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האביב של גרשוני )שחזורים(

מוצגים ניירות קטנים בווליום גבוה ,ההתחלה של מה שניתן לכנותו,
בהתייחס לשנות השמונים ,צד הדראג בציור של משה גרשוני .על נייר
פרגמנט גרשוני כתב את שמה של אביבה אורי והקיף אותו בעיגול .עם

אורי דסאו

זיהוי שמה עולה בעיני רוחנו דמותה של אביבה אורי ,ופניה העמוסות
איפור ,הנשיות הדראגית שלה ,מורות על אופני השימוש של גרשוני

השלב המושגי בעבודה של משה גרשוני נקשר לטיפול בסוגיית ההבדל

בצבע וביחס בין מריחה ,איפור ,סתימה וכיסוי .בהקשר זה ,חשוב לציין

כדיכוטומיה מוחלטת :שחור–לבן ,פנים–חוץ ,יהודי–פלסטיני ,ראש–

את המפנה המגדרי שעוברת דמותה של גולדה מאיר בסדרת הפורטרטים

אמן" שאצרה שרה בריטברג–סמל במוזיאון תל–אביב ב– ,1978שוחזרה

לצד דיוקן של מריה לואיזה שהוא פרט מתוך ציורו המפורסם של גויא,

ביוזמתה של אירית סגולי ב– 2003ומאז היא מוצגת בגלריה של המדרשה

כתב גרשוני את שמה של גולדה מאיר .לאור הזכריות של שם משפחתה

בתל–אביב � החלוקה הדיכוטומית נוטה להתערער" .יד ענוגה" היא

המעוברת ,מאיר ,הנשיות שלה זוכה למשב רוח מרענן ,הולם .בהתאם

עבודה בקול ,קולו של גרשוני ששר את "יד ענוגה" ,ובטקסט � הדפס

לכך ,הפנייה המפורסמת של גרשוני" ,שלום חייל" ,שנרשמה לראשונה

מוגדל של כתבה מעיתון" :סיפורו של זיאד יוסף כפי שסופר לד"ר לרוי

בתערוכת  ,1979ממחיזה גם היא מעין סצינה נשית–דראגית ,שמדגישה

פריזן" .מערך הגומלין וההעצמה ההדדית בין השיר לטקסט מצמיחים

את הממד הפרפורמטיבי של הייחוס המגדרי והזהות האחת .מבעד

מספר תסריטים אפשריים :החברוני הפצוע שמתואר בכתבה המוגדלת

לארטיקולציה המורבידית של התערוכה ,נזילות מגדרית מפעפעת גם

הופך גם לאותה אהובה שלכבודה גרשוני שר את שיר היד הענוגה;

מתוך ציור שכתובות בו השורות הראשונות מתוך "שכב בני" ,שירו של

תמונת היד הענוגה הבלתי–מושגת ודמותה אדומת השפתיים של הנערה

עמנואל הרוסי )"על ידך יושבת אמך"(.

)"שתי שפתיה שני חן"( ,מוצלבות בתיאורי הידיים והפה שמופיעים

שחזור "התערוכה האדומה" מלמד על מה שהותווה בה מלכתחילה:

בכתבה )"אדם בשם אברהם אחז בידו האחת בזרועי וכלב בידו האחרת.

מהלך רב–כיווני של כינוס ופרימה ,של תשואה מיידית ומצויה בהתבסס

] [...הכלב נשך אותי באצבעות יד שמאל"( .כך מקורותיהם המקומיים

על זיכרון תרבותי � ההיבט האסוציאטיבי � ושל אופני פעולה מעוכבים,

של השיר העברי והרפורטז'ה העברית עולים וצפים ,והבטחת הנקמה

כגון תלישה ,קיפול ,הדבקה ,הספגה ,הברגה והטבעה )רשימת פעולות

שמובאת מפיו של החברוני הפצוע בסוף הכתבה )"גם אם יהיה זה הדבר

חלקית( .השחזור ,במקרה הנוכחי ,נשען על היגיון השיקום ותשוקת

האחרון שאעשה"( ,מתפרקת לכדי סיפור האהבה שבשיר ,שמצדו רומז

ההרס שמזוהים עם העבודה של גרשוני.

על אלימות מסדר חדש .לשחזור של "יד ענוגה" הצטרף לאחרונה שחזור

הפורמטים הקטנים בתערוכה המשוחזרת בגלריה שרה לוי הם גם

נדיר לא פחות :התערוכה שלימים תיזכר כתערוכת "העבודות האדומות"

הערה על ציור פעולה מאצ'ואיסטי .האופי הביתי של חלל התצוגה

מ– .1979עבודות התערוכה נאספו ביוזמתו של האספן בנו כלב ,והיא

ביחס לעבודות הרבות שמוצגות בו ,שרק מקצתן תוארו כאן ,מדגיש

נתלתה מחדש בחללה המקורי ,גלריה שרה לוי.

את הגופניות האינטימית והמתגרה של העבודות ,את התנועה מהעין

נכון למועד הצגתה המקורי ,העוצמה הדיכוטומית של גרשוני הציעה
בתערוכה תשלובות שהיו עלומות בעבודתו עד לאותו רגע .בתערוכה
15
4

בשדה

אל הגוף ,מהתלכדות עם מושא המבט לחדירתו לחלל ולגוף הצופה.
) 24בפברואר �  17במרץ(

משה גרשוני ,מתוך שחזור תערוכה מ– ,1979גלריה שרה לוי ,תל–אביב2005 ,
Moshe Gershuni, Reconstruction of a 1979 exhibition, Sara levi Gallery, Tel Aviv, 2005

רגליים .בעבודה "יד ענוגה" � שהוצגה לראשונה בתערוכה "אמן–חברה–

היהודיים של אנדי וורהול .בזיקה עקיפה לסדרה של וורהול ),(1980

15
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ירושלים

משלזיה באהבה
הנרי שלזניאק בעין חרוד

שאול סתר
שיחה קצרה עם יגאל צלמונה עם חגיגות הארבעים במוזיאון ישראל
והתערוכה הגדולה "יופי וקדושה :יצירות מופת מכל הזמנים" )אוצרים:

"ציור שלי דורש )ממני( :עבודה אטית ועקבית ,טכנית ויסודית ,בלי סטיות
ופלירטים .ריכוז וצמצום באמצעים והחמרה" .הנרי שלזניאק1975 ,

יגאל צלמונה ,טניה כהן ,מירה לפידות ,איה מרון ,חגית מעוז; החל ב–30
תערוכה רטרוספקטיבית של הנרי שלזניאק נפתחה ב– 12במרץ במשכן

במרץ(

לאמנות עין חרוד )אוצרת :גליה בר–אור( .מדובר בתערוכה שמקיפה
את כל תחומי יצירתו � ציור ,צילום וקולנוע � לאורך כל שנותיה .זוהי

שאול סתר :על שום מה החגיגות? ומדוע נושאן הוא "יופי וקדושה"?

הזדמנות למי שלא חווה את עבודתו של שלזניאק בזמן אמת לעמוד על

יגאל צלמונה :חשבנו במוזיאון מה אנחנו רוצים להדגיש בחגיגות הארבעים,

מאפייניה" ,בנקודת המפגש בין מבנה )הנרמז מתוך מערך קומפוזיציוני

והגענו למסקנה שאת האוספים .חלה התפתחות עצומה ,חסרת תקדים,

נשלט המניח סדר פנימי( ,לבין מקריות )ייחוד(" ,בין מיסוך להפצעה.

באוספי המוזיאון במהלך ארבעים שנות קיומו .יש בהם כמה מהיצירות

שם התערוכה" ,ציור שלי דורש" ,מדגיש את זרותו של שלזניאק במרחב

החשובות בעולם :חפצים ארכיאולוגיים עתיקים ,רוב חפצי התרבות

הילידי–צברי של האמנות הישראלית של שנות השישים–שבעים,

החומרית היהודית ,ובשנים האחרונות התפתח מאוד גם האוסף של האמנות

ומבליע חיתוך דיבור של עולה חדש נצחי .התערוכה משקפת ניסיון

היפה .היה רצון להדגיש את העוצמה שבאוספים .יודאיקה ,אתנוגרפיה,

לחשוב על שלזניאק מעבר למסגרת ההתייחסות הקבוצתית � תל–אביב,

ארכיאולוגיה � ודאי שכל אלה מתקשרים לפולחן ולקדושה ומציעים

דלות החומר � ולאתר את ההיגיון הפנימי שמנחה את עבודתו בכל

הגדרות שונות של יופי .גם האמנות היפה יכולה לחבור לשאלות של

אחת מתקופותיה .רק לאחר מכן ניתן לדבר על זיקות בינו לבין רפי לביא

קדושה ,שלמעשה מתקיימות בה תמיד ,ובמיוחד בזמן האחרון :המחשבה

ובינם לבין אמנים כראושנברג וברקהג' ,על אחוות אמנים ועל מחוות

על המוזיאון כעל מקום מְַקדש.

הדדיות ולקשר את שלזניאק להוויה חברתית–אסתטית מובילה במונחים
מקומיים ,שהיתה לה השפעה עוד שנים רבות )מיכל נאמן ,יאיר גרבוז,

הנרי שלזניאק ,שנות ה–Henry Shelesnyak, 1970s 70

תמר גטר ,יעקב דורצ'ין(.

עוד אפשר כיום לדבר על ההילה המקדשת של יצירת האמנות?
בעניין זה ,הצגתה של יצירתו הידועה של דושאן ) ,LHOOQגירסתו

הנרי שלזניאק ,פוטומונטאז' צבוע בדיו צבעונית 29×37 ,1967 ,ס"מ
Henry Shelesnyak, photomontage tinted with colored ink, 1967, 29x37 cm.

למונה ליזה( בתחילת התערוכה היא חשובה .רצינו שדושאן יהיה בעורף
של הצופה כאשר הוא מסתובב בתערוכה .אבל יש בה אמונה בהילה של
האמנות .אנחנו מביאים יצירות הילתיות לתוך המוזיאון.
האם היצירה שנקשרת לקדושה היא היצירה שמציגה את הקדוש ולמעשה

מסכה ממערת נחל חמר ,האלף השביעי לפנה"ס ,התקופה הנאוליתית הקדם–קרמית
ב' ,אבן ,מתוך "יופי וקדושה" ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
Mask, Nahal Hemar Cave, Pre-Pottery Neolithic B, 7th Millenium BCE, stone,
from “Beauty and Holiness”, The Israel Museum, Jerusalem

היא בעצמה מעין חפץ קדוש?
לא היתה כוונה להציג קדושה במובנה הזול � כפולחן חפצים בלבד .זו
תערוכה של אמנות .יש בה הבחנה בין חפצים קדושים ובין אמנות והעדפה
ברורה של האמנות .מה שהופך את החפצים בתערוכה למשכנעים ובעלי
סמכות הוא ההיבט האמנותי שלהם .התערוכה מתרכזת במקום המפגש

הילה לבנה ,הילה שחורה
שאול סתר

שבין קדושה ,יופי ואמנות .למעשה יש כאן שתי תערוכות :האחת מציגה
את הקדושה שביצירות הבודדות ,והשנייה מחלצת אותה מתוך החיבורים

מוזיאון ישראל בירושלים בחר לחגוג את שנת הארבעים לייסודו בסדרת

והצירופים המיוחדים של היצירות השונות .ניסינו בתערוכה לשחק עם

תערוכות בנושא יופי וקדושה .התערוכה המרכזית שנפתחה זה עתה,

מטאפורות באופן מטונימי :לראות כיצד עולם אחד מאיר ומפרש עולם אחר.

"יופי וקדושה :יצירות מופת מכל הזמנים" ,מצומצמת בגודלה אך נרחבת
בהיקפה :אוצ ְרוֹת מכל אגפיו של המוזיאון חברו ליגאל צלמונה ,האוצר

מה קרה במוזיאון בשנים האחרונות?

הראשי ,ויחד העלו תערוכה מהודקת שהיא לפני הכול טור דה פורס של

כאמור ,האוספים שלנו גדלו באופן משמעותי .קיבלנו לאחרונה יצירות

המוזיאון ושל אוספיו הנכבדים .בפתחה מוצבת על במות עגולות גבוהות

חשובות של פוסן ורמברנדט ,ואת האוסף של ארטורו שוורץ ,שהפך את

סדרה של גילומי אלוהות בדמויות אדם � ממסכה ניאוליתית מהאלף

מוזיאון ישראל לאחד ממרכזי הדאדא והסוריאליזם החשובים בעולם.

השביעי לפנה"ס ,דרך "נמרוד" של דנציגר ופסליהם של ישו והדריאנוס,

במהלך השנים הבאות יתרחש שינוי כללי בצורת התצוגה במוזיאון :האגף

ועד לקצה האולם ,שבו הצופה נדרש לפסוע במורד המדרגות ולשאת

הארכיאולוגי ,למשל ,יעבור ארגון מחדש.

עיניו מעלה ,אל פסלה הנישא של ונוס מהמאה השנייה לספירה שהתגלה
בבית שאן ומוצג לראשונה .החלל המרכזי של התערוכה ממשיך את

מה צפוי בעתיד הקרוב בעניין האמנות הישראלית?

הקו האנתרופומורפי ומציג את הקדושה בגשמיותה .גוף האדם מופיע

אמנות ישראלית נרכשת באופן שוטף .בשנים הקרובות צפויה לעלות תערוכה

בגילומים שונים בכל אחת מפינותיה של התערוכה :בתמיהתו � בציור

של נחום טבת ,לארי אברמסון יאצור תערוכה של יצירות המציגות מודלים

של דניאל אלנקווה; בכליונו המצטבר � בסדרת התצלומים השנתיים של

מוקטנים של מציאות ,נערוך תערוכה רטרוספקטיבית לבוריס שץ ,ויונה

ניקולס ניקסון; בגמישותו � ב"לילית" של קיקי סמית; בקריעתו מהנוף �

פישר יאצור תערוכה במסגרת ציון מאה שנה להקמת בצלאל .מתוכננת גם

בצילום של מוטי מזרחי; בדומייתו � בפסל שכוב של גורמלי );(Gormley

תערוכה של אמנות ישראלית עכשווית שיאצרו אוצרים לא מוזיאליים ,לא

בהיעדרו � במערות הקבורה הביזנטיות .בתווך מוצגים המקום הקדוש

רק ישראלים ,שעוסקים זה זמן רב באמנים הללו.

)ירושלים( ,החומר הקדוש )זהב( וספרי הקודש השונים.
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התערוכה "יופי וקדושה" מבקשת להשיב לאמנות את קדושתה,

ואלימות .ההתקוממות נגד אותו "כוח שקוף וטרנסצנדנטי של סמכות"

את ההילה שאפפה את יצירת האמנות לא רק בשלביה המוקדמים

לפי באבא � הקיר שלא ניתן להורסו והבד שלא ניתן לקורעו כמוצאם של

בהיותה חלק מהפולחן המאגי והדתי ,אלא גם בגלגוליה החילוניים

הציורים כולם � מבקשת להעכירו עד שלא יוכל עוד להיחשב לא–צבע,

והמודרניים ,כשהאמנות תפקדה כ"פולחן מחולן" ,במונחיו של ולטר

לקעקעו כך שלא יהיה עוד בבחינת מצע.

בנימין שכבר הפכו קנוניים .כך אמנם כתבו אוצרי התערוכה" :אותה

מוזיאון ישראל לא נוקט אסטרטגיה כזו ,שרבים הם מהלכיה באמנות

'הילה' מאצילה מאורה גם על התערוכה הזאת ,המדברת בזכות אצילותה

המאה העשרים ,ואיננו מבקש לסדוק את הילתו של המצע .הוא פשוט

של היחידאיות .האמון והאמונה בחשיבות ה'הילה' הם שהדריכו אותנו

מַפנה להילה זו עורף ומעדיף על פניה ,או על פני הריסותיה ,את הילתו של

בבחירת היצירות ובמשאלתנו להציג את המוזיאון כתיבת אוצרות

החפץ .ההילה איננה מוּשֶ בת מתוך מעמדה הפולחני של יצירת האמנות,

וכמקום מפגש עם יצירות יוצאות דופן ,שיש בו מחוויית ההיקסמות

אלא מחולצת מתכניה; הקדושה לא עוטפת את היצירות ,היא מצויה בתוכָן.

וההתפעמות" .אל שיקומה של ההילה ,החיפוש אחריה ,הטענה

התערוכה מציגה למעשה שורה של חפצים האחוזים בקדושה :חפצי קודש,

הדאדא ,הפופ,

דמויות קדושות ואתרים קדושים ,יחד עם ייצוגיהם של כל אלה באמנות.

המושגיות ,הווידיאו ,אם למנות את המובן מאליו � כדאי להפנות חלק

רוב ציורי המופת המוצגים בתערוכה ,כמו "חורבן בית המקדש ובזיזתו" של

מההיקסמות וההתפעמות שאמורות להישמר ליצירות עצמן ,ואף לנסות

פוסן או "פטרוס הקדוש בכלא" של רמברנדט ,מכילים תמטיקה מובהקת

להתקיימותה � לאחר הופעת הצילום והקולנוע,

1

לדרוש בצביונה ,בצבעה .לכל אורכם של אולמות התערוכה נפרש ,במיוחד

של קדושה � בנרטיב ,במעמד ,באובייקטים ,אפילו בשמותיהם .מקורה

לכבודה ,שטיח כהה ,שחור; זהו גם הצבע של במות התצוגה באולם

של הקדושה בחפצים ,ומהם היא מוקרנת אל היצירות .חלל התצוגה לא

הכניסה ושל רבים מקירות התערוכה .הבוהק המוזיאלי הלבן כוסה במעטה

קידשן; הן מגיעות רוויות בקדושה ובאמצעותה אמורות לקדש מחדש את

עומק שחור.

המרחב המוזיאלי.

וסילי קנדינסקי ראה בלבן ובשחור שני צבעים חסרי תנועה ,סגורים

הילה שחורה זו � מתפקעת מהיסטוריה ,עמוסה בסמליות ועתירת

בתוך עצמם ,דוממים ,אך באופן נבדל :שתיקתו של הלבן "אינה שתיקה

משמעות � רחוקה מאוד מההילה האוטונומית והאוטרקית שיוצאת

מתה ,אלא רבת אפשרויות .הלבן מצלצל כשתיקה שניתן להבינה לפתע",

מהיצירות וחוזרת להשתקע בהן .יצירות האמנות שקדושתן אימננטית אך

בעוד שתיקתו של השחור היא "כאַין שאֵין בו אפשרויות ,כאין מת לאחר

גם נסתרת ,קודמת לציור ולכן לא ניתנת לייצוג בו ,לא הופיעו לתערוכה

שכבתה החמה ,כשתיקה נצחית ללא עתיד וללא תקווה" 2.ההטיה

)מקצתן יוצגו בתערוכה נוספת בסדרת היופי והקדושה" ,דמדומים :על יופי

המובהקת של קנדינסקי אל הלבן כנקודת הראשית כומסת האפשרויות

סמוי באמנות עכשווית" ,אוצרת :סוזן לנדאו ,החל ב– 12באפריל .(2005

)"אַין שופע נעורים ...שהוא לפני הלידה"( ,העדפתו הערכית על פני מחשכי

בהילה האפלה המשוחה על התערוכה המרכזית של "יופי וקדושה" אין

הסיום והחידלון של השחור )"כמוקד שאוכל עד תום"( ,סימפטומטית כמובן

מקום � לא להילה הלבנה ולא להתמודדות הביקורתית עמה.

למודרניזם של תחילת המאה העשרים .אבל אמונו של קנדינסקי בצבע
הלבן שואב את כוחו מאמונתו בציור ובתנאי יצירתו והצגתו .את מהותו
של הצבע הלבן הוא מתאר כמשטח פרוש ורחב ממדים ,כלומר בעת ובעונה
אחת הבד שעליו נעשים הציורים והקיר שעליו הם נתלים" :שתיקה גדולה
באה משם ,הנראית לנו ,בתיאור חומרי ,כחומה קרה ,ארוכה עד אין–סוף,
שלא ניתן לטפס ולעבור עליה ולא ניתן להורסה" 3.הצבע הלבן מתגלגל
אצל קנדינסקי לדימוי של חומר; אולם חומר זה הוא מצע הופעתו של
הציור ,ולכן ניתן לפעול על גביו אך לא עליו ,לאכלסו ולא להורסו .מוצאו
של הציור מתוך הדממה הבתולית של האין ,הטבעתו על הריק ,מקורו בלבן

1
2
3
4
5
6

וכשבעים שנה לאחר שבנימין תיאר אותם כרגעי אובדן ההילה של האמנות.
וסילי קנדינסקי" ,על הרוחני באמנות ,במיוחד בציור" ,תרגום :שמואל שיחור,
מוסד ביאליק ,ירושלים ,1984 [1912] ,עמ' .72
שם ,שם.
שם ,עמ' .71
שם ,עמ' .72
הומי ק .באבא" ,החומר הלבן )היבט פוליטי של הלובן(" ,תרגום :איה ברויר,
בתוך "תיאוריה וביקורת" ) 20אביב  ,(2002עמ'  .284המאמר פורסם במקור
ב–.Artforum

אריאל שלזינגר ,מראה הצבה ,גלריה דביר2005 ,
Ariel Schlesinger, installation view, Dvir Gallery, Tel Aviv, 2005

שוק בצלאל

חביף–כהן בגלריה טל אסתר; התערוכה של אריאל שלזינגר בגלריה
דביר ,תערוכת בוגרי בצלאל )אורן אליאב ,נטע לי שלוסר ,ראובן ישראל(

"הנחשב תכופות כלא–צבע" כפי שמדגיש קנדינסקי � 4כל אלה מגבשים

בעובדה שבוגרי בצלאל נוכחים בסצינה התל–אביבית אין כל חדש.

שהוצגה לאחרונה בגלריה גבעון .נקודת הפתיחה של כל אלה קשורה

סביב האמנות את ההילה הלבנה של המצע.

החידוש העכשווי נובע מכך שכבר לא מדובר בעובדה ביוגרפית שיש

להשפעה המתמשכת שיש לבצלאל על הסצינה המקומית וליכולת של

גם התערוכה "יופי וקדושה" מכריזה ,כאמור ,על "האמון והאמונה

להבליט או להצניע )תלוי מי האמן; רובם המכריע של אלה שנקראים

כל אחד מהאמנים האלה להשתחרר מהשפעה זו.

בחשיבות ה'הילה'" .אולם הילה זו שונה מההילה הבראשיתית ,הבהירה,

"אמני שנות התשעים" בישראל הם בוגרי בצלאל( ,אלא בתימה

הנפערת ,של המצע; זוהי הילתו של החומר הרווי והאטום ,של האור

אמנותית ,מקור לגאוות יחידה ,טקסט גלוי .כך נפתחה תערוכת התשעה

המוחשך ,של הדמות היצוקה; הילה שחורה .השחור "משול לשתיקתו

"פגישת מחזור" ,שאצר יניב שפירא ,האוצר החדש של גלריה הקיבוץ,

של הגוף אחר המוות ,כְּתום חיים" ,כתב קנדינסקי 5וחיבר בין מלאות הגוף

בגלריה  .By Art Projectsאמני התערוכה ,שנפתחה ב– 24בפברואר ,הם

המכיל את כל קורותיו ובין קיצו הוודאי .כמיצוין הסופי של האפשרויות

בוגרי שני מחזורים עוקבים '96 ,ו– :'97יוחאי אברהמי ,אורי גרשוני ,דוד

הפרס היוקרתי ביותר שמחלק מוזיאון תל–אביב הוא פרס נתן גוטסדינר

וגילומן ,השחור איננו פורש לפי קנדינסקי כר של אפשרויות עתידיות .אבל

עדיקא ,ורד נחמני ,יעל ברתנא ,גל קינן ,יואב מילר ,עדנה אוחנה וקארין

לאמנות ישראלית :פרס כספי גבוה ) 10,000דולר( ותערוכה במוזיאון

כמעט מאה שנים לאחר קנדינסקי היה דווקא הלבן לאחד ממושאי המתקפה

אליהו .בהנכחת בית הגידול של האמנים "פגישת מחזור" מנסה להשיב

בתקציב נפרד .בתקנון הפרס מופיע סעיף שקובע" :זוכה הפרס יתרום

העקרוניים ביותר של מבקרי המודרניזם :כדימוי וכממשות ,בהצטלבות של

למרכז השיח את ההתבחנות שבין בצלאל למדרשה ,לכאורה אופוזיציה

לאוסף מוזיאון תל אביב את העבודה שתיבחר" ,כך שהגמול הוא הדדי,

האסתטי והפוליטי ,הצבע הלבן נתפס כמגלם המיתוס של חוסר הפניות,

היסטורית � חלוקה שנראה שהתפוגגה כבר.

על אף חובת התרומה .השנה הפרס חוגג עשור .עשר שנות הפרס יצוינו

גרוס גוֹט

הראשוניות והמוחלטות ,המיתוס של הילתם הלבנה של קירות המוזיאון,

גם אם חשיבותה האמנותית של התערוכה היא עניין שיש להתווכח

בתערוכה הקבוצתית "חולמים את המציאות/חולמים את האמנות"

הילתו של מִפתח האפשרות כהילה האפשרית היחידה" .הניתוח הביקורתי

עליו ,היא ממקדת את הקושי של אמנים צעירים להתפרק מהחסות של

)אוצרת :אלן גינתון ,שהיא גם בחבר השופטים( .בתערוכה ישתתפו כל

של הלובן" ,כתב הומי ק .באבא" ,מנסה להדיח את העמדה הלבנה ממעמדה

המוסד היוקרתי שבו הם למדו" .פגישת מחזור" מאפשרת להבין כי הרגע

האמנים הזוכים ,רובם יציגו רק עבודות חדשות ,ומיעוטם גם עבודות

הנורמטיבי .הוא מציג אותה כאסטרטגיה של סמכות ,לא כ'זהות' אותנטית

הנוכחי במפת הגלריות התל–אביבית הוא רגע של בצלאל .קשה להימנע

מוקדמות .חשיבותה של התערוכה נובעת ,בין השאר ,מהעובדה

או מהותית" 6.הפרישה הלבנה של מצע האפשרויות נגלית כשלעצמה

מהבנה זו גם ביחס לתערוכות אחרות :תערוכתו של יוסף קריספל בגורדון,

שהתבוננות בזוכי הפרס לאורך עשר שנות קיומו מסמנת אופן מסוים

כאפשרות מסוימת ומאותרת ,שנוצרה בעמל רב והתבססה על שכחה

המוצגת לצד התערוכה "בוגרים  "2005באותה גלריה; תערוכתו של דניאל

להבנת התהליכים שעברו ועוברים על האמנות הישראלית מאז .1995
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בהודעה לעיתונות גינתון משרטטת תמונה דורית של זוכי הפרס ,שנולדו
בין שנות ה– 60לתחילת שנות ה–" :70ניתן לומר ,שעיקר עניינם של
אמני דור זה הוא במיצבים גדולים ,אמביציוזיים ,המאופיינים בריבוי

ריו�ירושלים

חומרים )כולל חפצים מן המוכן( ,תוך התייחסות רבה לתרבות העכשווית

רטרוספקטיבה של דוד רזניק )אוצרת :צופיה דקל–כספי ,הגלריה

ולמדיה ,ועיסוק אינטנסיבי במתחים חברתיים ותרבותיים מחד ובפנטזיה

האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר ,עד  (21.4מציגה את עבודותיו

ומלודרמה מאידך [...] .לצד אלה נמצא צילום תיעודי ו'רזה' ,שבלב עניינו

של האדריכל יליד ברזיל ) ,(1924חניכו של אוסקר נימאייר בריו דה ז'ניירו

מחויבות לנושא החברתי–פוליטי".

בשנות ה– 40ושל זאב רכטר בתל–אביב בשנות ה– ,50מאדריכלי הפרויקט

"חולמים את המציאות/חולמים את האמנות � עשר שנים לפרס נתן

הישראלי ,מתכננם של למעלה מ– 130פרויקטים מאז ועד היום ,ובונה

גוטסדינר" .משתתפים :סיגלית לנדאו ,נלי אגסי ,אחלאם שיבלי ,מירי

ירושלים הגדולה :מחדר הזיכרון בקיבוץ קריית ענבים ) (1958�60ויד

סגל ,עדי נס ,יהודית סספורטס ,אוהד מרומי ,יואב שמואלי ,מרים כבסה

ג'ון פיצג'רלד קנדי )] (1964�66בעמוד ממול 1 :ו– [2ממערב לעיר ושיכוני

ויוסי ברגר .אוצרת :אלן גינתון )החל ב– 29באפריל(.

הגשר הענקיים בקריית היובל ) (1959�1973במערבה; דרך בית הכנסת

4

6

האוניברסיטאי של האוניברסיטה העברית בקמפוס גבעת רם )עם היינץ

סטיוארט שילס בגלריה 33

ראו ,(1956�57 ,שיכון ניות לעולים אנגלוסכסים ) [3] (1959�62ומתחם
בית החיל ויד לבנים ) ;(1966�78בנין מכון ון�ליר והאקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים )עם שמעון פובזנר ,[4] (1958�62 ,בית הספר ללימודי

גלריה  ,33על שם מספר הבית שבו היא ממוקמת ברחוב יהודה הלוי

ערב ) (1963�65ובית שרובר ) (1978�80בשכונת טלביה בעיר; דרך רב–

בתל–אביב ,נפתחה ב– 2004כדי להציג ציור לא מוכר במחוזותינו,

קומות מעל השופר–סל ברחוב אגרון ) ,[5] (1958�60מתחם אגרון )בית

שבגלגול המקומי שלו בדרך כלל מזוהה עם "ציור ירושלמי" .ב– 23במרץ

העיתונאים ובית המהנדס והאדריכל ) (1964�69ומרכז ז'ראר בכר )(1980

נפתחה שם תערוכתו של סטיוארט שילס מפילדלפיה .בטקסט קצר שכתב

במרכז העיר; שיכון ד' ברובע גילה בדרום העיר ) ;(1977וכלה בתכנית

הצייר ישראל הרשברג בדף התערוכה ,עבודתו של שילס נבחנת בזיקה

האב לקריית האוניברסיטה העברית בהר הצופים ) ,[6] (1968�70מלון

לצייר האיטלקי ג'ורג'יו מורנדי ולסוג החוויה שציורו מציע .לפי הרשברג,

ריג'נסי )לשעבר הייאט [7] (1979�87 ,והמרכז ללימודי המזרח הקרוב

שילס הוא "תוצר של אינטלקט תמונתי" דומה לזה של מורנדי ,אינטלקט

)אוניברסיטת המורמונים  (1980�87במזרח ירושלים ומוזיאון משה קסטל

שמכוון את עצמו אל עבר מחוזות המבט החרישי ומתבצר מחוץ לאזורים

במעלה אדומים )עם ברוך רזניק .(1993�2005 ,בהחלטת בזק מבריקה,

של המשמעות ,מתוך אמונה שהדבר אפשרי ושהדרך לחושניות גמורה

נבחרו רזניק והתערוכה לייצג את ישראל בביינאלה הבינלאומית

אינה כרוכה במאבקים ובתשוקות מוות) .עד  15במאי(

השישית לאדריכלות שתיפתח ב– 8באוקטובר בסאו–פאולו בביתן

2

התערוכות שתכנן נימאייר בתחילת שנות ה–) .50צבי אלחייני(

מוזיאון תל אביב תובע את האמנים

1

מוזיאון תל אביב הגיש תביעה נגד האמנים הצעירים גדי ספרוקט
וג'ק פאבר ,יוצרי עבודת הווידיאו  .Watchmenחודש לאחר הוצאת
צו המניעה הזמני ולאחר ניסיונות הידברות של פאבר וספרוקט תובע
המוזיאון את האמנים ,בטענה ש"הקרנתו של הסרט ] [...תהווה הפרה
של חוק איסור לשון הרע" .עוד נכתב בתביעה ש"פרסום הסרט אף עלול
לפגוע בשמו הטוב של המוזיאון ,לבזות אותו ,להציגו באור שלילי
ולפגוע במוניטין שצבר ,באשר הוא מציג אותו כמוסד לא בטוח ,הפרוץ
לכל ,אשר יצירות האמנות יקרות הערך בו נטולות כל משמר ,ולא כך
היא" .מול התביעה ייצג את האמנים אביגדור פלדמן ,שיטען בזכות
חופש הביטוי.
3

ליעם אריאל פרנקפורט ,רישום מתוך התערוכה "דיאלקט של זרוק",
במסגרת הפרויקט "קיר אמן" ,מסגרות פאר ,תל–אביב ) 21במרץ � 30
באפריל (2005
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ציבי גבע

אוהד נהרין" ,שלוש"

הספר "אחֵרי :ציבי גבע � ציורים; דייוויד שפירו � שירים" ,שהתפרסם

איריס הופמן

בינואר ,הוא דו–לשוני בחזקת שתיים .הוא קודם כל דיאלוג בין שתי שפות

של אהבתו לגוף מעוררת קנאה .נדמה לי שגם הקהל היה רוצה לקום על
רגליו ולצאת במחול .התחושה של הקהל שהוא יכול להשתתף במעשה
הריקוד היא הישג עצום.
התבוננות בריקוד של נהרין מביאה אותי למסקנה שמה שמעניין אותו

עם מבחר שירים של דייוויד שפירו ,מהבולטים במשוררים האמריקאים

לשנה זו .נהרין הוא הכוריאוגרף הישראלי הבולט של זמננו .מכלול

ומוביל אותו ממקום אחד לאחר .איך גוף ,גם כזה שאינו מיומן ,יכול

וחוקר אמנות .גם גבע וגם שפירו מרבים להשתמש באיקונוגרפיה של

עבודתו ראוי לתיעוד ולימוד מדוקדקים .עבודתו האחרונה של נהרין,

להיות רגע אחד כאן ובאחר שם כך שהמעברים ייראו טבעיים ,כמעט

מקומיוּת באופן שהופך אותה גם לקודים צורניים של אמנות ,והמפגש

"שלוש" ,בנויה משלושה קטעים בביצועם של רקדני להקת המחול בת–

יומיומיים .מה שנראה חשוב ביותר בתנועה שלו הוא הזינוק ממצב אחד

בין סביון ,חרצית ,עורב שחור ,בלטה ומצע של שולחן כתר פלסטיק מצד

שבע .מצפייה בערב זה אפשר ללמוד כמה דברים בסיסיים על עבודותיו:

לאחר .לכן מרכז התנועה אצל נהרין נמצא באגן ,והוא זה שמוסר ומחלק

אחד לבין שלג ,הייוויי ,יונה ,ירח מושחר וגשר גדול מצד אחר מחדד את

הריקודים של נהרין מאופיינים במבנים מוזיקליים מורכבים .הוא

את האנרגיה לשאר הגוף .האיברים נגררים אחר האגן והוא משגיח

אוהב ומבין מוזיקה .ההתבוננות בריקודים שלו ,שבנויים על הבנה

עליהם כשהם נזרקים ממנו והלאה .התוצאה היא שהתנועה נראית

מוזיקלית ,מרגיעה ומעוררת ביטחון; העין חושבת עם המוזיקה .הרקדנים

נמוכה ,אירוטית ,מפתה וזורמת ,והרקדנים משוחררים ,מעט מסורבלים,

מסתדרים כמו קלידים בפסנתר .הם נעים בהתחשבות והקשבה גדולה

ונזרקים כמסה טעונת אנרגיה .אם התנועה היתה מבנה בחלל ,הייתי

למה שעושים האחרים ,גם כשיש "בלגן" .יחד עם זאת ,נדמה שהבחירה

אומרת שאפשר לראות את פינות המבנה .כמו במשחק מחשב של כדור

במוזיקה והשימוש בה הם עניינו הפרטי של נהרין :יותר משהיא נחוצה

הנתקל בקירות ,שהמשחק בו חייב להציב את הקיר בנקודה המשוערת

לריקוד היא מבטאת את אהבתו למוזיקה ,וגם אם היו מעלימים אותה

שבה יפגע הכדור ,כך התנועה אצל נהרין .אנו ,הצופים ,נמצאים תמיד

כנראה שמאום לא היה משתבש והריקוד היה ממשיך לזרום ללא שום

בנקודה שבה נמצא הרקדן .התזמון הזה מאפשר להסתיר את הטכניקה

תחושת הפעולה בשדה תרבותי ובמרחב אמנותי דומה .הדיאלוג של גבע
ושפירו מתנהל בתחום המתחים המודרניסטיים בין אישי לחברתי–פוליטי,
בין תימה לצורה ובין פואטי לארס–פואטי .דיאלוג נוסף הוא בין שפת
מקור לשפת תרגום :השירים מופיעים גם באנגלית וגם בתרגום לעברית
של המשורר זלי גורביץ' .העיצוב היפה והמדויק של אירית דנוך פותח
את הקריאה בספר לזרימה בכיוונים שונים ומצטלבים.
הספר ,ששמו הוא כשם אחד השירים בו ,יצא במקביל לתערוכת
העבודות החדשות של גבע בגלריה אנינה נוסיי בניו–יורק )18
בינואר �  17בפברואר( ,שגם היא נקראה באותו שם וחלק מהעבודות
שהוצגו בה נכללו גם בספר .בהמשך לשיתוף הפעולה בין שפירו וגבע,
גם הטקסט שליווה את התערוכה נכתב על ידי שפירו ,שבנוסף לספרי
שירה פרסם גם ספרים על אמנות ,ביניהם על ג'ספר ג'ונס ,פייט מונדריאן
וג'ים דיין ,וכתב על הקשר בין אדריכלות ושירה בספר "גוף התפילה"
שפרסם יחד עם מיכל גוברין וז'אק דרידה .הקשר לאדריכלות משמעותי
גם לעבודתו של גבע ,שקשר בין עבודתו לעבודת אביו ,הארכיטקט יעקב
)קובה( גבר ,בספר–אמן שליווה את תערוכתו "תוכנית אב" במוזיאון חיפה
) .(2003שפירו ממקם את הסיפור של גבע" ,סיפור של עזיבה והישארות,
בית ומפלט ,קדושה וחולין ,פני שטח ומאבק" ,לדבריו ,בשדה שמתפרש
בין ביאליק ובובר לבין המודרניזם החמור של מאייר שפירו.

