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בחודשים האחרונים ,יותר מאי פעם בעבר ,מציגים כמה אמנים מישראל
במקומות מפתח בזירת האמנות העכשווית הבינלאומית .הם לא מתויגים
שם כאמנים ישראלים אלא כאמנים ילידי ישראל ,או כאמנים שעובדים
בישראל .הם לא הגיעו למקומות ראויים אלה בעקבות תערוכה ישראלית
שרוח סוכנותית נושבת ממנה .לא רגשות אשם שמקורם בשואה ,לא תמיכה
במאבק הישראלי נגד הטרור וגם לא נטילת חלק בסחר הזהויות והטראומות
ששוטף אזורים מסוימים בסצינת האמנות הבינלאומית הם הגורמים לגל
הנוכחי של אמנים מישראל באותם מוזיאונים ,גלריות וחללים ציבוריים.
גם אם יש אוצרים וגלריסטים בעלי השפעה שמגלים עניין מסוים באמנים
ישראלים ,והם מגיעים לישראל יותר מבעבר ,לא מומלץ להסיק מכך
שישראל היא השם החם בסצינה העולמית .צירוף נסיבות ,שבחלקו נובע
מתהליך איטי שאורכו כחמש שנים ,מאפשר לאמנים לזנוח את בורסת
האמנות בישראל ולצאת מגבולות המדינה .חלק מהאמנים הישראלים
שניצבים ,במידה זו או אחרת ,על הבמה הבינלאומית הם בעלי נוכחות
מתמשכת שאינה תלויה בגל הנוכחי ,ועם זאת ,במונחים של שדה האמנות
בישראל ושל השדה הבינלאומי ,אפשר לסמן עכשיו את מה שנראה
כהתחלה של תהליך לא הפיך :קשר ישיר בין אמנים שמקור הפעילות
שלהם בישראל לבין ההתרחשות האמנותית הבינלאומית המערבית .זהו
רגע של הצלבה בין הרגישות או אופני המבט של העבודות האלה לבין
הרלוונטיות שלהם לרגישויות עכשוויות בהתרחשות הבינלאומית; העבודות
של האמנים האלה ,שברובם אינם אמני מופשט או אמנים של עיסוקים
פורמליים ,כרוכות בהמרה של עוצמה ושל אינטנסיביות ,או של אספקט אחר
של המקום ≠ ישראל ,תל–אביב ≠ בלי ליפול לשיווק של פולקלור או של
הכללה אוניברסלית.
מדובר אם כן במצב חדש ,שבו לא מעט אמנים מישראל ,בעיקר
מתל–אביב ,מציגים לבדם באתרים משפיעים וקובעי טעם בשוק האמנות
העכשווית הבינלאומי :מוזיאונים ,חללים ציבוריים וגלריות חשובות
בניו–יורק ,לונדון ,ציריך ,ברלין )הערים החזקות ,כל אחת מסיבותיה היא,
בתרשים הזרימה של שוק האמנות הבינלאומי(.
כדאי עכשיו לעשות סדר בנושא ההצלחה הבינלאומית ,לא מתוך
פסינציה גיא–פינסית ,לא מתוך תפיסה שזאת חשובה כשלעצמה ,ולא מתוך
מחשבה שמדד השוק הוא המדד הקובע )לא פעם הוא סמן של אמנות
חלשה( .אלא שאם מקבלים את העובדה שהצלחה בינלאומית הפכה זה כבר
לעניין להתהדר בו ,יש לפחות להבין את הפרמטרים הריאליים שמרכיבים
הצלחה בשוק האמנות הבינלאומי ,ולא ללכת שבי אחר עיתונאים שידיעתם
באמנות מסתכמת בפוסטר של קית' הרינג ,או אחר גלריסטים ומוזיאונים
בעלי עניין ,שמבחינתם כל אמן ישראלי שמציג בניו–יורק או בלונדון הוא
"סיפור הצלחה" .הרשימה הבאה כוללת ,אם כך ,אחוז גבוה של האמנים,
שבזהירות ייקראו ישראלים ,שכורטסו בחודשים האחרונים )בינתיים ברמה
של תצוגה בלבד ,לא של השתלבות טבעית בדיון תיאורטי או דיון ממפה(
בכרטסת הבינלאומית והשתלבו בחללי החשק ,בעיקר גלריות ,של שוק
האמנות העכשווית הבינלאומי ומגמותיו.
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בברלין ננעלה ב– 27באוגוסט תערוכת היחיד השנייה של יהודית סספורטס

בגיליון זה( .את התערוכה של מרומי חנכה רוברטה סמית' ,מבקרת האמנות

בלונדון ,כשנה לאחר שננעלה התערוכה "ציור  "2004בגלריה ויקטוריה

בגלריה  ,Eigen + Artשבה הציגה עבודות רישום מהסוג שמאפיין אותה:

של ה"ניו–יורק טיימס" ,בציינה מעל דפי העיתון את האלמנט הפגאני המבטיח

מירו ,שם הציג אבנר בן–גל לצדם של ציירים צעירים מאירופה וניו–יורק,

עלוות מונוטוניות שמחזיקות פרץ במצב מרוסן .לפי הגלריה ,מחירי העבודות

בפאזה הנוכחית של עבודתו .מנגד ,כותבת סמית' בנימה פטרונית–משהו,

ננעלה תערוכת היחיד של בן–גל בגלריה  .Sadie Coles HQכמו ויקטוריה

נעים בין  8,000ל– 16,000יורו .גלריה אייגן אנד ארט ,עם שלוחות בברלין

"הגיוון הפיסולי של מרומי ,עם הגישה שלו לווידיאו ,גישה של גזור–והדבק,

מירו ,גם קולס היא אחת הגלריסטיות החזקות והמשפיעות בזירה הלונדונית

זקוקים למיקוד".

והבינלאומית .קולס ,אשתו הטרייה של יורגן טלר ונערת מסיבות פרועה בעבר,

ובלייפציג ,היא אחת הגלריות החשובות בסיווג של זרם הציור המזרח–גרמני
החדש ,שבסיסו בערים כדרזדן ולייפציג )ר' "סטודיו"  .(161עבור המעגל הפנימי
של שוק האמנות הבינלאומי ,הציור הזה כבר אינו לחמנייה טרייה כל כך,

www.harrislieberman.com

אבל הוא עדיין סחורה מבוקשת מאוד .בין אמני הגלריה אפשר למצוא את

עובדת עם האמנים האמריקאים ריצ'רד פרינס ,ג'ון קארין ) ,(Currinריימונד
פטיבון ,אליזבת פייטון ,ועם עוד כמה צעירים מלוס אנג'לס .בקיאותה של
קולס בהסתעפויותיה של הזירה האמריקאית היתה כנראה גם בין הסיבות

נאו ראוש ,ובאגף הצעירים שלה נמצאים מרטין אדר ) (Ederומתיאס ויישר

גיא בן–נר סיים את המסלול לתואר שני של אוניברסיטת קולומביה )שנה

לבחירתה כיועצת של אוסף הדויטשה–בנק .קולס ,שמייצגת מעכשיו את

) .(Weischerסספורטס הגיעה לברלין לאחר שקיבלה את פרס הקרן למצוינות,

לפני מרומי( וזכה במלגת ה– DAADהמבטיחה בברלין ,לאחר שזכה לביקורות

בן–גל ,נוטה לקו מושגי דק ולמה שאפשר לקרוא פופ מאופק .בין האמנים

שחרטה על דגלה את השיווק כערך מרכזי באמנות ובתרבות.

מחמיאות ביותר על תערוכתו בביתן הישראלי בביאנלה בוונציה בעיתונים

הבינלאומיים ברשימת אמני הגלריה מופיעים חטיפים כאורס פישר )ר'

כמו "הוושינגטון פוסט" ו–" ."Modern Painterהביקורות אמנם קישרו בין

"סטודיו"  ,(154וילהלם ססנל הפולני ,ג'ים למבי ) ,Lambieאחד המועמדים

מודל ה"עשה זאת בעצמך" שהציג בן–נר בביתן לבין החלוציות הציונית

לפרס טרנר השנה( ,גרגור שניידר ואנגוס פיירהסט ,ניצן מאוחר של ה–.yBa

בארץ–ישראל ,אבל לא החטיאו את הקשר שבין מודל זה לתרבות הצריכה

הציור החדש של בן–גל מפיק תמונות של הזיה וחלום ,עם עניין מיוחד בזמן

שלוש שנים לאחר שנסעה ללמוד ב– Ateliers Stichtingבאמסטרדם ,פגשה

הגלובלית .ביקורות אלו מצטרפות לביקורות משבחות לא פחות שקיבל בן–נר

ובסופיות .ההליך האופרטיבי שמעמיד הציור שלו מאכלס בתוכו כיוונים

קרן ציטר את ביאטריס רף ) ,(Rufמנהלת הקונסטהאלה בציריך ,אחד מחללי

בעקבות הקרנת סרטו "ילד פרא" ב– MoMAובעקבות השתתפותו בתערוכת

מתנגשים :מחוות כבדות ותנועות גמישות.

התצוגה החשובים לאמנות בינלאומית ומקומית בשווייץ ,וקיבלה ממנה

הצעירים " "Greater New Yorkב– .PS1בן–נר הוא אמן של גלריה פוסטמסטרס,

הצעה לתערוכת יחיד .הקונסטהאלה בציריך אירח בשנים האחרונות

שמייצגת גם את הישראלים החיים בניו–יורק תרצה אבן ,עידו שטרן ועומר

תערוכות יחיד של אמנים בינלאומיים רבים ,ביניהם כאלה שהוצגו רגעים

פאסט ,ולמרות העובדה שעוד לא שדרג את עצמו לגלריה חשובה יותר

אחדים לפני פריצתם למרכז הזירה הבינלאומית :פייר וויג ,ריצ'רד פיליפס,

במונחי השוק הבינלאומי ,כדאי לצפות לעליית מחירים בשנים הקרובות.

אורי צייג הוזמן להשתתף בתערוכה קבוצתית חדשה במוזיאון מרטין–

דארן אלמונד ,נאו ראוש ,ריצ'רד פרינס ,אמני הווידיאו הבריטים הצעירים

בן–נר עתיד להציג במרץ  2007בגלריה החדשה שפותח בקלישר סרג'יו

גרופיוס–באו בברלין ,שמבקשת לעמוד על "הקשר בין אמנות וכדורגל" ולחלץ

אוליבר פיין ) (Payneוניק רלף ) ,(Relphואמנים נוספים שלא נכנסו למאגר

אדלשטיין ,מי שגם אצר את תערוכתו של בן–נר בוונציה.

את האופן שבו "כדורגל יכול לשמש כאמצעי שבעזרתו ניתן להתערות

http://www.eigen-art.com

המפורסמים הצעירים באירופה .ציטר ,אחרי תערוכת יחיד בפרנקפורטר
קונסבריין ,הציגה בקונסטהאלה תערוכת וידיאו ביולי השנה ,מיד לאחר

http://www.daad-berlin.de

www.sadiecoles.com

באזורים אחרים של החיים" .ההזמנה להשתתף בתערוכה ,שתיערך כמה
חודשים לפני פתיחת משחקי המונדיאל ,הגיעה מהראלד זימן ,אחד האוצרים

תערוכה של שרה לוקאס .בסרטיה מנסחת ציטר מבע ביקורתי ≠ שראוי לבחון

האירופים החשובים מאז התערוכה ""When Attitudes Become Forms

מחדש את האפקטיביות והרעננות הביקורתית שלו ≠ שמאגד בתוכו את

שאצר ב– 1969בקונסטהאלה בברן ומי שהציג את בויס לאמריקה .עם מותו

"הקומי ,הגרוטסקי והטראגי" ,כפי שנכתב בדף התערוכה ,ומשמש "לפירוק

של זימן השנה נבחרה אוצרת מחליפה ,דורותיאה שטראוס ,וסוכמה רשימת

תבניות נרטיביות מסורתיות" .הווידיאו של ציטר" ,שמופק בדרך כלל בדרך

אמנים רצופה בשמות מוכרים :אמנים מיתולוגיים כמרטין קיפנברגר ,ולצדם

פשוטה וזולה ,מחקה ז'אנר דוקומנטרי ,מצטט קלישאות שנלקחו מתרבות

אמנים בשר ודם כג'ונתן מונק ,אנרי סאלה ,פול פייפר ואנדריאס גורסקי .צייג

פופולרית ,קולנוע ,מוזיקת פופ וספרות טראש ,ומערבל אותן לתוך עולם

פועל בשדה האמנות הבינלאומי מאמצע שנות התשעים ,במסלול ייחודי

בדיוני שבמסגרתו נבחנת יכולתנו לאחוז בדברים" .במגזין  Friezeהלונדוני,

ואינטנסיבי שמשתרע מהביאנלה בוונציה  ≠ 1997תצוגה משותפת בביתן

שמוכר בעיקר בזכות יריד האמנות שלו ,צוינה הנאיביות הכובשת בסרטיה

הלאומי הצרפתי לצד פאבריס איבר )שמתעתד להציג תערוכת יחיד במוזיאון

של ציטר והציפייה להתבגרותה .תערוכת היחיד האחרונה של ציטר בישראל

הרצליה( ≠ ועובר דרך תערוכות ,פרסים ופרויקטים מיוחדים במוזיאונים

היתה ב– ,2001בגלריה רוזנפלד.

וגלריות באירופה ובארצות–הברית ,כולל תערוכות רטרוספקטיביות ב–"Artist
 "Spaceבניו–יורק ובמוזיאון לאמנות מודרנית בציריך.

www.kunsthallezurich.ch

www.gropiusbau.de
לאחר שסיים תואר שני באוניברסיטת קולומביה ,הציג לאחרונה אוהד מרומי
את התערוכה "קיקלופ מס'  ,"2התערוכה הראשונה בגלריה החדשה האריס

בפתח חלל תערוכת הרכישות האחרונה של מוזיאון מומה בניו–יורק )New

ליברמן ,שהתמקמה אוף–צ'לסי ,אזור שהפך לשוק הבשר של האמנות הניו–

 ,Work/New Acquisitionsננעלה בסוף ספטמבר( הוצגה העבודה של ברי

יורקית .הוא גם מציג בתערוכה " "Uncertain States of Americaבאוסלו,
שאצרו האנס אולריך אובריסט ודניאל בירנבאום .מרומי פועל על הציר שבין
ניסיוניות לבין מניירה של ניסיוניות ,בין פרפורמנס–וידיאו לבין תיאטרון ,עם
עניין מיוחד במיניות קרוס–אובר על גבול הסליז )ר' שרי כראל על התערוכה
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מימין :יהודית סספורטס ,מראה הצבה מתוך מטע הרימונים;2005 ,
משמאל :קרן ציטר ,21.5.2004 ,וידיאו 6 ,דקות
;Right: Yehudit Sasportas, installation view of The Pomegranate Orchard, 2005
Left: Keren Cytter, 21 May 2004, video, 6 min

פרידלנדר" ,מבול" ,שנרכשה בהמלצת אוצר הצילום הבכיר של המומה ,פיטר
גלאסי" .מבול" היא עבודת צילום מעובד–דיגיטלית גדולה ,כמו–פנורמית,
שמראה ,לכאורה בצילום חטף ,קבוצת ילדים שמסתתרים מגשם שוטף
ברחבת הכניסה למוזיאון צה"ל ,ושלמעשה הורכבה ממאות צילומים שצולמו
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משה ניניו )ר' עמ'  (46מציג בפריס בתערוכה " ,"Leçon Zéroשחנכה את החלל

קרוב לשוליו של בסיס של כן מברזל .העבודה של השניים הציגה את עניינם

החדש של גלריה שנטל קרוזל ,שמייצגת אותו בתשע השנים האחרונות.

המשותף בנוסחים מעודכנים של פיסול מודרני מוקדם .אפשר למצוא בפסל

שנטל קרוזל ,אחת הגלריות האירופיות היותר מעניינות והיותר רדיקליות,

הזה ≠ גוש חימר שפוצל לשני פרופילים ,תוּבנת ונוצק בברונזה ≠ השפעות

מציעה זן ייחודי לה של רב–לאומיות חדשה ,פוליטית אבל לא פחות מזה

שמקורן במנעד הפיסולי שנמתח מרודן ,דרך מדארדו רוסו ,ועד ניסיונות

פואטית ,כהכרעה תרבותית ונפשית שתופסת מרחק מ"בינלאומיות" בנוסחתה

הפיסול של מאטיס.

הניו–יורקית .קו זה של הגלריה הותנה במידה רבה על ידי דגם השיטוט של
זיגמר פולקה ,אמן הגלריה ,בין מרכז )גרמניה ,אירופה( לפריפריה )אפגניסטן,

עבודה של הצלמת הצעירה קרן אסף ,מעין גרסה רומנטית לצילום "האזרח"

דרך המשי( ,דרך אסתטיקות של גבוליות ושל "מעבר" שמאפיינות רבים מאמני

של ג'ף וול ,נבחרה להופיע על שער הספר "50 Photographers of the

הגלריה ,בעבר ובהווה ≠ ביניהם וולפגנג לייב ,סופי קאל ,מונא חאטום,

 "Tomorrow Generationועל שער אחד הגליונות האחרונים של המגזין

אבשלום ,גבריאל אורוזקו ,תומאס הירשהורן )שגליון "אוקטובר" האחרון

האמריקאי .ArtReview

מוקדש לעבודתו( ,אנרי סאלה ,רירקריט טיראוואניז'ה ,דארן אלמונד ופיקריט
איטאי .בתערוכה ,שפורשת את ההיסטוריה של הגלריה ,על גלגוליה ב–25
השנים האחרונות ,מוצגת אחת העבודות מתוך "ניסיונות מגדל" ,מחזור
עבודות שהוצג לראשונה ,כקבוצה ,בדוקומנטה .9

www.crousel.com

http://www.art-review.com
בגליונות "סטודיו" הקרובים :על נחום טבת ,בעקבות תערוכת יחיד גדולה
ב– ,le Quartierהמרכז לאמנות עכשווית קמפר בצרפת ,ולקראת תערוכה
סמי–רטרוספקטיבית מקיפה שתאצור שרית שפירא במוזיאון ישראל; על
מיכל רובנר ,שמיוצגת על ידי גלריה  Pace Wildensteinבניו–יורק וממשיכה
בבדיקת המצב האנושי ≠ ·כיווני עבודה שדורשים דיון ביקורתי נפרד
)מסלול של אמנות בעלת אספירציות אוניברסליות ,שמתעלמת מהעובדה
שאלה כבר נכתשו בפקולטות למדעי החברה לפני שנים(; תמי בן–תור,

במהלך חורף שלם מחלון ביתו .פרידלנדר )שתערוכת יחיד גדולה שלו הוצגה

שעומדת להציג תערוכת יחיד בגלריה  LFLבניו–יורק; שרון יערי ,שמיוצג על

הקיץ במסגרת האירוע השנתי "מפגשי צילום" בארל ,צרפת ,שבו נכללו גם

ידי גלריה ליסון בלונדון; מירי סגל ,שהציגה לפני כשנה וחצי תערוכת יחיד

תערוכות של מיכל היימן ודוד טרטקובר( ,הוא אולי הצלם של "תל–אביב"

באותה גלריה; נירה פרג בעבודת וידיאו בתערוכה קבוצתית ב– ;PS1יעל

המעניין ביותר של שלושת העשורים האחרונים .מתוך מסורת של צילום

ברתנא ועומר פאסט ,שלא גרים בישראל בשנים האחרונות; קרן רוסו אחרי

רחוב שבמסגרתה פעל בשנות השמונים ≠ התמקמות של עד משוטט במרחב

תערוכת יחיד בקרן דלפינה בלונדון ,ועוד.

הדמוקרטי ≠ הוא פנה בהדרגה לצילום מורכב שנע בין התיעודי לאלגורי,

אימפריה ,יש למה לצפות
בחודשים האחרונים הגיעו לישראל לא מעט אוצרים בינלאומיים ,רובם
מאירופה ,בעלי עמדה בזירת האמנות הבינלאומית ,ברוב המקרים עמדה
אחרת ,רחוקה מאותו ענף של הזירה שפועל בצמידות לשוק האמנות
הבינלאומי )פירוט בגליון "סטודיו" הקרוב( .נראה שאחד מרגעי השיא של
המגמה הזו כאן יהיה אירוע שייערך בתאריכים  4≠6בדצמבר בתל–אביב
ובירושלים .באוניברסיטת תל–אביב יתקיים הכנס "האקט האוצרותי
העכשווי ≠ היבטים אפיסטמיים ,פוליטיים ואסתטיים"; את הכנס יזמו בוריס
גרויס ומכון גתה בשיתוף מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים
והרעיונות ,והתוכנית גובשה על ידי גרויס ועדי אופיר .לכנס יגיעו אוצרים
בסדר גודל של רוגר מ .בורגל ,אוצר דוקומנטה ) 12ר' ראיון בגיליון זה(,
האנס אולריך אובריסט ,וקתרין דויד )שביקרה לא מזמן בישראל( .היום
הראשון ייפתח בהרצאות פתיחה של בוריס גרויס ועירית רוגוף על "הפעולה
האוצרותית :שתי פרספקטיבות תיאורטיות" ,ובהמשך ירצו גם רות נואק
)שתשתתף באצירת הדוקומנטה עם בורגל ,בן–זוגה( אנטון וידוקלה )אמן,

צילום שמחלץ מתוך השטף הסתמי משמעויות ,שנחשפות רק בתהליך פירוק

ממייסדי  e-ﬂuxואוצר מניפסטה  ,6שהשתתף לא מזמן עם גרויס באירוע

והרכבה מחדש של המציאות )ר' "סטודיו"  .(152העניין שהצילום של פרידלנדר

דומה בגוגנהיים( ,אריאלה אזולאי ,וואסיף קורטון )אחד מאוצרי הביאנלה

מעורר במקומות שונים בעולם כרגע נעוצה בעדכון שהוא עושה ,בתנאי

האחרונה באיסטנבול ואורח ותיק של התוכנית לתואר שני בבצלאל( ,צבי

השוליים של המערב ,למושג–המפתח הקרטייה–ברסוני" ,הרגע המכריע" ≠

אפרת ומאירה קובלסקי )שידברו על אוצרות וארכיטקטורה( ,שרון רוטברד

ביחס לטכנולוגיה הדיגיטלית וכהמשך לעבודותיהם של אנדריאס גורסקי וג'ף

ועוד .אופיר וגרויס ינעלו את היום השני של הכנס בהערות סיכום .האוצרים
הבינלאומיים יציגו פרויקטים עכשוויים שלהם במסגרת דיון תיאורטי על

וול.

www.moma.org

למעלה :אורי צייג ,מתוך הווידיאו שני כדורים 9 ,2002 ,דקות; משמאל :משה גרשוני
ודניאל סילבר ,2005 ,ברונזה ,באדיבות גלריה גבעון וגלריה טל אסתר
& Top: Uri Tzaig, Two Balls, 2002, video still, 9 min; Left: Moshe Gershuni
Daniel Silver, 2005, bronze, edition of 6
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דניאל סילבר נבחר להציג לצידם של עשרה אמנים בריטים צעירים בגלריה

האקט האוצרותי ,הקשריו הפוליטיים והתרבותיים ,הלוקאליים והגלובליים.

 ,Hauser & Wirthאחת הגלריות החזקות באירופה ,ואף זכה במלגת מגורים

ב– 6בדצמבר ימשיכו האוצרים ליום דיונים נוסף ,בשיתוף היחידה

על שם הנרי מור באוניברסיטת סאנדרלנד ,אנגליה .תערוכה משותפת לסילבר

להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל ובעריכת דנה אריאלי–הורביץ ,ראש היחידה.

ולמשה גרשוני" ,שניהם" ,התקיימה ביולי השנה בשני מקומות בו–זמנית:

הדיונים בבצלאל יהיו סביב שתי שאלות כלליות מאוד" ,שנגזרות מהיחס

גלריה גבעון וגלריה טל אסתר .ניחוח קונצפטואלי עלה מהתערוכה :כל אחד

שבין תיאוריה ופרקסיס" .רשימת המשתתפים מישראל כוללת את נחום

מחללי הגלריות "חישב" לתוכו את חלל הגלריה האחרת ואת המרחק שבין

טבת ,עידו בר–אל ,צבי גולשטיין ,דליה מנור ,ברוך בליך ,מיכל היימן ושרית

שתי הגלריות .התערוכה המפוצלת כללה יציקה זהה של פסל יחיד ,שהונח

שפירא מגזרת בצלאל ,ויגאל צלמונה וסוזן לנדאו ממוזיאון ישראל.
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ארכיטקטורה יודאיקה
מחוסנים מפני ביקורת אדריכלות עקבית ,שאיננה ≠ תוכננו ,נבנו ונחנכו השנה
בישראל עשרות מבנים שמבטיחים את המשך הגזע הדפוק של האדריכלות
הישראלית–יהודית

האדריכלות הישראלית העכשווית בכלל ושל "אדריכלות תורמים"
בפרט :החל בבית מורשת ישראל ע"ש משפחת נגל ,מבנה דמוי
משוּאה מעמודי ברזל ואבן; דרך בניין המחלקה לפסיכולוגיה ע"ש
משפחת ווב ,ארמון נוירוטי מפורכס; ועד לפארק האחדות ע"ש
משפחת דהאן בתכנון ברוידא–מעוז ,מפגן של צירים עקומים,

צבי אלחייני

מעגלים וחידודים ,מפלים מיובשים וקירות אבן נטויים ה"מסמלים
את הדרכים והגישות השונות בחיפוש אחר הידע ,העמל והיגיעה,
בחתירה לשלום ולצדק" .בפארק מוצבים גם חמישה פְסלים של

השיח על האדריכלות בישראל נופל בין כל השרפרפים :בנוסף לדלילות
הדיון האינטלקטואלי–אקדמי ,היא חסרה גם דיון פופולרי עיתונאי רחב.
בתקשורת ,האדריכלות היא תמיד בת חורגת לענפי התרבות המקובלים והיא

ישראל הפעילים( וספקטור–עמישר )המתכננים של מרכז מורשת מנחם בגין
2

פַסלים ישראליים ,ש"בכל אחד מהם מוטיב של חיזוק האחדות,
6

ההרמוניה והדו–שיח בקרב העם היהודי".

בכתף הינום בירושלים(.

מעניין מה היה אומר על כך יגאל עמיר ,הסטודנט הכי מפורסם

בנוסף למבנים שתכננה בשנים האחרונות בקמפוס אוניברסיטת בן–גוריון

נתפסת כקוריוז של נדל"ן או לייפסטייל 1.דיבור תקשורתי מורכב יותר מתפתח

בבאר שבע ,עדה כרמי–מלמד צוברת בשנים האחרונות קורפוס רחב של מבנים

של בר–אילן והאיש שמאחורי הקמתו של "משכן רבין" ,לשעבר

רק ברגעי רתיחה של ויכוחים על בניינים קאנוניים )מוזיאון ישראל ,היכל

"אקדמיים" .בקמפוסים ברעננה )האוניברסיטה הפתוחה( ובהרצליה )המרכז

"מרכז רבין לחקר ישראל" ,שייחנך גם הוא החודש ברמת–אביב,

התרבות( ושאריות הדיבור הזה מתגלגלות אל עיתוני כלכלה ,מוספי עיצוב או

הבינתחומי( נחנכו השנה פרויקטים שלה בעיצוב צלבני–מנדטורי–נאו–ליברלי.

ביום השנה העשירי לרצח.

שהיא מנסחת את הקוד הגנטי של האדריכלות הישראלית–היהודית החדשה.

1

פרויקטים עיתונאיים לכבוד החגים.
בראש השנה האחרון ,למשל ,דירג מוסף " "Gשל "גלובס" את מגדלי

אחרי המודרניזם של אביה וה"ברוטליריזם" של אחיה ,כרמי–מלמד משוכנעת

המשרדים הנחשקים בתל–אביב ומנה את הטייקונים ואת המסעדות שתופסים

לא במקרה ,ההיברידיות הפנאטית שלה מבוקשת בקרב שפע הקרנות הדתיות

בהם מטראז' .מוסף "נדל"ן" של "הארץ" ערך לפני יום כיפור חשבון נפש

שהתנחלו בישראל בעשור האחרון ומקדמות מיסיונריות יהודית ימנית

ומשאל בין כמה היסטוריונים חדשים של אדריכלות ישראלית )שחקנית ,עו"ד,
כדורגלן ,שר ,עסקנים ,אדריכלים ידוענים( על "הבית היפה בישראל" .אפילו

3

במסווה של פייסנות ,איחוי שסעים וחיזוק הזיקה למסורת.

חורבות ההתנתקות הן חלק בלתי נפרד מהאדריכלות הישראלית של

השימוש המרדד שלהם במילים בית/בתים ,גם כשמדובר בבניינים שיש בהם

השנה האחרונה .בזמן שהמגן–דוד הנפחי בבניין בית הכנסת של ישיבת

ארבעים קומות ,נסלח לעומת העדרם ,בשני המוספים ,של שמות אדריכלי

ימית בהתנחלות לשעבר נווה דקלים נפלש ונהרס בחלקו על ידי פלסטינים,

המבנים המסוקרים ,ועוד יותר לעומת הבחירות והמלל של ה"מבקרים",

הלכו ונשלמו בקמפוס אוניברסיטת בר–אילן עבודות הבנייה של מרכז

שברוב המקרים מחזרו את הרטוריקה המכובסת שאדריכלי המבנים כבר

הכנסים על שם ויוויאן וואהל בתכנונו של דניאל ליבסקינד .הבניין הוא איזו

העמיסו בעבר על יצירתם .הטוקבקיסטים בגרסת הרשת של המצעד חידדו

דה–קונסטרוקציה של מגן–דוד )או של ספר ,מה זה משנה( ,מיניאטוריזציה של

עוד את הטמטום האלים שנגזר על הדיבור על אדריכלות בישראל .האמת היא

המוזיאון היהודי בברלין שתוכנן גם הוא על ידי אדריכל האסונות ,כפי שכינה

שאי אפשר להאשים אף אחד מהם ≠ עורכים ,כותבים ,בוחרים ומגיבים ≠
משום שהאדריכלות הישראלית מדברת אל המשתמשים שלה באותו מטבע.
לתמונה הלא–מחמיאה של האדריכלות הישראלית המכונה "עכשווית",
גם אם מצבה מעולם לא היה ארכאי יותר ,נוספו בשנה האחרונה עוד כמה

את ליבסיקנד המבקר הניו–יורקי ג'ון רוזנטל.

מצעד אדריכלות כוכבים מתרגש על הפרובינציה הישראלית הנכמרת.
גשר להולכי רגל של האדריכל הספרדי סנטיאגו קלטראווה ,קולגה של

מקרים .השיבוש שנפרש בעמודים אלה הוא כינוס כמעט שרירותי של
החידושים האחרונים בתסמיני הרוחני והסליזי באדריכלות הישראלית,
שאיכשהו נדבקים גם באדריכלים מחו"ל ,כמעט תמיד יהודים ,שפועלים

הקלה השנוי במחלוקת ,שינסה לרומם מעט את האשפתות של הכניסה לעיר.

כאן .הפרוגרמות חילוניות :מרכזי כנסים ,גשרים ,בנייני מגורים ,קמפוסים

מרכז וואהל של ליבסקינד ,שייחנך החודש ,הוא  landmarkמקומי )בהזמנה

אוניברסיטאיים ,מרכזי מחקר ומורשת ,היכל תרבות .אלה לא מבני דת ,אבל

לחנוכת הבניין נכתב שזוהי "הבכורה הוויזואלית הראשונה מסוגה בארץ

הם נוטפים קדושה וצדקנות ,חומריות מגושמת ,ארשת ממלכתית מזויפת,

מבית היוצר של ליבסקינד"( אבל הוא גם נקודת שיא בפיתוח האינטנסיבי של

ליריות מופרזת ,היסטוריציזם מנייריסטי לא–פוסטמודרניסטי ,אנדרטאיות

קמפוס אוניברסיטת בר–אילן .את הפיתוח הזה מוביל פרופ' משה קווה ,הנשיא

מורבידית ,תסביכי אבן וסינדרום ירושלים ,יהדות ישנה ומתקדמת ,לאומיות

המכהן של האוניברסיטה ,שנכנס לתפקידו חודשיים אחרי רצח רבין ומאז הוא
5

עמל לשווק את המוסד כמעוז המתינות של הציונות הדתית.

בינתיים ,הקמפוס ≠ שלפני כמה חודשים הוענק לו אות המועצה לישראל

הולילנד" ,פרויקט העיוועים בתכנון תשבי–רוזיו על פי תוכנית הבינוי של רם

יפה ≠ הוא מעוז של קיצוניות אדריכלית והחלקים החדשים שלו ,המזדחלים

כרמי )חתן פרס ישראל לאדריכלות והגורו בדימוס של רבים מדי מאדריכלי

בפראות צפונה על בנייניהם ופיתוח הנוף שלהם ,הם פארק הבלהות של

14

סטודיו  / 162אוקטובר–נובמבר 2005

4

ליבסקינד בגראונד זירו בניו–יורק ,נמתח השנה מעל הגבבה שבין המרכז
החלה הקמתו של "גשר המיתרים" של קלטראווה בירושלים ,גשר הרכבת

ולאומנות ,איבוד עשתונות וכל חוש מידה.

3

4

הרפואי רבין )לשעבר ביילינסון( לבין הקניון הגדול של פתח–תקווה ,והחודש

על גבעת הולילנד בירושלים אוכלסה השנה מפלצת המגורים "פארק

2

5
6

כמו קולנוע ,ספרות ,תיאטרון או אמנות פלסטית .ברשימת "מעוררי
ההשראה הגדולים" של התרבות הישראלית שכינס לאחרונה השבועון
התל–אביבי "טיים אאוט" לא נכלל אפילו רפרנס אדריכלי אחד.
משרד ספקטור–עמישר תכנן עוד ,בין היתר ,שתי שכונות מגורים
מאובנות לדתיים עשירים תושבי חוץ )שישחזרו את הכישלון של
שכונת הרפאים כפר דוד בממילא( ,הנבנות כעת מאחורי בניין ימק"א
ובמתחם משרד החוץ הישן בכניסה לעיר ,סמוך לבנייני האומה ≠ שגם
אותם משפץ משרד זה כבר שנים ,תוך טשטוש כל שריד מקורי מהבניין
המודרניסטי המקורי של זאב ויעקב רכטר לטובת מילון שלם של צורות
וחומרים "ירושלמיים".
בין היתר ,היא מתכננת את הבניין של "קרן אבי חי" הנבנה כעת ברחוב
קינג גורג' בירושלים )ממש בקצה שטח השיפוט של פרויקט הגדלות
הגנוז של אחיה מלפני כמה שנים" ,מרכז היקום"( ואת הקמפוס העתידי
של מכון שכטר למדעי היהדות ,שלוחה של בית המדרש לרבנים
באמריקה ,בשיפולי גבעת מוזיאון ישראל )לא רחוק מבניין המטה
המתוכנן של רשות העתיקות ,בתכנונו של משה ספדיה(.
במאמר שפרסם ביוני  2004בכתב העת "פוליסי רוויו" .המאמר פורסם
בעברית בגיליון ) 19אביב  (2005של כתב העת למחשבה ישראלית
"תכלת".
שחר אילן" ,אל תשמעו לרבנים" )ראיון עם פרופ' משה קווה( ,מוסף
"הארץ" 23 ,בספטמבר .2005
הציטוטים מתוך אתר אוניברסיטת בר אילןwww.biu.ac.il/tour ,

מלמעלה :דוד נופר ,בניין המחלקה לפסיכולוגיה ע"ש משפחת ווב ,קמפוס
אוניברסיטת בר–אילן; זלמן ורות ענב ,בית מורשת ישראל ע"ש משפחת נגל,
קמפוס אוניברסיטת בר–אילן; שכונת חומת שמואל )הר חומה( ,ירושלים,
מראה כללי .צילומים :צבי אלחייני2005 ,
From top: David Nofar, Anna & Max Webb and Family Psychology
Building, Bar Ilan University Campus; Enav Architects, The Nagel
Family Jewish Heritage Center, Bar Ilan University Campus; Har
Homa neighborhood, Jerusalem, general view. Photographs: Zvi
Elhyani
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 גוש, קמפוס אוניברסיטת בר–אילן )בבנייה(; הריסות בתים בהתנחלות לשעבר גני טל, מרכז כנסים ע"ש ויוויאן וואהל, דניאל ליבסקינד:למעלה מימין ובכיוון השעון
" בית הכנסת ב"ישיבת ימית, ירושלים; גרשון שבח, הולילנד," קומפלקס מגורים "הולילנד פארק, שלמה אהרונסון, תשבי–רוזיו, ספקטור–עמישר, עזה; רם כרמי,קטיף
2005 , צבי אלחייני: צילומים.( מראה פנים וחוץ )נהרס חלקית, עזה, גוש קטיף,בהתנחלות לשעבר נווה דקלים
From above right, clockwise: Daniel Libeskind, Wohl Convention Center, Bar Ilan University Campus (under construction); Ruins in former
settlement Ganei Tal, Gush Katif, Gaza; Ram Carmi, Spector-Amisar, Tishbi-Rozio, Shlomo Ahronson, Holyland Park residential complex,
Jerusalem; Gershon Shevach, Synagogue at Yamit Yeshiva in former settlement Neve Dekalim, Gush Katif, Gaza, interior and exterior (partly
destroyed). Photographs: Zvi Elhyani
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למעלה מימין ובכיוון השעון :עדה כרמי–מלמד ,קריית האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה; משה ספדיה ,צחי הלברשטט" ,משכן רבין" )בניין מרכז
רבין לחקר ישראל( ,רמת–אביב ,תל–אביב )בבנייה(; חיים דותן ,היכל התרבות ,אשדוד )בבנייה(; ספקטור–עמישר ,מרכז מורשת מנחם בגין ,כתף
הינום ,ירושלים; סנטיאגו קלטראווה ,גשר להולכי רגל ,פתח–תקווה; אלישע האוזמן ,קיר תמך בפארק המרכזי ,שכונת חומת שמואל )הר חומה(,
ירושלים .צילומים :צבי אלחייני2005 ,
From above right, clockwise: Ada CarmiMelamed, Open University Campus, Raanana; Moshe Safdie, Zachi Halberstadt,
The Rabin Center for Israel Studies, Ramat Aviv, Tel Aviv (under construction); Haim Dotan, Auditorium, Ashdod (under
construction); Elisha Hausman, ladscape development detail, Har Homa neighborhood, Jerusalem. Photographs: Zvi Elhyani
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ובאינטראקציה בין עבודות האמנות והקהל שלהן .בוויט דה ויט ברוטרדם
היתה התערוכה ” ”Be What You Want But Stay Where You Areאמורה
בנובמבר  2003נפתחה באוניברסיטת לינבורג בגרמניה התערוכה הראשונה

להיתפס בעצמה כדיוקן קבוצתי דינמי וכך לבחון מה השתבש ברעיון

בסדרת התערוכות " ,”The Governmentשאצרו רות נואק ) (Noackורוגר מ.

הליברלי של סובלנות ושוויון בין בני אדם חופשיים ,ובזמן יריד מיאמי באזל

בורגל ) .(Buergelבדצמבר  2003נבחר בורגל לאוצר דוקומנטה  12בקאסל,

הוצגה במיאמי ארט סנטרל התערוכה ”איך אנחנו רוצים להיות נשלטים?

וכך זכה הפרויקט ההרפתקני ,שהחל את דרכו בצניעות ,לתשומת לב לא

)דמות ורקע(” ,שבקשה להתייחס לקשר בין הצופה לעבודת האמנות כיחס

צפויה .נואק ובורגל פועלים ביחד מתחילת שנות התשעים וז'אנר הכתיבה

בין ”דמות” ו”רקע” ,שמאופיין בפעולות על גבי פעולות .בשיחה עם נואק

והאוצרות הרפלקסיבי שפיתחו נדיר במרחב האמנותי העכשווי .התערוכות

ובורגל בברלין ,שנה וחצי אחרי הראיון עם בורגל ל"סטודיו" מיד לאחר שנבחר

הוצגו באירופה ובארצות–הברית במהלך  2004וביוני השנה נסגרה התערוכה

לאוצר דוקומנטה  ,12נראה שאפשר לראות בעבודה על "הממשלה" שלב נוסף

האחרונה ,בינתיים ,ברוטרדם.

בכינון של אוצרות שהעקביות שלה נדירה ,שמאלית במהותה ופסיכואנליטית

התערוכה בעיני נואק ובורגל היא מדיום שכולל את התנהגות הצופה,

בגישתה.

