוריה אלטרנטיבית ואולי מודל חלופי לקאנון של האמנות 

האמריקנית השלטת באותה תקופה )פוקו, אצל הלר, 2006(.  

בהקשר לשימוש בתצלומים פורנוגרפיים של נשים מציין ורונוסקי 
)2014(, את הדואליות בתפיסה של העירום הנשי, לפיה האישה היא 
גם מושא לתשוקה אבל גם זיכרון של המשפחה שנכחדה, "הדהוד" 

לגופות הנשים שתועדו במחנות ההשמדה.23 כך למשל, ביצירה "בושה", 
1963 )שמן וקולאז' על בד(, נראה שתצלום הנשים לקוח מחוברות 

פורנוגרפיות, אך בה בעת, תנוחת ידיים המתפרשת כניסיון להסתיר את 
איברי המין הנשיים מטעינה את היצירה באסוציאציה לנשים במערומיהן 

מול כיתת יורים נאצית. הקומפוזיציה המהדהדת את ציוריהם של 
מארק רותקו וברנט ניומן מבחינת חלוקת החלל והעבודה על משטח 

הצבע רומזת על שכבות חבויות מחד, ומאידך שוברת את הדיסציפלינה 

הגאומטרית על ידי הכתמה של הדמויות. הדבר מתפרש לא רק כשיח 
בין צילום לציור אלא כאקט של פציעה, התזת דם, המבשר על מעשה 

אלים שהיה ואמור להתרחש שוב, ובכך הבד הוא טריטוריה שעליה 
מעשה האמנות בונה זיכרון היסטורי. 

 מבחינה זו ניתן לשייך את עמדתו זו כלפי השואה לגישתם של אמני 
"הדור השלישי" שהתייחסו לשואה במונחים של רוע, קורבן ותוקפן, תוך 

כדי חילוף תפקידים ביניהם, והפיכת סמלי הכוח של המשטר הנאצי 
לחלק מהלקסיקון של השפה החזותית. גם הקורבן וגם סמלי המשטר 

הנאצי הופכים בתהליך של מסחור למעין מותג צריכה )שן-דר, 2006(.24

 לוריא מצליח להעביר ביקורת הן על החברה האמריקנית והן על 
השואה באמצעי דאדאיסטי השגור גם בנאו-דאדא — הפיכת המושג 

ההיסטורי למוצר צריכה. זהו מנגנון דאדאיסטי של מיסטיפיקציה ודה 
מיסטיפיקציה במונחים של רולאן בארת',25 שגם נאו-דאדאיסטים 

כראושנברג וג'ונס השתמשו בו.

 מבחינת ארגז הכלים ראוי לציין שלוריא מאמץ מדיה דוגמת 
אסמבלאז', קולאז', שימוש בתצלומים לא מעובדים ומעובדים — מארגזי 

הכלים של אמני הנאו-דאדא. יחד עם זאת, בשל התכנים, יצירתו אינה 
זוכה להכרה כפי שמציינים מילמן וורונוסקי, שדנו במערכת הסבוכה של 

אי הכרת ממסד האמנות האמריקני ביצירתו. אחת הנקודות הכואבות 
היא אי הכללתו )וגם של רבים מחבריו לקבוצת NO!art( בספר "אמנות 

האסמבלאז'", שאותו ערכה לוסי ליפארד.26 

 בעבודות מסדרת !NO שנעשו במהלך שנות השישים הוא עושה 
שימוש בפרקטיקות של אימוץ השפה הכתובה המוכרות באמנות הפופ, 

כמו אצל אנדי וורהול, רוברט ראושנברג, רוברט אינדיאנה ועוד. השפה 
הכתובה מתפקדת הן כבעלת משמעות מילולית והן כדימוי המערער 

משמעות זאת. כך למשל, המילה NO ביצירה "NO-NO, )עם ז'. קנדי(", 
1963, )שמן וקולאז' נייר על מזוניט(, משמשת כמו מסגרת לתצלום 
של הגברת הראשונה, אלמנתו של הנשיא קנדי, שהיה קורבן הרצח 
הטראומטי ביותר בחברה האמריקנית במאה העשרים. היא מופיעה 

בין קרעי נייר המזכירים את דגל ארצות הברית המורכב מאריזות של 
חפצים מסחריים, המהווים מעין מסגרת הנדמית לחור הצצה בפיפ-

שואו או לצמצם במצלמה. במקום מרילין מונרו מביא לוריא את ז'קלין, 
הגברת הראשונה, המתוארת כמלכה אליזבת השנייה, אך בד בבד היא 

גם סמל מין, מושא הערצה גברי. 

NO, 1962, collage: oil paint on cut cardboard, 94x76x7.5
NO, 1962, קולאז’: צבע שמן על קרטון חתוך, 94X76X7.5 ס”מ
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פרקטיקה נוספת היא החזרתיות, כאן, במילה "לא" המופיעה פעמיים, 
פעם בחלק העליון ופעם בחלק התחתון, פעם בצורה מטושטשת, 

ציורית יותר ופעם בצורה חדה יותר, גרפית יותר. גם כאן השיח הוא עם 
אמנות הפופ באמצעות השימוש בדימויים בעלי אופי גרפי הלקוחים מן 
הפרסום, לעומת הציור הרך יותר, המהוסס יותר. אם נשווה את היצירה 

הזאת למרילין מונרו של וורהול, )"דיפטיכון מרילין", 1962( — שני 
האמנים עושים שימוש בפרקטיקה של החזרתיות. אצל שניהם קיים 
המתח בין פעולת  השכפול הנתפסת כמעשה תעשייתי לבין פעולת 
הציור המשולה למאחז אנושי. מתח זה יוצר את המיסטיפיקציה ואת 
הדה-מיסטיפיקציה של הדמות הנערצת. אצל לוריא החזרתיות היא 

מעשה ציור הנוגס במשמעות המילה החשובה ביותר — לא!

 ,ONONONONONONONO העיסוק בחזרתיות בולט ביצירה 
)שנות ה-60 המאוחרות של המאה העשרים, שמן על בד חשוף(, שבה 
החזרתיות לובשת אופי של שכפול, בדומה ליצירתו של וורהול "פחיות 
מרק קמפבל". החזרתיות אצל שני האמנים מפחיתה את העוצמה של 

הדימוי, אך בעוד אצל וורהול מוצר הצריכה מועלה לדרגה של יצירת 
אמנות לצד העלאת שאלות על ערך היצירה האמנותית, החזרתיות 

אצל לוריא הופכת את השלילה למשחק מילים, לפלינדרום, למשחק, 

לעיטור, לפעולה שבה הציור מעורר שיח על עצם משמעות המילה, 
ובכך מתקיימת ביצירה שלילה כפולה: האחת — של מצב, והשנייה 

מעמידה בספק את עצם היכולת לשלול. זהו אקט אולטימטיבי במונחים 
של רוזנברג )2011(27, שבו גם השלילה היא משחק, דרך להתמודד עם 

המציאות, עם הזיכרון, שבה ההומור הוא מפלטו של הנדכא.

 ניתן להתייחס ל"פסלי הצואה" )1964, יציקת גבס(, שאותם יצר 
יחד עם סם גודמן, כדוגמה נוספת לאקט אולטימטיבי, לביקורת על 

החברה הצרכנית של האמנות, כנקיטת עמדה קיצונית במסגרת השיח 
על אמנות "גבוהה ונמוכה" ששורשיו בדאדא, והשכיח גם במסגרת 

הנאו-דאדא ואמנות הפופ. בתוך מסגרת השיח, פסלי הצואה מתקשרים 
לפסלי פסולת, דוגמת אלה של ג'ון צ'מברליין, אך לוריא הולך צעד אחד 

רחוק יותר — לא פסולת של מוצרי צריכה אלא פסולת אנושית, הפרשות 
גוף המועלות לדרגה של יצירת אמנות כאקט של התרסה.

 אולי ניתן להתייחס למעשה המיסטיפיקציה של הצואה של לוריא 
לא רק בהקשר של השיח האמנותי של שנות השישים אלא במשמעות 

"אקט" זה בחייו. כאסיר במחנה השמדה, המעשים הבנליים, חלקם 
אינטימיים, כאכילה, עשיית צרכים וכדומה, קיבלו חשיבות של אקט 

קיומי. בהפיכתו למוצר אמנותי, מאדיר לוריא את שגרת החיים במחנה, 
כשהאמנות היא שדה המאפשר לו את מעשה המיסטיפיקציה של 

הצואה ובה בעת את הדה-מיסטיפיקציה בשל המשמעות הוולגרית 
בעיני החברה. ניתן לעגן את המהלך של לוריא למיסטיפיקציה 

של הצואה בקאנון של הציור בכלל והאמריקני בפרט, באמצעות 
ההקבלה לדרך שבה פרדריק ג'יימסון ראה את ההמרה שעשה אנדי 

וורהול לקבקבי העץ של ואן גוך ל"נעלי יהלומים" כסוג של החמרה 
)מטרייליזציה( של החפץ.28

 פרקטיקה נוספת שיש לה זיקה אל הדאדא היא המיצג. אלן קפרואו, 
שהיה מקורב ללוריא ואף הציג אתו במהלך שנות השישים, היה 

מחלוצי אמנות המיצג, וערך ניסיונות לבחינת פעילות אנושית שגרתית 
בהתאמה לחיי היום יום. עיסוקו של קפרואו, מצד אחד בנליזציה של 

האנושי ומצד שני מיסטיפיקציה של הפעולות הטריוויאליות, מזכיר את 
דרך הטיפול של לוריא ביצירות שבהן יש תצלומי נשים לצד תצלומי 

אסירים במחנות הריכוז, למשל ביצירה "ציור רוויה", )בוכנוואלד(", 
1964-1959. היצירה בפורמט הגדול, הדחיסות, המעברים מתצלומים 

לציור, מדמויות של נשים מטופחות, מקטעי תצלומים פורנוגרפיים לצד 
תצלומי אסירים, צלבי קרס, מסכות גז, NO ,NO ,NO, כל אלה יחד 

יוצרים תחושה תאטרלית של קברט, מופע ששזורים בו יחד החלומות, 

Untitled, mid-1960s, oil paint on canvas, 65x72.5x6.5 cm
ללא כותרת, אמצע שנות ה-60 של המאה העשרים, צבע שמן על בד, 65x72.5x6.5 ס”מ
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ההזיות, החרדות, הביקורת, הפנטזיה, הגודש. צורת ההצגה מזכירה את 
אמנות המיצג, כאילו מתרחש המיצג אל מול עינינו. בעוד אצל קפרואו 

הצופה מתבונן בשחקן, ביצירה של לוריא, בשל מידותיה הגדולות, קיים 
היפוך תפקידים — האמן מפעיל את הצופה לנוע על פני היצירה, והופך 

אותו לשחקן. 

סיכום

בדיקת הזיקה בין יצירתו של לוריא ליוצרים נאו-דאדאיסטים, שהחלה 
כמסע תהיות הן אחר עצם הקשר ביניהם והן אחר קיומה של 

תופעה אמנותית הנקראת נאו-דאדא, התגלתה כמסע המתפתל בין 
התרחשויות שונות שאפיינו את האמנות בניו יורק בשנות השישים. יוצא 

אפוא שלצד אימוץ טכניקות דוגמת אסמבלאז', קולאז', שילוב תצלומים, 
טקסטים ועוד, בולטת עמדתו הייחודית של האמן ביחס למציאות. 

 האמנות עבור לוריא מחברת טריטוריות בלתי אפשריות, געגועים 
אל עולם שנכחד, שואה, נקיטת עמדה פוליטית נגד אלימות, גזענות, 

קולוניאליזם. האמנות היא אקט של מחאה אך גם שביל בריחה 
מהמציאות הפנימית. עמדה זו היא המייחדת אותו ביחס להגדרות 

הצרות והרחבות של תנועת הנאו-דאדא. דווקא היום עמדה זו הופכת 
את יצירתו לרלוונטית הן באמירה והן בארגז הכלים שבו הוא משתמש.
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בוריס לוריא, מתי לומר לא!
סול אוסטרואו

בשלושים השנים האחרונות התעוררה ההכרה בכך שהסביבה 
התרבותית העכשווית בארצות הברית מבקשת בחינה היסטורית 
מדויקת יותר של המודרניזם המאוחר — בחינה שתתמקד לא רק 

בדמויות ובתנועות שנחשבו מרכזיות בעידן שאחרי המלחמה, אלא גם 
בשיח ששיחק תפקיד מרכזי ומשפיע בפיתוחן והפצתן של השקפות 

שכיום נדמות כאילו צפו את הנולד. למרות הכרה זו, לא הצליחו 
באמת לבחון מחדש את ההשקפות השוביניסטיות, הדעות הקדומות 

וההנחות האידאולוגיות, המיתולוגיות, הקונבנציות, והאינטרסים 
הממסדיים שבאמצעות חזרה בלתי פוסקת ושכפול הפכו לאמיתות. 

בהעדרה של רפורמה אמתית, לניסיונות אמנותיים שניסו לשפר או 
לארגן מחדש את השיח הקיים הייתה השפעה חלקית ומוגבלת בלבד. 

כתוצאה מכך, אם אין מעמיקים להסתכל, היסטוריות אלטרנטיביות 
נשארות חבויות מעין המתבונן. 