ציבי גבע ,ציפור ,2000 ,טכניקה מעורבת על עץ 101x49 ,ס"מ ,צילום :עודד לבל
Tsibi Geva, Bird, 2000, mixed media on wood, 101x49 cm., photograph: Oded Löbl

אמנות ,שני סוגי מדיה :ציורים מתקופות שונות של ציבי גבע משוחחים

בצדק החליטה ועדת פרס ישראל להעניק לאוהד נהרין את פרס המחול

כמעט באופן אובססיבי הוא חשיפת מקור האנרגיה המניע את הגוף

קושי ,מתוך כוחו והגיונו הפנימי.
כל רקדן מכיר את ה"עינוי" שבציות לכוריאוגרפים .הקושי שמכונה

של התנועה .היעלמותה של הטכניקה מפנה מקום לתחושת החופש
והמוכרות שיש בריקודים של נהרין.

"עינוי" לא נובע מההתמסרות או המשמעת הנחוצה לביצוע � אלה

התגלית של הערב לטעמי היו הנשים .נדמה לי שעד עתה התנועה

חובות ש"מגיעות עם העבודה" .אחת הסיבות לתחושת העינוי היא

הגברית שלטה בריקודים של נהרין ,אולי משום שלא התעניין בהבדלים

ההכרה שתפקידם של הרקדנים משני ,שהם נמצאים על הבמה כדי

בין גבר לאישה ,או דווקא משום שניסה להסוות אותם .בערב הזה הוא

ללוות את המוזיקה" ,לחזר" אחריה ,לפאר אותה ולהמחיש אותה

מגלה את תנועתן של הנשים .הן מהפנטות ,אירוטיות ושקטות .הן נעות

לצופים .נהרין משנה את סדר החשיבות הזה כשהוא מאפשר לרקדנים

בדבוקה ממושמעת וחרישית .הן נעצרות ,הן נושמות ,הן מקשיבות

חופש תנועתי שמשחרר אותם מעולה של המוזיקה ומדגיש דווקא

ומצייתות זו לזו ללא נוכחות גברית .הן נשכבות על הרצפה ,מקפיאות

את הקצב הפנימי של הגוף � שתלוי במערכות עצמאיות משלו

את הזמן .אנחנו מתבוננים בהן ומתפעלים מהשקט הגופני שלהן .הן

המכווצות ,מותחות ומטיחות אותו אל הקרקע או מניפות אותו באוויר.

בשליטה .כאן טמון היופי הנשי .הן מצאו את מקומן וכבודן.

מה שמתקבל הוא תחושה מיוחדת של "חיים" על הבמה .הרקדנים

לאחר שני החלקים הראשונים המרשימים ,מגיע החלק השלישי ,שבו

מתמסרים ליופיה של התנועה דרך האלסטיות של גופם ,כך שהתנועה

נהרין חוזר לעיסוקו בתנועה תיאטרלית ואקספרסיבית .לי יש רתיעה

המתפרצת אינה הופכת אותם לחפץ אלא למקור של אנרגיה.

מהדרמה הפסיכולוגית הזו .אני מעדיפה במה ריקה מדרמה .אין לי צורך

הדרישה של נהרין ,כך אני מבינה אותה ,היא לחוות את מה שהוא

באביזרים .אני נמשכת לתנועה שמפגישה ומפרידה בין שמיים לארץ.

חווה .הוא לא משתמש ברקדנים ,למרות הקפדתו על ביצוע מדויק ,כדי

זה מה שעושה ריקוד .את זה עושה נהרין במיטבו .התיאטרון ,שכבודו

לבטא משהו אחר ,גם לא כדי להמחיש את המוזיקה .הוא מבקש מהם

במקומו מונח ,הוא עניין אחר.

להרגיש את מה שהוא מרגיש ,את מה שהוא אוהב .החלוקה הנדיבה הזו

ספרו של צבי אפרת" ,הפרויקט הישראלי :בנייה
ואדריכלות  ",1948�1973שני כרכים בני למעלה
מאלף עמודים על ההיסטוריה האדריכלית
המוקדמת של מדינת ישראל ,הופיע כעת
בהוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות )עורך משנה:
צבי אלחייני ,עריכת טקסט :דפנה רז ,עיצוב:
שהוצגה בביתן הלנה רובינשטיין במוזיאון תל
אביב לאמנות )אוקטובר  � 2000פברואר ,2001
אוצרים :צבי אפרת ומאירה יגיד חיימוביץ(

צילום :גדי דגון Photograph: Gadi Dagon

מיכאל גורדון( ,בעקבות תערוכה באותו שם
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לא מחפשים אצולת
שמאל שיודעת להתמרק
סעיד אבו שקרה עונה לגליה יהב ודורון רבינא
שתי כתבות שהתפרסמו לאחרונה ב"הארץ"
מנהלות דיון שהאמן והתרבות הערבית
במרכזו .דיון זה נכשל ,מתוך בורות וחוסר ידע.
דוד רפ ,בכתבה על מעמדו של האמן הערבי
)"ללא כותרת ,"2004 ,מוסף "הארץ"(24.12.04 ,
לא עשה עבודת תחקיר טובה ומצא קבוצת
אמנים ערבים בתחילת דרכם ,שסובלים מקשיי
קליטה וחשים ,אולי ,בלבול ואכזבה .גליה יהב
ודורון רבינא "מתמרקים" בתגובה לכתבתו של
רפ )"די לבכיינות" ,מוסף "הארץ",(31.12.2004 ,
אבל אפילו לא טרחו לשאול או להיפגש :הם
מתייחסים לאמן הערבי כאל חפץ ומבקשים,
בשם מקצועיותם ,להעריכו .החפץ ,הלא
חיוני ,מוערך בזול .מילת הקסם במאמר היא
"מצוינות" ,והיא הכשר חד משמעי של המגיבים
לעצמם.
יהב ורבינא מדברים על שדה האמנות
כשדה תחרותי של מצוינות ומרחיקים לכת
בדיון על סיכויי השתלבותו של האמן הערבי

באמנות העכשווית וכן על תרומתה וחשיבותה
של התרבות הערבית בכלל .אופן החשיבה
שמתגלה במאמר התגובה הדהים והביך אותי.
זאת גישה שמתבססת על חשיבה וולגרית
וקולוניאליסטית .הכתוב במאמרם מתוקתק על
פי דפוסים של אדון וכובש .נראה שהכיבוש
חלחל עמוק מאוד גם לתודעת אנשים
רבים שסבורים שעמדתם הפוליטית מנקה
אותם .מי שמגלה בנו עניין מוזמן להכיר את
התרבות הערבית .מהיכן שואבים יהב ורבינא
את התפיסה שעיסוק בערבסקות הוא נחות
ומבטא "ילידיות"? זאת תפיסה שמבטלת את
תולדות התרבות הערבית ואת האיקונוגרפיה
שלהן כלא רלוונטיות לאמנות העכשווית .מה
שאתם מצביעים עליו כנחות הוא עבורנו מקור
לגאווה.
בשנים האחרונות אנחנו שמים דגש משמעותי
על היסטוריה ערבית � מה שעוד ניתן להציל
ממנה � ועל אמנות פלסטינית משמעותית
עכשווית .מי העניק לכם את הסמכות לקבוע
ולתייג את האמנות הזאת במונחים זרים ,שאינם
ממין העניין? בימים שבתי ספר לאמנויות
ברחבי הארץ שגשגו וגלריות ומוזיאונים
חדשים נפתחו ,התושב הערבי היה במלחמת

הישרדות פיזית וכמעט איבד את זהותו ואת
קיומו הרוחני .המלחמה הקיומית על התרבות
הערבית ממשיכה ,כשהתרבות הזו זוכה לתיוג
וניכור שמשנתם של רבינא ויהב היא אחד
הביטויים החריפים שלהם.
מאמר התגובה התייחס ל"שותפים היהודים
מתל–אביב ,שהם אלה שארגנו בגלריה אום
אל–פחם תערוכות המוחות נגד הכיבוש".
הגלריה היא שמעניקה מקום לשותפים והיא
שמאפשרת את בואם של אלה המרגישים
צורך לעסוק במצפון ובעוולות לעם אחר .שם
התערוכה "אפשר היה לראות הכל" מדבר
בעד עצמו :למי היא מיועדת? ראיתי ישראלים
שישבו ובכו בתערוכה .לערבים התערוכה לא
חידשה מאומה.
הגלריה טיפחה במשך שנים קשר מצוין
עם אמנים יהודים .אנחנו לא מחפשים
אצולת שמאל שיודעת להתמרק ולהסביר את
עוולותיה .אנו מחפשים כשותפים בני אדם
שחשים כבוד לאמן ולתרבותו.
סעיד אבו שקרה ,מנהל גלריה אום אל–פחם

"המינגווי" ,אמרתי לליבק לא פעם
ולא פעמיים
איתמר הנדלמן בן כנען על אלכס ליבק
"היינו בגן במונס .באקלי הצעיר הגיע עם הסיור שלו מעבר לנהר .הגרמני
הראשון שראיתי טיפס מעל לחומת הגן .חיכינו עד שהעביר רגל אחת
ואז הורדנו אותו .היה עליו כל כך הרבה ציוד והוא נראה מופתע לגמרי
ונפל לתוך הגן .ואז עוד שלושה באו לאורך החומה .ירינו בהם .הם כולם
הגיעו ככה סתם" )ארנסט המינגוויי ,מתוך "ארבעים ותשעה הסיפורים
הראשונים" ,הוצאת ארו ,[1939] 1993 ,עמ' (99
בזכות טקסטים מהסוג הזה זכה ארנסט המינגוויי לפרסום שזכה לו.
מכתמים של ריאליזם .ריאליזם ופואטיקה .מכתמים שהריאליזם שלהם
מעלה מתוכם ,כמו מאוב ,את הפיוטי ,את השירי ,את הלא–ריאליסטי.
סופרים כמו המינגוויי או ריימונד קארבר או אפילו ראובן מירן שלנו כתבו
מכתמים שהם תמונה .הקפאה של רגע שיש בה הרבה פרטים קטנים
ונקב אחד ,סדק ,שהוא מעבר לפרטים .במידה רבה ,כותבים אלו היו
יכולים להיות צלמים ,שהרי כתיבת מכתמים שכזו היא צילום שמועבר
במלים .אלכס ליבק ,שהחודש התבשרנו על זכייתו בפרס ישראל ,היה
יכול להיות סופר כמו המינגוויי או קארבר או ראובן מירן .ההשוואה
לסופרים אלו ,ולהמינגוויי בעיקר ,היא לא קפריזה אסוציאטיבית גרידא.
המינגוויי הוא הארכיטיפ של הגבר הבודד ,זה שכל הזמן יוצא למסעות
גיאוגרפיים כדי להעמיק במה שהנרי מילר הגדיר "המסע האמיתי היחיד,
אל תוך עצמך" ,ומתוך הנקודה הזו ,של הגבר ,הזר ,זה שתמיד מתבונן
מהצד ,כתב את המכתמים שלו .כך גם ליבק .איש של מסעות ,של ארצות

איתמר הנדלמן בן כנען ,צילום :אלכס ליבק
Itamar Hendelman Ben Canaan, photo: Alex Levac
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אקזוטיות )בשובי מירח הדבש שלי ניסיתי להפתיע אותו בספרי על האי

אליו ובתוך כך משנה את כל אלה ,כך קרבתה של פתח–תקווה לתל–אביב

לה–גומרה באיים הקנריים .הייתי בטוח שמעולם לא שמע על המקום.

מורגשת היטב בתערוכת הפתיחה .הקודים המכתיבים את ההתנהלות

"הייתי שם" ,הוא אמר מיד" ,הפלגתי לשם על יאכטה"( .גבר בודד מול

האוצרותית השלטת שועתקו כאן אחד לאחד :תימטיקה מופשטת �

העולם .העין שלו תופסת לא רק את מה הוא רואה אלא את מה שכולנו

זמן וזיכרון � שמתכתבת עם מסורת הגותית ענפה ,נושאת גוון רגשי

אמורים לראות.

ומכילה עוקץ מקומי–פוליטי; עירוב מדיומים אמנותיים שונים ,עד קצה

אלכס ליבק ,יליד  ,1944תל–אביב ,הוא תופעה ייחודית בשדה הצילום

גבול היכולת � פסל גדול ,מיצב אדיר ממדים ורב פעלולים ,ציור ,וידיאו,

העיתונאי הישראלי .בשנות השבעים היה צלם עצמאי באנגליה ,ברזיל

ומה לא; הצבה מרווחת ,מפרידה ומתחמת ,של העבודות השונות; ומעל

וארצות–הברית .בין  '84ל– '94היה צלם מערכת "חדשות" ובעל טור

לכל ,דפוס קיבוצם של האמנים המציגים בתערוכה � מחציתם המדויקת

אישי" ,עין לציון" ,בעיתון זה � דבר שלא היה לו ,לפחות עד אז ,אח ורע

תל–אביביים ,מחציתם השנייה תל–אביביים לשעבר שעובדים בבירות

בעיתונות הישראלית .מדור צילום שעומד בפני עצמו .הטור של ליבק עמד

האמנות העולמיות )ניו–יורק ,אמסטרדם ,ברלין( ,רובם מוכרים ,מוצלחים

בפני עצמו כטקסט מצולם .מכתם ריאליסטי שיש בו פיוט .הדבר ממשיך

ומצליחים במקומותינו .אולם ההיענות המוחלטת לקודים של המרכז

ב"הארץ שלנו" בעיתון "הארץ" והוא ייחודי לליבק" .ליבק לבד ,בסך הכל.

מסמנת את ההיוותרות מחוצה לו .אפשרות החריגה מהדגם הבסיסי

אין זרם ליבקי בצילום הישראלי .אין היסטוריה מקומית שמכילה אותו",

היא נחלתו הבלעדית של המרכז ,שגם מגדיר דגם ,גם מבקר אותו וגם

כותב אדם ברוך במאמר הפתיחה "אלכס ליבק ,למה שלא נלך בקטנות"

סוטה ממנו ,סטיות קטנות ומדודות; המאמץ להיעתר לדגם במלואו,

של אלבום קיבוץ הצילומים "עין לציון" ,וממשיך" :למה אין זרם ליבקי

למלא באדיקות את צוויו וכך לקבל את הרשאתו של המרכז ולבוא

בצילום הישראלי הנוכחי? כי צריך להיות ליבק המסוים .ואת המסוים

בשעריו � זהו הקוד האכזרי של נצחיות הפריפריה.

הזה הרי אי אפשר לייצר ,לחנך ,לגדל או להמציא".

בהתאם לקוד זה" ,מחסן זמן" מגיש הצעה מעניינת של אמנות

ליבק הוא צלם רחוב ,כותב ברוך ,ואין הגדרה מתאימה מזו .ליבק לא

ישראלית במיטבה .בכניסה לתערוכה מציג שי צורים פסל מרשים

מצלם באולפן ,לא מביים .הוא תופס בעדשה שלו את החיות הישראלית.

שממיר בהצלחה מסוימת ונדירה תנועה בְּמרחב .העבודות שבמסדרון

את הפרודיה הישראלית .את הטרגדיה .עדשת המצלמה של ליבק היא

הצדדי )רויטל בן–אשר פרץ ,רוית כהן גת ,ארז ישראלי( מעלות את

הפלורליזם הישראלי ,שאינו דמגוגיה או מניפולציה עסקנית–פוליטית.

הבעייתיות האידיאולוגית שכרוכה בכל עוררות של זכרונות ילדות,

היא החיים עצמם .ליבק מתעד את מה שהוא רואה ומה שהוא רואה

אישיים רק לכאורה .יהושע נוישטיין קיבל סוף–סוף ,אחרי שנים שלא

מתעד אותנו :ילד חרדי במאה שערים סוחב צלב עץ למדורת ל"ג בעומר,

הוצג כאן ,חדר משלו בטבורו של המוזיאון ומתכנס בגבולותיו :שער

מבלי לדעת מה בעצם הוא סוחב .זקנה ישנה במקלט בקריית שמונה

הברזל שנפתח ונסגר לא רק כולא את הצופה בתוך היצירה ,אלא ניצב

למראשות פוסטר ענקי של מרילין מונרו .ילד בתחנה המרכזית הישנה

ככלוא בין היצירה הפרוצה לבין פתח המוזיאון שנשקף בעדו; הצופה

מכוון אקדח צעצוע אל מול עמדה של טלפוניים ציבוריים .זוג מבוגר

שמתהלך במפעל הסתיו וגורר תחת רגליו את עלי הנייר לא רק לוקח

בפיקניק ישראלי טיפוסי עוצר לנוח על צריח של טנק .ילד עם חולצת

חלק ביצירה ,אלא גם מסמן את קשיחות מִתְ אריה .עבודתה של ורדה

הדפס של גולגולת בוהה בתמונה של יצחק רבין ז"ל .מוכר בייגלך ערבי

גצוב ,הניצבת במרכז החדר הפנימי שמוקדש לאמנים הגולים ,מערימה

נרדם בבוטקה מאולתר של פח וקרטון בצומת נחשון .שני גברים ישראלים

מאות מגבות אלו על גבי אלו ,עד שכלל לא ברור אם הן מכסות משהו או

יושבים בחוף ולוטשים עיניים בצעירות משתזפות .הריאליזם הישראלי,

יוצרות אותו .כנגד יציקת המסתורין המטריאלי–גיאולוגי ניכרת התמיהה

שתמיד גובל באיזה סוריאליזם מובנה .אלכס ליבק ,צלם ישראלי ,כמו

ששבה ועולה לנוכח עבודות הווידיאו המוחצנות של יעל ברתנא ,שבהן

סופר אמריקאי ,מודע תמיד לפרטים הקטנים .עבורי ,ואמרתי לו את זה

הטיעון הנרטיבי והסמליות המובהקת הם שמחוללים את מעשה היצירה.

לא פעם ולא פעמיים ,אלכס ליבק הוא ההמינגוויי שלי בצילום הישראלי.

החשיפה של עבודות מצליחות אלו במסגרת תצוגה מקומית מדגישה

עכשיו החליטה ועדת הפרס לזכות אותו ,הלא מגויס ,בפרס.

את ההטיה הגיאוגרפית שבבחינתה של עמדת ההתבוננות המנוכרת
והנגעלת שבבסיסן � הפער בין האומץ הפוליטי המדומיין שהן נושאות
עמן באירופה לבין השתלבותן במערכים שגורים למדי ,ולאו דווקא

הקוד האכזרי של נצחיות הפריפריה

לטובה ,של השיח האמנותי בישראל.
מיתרונות הדחיסה והזיקוק של רוח המרכז :האופן ,האידיאולוגיה,
הצופה והחומר ,כמה מְִרכיבי היסוד של הדיון האמנותי העכשווי ,צצים

שאול סתר

במוזיאון פתח–תקווה ,מזמינים את כולנו לצאת לסיבוב ראשוני ,חדש
ומתחדש שוב ושוב ,ברוח הזמן.

"מחסן זמן" במוזיאון פתח–תקווה לאמנות

"מחסן זמן" ,אוצרת :דרורית גור–אריה ,עד  12במרץ  /התערוכה הבאה:
מוזיאון פתח–תקווה לאמנות ,שנפתח לאחרונה מחדש לאחר שלוש

"שינועים במרחב" ,אוצרת :אורלי הופמן ,החל ב– 31במרץ

שנות שיפוצים )אדריכל :רפי ריש( ,מעלה שוב את שאלת ההתקיימות
האמנותית בפריפריה � פריפריה שקרובה למרכז חזק ,שמגדיר את
עצמו גם כן כפריפריה .הבחירה לחנוך את גלגולו הנוכחי של המוזיאון
בתערוכה הקבוצתית "מחסן זמן" ניצבת בנקודת המפגש בין ההיסטוריה
המוזיאלית הקצרה של חלל התצוגה להיסטוריה הלאומית הארוכה של
אתר התצוגה :כיצד ייענו החללים המשופצים ,המוקפדים ,הבתוליים,
לעול הזיכרון ומשא הזמן במוזיאון לאמנות של אם המושבות?
כשם שהחדש מתקיים רק בזיקה למה שקדם לו ,מצוי בצידו או נלווה

למעלה :יהושע נוישטיין ,מה שכחתי2005 ,
למטה :ורדה גצוב ,עמק ;2005 ,יעל ברתנא ,תבליט שטוח 2004 ,2
Above: Joshua Neustein, What Did I Forget, 2005, installation
Below: Varda Getzow, Valley, 2005; Yael Bartana, Low Relief, 2004
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על נייר ,באמנות ובחיים
ג'וליאן היינן ,מנהל  K21בדיסלדורף ,על " "On Paperשל
צבי גולדשטיין

באמן מהפריפריה .או :במצב ובאפשרויות של האמנות והחיים בתנאי
הגלובליזציה .אבל גם זה פשטני מדי ,הרבה יותר מדי חד–משמעי ,כי
המפתיע והיפה בספר הזה הוא בדיוק בכך שהוא לא מקיים דיון תיאורטי
)אם כי הוא מרמז על דיון כזה ,כמו על דברים רבים אחרים("On Paper" .
מדבר על חיים קונקרטיים ,מבפנים ומבחוץ .הוא לא מנסה להפוך

כנראה שעדיף להיתקל בספר הזה במקרה .מבעד לטורקיז העז ולתצלום

אותם לרומן )גם אם יש בחלקים ממנו איכויות כאלו( ,אלא להשאיר

השחור–לבן שעל העטיפה נראית החידה הראשונה .ספר של אמן ישראלי,

את תחושת המקריות וההקשרים הפתוחים .זו עבודת טלאים ,שמתוכה

שנכתב באנגלית ויוצא לאור בהוצאה גרמנית .מן הכתוב על הכריכה

קורן דבר–מה שהוא בו–זמנית קרוע ובלתי ממומש ומלא השתאות

ניתן להבין שהמחבר נולד ברומניה ,היגר לישראל ,חי תקופה ממושכת

מהרב–גוניות � כן ,והיופי � של העולם .בתוך כך ,מתברר שהדובר מגיע

באיטליה ואז עבר לירושלים .מעבר לזה ,יותר ברור מה הספר הזה לא

מאזור שנתון במחלוקת ,שנמצא בעמדת נחיתות ,וחשוב מכך � עמדת

אמור להיות מאשר במה הוא בכל זאת עוסק.

הפריפריה מתקבלת ונחווית כנקודת המוצא האישית והאמנותית שלו.

שם הספר "On Paper" ,מכריז על טרנספורמציה שהתרחשה .במקום

העמדה הזאת ומימושה בחייו חומקים מדפוסים פוליטיים–אידיאולוגיים

כלשהו קרה משהו ,והוא מועלה כאן על הנייר .משהו ,שראשיתו

עכשוויים .היא אמנם גאה ,אבל בלתי ניתנת להפרדה ממה שנתפס בעיני

ומקומו היו במקום אחר ,הומר באמצעות מילים ,באמצעות טקסט ,למצב

המחבר ,לטוב או לרע ,כ"מרכז" :האמנות המודרנית והעכשווית ,שמוגדרת

צבירה אחר .הקדמת המחבר הקצרה והישירה מצביעה על ההקשר:

בעיקר על ידי המערב .ההחלטה שלו לכתוב את הספר לא באחת משפות

"an object-maker artist, prevented by circumstances from creating

האם שלו אלא באנגלית ,שפת השיח הדומיננטי ,שבה הוא שולט רק

" .objects, I decided to write On Paperמישהו יצר את עצמו ,אם כך,

באופן חלקי ,היא ביטוי לגישתו המודעת והמרוחקת.

בנקודה מסוימת ,כסופר ,ככותב .משמעות הדבר אינה שהוא החליף את

כטקסט של אמן עכשווי "On Paper" ,הוא יוצא דופן .קשה להעלות על

מקצועו ,שכן קריטריונים פורמליים כאלו לא ממש רלוונטיים לאמנים.

הדעת משהו בר–השוואה .הוא אינו חושש לדבר באותה רמת מיידיות

בהשתמשו במדיום אחר הוא הוסיף לעבודתו והרחיב אותה .ניתן להבין

על היומיומי ביותר ,על האינטימי ביותר ועל מה שניתן היה לקרוא לו

זאת רק אם מכירים את עבודות המחבר כאמן פלסטי .לפני שממהרים

תיאוריה אמנותית .הצלחתו נובעת מכך שהטקסט אינו מתייחס לעולם

ליפול לתוך המשחק השגור ,שבו נדמה שהקטגוריות קבועות וכל מה

האמנות ול"עשה ואל תעשה" של מוסדותיו ,זאת משום שהמחבר הוא

שנדמה כחדש מושווה לקיים ונשפט לעומתו ,יהיה זה ללא ספק יותר

אמן במובן הטוטאלי � כלומר ,משוחרר מהתייחסות לעצמו כאמן �

מעניין וכן להתבונן בספר עצמו .ואז מתחילה החידה.
היא מתגלה לעין כבר בדפדוף ראשוני ,בהיתקלות באיורים .מי שציפה
לראות את עבודותיו של האמן צבי גולדשטיין יתאכזב :אין בספר ולו

שסקרנות מרוכזת ופתוחה מניעה אותו קדימה )ואחורה( .אין בספר הזה
תזה מאחדת ,בדיוק כשם שאי אפשר למצוא כותרת אחת שתתאר חיים
שלמים .ואגב "On Paper" ,הוא חומר קריאה טוב.

עבודה אחת .במקום עבודות ,ניתן לראות בו אדריכלות מסורתית
באפריקה ,תמונה של אביו של המחבר ותמונה של המטבח שלו ,דוברה,

Zvi Goldstein, On Paper, Verlag der Buchhandlung Walther König,

ספסל בפארק ,הוראות שימוש בתרופה ,אוסף שפמים ,תרשים של מסלולי

Köln, 2004

טיפוס הרים וטבלאות מידע על דברים כמו תנודות בבורסה ,שינויי
טמפרטורות והפרעות נפשיות .החידה נמשכת בתוכן העניינים :שמונה

תרגום :חמוטל שטרנגסט

עשר הפרקים נעים מ"הצהרת מס" ל"אסכטולוגיה" .כשמתחילים לקרוא
ב– 232עמודי הספר ,מתברר מה שאפשר היה להניח מראש :אין רצף

ג'וליאן היינן ) (Heynenהוא המנהל של Kunstsammlung Nordrhein-

סיפורי ואין התפתחות של טענה כלשהי .הספר הוא היבריד ,גם במבנה

 Westfalenבדיסלדורף ,גרמניה ) .(K21הוא אצר שתי תערוכות יחיד של

הכללי וגם באופיו של כל פרק ופרק; כשם שהספר ככלל לא נענה לז'אנר

צבי גודלשטיין ,ב– 1986ו– .1998היינן היה אורח "ארט פוקוס" האחרון.

ספרותי מסוים ,כך גם הנושאים השונים בו מטופלים באופני ייצוג שונים.
יש בו קפיצות קדימה ואחורה ,חזרות ומעברי  fade-inו– ,fade-outעד
שלבסוף ברור שאין מדובר במבנה שרירותי אלא במערך מודע.
ובמה עוסק " ?"On Paperאולי התשובה הפשוטה ביותר היא:
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אוסקר נימאייר ,רחבת בנייני הממשל ,ברזיליה ,צילום :צבי אלחייני2004 ,
Oscar Nemeyer, Esplanade of the Ministries, Brasília, photograph: Zvi Elhyani, 2004

הפרויקט הברזילאי
צבי אלחייני
Brazil's Modern Architecture, editors Elisabetta Andreoli & Adrian Forty, Phaidon, London and New York, 2004, 240 pages

המודרניזם הברזילאי בשנות ה– 40וה– 50נחשב מקרה מאלף של "קניבליזם תרבותי" ,שהטמיע את העקרונות
המודרניסטיים האירופוצנטריים ,עד שהפרשנות הברזילאית היכתה באדריכלות של ארצות המקור כבומרנג של
התבוללות צורנית .היא הפכה ממושפעת למשפיעה וניסחה במידה לא מבוטלת פרקים בשיח האדריכלי הבינלאומי
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה .אחרי חנוכת ברזיליה בתחילת שנות ה– ,60האדריכלות הברזילאית נעלמה
כלעומת שהופיעה והפרקטיקה האדריכלית בברזיל לא הצליחה להיחלץ מאז מ"הלם החדש" .בשנים האחרונות
מנסה דור חדש של מבקרים והיסטוריונים של אדריכלות בברזיל לפענח את התעלומה ואת הסוד של האדריכלות
הברזילאית ,מתוך כוונה שהמחקר ההכרחי הזה לא רק יתעד ,יפרש או יתחקה אחרי הרקע שהביא לעלייתו
ולשקיעתו של המודרניזם הברזילאי ,אלא גם יחלץ אולי את ברזיל מהמשבר האדריכלי שהיא שרויה בו כמעט
חצי מאה .כתיבת היסטוריה אדריכלית ,קנונית וביקורתית כפעולת פינוי זירה לקראת עשייה חדשה עשויה לשמש
במידת מה גם את מצב הדברים הקשה של האדריכלות הישראלית העכשווית.

.1
ההתעניינות באדריכלות המודרנית של ברזיל גברה לקראת סוף
שנות ה– ,90כחלק מגל בינלאומי של מחקרים אורבניים בין–תחומיים
ובמקביל לחזרה אל המודרניזם המאוחר ,והיא מעסיקה את האקדמיה,
את הפרקטיקה ,את הספרות המקצועית ואת עיתוני האופנה .הרנסנס
של ברזיל ,שמתבטא בשורה ארוכה של פרסומים מאת אדריכלים,
היסטוריונים ותיאורטיקנים מהדור הצעיר ,בא אחרי כמה עשורים
ארוכים של שתיקה .הספרות ההיסטורית הקנונית של אדריכלות
המאה ה– 20התעלמה מהעשייה האדריכלית בברזיל שלאחר הקמתה
של עיר הבירה החדשה ברזיליה ב– ,1960בניגוד לשנות ה– 40וה–,50
כשהאליטה האדריכלית באירופה ובצפון–אמריקה עקבה בדריכות אחרי
כל שובר–שמש ,סככה ,וילה ,גינה ,בניין או עיר מתוצרת המודרניזם
הברזילאי .ברזיל בשנים האלה היתה לעולם האדריכלות מה שהולנד
היתה עבורו בשנות ה– .90התערוכה "ברזיל בונה :אדריכלות ישנה
וחדשה  "1942�1652במוזיאון לאמנות מודרנית בניו–יורק ב–1943
העמידה את ברזיל במוקד התודעה האדריכלית הבינלאומית ועשתה
לאדריכלות המודרנית את מה שעשתה התערוכה המהפכנית "הסגנון
הבינלאומי" )שאצרו פיליפ ג'ונסון והנרי ראסל היצ'קוק ב–MoMA
עשור קודם לכן( לאדריכלות המודרנית בכלל .אוצרי התערוכה ,פיליפ
ל .גודווין וא.ג .קידר–סמית' ,הציגו בניו–יורק ,בפני העולם המערבי,
את הריכוז המרשים והלבן של התוצר האדריכלי המודרניסטי בברזיל
מאז שנות ה– 30וקשרו אותו למסורות האדריכליות הישנות שלה.
ספר חדש ,האדריכלות המודרנית של ברזיל ,מנסה לנסח
כמה סיבות אפשריות להיעלמותה/העלמתה של ברזיל מהשיח
האדריכלי הבינלאומי מאז הקמת ברזיליה .השינויים במערך הכוחות
ובאינטרסים הגלובליים הם החלק השולי והפחות מעניין של הניתוח.
בפרק ההקדמה של הספר" ,כרטיס הלוך ושוב :מאירופה לברזיל
ובחזרה" ,העורכים אדריאן פורטי ואליזבטה אנדראולי מניחים ש"כדי
לייצר שיח על האדריכלות החדשה לא מספיק לייצר תמונות שלה,
אלא צריך גם 'לשנות את ההיסטוריה' כך שהאדריכלות החדשה לא
רק שלא תאפיל על זו שקדמה לה אלא גם לא תיראה כספיח של
תקדימיה" .ההיסטוריוגרפיה החדשה שספרם מבקש להציע מבקשת
לחלץ את האדריכלות הברזילאית מהמבוי הסתום שאליו היא
נקלעה :היעלמותה מהזירה האדריכלית הבינלאומית והתחושה
הפנימית המתמשכת שברזיל נידונה למודרניות נצחית .הכותבים
בספר ,אדריכלים והיסטוריונים ברזילאים צעירים ,מנסים לשרטט בו
חלופה להיסטוריה ההרואית השמרנית של האדריכלות הברזילאית
המודרנית ,שלדבריהם נכתבה כתעמולה )גם לברזיל וגם לסגנון
הבינלאומי( ,שהציגה גרסה אחת של אירועים וסיננה את כל מה
שסתר את הנרטיב שביקשה לקדם.
המשימה שעומדת בפני ההיסטוריוגרפים והמבקרים החדשים של
האדריכלות בברזיל היא למצוא דרך לכתוב על עבודות עכשוויות
כ"חדשות" באופן שלא יטיל צל על המקוריות הבלתי–מעורערת של
המודרניזם הברזילאי וישתמש במודרניזם הברזילאי כנקודת המוצא
לדיון על ה"עכשווי" .המאמרים בספר מציגים גרסאות שונות ,לעתים
סותרות ,של הסיפור של המודרניזם הברזילאי � ההיסטורי ,הטקטוני,
האורבני ,הבורגני � כדי להכשיר את הקרקע לקראת המצאתה של
אדריכלות ברזילאית חדשה.
מודל כתיבת ההיסטוריה של האדריכלות המודרניסטית כפינוי
זירה לקראת התפתחות של אדריכלויות חדשות מוכר מאירופה
ומצפון אמריקה בשנות ה– .60האדריכלות המודרנית של ברזיל
השתתפה בשיח הזה כמקרה ייחודי יוצא דופן ,והצליחה לייצר ניב

אדריכלי מודרני "אותנטי" שהוכיח דווקא את יכולתו להמציא את
עצמו מחדש ,פעם אחר פעם .ההיסטוריון והתיאורטיקן ריינר בנהאם
התייחס לברזיל כמדינה הראשונה שהצליחה לפתח סגנון מודרני
לאומי ש"העולם קינא בו" ,כדבריו .ברזיל נהנתה מהמעמד הזה
והצליחה לחמוק מהדיון האדריכלי הביקורתי ,שקיבל תאוצה בעולם
בשנות ה– ,60על ההתפתחות העתידית האפשרית של האדריכלות
המודרנית .כחלק מפרויקט–העל המודרניסטי הברזילאי משנות
ה– ,20גם האדריכלות הברזילאית החדשה היתה מזוהה מראשיתה
כמפעל לאומי .הדיקטטורה הצבאית בברזיל בשנים ,1985–1964
שנות הפוסטמודרניזם באדריכלות הבינלאומית ,חיסלה סופית
את האפשרות לשיח ופרקטיקה אדריכליים פוסטמודרניים בברזיל,
מעבדת המודרנזים הרדיקלי ,וכך לא נבנה בה גוף עבודות אדריכלי
פוסטמודרני משמעותי.
.2
עם דיקטטורה צבאית או בלעדיה ,קשה להאמין שבברזיל היו
מתפתחים מהלכים אדריכליים פוסטמודרניסטיים ,שמפנים את
הפנים לעבר .התפיסה הברזילאית הייחודית של ה"חדש" סיבכה את
ברזיל עם המודרניזם שלה .פורטי ואנדראולי מצטטים את האבחנה
של האנתרופולוג קלוד לוי–שטראוס על ערי העולם החדש ,בספר
הזיכרונות שלו עצבות טרופית ) :(1955ניו–יורק ,שיקגו ,סאו–פאולו
)ואפשר היה להוסיף כאן גם את תל–אביב( לא היכו בו ב"חדשותן"
אלא דווקא בהתבגרותן המוקדמת .הוא ראה בהן ערים שעוברות
ממצב של טריות למצב של ריקבון ,מבלי לעבור את שלב ההזדקנות.
המלכוד האינהרנטי שטבוע במודרניזם מתגלם בעוצמה בברזיל.
במושגים ברזילאיים ,כל מה שקדם למודרניזם מודחק כ"ישן" ,כראוי
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להריסה .במצב כזה ,התוצר האדריכלי של תור הזהב של המודרניזם
הברזילאי נידון למודרניות נצחית .אם כל האדריכלות בברזיל מאז
 1936נתפסת עד היום באתוס הלאומי כ"חדשה" ,האם תיתכן בכלל
"אדריכלות ברזילאית חדשה" חדשה? פורטי ואנדראולי מסבירים דרך
הדילמה הזו גם את התחושה החזקה מול עבודות רבות של המאסטרים
של המודרניזם הברזילי המוקדם שנקשרות בדרך על–זמנית ל"הווה"
יותר מאשר בניינים ברזילאים רבים משנות ה– 70וה–.80
החיבור העל–זמני בין המודרניזם הברזילאי הגבוה ל"הווה" ניזון
גם מאריכות הימים ומנעורי הנצח של הדמות הדומיננטית של
המודרניזם הברזילאי :אוסקר נימאייר בן ה– 98פועל בברזיל כמעט
ברצף מאז שנות ה– ,30ועד היום הוא מעורב וחולש על הפעילות של
המשרדים שלו ,שמנהלים רבים מצאצאיו .נימאייר מגלם את הקשר
החי בין המודרניזם הברזילאי המוקדם לבין הניסיונות האדריכליים
העכשוויים בברזיל .הנוכחות החזקה שלו גם בעשורים האחרונים
נתפסת על ידי אדריכלים ברזילאים צעירים כגורם שמפריע
להשתחררות מהעבר המודרניסטי ההרואי � הגאון שלא ניתן לעשות
אחריו דבר .ההשערות האלה יאותגרו ויתבררו בעידן הלא רחוק
שלאחר נימאייר.