מערך של עבודות אמנות והמרחב שבו היא מתרחשת ,הנתון לבדיקה
וביקורת .זוהי מעבדה אסתטית שמקיימת בתוכה יחסים של פעולה ומהווה

בה בעת גם הקבלה למציאות הפוליטית .בעקבות המושג gouvernementalité
של פוקו ,נואק ובורגל מבקשים לחמוק מהקוטביות המדומה של יחיד מול
מדינה או של מאקרו– ומיקרו–פוליטיקה ,ולבדוק את הממשלה ככוח שפועל,
לא פעם בדרכים סמויות ,על מרחב הפעולות האפשריות של בני האדם .הציר
המרכזי במהלך של "הממשלה" הוא מה שפוקו כינה "פעולה על גבי פעולה".
כדברי בורגל" :בהגדרה של פוקו לממשל ,המתייחסת גם לציורי 'השפעות
הממשל הטוב והממשל הרע' של לורנצטי בבניין העירייה של סיינה ,יש
אלמנט של זמניות או של מרחביות של כוח .אתה עושה משהו ומשהו נחסם
או נהיה אפשרי או נותר אדיש .מה שמעניין באוצרות הוא לא לאייר נושא
אלא להפעיל את הרעיון הזה כך שלבסוף לא יהיה הבדל בין התוכן או הרעיון
של התערוכה לבין הצורה שלה".
כמו סרט תלת–ממדי ,אומרים נואק ובורגל ,התערוכה מרחיבה את עצמה
בזמן ובמרחב ותהליך החשיפה שלה מחדיר את הצופה לתוכה .כך ,תוך
תגובה אנליטית מתמדת לכל אתר שבו התערוכה מתרחשת ,האוצרים מנסים
לראות מה אפשר ללמוד מהמקומי במסגרת שיח טרנס–לאומי .בלינבורג
נבדקה שאלת החינוך ב”האוניברסיטה היא בית חרושת” ,וב"איך נוכל להבחין

אוצרות ופעולה
שיחה שנייה ל"סטודיו" עם רוגר מ .בורגל ורות נואק ,אוצרי דוקומנטה  ,12קאסל .2007
והפעם” :הממשלה" ,סדרת תערוכות שאצרו ברוטרדם ,מיאמי ,ברצלונה ולינבורג
חמוטל שטרנגסט ואולריך גוטמייר

בין הרוקד לריקוד?" נבחן מצב הפרט לנוכח התמוטטות האדמיניסטרציה
הגדולה של מדינת הרווחה ושל המדינה הסוציאליסטית .ב"איך אנחנו רוצים
להיות נשלטים?" )? (How Do We Want to be Governedבברצלונה התפרשה
התערוכה על פני חללים ציבוריים שונים באזור  Poblenou-Besòsוביקשה
לבדוק את נוכחות המוזיאון בשכונה תעשייתית לשעבר ואת תפקיד האמנות
בחברה הפוסט–פורדיסטית .ב– Secessionבווינה ,התערוכה ”מרחבי פעולה
שמימיים” ) (Elysian Spheres of Actionעסקה ישירות במרחב התערוכה
מימין :אנדריאה גאייר,Parallax ,ו ,2003מתוך התערוכה במיאמי ארט סנטרל; למעלה:
אוליבייה זאבאט ,מתוך הווידיאו איזור מערב ;2001 ,למטה :הארון פארוקי ,מתוך הסרט
אש שלא ניתן לכבותה ,1969 ,מתוך התערוכה בוויט דה ויט ,רוטרדם
Right: Andrea Geyer, Parallax, 2003; Top: Olivier Zabat, Zona Oeste, 2001, video
still, collection of the artist; Bottom: Harun Farocki, Inextinguishable Fire, 1969,
ﬁlm still, collection of the artist
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הפוליטית האמריקאית .אבל התערוכה התעמתה כמובן גם עם יריד
האמנות של מיאמי .הרעיון שלנו היה לקיים את הפתיחה ליריד בחצר
א.ג .בקטלוג התערוכה שהוצגה במיאמי” ,איך אנחנו רוצים להיות נשלטים?

ח.ש .איך התחילה העבודה על "הממשלה" ,איך הגעתם לרעיון לעשות
אותה במקומות שונים ,ולמה דווקא במקומות האלו?

למסיבת ה– VIPלהסתכל בתערוכה שלנו .ככה עימתנו את כל אותם

ר.ב .כנראה שלא .אני צריך לעבוד עם הכל ,גם עם ההילה שלי.

)דמות ורקע(” ,אתם אומרים שהחשיבה על פרויקט ”הממשלה” היא

אספנים מאמריקה הלטינית ,שהתעשרו בעיקר ממכירת המשאבים

ח.ש .התחנה האחרונה של הפרויקט ”הממשלה” ,בוויט דה ויט ברוטרדם,

כמו סרט תלת–ממדי ,שבו כל פרק הוא קליפ סינמטוגרפי.

של ארצותיהם ,עם עבודות פוליטיות מאמריקה הלטינית שאותן לא

התמקדה בדיוקנאות קבוצתיים .למה? מה הקשר ל”ממשלה”?

ר.נ .זה קשור למאמר של סטיבן הית' ) ,”Narrative Space” ,(Heathשאומר
שמקומות מוגדרים על ידי האירועים שמתרחשים בהם .הנרטיביות

ניתן היה למצוא ביריד .התערוכה שיחקה גם עם הסידור הצורני של
יריד אמנות ≠ תערוכה מסחרית עם דוכנים .אנחנו שברנו את ההפרדה

ר.נ .חשבנו שזה חשוב לקשר את התערוכה למקום שבו היא מתקיימת.
כששאלנו אינטלקטואלים ואנשים פוליטיים בהולנד מה קורה

והתנועה בסרט קובעים למעשה את עמדת הצופה .זה טקסט אופייני

ויצרנו מרחב שבו העבודות מגיבות אחת לשנייה ומבהירות את ההבדל

שם ≠ תופעות כמו הרצח של פים פורטוין ) (Pim Fortuynהלאומני

התערוכה ”דברים שאנחנו לא מבינים” )ר' הראיון עם ברויגל

לשנות השבעים .זה התקשר אצלנו לרעיון של פעולה על גבי פעולה.

בין תצוגה מסחרית ותערוכה .התערוכה הוכנה במיוחד לערב הפתיחה,

שהפך למרטיר וההתעוררות של הימין או האוונגרד הימני ≠ הם פשוט

ב–”סטודיו”  ,(151שעסקה בבחינה מחדש של מושג האוטונומיה

חשבנו שזה מתקשר למודל של קולנוע ורצינו לבדוק את זה .בלינבורג,

שהיו בו  3,000מבקרים.

לא יכלו להסביר לנו ,וזה הדהים אותנו.

האסתטית ברגע שבו מדינת הרווחה האוסטרית דחפה אמנים לכיוון

שהיתה התחנה הראשונה של התערוכה ,היו למעשה שלוש תערוכות,

ר.ב .ההשראה היתה הממשלה האוסטרית .ב– 1998עשינו בווינה את

של עבודה סוציאלית ,מעין עלה תאנה סמלי למה שהשלטון עצמו

שהיתה תנועה ביניהם .רק בווינה יכולנו באמת לנסח ולבצע את זה,

התרחק ממנו .בזמן הצגת התערוכה הזו התחלפה הממשלה ומפלגת

לתת לזה צורה :לא הצגנו את כל העבודות בו זמנית ,אלא הצגנו

ה– FPÖובראשה היידר צורפה לקואליציה האוסטרית .ביריד העולמי

בכל שבוע שלוש–ארבע עבודות אחרות ,במשך שמונה שבועות.

בהאנובר ,אקספו  ,2000חשבו שיש צורך בתערוכה ביקורתית שתעסוק

כשהמבקרים לא מוצפים או מותקפים על ידי כמות העבודות ,הם

באופוזיציה בתוך המדינה ,וההצעה שלי התקבלה :תערוכה על

יכולים להיות יותר פעילים .עשינו שם גם ניסיון לשחרר את התערוכה

איך כוח עובד במדינות המערב .התערוכה הזו צונזרה על ידי חבר

ולא לשלוט בחלל .ביקשנו מתלמידי תיכון בני  14≠16להפוך למומחים

השופטים האוסטרי הרשמי ,והאוצר השני ואני אמרנו להם שאם

לעבודות האלו ולהדריך את המבקרים בתערוכה ,וכל אחד מהם הגדיר

הם לא יממנו את התערוכה היא תמומן על ידי האיחוד האירופי או

לעצמו את התפקיד באופן מאוד שונה מהאחרים.

על ידי צרפת .שאלנו אותם גם האם הם מעוניינים בשערורייה סביב

ר.ב .התערוכה במיאמי היתה צורנית ,הטיעון שלנו בקטלוג היה פורמלי

צנזורה ברגע המסוים ההוא באוסטריה .אחרי שלושה ימים הם נכנעו,

והתייחס לדמות ורקע כנושא שקשור להיסטוריה של האמנות

וכך הוקמה התערוכה " ≠ Gouvermentalitéאמנות בקונפליקט עם

האמריקאית .סביב הנושא הזה התפתח כל הפרק האמריקאי של

ההיפר–בורגנות הבינלאומית ועם הזעיר–בורגנות הלאומית” )www.

המודרניזם :ברנט ניומן וג'קסון פולוק ,אבל גם עבודות מחול של איבון

 .(gouvernementalitaet.netהסיפור הזה הבהיר עד כמה מרחב

ריינר או טרישה בראון ומאוחר יותר הצלמת פרנצ'סקה וודמן ,בסוף

הפעולה של אנשים בממשל מוגבל .כמו המקרה של נשיא ברזיל לולה

שנות השבעים .קשה להצביע על אמן אחד שלא עסק בנושא הזה.

דה–סילבה ,שהגיע לתפקיד עם אג'נדה מהפכנית מסוימת ואז הבין

היחס בין דמות לרקע הוא כנראה התרומה של אמריקה למודרניזם.

שלמעשה אין לו בכלל מרחב פעולה.

עבורנו זה רפרנס שבו אנחנו משתמשים ,כמו בעבודה ”רוזנברג” של

ר.נ .ג'ון הולוויי ] ,Hollowayאינטלקטואל אמריקאי שמאלני שכתב את

מרתה רוסלר )דימוי של את'ל רוזנברג( ,שמייחסת את הדמות השבירה

"Change the World Without Taking Power: The Meaning of

כל כך והנוגעת ללב לקונטקסט הפוליטי של שנות אייזנהאור ומקארת'י

" ≠ Revolution Todayח.ש [.אומר שזה בזבוז זמן מוחלט לעסוק

בארה”ב .היא לוקחת את המושג של דמות ורקע ועושה לו טוויסט

בממשלה ושצריך ליצור מבנים חדשים .העניין הוא ,שבאוסטריה אמנם

פוליטי.

ניסו לבנות מבנים חדשים .קראו לזה "לידה של אומה אזרחית" ,אבל זו

בברצלונה התאים לעשות את התערוכה משום שבקטלוניה יש

היתה למעשה תנועת מחאה .אי אפשר להיות חתרניים בלי לשנות את

פוליטיקת זהות חזקה וגם דוגמאות מעניינות ל”פעולה על גבי פעולה”

המבנה הכולל .במשך שנה אנשים יצאו לרחוב בהתלהבות בכל יום

באופן דיאלקטי .למשל ,הממשל של פרנקו היה עני מכדי לספק דיור

חמישי ,ואז זה דעך.

לעניים ,אז הוא היה חייב לאפשר לפרולטריון להיות הבעלים של

אז חשבנו שיהיה מעניין להשתמש במודל הפוקויאני של ממשל,

הדירות שלהם ≠ מה שגרם לתנועה שכונתית מאוד חזקה  30שנה

שלפיו לא מדובר בסוכנים אינדיווידואלים ,לא במישהו בעל כוח

מאוחר יותר ,שמתנגדת למודרניזציה של העיר .מצד שני ,העיר חייבת

ששולט מלמעלה ומישהו עם פחות כוח שנשלט ושיכול למרוד בשולט

להתפתח כדי להישאר בתוך השוק.

ולהחליף ממשל/ה .זו חשיבה על ממשלה כפעולה על גבי פעולה.
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האחורית של המוזיאון שלנו וכך להכריח בעדינות את המוזמנים

ח.ש .האם זה יכול היה לקרות אם לא היית האוצר הבא של הדוקומנטה?

מושג הממשלה הוא אמנם אוניברסלי ,אבל גם מקומי ייחודי .לכן

פתיחה של מרחב כזה ,שבו פעולה יכולה להתרחש ,נראתה לנו כרעיון

התערוכה במיאמי עסקה בפרנויה שמכריעה את אמריקה העכשווית.

חשוב ≠ גם ביחס לתנאים החברתיים–פוליטיים שציינו ,אבל גם ביחס

לכן היינו צריכים להראות עבודות כמו זו של רוסלר ,כדי להראות

לתערוכה ,משום שניתן לראות גם בעשיית תערוכה סוג של ממשל .גם

שהמִנהל של ג'ורג' בוש הוא רק סימפטום לאקלים לא חדש ,שיש

שם פותחים מרחב שבו משהו יכול לקרות.

לו היסטוריה ארוכה ,ולמעשה זו אפשרות שקיימת תמיד בשיטה

סטודיו  / 162אוקטובר–נובמבר 2005

לידווין ואן דה ון ,נאנטר 7 ,בנובמבר ) 2005 ,2004משמאל( ,פריס 1 ,במאי ) 2005 ,2002מימין( ,מתוך התערוכה בוויט דה ויט ,רוטרדם
Lidwien van de Ven, Nanterre, 7 November 2004, 2005 (left) and Paris, 1 May 2002, 2005 (right), installation at the exhibition "Be
What You Want But Stay Where You Are", Witte de With, Rotterdam
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שנכבשו על ידי גרמניה הנאצית ,ובהכחשה שהם למעשה הזמינו
אותה...
ר.נ .וכמובן בכל מערך השאלות של תמיכת המדינה באמנות .לנו לא היתה
מערכת רווחה פנטסטית כמו בהולנד ,אבל לכל אמן היה מובטח ,מעצם
היותו אמן ,שהמדינה תקנה עבודות שלו.

לטוקומאן בעקבות סגירת טחנות הסוכר באזור ,שרוששה את

א.ג .האם הצגתם בתערוכה בהולנד את הדיוקנאות הישנים עצמם?

המקומיים .הם אספו חומרי תיעוד וזימנו את כל הנוגעים בדבר

ר.ב .כן ,היו בתערוכה דיוקנאות קבוצתיים מן המאה ה– ,17וזה חשוב

לתערוכה שהם קראו לה "הביאנלה הראשונה לאמנות אוונגרד"; הם

כרפרנס .זו קונסטלציה של דברים שמתייחסים אחד לשני ובה בעת גם

היו זקוקים לכיסוי של מדיום התערוכה כדי שההתגייסות הפוליטית

מראים את ההבדל ביניהם .למשל ,היחס שנוצר עם הדיוקן הדינמי

תהיה עקבית .בבואנוס–איירס התערוכה נסגרה אחרי חמש שעות על

בסרט של ג'יימס קולמן ) ,(Colemanאו עם סדרה של דימויים של

ידי המשטרה הצבאית .אבל זו רק דוגמה למה שאפשר לעשות עם

אלחנדרה ריירה ) ,(Rieraשיש בהם משא ומתן על הרכב הקבוצה.

תערוכות .תערוכה היא לא רק תיבה להצגה של מחוות רטוריות.

ח.ש .האם תציגו בדוקומנטה עבודות היסטוריות?

ח.ש .מה התפקיד של הכתיבה בעבודה האוצרותית שלכם?

ר.ב .כבר אין באירופה מעמד בינוני משכיל שמסוגל לעשות קישורים

ר.ב .הטקסטים והקונצפטים שאנחנו כותבים לא תמיד קוהרנטיים .הם

אלן סקולה ,תפילה לאמריקאים ,1999≠2004 ,הקרנת שקופיות ,מתוך "איך אנחנו רוצים להיות נשלטים? )דמות ורקע(" ,מיאמי ארט סנטרל

היסטוריים באמנות .לכן אם יש אמן כמו דירק שמידט ),(Schmidt

צריכים גם לפתות ,חייבת להיות להם איכות משחקית .יש לנו אמנם

Allan Sekula, Prayer for the Americans, 1999-2004, slide projection, collection of the artist, courtesy Galerie Barbara Weiss, Berlin

שעוסק בהיבטים היסטוריים של הציור עם קישורים לז'ריקו או

הכשרה אקדמית ,אבל אנחנו לא רוצים לתת את הרושם שאפשר

דלקרואה ,הגיוני להראות גם עבודות שלהם ,משום שהציבור לא

לשלוט באסתטיקה באמצעות אפיסטמולוגיה .הדוקומנטה האחרונה,

מכיר אותם .מעניין גם להראות איך קולמן של שנות השבעים מתקשר

למשל ,היתה מין תרגיל אקדמי ענק .זה לא עובד.

ר.ב .לא היו להם הקטגוריות הדרושות כדי להסביר לנו מה קורה...

מה קרה .אז חשבנו מה יקרה לדימוי הזה אם נשחק עם מושג השוויון

למשל לעבודה מסוימת של דן גרהאם ,בעוד שעבודות שלו משנות

ר.נ .הרעיון או התיאוריה מלכתחילה מושפעים מהעבודות שנתקלים בהן,

ר.נ .אז עשינו תחקיר בעצמנו וגילינו שמרכיב עיקרי בדימוי העצמי

ונמתח אותו ,אם נכלול ביקום השוויוני הזה גם נשים ,עבדים ,ילדים

התשעים מתייחסות לתיאטרון צועני מקוסובו .יש תנועה של צורות

והרבה פעמים ניסוח השאלה הוא דרך להתמודד עם עבודת האמנות.

ההולנדי נעוץ ב”תור הזהב” ההולנדי ,כשהולנד היתה המדינה היחידה

וכו' .הטיעון שלנו הוא שאי אפשר להגיע להטלה שוויונית אבל ניתן

במכלול העבודה האמנותית ,בהתאם לתקופה שבה העבודות מוצגות.

זה תקף גם לגבי דוקומנטה :רוגר ניסח שלושה נושאים ,שהם הדרך

באירופה ללא שלטון אימפריאלי אלא דמוקרטיה שהונהגה על ידי

לדרוש מדימוי שמשקף מושג מסוים של קהילה שיראה גם את מה

שיטוטים של צורות.

שלנו לעשות סדר במה שקורה כרגע.

האזורים השונים .לאמנות היה שם תפקיד מאוד חשוב אז ,היא ביססה

שהוא מוציא או מדיר .היו בתערוכה סוגים שונים של דיוקנאות

ח.ש .שניכם עבדתם עד עכשיו עם קבוצה של אמנים.

זהות לאומית ,וזה מוביל לדיוקנאות הקבוצתיים .הבעיה היתה איך

קבוצתיים ,שהראו את המקום שבו היחסים בין הפרט לקבוצה

ר.ב .שמתרחבת...

שיש לנו .כל הדימויים והמושגים שאנחנו עובדים אתם ,כמו זהות

לייצג קבוצת אנשים שווים זה לזה ,אנשים חופשיים ,והפתרון שהם

נעשים אנטגוניסטיים .כל תערוכה קבוצתית היא דיוקן קבוצתי ,אבל

ח.ש .אמרת כשדיברנו בעבר שמעניינים אותך קולקטיבים .איך זה משפיע

או סובייקטיביות ,נובעים מהמודרנה ,אבל היא הרוסה .אנחנו לא

מצאו היה להשאיר מחוץ לתהליך הייצוג את כל מי שלא היה במעמד

כאן הארגון הארכיטקטוני נועד להראות איך הכלה והדרה פועלות.

של שוויון.

השתמשנו בווילונות למשל ,ועימתנו בין דיוקנאות מסוגים שונים.

ר.ב .הקבוצות המיוצגות נראות תמיד כאילו הן יכולות לגדול עד אינסוף...
ר.נ .אבל הן לא .דוגמה בנאלית :נשים לא מיוצגות בדיוקנאות האלו .אז

במיוחד משום שהחברה היתה מבוססת על קונצנזוס שלא נבע מדיון,

חשבנו שאולי מה שקורה עכשיו בהולנד הוא שהיה להם את הרעיון

אלא נכפה בכוח כעיקרון של הקהילה .פין פורטוין ,עם התפיסה

הזה ,של קבוצה שיכולה להתרחב עד אינסוף מבלי לשנות את המבנה

הלאומנית הבוטה שלו ,היה הדמות הגלויה הראשונה שקראה עליו

שלה ≠ ה– ,Versäulungמודל האינטגרציה של הבית ההולנדי שנשען

תיגר כדי לפתוח בשיח מסוג אחר.

על עמודים שונים ≠ רעיון פוליטי מודרני שלפיו נדמה שכולם יכולים

ר.נ .דרך אגב ,אפשר לראות מודל דומה באוסטריה .הרעיון של הקונצנזוס

להתקיים זה לצד זה וליצור הומוגניות" :אנחנו כל כך סובלניים,

בין הסיעות הפוליטיות ,התעשייה והאיגודים היה גם שם מאוד חשוב,

רב–תרבותיים ,משלבים ."...המודל הזה כמובן רחוק מהמציאות

עד שבא יורג היידר וגילם את תפקיד שובר הקונצנזוס.

ומהחיים במדינה ,וכשפתאום זה לא עבד יותר ,הם לא הצליחו להבין
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ר.ב .הולנד ואוסטריה מאוד דומות זו לזו בתיאור העצמי שלהן כקורבנות

על העבודה לקראת דוקומנטה?
ר.ב .ב”ממשלה” ,שהיתה מעין מחקר ,היה הכרחי לעבוד עם קבוצה כדי
לעשות את זה באופן קוהרנטי .העבודה על דוקומנטה היא אחרת .היא
לא קשורה בשום אופן ל”ממשלה”.
א.ג .לדוקומנטות האחרונות היתה יומרה להיות פוליטיות ,אבל בסופו של
דבר הן היו מאוד מסורתיות...
ר .ב .יהיה מעניין להתייחס גם לתערוכה בדוקומנטה כצורה של התארגנות

ר.ב .הרעיון הראשון הוא שהמודרנה היא העת העתיקה שלנו ,היחידה

פוסטמודרניים ,עדיין לא יצאנו משדה הקרב שבו היא נהרסה על ידי
הקטסטרופות הטוטליטריות של המאה העשרים ,מבני–העל הפוליטיים
שנולדו מתוכה .אנחנו נעים במעגלים .הרבה אמנים מעוניינים
בארכיאולוגיה של המודרנה ,וזה מעניין אותי .מצד אחד ,יש אלמנט
חזק של נוסטלגיה למודרני ומצד אחר ,אנשים פועלים בשדה הקרב
הזה ,או מתוך חברות מרוסקות .אמנים כמו כריס מארקר ,אורבניסטים
מביירות שפועלים עם פרדיגמות שנובעות מהמחשבה של ולטר

פוליטית .זה היה הדגש בתערוכה בברצלונה :לא ליזום משהו ,אלא

בנימין ,כריסטופר ויליאמס או פלוריאן פומהוזל ) (Pumhöslהאוסטרי.

לתמוך במבנים קיימים ולקיים אותם בתוך תערוכה.

הם עוסקים בשברים ומשלבים אותם בארגונים צורניים חדשים .אני

אחת העבודות הקבועות ב”ממשלה” היא ”טוקומאן בוערת”,
עבודה של קולקטיב של כ– 40אמנים ארגנטינאים שב– 1968הלכו

אומר ”ארכיאולוגיה” ,משום שיש עדיין כמיהה למבנה או שפה ,שיטה
אוניברסלית של הבנה ,ידע ,הפשטה .זו היתה אחת ההבטחות של
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בשדה

בשדה

המודרניזם .אנחנו גם יודעים שהמושגים שהוגדרו כאוניברסליים
במודרניזם מעולם לא היו באמת אוניברסליים .למשל התביעות של
המהפכה הצרפתית לחירות ,שוויון ואחווה ,שכבר אז לא נועדו לחול
על כולם .לכן המודרניות היא פרויקט ,משהו שאנחנו צריכים להתקרב
אליו .זו אשליה לחשוב שעזבנו אותה ,אנחנו חיים בין ההריסות .אגב,
אני חושב על הארכיטקטורה המודרנית בישראל ,וברור שאלו העתיקות
של ישראל.
ח.ש .בישראל ,תפקיד הארכיאולוגיה היה לאשש את הקשר של העם היהודי
למקום הזה.
ר.ב .הארכיאולוגיה כבר מודרכת על ידי קטגוריות מודרניות כמו מקור
ומוצא .אי אפשר לקרקע את המודרניות משום שהיא כולה על אפשרות

הנושא השלישי הוא חינוך ,בהקשר של  ≠ Bildungהשכלה,

) .(contingencyלכן זה מעניין להראות מעין ִקטלוג של מודרנות

תרבות .הוא קשור גם למוזיאון המקומי ,שהוא מוסד מאוים .גם

מקומיות .החלקים האלו יהיו העתיד שלנו אם נדע לחבר אותם ביחד.

ה– Fridericianumהוא מוזיאון מקומי .מצד אחד ,בעולם של מדיניות

מדובר תמיד בזכויות ובערכים ,וצריך לשאת ולתת עליהם.
הרעיון השני קשור למושג ”החיים העירומים” ,שנטבע על ידי ולטר

התרבות כבר אין היום מושג למה בכלל לקיים תערוכות ,מלבד רייטינג.
באירופה המערבית זה נועד בעיקר לאשר את הסטטוס של המעמד

בנימין ,הקיום האנושי בצורה הטהורה ביותר שלו ≠ מושג שלפי אגמבן

הבינוני ,לתת לו הרגשה שהוא עדיין בעמדת כוח .אפשר לראות את

מאפשר להבחין במרחב הפוליטי המודרני בין חיים שבהם ייתכן קיום

זה בהולנד או באוסטריה ,במוזיאונים שממומנים על ידי העירייה

פוליטי ואלו שבהם לא ניתנת לאדם רשות כזו ,שבהם הוא מתקיים

ומתמקדים אך ורק בקהילה המקומית .המודל הנגדי הוא כמובן

כ– .Homo Sacerאני לא יכול שלא לקשר את זה עם הדמות האנושית

הגוגנהיים ,מעין שחקן גלובלי .הם כובשים חלל ,כמו בבילבאו או

במחול ובפרפורמנס .חשוב לי להגיד שזה לא רק קונצפט שאפתני ,אלא

גואדלחארה ,וממלאים אותו בחומרים מהשדרה החמישית בניו–יורק.

משהו שעלה במחשבתי כשנתקלתי בעבודות פרפורמנס מיוגוסלביה

אלו פחות או יותר מכלים ריקים ,שהאירועים בהם לא קשורים לשום

לשעבר .למשל ,העבודות של מאיה באז'וויץ' ) ,(Bajevitchשהן לא חלק

דבר מקומי .אנחנו חושבים שאפשר להשתמש בדוקומנטה כדי לעורר

מהמילון הצורני של אמנות פרפורמנס מערבית .יש לי עניין באלמנטים

ויכוח עם הרעיון הטפשי הזה של רייטינג בניהול תרבות.

הליריים שקשורים לשבירות של האינדיווידואל בסביבה שלו .אתה

ח.ש .העבודה על ”הממשלה” נעשתה במקביל לדוקומנטה.

מפתח את הקונצפטים האלו כדי לעשות קצת סדר במאסה האדירה

ר.ב .דוקומנטה היא תערוכה אחרת ,יש לה ממדים שונים ,מטרה אחרת

וההטרוגנית של עבודות ,מבלי להרוג את החיוּת שלהן.

ונושא אחר .למעשה ,אנחנו נעשה סימפוזיון בינואר עם נציגים מכל
תערוכות ”הממשלה” כדי לחשוב הלאה על הפרדיגמה שלה ולהוציא
לאור ספר ≠ ואז נהרוג אותה...
ח.ש .תהיה הלוויה?
ר.ב .תהיה מסיבה.

אלי פטל .סגולה Eli Petel. Sgula

http://dieregierung.uni-lueneburg.de
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מתוך התערוכה "סגולה" ,גלריה קו  ,16אוצרת :גליה יהב ,מאי–יוני  .2005צילומים :יגאל נזרי
From the exhibition "Sgula", Kav 16 Gallery, curator: Galia Yahav, May-June 2005. Photographs: Yigal Nizri
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מכתבים למערכת
אלי פטל
מתוך שיחה עם יעל ברגשטיין

נשמה חדשה

בירושלים ב– ,2001שבה הצגתי את הציור של הכור האטומי בפקיסטן,

בתערוכה בגלריה דביר ב– 2001הצגתי ציורים ריאליסטיים מתוך

ציורים של אתרי נופש בטורקיה ושל ג'ובניקים מישראל .יש מקומות

צילומים ,שמצאתי או בחרתי ,של דמויות ששרויות במצב של

שמתאימה לי בהם התנגשות ואני מנסה שההתנגשות תהיה ברורה.

מוגבלות או הגבלה של מוביליות חברתית ופיזית .הייתי בראש של

התנגשות ביני לבין החלל ,או בין ידע מוקדם לבין האנשים שמפעילים

ריאליזם חברתי ושל עיסוק בהופעה של תמונות שנשאו מטען מעמדי.

אותו .אני מעדיף לשאול מה הספקולציות הפורמליות או הרוחניות

דרך התמונות ניסיתי לבחון את המעמד של ציור ריאליסטי בהקשר

שאיתן באתי למקום הספציפי הזה .מדובר בהתנגדות למצב שבו

של עבודה קשה ,של נתינה ושל בזבוז אנרגיה בפעולה אמנותית,

אמן מגיע לחלל ומעיד על המקום שלו כאמן ,כחבר ידוע בחבורה של

מול הצילום המהיר והזילות של האנשים שהופיעו בצילומים כמו

התרבות .מבחינתי ,הסובייקטיביות קשורה דווקא לשימור של הזרות

אובייקטים .פעולת הציור של הצילומים היתה פעולת דיבוב .ציור

בתוך מרחב של חלל תצוגה ,לעומת ,למשל ,עניין חקרני בערכים

בעקבות צילום ,בעקבות ציור ,בעקבות צילום וכו' ≠ פרט לצילום של

ארכיטקטוניים של החלל וההיסטוריה שלו.

שולחן הפיקניק )אנרכיה( ,שהיה סימון של מקום ,והצילום של חבר

על התערוכה בגלריה קו  ,16במתנ"ס נווה אליעזר ,עבדתי מרחוק.

שלי )אריה הנמר( שהיה להם תפקיד מעצב ביחס לסיטואציה שציירתי

חשבתי על השכונה והמתנ"ס והחדר עם המזגן ועל אנשים מהשכונה

השבירות הגדולה שלה ,על ההתבלות שלה ועל הרצפה שמראה את

תרסיס

ולמקום שלי באותה סיטואציה .כל הציורים היו עבורי רדי–מיידס.

שיראו את הווידיאו וימצאו בו את הבית שלהם .אני עובד עם המוכר,

הסימנים של המשתמשים ,כמו כספומט .כשצבעתי את הגלריה בחזרה

יש לי יחס שונה לגמרי לציור ולאובייקטים ,וזה יחס פסיכולוגיסטי:

הסיפור שלי הוא בצירופים של התמונות עם האובייקטים שנלווים

גם מבחינת הדימויים וגם מבחינת המדיום ,וזה דבר שחשוב לי שיקרה

בלבן בסוף התערוכה ,שמתי לב ,לפי הסימנים על הרצפה הלבנה,

הוא מתבטא בזיכרון ,בפעולות .מאוד ברור שאובייקטים זה כלל וציור

להן ≠ מעטפה ,רשמקול ,חומוס ,משענת ראש של מכונית ,פלטה ≠

גם אצל הצופה :שיימצא במצב פמיליארי .ב"סגולה" רציתי לזוז מהמצב

שאנשים התקבצו בעיקר מול הווידיאו ,וזה הזכיר לי עיצוב ביתי שבו

זה אחד .ב"סגולה" הביטוי לזה היה שכל הקירות של החלל היו הציור

שהיו התייחסות פרטית )אסוציאציה ,רפרנס ,עדות( לציורים .כלומר,

הזה ,מתוך תחושה שהמקום עצמו מכיל יותר מדי מציאות .חשבתי על

הבית מסתדר מעצמו סביב הטלוויזיה.

עצמו :דורכים עליו ,אפשר לראות אותו דרך מראה ,ועדיין קיימת בו

האובייקטים גילמו סוג של התמקמות לפני ואחרי הציור ,וגם

ילדים שירצו לגעת במכשירי החשמל אבל ייעצרו בזכוכית שמפרידה

התמקמות ביחס למציאות של תערוכה ולמה שמייצר תערוכה.
בציור אני מתעסק עם דימוי קיים ועושה לו טרנספורמציה:

הצעה ≠ אפשר להכניס בו דברים מבחוץ )קולאז'( ,אפשר להקרין עליו.

בדרך כלל בינם לבין פלאפל; לעורר בהם את התשוקה ולשחזר את

אלי נר

לגבי הפרינטים הירוקים של הבלונים ,נוצר בהם היפוך של הייצוג

האיסור .לעורר אצל צופה מדומיין תחושה של הסתגלות ,גם אצל בעלי

אני שואל את עצמי איך זה קורה ,שיש כבר שלוש עבודות שאני מופיע

שחיפשתי בציורים בעבודת יד ≠ הם חיקוי כמו–פאסיבי של פעולה של

בגודל ,בחומריות ,לעתים בחיתוך והדבקה .בפיסול )יותר נוח לקרוא

הבית .דווקא אנשים מהעולם של האמנות שאלו אם האפקט של הסגול

בהן ,שלושה דיוקנאות עצמיים .לפעמים זה מתוך סיטואציה שאין על

ריסוס ,ולא פעולה על רדי–מייד כמו הציורים הריאליסטיים שנעשו על

לזה אובייקטים( אני מנסה לחבר חומרים שמתאגדים לדימוי ,שמתחבר

נוצר מהמנורה .זה היה מאוד חזק עבורי ,לראות שאנשים עדיין לא

מי לעשות עבודה ,אז אתה עושה על עצמך .זו לא שאלה של "מה אני".

פי הצילומים .כשמדברים על זה ,אני נזכר במשיכת המכחול המעוצבת

לעולם של צילום ,במובן של הופעה מהירה של דימוי מוכר ,ואז זה חוזר

בוטחים בצבע על קיר.

למרות שבמקרה של הציור אלי נר שהוצג בקו ) 16ובסטודיו  (158הדימוי

של רוי ליכטנשטיין בסגנון רסטר של קומיקס .בעבודה של הבלונים

הבהיל אותי בהתחלה .ואז ,כשקראתם לגיליון ההוא "מדמה מוות" נפל

רציתי לדמות סיטואציה של הצטברות של החומר ,מצד אחד באופציית

לעולם של אובייקטים.
בעבודה שעון במצח נשארתי עם הצילום .העברתי לסטילס פריימים

אחת העבודות בתערוכה ,עופרה ,היתה שילוב בין מגש נחושת
ומפזר חום ,שהיו תלויים על קיר הגלריה ,לבין המזגן של הגלריה.

לי האסימון .נבהלתי מזה שהראש שלי הפך לגולגולת ≠ כזאת שקונים

הריחוף שלו ומצד שני בהתפקעות ,בנזילה .רק כשיש את הנזילה זה

מתוך סרטי וידיאו של הופעות של זוהר ארגוב )שנערכו על ידי במאי

המזגן קירר ומפזר החום לא עבד; המזגן קירר והפסל לא חימם .מפזר

עם נר בבזארים .זה קשור ליחס שלי לטקסים .אני מאוד מפחד מזה שזה

הופך להיות סוג של פיגורה ≠ בלון או אגס הפוך .עניין אותי לחקות את

לא ידוע ,צלם חתונות כנראה( .בווידיאו ,מישהו נגע בצילומים ועשה

החום הרצפתי היה מאוד מלוכלך מלמעלה ,ולהעביר אותו לקיר היה

עובד עלי .שאני מרגיש את מה שצריך להרגיש בזמן שצריך להרגיש.

התהליך הבנאלי הזה של הריסוס .להראות שכישלונות מייצרים צורה.

פריים על פריים באפקטים של דיסולב כדי ליצור אווירה של המשכיות,

כמו להעביר רצפה לקיר ,כמו לישון על הרצפה .זה היה ניסיון לייצר

אלי נר בא מאבל והתאבלות ,והפך למשהו שרואים .הקטע עם

להראות פעולה אחרי התפקעות ,כסוג של גופה .בפוטושופ האפקט של

ויצאו לו כמה רגעים לא צפויים וטעונים מבחינתי )כמו רגע שבו השעון

סיטואציה ישירה של מזג אוויר .טמפרטורה זו מילה שמשתמשים בה

הנר קשור לעבודה מנורה שהצגתי בגלריה דביר ביפו ב– ,2004שהיו

קו מרוסס הוא האופציה הבנאלית ,האפקט הראשון שנוסף לקו אחרי

של קלידן מפריים אחד נמצא על המצח של זוהר ארגוב מפריים אחר(.

בהקשר של אמנות וציור ,אבל רציתי שזה יהיה פיזי .אפקט של ציפייה

בה  19מטאטאי כביש .סבא שלי היה עושה מטאטאים ,והוא מת .מספר

הקו הרשמי של התוכנה .עניין אותי איך המחשב מפרש את הטשטוש

העניין שלי היה בחשיפה של רגע מקרי בתוך המציאות של הפוסט–

לקבל את החימום ,ציפייה שהמכשיר יעבוד ,ושתהיה אכזבה ≠ ואז

המטאטאים היה כמספר הנכדים שלו .העבודה היתה סוג של מחווה,

הזה ,איזו הצטברות של אינפורמציה אני מייצר אצלו .לכן התקשיתי

פרודקשן.

הבנה שזו רק צורה .הפסל עצמו עבד על בסיס העובדה שהמכשיר לא

או עבודת זיכרון .באלי נר אני לוקח את שם המשפחה של אמא שלי

בבחירת הגודל של ההדפסה ומבחינתי המידות של העבודה תמיד

עבד ,והמזגן שמתחתיו היה סוג של נחמה .מוזרות זה משהו שיכול

ושל הסבא והסבתא שמתו ,קנדל ,ועובר אליו :אני עכשיו במשפחה הזו.

יישארו  10מגה–בייט.

מתנ"ס

להיות חשוב במובן של העודף והחסך .רק במקום הזה ,של מה שיכול

יש לי חבר שלקח את שם המשפחה של אמא שלו כשם במה ,וזה אחד

המחשבה על תערוכה קשורה תמיד למקום שבו היא אמורה להיות

להיות עודף ומדויק בו–זמנית ,זה חזק בעיני.

הדברים היותר חזקים בדמות שלו .מעניין אותי שחוק האב עובד עליך

מוצגת ,כמו הציורים שהצגתי בגלריה דביר ,או התערוכה בבית האמנים
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כשאני חושב על התערוכה ,בתור טיפוס פדנטי אני חושב על

גם כשאתה יוצא ,כמו במקרה הזה ,לצד של האם .המחוות עדיין דומות.

אלי פטל ,דלת ,2002 ,גירי שמן על נייר 115 x95 ,ס"מ
Eli Petel, Door, 2002, oil sticks on paper, 115 x 95 cm
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ביקורות
פטל
אלי

העמימות היא ההברקה הישראלית

תסביר ,גבר.
יש אנשים שאומרים ,אנחנו משתמשים בחומר המקורי .מדברים על
החומר דרך החומר .יש אחרים ,היפר–ריאליסטים ,שרוצים להביא את

גיא אסיף מדבר עם אלי פטל

הרגע הצילומי של הנוכחות בעזרת טכניקה קלאסית :ככה זה נראה
באמת ,אלה הצבעים האמיתיים .אני מנסה לייצר את הריאליזם
מהמנטאלי .מהמקום של "מה יש לך להגיד" .אחר כך מצטרפים איזשהם
סוגים של סגנון ,קונצפטואליות ,הגדרות .אוצר המילים שלי נולד
משני גורמים יציבים .האחד הוא האזור שעליו אני מסתכל ≠ ישראל,
והדברים שנכנסים ויוצאים ממנה .השני הוא הצורך שיש לי לאפיין,
להתמקם ,להגדיר ולהסתגל בתוך המרחב הזה .אני חושב שזה יחס די
פסיבי ,כי אני מעדיף לפעול ברגע שהמקום אומר לי משהו על עצמי
יותר מאשר כשבא לי להגיד משהו על המקום.
על מה אתה עובד כרגע ,אח שלו?
הייתי בקהיר לא מזמן וראיתי שם פוסטר ,פרסומת למאפייה מצליחה
בדאון–טאון של העיר .בפוסטר מרחפים עוגות ,מאפים ופטיפורים
גיא אסיף :איזה מין טיפוס אתה?
אלי פטל :סוג של נודניק.
איזה סוג?
סוג של איזה דוס לא דתי .אין לי מושג .טיפה מעמיק ,טיפה נאיבי ,עקשן.
נתמקד בנודניק .מה זה אומר?

מהסטייל ההמוני על רקע של מצע כחול .יש שם גם שלושה פמוטים
וכוס קפה .רציתי לצייר אותו .קניתי מאפים בחמישים שקל ,בד ,הורדתי
תמונות מהאינטרנט .שחזרתי אותו .גרסה שלי ,טייק אוף.
למה רצית לצייר אותו?
רציתי אותו .פשוט ככה .כמו שאתה רוצה נעליים .דיבר אלי .ראיתי את

זה אומר בנאדם שקשה לו להניח .מתבונן כפייתי .מנסה לפרק את

עצמי בתוכו .הוא יצר אצלי סוג של הזדהות ,אולי מתוך תחושה מוכרת

הדברים עם העיניים .שואף לאיזה סוג של הבנה ,שיפור ,שינוי.

של דחייה מהמראה .היו בו סוגים של בורות ,תמימות ,יומרה וכישלון.

למה אתה קורא לזה נודניק?

הפוסטר הזה מייצג תקופה :פוטושופ ,מצלמה דיגיטלית ,פרינט ≠ קטע

נראה לי שמכל הדברים הנראים יוצאים חבלים ,חוטים ,והכל קשור,

יצירתי של בית עסק .מצאתי שם משהו נחמד :פתאום זה נראה לי הכי

מרושת ,מאובחן ,קריא .הנודניקיות היא הצורך הכרוני לקרוא לדברים

יהודי בעולם .זוג נרות ומאפה ,וכבר יש אווירה יהודית בחדר .זה יצא

בשם ,לקטלג אותם ,לזהות אותם.

להם בטעות ,אני בטוח .שני פמוטים ,קונטקסט מוזר של שבת .זה הזכיר

אתה יכול לתת דוגמה לתהליך שבו אתה מזהה קשר בין שני
אובייקטים בלתי תלויים לכאורה?
הנה ,עכשיו ,אני מסתכל החוצה ורואה מכונית ולפני הכל אני יודע

לי את שכונת שמואל הנביא בירושלים ,דוכנים של "אמא ,הבטחת עוף
לשבת" עם צילום ענקי של עוף ,רק במאפים.
אתה יכול לתת דוגמאות נוספות לדברים שפשוט נתפסת אליהם?