 סיפור ההצלחות והכישלונות של !NO ניכר בעבודותיהם של אמני 
הקבוצה והאמנים שהפכו מזוהים עמם ושלקחו חלק בתערוכותיהם 

המתריסות הרבות. אמנים אלה לא ביקשו לרומם את מעמדם או את 
מעמד אמנותם בשמו של אידאל אסתטי או מוסרי כלשהו. במקום זאת 
הם ביקשו להתבוסס ברפש ובזיוף של התרבות הקפיטליסטית. הם היו 

חיל החלוץ שביקש להדוף את המסחור התרבותי. שאיפתם של אמני 
!NO הייתה לשמש עדים לצביעות החברה המערבית. השימוש שעשו 
בדימויים מיניים המוצבים אל מול השואה ושפת השוק והרחוב לא היה 
סתם אסטרטגיה פלרטטנית — כרזות הפורנו )pin-up(, פסלי הצואה, 

האסתטיקה החבולה והאקלקטיות שלהם לא נועדו להיות הפרה 
פרובוקטיבית של הטעם הטוב. הם עשו מה שעשו כדי להוכיח שיש יותר 

מסוג אחד של פורנוגרפיה — הם ביקשו להביע זאת באמצעות שילוב 
של דימויים מיניים בדימויים ממחנות ריכוז והשמדה, ציורים מופשטים 
ועוד. אפילו היום, בעידן הפוסט מודרני קהה החושים, עינינו פונות מיד 

לדימויים המיניים. למרות שהפורנוגרפיה שהשתמשו בה הייתה עלולה 
להתפרש כשונאת נשים, נצלנית ומחפצנת, אמנים אלה לא ביקשו 

לזעזע. במקום זאת הם רצו להשתמש בפורנוגרפיה כתוכחה והאשמה.

 למרות שלוריא השתמש ביהדותו, בשוללנות, ובביוגרפיה שלו 
כניצול מחנות כדי להביא לכך שביקורתו התרבותית תהיה אמת 

המוטחת בפנים, אין לצמצם את עבודתו לביוגרפיה בלבד. היו אמנים 
עם סיפורי חיים שונים מאוד שהרגישו כמותו, בעוד ניצולים אחרים רצו 
לשכוח ולהמשיך בחייהם. ככזו, !NO הייתה כלי שתוכנו אינו מטפורה 

אלא אנלוגיה עמוקה ואישית — כזו המשווה אמנות ותרבות לאורגיה 

פורנוגרפית של סקס ומוות. במהלך ההיסטוריה נודעו דוגמאות רבות 
להבעת תרעומת והאשמה בשחיתות. מה שייחד את !NO היה סירובם 

של אנשיה לקחת חלק ביבבני או בקומי, בחסר היסוד או בחדשני, 
למרות שפעולותיהם יכלו להיתפס כפרובוקציות תאטרליות שכאלה. 
הם היו ראליסטים חברתיים המתארים את החברה השפלה והבזויה 

שהתקיימו בתוכה. 

אמני !NO היו קבוצה לא מחייבת של אמנים, שרובם לקחו חלק 
בסצנת האמנות של מרכז העיר בתחילת שנות החמישים. אמנים אלו 
התקבצו יחדיו בימים שגלריות האמנות של רחוב 10 היו מנוהלות על 

ידי האמנים עצמם. היה ברור מלכתחילה שגלריות אלה לא היו בעלות 
אסתטיקה או סגנון מחייבים. העבודות שהוצגו היו גיבוב של פיגורציות 

ציוריות, מיצבים, אקשן פיינטינג, קולאז’ים ומדיה מעורבת, שהמחישו 
את הנוף העירוני הקשה ויצרו תחושה של אי נוחות. בגלריה מארץ’ 
שאפו אמני !NO לקרוא תיגר על הגבולות האסתטיים, התרבותיים 

והפוליטיים של האמנות וליצור אמנות שתוביל לפעולה חברתית.  

NO, circa 1969, oil paint on canvas, 101.5x92 cm
NO, 1969 לערך, צבע שמן על בד, 101.5x92 ס"מ
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תחת הדגל של !NO )כינוי שקיבלו בתערוכתם בגלריית גרטרוד שטיין( 
טענו אמנים אלה שאם האמנות רוצה לשרוד עליה לתעב את עצמה 

באופן בוטה. עליה לקבל את הביזוי וההשפלה שלה עצמה כדי לשפוך 
אור על הוולגריות של התרבות הקפיטליסטית, על שנאת הנשים שבה, 

הגזענות, הניצול המיני, והניסיון למסחר את כל היחסים הבין-אישיים. 
לתערוכות האמנות של !NO היו שמות כמו “תערוכת יום הדין”, “תערוכת 

המעורבות”, “התערוכה הוולגרית”, “תערוכת !NO” ו״תערוכת פסלי 
החרא של !NO”, שבה הוצגו עבודות המדמות ערמות של צואה. 

 העמדה הפוליטית והאמנותית של !NO מעוררת היום הד בעולם 
האמנות יותר מאשר בשנות החמישים והשישים כשקבוצת אמנים 

זו ביקשה שדעותיה יישמעו. הסיבה לכך אינה בגלל שהתקוממותם 
של לוריא ו-!NO נגד הצביעות, הצרכנות והולכת השולל נשאה פרי, 

אלא מפני ש-!NO הייתה קצה הקרחון שביקש כי ההיסטוריה של 
המודרניזם שלאחר מלחמת העולם השנייה תשוכתב. כיוון שהרטוריקה 

והאינטרסים של אותם ימים דעכו, ניתן כיום לכתוב מחדש את 
הגנאולוגיה של זיקתם ומורשתם של אמני !NO ורחוב 10. 

 כדי להתחיל תהליך גואל זה, יש להכיר בכך שאמני !NO לא רק 
שראו את הנולד מבחינה פוליטית אלא יצרו עבודות שהיו מיצגיות ולא 

תיאוריות. המייסדים סם גודמן, בוריס לוריא וסטנלי פישר לא עסקו 
בניתוח אנליטי או במחאה אלא ביקשו לבטא את הביקורת שלהם. לוריא 
וחבורתו סירבו לשכוח את הנזק הנפשי של מלחמת העולם השנייה, וגם 

לא רצו לטאטא את השברים אל מתחת לשטיח. אנשי !NO השתמשו 
באמנות כדי לגנות את כל הניסיונות לחזור לנורמליות ונימוסיות 

נלעגת. בעיניהם, הסטייה וחוסר התרבות היו הנורמה — כל השאר היה 
הולכת שולל. כך, הם שימשו עדים ונתנו ביטוי לריקבון ולניוון שהאמינו 

שהחברה מבקשת להסתיר או להתכחש להם.  

 !NO אינה תופעה בודדת או סיפור חייו של אדם יחיד אלא תוצר 
 NO!-של היסטוריות, אידאולוגיות ושאיפות מרובות. כדי להכיר ב

כביטוי לא רק של התקופה אלא גם של מסורת עשירה, יש לשבצה 
מחדש בהיסטוריה של השיח האמנותי-הפוליטי של סוף המאה ה-19 

ותחילת המאה ה-20. אין זה מספיק לזהות את !NO עם דאדא או 
עם תחייתה המחודשת, שהתרחשה בשנים שלאחר מלחמת העולם 

השנייה. !NO כתנועה צריכה להיבחן לאור המסורות של המאה ה-19 
שהובילו לדאדא. תיקון קטן זה לא רק שמציל את דאדא מצורתה 

הממוסדת והפופוליסטית אלא גם ממצב מחדש את הבניית ההיסטוריה 
של הפוטוריזם והסוראליזם. כך, נוכל בהמשך לראות את !NO ואת 

הנאו-דאדאיזם של שנות החמישים והשישים כאינקובטור בעל השפעה 
משמעותית על מהלכו של המודרניזם המאוחר. 

 אמנם נכון שדאדא החלה ב-1916 בקברט וולטר בציריך, שווייץ, 
התפשטה במהירות לברלין, פריז, הנובר וניו יורק והפכה לתופעה 

עולמית, אך ראשיתה של רוח הדאדא אינה שם. מקורה בסימבוליסטים 
ובסאטיריקנים של המאה ה-19 שהעדיפו נושאים שעסקו בחושי: 
ברגשות דתיים, בתורות העוסקות בתופעות על-טבעיות, באהבה, 

במוות, במגוחך, ובחטא. כך, !NO היא היורשת של חוגים ספרותיים 
ויזואליים סימבוליסטיים לא ידועים במיוחד כמו הדקדנטים, 

האינקוהרנטים, ההידרופתים, והבוהמים )Scapigliatura(. תנועות 
וחוגים אלה קמו בתגובה לעיור ולחומרנות הקפיטליסטיים של המאה 

ה-19, ומבחינה פילוסופית חיפשו אמיתות עמוקות יותר החבויות מתחת 
לפני השטח של השפה והדימויים. עבודותיהם מייצגות מסורת של 

אקספרסיוניזם אינטלקטואלי שהזריק לתרבות אבסורד, נון-קונפורמיזם 
וסאטירה כמו גם אזכורים ומסרים אזוטריים. 

 קבוצות סימבוליסטיות אלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה 
העשרים ממשיכות להיות חלק מהשוליים של הזרם המרכזי, חבויות 
בגלוי כמו מכתב גנוב ומתקיימות כהערות שוליים אקראיות או אזכור 

אזוטרי. הן ה”הורים” וה”סבים” הלא מוכרים של התנועות במאה 
העשרים, ביניהן פוטוריזם, דאדא, סוראליזם ופלוקסוס, כמו גם תנועות 
ניהיליסטיות אחרות על גלגוליהן השונים. כאשר מכירים בשושלת הזו, 

ברור שקבוצות כמו הנאו-דאדא ו-!NO לא צצו באופן ספונטני ולא 
היו רק תגובה למלחמה ולחברה המתועשת. הן גם לא נבעו בשלמותן 

ממוחם של אמנים כמו דושאן, הולזנבק, באל, באלה ומרינטי. הן 
השרצים של המפלצות והשדים מבוהמיה של המאה ה- 19 — עולם 

של אמנים ואינדיבידואלים שביקשו מפלט ממחשבות מוות, מהקשיים 
וההתפוררות שהביאו המלחמה, התיעוש והדיכוי.  

 בבוהמיה מצאו הדקדנטים סגנון חיים לא שגרתי שבו יכלו ליצור 
אמנות לא שגרתית. הם טמנו את זרעי דאדא ב-13 ביולי 1882, בשאנז 

אליזה, שם ארגנו האינקוהרנטים “תערוכה של ציורים שצוירו על 
ידי אנשים שלא יודעים לצייר” — התערוכה הראשונה מבין תערוכות 

אבסורדיות דומות. שנה לאחר מכן ארגנו תערוכה בגלריה ויויאן, שבה 
ביקרו 20,000 איש. תערוכה זו ביטאה סאטירה ובוז, וחזתה רבות 

מהטכניקות והגישות שקושרו מאוחר יותר לאוונגרד ולאנטי אמנות, 
ביניהן שימוש בחומרים לא מסורתיים כמו חפצים מצויים, אוכל, שמן 

ורוק. עבודות אלה היו קיצוניות מבחינת התכנים לא פחות מאשר 
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במבנה שלהן. המשורר פול ביו תרם לתערוכה ציור מונוכרומטי שחור 
שנקרא “כושים נלחמים במנהרה”. אנימטור הסרטים המוקדם אמיל 
קוהל הציג תצלומים שמאוחר יותר נקראו  סוראליסטיים. בתערוכה 

נוספת שהתקיימה ב-1883 הציג האמן סאפיק )אוז’ן בטאי( רפרודוקציה 
של המונה ליזה עם מקטרת, שבישרה את הניכוס המפורסם של 

אותו דימוי על ידי מרסל דושאן, שצייר עליו שפם וזקן בעיפרון וחתם: 
  .L.H.O.O.Q.

בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה היה תסכול וחוסר אמון אמתי 
במודרניזם. לפיכך, נוכח חשיפת זוועות המלחמה, המחנות, סטלינגרד, 

הפצצת הערים הגרמניות והיפניות, ולבסוף השימוש בפצצת האטום, 
הפצעתה המחודשת של הרוח הניהיליסטית ושל מסורת תרבותית 

רווית פוליטיזציה הייתה מהלך מתבקש. המלחמה הסירה את מסכת 
"Cultural התרבותיות וחשפה את הפן הברברי בשני הצדדים. במאמרו

Society and Criticism" )1949(, כתב התאורטיקן תאודור אדורנו 
מאסכולת פרנקפורט כי “ככל שהחברה נעשית טוטלית, כך גדלה 

הפיכתו של המוח ממופשט למוחשי וניסיונו לברוח מכך הופך פרדוקסלי 
יותר. אפילו המודעות הקיצונית ביותר לאבדון עלולה להידרדר לפטפוט 
סרק. הביקורת התרבותית מוצאת עצמה מתמודדת עם השלב האחרון 

של תרבות דיאלקטית וברבריזם. לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות. 
אפילו האפשרות לכתוב שירה היום כלתה.” מודעות לבדה, תרבות וידע 

בפני עצמם אינם מספיקים כדי לשנות את העולם.

 ,I am for... שתים עשרה שנים מאוחר יותר, ב-1961, בשיר/מניפסט שלו 
כתב קלאס אולדנבורג: “אני בעד אמנות שהיא פוליטית-ארוטית-מיסטית, 

שעושה משהו חוץ מאשר לשבת על התחת שלה במוזיאון. אני בעד 
אמנות שגדלה מבלי לדעת שהיא אמנות בכלל, אמנות שמקבלת את 
ההזדמנות להתחיל מנקודת האפס. אני בעד אמנות שמתערבבת עם 
הרפש היום יומי, ובכל זאת ידה על העליונה. אני בעד אמנות שמחקה 

את האנושי, שהיא קומית, אם יש צורך, או אלימה, או שהיא כל מה 
שצריך. אני בעד כל אמנות שמקבלת את צורתה מהקווים של החיים 
עצמם, שמתפתלים ומתרחבים וצוברים, ויורקים ומטפטפים, אמנות 

שהיא כבדה וגסה ובוטה ומתוקה ומטופשת כמו החיים עצמם.” 