.3
בנימאייר מתגלמים גם שני הקונפליקט המרכזיים האחרים של
האדריכלות הברזילאית המודרניסטית :המשבר החברתי–כלכלי
המתמשך וחילופי התרבות שלה עם אירופה )ובעיקר עם לה קורבוזיה(.
הביטוי הפיזי האורבני של הפערים החברתיים בברזיל והנוכחות
הבנויה של עוני מול פאר הוקצנו לדרגת שיא בברזיליה המודרנית,
שעוד לפני הקמתה נחלקה לשתי ערים :עיר הראווה של קריית
הממשלה ,הצירים המונומנטליים ,רובעי המסחר ומגורי הפקידים מול
עיר הפָבֶלות ,קריית הצריפים של עשרות אלפי פועלי הבניין שהובאו
לקחת חלק בבנייתה .כמתכנן ברזיליה ,נימאייר הוטרד מהעיר שבנתה
ארמונות אבל שכחה ,כדבריו ,את העם והוא התקשה לדבר על
איכויותיה האדריכליות לנוכח בעיותיה החברתיות המתעצמות.
מפתיע שהמבט ההיסטוריוגרפי החדש ,שטוען לביקורתיות ,לא
מתייחס לפערים האלה .בספר כמעט אין אזכור למרכיב הדומיננטי
ביותר בנוף הברזילאי הבנוי :התפשטות שכונות העוני ,הפָבֶלות,
ברחבי הארץ .למרות אידיאולוגיה של "פיתוח" שליוותה את הפרויקט
המודרני הברזילאי באמצע המאה ה– ,20לקראת סופה כבר היה ברור
שהנסיגה בכלכלה של ברזיל והעוני הקיצוני של רוב תושביה הם לא
מצב זמני אלא קבוע ,וההתאמה של הרעיונות החברתיים באדריכלות
המודרנית של אירופה בשנות ה– 20לתנאים החברתיים–הכלכליים
של ברזיל נכשלה.
גם השיח הפוסטקולוניאליסטי לא נוכח בספר ,שמנסה להבין מחדש
את המקורות של המודרניזם הברזילאי ואת תהליכי חילופי הידע
האדריכליים בינה לבין העולם המפותח � שעל יחסיה עמו ,כקולוניה
לשעבר ,מבוססת הגנאולוגיה של המודרניזם האדריכלי הברזילאי:
הוא הובא לברזיל על ידי האירופי לה קורבוזיה ,אומץ על ידי לוסיו
קוסטה ואנשיו בריו דה ז'נירו ,ולבסוף התגלה על ידי האמריקאים
גודווין וקידר–סמית' ,הוצג בניו–יורק וכבש את צפון–אמריקה ,אירופה,
אפריקה ,המזרח הרחוק וישראל .השיח הפוסטקולוניאליסטי ,שמפרנס
לאחרונה גם תיאוריות אדריכליות ואורבניות ,היה יכול להציע
קריאה אחרת של הנחת המוצא הפשטנית של הקשר אירופה–ברזיל,
שבמקום להתייחס אליו כטרנספר תרבותי ,במושגים של "הורשה"
או "האצלה" מתרבות דומיננטית למקבל נחות ,תראה את המפגש

הישראלית בכלל ושל "תרבות אדריכלית" בישראל בפרט ,הדירה את
האדריכלות הישראלית עד לאחרונה מהדיון הפוליטי–חברתי–תרבותי
בישראל ,וחיזקה את המבוכה החזותית של האדריכלות הישראלית
הבנויה של העשורים האחרונים.
הפרויקט המודרניסטי האדריכלי הישראלי ,ששיאו וסופו בשנות
ה– 50וה– 60של המאה העשרים ,עובר רק לאחרונה תהליכים של
היסטוריזציה ,קנוניזציה וביקורת .הספר האנציקלופדיסטי הפרויקט
הישראלי :בנייה ואדריכלות  1948�1973של צבי אפרת ,שמתפרסם
בימים אלה ,מתפקד כחיבור יסוד על המודרניזם האדריכלי הישראלי
שלאחר  1948ובמקביל גם כ"היסטוריה החדשה" שלו .הספר והתערוכה
שקדמה לו ,שנאצרו ונערכו כגוף ידע לקסיקלי–תימטי–ביקורתי ולא
בהכרח כרונולוגי–ליניארי ,משלבים כתיבת היסטוריה קנונית ותיעוד
בסיסי עם פרשנויות ותובנות ביקורתיות על המרחב הישראלי הבנוי.
קשה עדיין להעריך את ההשפעה של "הפרויקט הישראלי" על
העשייה האדריכלית בישראל ,אבל כמחקר הוא מסמן שינוי מהותי
בהיסטוריוגרפיה האדריכלית שלה .הוא מייצר גוף ידע אדריכלי
רחב שמאפשר חיתוכים והצלבות בין חלקיו השונים ומניח תשתית
ראשונית לארכיון החסר לאדריכלות ישראלית .הוא פורש טיוטות
לעשרות תזות לקראת פיתוח רעיוני ,היסטורי וביקורתי על סוגיות
היסוד של המרחב הישראלי .כמאגר דימויים חסר תקדים של
מיטב אדריכלות התקופה ,אולי גם תצמח ממנו פרקטיקה חלופית,
רטרואקטיבית ,עדכנית ושפויה לגילויים העכשוויים של "אדריכלות
ישראלית".

לינה בו ברדי ,מוזיאון סאו–פאולו לאמנות ,1957�1958 ,מתוך הספר הארכיטקטורה
המודרנית של ברזיל2004 ,
Lina Bo Bardi, São Paulo Museum of Art, 1957-1958, from the book: Brazil's

משמאל :ברזיליה ,מבט כללי ממלון נסיונל ;2004 ,למטה :אוסקר נימאייר ,בית חולים מחוזי ,ברזיליה ) ,(1959צילומים :צבי אלחייני2004 ,
left: Brasília, general view from Hotel Nacional, 2004, ; right: Oscar Nemeyer, District hospital, Brasília (1959), photographs: Zvi Elhyani, 2004

Modern Architecture, Phaidon, 2004, photo: Nelson Kon

בין שתי התרבויות כיצירה של מוצר חדש רב–תרבותי ,ייחודי בזכות
עצמו ,שלא ניתן עוד לזהות בו "מקור".

.4
האדריכלות הארץ–ישראלית והישראלית קיימה מאמצע המאה
העשרים יחסי יבוא–יצוא עם המודרניזם הברזילאי :משנות ה–40
בהשפעה של פרטי המיסוך וההצללה הברזילאים )"תריסי ברזיל"(
על האדריכלות האקלימית המוקדמת של אריה שרון ,זאב רכטר
ודב כרמי; בשנות ה– 50בביקורים והרצאות של אדריכלים ישראלים
מובילים בברזיל )שרון ,רכטר ,אבא אלחנני( ו"התערוכה לאדריכלות
ברזילאית" שהוצגה במוזיאון תל אביב הישן; ועד לשנות ה–,60
בפעילותו מעוררת המחלוקת בישראל של המאסטר הברזילאי אוסקר
נימאייר ,שעזב את ברזיל עם ההפיכה הצבאית ופעל בישראל במשך
חצי שנה בלמעלה מתריסר פרויקטים ,בכל קנה מידה.
ישראל וברזיל חולקות עתה מכנה משותף נוסף .שתיהן מקדמות
בשנים האחרונות מהלכים לקראת כתיבת היסטוריה ביקורתית של
העשורים שנחשבים לשיאן האדריכלי ,אולי מתוך כוונה שכתיבה זו
תחלץ אותן ממצבן האדריכלי � הפיזי והדיסקורסיבי .בכל שנותיו
לא הצליח השיח ההיסטורי–האדריכלי בישראל להעמיד גוף כתיבה
מסודר שיוכל לשמש מקור קנוני לביקורת ולהתייחסות תיאורטית או
פרקטית .העובדה הזו גרמה להחלשתם של הדיון האדריכלי בתרבות
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הספר "חזות מזרחית/שפת אם" ,שיצא לאחרונה בהוצאת
בבל ,יכול להיפתח משני צידיו :מכיוון אחד ,הוא אסופת
רשימות ,מפתיעה ברוחב היריעה התימטית והלשונית שלה,
שמתארגנת סביב עקבותיו של העבר הערבי בהווה המזרחי;
מהכיוון האחר ,הספר מגיש את קטלוג התערוכה "שפת אם",
שאצרה טל בן–צבי במשכן לאמנות עין חרוד ב– ,2002תערוכה
שהיתה � יחד עם הכנס ופסטיבל הסרטים שהתקיימו באותו
הזמן בסינמטק תל–אביב )בעריכת סיגל מורד אשד( � כר
גידולו של הספר" .חזות מזרחית/שפת אם" הוא יציר כלאיים
לא פחות ממושאיו :בין קטלוג תערוכה לספר מאמרים ,בין
אמנות לאקדמיה ,בין דימויים למילים � הספר המרתק הזה
יוצר מרחב שבו מתחככים ,כבראשונה ,הדיון הביקורתי
המחקרי ביצירה החזותית ושניהם יחד בהתניות תרבותיות
ופוליטיות שהשתקעו בחוויות אישיות ובזיכרונות פרטיים.
החיכוך בין תחומים אלה מסמן את השאיפה להתגבר על כמה
מבעיותיהם הקריטיות )הז'רגון של השיח ,הסגירות והתלישות
של האין–שיח( ,מבלי להתנער מהתחומים עצמם .החיבור
המחודש לביוגרפיה הנעזבת ולעבר המושכח ,גם אם מתוך
הכרה בצורך להמציא אותם מחדש ולרכוש אותם שוב ושוב,
וההתעקשות על הסובייקטיביות המזרחית כנקודת מוצא �
אלה עומדים בבסיס הספר ,שערך יגאל נזרי ,ובמוקד השיחה
איתו.
נזרי ,אמן חזותי ומילולי ,בוגר המחלקה לאמנות בבצלאל
וזוכה פרס קיפר לשנת  ,2000מתגורר מאז בניו–יורק ,לאחר
שהתקבל גם לתוכנית הבינלאומית  ,World Viewsשסיפקה
לו חלל עבודה בקומה ה– 91של מה שהיו מגדלי התאומים
במנהטן .העמדה הדיסידנטית שלו ביחס לאמנות הישראלית,
שאפילו את הגדרתה כישראלית הוא לא מוכן לקבל ,על אחת
כמה וכמה את החשיבה הקאנונית על תולדותיה ,נגלתה
בעוצמה רבה בתערוכתו "חיים צומחים" )גלריה דביר,(2002 ,
שערערה על כמה מהנחות היסוד של האמנות המקומית � גם
זו הביקורתית � ביחס לאובייקט האמנות ולמעמדו בשיח
הפוליטי .על עיסוקו העכשווי של נזרי בתפירה ובאופנה
ניתן לחשוב גם במונחים של פרימת האובייקט האמנותי
והשדה שאליו הוא יכול להשתייך .בעריכת הספר "חזות
מזרחית/שפת אם" נזרי ממקם את עבודות האמנים שהוצגו
בתערוכה "שפת אם" )ביניהן עבודות שלו עצמו( ואת המעשה
האמנותי בכלל במסגרת המחשבה על ההיסטוריה של
הנישול וההכחשה ,לא רק כמייצגיה של ההיסטוריה אלא אף
כמחולליה ומתנגדיה.

אתה לא פותח דלת ופשוט עובר חדר
מיד עם צאת הספר "חזות מזרחית/שפת אם :הווה הנע בסבך עברו הערבי" )הוצאת בבל(

יגאל נזרי ,אחים ,2000 ,צילום צבע 21×29 ,ס"מ
Yigal Nizri, Brothers, 2000, color photograph, 21x29 cm.

שאול סתר פוגש את יגאל נזרי

שפה
"יש לי רק שפה אחת ,אך אין היא שלי" ,אתה מצטט את דרידה
במוטו לספר .דרידה משרטט כאן את הפער בין השתייכות לבין
בעלות .איך נקשרת אמירה זו לעברית ולמזרחים?
אני מאמץ אותה גם ביחס לשפה העברית וגם ביחס לרעיון השייכות
או ההיכללות באופן כללי .זה פרדוקס שנוגע באפשרות או במקרה של
המזרחי בתוך התרבות .המזרחי הוא חלק מהשפה ,אבל הוא גם מסומן
בה ,צריך להגדיר את עצמו בתוכה ,מתרחק ממנה ,רוצה שהיא תכיר
בכך שהוא רחוק ממנה .שאלת השפה היא משמעותית והיא הובילה
אותי לקבץ סוגים שונים של כתיבה בספר .רציתי לחרוג מכתיבה

מדעית ,כמו זו שנוסחה במסגרת ידע סוציולוגי או אתנוגרפי ,שיש
בו אמנם ספרות ענפה שעוסקת במזרחים אבל הוא משרת ניסיון של
שליטה .חשוב היה לי לבצע שבירה מסוגי הדיון האלה ולכן שאלת
אופן הגשת הדברים הפכה למשמעותית .הפרדוקס של דרידה מציג
את הרצון להיות כלול במשהו אבל בו בזמן גם לשמור מרחק ממנו,
להיות זר לו.
אבל כל שפה ניתנת לדובריה מבחוץ ,משתררת עליהם ואונסת
אותם לדיבור זר ,שאינו שלהם .במה נבדל היחס של המזרחיות
לשפה?
השונה בניסיון המזרחי הוא שאלת הדיכוי והמחיקה ,שלא ממוענת
בצורה ישירה בספר אלא משמשת כמובן–מאליו שלו וכנקודת המוצא
שלו .הפרדוקס של השפה חריף במיוחד בעניין המזרחי ,שכמו נולד עם
שבר בתוכו � היחס לערבית של דור ההורים ,לפרפורמטיביות שלה,
הגוף שמזיז את עצמו בעודו מדבר .הדיון בהשלכות של המחיקה
והאכיפה ,למרות ואולי דווקא מכיוון שכבר דיברו בו ,הוא קריטי
בעניין המזרחי .אני לא בטוח שה"דיבור" או ה"כתיבה" שהספר מנסה
להציע יכולים "לכסות" היעדר שכזה .השמיכה תמיד תהיה קצרה
מדי � או שהראש נותר גלוי ,או שהרגליים חשופות.
זה תמיד רע ,מחיקה?
זו שאלה מעניינת ,מכיוון שהיא מניחה שיש אפשרות רעה וממילא
כזו שהיא טובה .במציאות הקיימת נוכחים כבר מודלים של שחזור
ביחס למחיקה .אבל כל מודל של שחזור הוא בעצם גם סוג של יצירת
מקור .אפשר לעסוק בכך גם בלי להיכנס לדיונים של טוב ורע .אבל
חייבים להגדיר את המחיקה פעם אחר פעם; היא דבר דינמי ויצרני.
היא לעולם תהיה רשומה על דף ביזיונו של האב ,אשר שיבת ציון
ציוותה עליו לקפץ ולנתר )כמו בפזמון של אלתרמן "ריצתו של העולה
דנינו" ,ששלמה בר הלחין והברירה הטבעית שרו( .האם אמנם קראנו
את מה שכתוב על הדף הזה?
למה בחרת להשתמש בספר בקטגוריה "מזרחים" ,שמתאפשרת
רק מתוך ההיסטוריה הציונית ומתכוננת למעשה על ידה ,ולא
ב"יהודים–ערבים" ,שרווחת לאחרונה בשיח האקדמי הישראלי?
השם "מזרחים" מכיל את ההתנגדות שיש בחיבור לכל מה שנתפס
נחות ,מפגר ,לא תרבותי ,לא כתוב ,נחשל .הוא גם מגדיר את אפשרות
הפעולה בתוכו .ההעדפה של השם "מזרחים" היא תלוית הקשר.
בתוך ההקשר של התרבות העברית � כן ,מזרחים .זה כבר מוכר .גם
אם לא חייבים להזדהות לחלוטין עם הערכים שטבועים בהגדרה
קולקטיבית שכזו ,אפשר להקשיב למה שהיא מגדירה ומציעה ,למשל
הקשר למזרח � לפלסטין ולצפון–אפריקה ,למזרח התיכון ,למערב–
אסיה ,ליהדות ולערביות שהתפתחו שם .בעינ ַי ,המושג יהודים–
ערבים עבר רגרסיה מסוימת דווקא עם תחילת התקיימותו בתוך
המסגרת של הלאומיות הישראלית והעברית ,גם האקדמית .הוא
עוּקר מהעוקץ שהיה יכול להיות בו והתנתק מההיסטוריה שהזינה
אותו ,גם כמושג קונקרטי שמתייחס לקהילות יהודיות מובחנות וגם
כמושג פוליטי שיכול לערער על הדיכוטומיה הציונית בין יהודים
לערבים ,כפי שכותבת אלה שוחט במאמרה שבספר" ,שבירה ושיבה:
עיצוב של אפיסטמולוגיה מזרחית" .המעניין הוא שדווקא פרויקטים
נדירים ובודדים ,כמו זה של הוצאת אנדלוס ,נותנים למושג תוקף
של ממש .בהקשר הישראלי ,עם הגילויים הכואבים של "אהבה זה
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כואב" ,הוא עבר בנליזציה גמורה ,אולי אפילו וולגריזציה )אשכנזייה
מסבירה למזרחית מי היא( .אבל זה מושג שרווח בפשטות בחלקים
רבים של העולם הערבי .כשהייתי בביקור במרוקו ,בכל מקום זיהו
אותי כ–) Juif�Arabeיהודי–ערבי( .בישראל התוכן ההיסטורי שלו
מאיים ,וממילא הוא נתפס רק כהתרסה פוליטית אנטי–ציונית .אין
בו את התיאולוגיה של מושג שדובר בו בצורה טבעית בתוך הקהילה
ההיסטורית המזרחית .אבל לתיאור ההווה הנע בסבך העבר הערבי
שלו ,שהוא–הוא היהודי ,תמונה אחת בלבד יכולה בעצם להסביר
הכל :ההורים הדתיים מדברים ביניהם ערבית סביב שולחן השבת,
ואם רוצים לברך את השם הם קוראים לו גם אללה.

החזותי
הספר מתרוצץ ביו שני תחומים � החזותי ,כפי שמורה שמו; אך
כבר מתוך המצלול של הכותרת וכותרת המשנה � גם הלשוני .מה
בין החזותי ללשוני? האם לא צריך בשלב מסוים לבחור בין השניים?
האם ואיפה אתה עושה את הבחירה שלך?
זו שאלה אינטימית מבחינתי .אני מוצא את עצמי יותר ויותר מעורב
במילים וניסוחים .אבל יש לזה קשר לאופנים שבהם העסיקו אותי
דימויים ותמונות .זה התחיל עם התערוכה של טל בן–צבי ועם הצורך
התיעודי בקטלוג .נראה לי טוב לפתוח את זה לדיונים רחבים יותר ,של
טקסט ושל קונטקסט .חשוב שהדימויים לא יופיעו כיעד ,באופן שלא
מכירים את כל הדרך שעברו עד שהתמצקו ונוסחו כתמונה .החלק
הטקסטואלי של הספר מנסה לספק הקשר כזה .אין הלימה ישירה בין

דימויי האמנות לבין החלק הטקסטואלי ,אבל הדברים מהדהדים בכל
מיני רמות .הבעיה עם קטלוגים של אמנות היא שבדרך כלל נעדרים
מהם ממדים קונטקסטואליים היסטוריים .הם מסתפקים בטקסט של
אוצר או מחבר ,ויש בהם מעט דין וחשבון למה שהניע או יצר אותם,
לאופן שבו נוסחו המסקנות .המאמרים בקטלוגים כאלה תלושים,
כאילו היו רק טקסטים מדוֹבבים .מבחינה זו יש חידוש בחזות מזרחית,
כספר שהוא לא קטלוג אבל יש בו גם קטלוג .לי תמיד חסר הממד
העיוני ,שהוא לא פחות חווייתי או רגשי מהממד הפלסטי.
בפתח הספר אתה כותב" :דרושה אפוא סביבת הקשבה חדשה,
הצעה לעיצוב כַּן תצוגה אחר"; את מאמרה המכונן של אלה שוחט
אתה קורא לא כמחקר אלא כדיון בתנאי האפשרות של המחקר;
ואת התערוכה "שפת אם" אתה מבין כמעבר מאמנות מזרחית
לאמנות של מזרחים ,מייצוג של מזרחיות לייצוג על ידי מזרחים.
נראה שיש כאן הסטה מעיסוק בתכנים � תכנים מזרחיים ,אמנות
מזרחית � לעיסוק באופן ,בצורה ,בתנאי האפשרות של היצירה
המזרחית.
במקום דיבור על "אמנות מזרחית" מוצעת האפשרות לדבר על אמנים
מזרחים כדי להנכיח מזרחיות סובייקטיבית בתוך התרבות .השאלה
של החזות תמיד עולה .יש לי עניין עם צורה ,עם נוסח וניסוח ,עם
הטופס � מה זה היה אמור להיות ומה זה נהיה .אני תמיד גם קורא
את הצד של האיך.
ומהי המשמעות הפוליטית הקונקרטית של העיסוק בצורה?

זה קשור לכך שמזרחים הם נראים .קודם כל נראים .הם הדבר
שאותו רואים ,מה שגודש את העין ,הנראה שאינו מדבר .אולי
הוא צועק או צעקני ,לפעמים הוא ממש דוגמן של צעקות,
לפעמים הוא ליצן ובדרן .בהיסטוריה של המזרחים עולה כל
הזמן הדבר הזה שלא ניתן להתעלם ממנו � החריג ,העודף ,זה
שמציב שאלות של אלתור והסתתרות .את השיכונים צבעו
בוורוד במסגרת של "שיקום" שכונות ,והרעיון של "בנה ביתך"
סיפק אפשרות של אוטונומיה זמנית; לכאורה ,מרחב שלם של
נוכחות .אז אם כמזרחים יש עלינו צורה ,כאמנים אנחנו רודפים
אחרי הצורה או נמלטים ממנה .אפשר לומר שאני צורה שעושה
צורה � ולהבין את זה זה הכי פוליטי.
אתה לא נשבה כאן שוב בסטריאוטיפ חיצוני ,שמוטבע מבחוץ
ועל החיצוניות של מזרחיות?
כמזרחי ,חשוב לי להסתכל לסטריאוטיפ בפרצוף ולא מיד לפסול
אותו .אני מעדיף לעזוב את רטוריקת ה"קורבן של הקטגוריה"
לטובת פעולה מודעת בתוך הקטגוריה .הביקורת המכונה
אוריינטליזם מביאה לפעמים למחיקה של האוריינטלי ,יחד
עם הפסילה של האוריינטליסט .אבל יש גם את הממד שאני
מחפש � שזה ידבר בצורה יותר אינטימית ,שזה יהיה דבר שקיים
לעצמו .לא לרגע אחד כאלטרנטיבה או כשוליים" .אלטרנטיבה"
זה לא שינוי הסדר ,אלא בדרך הכי מעציבה אישור שלו וערובה
לקיומו .כמו שכתבה בהזדמנויות שונות חביבה פדיה על "הקול
הגולה" ,שצריך להתקבל לא רק כנידח וכנווד ,לא רק כאורח ,לא
רק כשותף ,לא רק כעולה לרגל ,לא רק כאיבר של סינתזה ,אלא
גם כמרכז .לא רק ביחס לקטגוריות שהן תמיד גם פותחות אבל
גם ובעיקר מגבילות .מבוקש איזור שלא מבקש אישור "מבחוץ",
אבל זו מספיקות שהיא גם פתוחה ,מדברת בהרבה קולות ,וגם
מבקשת להיות נהירה .אבל מי השומעים ,מי יקראו? אני לא
ממש יודע.

המקור והזהות
הספר חג סביב שאלת המקור � המקור האבוד ,השבירה מן
המקור ,ניסיונות החזרה אליו � וההצעה שניתנת בו היא
רכישה מחדש של מקור ,כלומר המצאתו .האם הרכישה
מחדש נשענת עדיין על הטענה ההיסטורית למקור האבוד ,או
שהיא משוחררת ממנה ותובעת לפתוח אפשרויות חדשות?
זה תמיד יהיה חיקוי של חזרה למקור .החזרה מכילה תמיד
ממד של חיקוי ,אימוץ והתאמה .אתה לא פותח דלת ופשוט
עובר חדר .שאלת המעבר הופכת למשמעותית .זה לא שמדובר
בניסיון לחזור למה שהיה .זה יותר חזרה על מאשר חזרה אל.
מימין :יגאל נזרי ,עד היום מכירים אותי בתור ויקטור .יגאל נזרי בסלון
ביתו ,1998 ,הדפסה על נייר עיתון; משמאל :יגאל נזרי ומיכל הלפמן ,פרויקט
אוטוגלידה ,1999 ,שילוב אולפן נייד לגילוי כשרונות צעירים של "כוכב נולד"
בתוך אוטוגלידה שכונתי .מופע מתמשך במסגרת התערוכה "בריכת השולטן"
)אוצר :קספר קניג(" ,ארטפוקוס  ,"3ירושלים )צילום עליון :עודד אנטמן(
Right: Yigal Nizri, To this day people know me as Victor. Yigal Nizri
in his living room, 1998, print on paper; Left: Yigal Nizri and Michal
Helfman, AutoCream Project, 1999, A portable recording studio, “A Star
is Born”, placed in an ice-cream truck, a continuous performance for
the exhibition “The Sultan Pool” (curator: Kaspar König), “ArtFocus 3”,
)Jerusalem, (top photograph: Oded Antman
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כמובן ,אי אפשר שלא לקחת בחשבון את הפער בינינו לבין מה
שהיה או לא לחשוב על מה שהיה כעל סיפור ,או כמשהו שלא ניתן
לגשת אליו שלא באמצעות סיפור .זה גם מקור האופטימיות בספר,
רפלקסיבית וכואבת ,ששואלת מהן האפשרויות שיכולות להיות
לחיים במקום הזה ,שהן בעצם המקום הזה .השאלה הנשאלת היא
גם על האי–אפשרות של השיבה .אבל זו לא שאלה של עבר ,אלא
שאלה על אפשרות הפעולה בתוך התרבות הקיימת ,שמאפשרת
נקודות מגע כל כך מעטות בין יהודים לערבים ומייצרת עוד ועוד
תוכניות הפרדה והתנתקות .והיא חייבת להישאל דווקא על רקע
ההשתקה האלימה של שאלת השיבה והזכות לשיבה של מגורשי
ופליטי פלסטין.
לא קיימת כאן סכנה של חזרה לשיח הזהות � בכך שכל הכותבים
בספר הם מזרחים ,כל מי שהציגו בתערוכה הם מזרחים ,בכך
שהעניין הראשי הוא האמן המזרחי עצמו ,עברו ,לשונו?
הסכנה ,אם כבר להשתמש בביטוי הזה ,היא דווקא בכניסה ל"שיח
מזרחי" ,שאיכשהו תמיד נשמע טוב יותר מ"שיח של מזרחים" .אבל
השאלה היא ,נשמע למי? שיח מזרחי הפך מהר מדי לשיח של
עמדות ,שאין בו כל זיקה לזיכרון של הגוף והוא מופעל כולו דרך
הזדהויות פוליטיות .הפתיחות של השיח המזרחי כלפי עמדות שלא
קשורות למהות כזו או אחרת של שייכות ביוגרפית לנושא משרתת
התנערות מסוימת ,כאילו המילים הזמינות לו נקטפות מהשמיים
ורק צריך להושיט אליהן יד .חשובה הלגיטימיות של המזרחי להיות
קול בתרבות ,להיות סובייקט ,לעבור משם עצם לשם עצמי ,לדבֵּר,
ולא רק לשחק בתוך מערך הציפיות ולעסוק בעמדות .זה באיזשהו
אופן לשתף פעולה עם הדיכוי של הגוף פעם נוספת ,להמעיט אותו,
ליישר ולהאחיד אותו .השאלה הקריטית היא הסובייקטים המזרחים,
לא האובייקטים שמייצגים מזרחיות.
לכן השאלה מדוע משהו הוא אמנות מזרחית לא מעניינת אותי.
להיפך ,הקיום שלה הוא לב הבעיה .המעבר המושגי מאמנות
מזרחית לאמנות של מזרחים חשוב הרבה יותר בעיני .אני לא טוען
שרק מזרחים יעסקו במזרחיות ובזהות ,אבל יש לי עניין עצום
כשה– agencyהוא של מזרחים .כך זה פועל עלי ברמות שקשורות
למקום שקיים לפני הפצעת הדיבור ,לפני ההגעה אל הזירה הלכאורה
שוויונית של התרבות .צריך לחזור ולראות מנקודת מבט של ימינו
ענק מיוחד כפנחס כהן גן ,שתיאר את האלימות התרבותית בישראל
באנלוגיה לזרימה של מים מתוקים במלוחים )בפרויקט ים המלח,
 .(1971הוא הניח תקדימים רוחניים ופוליטיים ליוצרים מזרחים כבר
לפני שלושה עשורים ,שאני בספק אם התבררו לעומקם.
המאמר של אריאלה אזולאי בספר מפתיע לא רק בגלל טון
הכתיבה הביוגרפי שלו ,אלא גם בשל ההעדפה העקרונית,
שהמאמר מגולל את תולדותיה ,של האב על פני האם .שפת האם
הצברית היא עבורה שפת העוולות של הציונות ,שפת השכתוב
וההשתקה" ,שפה נגועה" שממנה צריך לחמוק ,בעוד ששפתו של
מלמעלה :פנחס כהן גן ,מתוך פרויקט ים המלח )ויזואליציה של בעיית הציפה;
התבוננות בהתנהגות דגים חיים בשתי סביבות ,סביבה טבעית וסביבה
מושתלת(1971�1973 ,
From above: Pinchas Cohen Gan, from The Dead Sea Project (Visualisation
of the Problem of Floating; Observing the behavior of two kinds of
Fish Life, one in Natural Surroundings, the other one in Transplanted
Surroundings), 1971-1973
15

האב � הצרפתית ולא הערבית ,של אלג'יראי שראה בעצמו
צרפתי � היא שפת האחרות והזרות ,שפת הערגה וההזדהות.
אבל מהו האב אם לא סובייקט קולוניאליסטי ,אזרח צרפת
וחלק מהתרבות הצרפתית מתוקף אותו כוח שהביא את האם
להיות אזרחית ישראל ,ומהי שפתו של האב אם לא שפת
התשוקה לאירופה ,לתרבות הגבוהה והמהוגנת ,למערב? האם
הבחירה באב ,מלבד היותה נטועה במסורת אדיפלית ,איננה
גם בחירה בדגם הראי של הציונות ,והאם אין במאמרה של
אזולאי כדי להציע זווית התבוננות נוספת בתפקודה התרבותי
הייחודי?
פשוט ,הטקסט עצמו לא יכול שלא להיקרא על רקע מה שאנחנו
כבר יודעים על המחברת או מה שהיא הודיעה לנו בטקסטים
קודמים ,והעיסוק בצרפתית כתרבות לא יכול להכשיר את
העברית הישראלית ,הנגועה אף היא .עם כל הניסיון האימפריאלי
האלים של הצרפתית ,בוא לא נשכח שהיא היתה ועודנה חלק
מהניסיון המזרחי .לא רק כשפת האסימילציה ,שפה הכמיהה,
אלא גם כשפת הרחוב של ערי המטרופולין שמחוץ ל"מטרופול",
ערי הקולוניה הצרפתית ,בבתי הספר של אליאנס .הצרפתית,
כפי שכותבת סימון ביטון בספר בעקבות הסרט שהיא מכינה על
פנון ,היא שפה שתמיד ידעה גם לכבוש וגם לשחרר.
צבי בן–דור כותב במאמרו" :כמה אירוני ,לילה מוראד
התאסלמה כדי להמשיך לשיר במצרים ,ופלפל אל–גורג'י
התפרנס מקריאה בקוראן כדי להמשיך לשיר ערבית בישראל".
האם יש באירוניה הזו רק שרירות לב של פרויקטים לאומיים
מונוליטיים ,שהשליטו את ההלימה ההכרחית בין שפה ,לאום
ודת ,או שניתן לראות בה גם גלגול נוסף של זהויות
היברידיות � יהודי ,ערבי ,ועכשיו גם קצת מוסלמי?
האירוניה שמתאר בן–דור עולה משירת הקוראן על ידי יהודי
דווקא ,ובישראל ולא נגיד בבגדד ,ששם לא היתה לו מעולם
סיבה לקרוא מהקוראן לפרנסתו .למעבר היהודים מארצות ערב
היה גם ממד של המשכיות ,לא רק של קטיעה ,ואת זה מתאר יפה
בן–דור .לגבי זהויות היברידיות ,המצב של המזרחים בישראל
הוא מצב מיוחד :זהו רוב שהתייחסו אליו כמיעוט ,ותחת קורת
הגג היהודית ניסו לטשטש את כל ההבדלים האחרים .אבל
ישנם המון גלגולים אחרים ,לא ישראליים ,של ההיסטוריה
של יהודים–ערבים ,שהמובן מאליו שלהם הוא ההיברידיות
התרבותית .רק כאן לא.