מאיזה דגם היא ,איזה מנוע יש לה בפנים ,ויש לי גם ספקולציה איזה

היתה תקופה שהתעסקתי באנשים ,בדימוי שלהם ,בסיטואציה שבה הם

טיפוס קנה אותה .וולוו שווה גבר בן חמישים שגר מחוץ למרכז העיר,

מצולמים .הרגשתי שאני מבין מה הסיפור ,מי הבנאדם ,מה הסיטואציה

עם מקום חניה רחב ,עצמאי או עובד במשרה גבוהה .דרך הצבע ,רמת

שלו .היה לי קטע עם האחים יתום .החלטתי שאני צריך תמונה שלהם

הניקיון ,האופן שבו החנה ,אני מוצא את עצמי מנסה להבין גם איזה

ביחד .עשיתי חיפוש די רציני כדי למצוא תמונה של דני ואהוד ביחד

גוף יש לו .הכל מקוטלג ,מרושת .כשחיכיתי לך כאן הסתכלתי על הבחור

ולא מצאתי .מסתבר שהביחד שלהם הוא די נדיר .בסוף הגעתי לכנסת

שעושה ספונג'ה ב"תימני" ,הפלאפל ממול .חשבתי על זה שהתימנים

ושם מצאתי ,וידעתי שזו התמונה שלי .רואים שם שתי דמויות מולבנות

הוציאו את עצמם מהוויכוח ,ניצלו את העניין שתימנים שווה תיאבון,

מאור של פלאש ,שנראות כאילו יצאו מטקס הכתרה או השבעה.

שווה מהר .מצד שני הוא עובד במוצאי שבת ...הוא רציני .אני מנסה

מימינם מופנית אליהם יד נשית ,של רינה מצליח ,אוחזת במיקרופון,

להביא את עצמי לסיטואציה .בודק ומייצר ספקולציות שקשורות

שעליו מופיעה פעמיים הספרה  .2ביניהם שומר שנראה קצת ערבי

לאירוע .לפני כל דבר אחר ,הייתי רוצה שהעבודה שלי תהיה פעולה

ומצדדיו תמונה של שני מייסדים ,בגין ובן–גוריון .אי אפשר לבקש עוד.

מנטאלית.

אז ציירתי אותה.
למה דווקא הם?
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מימין :אלי פטל ,2005 ,גירי שמן ואקריליק על בד 98.5 x135 ,ס"מ

לא יודע ,משהו בשם שלהם ,במראה ,במיקום .אני טוען שהשוני בין

Right: Eli Petel, 2005, oil pastels and acrylic on canvas, 98.5 x135 cm

שני התאומים האלה מבחינת המיקום הפוליטי שלהם הוא הצורך
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אלי פטל

של המרכז לייצר מאבק וירטואלי על מנת להמשיך ולשלוט .יש דברים

אלי פטל

אני לא מזהה את הערכים האלה בעבודות שלך.

גם לא יכול לייצר את הפלאפל הכי טוב בעיר ,למרות שיש לי תואר

תמיד בדיעבד ,כמו לכתוב סוג של יומן ,יומן חזותי .רשת של רעיונות,

שאני אומר" :או.קיי ,.אני צריך את המילה הזאת לאיזה משפט שרוצה

אם יש משהו מדכדך בעבודות ,זה בדיוק בגלל שהן חסרות את

ראשון .יש בעבודות שלי דברים המוניים כמו חן ופרוורסיה ,ואני אוהב

זיכרונות ,דימויים ,שלפעמים מתנקזת למקום שיכול להכיל זיכרון,

להתחבר" ,במקרה הזה לקראת תערוכה .לפעמים אני בונה משפטים.

העוקצנות של התנועה .אבל זה הפרדוקס של הציור :כמה תנועות ידיים

דברים יפים ,עשויים ,קריאים ,מוכרים ≠ אבל עדיין ,הכול בכל זאת

שלא תנסה להנציח בתוכו ,הוא עדיין יהיה דומם .הוא סטטי .האופנוע

מינורי .אלה המידות שלי .אלה הכמויות שלי .זה נראה לי מפחיד לצאת

גחמתי ≠ אולי רק במצב רוח ובטעם .כן ,אני מאוד מתוכנן .אני גם

הוא אופציה של בריחה מהציור .החלום הוא שהאופנוע יברח מהריבוע

מהמקום הזה לבומבסטי.

ביצועיסט בהשתפרות .יש לי זיכרון חזותי טוב ,ואני יודע לדמיין מה

של הציור.

אל תיתמם .אתה פעיל מאוד ,יצרני .מאוד לא גחמתי.

אביב?
מה שאתה רואה באמנות זה דברים שחופצנו לאיזה סוג של דיון .לא

ספר ,הורים ,משהו.

ראוי שהדיון יעסוק בכוסיות .אני דווקא תופס מעצמי אחד שמסתובב

אחר כך יש את העניין של הפוסט–מורטם ,סוג של מעבר מעולם פרטי

הציור יכול לתת את האשליה שיש לך שליטה בזמן .אתה יכול להתעכב

אני בנאדם שאם תנאי המחיה שלו משתנים בקיצוניות ,למשל ,הוא

ולוקח בכמויות .לא כוסיות .אמנות היא לא הבחירה של הרוקסטאר.

לשדה של תקשורת ,אמנות ,פוליטיקה ,של להבין מה יצא .תמיד יש

עליו .הוא מבקש את הזמן ומנסה ללכוד אותו .יש משפט שמאוד משפיע

זוכה בלוטו ,נדפקה לו הקריירה בטירוף .הוא אבוד .זה אומר הכל ,לא?

היא לא סקסית .היא עובדת על מיתוס .על ניואנס מושכל .להבין

הפתעה ,למרות שהיה גם תכנון .אתה מסתכל על זה ...לפעמים אתה

עלי בתקופה האחרונה .אמר אותו איתן בן אליהו ,מפקד חיל האוויר

אני צריך ,מה אני רוצה ,ברמה כמעט מתמטית :גימור ,חומר ,גודל .ייצור.

חושב שזה חכם ...סוג של מונולוג.

ומה עם הציור עצמו?

בוא נערוך ניסוי מצחיק .תנסה לספר על עצמך קצת ≠ ילדות ,בית

סיפור.
הסיפור הזה יכול לכלול גם סצינה של מתקפת כוסיות על תל–

אל תבנה על זה.

תהליכים מעבר לאוטומט .אנשים רוצים לגעת במשהו שהוא אקוטי

לשעבר .הוא דיבר על מדיניות הגרעין של ישראל ואמר שהעמימות היא

זה לא איזה מהלך ליניארי ,שככל שהוא יגדל זה יתחזק .זה לא זה .אם

כביכול .בשָריר וההיסטורי ולא בכוסית ,שתשמין מתישהו .גם בפופ,

ההברקה הישראלית .אנחנו עובדים כל הזמן על ייצור ההברקה ,רומזים

אזכה ,אשיל מעלי עוד איזה שטות או שתיים שאני מחזיק בהן .מצד

הכוסיות לא באולפנים ≠ הן בווידיאוקליפים .הזמרים לא ממש רואים

אני מנסה לקחת אחריות על הדברים שעשיתי ,להתחשב בזה שעשיתי

שיש משהו אבל לא מראים אותו .כמו בסרטי אימה :אתה לא רואה

שני ,יכול להיות שאני אצמד לעצמי ואעשה משהו שקשור לסיטואציה

אותן.

את הדברים האלה בעבר .יש פעמים שאני מתפעל מהאיכויות ,יש

את המפלצת והכי מפחד; אם יראו לך אותה ,כבר תדע מה זה ותפסיק

שקשורה במאה .נראה לי שזה משהו שקשור בדפוסים ולא בפינטוז.

פעמים שאני מתבייש בהן .השלב הכי מביך היה כשהתחלתי להבין

לפחד .הציור הוא ההבטחה של התנועה ,של הרעש ,של העוצמה .אבל

הפינטוז קיים בתוצר עצמו .לא קשור לפנטזיה שקשורה בכוח או

מעצם העובדה שאתה מציג את האמנות בתוך סיטואציה של טענה,

את ההווה כמקום שמתקיימת בו אמנות ,להבדיל מציירים שהכרתי

מי אמר שבאמת צריך את התנועה? באיזשהו אופן ,אני מעדיף את

בהשפעה.

היא כבר לא סקסית .לא יכולה להשתוות לרגע הצפייה בבחורה

באותו זמן ,ששייכים לעולם של העבר .להתגנב למוזיאון ולהיות מושפע

ההבטחה.

אתה מתענג על עבודות ישנות שלך?

מאמנות עכשווית .בדיעבד אני מבין שהעבודות מהתקופה ההיא

אין לך אופנוע.

מבטאות איזושהי בעתה שאחזה בי .אתה מפסיק לעסוק בציור ומחליף

אין לי אופנוע .אני נוהג לדבר על האוטו שלי כעל פשרה ,בתוך

אותו בניסיון להראות שאתה אמן .עולים לי בזיכרון שינויים של מידות.

המוניציפלי :נסיעה עירונית ,מקסימום בינעירונית.

פתאום התחלתי לעבוד בענק .זה היה לחלוטין חקייני .נעלמה התמימות.

גבולות דן–אגד .זאת גם התחושה החריפה שעולה מעלעול

פתאום התחלתי לרצות להגיד משהו בגדול .אני נזכר בכל מיני עבודות

באינדקס העבודות שלך .האחים יתום ,חומוס ,טייק–אוף על העטיפה

לא הבנתי מילה.
זה בעייתי לראיון ,הא?
לא בטוח ,אולי דווקא להפך .פעמים רבות עלעלתי ב"סטודיו" ולא
הבנתי דבר וחצי דבר .אתה ער לזה שלפעמים קשה להבין את דבריך?
לא .וזה עוד יותר מביך .אני פתלתל ...אני מודה.
איזו מין תכונה זו? אתה מקיים איתה יחסי גומלין או שזאת פשוט

אתה מדבר מתוך תקווה ,לא מתוך ידיעה.

שיוצאת מהבניין .קורה פה משהו בבניין ≠ האירוע החד–פעמי.
באמנות אין את הרגע הזה .הוא לא יכול להתקיים .אמנות היא בשר
מעובד ≠ שהוקפא ,שהופשר ,שהומלח ,שהוזרק .יכול להיות שהבנאדם
שיחנה בכניסה לגלריה יזיז לי יותר מהעבודות עצמן.
מה דעתך על מבקרי האמנות בישראל?
הייתי רוצה לראות מבקרים סטייל עיתון "רייטינג" ,הולכים לפתיחות

שהכניסו במודע מוטיבים פסיכולוגיסטיים וסוציאליים :בחורות,

של "מחכים למשיח" של שלום חנוך ,אבי טולדנו ,דודו טופז ,אלברט

אקסיומה פסיכו–סמנטית?

ואומרים" ,ראיתי את זה ואת זה .היה חבל"ז" .אצל המבקרים הנוכחיים

כיבושים של בחורות ,או מצד שני ≠ זה מביך לחשוב על זה ≠ סוגים של

אילוז ,עראק ונומה אוהדי בית"ר ירושלים ,תליון על לוח גבס שעיר,

אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה מראיין אמן מוכר עם אג'נדה ,אדם

זה תמיד עצור ומושכל ,יש חותמת של חוכמה שכולם מופקדים עליה,

דיכאונות .דיכאון פיזי .זאת היתה מיתולוגיה עצמית מפוקפקת ,גרסה

ציור של צילום אבוד של תינוקת שמצאת ברחוב אלנבי .אווירת שכונה.

שיש לו מטרה...

כולם חייבים להיות חכמים .אאורה של ידע שאני לא סובל .הייתי מת

גברית כושלת של אמנות נשית כושלת.

לטוב ולרע ≠ אני פמיליארי עם החומרים של המקום .אצלי זה לא

בדיוק להפך :אני מניח שאיש לא יודע מי אתה ומבקש ממך לספר

ישראל המדומיינת .אני מאוד בעניין של האזורי .אני לא רוצה שישראל

קצת על עצמך.

אתה מתחשבן עם הפעילות היצירתית שלך כנער מתבגר?
אני מצייר מגיל אפס .הכי רציני שיש ,מהרגע הראשון .בגיל  16כבר

תהפוך לאמנות .אני רוצה שהאמנות תהפוך לישראל .אני רוצה לכבד

ציירתי בשמן ,בשיא ההארד–קור .הייתי נער אמביציוזי .כבנאדם עם

את המקום .להגיד" :זה מה שיש ≠ אבל יש" .לייצר מבט שמנכיח את

תודעת רוקנרול גבוהה ,רציתי להגיע לשם מאוד מוקדם .אבל עבדתי

המקום .להיות אחד מסמי האמת שלו .אני רוצה לחשוב" :הפילטר שלי

אני ירושלמי .מצייר מגיל צעיר .ציור זה פנטזיה ובריחה .נהנה מזה.

מה שתרצה.

במחסן הכי גראז' שאפשר ואף אחד לא ראה את העבודות .לא היתה

הוא פילטר ראוי" .להיות כן .אני מנסה לשאול מה חדש ואין לי תשובה

פסיכולוגיסטי לחלוטין .יהודי ,לא דתי .ירושלמי ,בן למשפחת סוחרים

להקה ,לא היתה חשיפה ,הכל נשאר לי בידיים והתעקם.

לזה .זה טיפה "הנני כאן" .סיטואציה של הסתגלות .אני לא מרגיש בעל
הבית אלא יותר מישהו שיוצא מהבית וצריך להסתגל לסביבה .גם

אפילו סובל מהעבודה .אני שונא שאנשים חושפים סיבה ותוצאה על

כשאני יוצא אני מחפש את הבית ,מנסה להבין מה הוא אומר עלי .זה

הקייס שלהם .נראה לי שזה תפקיד של מישהו אחר .בעצם ,בשביל מה

אופנועים ,כל מה שאני יודע ברישום נובע מהסתכלות על צילומים
של אופנועים בעיתונים ,מהניסיונות לצייר את תנועת הגלגלים.

מוטיב חזק ,לטוב ולרע .אני לא מנסה להיות הדובר של הבית ,לדבר

להתראיין? אנשים מבינים מה שהם רוצים להבין .אוהבים מה שרוצים

היום אני עדיין באופנועים ,בוויטליות של זה ,בצעקה של זה .מצאתי

על המצב ,לנסות לשפר אותו .אני יותר בועט בנוכח ,מנסה לחלץ ממנו

לאהוב.

צילום של פוסטר של אופנוע סופר מדהים שהיה תלוי אצלי בחדר.

משהו .מחטט בו ,מציץ .מקום קצת נשי ,לבדוק את הליפ–גלוס.

זה צילום מתחרות דראג ,שבה משתתפים אופנועים ללא הגבלה של

נדמה לי שבניגוד לפאסון הנסוג–אנין–אלטרנטיבי שלך ,החומרים

גודל ומתחרים מי יגיע ראשון ממצב עמידה למרחק של  400מטר.

שלך מאז'וריים ,מה שנקרא בשפת הטראנס "ניצחוניים" ≠ כלומר ,גם

הצילום מציג אדם שוכב על מכונה ענקית .יש לו עמדת זינוק מטורפת,

מסחריים מאוד.

התאבדותית ,מפחידה לאללה .יש בזה הבטחה ,בדיוק כמו שיש במושג

אני אדם מינורי .אני יכול להגיד אם אני אוהב או לא אוהב איזה טרק

הציור :הבטחה של כוח ,תנועה ,ויטליות ,רעש ,עוצמה וסכנה.

של טראנס ,אבל אני לא בטוח שהייתי יכול לייצר להיט טראנס .אני
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אשכרה .אין ,אין ,אתה מה זה צודק.

חושפני.

שהחליט לעשות משהו טוב לעמו ,או משהו כזה .רציני ,משקיע .לפעמים

מה עוד ציירת כמתבגר?

שזה ישתחרר.

אתה נהנה מהעבודה שלך?
העבודה עצמה ,הייצור ,היא די אפורה .זאת לא פעולה של זמן אמת.
אני לא נהנה מזה כמו לבשל .זאת פעולה מושכלת .הסיפוק הוא
משמאל :אלי פטל ,2005 ,גירי שמן ואקריליק על בד 95.5 x125 ,ס"מ
Left: Eli Petel, 2005, oil pastels and acrylic on canvas, 95.5 x125 cm
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כתם

חלב שחור ≠ מחשבות על "כתם" של משה ניניו
אורי דסאו

העבודה כתם אינה זהה לעצמה :היא הכלה של החלל שמחוץ לתחומה,

שהם משהים ,מנטרלים או מהפכים את מכלול היחסים שדרכם ניתן
1

והיא תכולה שלו ≠ מובלעת שמייצרת מובלעת גדולה ממנה ,הופכת

להצביע עליהם ,לשקף או לחשוב אותם" .כתם מייצר הטרוטופיה ביחס

חוץ לפנים ובחזרה לחוץ .כתם הוא גם הערובה להכלה של חלל ,וגם

לחלל שבו הוא מוצג; והחלל ,כשכתם בתוכו ,הופך להטרוטופיה ביחס

אויבה מבית ≠ עודפות שמרעידה את ניסיונות הייצוב .העבודה יוצרת

לכל חללי התצוגה שישנם .כתם הוא המוקד שמחזיק את החלל ≠ מעלה

את ההכלה של החלל שמחוצה לה ,ובה בעת פורצת את ההכלה שהיא

אותו על מוקד ומפקיע אותו על מנת להשיבו אחר .הוא שואב ופולט

עצמה יוצרת אל עבר הכלה של חלל גדול יותר ,וכך מרחיבה את ציר

את החלל .יחסי האחרות בין התיבה )האובייקט( לדימוי שמוכל בה

ההכלה–הרעדה של העבודה עצמה כאופן של חלל )תיבה ,קופסה( ,אל

)הכתם( ,מקבילים ליחסים בין הדימוי/אובייקט לבין החלל שבו הוא

החלל שבו היא ממוקמת )וממנו אל עמוד העיתון כסוג של מרחב מובדל,

מוצג ,שמקבילים ליחסים בין החלל הנתון שבו כתם מוצג לבין כל חללי

מעמוד עיתון אחד לעמוד אחר ,ומשם אל החלל שבו העיתון מוחזק

התצוגה שישנם.

ומופעל( .תנאי הופעתה של העבודה קשורים בהכלה של הכלה ,כלומר
בצילום של צילום ,בשלילה של שלילה ,ומשום כך ההופעה הנוכחית

כתם נקלט במקור מטלוויזיה שחור–לבן בעת שזו הקרינה כתבת
חדשות שהעבירה בשידור ישיר ,מצילום מסוק ,מקרה של שריפה במתקן

של העבודה מאפשרת לדמיין תנועה במקום שבו כלל לא התרחשה,

לקידוח נפט בים הצפוני .כתם הוא בערה ,כתם נפט )  (oilבוער על

ולבצע ,בכל פעם מחדש ,בלימה שמשחזרת את אקט הלקיחה/היתפסות

מים ,חפיפה בין תנאי היווצרות הדימוי )בערה בלשכה האפלה( ,לבין

של כתם ,תוך שינוי מעמד הלקיחה ,שינוי מקומה ,ניודה .אופן מסירה

מה שהדימוי מתאר )כתם אש שבהמשך ייהפך למפלים ,שינכיחו את

זה מאפשר לכתם להפוך מדימוי נטול מסה ועצמיות ≠ דימוי

התנאים הנוזליים של פיתוח הצילום(.

קליפתי ≠ לדימוי/אובייקט שמפציע כאקט פרפורמטיבי בחלל :בלימה

חפיפה זו בין תנאי ההופעה לבין תכניה חסרי הצורה )(formless

שמשגרת הֶדף ,שנבלם ונהדף בחזרה וכך הלאה )בכפוף לתנועה של גוף

של ההופעה מבנ ָה תואַם ,המצוי בקוטב נגדי למפגש בין דימוי–אסון

הצופה( .על כן ,צילומי החללים שבהם כתם מוצב אינם דוקומנטריים.

לבין הליך היווצרות שנחשף ביחס להיבטיו הבלתי נשלטים ,הבלתי

כתם כרוך בהימשכות ,במתיחה אינסופית ,בזליגה ,בחמיקה ,בהבלחה

ניתנים לחיזוי )טלוויזיה כטכנולוגיה של התגלות ,וכתם כמה שלא

בהילוך–איטי ,ולא בהתגברות על הזמן .מכאן ,ניתן לדבר על כתם כמצב

ניתן לגדור אותו וכמה שלא ניתן לשחרור מנסיבותיו המקוריות ≠

של נסיגה ,כמו גם התקרבות ,מתמדת ,לא מרפה.

אינדקס של אירוע פטאלי( .הדימוי נמשה על סף אובדנו .סף האובדן

התמקמות העבודה בחלל נתון ,כתם כדימוי/אובייקט ,יסודה

הופך לסף הופעתו של הדימוי בתור זה שחזר אבוד ובתור זה שמחזיר

בהיגיון הטרוטופי ≠ שיקוף על דרך ההיפוך .הזיקה השלילית בין

את האובדן )ולא את האבדה( כקרע במסך הייצוג ,ברצף המסמנים

הדימוי/אובייקט לבין החלל ≠ כל חלל ≠ שבו הוא מוצג מבנה את

שבמהלכו דימויים מופיעים ונעלמים .קטיעתו של כתם ממהדורת

המעמד הדיאלקטי של מיקומו כאחר :כתם הוא גם ספיח )חיצוני

חדשות עניינה בהעברתו מרצף היסטורי פתור אל עבר המנעד של

לחלל בעודו בתוכו ,פריפריאלי( ,גם שתל )פנימי לו ,האחר של החלל,

הלא–היסטורי ,השעיית ההיסטורי .אופן המסירה הנוכחי שלו כשחזור

האחר שבתוך החלל( ,וגם עריק )רווח ,blank ,שמצביע על היעדרות,

חלקי של לקיחתו ,האחרון בשורה של שחזורים שהצטברו במשך

על זניחה של סדר שהושאר מאחור( .כתם משקף את החלל שמסביבו
בבחינת סטייה ממנו ≠ הוא הצל שלו ,הלילה שלו ≠ ובו–זמנית כל
חלל שמוקדו הוא הכתם מתגלה באמצעותו מחדש כשום–מקום שהוא
כל–מקום ,שום–מקום המצוי "ביחס לכל המיקומים האחרים ,באופן
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Moshe Ninio, Stain, 1977 (remade 2003), Duratrance transparency, glass,
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כתם

כתם

השנים ,לא רק מבצע שוב את המעבר מההיסטורי ללא–היסטורי ,אלא

מירבית וריבונות .כתם הוא גם פעולה ביחס למודלים אנטרופיים

מלבה את הימשכותו של כתם כחוץ–ארכיוני ,כנוכחות שאינה רשומה

)תפיסת הזמן שאוזל ,משבר האנרגיה העולמית ≠ כתם ככתם נפט בוער(,

בשום מקום ,ושמשהה את קיומו הרפאי לאחר שעבר מסדר דוקומנטרי,

כהסתמנויות של מערכת סגורה; אך כצורה ,ניתן לדבר על כתם כצורה

ממעמד של רפורטז'ה ,להוויה פנטסמגורית ,מדומיינת .אין כאן עיבוד

מקרית שעברה טרנסצנדנציה.

של אבל ,אלא הופעה של עבר שחוזר בהווה כטראומה ללא אפשרות

ההיבטים הטראומטיים בהופעתו של כתם מתחזקים בהתאם

של התאבלות ,כדימוי מועצם של אסון שהתארעותו באה מהציפייה

להבנת הִקרבה בין צורת ההופעה של כתם לבין מודלים מוקדמים

ל"חזרה של העתיד לבוא" ,כהשהיה.

בהיסטוריה של הצילום ,בעיקר דאגרוטיפ ואמברוטיפ ).(ambrotype

שאיפת ה"אחרות" שמקיימת את כתם אין לה דבר עם האחרויות

האמברוטיפ הוא משטח זכוכית שתנאי הופעתו חייבו הצמדה של בד

שמצמיח השיח של פוליטיקת הזהויות .שאיפה זו מועמדת בניגוד

שחור לצדו האחורי ≠ בלעדיו הוא נראה כנגטיב .רק לאחר שהוצמד בד

לעובדה שטלוויזיה ,על דימוייה המוקרנים ,חריגים ואסוניים ככל

שחור לצדו האחורי של משטח הזכוכית ,אפשר היה לראות את הדימוי

שיהיו ,אינה נחווית כאחר של המרחבים ,הדומסטיים והמסחריים,

שסומן עליו בבירור .כתם הוא שקף הנתון בתוך שני משטחי זכוכית.

שבתוכם היא משובצת .יחד עם זאת ,אקט התחוללותו של כתם מציע

ההשוואה בין צורת ההופעה של האמברוטיפ לצורת ההופעה של כתם

גישה מועצמת ביחס לדפוסי התנהגות נוכח טלוויזיה דלוקה ,כפי

נדרשת לדיוק .אם בכל הקשור לאמברוטיפ ההצמדה של אלמנט זר אך

שניסח אותם מרשל מקלוהן .מקלוהן דיבר על הטלוויזיה כאמצעי

נייטרלי היא חלק ממערך התצוגה ,הרי בכל הנוגע לכתם הצמדה זו

תקשורת קר ,שמחייב השלמת פערים ומקדם השתתפות פעילה

של שני משטחי זכוכית מתנסחת כחלק מה"טקסט" של העבודה ,שורת

שמעוררת לחיים ערכים קהילתיים .הוא לא הבין דפוסים אלה כצורה

הפעולות שמשמשות כאמצעי לקירורו של דימוי האסון .הִקרבה של

של צפייה ,אלא כזיקה של מגע ,של היענות פיזית המתממשת ב"סגירת"

כתם לצורות מוקדמות של צילום משתלבת באופן שבו עבודות נוספות

פערי מידע .כתם הוא תוצר עודף ביחס לאותם דפוסי מגע ,ולמעשה

של משה ניניו ,למשל הולוגרמת הרצפה  ,Rainbow:Rugמנהלות

הוא היפוכם הגמור .הוא מניח פתיחה ,מרחב של בו–זמניות ובו–זמניות

את גוף הצופה :בדומה לדאגרוטיפ ולאמברוטיפ ,הדימוי של עבודת

כמרחב .אין כאן היתקלות של סובייקט באובייקט ,אלא מערך אוטומטי

ההולוגרמה ניתן לקליטה מלאה רק מזווית אחת ,ובכך הוא מגיב על

של מנגנונים אופטיים שמוקמים לתחייה בו–זמנית וחוצים את

הגורם המקפיא של המנגנון האופטי בהקפאה של גוף הצופה ≠ הקפאה

הסובייקט )לווין ,רשות–שידור ,מצלמת טלוויזיה ,מצלמה אוטומטית

על הקפאה .כתם נטוע בעולם המושגים וההליכים שנטבעו בתקופה

ומנגנון הראייה האנושי( .הצופה מצוי בתווך ,בין לבין ,בין כתם לבין

שלאחר המצאת הצילום ,עולם שבו נגטיב הוא פוזיטיב ודימוי שנתפס

עצמו ,בין כתם לבין צמד המפלים שחולצו שבריר שנייה לאחר כתם,

באחת הוא תוצאה של הליך אופרטיבי וכימי ארוך ומסובך ,המרמז,

מזווית מעט שונה של המסוק ,והוצגו יחד כסדרה ,כרצף מֻרווח ב"מחזור

אולי ,על האופן שבו השקף המקורי של כתם טופל במשך השנים .מעבר

ימים" 2.הרווחים הפיזיים בין אותן עבודות מאפשרים לצופה להימצא

לכך ,העבודה מאזכרת גם צורות אחרות של צילום/אירוע :היא נעה בין

בתוך הזמן המושהה ≠ שברירי השנייה הנמתחים עד ימינו ≠ ומחוץ

הגדרתה כתוצר של מנגנון פוטו–כימי להגדרתה כדימוי שנוצר במנגנון

לקטגוריה של המרחק הביקורתי ,שנזנח לטובת היסחפות בתוך החיזיון

פוטו–אלקטרי ≠ טלוויזיה ≠ והורק למנגנון פוטו–כימי.
העבודה כתם היא יחידה אוטרקית בעלת כושר תפיסה שמתבטא

הנעקר מהמוניותו .בהקשר זה עולה תשובתו של ולטר בנימין לשאלתו
שלו עצמו ,במה "רב כל כך כוחה של הפרסומת מזה של הביקורת? לא

ביכולת של העבודה להכיל את החלל שמעבר לה ,לשאוב אותו

במה שנאמר בכתובת החשמלית הנעה ≠ אלא בשלולית האש המשקפת

ולהישאר מחוץ למה שנשאב .העבודה היא עדות לאופן שבו דימוי

אותה".

3

כתם פורש רגע שבו דימוי מקרי הופך לדימוי/אות ,סיגנל .כתם
מתסרט את המהלך אחורה ≠  rewindשבמסגרתו דימוי מקרי ובלתי
ניתן לחיזוי שבא אליך הופך לדימוי שאתה בא אליו ,ומיד לאחר מכן
חוזר להיות דימוי שמגיע כהופעה שנייה )רה–פרזנטציה( ,הנתונה
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שממוסס את גבולותיו מתוכו ונמשך לכדי תנועה שאינה יודעת מנוח,
ובה בעת עשויה להיוותר נסתרת.
1

בעימות דיאלקטי עם הופעה ראשונה .עוצמת ההופעה השנייה

2

מחתימה את כתם בחותם של רה–אינקרנציה ,בחותם של צורה איקונית

3

ריקה ,ורק לאחר מכן משחררת לפני השטח סוגיות כגון דיוק ,שליטה

סטודיו  / 162אוקטובר–נובמבר 2005

סופי ,כמו דימוי מהטלוויזיה ,דימוי רדי–מייד ,הופך לדימוי אינסופי

מישל פוקו ,על מרחבים אחרים ,תרגום :אריאלה אזולאי ,רסלינג ,תל–אביב,2003 ,
עמ' .11
תערוכת היחיד של משה ניניו במוזיאון ישראל.1991 ,
ולטר בנימין" ,רחוב חד–סטרי" ,מבחר כתבים ,כרך א' :המשוטט ,תרגום :דוד זינגר,
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל–אביב ,1992 ,עמ' .80
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לפני התמונה

לפני התמונה ,ז'ורז' דידי–הוברמן
תמונת הבשורה

המונכח במירב צלילותו כמרחב קריא במונחים אנושיים ,היא גם בית הגידול
של טכניקות השיבוש של המרחב ושל צפני ההשעיה של האמון בעין .אכן,
כבר לואי מארן ) (Marinעמד על המרכזיות של הנושא הזה בתולדות הציור,

לאה דובב

בהיותו פתח–דבר ל"לוגיקה וכלכלה של סודיות".
הציור הפרספקטיבי מאשש לכאורה תפיסה של העולם כמסור לידיעה
ולבעלות .בד בבד ,הוא מאשש תפיסה של הסובייקט כפיזיקליות ממוקמת

הקדמה

הבטחה עצומה ומטלטלת טמונה בנושא של "הבשורה למרים" בציור .הנושא

במרחב ,עין חסרת היסטוריה ,חסרת זהות וסטאטית .זוהי תפיסה מודרנית

הזה נעשה מצע של אחת השפות הפוריות ביותר בהגות על אמנות היום,

של ה"ידע" כמלאות ,כשובע )המונגדת לתפיסה הקלאסית של ה"אמת"

והעמיד מדרגה חדשה של דעת ,לא פחות .ולא במקרה ,ההבטחה הזאת

כתהליכיות מתוך חוסר( .והנה ,דווקא באתר זה ,שבו משתכללת טכניקת

אובחנה באזורי הספר של המחקר האיקונוגרפי ≠ אזורים שבהם הונח

ההדמיה של המקום האנושי המיודע והרציף ,אנו מוצאים את הדקדוק

לגוף הידע השמרני והמוצק ביותר בתחום של תולדות האמנות לחבור אל

הפנימי של הכשלת מהימנותו של המקום הזה .ב"בשורה למרים" נוסד,

הבלשנות ,הפילוסופיה והפסיכואנליזה.

אם כן ,גם רעיון התמונה כמרחב של אחרות ,כמקום אחר ,מתוחם,

על הפרק :העובדה ההיסטורית )שכמעט לא הושם אליה לב בעבר(,

צבי שיר

אל–ממש ≠ שנדבר עם מרחב הצופה באמצעות אותות–סף של הזמנה

שהנושא של "הבשורה למרים" היה בית הגידול של המצאת הייצוג של

ודחייה ,הנכחה והעלמה .ולא במקרה ,באתר הזה ודווקא בו מתגלה לראשונה

המרחב כמֵכל מדומיין מדיד ,רציף ,מפולש לעין ,קריא ו"רציונלי" ≠ כלומר,

המושג ,והתפקוד ,של הצופה כנוכח–נפקד :הולדת הסובייקט המודרני.

המרחב הפרספקטיבי .באתר הזה יוסד רעיון ה"זה–מול–זה" ,המקום התמונתי

"הנצחי בא אל הזמן  /נעדר המידה אל המדוד  /היוצר אל הנוצר  /נמנע–

רק מפתח שטחי ,נקודת התייחסות כמעט טכנית לחוויה שבה הנראות של

שממשיך את מקומו הקונקרטי של הצופה; ובאתר הזה נערך ארגז הכלים

הדמות אל הדמות  /נמנע–האמירה אל הדיבור  /חסר ההיקף )נמנע ההקפה(

בחשיבה על אמנות ובחקר תולדות האמנות ב– 25השנים האחרונות .המגוון

הציור היא סימפטום של התגלות שחווה הצייר ,שאותה היא שבה ומעוררת

היעיל ,המכונן קונבנציה מוסכמת של ייצוג תקין של מרחב .מרכיביו

אל המקום  /הסמוי אל הנראה  /הלא נשמע אל הצליל) "...ברנרדינו הקדוש

הרחב של הנושאים שכתב עליהם והאופן שבו עבודתו מפגישה דיסציפלינות

בצופה.

החשובים הם אלמנטים אדריכליים.

מסיינה ,פירנצה(1425 ,

ז'ורז' דידי–הוברמן ) ,Didi–Hubermanנ (1953 .הוא אחת הדמויות הבולטות

שונות ≠ אסתטיקה ,צילום ופסיכיאטריה בספר "המצאת ההיסטריה :שארקו
והאיקונוגרפיה הצילומית של סלפטייר" ) ;(1982תיאולוגיה נוצרית וציור

הספר Devant l’image: question posée aux ﬁns d’une histoire de

יש לכך טעם תיאולוגי עמוק" .הבשורה למרים" אומרת את כניסת הרוח

") l’artלפני התמונה :שאלה עם אחריתה של היסטוריית–אמנות מסוימת",

אל הבשר ,את מגע הקודש בחול ,ב"מקום" האנושי ,הקונקרטי ,בכאן–ועכשיו

ה"לוגיקה והכלכלה של סודיות" ≠ המשחק הרציני מכל של הנכחה
והסתר ≠ היא ערש הלידה של הציור המודיע על עצמו באמצעיו הציוריים,

בספרו החשוב ";(1990) "Fra Angelico - Dissemblance et Figuration

 ,(1990שהטקסט למטה הוא חלק מהפרק הראשון בו ,הוא אולי ההתקפה

של חיי אדם .הבשורה מבטיחה את לידת האל ומותו בבשר ,למען גאולת

שהוא מעש ייחודי לעצמו .מתוך הציור הדתי–הקתולי כולו ,אבל באופן

פסיכואנליזה ,ציור וספרות בספרו על צבע העור"La peinture incarnée" ,

הישירה ביותר על מתודות המחקר של תולדות האמנות .בהקדמה לספר

המאמין שצופה בה .ראוי שתתחולל במקום–אדם לאשורו ,שמובן במונחים

העשיר ביותר ב"בשורה למרים" ,מתהווה הציור התוהה על גבולותיו ועוסק

) ,(1985אם למנות רק כמה דוגמאות ≠ הופכת אותו להוגה ייחודי ,מרתק

מצביע דידי–הוברמן על כך שמלבד מספר יוצאים מן הכלל ,הפרקטיקה של

אנושיים–תפיסתיים ≠ מקום אדריכלי :הנה באה הרוח אל הגוף ,אל הנפחיות

במהותו .והוא עושה זאת באמצעות עורמות שהן פרי תבונת–סדנה משוכללת

וקשה לקריאה .אין פלא שהתקבלותו באמריקה ובשפה האנגלית התעכבה

תולדות האמנות ממשיכה להיות ויכוח משמים על זיהוי איקונוגרפי ועל

החומרית האחוזה בקואורדינטות של חומר ,אל הנראות התקינה ,הקצובה

וריבונית .וכיוון שתבונה זו אינה באה לידי הכרה וביטוי מפורש בטקסטים

האמינות של תאריכים ותעודות .הספר מגיש פרישה מקיפה של מתודה

ביחסי מידות על פי סדריו של השכל האנושי ואמצעיו החושיים.

)ספרו החשוב "המצאת ההיסטריה" תורגם לאנגלית באיחור של  22שנה(.
אם לתאר במספר מילים את מפעלו המתמשך של דידי–הוברמן )כ–25

חליפית ,התבוננות באמנות שמשתחררת מצילם של ואסארי ופנופסקי

מתוך כך ,באתר הזה התכונן רעיון הצופה כתודעת–עין גשמית ≠

ספרים ועשרות מאמרים ,וכ– 30שנות הוראה בבית הספר ללימודים מתקדמים

ומכילה עקרונות התבוננות של פרויד ,לאקאן והפנומנולוגיה ,מבלי לאבד

עין–בשר בעלתנית ,ערנית ,בהולה לקלוט ולהנהיר יחסים וזיקות ,למקם

של מדעי החברה בפריס( ,ניתן לומר שמחקריו אינם רק עיונים בתולדות

את זהותה הברורה כדיסציפלינה של תולדות האמנות )לא מדובר בשום פנים

ולהתמקם .העין הצופה ברגע ההתגלמות–בבשר ממוצבת במרחב פיזיקלי

של תורת אמנות ברנסנס ,נדרשת מתולדות האמנות חשיבה לא שמרנית כדי
להבין אותה .גם בזה ,הנושא של "הבשורה למרים" מחולל מהלך מהפכני
גדול בשפת המחקר.
העמודים המובאים להלן מתוך ספרו של ז'ורז' דידי–הוברמן" ,לפני

האמנות אלא גם ניסיון רדיקלי לשנות את הפרקטיקה הזו מהיסוד .תוך עיסוק

בקריאה פסיכואנליטית של האמנות ,אלא בהפנמה של מבט שמנסה לשחזר

שהוא המשך )סמוי ,קרוב מכל ,ותמיד בלתי ניתן להנכחה( של המכל

התמונה" ) ,(1990שייכים אם כן לשלשלת מפוארת של האצלות ,של למידות

חוזר ונשנה במה שהוא מכנה השובלים של הדימוי ,העשן ,העננים ,במקומות

את הסוד שהסימפטום הוא התגלותו( .בניסיונו לנסח מחדש את היחסים בין

המדומיין ,שם ,במקום–החולין האנושי שהוא התמונה.

והטמעות )הרעיונות המובאים כאן מפותחים בספרו השלם ","Fra Angelico

ה"מופשטים" שבתוך הציור הפיגורטיבי והצילום ,הוא מצליח לערער על

הנראה והידוע ,בין סוד והתגלות ,בין חוויה ,תמונת עולם ואירוע ויזואלי,

מרכזיותה של קריאת האמנות במונחים של איקונוגרפיה ,של דומות ושל

נתמך דידי–הוברמן במחקר וידע מקיפים שחובקים תחומים שנראים רחוקים

אבל ההנהרה היעילה הזאת של גשמיות המקום האנושי ,שמתוכו
ולמענו מובטחת הגאולה ,עוברת על איסור תיאולוגי חמור .הנצרות אוסרת על

 .(1990את החוליה הפותחת חישל לואי מארן בטקסט שאין שני לעמקותו ≠
" ,1989) "Annonciations toscanesגרסה ראשונה  ;1975מארן חזר לנושא זה

קריאוּת .בבחירה להפנות את המבט לאותם חלקים של הציור או האימאז'

זה מזה ,מפסיכואנליזה ועד תיאולוגיה נוצרית של ימי–הביניים .המורכבות

המאמין לדמיין כיצד התרחשה ההתעברות הקדושה ,ההתגלמות–האלוהית

ברבים מכתביו( .הובר דאמיש ) (Damischקרוב קרבה אינטימית לרוחו של

שבהם "אין מה לראות" ,לאתרים של מופשטות והפשטה )הדוגמה העקבית

והאינטנסיביות שבהן חוצה מבטו את הגבולות בין אמנות וחשיבה עכשוויים

בבשר" .איך יהיה הדבר הזה" ,שואלת מרים" .גבורת עליון תצל עלייך" ,עונה

מארן ,וגם שונה ממנו )" .(1987 ,"L'origine de la perspectiveדניאל אראס

והמפורסמת ביותר היא ספרו הנפלא על פַרא אנג'ליקו( ,הוא מצליח להפוך

לבין האמנות והחשיבה של הרנסאנס ,למשל ,הופכים שאלות "תיאולוגיות"

לה המלאך המבשר" ,episkiasei soi :יבוא עלייך כצל" .וכבר במילים האלה

) ,(Arasseהיסטוריון אמנות שהפילוסופיה לא היתה ביתו המקצועי ,פרסם רק

את מחקר האמנות לסוג של סימפטומולוגיה ,למדע שרואה בנראות של

ואת הציור הנוצרי של המאה ה– 14לרלוונטיים במיוחד לזמננו .ראוי שלפחות

מקופלת הסתירה שבין התביעה התיאולוגית לחשוב את ההתגלמות–בבשר

ב– 1999את ספרו הגדול ,שהבשיל במשך שנים של היסוסL'Annonciation" ,

העבודות ביטוי ויזואלי )לא איקונוגרפי או טקסטואלי ,לא סימן( ללבירינתים

ספרו החשוב" ,דימויים על אף הכל" ) ,(2002שעוסק בשאלת אפשרות הייצוג

כנמנעוּת–הדימוי ,כהסתר ,כצל ≠ ומכאן ,איסור מפורש על ההבטה

 ≠ "en Italieסקירה פרטנית ,חדת עין ,עשירה בידע דקדקני ובתובנות .זהו

מורכבים של ידע וחוויית–עולם שנעדרים ,לכאורה ,מהנחת צבע "פשוטה".