 שני הקטבים הללו ייצגו את הניסיונות המאומצים שהתפרסו לתוך 
שנות השישים לרפא את הפוסט-טראומה החמורה שהתרבות המערבית 

סבלה ממנה. התגובה הראשונית הייתה ניסיון להחזיר את הדברים 
למצב נורמלי, כדי שהחרדה וההשפלה שהתרבות המערבית ספגה אולי 
יישכחו. ההצדקה לברבריות של שני הצדדים תיפתר על ידי הרוע הבנלי 
של ה”אחר” המתועב — אויב האנושות. משהביס אויב אחד, יצר המערב 
)המיוצג על ידי בעלות הברית( אויב שטני אחר כדי למרק עצמו מחטאיו 

ולהצדיק את מטרותיו. תחת דגל החירות, האינדיבידואליזם והמסחר, יזם 
המערב את המלחמה הקרה שהיוותה תרגיל במלחמה חלופית, ודחפה 

אל סף שכמעט והביא להשמדה מוחלטת. 

 בתקופה זו, שסימן ההיכר שלה הוא ניצחון האקספרסיוניזם המופשט 
של שנות החמישים ומיסוד האוונגרד בסוף שנות השישים, הפער בין  Untitled, early 1960s, oil paint on plywood paneling, 51x30.5 cm

ללא כותרת, ראשית שנות ה-60 של המאה העשרים, צבע שמן על פאנל עץ לבוד, 51x30.5 ס"מ
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הקטבים נמצא ברדיקליות של אמני !NO, שהיו מחויבים לשימוש 
באמנות כדרך של התנגדות, של מחאה, של יציאה כנגד! בעיניהם של 

אמני !NO היה צריך לעשות הכול כדי למנוע מהברברים לעטות מסכה 
חדשה של אדיבות, תרבות וצדקנות. כדי שהתרבות תשרוד כמערכת 
ערכים וסטנדרטים ביקורתית ומתפתחת עליה להתנגד לניכוס על ידי 

תגובת-נגד. כך, תחת הדגל של !NO, החלו האמנים להציב את החילות 
למלחמה האחרונה שמטרתה לחשוף את את האליטה על בוגדנותה 

וצביעותה. בגלל שלא היה שם למה שאמנים אלה עשו, כל העשייה 
האמנותית שהתייחסה לטראומה של שנות המלחמה ושהתנגדה לחזרה 

לנורמליות קובצה תחת הכינוי “נאו-דאדא”.  

 כמו אמני !NO, החל אלן קפרואו לראות בפטישיזציה של האמנות 
סימפטום לשקיעה התרבותית בעידן  הקפיטליסטי. בתגובה למצב 

זה זכה לתשומת לב משמעותית כשהחל ב-1958 לערוך התרחשויות 
ולהקים סביבות אמנותיות, שבהן הוצגו עבודות שאתגרו את השוק, 

שכן לא היו ניתנות למכירה או לאיסוף. עבודות אלה, שהוקלטו או 
תועדו לעתים רחוקות בלבד, היו התרחשויות בעלות אופי חד פעמי 

ולא ניתנות למסחור. אירועי ההפנינג שעשה קפרואו נקראו “מיצגים 
כמו-דאדאיסטים”, אבל במקום להיות תרגיל באבסורד, הן הציגו 

דווקא רגעים לא מיופייפים של חיי היום יום. במהלך תקופה מוקדמת 
זו השתתף קפרואו ב”תערוכת המעורבות” )1961(, בגלריה מארץ’ 

)שנוהלה על ידי לוריא וגודמן(, שעיקרה היה שהעולם השתגע ושעל 
אמנים להצהיר על התנגדותם לרדוד ולרגיל. ב-1963 השתתף 

ב-NO!Show בגלריה של גרטרוד שטיין, בתערוכה שכוונתה הייתה 
גינוי אלה שרצו שהאמנות תהיה כנועה, בררנית ודיסקרטית. 

 בחוף המערבי חלקו מספר אמנים אותה אסתטיקה אגרסיבית 
של !NO, ואת נטיית אנשיה לזבל ולביזוי. האסמבלאז’ים המוקדמים 

של ברוס קונור, בדומה לאלה של אמני !NO, היו טעונים ארוטיקה 
ועסקו באלימות כלפי נשים, בצרכנות ובעיוותי החברה המושתתת 
על קונפורמיזם. וולאס ברמן שהושפע מסוראליזם ודאדא כמו גם 

מהעיסוק בקבלה ומיסטיקה יהודית, והיה גם חלק מחוג הביט, יצר 
קולאז’ים וסרט אילם בשם Aleph, אשר חקר תימות של חיים, מוות, 

פוליטיקה ותרבות הפופ. אד קיינהולץ יצר אסמבלאז’ים ומיצבים 
שכללו דמויות אנושיות, יצוקות מהחיים, בתוך הפסולת של החיים 

המודרניים — עבודות המבטאות את הוולגרי, הברוטלי, המבעית והלא 
אנושי בחברה של המאה העשרים. 

 אמנים אחרים באותה תקופה ביקשו לעשות שימוש בהרס עצמו 

כמדיום אמנותי, ולהעלות לדיון נושאים כמו מלחמה, רצח עם, ניצול, 
והשלכות אחרות של מעשי האדם. גוסטב מצגר, אמן ואקטיביסט פוליטי 
באירופה, פיתח את הרעיון של אמנות אוטו-דסטרוקטיבית ואת “שביתת 

האמנות”. ב-1959 פרסם את גילוי הדעת האוטו-דסטרוקטיבי הראשון. 
לגביו, המטרה העיקרית של עבודתו הייתה “למקד את תשומת הלב 
לאלמנט ההרס באירועי ההפנינג ובצורות אמנותיות אחרות, ולקשרו 

לאלמנט ההרס בחברה”. ניתן לראות את מצגר כמי שהשתמש באמנות 
כאמצעי ללחום בטכנולוגיה ובפסיכודינמיקה של ההכחדה, הן הממשית 

והן הפוטנציאלית, כדי לשמש עד לשבריריות של הקיום.

 בארצות הברית, ב-1962, כתב ראלף אוריץ את המניפסט 
הדסטרוקטיבי המשפיע שלו, ובו קידם את הרעיון שאמנות היא 

אוונגרדית ובו זמנית מעורבת פוליטית, היסטורית וחברתית. באמצעות 
שרפה, חיתוך, קריעה, חריטה, וזריעת הרס באובייקטים ביתיים כמו 

מיטות, ספות, כיסאות, וחפצים מצויים אחרים, רצה אוריץ למקד את 
תשומת הלב לפגיעּות של המין האנושי. אמן אחר שזכה לתשומת לב 

נרחבת באותה עת ומאז נשכח הוא רוברט מלארי, אשר יחד עם אמנים 
אירופאים כמו אלברטו בורי ואנטוני טאפייס, הביא לאמנות חומריות 

פראית וחדשה, שביטאה את העוני והצלקות של שנות המלחמה. 
מלארי, שבשפתו הייחודית השתמש בקרטון שנאסף, בעץ, בשטיחים 

ובביגוד, ולפעמים בפריטים שנקנו בחנות כמו חליפות ערב לגברים, 
נחשב בזמנו כמי שעשה אמנות זבל. בעזרת דבק פוליאסטר איגד את 

החומרים לתוך הגיגים על הרס ועל ארעיות החיים. הטמעת הלכלוך, 
הזוהמה ואי הסדר לצד התייחסויות אנתרופומורפיות הדגישה ביתר 

שאת את תחושת האבדון.   

 אוריץ, מלארי, מצגר והאחרים, שלעבודותיהם התייחסו בהקשר 
לאמנות זבל ונאו-דאדא, היו בני זמנו של ראושנברג, שמיתג את 

האסמבלאז’ים שלו מחומרים ואובייקטים לא שגרתיים כ”צירופים”. 
מיתוג זה אפשר להתייחס לעבודותיו דרך האלמנטים הצורניים שלהן, 

וכך להרחיק עצמו מהנאו-דאדאיסטים. עבודות אלה שווקו כתוצאה 
מכך כשילוב חדשני של אספקטים של ציור ופיסול, שפעלו במרווח 

שבין האמנות לחיים. למעשה, ההבדל בין יצירותיו של ראושנברג לאלה 
של עמיתיו היה שהמסר הפוליטי שהוטמע בעבודותיו היה חבוי מן העין. 
למשל, כשמודעים להומוסקסואליות של ראושנברג ניתן להבחין שחלק 

גדול מעולם הדימויים שלו מכיל הקשרים מיניים מוצפנים, כדוגמת 
האתלטים )המתעמלים וקופצי המוט(, הפוחלצים )התרנגול/הגבר( 

והעז )האיל(, הכריות ושקי הבד הקשורים יחד לפלחי ישבן ושקי אשכים,  
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ומצעי המיטה המוכתמים והכביסה המלוכלכת המאווררת בציבור — כל 
אלה יכולים לשאת משמעות כפולה.

 אמנים אחרים, כמו ליאון גולוב, בחרו לחיות באירופה. גולוב ואשתו, 
ננסי ספרו, התגוררו בצרפת שכן האמינו שעבודתם שעסקה באופן 

ברור בנושאים של כוח, מיניות ופוליטיקה תתקבל שם טוב יותר. 
הם חזרו לארצות הברית ב-1964, בדיוק כשהמאבק נגד הגזענות, 
הסקסיזם ומלחמת ויאטנם הסלים. גולוב הגיב לכך בציור של שתי 
סדרות: “נפלם” ו”ויאטנם”, שתיהן מתארות גברים ענקיים עירומים 

ושרופים הנאבקים אחד בשני. גולה נוסף היה פיטר סול שגר בצרפת 
ושב לארצות הברית בשנות השישים. למרות שהוא כמעט תמיד משויך 

לקטגוריה של פופ ארט או ל-Chicago Hairy Who,  עבודותיו היו 
בין הגינויים הוויזואליים העזים ביותר של מלחמת ויאטנם. באמצעות 

שימוש בדימויים של מדיה המונית וקומפוזיציות אלימות ודינמיות מעולם 
הקומיקס, הפך סול על פיהן את החששות שהתעוררו אחרי המלחמה 

לגבי תרבות המונים ונוער גחמני. אולי בגלל שציוריו של סול עשו שימוש 
באלימות וולגרית דמוית קומיקס, הן היו חסינות לבעייתיות שבחשיפה 

מועטה — מנת חלקם של אמנים פוליטיים רבים. 

 בתחום של מדיה חדשה, קולנוע עצמאי ומיצג פעל אלדו טמבליני, 
 Group שב-1962 הפך למייסד של ,NO! חבר בתנועת האמנות

 The Gate חלל לעבודות מולטימדיה. ב-1966 ייסד את ,Center

Theater, שהקרין סרטים עצמאיים וניסיוניים. ב-1967 ייסד עם אמן 
המולטימדיה הגרמני אוטו פין את Black Gate, שאירח בעיקר מיצגים 

ומיצבים במדיה אלקטרונית. בתוך החבורה הגדלה של יוצרי סרטים 
עצמאים בתקופה זו היה ג’ק סמית’, שעבודותיו בקולנוע ובמיצג שילבו 

אוריינטליזם הוליוודי, בורלסקה, קיטש, מיניות, פוליאמוריה וסאטירה 
חברתית במטרה להביע תרעומת פוליטית חותכת נגד הסטטוס קוו 

צר האופקים. גוף העבודה שלו על האורגיות שבו הביא לפשיטות 
משטרתיות וצנזורה, כפי שקרה לסטן ברקהג’, שעשה סרטים בהם בחן 

נושאים כמו לידה, מוות ומיניות. ברקהג’ השתמש בשיטות חדשניות 
שונות בסרטיו כולל שריטות, קולאז’ים וחשיפות מרובות, שהפריעו את 
הרצף של חלל וזמן. התוצאות היו קשות לצפייה. כוונתו הייתה לשמור 
על מרחק בין הרגש למבנה הצורני של הסרט כדי לשקף את תחושת 

הניכור הגדלה והולכת ששררה בתקופה ההיא. 

 נושאים כמו הרס, חוסר המשכיות, השפלה, ופארסה לא היו ייחודיים 
לארצות הברית. גישות דומות צצו בצרפת עם ז’אן דובופה, שהשתמש 

בחומרים גסים ויצר עבודות שעברו פגיעה פיזית קשה באמצעות 
 .Art Brut-שריטות וסימני ריטוש — עבודות שבהמשך יהיו מוכרות כ

מתוך חשש שהזרם המרכזי בתרבות יבלע כל התפתחות חדשה 
באמנות וכך יחליש את כוחה, פנה דובופה לאמנות שהאמין שתוכל 
לעמוד בפני היטמעות: folk-art, lo art ואמנות המטורפים. באותו 

זמן, בצרפת גם כן, אמני הזרם  “הראליזם החדש” כמו פרנסואה 
דופרן, ז’אק וילגלה, מימו רוטלה, וריימונד היינס, כמו גם היוצר הגרמני 

וולף ווסטל, השתמשו בפוסטרים קרועים וחתוכים מלוחות מודעות 
ומהרכבת התחתית כדי לחשוף ולבקר את מדיית ההמונים ואת שלטי 

 ,)Brutism/Independent Group( החוצות הענקיים. באנגליה
בגרמניה )Zero(, ובאיטליה )Arte Povera שקמה בתגובה לחזרה 

הכמעט-רשמית של המודרניזם הקלסי( היו תנועות שמלכתחילה 
נוצרו מתוך מחויבות לפעולות אמנותיות שהיו במכוון לא רציונליות, 

איקונוקלסטיות ומתעמתות. 

 קבוצות נוספות שלהן זיקה מיוחדת ל-!NO  נוסדו ביפן בסוף שנות 
החמישים, ביניהן קבוצת קיושּו — קבוצה פרועה, שאמניה קרעו ושרפו 
בדי ציור, חוררו ושידכו קרטונים גליים. הם השתמשו בעבודותיהם גם 

במסמרים, אומים, קפיצים, שיירי קידוח במתכת, ובדי יוטה, והרכיבו 
אסמבלאז’ים מסורבלים מג’אנק שהיו מכוסים לעתים קרובות בזפת. 