אמנות ,של מזרחים?
כל כך הרבה פורטרטים בתערוכה ובספר.
בתערוכה היו מעל מאה דימויים ולספר נכנסו רק חמישים.
מלמעלה :פנחס כהן גן ,מתוך פרויקט ים המלח )מתקן איוד :מלחים ,מי
ים המלח ,ניאון ,פלסטיק ועץ; מוחשי–קונקרטי :סימן גבולות ,כהכנה
להקמת עיר מקלט במדבר יהודה; מושגי–קונספטואלי 10 :ק"ג של
רישומים צפים בים המלח על יד עין פשחה(1971�1973 ,
From above: Pinchas Cohen Gan, from The Dead Sea Project (Model of
Evaporation: salt, minerals, water, neon, plastic, wood; The Concrete:
marking borders, as a preparation for building a Shelter City, in Judea
Desert; The Conceptual: 10 kg of drawings, floating in the Dead Sea
near Ein-Feshcha), 1971-1973
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אבל הבחירה בפנים היא בחירה של טל .זה קשור למזרחיות כנידונות
לנראוּת שעליה דיברנו ,אבל זה גם עניין למחלוקת .במסה "פרצוף
הוא פוליטיקה" ,שנכתבה בעקבות תצלומי הפורטרטים של אמנים
שהשתתפו בתערוכה שצילם דוד עדיקא ,ורד מימון דווקא פורמת את
ההלימה הסטריאוטיפית שבין פרצוף לזהות.
אבל היום האמנות הזאת נובטת ,מקודמת ,מונחלת ונחקרת בבירות
האמנות המערביות.
נכון ,הגירה משחקת כאן תפקיד משמעותי וגם משרתת לפעמים את
התשוקה המערבית לאובייקטיביזציה .אבל אובייקטים של המזרחיות,
אם בכלל ישנם כאלה ,לא חייבים להיות שייכים לגיאוגרפיה מזרחית.
יש כאן עניין של שימוש ב"תרבותי" ,לעבור דרך התרבות ,גם אם
זו התרבות הדכאנית והאונסת ,ואני לא מתכוון רק לזו המכונה
ישראלית .אם אנחנו כאן אז לפחות שיהיה לנו  .sayזה מהלך מתבקש.
אפילו שפת האם הכי אותנטית היא גם בעצם חיקוי של שפת האם,
נלמדת דרך חיקוי ,נוצרת מחדש .יש בה ממד של גנבה.
אז למה הביוגרפיה חשובה כל כך?
זהות ביוגרפית היא מפתח לשחזור הזיכרון הקולקטיבי המשתקם.
ביוגרפיה היא ההנהונים הקטנים של ההיסטוריה .זה המקום שממנו
מתחילים לכתוב תודעה היסטורית ,גם ביקורתית וגם רגשית .לבוא
ולהציע התנתקות מזהות זה גם להציע השתחררות מהתחייבות ,דה–
פוליטיזציה של השאלות הרלוונטיות ,השטחה והפרטה שלהן .לא
כולנו יכולים להיות הכול ,רובנו אפילו לא רוצים בזה.
איך בניו–יורק ,בירת העולם למרות הכול? מה היא מציעה?
האם ניו–יורק היא מרכז? נניח ,אבל זה גם שיא של עולם שלישי,
בו–זמנית העולם והפריפריה של העולם שמושכת אליה כל כך הרבה
סוגים .ואולי זו ההגדרה של מרכז? בעיר ניו–יורק פותחו כבר התבניות
שלתוכן ניתן ליצוק את הזר והמהגר באופן חוקי .אבל ניו–יורק היא
גם המקום שמקיא אותי ממנו כבר כמה שנים ,עם נסיונות ההגירה
החוזרים ונשנים שלי אליו.

)ביתן הלנה רובינשטיין ,(2001 ,שבמבט נוסף היה ניתן לראות אותה
כחשיפת הזיכרון של אדוני התרבות ביד בניהם .באופן כללי אני
חושב ששאלת המיצב בישראל לא נבחנה מספיק ,אם בכלל ,ביחס
להשתמעויות הפוליטיות שלה ,וביטוי השבח לאמן על שהצליח
"להשתלט על החלל" הוא דוגמה לזה בשפה .אני מתעניין באמנות
שעושה שימוש אחר בעריצות של מסגרת הזמן הגלריסטי ,ולא רק
בחלל � וזה מעניין כפליים כי אנחנו קוראים לאמנות "עכשווית"
או "בת זמננו" � או שעושה שימושים מעניינים בהיעדרות ולא רק
בנוכחות.
אז מה הסיכוי של האמנות � ללא האאורה ,ללא האוטונומיה ,בתוך
הפוליטיקה?
אמנות תמיד עניינה את הפוליטיקה וזו תמיד נתפסה בדימויים
תרבותיים .יש לי עדיין עניין פוליטי בהפרת הסדר שהאוטונומיה של
האמנות מקדשת ,כנראה עניין כופרני .דווקא בגלל שאני חניך לשעבר
של הרצינות שהאוטונומיות דורשת מנמעניה ושל האפשרות שלה
להיות עמוקה ,מרגשת .פעם הייתי הולך לכל מוזיאון ,לכל גלריה,
מתעדכן בכל מה שקורה .אבל בעצם זה שאני הולך ,אני גורם לזה
לקרות .אז הפסקתי .בין היתר הפסקתי .אני מניח שזה קשור לשאלות
קצת אחרות שמעסיקות אותי .אפשר לומר שהפסקתי להתעניין במה
שלא מעניין אותי.

חן שיש ,פרטים מתוך חן–דג'אמילה ,1999�2002 ,גלויות ,חפצים ,ניירות ומדבקות,
מידות משתנות
Khen Shish, details from Khen-Djamila, 1999-2002, postcards, objects, papers
and stickers, variable sizes

ומה לגבי אמנות ישראלית?
אני מעדיף לחשוב על אמנות מישראל .הביטוי "אמנות ישראלית",
כמטבע לצרור בו את הנעשה בתחום התרבות החזותית בישראל ,כבר
לא רלוונטי בעיני .זו אבחנה אנליטית שצריך לדעתי להתעקש עליה
כדי לבוא חשבון עם האידיאולוגיה שטבועה בניסיון הלאומי שכולו
מבוסס על הכחשה ונישול .דיברו על זה לא מעט באמנות ובחשיבה
הפוסט–ציונית של תחילת שנות התשעים .לארי אברמסון ושרה
חינסקי למשל ,שהכניסו בדרכם דיונים ביקורתיים במחלקה לאמנות
בבצלאל בשנים שבהן למדתי ,באותן שנים שבהן הביקורתיות עצמה
הפכה לעוד מכשיר הגמוני ,לרטוריקה שמאפשרת הפרה מבוקרת
של הסדר החברתי ,תוך כדי פירוקו כביכול .ההגדרה "אמן מזרחי"
היא אסטרטגית וביקורתית ,לא רק ביוגרפית ,למרות שהיא גם חלשה,
והיא בדרכה אנטי אמנות ישראלית .התחום של ההגדרה הוא משנה
מציאות ולכן אני משתמש בו .על המזרחיות כדאי לחשוב גם מול
מה שאיננו מזרחי ,ואריאלה אזולאי גם קוראת אותה כמחאה לטובת
אלו שמורחקים מן הזכות לאזרחות .מנקודת המבט שלי התערוכות
הקבוצתיות ,רובן ככולן ,יכולות יחד עם העיסוקים הברורים שלהן
להיות בו–זמנית גם מופעים של אשכנזיות ,למשל התערוכה "הלנה"

מלמעלה :דפנה שלום ,מתוך הסדרה משה דיין ) 53סלון ,(2
 ,1998�2002צילום צבע 51×61 ,ס"מ; עדי נס ,ללא כותרת,
 ,2000צילום צבע 100×100 ,ס"מ; נטע הררי נבון ,ללא
כותרת ,2002 ,שמן על עץ 60×90 ,ס"מ
From above: Dafna Shalom, from the series 53 Moshe
Dayan Street (Living Room #2), 1998-2002, color
photograph, 51x61 cm.; Adi Nes, Untitled, 2000, color
photograph, 100x100 cm.; Neta Harari Navon, Untitled,
2002, oil on wood, 60x90 cm.
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ספטקטרום מורחב
רביב גנשרוא
"צלילים ואורות :תולדות הסאונד באמנויות המאה ה– ,"20מרכז פומפידו ,פריס )אוצרות :סופי
דופלה ומרסלה ליסטה 22 ,בספטמבר  3 � 2004בינואר (2005

התערוכה השאפתנית "צלילים ואורות :תולדות הסאונד באמנויות
המאה ה– "20במרכז פומפידו בפריס הציעה מבט תימטי וכרונולוגי
בביטויים השונים של סאונד )ומוזיקה( באמנות החזותית .התערוכה,
שהיו בה כ– 400עבודות בסוגי מדיה שונים ,מציור דרך וידיאו והצבת
סאונד ועד פרפורמנס ,נגעה ברבות מההתפתחויות המרכזיות של
האמנות במאה האחרונה .היא נבנתה סביב שלושה תת–נושאים:
"הקבלות" )” ,(Correspondencesהטבעות" ) (Imprintsו"בקעים"
) ,(Rupturesשהתוו נתיב ברור בחלל התערוכה ,לאורך רצף ליניארי
של אולמות וחדרים .הפרק הראשון" ,הקבלות � הפשטה ,מוזיקת צבע,
אור בתנועה" ,בחן את יחסי הגומלין בין ציור ,צבע ומוזיקה; הפרק
השני" ,הטבעות � המרות ,סינתזה ,משקעים" ,הציג עבודות שבהן
גל הקול עצמו הוא חומר מהותי; והפרק השלישי" ,בקעים � מקריות,
רעש ,דממה" ,פתח את מרחב ביטויי הרעש בעבודות של הפוטוריסטים,
של ג'ון קייג' ושל אמני הפלוקסוס .היה גם "אפילוג" ,שבו הוצגו שתי
עבודות עכשוויות :וידיאו של רודני גרהאם ומיצב של פייר וויג.
החלק הראשון של התערוכה העלה טענה מסקרנת כשהציג את
נושא הסאונד באמנות דרך הציור במקום להציג אותו ישירות דרך
מדיום קולי ,דבר שרומז על קישור כלשהו בין ההיסטוריה התמונתית
לבין פרקטיקת סאונד מתפתחת .רצף העבודות הראשון ,התרשמות
 IIIשל קנדינסקי מ– 1911ושני ציורים של פרנטישק קופקה ,הסולם
הצהוב ) (1907ונוקטורנו ) ,(1911יצרו תחושה של הבטחה � שלא
התממשה בהמשך התערוכה.
קופקה עצמו התייחס למוזיקה בהכרזתו מ–" :1913אני עדיין מגשש
באפלה ,אבל אני חושב שאצליח למצוא משהו שבין ראייה לשמיעה
ושאוכל ליצור פוגה בצבעים ,כמו שבאך עשה במוזיקה" 1.הרעיון
שאפשר באופן כלשהו לארגן את הצבע בתבנית של פרמוטציות
וכך ליצור רגע דמוי פוגה חזר ועלה במהלך רצף האולמות הראשון
בתערוכה :מהקומפוזיות הצבעוניות של סטנטון מקדונלד–רייט
)סינכרומיית תפיסה ,(1914 ,דרך העבודה מוזיקה כחולה וירוקה
של ג'ורג'יה או'קיף ) ,(1921ועד דוגמאות כמו פוגה באדום ) (1921של
פול קליי או פוגה  IIשל ג'וזף אלברס ) .(1925עניין זה הומחש בעבודה
של אנרי נובו ) ,(Nouveauפוגה  A 4מתוך "הפסנתר המושווה מס' "1
) ,(1944שהזכירה ניתוח מוזיקולוגי של פוגה של באך עצמו ,משורטט
בקפידה על גבי נייר מילימטרי .ההקדמה הזו התחברה ברצף ,בלי
תפרים ,דרך ציור–מגילה של דנקן גראנט )ציור קינטי מופשט עם קול,
 ,(1914לאנימציה מופשטת בעבודה סימפוניה אלכסונית של ויקינג
אגלינג ) (Eggelingמ– 1921ובעבודה של האנס ריכטר.

בחלק הראשון של התערוכה הודגשה שיטת ההקבלה הסינסתטית.
למעשה ,השם " “Correspondencesהוא מתוך כותרת השיר הידוע
של בודלר באותו נושא .הסינסתזיה היא היכולת לחוות תחושות
מקבילות בו–זמנית ,תוך עירוב חושים ,ולמי שחווה את העולם באופן
סינסתטי יש יכולת מפתיעה לשמוע צבעים ,לראות קולות ולטעום
צורות .באמנויות ובמדעים השתמשו בעבר פעמים רבות ברעיון
הסינסתזיה מתוך ניסיון ליצור תואם בין מהויות שונות .השורשים
של שיטת ההקבלות הזו ,ושל אחרות ,הם )בהקשר האירופי( במורשת
התרבותית הפיתגורית; היו לה הדים חוזרים לאורך השנים בתפיסות
על זיקות בין פרופורציות מתמטיות ,יחסים הרמוניים וסולמות
מוזיקליים לתנועות הכוכבים ולמיפויים אנתרופומורפיים של
השמיים .זו גם שיטת רה–פרזנטציה ,במובן של היכולת להעלות את
מה שנעדר )או לא ניתן לתיאור( בצורה חלופית.
אבל האם קופקה ,במעבר שלו להפשטה ,באמת מציג רגע סינסתטי?
האם לרצף מציור מוזיקלי עד צבע בתנועה התכוון קופקה כשדיבר על
החיפוש אחרי "משהו שבין ראייה לשמיעה" ,תחום ביניים בין לבין?
אולי יש בעבודה של קופקה מגמה אחרת ,שבאה לידי ביטוי בפעולת
התכה � שבה צורה אחת קורסת לתוך צורה אחרת � ולא בהקבלה:
מקום שבו קצה של חוש אחד מתקפל לתוך חוש אחר ,כדי ליצור
ספקטרום מורחב של פעולה.
קנדינסקי מאפשר צעד נוסף בהבנה הזאת .הציור התרשמות III
הושלם זמן קצר אחרי שנכח בקונצרט של ארנולד שנברג במינכן,
שכנראה שימש מקור ההשראה לעבודה .הציור מציין את תחילת
ההתכתבות הפעילה בין האמן למלחין ,שנמשכה עד  .1914זמן קצר
לפני כן השלים קנדינסקי את ספרו על הרוחני באמנות 2,שהוקדש
לניסוח התפיסה המתפתחת שלו על "הצליל הפנימי" )Innerer
.(Klang
ההתייחסות של קנדינסקי למוזיקה הרחיקה אל מעבר למטפורי ,מתוך
ניסיון להימנע מהעיסוק בקווי דמיון חיצוניים ,שראה בו סימפטום
של אמנות תקופתו .את הנטורליזם הזה באמנות הוא ייחס לרודנות
חומרית שצמצמה את הסביבה לעולם של מראיות עין בנליות .אמנות
מהסוג הזה ,שלכודה במראה החיצוני ,לא יכ ולה לדעתו להעביר את
טבעם האמיתי של דברים ,והוא קרא להערכה מחדש של הדימוי ככלי
ליצירת קשר מחודש עם מהויות.
בספר ,קנדינסקי מתייחס לעתים קרובות לקומפוזיציה במוזיקה
כדי ליצור אנלוגיות עם ציור .היופי החיצוני של הקומפוזיציה גלום
בפרופורציות ובקונוונציות המקובלות � היחסים ההרמוניים בין

לה מונט יאנג ומריאן זאזילה ,בית חלומות ,1962�1990 ,מראה הצבה במוזיאון לאמנות עכשווית ,ליון1990 ,
La Monte Young and Marian Zazeela, Dream House, 1962–1990, installation view, Musée d'art contemporain de Lyon, 1990, courtesy Blaise Adilon

תווים שונים ביצירה ,קונטרפונקט וכן הלאה .היופי הפנימי יוצר יחס
הרמוני בין צליל למאפיין פנימי של המאזין; מעין ויברציה משותפת.
במובן הזה ,המראה או המבנה החיצוני ביצירה ששואפת ליופי פנימי
עשוי להיות בסופו של דבר דיסוננטי בצורתו .כאן גם הקשר לפרשנות
שלו לשימוש של שנברג בדיסוננס .הוא זיהה את שנברג כמבשר של
יופי מוזיקלי שעסוק רק באיכויות הפנימיות" :המוזיקה של שנברג
מוליכה אותנו אל ממלכה חדשה ,שבה החוויות המוזיקליות שוב
אינן אקוסטיות ,אלא של הנשמה בלבד" 3.למעשה ,הוא רומז ששנברג
מעולם לא נטש את העקרונות ההרמוניים הבסיסיים .מה שנשמע
לאוזן כדיסוננס ,חוזר להיות הרמוני ברמה תפיסתית עמוקה יותר .הוא
פשוט הסיט את קו ההשתקפות של הסימטריה ,שבאופן קונוונציונלי
ניצב בין תווים תואמים ביצירה מוזיקלית ,לנקודה שנמצאת בין
הצליל הנשמע לנפש הבלתי ניתנת להבעה .זה גם הבסיס ליצירת
הקשר של קנדינסקי עם שנברג במכתב מ– 18בינואר " :1911כרגע
יש נטייה גדולה בציור לגלות את ההרמוניה ה'חדשה' באמצעים
קונסטרוקטיביים ,כך שהריתמי נבנה על גבי צורה כמעט גיאומטרית.

האינסטינקט והשאיפה האישית שלי יכולים לתמוך בנטיות הללו רק
עד חצי הדרך .קונסטרוקציה היא הדבר שהיה חסר באופן כל כך מצער
בציור של התקופה האחרונה ,וטוב שמחפשים אחריה כעת .אבל אני
חושב אחרת על סוג הקונסטרוקציה .אני בטוח שההרמוניה המודרנית
שלנו לא תימצא בדרך ה'גיאומטרית' ,אלא בדרך האנטי–גיאומטרית,
האנטי–לוגית ) .(antilogischenוהדרך הזו היא של 'דיסוננסים
באמנות' ,כלומר ,בציור ,בדיוק כמו במוזיקה ...שמחתי שמחה עצומה
לגלות שיש לך אותם הרעיונות" 4.לא שהמוזיקה של שנברג נשמעת
כמו ציור של קנדינסקי או להיפך ,אלא שהם דומים זה לזה באופן
הפעולה שלהם .בשביל קנדינסקי המראה החיצוני של הצורה )בין אם
במוזיקה או בציור( היה רק אמצעי לכינון קשר עם רמה עמוקה יותר
של קיום .הוא קיווה שהתקשורת בין הציורים לאנשים שצופים בהם
תתרחש באמצעות ויברציות ,בלי תיווך של סמלים .הוא מציע צורה
של קשר עדין ,שעוקף את עקרון החיקוי של הרפרזנטציה .כך הוא גם
משלב את המאזין/צופה כמרכיב מהותי בעבודת האמנות ,באמצעות
השתתפות סובטילית.
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לואיג'י רוסולו ,אינטונרומורי ) ,1913 ,(Crépiteurשוחזר על ידי פייטרו ורארדו ואלדו אבאטה ,1977 ,קופסה ורכיבים מכניים 40×51×40 ,ס"מ
Luigi Russolo, Intonarumori (Crépiteur), 1913, reconstructed by Pietro Verardo and Aldo Abate, 1977, box and mechanical elements, 40x51x40 cm.

פרנטישק קופקה ,אטיוד לאמורפה ,פוגה בשני צבעים ,1910�1911 ,שמן על בד 118.8×68.5 ,ס"מ
František Kupka, Etude pour Amorpha, Fugue à deux couleurs, 1910–1911, 118.8x68.5 cm., courtesy ADAGP, Paris

אבל התערוכה בפומפידו נכשלה בהבנת הרעיון הזה כבר בחללי
התצוגה הראשונים ,שבהם העבודות נטו יותר ויותר לכיוון של אופני
ביטוי גיאומטריים–קומפוזיציוניים .הקרקע המשותפת בין אמנויות
שונות ,שקנדינסקי מציע לנסח במונחים של תדר ,נחשפה במקום זאת
בפונקציה החברתית שלה � יצירת הזדמנות למפגש בין תחומי אמנות.
תוך חזרה לרעיון הווגנריאני של ה– ,Gesamtkunstwerkעבודת
האמנות הכלל תחומית) Die gluckliche Hand ,היד המבורכת( של
שנברג )פרטיטורה של  30דקות עם אפקטים של תאורה( וקומפוזיציות
במה הניסיונית של קנדינסקי )אוסף קטעי תיאטרון קצרים ששילבו
ציור ,שירה ומחול( הוצגו בתערוכה כשלב הבא � החלטה תימטית
שפספסה את ההזדמנות להצביע על קשר יותר מהותי בין אימאז'
לסאונד.
מה שחסר בתערוכה הוא התחקות גנאולוגית אחר רעיונות היסוד
שהביאו לשינוי כל כך רדיקלי בצורה של העבודות .הבחירה להתמקד
בהקבלה הכי מובנת מאליה ,בין מאפייני הקומפוזיציה במוזיקה לבין
עיסוק סגנוני בצבעים ובצורות ,רק הדגימה עוד צורה של נטורליזם
שממנה קנדינסקי היה כל כך נחוש להימלט :מוזיקה מצוירת.
קטגוריזציה כזאת של העבודות מובילה לסוף ידוע מראש :הציור הופך
לאנימציה אילמת ,שנהפכת לצורות שמפיקות צלילים ,ובאופן בלתי
נמנע חוזר בדיוק למקום שיצא ממנו � המוזיקה .לקופקה וקנדינסקי
היתה הצעה אחרת ,עמומה יותר ,לא של סגנון אלא של מודל
פרספציה שונה ,שבו התקשורת נתפסת כפועלת באמצעות ויברציות.
אם הרעיון הזה היה מאומץ כתימה הבסיסית של התערוכה ,היה
אפשר להבחין בשתי מגמות שנובעות מהתפיסה של קנדינסקי :אחת
שממשיכה לחקור את רעיון הוויברציות דרך מדיום הציור ומתמקדת
בסופו של דבר בנוכחות שלהן בצבע עצמו; ואחרת ,שמבקשת להפוך

את הדברים למוחשיים יותר ופונה להגברה ,שבה הוויברציות פורצות
בסופו של דבר לעולם החומר .קליי היה יכול להיות התחנה הבאה
בקו הראשון של המסע הגנאולוגי ,שיכול להוביל ,בין היתר ,אל מרק
רות'קו ואחר כך לאניש קאפור ,דרך השימוש שלו בפיגמנטים ,וג'יימס
טורל והשימוש שלו באור .ברות'קו ,הבולט ביותר מבין השלושה שלא
נכללו בתערוכה ,אפשר בהקשר הזה לראות דוגמה לאימאז' כמקרה
של ויברציה טהורה ,שבו כל שיקולי הקומפוזיציה צומצמו למינימום
בניסיון להגביר נוכחות כרומטית מוחלטת .מה שחשוב להדגיש כאן
הוא שלא מדובר סתם בהצעה אחרת לסידור אוצרותי ,אלא בטקטיקה
שהיתה מאפשרת קריאה של מגמות סמויות מסוימות שחוצות את
הגבולות הפשטניים בין תמונה/סאונד או הרמוניה/רעש ,ובאופן
בלתי נמנע היתה מרחיבה את גבולות הדיון אל מעבר למסגרת של
המאה העשרים.
ההתפצלות השנייה שמובילה מקנדינסקי ,שעניינה צורה מוחשית
של ויברציה ,תתואר בטקסט הזה על ידי מיפוי מחדש של החומרים
שהוצגו בתערוכה בפומפידו .היא מתקיימת תחילה בניסויי הצורה/
טון של אוסקר פישינגר ) ,(Fischingerאחר כך במחשבות של ג'ון קייג'
על הגברה ,שמתחברות לפרקטיקות האימרסיה של הפוטוריסטים,
ולבסוף הוא מופיע בעבודות של לה מונט יאנג ,ביל ויולה וברוס נאומן.
המגמה הזו משרטטת גם מעורבות גוברת של הצופה/מאזין ,שמסתמנת
במעבר מהשתתפות סובטילית לפעילה .ברור שזו רק דוגמה אחת
מבין כמה כיוונים גנאולוגיים שמובלעים במאגר העבודות שהוצגו
בתערוכה.
אוסקר פישינגר הוא בין הדמויות היחידות שהופיעו גם בחלק
הראשון וגם בחלק השני של התערוכה .הוא מוכר בעיקר בזכות
העבודה החלוצית שלו באנימציה מופשטת ,שניצבת בהצטלבות
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הבעייתית של פרזנטציה ,אקספרימנטליות ובידור .סרטו משנת 1931
מתווה מס'  ,8שהוקרן בחלק הראשון של התערוכה ,בוחן מקצבים
חופפים והתפתחות של צורות על פני ציר הזמן ,במעין פיתוח קולנועי
קליל של הפוגה של קליי .ב– 1936הוא ברח מאירופה והתיישב
בקליפורניה ,שם היה מעורב לזמן קצר בשלבים המוקדמים של הפקת
סרט האנימציה של דיסני ,פנטזיה .פישינגר ,עם עוד כמה אנשים
באוונגרד ,עסק באופן פעיל במחקר תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות.
חשובים במיוחד הניסויים של פישינגר בסינתוז צליל באמצעות
רישום ידני; מעין מבשר של התפתחות המוזיקה האלקטרונית.
לסלו מוהולי–נאג' ) (Moholy–Nagyהציע כבר בתחילת שנות ה–20
רעיון של אמנות קולית אוטונומית ,מנותקת מטכניקת הקלטה ,על
ידי חריצה ישירה בתקליט; אבל רק בתחילת שנות ה– ,30עם הופעת
ההקלטה באמצעות סליל מגנטי ורישום אופטי של קול ,הרעיונות
הללו נכנסו לפעולה 5.הרישום האופטי נמצא בתוך רצועה דקה בשולי
סרט צילום  35מילימטר .הוא מקליט את תנודות לחץ הקול באוויר
כדרגות אטימות שונות של פני השטח של הסרט .התוצאה היא ביטוי
ויזואלי של האירוע האקוסטי ,שנראה כמו פס שחור מתנודד על רקע
שקוף .עם ההתחברות לתא פוטואלקטרי ,השינויים בעוצמת האור
יוצרים אות חשמלי משתנה ,שבסופו של דבר נשמע על ידי שימוש
באמצעי הגברה סטנדרטיים.
אי אפשר להפריז בערך של הפוטנציאל שטמון בצליל האופטי
במקרה של אוסקר פישינגר ,שבעיניו המפתח ליישוב התפיסות
המנוגדות של ההקבלות הסינסתטיות היה במנעול המכני של
הטכנולוגיה .דוגמאות גרפיות מפורטות הועברו בקפידה מדוקדקת
לערוץ האופטי של הסרט בתהליך צילומי ,כדי ליצור טונים מורכבים.
סרטו של פישינגר עיטורים קוליים ) ,(1932שהוקרן בחלק השני של
התערוכה ,מציג כל דוגמה שצוירה ביד ואת הקול התואם שהיא
מייצרת .התא הפוטואלקטרי הפך למעין אימות מדעי לקשר הישיר
בין דימוי לצליל תואם.
ג'ון קייג' ואוסקר פישינגר לא הופגשו כלל בתערוכה ,אבל ב–,1936
ארבע שנים אחרי שפישינגר התחיל לחקור את הקשר בין צורה לצליל,
היתה להם פגישה קצרה ,שבה פישינגר סיפר לקייג' על הרוחיוּת
שבעולם החומר � שבו ,לדבריו ,כל חפץ טעון בזהות נסתרת שאפשר
לשחרר על ידי חיכוך ,שיוצר צליל תואם לזהות הפנימית של החפץ.
הרעיון הזה הוא שהוביל את קייג' להקשה � נקודת ההתחלה לגישה
שהרחיבה את הבנת מישור התדר גם לתחום המיקרוסקופי וגם לתחום
החברתי ,במטרה לשחרר את "כל הסאונד".
בתערוכה נכלל קייג' בפרק השלישי" ,בקעים" ,בין הפוטוריסטים
לפלוקסוס .בראשון משלושת החדרים שהוקדשו לעבודתו הוצג
גיליון נייר מצהיב עם הוראות מודפסות ליצירה '' .4'33לידו הוצג
ציור לבן בשני לוחות של רוברט ראושנברג מ– ,1951שאגב מוזכר
כאחד המקורות ליצירת השקט המפורסמת של קייג' .כדי לבצע את
'' ,4'33הפסנתרן נדרש לשבת מול פסנתר במשך  4דקות ו– 33שניות
בלי לנגן אף תו ,וכך הדגש בחוויה המוזיקלית עובר מהמבע המולחן
אל ההאזנה .מה שמשמיע קול הוא כבר לא הפסנתר ,אלא התנועות
שיוצרות את רחשי הרקע באולם .בהיפוך הזה קייג' הציע הרחבה של
החומריות המוזיקלית אל עולם האקראיות שסביבנו ,כך שחוויה של
מימין :אוסקר פישינגר ,אטיוד מס'  ,1931 ,8סרט קולנוע  35מ"מ 5 ,דקות
משמאל :מרק רות'קו ,הקפלה של רות'קו ,יוסטון ,טקסס ,שנות ה–70
Right: Oskar Fischinger, Etude No. 8, 1931, 35 mm. ﬁlm, 5 min., courtesy
Centre Pompidou, Musée d'art moderne, Paris
Left: Mark Rothko, The Rothko Chapel, Houston, Texas, 1970s
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וסילי קנדינסקי ,התרשמות ) IIIקונצרט( ,1911 ,שמן על בד 78.5×100.5 ,ס"מ
Vassily Kandinsky, Impression III (Concert), 1911, oil on canvas, 78.5x100.5 cm., courtesy ADAGP, Paris

הנס ריכטר ,תיזמור הצבע ,1923 ,שמן על בד 153.5×41.7 ,ס"מ
Hans Richter, Orchestration of Color, 1923, oil on canvas, 153.5x41.7 cm..

מוזיקליות תלויה רק במצב נפשי התכוונותי � כלומר ,האזנה .כשקייג'
מבקש לאפשר ל"צלילים להיות עצמם" ,הוא מבקש גם לשמוע קול
כסאונד ,במנותק מהרפרנט שלו :הפסנתר ,המכונית החולפת והקהל
חסר המנוחה הם כולם דימויים ,ורק כשאנחנו מצליחים לשמוע את
הסאונד כחומר אלסטי בפני עצמו ,מנותק מהדימוי של מה שמפיק
אותו ,היופי מתחיל להגיח.
טקטיקת ההקשה הוחלפה בהגברה אחרי הביקור המפורסם של קייג'
בחדר חסר הד ) ,(anechoic chamberשבו ,בהעדר כל רעש סביבתי,
הוא עדיין הבחין בשני צלילים :המהום נמוך )של זרימת הדם שלו(,
וזמזום גבוה )מערכת העצבים שלו בפעולה( .הוא תפס את האי–שקט
התמידי הזה של הגוף כאינדיקציה לרעיון שבסופו של דבר הקיף את
החומר כולו .כל הדברים נמצאים בתנודה מתמדת ,גם אם הם נראים
לעין כדוממים .מה שחסר הוא אמצעי שיהפוך אותם לנשמעים .קייג'
לא היה היחיד שתמך באופטימיות בטכנולוגיה :במניפסט מ– 1933בשם
" ,“La Radiaהפוטוריסטים פיליפו תומאסו מרינטי ופינו מסנאטה ציפו
בקוצר רוח ל"קליטה ,ההגברה והטרנספיגורציה של תנודות שפולט
החומר .בדיוק כמו שהיום אנחנו מקשיבים לשירם של היער ושל הים,
מחר נישבה בקסם התנודות של יהלום או של פרח" 6.גם בתפיסתו
של קנדינסקי על הצליל הפנימי העולם הידהד מתוך כל מולקולה
ומולקולה ,אבל בהבדל עקרוני אחד :כשוויברציות דקות חוצות את
סף השמיעה ,עצם ההגברה יוצרת נוכחות מוחשית .זה יוצר מצב

מעניין ,שבו מה שהיה בעבר מחוץ לטווח החושים פורץ למציאות
הנתפסת במעין זליגה יונגיאנית .המצב הזה משבש את ההשתתפות
הסובטילית שמציע קנדינסקי ,ומוביל לקראת מודל של מגע ישיר.
לא רק שהייצוג נעלם ,אלא אפילו המרחק שמוצב באופן מסורתי בין
הסובייקט לאובייקט ,שהוא חיוני בכינונה של עמדה קונטמפלטיבית,
מצטמצם לאפס .מכאן והלאה הרשמים מטביעים את עצמם באמצעות
השתתפות ישירה ופעילה.
מרחק אפס פירושו באופן בלתי נמנע מגע טקטילי ,מצב של אימרסיה
שבו הגוף כולו נספג בסביבה .בהקשר הזה צריך להזכיר את מבשרי
פרקטיקות האימרסיה האוונגרדיות שבאו מתוך שורות הפוטוריסטים
וצעדו לצלילי "אמנות הרעשים" של לואיג'י רוסולו .הפוטוריסטים לא
מתחברים באופן ישיר לגנאולוגיה הזאת; למעשה ,הם אירוע ייחודי
בתוך האוונגרד המוקדם .עם זאת ,האימוץ הטוטאלי של קולות הרעש
מנבא באופן בלתי נמנע את המעבר אל הטקטיליות .הביטוי "אמנות
הרעשים" של רוסולו מתייחס למניפסט שהתפרסם ב– ,1913לספר
מ– ,1916ולמופעי קול שבוצעו באמצעות משפחת כלי רעש בעיצוב
ייחודי בשם  .Intonarumoriבתערוכה בפומפידו ,הפוטוריסטים
אכלסו את האולם הגדול הראשון ,מיד אחרי ההקדמה לפרק השלישי,
"בקעים" .על הקירות היו מניפסטים שונים מאת קארלו קארה ),(Carra
לנטין דה סן–פואה ) (Saint-Pointומרינטי ,וביניהם היו פזורים
רישומים של ג'יאקומו באלה ) (Ballaופורטונאטו דפרו ).(Depero