של השואה בדימויים ומשתמש בסרט "שואה" של קלוד לנצמן כנקודת מוצא

המדמיינת ≠ לבין עיקר–העיקרים של ההנכחה רבתי בחומר ,חזיון הראווה

מפעל אדיר של חוקר שחתר לפרשנות הנסמכת על אמון מלא במה שהעין

המבט של הצייר או המתבונן )עם דגש על המתבונן בן–זמנו של הצייר( לעולם

לדיון ,ייצא כבר בעברית.

של הפאסיון בממד הנראות; כלומר ,החצנתו של האל ,התגשמותו–בבשר,

מסוגלת לראות .הוא חב כמובן לקודמיו הרבה ,אבל לא פעם גם הרחיק ראות

מותו בבשר" .הבשורה למרים" ,אם כן ,כשם שהיא בית הגידול של המרחב

מהם ,בחזרה אל ממשותה הנוכחת של התמונה.

אינו מבט תמים ,אלא מבט שבו הופנם ידע ,כך שהאיקונוגרפיה משמשת לו
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לפני התמונה

ËÙÂ˘˘ ‰Ê ¨‰ÈÏÂ˘‰ Ú‚Ó ˙ÓÂÚÏ ÔÓ‡–·¯‰ Ï˘ Â„È ˙ÚÈ·Ë ˙‡ ‰ÂÓ˙·
˙‡ Ú·˜Ï ¯˙ÂÁÂ ¨‰Â¯ÒÁ ˙‡ Â‡ È·ÈË˜ÙÒ¯Ù‰ ‰·Ó‰ Ï˘ Â˙Â„ÈÎÏ ˙‡
Ì‚ ‡Ï‡ ¨Â˜ÈÏß‚‡ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÂ¯Î· ˜¯ ‡Ï ‰„Â·Ú‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó
‰˘ÚÈÈ Â˜Ò¯Ù‰ ¨˙‡ÊÓ ‰¯˙È Æ±µ–‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ È˜ÒÂË‰ ÔÂ‚Ò‰ ˙ÙÓ·
‰È‰È ÂÓˆÚ Â· Â‰˘Ó˘ ÍÎÏ ˙Â„Â‰ ≠ ¯˜ÈÚ· ÂÏÈÙ‡Â ≠ Ì‚ Â¯Â˘‡Ï ‰‡¯
¢ÌÈ‡˘Â¢ ¨˙Â·Î¯ÂÓÂ ˙Â„ÈÎÏ ˙ÂÈÂ˘È Â¯Â·Ú ¢Ì‚¯˙Ï¢Â ¯¯ÂÚÏ Ï‚ÂÒÓ
∫˙ÂÈ¯Â‚Ï‡ Â‡ ®histoires© ÌÈ¯ÂÙÈÒ ¨È˜ÒÙÂÙ Ï˘ ÂÂ˘Ï· ¢ÌÈ‚˘ÂÓ¢ Â‡

 בגבולות המעש הפשוט של תולדות האמנות.1

Â˜Ò¯Ù‰ ‰˘Ú Â·˘ ·Ï˘‰ ‰Ê Æ˙Ú„–˙Â·ÈËÁ Ï˘ ˙ÂÈÂ„Á‡ ¨¯ÓÂÏÎ
ÂÏÈ‡Î 2ÔÁ·ÂÓÂ ¯È‰· ‰˘Ú ‡Â‰ ≠ Â‡ÂÏÈÓ· ¨ÏÚÂÙ· ‰‡¯ ÔÈÚ·–ÒÙ˙‰
Æ®lisible© ‡È¯˜ ‡ÂÙ‡ ‰˘Ú ‡Â‰ ÆÂÈÏ‡Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ¯È·Ò‰
‡Â¯˜Ï ≠ ‡Â‰ ÍÎ˘ ÌÈÁÈÓ ÂÁ‡ ‡Ó˘Â ≠ ÌÈÏ‚ÂÒÓ Â‡ ˙ÚÎ

–„ÏÂ‰ ¯ÂÈˆ‰ Ï˘ ‰Ï‡Ó ¨ÏÏÂ‰Ó „Á‡ ÈÂÓÈ„ ÏÚ Ï˜ Ú‚¯Ï ‰Á ÔÈÚ‰
‰‡¯‰ ÏÎÎ ¯ÈÂˆ ‡Â‰ Æ‰ˆ¯ÈÙ·˘ Â˜¯Ó–ÔÒ ¯ÊÓ· Â˜Ò¯Ù Â‰Ê Æ˘„ÁÓ
¯Á‡ÏÂ Ì˘ ÈÁ˘ È˜ÈÈÓÂ„ ¯ÈÊ È„È ÏÚ ¨±µ–‰ ‰‡ÓÏ ÌÈÚ·¯‡‰ ˙Â˘·

‰Ó ≠ ‰˘ÚÓ–¯ÂÙÈÒ Â· ÌÈ‡¯Â˜ Â‡ ¨¯ÓÂÏÎ ÆÂ˜ÈÏß‚‡ Ï˘ Â˜Ò¯Ù‰ ˙‡

¨Ô·Ï „ÈÂÒÓ ÔË˜ ‡˙· ‡ˆÓ Â˜Ò¯Ù‰ ÆÂ˜ÈÏß‚‡ ‡UÙ Ì˘· ‰ÂÎ ÔÓÊ

˙ÈÏÎ˙‰Â ÌÚË‰ ˙‡ ‰‡¯ Â·˘ ¯·„ Â˙Â‡ ¨istoria Ì˘· ·˜ ÈË¯·Ï‡˘

Â¯·Ú ÂÊ ‰‡Ó· ˙Â·¯ ÌÈ˘ ÔÎ‡˘ ÁÈ‰Ï ¯˘Ù‡Â ¨¯ÊÓ‰ Ï˘ clausura–·

4

3

‡Ï‡ ‰¯È¯· ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰Ï ÔÈ‡˘ ¨¯ÂÙÈÒ‰ ‰Ê ÆÆÆ˙¯ÈÂˆÓ ‰ÈˆÈÊÂÙÓÂ˜ ÏÎ Ï˘

¨„„Â·˙‰Ï È„Î ‰Ê‰ ‡˙‰ Ï‡ ·Â˘Â ·Â˘ ˘¯Ù˘ ÌÈÁ‡‰ „Á‡ ÏÚ Ì˘

∫‰ÂÓ˙‰ Ï˘ ÔÓÊ‰ „ÓÓ ÂÈ·‚Ï ¯ÓÂÓ ÍÎ ÆÂÈÏÚ ‚Ú˙‰ÏÂ Â˙Â‡ „ÂÓÁÏ

˙ÂÓÏ È„Î Û‡ ÈÏÂ‡Â ¨ÌÂÏÁÏ È„Î ¨ÔÂ˘ÈÏ È„Î ¨˘„Â˜‰ È·˙Î· ˙Â‚‰Ï È„Î

¨ÍÎ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ ¨¯˜ÈÚÏ ˙È˘Ó ˙È˘Ú ‰Ï˘ ‰ÓÂ˙Ò‰ ˙»È„ÈÈÓ‰

¯·Î ¨ÂÎÂ˙ Ï‡ ÌÈ¯„ÂÁ ¯˘‡ÎÂ ¨‰ÈÈÓÂ„· ÈÂ¯˘ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ÌÂÈ‰ Ì‚ ÆÂ·

ÂÏÈ‡Î ¨‰˙Â‡ ‡Â¯˜Ï ÂÏ ÁÈÓÂ ÂÈÈÚ „‚Ï ÚÈÙÂÓ‰ ‡Â‰ È·ÈË¯‰ ¯„Ò‰Â

‰„ÈÓ· ¨ÌÈ¯ÂÂÒ Ï˘ ˘ÂË˘Ë· ‰ÎÓ ÂÊ ˙ÂÓ‡ ˙¯ÈˆÈ ÌÚ ÈÂ˘‡¯‰ Ú‚Ó‰

ÔÓÊ ÔÈÓ ¨˙ÂÈ˙ÚÂ˙ ÔÈÓ Ô‰Ï ÂÏ‚ÈÒ ¨˙Á‡ ˙·· ˙ÂÙˆ‰ ¨˙ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÈÂÓ„‰

Â˜Ò¯Ù‰ „ˆÏ Æ‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÂÈ‡ ‰ÈÙÏÎ ÔÂÂÎÓ‰ ÈÏÓ˘Á‰ ¯Â˜¯Ê‰ ÂÏÈÙ‡˘

‰È‚ÂÏÂÂ¯Î È‰ÂÊ ‡Ï‡ ¨˘È·‚ Ï˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ‰Ê ÔÈ‡ ¯·ÎÂ ÆÏÏ‚Â ÍÏÂ‰˘

ÏÙ¯ÚÏÂ ÂÈÙ ˙‡ ÛÚˆÏ È„Î ‰· È„ Â˙Â¯È‰·Â ¨Á¯ÊÓÏ ‰ÂÙ‰ ÔË˜ ÔÂÏÁ ˘È

Í¯ÂˆÏ ÂÓÓ ËÂ˘Ù ÔÈ‡˘ ¨Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ ÈÂÓÈ„‰ ÂÏ ÔÓ„Ê‰ Æ¯ÕÙÈÒ Ï˘

¯ÈÂˆ˘ ¨Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ Â˜Ò¯Ù‰ ÆÌÈÂÙ Â‡ ÂÈÏ‡˘ ‰‡¯Ó‰ ˙‡ ‰ÏÁ˙‰‰ ÔÓ

˙Â˜Á˙‰Ó ¯ÂËÙ ÂÏÈÙ‡ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰˘ ¨ÏÂÎÏ ÚÂ„È ¯ÂÙÈÒ· ¯·Â„Ó ∫‰Ó‚Â„‰

‡Â‰ ÆÔÈÚ·–ÒÙ˙‰ Ï˘ Â˙Â¯È¯· ÏÚ ÌÈÂÒÓ Ô·ÂÓ· ÏÈÙ‡Ó ¨¯Â‡‰ ÏÂÓ Ï‡

Â˜ÏÁ „·Î ‰Î ≠ ÂÏ˘ ‡ˆÂÓ‰ ËÒ˜Ë ¯Á‡ ¨¯ÓÂÏÎ ≠ ÂÏ˘ ¢¯Â˜Ó¢‰ ¯Á‡

ÔÈÚ‰ ¯˘‡Î Ì‚ Æ˙Â‡¯Ï ‰Ó ÏÏÎ· ÔÈ‡ ÌˆÚ·˘ ¨‰ÓÂÓÚ ‰˘‚¯‰ ¯¯ÂÚÓ

¨˙Â‡¯È‰Ï ÏÈÁ˙‰ È˘Â˜· Â˜Ò¯Ù‰ ÆÈ¯ˆÂ‰ ·¯ÚÓ‰ Ï˘ Û˙Â˘Ó‰ ÔÚËÓ·

Â˜Ò¯Ù‰ Æ„ÓÂÚÂ „ÈÓ˙Ó ‰Ê‰ Ì˘Â¯‰ ¯ÊÂÓ ÔÙÂ‡· ¨ÌÂ˜Ó·˘ ¯Â‡Ï ˙Ï‚¯˙Ó

‰¯Â˘·‰ Ï˘ ‰ÈˆÒ‰ ˙‡ ¨Â¯ÂÙÈÒ ˙‡ ¢„È‚‰Ï¢ ÏÈÁ˙ÓÂ Á˙ÂÙ ‡Â‰ ¯·ÎÂ

‰Ó ÏÎ È¯‰˘ ¨¯È˜‰ Ô·ÂÏ· ‚ÙÒÈ‰ÏÂ ·Â˘Ï È„Î ‡Ï‡ ¢¯ÂÂÁ˙Ó¢ ÂÈ‡

È‡˘¯ ÆÂÏ˘ ÔÂÈÏ‚ÂÂ‡· ˘Â„˜‰ Ò˜ÂÏ ‰Â˘‡¯Ï ‰˙Â‡ ¯ÙÈÒ˘ ÈÙÎ ÌÈ¯ÓÏ

Ú˜¯ ÏÚ ¨˜„ ¨˘ÂÏ˜ Ú·ˆ ÈÓ˙Î ‰˘ÂÏ˘–ÌÈÈ˘ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ‡Â‰ Ô‡Î ¯ÈÂˆÓ˘

‡˙Ï ÒÎÈÈ˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡‰ È¯˜ÂÁ·˘ ÔÂ¯ÈË‰ Ì‚˘ ·Â˘ÁÏ ËÏÁ‰· Ì„‡

≠ ÂË·Ó ˙‡ ÔÚË ÈÚ·Ë‰ ¯Â‡‰˘ È¯Á‡ ¨ÍÎÂ Æ˙ÂÏ˜ ÏˆÂÓ‰ ¨‡Â‰‰ „ÈÒ‰

˜¯Ù ¨Ò˜ÂÏ Ï˘ ËÒ˜Ë‰ ˙‡ „ÈÓ Â· ‡¯˜È ÈÂÓÈ„‰ ˙‡ ‰‡¯È˘ Ú‚¯· ¨ÔË˜‰

ÆÂ˙Â‡ ˘Â·ÎÏ Ú˜¯‰ Ï˘ ËÓ‚ÈÙ‰ Ô·ÂÏ ‡· ≠ Â˙Â‡ ‡ÓÈÒ˘ ËÚÓÎÂ

¨ÔÂÎ ËÂÙÈ˘ ‰Ê È¯‰ Æ‰Ê‰ ËÂÙÈ˘‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÏÎÂÈ ÈÓ Æ≤∂≠≥∏ ÌÈ˜ÂÒÙ ¨ß‡
ÆÌÏÂÚ·˘ ¯ÂÈˆ ÏÎ È·‚Ï ÂÏ ‰ÓÂ„· ÏÂÚÙÏ ˜˘Á ¯¯ÂÚÓ ‡Â‰˘ „Ú ¨Ú„ÂÈ
‰‰˙˘˘ ·ËÂÓ ¨˙‡ÊÓ ‰¯˙È Â‡ ÆÍÎÓ ˙ÎÏ ˜ÈÁ¯‰Ï ‰Ò Ï·‡

¨‰ˆ¯ÈÙÏ ‰ÚÈÒ‰ ÆÂÊ‰ ‰˘‚¯‰· ÌÂÁÏÏ ÂÈÏÚ˘ Â¯‰ÊÂ‰ ¯·Î Ï·‡
ÌÈÚ·Â˙ ‰Ï‡ ÏÎ ≠ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Ï˘ ÂÓ˘ ÌˆÚ ¨ÔÂ‡ÈÊÂÓ ‰˘Ú˘ ¯ÊÓ‰
¨‚ÂˆÈÈ‰ ÈÂÂ˙ Í¯„ Ì‰Ï ÂÒÏÙÈ ¯˘‡Î È¯‰ ÈÎ ÆÍÎÏ ¯·ÚÓ ˙Â‡¯ ˜ÈÁ¯˘

‰¯‰Ó „Ú˘ ÍÎ· ÌÈÎ˙ÒÓ ÂÁ‡ ÆÈÂÓÈ„‰ ÌÚ ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ Ú‚¯ „ÂÚ

ÍÎ ‰È‰È ‰Ê Æ®visible© ÔÈÚÏ–‰‡¯ ÌÈÓ˙·Â ˙Ó‡· Â˜Ò¯Ù‰ ‰˘ÚÈÈ Ê‡ ˜¯

Â·Â˘È ¨‰·ÊÎ‡ ÔÈÓ ¨˙Á–È‡ ÂÊÈ‡Â ¨‚ÂˆÈÈ‰ ÈË¯ÙÏ ¯˘‡· Â˙Â¯˜Ò ÍÎ˘˙

Â¯Â˘‡Ï ‰‡¯ ‰˘ÚÈÈ Â˜Ò¯Ù‰ ¨¯ÓÂÏÎ ∫ÈË¯·Ï‡ Â˙Ú˘· „ÈÓÚ‰˘ Ô·ÂÓ·

ÁÈÓ Â˜Ò¯Ù‰ ¨‰˘ÚÓÏ ∫·ÊÎ‡Ó ‡¯˜‰ ÆË·Ó‰ ˙ÂÏÈÏˆ ˙‡ ÂÙÚˆÈÂ

≠ ˙È‡¯ ˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘ ÌÈÁ·ÂÓ ˙Â„ÂÒÈ ÂÎÂ˙Ó ˜ÈÙ‰Ï ÏÈÁ˙È ¯˘‡Î

ÏÚ Ú„ ‡Ï ÌÏÂÚÏ ÆÌÏÂÚ·˘ È¯ˆ˜‰Â Ï„‰ ¯ÂÙÈÒÎ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÂÓˆÚÏ

Ô·ÂÓ· ‰‡¯ ‰˘ÚÈÈ ‡Â‰ 1ÆÌÈÓÈÒ ˙ÈÁ·· Ì˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡˘ ˙Â„ÂÒÈ

˙‡ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ¢‰‡¯¢ ÍÈ‡ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈË¯Ù ¯„ÚÈ‰· ¨ÂÈÙ

ÌÈÂ˘ ÌÈÚË˜· ÔÁ·‡Ï „Â˜˘˘ ‰Ê ¨˙ÂÓ‡‰ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ÏÚ ÌÂÈ‰ Ï·Â˜Ó‰

‰¯Â˘·‰ Ï˘ ¢È¯ÂËÒÈ‰¢‰ ÌÂ˜Ó‰ ¨¯ÓÂÏ ‚Â‰˘ ÂÓÎ ¨‡È‰˘ ≠ ˙¯ˆ ¯ÈÚ‰
Æ‰˘Â„˜‰ ‰ÏÂ˙·‰ ÔÈ·Ï Í‡ÏÓ‰ ÔÈ· ‰˘È‚Ù‰ ˙‡ Ì˜ÈÓ ‰ÙÈ‡Â ≠ ÌÈ¯ÓÏ
˘Â„˜‰ Ò˜ÂÏ ÆÂÓÓ ÈËÙËÙ ˙ÂÁÙ ÔÈ‡ ∫˙ÂÈ¯ÂÈˆ‰ ÔÓ ¯·„ ‰Ê ¯ÂÈˆ· ÔÈ‡
Ï˘ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈ¯Â·È„ Ï˘ ‚ÂÏ‡È„Î Ú¯Â‡Ó‰ ˙‡ Â˙Ú˘· ¯ÙÈÒ
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לפני התמונה

‡Â‰˘ „ÂÚ· ≠ ¢ÌÂÏÎ Ì˘ ÔÈ‡¢˘ ¨ÌÈ‚ÂˆÈÈ ˘ÙÁÓ˘ ÈÓÏ ÊÓÂ¯ ÂÏÈÙ‡

∫ÔÂÈ„·‰ ÈÂÎÈÒ·˘ ‰ÙÈ‰ Â‰Ê ÆÏÂ„‚ ÔÂÎÈÒ Â‰Ê ¨Ô·ÂÓÎ ÆÂÈ·‚Ï ÍÏ˘ Ú„È‰

Ô˙˘ ÈÙÓ ˜ÂÈ„· ‰Ê È¯‰ ¨‡È¯˜· Â‡ ‰‡¯· ‰È‰ ‡Ï Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Ï˘

ÌÈÈ˙Ù˘‰ ÏÎ ∫˙ÓÓÂ„ ˙ÂÈ„„‰· ÂÓÎ „ÈÓ˙Ï ˙ÂÚÂ·˜ ˙ÂÓ„ Â˜ÈÏß‚‡

„Ú ¨Ô·Ï ‡Â‰ Ì‚˘ ¨È˘ÓÓ‰ ¯È˜Ï ÍÎ ÏÎ ·Â¯˜ ‡Â‰˘ ¯È˜ Ï·‡ ¨¯È˜ ‚ˆÈÈÓ

¯ÊÂÁ ÍÏ‰Ó· ¨Ë·Ó‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÓÂÙ‰ ˙ÂÈ¯˜ÓÏ ¯ÒÓ˙‰Ï ÌÈÎÂÓ Â‡

Í‡ÏÓ‰ ÔÈ· ÌÂÏÎ ÔÈ‡ Ì‡ Æ‰„‚‰‰–ÚÓÏÂ ®invisible© ÈÂÓÒÏ Â·Ï ˙‡

ÔÂ¯Ë‡È˙ Ï˘ Â‚ÂÒÓ ‰ÓÂ‡Ó ¨‰ÏÂÚÙ ÔÈ‡ ¨ÌÈÚ·ÂÓ ˙Â˘‚¯ Ì˘ ÔÈ‡ Æ˙ÂÓÂ˙Á

¨ÍÙ‰Ï ¨ÏÏÎ Ë˘ÙÂÓ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¨¯Á‡ „ˆÓ ÆÂÏ˘ Ô·ÂÏ‰ ˙‡ ˜¯ ‚ˆÈÈÓ ‡Â‰˘

È‡È„ÈÂ¯Ù‰ ‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ÈÎË‰ Ô·ÂÓ·© ®transfert© ‰¯·Ú‰ Ï˘ ‰˘Â

¨‰ÏÂ˙·‰ ÂÓÎ ¨Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê È¯‰ ¨ÂÏ˘ ‰¯Â˘·· ‰ÏÂ˙·‰ ÔÈ·Ï

˙ÈÏÂ˘‰ ˙ÂÁÎÂ‰ ˙ÂÎÊ· ‰Â˜È˙ ÏÚ ‡Â·˙ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÂÙÈÒ‰˘ È‡„Â Æ¯ÂÈˆ‰

Ï˘ ÌÏ‰ ≠ ˘Â˘ÈÓÏ–Ô˙È–ÏÂÎÈ·Î˘ ‰Ó Ï˘ ÌÏ‰Î ÂÈÏ‡ Á˙Ù ‡Â‰

È¯ÂËÒÈ‰‰ Ú„È‰ „·ÏÓ ¯„‚ ÂÏ ‰È‰˙ ‡ÏÂ Æ‰ÎÏ˘‰ Â‡ ®Übertragung

„ÈÚÓ ÌÂÏÎ‰Â ¨¯Â‡È˙Ï ‡ÏÂ Ú·ÓÏ ‡Ï ¯ÒÓ ÂÈ‡˘ È‰ÂÏ‡‰ ÏÂ˜Ï ÚÎ

˘Â„˜‰ ÒÂ¯ËÙ ÈÎ ¨˙Â˜Â·Á‰ ÂÈ„È ˙ÂÙÎ ÌÚ ‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ ÒÂ¯ËÙ Ï˘

∫Â˜Ò¯Ù· ‰Ê‰ ¯·„‰ Â‰Ó ı¯Ó ˜ÂÈ„· „È‚‰Ï ÂÈÏÚ ÆÈ˙ÂÊÁ ÌÈÙ–Ï‡–ÌÈÙ

®imaginer© ÈÂÓÈ„‰ Í¯„ ÏÚ ÔÈ·‰Ï ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜ ¯˘‡Î ¨ÂÏ˘ ÔÎÒÓ‰

ÂÏÈÙ‡Â ¨È˙„‰ „ÓÚÓÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÏ ˘È ‰ÊÎ˘ ËÂÙÈ˘˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ÆÆÆÂÈÏÚ

·Ï˘ Ï˘ ‰¯Ê‰ ÏÏÂÁÓ ‡Â‰ ÌˆÚ· ¨‰·¯„‡ ∫‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒÏ ÍÈÈ˘ ÂÈ‡ ÏÏÎ

Ï‚ÂÒÓ ‰È‰ ¨Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ‰ÂÎ˘ ¨±µ–‰ ‰‡Ó‰ ˘È‡ È˜ÈÈÓÂ„ ¯ÈÊ „ˆÈÎ

Ï˘ ‰·‰‰ ÔÓ ˜Ï˙ÒÓ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ Æ‰˙ÂÏÏÎ· ‰¯ÈˆÈ‰ Ï˘ ¨ÈËÒÈÓ‰

ÌÂ¯ÙÏ ˙Ú· ‰·Â ˙Ú„‰ ‰ÂÂËÓ Ï˘ È˙˘‰ ˙‡ ‰‡Ï‰ ÏÈÁ‰Ï Â˙¯ÈˆÈ·

‰ÙÓ ‡Â‰ Æ‰Ê‰ „ÓÚÓÏ ÌÂÈ˜ ‰È‰ ÂÎÂ˙·˘ ¯ÓÂÁ‰ ÌˆÚ Ï˘ ¨ÌÈÚˆÓ‡‰

‰ÓÂ„ Æ¯ÂÈˆ Ï˘ ‡˘ÂÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ®évenément© ÚÂ¯È‡ ‡Â‰˘ ÂÈÏÚ

Æ˙¯Á‡ Í¯„· ¨¢Ô‡Î–‡Ï¢‰ ¯·ÚÏ Â˙Â‡ ˜È˙Ó ‡Â‰˘ ÍÂ˙ ¨ÌÂ˙ „Ú Â˙Â‡

È„Î Â·‚ ˙‡ Ì‰Ï ‰ÙÓ ‡Â‰ ÆË¯Ù· Â˜Ò¯ÙÏÂ ¨ÏÏÎ· ¯ÂÈˆÏ Â·‚ ˙‡

∫ÂËßˆÂ¯Ë‡Â˜‰ Ï˘ ‰¯Â˘·‰ È¯ÂÈˆÏ ÏÏÎ Í¯„· ÈÈÈÙÂ‡‰ Ô‚ÂÒÓ‰

Ô˙È È˙Ï· ‡Â‰ ÆÈÏÒ˜Â„¯ÙÂ ‰Î¯Ù‰Ï Ô˙È È˙Ï· ˙Á‡ ˙·· Â„ÓÚÓ˘

˙ÂÈÂ‡„ÂÂ‰ Ï‡ ¯ÓÂÏÎ ¨¯˙ÂÈ· ËÂ˘Ù‰ Ï‡ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÍÎ Ì˘Ï

˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï‡ ≠ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ÈÏ· Ì‚ ¨¯ÓÂÏÎ ¨Ì‰È„ÚÏ· ≠ ÂÏ ˜Ï˙Ò‰Ï

˙ÂÈÊËÙ‰ ¨ÌÈÈÙÈ¯˜ÂÙ‡‰ ÌÈË¯Ù‰ ÌÈÚÙÂ˘ Ì‰Ó ÌÈ·¯–ÌÈ·¯·

10

9

Æ„Â‡Ó ÈË¯˜Â˜Â Ô·Ï ÚË˜

¯ÓÂÏ ÈÂ‡¯ ÆË˜ÈÈ·Â‡ Ì˙Ò ‰È‰ ÂÏÈ‡Î ÂÓ˘· ·Â˜Ï „Â‡Ó ‰˘˜ Ï·‡

5

Æ˙ÈÙ˙‰Â ‰¯Î‰‰ ¨˙ÂÚ„ÂÂÈ‰‰

˘„Â‚· È˜·‰ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ˙‡ ·ÊÎ‡Ï ˙„ÚÂÓ ÂÊ ‰¯ÈˆÈ

˙˘·ÂÎ‰ ‡È‰ ÂÏ˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ∫ÔÈÙÈ˜Ú ÈÎ¯„· ÏÚÂÙ ÂÈ‡˘ ˙ÂÈ‰ ¨‰Î¯Ù‰Ï

ÂÓ‡‰˘ ‰Ó ÏÎÓ „Á‡ Ú‚¯Ï ˙ÂÙ¯‰Ï ÍÈ¯ˆ Æ‰ÏÁ˙‰‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ˙Ò‰

‡Â‰ ÆË˜ÈÈ·ÂÒ ‡ÏÏ ‰ÂÓ‡‰ ˙‡È„È‡ Ï˘ ¨‰˜ÈÊÈÙËÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜Ù˜ÂÙÓ‰

˙ÂÚÈ‚‰ ¨˙ÂÙ„ÂÚ È„Î ‰ÚÈ‚Ó Ì˙ÂÎÈ·Ò˘ ÌÈÏÏÁ‰ ¨˙ÂÈ˙ÈÈÏ˘‡‰

reconnaissance© ÌÈ‰ÊÓ‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ‰·Ò‰ ‰¯Î‰‰ ÈÙÏ „ÂÚ ÏÂÎ‰

Ú„È‰˘ ‰Ó Ï‡ ˙ÚÎ ·Â˘ÏÂ ¨ÂÓ˘· ·Â˜Ï ÂÚ„È˘ ÈÙÓ ÌÈ‡Â¯ ÂÁ‡˘

ÏÂËÈ·‰ ˙ÂÎÏ ¯˘Ù‡˘ ‰Ó ¯ÈÁÓ· ‡Ï‡ ¨¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÔÈ‡˘ ÚÎÂ˘Ó

ÔË˜‰ ¯ÙÒ‰ „·ÏÓ ≠ Ô‡ÎÂ Æ‰ÂÂ‰Ï ÌÈÊÓ¯‰ ¨ÌÂÈÓÂÈ‰ È¯Ê·‡ ¨˙ÂÈËÒÈÏ‡È¯‰

ÏÚ ·Â˘ÁÏ ¯˘Ù‡˘ ÈÙÏ „ÂÚ ¨ÂÈÙÏ Ô‡Î ¨ËÂ˘Ù ¨¢Ô·Ï ‰‰¢ ≠ ®d'aspect

¨‚ˆÂÈÓ‰ ‰‡¯Ï ¯·ÚÓ ‡ÂÙ‡ ˙ÎÏÏÂ ·Â˘Ï ˘È Æ¯È‰‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ÂÏ˘

ÂÓÎ ˘ÓÓ ≠ ‰˘ÚÓÏ „˜Ù˙Ó ‡Â‰ Æ®ÂÏ˘ ‰Èˆ¯˜È‡‰© ÛÂ‚Î–ÂÈÈÁ Ï˘

‰Ó„ Æ‰Ï‡ ÏÎÓ ¯·„ ÔÈ‡ ≠ ˙¯ÂÒÓÏ Ì‡˙‰· ¨‰ÏÂ˙·‰ Ï˘ ‰È„È· ÔÂ˙‰

‡Ï ÈÏÒ˜Â„¯Ù ‡ÂÙ‡ ‡Â‰ Æ‚ÂˆÈÈ‰ ˙Â„ÂÒÈÓ „ÂÒÈ Ï˘ ¯‡Â˙ ÏÚÎ ‰Ê‰ Ô·Ï‰

˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï–˙Â˙È‰‰ È‡˙Â ‰ÁÎ‰‰ È‡˙ ¨ÌÓˆÚ Ë·Ó‰ È‡˙ Ï‡

‰¯ÈÎÓ‰ ‰È‚ÂÏÂÈÓÒ Ï˘ ÌÈÈ‡¯˜‡‰ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÌÂÁ˙· ≠ Ì„Â˜‰ ËÂÙÈ˘‰

ÌÈÎ¯Ú‰ „Á‡Ï Ú‚Â˘ ‰Ó· ˙Â¯È˘Î–È‡· ‰˜ÂÏ ËÂ˘Ù Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù˘

–‰ÈÂÂ‰ ¨®virtuel© ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ Â˙ÂÈ‰· ¨ÈÏÒ˜Â„¯Ù ‡Â‰ ∫ÈÂ·È¯ ‡Â‰˘Ó ˙ÂÁÙ

˙ÚÎ ¯ÎÊÈ Æ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏ˘ Â˜Ò¯Ù‰ ÂÏ ÚÈˆ‰˘ ÈÙÎ ¨®‰Èˆ¯Â‚ÈÙ©

˙‡ ‰Ú˘ Ì‡ ¨ÍÎÂ ÆÈÂÓÒ‰Â ‡È¯˜‰ ¨‰‡¯‰ ∫„·Ï· ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜ ˘ÂÏ˘·

ÈË¯·Ï‡˘ ¨varietà–‰ È‰ÂÊ ∫ÂÓÊ Ï˘ ‰˜ÈË˙Ò‡‰ ‰Ú·˙˘ ÌÈÈÂ¯˜Ú‰

ÔÙÂ‡· ÚÈÙÂÓ ÂÈ‡˘ Â‰˘Ó Ï˘ ®phénomène© ‰ÚÙÂ˙‰ ‡Â‰ ÆÁÂÎ·˘

¨ÂÈÙ „‚˘ ¯Â‡· ¯ÎÊÈ Æ˙Â‡¯Ï ‰Ó ÌˆÚ· ÔÈ‡˘ ÈÏÒ˜Â„¯Ù‰ Ì˘Â¯·

‰¯Ó‰‰ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰© ˙e‡È¯˜‰ Ï˘ ˙ÎÂÂ˙Ó‰ ‰Èˆ˜ÂÙ‰

‰Ê Ô„ÈÚ· 6Æ¢‰È¯ÂËÒÈ‰¢ Ï˘ È¯ÂÈˆ‰ ‰‡ˆÓ‰‰ ¯˘ÂÎ Ï˘ ÊÂÏÎ ‰˙Â‡ ·Èˆ‰

‡È¯˜ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¨ÈÂ˘Ï Ô·ÂÓ ÂÏ ˘È˘ ÔÓÈÒ ˙˜ÊÁ· ‡Â‰ ÔÈ‡ ÆÔÁ·ÂÓÂ ¯È‰·

ÚÓËÂÓ˘ Â˜Ò¯Ù‰ Ï˘ ÁÎÂ Ô·ÂÏ Â˙Â‡ ≠ ÏÂÎ· ÈÂ¯˘‰ Ô·ÂÏ· ¯˜ÈÚ·Â

‰¯È¯· Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ Â˜Ò¯Ù· ÔÂ·˙Ó˘ ÈÓÏ ˙¯˙Â Ê‡ ÈÎ ¨®˙ÈÓÂ‚¯˙‰

˘„ÁÓ ‰‡ˆÓÂ‰ ‰Ó¯„‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ¯˘‡Î ¨¢˘„ÁÓ ‰„ÈÏ¢‰ Ï˘

–˙˜ÊÁ·–ÔÓÂÙ¢ Ï˘ ¯Â‰Ë ÌÂÈ˜ ∫ÂÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÚÓ ˜¯ ‡Â‰ Æ‰ÊÎ˘ ¯Â˙·

¨‰Ê‰ ®contre–jour© ¢¯Â‡‰–„‚Î¢‰ ÌÚ ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó ÆÂÏÂÎ ‡˙‰ Ï˘ ÏÏÁ·

˙Â‡¯ Ï˘ ÌÂ˜È ÂÏ È¯‰ Ê‡Â ¨ÏÈÏÚ·Â ÔÂÎ–Ï‡ ÒÂÙ˙È˘ Â‡ ∫ÌÈÈ˙˘Ó ˙Á‡

¯˙ÂÈ· ÌÈ˘¯Ó ÂÈ‡ ÂÏ˘ Â˜Ò¯Ù‰ ¨ÂÏËÂ„ Ï˘ ÏÂÒÈÙ·Â Âßˆ‡ÊÓ Ï˘ ¯ÂÈˆ·

ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ‰·¯‰ ¨È¯È‚‰ Ú·ˆ‰ ˙ÂÁÎÂ· Â˙Â‡ ·ÈˆÓ˘ ¢ÔÓÈÒ

ÆÌÂÏÎ· ÔÈÁ·‰Ï ‡Ï ˙È˘‡¯· Â˙Â‡ ‰ÙÎ ¯Â‡‰ ø‰Ê‰ Ô·Ï‰ ÌÚ ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó

ÌÈ‡ˆÓ Â‡ Ê‡Â ¨ÏÈÏÚ·Â ÔÂÎ–Ï‡ ÒÂÙ˙È ‡Ï˘ Â‡ ÆÈ¯˘Ù‡ ¯Â‡È˙‰ Â·˘

–Ô˙È‰ Ï˘ Â˙ÂÎ˙ ˜¯ ‰Ï‚˙Ó ÆÍÈÈ‡Ó ‡Â‰ ‰ÓÂ ‰Ê‰ Ú·ˆ‰ „È˜Ù˙ ‰Ó

·Â˘ÁÏ ÂÏ Ì¯‚Â ‰ÏÂ˙·Ï Í‡ÏÓ‰ ÔÈ·˘ ‰ÂÂ‡¯‰ ÔÂÈÊÁ ˙‡ Ô˜Â¯ Ô·ÂÏ‰

¨˙˙˘Â˙ ÈÏÂ‡˘ ‰˜ÈÊÈÙËÓ ˙¯˘Ù‡˙Ó ‰ÁÂÎÓ˘ ˙ÂÈÓÒ Ï˘ ÌÂ˜È·

‡È‰ Æ˙ÁÎÂÓ ¨‰‡È¯˜–È˙Ï· ¨„È¯Á‰Ï ˙ÈË¯˜Â˜ ‡È‰Â ≠ ˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï

¯ÓÂ‡˘ ÈÓ Ï·‡ Æ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÔÈ· ÌÂÏÎ ÁÈ‰ ‡Ï ËÂ˘Ù Â˜ÈÏß‚‡˘

≠ ‰· ÌÂÈ˜ ÂÏ ÔÈ‡Â ‰ÂÓ˙‰ ‰„˘Ï ıÂÁÓ ËÂ˘Ù ‡ˆÓ˘ ‰Ó ÏÚ ¨˙È„ÈÈÓ

ÌÏÂÚ Ï˘ Â˙Â‡¯ ˙‡ ÒÙ˙ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ‰·˘ ‰ÈÓ· ‰„ÈÁÈ ˙ÂÁÈÁˆ

¨Ë˜ÈÈ·ÂÒ‰ Ë·Ó Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙Á‰ ‰· ‰ÓÂÏ‚Â Æ‰·Á¯‰· ‰˘Â¯ÙÂ ˙È·ÈÒÓ

∫ÏÎ˙Ò Æ˙Â‡¯Ï ˘È˘ ‰Ó ¯Á‡ ˘ÙÁÓ ‡Â‰˘ ÍÎ· ÂÏ È„Â ¨ÏÎ˙ÒÓ ÂÈ‡ ÍÎ

¨ÂÈ˘ÎÚÂ–Ô‡ÎÏ–¯·ÚÓ–ÈÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏ‡È„È‡‰ ÏÚ ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¨ÈÏÂ‡Â

ÈÙÎ ¨¢ÛÚÈ· ÒÙ˙¢˘ Ú‚¯‰ Ï˘ Â„Â‚È ¨·ÈˆÈÂ ˘Â¯˜ ÌÏÂÚ ≠ ÂÏ˘ ÔÂÈ„·‰

11

ÆÌÈ‚ÏÂÙÓ‰ ÂÈ·¯˜ ¨ÂÏ˘ ®fansasmes© ˙ÂÓÊËÙ‰ ¨ÂÏ˘ ¯ÂÙÈÒ‰
˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ ¯Ë˘Ó „ÚÂÓ ‰ÓÎ „Ú ÊÂÓ¯Ï ˙˘˜·Ó ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ‰ÏÓ‰

‡Â‰ ‡Ï‰ ¨ÌÂÏÎ–‡Ï ÂÈ‡ ‡Â‰ ÆÔ·ÂÏ Ì˘ ˘È È¯‰˘ ¨ÌÂÏÎ–‡Ï ‰Ê ÔÈ‡
Â˙Â‡ ÛÙÂ‡ ‡Â‰Â ¨ÔÂÎ–Ï‡ Â˙Â‡ ÒÂÙ˙Ï ÏÎÂ˘ ÈÏ·Ó ÂÈÏ‡ ÚÈ‚ÓÂ ‡·

Æ‰· ‰‚ÂÙÒ ‰ÏÂÎ ‰¯ÈˆÈ‰˘ ÂÊ
‰Á‰· ‰ÚÂË ‡È‰ ÆÂÊ ˙È˜ÏÁ ‰È‚ÂÏÂÈÓÒÏ ‰ÙÂÏÁ ˘È ¨˙‡Ê ÏÎ·Â

Æ˙ÈËÒÈÏÓÈÈÓ‰ ¨ÂÏ˘ ‰Ï„‰ invenzione–‰ ÌÚ
‰˙Â‡ „·ÏÓ ¨ÌÈ¯·„Ó Â‡ ‰ÈÏÚ˘ ¢‰·ÊÎ‡¢Ï ¯Á‡ ¯Â˜Ó ÔÈ‡ ¨Ô·ÂÓÎ

Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ‰˜ Æ¯Â‰Ë ÔÂ¯ÎÈÊ ¯˙‡ ÏÏÎÏ ÌˆÓÂˆ ·Á¯Ó‰ Æ¯ÓÂÏ ‚Â‰˘
ÈÂËÈ·Ï ‰Ó Ï·‡ ¨¢ÈÚ·Ë¢‰ Ï„Â‚‰ ÔÓ ˙ÂË˜ ˙ˆ˜ ˙ÂÈÂÓ„‰© Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù

®¢ÌÈÓÎÒÂÓ¢ Ì˙ÂÎÏ ·ËÂÓÂ© ¢ÌÈÈ˜˙¢‰ ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ÂÈÏÚÓ ˜Â¯ÙÏ

‰‡¯ ÂÈ‡ ‡Â‰ Æ‰¯„‚‰ Ï˘ ˙Â˙˘¯· Â˙Â‡ „ÂÎÏÏ ¨Â„ÈˆÓ ¨ÏÎÂ˘ ÈÏ·Ó

Í‡ ‰ÎÂ¯Î ‰È‡ ÌÈÈÂÓÈ„ Ï˘ ®eﬃcacité© Ì˙ÂÏÈÚÈ ‰ÈÙÏ˘ ˙ÏÏÂÎ‰

¨ÔÈÚ‰ ˙‡ ÊÁ‡Ï ÔÂˆ¯–˜ÙÒ ÂÏÈÙ‡ ‰Ù ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ®øÔ‡Î ‰Ê‰

‰È‰ È‡„Â ÂÓˆÚ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù˘ ‰ÏÓ ≠ virtus–‰ Æ˙È‡¯‰ ‰¯Î‰‰ Ï˘