כוונתם הייתה לקרב את האמנות לחיים על ידי שילוב אובייקטים מחיי 
היום יום לתוך עבודותיהם. קבוצות אנטי-אמנות דומות אחרות כללו את 

Silver NO (Black and Silver), 1963, oil paint on board, 40x51 cm
NO כסוף )שחור וכסף(, 1963, צבע שמן על לוח, 40x51 ס"מ
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הארגון הנאו-דאדאיסטי )Neo-Dadaizumu Organization( ואת 
Hi-Red-Center — קולקטיב אמנותי ניסיוני שעבד בטוקיו בין 1963 

ל-1964. כך, כמו אמני !NO, יצרו אמנים אלה עבודות ששיקפו את 
ההרס חסר הפשר של חיי אדם, הנתונים בסכנה לא רק בגלל מלחמות 

אלא גם בשל החיים בחברה המודרנית.  

 פרט לאמנים ולתנועות שעסקו בנושאים של הרס האמנות ופסולת 
חברתית, חשוב באותה מידה להבין כי !NO צצה מתוך קלחת 

של חרדה קיומית פוסט מלחמתית כמו זו של חוג הביט ו”מלאכי 
הגיהנום”, שקמו בארצות הברית כדי לתת ביטוי לתחושת חופש וכעס 

אנרכיסטיים. תרבות הביט התרכזה בדחיית הערכים המקובלים של 
הנרטיב, בחיפוש רוחני, בהוקעת החומריות והקונפורמיות, כמו גם 
בחקירה מינית ושחרור. מלאכי הגיהנום מאידך, אימצו את הדימוי 

הרומנטי והמיתי למחצה של פורעי חוק בעלי רוח חופשית, אחוות גברים 
הקשורים זה לזה בסגנון חיים ונאמנות אלימה וניהיליסטית.  

 משני קצוות הקשת המחשבה להמשיך לייצר אנדרטאות לאותה 
תרבות מודרניסטית שהולידה את זוועות מלחמת העולם השנייה הייתה 

כמו להמשיך לקיים תהליך ששוחק באופן בסיסי הן את החופש והן 
את היצירתיות. למרות שהאופנוענים יכלו להיות אלימים, צרי אופק 

ושוביניסטים, הם, כמו אמנים, משוררים, אנשי תאטרון ניסיוני ונגני ג’אז, 
ביקשו להיות לא-תרבותיים, כל אחד בדרכו. הם עשו זאת לא מתוך 

פסימיות אלא מתוך מחשבה אופטימית שיוכלו ליצור תרבות שתשקף 
את חזונם למשמעות היות חופשי. 

 גורם נוסף שיש לתת עליו את הדעת במאבק נגד הנורמליות והקודים 
התרבותיים הוא שה”בייבי-בום” שלאחר מלחמת העולם השנייה יצר 
מספר חסר תקדים של אנשים צעירים, מנוכרים ברובם, שהאמינו כי 

מטרת המלחמה הייתה להבטיח את חרויות הפרט וזכויותיו. אמונה זו, 
יחד עם השפע שאחרי המלחמה, שמו דגש על תרבות-נגד שעניינה 

היה רחב מהדאגה להספקת הצרכים החומריים של החיים, דאגה 
שהעסיקה את הוריהם בתקופת השפל הכלכלי. באופן פרדוקסלי, חלק 

גדול מההתנהגויות ו”המטרות” הלא קונפורמיסטיות שאותם עודדה 
תרבות-הנגד הזו נטמע במהירות בזרם המרכזי בתרבות. תרבות-הנגד 

שהתפתחה בשנות החמישים והשישים הייתה שונה מאוד מתנועות 
אנטי אוטוריטריות מוקדמות יותר, כיוון שהיא שאפה לפרוש ולבנות 

תרבות חלופית מבחינת ערכיה ומטרותיה. 

 במקום להתחייב לשימוש באמנות כדי לשמר ולהעמיק את הטראומה 
של אחרי המלחמה, השתמשה תרבות-הנגד ביצירות האמנות כדי לבטל 

את הרעיון לפיו האמנות היא פעילות נפרדת של התמחות ספציפית. 
כוונה זו מקורה באסתטיקנים של המאה ה-19 שרצו לשנות את האמנות 

כך שתהיה חלק ממרקם החיים היום יומי. הלטריזם, שמייסדה היה 
איזידוֶרה איסו, המחישה בצורה הטובה ביותר את העמדה הרדיקלית הזו. 

הלטריזם הולידה את ה-SI( International Situationiste(, שהייתה, 
ככל הנראה, התנועה הפוליטית הקיצונית ביותר המעוגנת בתרבות 

בזמנים המודרניים. אנשי התנועה רצו להשלים את המהלך הן של דאדא 
)לעשות פוליטיזציה של התרבות( והן של הסוראליזם )לשחרר את 

הדמיון(, תוך כדי העלמת ההבדל בין האמנות לחיים. מבחינתם, אמנות 
הייתה מהפכנית או לא-כלום. 

 בארצות הברית היו קבוצות אמנות דאדאיסטיות שהושפעו 
מה-SI כמו Black Mask, שהצהירו כי אמנות צריכה להיות “חלק 

אינטגרלי מהחיים כמו בחברה פרימיטיבית, ולא נספח לעושר”. קבוצה 
דומה נוספת, Up Against the Wall Motherfuckers, צמחה 

 .Angry Arts וקבוצה אחרת בשם Black Mask מהשילוב של
חברי ה-UAWMF הפכו בהמשך להיות חלק מרשת של קומונות 

וקולקטיבים שנקראו Armed Love, והתפזרו לאורך קו החוף הכפרי 
והאורבני של קליפורניה ואורגון כמו גם של ורמונט וניו מקסיקו. 

 לקראת סוף שנות השבעים רוב הפעילות הנאו-דאדאיסטית 
הפכה להיות שולית, מנוכסת, מחוקה, נשכחת או מושמצת על ידי 
מבקרים, או פשוט אנקדוטה מצומצמת שנספגה על ידי השוק. עד 
היום ישנם היסטוריונים המאמינים שבמהלך סוף שנות החמישים 

התייחסויות ישירות לפוליטיקה היו דבר נדיר באמנות. הם רואים בפופ 
ארט, שהציעה ביקורת מרומזת ומעורפלת על צרכנות ועל שוקי ענק, 

מייצגת שלב המקדים את האמנות הפוליטית שפרצה בשנות התשעים. 
לאמיתו של דבר, אמנות הפופ קידמה מטרה ספציפית של מעמד 

הביניים הליברלי, וככזו היא נכשלה בהתייחסותה לכלכלת הדקדנטיּות 
וההתנוונות שבעטיה קמה ההתנגדות הצורמנית של !NO לאמירות 

 ,NO!  מרומזות. תחושת הצדק )האמתית או המדומיינת( והטוהר של
כמו גם התנגדותם של הנאו-דאדאיסטים למסחריות ולאלחוש תרבותי, 
יכלו כנראה להסתיים רק בשכחה, התעלמות או הדחקה של קיומם מיד 

לאחר שנוצרו. כתוצאה מכך, מאז שנות השבעים המוקדמות כל מה 
שנותר מתקופה זו הוא דיווחים אנקדוטיים על גיבורים רומנטיים וטרגיים 

שמתו צעירים מדיי או שהתנגדותם נוכסה לצרכים של אנטי-אמנות 
ושוכפלה כדגם ל”איך להצליח בעולם האמנות כאמן מורד”. זה החלק 

הגלוי של ההיסטוריה הזו, הנסתרת מהעין בהתבוננות שטחית. 
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למרות שעברה סובלימציה, באופן אירוני רוח ה-!NO והנטייה 
האקספרסיוניסטית הנאו-דאדאיסטית לא נעלמו לתוך האנטי-אמנות, 

לחדשנות של פלוקסוס, או לקונספטואליזם הדושאני, אלא — בהתאמה 
לתכתיבים התרבותיים של שנות השמונים — הפכו למחתרתיים. למרות 
אי-הנראות שלהן, נאו-דאדא ובמיוחד !NO ממשיכות להיות משפיעות 

מאוד, גם אם איננו מודעים אליהן כמקור השפעה. אנו יכולים לראות זאת 
בסוף המאה העשרים כשאמנים אימצו את רעיון המעורבות האישית 

של !NO, והתבטאו דרך העבודה שלהם לא רק נגד מסחור גלובלי 
ומסחור התרבות אלא גם נגד כל הרעות החולות הקשורות בכך. עבודות 

מאוחרות אלה, כך נראה, אימצו אינטואיטיבית אוצר מילים ויזואלי, 

אסתטיקה של ביזוי ואת הרעיון של אמנות פרפורמטיבית בדומה לזו של 
!NO. ניתן לראות תחייה בין-לאומית של אמנות ופעילות חברתית שהיא 

 NO! גולמית, בזויה, מעורבת פוליטית — מהסוג שבוריס לוריא ואמני
עודדו — בעבודותיהם של אמנים כמו ג’ון מילר, מרטין קיפנברגר, פרנץ 

וסט, מייק קלי, פול מקרת’י, יופ פון ליסהאוט ות’ומס הירשהורן.

סול אוסטרואו, מבקר אמנות עצמאי, אוצר, ועורך המגזין ּבומּב )הפצצה(. ב-2010 ייסד 
את קריטיקל פרקטיסס בע”מ, כדי לקדם את השיח והעיסוק הביקורתיים. מ-1986 אצר 

מעל 70 תערוכות בארצות הברית ובארצות אחרות. כתביו הופיעו בעיתונים וכתבי עת 
לאמנות, בקטלוגים ובספרים בארצות הברית ובאירופה. מ-2002 עד 2012 שימש יו”ר 

המחלקה לאמנות חזותית וטכנולוגיות במכון לאמנות בקליבלנד.  

Slave (5th Ave.), 1972, collage: paper, tape and tinted varnish on paper, 56x79 cm
שפחה )השדרה החמישית(, 1972, קולאז’: נייר סרט הדבקה ווארניש מגוון על נייר, 56x79 ס”מ
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Sam Goodman and Boris Lurie, NO Sculpture (Shit) Show, Gallery Gertrude Stein, NYC, 1964
סם גודמן ובוריס לוריא, תערוכת פסלי NO )פסלי צואה(,  גלריה גרטרוד שטיין, ניו יורק, 1964  
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עבודות

Works
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NO-Record, 1962, assemblage: vinyl record with oil paint mounted on board, 35.5x35.5 cm
 NO-Record, 1962, אסמבלאז': תקליט ויניל וצבע שמן על לוח, 35.5x35.5 ס”מ
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NO in Orange, 1961, oil paint on canvas, 25x27.5x2.5 cm
NO בכתום, 1961, צבע שמן על בד,  25x27.5x2.5 ס"מ
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NOs with Skull and Crossbones, 1961, oil paint on plywood, 63.5x59 cm
NOs עם גולגולת ועצמות מוצלבות, 1961, צבע שמן על עץ לבוד, 63.5x59 ס”מ
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NO with Linoleum, 1962, collage: oil paint and linoleum on board, 47x62 cm
NO עם לינולאום, 1962, קולאז': צבע שמן ולינולאום על לוח, 47x62 ס”מ
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Relief: Stripper with NOs, 1958-1962, oil paint and plaster on canvas, 84.5x69 cm
תבליט: חשפנית עם NOs, 1962-1958, צבע שמן וגבס על בד, 84.5x69 ס”מ
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NO Mounted, 1970, collage: oil paint and NO posters mounted on canvas, 129.5x95 cm
NO מוצמד, 1970, קולאז': צבע שמן וכרזות NO על בד, 129.5x95 ס"מ
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Untitled, 1962, collage: oil paint, paper, and razor blades mounted on paper board, 38x30.5x5 cm
ללא כותרת, 1962, קולאז': צבע שמן , נייר, להבי סכין גילוח על לוח נייר, 38x30.5x5 ס”מ



Boris Lurie

27

NO, circa 1959-1964, collage: oil paint and paper on paper, 26x20.5 cm
NO, 1964-1959 לערך, קולאז': צבע שמן ונייר על נייר, 26x20.5 ס”מ
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NO (Black & White), 1963, monoprint on canvas, 56x86.5x2.5 cm
NO )שחור ולבן(, 1963, מונופרינט על בד, 56x86.5x2.5 ס”מ
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NO, 1963, collage: oil paint and paper on board, 42.5x37 cm
NO, 1963, קולאז’: צבע שמן ונייר על לוח, 42.5x37 ס”מ