במרכז התצוגה הוצבו האינטונרומורי .מכונות הרעש האקוסטיות
של רוסולו ,ששוחזרו בדקדקנות ב– 1977והוצגו כאן בקונפיגורציה
דומה לצילום המוכר של החדר עם אריחי הרצפה המשושים מ–,1916
מושכות היום לא פחות תשומת לב מזו שעוררו כנראה בהופעת
הבכורה שלהן ב– .1914הקופסאות המלבניות שחוברו להן חצוצרות
ומנואלות הוצגו כולן כשצד אחד מוסר כדי לחשוף את המנגנון
הפנימי ,שנראה בלתי–מפתיע באופן מפתיע .קשה לדמיין כיום איך
הווקאליות העדינה של הכלים האלה ,מעין יצירי כלאיים � חצי
כלי הקשה וחצי כלי מיתר � עוררה התקוממות כזו בקהל שנכח
בהופעות.
קריאת הפוטוריסטים לאמץ את מתקפת הרעשים שיצרה
ההגעה המאוחרת של התיעוש לאיטליה דרשה יותר מפתיחה של
המוזיקה לעולם הצלילים היומיומיים .זו היתה קריאה למלחמה
נגד ההיסטוריה התרבותית המצטברת שלהם עצמם ,ניסיון לעדכן
באופן אלים את אמצעי הביטוי על ידי התייצבות ,פשוטו כמשמעו,
לצד קולות המודרניות � ובסופו של דבר ,לצד הלוחמה הצבאית.
שיר ה–) parole in libertaמלים בחופש( האונומטופאי של מרינטי,
שביטא במלים את ה– Zang Tumb Tuuumשל תותחי הארטילריה,
הפך ממטפורה להצעה מעשית ב"מניפסט המחול הפוטוריסטי" שלו
מ– ,1917ובסופו של דבר הוביל לכך שכמה פוטוריסטים ביקשו להיות
מוצבים בשוחות החזית במלחמת העולם הראשונה .בפרק מהספר
אמנות הרעשים המוקדש ל"רעשי המלחמה" ,רוסולו טוען ששדה
הקרב הוא זירת הסאונד האולטימטיבית � שבה כל חלק בגוף טובל
בוויברציה אקסטטית של פגזים שורקים וגלי הלם .כדי להגיע למגע
הפרוורטי והאקסטטי הזה היה צורך ליצור ברית מוחלטת עם חומר
הוויברציה עצמו.
בשנות הששים ,בזכות הנגישות של אמצעי ההגברה ,כבר לא
היה צורך להתגייס לצבא כדי לחוות צלילים עוצמתיים .ההגברה
והאקוסטיקה האלקטרונית יצרו גם אפשרות לשנות צלילים ,לעצב
או למתוח אותם באופן אינסופי כמעט .הקטגוריה האחרונה היא אחד
הנושאים החוזרים בעבודות הסאונד של המלחין האמריקאי לה מונט
יאנג ,שמתח את משך המוזיקה שלו עד שהיא הפכה למיצב קבוע.
פרויקט בית החלומות החל ב– ,1966כשלה מונט יאנג ומריאן זאזילה
) (Zazeelaפיתחו לראשונה את הרעיון של סביבת סאונד ואור תמידיים.
יאנג תיאר את זה כ"מיצב זמן שנוצר באמצעות זיהוי תדרים קבועים
של קול ואור" 7.הרעיון נבחן בכמה גלגולים ,עם כוונונים שונים של
סולמות תדר .בית חלומות אחד כזה מוצג כבר כמעט  15שנה בלופט
ריק ברח' פרנקלין בדרום מנהטן .הגרסה שהוצגה בפומפידו כללה
אחד מהכוונונים של יאנג לפי מספרים ראשוניים ,לצד מוביילים של
מגזרות קליגרפיות מטילות צללים ומיצבי אור צבעוני של זאזילה.
בית החלומות מציג סביבת אימרסיה שבה מקבצים של תדרים יוצרים
אריג של צלילים בחלל .הסאונד מציף את החדר בפנורמה של גלים
עומדים ) .(standing wavesמספיק לעמוד במקום אחד ולהטות את
הראש אחורה וקדימה כדי לקבל שפע של תחושות קוליות .התרומה
של זאזילה מרחיבה את ספקטרום הוויברציות של העבודה אל מרחב
האור ,על ידי כיסוי החלונות בפילטרים צבעוניים שקופים ,כך
שטֵח.
שהחדר מוצף בוהק סגלגל מ ַ
דרך העדשה של קייג' ,הסאונד נגלה כחומר בזכות עצמו .מרגע
שהשתחרר ממגבלות המוזיקה הוא הופך למהות :נוכחות מהבהבת,
חלקה חומר וחלקה תהליך ,שמנסה למצוא את מקומה בין יתר משאבי
האמנויות הפלסטיות .במונחים האלה ,של סאונד כחומר מובנה וניתן
לבנייה ,צריך להתייחס לעבודתו של ביל ויולה Hallway Nodes
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מינורו סאטו ,להגיח משדה ההפרעה ,1995 ,מראה הצבה ,גלריה קיגומה ,טוקיו
Minoru Sato, Emerge from the Perturbation Field, 1995, installation view, Kigoma Gallery, Tokyo

) .(1972בתוך הכרונולוגיה של התערוכה בפומפידו ,העבודה מוקמה
בפרק השני ,מיד אחרי חדר שבו הוצגו ניסיונות הטלוויזיה של נאם
ג'ון פייק ,ומיד לפני כמה ניסיונות לוויזואליזציה של סאונד באמצעות
טכניקות וידיאו )היפוך של  Ornamente sonorusשל פישינגר( של
גרי היל ,סטיינה וווֹדי ואסולקה ) ,(Vasulkaושוב ,ביל ויולה .האווירה
דמוית המעבדה של היצירה עשויה להטעות ולגרום למבקר לחשוב
שגם כאן מדובר בעבודה ניסיונית ,במובן של החיפוש המשחקי
שהוצג רגע קודם בסדרת הטלוויזיה של פייק .אבל משהו אחר עומד
על הפרק בצמצום הרדיקלי הזה .העבודה מורכבת מפרוזדור ,שאורכו
בדיוק  22רגל ) 6.7מטרים( ,ושני רמקולים בגודל מכונות כביסה בשני
קצותיו .הפרוזדור ריק ,חוץ מגל סינוס מכוון לתדר  50הרץ שמשודר
אל החלל באופן בלתי פוסק .בתדר הזה ,הטון מורגש בגוף באופן פיזי
ולא רק נשמע .בגלל הפאזות של הגלים הנגדיים וההחזרות מהקירות
ומהרצפה ,הקול מתארגן בצורת גל עומד .מעין ארכיטקטורה תלת
ממדית ,לא נראית ,של ויברציות בעוצמות שנתפסות רק כשעוברים
דרך החלל הריק .במקומות מסוימים הסאונד מתפוגג למעין המהום
רחוק ,ובאחרים הוא נחווה כרטט פיזי .צמצום העבודה למרכיביה
הבסיסיים � פרוזדור באורך נתון עם שני רמקולים שמפיקים תדר
יחיד � פועל כמעין "ניסוי מעבדה מטפיזי" .הכל נחשף ,גם החוויה
הצפויה מראש ,שנכתבה בכתב יד בשולי תרשים הבנייה של המיצב,
כמו כדי לומר שאפילו אחרי שהוסרו מסכי המסתורין נותר עדיין דבר–
מה מטריד .uncanny ,היצירה הזו חוזרת לתקופה בעבודתו של ויולה
שבה הסאונד היה תחום עניין מרכזי שלו .בתחילת שנות השבעים
הוא חי שנה וחצי בפירנצה ,שם התחיל לעשות הקלטות אודיו
של קתדרלות האבן מימי הביניים" :התרשמתי שבלי קשר לאמונות
הדתיות ,אולמות האבן הענקיים המהדהדים של הקתדרלות מימי
הביניים משפיעים באופן שאי אפשר להכחיש על מצבו הפנימי של
הצופה .ונראה שהסאונד נשא חלק גדול כל כך של תחושת המהות
שאין להביעה ...כשגיליתי דפוסים של גלים עומדים ,ואת העובדה שיש
מבנה מרחבי טוטאלי של השתקפות והשתברות ,מעין ארכיטקטורה
אקוסטית בכל חלל נתון שבו נוכח סאונד ,הרגשתי שזיהיתי קשר
חיוני בין הלא–נראה לנראה ,בין תופעה פנימית מופשטת לבין העולם
החומרי החיצוני" 8.באמירה שמזכירה את הרעיונות של קנדינסקי
על "הצליל הפנימי" ,ויולה בונה גשר בין החיצוני לפנימי באמצעות
מדיום של סאונד" .היה כאן כוח יסודי ,שהיה בין דבר לאנרגיה ,בין
9
חומר לתהליך."...
העבודה שנעלה את הפרק השלישי של התערוכה היתה עבודת
לחץ אקוסטי של ברוס נאומן מ– ,1971קונסטרוקציה פשוטה של
לוחות דיקט מרופדים שניצבים במאונך וממוקמים לסירוגין משני צדי
מעבר צר .המראה צנוע ,אבל כשהולכים דרך המעבר הצר מתגלים
שינויים לא מורגשים כמעט בלחץ האוויר ובתהודה של האקוסטיקה
בחדר מסביב .נוצרת תחושה של פתיחה וסגירה של מרחב השמע,
בגלל שינויי האקוסטיקה לאורך פני השטח המרופדים .העבודה
פועלת על התפיסה כמו הסדרה "אליפסות מפותלות" של ריצ'רד סרה
) :(Serraהיא מפנה את תשומת הלב לפוזיציית הגוף בחלל ,למאפיינים
שקשורים לכוח הכבידה ולחוויית היחס בין זמן למרחב .ההבדל הוא
שנאומן עושה זאת רק באמצעים אקוסטיים.
חוץ מערך החוויה המצטברת של המבקר בתערוכה ,שנובעת מעצם
הגודל שלה ,יש בתערוכה שתי חולשות :כמעט שלושים שנה מפרידות
בין העבודות האחרונות שמוצגות בפרק השלישי לבין שתי העבודות
שמוצגות באפילוג � שנראה כמעט כמחווה לפרק בהיסטוריה שכבר
ננעל ,במיוחד ההתייחסות לעבודת הפסנתר המוכן–מראש של קייג'

ביצירה חלום בהקיץ שהופר על ידי המשטרה של רודני גרהאם.
בתקופתו של קייג' ובשנים שאחריה היה פרץ פעילויות סאונד:
שיתופי פעולה במוזיקה המינימליסטית האמריקאית המוקדמת,
מיצבי האודיו של רולף ג'וליוס וברנהרד לייטנר ,ייסוד לייבלים כגון
 Tellus, Selektionו– ,WrKולבסוף ,ניסיונות שגלשו למאה הזאת
בעבודות של מרצבו ) ,(Merzbowריוג'י איקדה ) ,(Ikedaמיקה ואיניו
) ,(Vainioמרק ביין ) (Bainוקרסטן ניקולאי .אם כי השאיפה להציג
כמעט מאה שנות פעילות יצירתית ראויה כמובן להערכה ,התערוכה
נכשלה בחיבור הקווים מהעבר אל הביטויים העכשוויים בסאונד.
החולשה השנייה היא בעיה שנוגעת לא רק לתערוכה הזאת אלא
גם לניסיונות אחרים להציע מבט מקיף על נושא ,והיא הרחבה של
הבעיה הראשונה .האם לא יהיה זה מאיר עיניים יותר לחוות את
בית החלומות של לה מונט יאנג לצד ציור של קנדינסקי או קליי ,או
להתבונן בקומפוזיציות צבע של סטנטון מקדונלד–רייט ליד נקודות
הווידיאו המהפנטות של ואסולקה? אם לא נוקטים מהלכים אוצרותיים
כאלה אנחנו מסתכנים בהתייחסות של היסח דעת ארכיאולוגיסטי,
שמצמצמת את הפוטנציאל שטמון באקט התצוגה ללא יותר מפעילות
אספנית פטישיסטית.
מאנגלית :ענת שולץ
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רביב גנשרוא הוא אדריכל ואמן ,בוגר בית הספר לארכיטקטורה קופר יוניון,
ניו–יורק ,שעבודת הגמר שלו עסקה בחקר יחסי הגומלין בין תדרי קול ,חלל
ותנועת גוף בהקשרים אורבניים .את עבודת התואר השני שלו בסונולוגיה
עשה בקונסרבטוריום המלכותי בהאג ,הולנד ,שם עבד על יצירת מרחבים
שההתפרשות שלהם בחלל היא תוצר של מודולציה ממוחשבת של תדרי
קול � מרחבים שנחווים כמיצבי סאונד נטולי כל היבט חומרי .הוא מתגורר
ועובד באמסטרדם.
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מעשה האוצרות כשריון ריזומטי
ראיון עם שרית שפירא אחרי התערוכות "יונה בבצלאל � חלק א' וחלק ב'" ובחירתה לצוות האוצרים
הבינלאומי של מוזיאון  Magasin 3בשטוקהולם

חיים דעואל לוסקי

את הפעולה של שרית שפירא בתערוכות "יונה בבצלאל" הייתי מסביר
באמצעות היחס אקטיבי–ריאקטיבי .למה הכוונה? הכוונה היא לצורה
שבה שפירא מפרשת את עולם האמנות העכשווי ואת ההתערבות
של פישר בו .שפירא עוקבת אחרי הבלתי ניתן למעקב � אותם
סימנים שאוצר מסמן בדרכו ,לא בהכרח באמצעות קטלוג או טקסט,
אלא בזיכרון החולף של המקום שבתוכו פעל ,שאותו עיצב .התצוגה
מבקשת להעביר באורח לא בהכרח מבוקר או רציונלי את היחסים
הרגעיים שהתקיימו בין האימפולסים שפעלו בישראל לפני ואחרי
מלחמת ששת הימים )ישראל שלא ידעה להכיל את המגע המושגי
והאירוני שיונה פישר הציע בעבודתו( לבין ההְֶרג ֵשים ) (affectsשחַברו
לפישר ולאנשים שהחליט להציג ,לעצב את תודעתם ואת המרחב
והזמן שמתוכו יפעלו בעתיד .פישר בעיקר העמיד טריז ,מחסום גלוי/
נסתר בין הכוחות השולטים לבין הכוחות המתנגדים בעולם האמנות
המקומי ,שהתעורר למאבקי כוח ,מודע סוף–סוף למתחים המועצמים
שבין האמנות לבין הציונות .ביטוי למתחים אלו ניתן למצוא כבר
במרחב שבתוכו פעל פישר ,שאותו יצר לעצמו במוזיאון ישראל
בירושלים ,שהיה הסמל המובהק של ההקשר הציוני–מודרניסטי–
כובש תוך שמירה על "ערכי היהדות" .מתוכו פישר הצליח להציב את
האמנות החדשה ,האמנות המושגית :את הפתיחות אל הפילוסופי
ואל האמנות כשפה ,אל העיסוק באמנות כחלק ממרחב של שיח על
הלשון )שאינו ממודר לחזותי ,לציור ולפיסול כמרחב ראשוני הכרחי(,
אל הביקורתי והפוליטי ,ובלשון ניטשיאנית � אל התנועה מהאקטיבי
לריאקטיבי וחוזר חלילה )פתיחות שנתמכה על ידי אישיותו וניסיונו
של וילם סנדברג ,היועץ האמנותי של המוזיאון(.
אבל לעומת הרגע המודרניסטי ההוא ,הרגע שבו הביקורת עדיין
היתה אפשרית ויצרה לעצמה את המקום של האמנות המושגית
כביקורת על האמנות ועל המרחב שבתוכו פעלה ,האמנות מוצבת
עתה כמחלה ,כאירוע של "הבלתי ניתן לריפוי" .אם הכוחות
האקטיביים שפועלים בתוכה נדמו בעבר כאילו הם מאפשרים לאמן
בדיוק את הביטוי הזה ,את הרווח שבתוכו יוכל להישמט מהמציאות,
הרי שעתה הם הופכים לריאקטיביים ,מנוכסים אל ה"חוץ" של הביטוי,
אל המרחב הציבורי של המדיה ,אל המקום שבו נאבקים כוח ,כסף
ושלטון )מקום שכולל את מוסדות ובתי הספר לאמנות(.
התבוננות בתערוכתה האחרונה של סיגלית לנדאו בביתן הלנה
רובינשטיין 1יכולה להציג בפשטות את המורכבות של הפעולה ,את
אותה תנועה בהתגלמותה הכפולה .לנדאו מציבה כוחות ריאקטיביים

ככוחות ראשוניים � חומר חשוף ,החספוס של הדבר בדבריותו ,ללא
"עיבוד" � עד לרגע שבו החומר מתהפך ומה שנראה פסיבי ומיותם �
ריאקטיבי � הופך לאקטיבי ומרגש ,מה שבאמצעותו נוצר מגע עם
הגוף .אבל מיד בפעולה הבאה שלה בחלל המוזיאלי לנדאו הופכת
את היוצרות :מה שהיה לרגע חסוי ומופנם הופך שוב לגלוי וגס,
מחוספס וחומרני .התנועה של לנדאו במרחב המחלה ,שאינו מאפשר
עוד את הדיכוטומיות המוכרות של המודרניות ,מעצים את ביטוי
ההיא–גיון של הגוף חסר ההגנה של הנשי שבעבודתה ,שאינו זהה
לאיגיון וגם לא להיגיון המוכר של מבנה היחס בין חומר לצורה
ביצירה .לנדאו מסתחררת ,ואת ההיגיון שמצאה באמנות כביטוי לגוף
)הפרטי( שלה היא הופכת שוב ושוב להנכחה של התנועה הפיזית
שלה בעולם החוץ האקולוגי ,הפוליטי וההיסטורי ,שבתוכו השפע
מבקש להפוך לעיקרון מוביל מול הצמצום .השפע של לנדאו משוחזר
גם בעבודות קודמות שלה :נסיעה במשאית בטון וחלוקה של שלגוני
"מוכרת הגפרורים הקטנה" לילדים ברחוב; עבודת מסע–נסיעה
ממערב ירושלים למזרחה עם הזבל שמייצר מוזיאון ישראל; סרט
הווידיאו שבו היא מופיעה כלכודה בסמל הכוכבים המסתובב ,סמלו
החדש של האיחוד האירופי ,שעשוי כגדר תיל ,הולה–הופ פוצעני
שעמו היא מופיעה עירומה וחתוכת ראש על שפת הים של תל–
אביב ,עם יפו ברקע; אי–מְִרחוּב שהמשיכה בעבודה ,The Country
שבה המבט מהגג החוצה הפך למבט מהגג פנימה � כולן יצירות של
תנועה וצמצום פערים ,משחק משולב שהופך את מרחבי התצוגה של
הגלריה והמוזיאון למגרש משחקים ,לבאסטה של מכירת אבטיחים,
לשפת ים ולפינת רחוב כואבת שבה מועמסים פועלים זרים .כלכלת
השפע שמוצבת במרחב המוזיאלי מול כלכלת הצמצום של המוזיאון
מאפשרת ללנדאו לנוע באורח מובהק בין קטבים בלתי מתפשרים,
כשהיא חומקת גם מהשדה של ההתנגדות וגם מהשדה של שיתוף
הפעולה.
מה שמופיע אצל לנדאו כהצגה ,כנוכחות ,מוצב אצל שפירא
מעֲֶרה ) ,(Lichtungכמרחב מכוסה של זיכרון שנחלץ מעמימותו
כ ַ
לעבר מקום עמום בצורה שונה ,מקום לא–מקום שבו משתחזרים
עקרונות הפעולה שפישר הציב .פרימת הגבולות של פישר חודרת
לעבודתה של שפירא .זהו היגיון אוצרותי שמבקש תצוגה של הבלתי
ניתן לארגון ומודע לנוכחות של רעיון האוצרות בתוך האי היגיון של
היצירה עצמה.
ההיגיון שבתוך האי היגיון � שעמד גם בבסיס המחשבה של

שפירא על רפי לביא ,כפי שמובע היטב בקטלוג התערוכה שאצרה
במוזיאון ישראל � 2הוא פתיחה של הסתימוּת שנארגה במשך שנים
לא מעטות על ידי המבנה הפישרי ,שטווה אריג לאריג כאניגמה של
הבלתי ניתנות לצפייה מראש ,של ההפתעה ושל האינטואיטיביות
כמודוס עבודה עצמותי בשדה האמנות המקומי .שפירא מעמידה
לראשונה את מודוס האוצרות הזה כבעיה ,כשיטה שעלינו לפענח על
ידי פעולה פרשנית הסתכלותית � רובד חדש של פעולה שמעגן את
הצבת המושגים "פישר" ו"אוצרות" במרחב הזמן ,כמו גם את הארגון
של האמנים במרחב זה על ידי שפירא .היחסים בין השניים נפרשים
בגלריה של בצלאל ברחוב סלמה .החלק הראשון של התערוכה "יונה
בבצלאל" ייצר סימולקרה של שנות השישים ,של האווירה והאוויר
ההוא ,הצבה של ההרפתקה של המינימליזם ,המושג והאמנות

הענייה בתערוכה שהעלתה רוחות של יופי חמקמק .שפירא קוראת
את פישר בהצבה שהיא עצמה קריאה למה שעוד לא כאן ,צורות
מוביוסיות שבתוכן האמנות מחליטה עתה להציג מחדש ולחשוף
ברבים את מוסתרותה ,את נפקדותה ואת פגיעותה .הרבים הזה
הוא איזור ביניים שנוצר בין שני אוצרים ,בין שתי פעולות ,בין שתי
היסטוריות מקומיות.
ח.ד.ל :.דלז טוען שניטשה ,שמכנה את הכוחות האקטיביים
"כוחות שנעים לקצה הגבול" ,בעצם משנה את היחס המובן מאליו
בין ריאקטיבי ואקטיבי לעבר הבנה שהריאקטיביות שחושפת את
המחלה של התרבות היא גם הגורם המרכזי להתחדשותה � 3בדומה
לבטאיי ,שמגדיר את הגוף מתוך הצלקת והפצע .האמנות היום היא
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במצב התחלתי גרוע מריאקטיביות ,כי היא חסרת כוח להתמודד
מול הכוחות האקטיביים הגדולים של הקפיטליזם )כלכלה  +מדיה(.
זאת עוד סיבה לכך שהאמנות זקוקה נואשות לפונקציה נוספת :לא
רק פונקציה פרשנית ,אלא פעולה חדשה של אוצר ,שמעבר להיותו
מתווך הוא גם מי שממציא/מארגן מגן מתוחכם ביותר ,שקוף ואטום
כאחד .האמנות נעה על הסף שבין האטום והפתוח ,המניע והמונע,
שמתהפכים בסדרים ההיסטוריים שמתערבבים עתה בעבודה:
המודרני והפוסטמודרני ,ושניהם בקלאסי ,והקלאסי ברומנטי וכן
הלאה.
ש.ש :.התערוכה של יונה פישר נוכחת עבורי גם דרך הקריאה
בבנימין ,בהבנה את המעשה של יונה דרך היחס בין הנגלה לבין מה
שהוא נסתר .דווקא דרך החיבור יצירת האמנות בעידן השעתוק
הטכני ,אני מבקשת לחשוב על עבודת האמנות שהאוצרות של יונה
קשורה בה באמצעות המושג "הסתר פנים" )מביאליק ועד היידגר,
מסזאן ועד רפי לביא ואביטל גבע( .אחד הדברים שעלו בדעתי בזמן
העבודה על התערוכה הוא הרגע שבו בנימין מדבר על תחילתה של
האמנות האאורטית ,זיווגה של האמנות עם מעשה הפולחן ולפיכך
ההתרחשות מתוך מעשה ההסתרה .בנימין קושר אבל גם מבדיל בין
אמנות "מהותית" לבין אמנות "ייצוגית" ,וקשר–היבדלות זה צפון
בחזותי שהלך ונפרם עם המודרנה ,והוא גם ה"מוליך" של השבר
הגדול של המודרנה .עבור בנימין ,האמנות הפולחנית ,המאגית,
הדתית ,היא אמנות בעלת טווח פעולה בעולם גדול ורחב מזה
הייצוגי והאסתטי; זו אמנות שבוקעת מתוך הסגירות שלה ,מתוך
הסתר הפנים שלה ,מתוך ייצוג שמכחיש את ייצוגיותו כדי לנוע
משם לעבר היקום � שהרי ,כפי שבנימין כבר ציין ,ציור המערות
מצוי תמיד בעומק ובחשכת האתר ,הפסל הקדוש תלוי בגובה
הקתדרלה והצלמית הקדושה ביותר נתונה רק למראה ולמגע של
הכהן הגדול ,וגם זה לעתים נדירות .באמנות האאורטית נ ִשבה המבט
בצירוף מיוחד ,והיא מסתירה את הפן הייצוגי כמצבה נעלמת מן
העין.
הנדירות ,ההסתר של הייצוגי או הטרפוד של ראייתו קיימים
הרי גם באמנות מושגית ,כך שהשורשים שבנימין מזהה באמנות
האאורטית קיימים )באופן אחר כמובן מכפי שהיו בתחילה( באמנות
מושגית � ונדמה לי שהמאפיינים האלה ודרכי החתחתים המשונות
שבהן הם מועלים הם גורם מרכזי במשיכה שלי לאמנות מושגית.
במודרני ,בעכשווי ,הדיון וההעלאה של כל אלו הם כל כך בעייתיים,
כמעט בלתי אפשריים .אבל הרגע הבעייתי הזה ,האבסורדי כמעט,
הוא הרגע שתמיד עניין אותי באמנות :המקום שבו בכל פעם ,ובכל
פעם בהכרח גם באופן אחר )שהרי הדרכים הכלליות ,המובנות,
ההלכתיות ,המוסדיות ,אבדו( ,האמנות גם מאבדת וגם מעבדת,
מחפשת מחדש את היותה אמנות .לא כדרך של עיסוק בסוגי מדיה
שהם אאורטיים באורח מובנה ,קטגורי � כאלו שנחשבים יקרי
מציאות או יוקרתיים יותר ,במונחים שמדרדרים את כל זאת למושגי
השוק הקפיטליסטי � אלא מתוך מה שקשור לאופני הפעלה בעולם,
בתנועה שמצד אחד נפרשת לתוך רשת הקשרי השדה התרבותי
סביבה ,ומצד שני נעה על גבי פערים בזמן )וכך נעה בזמן אחר,
לא מציאותי( ,במסלול ספירלי לעבר פתח המערה )או לעבר "דרכי
העצים" של היידגר ,דרכי הנוטרים ביער הסבוך לעבר קרחת היער(.

אבשלום ,תא מס'  :1מימוש כשיר למגורים )מראה כללי ופרטים(1993 ,
Absalon, Cell No. 3: Habitable Construction (general view and details), 1993

הכוחות המודרניים ,שהאאורה אבדה מהם לתוך המסורת החדשה
של שעתוק טכני ,הם הכוחות שיכולים אולי להעניק עכשיו את מה

שדלז מכנה "יכולות חדשות שמציידות אותי ברצון חדש שאני יכול
לשייך לעצמי ,חתירה לקצות העוצמה הזרה" 4.הכוח הריאקטיבי
הוא זה שמצליח לסמן את המחלה שבגוף הבריא )למשל באופן שבו
הרפואה המודרנית מארגנת את המחלה סביב הסימן וסביב יחסי
רופא–טכנולוגיה( ובמקום להצר את מגע הגוף בחיים ,להוביל אותנו
לבית החולים ,למקום המרפא .את יכולה לקשור את הדיון הזה
בעבודת האוצרות העכשווית שלך?
אם היה אפשר לעשות הכללות ,הרי שעבודת האוצר היא הדגשת
הפרזנטציה ,ההנכחה או ההופעה של עבודת האמנות ,לעומת כל
מה שיש בעבודה שאינו ניתן לכיבוש ,לניסוח או לייצוג חיצוני לה.
אוצרות מעניינת בעיני היא זו שמציגה אמנות תוך כדי שהיא גם
מציגה את המרחק בינה לבין האמנות שמוגשת על ידה; אוצרות
כפעולה שלא מציעה דרכי קריאה סלולות לעבר האמנות ,אלא
דרכים עקלקלות )כמו בעקלתון של דנציגר( ,באופן התצוגה או דרך
הטקסטים שנלווים אליה.
אחד הדברים שריתקו אותי לעבודה עם יונה פישר היה זיכרון של
תערוכות שהוא אצר ,שאף אחת מהן לא ניתן להפך למשנה סדורה
� כפי שאמרת בדיון בבצלאל על יחסי אמן–אוצר 5.מרגע מוקדם
בהתוודעות שלי לתערוכות אמנות ראיתי תערוכות שיונה אצר ,ואני
זוכרת שכמעט תמיד היה שם פן של אניגמטיות ,חשיפה של הבלתי
נחשף .בראייה לאחור ,נראה לי שהסתירה הזו נשארה לאורך שנות
הפעילות של יונה כאוצר ,כאילו הוא פיזר בשטח מפתחות שקופים
למחצה ,שרק איסוף מרחב–זמני שלהם מאפשר כינוס ו"עיבוי"
שלהם כדי לנסות לספר את נרטיב ה"קנון" שיונה כונן .הפעילות
שלו העניקה לאמנות בארץ מפתחות לדרכי ראייה ,ייצוג וקליטה
של אמנות ששורשיה באמנות המושגית ובאיכויות הלא–מילוליות
שהיא מזמנת בממדים החסויים והגלויים שלה .בהקשר זה ,כדאי
להזכיר שיונה פישר היה גם מי שעשה את התערוכה הראשונה של
מרסל דושאן בארץ.
העבודה של יונה פישר היתה תמיד אירוע דיוניסי ,של עוצמה
פורעת סדר בעולם החוויה הבורגנית של המוזיאונים והגלריות
המקומיות .הוא השאיר תמיד את האוויר פתוח ומשוחרר מהכרעות
דוגמטיות ,והעמיד את האחרים תמיד במבוכה :איך זה שתמיד
מצליח לו להישאר חמקני ,לא לחשוף את מקורות ההשראה שלו,
להישאר על הסף .אחד הדימויים המרכזיים שיונה מציב כבר שנים
הוא דימוי פשוט לכאורה ,שהוא מוצא בחרסים עתיקים במערות
לסקו ובעבודות של שטרייכמן � דימוי שדומה לסימן הסולמית
בטלפון .יונה פישר מעמיד את האמנות כמו צלמית :היא שימושית,
אבל זה שימוש שאיננו יודעים לתרגם לעניין תכליתי; היא חוויה
חושנית שמסגירה צורה חסרת מובן ,שלא מעמידה את הצופה
במבוכה מחוץ ליצירה .יונה הוא באמת מרסל דושאן המקומי,
שעומד תמיד מולך  ,tongue in cheekעם לשון בלחי ,אותה לשון
שממשיכי עבודתו של רפי לביא רוצים בעקשנות רבה להפעיל
)ממיכל נאמן דרך נחום טבת ועד גיא בן–נר ודורון רבינא( .אם רפי
מציג אותם כ"תלמידי" ,הרי שדרכו הם הכירו את הדושאניות ,וכך
מי שמעולם לא לימד )יונה פישר( הפך למורה הנסתר ,מורה לאמנות
ולאוצרות כאחד.
כעיקרון ,אני תמיד מנסה לא לעבוד נגד ,אלא לעבוד עם מה שיש
לאמנות להציע ,בעד משהו ,עבור דבר–מה ,בשביל מישהו .אני
שואלת את היצירה מה היא מביאה איתה לעולם ולא רק היכן היא
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מתנגחת בו ,מה היא לוקחת ממנו .אמנות ביקורתית ואנטגוניסטית
בעלת משמעות ,מעבר למחוות השלילה וההתנגדות שבה ,גם מביאה
איתה משהו נוסף .גם כשאצרתי תערוכות שהיה להן טעם ביקורתי–
פוליטי מובהק )כמו "קונטרול" ,תערוכה של דויד ריב ומיקי קרצמן
במוזיאון ישראל ,ב– (2003עניינה אותי ההצעה האפירמטיבית שלהן
לעולם ,הרגע לאחר שהן פועלות בתוך וכנגד המערכות החברתיות–
פוליטיות–תרבותיות .עבודת אוצרות משמעותית בעיני אמורה
להדגיש את השתהות וההשתאות עם ה"מתנה" הזו ,אותה תוספת
נסתרת–גלויה של עבודת האמנות העכשווית ,שהיא המובן הפוליטי
היותר משמעותי ויותר עמוק שלה )בהיותה ה"ספח" שמבדיל בין
עבודת אמנות פוליטית ובין כל אקט אחר בעל משמעות פוליטית(.
גם פן הראווה לא יכול שלא להילקח בחשבון על ידי עבודת האמנות
העכשווית ,וממילא גם על ידי האוצרת שלה .אבל נראה לי שחשוב
להציג אותו ככורח של עבודת האמנות ,כברירת המחדל שלה ,כמה
שנכפה עליה מתוך אינטרסים שליטים במערכות ייצוג דומיננטיות
בעולם .אבל הפן הזה כדאי גם שיהיה מוצג כזר לאמנות ,שבמהותה
היא לא שליטה ונמצאת תמיד במקום אחר ,משונה ,שלמנגנוני
ראווה ותקשורת המונים קשה לעכל אותו .הפן האחר הזה של
האמנות לא זוכה במוסדות התצוגה לתשומת לב ,בשל החשיבות,
הקידוש כמעט ,שניתנת בהם לתצוגה עצמה � ובכך למעשה הם
ממחישים את אותה תצוגה חסרת אאורה שבנימין מדבר עליה.
בפן האחר של האמנות ,לעומת זאת ,מתקיימת השותפות
לדבר עבירה של דושאן ,אותה סטייה כפולה :גם מנורמות הייצוג
המקובלות של האמנות וגם מדפוסי הייצור והראווה של פס הייצור
הכללי יותר ,שלכאורה דבקו בחפץ האמנות .במילים אחרות ,זהו
חיפוש מחודש אחר הרגישות ,השבירות ,השריון הפריך של עבודת
אמנות ,וזו גם הראיית הסתירה שבין המיסוך הדקיק שהוא לשונה
של האמנות ובין אותו שריון מסוגנן וקשיח" ,עור פיל" שמזהה
את הייצוג של היצירה הראוותנית ושל המומנטים של הראווה
שמוזיאונים נוטים תכופות להחדיר לתוכם .פעולת האוצר גם אמורה
לעקוב ולהראות איך האמנות שורדת למרות הראווה ,כשהמומנטום
המרתק באמנות ככזו הוא כל מה שאינו סנסציוני )גם כשהיא
לכאורה נדמית לדימויים של מנגנוני שיווק ואפקטים( � קיומה גם
כהזמנה להשתהות איתה לאחר הראייה והמגע המיידיים .עבודת
אמנות מעניינת בעיני גם מרשתת את עצמה על פני השיח הקיים
והמיפוי של שדות תרבותיים נתונים וגם ,בו–זמנית ,מנכיחה את אי
התרצותה לשיח ולשדות אלה .מעבר למגע המיידי חייבת להופיע
השתהות ,שלא מכחישה את המגע אלא מביאה את ה"היות"
וה"היות במחיצת" למקום נוסף של ידיעה )הן במובן של הלוגוס והן
של הארוס( .המקום הזה לא רק נפתח לעולמות של הדמיון ,אלא הוא
גם סופח לתוכו את הזמן שנדרש לידיעה כזו של אמנות.
האם זה מיוחד לאמנות המקומית ,או שזה דומה למה שקורה
היום בעולם? האם גם "שם" מופיע העיסוק בפער הראייה ובבעיית
הראווה?
זה קורה בעולם ,גם אם עדיין בצורה מוגבלת ,בחללי תצוגה
מסוימים ,אצל אי–אלו אוצרים )לא אמריקאים ,בעיקר( .למשל,
ואסיף קורטן ) (Kortunוצ'רלס אשה ) ,(Escheאוצרי הביינאלה של
איסטנבול שתתקיים בקיץ הקרוב ,דיברו בהרצאה שלהם בתוכנית
לימודי ההמשך של בצלאל על המדיניות האוצרותית שלהם
כמקבילה לרעיון הכנסת האורחים של דרידה )שכתב את הטקסט על