ÂÈ‡ Ì‚ ‡Â‰ Ï·‡ ªÔÁ·ÂÓ· ‰ÂÂ˙ÂÓ Â‡ ‰ÂÂ‡¯Ï ‚ˆÂÓ‰ Ë˜ÈÈ·Â‡ Ï˘ Ô·ÂÓ·

¨˙È‡¯ ≠ ˙Ú„ ÈÈÓ Ï˘ ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡ ®transmission© ˙¯ÂÒÓ˙· ˜¯Â

Â‰˘ÏÎ Ô·ÂÓ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ¯ÂÈˆ·˘ ‰Ë˜‰ ‰¯Â˜Ó‰ ¯ˆÁ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÈÓÂÁ˙· ‰ÓÂˆÚ ‰È¯ÂËÒÈ‰ ‰·È‰˘ ‰ÏÓ ¨‰ÈÂÂ‚Â ‰È˙ÂÈË‰ ÏÏ˘· È˜·

ÆÍÎÓ ¯˙ÂÈ Â· ˘È Ì‚Â ¨ÂÈÈÚ· ÂÓ˘Â¯ ˙‡ Ú·ÂË ‡Â‰ È¯‰˘ ¨‰‡¯–‡Ï

ÌÈÏÚÂÙ Ì‰˘ ÈÙÓ ‡˜ÂÂ„ ÌÈÏÈÚÈ Ì‰ ¨ÍÙ‰Ï ‡Ï‡ ≠ ‰ÈÂÓÒ Â‡ ‰‡È¯˜

˙ÂÈ˙Â‚‰ ˙Â˙˘˜‰ ˜Á˘Ó Û‡ ÏÚÂ Æ‡˙‰ Ï˘ ‰·Ï‰ ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡‰ ˙‡

Ê‡Ó ÌÈÈ˜ÈÈÓÂ„‰ ÌÈ¯ÊÓ‰ ÈÏ˙Î ÔÈ· „ÂÁÈÈ·Â ¨‰È‚ÂÏÂ‡È˙‰Â ‰È¯Â‡È˙‰

ÌÈ˜È˜ÏÁ Ï˘ ˜·‡Â ¨„Á‡ „ˆÓ ÌÈ¯Â˜ ÌÈ˜È˜ÏÁ Ï˘ Ì¯Ê ‡Â‰ Æ¯ÓÂÁ ‡Â‰

˙ÂÎÂ·Ò ˙ÂÚ˜Ù· ÂÏÈÙ‡Â ≠ ÔÂ˙Ï˜Ú ÈÎ¯„· ˙·Ï˙˘ÓÂ ˙¯Ê˙˘Ó ‰ÚÂ˙Î

‡Ï‡ ÂÈ‡ ÂÈÈÚ ‰·Â‚· ‡ˆÓ˘ ¯ÈÂˆÓ‰ ·Á¯Ó‰ ¨‰ÏÚÓÏÓ ˙Â·ÏˆÂÓ‰

ÁÂÎ‰ ˙‡ ˙ÈÈˆÓ ÌÓ‡ ≠ ÒÈÂÂ˜‡Ó ˘Â„˜‰ ÒÓÂ˙Â ÒÂ‚Ó ÒÂË¯·Ï‡

Ï˘ ˙È˙ÂÓ˙‰ ‰ÈˆËÊ¯Ù· È·ÈÒÓÂ È˙Â‰Ó ·ÈÎ¯ ‡Â‰Â Æ¯Á‡ „ˆÓ ÌÈÈ¯È‚

Ì˘Î ¨˙Ú„–˙Â·ÈËÁ Ï˘ ‰˜˙‰Â ‰¯ÈÒÓ ˙ÏÏÂÁÓ ÂÊ ‰ÚÂ˙Â ≠ ¯˙‰ ÔÈ‡Ï

˙ÂÁÈ˘Ó· ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ¯Á· ˙ÒÎÏ˙Ó‰ Ú˜¯˜‰ ÌÚ ¨„ÈÒ Ï˘ ‰ÎÓÂ˙

‰ÙÂÏÁ ¨ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎ Æ˙Ú„–Ï‡ ˙Â·ÈËÁ Ï˘ ‰¯ÂÓ˙Â ‰¯ÈˆÈ ˙ÏÏÂÁÓ ‡È‰˘

‰˜Òßˆ¯Ù ‰Ï„ Â¯ÈÈÙ Ï˘ ÛÂˆÈ¯‰ ˙ÂÈ·˙Ó ÍÎ ÏÎ ‰Â˘· ¨˙Â·Á¯ ÏÂÁÎÓ

‡Â‰˘ ‰Ó ¨virtus–‰ Ï˘ ÚÂ¯È‡‰ ÆÔÈÚÏ ‰Ï‚ ÂÈ‡˘ ‰Ó Ï˘ ÈÂ·È¯‰
·Â˜ÚÏ ˙˘˜·˙Ó ÔÈÚ‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÂÂ˙Ó ÂÈ‡ ÌÏÂÚÏ ¨ÁÂÎ ‡Â‰˘ ‰Ó ¨ÁÂÎ·

8

Æ®visuel© È˙ÂÊÁ ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ Æ‰¯ÈˆÈ‰

‡Â‰˘© ®visible© ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÔÓ ÂÈÁ·‰Ï ÚÈˆÓ È‡˘ ÁÂÓ‰ ‰Ê

¨‰Ó È‰ÈÂ ¨ÏÎÂ˙˘ ÍÎ ¨‰Á·‰ÏÂ ‰¯Î‰Ï ˙¯˙ÂÁ‰ ·Â¯˜Ó ‰Ë·‰ ˙Ú·Â˙ ÂÊ

ÌÈÏ˜ Ô·Ï ÈÂ‚· ¨ÌÈ¯˙ÒÏ˜‰ È˘ ˜¯ ‰ËÏ·‰· Â„·ÂÚ ÆÈÏßˆÈËÂ· ¨ÁÈ ¨Â‡

‡Â‰˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ Æ‰‡È¯˜ Ï˘ ÈÚÓ˘Ó–„Á Ô·ÂÓ ‡Ï Û‡Â ¨ÂÈ¯Á‡

ÔÓ ÂÈÁ·‰Ï ÔÎÂ ¨®‰ÏÓ‰ Ï˘ ˜‰·ÂÓ‰ Ô·ÂÓ· ‚ÂˆÈÈ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÈÁ··

Ì„Â˜ ¨Ì‚ ˙Ú·Â˙ ‡È‰ Ï·‡ ≠ ÏÈÏÚ·Â ÔÂÎ–Ï‡ ÒÙ˙‰ Ï˘ ÂÓ˘· ·Â˜Ï

ÂÈ‡ ¯‡˘‰ ÏÎ ¨ÌÈË¯ÙÏ ÊÂ· ‡Ï‡ ÂÈ‡ ¯‡˘‰ ÏÎ Æ¯˘·‰ Ú·ˆ È·‚ ÏÚ

Ï˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙¯Ê‚ ÂÏ ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ÔÓ ∫ÍÙ‰Ï Æ˙ÂÚÓ˘ÓÓ ÛÁ

ÔÈ‡ Æ®‰Ë˘Ù‰ Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÈÁ·· ‡Â‰˘© ®invisible© ÔÈÚÏ–‰‡¯–‡Ï‰

Â‰˘Ó· ¯·Â„Ó Æ˙È„ÈÈÓ‰ ‰¯‰‰‰ ÔÓ ˙¯Ê˙Ó‰ ˙˜Á¯˙Ó ‰Ë·‰ ¨ÏÎ

˙ÈÊÙÂÁ‰ ‰ÈÙ¯‚ÂË˜ÈÙ· ÏÁ‰ ¨®lacunes© ¯ÒÁ Ï˘ ˙ÂÓÂ˙Ò ˙ÂÚÏ·ÂÓ ‡Ï‡

‡˜ÂÂ„–Â‡Ï ÌÈ¯˘Ù‡˙ÓÂ ¨®déploiement multiple© ÈÈÂ·È¯‰ ‰ÏÂ‚Ó‰

Â˜Ò¯Ù‰ Ï˘ ÒÈÊÓÈÓ‰ ˙ÏÎÏÎ· ˜ÏÁ Á˜ÂÏ Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ Ô·Ï‰˘ ˜ÙÒ

ËÓÂÓ‰ Ï˘ ‰È„ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÈÚ˘‰· ¯·Â„Ó ¨˙ËÈÈ˘Ó ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÂÓÎ

„ÚÂ ¨ÈÏÂ˙·‰ „‚·‰ ÈÏÙ˜ Ï˘ ¯È·Ò–‡Ï‰ Â‰Â˙‰Â ˙ÂÈÎ‡ÏÓ‰ ÌÈÈÙÎ‰ Ï˘

¨®réseaux© ÌÈ¯Â˘È˜ Ï˘ ˙Â˙˘¯ ‡Ï‡ ¨¯Á‡ Â‡ ‰Ê ÈÚÓ˘Ó–„Á Ô·ÂÓ

ÌÈ¯‡˙‰ ¯„ÒÏ Ô‡Î ÍÈÈ˘ ‰Ê‰ Ô·Ï‰˘ ÚÂ·˜Ï ÈÂ˘Ú ÛÂÒÂÏÈÙ‰Â ∫‰Ê‰

ÔÈ· ¨ÌÈ„Á‡ ÌÈ„ÓÓ· ˘¯Ù˙‰ÏÂ ÁÂÂ¯˙‰Ï ÏÎÂ˙ ˙Â˘¯Ù‰˘ È„Î ¨È˜ÒÙ‰

ÍÎ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ Â‡Â ¨ÌÈ·ÂÓ Ï˘ ®constellations© ÌÈÎ¯ÚÓ

ÌÂ˜Ó·˘ „ÂÚ· ¨‰·Ï ‰¯Â˜Ó‰ ¯ˆÁ‰ ‰Ù ÈÎ ¨ÌÈÈ¯˜Ó‰ ®ÌÈËÂ·È¯Ë‡‰©

˙ÂÈ˙ÒÈÙ˙–Ï‡· ÏÚÂÙ·–˙ÂÒ˙‰‰ È˘˜ÂÓ ÔÈ·Ï ÔÂÎ–Ï‡ ÒÙ˙‰ ‰‡¯‰

ÂÈÏÚÂ ¨˙ËÏÁÂÓ‰ Ì˙ÂÈÏÂÎ· Ì˙Â‡ Ú„ ‡Ï ÌÏÂÚÏÂ ¯Ó‚ Ì‰Ï ÔÈ‡˘

ÈÏ·Ó ˙ÈÂÚ·ˆ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ ¯˙ÂÈ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰ÙÂ˜˙· Â‡ ¯Á‡

ÈË˜Ï‡È„‰ ·Ï˘‰ ¨ÍÎÂ Æ®l'epreuve vécue d'un dessaisissement©

ÆÔÓ‡‰ È·‚Ï Â‡ ‰˙ÂÏÏÎ· ‰¯ÈˆÈ‰ È·‚Ï ÈÁÏÒ ËÂÙÈ˘ ˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ˙ÚÏ

¨‰¯ˆ˜· ÆÌ‰Ï˘ ˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰ ÈÎÂ·Ó· ÌÏ˘ ‡Ï Á¯Â‡· ¯Â·ÚÏÂ ÛÂÏÁÏ

Æ‚ÂˆÈÈ‰ ÌÏÂÚÏ ÍÈÈ˘ Ô·Ï‰ ¨‰Ê Ô·ÂÓ· Æ‰¯Â˜Ó ¯ˆÁÎ ‰˙¯„‚‰ ˙‡ „·‡˙˘

≠ ˙Ú„‰ ÏÚ ‰ÏÚ˙ Ï· ˙˜ÊÁ· ‡È‰ ËÒÈ·ÈËÈÊÂÙ‰ ˙ÈÁ·Ó˘ ≠ ÂÊ ‰ÙÂÏÁ·

¨Í¯Â·Ó‰ ≠ ÈÂÂÈ‡‰ ¨È˙ÈˆÓ˙‰ ÌÈÈÂÓÈ„‰ ÏÚ·Î Â˙Â‡ Â‚Èˆ‰ ÌÈ˙ÚÏ

Â˙Â‡ Ï˘ ˙ÈÏÒ˜Â„¯Ù‰ ‰ÂÎ˙‰ ÏÙÎ ˙‡ Ô‡Î ˙ÈÈˆÓ ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ‰ÏÓ‰

Â‰˘Ó ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ¨ÂÏ˘ ˙ÂÏÂ·‚Ï ¯·ÚÓ Ï‡ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ ÌÈˆÚÓ ‡Â‰ Ï·‡

ÍÓˆÚÏ ÁÈ‰Ï ‡Ï‡ ¨¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ÏÈÏÚ·Â ÔÂÎ–Ï‡ ÒÂÙ˙ÏÂ „ÂÎÏÏ ‡Ï Â¯˜ÈÚ

¯ÒÓ˙‰ ‰Ï ˜¯˘ ¨˙È˙„ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡ Ï˘ ≠ ÏÊÏÊÓ ˙ˆ˜ Ô·ÂÓ· ¢ÈÎ‡ÏÓ¢‰

‡Â‰ ¨ÚÂ¯È‡ ‡Â‰˘ ÍÂ˙Ó ∫Â˜¯Ó–ÔÒ· ÔË˜‰ ‡˙· ÂÏÂÓ ·ˆÈÈ˙‰˘ È¯È‚ Ô·Ï

‡Â‰Â Æ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· ‰ÙÂˆ‰ ÏÂ·‚ ˙‡ ‚È˘ÓÂ ÚÈ‚ÓÂ ‡· ‡Â‰ ¨¯Á‡

˙‡ ÍÈÏÚÓ ˜Â¯ÙÏ ÍÓˆÚÏ ÁÈ‰Ï ¨¯ÓÂÏÎ ∫Â„È ÏÚ ÒÙ˙È‰ÏÂ „ÎÏÈ‰Ï

ÂÁÂÎ Ì‡ ∫˙ÈÎ‡ÏÓ‰ ˙ÂÎ¯Â·Ó‰ ˙‡ Â· ÂÓÈˆÚ‰ ¨ÍÙ‰Ï ¨„‚Ó ÆÔÈËÂÏÁÏ
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לפני התמונה

לפני התמונה

Ï˘ ˙¯‡Ù˙ÏÂ ‡ÏÈÚÏ Á¯ÂÙ ÚÙ˘ ‰· Â‡¯ ‰Ú˘· ‰·Â ¨È‡„ÈÁÈ È˘È·‚

È¯‰ ¨Ú„È· ¯·Â„Ó ÌÓ‡ Ì‡˘ ÍÎ Æ‰Ê‰ Ú„È‰–ÛÂ‚ Ï˘ ÂÂ·È¯Â ÂÈÏÚ· ‡Â‰

Ï˘ ÂÊ ÏÚ „ÂÁÈÈ·Â ≠ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡ ÏÚ ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ ˙Â‡˜ÒÙ ÂÏ‡ È‡ ·˙Î

ÌÈ‚˘‚˘Ó ‰·˘ ˙ÓÂˆ· Ì˜ÂÓÓ ‡Â‰ ÔÎÂ ªËÂ˘Ù ‡Â‰Â ‰Î¯Ù‰Ï Ô˙È ÂÈ‡

˘È˘ ˙Â‡Â· ¨˙ÂÂ¯ÎÈÊ ¨˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙Â˜ÈÊ ¨ÌÈ˜È˘Ó Â‡ ÌÈÚ˜Â˘Ó ÌÈ·ÂÓ

˘Â„˜‰ ÒÓÂ˙ ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â ≠ Â˙˘¯· Â˙Â‡ „ÂˆÏ ÏÂÎÈ Ì„‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘

¨‰ÂÓ‡Ï–Â˙ÈÓÚ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ÏÚ ‰ÏÈÓ ·˙Î ‡Ï Ï·‡ ≠ ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰

¯ÈÓÓÂ ˜È˙Ó ¨Ì˙Â‡ ÊÎ¯Ó ‡Â‰Â ¨·ÈÈÁ˙Ó ‡Â‰ Ì‰ÓÂ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ·ÂÓ

¨ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡· ‰ÏÎÂ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ˙‡È¯·· ÏÁ‰ ¨ÏÂÎ· ‰ÚÈ‚ Ô‰Ï

¨ÌÈ‰ÂÏ‡ Ï˘ ‰·˘ÁÓ‰ ¨scientia Dei ‡Â‰ ‰Ê‰ Ú„È‰ ÆÂÓˆÚ·Â Â„Â·Î·

‡Ï ÆÂ˜¯Ó–ÔÒ Ï˘ ÌÈÊÚ‰ Ô·Ï‰ ÈÚ·ˆ ˙‡ ÒÙ˙ „ˆÈÎ ·˙Î ‡Ï˘ Ô·ÂÓÎÂ

Ï˘ ˙Ú˜Ù ¨¯ÓÂÏÎ ¨ÌÂËÙÓÈÒ Â˙Â‡ ˙ÂÎÏ ÈÏÂ‡ ÈÂ‡¯ ¨ÍÎ Ì‡ ÆÌ˙Â‡

‰‡ÏÙÂÓ‰ ‰È·‰Ï „ÚÂ ®ÌÈ¯Ó© M ˙Â‡‰ Ï˘ ‰ËÂ˘Ù‰ ‰¯Âˆ˙· ÏÁ‰Â

ÏÎÓ ‚Â¯ÁÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ÈÂ¯˜Ú ÔÙÂ‡· ¨ÔÎÏ Æ¢Ï˘¢ ÔÈÈ˜‰ ˙ÏÈÓ È·ÂÓ ÏÎ·

‰ÏËÏË‰ ˙ÓˆÂÚ ˙‡ ¯È‚Ò‰Ï È˜ÈÈÓÂ„ ¯ÊÓ–·‡ Ï˘ ÂÎ¯„Ó ‰Ê ‰È‰

ÌÈ·ÂÓÎ Â‡ ˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡ Ï˘ ˙ÂÙÚ˙Ò‰Î ˙Á‡ ˙·· ˙¯¯·˙Ó‰ ÌÈ˘‚ÙÓ

¯„‚· Ì¯Â·Ú ‡ÂÙ‡ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰ ÆÌÈÎ‡ÏÓ ˙ÂÈÎ¯¯È‰ Ï˘

˙„ÒÈÈÓ Ì‚ ˙‡Ê‰ ‰‚È¯Á‰Â ≠ ÂÈ˙Â¯ÓÂÈÂ ÂÈÙÂ‡ ¨È˘Â‡‰ Ú„È‰ ÈÓÂÁ˙

Ï˘ ‰·È˙Î‰ ÈÏ‰ ÏÏÎ· ‰Ê ‰È‰ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ·Â© ¯ÂÈˆ· ‰Ë·‰ ‰Ó¯‚˘

ÆÌÈ˜ÂÏÁÂ ÌÈ‚ÏÂÙÓ

¨‚˘ÂÓ ‡ÏÂ ®ÈÏ˜ÈÊÂÓ‰ Â·ÂÓ ˙‡ ‰Ê‰ ÁÂÓÏ ÒÁÈÈ Ì‡ ‡Ï‡© ¢‡˘Â¢

ÌÂ˘Ó ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ¯Ê‚ ÌÈ‡ ÂÈ˙ÂÂ¯˜Ú¢ ∫Â˙Â‡ ‰·È¯ÁÓ Ì‚Â Â˙Â‡

‰È‰˘ Â‡ ¨ÌÂÈ˜ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê‰ Ë·Ó‰˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡Â ≠ ®‰ÙÂ˜˙‰

‡Ï ¨˙È¯Â˙ÒÓ ‰ˆÈ¯ËÓ ‡Ï‡ ≠ ¯ˆ‰ Ô·ÂÓ· ‰˘ÚÓ–¯ÂÙÈÒ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â

˙ÂÏ‚˙‰‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨ÌÈ‰ÂÏ‡Ó ˙Â¯È˘È ÌÈ¯ÒÓ Ì‰ ‡Ï‡ ¨¯Á‡ Ú„Ó

Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ ÏÚ ÔÚ˘È˘ ÍÎ· ˜Ù˙Ò‰Ï ÏÎÂ ‡Ï ÔÎÏ Æ˘È„‡ Ë·Ó ‰Ê

‡¯Ù Ï˘ ‰ÏÂ˙·‰ ÔÈ·Ï Í‡ÏÓ‰ ÔÈ·˘ ÚÓ˙˘Ó ÍÎÓ˘ ÔÂÂÎ˙Ó ÈÈ‡Â

ÒÂÙ˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‡Ï ¨˙ÂÏ‚˙‰‰ Ï·‡ Æ¢®per revelationem©

¨„ÂÓÚÏ ÂÂˆ¯ Ì‡ ≠ ·˙Î· ¢˙Â¯Â˜Ó¢ ¯Á‡ ˘Ù˘Ù˘ Â‡ ≠ ÌÈËÒ˜Ë

Æ˙Â˜Ï Ï˘ ·ˆÓ ¨‰ÓÈ‚Ù Ï˘ ‰ÈÂÂ‰ ÂÊÈ‡ Ì˘Ï Ô‡ÎÓ ˙ËÈÈ˘Ó Â˜ÈÏß‚‡

ÒÙ˙ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‡Ï‡ ¨˙ÂÎÓ ‡È‰ ÏÈÏÚ·Â ÔÂÎ–Ï‡ ÔÈÚ·

ÌÓ‡ ÈÂ˘Ú ‡Â‰ ÈÎ ∫ÌÈÈÂÓÈ„ Ï˘ ®eﬃcacité© ÌÏÀÚÂÙ ÏÚ ¨ËÚÓ· ÂÏÂ

‰ÈÙÏ˘ ‰Â˘Ó‰ ‰˜ÈË˜Ï‡È„· ¯ÈÎ‰Ï ÔÂÈÒÈ· ¨˙ÂË˘Ù‰ ÏÎ· ¨¯·Â„Ó

ËÈ·‰ÏÂ ·Â˘Ï ÂÈÏÚ ≠ ‰˙Â‡ Ú·Â˙ ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰Â ‰ÓÊËÓÙ‰ ÈÙÓ ¯Â„‚

ÒÙ˙È‰Ï ˙˙È ‰È‡ ‰ÓˆÚ ˙ÂÎÊ·Â ‰ÓˆÚ· ‡È‰˘ ¨scientia Dei–·

È¯ÓÂÁÓ ÌÓ‡ ÈÂ˘Ú ‡Â‰ ªÁÈ˘‰ ¯„Ò Ï˘ ˙ÂÚ¯Ù‰Ó Ì‚ Ï·‡ ¨˙ÂÏÀ‡˘‰Ó

Ë·Ó ÏÂÓ Ï‡ ˙Á‡ ˙·· ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰ÁÈÎÓ ‡È‰˘ ‰Ú˘· ¨‰¯ÈˆÈ‰

ÆÍÎ ÏÎ ËÂ˘Ù ‰Ê‰ Ô·ÂÏ‰ ¨˙‡Ê ÏÎ· ÆÂ˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Ï˘ Ô·Ï‰ ÚË˜·

˙ÂÈ‰Â ≠ 14„ÈÓ˙ÏÂ ˙Ó‡· ÌÈÈÈÚ‰ ‰Á˜ÙÈ˙ Ê‡˘ ≠ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ı˜ „Ú

Ï˘ ¨ÚÂÒÈ˘ Ï˘ ÔÎÏÂ ≠ ‰ÁÈ˙Ù Ï˘ ÏÓÚÓ Ì‚ Ï·‡ ¨‰È˙Â¯ÂÓ˙Â ˙Â‡È¯˜‰

ÁÂÎ·˘–ÔÂ¯ÎÈÊ Ï˘ ·Î¯ÂÓ Í·Ò È˘ÙÂÁÏ ˙‡¯Â˜ ¨‡˙Ï Â˙ÒÈÎ· ‰ÙÂˆ‰

‰˜ÈÊÁÓ˘ ÔË˜‰ ¯ÙÒ‰ Ï˘ ˜È¯‰ ÌÈÙ‰ ÂÓÎ ÂÏÂÎ–ÏÎ ¨Â˙ÂË˘Ù· Ï·‡

˙Ú„ Ï˘ ‰¯˙‰–˙¯ˆ· ‰‡ÏÂÏ ˙¯ˆÈÈÓ ‡È‰ ¨ÒÙ˙È‰Ï ˙˙È ‰È‡˘

ÆÂÏ ¯·ÚÓÂ ¨‡È¯˜‰ Ï˘ „ÓÓ· ˙Úˆ·˙Ó‰ ≠ ÌÂËÙÓÈÒ ÏÏÎÏ ‰‡·‰

‰¯ÈˆÈ‰ ÆÂÏ˘ Ë·Ó‰ Ï˘ Â˜ÒÚ ‰Ê ÔÈ‡ ·Â˘ ÌÂÈ‰˘ ˜¯ ÆÏÚÂÙ ¨ÒÂÓÎ

¯Âˆ‡Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ó ÏÚ ‡È¯˜ ˙ÂÈ‰Ï ˘¯„ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¨¯ÓÂÏÎ ∫‰ÏÂ˙·‰

Û¯‰ ÈÏ· ˙Ú·Â˙‰ ‰ÂÓ‡ Ï˘ ÌÂ˜È· ¨˙¯Á‡ ÔÎ˙È ÌÂÏÎÂ Æ˙Ú„–Ï‡Â

15

Æ¯ÙÒÓ ÔÈ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈÎÏ‰Ó „ÈÏÂÈ˘ ÌÁ¯ ¨ÌÂ˙ „Ú ˙˘ÓÂÓÓ
ÂÈ‡ ÂÚ·ËÓ˘ ¯„Ò ≠ ‰·È˘Á‰ Ï˘ ‰Ê‰ È·ÈË‡ÈˆÂÒ‡‰ ¯„Ò‰ ÍÂ˙Ó

13

È·‚Ï ˜Â˙˘Ï ÂÈÏÚ ‰ÙÂÎ ‡Â‰ ÆÂ˜˘Ó Â˙Â‡ Ï˘Ó ‰Ê‰ ·ˆÓ‰

¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÍÂ˙· ¢ÌÂËÙÓÈÒ¢Î ÌÈ„˜Ù˙Ó È˙ÂÊÁ‰ ˙ÂÊÂÁÓ˘ È˙¯Ó‡

È˙Ï· ˜ÏÁ ˙ÂÂ‰Ó ¨‰Ï˘ ˙È„ÈÈÓ‰ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ Ï˘ ‰È‚¯ÂËÓ¯„‰ ¨˙ÁÎÂ‰

¨¯Â‡È˙‰ È‡˙ Â¯‰ÂË ÍÎ Æ˘„Â˜‰ È·˙Î Ï˘ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ Â·¯˜·

ÏÎ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ÒÙÂ˙Â ˙˘ÂÓ˘ ‰Ó· ÔÈÓ‡‰Ï ¨ÔÓÂ‡È–Ï·· ÔÈÓ‡‰Ï

¯Ó‡˘ ˘˘ÁÓ ¨ÌÈÈ˙ÂÓ‡ ÌÈÈÂÓÈ„Ï È˙Â‰Ó ˙‡Ê ÏÎ· ‡Â‰˘ ¯·„

˙ÂÈÏÂ‚Ò‰ ˙ÂÈÏ‡È¯ÂË˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂ·Á˙‰ Ï˘Â ‰ÓˆÚ ‰¯ÈˆÈ‰ Ï˘ „¯Ù

˙‡ Ô·ÂÏ‰ Ï˘ È˙ÂÊÁ‰ ÚÂ¯È‡Ï ¯È˙Â‰Ï È„Î ¨ÏÈÏÚ· ÔÈÚÏ–˙Â‡¯‰ È‡˙

ÌÈÚ˜Â˘Ó ¨ÔÎ Ì‡ ¨ÔÓˆÚ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡È˙‰ ˙ÂËÈ˘· øÚ„Â–‡Ï‰

˙‡ ‰‡Â¯ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó© ˙ÂÓÈ‡Ï Ô˙È È˙Ï· ‰È‰È˘ Â‰˘Ó

˙‡ Úˆ·Ï ˜ÙÒ ÈÏ· Â˙Ú˘· ÔÓ‡‰ ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï‰ ÆÂ˜ÈÏß‚‡ ‡¯ÙÏ

¨È·ÈË¯Â‚ÈÙ ‡Â‰ ÆÂ· ÏÂÏÎ‰ È·ÈË¯Â‚ÈÙ‰ ¢ÁÂÎ·–˙ÂÈ‰¢‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ‰ ‡ÂÏÓ

¨‰‚˘‰‰–˙ÂÚÓ ≠ ÂÓ˘ Æ˙Ú„–Ï‡‰ ÔÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ¨ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÏÓÚ ÈÏ·Á

ÔÎ˙Ò˘ Â‡ ¨®Â˙Ó‡Ï ¯˘Ù‡˘ ÈÏ‡·‰ ˙‡ ˜¯ ¯ÓÂÏ ·ÈÈÁ ˙ÂÙÂÎ˙ ÂÓˆÚ

¯ÓÂÏÎ ¨‡˙‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡‰ ˙Â¯È˜‰ ˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ ÂÏ˘ ˙Â˜Ò¯Ù‰

ÂÓˆÚ· ÍÂÙ‰Ï ¨ÈÚˆÓ‡–È˙Ï·‰ Ô·ÂÏ‰ ÍÂ˙Ó ¨‚˘È‰‰ Ï˘ ‰Ê Ô·ÂÓ· ¨‡ÂÙ‡

¨ÂÈÓ· „ÈÁÈ „ÈÓ˙ ‡Â‰˘ ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙ÂÓÈÚÙ· Û˘Á ‡Â‰ ÆÔÈ¯Â˙ÒÓ‰

¨˙ÓÂ‡È „ˆÈÎÂ Æ˙ÂÓÈ‡Ï Ô˙È È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÔÂ¯Á‡ ÔÂ·˘Á·˘ ‰Ó·

Æ¯Á· Â·˘ ‰Ê ÂÓÎ ¨ÌÓˆÚ· ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ‡˘ ¨‰ÎÏ‰Î ÌÈ¯‡ÂÓ ÌÈÚˆÓ ÏÚ

˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂÈ˜ È„ÈÏ ‡·˘ ¯˘Ù Ï˘ ÏÚÙÓ ¨ÁÂÎ·–˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘ ‰ˆÈ¯ËÓÏ

Ì˘· Ô‡Î ‰ÎÓ ˘Â„˜‰ ÒÓÂ˙˘ ‰¯ÈÓË‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ÂÊ ∫˜¯· ˜Ê·‰Î

Ï˘ ÊÂÁÓ‰ ‡Â‰ Â˙ÈÁ·Ó˘ ‰Ó ¨¢ÈÚ„Ó¢‰ Ô·ÂÓ· ¨‰ÏÓ‰ Ï˘ ¯ˆ‰ Ô·ÂÓ·

ÂÓÊ È·˘ ¨Ô·Ï· ‰Ê‰ ÊÚ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡Ó ÚÓÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ˜ÙÒ ÈÏ·

ÌÈËÂ·È¯Ë‡Ï ˙˜˜Ê‰ ‰„‚‰‰ Â‡ ˙ÂÈÓÂ‚¯˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ© ËÓ‚ÈÙ‰

˙È·˙· ˘„ÁÓ ÂÏ ˙Â‡ˆÓ ‰‰˘ ˙ÂÏ‚Ï ÍÈ·Ó Æ®révélation© ˙ÂÏ‚˙‰

ÂÈ‡ ¨‰ÚÈ„È Ï˘ Ë˜‡ Â‡ ˙Ú„ Ï˘ ‡˘ÂÓ ÂÈ‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ‡Ï‰Â ¨È˙ÂÊÁ‰

–ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Ï˘ ÂÊ ˙Ú˜Ù 12ÆÂ‰Â¯˜È·Â ÌÈÚ ‡Ï ÈË˙Ò‡ Á˙Ó Ï˘ „ÂÒÈ Â· Â‡¯

Ì‡‰ ø‰¯˜ ‰Ê ÍÈ‡ Æ¯ÂÈˆ ‰˘Ú˘ ÔÈ¯Â˙ÒÓ ¨˙¯ÎÂÓÂ ‰¯Ê ‰˜˙‰ ≠ ®Ú·ˆ·

Ô˘˘‡Ï ¯˘Ù‡˘ ¨˙ÂÎÏÂ‰Â ˙ÂÓˆÚ˙Ó ÌÈÙ È˙˘ ˙È˙„‰ ‰ÂÓ‡‰ Ï˘ ÂÊ

eﬃcacité sur© Ë·Ó‰ ÏÚ ·Ò˘ ÏÃÚÂÙ ˜¯ ‡Â‰ ‡Ï‡ ¨‚˘ÂÓ ÂÈ‡Â ‰ÓÈ˙

Ô·Ï· „ÈÓ ‰˙Â‡ ¢È˙‡¯˜¢ ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ‰ÓÂÈ˜Ï È˙ÚË˘ ÈÙÎ ≠ ÁÂÎ·˘

È‡ÂÂ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¢ÏÙÂ˜¢˘ ¨ÂÏÂÓ ·ˆÈÈ˙Ó‰ ·Á¯Ó‰ ˙‡ ˙ÂÓ„Ï ‡ÂÙ‡ È„

‡¯Ù Ï˘ ‡ÏÈÚÏ ËÂ˘Ù‰ È¯È‚‰ ¯ÓÂÁ‰ ÁÎÂÏ ˘Â˘ÈÓ‰ Í¯„ ÏÚ ÏÂÎÈ·Î

ÍÎ· Ì„˜˙ ¨˙È˘‡¯ ÆÂ‰˘ÎÈ‡ Ì„˜˙‰Ï ÏÎÂ ¨˙‡Ê ÌÚÂ ø®les regards

ÔÈ· ÁÂÂ¯˙‰Ï ˙Ï‚ÂÒÓ ≠ ÂÏ˘ ‰Ï„‰ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡·Â ‰Ê‰ Â˜Ò¯Ù‰ Ï˘

–ÂÈ‡˘ ¯ÙÒ‰ Ï˘ ‰Ê‰ ÈÂÓÈ„Ï ¨˜È¯‰Â ÁÂ˙Ù‰ ¯ÙÒ‰ ˙ÂÓ˙Ï ¨‰Ùˆ¯‰

˙‡Ê‰ ‰ÏËÏË‰ ˙‡ ˙Á‡ ˙·· È˘ÙÂÁÏ ‡¯Â˜‰ ¨ÌÂËÙÓÈÒ ¨ÔÎ·Â ∫Â˜ÈÏß‚‡

‰·Â˘˙‰ ˙ÈÁ·Ó˘ Ú·˜˘ ÍÎ· ∫‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÈÂÂÊ ˙‡ ‰¯˜ÈÚÓ ‰˘˘

ÚÂ„È˘ ‰Ó ÍÂ˙Ó ¨ÔÎ‡ ÆÂÈÙÏ˘ ¢‰¯Â˘·‰¢ Ï˘ ˙ÂÈÂÓ„‰ ˘ÂÏ˘–ÌÈÈ˙˘

‰È‰ È„˘ ¯Â·Ò È‡ ≠ ‰Ê· È„ ÌÈÂÒÓ Ô·ÂÓ· ¨ÔÎ ø˙ÂÏ‚˙‰‰ ËÒ˜Ë ¨ÈÙ¯‚

˙‡Â ¨‰· ÍÂ¯Î‰ ÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙‡Â ¨‰Ï ‰ÈÈ˘ ÔÈ‡˘

¨Ú„È ¯ÒÂÁÎ ˙Ú„–Ï‡ ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ·Èˆ‰Ï ‡Â‰ ÈÂ‚˘ ¨ÂÈÙÏ˘ ‰È˘Â˜Ï

˙ÂÈÈ¯Â‡ ÏÚ ÂÏ ÚÂ„È˘ ‰Ó ≠ ÂÈÈÁ ˙¯‚˘ ÏÚÂ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ÏÚ ÂÏ

ÍÈÏ‰ È·È·˘ ˙‡ „ÂˆÏ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ¯˘ÎÂ‰˘ È˜ÈÈÓÂ„‰ Á‡Ï ‰Ê·

ÆÔ·ÂÓ‰ Ï˘ ÔÂ˙Ï˜Ú‰ È·È˙

‰‡¯Â‰‰ Ï˘ ¯˙È‰–˙ÂÎÊ ˙‡ ˙¯Ó˘ÓÂ ‰ÁÈÓ ÂÊÎ˘ ‰·ˆ‰˘ ˙ÂÈ‰

˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ¨˙Â˘¯„‰ ÏÚ ¨ÍÈÁ ¯ÈÊ ÏÎÓ ‰˘¯„˘ ‰ÓÂˆÚ‰ ˙Â˘¯Ù‰

ÂÈ‡˘ ‰Ó„˘ ‰Ó· ‡˜ÂÂ„ ˘„ÁÓ ÔÈÈÚ˘ ÈÂ‡¯ ¨˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â Æ˙ËÏÁÂÓ‰

ÌÈËÒ˜Ë Ï˘ ÒÒÂ˙‰ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ¨¢ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÂÈÂÓ‡¢· ‡ÈÏÙ‰Ï ‰¯ÂÙ‰

ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ˙ÂÏ„‚ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ì‰·˘ ¯ÈÚÊ‰ ÔÓ ÂÏÈÙ‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ¨¯˘Ù‰–ÔÂÈÎ
ÆÂÈÈÁ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ˘È„˜‰˘

Ì¯Â·Ú ‰È‰˘ ‰Ó· ‰ÊÓ ‰Â˘ ÔÙÂ‡· Â‚‰ ‡Ï ÌÈÈÈ·‰–ÈÓÈ È˘‡
·˘Á Ì‰· ˜È˜ÏÁ ÏÎ˘ ¨˘„Â˜‰ È·˙Î· ¨¯ÓÂÏÎ ªÌ˙„ Ï˘ „ÒÂÓ–„ÂÒÈ

¨¯ÓÂÏÎ ≠ Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ ¢È˙ÈˆÓ˙¢‰ ¨ÍÎ ÏÎ ¢ËÂ˘Ù¢‰ Â˜Ò¯ÙÏ ˘˜·˙Ó

¨®ÔË˜‰ ‡˙‰Ó ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ„Úˆ© Â˜¯Ó–ÔÒ Ï˘ ‰ÈÈ¯ÙÒ· ÌÈÈÈËÏÂ ÌÈÈÂÂÈ

Ï˘ ¨ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰Â ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ÌÈÙ‰ ˙ÏÂÙÎ ‰ÓˆÂÚ‰ ‡ÂÏÓ Ï˘ ‡˘

ÌÈÏÂÏÎÓ‰ ˙‡ ∫¯˙ÂÈ· ¯È˘È‰ ÈÏ‡ÂËÒ˜Ë‰ ¯Â˜Ó‰ ˙‡ Á˙ÙÂ ·Â˘˘

‰ˆ¯ÈÙÓ ˘Â„˜‰ ÂÈÂË‡ Ï˘Â ÈßˆÈÈÓÂ„ È·Âß‚ Ï˘ ˙¯‡ÂÓ‰ Ì˙ÈÈÂÂ‰ ÏÚ

Ecce concipies in utero, et paries ﬁlium, et vocabis¢ ∫ÈÊÎ¯Ó

¨‰Ú‚‰–ÚÓ ‡Â‰˘ ‰Ó Ï˘Â ®È‡ÏÙ Û‡Â© ¯È˘È Á¯Â‡· ÚÈ‚ÓÂ ‡·˘ ‰Ó

ÒÂË¯·Ï‡Ó ≠ Summae theologiae–‰ ‚ÂÒÓ ÌÈ·Î¯ÂÓ‰Â ÌÈ¯Â„‰‰

ÌÈÈÂÓÈ„˘ ‰¯Ú˘‰‰ ˙¯˘‡˙Ó ‰Ï‡ ÏÎ ÍÂ˙Ó ≠ ¯ÈÈˆ‰ Ï˘ ·Â¯˜‰ Â‚ÂÁ·

Æ¢ÚÂ˘È ÂÓ˘ ˙‡ ˙‡¯˜Â Ô· ˙„ÏÂÈÂ ‰¯‰ Í‰Â¢ ≠ ¢nomen eius Iesum

˙ÂÏ„‚ Ô‡ÎÓ Æ‰Î˘Á· ÈÂ¯˘‰ Ï˘Â ÁÎÂÓ‰ Ï˘ ¨˜ÂÁ¯‰ Ï˘Â ·Â¯˜‰ Ï˘

Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘ ˙Â·¯˙‰ ˙‡ Â·ˆÈÚ˘ ≠ ˘Â„˜‰ ÂÈÂË‡ „ÚÂ ÒÂ‚Ó

ÂÁ‡ Â·˘ Ò˜Â„¯Ù‰ ËÏ·˙ÓÂ ÆÆÆÁÂÎ· ÌÈ·ÂÓ–˙·¯ ˙Â˘È Ì‰ ÌÈÈ˙ÂÓ˙

˜ÂÒÙ ˘È ‰¯Â˘·‰ Í‡ÏÓ ÚÈÓ˘Ó˘ ˙Â¯ÂÙÒ‰ ˙ÂÈ˙„ÈÁ‰ ÌÈÏÈÓ·
16

ÌˆÚ· ÚÏ·ÂÓ‰ ¯˘Ù–ÔÂÈÎ Ï˘ ÍÈÏ‰· ‰˘Ó˙˘‰ ˙È¯ˆÂ‰ ˙¯ÂÒÓ‰

¨‰ÙÂ˜˙‰ È· Ï˘ Ì„È„Ï Æ‰Ï˘ ‰ÏÈ‰‰–Í¯Ú Ô‡ÎÓ ¨‰Ï˘ ‰ÓÒ˜‰‰ Í¯Ú

¢ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ˙ÂÈÂÓ‡¢ Ï˘ ÌÈÎÈ¯„Ó· ÔÈÈÚÂ ·Â˘˘ ªÂ˙ÂÓ‡ ÔÙÂ‡ ˙‡Â

È„Î ≠ 17Â‰ÈÚ˘È ¯ÙÒÓ „Â‡Ó ÂÓˆÚÏ Ú„ÂÓÂ ˜ÈÂ„Ó ËÂËÈˆ ‡Â‰˘ ≠ ˜ÂÒÙ‰

ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â‡˘ Ô·ÂÓ· ‡È¯˜ Ë˜ÈÈ·Â‡ ˙˜ÊÁ· ‰È‰ ‡Ï ˘Â„˜‰ ËÒ˜Ë‰