Boris Lurie

30

NO (Baby Lotion), circa 1964, collage: oil paint on NO posters mounted on canvas, 98x206x5 cm
NO )תחליב גוף לתינוקות(, 1964 לערך, קולאז’: צבע שמן על כרזות NO על בד, 98x206x5 ס”מ
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NO (Sand Writing), 1963, cast aluminum, 4x42x23 cm
NO )כתובת חול(, 1963, יציקת אלומיניום, 4x42x23 ס"מ
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Shit NO, 1967-1969, oil paint on paper mounted on canvas, 156x51 cm
Shit NO, 1969-1967, צבע שמן על נייר על בד,156x51 ס"מ
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Shit NO, 1967-1969, oil paint on canvas, 91.5x101.5 cm
 Shit NO, 1969-1967, צבע שמן על בד, 91.5x101.5 ס"מ
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 Chinese NO, 1961, oil paint on canvas, 133.5x82.5x5 cm
 NO סיני, 1961, צבע שמן על בד, 133.5x82.5x5 ס”מ
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Untitled, mid-1970s, assemblage: cloth and oil paint on board, 76x76 cm
ללא כותרת, אמצע שנות ה-70 של המאה העשרים, אסמבלאז': בד וצבע שמן על לוח, 76x76 ס”מ   
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 Sold God, late 1970s, oil paint on rubber, 32x73x4.5 cm
 Sold God, שלהי שנות ה-70 של המאה העשרים, צבע שמן על גומי,  32x73x4.5 ס"מ
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Sold, 1972, oil paint on canvas, 46x60.5 cm
נמכר, 1972, צבע שמן על בד, 46x60.5 ס”מ
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GOD, 1970s, assemblage: styrofoam and oil paint on canvas mounted on plywood, 35.5x94x6.5 cm
GOD, שנות ה-70 של המאה העשרים, אסמבלאז': פוליסטירן מוקצף וצבע שמן על בד על עץ לבוד, 35.5x94x6.5 ס"מ
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GOD, late 1960s, monoprint on paper mounted on canvas, 49.5x122 cm
 GOD, שלהי שנות ה-60 של המאה העשרים, מונופרינט על נייר על בד, 49.5x122 ס"מ
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GOTT, mid-1970s, paint on found fabric, 86.5x90 cm
 GOTT, אמצע שנות ה-70 של המאה העשרים, צבע על בד מן-המוכן, 86.5x90 ס"מ
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BLUT, early 1970s, collage: tape on canvas board, 61x46 cm
 BLUT, ראשית שנות ה-70 של המאה העשרים, קולאז': סרט הדבקה על לוח בד, 61x46 ס”מ
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Untitled, late 1950s, oil paint on canvas taped to board, 94x64 cm
ללא כותרת, שלהי שנות ה-50 של המאה העשרים, צבע שמן על בד על לוח, 94x64 ס”מ
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 Untitled (Dismembered Women Series), 1956, oil paint on paper mounted on canvas, 114.5x76 cm
ללא כותרת )מהסדרה: נשים מפורקות(, 1956, צבע שמן על נייר על בד, 114.5x76 ס”מ
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Untitled, 1955, gouache and ink on paper, 35x30 cm
ללא כותרת, 1955, גואש ודיו על נייר, 35x30 ס"מ
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 Untitled, mid-1950s, gouache and ink on paper, 33x32 cm
ללא כותרת, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, גואש ודיו על נייר, 33x32 ס"מ
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Untitled, late-1950s, collage: oil paint and foil on board, 25x19 cm
ללא כותרת, שלהי שנות ה-50 של המאה העשרים, קולאז': צבע שמן ורדיד אלומיניום על לוח, 25x19 ס"מ
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 Woman, 1956, oil paint on paper mounted on linen, 28x20 cm
 אישה, 1956, צבע שמן על נייר על פשתן, 28x20 ס"מ
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Knife in Cement, early 1970s, assemblage: metal, wood and concrete, 29x66x35.5 cm
סכין במלט, ראשית שנות ה-70 של המאה העשרים, אסמבלאז': מתכת, עץ ובטון, 29x66x35.5 ס"מ
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Knife in Cement, 1972-1973, assemblage: metal, wood and concrete, 60x17x22.5 cm
 סכין במלט, 1973-1972 לערך, אסמבלאז': מתכת, עץ ובטון, 60x17x22.5 ס”מ
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Untitled, early 1960s, assemblage: wood and found objects, 23x14x14 cm
 ללא כותרת, ראשית שנות ה-60 של המאה העשרים, אסמבלאז': עץ וחפצים מן-המוכן, 23x14x14 ס"מ



Boris Lurie

51

Clay Head, Squashed, 1955, assemblage: ceramic and oil paint on board, 28x22.5 cm
 ראש חומר, מחוץ, 1955, אסמבלאז': קרמיקה וצבע שמן על לוח, 28x22.5 ס"מ
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Boris Lurie and Sam Goodman, Shit Sculpture, 1964, painted plaster, 40.5x61x46 cm
בוריס לוריא וסם גודמן, פסל צואה, 1964, גבס צבוע, 40.5x61x46 ס"מ
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Boris Lurie and Sam Goodman, Shit Sculpture, 1964, painted plaster, 21.5x32x30 cm
בוריס לוריא וסם גודמן, פסל צואה, 1964, גבס צבוע, 21.5x32x30 ס”מ
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 Liberated NY.C. Women, 1971, assemblage: oil paint on found wooden tailor’s dummy, 24x91.5x32 cm (recto)
 נשות ניו יורק המשוחררות, 1971, אסמבלאז': צבע שמן על בובת עץ של חייט, 24x91.5x32 ס"מ )מבט מאחור(
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 Liberated NY.C. Women, 1971, assemblage: oil paint on found wooden tailor’s dummy, 24x91.5x32 cm (verso)
 נשות ניו יורק המשוחררות, 1971, אסמבלאז': צבע שמן על בובת עץ של חייט, 24x91.5x32 ס"מ )מבט מלפנים(
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 NO Bra, 1972, assemblage: bra with cement, 25.5x66x31 cm
NO Bra, 1972, אסמבלאז': חזייה ומלט, 25.5x66x31 ס"מ
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NO Bra, 1972, assemblage: bra with cement, 37x79x6.5 cm
 NO Bra, 1972, אסמבלאז': חזייה ומלט, 37x79x6.5  ס"מ
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From: War series 100, circa 1946, ink and watercolor on paper, 30x23 cm
מהסדרה: מלחמה 100, 1946 לערך, דיו וצבעי מים על נייר, 30x23 ס”מ



Boris Lurie

59

Untitled (Dance Hall Series), mid-1950s, charcoal on paper, 28x43 cm
ללא כותרת )מהסדרה: אולם ריקודים(, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, פחם על נייר, 28x43 ס"מ
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Untitled, (Dance Hall Series), mid-1950s, ink on paper, 28x43 cm
ללא כותרת )מהסדרה: אולם ריקודים(, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, דיו על נייר, 28x43 ס"מ
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 Untitled (Dance Hall Series), mid-1950s, ink and charcoal on paper, 38x29 cm
ללא כותרת )מהסדרה: אולם ריקודים(, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, דיו ופחם על נייר, 38x29 ס"מ
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Untitled (Dance Hall Series), mid-1950s, ink on paper, 37x37.5 cm
ללא כותרת )מהסדרה: אולם ריקודים(, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, דיו על נייר, 37x37.5 ס"מ
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Untitled (Dance Hall Series), mid-1950s, ink on paper, 37.5x51 cm 
ללא כותרת )מהסדרה: אולם הריקודים(, אמצע שנות ה-50 של המאה העשרים, דיו על נייר, 37.5x51 ס”מ
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Green Eyes, 1962, collage: acrylic paint, paper, and photo transfer on canvas, 184x117 cm
עיניים ירוקות, 1962, קולאז': אקריליק, נייר, ותצלום מועבר לבד, 184x117 ס”מ
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Little Girls, 1962, collage: oil paint, paper, and photo transfer on canvas, 116x176 cm
ילדות קטנות, 1962, קולאז': צבע שמן, נייר, ותצלום מועבר לבד, 116x176 ס”מ
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 Juice, 1961-1962, collage: oil paint and paper on canvas, 121.5x96.5 cm
מיץ, 1962-1961, קולאז’: צבע שמן ונייר על בד, 121.5x96.5 ס”מ
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עבודות

Works
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society, and not an appendage to wealth”. An affinity 
group, Up Against the Wall Motherfuckers, grew out of 
a combination of Black Mask and another group called 
Angry Arts. UAWMF members later became part of an 
interconnected network of communes and collectives 
known as Armed Love, who spread out along the rural 
and urban coastline of California, Oregon, as well as in 
Vermont, and New Mexico. 

 By the late 1970s, much of the Neo-Dadaist 
activity of this period had come to be marginalized, 
appropriated, erased, forgotten or critically denigrated, 
or simply a reduced anecdote absorbed by the market. 
To this day there are historians who believe that during 
the late 1950s explicit references to politics in art were 
rare. They view Pop Art, because it offered an implicit 
but ambiguous critique of consumerism and mass 
markets, as representing an early step towards the 
political art that emerges in the 1990s. Pop Art instead 
advanced a particular liberal middle class cause and, as 
such, it failed to address the economy of decadence and 
decay that gives rise to NO!’s strident rejection of the 
implicit. The (real or imagined) self–righteousness, and 
purity of NO! and the Neo-Dadaist’s anti-commodity 
and anti-anesthetizing stance seemingly could only 
result in their being forgotten, ignored, or repressed 
after their own period of production. Subsequently, 
since the early 70s all that remains of this whole period 
are anecdotal accounts of the romantic and tragic 
heroes who either died too young, or whose resistance 
was appropriated to anti-art-ends and who would come 
to be replicated as a model of how to succeed as art 
world rebels. This is the visible part of this history that is 
secreted in plain view. 

 Though sublimated, ironically the spirit of NO! and 
of the expressionist tendency of Neo-Dada  did not 
disappear into the anti-art and reified vanguardism of 

Fluxus, or the realm of Duchampian conceptualism, 
instead — in keeping with the cultural dictates of the 
1980s — it went underground. Despite their lack of 
visibility, Neo-Dada  and particularly NO! remain 
highly influential, even if we are unaware of them as 
the source of this influence. We can see it in the late 
20th Century, when artists took up NO!’s concept of 
personal engagement and speaking out through their 
work, not only against global commercialization and the 
commodification of culture, but against all associated 
evils. This later work seemingly intuitively adopted a 
visual vocabulary, abject aesthetic, and the conception 
of art-as-performative that is very comparable to 
NO!’s. We can observe an international revival of the 
type of raw, abject, politically engaged art and activism 
that Boris Lurie and NO! had advocated in the work 
of John Miller, Martin Kippenberger, Franz West, Mike 
Kelly, Paul McCarthy, Joep van Lieshout, and Thomas 
Hirschhorn, among others.

Saul Ostrow is an independent critic, curator, and the art editor 
of Bomb Magazine. In 2010, he founded the nonprofit Critical 
Practices Inc., to promote critical discourse and practices. Since 
1986 he curated over 70 exhibitions in the USA and other 
countries.  His writings appeared in art magazines, journals, 
catalogues, and books in the US and Europe. From 2002 to 2012 
he was Chair of Visual Arts and Technologies at the Cleveland 
Institute of Art.
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cardboard. They also used nails, nuts, springs, metal 
drill shavings, and burlap to make all kinds of unwieldy 
junk assemblages, which they often covered in tar. 
Their intention was to bring art closer to everyday 
life by incorporating objects from daily life into their 
work. (Subsequently, they also occasionally covered 
their work in urine and excrement.) Other similar 
anti-art groups included Neo-Dada (Neo-Dada izumu 
Oganaizazu), and Hi-Red-Center, an experimental art 
collective active in Tokyo in 1963-1964. Like the NO! 
artists, these artists made work that reflected that the 
senseless destruction of human life is engendered not 
only by war, but also by all of modern society. 

 Beyond the artists and movements concerned with 
destruction of art and the detritus of society, it is equally 
important to understand that NO! emerges from the 
same cauldron of post war existentialist angst that 
the Beat generation and the Hells Angels did; their 
existence in US gave expression to an anarchistic sense 
of freedom and anger. Central to Beat culture was a 
rejection of the standard values of narrative, the notion 
of the spiritual quest, denunciation of materialism and 
conformity, as well as sexual exploration and liberation. 
The Hell’s Angels on the other hand took on the semi-
mythical romantic image of the free-spirited outlaw, a 
brotherhood bound by a violent and nihilistic lifestyle 
and loyalty. From both ends of this spectrum the idea 
of continuing to produce monuments in the lineage of 
the very modernist culture that gave rise to the horrors 
of World War II was equated with the perpetuation 
of a process that fundamentally erodes both freedom 
and creativity. Though the bikers could be violent, 
bigoted, and chauvinistic, they — like other artists, poets, 
experimental theater and jazz musicians — sought to be 
aggressively uncivilized, each in their own way. They 
did this not out of pessimism, but out of the optimism 

that they could create a culture that would reflect their 
vision of what it mean to be free. 

 Another factor to be accounted for in this struggle 
against civility and normalcy is that the post-war 
“baby boom” generated an unprecedented number of 
potentially disaffected young people who believed the 
War had been fought to secure individual freedom and 
rights. This, along with post-War affluence, resulted in 
a countercultural focus on moving beyond the provision 
of the material necessities of life that had preoccupied 
their Depression-era parents. Paradoxically, a significant 
portion of the non-conformist behaviors and “causes” 
promoted by the counter-culture were quickly 
assimilated into mainstream society. What emerged in 
1950–1960s was a counterculture significantly different 
from previous anti-authoritarian movements, one that 
sought to drop out and build a separate culture of 
alternate values and objectives. 

 The counterculture, rather than using art to sustain 
and deepen the trauma of the post-war period, used 
their work to instead abolish the notion of art as a 
separate, specialized activity. This goal descends from 
the 19th Century Esthete’s goal of transforming art into 
part of the fabric of everyday life. Lettrism, founded by 
Isidore Isou, best personified this most radical position. 
Lettrism spawned the Situationiste International 
(SI), perhaps the best organized and most radically 
politicized, culturally-based movement of modern times. 
SI wanted to complete the work of both Dada (politicize 
the culture) and of surrealism (liberate the imagination), 
while abolishing the difference between art and life. 
From their viewpoint, art was either revolutionary or it 
was nothing. 

 In the United States, there was the Dadaist–SI 
influenced art group, Black Mask, who declared that 
art should be “an integral part of life, as in primitive 
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Other artists, such as Leon Golub opted to live in 
Europe. Golub and his wife Nancy Spero lived in France 
because they thought that their work, which dealt 
overtly with issues of power, sexual and political, would 
be more readily received there. They returned in 1964, 
just as the struggle against racism, sexism and the 
Vietnam War was escalating. Golub responded to this 
by painting two series: Napalm and Vietnam, both of 
which depict gargantuan burnt naked men struggling 
with one another. Peter Saul was another expat who 
had lived in France, and then returned to the States in 
the 1960s. Although his work almost always falls into 
the Pop art or Chicago Hairy Who category, his works 
were some of the most visual denunciations of the 
Vietnam War. Using mass media imagery, cartoonish 
violence and dynamic compositions Saul turned postwar 
concerns about mass culture and wayward youth 
against themselves. Perhaps because his paintings were 
visually aggressive in their use of cartoon-like violence 
and vulgarity, Saul’s work was immune to the problem 
of minimal exposure that many artists whose works 
were pointed political, encountered. 