כך באיסטנבול ,אגב( .הם מדברים על ביינאלה שתצמצם את המספר
האינפלציוני של האמנים שאופייני למגה–תערוכות ,על שהות
ממושכת של חלק ניכר מהאמנים המשתתפים בעיר ,ומתוך כך הפקת
עבודות שתהיינה קשובות למקום ולזמן המיוחד שבו הן מתרחשות.
נדמה לי שמעבר לצד האסתטי שיש בהצעה להניע את הפרויקט
האוצרותי מתוך הלך רוח של הכנסת אורחים ,הרי שבבחירה ברעיון
של דרידה יש גם משום אמירה סמויה על הפן האוטופי ,האבסורדי,
של הפרויקט האוצרותי .זאת מכיוון שלפחות לפי דרידה ,הכנסת
אורחים היא אתר שקיים מחוץ לכל יחסי גומלין ,מקום שבו אין
ציפייה לתגמול או שכר ,שאין בו ציפייה )נאמר ,של אוצר( שמקבלת
מענה כלשהו )נאמר ,של אמן(.
הניסוח המחודש של העבודה האוצרותית ביחס לאופק אידיאי
קיים גם במסגרת אוצרותית חדשה שהוקמה בשנה האחרונה
במוזיאון  Magasin 3בשטוקהולם 6.דייוויד ניומן ) ,(Neumanהאוצר
הראשי ,החליט להקים מעגל נוסף של אוצרים–עמיתים ,כצוות
חשיבה ופעולה בנוסף לזה שכבר קיים :דניאל בירנבאום )מנהל
סטאדלשולה ,האקדמיה לאמנויות של פרנקפורט ,וגלריה פורטיקוס(,
רוסה מרטינס )אוצרת הביינאלה בוונציה  2005יחד עם מריה
דה–קוראל ,אוצרת ראשית במוזיאון לאמנות מודרנית של איסטנבול(,
ג'רום סנס )אוצר ראשי ,עם ניקולאס בוריו ,של ה–Palais de Tokyo
בפריס( ואני .התוכניות של גוף הפעולה הזה הן אמביציוזיות
ומסועפות ,אבל מכיוון הדברים נמצאים עדיין בתחילת הדרך ,מוקדם
מדי לפרט .אפשר כבר לומר שבצד תערוכות שנאצור בשטוקהולם,
במות דיון ופרסומים ,הכוונה היא גם לפעול � באמצעות קשרים של
מגזין  3ושל האנשים בצוות הקודם ובצוות חדש של המוזיאון � ברשת
רחבה יותר של מוסדות תצוגה ודיון )מוזיאונים ,כתבי עת ,אקדמיות
לאמנות ואוניברסיטאות( כדי לעורר ולהעלות מחדש את התפקיד
האידיאולוגי והאידיאי של המעשה האוצרותי .היכולות הכלכליות
של מוזיאון כמו מגזין  3הועמדו כאן לרשות השיקום של מעשה זה,
שלעתים קרובות נדמה שנזנח לגמרי על ידי מוזיאונים שפועלים
כמו מתוך אינטרסים של תעשיית בידור והמדיה ,כשהם מעודדים
תערוכות מפתות קהל ולפעמים גרוע מזה .הפרויקט הראשון של
קבוצת האוצרים–עמיתים של מגזין  3ייערך בסתיו  2005ואת הנושא
אנחנו עדיין מעבדים בתוך הקבוצה ,אבל ההקשר שלו הוא מאוד
מודרניסטי ,כמעט קלאסי ,ובהחלט בעל ממד מטפיזי.
התנסיתי כבר בעבודה משותפת עם קבוצת אוצרים לפני שנה
ברומא ,כשעבדתי עם עשרה אוצרים נוספים )ביניהם ואסיף קורטן
מטורקיה ,עמי ברק מצרפת ,מאי אבו אל–דהב ממצרים( על תערוכה
שנקראה "הים תיכוניים" ,שהציגה היבטים שונים של אמנות
עכשווית שנעשית בארצות הים התיכון וסביבותיהן )התערוכה
התקיימה ב– ,Mattatoioהחללים האלטרנטיביים של ,MACRO
המוזיאון לאמנות עכשווית ברומא( .הרעיון הכללי של התערוכה
היה לחשוף אלמנטים שונים של אמנות שנעשית באזורים אלה,
תוך ניסיון לחמוק מהסטריאוטיפים ומהקלישאות שנקשרים במוצרי
תרבות ים תיכוניים .גם במקרה זה התהליך היה אמור להיות גיבוש
צוות עבודה של אוצרים שפועלים כקבוצת שיחה ויוצאים לאחר
מכן לחללי התצוגה ,אבל אם כי התערוכה היתה לבסוף די מגוונת
ומעניינת ,לתהליך הדיאלוגי בין האוצרים לא היה מספיק זמן
להתגבש לאמירה מדויקת ,ויכול להיות שגם מספר האנשים בקבוצה
היה רב מדי .דפוסי העבודה בשוודיה נראים ,בינתיים לפחות ,בעלי
אורך נשימה רב יותר ,כך שאני מקווה שכל תחנה בתהליך תהיה
מורכבת ומדויקת יותר .הזמן הוא פקטור חשוב ביותר עבורי � זה גם

תרגום ,אולי התרגום ,לאותו עיכוב או השהיה שעליו דיבר דושאן:
עצירת הזמן ,ולכן גם היות בזמן כאופן הקיום ,כ– raison d'êtreשל
יצירת האמנות.
אני מסתכלת על הטריטוריה שבה נמצאים הדברים שמעצבים
אותי כעל מישור ,מרחב שבו מצטברים אירועים משמעותיים
שהתקיימו בזמן � כלומר ,עבודות אמנות .יחד עם זאת ,ברור
שחשובות בעיני גם הנסיבות והסיבות ההיסטוריות הפרטיקולריות
שהפכו כל עבודה לאירוע בודד וממוקד .ברור ,למשל ,שלעבודות של
גוסטב קורבה ושל רפי לביא היו ויש נסיבות והקשרים שונים ,ולכן
גם סגנונות ואופני ביטוי אחרים .אבל היד של רפי שמנופפת לשלום
בווידיאו שלו סרט ביתי ) (2003ותנוחות הדמויות בציור של קורבה
שלום אדון קורבה ) (1854מאפשרות להעלות את שתי העבודות

האלה כשתי אופציות מעניינות בפיתוח הדיון על המִשמוע של
7
עבודת האמנות המודרנית כמחוות פרידה וכברכת שלום.
רפי לביא ,ששב ומדגיש בדבריו שהוא חוזר ומייצר עד עצם היום
הזה את אמנות שנות השישים ,מאושש את תוקפו העכשווי ,את
נוכחותו בחלל אקטואלי ,של רגע קודם בזמן .העבודה שלו היא
מקרה מרתק � שהתוקף שלו חורג הרבה מעבר למקומי )למרות
שהמרתק בו הוא תולדה של נסיבות ,ואפילו מגבלות,
מקומיות( � של השהיית זמן ,של זמן–חלל או של זמן שמתקיים
מחוץ לטריטוריאליזציה שלו בנסיבות ובתנאים היסטוריים .עבודה
כמו של רפי היא משמעותית בשל האופן שבו היא מפעילה נתוני
שפה שלכאורה ,במבט ראשון וסטריאוטיפי ,נראים כמוכרים כבר:
ההפעלה הזו היא היחידה שיכולה להיחשב המצאה ,ולא הפן
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הדבר הזה הוא באמת נכון גם לגבי רפי וגם לגבי אמנים צעירים,
גם בהקשר ההיסטורי וגם בהקשר העכשווי ,כי כלי העבודה
האוצרותיים או הביקורתיים חייבים להניח בכל מקרה את אותה
פגיעות שעליה אתה מדבר .אבל בעניין הפגיעות הזו ,אני פחות
משוכנעת ממך שזה ייחודי להיום .אני אולי רק מודעת לקיומה
כמלווה את האמנות העכשווית מתוך כך שאני חיה בעולם
היום ,אבל הדבר נכון גם לרגעים מוקדמים יותר ,בוודאי לאלו
המודרניסטיים .ביחס לסזאן למשל ,מצד אחד אפשר בהחלט לומר
שהוא הקריש את הנחות המכחול של המגע הנושב ברוח של
האימפרסיוניסטים ,אבל באותו מסך של סזאן גם מקופלת
הפגיעות � וכדאי לשים לב שכשלאקאן מתאר את הציור של סזאן
כשפה שמציגה את עצמה בדמות מסך ,הוא גם ממשיל אותה
למסך שיורד על העולם כעלי השלכת שנושרים בסתיו ,או כציפור
שמשילה את נוצותיה .בדרך תיאור זו יש משהו כמעט טרגי ,של אופן
קיום סופני שבו נוכחת דקיקות ,פגיעות מופגנת של גופניות שעומדת
להתפזר לכל עבר .עבודת האמנות מייצרת את השריון שהיא עומדת
להשליך מעליה ,ויש משהו טרגי ,הרואי ותבוסתני כאחד באופן שבו
האמנות בוחרת בשפה שבאמצעותה היא גם נכונה להתאבד )או
לפחות להיות מותרת לכל אדם(.
לאותה גדר פרוצה של עבודת האמנות ,לסיכון שיוחס לה פעמים
רבות ,יש מספר השתמעויות :הן ניכרות בחומרים הארעיים שבהם
נוטה עבודת האמנות להשתמש ,בהיבלעותה התכופה לתוך האפלה
של הנראוּת או המשמעות ,אבל גם בזמינותה של עבודת האמנות
לתהליכי וולגריזציה ,לגסות של דפוסי הקריאה והניסוח שאופיינים
למקומות שכיחים ופופולריים" .חולשה" זו של עבודת האמנות
המודרנית זוהתה כבר על ידי אמנים שונים ,כמו רות'קו ,שביקש
לחמוק ממוצגיות והתריס כנגד מבקרים שהחמיאו לו על הצבעים
המרהיבים בציורים שלו .הוא הציב באומץ את דמות "הענן החולף"
או "ענן הנוצה" כגרסה שלו ל"מסך החולף" של לאקאן ,וכפי שניסח
זאת מאייר שפירו ,כמי שחפץ באמנות שמבקשת שוב ושוב להיות
ברגע החניכה � והפך ,בניגוד לרצונו ,כפי שמוסיף שפירו ,למותג של
אמנות יוקרתית .אבל כבר אצל סזאן מרומז אותו פן טרגי של עבודת
האמנות המודרנית ,למשל בציור ביתו של התלוי :לא עבותות היער
שבמוצא הדברים )בחזית החלל של הציור( ,לא הבית שבסופה של
הדרך )באחורי אותו חלל( וגם לא הגריד הציורי שמָבנה את שפת
הציור כשירים לתפקד כמקום מבטחים מפני תחושת האובדן של זה
ששולח יד בנפשו � למעשה ,כל אותן "נקודות אחיזה" וצורות של
מבנה אינן אלא מוליכים לזירת הפשע ,לאתר של ההתאבדות.

נחום טבת ,דף מקטלוג ,1976 ,טכניקה מעורבת )פרט(
)Nahum Tevet, Page from a Catalogue, 1976, mixed media, (detail

הסנסציוני או החדשותי שתכופות נוטים לזהות כהמצאה ,מתוך
אימוץ של סולם ערכים שקשור יותר לעולמות של מדיה ותרבות
כוכבים .לכן הדירוג הערכי בין מרכז )שבו "מומצאים" דברים
לראשונה( ו"פריפריה" או "מקומיות" )שם לכאורה שואלים את
הדברים לאחר מעשה( לא מעניין בעיני ,לא אומר דבר על איכותה
וקיומה המושכל של האמנות .ההבחנה בין הבינלאומי ,המקומי
והרגיונלי )הבחנה שעשה בזמנו הראלד זימן( היא ,בעיני ,טכנית
בלבד.
בהקשר הזה ניסחתי את שאלת הפגיעות והרגישות של האמנות
עכשיו ,בשל ההתקפה של המדיה מצד אחד ושל הכלכלה מצד
שני .הכניסה העכשווית של האמנות לבונקר תוארה כבר על ידי פול

ויריליו ,שהיה נבואי במובן העמוק של המילה ,ועל ידי אבשלום,
שהבין כבר בתחילת שנות התשעים ,לפני שחלה ,את הפגיעות
של האמנות ואת הסכנה שאורבת לה היום .אמנים כמו גבריאל
אורוסקו או מיכל היימן ,מארי–אנז' גיימינו או ז'אן ז'אק רולייה
)שהשתתפו בתערוכה "יונה בבצלאל � חלק ב'"( מוצאים את מקומם
בסף המסוכן הזה של עבודה עם המדיה תוך שמירה על האינטימיות
של הפְּנים .האוצר חייב למצוא את הזמן המיוחד שמתוכו הוא
חושף את היצירה לצופה ,את המרחב שהוא בונה על מנת להסתיר
אותה ולגלות את חוציותה מבפנים ,את השפה הגלויה שתתווך את
הפגיעות והשבריריות של האמנות .האם את מתמודדת עם הפגיעות
הזו ,עם ההיסטוריה והאחריות ,עם האתיקה של העשייה?

רעיון ההתאבדות ,שהיה ביסודו רעיון מודרניסטי אקזיסטנציאליסטי
של משמעות סובייקטיבית ,אבד באמנות ובחיים כיום ,עם אובדן
האפשרות לייצוג באמנות העכשווית .בעיני ,המשימה של האמנות,
אותה אמנות שהאוצר חייב לייצר עבורה את השריון הריזומטי ,היא
להיות מרחב ההתגלות של האמת כגילוי של הרצון שמתכונן לעבר
האידאי .האוצר חושף את התוכן הא–פריורי של היופי ,שאינו נשען
על צורניות מוחצנת ,והאמנות ניצבת כגילום של מה שלא ניתן
לייצוג.
ההגנה של האוצרות על האמנות שמעניינת אותי היא בלפנות
לה ,גם אם רק לרגע ,מקום שבו היא יכולה להיות מבלי להיכנע
לוולגריזציה של העולם .האוצרות צריכה לאפשר לראות את
השריונות הדקים של האמנות ,והיא חייבת להיות שם כמו תיווך

ששב ומסנגר על הקיום המורכב ,הסכיזופרני ,של העבודה � על
הרב–משמעות שלה ,על הסתירות שבהשתמעויות שלה ,על
חמקמקות המובנים שלה )לפחות מניסוח נהיר ומיידי( ,על זכותה
לטעון ש"הדברים האמיתיים סמויים מהעין" )ציטוט מהנסיך הקטן,
ספר חובה להבנת אמנות בת–זמננו( .גם היום אמנות עכשווית
משמעותית היא עדיין בת בלי שם ,בת בלי בית ,כי עדיין אמנות כזו
תמיד לוקחת בחשבון את היותה חיצונית וחוצנית למגנים ולהגנות
של מערכות מוסדיות .אמנות כזו צריכה פעולה אוצרותית ודיון
נוקב בפעולה הזו � כהתנהלויות ערניות ,ספקניות ובעלות ביקורת
עצמית ודיסציפלינרית מתמדת � הרחק מהמקום השאנן והמרוצה
ממעמדו שבו ניכרים לעתים תכופות מעשה ומקצוע האוצרות .כי
נוסחים אוצרותיים שמתנהלים מתוך שגרת תפקידים ואירועים
בעולם האמנות ,כמו גם המערכות שמוסדו עבור אמנות זו ,עלולים
להיות המקומות האובדניים ביותר שלה.
"יונה בבצלאל � חלק א' :שנות ה– 60וה– ;70חלק ב' :שנות ה– 80ואילך",
הגלריה של בצלאל בתל–אביב ,אוצרות :שרית שפירא בשיתוף סנדרה וייל
)חלק א' 9 :בדצמבר  1 � 2004בינואר  ;2005חלק ב' 13 :בינואר �  19בפברואר
(2005

1
2
3

4
5
6
7

סיגלית לנדאו" ,הפתרון האינסופי" ,ביתן הלנה רובינשטיין ,עד  30באפריל .2005
שרית שפירא ,זה לא צבר ,זה גרניום � רפי לביא :עבודות מ– 1950עד ,2003
מוזיאון ישראל ,ירושלים.2003 ,
אלה אינם כוחות החיים סתם ,אלא עצם החיות ,שבעיני ניטשה היא ההפתעה
וההגדרה העצמית שצומחת בעקבות ההבנה שלא מדובר בשני קטבים שנתונים
במשחק דיאלקטי ,אלא בצדדים שונים של טבעת מוביוס ענקית.
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Presses Universitaires de
France, Paris, 1962, p. 74.
שם.
דיון  16 ,3בינואר  ,2005במסגרת אירועי התערוכה "יונה בבצלאל".
מגזין  ,3שטוקהולם ,בבעלות רוברט ווייל ,אוצר ראשי :דייוויד ניומן,
www.magasin3.com
ר' שרית שפירא" ,ברכת שלום" ,בקטלוג התערוכה חי ,צומח ,דומם ,גלריה בצלאל
בתל–אביב ,2004 ,עמ' .13�18

כל הדימויים בעמ' " :48 ,47 ,43יונה בבצלאל � חלק א' :שנות ה– 60וה– ;70חלק ב':
שנות ה– 80ואילך" ,מראה הצבה ,גלריה בצלאל בתל–אביב; אביטל גבע ויוסי מר–
חיים ,דניאל בורן ,חיים דעואל–לוסקי ,פבריס איבר ,סיגלית לנדאו ,יהודית סספורטס,
גבי קלזמר ,משה ניניו ,חנה סהר ,אביבה אורי ,משה גרשוני ,צילום :קרין מנדלוביץ'
All images on pages 43, 47, 48: “Yona à Bezalel - Part I: 1960’s-1970’s; part II:
1980s and Beyond”, installation view, Bezalel Gallery, Tel Aviv; Avital Geva and
Yossi Mar-Haim, Daniel Buren, Äim Deüele-Luski, Fabrice Hybert, Sigalit
Landau, Yehudit Sasportas, Gabi Klasmer, Moshe Ninio, Hanna Sahar, Aviva
Uri, Moshe Gershuni, photographs: Karin Mendelovici
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ג'וטו די בונדונה ,הבגידה בישו ,1305�1306 ,ציור קיר ,קפלה ארנה ,פדובה
Giotto di Bondone, Betrayal of Christ, 1305–1306, fresco, Arena Chapel, Padua
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זאת המכה וזו תרופתה:
מה שהיכה בך הוא שיקים אותך
שבא סלהוב
מתוך שיחה עם יעל ברגשטיין
מאייר שפירו" ,מבחר מאמרים בתולדות האמנות" ,עורך :מרדכי עומר,
הוצאת אוניברסיטת תל–אביב ,הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר ,תל–אביב2003 ,

הספר של מאייר שפירו הוא מחווה של מרדכי עומר למורה שלו �
מורה במובן הקלאסי ,התלמודי ,שמכונן מסורת מוגדרת שמהלכי
מסירתה הלאה מכונסים בספר הזה :אסופה של מאמרי היסוד
המרכזיים של שפירו ,התיאורטיקן האמריקאי–יהודי שייסד למעשה
את הדיסציפלינה המודרניסטית של תולדות האמנות בארצות–
הברית.
הספר הוא ניסיון מרתק לערוך ולהבנות קו שהוא הצרנה
ורקונסטרוקציה סדורה של המהלך המתודולוגי והתיאורטי של

שפירו � ליכוד והצבה של המהלכים המחקריים שבנו את השיטה
של שפירו ,שבמובנים רבים היוו את רגעי היסוד של השיטה
עצמה שנקראת תולדות האמנות .מהבחינה הזו הספר הוא ייחודי.
אלה מאמרים מייסדים לא רק של המחשבה של שפירו ,אלא של
הדיסציפלינה עצמה .מתוך האסופה עולה בבירור המודעות של
שפירו לעובדה שהוא פועל כמי שמייסד תחום מחקר אקדמי לגיטימי,
לפי הפרמטרים השיטתיים–מתודיים שעומדים לרשות איש מחקר
בשנות השלושים של המאה העשרים.
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התחקות אחרי מבנה האסופה הזו חושפת את כל תהליכי
האישרור והקנוניזציה שעבר המבנה הדיסציפלינרי האקדמי של
תולדות האמנות .למעשה ,הספר מציג את הפרויקט המודרניסטי
של האקדמיזציה של האמנות כפרויקט שהגיע לכלל מיצוי וחתימה.
מהבחינה הזאת ,השאלה הכי מעניינת שמעורר הספר היא איך
אתה פותח משהו אחרי שהוא כבר חתום וסגור � אחרי שכבר היה
למונומנט.
המונומנטליות של הפרויקט של שפירו מאפשרת מהלך מאוד צלול
של מחשבה על מה כבר הסתיים ומה עדיין נותר כאופציות חיות
של קריאת אמנות באמצעות המתודולוגיה וסוג התיאוריה שמציע
שפירו .מהבחינה הזו ,מאוד מעניין לראות מה יש בספר ומה אין בו;
מה שפירו הציב בתוך הדיון ומה הוא השאיר בחוץ .משחק הפנים–
חוץ שלו קבע למעשה את גבולות המרחב הקנוני עבור האמנות �
ואת תנאי–האפשרות המוסדיים של שיח האמנות עד שנות השמונים.
מרתק לראות איך שפירו השאיר בחוץ ,באופן הכי שיטתי ,את כל
המהלך האנרכיסטי והניהיליסטי של המודרניזם :במרחב האמנות
שהוא קבע אין דאדא ,אין סוריאליזם ,אין רדי–מייד ואין פופ .את
כל הממדים הכאוטיים ,הפסיכוטיים והמאוימים של המודרני הוא
לא קרא לתוך הדיון שלו .הממדים המעיקים והקיומיים האלה עברו
תיאורטיזציה ,שמגלמת הדחקה או הכחשה .במובנים עמוקים ,שפירו
ריסן וניסר את המודרני בהתאמה למרחב המצוחצח של הקוביה
הלבנה .נדמה לי שזה קשור לזה שהוא יהודי.
שפירו מבנה את הקנוניזציה של האמנות באמצעות הקריאה שלו
את האימפרסיוניזם .הפרמטרים של הדיון שלו הם אותם קני–המידה
שקבע יעקב בורקהרדט להגדרת האמנות והתרבות של הרנסנס .שפירו
מתאר את האימפרסיוניזם כרנסנס מודרני ,שעונה על אותם התנאים
שקבעו אמני הרנסנס :האמנים מגלמים את השינוי החברתי הדרמטי
ואת השינוי הפילוסופי ,ובהתאמה ,יצירות האמנות מגלמות את
העיצוב מחדש של שני הממדים האלה � חומר ורוח ,או היסטוריה
ואידיאולוגיה .ביצירה האימפרסיוניסטית מתגלה האמן כפילוסוף
וכאיש החברה במובן הרנסנסי של המילה .האמן נטוע בתוך הזמן,
נטוע בתוך ההיסטוריות ,בתוך הכלכלי ,בתוך המעמדי � ובכל
המרחבים האלה הוא מוליך ומחולל שינוי רדיקלי.
השאלה המעניינת שמעורר מהלך הקריאה ההיסטורי–חברתי של
שפירו את האמנות � וכסוציאליסט אדוק הוא סירב באופן מוחלט
לתיאוריה האוטיסטית של "אמנות לשם אמנות" � היא השאלה :מה
חידש לנו הפוסטמודרניזם כשביקש לחשוף את ההיסטוריוּת שמכוננת
את הסימן הפלסטי? אם תולדות האמנות ,לשיטתו של שפירו ,הן אכן
עיגון של האמנות במרחב חברתי ,היסטורי וכלכלי ,אז מה החידוש
בהצעה הפוסטמודרנית לקרוא את הטקסט הפלסטי כטקסט מפולש
לכל מערכות הסימנים והסדרים שהם הממשי? אני חושבת שהשינוי
האמיתי הוא לא מתודולוגי )אכן ,מבחינה עקרונית שפירו פותח את
האמנות לפוליטי ולכלכלי(; השינוי העמוק הוא באוריינטציה.
ההצעה הקנונית של שפירו היא תביעה חזקה להקיץ את הפלסטי
מתרדמתו הדוגמטית .במאמרים "על הציור המופשט" ו"טבעה של
האמנות המופשטת" הוא טוען בתוקף שהאסתטי הוא פוליטי וחברתי.
הוא קורא את האימפרסיוניסטים בזיקה ישירה לזיהויים כזעיר–בורגנים
שחותרים לבסס את מעמדו של עולמם החדש כקודקוד של התרבות
המודרנית .הוא חושף את מהלכי הביות והשתילה של הנורמטיביות
הזעיר–בורגנית במרחב התרבות באמצעות המכחול והבד � הציור
האימפרסיוניסטי של תרבות הפנאי הוא למעשה אקט של אישרור
מעמדי וכלכלי .אם כן ,מה בכל זאת ההבדל בין סוג הסמיוטיקה של

שפירו לבין הסמיוטיקה הפוסטמודרנית? מה שיוצר בעיני את ההבדל
המהותי בין הגישות היא המוגפות המוחלטת שיוצר שפירו בפני
הכאוטי; הוא מסלק כליל את הכאוס .זה שאמרנו שהעבודה מלמדת
על בעליה � מינו ,מוצאו ,אחרותו � נועד בעיקר להצביע על חוסר
הפשר שבכל הנתונים האלה ,וההצבעה על מרכיביה הקיומיים של
הפלסטיות היא מהלך פרשני שמעיד שוב ושוב על האובדן שבכל זה.
מבחינתי ,המהלך הפוסטמודרני הוא כל כולו אמירת הן לרוע .הוא
כולו הקשבה לרוע ודיבוב של נוכחותו האינסופית של הרוע � לדוגמה,
בודריאר ,דרידה ,פוקו .ההגות של הרוע מבקשת לחשוף את קריסתה
ונפילתה של הפרדיגמה האתית המודרניסטית .התשוקה הנאורה
להציג את הפרויקט האנושי כהסתערות מתוך כוונות טובות לחלוטין
לעבר הטוב פורקה והושלכה כאשליית שווא .לעומת זאת ,בדיון
של שפירו כל מסמני הזמן וההיסטורי נוכחים כסימנים לאותו רצף
נמשך של התקרבות/התקדמות אל מימוש החירות והצדק .מהבחינה
הזו ,המודרניות שלו היא הצהרה של אמונה מוחלטת באמנות כטוב
בעולמות האפשריים .עמדת היסוד שלו קובעת לאמנות תפקיד מרכזי
בדרמה הנאורה של הגאולה :האמנות היא המרחב שבו מנסח האדם
את חירותו ,את רוחו ,את אנושיותו.
העמדה הזו לא נובעת מנאיביות .היא מגלמת מהלך מחושב וחכם
של נאיביזציה ,שמבצר את התמימות כיעד וכערך .המשבר הגדול של
התרבות המערבית לא היה מלחמת העולם השנייה ,אלא הראשונה.
זהו הרגע של התפרצות הדמוניות של הרציונלי .כל הציוויליזציה
המערבית על כל מגדליה נופלת אל קרב שאין לו קץ .המונח "מלחמת
עולם" הוא סינונימי ליום הדין ,למלחמת בני אור בבני חושך ,לכל
הניבים שיש לנו כדי לתאר אפוקליפסה .זהו הרגע של הפריצה הכי
חשובה של הדאדא .נראה לי שבאינטואיציה גאונית שפירו הרגיש
מהם הנתיבים שדרכם עומדים לחלחל פנימה הכוחות המערערים,
וכך ,כאמור ,הוא השאיר את הדאדא מחוץ לגדר האקדמיה ,וגם
את היידגר ואת פרויד � שני ההוגים שניסחו מחדש את האופק של
הפרשנות ,את עניינה בממשי כמרחב של כאוס ,כאימה ואי–נחת,
כאנטי–סדר .היכן ששפירו מזהה התקדמות וחירות הם מזהים את
האנושי כמחריב וכקורבן.
אבל אי אפשר לא לראות גם את היופי בעיקשות הסטרילית של
שפירו .זאת התעקשות שמזכירה עד כמה עדיין חיונית לנו התמימות,
כי בלעדיה יש לתשוקת החירות רק אופק של ייאוש מוחלט .עם זאת,
אי אפשר להיתמם בעניין כל כך קריטי :צריך לנסח תמיד מחדש את
תנאי–האפשרות של האמת שביסודה של התמימות.
אפשר להתייחס לשתי דוגמאות מרכזיות למהלך הנאיביזיציה של
שפירו ,שמראות איך הוא בונה את הגבולות של האמנות כשהוא
אומר באופן מאוד מעודן מה זה תולדות האמנות ,איך עושים את
עבודת האמנות ואיך קוראים אמנות .אז הוא אומר לא לפסיכואנליזה.
במאמר "פרויד ולאונרדו" הוא בעצם דוחה את הקריאה של פרויד
בלאונרדו במאמרו "זכרון ילדות של לאונרדו דא וינצ'י" ,ותוך כדי
כך הוא מערער על הלגיטימיות של הפסיכואנליזה כמתודת קריאה
קבילה של האמנות .מה שמאוד דחוף לו בעצם ,וזה חלק מהטהרנות
של כל המהלך שלו ,זה להגיד שלאונרדו לא היה הומוסקסואל.
זה הסב–טקסט שמתפרץ בהערה האחרונה שלו ,שחותמת את כל
הדיון .במאמר של פרויד כל ההבניה של הדמות של לאונרדו ושל
הפסיכולוגיה של ההומוסקסואליות האידיאלית היא באמצעות
ניתוח חלום ילדות שמופיע ביומנים של לאונרדו � זכר חלום ,שארית
חלום שבה נשר מכניס ומוציא את הזנב מתוך הפה שלו .יותר מזה,
פרויד מתאר את כל שיטת העבודה של לאונרדו ,שמעולם לא סיים

דבר ,ביחס להומוסקסואליות שלו .אז שפירו פונה לפילולוגיה כדי
לומר" :זה לא נשר ,זה בז" .זו דרך יישום נוקשה ומעקרת של האתיקה
הפילולוגית שקובעת שהאלוהים שוכן בפרטים � כי אם זה בז ולא
נשר אז לכאורה כל המבנה הפסיכואנליטי של פרויד נופל ולאונרדו
הוא לא הומו .וכך הוא מוכיח את "מיניותו הנורמלית של לאונרדו":
"לאונרדו לא היה הומוסקסואל" )עמ'  .(131שפירו לא יכול להגיד את
זה ,אבל זו היתה כל מטרתו :לחלץ את לאונרדו מכל הסטייה הזאת
שפרויד הפיל עליו.
גם האופן שבו הוא משאיר את היידגר בחוץ בעייתי .בעקבות המאמר
של היידגר על הנעליים של ואן גוך" ,מקורו של מעשה האמנות",
שפירו כותב לו מכתב ,שבו הוא מבקש מכבוד הפרופסור היידגר לפרט
ולנמק על איזה נעליים בדיוק הוא מדבר .הוא כותב שהיידגר "אינו
מזהה את התמונה שהוא מתייחס אליה ,כאילו הגירסות השונות הן
בנות החלפה וכולן מייצגות אותה האמת" )"טבע דומם כאובייקט
אישי  /הערה על היידגר וואן–גוך" ,עמ'  .(306לעומת היידגר ,שפירו
מתעקש על זיהוי מדויק של הנעליים .הוא טוען שאלה נעליו של ואן–
גוך עצמו ,ומתוך כך ,כאטריבוט שלו ,הן מגלמות דיוקן עצמי .זו הערה
קטנה לסדר ,אבל מה שנובע ממנה מבחינה מתודית הוא :מה שנמצא
בתמונה זה מה שנמצא בתמונה ,לא נבכי הלא–מודע או המטפיזיקה
של הפרשן .מקור הוא מקור הוא מקור .וכאמור ,האמת איננה אלא
מה שרואים בתמונה .למעשה ,ההיצמדות הפילולוגית לפרטים
ולמקור מסלקת את הפסיכואנליזה ואת המטפיזיקה מהתמונה .אנחנו
נשארים במרחב של פשט הסימנים ,ובמובן זה ,אנחנו נתונים למרות
שלא מודעת לעובדה שמה שהיא מגדירה כמקור וכסימן גלוי כפוף
למעשה להנחות יסוד סמויות ,כמו כל טענה אחרת .מבחינה זו ,שפירו
פועל כמו התיאולוגים של הסכולסטיקה הימי–ביניימית :הפילולוגיה
משמשת לאישרור דוֹגמות ,שלכאורה נוכחות בפני השטח של הטקסט
וניתנות לשחזור טבעי של השכל הישר ,שכפוף לסמכות של ה"מקור"
עצמו.
ככה או ככה ,מה ששפירו דוחה הם שני המרכיבים המכוננים של
רוח הזמן הפוסטמודרני :הפסיכואנליזה וההרמנויטיקה ההיידגריאנית;
הלא–מודע האירוטי והדבר שנותר לעולם סתום ובלתי ניתן לסימון
לשוני .כשהוא מציב את שיטות הקריאה האלה של פרויד והיידגר
בחוץ הוא קובע את סימניו של הגבול ,אבל גם את סימניה המובהקים
של החריגה העתידה ממנו .לכן אני אומרת שהספר הזה מאפשר
לחדד את השאלה :מהו הדבר הזה שאחרי המודרני? באיזה מובן
אנחנו אחרי ההצעה המודרניסטית? מבחינתי ,מי שבאמת חשוב
להגדרת המעבר הוא פרויד .הוא לא חשוב למחשבה המודרנית ,אבל
הוא קריטי להגדרת הפרידה ממנה � מהמטפיזיקות החלולות שהיא
ייצרה נונסטופ .פרויד הוא כמו קפסולה שאדי הארס שלה )ארס בשני
מובניו ,המרפא והמרעיל( חלחלו לאוויר העולם רק אחרי וייטנאם,
אחרי מרד הסטודנטים והנפילה של השמאל בשנות הששים :עד אז
הפסיכואנליזה היא אזוטריזם ,תורת סוד שרק החברים בכת הסגורה
והנידחת יודעים את הפוטנציאל ההרסני החריף שיש בה ,אותו
כוח הרס מחייה שיש באמת; מאז היא הפכה לכוח פעיל של קריאה
תרבותית ,של שינוי תרבותי .הפסיכואנליזה היא לא היפה בחוכמות
אלא ההרסנית בחוכמות ,בגלל העמידה המוחלטת שלה נוכח האמת.
נוכח היצר.
אני אתן דוגמה ,מה זה להידבק לנוכחות של הסימן ולעבוד עם פרויד
ולא לעבוד עם פרויד :ב"התפוחים של סזאן :מסה על משמעותו של
טבע דומם" שפירו מנתח את התפוחים של סזאן כביטוי של המיניות
המעוכבת והמודחקת שלו .מה שמאפשר לו את הדיון הוא העובדה

שסזאן מצייר ליד התפוח פסלון של האל ארוס .מבחינתו ,רק ככה
לגיטימי הדיון במיניות :הנה הסימנים .פרויד ,לעומת זאת ,לא צריך
את התפוח ,שהוא האמבלמה של החטא המיני ,ואת האל ארוס ,שהוא
הצהרה מילולית על נוכחות המין ,כדי להגיד שיש מיניות .לשיטתו,
המיניות נמצאת בכל; אין סימן פנוי ממנה .אולי זה גם לא מקרי שהדיון
של שפירו במיניות הוא במיניות מודחקת ומעוכבת ,שכל כולה עוברת
מיסוך והסתרה .זה דיון שכל כולו סובלימציה ובאמצעות סובלימציה.
ואין צורך להגיד שפורנוגרפיה היא אחד החומרים הפעילים הכי
מרכזיים בכל החשיבה הסוריאליסטית .כל המהלכים הכי מעניינים
של הפוסטמודרניזם הם מהלכים המשכיים של הסוריאליזם ושל
הממדים הפרוורטיים שהוא העלה אל פני השטח.
אני רוצה להגיע לסיבתיות שמולידה את המהוגנות והפוריטניות
של שפירו :הספר הזה הוא מודל יהודי של ידע–כוח .כיהודי באמריקה,
כבן של מהגרים בברוקלין ,הוא מהגר בן בלי בית ובן בלי כלום .הדרך
להתביית בתרבות החדשה היא באמצעות היענות מוחלטת לחוק של
הגבול .זהו הליך ההתבייתות בתוך הגבול ,בתוך הנורמה � כך אתה
הופך לבן בריתו של הריבון .אתה לא משסע אותו וחושף את קרביו
ומצביע על מומיו והמחלות והאימות שלו ,אתה לא חושף את המאוים
שלו .אתה מצטרף לביתי שלו ,לנורמלי שמכונן את דימוייו ומסכותיו.
בניגוד לשפירו ,פרויד לא פעל כמהגר .הוא פעל כריבון ובעל בית.
המהלך הפוריטני של שפירו דומה במובנים עמוקים לשיטה
שהמציאו אנשי הוליווד היהודים .הם סיפקו לאמריקה את החלום הכי
מתוק שלה .הם חלמו בשביל האחר שלהם את אהבתו ,את חג המולד,
חג ההודיה ,את טקסי החתונה והמשפחתיות הנצחית ,הטהורה.
אחד הדברים הכי מעניינים בהוליווד היהודית הוא מערך הצנזורה
הפנימית שהומצא שם ,מבפנים ומרצון .זה סוג של תבונה יהודית ,של
מהגרים שהופכים את הנאורות לאמצעי התבייתות בעולם כמרחב
אוניברסלי ,ליברלי ופתוח לכל .זה מקום עבור "כל אחד" ,בתנאי
שאתה נבלע ברקע שווה לכל נפש � רקע שלמעשה אפשרי כי אתה
הוא זה שמכונן אותו .התירבות המסוים של האמנות שמציע שפירו �
תירבותה כרנסנס זעיר–בורגני � הוא מהלך של התבייתות באמצעות
הכחשת ההבדלים ,האחרות ,החריגה .באמצעות הרחקת מסמני
האחרות של האמנות הוא יצר מרחב של תקניות עבור האחר היהודי.
ההיצמדות לפשט הסימנים אפשרה לו סכר ומסך בפני המשמעויות
המאיימות ,וכך ,באופן שיטתי ,הוא יצר סכירה ומיסוך של הפרוורטי.
בעיני זו הסיבה המהותית לכך שנאלצנו להיפרד מהמהלך
השיטתי הזה � ולא רק בדיון באמנות ,אלא בכל המרחב של מדעי
הרוח והתרבות .מדובר באמת בהתפרצות של דברים שאין יותר כוח
להדחיק אותם .הידע ישנו ,אבל אין יותר כוח .אני חושבת על הפרידה
מההדחקות האלה כמהלך חדש של אמונה .זה לא רק ברבריות בעיני:
זו פתיחה של דיון קריטי במיניות ,בנשיות .ונדמה לי שזה לא מקרי
שאין דיון באשה בכל המהלך של שפירו .פרויד כתב" :על סובלימציה
משלמים בבשר החי" .אני חושבת שהסוג הזה של הכחשה והדחקה
גבה מאיתנו את מלוא המחיר .זה לא שאין מחירים לרגע הנמשך של
התפרצות הכוחות הכאוטיים אל פני השטח ואל מרחב התביעה של
דיבור .אבל הפרס עבור היתממות וטהרנות הוא איון ומחיקה מוחלטת
של האמת � זה להגיד שאין רוע ואין אישה .נכון שהגחת המודחק
הנשי כרוכה בהיסטריה ובמלנכוליה עצומות ,וההתפרמות של הגבול
הדביקה את העולם בכל הנגיפים ,אבל רק ההתפרצות של המחלה
מאפשרת את ההחלמה.
אם הדרך היא לעולם הדרך אל החירות )ואני אומרת את זה בגלל
משה רבנו ולא בגלל המהפכה הצרפתית � משה הוא המכונן של
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אדגר דגה ,בחנות הכובען ,1882 ,פסטל על נייר 75.6×85.7 ,ס"מ; משמאל :ג'וטו די
בונדונה ,הבגידה בישו )פרט( ,1305�1306 ,ציור קיר ,קפלה ארנה ,פדובה
Edgar Degas, Chez la modiste, 1882, pastel on paper, 75.6x85.7 cm.; left: Giotto
di Bondone, Betrayal of Christ (detail), 1305–1306, fresco, Arena Chapel, Padua