ÌÈ¯ÊÓ· Ì˙Â‡ „ÂÓÏÏ Â‚‰ „ÂÚ ±µ–‰ ‰‡Ó·˘ ®Artes memorandi©

ÆÂ˜Ò¯Ù‰ Ï˘ ˙È˙ÂÊÁ‰ ˙ÂË˘Ù‰ Ï˘ ‰Ê ¨ÌÈ‡ˆÓ

ÌÈÏÓ‰ ˙ÂÚÈÙÂÓ Â·˘ „ÂÓÚ Â˙Â‡· ‰ÏÂ˙·‰ Ï˘ ÔË˜‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ

¨ÂÚ˜·Ï ¨Â· ˘Â¯ÁÏ ≠ Ì˙ÂÓ‡ ‰Ú·˙˘ ÈÙÎ ≠ Í¯Âˆ Ì‰Ï ‰È‰ ÆÌÂÈ‰ Â·

Summae de Â‡¯˜˘ ˙ÂÈÂÊ‰‰ ˙ÂÈ„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ÔÈÈÚ ÔÎÂ ¨ÌÈÈ˜ÈÈÓÂ„‰

¨Ë·Ó‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÓÂÙ ÔÈÓ Ï˘ ˙ÙÙÂ¯‰ ‰˙Â‡„ÂÂ· ÍÂ¯Î ‡Â‰ ¨˙È˘‡¯

‰¯Â˘·· Á˙Ù˘ ¨˘Â„˜ ÔÓÊ Ï˘ Ï‚ÚÓ ¯‚ÒÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÎ ∫˙ÂÈ‡Â·‰

Ï˘ ¨˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡ Ï˘ ¨˙Â˜ÈÊ Ï˘ ˙ÈÙÂÒÈ‡ ˙ÂÙÚ˙Ò‰ Â· ÏÈÚÙ‰Ï

ÆÆÆexemplis et similitudinibus rerum

„ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ È¯‰˘ ¨‰· ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ¯˙ÂÈ· Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰˘

∫ÌÈÙ–ÏÂÙÎ ‡Â‰ ÆÂÈÙÏ ÚÈˆÓ ÈÂÓÈ„‰˘ ˙Ú„–Ï‡‰ ‡ÂÙ‡ Â‰Ê

¨±µ–‰Â ±¥–‰ ˙Â‡Ó‰ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡· ¯‚˙˘‰ ¯·Î ‰Ê ÏÎ ÆÌÈ¯ÓÏ

‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰Ó ÏÎ ¨¯ÓÂÏÎ ¨ÏÂÎ‰ ÁÂ¯ÙÏ ÏÂÎÈ Ô‰·˘ ˙ÂÈËÒËÙ ˙ÂÁÂÏ˘

Ú„È‰ ÍÒ ˙‡ ‡ˆÓ Ì‰· Ì‡‰ ø‰Ï‡‰ ÌÈ·˙Î· ‰Ï‚ ‰Ó Ï·‡

ÍÂ¯Î ‡Â‰ ¨˙È˘ ÆÏË¯ÚÓ‰ ¨ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÂË·Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ

ÔÈ¯Â˙ÒÓ· ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ÚÈÓË‰ ˜¯ ‡Â‰ ∫‰ÓÓ ‰È˘ ‡Ï Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯ÙÂ

Ì˘· ˙‡Ê ˙ÂÎÏ ÔÈ‡ Æ®ÛÂ˘Á‰ Â·ÂÓ ¨ÚÓ˘Ó© ËÒ˜Ë‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ˘ÓÓ

ÔÓ ËÒÂÓ Ú„È‰ ÌÎÂ˙·˘ ÌÈÎÂ·Ó Ì‰ ‰Ï‡ ÌˆÚ· Æ˜ÂÈ„· ‡Ï øÂ˙ÂÏÏÎ·

Ì‚ ∫¯·Ú‰ ÔÓ Ú„È–ÈÙÂ‚· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÂÏ ÌÈ„Â·‡Â ÌÈÁÎ˘ ÌÈÙÂ‡·

®ÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰ ‡Ó˘ Â‡© ¢˜È¯¢‰ Û„‰ Æ‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÌÈÈÈˆÓ˘ Ô·Ï‰

Ï˘ ˜Â„È‰Ï ˙ÊÓÂ¯ ‰Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÓÈË‡‰˘ ‰ÏÈÓ ≠ ®lecture© ¢‰‡È¯˜¢

˙„¯Â‰¢Â ‰ÏÂ„‚ ‰˜˙‰ ˙È˘Ú ‰ÏÂÎ ‰ËÈ˘‰Â Æ‰ÓÊËÙ ‰˘ÚÂ ·È˙‰

ÏÏÎ¢© Summa theologiae–‰ ˙‡ ‡Â¯˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÈÈ„Ú ÂÁ‡ Ì‡

ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ „ÁÈ Ì‚ Ì‰È˘Â ¨Í‡ÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ˙Á‰ ÂÈ˙Ù˘Ï Â˜Ò¯Ù· ‰ÂÚ

ËÒ˜ËÏ ıÂÁÓ Ï‡ ‰‡ÈˆÈ ÔÈÈˆÓ˘ ÁÂÓ ≠ ®exégèse© ¯˘Ù ‡Ï‡ ≠ ‰¯È˘˜

˙·˘Á ‰È‡ ‰ÓˆÚ ‰È‚ÂÏÂ‡È˙‰ ¨Ì˘ ÆÌÈÈ˙ÂÓ˙ ÌÈÈÂÓÈ„ Ï˘ ¢ÍÏ‰Ó

˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡Ï ‰˘È‚ ÂÏ ÔÈ‡ ·Â˘ ¨˘Â„˜‰ ÂÈÂË‡ Ï˘ ®¢˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡È˙‰

¢¯·„‰¢ Ï˘ ˙È„È˙Ú‰ Â˙„ÈÏ È‰ÂÊ Æ˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ‰˙Â‡ ÏÚ ¨ÔÈ¯Â˙ÒÓ Â˙Â‡

ÒÂ‚Ó ÒÂË¯·Ï‡ ¯˘‡Î ÆÌÈÈÓ˘‰ ˙ÂÁÂ¯ ÏÎÏ Â·ÂÓ ˙ÁÈ˙ÙÂ ÛÂ˘Á‰

‡È‰ Æ˙ÂÏÚ·Ï ÔÂ˙‰ ¯·„ Ï˘ ¯ÓÂÏÎ ¨ÌÂÈ‰ Ï·Â˜Ó‰ Ô·ÂÓ· Ú„È–ÛÂ‚

Â˜Ò¯Ù· ÔÂ·˙‰ ¯˘‡Î ˘Â„˜‰ ÂÈÂË‡Ï ˙ÂÓÂÊÓ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÏÂ

ÈÎ·· ¨‰¯Â˘·‰ Ú‚¯· ¨Ê‡ ˘ÓÓ ‰¯Âˆ ˘·Ï ¯˘‡Â ¨¯˘··–ÌÏ‚˙Ó‰

Ú¯Â‡Ó ÔÈÓÎ ‰˙Â‡ Â‡¯ Ì‰ ¨ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰ ˙‡ Â¯‡È· ÂÈ„ÈÓÏ˙ Â‡

˜¯Â ‡Â‰˘ ‰ÂÏ‡· ¨ÏÈÏÎ ÂÏ ˙ÚÎÂ ËÏÁÂÓ‰ ®Autre© ¢¯Á‡¢· ˙˜ÒÂÚ

ÌÓ‡ ˘Â„˜‰ ÂÈÂË‡ ¨ÚÂ„ÈÎ ÆÂ˜¯Ó–ÔÒ· ÂÏ˘ ¯ÊÓ‰ ‡˙· Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘
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לפני התמונה

˙‡Ê‰ ˙ÂÈÏÏÎ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ Ï·‡ ÆÏÏÂÎ È‚ÂÏÂÙÂ¯˙‡ Í¯Ú Ì‚ ÂÏ ÌÈÒÁÈÈÓ
‰·˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÎ Ï˘ ¨„Úˆ ¯Á‡ „Úˆ ¨¯ÂÊÁ˘ „‚Î ‰˘ÚÓÏ ÏÂ˜˘
ÍÎ· ˜Ù˙Ò‡ ‰˙Ú ˙ÚÏ Æ‰ÎÂ¯‡ ‰È¯ÂËÒÈ‰ È‰ÂÊÂ ≠ ˙ÚÎ ÌÈ˜ÒÂÚ ÂÁ‡

ÛÂÙÎÏ ÌÈÓÈ‰ ÔÓ ÌÂÈ· ËÈÏÁ‰ È˜ÈÈÓÂ„ ¯ÈÊ˘ ¨ÔÈ¯Â˙ÒÓ ‚˘ÂÓ‰ ÏÏÎ
Æ¯ÈÈˆÎ ÂÏ˘ È˘ÚÓ‰ Ú„È‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈÏ‡
˙ÂÙÎÏ ¨ÔÈÓ‡Ó È‡˘ ÂÓÎ ¨ÁÈÏˆÓ ÌÓ‡ Ô·Ï ¯È˜ Ï˘ ‰Ê ÚË˜ Ì‡

Ï˘ ÍÒÓ ¨‰ÈˆÏÙÓËÂ˜ Ï˘ ÚˆÓ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ‰Ê‰ È˙ÈÊÁ‰ Ô·Ï‰ Æ‰Ê Â˜Ò¯Ù·

¨‰ÂÓ˙‰ Ï˘ ˙ÊÚÂ‰ ‰¯‰·‰‰˘ ÂÏ ¯ÂÂÁ˙È ˙ÚÎ 18ÆÌÈ¯Ó Ï˘ ‰ÙÂ‚

ÔÓ Ú·Â˙ ‡Â‰˘ ËÚÓÎ Æ¯˘Ù‡Ï ÂÈ‰È ˙ÂÓÂÏÁ‰ ÏÎ ÂÈÏÚ˘ ‡Ï‡ ≠ ÌÂÏÁ

Â˜Ò¯Ù‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÎ Ì„Â˜ ÂÂÂÎ˙‰ ¨ÒÈÊ¯˙˜ ‡Â‰˘ ‰Ê‰ ÏÂË¯Ú‰

„˜Ù˙Ó ‡Â‰ ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ÌÏÂÚ· ÆÂ˜Ò¯Ù‰ ÁÎÂÏ ÂÓˆÚÈÈ˘ ÌÈÈÈÚ‰

≠ ‰¯‰Ë ÈÓ· ˘„˜˙‰˘ ÛÂ‚ ÂÓÎ ≠ ÔÓ˘· ˙ÂÁ˘ÓÈ‰ Ï˘ ÚˆÓÏ ÂÓˆÚ

‰˙Â‡ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯Èˆ ‡È‰˘ ‰Ï‡˘‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÂÂ˙Ó ˜¯ ËË¯˘‡˘

ËÏÁ‰· ˘È Ê‡ ÈÎ ¨Ë·Ó‰ ¯Â·Ú ÔÈ¯Â˙ÒÓÂ Ò˜Â„¯Ù ˙ÈÁ·· ÂÓˆÚ ˙‡

¨®feuilletage© ˙Â„·¯˙‰Â ‰˘ÈÏ Ï˘ Â‡ ¨¢‰ÙÂ¯ËÒË˜¢ Ï˘ ¯ÂË¯ÙÂ‡Î

¨˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂÏ ÍÙ‰ ¨‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‚ÂˆÈÈ‰–¯ˆ· ¨ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰˘ ÍÎ È„È ÏÚ

ÂÈÏÚ ‰È‰È ÔÎ ¨‰¯È˜Á‰ Í˘ÓÈ˙˘ ÏÎÎ˘ ÍÎÏ ·Ï ÌÈ˘Â Æ‰È¯ÂËÒÈ‰

¨ÚÓ˘Ó ¨‰Ó‚È„¯ÙÎ „˜Ù˙Ï Ì‚ ‰„ÈÓ·–‰· ÁÈÏˆÓ ‡Â‰˘ ·Â˘ÁÏ „ÂÒÈ

Ï‡ È˜ÈÈÓÂ„‰ Á‡‰ Ï˘ ÂË·Ó ˙‡ ‰ÎÈÏ˘Ó˘ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ Ï˘ ¯ÂË¯ÙÂ‡

ÆÁÂÎ·˘–‰ÈÂÂ‰

‡È‰˘ ¨ÍÙÈ‰Ï Â‡ ¨˙ÂÎÈÈ˘ Ï˘ Í¯Ú ‰Ï ˘È ÔÎ‡ ‰¯Ú˘‰‰˘ ÁÎÂÂÈ‰Ï

ÆÌ„„Â·Ï ¯˘Ù‡˘ ÏÓÒÎ Â‡ ÈÂÓÈ„Î ‡ÏÂ ≠ ÌÈÏÓÒÂ ÌÈÈÂÓÈ„ Ï˘ ‰ˆÈ¯ËÓÎ

ÔÂÂÈÎ ¯·Î ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ‰Ï‡ ≠ Ì˙ÂÏÏÎ· ÌÈÈ˙ÓÊËÙ Ì‰˘ ˙ÂÊÂÁÓ

ÈÈÁ ‡ÂÏÓ ¨‰ÏÂÎ ‰È‚ÂÏÂ‡È˙‰ Æ¯˘··–˙ÂÓÏ‚˙‰‰ ÔÎ Ì‡ È‰ÂÊ

ÆÍ¯„‰ ÔÓ Â˙Â‡ ˜ÈÁ¯‰Ï ˙„ÚÂÓ

„ˆÈÎ ˘ÂÁÏ È„Î ÔË˜‰ ‡˙· ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÚ‚¯ „ÂÚ ˙Â‰˘Ï ÌˆÚ· È„

È·ÂÓ ÏÏ˘· ‰ÈÈÙÈˆ Ï˘ ÚˆÓ Â‰Ê ¨¯ÓÂÏÎ 20Ævisio Dei ÈÂËÈ·‰ Ì‰ÈÏ‡

ÂÏ„ÁÈ ‡Ï ‰Ê‰ ÚÂˆ‰ ¯ÈÈˆ‰ Ï˘ ‰ÚÈ¯È‰ ·ÁÂ¯ ÏÎÂ È˜ÈÈÓÂ„‰ ¯ÊÓ‰

ÂÏÏÂÁ ¯·ÎÂ ¨ÌÏÂÚÏ ‰‡· ‡Ï „ÂÚ˘ ËÚÓÎ ˙È¯ˆÂ‰ ˙ÂÓ‡‰

‰Ó˘˘ ‰ÓˆÂÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰ Ï˘ È˙ÈÊÁ‰ Ô·Ï‰ Ï‚ÂÒÓ

¨¢ÈÚ·Ë¢‰Â ÏÈÏÚ·–‰‡¯‰ Ï˘ ‰ÂÂ‡¯‰ ÔÂÈÊÁÓ Â˙Â‡ ‡ÈˆÂÓ ‡Â‰ ∫‰ÏÈÓ‰

˙‡ ˙Á‡ ˙·· ÔÚË˘ ¨Â‚È˘Ó‰ÏÂ ÂÈ·‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ê‰ „˜ÂÓ‰ ·È·Ò ‚ÂÁÏ

Ï˘ ‰ÓÈ‰„Ó ‰ˆÈ¯Ù ¨ÒÂ‡ÈÏÂË¯Ë „ÂÁÈÈ·Â ¨ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰ÈÈÒÎ‰ ˙Â·‡

ÂÁÎ˘ Ô·Ï‰Â ¨Û˜È‰ ¨‰·È·Ò ‰˘Ú ÏÂÓÓ ‡ˆÓ˘ ‰Ó Æ¯ÂˆÓ ÂÈÏÚ

ÌÂÈ˜‰ ÔÙÂ‡ Ï˘ Â‡Â·Ï ‰Ùˆ˘ ÂÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰Â ¨¯ÂÙÈÒ‰ ÔÓ ‡ÈˆÂÓ ‡Â‰

¨˙ÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰ ˙ÂÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡Â ¯˘·‰ Ï˘ ˙ÈÚˆÓ‡–È˙Ï·‰ ˙ÂÈ˘Â‡‰

ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡ ÁÂÓˆÏ „˙Ú˙‰ ‰ÓÓ˘ ¨ÒÈÊÓÈÓ‰ Ï˘ ˙ÈÒ‡Ï˜‰ ‰È¯Â‡È˙‰

ÌÂ˜Ó‰ È‡ ∫‰˘ÈÁÏ· ÂÏ ·È˘‰ ÈÏÂ‡ ¨˙Â‚‰· È˜ÈÈÓÂ„‰ Á‡‰ Ú˜˙˘‰

‡Â‰Â ¨ÂÈ˘ÎÚÂ Ô‡Î ˘ÓÓ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ˘ ¨Ë·Ó‰ Ï˘ ¨ÌÏÁ‰ ¨Ôˆ˜ÂÓ‰

Ú·ˆ‰˘ ¯ÓÂ‡ ÈÈ‡ ÆÈ¯ˆÂ‰ Â˘È· Ì˘‚˙‰˘ ¢¯·„‰¢ Ï˘ ¨‰ÓˆÂÚ‰ ˙·¯

‰ÓÊËÙ‰ ≠ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï‡˘‰ ‡Â‰ Â¯Èˆ˘ ‰Ê ¨ÔÈÈÓÂ„Ó‰ Ï˘ È„ÂÁÈÈÂ ˘„Á

ÈÈ‡ ÔÎ ÏÚ ÆÍ˙Â‡ ÏÈÎÓ‰ ÌÂ˜Ó‰ È‡ ≠ ÂÓˆÚ ‡˙‰ ≠ ÔÎÂ˘ ‰˙‡ Â·˘

ÌÈÙÂÒÈÎ‰ ‡˘ÂÓ ‡Â‰˘ ¨¢ÌÈÓÈ‰ ı˜¢ Ï˜˘Ó ÏÚ ≠ ¢Ë·Ó‰ ı˜¢ ÔÈÚÓ

¯ÊÓ‰ ‡˙· ËÓ‚ÈÙ ¯ÓÂÁ ˘ÓÈ˘˘ ¨bianco di San Giovanni–‰ ‚ÂÒÓ

Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰È‚ÂÏÂ‡È˙ ÂÊ ‰˙È‰ Æ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰ Ï˘ ≠ ‰ÏÂ„‚‰

Ï˘ ÔÈ¯Â˙ÒÓ· ÁÎÂ Í˙Â‡ ‰˘ÂÚ È‡ Ï·‡ ¨ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ

Ô·Ï‰ ÏÎÂÈ ÔÎ‡ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÈ· Ê‡–Â‡ Æ˙Â¯ˆ–˙Â„‰È‰ Ï˘ ÏÎÓ ÊÚ‰

ÌÎÒÂÓ ÔÓÈÒ ‰È‰˘ ‡Â‰˘ Â‡ ¨¯˘··–˙ÂÓÏ‚˙‰‰ ˙‡ ÁÈÎ‰˘ ‡Â‰ ¨ÔË˜‰

‡È‰Â ¨È‰˘ÏÎ ˙È˙ÂÓ‡ ‰Ó¯‚Â¯ÙÏ ˙ÂÎÈÈ˘ ÌÂ˘ ‰Ï ‰˙È‰ ‡Ï˘ ¨ÈÂÓÈ„‰

Ï˘ ÂÙÂ‚· ‰Ú‚˘ „Ú ‰·¯˜˙‰ ˙È˙ÂÊÁ‰ ‰ÙÈËÚ‰Â ÆÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰

˘ÁÂÓ·–˙Ú‚ÏÂ ‚È˘‰Ï ¨ÏÈÏÚ·–‰‡¯ ÌÂÏÎ–ËÚÓÎ Â˙Â‡ ¨Â˜ÈÏß‚‡ Ï˘

„Á‡ ‰È‰ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡ ˜¯ È‡ Æ˙Â¯ˆ‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÈ¯Â˙ÒÓÏ ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡

Ô˙È ‡Ï Ê‡˘ ‰˜ÈË˙Ò‡ ∫˙È„È˙Ú‰ ‰˜ÈË˙Ò‡Ï ÌÏ˘ „ÂÒÈ Ê‡ ¯·Î ‰ÂÎ

Ì‚ ‰Ú˘·–‰· Ì‰ Û„‰ Ï˘ Ô·Ï‰Â ¯È˜‰ Ï˘ Ô·Ï‰ ÈÎ ≠ ‰‚Â‰‰–ÔÂ·˙Ó‰

¨®l'Annonciation© ¢ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰¢ ∫‰Ê‰ Â˜Ò¯Ù·˘ ÏÏÂ‰Ó‰ ÔÈ¯Â˙ÒÓ·

‰¯ÂÓ˙Ï ÌÈ„ÚÂÓ ¨ÌÈ˘ÈÓ‚ ÌÈÚˆÓ‡ ≠ ˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï–˙Â˙È‰‰ ÈÚˆÓ‡Ó

˙Â¯ÈˆÈ¢ Ï˘ ÌÈÁÂÓ· Â‡ ÌÈÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡ ÌÈÁÂÓ· ˙Ú„‰ ÏÚ ‰˙ÂÏÚ‰Ï

ÈÙ È‡ ∫Â· ‰ÙÂˆÏ ‡ÂÙ‡ ˘ÁÏ Ô·Ï‰ ÆÆÆ˙È˜ÈÈÓÂ„‰ ‰ÓÈÏ‚‰ Ï˘ Ô·Ï‰

ÔÈÚ·–‰ÁÎ‰‰ ˙ÂÁ¯Â‡ ÏÎ ˙‡ ÒÈÎ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Æ®l'annonce© ‰Ê¯Î‰‰

‰ÊÈ‡· ¢ÌÈÙˆ¢ Ì‰Â ‰ÚÂÚ¯ Ì˙ÂÚÈ·˜˘ ÌÈÚˆÓ‡ ¨‰˜˙‰Ï ¯È„˙ ÌÈÙÂÙÎÂ

‰˜· ÂÏÚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÂÏÏ‰ ÌÈÁÂÓ‰ ‡È‰‰ ‰ÙÂ˜˙· ‡Ï‰˘ ≠ ¢˙ÂÓ‡

ÛÙÂ‡‰ ÌÂ˜Ó‰ È‡ ¨ÌÂÈÂ ‰ÏÈÏ È„Ó ¨Í· ÌÈÚ‚ÂÂ Í˙Â‡ ÌÈÙÈ˜Ó˘ ÁË˘‰

¨‰˙ÎÏ‰Î ¢ÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·¢ Ï˘ È˙ÂÓ˙ ÈÂ˜ÈÁ Úˆ·˙Ó Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘

¯ÓÂÁ ¨¯È˜‰ ÏÚ ¨Ì˘˘Â ¨Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù ˘Ó˙˘‰ Ì‰·˘ ‰Ï‡ ≠ ÔÙÂ‡

ÏÎÏ ‰˜ÈË˙Ò‡ ÂÊ ‰˙È‰ ¯·Î ˙‡Ê ÏÎ· Ï·‡ ≠ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÂ˘ ÌÚ „Á‡

Ï˘ Â˙ÂÓ„ Ô· ˙ÈÁ··© ‰ÈˆÏÙÓËÂ˜· ÈÂ¯˘‰ Á‡‰ ÏÂÎÈ ÍÈ‡ ÆÍ˙Â‡

Æ‰Ê¯Î‰ Ï˘ ÍÈÏ‰ ˙Â˜ÁÏ Â˙ÏÂ‚Ò˘ È˙ÂÊÁ ¯ÂË¯ÙÂ‡ Â˙Â˘ÚÏ ˙Ó ÏÚ

‰Ú ˙˘¯· ¯˘··–˙ÂÓÏ‚˙‰‰ È¯Â˙ÒÓ ˙‡ ÛÂÙ‡È˘ È„Î ÁÎÂ‰ ËÓ‚ÈÙ‰

‡ˆÓÂ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ‰„ÓÚ‰ È‰Ó Ú·Â˜‰ È¯Â‚Ë˜ Âˆ ÂÓÎ Â‰˘Ó ¨¯·„

Ê‡–È‡ È¯‰˘ ¨‰Ê‰ Ì˘Â¯Ï ˘ÁÎ˙‰Ï ®‰ÂÓ˙·˘ ‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ ÒÂ¯ËÙ

¨‚ÂˆÈÈ Â‡ ¯Â‡È˙ ‡ÏÏ Ï·‡ ≠ Â¯Â˘‡Ï ÁÎÂÓ˘ ¨‰Ï‚˙Ó˘ ¯·„ Â‰Ê ¨¯ÓÂÏÎ

ÏÂ˜È˘ Â˙Â‡· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÈÂÏ˙ ˙‡ÊÎ˘ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰˙ÂÊÚ Æ˙ÂÈ˙ÂÊÁ Ï˘

Â· Â··¯Ú˙‰˘ ¨ÈÏÒ˜Â„¯Ù ‰„˘ ‰Á˙Ù ÂÊ ‰„ÓÚ Æ‰‡¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÂÓ Ï‡

ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ¯ÈÊ‰ ˙ÓÈÏ‚˘ ¨Â˙ÚÂ·˘ ˙‡ Ú·˘˘ ÌÂÈ· ¨ÂÏ ¯·ÒÂ‰ ¯·Î

ÂÊ ‰È‰˙ ‡Ï ¨ÔÎ ‡Ï Ì‡˘© ÊÈ¯ÎÓ ‡Â‰˘ ‰Ó Ï˘ ÔÎÂ˙‰ ˙ÚÙÂ‰ ¯„ÚÈ‰·Â

ÌÈÚˆÓ‡Ï ¯˘‡· ≠ ÂÏ ¯·ÚÓ˘ ‰Ó Ï‡ ‰ÙÂˆ ‡Â‰ ÈÎ ≠ ÔÂÈÏÚ ¨Ú·Â˜

26

ÌÚ „ÁÈ ¨Â˙ÂÏÏÎ· ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÈÙÏÎ ÂÏÈÙ‡Â ¨˙ÂÚÙÂ˙‰ ÈÙÏÎ ‰˘˜ ‰·È‡
‰ÚÈ·˙‰ Ì˘· ÏÈÚÏ È˙‡¯˜˘ ‰Ó ˙‡¯˜Ï ˙Â¯È˙Ò ‰¯Â„ÁÂ ‰ÊÚ ‰¯È˙Á

21

Ï˘ ˙È¯Â˙ÒÓ‰ ‰˜ÈË˜Ï‡È„Ï ÏÓÒ ‡Â‰ ‰Ú·ˆÂ ¨‰ÏÂ˙·‰ ˙‡Ó ˙˙Ó ‡È‰
24

ø¯˘··–˙ÂÓÏ‚˙‰‰

¨‰˜ÂÙÈÒ ÏÚ ‡Â·Ï ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰Â„È˘ ‰ÚÈ·˙‰ ¨¯ÓÂÏÎ ∫È˙ÂÊÁÏ

Æ®‰ÈÏÚ ‰·Â˘˙ ‡Ï‡ ¨‰Ê¯Î‰

Â˙ÂÓ„ ˙‡ ˙˘·ÂÏ ‡È‰Â ≠ ˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï ˙Â˙È‰ Ï˘ Ò Ô‡Î ˘È

‰È‰ ‡Ï Ô·Ï‰ Æ¯ÈÈˆ‰ ˙Î‡ÏÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈÓÊ‰Â ÌÈËÂ˘Ù‰ ÌÈÈ¯ÓÂÁ‰
¨ÏË·Ï È„Î ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ¨„ÁÈÈÏ È„Î ‰¯˜Ó· ¯Á·˘ ¢ÔÂÂ‚¢ Â˜ÈÏß‚‡ ¯Â·Ú

‰È‰È ‡Â‰‰ Ô·Ï‰˘ È„ ÆÌÂÏÁ‰ Ï˘ ˙Â‡„ÂÂ· Â˙Â‡ Û¯ÂË˘ ‰Ó ÏÎ Ï˘

ÚÂ·˜ ÏÂ·ÓÈÒ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰ ª˙Â‡¯Ó ÂÈ˙Â„Â·Ú˘ ÌÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ˙‡

¨ÂÏ˘ ‰ÙÂ˜ÈÒ‰ ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ¢¯Á‡¢Î ÒÙ˙˘ Â‰˘Ó ‰˙Â‡Ï ‰ÚÈ·˙

Ï˘ È˙ÂÊÁ‰ Ò˜Â„¯Ù‰ ‡˘Â· ‰Ê‰ ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ÚÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ˘ ‡Ï‡

ÈÏÓÒ ˙È¯˜· ¨ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ‡˙· Ì‚ ÂÏ ‡ˆÓÈÈ ‡Â‰Â© ¯Â‡Î ÊÚ ‡Â‰ ÆÌ˘

Æ‰Ï˘ ˙ÂË˘ÙÂÓ‰ ˙‚¯„ ‡‰˙ ¯˘‡ ‡‰˙ ¨È‰˘ÏÎ ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡Ï ‰˜ÈÊ·

¢ÂÈ˘ÎÚÂ–Ô‡ÎÏ–¯·ÚÕÓ¢‰ ¨ÂÏ˘ ˙ÈËÓÂ‡¯Ë‰ ˙Ó‡‰ ¨ÂÏ˘ ÌÂËÙÓÈÒ‰

¯˘‡Î ¨Ê‡ ¯·Î Æ‰„Â˙Ó‰ ˙Ï‡˘ ˙„ÓÂÚ ÂÈÙÏ 25ÆÌÈ¯ÓÏ ‰¯Â˘·‰

Ô·ÂÏ‰ Ì‚ ‰Ê È¯‰© ÚÏÒÎ ÌÂË‡Â 22®˘„Â˜‰ ˙Â˙Â‡ ¯˙È·Â ‰Ï¯Â„Ó‰

Ï˘ ‰ÁÎ‰‰ ˙‡ ¨‰Ê‰ Â˜Ò¯Ù· ¨Ô‡Î ÏÈÚÙ‰ ËÂ˘Ù Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù

ÆÍÙ‰Ï ¨‰‡È„È‡Î Â‡ ÔÈÚ‰ ÔÓ ÈÂÓÒÎ ÒÙ˙ ‡Ï ˙‡Ê ÏÎ·˘Â ≠ ÂÏ˘

˙‡˘Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ È„ ¨ÈÂÓÈ„ Ï˘ Ô·ÂÏ‰ ÏÚ ÂÈÈÚ ‰Á ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÚ‚¯Ï

È˙Ï· ¯ÓÂÁ Â˙Â‡ ‰˘ÂÚ‰ ‡È‰ Â˙ÁÎ‰ Æ®ÌÏÂÎ ÌÈ¯·˜‰ ÏÎ Ï˘ È·ˆÁÓ‰

¨ÂÎ¯„· ¨¢ÛÂ‚·–ÌÈ˘‚‰Ï¢ È„Î ≠ ÂÏ˘ È˙ÂÓ˙‰ ÌÂÈ˜‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ≠ Ô·Ï‰

Ï˘ ÌÈÒ˜Â„¯Ù‰˘ ÂÓÎ ˘ÓÓ ¨˜ÏÂÒ ‡Ï ‰Ê‰ ¢Â‰˘Ó¢‰ ˙‡ ·Â˘ÁÏ È˘Â˜‰

ÂÈ˘Ú Æ˙ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ Â˙Â‡ ÂÏÈ‚¯‰ Â·˘ ÌÊÈÈÓ¯Ë„‰ ÔÓ ˜Á¯‰ Â˙Â‡

ÌÚ „ÁÈ· ¨¯È˜‰ ÚË˜ ∫ÂÏ˘ ‰Ï˘Î‰‰ ÌÚ „ÁÈ ˜ÚÂ‰˘ ¯Â‡ Ï˘ È¯˘Ù‡

¨Ô·Ï‰ ÆÂ˙‡¯˜Ï ‰¯˙Á Â˙ÂÓ‡ ÏÎ˘ ‰ÁÎ‰‰–ÚÓ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ ÔÓ Â‰˘Ó

Æ¢ÌÈÈ¯˘Ù‡–È‡¢ Â¯˙Â ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰

¨ÌÈÏÏÎ ˙ÏÏÂ˘Ó ∫¯˙ÂÈ· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡ Ï˘ ÊÂÁÓ· ‰‡Ï‰ ÂÎ¯„ ˙‡

–È˙ÂÓ˙ ÈÂÓÈ„ Â˙Â‡ ·Â˘Â ·Â˘ ‡ÂˆÓÏ Ú˙ÙÂ Ì‡‰ Æ˙ÈËÒÈÓ‰ Â˙Â„‡˙‰

‡Â‰ ¨ÍÙ‰Ï ∫‚ÂˆÈÈ Ï˘ ‰¯Â„Ò ‰˘ÓÓ Ú·Â ÂÈ‡ ¨Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Ïˆ‡

ÂÏÏÂÁ˘ ÍÂ˙Ó ¨¯˜ÈÚ·Â Æ˙Ú„–Ï‡ ÏÚ Â¯·È„ Æ˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡ È„ÒÁÏ ‰Â˙

ÏÚ ÌÈ·Ò‰ ÌÈ¯‡ÂÙÓ‰ ÌÈÈ˜ÈÈÓÂ„‰ ÌÈ¯˘Ù· ¯ÂÊ˘ ¨ÂÓˆÚ ÈÏÒ˜Â„¯Ù

Ô·ÂÏ ≠ ÔÈËÂÏÁÏ ¯‰ÂËÓ È˙ÂÓ˙ ÈÂÓÈ„ Ï˘ ˜ÙÂ‡‰ Ï‡ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ Á˙ÂÙ

ÏÚÂÙ· ‰Ê‰ ¯‚˙‡‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÔÓˆÚ ÏÚ ÂÏ·È˜ ˙Â¯ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰

˙Â„ÏÂ˙ ¯˜ÁÓ˘ ‰È¯Â‚Ë˜ È˘ÙÂÁÏ Â‡¯˜ ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ‚˘ÂÓ· ÚÒ˘

ÌÓ‡ Â˜ÈÏß‚‡ ‡¯Ù Ì‡ ·Â˘Á ‡Ï ø¢¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰¢ Ï˘ ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰

ÔÈÙÈ˜Ú ‡ÏÏ ¯ÒÓ˙Ó ‡Â‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÆÔÈ¯Â˙ÒÓ‰ Ï˘ ÌÂËÙÓÈÒ ¨„È¯˘ ‡Â‰˘

¨‡È‰‰ ‰ÙÂ˜ÈÒ‰ ˙‡ Â˘ÓÈÓ Ô‰ Ô‰Ï˘ ÈÈÂÓÈ„‰ ¯ÓÂÁ· ÆÔÓÊ Í¯Â‡ÏÂ

Â‡ È„Ó ‰Â˘Ó ‡È‰ Ì‡‰ ø‰ÓÏÂ ÆÂÈÏÎÓ „Á‡Î ‰· ¯ÈÎÓ ÂÈ‡ ˙ÂÓ‡‰

le© ¢¯·„‰¢ ˙‡ ‰Ó„Ó ‡Â‰Â ¢ÌÈ¯ÓÏ–‰¯Â˘·‰¢ ÂÈÈÚ˘ ¨‰ÊÎ ¯˘Ù ‡¯˜

Â‡ ¨¢Ú·Ë ·ˆÓ¢ ˘È ˙ÂÂÓ˙Ï˘ ÔÂÈÚ¯‰ ÌÚ ¯·„ ÂÏ ÔÈ‡ ¨ÚÂÊÚÊ ÂÓÎ ËÚÓÎÂ

˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÁ˙Ù Ô‰ ÆÌÂËÙÓÈÒÎ ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ Â·Èˆ‰Â

Ï‡ ¨‰ËÂ˘ÙÎ ˙È˘È‡‰ ‰ÈÈ‡¯‰ Ï‡ ‰·˘ ‡È‰ Ì‡‰ øÈ„Ó ˙ÈË¯Â‡È˙

Ï‡ ˙ÒÎ˙Ó ‡È‰˘ „Ú ˙ÂˆÈÁÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˙¯„ÂÁ‰ ¨˙Á¯ÂÊ ˙ÂÊÚÎ ®Verbe

¯ÒÂÓ ‡Â‰ Æ‡ÏÈÚÏ Í·ÂÒÓ ˙Ú· ‰·Â ËÂ˘Ù ‡Â‰ 19Æ¢‡¯Ù ·ˆÓ¢ ˘È ÔÈÚÏ˘

˙ÂÈÂÓ‡‰˘ ‡È‰ ÚÈˆ‰Ï ˘˜·Ó È‡˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰¯Ú˘‰‰ Ï·‡

˙Â˘ÚÏ ÂÏÎÈ ‰ÓÏ Æ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰ Ï˘ ·ÈËÂÓ‰ ÈÙÏÎ ÈÂ˜ÈÁ‰ ˙„Â·Ú

‰Ú·¯‡Ï ‰¯Ú˘‰ ËÂÁ ˙‡ ˙ÏˆÙÓ ‰È‡ Ì‡ Ì‚˘ ÂÊ ¨ÁÂ¯‰ Í¯„· ‰ÈÈ‡¯‰

¯˙ÂÈ ÌÈÈÂÓÈ„ ¯˘ÂÚ ‰·È‰˘ ˙„‰ ˙‡ Â„ÒÈÈ ‰ÓÏ ¨˙‡Ê Ì˙Â˘Ú·Â ¨˙‡Ê

øÌÈÈ˘Ï ‰‡¯‰ ˙‡ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰ ˙ÂÁÙÏ È¯‰ ≠ ÌÈ˜ÏÁ

¢È¯˘Ù‡–È‡¢‰ Ú‚ ¨˙È‰ÂÏ‡‰ ‰Èˆ„ˆÒ¯Ë‰ ˙ÂÒÁ· ÈÎ ø¯·Ú· ˙„ ÏÎÓ

ÆÆÆ®ÌÈ¯Ó Ï˘ ÌÁ¯‰© uterus Mariae–‰ Ï˘ Ô·Ï‰ ‡˙‰ ÈÎÎÂ˙· ‰ÓˆÚ

˙ÂÂ˘Ï ‡ÏÙÂÓ ¯˘ÂÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ≠ ®pan–‰© ¯È˜‰ ÚË˜ ˙‡ ≠ ÚÂÊÚÊ‰ ˙‡

‰Ó© ¯Â„‚ È‚ÂÏÂ‡È˙ ¯˘Ù Ï˘ ¨ËÈ¯Ù ÏÂÓ ËÈ¯Ù ¨‰¯Ó‰‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

ÂÈ‡˘ ¨ÈÙÂÒÈ‡‰ ÔÂ˙‰ ˙‡ ¯ÈÓÓ ‡Â‰ ¨˜È˙Ó ‡Â‰ ¨ÊÎ¯Ó ‡Â‰ ∫˙ÂÓ„

Ï˘ ÈË˙Â‡‰ ÏÓÚ‰ ‡Ï‡ ¨·Â˘Á˘ ‰Ó ‡È‰ ®˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ÂÈ‡˘

ÍÂ¯Î‰ ¯˘Ù‰–ÔÂÈÎ ·ˆÓ ˙‡ ¯ÒÂÓ ‡Â‰ Æ˘„Â˜‰ È·˙Î Ï˘ ¨˙ÂÏÚ·Ï–¯Ò

‰ÏÂ‚Ò ‰˙Â‡ Ï˘ ‰·ÈÏ–·Ï· ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰ Ï˘ ÌÈÒ˜Â„¯Ù·˘

·˘ÂÁ È‡ ÆÏÈÚÏ˘ ‰¯Ú˘‰Ï ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ï ˘È˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙‡ ËÏ·ÂÓ·

ÏÎ· Û˙Â˘Ó˘ ‰Ó ÆÚÈ·‰Ï ÁÈÏˆÓ ËÓ‚ÈÙ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌˆÚ˘ ¨¯˘Ù–ÔÂÈÎ

ÆÂ˙ÂÚ¯‡˙‰ È„Î ÍÂ˙ ¨È˙ÂÊÁ‰ ÚÂ¯È‡·

–‡ËÓÎ ®„ÈÂ¯ÙÏ ÍÓÒ·© ‰˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÈËÓÈ‡‰ ¨˙ÈÓÈÙ–‰ÚÂ·Ë

Á˙Ù˙‰Â ÍÏ‰ ‡Â‰Â ¨ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú ‡Â‰ È˙ÂÊÁ‰Â ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÔÈ· Ú˜·‰˘

∫„ÈÁÈ ÈÏ‡ÂËÒ˜Ë ¯Â˜Ó· ®Á¯Î‰· ‡Ï ˙ÂÁÙÏ© ÔÂÓË ÂÈ‡ Ì‰È˘Ï ˙‡Ê

¨ÌÈÈ¯˘Ù‡–‡Ï ÌÈÙÂ‚ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙È˘Â‡‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ¨¯ÓÂÏÎ ∫˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ

ÌÈËÒ˜Ë· ¨¯‰ˆÂÓ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏÂ ¨ÚÏ·ÂÓ ‡Â‰˘ ¯Â·Ò È‡ Æ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó·

ÌÈÈ˙ÂÓ˙ ÌÈÈÂÓÈ„ ¯ˆÈÈÏ ‰·Á¯‰ ‰ÚÈ·˙· ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÔÂÓË ‡Â‰

˙‡ ÏÏÂÁÓ ‡Â‰ ¨Ë·Ó‰ ˙‡ ‰·Â˘ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÔÎ˘ Æ˙Â„È˙Ú–˙„‚‰ Ï˘

Ô·ÂÓ–‡Ï‰Â È¯Â˙ÒÓ‰ ¯˘·‰ ÏÚ ¨È˘ÓÓ‰ ¯˘·‰ ÏÚ Â‰˘Ó Ú„˘ ˙Ó ÏÚ

‡Â‰˘ ·˘ÂÁ È‡Â Æ‚ÂˆÈÈ Ï˘ „Â‡Ó ˙Â·¯ ˙Â˜ÈË˜¯Ù·Â ¯ÙÒÓ ÔÈ‡Ï ÌÈ·¯

ÔÈ¯Â˙ÒÓÏÂ ÌÈÒ˜Â„¯ÙÏ ˙ÂÓ„ ˙ÂÂ˘Ï ÌÈ˘˜·Ó˘ ¨ÌÈÈ¯Â˙ÒÓ ¨ÌÈÈÏÒ˜Â„¯Ù

¯Ê˘È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú Ì‰Ó ¨ÔÒ¯ ˙¯ÒÁ ÌÈÈÂÓÈ„ ˙Ï˘Ï˘ Ï˘ ‰Èˆ˜Â·Â¯Ù‰