 In new media, independent cinema, and performance, 
there was Aldo Tambellini, a member of the NO!art 
movement, who was a founding member of Group 
Center in 1962, a space for multi-media works. In 1966 
he founded the Gate Theater for showing independent 
and experimental films, above which, in 1967, he co-
founded the Black Gate with the German multi-media 
artist Otto Piene, for showing electronic intermedia 
performances and installations. Among the growing 
coterie of independent filmmakers of this period was 
Jack Smith, whose works in film and performance 
combined Hollywood Orientalism, burlesque, kitsch, 
polymorphous sexuality, and social satire to create 
politically volatile rants against the narrow-minded 

status quo. His orgiastic body of work provoked police 
raids and censorial judgments, as did the work of 
Stan Brakhage, who was making films that explored 
themes of birth, mortality, and sexuality. Brakhage 
used many non-traditional methods in making his films, 
including scratching, collaging and multiple exposures, 
disrupting the continuity of space and time. The results 
were difficult to watch; his intention was to maintain a 
distance between emotion and the film’s form in order 
to reflect the growing sense of alienation that was to 
dominate the period.

 Themes of destruction, discontinuity, abjection, and 
farce were not unique to the United States. Similar 
attitudes emerged in France with Jean Dubuffet’s use 
of crude materials, in his works heavily traumatized by 
physical marks, such as scratches and slash marks —
works that would eventually be called Art Brut. Fearing 
that mainstream culture would take art’s power by 
assimilating its every new development, Dubuffet 
turned to arts he believed would resist assimilation: 
lo-art, folk art, and the art of the insane. Also in France 
the Nouveau Réaliste artists François Dufrene, Jacques 
Villeglé, Mimmo Rotella, and Raymond Hains, as well 
as the German Wolf Vostell, used torn and lacerated 
billboard and subway posters to critique and expose the 
newly emergent technique of mass media and large-
scale advertisements. In England (Brutism/Independent 
Group), Germany (Zero), and Italy (Arte Povera, a 
reaction against the semi-official re-instatement of 
classical modernism), movements formed. They were all 
initially committed to engaging in making deliberately 
iconoclastic, confrontational art. 

 Of particular affinity to NO! are the various groups 
founded in Japan in the late 1950s. Among these 
was Group Kyushu — rambunctious art group who 
ripped and burnt canvases, and stapled corrugated 
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On the West Coast there were a number of artists who 
shared NO!’s aggressive aesthetic and propensity for 
trash and abjection. Bruce Connor’s early assemblages 
were, like NO!’s, erotically charged and suggestive of 
how violence against women, consumerism, and a 
society deformed by conformity. Wallace Berman —
 influenced by Surrealism and Dada, as well as the 
Kabbalah and Jewish mysticism, also part of the Beat 
circles — made collages and a silent film, Aleph, which 
explore the themes of life, death, politics, and pop 
culture. Ed Kienholz made assemblages and installations 
that included human figures, cast from life, amongst 
the detritus of modern existence, works expressing the 
vulgar, brutal, gruesome, and benign inhumanity of 20th 
century society. 

 Some artists of the period sought to employ 
destruction itself as an artistic medium, evoking war, 
genocide, exploitation and other consequences of 
human actions. Gustav Metzger, an artist and political 
activist in Europe, developed the concept of Auto-
Destructive Art and the Art Strike. In 1959 he published 
the first Auto-Destructive manifesto. For Metzger the 
principal objective of his work was “to focus attention 
on the element of destruction in Happenings and other 
art forms, and to relate this to destruction in society.” He 
sought to bear witness to the tenuousness of survival. 
Metzger can be seen using art as a means to wrestle 
with the technology and psycho-dynamics of extinction, 
both real and potential, in order to bear witness to the 
very tenuousness of our survival.

 In 1962, in the United States, Ralph Ortiz wrote his 
influential Destructivist Manifesto, in which he advances 
the notion of an art that is simultaneously avant-garde 
and politically, historically, and socially engaged.

  By burning, cutting, ripping, gouging, and generally 
wreaking havoc on domestic objects such as beds, 

sofas, and chairs or appropriating objects, Ortiz sought 
to bring attention to humanity’s vulnerability. Another 
artist who had wide attention at the time and has since 
been neglected is Robert Mallary who, along with 
European artists like Alberto Burri and Antoni Tàpies, 
brought a fierce new physicality to art that evoked the 
poverty and scares of the war years. Mallary used an 
idiosyncratic vocabulary of found cardboard, wood, 
rags and clothing, and occasionally store-bought items 
like tuxedos to make what were at the time considered 
works of junk art. Using polyester resin he would bind 
his materials into meditations on decay, and transience. 
The assimilation of dirt, grime, and entropy along with 
anthropomorphic references further emphasized an 
undercurrent of doom.  

 Ortiz, Mallary, Metzger, Lurie, et al., whose work was 
seen in the context of junk art, and Neo-Dada , were 
contemporaries of Rauschenberg, who branded his 
assemblages of non-traditional materials and objects as 
Combines, allowing his work to be viewed in terms of their 
formal aspects, and effectively distancing himself from the 
work of the other Neo-Dadaists. In turn, Rauschenberg’s 
works were promoted as an innovative combination of 
aspects of painting and sculpture, operating in the gap 
between art and life. In actuality, the difference between 
Rauschenberg’s works and those of his peers was that his 
political (and sexual) messages, embedded in his use of 
mass media imagery and everyday objects, were implicitly 
hidden from view. For instance if we acknowledge 
Rauschenberg’s homosexuality, much of his imagery takes 
on varied coded sexual connotations — for instance the 
athletes (gymnasts and pole vaulters), the taxidermies 
(rooster [cock] and goat [ram]), the pillows and fabric 
sacks bound into butt cheeks and scrotums, and all the 
soiled bed linens and dirty laundry aired in public can all be 
read as double-entendres.
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into the 1960s, to cure the severe case of post-traumatic 
stress disorder that Western culture had suffered. The 
initial response to this state of affairs was to attempt to 
get things back to normal, so that the post-war angst 
and abjection might be forgotten. The justification for 
the War’s barbarism inflicted by both sides required 
the banal evil of an abhorrent Other — the enemy of 
humanity. To cleanse itself of its own sins, the West 
(represented by the Allies), having defeated one rival, 
immediately demonized another to prove the justness 
of its cause. Under the banner of freedom, individualism, 
and commerce, the West initiated a Cold War that 
consisted of an exercise in surrogate war, and a 
brinksmanship that threatened total annihilation. 

 In this period, marked by the triumph of Abstract 
Expressionism in the 1950s and the institutionalization 
of the Avant Garde in the late 1960s period, the gap 
is marked by radicalism of artists like NO!, which 
was committed to using art as a mode of resistance, 
of protest, of dissent! In the eyes of the NO! artists 
everything had to be done to prevent the barbarians 
from donning a new mask of civility, culture, and 
righteousness. For culture to survive as a critical and 
evolving system of values and standards it had to resist 
its appropriation by the forces of reaction. Under the 
banner of NO! they sought to rally the troops for this 
final battle meant to expose the hypocrites, traitors 
and cultural elite for their treachery. Because there 
was no name for what these artists did, all things that 
thematized the trauma of the war years and resisted a 
return to normalcy — for whatever ideological reason —
came to be grouped under the heading of Neo-Dada .

 Like NO!, Alan Kaprow had come to see the 
fetishizing of works of art as a symptom of capitalism’s 
cultural decline. Responding to this situation in 1958, 
Kaprow gained significant attention when he began to 

make Happenings and Environments, works that defied 
the marketplace because they were unsellable and 
uncollectable. Rarely recorded or documented, their very 
ephemeral nature resisted commodification. Kaprow’s 
Happenings were identified as Dada-like performances, 
but, rather than being exercises in absurdity, they 
actually presented unvarnished moments of daily life. 
During this early period, Kaprow participated in the 
“Involvement Show” (1961) at March Gallery (run by 
Lurie and Goodman). This exhibition was formed around 
the idea that the world had gone mad and that artists 
needed to declare their opposition to the shallow and 
the commonplace. In 1963, Kaprow participated in the 
“NO! Show” at Gallery Gertrude Stein, an exhibition 
meant to offend those who wanted an art that was 
subdued, selective, and discreet. 

Untitled (NO Sprayed), 1963, spray paint on masonite, 56x52 cm
ללא כותרת )NO מרוסס(, 1963, תרסיס צבע על מזוניט, 56x52 ס”מ
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called Combat de Nègres dans un Tunnel (Negroes 
Fighting in a Tunnel), and the early film animator Émile 
Cohl contributed photographs which later would be 
called surreal. In another 1883 show, the artist Sapeck 
(Eugène Bataille) contributed Mona Lisa fumant la 
pipe, a reproduction of the Mona Lisa smoking a pipe, 
which prefigures the famous 1919 Marcel Duchamp’s 
appropriation of the same image, onto which he 
penciled a moustache and beard and appended the title 
L.H.O.O.Q.

The post-war years were a period of frustration and 
a serious loss of faith in Modernism. Therefore in the 
face of the revelation of the horrors of the second 
world war, the camps, Stalingrad, the fire bombing 
of German and Japanese cities, and finally use of the 
atom bomb, the re-emergence of the nihilist spirit and 
a politicized cultural tradition makes sense. The war 
had stripped away the mask of civility, revealing on 
both sides the barbarian beneath. In his essay “Cultural 
Criticism and Society,” (1949) the Frankfurt School 
theoretician Theodor Adorno writes: “The more total 
society becomes, the greater the reification of the 
mind and the more paradoxical its effort to escape 
reification on its own becomes. Even the most extreme 
consciousness of doom threatens to degenerate into 
idle chatter. Cultural criticism finds itself faced with the 
final stage of the dialectic of culture and barbarism. To 
write poetry after Auschwitz is barbaric. This corrodes 
even the knowledge of why it has become impossible 
to write poetry today.” Awareness alone, culture, and 
knowledge-in-itself have proven unfit and unable to 
change the world.

 Twelve years later, in 1961, in his poem/manifesto 
I Am For…, Claes Oldenberg writes: “I am for an art 
that is political-erotical-mystical, that does something 
other than sit on its ass in a museum. I am for an art 
that grows up not knowing it is art at all, an art given 
the chance of having a starting point of zero. I am for 
an art that embroils itself with the everyday crap and 
still comes out on top. I am for an art that imitates 
the human, that is comic, if necessary, or violent, or 
whatever is necessary. I am for all art that takes its 
form from the lines of life itself that twists and extends 
and accumulates and spits and drips, and is heavy and 
coarse and blunt and sweet and stupid as life itself.” 

 These two poles represent the intense struggle well NO Stencil, 1963, assemblage: oil paint, cardboard and staples on board, 72.5x57x5 cm
שבלונה NO, 1963, אסמבלאז’: צבע שמן, קרטון וסיכות על לוח, 72.5x57x5 ס”מ
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As such, they bore witness and gave expression to the 
decay and decadence that they believed others sought 
to conceal or deny. 

 NO! is not a stand-alone phenomenon, or the product 
of a single man’s biography. It is the product of multiple 
histories, ideologies, and ambitions. To recognize NO! as 
an expression not only of its times but of a rich tradition, 
it must be re-inserted into the history of art’s critical 
and political discourses of the late 19th — early 20th 
centuries. It is not enough to identify NO! with Dada or 
its revival, which took place in the years immediately 
following WWII. NO! as a movement must be seen in 
terms of the 19th Century traditions that lead to Dada. 
This minor adjustment not only rescues Dada from its 
institutionalized popularized form, but also repositions 
the historicization of Futurism and Surrealism. This will 
then allow us to see NO! and the Neo-Dadaism of the 
1950s–1960s as an incubator, significantly affecting the 
course of late modernism. 

 While it’s true that Dada originates in 1916 at Cabaret 
Voltaire in Zurich, Switzerland — and spreads to Berlin, 
Paris, Hanover, and New York shortly thereafter, 
becoming a global phenomenon — the spirit of Dada 
does not begin there. It originates with the 19th century 
symbolists and satirists who favored subjects that 
included the sensual: religious feelings, occultism, 
love, death, the ridiculous, and sin. Subsequently, 
NO! is a descendant of such little known symbolist 
literary and visual arts circles as The Decadents, The 
Hydropathes, Incoherents, and Scapigliatura. These 
19th century movements and circles were reactions 
to the urbanization and materialism of capitalism, and 
philosophically sought the deeper truths, which lay 
beneath the surface of language, and images. Their 
works are representative of a tradition of intellectual 
expressionism that injected absurdity, non-conformity 

and satire, as well as esoteric references and messages 
into the culture.

 These late 19th century early 20th century Symbolist 
groups continue to occupy the margins of mainstream 
culture,  hidden in full view like a purloined letter, 
surviving as the odd footnote or some esoteric 
reference. They are the unacknowledged parents and 
grandparents of the 20th Century movements like 
Futurism, Dada, Surrealism and Fluxus, as well as other 
such nihilist movements in their various incarnations. 
By identifying this lineage, it makes it clear that such 
movements did not emerge spontaneously, nor are they 
merely a re-action to war or industrialization; nor did 
they spring full blown from the heads of the likes of 
Marinetti, Balla, Ball, Huelsenbeck, Duchamp, Breton, 
et.al., but are rather the spawn of the monsters and 
demons of 19th Century Bohemia — a realm of artists 
and individuals who sought freedom from the thoughts 
of death, hardships and deterioration brought on by war, 
industrialization, and oppression.  