הבריחה הגדולה אל החירות( ,אפשרי היום מבחינתי להמשיך ולהחזיק
באינטואיציה המכוננת של האמונה ברוח האדם ובחירות האדם רק
אם היא עוברת גם דרך הגוף ודרך מכאובי הבשר .זו תביעה שאי
אפשר להשאיר בחוץ .השאלה ,כמובן ,היא איך זה אפשרי כממשי
ולא כהתענגות ניהיליסטית .מהבחינה הזאת ,זה מרתק לחזור לשתי
עבודות שמאוד חשובות לשפירו בהבניית האתוס המודרניסטי.
שפירו מתבונן בהבגידה בישו של ג'וטו )"מלים ותמונות :על
המילולי והסמלי באיור של טקסט"( ומחלץ מהרגע שנדחס בין
יהודה איש קריות לישו את כל המהלך ההומניסטי � מהרנסנס ועד
למודרניזם שלו עצמו .זו קריאה זוהרת .שפירו מראה איך באמצעות
ישו הנבגד ג'וטו חושף את האנושיות החדשה .לכאורה ,האלוהים
מתפרק לחלוטין מהאלוהיות שלו בציור הזה ,ומתגלה מחדש כבשר
ודם .בעיצומו של רגע הבגידה הזה ,האלוהים הוא אנושיות שמופיעה
כנשגב; האנושי מתכונן כנשגב החדש .מבחינתו ,זהו רגע יסוד של
האמנות כחולין ,כמרחב אנושי פתוח ,דמוקרטי .את אותו מהלך של
השגבה של האנושי שפירו קורא בציור של דגה ,בחנות הכובען
מ– ,1882במאמר "מונדריאן :סדר ומקריות בציור המופשט" :אשה
מתבוננת בדמותה ,בכובע החדש שלה ,ושם ,במרחב העונג והפנאי
העירוני ,היומיומי ,האמנות חיה לה את חייה עכשיו.
מה שמעניין מבחינתי זה איך שתי העבודות ההומניסטיות האלה
מתפקדות כאבני דרך עבור מה שאחרי המודרני :את הרגע שבין יהודה
איש קריות וישו אני קוראת כרגע של אינטימיות ארוטית מוחלטת
בין שני גברים ,בתוך ואחרי הנשיקה שמתגלה כנשיקת מוות .האישה
שבוחנת את דמותה הנעלמת במראה אצל דגה היא אותה אישה שעוד
רגע תחצה את הסף הנרקיסיסטי ותיבלע לחלוטין במרחב הדימויים
האינסופי שלה עצמה .עוד רגע ונצלול אל תוך המראה השחורה של
הנשיות .מהבחינה הזאת ,הרגע של הופעת האנושי והנשי הוא לא
רק רגע שהתרחש ,הוא רגע שעדיין מתחולל .בינתיים זו התמשכות
כאוטית ,זו הופעה של הגוף כפצע ,כשסע .אנחנו עדיין בצד האפל
של המראה ,מתפלשים בספקטקל של הנרקיסיסטי ,בתענוגות הכאב
הקורבני.
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גבר גבר
גליה יהב
יעקב מישורי" ,נאה דורש" ,גלריה  30) ByArt Projectsבדצמבר 11 � 2004
בפברואר (2005

מסתבר שמישורי נבנה כקופי–קט של רפי לביא ,כגרסה העוד
פחות חינוכית של הילד הרע הטוב .הוא מייצר דיבוב מופתי
של השמעת התקליט של רפי לאחור ,כאנלוגיה נגדית,
כ– evil twinשלו.
ריבוי ההמרות הסגנוניות שעבר מעשה האמנות של יעקב מישורי
לאורך השנים ,המרות שמוצבו )על ידו ועל ידי התקשורת( כשליפות
שפנים שאינם מתעייפים ,יוצר מראית תקדימית .מישורי הוא
אשף אלמנט ההפתעה .אבל תקדים–התשתית הוא דווקא האופן
שבו מישורי מצליח לשאול שאלות ספקניות ,אירוניות ,חושניות,
ביקורתיות וכמעט חומלות על דימוי האמן מהזן הזה בדיוק ועל אופני
התנהלותו והישרדותו בשדה ,ולהתוות בכך קווים מלנכוליים לדמותו
ההיסטרית של הגבר החדש.

ב"עולם האמנות" על פי מישורי ,התיבה הלשונית–סגנונית–
אנתרופולוגית "גבריות" מצויה במצב קבע של הטענה ,פרומה לרגל
שיפוצים ,מוצגת כתוצר אופנתי בר–חלוף ,תלוית הקשר טרנדי,
מנסחת ,בעצם ,מה נגמר ולמה שואפים בכל רגע נתון .היא מודל
ריק .לפיכך ,להבדיל ממודלים אחרים ,שמדחיקים את עובדת היותם
תוצרי–שדה ומציגים את עצמם כריבוניים ,המודל של מישורי הכרחי
לו להיות אירוני ,להתקיים כעצמו ובו בזמן גם כשאלה על האפשרות
להיות עצמך.
בתערוכה "נאה דורש" מישורי בונה את דמות האמן כמתרפס
שרוצה לַרצות ,להתקבל ,חולה מיינסטרים שנע בין סמכותיות לבין
תחינה להכרה .מתוך ההפרזה האפידמית של הרצון בהכרה ,מתוך טון
ההיתממות מגלגלת העיניים ששולחת את הקורא לבדק בית על מידת
הנאיביות/מעודכנות שלו ,מתבררת גם מידת כמיהתו של הקורא
למודלים של גבריות שיוכל להזדהות עמם .מתוך כך צפה גם חרדתו
של הצופה ,וכל העסק מתקבל כגלגול מאוחר ,כמעט זדוני ,של רפי
לביא ,המורה–האמן.

*
"בשנת  1959בחר רפי לביא את תלמידו הראשון .הוא הכיר ביאיר
גרבוז כמי שיכול להיות תלמידו ,ובעצמו כמי שיכול להיות מורו .הוא

חרץ באותו רגע כמה גורלות .את גורלו כמורה ,את גורלו של יאיר
גרבוז כ'תלמידו של רפי לביא' )לנצח( ,ואת גורל השושלת שזה עתה
צמח הענף הראשון שלה" ,כותבת אריאלה אזולאי במסגרת מה שהיא
1
מתארת כביטויים של הצטרפות ל"פטריארכיה קיימת".
התיבה "יונה הנביא  ,"42שמופיעה פעמים רבות בעבודותיו של
רפי ,נשענת ,לפי אזולאי ,על "היגיון המירחוב של הבית" בנוסח פתייני
של הזמנה פתוחה לציבור ,של נשיאת לפיד תקשורת–התמיד ,אבל
בפועל ,לביא עורך מיפויים 2שמהווים גיאוגרפיה פרטית ומסמנים
את הטריטוריה שלו כמשכן שמבסס פטריארכיה 3.הנוסח של מישורי,
לעומת זאת ,ממוסס את ריבונותו שלו .לצד אובססיית מספר הטלפון
החוזר ונשנה ברישומים ובטקסטים ,שסותרת את "היגיון המירחוב"
)ומבססת אותו כהומלס למרות שזה מספר הטלפון בביתו( ,גם גזע העץ
של מישורי הפוך לתיאור ההשתלשלותי של רפי :זהו גזע עץ שממנו
אתה תולש בדל דף ממודעה שמזמינה אותך "למצוא את עצמך" דרך
"אמנות" ,שברובה מנוסחת כתחביבית ותרפויטית ,מהסוג שלביא היה
מוקיע )נוף בפחם; מודל עירום וטבע דומם במגוון טכניקות; אקוורל
ועפרונות צבעוניים; סדנאות יצירה להורים ולילדים; הטבע ואהבת
האדם; "המרחבים הפתוחים" � מקום ומשפחה; סדנה רעיונית ומעשית,
ועוד( .התיאורים "מסגרת פנימייתית ויצירתית" ו"היש בלבכם ספק,
ולו הקטן ביותר ,שאתם פולשים במבטכם לתוך סיטואציה משפחתית
קשה?" 4כבר נשמעים כפארודיה ישירה על המדרשה .ההתעקשות על
"אמנים צעירים"" ,מחיר לילדים ונוער"" ,לבוגרים ולקטינים"" ,ילדים
אמידים ונוער שכונות" בונה פרופיל פדופילי שמביס בלי רחמים

את מודל המנטור האבהי הסמכותי ,מנמיך את דרגת ה"גורו" לדרגת
"פדגוג".
"מירחוב הבית" עצמו מופרז אצל מישורי לממדים גרוטסקיים:
"אמנות לעם  /אקדמיות  /מפגש אישי  /חוגי בית  /ועדי עובדים /
מכללות"; 5זו גרוטסקה שלא רק פורמת את הקשר בית–מוזיאון–
מדרשה שאזולאי ביססה במאמרה ,אלא גם עוסקת במודע באופן
שבו המגה–אמן זקוק נואשות לקהל ובאותה מידת נואשות חש מחויב
להסתיר עובדה זו .דווקא האופן החשוף מדי ,הפגיע ,הלא לגמרי ראוי
שבו הדובר רב הפנים של מישורי מתחנן ,דורש ,תובע במפגיע ,מסביר,
פותח את סגור ליבו וכיוצא באלה � דווקא הוא חושף את ההתפנקות
הלביאית על תקן האחד שבאים אליו ,מחזרים אחריו ,משחרים לפתחו,
שלכאורה אינו מבקש מאומה ומקבל הכל.
גם הפארק העירוני שמופיע ברבים מהרישומים ,נקודת ציון
גיאוגרפית לכאורה בקרטוגרפיית הלא–באמת–מקומות של מישורי
)שנעה בינו לבין מספר הטלפון לבין האקדמיה בה"א הידיעה( מתפקד
באופן כפול–פנים כלפי מושג "השושלת" :הערצתו הלא תמימה של
מישורי לייצור "נשגבות" באמצעות הקמת פארק על מטראז' נתון
שמתנהג כמו מרחבים פתוחים )ה"נשגבות" כאטרקציה לכל המשפחה(
היא היפוכו של הבוז המדרשתי המסורתי לדקורטיביות ,לשקר החן,
הבל הטבע.
אם מוסיפים לנקודות ההשקה הזדוניות גם את ה"גורואיזם" הידוע
לשמצה ,את הדיבור הפסקני ,את השיטוט העירוני ,את מרד הנעורים,
את הגאווה שבדפדוף במגזינים ,את האוטודידקטיות ,את הדגשת
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מבעי הטיפוח העצמי העולים על גדותיהם מתבררים כאלמנטים
שמחצינים את הפניקה.
בתערוכה מוצהר מלכתחילה רצון נואש ולא יוצלח להפיץ בשורה.
גם משום שהצהרה זו משוגרת אלינו מן העתיד ,לכאורה ,נחשף
כשלונה ככרוניקה ידועה מראש וממילא נחשפת גם חרדת העקרות
של המצהיר כאבי שושלת פוטנציאלי.
אם הפרקטיקה הדומיננטית של לביא היתה "החלפת עבודות ובית
פתוח" 7,הרי שאצל מישורי השיווקיות האגרסיבית היא שמוצגת
כעבודת האמנות עצמה .חלל התערוכה מכיל שלושה דוכני מכירה.
אקט הסחר הגלוי ממיר את יחסי החליפין המוסווים .אין החלפת
עבודות .אין דיאלוג בלי כסף .רוצים לדעת? תקנו דעת .פעולת הדפדוף
בקטלוגים בביתו של לביא מומרת ברכישה ישירה בחלל התערוכה,
באקט שמציג את הקונה כצרכן אמנות במובן הוולגרי של המילה
והופך את ההון הסימבולי של התבוננות באמנות לדאגה לפנסיה )כפי
שהצהיר גם רפי לגבי עצמו לא פעם(.
באופן מפתיע ,כמו חזרתו החצי מגונה של האקוורל ,מבצע מישורי
קאמבק ליחסי טקסט–דימוי � אחד מאופני המבע המכוננים באמנות
הישראלית ,שדעך בשנים האחרונות או נעלם לגמרי ושרוב העוסקים
המובהקים בו ,המזוהים איתו ,נטשו אותו לטובת הדימוי .הוא מצליח
להשחיל ללב הזירה את אופן הביטוי המוכר–מוזר הזה דווקא דרך
מה שנתפש כ"חוץ–אמנותי" המושלם � דרך מנגנון השיווק .העבודה

מדברת ,פונה אל לקוחות ,מתפקדת כמודעת–חוצות .הרישום מתקבל
כהדגמה של איכויות הדובר )ממש כמו שהגוף במודעות המפרסמות
מכוני הרזיה או הורדת שיער בלייזר מדגמן את מוצלחות המכון(.
יש אמת בפרסום :הדובר אכן יודע לצייר ,הוא חכם כצייר ,יש לו
ראש )טוב( .גם נוסחי הנעורים של הרישום של מישורי הם אופנים
אנטיפתיים של ילד בן  20של רפי לביא ,בהיותם ברובם מסורבלים
במקום רגישים ,תרגיליים באופיים ,מתארים עולם דימויים שכולל
בנאליה ,קונוונציה ועומס אקספרסיה שלא סונתז לכלל "רגישות".
מישורי מצייר בעיקר דיוקנאות � כלומר ,ראש ועוד ראש ועוד ראש.
1
2
3
4
5
6
7

אריאלה אזולאי" ,שושלת רפי לביא ומיכל נאמן ,יחסי שארות ומשק–בית" ,תיאוריה
וביקורת  ,7חורף  ,1995עמ' .177–179
כמו בתערוכה "קרטוגרפיה" ,1993 ,גלריה בוגרשוב ,תל–אביב ,אוצרת :אריאלה
אזולאי.
אריאלה אזולאי" ,שושלת רפי לביא" ,עמ' .178
יעקב מישורי ,קטלוג התערוכה נאה דורש ,2005 ,עמ' .74
שם ,עמ' .23
אריאלה אזולאי" ,שושלת רפי לביא" ,עמ' .177
שם ,עמ' .181

כל הדימויים מתוך ספרו של יעקב מישורי ,נאה דורש2004 ,ByArt Projects ,
All images from Yaacov Mishori’s book, Nae Doresh, ByArt Projects, 2004

המוצא הפריפריאלי ,את הסימון העצמי המתמיד לצד החמיקה
המתמדת מקיבוע במסמרות ,את הלארג'יות לצד האי–התמסרות,
את טיפוח סגנון הלבוש והמראה המוקפד ,מסתבר שמישורי נבנה
כקופי–קט של רפי ,כגרסה העוד פחות חינוכית של הילד הרע הטוב.
הוא מייצר דיבוב מופתי של השמעת התקליט של רפי לאחור,
כאנלוגיה נגדית ,כ– evil twinשלו .גם אותו ניתן להבין רק בקריצה.
רק מי שבקיא בקודים תרבותיים מסוימים ,במתיחת הקואורדינטות
המשונה בין אלכוהול לפארק ,לקניונים ,למוסיקה פופולרית ולרמת
ישראל � יכול להיכנס ,להיות "שותף ברשת" 6ולאשרר את הבנת
האמנות כהבנה כיתתית ,כמעט פולחנית ,של תת–קהילה סגורה.
קרטוגרפיה של משמעויות עודפות שזר לא יבין .מיפוי אלטרנטיבי
לבון–טון ,לטעם שממצב את עצמו כליבה.
מהחזרתיות הכפייתית של הטקסטים ,שמשנים את עצמם
בניואנסים שמצטברים לכלל אותו דבר ,עולה אווירה דומה ברוחה
לאיזה טוסטוס קטן עם כידון מצופה כרום בקצה החצר? של ז'ורז'
פרק )הוצאת בבל :(2001 ,השינויים הקטנטנים ,המגוחכים מעט ,בוראים
עולמות משמעות חדשים )ובכך מאשררים את כוחה היוצא דופן של
המילה ,על תקן שינוי טון = שינוי משמעות; ניסוח חדש = עולם חדש(
ובו בזמן נשארים עומדים במקום ,קומפולסיביים כמו פדופיל בפארק
עירוני בצהרי יום חול ,מוכרחים לחזור שוב ושוב לרגע מכריע של
בקשה ,שכבר אינה רוצה להתגשם אלא רק את עצם הרשות להמשיך
ולבקש ,לממש את עצמה כמשאלה.
15

לכן ,דווקא מנוסחי האירוניה המנוכרת ביותר ל"עולם האמנות"
נובעת השירה ,מעין פוגת הפרילאנסר ,שדוברה אנוס להמציא את
עצמו ללא הרף כבעל מסוגלויות )"מומחה בינלאומי בסגנון הרכיבה
המערבית"( שאינו יכול לנוח )"שלום לך ,שמעתי ]גונבה לאוזני
השמועה[ שצבע המים ,האקוורל ,עושה קאמבק גדול והוא שוב
רלוונטי כמו בימים הבלתי נשכחים של אופקים חדשים ] [...אודה לך
אם תוכל לשלוח לי במהרה בהקדם האפשרי חומר הזמנות ,קטלוגים,
מאמרים וכו' בכדי שאוכל להתעדכן ולהיות שוב עם היד על הדופק"(,
וצוברת הון כמעט טרגי של זה שנידון להתאמץ להיות שייך ,של מי
שהוא מקסימום פטוטרת מתיימרת .בטח לא כמה דורות גזע.
כל סגנון ,נוסח ,לוק או אופן מבע אנוסים לשכלל את עצמם ,לגעת
בקצה היכולת שלהם עד לנקודת הרוויה שבה אינם מכילים עוד את
עצמם ,עד להתפוצצות מבפנים ,שמתפענחת כגודש גרוטסקי .לכן ,גם
סגנון רישום "הפחם האקספרסיבי" או "העיפרון הרגיש" ,גם הנוסחים
הפרסומיים או קטעי יומן קיבוצניקיים–אלגיים ,גם הבלורית תכולת
העיניים והתארים האקדמיים או הצבאיים ,גם החיבורים המגוונים
בין דימויים לטקסטים ,גם הנוסחים האסרטיביים או המהוססים–
בתוליים ,כולם משוללי אינטימיות ,מתפקדים בעצם כמבעים של
טיפוח עצמי ,וממילא מפוררים את אפשריותו של ייצור סובייקט
פרופסיונלי; הם מאבדים את דוברם כישות מוענת אחדותית ונעים
בטווח אינטרטקסטואלי בלבד .זהו טווח שיותר משהוא מייצג דובר
משוכלל יכולות ,הוא מנכיח את ערמומיות קריאתם של הנמענים.
15
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2

לולאת זמן

1

פסלים מטפוריים מרגשים ומרעישים; ריבוי משחקי המראות הקטועות או
שבורות המבלבלים ;...אסופת הליצנים הכרסתניים העליזים/לא עליזים

אוגו רונדינונה ,אימייל ל"סטודיו"

כלל; ההיסטוריה והתרבות האוניברסלית של ההומוסקסואליות המגונה,
המקוללת ,הביבית ,אך גם הנבחרת ,הייחודית ,הנעלה ,המעודנת ,ראו

...זה יהיה אני ,אתה חייב להמשיך ,אני לא יכול להמשיך ,אתה חייב

ערכים אוסקר ויילד וז'אן ז'נה; והמשובים המרתקים לאמנות � אל האייקון

להמשיך ,אני אמשיך ,אתה חייב להגיד מילים כל עוד יש כאלה...

של אנדי וורהול )עם דימוי הבלונים( ,אל ברוס נאומן )דימוי הליצנים( ,אל
זכרו של פליקס גונזלס טורס )דימוי המסך( ואל רוברט גובר )דימויי קירות

אני מתעניין במערכת השפה ובפגימוּת הטענה שמערכת מורכבת של

התפאורה והיערות השונים(.

סימנים אמנם יכולה להעביר משמעות .בכל העבודות שלי אני מצייר

הפרפר של רונדינונה מפזר במיצביו אבק ערפילי של אווירה בטמפרטורה

בבוטות את אופי המציאות כמו שאני רואה אותה � זרם אינסופי של

מנטלית נעה כזו ואחרת ,דווקא דרך מהלך ויזואלי–פלסטי בהיר ,פשוט,

מסמנים ,שלמעשה לא מסמנים יותר מדי .השורה התחתונה היא שלדבר

כמעט אלמנטרי ,חד; בזה גדולתו .זאת אווירה נונשלנטית ומטרידה,

פירושו להתקיים ,אבל כדי לדבר חייבים לאמץ את מערכת השפה ,מילים

מרפרפת ומעיקה ,אוורירית ובעלת משקע ומשקל סגולי; אבל היא גם

שאין להן משמעות אינהרנטית .חוסר הרפרנטים בשפה ממחיש את חוסר

פשוטה ,בסיסית ,בנאלית ,קיומית ,נגישה ,אוניברסלית ,כללית ,מוכרת,

המשמעות שמתקיים לא רק בשפה אלא גם בחיים.

משב מוכר; זו נוצרת על ידי נוכחותם המצטברת של האלמנטים בחלל .דרך

אני לא מספק לצופה דימוי מוחלט ,לוגוצנטרי ,בעל משמעות נחרצת,

אסופת האלמנטים הללו מתווכות מלנכוליה; רומנטיקה; כמיהה לאהבה

וגם לא מתכוון לעשות את זה .במקום זאת ,העבודה הוויזואלית מושכת

ויופי; תחושות בלבול ,כאב ואסון; לסירוגין ובו–בזמן .בתערוכה בזומר

את הצופה למעורבות פעילה בה � בדימוי שלה ובדממה שלה .האביזרים

מרכיב רונדינונה קומפוזיציה ואטמוספרה חדשים ואניגמטיים במינון

בתערוכה הם מטאפורות לחיים ולמצב האנושי הקיומי .כל העבודות

המוכר והמוצלח ,שומר על הקסם .הקירות לבנים ועליהם בפיזור מדוד

מאופיינות בקבלה שלי את "העיוורון והאילמות" שמאיימים להגיע,

חמישה 'כתמים' גדולים � חמש מסיכות ענק גופניות ממש שראשיתן

ונדמה שהן רוויות בחלומיוּת שמזכירה דמדומים סופיים כלשהם.

במגע אצבעות רבות ,צפופות ואקספרסיביות במסת חימר ואחריתן

3
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ביציקת אלומיניום המאתגרת את החומר המסורתי והעתיק )הוורסיות
המוקדמות נעשו מגומי שחור(; תיבת נגינה לבנה ,גדולה ומוארכת מעץ
המורידה שלג של קונפטי; ודימוי של זריחה מתכתית מאותם חומרים

כלוב העליזים

שהרכיבו את דימוי הגשם שקדם.
העיסוק בפורטרט כאמור אינו חדש אצל רונדינונה ,אלא שכאן הוא

יואב שמואלי

זוכה לתפנית חדה ומוזרה ,סיבוב פרסה קלנדרי עמוק ,אל משבה של
רוח רפאים קדמונית ,פרימיטיבית ,חייתית .זה מתמזג נפלא עם הבחירה
המודעת שלו בפרקטיקה הפיסולית הבסיסית המתוארת למעלה,

אוגו רונדינונה ,"Sunsetsunrise" ,גלריה זומר לאמנות עכשווית
) 6בינואר �  18בפברואר (2005

בדרך לאלכימיה מושלמת .אופי והבעות המסכות–פורטרטים נרקמים
בכל פעם לפי עיצוב המסכה המסוימת והחורים עבור העיניים והפה

אוגו רונדינונה ושובלו הוויזואלי–פלסטי )אחד הם( המותירים עקבות

� סכמטיים אך ורסטיליים ,מקריקטורה–גרוטסקה מגוחכת ועד מצב

רבות ואינסטרומנטליות להפליא הם כמו פרפר :מאוירים בקו דק ,בהיר,

פורנוגרפי .המונוכרום הצבעוני המשונה המתנודד בין הלבן של המכל

מסוגנן ומדויק ,עם קשת צבעים פוצעת של מסך פלסמה מחודד; נוכחותם

)החלל( ושל התיבה ופתיתי הקונפטי לבין כסף הכתמים המתכתיים

שקטה ,כמעט מהוסה ,אך מהדהדת ,מרטיטה ,ממסטלת ,מטלטלת,

הנדמים לפרקים אבסטרקטיים )הנה הרז והמורכבות ,התעתוע( וכסף

חמקמקה; הם ...מפרפרים ומרפרפים ,בכל מובן .אם תרצו פרולוג מעט

קרני הזריחה ,המונוכרום הזה העוטף ומטשטש אך גם מגביר בו–בזמן את

אחר � העבודות של רונדינונה הן מסיבות עצובות ,מכמירות ,למרות מנת

הנרטיב הטעון ,האימתני ,בור ללא תחתית � מתקין ומסדיר את האווירה

החסד הקבועה שבצידן .לעולם אינך יכול למדוד ,לחוש או להבין היכן

המרירה–מתקתקה .השמות הפואטיים של העבודות סוגרים את הפאזל.

5

נופלים  51האחוזים .זאת המסיבה של הדחויים ,הפגומים או המיוחדים
)בואך בית הלל(; או במקרה היותר רע ,מה שנותר ממנה.
הפרפר ,כלומר רונדינונה ,כבר היה כאן ) .(2001הוא הציג במוזיאון
הרצליה פסל רצפה מרגש ובגלריה זומר פורטרט עצמי פיסולי בלתי נשכח
כמריונטה לבנה וחיוורת שאוזנה כרויה אל תיבת נגינה שחורה וגדולה,
המכסה ,מטילה צל ,על פינת החלל .כדי להעמיק ולהבין את יצירתו של
רונדינונה צריך לערוך היכרות עם המכלול :ציורי המטרות הצבעוניות
הבלתי מפוקסות הגדולים ,היפהפיים והפוגעניים; פסלי הפורטרט העצמי

אוגו רונדינונה 1] ,ו– [4סוס בלי שם ,2002 ,מראה הצבה ,גלריה מאת'יו מרקס ,ניו–
יורק; ] [2אוקטובר ,2004 ,יציקת אלומיניום 110×60 ,ס"מ; ],"Sunsetsunrise" [3

שמגלם רונדינונה בתצלומיו ,מעין דראג קווין משוכלל ונוגה; רישומי הדיו

מראה הצבה ,גלריה זומר לאמנות עכשוית; ] ,2004 ,Sunrise [5מראה הצבה ,גלריה
זומר לאמנות עכשווית
Ugo Rondinone, [1&4] A Horse With No Name, 2002, installation view,

ובדידותם האינסופית במרחבי החללים הארכיטקטוניים; אינספור הנשים
הענקיים ,שחור–לבן בעיקר ,מהפכי הקרביים ,המתארים באקספרסיביות
גדושה ומדודה נופים צמחיים סבוכים של יערות או פארקים; שלטי
החוצות

המקושתים

הזוהרים–זועקים,

מין

מגדלורים

מרהיבים

ומתריעים; מסכי השרשראות מטבעות הברזל הכסוף היורדים כטיפות
גשם; כתלי החלל הלבנים המצויים בשלבים שונים של נפילה/תקומה,
15

Matthew Marks Gallery, New York, Courtesy Matthew Marks Gallery, New
York; [2] October, 2004, aluminum cast, 110x60 cm.; [3] “Sunsetsunrize”,
installation view, Sommer Contemporary Art, Tel Aviv; [5] Sunrise , 2004,
installation view, Sommer Contemporary Art, Tel Aviv
15

60

אוגו רונדינונה

äãùá

äãùá

סטודיו  / 159מרץ�אפריל 2005

הפרקטיקות הקולנועיות ,והמקרה הפרטיקולרי הזה נקלט לבסוף
כעצם ההגדרה של הקולנוע .הקולנוע כפי שאנחנו מבינים אותו
בדרך כלל הוא למעשה ההסתגלות של הקולנוע לתנאי הייצור
ההמוני ,אבל הקולנוע ככזה יכול להתקיים בלי התעשייה ...יש שפע
של קולנוענים שעובדים כמו אוּמנים ,כמו אמנים פלסטיים .פשוט,
יש קולנוענים שמצליחים ליצור תוך הסתגלות לתעשייה הקולנועית
ואחרים לא; יש יוצרים מהצד האחד ומהצד השני של קו החלוקה
הזה ,מה שמחייב אותנו לחשוב מחדש על קווי המתאר ועל הגבולות
של הז'אנרים הקולנועיים .הקולנוע הנסיוני או הלא סטנדרטי הוא
זניח מבחינה כלכלית ,אבל דומיננטי מבחינה אסתטית ,וזה קולנוע
שכבר אי אפשר לפענח רק על סמך ההיסטוריה של הקולנוע ,כי הוא
מוצא את המקורות או ההשראה שלו גם בהיסטוריה של המוזיקה,
הציור או הפיסול ,כלומר בהיסטוריה של האמנות.
בעבודתך במוזיאון הלובר ובמרכז פומפידו אתה יוצר דיאלוג בין
הקולנוע לבין שאר תחומי האמנות .נדמה שהרב–תחומיות הזאת
היא הדבר החי ביותר כיום באמנות.

אבי וארבורג ,מנמוזין1924�1929 ,
Aby Warburg, Mnemosyne, 1924–29

ראיון עם פיליפ–אלן מישו
אריאל שוייצר
פיליפ–אלן מישו ) (Michaudנחשב כיום אחד האוצרים המוערכים
ביותר בצרפת בתחום האמנות הפלסטית והקולנוע .הכשרתו
האינטלקטואלית היא בהיסטוריה של האמנות ובפילוסופיה של
האסתטיקה ,והוא מתמחה במשנתו של אבי וארבורג ),(Warburg
בו עסק באחד מספריו הראשונים .ב– 1991החל לעבוד במוזיאון
הלובר כאוצר ראשי לקולנוע .במשך כעשר שנים העמיד שורה
של תערוכות חשובות ,בהן בנה קשרים בינתחומיים בין קולנוע
לאמנויות אחרות ובמיוחד האמנות הפלסטית העכשווית ,ביניהן:
"פואטיקה של הצבע בקולנוע" )" ,(1995מטמורפוזות :קולנוע נסיוני,
מדעי ,פנטסטי" )" ,(1995דימויי חשיבה" )קולנוע ופילוסופיה בעקבות
ז'יל דלז .(2001 ,בשנתיים האחרונות מישו הוא אוצר הקולנוע של
המוזיאון לאמנות מודרנית במרכז פומפידו ,והוא שם דגש על
קולנוע נסיוני ,וידיאו–ארט ומיצב .הרטרוספקטיבות האחרונות
שאצר היו "דקונסטרוקציה של הקולנוע ההוליוודי" )ההשתקפות
של המיתולוגיה ההוליוודית באמנות העכשווית ובקולנוע הנסיוני(
ו"האימה הקומית" )חיבור בין קולנוע סלפסטיק מתחילת המאה
לקולנוע נסיוני ווידיאו–ארט( .בנוסף לעיסוקו בקולנוע ממשיך מישו
לאצור תערוכות בתחום האמנות הפלסטית .בינואר נפתחה במוזיאון
הלובר ובמרכז פומפידו בו–זמנית התערוכה "כמו החלום ,הרישום",
שבה הוא מעמת רישומים מתקופת הרנסנס עם אמנות עכשווית.

מישו עובד כרגע על פרויקט גדול לקראת  � 2006הצבה מחודשת
של אוסף האמנות העכשווית של המוזיאון לאמנות מודרנית במרכז
פומפידו ,תחת הכותרת "תנועת הדימויים" .מישו הגיע לישראל
לכבוד תחרות הסרט הדוקומנטרי על שם דוד פרלוב שהתקיימה
בינואר בסינמטק תל–אביב ,וב– 2005הוא יארח במרכז פומפידו
רטרוספקטיבה של סרטי פרלוב.
א.ש :.מבחינת ההכשרה שלך ,אתה מגיע מההיסטוריה של האמנות
ומהפילוסופיה .איך אתה משלב את הקולנוע בהיסטוריה הזאת? איך
הקולנוע מעשיר את המבט שלנו על ההיסטוריה של האמנות?
פ.א.מ :.במשך המאה ה– ,20נוצרה זהות בין הקולנוע לחוויית ההקרנה
הציבורית :ההיסטוריה של הקולנוע מתבססת על החוויה הזאת,
כמו גלגול של המופע התיאטרלי בעידן השעתוק הטכני .אבל כיום,
כשהדימויים הנעים שהביאה המהפכה הדיגיטלית נודדים מחללי
ההקרנה לחללי התצוגה ,אפשר לייצר הגדרה חדשה של הסרט �
לא מתוך השדה המצומצם של ההיסטוריה של הקולנוע ,אלא מתוך
השדה המורחב של ההיסטוריה של האמנות.
אתה מתעניין בעיקר במה שאתה מכנה "הקולנוע הלא סטנדרטי".
אני שואל את הביטוי "לא סטנדרטי" מהכותרת של תערוכה חשובה,
"ארכיטקטורות לא סטנדרטיות" ,שהתקיימה לפני כמה חודשים
במרכז פומפידו .הקולנוע המסחרי הוא מקרה פרטיקולרי אחד מבין

כשהכנתי את תוכניות הקולנוע של מוזיאון הלובר ,דחיתי מראש את
הרעיון של הצגת שחזורים היסטוריים או סרטים תיעודיים על האמנות.
ניסיתי דווקא ,תוך שימוש בכל סוגי הקולנוע )סרטים בדיוניים ,קולנוע
מדעי ,קולנוע נסיוני( ,לגעת באמצעות הקולנוע בשאלות שקשורות
להיסטוריה של האמנות :צבע ,תבליט ,אחיזת עיניים ),(trompe l’œil
מטמורפוזות ,וכו' .מבחינתי זאת היתה אפשרות עקיפה לגעת ביחס בין
הקולנוע לשאר האמנויות ,תוך התייחסות לסרט כשיח ולא כמדיום
ספקטקולרי .כמו שהיסטוריון האמנות אבי וארבורג שאף בשנות
העשרים ,בפרויקט האחרון שלו ,Mnemosyne ,להמציא "היסטוריה של
האמנות בלי טקסט" באמצעות חיבור רפרודוקציות של יצירות אמנות
או תמונות גזורות מהעיתונים ללוחות גדולים ,חייבת להיות אפשרות
לטפל בהיסטוריה של האמנות על ידי עריכה של דימויים בתנועה.
במרכז פומפידו הפרספקטיבה ההיסטורית שונה ,אבל העיקרון זהה:
ליצור אפקט באמצעות הסמכה בין דימויים .למשל ,בתוכנית שהוצגה
לפני כמה חודשים קישרנו את סרטי הבורלסקה הפרימיטיביים מלפני
שנות ה– 20עם מופעי פרפורמנס של אמנים :זאת היתה דרך להראות
את התפקיד ששיחקה הדרמה הסאטירית ביצירת הסצינה האמנותית
המודרנית ,ולתהות על תפקיד הגרוטסקה בהיווצרות הפואטיקה
המערבית ,שבדרך כלל שולט בה מודל הטרגדיה.
מהם הקשיים בהצגת קולנוע ,אמנות הזמן ,במוזיאון � בין אם
בצורתו המסורתית )הסרט האנלוגי( ,או בהסתעפויותיו האסתטיות
השונות )כמו וידיאו–ארט או פרפורמנס(?
כיום ,התמונה הדיגיטלית נוטה יותר ויותר להחליף את הסרטים
האנלוגיים :בסופו של דבר ,הרוב המכריע של ההקרנות הציבוריות יהיו
דיגיטליות ,וההקרנה הציבורית עצמה תוחלף על ידי ההקרנה הפרטית
בבית .המוזיאונים והסינמטקים יהיו המקומות האחרונים שבהם יראו
סרט בפילם .כיום ,אפילו אותם אמנים שעובדים בצילום אנלוגי
מפיצים אחר כך את עבודתם בצורה דיגיטלית .אני לא חושב שזה
סתם מנייריזם שנובע ממודעות להיעלמות הפילם :זה עונה לדרישה
אמנותית אמיתית שקשורה לאיכויות הפלסטיות 'ה"גרעיניות'' של
סרט הקולנוע האנלוגי ולאפשרויות המונטאז' שהוא מציע ,אלמנטים
שנעלמים עם הזמינות האינסופית של התמונה הדיגיטלית.