Æ®ﬁgurabilité© ˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï–˙Â˙È‰‰ Ï˘ ‰ÁÂÎ ˜ÂÈ„· Â‰Ê ÆÂÏ˘

ÂÁ‡˘ ÈÙÓ ≠ ˙È¯ˆÂ‰ ˙Â·¯˙‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÁÙÏ ≠ ÍÎ ÏÎ ˜È˙Ú

‡Â‰ Ì‰È˘Ï Û˙Â˘Ó˘ ‰Ó Æ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈÏÂÏÎ‰

‰ÏÂ˙·Ï Í‡ÏÓ‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ˙Â¯ÈÓË ˙‡ ÛÈ˜˙˘ ˙ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ˙˘¯
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לפני התמונה

 שבו משתמש דידי–הוברמן מהדהד את המונח היווני–אריסטוטליpéripétie
 בפרסקו. שממנו ייפתח מהלך ההתרה, ≠ רגע התפנית בטרגדיהanagnorisis
[.ד. ל.( הקבלה וההתעברות )ידיים שלובות על החזה,שלפנינו משולבות ההכרה
( באה ראשית–כל מן השפעvolluttá de de la storia) "ההתענגות על הסיפור
' ספר ב, שם, אלברטי.ב. ל."(copias e varietá delle cose) והרבגוניות של הדברים
.40
. רמז לשם סיפור של סמואל בקט: וכן. מוגד בקושי, מה שנראה בקושי:]מילולית
[.ד.ל
( היא ליבת הטקסטvisuel) ( לבין החזותיvisible) ]ההבחנה בין הנראה–לעין
 זוהי ההבחנה בין נראות כתכונה פיזיקלית ופיזיולוגית לבין נראות.שלפנינו
 המשיקה לאפיסטמולוגיית–נשגב, ואפילו תלוית–תרבות,כאיכות אמנותית
 להלן ישעין דידי–הוברמן את ההבחנה הזאת.פילוסופית ותיאולוגית גם יחד
 "נראות" תיחשב תכונה "משנית" או "מקרית" של.על שפה פילוסופית שמרנית
 תיחשב כסימן של איכויות, בניתוקה מן הסדר המימטי,"הדברים ≠ ואילו "חזותיות
 אלא שאת אלה הוא מנתק מן האונטולוגיה המהותנית. או של מהויות,""ראשוניות
 כאופני התגלות של, והוא מציע להבינן במונחים פסיכואנליטיים,השמרנית
[.ד. ל.הלא–מודע הקיבוצי והפרטי
 המונח רומז לטקסט המהולל של מרסל פרוסט על הצייר.pan de blanc :]במקור
( בציורpetit pan d'un mur jaune) " שבו נעשה ה"קטע הצהוב הקטן,יוהנס ורמר
מראה דלפט אות לכל אמנותו של ורמר ולאמנות הציור במושגה ובמהותה
 בבחירת המינוח של דידי–הוברמן לגבי "הקטע הלבן" של פרא.המודרנית
 אלא כל שדה הפרשנות על ורמר כפרדיגמה,אנג'ליקו מתהדהדים לא רק פרוסט
Devant  דידי–הוברמן מפתח את הרעיון בנספח לספרו.של מודרניות בעקבותיו
 ומכיר הן בקישור והן בחוב )ר' תרגום לעברית של פרוסט ודיון אצל לאה,l'image
[.ד. ל.(32≠45 ' עמ,1996 ,72 ' סטודיו מס," מוזיקה בדרכי המבוך: "ורמר,דובב
 חזותי,ניסיתי בעבר להציג באופן תיאורטי את שני המושגים הקשורים זה בזה
 ובמאמר שנקראLa peinture incarnée, Minuit, Paris, 1985 : בספרי,וקטע ציורי
"L`art de ne pas décrire. Une aporie du detail chez Vermeer", La part de
l`œil, nº 2, 1986, pp. 102-119, repris infra en appendice.
 על יסוד שפת,( מוגדר בדרך כללphantasma :]המונח "פנטזמה" )גרמנית
 שהם המרה חזותית, כמערך של ייצוגים מדומיינים,הפסיכולוגיה הפרוידיאנית
[.ד. ל. מקורבת או מותקת( של איוויים,)מודעת או לא–מודעת
, שם, אלברטי.ב. ל.""יש לגנות בתוקף את הצייר המשתמש בלבן בהפרזה
.47 ,'ספר ב
 מאמר הנמצא, "תומס אקווינס:' ]ר.Thomas d'Aquin, Summa theologiae, Ia, 1, 5
,( בראון )עורך.מ. א: בתוך,( ההדיר יוסף סרמוניטה,והמציאות" )תרגום יהודה רומנו
,' כרך א,1977 , ירושלים, מקראה באונטולוגיה:מפרמנידס עד הוגי ימינו
[.ד. ל.190≠209 'עמ
 שהוגי–אמנות צרפתיים רבים עסקו בו,]רמז לפסוק הידוע באגרות פאולוס
." "כי כעת מביטים אנחנו במראה ובחידות ואז פנים אל פנים:בדורות האחרונים
,(vediamus nunc per speculum et in aenigmata, tunc autem facie ad faciem)
[.ד. ל.12 :אל הקורינתיים י"ג
Mariale :בין הטקסטים האוטוגרפיים או האפוקריפיים הרבים של אלברטוס מגנוס
sive quaestiones super Evangelium, Missus est Angelus Gabriel…, éd. A. et E.
Borgnet, Opera omnia, XXXVII, Vivès, Paris, 1898, pp. 1-362.
.30≠31 :'לוקס א
" ]דומה שדידי–הוברמן... "הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו:14 :'ישעיהו ז
 לבין טקסט,מבלבל כאן בין טקסט הבשורה למרים כפי שהוא מופיע אצל לוקס
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לפני התמונה

–ÂÓËÒÈÙ‡ ‰ÈÁ·Ó ¨Â˙Â‡ ·¯˜˙ ÂÊ ‰Ï‡˘Â ª˙ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ ¯˜ÁÓ
6

7
8

Æ‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰ Ï‡ ≠ ¢˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ¢ ÏÎÓ ˜Á¯‰Â ≠ ˙È‚ÂÏ

–‰‡¯‰ Ï˘ Ú„ÂÓ–‡Ï‰¢ ≠ ‰Ê‰ ÈÂËÈ·‰ Ï˘ Â·ÂÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˘˜· Ì‡Â

‡È‰˘ ÍÂ˙Ó˘ Ì˘Î ¨¢˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘¢ Ì˘· ÌÈ‡¯Â˜ Â‡ ÏÏÎ Í¯„·˘

‡Ï‡ ¨ÈÂÓÒ· ‡Ï ¯ÓÂÏÎ ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ Â„Â‚È· Â˙Â‡ ‡ˆÓ ‡Ï ≠ ¢ÔÈÚÏ

Ï˘ ¢ÔÈ˜˙¢‰ ¯Ë˘ÓÏ ˙„‚˙Ó ‡È‰ ¨˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ Ï˘ ËÓÂÓ‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÁÓ

ÂÓˆÚ ÏÚ ÊÈ¯ÎÓ ÂÈ‡Â ¨ÚÏ·ÂÓÂ ÒÂÓÎ ‡Â‰ ¯˘‡Î˘ ¨ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÚ ˜ÒÚ ˘È

–˙ÓÏÂ‚Ó ¯˙ÂÈ ≠ ‰ÊÚ ¯˙ÂÈ Ì‚Â ¨˙È¯˙ÂÒÂ ˙ÈÓÂÓ¯Ú ¯˙ÂÈ ‰È‚ÂÏÂÓÂÙ·

‰˘ÂÚÂ Â˙Â‡ ˙ÏˆÙÓ ¨Â˙Â‡ ‰ÏÈ˘ÎÓ ÂÏÈÙ‡ ‡È‰Â ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÌÏÂÚ‰

¨Ô·ÂÓÎ ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ˙ÂÊÂÁÓ·˘ „ÂÚ·Â Æ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÏÈÚÈ ÂÏÚÂÙ ¨ÏÈÏÚ·

ÆÈ˙ÂÊÁ‰ Ï˘ ÌÂËÙÓÈÒ‰ ¨ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ Â˙‡¯Â‰ ÂÊ Æ®incarnée© ¯ÓÂÁ·

ÌÈ¯Â·Ò ÂÁ‡ ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ Â˙ÂÈ‰·˘ ¯Ë˘Ó‰ ‰Ê ‡Ï‰ ÆÌÂËÙÓÈÒ Â˙Â‡

¯ÊÂ˘ È˙ÂÊÁ‰ ≠ ÏÈÏÚ· ÂÓˆÚ ÏÚ ÊÈ¯ÎÓ˘ ‰Ó Ï˘ ÂÓÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ Â‡

13

14

15

16
17

ÌÈÚ„ÂÈ Â‡ Â·˘ ¯Ë˘Ó‰ ‰Ê ¨¯ÓÂÏÎ ¨ÌÈ‡Â¯ Â‡˘ ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ÂÁ‡˘

¯˙ÂÁ ‡Â‰ ¯˘‡Î ¨È˙ÂÊÁ‰ Ï˘ ÂÏÚÂÙ Ì˘Ï ¯ˆÈ Ì„‡‰˘ ÌÈË˜ÈÈ·Â‡‰

„Ú·Ó ¨ÒÂ‡ÈÏÂË¯Ë Æ„ÂˆÏ ˙·‰Â‡ ÔÈÚ‰˘ Ë·È‰ ÏÎ Ï˘ ÂÓ˘· ·Â˜Ï

Ï˘ ÆÆÆÌÈÓÈÒ È¯Â¯Ó˙ ¨˙ÂÓ˙Á‰ ¨ÌÈ˜Ê·‰ Â‡ ¨˙Â·˜Ú ÂÓÎ Â· ÌÈÚ‚ÂÂ

ÆÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ˙ÈÂ·È¯‰ Â˙ÂÈÂˆÓ Ï˘ ˙ÓÎÒÂÓ‰ ‰ÓÈÎÒ· Ì·Ï˘Ï

ÍÈ‡˘ Â‡¢ ∫È‡˙ ÈÂÓÈ„Ï ‰˙‰ ¨ÂÏ˘ ˙Â¯È˙Ò‰ ˙ÙÂ˘Á ‰˜ÈË‚ÂÏÂÙ‡Ï

ÂÈ¯Â· ÏÚ ¯‡Â˙ ‡Ï˘ ≠ ˙Â¯ÎÊÈ‰ Ï˘ ÍÏ‰Ó ¨ÏÓÚ ≠ Â‰˘Ó Ï˘ ø‰Ó

˙ÂÂÓ˙‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂÙÂ¯˙‡‰ ˙ÂÈ·˜Ú‰ ÔÓ ˙ÂÙÂÎ˙ ÌÏÚ˙‰ ÔÎ ÏÚ

‰˙‡˘ Â‡ ¨®idole© ÈÏÈÏ‡ ÌÏˆ ˙˜ÊÁ· Í„ÈÓ˘‡ È‡Â ¨ÔÈÚÏ–˙Â‡¯ ‡Ï‡

¯„Ò·Î ‰Â˜È‡· ˙ÂÙÂÎ˙ ˙ÂÓ‡ ÈÂÈ¯ÂËÒÈ‰ Â˜ÒÚ ÍÎÂ Æ˙ÂÈÓÈÈÈ·–ÈÓÈ‰
29

È· ˙Ú‚˘ ¨ÍÁÂÎ· ‰„ÂÓ ÈÈ¯‰ Ê‡Â ¨È˙ÂÊÁ‰ È˜Ê·‰Ï ˘ÏÂÙÓÂ ıÂ¯Ù

Æ¢˙ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡‰ Â˙ÂÏ„¢Ï ÂÊ· ÚÏ·ÂÓ·Â ¨ÌÈÈÙÈËÂ‡È¯ËÒ Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÓÈ„

ÔÈ· ¯Â¯·‰ „Â‚È‰ Æ¢Ò ÂÓÎ ÚÂ˜·Ï ˙È‰ÂÏ‡ ˙Ó‡Ï ˙Á‰Â ÌÈÙÏÂ–ÈÙÏ

ÂÏÚÂÙ ˙‡ ˙ÈÙ¯‚ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ‰„Â˙Ó‰ ÏÈÎ˙ „ˆÈÎ ¨‡È‰ ˙ÚÎ ˜¯Ù‰ ÏÚ˘

ÌÈË˜ÈÈ·Â‡ Ï˘ ˙¯ÎÈÂ ‰ÏÂ„‚ ‰ˆÂ·˜ ÌÓÂÁ˙Ó Â˜ÏÈÒ Ì‚ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ

ÌÂÈ˜–È‡‰ ÔÈ·Ï ÈÂÓÈ„‰ Ï˘ ‰ÓˆÂÚ–˙Â·¯ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡È˙ Ï˘ Ô˙ÂÓÈÈ˜˙‰

‰˙Â‡ ÏÚ ·Â˘ÁÏ ˙Ó ÏÚ Ì‡‰ ÆÁÂÎ·–ÔÂ˙‰ Ï˘ ¨ÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰ Ï˘ È˙ÂÊÁ‰

‰Ó ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈ‡˘ ˙Â¯ÓÏ ‰Èˆ¯Â‚ÈÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ®dispositifs© ÌÈ˜˙‰Â

ÔÓ ÍÂ¯Î ‰È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‡Ó‰ È‰Ï˘ „Ú ˙È¯ˆÂ ¢˙ÂÓ‡¢ Ï˘ ËÚÓÎ

˙È‡¯–È˙Ï· ‰ÎÏÓÓ Ï˘ ˙˜Ù˜ÂÙÓ‰ ‰˙¯ÊÚÏ ˙ÂÙÏ ıÏ‡È ˙ÂÈÏ‡ÂË¯ÈÂ

ÌÈ‡˘ ÌÈ·ÈÎ¯ ¨˙Â¯‚ÒÓ ≠ ¢˙ÂÓ‡ ˙¯ÈˆÈ¢ Ì˘· ÌÂÈÎ ‰ÎÈ ‰ÁÓÂÓ˘

ÌÈ˜‰Ï ÏÏÎ ‰˘˜È· ‡Ï ‰ÓÂ„˜‰ ˙Â¯ˆ‰˘ ÍÎ· ¨Â˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ ¨Ì˙Ò‰

øÌÈÚ·ˆ‰Â ˙Â¯Âˆ‰ ‚¯‡Ó ˙‡ ÌÈÏÈÙÎÓ ‡ˆÓÈÂ ¨È˙·¯ ß‡· ˙Â‡È„È‡ Ï˘

ÌÈ·‡ Ï˘ ÌÈ¯„–˙ÂÁÓ Â‡ Á·ÊÓ ˙ÂÁÏÂ˘ ¨‚ÂˆÈÈ‰ ÔÈÓÓ ‰¯Â‡ÎÏ

·Á¯Ó· ÔÂÎÏ ÏÂÎ Ì„Â˜ ‰˘˜È· ‡È‰ ª˙ÂÓ‡ ˙Â¯ÈˆÈ Ï˘ ÔÂ‡ÈÊÂÓ ‰ÓˆÚÏ

ÏÈÏÚ· ˙Â‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÔÓˆÚÏ ˙ÂÁÈÓ ˙ÂÂÓ˙˘ ¨ÔÙÂ‡ ÏÎ· ¨¯Â¯· ‡Ï Ì‡‰

‡Ï‡ ¨˘Â„˜‰ ÈÂÓÈ„‰ Ï˘ Â˙Â‡¯ ÏÚ ÌÈ„È·ÎÓ‰ ‰Ï‡ ÏÎ ≠ 30˙Â¯˜È

‰Ï˘Ó ¢˙È˙ÂÊÁ ˙ÂÓ‡¢ ¨ÈÏÂ‚Ò È˙ÂÊÁ ÏÃÚÂÙ ¨˙ÂÏÈÚÈ ‰ÂÓ‡‰ Â‡ ÔÁÏÂÙ‰

Ï˘ Â˜ÓÂÚÏ øÔ‰ÈË¯Ù–ÈË¯Ù ÏÎ ˙‡ ˘¯ÙÏ Ú„ÂÈ˘ ÈÓÏ ˙ÂÁÙÏ ¨ÌÂ˙ „ÚÂ

Ï˘ ÌÎÂÂÈ˙· ¨ÂÏ˘ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ Í¯Ú ˙‡ ÔÂÎÏ È„Î ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÏÚÂÙ Ì‰˘

ÌÈÂ˘ ÌÈ¯·„ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú·Ó È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰ÏÎÈ˘ ¨‰ÏÓ‰ Ï˘ ·Á¯‰ Ô·ÂÓ·

–ÏÎ˘ ‰ÈÏÙÈˆÒÈ„ Ï˘ ‰˙¯‚ÒÓ· ÌÂËÙÓÈÒ‰ Ï˘ Â·ÂÓ ‰È‰È ‰Ó ¨¯·„

ÌÈÏÈÓ· ÆÆÆÏˆ‰ Ï‡ ˙ÂÒÎ˙‰ Â‡ ¨¯‰ÂÊ Â‡ ¨˙ÂÙ˜˙˘‰ ÔÂ‚Î ¢ÌÈÓÂËÙÓÈÒ¢

ÂÏÈÙ‡Â 27¨ad sanctos ‰¯Â·˜‰ È¯Â·ˆÓ ¨·Ïˆ‰ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ ÔÓÈÒ‰ ∫„Â‡Ó

øÔÈÚÏ–ÌÈ‡¯ ¨ÌÈÂ˙ ¨ÌÈÁÎÂÓ ÌÈË˜ÈÈ·Â‡ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ Ï‡ ‰ÏÂ·Î ‰ÏÂÎ

˙Â‰ÊÏ ¯˙ÂÁ‰ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ Ï˘ ÂÎ¯„· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰Ï‡ ÏÎ ¨˙Â¯Á‡

Æ‰¯ÈÊ‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÂÓÏ ÔÂÎ˙Ó˘ ‰ÂÚÓ‰ ˘Â„˜‰ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó˘ ÔÂÈÊÈÁ‰

Æ˙È˙˘˙‰ ˙Ï‡˘ ÂÊ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡

ÔÂÏÁ Ï˘ ˙È‡¯‰ ˙Â˘ÓÓ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ¯˘Ù‡ ÆÔ˙ÈÈÂÂ‰Î ˙Â¯Âˆ‰ ˙‡

10

12

Ï˘ ‰ÓÂˆÚ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙·‰· Ï˘Î ˙ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ ¯˜ÁÓ

ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÏÂ·‚ ˙‡ ÌÈ‚È˘Ó‰ ¨ÌÈÓÂËÙÓÈÒ–ÌÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ÏÂ˙Ï˙Ù ËÂÁ

ÈÎ ÆÌÈÂÈÎ¯‡· ˙¯Ó˘ÓÏ Â˙Â‡ ÂÁÈ‰ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ Â„ÈÚ‰ ‡Ï˘ ¨ÌÂ˜Ó ÌÂ˘·

11

‰ÓÏ ˙„‚˙Ó ˙ÂÓ„–ÈÂÂÈ˘Ï–˙Â˙È‰‰ ∫ÔÎÏ Ì„Â˜ ˙‡Ê ÂÈ‡¯

„ÈÓ˙ ÌÈË·Ó Ï˘ ÌÏ¯Â‚Ï˘ ˙ÂÈ‰ ¨ÚÈ˙Ù‰Ï ÔÂÚË ‰Ê‰ ·Â¯È˜‰˘ ¯¯·˙Ó

‰Ï‡˘‰ Æ®l'image© È˙ÂÓ˙‰ ÈÂÓÈ„‰ ÏÎ Ì„Â˜ ‰È‰ ÂÏ˘ ÔÓÒÓ‰ ¢¯ÓÂÁ¢‰

9

ÆÚ„ÂÓ–‡Ï‰ ˙‡ ‡Ï‡ ¨˙ÂÈÂˆÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÂ·È¯ ˙‡ ÔÈÚÏ–‰‡¯Ï ‰„ÈÚÂ‰

32

( כל דבר שהוא המצוי על פני המשטח באופןsegno) "אני קורא כאן בשם סימן
 אין לצייר עסק, מוסכם על הכול שמה שאינו שייך לראייה.שהעין יכולה לראותו
' עמ,2 ' ספר א, אלברטי.ב. ל." עניינו לחקות רק את מה שנראה באור, כי הוא.אתו
 על פי, ]התרגום לעברית של כל המובאות מאלברטי נעשה על ידי המתרגמת75
L.B. Alberti, De la peinture / De Pictura :המהדורה הדו–לשונית של ספרו
.[(1435), ed. J.L.Schefer, Macula, 1992
 ≠ אזכור של מאפייני הידיעה הוודאית אצל הפילוסוףClaire et distincte :]במקור
.[.ד. ל.רנה דקרט
( היא אופן החיקוי שבאמצעותו עורכיםcomposizione) "אני אומר שהקומפוזיציה
; חלקistoria– עיקר פועלו של הציור הוא ה.ומלכדים את החלקים של יצירת הציור
, אלברטי.ב. ל." חלק האיבר ≠ המשטח, חלק הגוף הוא האיבר, הם הגופיםistoria–ה
.33 ' ספר ב,שם
" וכבר שורשו הלטיני מניח שכרוכים בו לאין הפרד "היסטוריה,histoire :]במקור
 זו גם המשמעות של.ו"סיפור–מעשה" לכלל חטיבת–דעת טקסטואלית שלמה
 ומובן זה זר לאינטואיציה המודרנית בדבר ההבדל, אצל אלברטי וממשיכיוistoria
, כל התזה של דידי–הוברמן בספר זה. היסטוריוגרפיה וספרות,שבין עובדה ובדיון
[.ד. ל." כרוכה ברב–משמעיות של ה"סיפור,בכל הבטיה
.Unheimlich , כלול המובן הפרוידאני של מאוימותdéréalisation  במונח:"]"הזרה
,דרשני הרנסנס הבחינו באירוע הבשורה שלבים מובחנים בתגובתה של מרים
 שפת הגוף, בתולדות הציור הרנסנסי. וקבלה,( הכרה )היוודעות,שעיקרם בהלה
 שלבים.המוסכמת של מרים אומרת מהו השלב שמתארת הסצינה המצוירת
 המונח, ובפסקה זו,אלה מקבילים לעקומת ההתרחשות בטרגדיה על פי אריסטו

1

2
3

˙ÈÙ¯‚ÂÂ˜È‡ ‰ÓÈ˙ Â· ˙ÏÙÂËÓ Â·˘ È„ÂÁÈÈ‰ ÔÙÂ‡‰ ÈÙ ÏÚ È˙Â‚ ˙ÈÎÂÎÊ

ÒÂ‡ÈÏÂË¯Ë ¯˘‡Î 28Æ˙ÂÂÓ˙ ÏÚ ‰˘Ó ˙„ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ„ÏÓ

˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ÏÎÏ ‰˘È‚ ÂÏ ˘È ÌÂÈ‰˘ ‡Ï‡ ªÂÏ˘ ¢ÔÂ‚Ò¢‰ ÈË¯Ù ÈÙ ÏÚÂ

ÂÏÈÁ˙‰ ¨ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÈËÒÈÓ ÌÈ·˙ÂÎ Ì‰È¯Á‡Â ¨ÌÈ¯Á‡ ‰ÈÈÒÎ ˙Â·‡Â

¨‰ÏÂÏÎ ‰˙È‰ ‡Â‰‰ ˙ÈÎÂÎÊ‰ ÔÂÏÁ Ï˘ Â˙Â˘ÓÓ˘ „ÂÚ· ¨ÈÙÂ˜ÒÏË ÌÂÏÈˆ

®le Verbe© ¢¯·„¢‰ ÏÈ‡Â‰ Â·˘ ‰Ê ≠ ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï

¨ÌÈÈÈ·‰–ÈÓÈ· ÈÂÓÈ„‰ È¯ÓÂÁ ÂÂÁ Â·˘ ÔÙÂ‡· ¨‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯·

‰ÊÈ‡· ˙Á˘ÈÈ ‡Â‰˘ È‡˙‰ ÍÎ· ÚÏ·Â‰ ¨˙ÂÊ·˙‰ÏÂ ¯˘··–Ì˘‚˙‰Ï

¯Â‡‰ ÍÂ˙· ÌÈÚÒÂÙ ÌÓˆÚ Ì‰ ÂÏÈ‡Î Â˘Á ‰Ï¯„˙˜Ï ÂÒÎ˘ ÈÓ ¯˘‡Î

ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ¢ÏÂÓÏ¢ Í¯Âˆ ‰È‰ ÌÈÂÒÓ Ô·ÂÓ· ÆÈ·¯Â˜ ˜Ê ‰ÊÈ‡· ¨Ô„·Â‡

ÍÂ˙· ¨ÂÓˆÚ ÔÂÏÁ‰ ÏÚ ¨‰ÏÚÓÏ Ì˘ Ì‚ ÊÂÁ‡‰ Ú·ˆ‰ È¯˙ÒÓ· ∫Ú·ˆ‰Â

Ï„Ï„Ï ËÚÓÎ ¨ÔÂÏ˘ÈÎÂ ¯·˘Ó È„ÈÏ Â‡È·‰ÏÂ Â˙Â‡ ÚÒ˘Ï ¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰

˙¯ÎÂÓ Ì˙˘Â„˜ Ï·‡ ¨ÌÈÁ·ÂÓ ‡Ï ËÚÓÎ ÌÈÚË˜Ó Ï˘ ‰¯È„Ò ‡Ï ˙˘¯

ÂÏ ˜ÈÚ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‰Ê ÏÎÏ ¯·ÚÓ˘ È„Î ¨ÂÓÓ ˜ÏÁ ·È¯˜‰ÏÂ Â˙Â‡

ÈÂÚ·ˆ‰ ¯Â‡‰ Í·Â‡· ¨ÍÂÂ˙‰ ÌÏÂ‡ ˙Ùˆ¯ ÏÚ ‰Ù Ì‚Â ¨‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ

‰‡ÂÏÓ· ÂÊ ‰ÏÎÏÎ ÛÈ˜‰Ï ÏÎÂ Æ‰¯ÂÓ˙Ï ¨ËÓ¯˜ÒÏ ¨ÒÏ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡

˘‚ÙÓ‰ ÈÎ ¨È˙„ ÔÙÂ‡· ¯ÓÂ‡ È‡Â ÆÆÆÈ˙„ ÔÙÂ‡· ÌÈ„Úˆ‰ ·È˙ ˙‡ ‰ˆÂÁ‰

¨ÍÎÓ ˙ÂÁÙ ‡ÏÂ ¨‰¯Ó‰ ˜¯ Æ®conversion© ‰¯Ó‰ ∫È„ÂÒÈ „Á‡ ‚˘ÂÓ·

Ï˘ ‰¯ÂÙ‡ËÓÎ ÔÚË ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯·Î È¯‰ ¯Â‡Ï ÛÂ‚‰ ÔÈ·˘ ‰Ê‰ ÔÈ„Ú‰

¨ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ¢¯Á‡¢‰ ˙‡ ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ ÍÂ˙· ˘ÓÓ ˙ÂÏ‚Ï ÏÎÂ˙

31
4

Æ¯˘··–˙ÂÓ˘‚˙‰‰

˘È ¨È˙ÂÊÁ‰ Ï˘ ‰Ó‚È„¯Ù‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„Î˘ ‡ˆÂÈ

5

‰˜ÂÁ¯ ‰˙È‰ „ÂÚ ˙Â¯ˆ‰ ¨˙È˘‡¯· ˙ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡·˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È

·ÈËÈ ˙ÚÎ ÆÈ‰ÂÏ‡‰ Ï˘ ÌÂËÙÓÈÒ‰ ˙‡ ¨È˙ÂÊÁ‰ ÔÓÒÓ‰ ˙‡ ¨¯ÓÂÏÎ
˘‡¯· ÌÈ¯ˆÂ‰ Â„ÓÚ ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ Â˙Â‡¯ ˙ÂÎÊ ÏÚ ‡Ï˘ ÔÈ·‰Ï

‰È‚ÂÏÂÓÂÙÂ ¨ÌÈÚ‚ÓÂ ÌÈË·Ó Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÓÂÙ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰ „ÈÓÚ‰Ï

venustas–‰ ˜¯ ¨‰ÚÙÂ‰ ˜¯ „ÈÓ˙ÓÂ Ê‡Ó ‰·˘Á ÂÊ ÈÎ ≠ ‰Â˘‡¯·Â

„ÈÓ˙ Ï·‡ ÈÏÂ·ÓÈÒ ‰·Ó ÏÚ ˙‡˘È ÌÓ‡ ¨„ÈÓ˙ ˙È‡„ÈÁÈ ‡È‰˘ ¨ÂÊ

Â„ÓÚ Ì‰ ‡Ï‡ ≠ ÌÈÏÈÏ‡ ˙„Â·Ú ¨¯ÂˆÈ˜·Â ¨ÒÂÂ Ï˘ ˙Â¯Â‚ÈÙ‰ Ï˘ ®ÔÁ‰©

‰È¯ÂËÒÈ‰ „ÈÓÚ‰Ï ‡È‰ ‰˘˜ ‰ÓÈ˘Ó ÆÂ˙Â‡ ‰˜È˙ÓÂ Â˙Â¯È„Ò ˙‡ ˙Ú¯ÂÙ

˙ÈÁ·· ÂÊ Ï˘ ‰Ú·Ë ÏÚ ¨¯ÓÂÏÎ ∫ÔÈÚÏ–‰‡¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ ˙ÂÎÊ ÏÚ

˙Â¯Ê ‰¯Â‡ÎÏ Ô‰˘ ˙Â‡¯ ˙Â„Â˜ È˙˘Ï Ú·Ó ˙˙Ï ˙Ú·˙ ‡È‰ ÈÎ ¨ÂÊÎ˘

˙¯·ÂÚÂ ˙ÙÏÂÁ ÂÏ˘ ¯ÓÂÁ·–˙ÓÏÂ‚Ó‰ ˙Ó‡‰˘ ¨ÌÈ‰„Ó ¨¢˘Â„˜¢ ÚÂ¯È‡

Ï˘ ˙Â‡¯‰ ˙„Â˜ ˙¯Á‡‰Â ¨‰·Ó‰ Ï˘ ˙Â‡¯‰ ˙„Â˜ ˙Á‡‰ ¨ÂÊÏ ÂÊ

‰ÊÂ ¨‰ÚÂ·˜ ‰È‡˘ ¨Ì‰Ï˘ ˙ÂÓ„–Ï‡‰ ˙ÈÁ·· ¨ÌÈ¯·„‰ ˙È‡¯Ó ˙‡

Â‡ ÏÏÎ· ‰Ó Ï·‡ Æ‰·Ó‰ ÏÚ ‰ÙÎ‡˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ¨¯ÓÂÏÎ ≠ ÚÂ¯È‡‰

Ï˘ ÂÏÚÂÙÏ ‰ÓÂ„· ≠ ¯Á‡ Â‰˘Ó· ®eﬀet scopique© ‰ÈÈÙˆ‰ ÏÃÚÂÙ

˙‡ ÏÂ‡˘Ï ˘È˘ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Ï‡˘ ÌÎÏ È¯‰ øÈ‡„ÈÁÈ‰ ÏÚ ˙Ú„Ï ÌÈÏÂÎÈ

‡Ï ˙Â¯ˆ‰ ¨¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ∫„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ˙‡Ê „È‚‡ ‡Ï ‰ÓÏ ÆÚ„ÂÓ–‡Ï‰
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הבשורה ליוסף ≠ מתי א' ≠ 20≠24 :שם מצוטט הפסוק הנ"ל לצד מסמני הפרשנות
העתידית )"ופירושו האל עמנו"( וההפניה לישעיהו .ל.ד[.
]"בראשית היה הדבר והדבר היה את אלוהים ואלוהים היה הדבר" .הבשורה על
פי יוחנן א'" .1 :הדבר" ,שהוא "הלוגוס" בנוסח היווני של הברית החדשה ,מתורגם
לצרפתית ,בעקבות הנוסח הלטיני ,כ– .Verbeעל פי תיאולוגיית הבשורה ,מרים
מתעברת ברגע שבו היא עונה למלאך "שפחת יהווה אני יהי לי כדבריך" )לוקס א',
 .(38ל.ד[.
]דידי–הוברמן רומז כאן לתורות פורמליסטיות–מודרניסטיות )הקשורות באסתטיקה
נאו–קאנטיאנית( ,בדבר היות המבט האסתטי "רטינלי" ,או "תם" ,או "חף–מתרבות",
או "חף מידיעה"; התורות הללו מוליכות לראייה של תמונות כמשטח של נראות–
כפשוטה ,הינתנות מיידית לא–מסמנת ,כביכול "מצב הטבע" של אמנות לאשורה.
האלטרנטיבה תלוית–התיאולוגיה שמציע דידי–הוברמן לדיסציפלינה של תולדות
אמנות כוללת אם כן מחלוקת עם הכיוונים הפורמליסטיים של הוגי המודרניות,
כשם שהיא כוללת מחלוקת עם האיקונוגרפיזם והפסיכולוגיזם .נושא זה מפותח
בפרקים הבאים של הספר .ל.ד[.
]התגלות האל ) .(Theophanyאני מניחה שהקישור של ה– visio Deiלריק הלבן
שעליו מדבר דידי–הוברמן מבליע רמיזה להתגלות במובן שדיבר עליו אוגוסטינוס
הקדוש )וידויים  ≠ (9.8≠9.9כהתחוורות כובשת של נמנעות–ההתגלות ,ההתגלות
מעידה על האקטיביות המדמיינת של הצופה בה .ל.ד[.
ואמנם ,זה הטעם לכך שאנטוניו הקדוש אסר בלהט על הציירים לתת ייצוג
לישו הילד בתמונות "הבשורה למרים" ≠ שאז יהיה זה "גמר" ההכרזה ופתרונה.
Antonin de Florence, Summa theologiae, IIIa, 8, 4, 11 (édition de Vérone et
reed. Graz, 1959, III, pp. 307-323).
]מנדורלה ≠ חוג של אור שצורתו כשקד ,המצביע באמנות ימי–הביניים על
התעלות והתגברות הרוח על הגוף .קשור תכופות בעיצוב הטיפוס של ישו המנצח.
 ≠ gloires divinesכל מערך המאפיינים ,סימבוליים או פיגורטיביים ,של גדולת
הישויות הקדושות .ל.ד[.
בכל אופן ,יש להניח שלא נעלם מידיעתו של פרא אנג'ליקו התוואי הראשוני מאת
תומס אקווינאס ,שנעשה מטריצה של פרשנויות רבותExposition de la salutation :
 ,angélique, III et Xוכן Catena aurea :והפרשנויות הנכבדות של אלברטוס מגנוס.
Tractatus de approbatione Ordinis fratrum praedicatorum (vers 1260-1270),
 .éd. T. Käppeli, Archivum fratrum praedicatorum, VI, 1936, pp. 140-160ור'
בייחוד עמ' .149151
תיאור הרבה יותר מפותח של מהלך זה מובא בFra Angelico - Dissemblance et :
.ﬁguration
למעשה ,מנקודת ראות איקונוגרפית ,וכן מנקודת ראות של הגדרה "מודרנית"
ואקדמית )וממילא אנכרוניסטית( של האמנות ,אפשר לומר שבעת הנוצרית
הקדומה לא היתה קיימת אמנות נוצרית" :אם אמנות כלשהי מוגדרת על ידי סגנון
ייחודי לה ,על ידי תוכן בלעדי ,הרי שאין בנמצא אמנות נוצרית ,ממש כשם שאין
אמנות הרקולסית או דיוניסית; אין אפילו אמנות של נוצרים ,כי הם מוסיפים
להיות בני העת העתיקה ,והם מוסיפים להחזיק בשפת האמנות שלה".
F. Monfrin, "La Bible dans l`iconographie chrétienne d`Occident", Le
monde latin antique et la Bible, dir. J. Fontaine et C. Pietri, Beauchesne,
 .Paris, 1985, p. 207אנו רואים עד כמה מובנו של שיפוט מיוסד על הגדרה של
האמנות שאין לה קיום בעת ההיא .וכמשקל נגד ,מוחש הצורך בנקודת ראות
מורחבת ≠ כלומר אנתרופולוגית ≠ לגבי יעילותו הייחודית של החזותי בנצרות
של המאות הראשונות; אכן בכך טמון הערך של מחקריו של פ .בראון:
P. Brown, The making of Late Antiquity (1978), The Cult of the Saints - Its
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28
29

30

31

32

Rise and Function in Latin Christianity (1980), Society and the Holy in Late
Antiquity (1982).
]מילולית" ,אצל הקדושים" .מן המאה השישית היו קוברים מתים בעלי מעמד
מיוחד על ,בתוך ובין קברים קדומים שיוחסו למרטירים ,או בבזיליקות בסמיכות
מרבית לשרידי קדושים .עיצוב הקברים האלה יצר איקונוגרפיית מוות בוטה ,כולל
חשיפה של חלקי השלד .ל.ד[.
שמות כ' ;4 :דברים ה'.8 :
בנוסף על עבודותיהם המרשימות של קיצינגר ) (Kitzingerושל ווייצמן
) (Weitzmannשכבר ראו אור ,יש להניח שספרו של בלטינג ) (Beltingעל האיקונה,
שעדיין לא פורסם ,יעשה בהחלט צדק עם כל זה ,וזאת על יסוד היסטוריה של
דימויים ,להבדיל מ"תולדות האמנות" ...ר' כמו כן את ספרוDas Bild und sein :
Publikum im Mittelalter - Form und Funktion früber Bildtafeln der Passion,
 .G. Mann, Berlin, 1981נציין עוד שדווקא בתחום ההיסטוריה האנתרופולוגית
מתפתחות העבודות החשובות הנוגעות ל"שדה החזותיות" והן דנות בו במובניו
הרחבים ביותר )מחלומות ועד שרידי קודש ,דרך טקסים ,וכמובן ≠ דימויים( .נציין
בעיקר את ;J. Le Goﬀ, L'imaginaire mediéval, Gallimard, Paris, 1985
M. Pastoureau, Figures et couleurs – Etudes sur la symbolique et la sensibilité
médiévales, Le Léopard d`or, Paris, 1986; J.– C. Schmitt, Religione, folklore
e società nell`Occidente medievale, Laterza, Bari, 1988; J.– C. Schmitt, La
raison des gestes - Pour une histoire des gestes en Occident, III–XIII siècle,
] .Gallimard, Paris, 1990בין המחקרים שדידי–הוברמן אינו מונה ,ראוי להבליט את
עבודת המופת של דייוויד פרידברג ,הנוגעת מאוד לענייננוDavid Freedberg, :
 ≠ The Power of Images, 1989ל.ד[.
]מנחות הודיה ותשלומי נדר של אבני חן ומעשי צורפות ,רקמות וכיוצא באלה,
ששובצו ושולבו בתמונות ובפסלים דתיים ,בדרך כלל אלה שכבר יוחס להם ערך
נסי זמן רב קודם לכן .ור' פרידברג ,לעיל ,הערה  .29ל.ד[.
ר' למשלAlbert le Grand, Enarrationes in Evangelium Lucae, I, 35, éd. :
A. Borgnet, Opera omnia, XXII, Vivès, Paris, 1894, pp. 100-102; Thomas
 .d`Aquin, Catena aurea (Luc), I, Marietti, Turin, 1894, II, p. 16שני הטקסטים
הללו מפרשים את ה"התגלמות–בבשר" של ישו ברגע הבשורה לפי המטאפורה של
הפגישה בין הגוף לאור )ואף אזור הצל שנוצר במעבר(.
גם השאלה וגם הקירוב נוסחו זה מכבר על ידי רובר קלייןR. Klein, :
"Considérations sur les fondements de l`iconographie" (1963), La forme et
l`intelligible. Ecrits sur la Renaissance et l`art moderne, Gallimard, Paris,
1970, pp. 358, 368-374.
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ביקורות

ביקורות

יצירות מופת
ג'ף וול" ,צילומים ,"1978≠2004
שאולאגר ,באזל; טייט מודרן ,לונדון
צבי שיר

השאולאגר ) (Schaulagerבבאזל הוא סוג חדש של מוסד לאמנות .ביוזמתה
של קרן עמנואל הופמן )שבבעלותה אוסף האמנות הגדול של המוזיאון
לאמנות עכשווית בבאזל( תוכנן ונבנה מבנה ומוסד שמשמש לאחסון ,מחקר
ותצוגה גם יחד .את המבנה הגדול ,שמשתרע על פני חמש קומות ,בנה צמד
הארכיטקטים הרצוג ודה–מורון .כל העבודות המאוחסנות בו נמצאות במצב
תצוגה מתמיד ,וכך לחוקרים ולרסטורטורים יש גישה ישירה ורציפה אליהן.
שתי הקומות התחתונות ,מתחת לשלוש קומות האחסון/תצוגה ,פתוחות
לקהל ומשמשות לתערוכות מתחלפות .החללים הגבוהים והגדולים ותאורת
הניאון האינטנסיבית מכוונים מראש לתצוגה של אמנות "עכשווית" ,אורבנית,
אולי טכנולוגית.
ג'ף וול ) ,1946וונקובר ,קנדה( הוא אחד האמנים הטובים ,החשובים
והמשפיעים ביותר שפעלו בשליש האחרון של המאה הקודמת ופועלים היום.
בתערוכה מוצגות  70מתוך כ– 120העבודות שיצר מאז  1978ושמופיעות
ב– catalogue raisonnéשמלווה את התערוכה ,רובן צילומים שמוצגים
כשקפים בתוך קופסאות אור או בהדפסות שחור–לבן .המובהקות של
ההכרעות ,הביצוע המדוקדק והשילוב הנדיר בין עמדה תיאורטית ומחקרית
בהירה ובין נראות בעלת עוצמה ויזואלית ,אסתטית ואתית )נראות שמפעילה

הדמות האנושית ,מבלי לכפוף אותה לתהליכים של הפשטה או פורנוגרפיה.