 It was precisely in Bohemia that the Decadents found 
the unconventional lifestyle in which they could create 
an unconventional art. The seeds for Dada were planted 
on July 13, 1882, when the Incoherents organized “an 
exhibition of drawings made   by people who can’t draw” 
on the Champs Elysées — the first of many such absurd 
exhibitions. A year later they organized an exhibition 
at the Galerie Vivienne which was attended by 20,000 
people. This exhibition focused on satire and irreverence 
in a way that anticipated many of the techniques and 
attitudes later associated with avant-garde and anti-
art. Included were artworks made using such non-
traditional art materials as found objects, food, oil, 
and saliva. These works were equally extreme in their 
conception as they were in their construction. The poet 
Paul Bilhaud contributed a black monochrome painting 
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painting, etc., they seek to demonstrate this. Even today, 
given our state of post-modernist desensitization, one’s 
eye immediately goes to the sexual images. Though the 
pornography used may be misogynous, exploitive, and 
objectifying, it is not for its shock effect. It is instead 
used as an accusation, an indictment. 

 Though Lurie uses his biography as a camp survivor, 
his Jewishness, and negativity to make this cultural 
abnegation an in-your-face fact, his work is not reducible 
to biography. This is due to the fact that there are others 
with very different histories that felt the same as he 
did, while others sought to forget and get on with their 
business. As such, NO! is an apparatus whose content 
is not metaphorical, but instead a visceral analogy — 
one that equates art and culture to a pornographic 
orgy of sex and death. Among the anecdotal history of 
manifestoes, tirades, denunciations, and rants, there are 
many provincial examples of accusations of corruption. 
What differentiates NO! is their refusal to engage in the 
maudlin or comic, the gratuitous or the novel, though 
what they did may have been perceived as engaging in 
such types of theatrical provocations. In actuality, they 
were social realists depicting the base and degraded 
society they existed within. 

 NO! was a loosely affiliated group of artists, many 
of whom participated in what was the mainstream 
vanguard of the downtown art-scene. These artists 
came together during the days of Tenth Street artist-run 
art galleries that had begun to open in the early 1950s. 
It was clear from the beginning that these galleries had 
no fixed aesthetic or style. The works presented were a 
mash of painterly figuration, installation, Action Painting, 
collage and mixed media, all of which evoked the gritty 
urban landscape, and instilled a sense of discomfort. The 
NO! artists at the March Gallery sought to challenge the 
aesthetic, cultural, and political boundaries of art and 

produce an art that would lead to social action. 

 Under the banner of NO!art (so named on the 
occasion of their show at the Gallery Gertrude Stein), 
these artists argued that if art was to survive, it had 
to be aggressively self-loathing. It had to embrace 
its own abjection so it might highlight the vulgarity 
of capitalist culture with its misogyny, racism, sexual 
exploitation, and commercialization that sought to 
commodify all human relationships both high and low. 
The NO!art exhibitions bore titles such as the “Doom 
Show”, the “Involvement Show”, the “Vulgar Show”, the 
“NO!Show”, and the “NO Sculptures (Shit) Show”, which 
featured works resembling piles of excrement. 

 NO!’s political and artistic position perhaps resonates 
more with the art world today than it did when this 
group of artists sought to be heard in the 1950s and 
1960s. This is not because the hypocrisy, consumerism, 
and duplicity that Lurie and NO! raged against has come 
to fruition, but because NO! is the tip of an iceberg that 
requires the history of post-war modernism be re-
written. Given the rhetoric and vested interests of those 
times have faded, today a genealogy of NO!art and 10th 
St., which has yet to be written, can now be established 
as can its affinities and legacy. 

 To initiate this process of redemption, it is important 
to recognize NO! was not only prescient in its politics 
but also because the work produced under this rubric 
was performative, rather than descriptive. The founders 
Boris Lurie, Sam Goodman and Stanley Fisher were 
not engaged in analysis or protest, but sought to enact 
their criticism. Central to this, was that Lurie and crew 
refused to forget the psychic damage of the Second 
World War, nor did they want to sweep its debris under 
a rug. NO! used art to repudiate all attempts to return to 
a mock normalcy and civility. In their minds, aberration 
and incivility were the norm — all else was dishonesty. 
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For the last 30 years or more, it has been acknowledged 
that the present cultural environment in the United 
States requires a more critical and accurate history of 
late Modernism — a perspective that not only focuses 
on what are thought to be the major figures and 
movements of post-war era, but on those discourses 
that played a significant and influential role in 
developing and disseminating those stances that now 
appear to be prescient. Despite this acknowledgement, 
there has been a failure to truly re-evaluate the 
chauvinism, ideological prejudices and assumptions, 
mythologies, conventions, professionalism, and 
institutional investments that through incessant 
repetition and replication have been made true. In the 
absence of any real reformation, minor renovations and 
re-modeling have been effected in part. Subsequently, 
alternative histories remain secreted in plain view.

 The story of NO!’s success and failures is to be 
found in the work of the NO! artists and those artists 
who came to be associated with them and participated 
in its many confrontational exhibitions. NO! did not 
seek to elevate themselves or their art in the name 
of some aesthetic or moral ideal, instead they sought 
to wallow in the filth and debasement of capitalist 
culture. They were in the vanguard seeking to resist 
culture’s commodification. The NO! artists’ highest ideal 
was they might stand witness to Western society’s 
hypocrisies. Their use of sexual images, juxtaposed 
to the holocaust and the language of the market and 
the street is not some coy strategy — their pin-ups, 
scatology, battered aesthetics, and eclecticism are 
not meant to be a provocative transgression of good 
taste, social taboos or cultural conventions. They do 
what they do to prove that there is more than one kind 
of pornography — by combining sexual imagery with 
that of the of concentration and death camps, abstract 

Boris Lurie: When to Say NO! 
Saul Ostrow

 Postart, 1960, collage: oil paint and tape on board, 106.5x43x5 cm
Postart, 1960, קולאז’: צבע שמן וסרט הדבקה על לוח, 106.5x43x5 ס”מ
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Poster for Boris Lurie exhibition at March Gallery, NYC, 1958, Collection of Gertrude Stein
כרזה לתערוכת בוריס לוריא בגלריה מארץ', ניו יורק, 1958, אוסף גרטרוד שטיין
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theatrical cabaret atmosphere, evoking a performance 
that brings together dreams, hallucinations, anxieties, 
criticism, fantasy, and excess. The mode of presentation 
is reminiscent of performance art. Yet whereas in 
Kaprow’s work the viewer observes the performer, in 
Lurie’s work the large format results in an inversion of 
roles — the artist activates the viewer’s gaze as it travels 
across the work, transforming him into the performer.  

Conclusion

This examination of the affinity between Lurie’s oeuvre 
and that of Neo-Dadaist artists began with a series of 
questions concerning the very possibility of drawing a 
connection between these distinct bodies of work and 
the very existence of an artistic phenomenon that can 
be termed “Neo-Dada.” Evolving into an exploration 
of the various developments that erupted on the New 
York art scene in the 1960s, this quest has revealed that 
Lurie’s art, which is characterized by techniques such as 
assemblage, collage, and the combination of texts and 
images, and more, is also distinguished by his unique 
stance vis-à-vis reality. 

 Art, for Lurie, is a way of bringing together impossible 
territories, expressing a longing for a vanished world, 
remembering the Holocaust, and taking a political 
stance against violence, racism, and colonialism. Art 
is an act of protest, as well as an escape route from 
an internal reality. This stance sets Lurie’s oeuvre 
apart from both restrictive and expansive definitions 
of the Neo-Dada movement, while underscoring the 
continuing relevance of his work in terms of both his 
artistic toolbox and the statements to which it gives rise.

From the Axe series, 1970s, tree stump with axe, 75x41x33 cm
מסדרת הגרזן, שנות ה-70 של המאה העשרים, גדם עץ וגרזן, 75x41x33 ס”מ
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out in contrast to the softer, more hesitant painterly 
style. If we compare this work to Warhol’s 1962 
Marilyn Diptych, we can note the practice of repetition 
used by both artists. In both cases, there is a tension 
between the industrial act of reproduction and the act 
of painting, which is seen as a manmade illusion. This 
tension is responsible for both the mystification and the 
de-mystification of the adored figure. In Lurie’s case, 
repetition is a painterly act that undermines the meaning 
of the most important word — NO!  

 A similar concern with repetition is evident in the 
work ONONONONONONON (late 1960s, oil on 
unprimed canvas), where NO acquires the character of 
replication one finds in Warhol’s Campbell Soup Cans. 
In both cases, repetition undermines the power of the 
image. Yet whereas in Warhol’s case a commodity is 
elevated to the status of art, thus raising questions 
concerning the value of art-making, Lurie’s repetition 
transforms the act of negation into a play on words, 
a palindrome, a game, a decoration, a painterly action 
that questions the very meaning of the word. In this 
sense, his work contains a double negation — both of 
a specific state, and of the very ability to negate. To 
use Rosenberg’s term, this is an ultimate act27 — one 
in which negation is the name of the game and humor 
becomes the victim’s tool for contending with both the 
present reality and with memory.

 The Shit Sculptures, which Lurie made in 
collaboration with Sam Goodman (1964, painted 
plaster), is another ultimate critique of the consumerist 
attitude towards art — a radical take on the discourse 
concerning “high” and “low” art that is rooted in Dada, 
and which recurs in the context of Neo-Dada and pop 
art. In the context of this discourse, the sculptures of 
excrement are related to sculptures of trash such as 
those created by John Chamberlain. Lurie, however, 

goes one step further — turning not to the refuse 
of consumerism but rather to human refuse, bodily 
excretions elevated subversively to the status of art. 

 Yet one might perhaps relate Lurie’s mystification of 
excrement not only to the context of artistic discourse 
in the 1960s, but also to the meaning of this “act” in his 
own life. As a prisoner in a Nazi extermination camp, 
banal and sometimes intimate actions such as eating, 
defecating, and so forth acquired the importance of 
existential acts. By transforming such an act into an 
artistic product, Lurie attends to the routine of everyday 
life in the camp, operating in an artistic field that enables 
him to simultaneously mystify excrement and demystify 
it due to its vulgar social resonance. This strategy of 
mystification can be related to other acts in the canon 
of modern painting, and more specifically of American 
painting; most notably, one can compare it to Fredric 
Jameson’s analysis of how Andy Warhol transformed 
Van Gogh’s wooden clogs into “diamond shoes” as a 
materialization of the object.28

 An additional practice that bears an affinity to Dada 
is performance art. Allan Kaprow, who knew Lurie well 
and even exhibited alongside him in the 1960s, was 
one of the pioneers of performance art, undertaking 
various experiments that examined routine everyday 
activities. Kaprow’s concern with the banalization of 
human life, which was coupled with a mystification 
of trivial actions, calls to mind works by Lurie such as 
Saturation Painting (Buchenwald), 1959-1964, where 
photographs of pin-ups appear alongside photographs 
of concentration camp prisoners. This dense, large-
format work is characterized by transitions from 
photography to painting; from images of well-groomed 
women to pornographic photographs and photographs 
of prisoners; and by a combination of swastikas, gas 
masks, and the words NO, ON, NO. The result is a 
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colors staining the figures. This use of color may be 
interpreted not only as enacting a dialogue between 
photography and painting, but also as an act of injury 
that alludes to the spilling of blood, to an impending 
act of violence that is about to take place again. In 
this sense, the canvas is the territory upon which the 
process of art-making constructs historical memory.

 From this perspective, one can affiliate Lurie’s stance 
towards the Holocaust with that of “third-generation” 
artists who have reversed the roles of perpetrator 
and victim,  who have integrated the symbols of the 
Nazi regime into their visual lexicons, and who have 
transformed both the victims and the Nazi symbols into 
commodified consumer items (Shen-Dar, 2006).24 Lurie 
thus offers a critique both of American society and of 
the Holocaust by means of a Dadaist tool that was also 
used by  Neo-Dada — the transformation of a historical 
term into a consumer item. This Dadaist mechanism, 
which can be described using Roland Barthe’s term “de-
mythification,”25 was also employed by Neo-Dadaists 
such as Rauschenberg and Johns.

 Lurie made use of media including assemblage, collage, 
and processed and unprocessed photographs — all culled 
from the toolbox of Neo-Dada artists. At the same time, 
the themes he engaged with account for what both 
Milman and Wronoski have described as the American 
art establishment’s lack of recognition for his works. A 
painful point, in this context, was the omission of Lurie 
and of many other members of NO!art from the book The 
Art of Assemblage, which was edited by Lucy Lippard.26

 The works in the series “NO!,” which were created 
during the 1960s, make use of written inscriptions of the 
kind familiar from the works of Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg, Robert Indiana, and others. Writing 
serves, in this context, both as a verbal message and 
as an image undermining this verbal meaning. So, for 

instance, the word “NO” in the work NO-NO (with J. 
Kennedy), 1963, (oil and paper collage on masonite) 
frames her like a photograph of the First Lady in the 
aftermath of President Kennedy’s assassination — the 
most traumatic murder in the history of twentieth-
century American society. She is surrounded by 
cardboard cuttings from commercial packaging whose 
palette alludes to the American flag, and which form a 
frame reminiscent of a peep hole or camera aperture. 
Yet rather than featuring a sex icon such as Marilyn 
Monroe, Lurie chose a portrait of Jackie Kennedy that 
resembles the regal portraits of Queen Elizabeth II, but 
also portrays her as a sex symbol adored by men.