בתערוכת הרישומים שאצרת" ,כמו החלום ,הרישום" ,שנפתחה זה
עתה בלובר ובמרכז פומפידו במקביל ,אתה יוצר קישורים מפתיעים
בין סגנונות ותקופות .זאת גישה שמייצרת מפגשים בלתי צפויים,
התקות ,שמתייחסת להיסטוריה של האמנות כחומר פתוח ,גמיש,
תמיד בתנועה...
ההתקה היא מתודולוגיה אמיתית ,שקשורה כמובן לטכניקות
המונטאז' .ההיסטוריה של האמנות לפי אבי וארבורג היתה כנראה
מקור ההשראה המרכזי למערך התיאורטי הזה .וארבורג ,ב– ,1896בזמן
שהותו בניו–יורק ,החליט לנסוע לשטחים האינדיאניים במערב ארצות–
הברית וצפה בריטואלים של שבט ההוֹפִּי :הוא האמין שהריטואלים
האלה אמורים לעזור לו להבין את הרנסנס הפלורנטיני .הקישור הלא
רגיל הזה הוא ,לדעתי ,המחווה המכוננת של ההיסטוריה של האמנות
המודרנית .הוא השפיע עמוקות על האופן שבו אני מתבונן בדימויים.
בתערוכה "כמו החלום ,הרישום" אני מעמת סדרה של סקיצות
איטלקיות מהמאות ה– 16וה– 17עם מבחר רישומים עכשוויים .מאחר
שהתפיסה של סקיצה נעלמה מהרישום העכשווי ,זה מאפשר לנו
להתבונן ברישומים הישנים ,שבאופן מסורתי נחשבו למתוות הכנה,
כיצירות מוגמרות .חזרות ,חוסר שלמות ,חפיפות והעדר קומפוזיציה
אינם נתפסים אז כפגמים או כעקבות של עיבוד לא מושלם ,אלא
כאפקטים מכוונים שצריכים להיתפס ככאלה; הרישום מופיע אז
כמרחב טרנספורמטיבי כולל ,שפועלים בו כוחות שונים הקשורים
לאלה שמופעלים בעבודת החלום ,במובן שפרויד כותב עליו :החלום
לא חושב ,הוא מסתפק ביצירת טרנספורמציה.
האם אפשר להגדיר את השקפתך האמנותית כפורמליסטית
בעיקרה? כיצד אתה מתייחס לתוכן של יצירה?
השקפתי על ההיסטוריה של האמנות היא פורמליסטית ,במובן זה
שאני מתייחס לדמות לא כמודל אלא כחומר של היצירה .מהתפיסה
הזאת נובע שאין נתק ממשי בין תקופות פיגורטיביות לתקופות לא
פיגורטיביות בהיסטוריה של האמנות .אבל אני חושב שפורמליזם
סגור ,שרואה ביצירה מערכת שמתייחסת לעצמה בלבד ,הוא קצת
מרדד .כדי להישאר פתוח לעולם שבחוץ ,הפורמליזם חייב להתחבר
לאנתרופולוגיה.
בישראל ,בעיית האמנות הפוליטית נוכחת במיוחד ,כי כאן
הפוליטיקה נוכחת בכל .גם פרלוב ,שרצה להקדיש את היומן
שלו להתבוננות ביומיום שלו ושל משפחתו ,ראה איך הפוליטיקה
"פולשת" לסרט ולמעשה שולטת בו...
הפירוש של "פוליטיקה" ביוונית הוא פשוט "חיי העיר" .היומן המוסרט
של פרלוב הוא מאוד פוליטי ,במובן הראשוני של המונח ,ונראה
שהקולנוע ,עם הזיקה שלו למציאות ,הוא מה שמאפשר לנו למצוא
מחדש את הקשר הבלתי אמצעי לסוג הייחודי של קהילה שהיא עיר.
במהלך השהות שלך בישראל ביקרת בגלריות ,פגשת אמנים
פלסטיים.
התרשמתי שיש תסיסה גדולה ,והרגשתי שהאמנות מייצגת את אחת
מנקודות המפגש האפשריות בין קהילות .התרשמתי מאוד מעבודת
וידיאו מרהיבה של סיגלית לנדאו ,מחווה למזח ספירלי של סמית'סון
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שנעשתה בים המלח )אם כי לא התלהבתי מכלל התערוכה( ,מהצבה
של נדב וייסמן ,שעשה הסבה לעיצוב גני ילדים ,ומטריפטיך הווידיאו
של נירה פרג ,שנוצר בפריס בזמן השרב הגדול של קיץ  .2003התרשמתי
גם מאוד מדבר קצת מוזר :השימוש התכוף מאוד ברכיבים אורגניים
)לחם ,פירות וכו'( במיצבים ,ביטוי של זיקה לאדמה שלא נוכח באמנות
אירופית באותה אינטנסיביות.
הפרויקט הבא שלך במרכז פומפידו הוא תצוגת העבודות החדשה,
שמתוכננת ל–.2006
ב– 2005ו– 2006המוזיאון ייסגר חלקית בגלל שיפוצים .התכנון הוא
ליצור רצף בין שתי תצוגות תימטיות ,אחת בכל קומה ,שיהיו מעין
תקציר של האוסף .אני אחראי על התצוגה השנייה ,שתיפתח במרץ
 2006ותיקרא "תנועת הדימויים" .הרעיון הוא להראות איך הקולנוע
התמודד עם הבעיות של האמנות במאה ה– ,20איך המרכיבים
הבסיסיים של ההתנסות הקולנועית )הקרנה ,הרצה וכו'( מתגלים
גם בציור ,בפיסול או בארכיטקטורה בצורה אחרת .ולטר בנימין אמר
ביחס לצילום ולקולנוע שפחות חשוב לנו לדעת אם מדובר במדיומים
אמנותיים ,ומה שחשוב הוא להבין איך הם משנים את תפיסת האמנות
שלנו .הם משנים אותה בכך שהם מאפשרים לנו ,בניגוד לכל המסורת
של תולדות האמנות הקלאסית ,לחשוב מחדש על יצירת האמנות
כשנקודת המוצא היא כבר לא הנייחות והייחודיות ,אלא התנועה
ויכולת השעתוק.
מצרפתית :אמוץ גלעדי
אריאל שוייצר הוא חוקר ומרצה לקולנוע באוניברסיטת פריס 8
ובאוניברסיטת תל–אביב ,שמתמחה בקולנוע צרפתי ובקולנוע של שנות
ה– 60וה– .70כותב בקביעות בכתב העת הצרפתי מחברות הקולנוע .אוצר
הרטרוספקטיבה של סרטי דוד פרלוב שתוצג בפומפידו ב–.2005

קלאוס מטיג1978�1982 ,And Such a Press of People 1�214 ,
Klaus Mettig, And Such a Press of People 1-214, 1978-1982 © Klaus Mettig, VG Bildkunst

בנוגע לטרור
אולריך גוטמייר ,חמוטל שטרנגסט
"בנוגע לטרור :תערוכת ה� ,"RAFקונסטוורקה ,ברלין ,אוצרים :קלאוס
ביזנבאך ,אלן בלומנשטיין ופליקס אנסלין )תאריכים(

התערוכה "בנוגע לטרור :תערוכת ה–Regarding Terror: The) "RAF
 ,(RAF Exhibitionשנפתחה בינואר ומוצגת עכשיו בקונסטוורקה
בברלין עלולה לאכזב גם את מי שהתנגדו לה מראש 2,כי על אף
הציפיות התקשורתיות והפוליטיות שנתלו בה ,היא לא ספקטקולריות
ואף לא שערורייתית .נראה שדווקא הבחירה להציג תערוכת נושא
באסטרטגיה אינטרדיסציפלינרית ,ז'אנר התערוכות המועדף על
המוסד ,היא הבעיה הרצינית של הפרויקט.
התערוכה מורכבת מעבודות שיצרו משנות השבעים ועד היום
 55אמנים מגרמניה וממקומות אחרים .בחלל המרכזי הגדול של
הקונסטוורקה הציבו האוצרים � קלאוס ביזנבאך ) ,(Biesenbachאלן
בלומנשטיין ) (Blumensteinופליקס אנסלין )בנה של גודרון אנסלין,
חברת ה– RAFשמתה בכלא ב– � (1977מעין מסגרת היסטורית :ציר
זמן שנפרש מ– 1967עד ) 1998שנות הפעילות של ה– (RAFומציג
את תגובות התקשורת הגרמנית להתקפות הטרור ואת פני החברה
המערב–גרמנית כפי שהיא משתקפת בכלי התקשורת המרכזיים/

1

אבי וארבורג ,מנמוזין1924�1929 ,
Aby Warburg, Mnemosyne, 1924–29

בורגניים שלה .במרכז החלל מוצבת בתוך מבנה קובייתי עבודה
קונטרוברסיאלית ,עם ממד רשמי ,כמעט דתי ,של הנס–פטר פלדמן
מ– :1998המתים �  90צילומי זירוקס על נייר ,בגודל  30x40ס"מ,
שמציגים בסדר כרונולוגי ובאופן אחיד את כל האנשים שמתו במהלך
פעילות ה– � RAFמהולגר מיינס ,הסטודנט לקולנוע שהפך למחבל
חבר ה– RAFונפטר במהלך שביתת רעב בכלא ב– ,1974דרך יוני נתניהו
ועד הנס מרטין שלייר ,בן הערובה שנרצח ב–.1977
חללי התצוגה העליונים מבהירים מיד שבבואם לדון ב–,RAF
רוב האמנים העכשוויים הצעירים נעים על פני השטח האסתטיים,
הפשוטים והבנליים .כשהנס ניהוס ) (Niehusשותל את הכוכב
הפיקטיבי של הולגר מיינס במדרכת שדרות הוליווד בעבודה
 Hollywood Boulevardומצביע )שוב( על מעמד הטרוריסט ככוכב,
שמתאפשר באמצעות מערכת הסימנים של הפופ ,הוא מגלה את מה
שממילא הוא אחת מהנחות היסוד של התערוכה :לא רק שמתחילת
דרכו היה ה– RAFתופעה של מדיה ,אלא שהדימויים שלו יצאו
משליטה והם מתנהלים כבר באופן אוטונומי .גם עבודות אחרות של
אמנים צעירים לא פורצות מעבר לרובד האיקוני והמיתולוגי של
הדימויים :העירוב בין היסטוריות לפיקטיביות והאסתטיזציה של
אלימות וטרור בולטים בעבודות של יוהנס קאהרס )Meinhof ,(Kahrs
) (2001ו–" � (1997) 93'09שני ציורי שמן שתלויים זה מול זה ,אחד על
פי תצלום של אולריקה מיינהוף בכלא והאחר על פי סצינה מתוך נהג
מונית של סקורסזי � ועבודה כמו  Digging Deepשל אנדרה קורפיס/
מרקוס לופלר ) (Korpys/Lofflerהופכת לארטיפקטים את המבנה
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והתכולה של הדירה שבה התגוררו חברי ה– RAFומתארת את
הארכיטקטורה של בית הכלא שטאמהיים שבו נכלאו בכלים
אסתטיים.
העבודות המעניינות בתערוכה הן אלו של אמנים משנות
השבעים והשמונים ,שנות הפעילות האינטנסיבית של חוליית
הצבא האדום בגרמניה .כמה מהן מעלות את השאלה על מידת
הטרור שבתגובות המדינה והחברה לפעולות הקבוצה :זיגמר
פולקה ,בעבודה ללא כותרת )ד"ר בון( ,מגלה הומור מפתיע ביחס
למערב–גרמניה של  :1978קרן אור בצבע לבן מוטלת באלכסון על
גבי בד משובץ כהה ,מאירה רישום בסגנון קומיקס של איש ללא
פנים ליד שולחן כתיבה במשרד ,מכוון רוגטקה � ספק לעבר
פוסטרים של מנהיגי ה– RAFאנדריאס באדר ויאן קרל רספה
שתלויים מעל שולחנו ,ספק אל עצמו.
ב– The Nurse and the Hijackersמ– 1977של אלנור אנטין
) ,(Antinסרט אקשן שבו מככבות בובות אצבע ואנימציה דלת
חומר ,מתוארת חטיפת מטוס מנקודת מבט של "אני עליון" �
האחות אלינור .בסופו מתפתחת שיחה בין איש מוסד ישראלי,
חוטף אירופי וחוטף ערבי ,שמוכיחה כי כבר ב– 1977היה ניתן
לעמוד על המלכוד האינהרנטי לזהויות מהפכניות לכאורה ועל
ומשחקי התפקידים שנגזרים מהן.
בפינת הקומה הראשונה מונחת עבודתו של בויס
מ– ,1972דירר ,אני מדריך באופן אישי את באדר+מיינהוף
בדוקומנטה  ,Vמילים שכתובות בשחור על שני שלטים צהובים,
שהמוטות שלהם תקועים בתוך נעלי בית עשויות לבד ומלאות
שומן וגבעולי ורדים יבשים; את המשפט אמר בויס ,בעקבות
תפיסת באדר ומיינהוף לאחר שנתיים של מרדף אחריהם ,לאמן
הפלוקסוס מהמבורג תומס פייטר ) ,(Peiterשהופיע בדמות דירר
במהלך הדוקומנטה .פייטר הכין את השלטים � ללא סוף המשפט
של בויס” ,וזה יביא לרה–סוציאליזציה שלהם“ � והוביל איתם
סיורים למבקרים במהלך הדוקומנטה .לאחר מכן בויס הציב אותם
זיגמר פולקה ,ללא כותרת )ד"ר בון(1978 ,
Sigmar Polke, Untitled (Dr. Bonn), 1978

מרטין קיפנברגר ,ללא כותרת1986 ,
Martin Kippenberger, Untitled, 1986,
Courtesy Nachlass Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Köln

בתוך הנעליים מלאות השומן ,ואת אלה השאיר בחלל ”הארגון
לדמוקרטיה ישירה“ שהפעיל במשך הדוקומנטה.
אצל בויס ,שטבע את המונח "פיסול חברתי" )Sozialen
 3,(Plastikחובר הרצון בדמוקרטיה ישירה לשאיפה להיפטר
ממערכות של ייצוג ,לאשליה שניתן להיפטר מהן או לגבור עליהן.
כמו ה–" ,RAFהבריגדות האדומות" באיטליה או "פעולה ישירה"
בצרפת ,את הרגע הזה הדגישו גם תנועות אוונגרד רדיקליות כמו
הפלוקסוס והאקציוניזם ואמני פרפורמנס ולהקות כמו ת'רובינג
גריסל ,שרצו להשאיר מאחור את המציאות היומיומית על ידי
התמסרות של הסובייקט האמנותי ל"טרנספורמציה" � שחרור
מהתנאים החברתיים כדי להפוך לטאבולה ראסה .אבל החיבור
בין האוונגרד האמנותי )של שנות השבעים בעיקר( ובין אלה
שראו את עצמם כאוונגרד פוליטי נותר כמעט סמוי בתערוכה
ונעדר לחלוטין כממד בעבודות העכשוויות בה.
"אנחנו לא עוסקים בפרשנות" ,הסביר קלאוס ביזנבאך ,שמונה
לאחרונה לאוצר המדיה והקולנוע ב– MoMAבניו–יורק .הוא
רואה בתערוכה פרק נוסף בסדרה " "Mediarealitiesבקונסטוורקה.
היא מבוססת על היפותזה תיאורטית מעט רעועה ,לפיה "דימויים
במדיה מסיחים ואף חוסמים את המבט על העולם" � הנחה
שמזכירה את התשוקה להיפטר מהתיווך ולזנק אל האמיתי
שמתאר גם אלן באדיו ) (Badiouכתכונה העיקרית של המאה
העשרים )בניגוד לפרויקטים האוטופיים של המאה ה– :(19תשוקה

לחוויה בלתי אמצעית של האמיתי ,על האלימות הקיצונית שלו ,שהיא
המחיר לקילוף שכבות המציאות היומיומית המטעות .אבל באופן
פרדוקסלי ,כפי שמציין סלבוי ז'יז'ק במאמרו "אי נוחות בדמוקרטיה"
בקטלוג התערוכה 4,שיאה של התשוקה הזו הוא בספקטקל תיאטרלי �
כפי שהוכיחו ,בין השאר ,מעשי הטרור של ה– .RAFכך ,מעבר להפרדה
המשונה בין הדימוי האמנותי למדיאלי ,החיפוש אחר האמת של
ה– RAFמוביל גם לתערוכה הגדולה בקונסטוורקה.
התערוכה לא ביקשה להיות רק תערוכה היסטורית או סוציולוגית,
אלא לעסוק בדימויים של ה– RAFבתקשורת ובעיבוד שלהם על ידי
האמנות ,אבל נראה שדווקא המחשבה הסוציולוגית וההיסטורית
שמבוטאת בקטלוג התערוכה מבחינה במורכבות שרוב העבודות
בתערוכה לא מתמודדות איתה ,ומציעה קריאה ביקורתית של
המחשבה ,סדר היום והתכנים הפוליטיים של ה–.RAF
במאמר "אנשי ימין משמאל?" בודקת דורותיאה האוזר )(Hauser
את הקשר של ה– RAFלרעיון "העם הגרמני" )" ("Volkשמיוחס בדרך
כלל לימין .אנשי ה– ,RAFשתפסו את אשמת החברה שבה חיו כציווי
מוסרי ,רצו לשחרר את גרמניה מהפשיזם אבל גם לנהל ,Volkskrieg
מלחמת עם ,נגד מה שהם ראו כקולוניאליזם אמריקאי.
לשחרור הפוליטי קודם ,אם כן ,שחרור אחר" :יש לזכות את העם
הגרמני מאשמת הפשיזם ,שכן האנשים באמת לא ידעו מה קורה
במחנות הריכוז" הסבירה אולריקה מיינהוף ב– .1972הצורך לראות את
דור ההורים כקורבן ולמחול לו על אף האשמה מוביל לצורך בסילוק
הקורבן האמיתי של הנאציזם ,והאנטישמיות מופיעה כאן כטעות
משנית של מחשבה נכונה ביסודה" :היהודים זוהו עם העסקים
שלהם; האנטישמיות היתה במהותה אנטי–קפיטליסטית" ,הסבירה
מיינהוף ,ו"עם השמדת שישה מיליון היהודים נרצחה גם הכמיהה
של העם הגרמני לשחרור מהון וניצול"" .פנטזיות אושוויץ" מעצבות
את התבטאויות חברי המחתרת גם בכלא ,ולכך מתייחס הסוציולוג
כריסטיאן שניידר במאמרו "בין המתים" .מן הכלא מתייחסת גודרון
אנסלין להבדל בין מתקן מוות למתקן בידוד כהבדל בין אושוויץ
לבוכנוואלד" :זה פשוט ,מבווכנוואלד שרדו יותר מאשר מאושוויץ,
ואיך שאנחנו מוחזקים כאן נותר רק לתהות מתי יחסלו אותנו".
הניסיון הנואש של הסובייקט המהפכני להתגבר על הפשיזם ,שבתוך
כך מחלחל כמטריקס להתנהגותו שלו ,כמעט לא מופיע בתערוכה.
בעבודה יחידה של לוץ דאמבק ) ,(Dammbeckניבלונגן ,דיוקנאות
של לוחמי ה– RAFמתמזגים עם פניהם הניאו–קלאסיים ,הקיטשיים,
של פסלי ארנו ברקר ) ,(Brekerהפסל החשוב ביותר בתקופת הרייך
השלישי .הטרור בעיני דאמבק הוא "גירוי האורגניזם במובן הקליני,
באמצעות זיהום" � מעין חיסון לחברה ולדמוקרטיה המערב גרמנית.
1

2

3

4

בקונסטוורקה הוצגה גם התערוכה "טריטוריות" )פברואר–ספטמבר  ,(2003שהחלה
את דרכה כפרויקט "הפוליטיקה של הארכיטקטורה הישראלית" ,שהיה אמור
לייצג את ישראל בכנס הארכיטקטים הבינלאומי בברלין ב– 2002והתגלגלה דרך
קונסטוורקה לתערוכה "שטחים ,חי" שנערכה בישראל לפני כמה חודשים.
בעקבות התגובה הציבורית הקשה לנושא התערוכה ובתגובה להגבלת תנאי
המימון של התערוכה החזיר הקונסטוורקה את הכסף לקרן הממשלתית שהיתה
אמורה לתמוך בו ,והשיג חלק גדול מהתקציב במכירה פומבית באי–ביי של עבודות
שתרמו אמנים כגון מרינה אברמוביץ' ,דאג אייטקן ,דינוס וג'ייק צ'פמן ,תומס
דימאנד ,אנדריאס גורסקי ,אוגו רונדינונה ולורנס ווינר.
בויס התנגד נחרצות לתנועת הסטודנטים של  ,'68ובפרט לטרוריסטים הסטודנטים,
מאחר שראה בכל אידיאולוגיה מרכיב כוחני היררכי .לכן גם חשב שבאדר ומיינהוף
טעו בבחירת מרחב הפעולה שלהם.
Slavoj Zizek, "Das Unbehagen in der Demokratie", in Zur Vorstellung des
terrrors: Die RAF Ausstellung, Vol. II, Steidl/KW, Berlin, 2005, p. 197.

אולריך גוטמאייר ,עורך כתב העת "תרבות ואמנויות" וכותב על פוליטיקה
היסטורית ותרבות .חי ועובד בברלין.
חמוטל שטרנגסט ,אמנית בתחום הצילום והקולנוע ,בוגרת תואר שני
באמנות באוניברסיטה לאמנות בברלין ,המכון לקולנוע .פרסמה טקסטים
בכתבי העת  ,Texte zur Kunst, de:bugועוד .חיה ועובדת בברלין.

למעלה :תומאס רוף1991 ,Zeitungsfoto 151�158 ,
למטה :הנס–פטר פלדמן ,מתוך :המתים1998 ,
Above: Thomas Ruﬀ, Zeitungsfoto 151-158, 1991, courtesy Johnen + Schöttle,
Köln; below: Hans–Peter Feldmann, from Die Toten, 1998,
© Hans–Peter Feldmann, VG Bildkunst
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"אפריקה"
נעמי סימן–טוב

מלמעלה :שרית שני חי ,נער על החוף; עמנואל ,לאגוס ,ניגריה,
 ;1993אפריקה ,מראה הצבה ,גלריה החווה ,חולון2005 ,
From above: Sarit Shani Hay, Boy at the Beach ; Imanuel,
Lagos, Nigeria, 1993; Africa, installation view, Hachava Gallery,
Holon, 2005

שרית שני חי" ,אפריקה" גלריה החווה ,חולון ,אוצר :אריה ברקוביץ'
) 11בינואר �  19בפברואר (2005

על שטיח שחור ובמות לבנות שרית שני חי מפעילה תיאטרון.
הדמויות הדומיננטיות הן הילד )הנמען של העיצוב( והקוף,
אבל גם אפריקה והמודרניזם נהפכים כאן לדימויים בדרמה
של מוות יפה ,מפתה.
שרית שני חי מאתגרת את דפוסי החשיבה על עיצוב ובמיוחד היא
חורגת )באופן כמעט טרנסגרסיבי( מהסכימות הצפויות והמוכרות
של מה שנקרא עיצוב לילדים � כלומר ,האופן שבו התרבות מייצרת
וממשטרת את עולם הילד ,במיוחד בספירה הדומסטית ,הביתית,
התחום שבו ממוקמים נשים וילדים .כך ,במקום צבעים פסטליים,
בהירים ומתקתקים ,ורודים ותכלכלים ,היא מציעה בתערוכה שלה
רהיטים ,חפצים ובובות בשלושה צבעים עזים ואינטנסיביים :אדום,
שחור ולבן .הבובות שלה ממולאות בחומר רך ,אבל הן לא כל כך
תמימות .שני חי חורגת באופן כמעט פלילי מהגבולות שבתוכם
הציבה התרבות את הילד .הבובות שלה שחורות ,עשויות מפלסטיק
)ויניל( שחור ומבריק ,בובות של קופים שבין רגליהם מידלדל איבר
מין לא קטן ,פורע את הטקסטורה החלקה והמבריקה; שני חי מממשת
את המיתוס )או הפנטזיה( של השחור החייתי .בובה שחורה אחרת,
נשית ,סרט אדום גדול לראשה ,לובשת שמלה אדומה ,פושקת את
רגליה ומחייכת .בובות לא מחייכות בדרך כלל .היא גם שולחת מבט
הלאה ,אל מעבר לצופה ,למקום אחר ,כאילו מסתכלת מעבר לגבו:
מבט מפתה ,אולי תמה ושואל.
העיצוב של שני חי נקי ומוקפד עד כדי אכזריות וכאב .מצד אחד,
החשיבה שלה תמיד פונקציונלית :היא מעצבת שק שינה לילדים,

מיטת רפסודה ,חוצץ נייד לספרים בצורת קוף מגולף בעץ ,בובות
משחק שונות ,מחיצה .מצד אחר ,נדמה שהעיצוב פרוורטי לחלוטין.
הפרוורסיה שלו היא הפנטזיה על מודרניזם רציונלי ובהיר לכאורה,
שעושה סדר בעולם ,נקי ומדחיק .הוא מדחיק את הלכלוך ,את
עקבות המגע הפיזי ,שאריות של הטראומה ,את הכיליון ,את הזמן,
מכחיש את האפשרות של המוות; מודרניזם ששואף לצעירות נצחית.
הצבע השחור הדומיננטי בתערוכה ,האופקיות שלה ,ערימת הבובות
המגובבות ומושלכות זו על זו כמו פגרים בקבר אחים ,הצורות הסגורות,
השקט � כל אלה מנכיחים בעוצמה את הנושא השני שאסור לדבר
עליו בבית ,ובמיוחד בחדר הילדים :המוות.
ועוד לא דיברנו על אפריקה .אפריקה כמטאפורה .בלי לעסוק באופן
שבלוני בפוליטיקה של הייצוגים ,שני חי פשוט מניחה את הדברים :זו
אפריקה שלה ,שבתוכה .זה הסיפור שלה עם אפריקה ,סיפור שיש לו
גם ממדים אוטוביוגרפיים .הוא גם סוג של נרטיב מומצא על ראשוניות
וארכאיות לכאורה פראיות ,לא נגועות ,על חיבור ישיר לטבע מאגי:
לוויתן ,סירה ,קופים ,בובות וודו .אפריקה היא עוד פיגורה אבודה,
כמו הפיגורה של הילד ששני חי מתעסקת איתה .אבל זהו גם סיפור
של קטסטרופה :ניצול ,נטישה ,דחיקה והשתקה .שני חי שבה ומעלה
אותו אל פני השטח ,מכניסה אותו אל תוך הבית ,אל תוך החדר ,אל
המיטה.
מקורות ההשראה שלה רבים ואופוזיציוניים :השאיפה לטוטליות
של האר–דקו ,שביקש לעצב נראות של עולם אחדותי ומושלם ולא
הניח אפילו מאפרה שאינה מסוגננת ומעוצבת; ניקיון צורני מודרניסטי,
ראשוני ,אפשר לומר באוהאוסי; השפעות של אמני פופ–ארט שעבדו
עם ויניל )באופנים שונים( ,כמו קלאס אולדנבורג; העיסוק הלא תמים
בבובה ובגוף של אמנים כמו מייק קלי בשנות התשעים .ב"אפריקה",
שני חי מכניסה את העיצוב להיסטוריה של הפעילות האנושית.
היא מפעילה מארג מורכב של יחסים בין צורות מוכנות ,דימויים,
טקסטורות ,סיפורים ,מקומות ,ומשמרת בעיצוב שלה מסורות עממיות
של ייצור ביתי ,של תבונת כפיים .לצד בובות הוויניל היא מציגה חפצי
רדי–מייד ,שנקנו בשוק הפשפשים אבל דווקא לא נראים כאלה .שני חי
נותנת להם חיים חדשים.
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פמלה לוי1949�2004 ,
השעה היתה שמונה בערב דצמבר בבית העלמין גבעת שאול בירושלים,

פמלה היתה אמנית שהערכתי ,אמריקאית כמוני ,שותפה לנשק במאבק

כשהתכנסנו ,קומץ מכריה ומוקיריה של פמלה ,על מנת ללוות אותה

הפמיניסטי ,אבל בעיקר היתה חברה שלי .היא אהבה הרבה דברים:

בדרכה האחרונה .החשכה ,מוארת באורם הקלוש של פנסים ,השרתה

ציירים ,ספרים ,שירה ,חיות ,פרחים ,בישול ביתי ,עקבים גבוהים .היא

נופך סוריאליסטי על המעמד העצוב.
פמלה הופיעה במשרדי לפני כארבע שנים וביקשה להיות מיוצגת

אהבה לצייר ,לרקוד .היא אהבה את הגוף .יותר מכל אהבה את הילדים
שלה ,שבעיניה ידעו לחיות.

על ידי הגלריה .הסכמתי מיד ,בהכירי את העוצמה והאיכות הנפלאה

פמלה ידעה להיות אמנית .כציירת ,היא היתה אמיצה .היא ראתה

של עבודותיה .תקופת הכרותי אתה היתה קצרת ימים ,אך הצטיינה

והעזה לצייר דברים אמיתיים ,אנשים ומקומות שהיו חבויים לנגד

בעומק רגשי .במהלך השנים ניהלנו שיחות ארוכות ,וגילינו הרבה מן

עינינו עד שהיא הגיעה .פמלה קראה תיגר על תרבות שאין בה מסורת

המשותף בינינו ,מבחינה נפשית ,רגשית ואף רפואית .נקשרה בינינו

של חמלה לאחר .היא ייצגה באופן ריאליסטי דברים שאף אחד בישראל

ידידות אמיצה ,שחרגה ממערכת היחסים הרגילה בין אמן לסוכנו .פמלה

לא צייר לפניה :החיילים המתים ,האוכלוסייה המעורבת ,נופי הבנייה/

חדרה עמוק ללבי כשיצרה עבורי שתי עבודות מחווה מרגשות במיוחד:

ההרס ,מציאות הלונה–פרק המסויטת ,העור השרוף ,תיבת נוח ,גן העדן

האחת היתה ציור מצבת אמי ז"ל ,כפי שנראתה ביום הזיכרון החמישים

האבוד .הפנים שלנו .פמלה הגיעה לכאן ממקום אחר ,ומבחינות רבות

למותה ,והשנייה � ציור נפלא של כלבי האהוב ,ראוול .תמונה זו גילתה

הרגישה אאוטסיידרית כל חייה .אבל למעשה ,היא נמצאת עמוק בתוך

לי פן שלה שלא הכרתי ,אהבת הטבע ובעלי החיים ,ולמעשה הולידה

התרבות והחיים שלנו.

את תערוכתה השנייה ,שהתמקדה בציורי בעלי חיים � תערוכה שופעת
שמחת–חיים ,יופי וחיוּת מתפרצת כפי שלא נראו מעולם בעבודותיה.
רבות דובר בשבחם של ציורי השמן של פמלה .מעטים ידעו כי היתה
אחד האמנים הראשונים והיחידים בארץ שהבינו ,יצרו ולימדו את אמנות

מתוך שיר שכתבתי לתערוכה האחרונה שלי )פמלה לא היתה מתנגדת.
היינו מצטטות את עצמנו כל הזמן( :אני אוהבת את נלסון מנדלה ודזמונד
טוטו  /איזיס ואוזיריס  /פמלה ופסח  /עבודה ושינה.
פמלה ,עבדת נהדר .שינה נעימה.

ההדפס ,מדיום חשוב ומעניין שאינו זוכה בארצנו להכרה ולהערכה שהוא
ראוי להן .חלק ניכר מעבודות השמן הידועות שלה צוירו על רקע הדפסי

ג'ניפר בר–לב )מתוך דברים שנאמרו בהלוויה(

פמלה לוי ,עירומים בחוף תל–אביב  ,2000 ,2שמן על בד? 120×80 ,ס"מ
Pamela Levy, Nudes on the Tel Aviv Beach II, 2000, oil on linen, 80x120 cm.

עץ ומשי על בד ,הדפסים שנדמים כעולם רפאים מטושטש של זיכרונות
וחלומות רחוקים ,חלקו חבוי וחלקו גלוי מתחת לשכבת צבעי השמן,
מעניקים להן רובד נוסף של משמעות .בזכות מומחיות ייחודית זו פעלה
פמלה רבות דווקא בגרמניה ,שם הרבתה ללמד בסדנאות אמן ואף הציגה
מספר תערוכות של הדפסיה ,שכן בארצות דוברות הגרמנית הדפס העץ
הוא מדיום אמנותי נחשב ומוערך .בארץ לימדה פמלה שיעורים בסדנת

ב– 11באפריל תיפתח בגלריה אנטיאה בירושלים תערוכת מחווה לפמלה
לוי" ,תודה לך פמלה" ,שבה יוצגו ,בנוסף לעבודה שלה עצמה ,עבודות
של ג'ניפר בר–לב ,נעמי בריקמן ,נורית דוד ,לינדה זיסקוויט ,נעמי טנהאוזר,
דינה כהנא–גלר ,מרילו לוין ,ריטה מנדס–פלור ,ונעמי סימן טוב.

ההדפס הירושלמית ,אך שפתה הזרה עמדה לה לרועץ" .לסטודנטים
הישראלים אין חשק ללמוד באנגלית ,ואני עצלנית מכדי ללמד בעברית",
ענתה כששאלתי אותה איך יתכן שאינה מלמדת בפורומים רחבים יותר.
כמה חבל.
בעבודותיה הרבתה פמלה לעסוק בצדדים אפלים של הקיום האנושי.
תוך יצירת מתח רב–רבדים בין פניו האסתטיים של ציור נאמן למסורת
הייצוג הפיגורטיבי לבין תכניו הקשים ,הוציאה תחת מכחולה יצירות
שהעזו לגעת באומץ רב בנושאים שנויים במחלוקת ,כגון אלימות הסכסוך
הישראלי–פלסטיני ,ארוטיקה חד–מינית ,אונס ופדופיליה ,יצירות שעוררו
לא אחת בצופיהן תחושות עזות של אי נוחות .בשנותיה האחרונות ידעה
פמלה תהפוכות ומשברים לא קלים בחייה הפרטיים ,ועם זאת ,דומה
שמשהו מתחושת האיום ומהמתח האצור ,שאפיינו כל כך את עבודותיה
המוכרות ,השתחרר � ודווקא לאחרונה ניכרה בציוריה תחושה של רוגע,
נינוחות ואהבת חיים.
רוני פורר
פמלה לוי ,1991 ,צילום :ליסה פלסקו
Pamela Levy, 1991, photograph: Lisa Pleskow
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