 An additional practice employed by Lurie is repetition. 
In this work, the word “NO” appears twice, in the upper 
part and in the lower part of the composition, in two 
different versions — a blurry, painterly version and a 
sharper, more graphic version. Here too, the dialogue 
with pop art is evident in the use of graphic images 
borrowed from the world of advertising, which stand 

Untitled, circa 1970, oil paint on canvas, 72.5x89 cm
ללא כותרת, 1970 לערך, צבע שמן על בד, 72.5x89 ס”מ
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unfolding at the time concerned the affinity of various 
developments in American art during the 1960s with 
Dada. These affinities can be explained by means of 
David Lucher’s critical perception of postmodernism, and 
especially of Lyotard (1984) and Baudrillard (1988), which 
compared the underlying assumptions of postmodernism 
and of Dada, arguing that postmodernism is not a unique 
revolutionary movement but rather the recurrence of a 
phenomenon first  given expression by Dada.20 Given 
Lucher’s argument, one can think of the NO!art group as 
one of the subversive developments affiliated with Dada, 
Neo-Dada, pop art and Fluxus, while identifying both the 
common characteristics and the distinct traits of these 
different movements.

Boris Lurie: The Negation of Negation 

The key to understanding the significance of the 
NO!art group and its activities is its analysis in relation 
to two central elements: the artist’s toolbox and the 
artist’s stance. 

 As noted by Rosenberg and echoed by Donald 
Kuspit, Lurie constructed his artistic identity in terms 
of negation, suggesting that distinction by means 
of negating other identities may be interpreted 
psychologically as a means of coming to terms with 
the traumas of the Holocaust. Kuspit also notes Lurie’s 
Jewishness, which was given expression by means that 
he calls “overstimulating in themselves, and as such 
emotionally and perceptually overwhelming”.21 At the 
same time, Kuspit is aware of the fact that a concern 
with negation among artists identified with Neo-Dada, 
such as Rauschenberg and De Kooning, built on what 
had been the aesthetic basis of avant-garde art at least 
since the iconoclastic treatment of the female figure in 
Picasso’s 1907 Les Demoiselle’s d’Avignon.

 Rosenberg notes that the relation of the name 
NO!art to negation misses the target, and suggests 
“nay-saying” or “negative art” as alternative terms.22  In 
my opinion, however, Lurie’s art and the group’s name 
do not represent a negation of art. The word NO! is a 
negation of a specific state or reality — an act of protest, 
the cry of an artist who experienced the horrors of the 
concentration camps first-hand and who had lost his 
family; it is also an expression of disappointment with 
the fact that the art world, whose recognition he craved 
in the US and even in Israel, was not concerned with 
reality as he saw it — neither with the Holocaust, nor 
with the Vietnam War or with sociopolitical issues. 
Hence the exclamation point.

 The coupling of “art” with the word “NO!” thus serves 
as an alternative, referring to a form of art that has 
political and social goals rather than to a negation of art. 
From this perspective, art is a sort of territory; according 
to Foucault, it may be viewed as an alternative history in 
relation to the canonical American art dominant during 
this period (see Heller, 2006).

 As for the use of pornographic photographs of 
women, Wronoski (2014) notes the dual conception 
of the female nude as both an object of desire and 
as a memory of his exterminated family, an “echo” 
of the female bodies in the concentration camps.23 
So, for instance, in the work Shame, 1963 (oil and 
collage on canvas), the photograph of women seems 
to have been taken from a pornographic magazine, 
yet the hand attempting to cover the female genitals 
charges the image with the association of naked 
women facing a Nazi execution squad. The composition 
echoes the paintings of Mark Rothko and Barnett 
Newman in terms of the division of space and the use 
of color, attesting to hidden layers while rupturing 
the geometric, disciplined lines by means of the 
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the members of the NO!art group, which was led by 
Boris Lurie, Sam Goodman, and Stanley Fisher, and 
noting their distinction from pop art, she defined their 
work as coming closest to what could be termed Neo-
Dada.11 Lippard saw Neo-Dada as a response to the 
dominance of abstract art, which replaced abstraction 
with a Dadaist representation of reality focused not on 
imitation, but rather on the appropriation and quotation 
of familiar cultural images. 

 Jeanne Willette describes these same practices as 
heralding the advent of pop art,12 and defines New 
York-based Neo-Dada practices as  an underground 
art phenomenon evident in the 1950s in the work of 
John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, 
and Jasper Johns, and influenced by Marcel Duchamp’s 
redefinition of painting.13 Edward Kelly (1964), 
meanwhile, examines different aspects of Neo-Dada from 
a historiographical perspective, applying the term Neo-
Dada to various aspects of pop art.14 Milman disagrees 
with Kelly’s argument that pop art was inspired by 
Neo-Dada, attributing it to Kelly’s attempt to undermine 
artistic hierarchies.15  

 The debate concerning Neo-Dada in American art 
is still ongoing, thus pointing to the importance of this 

phenomenon and justifying a comparison of Lurie’s 
work in the context of NO!art with Neo-Dada, despite 
their different definitions.

 The NO!art group was founded by Boris Lurie, Sam 
Goodman, and Stanley Fisher, who were joined by 
additional artists such as Jean-Jacques Lebel, John 
Fisher, Allan D’Arcangelo, and others. Their work 
was first presented at the March Gallery in New 
York in 1960, as a protest against the dominant art 
forms on the New York art scene — including abstract 
expressionism and pop art. Their goal was to transform 
art into a tool for attacking political attitudes such as 
fascism, racism, colonialism, and imperialism.16 Lucy 
Lippard (1966) viewed the preoccupation with these 
issues as a worthwhile goal, yet argued that the March 
group’s frenetic subversion of the established order in 
the “Vulgar Show,” the “Doom Show,” the “Involvement 
Show,” and the “NO!Show” served in fact to undermine 
their own goals.17 Although NO!art continued to exist 
as a radical group concerned with political themes both 
in New York and in Berlin (after 1996), this article and 
the critiques it examines center on the group’s activities 
in New York during the 1960s.

 A concern with the Holocaust was one of the subjects 
taken up by a significant number of these artists, 
distinguishing their work from the canonical art-making 
of the 1960s in New York and even leading to criticism 
of their works as “Jewish art.”18  Harold Rosenberg 
critiqued the group’s construction of identity by means 
of negation, describing its radical attitude as a vulgar 
act while defining the work of its members as “pop with 
venom added.”19 

 Rosenberg viewed Neo-Dada and Neo-Art as an 
integral part of the New York art scene, despite the 
disagreements concerning their inclusion in the canon. As 
this view reveals, the central axis of the artistic discourse 

NO with Torn Papers, 1963, collage: oil paint and paper on board, 33x63.5 cm
33x63.5 ,עם קרעי נייר, 1963, קולאז': צבע שמן ונייר על לוח NO 
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Boris Lurie — Neo-Dada, Between Yes and No
Sorin Heller, Ph.D. 

This article examines the relationship between the 
artistic oeuvre of Boris Lurie and Neo-Dada, in an 
attempt to rehabilitate his oeuvre in relation to the 
original context of its creation — American art in the 
1960s. My focus on this period is due to the significance 
of the NO!art group in the development of Lurie’s 
artistic career, in the period beginning in the late 1950s 
and over the following decade. Moreover, a concern 
with this period allows for a discussion of Lurie’s work 
in relation to additional trends unfolding in the field of 
American art at that time, including Neo-Dada, as well 
as in relation to the original Dada movement. In doing 
so, I shall attempt to argue for an inclusion of both 
Neo-Dada and of Lurie’s work in the artistic canon of 
the time.

 From a methodological viewpoint, this is a 
comparative study. However, it should be noted that 
as a scholar, I feel I am walking on unstable ground 
for two reasons: the first is that the term “Neo-Dada” 
is usually applied to artistic developments that 
originated in New York in the 1950s, and there are 
different opinions concerning the very existence of this 
phenomenon, its duration, and its impact. Secondly, 
Boris Lurie distinguished his own work from the artistic 
developments taking place in New York at the same 
time, including Neo-Dada, and the scholarship on his 
work similarly distinguishes it from Neo-Dada and even 
argues for its subversion of Neo-Dadaist concerns 
(Harold Rosenberg, 1974,1 John Wronoski, 2014,2 
Wolfgang Leidhold, 2014,3 Seymour Krim, 1963,4 Estera 
Milman, 19955).

 At the same time, a retrospective gaze reveals the 
points of intersection between Lurie’s work and that of 
other artists whose work has been related to Neo-Dada. 
In her article for a 1995 exhibition, Milman attempted 
to locate Lurie’s work within the American art world of 

the 1960s, with an emphasis on its relation to centers of 
power and to the cultural icons included in the canon. 
Emanuel Schwartz and Reta Shacknove Schwartz 
(1971) similarly described NO!art as part of a larger 
psycho-social phenomenon that arose in the United 
States in response to the McCarthyism of the 1950s.6   

 Neo-Dada has been defined in a number of different 
ways. It was probably Robert Rosenblum who first used 
this term in a review of an exhibition at the Leo Castelli 
Gallery in May 1957, in which he compared American 
abstract expressionism to later works by Rauschenberg 
and Johns included in that exhibition.7  
 Barbara Rose (1967), however, expressed 
reservations about the use of the term Neo-Dada in the 
context of Johns’ flags and targets from 1954—1955, 
arguing that this connection between Johns and Dada 
was based on a criticism of his work.8 According to 
Rose, although Johns was described as an heir to Marcel 
Duchamp, his works reveal no connection to Duchamp 
prior to 1960, when a number of references to Duchamp 
appeared in his works.9

 Lucy Lippard also argues that despite Duchamp’s 
influence on pop art, there is no justification for referring 
to this movement as Neo-Dada.10 Yet in referring to 

NO, early 1960s, collage: oil paint and ceramic tile on board, 30.5x46x5 cm
30.5x46x5 ,ראשית שנות ה-60 של המאה העשרים, קולאז': צבע שמן על אריח קרמי על לוח ,NO
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dialogue with the figures of dancers in Marcel Janco’s 
well-known Dada works. A sustained observation 
of these works causes one to wonder whether they 
portray a dance or a struggle.   

The Janco-Dada Museum, which is located in the Ein 
Hod artists’ village, is pleased to host this exhibition 
of Boris Lurie’s work on the centennial of the Dada 
movement’s birth.1 The seeds of Dada are evident in 
the activity of the NO!art movement, and the fact that 
Marcel Janco and Boris Lurie knew each other well 
constitutes the closing of a circle. In 1973, a few years 
after the death of Sam Goodman, Marcel Janco sent 
Boris Lurie a handwritten condolence letter, in which 
he wrote: “Dada tried to overturn the order of  culture, 
philosophy, and art by emphasizing the experience of 
creativity and laws of chance and doubting logic to 
the point of absurdity, all with much irony and humor 
[...] Goodman and Lurie’s work contains an aggressive 
violence that attacks the foundations of the accepted 
order, a visual language of desecration whose revolting 
quality borders on desperation. Is Man destined from 
now on to become the creator of nothing but shit?”2 

I would like to thank Ms. Gertrude Stein for the 
initiative to present this important exhibition. Thanks 

also to Dr. Sorin Heller for his research and contribution 
to the exhibition catalogue and to the curatorial concept, 
and to Mr. Chris Shultz for his assistance. Finally, thanks 
to the museum’s public administration and artistic 
committee for their support and encouragement, and to 
the entire museum staff for their joint effort to realize 
this exhibition.

Raya Zommer-Tal
Museum Director

Endnotes:

1. Boris Lurie already exhibited in Ein Hod in 1974 together with Marcel  
 Janco and Sam Goodman.

2. From the archive of Boris Lurie, New York.

ONONONONONONON, late 1960s, oil paint on unprimed canvas, 34.5x76 cm
 ONONONONONONON, שלהי שנות ה-60 של המאה העשרים, צבע שמן על בד חשוף, 34.5x76 ס”מ
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Boris Lurie was born in Leningrad, in the former Soviet 
Union, in 1924. He died in New York in 2008 when he 
was 84 years old. As a child he moved with his family 
to Riga, Latvia, where he first became interested in art. 
This burgeoning passion was stemmed by the outbreak 
of the Second World War, in which Lurie lost almost 
his entire family. Lurie and his father arrived in the 
United States in 1946. Lurie soon joined the ebullient 
art scene of the 1950s. In 1959, he and fellow artists 
Sam Goodman and Stanley Fisher started what would 
become the NO!art movement — an alternative presence 
on the American art scene, which would come to be 
dominated by pop art in the coming years. Lurie’s unique 
artistic language combines personal memories of the 
horrors of the Holocaust and a radical protest against 
the falsity pervading both society and art. His oeuvre’s 
distinct place in the American art world of the 1960s 
endows it with great importance. 

 This exhibition centers on six series chosen from 
Lurie’s wide-ranging bodies of work in an attempt to 
underscore both the explicit and the implicit connections 
of his oeuvre to the Dada movement and to Marcel 
Janco: the central series, “NO”, features works in a range 
of techniques. The main image in each of the works is 
composed of these two letters, which Lurie manipulates 
visually to distill the idea of protest. Another series 
that expands upon this concept includes a group of 
compositions which similarly make use of words, and a 
series of collages based on pornographic photographs 
blurred by layers of paint. An additional group of works 
focuses on figures of dismembered and reassembled 
female figures.

The rejection of existing forms and the creation 
of new forms were central themes in Dada art, and 
they are intriguingly explored in Lurie’s work. Initially, 
the women appear as a harrowing memory of the 

Holocaust, yet the aesthetic character of the images 
reveals that Lurie has developed a new formal language 
for treating the human figure, which can be compared 
to his treatment of words. The fifth group contains 
three-dimensional works: knives inserted into clumps 
of concrete alongside piles resembling excrement. 
The sixth group stands out among the other series: 
it consists of a small number of drawings portraying 
dancing couples, which are uncharacteristic of Lurie’s 
mature work. Their inclusion in the exhibition creates a 

Foreword

Boris Lurie in his studio, circa 1964
בוריס לוריא בסטודיו, 1964 לערך
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