עמדה חברתית ופוליטית( ,הופכים את התערוכה לאירוע אמנותי יחיד במינו.

המודרניות ,לפחות מאז מאנה ,נמנעה בעקביות מניסיון להתמודד עם הדמות

הבחירה של וול להעמיד את הצילום שלו ביחס ישיר ל"אולד מאסטרס"

האנושית ,הדמות שעבור פוקו מופיעה "אחרי האדם" .הבחירה של המודרניות

ולאמנות המוזיאונים מתבטאת בראש ובראשונה בקנה המידה :בממדים

המוקדמת )שתחילתה אולי בעבודה הראשונה של דלקרואה( נטתה לכיוון של

הפיזיים )הרבה מהעבודות הן גדולות ,בממדים שמעלים על הדעת ציור

הפשטה פורמלית ,ואילו זו של המודרניות המאוחרת )שניתן לומר שהחלה

קלאסי( ,ברמת הקומפוזיציה ,ברמת הסיפור )את המיתולוגיה ,הספרותיות,

 140שנה מאוחר יותר ,ב– ,1962עם התערוכה " 32קופסאות מרק קמפבל"

והרומנטיקה של ה"אולד מאסטרס" מחליפה עירנות חברתית ,שמצליחה לחלץ

של וורהול( ,כפי שעולה מעיון בכתבי העת של  15השנים האחרונות ,בחרה

מהמרחב היומיומי ממדים חדשים של דרמה והכרה( וגם באינטנסיביות של

בהכללה והפשטה אחרת ≠ רדוקציה של הגוף למסמן של תשוקה ,הפורנו.

התכנים ,שחוברת ליופי של העבודות ומעניקה להן רגעים של אוטונומיה,

התמונה הראשונה בקטלוג ,(1988) "The Destroyed Room" ,מתייחסת

של תמונתיות שהיא מעבר להקשר או רגע היסטורי )שאותם היא מכילה

ישירות לציור של דלקרואה" ,מות סרדנאפאלוס" מ– ,1828≠1827וחוזרת על

על מנת להשתמש בהם( 1.בעזרת צילום מבוים ,שהפנים את אופני הראייה

הקומפוזיציה שלו בדקדקנות .הבחירה בדלקרואה אינה מקרית .הרומנטיקה

הציוריים כדי לטפל בבעיות אתיות ,חברתיות ואסתטיות באופן שהולם את
העידן שאחרי )אחרי הציור ,הצילום הישיר ,ההיסטורי ,הסובייקט וכו'( ,וול
הוא אחד האמנים הראשונים שחילצו את הצילום מכפיפותו למציאות נתונה,
ואולי האמן הכי מעניין ביניהם .הבחירה שלו לשזור את הפרויקט המודרני,
שבו התמונה משמשת ככלי של תמורה בתודעה וייצור עירנות חברתית ,עם
נרטיבים שיש להם אופי ציורי וסינמטוגרפי אפשרה לו להחזיר לאמנות את
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מימין :ג'ף וול ,קעקועים וצללים ,2000 ,שקף בקופסת אור 195.5 x 225 ,ס"מ; למעלה :ג'ף
וול ,מתנדב ,1996 ,הדפס כסף ג'לטין 221.5 x 313 ,ס"מ; למטה :ג'ף וול ,גשר עילי ,2001 ,שקף
בקופסת אור 214 x 273.5 ,ס"מ
Right: Jeﬀ Wall, Tattoos and Shadows, 2000, transparency in lightbox, 195.5 x 225
cm; Top: Jeﬀ Wall, Volunteer, 1996, silver gelatin print, 221.5x 313 cm; Bottom:
Jeﬀ Wall, Overpass, 2001, transparency in lightbox, 214 x 273.5 cm © Jeﬀ Wall
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היתה הרגע האחרון שבו הפיגורטיבי היה ציר מרכזי בעשייה האמנותית .כבר
ב– 1885הפנה פול ואלרי ביקורת קשה כנגד האימפרסיוניסטים על ש"רוקנו
את הציור מאדם" )ר' ספרו מ– .("Degas, Danse, Dessin" ,1938הפנייה אל
הפורנוגרפיה ,שמאפיינת חלק גדול מהתמונות מאז שנות השמונים ,נראית
כאפשרות פשוטה ,פשטנית ,לשמור על הריגוש שבדמות בלי להיאלץ
להתמודד עם דרגות מורכבוּת שחורגות מרמת החפץ.
ההפנמה של השפות הציוריות לתוך המרחב של הצילום הופיעה אצל
וול בסוף שנות השבעים כריאקציה לצילום הדוקומנטרי–אמנותי )ווקר

מנקודת ראות זו יש חשיבות רבה למהפך שחל בעבודתו של וול

אוואנס ,רוברט פרנק ואחרים( :במקום לעצב מציאות סוציו–אנתרופולוגית

בראשית שנות התשעים ,ברגע שבו החל לתפוס את הצילום לא כפרקטיקה

כסוג של אסתטיקה ,הוא העדיף להשתמש באסתטי כאפיק שמאפשר פעולה

שעל כפיפותה למציאות נתונה יש להתגבר ,אלא כאופן התבוננות שקודם

בתוך מציאות סוציו–אקונומית נתונה .במקביל ,הוא הסיק את המסקנות

למציאות שהוא מייצר ,שווה ערך לציור ולקולנוע .התוצאה הישירה של

מהאופי האינפורמטיבי של הצילום ה"לא אמנותי" של דן גרהאם ,רוברט

הכרה זו היא מחזור מתפתח של צילומים גדולי פורמט )רובם פחות או יותר

סמית'סון ואמנים אחרים שהשתמשו במצלמה ככלי להעברת אינפורמציה,

בגודל  200 x 250ס"מ( ,שמתחקים אחרי אופני המבט של הצילום הדוקומנטרי–

והשתמש בצילומים כפלטפורמה להגשת תוכן )ר' הטקסט של וול "To the

אמנותי ,תוך שהם מוסיפים לו ממדים של קולנוע או ציורי מופת )אוואנס,

 ,1979 ,"Spectatorבקטלוג התערוכה( .השימוש של וול באמצעים שונים,

פרנק ,ז'אן–לוק גודאר ,ריינר ורנר פסבינדר ,קאצושיקה הוקוסאי ,מאנה,

מעיבוד ממוחשב ועד אייר–בראש ,כדי להגיע לנראות הרצויה לו רק מבליט

דלקרואה( .צילומים אלו ,בשחור–לבן כמו–קלאסי ,מכוננים בתוך המהלך

את האופן שבו הוא תופס את הצילום ככלי להעברת תוכן .אבל בראש

הכללי של וול כיסים של זמן ,שבהם ההווה מביט בעצמו דרך

ובראשונה משמשים הציור ,הקולנוע והצילום את וול כמאגר של אופני

פריזמה ששלושת צלעותיה ≠ הציור ,הקולנוע והצילום )הדוקומנטרי

ראייה שיש לחקור ,לבקר ולייצר מחדש אם ברצוננו להתייחס לראייה באופן

אמנותי( ≠ לא מאפשרות משמוע מובהק של מה שרואים .הקשר ההדוק בין

שיאפשר שינוי או מטמורפוזה של המבט .התבוננות אינטנסיבית בעבודתו של

חלל וזמן שמאפיין את הצילום נפרם ,וכך גם האופן שבו נקודת התבוננות

וול משנה את האופן שבו אנו מתבוננים בהתרחשויות במרחב העירוני .משהו

וסוג מבט מתנקזים לתרשים של "כאן ועכשיו" ,ואנו מוצאים את עצמנו

מהדרמות החבויות ,מהמחוות המודחקות שהוא מעלה לתודעה מוטבע במבט
2

שלנו והופך את התנועה ברחוב לנרטיב רווי יותר ,משמעותי יותר.

3

משייטים בין אופני התבוננות שונים וזמנים היסטוריים שונים ,מנסים שוב
ושוב להתמקד באחד משלושת סוגי המבט ומייצרים תסריטי התרחשות
שמאבדים מחדותם .כמו ברישומי אשליה אופטית ,המבט פועם בין צורות

ג'ף וול ,מזוודה מלאת גשם ,1996 ,שקף בקופסת אור 80 x 64.5 ,ס"מ
Jeﬀ Wall, Rain-ﬁlled Suitcase, 2001, transparency in lightbox,
80 x 64.5 cm © jeﬀ wall

ג'ף וול ,עבודת שדה ,2003 ,שקף בקופסת אור 219.5 x 283.5 ,ס"מ

ראייה ומשמעויות שונות :פעם פריים מסרט ,פעם סנאפ–שוט באיכות טכנית

,Jeﬀ Wall, Fieldwork. Excavation of the ﬂoor of a dwelling in a former Sto:Io nation village, Greenwood Island, Hope

גבוהה ,פעם יצירת מופת .הכול מאמן את המבט למפות את השכבות

University of California at Los Angeles, working with Riley Lewis of the Sto:Io band, 2003, transparency in lightbox, 219.5x283.5 cm © Jeﬀ Wall

הגיאולוגיות שמייצרות את הנראות בין אור לידיעה ,בין מה שנרשם על
רשתית העין לתכנים הקוגניטיביים שממשמעים אותו כתמונה.
את העבודה של וול "קעקועים וצללים" ) ,(2000שקף צבעוני בתוך קופסת
אור ,הייתי רוצה לראות כעבודה לדוגמה ,מעין יצירת מופת שממצה ומזקקת
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וול לא היה הראשון שהבחין בפוטנציאל הטמון בחיבור בין צל וקעקועים.
רנואר כבר בחר בכתמים המרצדים בצילו של עץ כדי לערער על האחדות

הליכי חשיבה ופעולה שהם עקרוניים למפעלו האמנותי .שלושת הדמויות

והרציפות של פני השטח )לדוגמה" ,הנדנדה" ,(1876 ,ומסורת תחריטי העץ

שאולאגר ,באזל ) 30באפריל ≠  25בספטמבר ;(2005

תחת צלליהם המתעתעים של עצים בשולי גינה פרוורית מביימות סוג מסוים

היפניים מלאה בסמוראים שגופם המקועקע מאבד את קווי המתאר הברורים

טייט מודרן ,לונדון ) 21באוקטובר  8 ≠ 2005בינואר (2006

של "הרגע שאחרי" ,הרגע של תחילת ההזדקנות של אלטרנטיבה בשוליה

שלו והופך לחזיון תעתועים .החיבור הייחודי בין הצל והאור לבין הקעקוע,

http://www.schaulager.org

המהוגנים של הנינוחות .יש בעבודה הזו איזה תפר פרום בין התכנים השונים,

בין תמונתיות ונראות ,בין התמונה המוסדרת ובעלת המשמעות )כמו

http://www.tata.org.uk

הפשוטים ,שרואים :הנינוחות והקעקועים ,המהוגנות וההזנחה ,מסורת

הקעקוע( לבין הגרוי החושי שבשינויי אור וצל שלא מייצרים משמעות ברורה

אימפרסיוניסטית של קבוצת דמויות בגן עירוני וצילום חברתי דוקומנטרי ≠ כל

ואף מקשים על הסדרתה נותן לעבודתו של וול אופי אחר לחלוטין ,כך שהקרע

אלה כמו סותרים זה את זה .סוג של אי–סדר חברתי חדש ≠ ואני יכול לצטט

בין מושגיות וחישה הולך ומתפוגג .התפיסה והעשייה המושגיים ,שמתווכים

בהקשר זה בעל פאב בחיפה" :מאז שהפריקים והצ'חצ'חים משתמשים באותם

בהיסטוריוּת ,במערכים של ידיעה ,המשגה ודימוי הכופים על "חוויית

הסמים התחילו הצרות" ≠ מתגנב ומוחק את הקו הברור בין הניגודים ,קווי

הרשתית" אזרחות סוג ב' )ר' דושאן( הם חלק מאחדות שחלקה האחר הוא

המתאר מיטשטשים .ישנו תואם בין ההתרחשות ברמת התוכן ובין הנראות

החוויה החושית ,האסתטית .וול מחלץ מתוך המראות את נראותם העקרונית,

שלה .הערבוב בין צל וקעקוע ממוסס את הגבולות הברורים ,את הנפחים ואת

את אופן הופעתם כאחדות דו–צדדית ,ומחזיר לעשייה האמנותית סוג נדיר

פני השטח.

של מלאות.

1

2
3

ר' תיאור מקיף של היחס שלו ל"אולד מאסטרס" במאמר של וול בספר שמלווה
את התערוכה"Frames of Reference" (2003), Jeﬀ Wall, Catalogue Raisonné :
.1978-2004, Schaulagr/Steidl, 2005
ר' גם טקסט של סילוון בול על פיליפ–לורקה די–קורצ'יה" ,עבודת רחוב נגד מערכת
ניווט גלובלית" ,סטודיו  ,152מאי–יוני .2004
האופנים השונים שבהם מעוצבת נראותו של הזמן בציור ,בצילום ,בקולנוע
ובדימוי הדיגיטלי דורשים עוד עיון מקיף .עבודותיו של ברי פרידלנדר יכולות
לשמש נקודת מוצא משמעותית לחשיבה על שאלות אלה )ר' " "Flash Mobשל
משה ניניו ,סטודיו  ,152מאי–יוני .(2004
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ביוגרפיה  /אוטוביוגרפיה
"אוטו/ביוגרפיה" ,גיליון "המדרשה" מס' " ;8אניהו :אוטו/ביוגרפיה באמנות ישראלית עכשווית",
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

ההפוך :כולו עסוק בהופעותיו של האנושי ובטוויית הזיקות בין האנושי
המופיע לאנושי המובלע ,בין הדמות לאמן .האם אפשר ,לפיכך ,לפטור
אותו כמפגן ראווה של אגו משוחרר ,רווי בעצמו ומעצמו ,המשתרר על

שאול סתר

יצירת האמנות ועל סך פרשנויותיה; או שמא דווקא בעיבויה יכולה פקעת
הזיקות להוביל מהלך שיפורר את מלאותה הזכה של ה"דמות" ולא רק
ישים אותה לרגע בסוגריים לשם ביסוסה של הדמות המתפעמת בכבוד
מהיופי הנגלה לעיניה? גם וגם ,לפי המאמרים והיצירות המודפסים בכתב
העת .סדרת הצילומים "תל השומר" של איתי זיו מדמה אשפוז אפשרי בבית
החולים ומביימת את בני משפחתו ואת הרופאים כמלוויו הדאוגים .ואמנם,
הסדרה לא חורגת מהצגתה של הדמות במופעיה האסופים ביותר ,ודווקא
בקטלוג התערוכה שאצר" ,חפצים וחמלה" )גלריה  ,33יוני≠אוגוסט ,(2005

ההתחפשות ,כעקרון הארגון של הצילומים ,נגלית כגורם משמר כאשר מבעד

ניסח דרור בורשטיין עמדה מעניינת ביחס למקומו של האנושי באמנות .אל

לה נחשף מה שנותר קבוע גם בעקבותיה ≠ וכך מגלם את הצופן הבלתי–

מול תערוכות היחיד שהוצגו באותו זמן במוזיאון תל אביב )ניר הוד ,הילה

משתנה כביכול של הדמויות :מוצקותן ,מִרכוזן ,חדותן .כל הדמויות מופיעות

לולו–לין וסיגלית לנדאו( ,שלושתן "מפגן ראווה רומנטי של אגו" לדבריו של

במרכז הצילומים ,בתנוחה קלה לפענוח סמיוטי ,מלופפות בבגדים כאילו כדי

בורשטיין ,הוא ביקש לפנות אל עבודות טבע דומם כיצירות שלא מציבות

לסמן את מתארן ולשמור על אחדותן ,מישירות מבט אל המצלמה ,המשיבה

במרכזן את האנושי" :הז'אנר ]של הטבע הדומם[ מפנטז עולם שהאדם בו

להן מצידה במבט מחודד ,מובהק .סכנת כליון הגוף ,שבבסיס הסדרה ,נענית

אינו המרכיב החשוב ביותר ,או עולם שהאנושי נעדר ממנו ,או מוטב :היה בו

בנוכחות המגובשת של הגוף בכל אחד מהצילומים .לעומתם ,תיק העבודות

ונסתלק ממנו ,מותיר מאחוריו שאריות ורמזים" .היעדרו של האנושי מהציור

של גדעון גכטמן ,שחותם את כתב העת ,מאפשר לשוב אל המאוזוליאום

מוביל ,לפי בורשטיין ,לתפיסה מצטנעת של האנושי המצוי מחוץ לציור:

הפרטי שבהתקנתו החל כבר לפני שלושים שנה ,בתערוכה "חשיפה"

"הז'אנר מאפשר אמנות שמכירה בעובדה שהעולם קיים קיום יפה גם בלעדי

בגלריה יודפת .אם אצל זיו הדמויות הרבות בסדרה עוטפות את דמות האמן

האמן ובלעדי הצופה ודווקא מתוך הכרה זו מעניקה כבוד שווה לשניהם" .כך,

וחושפות את המשותף לכולן כמצעו היציב של הצילום המוקפד ,התרכזותו

טוען בורשטיין במובלע ,כאשר האנושי איננו מופיע כדימוי ,משקלו מתמעט

המועצמת של גכטמן בגופו המת והמתפורר הופכת גם את גוף היצירה

גם אל מול הדימוי .האדם המסולק מתוככי הציור הוא גם האדם שמנושל

למבוזר ושסוע ,ומסרבת להביאו לכדי מיצוי או חתימה .חלקיו המפורקים של

ממעמדו כקנה המידה של הדברים בעולם כולו .האגו נוחל ,אם כן ,מפלה

הגוף נארזים באופנים שונים בסוגי מדיה רבים ≠ בקופסאות השקופות של

כפולה ,משולבת :האגו של האמן או הצופה ניגף בעקבות האגו הנעלם של

המוצג הארכיבי ,בקופסאות הטלוויזיה האטומות למחצה של מיצג הווידיאו,

הדמות .אבל אולי היעדרו של האנושי בציור דווקא מותיר במלוא עוזו את

בקופסאות הדו–ממדיות של הצילום התלוי על הקיר ≠ ומסמיכים בין שבריו

האנושי שמחוץ לציור ,האנושי שסובב את הציור ,מופנה לעברו וניזון

של הגוף להסדרי אצירתם המקוטעים והמתחרים .גכטמן פרסם ב– 1975בעיתון

ממנו ≠ האמן והצופה .בהיעדרו מהנגלה ,הוא יכול להיוותר בעמדתו

"הארץ" מודעת אבל המודיעה על מותו שלו ,וצילומה של המודעה ,תלויה על

היציבה ,הקבועה והמוגנת כמקור ,כנקודת המשען וכבסיס הענקת המשמעות

לוח מודעות בראשון לציון ,מופיע בכריכה הפנימית של כתב העת .צילום זה

של יצירת האמנות .אי הצגתו של האנושי בגבולות הציור הוא גם העדות

מביא עד קצה את שאלות הבעלות :לא רק כיצד אמן יוצר את מותו שלו ,אלא

לביטחון בקיומו ולקיומו הבוטח מעבר לאותם גבולות שהוא עצמו שב וקובע:

גם כיצד הוא אוצר אותו ≠ מהי יצירת המוות שמסוגלת לאצור את עצמה?

מבלי שיעשה את דרכו פנימה וייקשר למבעו של הציור ,הצייר )והצופה

אבל עבודותיו של גכטמן לאו דווקא עולות בקנה אחד עם הצהרות

בעקבותיו( מטיל עליו את רשתו; הוא ראשית הציור ואחריתו .כתנאי אפשרות,

הפתיחה האנטי–פורמליסטיות של עורך הגיליון גלעד מלצר .הצבתו של

ממש בשל הוודאות בהתקיימותו המקדמית ,המובלעת בהכרח ,אין הוא יכול,

האוטו/ביוגרפי כנגד הפורמליסטי לא עושה חסד עם אף אחד מהם .הישענותו

או צריך ,להופיע.

של הדיון על ההתנגדות לפורמליזם הגס של קלמנט גרינברג משמרת למעשה

הפרויקט "אוטו/ביוגרפיה" ≠ גיליון חדש של כתב העת "המדרשה"

את אבחנותיו הבינאריות ,ולכן מתעקשת להמשיך ולפסוע בנתיב שסלל :אם,

ותערוכות במוזיאון הרצליה ובמספר גלריות בתל–אביב ≠ מתחיל מהכיוון

גם עבור מלצר ,הביוגרפי והפורמליסטי מצויים משני עברי המתרס ,כל שנותר
לביוגרפי הוא לדהור בדרכים הפנויות המובילות אל מאורעות החיים ,תכני

מימין : :ריצ'רד בילינגהאם ,ללא כותרת ,2004 ,צילום צבע על אלומיניום,
 158 x105כ"א )מתוך המדרשה (8
Right: Richard Billingham, Untitled, 2004, color prints on aluminum,
158 x105 cm each

68

הנפש וסיפורי המעשה .הביוגרפי נהיה אז שם נרדף לתוכני הצרוף ,וכל חטאו
של גרינברג הוא שלא חגג את הופעתו של זה" ,לא �פשר לז'אנר ≠ שביסודו
הוא סיפור ,נרטיב של הסובייקט ≠ ליטול חלק תיאורטי ומעשי בפרויקט
המודרניסטי שעליו גונן" )עמ'  .(12≠13אבל האם יסודותיו של ה"ז'אנר" האוטו/
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ביוגרפי ≠ כפי שהוא מופיע בכתב העת ≠ תמיד ניצבים ,מעוצבים ,מיוצבים

שלעברו לא השיאה מבט ≠ תכני הדימויים המוצבים בציורים .גינתון פונה

כ"סיפור"" ,נרטיב" ו"סובייקט"? האם הסיפור בעבודותיו של גכטמן הוא

אל דמויות האדם שגזר שלזניאק מספרי אמנות ,ספרי היסטוריה או אלבומי

הנרטיב של הסובייקט גכטמן ,או אולי עבודותיו הן סך האובייקטים החלקיים

תמונות והדביק על גבי מצע הציור ≠ רובן גברים מפורסמים :אמנים ,סופרים

של המוות כפצע מתמשך של קריעת הגוף ואפסונו בגופים מתחרים? האם

או מדינאים כמו פרנסיס בייקון ,מרסל דושאן ,אברהם לינקולן ≠ כאיקונות;

אין דיונו המעמיק של יז'י מיכלוביץ' בעבודותיו של יצחק גולומבק מתמקד

כמוסות משמעות התובעות דרישה בזהותן הביוגרפית ,שתחשוף את

דווקא בצורות החתימה המשוכללות של האמן כהשהיית ההגעה לחופי

"ההשקעה הליבידינאלית שלו ]של שלזניאק[ באובייקטים המודבקים ותשוקה

המבטחים של הסובייקט האוחז בנרטיב מוסדר? "שובו של האני" ,מכתיר

גופנית שכמעט נכפית על הצופה" )עמ'  .(217דמויות הגברים שמודבקות

מלצר את רשימתו; אבל איזה "אני" נעלם באמנות ,מלבד ה"אני" הגלוי של

ביצירות מפוענחות כ"מטונימיה להומו–ארוטיות" )עמ'  ≠ (221אם מכיוון שהן

הדמות ביצירות הטבע הדומם? איזה "אני" נעלם אצל גרינברג ,שקידם אמנות

אוחזות בביוגרפיה הומוסקסואלית מובהקת )בייקון ,אלן גינזברג( ,נושאות

שפעלה כולה מבעד לחותמם האישי של יוצריה הדגולים? ומעל הכול ,היכן

בחייהן ובעבודותיהן מטען מיני מעורפל )סזאן ,דושאן( ,או מתקיימות בתוך

נפגם ה"אני" של יצירת האמנות ≠ ודאי לא בקריאותיו של גרינברג את התחום

הקשר של חברותא גברית )הביטניקים ,אמני שנות השבעים הישראלים(.

הלכיד ,הנסגר על עצמו ,האוטונומי ,של היצירה; גם לא ברשימתו של מלצר,

המטונימיה ההומו–ארוטית בציור ,לפיכך ,היא תמיד דמות היסטורית

שגורס "אני מורכב יותר ,אמביוולנטי ,מפורק ,פלורליסטי ,משתנה ולעתים

שמופיעה בו ומסמנת זהות הומואית מבעד לביוגרפיה שלה ,שגינתון אכן

מפוברק" )עמ'  ,(14אך זאת כל עוד שבריו של האני מגויסים לקריאה נרטיבית,

מצליח להתחקות אחר מקורותיה המסועפים ולטוות אותם בחזרה לציור

הפונה אל תוואי סיפורו המצוי מלכתחילה מחוץ ליצירה ובנפרד ממנה .דווקא

הבודד .אין זה עניין של מה בכך ≠ רק לשם השוואה ,רשימת הפתיחה של

בארבעת תיקי העבודות שבגיליון ≠ של נורית דוד ורועי רוזן ,בנוסף לאלה של

התערוכה "אניהו" במוזיאון הרצליה )אוצרים :דליה לוין ויהושע סימון( ,ענף

גולומבק וגכטמן ≠ נדמה לעתים ששברי האני הם גם שברי היצירה.

נוסף בפרויקט האוטו/ביוגרפי ,מתהדרת בציטוט מחוותו המילולית המפורסמת

מהלך פרשני שמכיל היבטים אוטוביוגרפיים לא חייב לזנוח את העיון

של בארטלבי )"אני מעדיף שלא"( ,מבלי שזו נקשרת ליצירות אמנות ,לדיון

הפורמליסטי .מאמרה של ז'אנין מייליף על "אובייקט מיועד להשמדה" של

באמנות ,לעיון מסוג כלשהו במשהו ,גם לא במלוויל ,ושאובה כנראה מקריאה

מאן ריי מבהיר זאת היטב :הוא לא בוחן כיצד מתגלם הסיפור הביוגרפי בתוך

חפוזה בדלז או מהאזנה חפוזה למי שעסוק במקומותינו בקריאה של דלז

יצירת האמנות ,וגם איננו עורך השוואות בין הנרטיב הביוגרפי לעבודה

)קורא את מלוויל( .גינתון ,כמובן ,רציני לאין שיעור; אבל הסימן הארוטי עבורו

הפלסטית ≠ שני מהלכים שמעניקים קדימות עקרונית לרצף עובדתי של

מגולם לעולם בתולדותיה של דמות" :הדיון שלי יתרכז במארג הרפרורים של

פרטים ≠ אלא בודק את "פעולות השליטה והכניעה" המתקיימות בעבודה

הדימוי המודבק :הדימוי המודבק עצמו ,הדמות שהוא מייצג וזהותו של יוצר

של מאן ריי ובדיווחיו האוטוביוגרפיים ,כלומר עוסק באסטרטגיות הפעולה

הדימוי ,שהדימוי הוא מטונימיה שלו" )עמ'  .(219הדימוי המובחן מצביע על

)כתיבה ויצירה( על החומרים האוטוביוגרפיים .גם מאמריה הקלאסיים של

עובדה ביוגרפית ומייצג זהות קבועה של דמות מאותרת המאירה את זהותו

הלן סיקסו ,שמתורגמים כאן לראשונה לעברית ,פונים אל הכתיבה הנשית

של האמן שמציג אותה .האם זוהי הארוטיקה היחידה שבאפשר?

כאופן מיוחד של מבע ,שלשונו אוטוביוגרפית ,לא תכניו .על רקע זה יש

ניקח ,לדוגמה ,את הקולאז'ים החגים סביב דמותו של אברהם לינקולן.

לפנות אל מאמרו של דוד גינתון" ,אהבה ממבט ראשון :הנרי שלזניאק

גינתון מכנה אותם "הלינקולנים" ו"הבות'ים" ,על שם הנשיא האמריקאי

והביוגרפיות של האחרים" ,שמחזיק כחמישים עמודים ≠ מאמר גדוש ,ידעני,

המהולל ורוצחו ,ג'ון ווילקס בות' ,שצילומיהם המשוכפלים מופיעים ,בנפרד,

מרתק ומפתיע ,ללא ספק אבן דרך בתולדות הכתיבה על אמנות ישראלית.

בכמה מהקולאז'ים המאוחרים של שלזניאק .גינתון עורך בדמויותיהם

תזמון פרסומו של המאמר ≠ חודשים בלבד לאחר התערוכה הרטרוספקטיבית

של לינקולן ובות' קריאת עומק מרשימה :הוא יוצא מהפרטים הביוגרפיים

שהוקדשה לשלזניאק )"ציור שלי דורש" ,אוצרת :גליה בר אור ,משכן לאמנות

המופיעים בגזרי הספרים שהודבקו על מצע הציור ,עובר ביומניו ובמכתביו

עין חרוד( ,כשרישומן של העבודות ,מאמרה המקיף של האוצרת וההתייחסות

של לינקולן ומגיע עד למחקרים עדכניים העוסקים במיניותו העמומה של

הביקורתית העֵרה שליוותה את התערוכה עדיין לא נמחה ≠ יכול להתארגן,

הנשיא .מבעד לכל אלה ,הוא רוקם לא רק מערכות זוגיות של יחסי הכפפה

לראשונה זה זמן רב ,לדיון עקרוני ביצירות אמנות ובמתוות אפשריות

אלימה בין רוצח לנרצח )בות'–לינקולן( ויחסי כפיפות מרצון בין אבי האומה

לפרשנותן .ההערות הבאות מבקשות להצטרף לדיון שכזה.

למעריצו )לינקולן–שלזניאק( ,אלא גם שלישיות ארוטיות המבוססות על

גם גינתון מעוניין להשתחרר מהכיוון הפורמליסטי שרווח בכתיבה

התקות והזדהויות )בות' כהתקה של אהובו של לינקולן מילדות ,שלזניאק

הפרשנית שליוותה את האמנות המודרניסטית של שנות השבעים ,ולגשת

כרוצחו של לינקולן ולינקולן עצמו כרוצחו הפנטזמטי של ג'ורג' וושינגטון(.

לעבודותיו של שלזניאק ,ובפרט אל הקולאז'ים המאוחרים שלו ,מתוך מה

דמותו של לינקולן בקולאז'ים של שלזניאק ≠ גבוהה ,יציבה ,סמכותית ,אך
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גם שקטה ,מכונסת ,פגיעה ≠ אכן ניבטת מהקולאז'ים הללו ,בעזרת מבטו של

התהדרות בבושם קאנוני

גינתון ,כאובייקט של השקעה ליבידינאלית ומושא לעשייה ארוטית מועצמת.
כעת כדאי לשוב ולהתבונן בקולאז'ים של לינקולן ,בעין איקונית אחת
אך גם בעין פורמליסטית אחת ,ולבחון לא רק את "מארג הרפרורים של

יגאל עוזרי" ,ארבע עונות" ,אוצר :מרדכי עומר,
מוזיאון תל אביב לאמנות

הדימוי המודבק" אלא גם את אופן הופעתו של הדימוי על גבי מצע הציור.
שני קולאז'ים ,בשניהם מודבק אותו צילום של לינקולן .בקולאז' אחד מוצבת

של ורמר בהשוואה למגושמות היחסית של עוזרי( הם בדיוק המאפיין הבולט
של התערוכה הזו .זו הדבקה שאין לה משמעות אמנותית אמיתית .מה יש בה?

דרור בורשטיין

התהדרות בבושם קאנוני .היכן שעומר רואה דיאלוג ,אינני רואה אלא גזירה

דמותו של לינקולן לצד ציור של סזאן ,עטופה בצבע שחור שחולש על הדיקט
כולו ומטביע גם אותה וגם את הדימוי של סזאן במשיחות עזות של כיסוי

לאמנים דגולים רבים ,אבל אך ורק מתוך האגו והסגנון של עוזרי ,מבלי ללמוד

מהסה .מתחת לשחור ניצב לינקולן כשמסביבו כתמיות צהובה ,שמתקיימת

קל לי להסכים עם הערכות שפורסמו על התערוכה של יגאל עוזרי במוזיאון

במקביל גם מעל למשטח השחור ,בנזילות צבע קלות שמותזות על מלוא

תל אביב כתערוכה מעוררת תמיהה ואף מקוממת .בי התערוכה עוררה בעיקר

הדיקט .בקולאז' זה עובדה דמותו של לינקולן עד כלות :נצבעה בגוון בהיר,

עצב .שהרי אפשר בקלות להכין רשימה של עשרים ציירים ישראליים העולים

ובציורי החלונות של עוזרי "קורנת אותה ערגה לא–שקטה" )עמ'  .(333ציור

פרי מכחולו האישי במובהק של הצייר ,כמו צוירה מחדש ואז טושטשה

על עוזרי בכל מובן זולת ההצלחה הכלכלית ,שחלקם אף אינו מוצג בגלריות

זה של הופר ,עד כמה שהפך ברבות השנים לאייקון שחוק במקצת ,מצליח,

את השיעור של האמנים שכלפיהם הוא מבצע אותן.
קשה לי להבין כיצד כותב עומר כי בציורו של אדוארד הופּר "שמש בוקר"

בחופזה בעלטה המשתררת על הדיקט .בקולאז' השני הונחה דמותו של

פרטיות בישראל ,קל וחומר במוזיאון תל אביב .קל לשפוט את התערוכה הזו

בעדינות ,לייצר שיווי משקל לא מאוזן ,נינוח ומאיים ,בין פנים ,חוץ ומבט.

לינקולן במרכז הקרטון ,כמעט כפי שהופיעה בספר ההיסטוריה שממנו נגזרה

אבל קשה לנמק את השיפוט .מדוע? מפני שהבעיה בתערוכה נעוצה אמנם גם

הופר בעיקר מצליח )בציורים רבים( לקרוא אל הציור מרחבים ריקים נעדרים.

ומבלי שהצייר יתערב בה עצמה ,על גבי משטח בהיר שמסגרתו הפנימית

במה שיש בה ,אבל יותר מזה במה שחסר בה .אנסה לתאר את החוסר הזה.

עיניה השחורות מדי של האישה של הופר ,ידה השמאלית הנדמית כגוש

עוד לפני קריאה במאמרו של פרופ' מרדכי עומר ,בקטלוג שמלווה את

בשר מוזר )אך לא ממבט ראשון( ,האינסוף שמרומז בשקט בשורת החלונות

את המשטח עוד יותר ,מבהיקות אותו לשם הגחתו המפתיעה של העצם

התערוכה ,עולה בבירור כי המאמר שואף ליצור לעוזרי הֶקשר של אמני עבר

ההולכת ונמשכת ≠ דבר מכל זה אינו מצוי בציורי החלונות של עוזרי .כשהוא

הכהה בטבורו .דימויו של לינקולן אמנם זהה בשני הקולאז'ים ,אך הופעתו

דגולים .דפדוף אקראי בקטלוג מעלה את לאונרדו ,הופּר ,קראוואג'ו ,ולאסקז,

משלב דמויות בציורים הפונים אל הנוף זה בולט עוד יותר ,ושם האנושי

שונה לחלוטין :באחד הוא נובט מתוך הציור ואז נטמע בו ,בשני הוא מוטבע

זורברן ,דירר ואחרים .השמות הללו ,שאמורים לשאת את עוזרי כענן הנושא

נראה מודבק לגמרי אל הנוף .איזה הבדל בין עיניה השחורות של האישה של

ומזדקר כזר .בשֵ ני הציור חג סביב הדמות ,בראשון הציור חג עליה .לכן,

את ישו וסיעתו אל רקיע הקאנון של תולדות האמנות ,הם גם שמצביעים

הופר ,ש"הופכות" במרחק לחלונות שחורים ≠ מבט שהופך למבטים אחרים,

ההשקעה הליבידינאלית והמשמוע הארוטי עולים לא רק מדמותו של

בדייקנות על נקודת החולשה של התערוכה ושל מהלך ההגבהה הזה,

משוערים ,של נשים אחרות ,משוערות ≠ לבין הסתמיות הכבדה של מבטה

לינקולן כשלעצמה ובבידודה ,אלא גם מאפשרויות הטיפול בה :הסתרתה

המגובּה בקטלוג מופרז.

המשועמם של הנערה של עוזרי )עמ'  ,(272 ,269 ,268מבט שאינו מקיים כל יחס

דרך צימודה לדימוי אמנותי ,ניכוסה במחוות ההתערבות בה ,ועיבוי התחום

עומר מצטט את רוזלינד קראוס ,כמבוא לדיון בחלונות של עוזרי )עמ'

המקיף אותה עד כדי השתררותו עליה; וחשיפתה דרך מרכוז הדמות וריקונו

" :(337הגריד מתפשט לכל הכיוונים עד אינסוף" ,ולכן "במונחי הגריד ,עבודת

עם הנוף שברקע.
אין לי ויכוח עם מה שעומר מזהה כמקורות השפעה ומחווה של עוזרי.

המופגן של המשטח שסובב אותה .הסתרה וחשיפה ,כיסוי וגילוי ≠ אלה

אמנות נתונה מוצגת כלא יותר ממקטע ,פיסה קטנה שנחתכה באופן שרירותי

אבל איני יכול להבין את הפרשנות ואת ההערכה .בעיני ,אפשר לכנות

מחוות ארוטיות המוליכות את התשוקה שבמעשה הציור ,ומחוות בעלות

מתוך מארג גדול לאין שיעור" .לצד זה" ,הגריד הוא הפנמה של קווי התיחום

את סגנונו של עוזרי בכינוי המגושם "אולד–מאסטריזם" ,או מוטב" ,פסבדו

מובן הומו–ארוטי מובהק ,הנוגעות ביסוד התשוקה המיטלטלת בין אחווה

של העבודה בגבולות הדימוי עצמו" .זה רעיון יפה ,אבל האם מכילים

אולד–מאסטריזם" .עוזרי מנסה להיות "כמו" אמני העבר ,בלי להכיר בחולשתו

מופגנת למיניות מודחקת .אם לינקולן אכן מתפקד בציוריו של שלזניאק

חלונותיו של עוזרי את ה"מארג הגדול יותר לאין שיעור" ≠ כלומר ,האם הם

ובמוגבלותו הטכנית ,בלי קלוּת הביצוע של ה"אולד מאסטרס" ובלי מבטם

כמטונימיה הומו–ארוטית ,אין זה רק עקב מעמדו כאבי האומה המיטיב ,יחסיו

מממשים את העיקרון? לדעתי ,כלל וכלל לא .ציורי החלונות של עוזרי אינם

החודר ורוחם הגדולה .התוצאה היא מונומנטליזם דל תוכן .עוזרי מספר

הסבוכים עם רוצחו והמחקרים החדשים העוסקים במיניותו הפתלתלה ,אלא

חלק מ"מכלול אינסופי" ואינם מרמזים לכך .הם אינם נפתחים אל משהו

בראיון )עמ'  (320כי כשעבר לעבוד בתחנת כוח שגובה תקרתה עשרים מטר

גם בשל הצורות המשתנות שבהן מציב שלזניאק את כל אלה ,פעם אחר פעם,

אינסופי אלא מהדהדים רק זה את זה כווריאציות על נושא.

הגדיל גם את הפורמט של בדיו .אבל נדרש הרבה יותר מסטודיו גדול כדי

ממעמקים ומהאין ,בדחיסות ותחת מחיקה ,על משטחי ציוריו.

בפיתוח וריאציות אין כמובן כל פסול כשלעצמו ,אבל שתיים מהדוגמאות

למעלה :הנרי שלזניאק ,קולאז' ,צבע תעשייתי ולכה על דיקט) 1979 ,על בד מ–,(1973
 90x90ס"מ; למטה :הנרי שלזניאק ,קולאז' ,עיפרון ,צבע תעשייתי ולכה על קרטון מצופה,
 70 x 50 ,1980ס"מ
Top: Henry Shelesnyak, collage, industrial paint and varnish on plywood, 1979,
90 x 90 cm; Bottom: Henry Shelesnyak, collage, pencil, industrial paint and
varnish on coated cardboard, 1980, 70 x 50 cm

לצייר בד בממדים כאלה :נדרש כמובן מוטיב טעון ,תוכן ציורי .והתוכן של

שמביא עומר ≠ חלונותיהם של מאטיס ושל באלתוס ≠ מדגימות היטב מה

ציוריו של עוזרי ,על פי רוב ,אינו "גדול" דיו כדי שיחזיק פורמט כל כך גרנדיוזי.

עשו ציירים אלו ,שעוזרי אינו עושה :הם הצליחו לצאת מן המוטיב הבנאלי

לכן המתווה הקטנה לציור "הזיכרון האחרון של היום" )כמו הרפרודוקציה

של החלון ולרמוז לקיומו של הרבה מאוד מעבר לו ,מחוץ לציור ,בעוד

בקטלוג!( משכנעת פי כמה מהציור הגמור 152 ,ס"מ גובהו.

שחלונותיו של עוזרי נבלמים מיד ,גם על ידי קיר או חצר סמוכה ,אבל יותר
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עקירתו של הפרט הזה וציטוטו )גם מבלי להזכיר את עדינות וקלות הנחת הצבע

והדבקה .דיאלוג מניח היפתחות כלשהי אל הצד האחר .עוזרי מבצע "מחוות"

מעוטרת בקישוטי עיפרון דקים .משיחות הלבן החריף והצהוב הדהה מנקות
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שחושף סצינה שברירית ,הווילון של עוזרי אינו חושף דבר :הוא פשוט תלוי שם,
"מודבק" .הווילון של ורמר הוא רק פרט אחד בסימפוניה קטנה של אריגים בציור;

כאמור ,יותר ממה שיש בציורים אלו ,מציק מה שאין בהם .אניטה אלבּוּס

מכך על ידי החלונות עצמם ,העומדים בחזית הציור בכבדות ציורית מגושמת

ניסחה יפה משהו בסיסי שנוטים לשכוח בימינו :הציור דומה לסמל ,בכך

וממיתים את הציור מיד "בהתחלה" .מה שאצל באלתוס הוא באמת תחושת

שהוא מאפשר את נ ִראוּתו של הלא–נראה )"The Art of Arts", University of

מסתורין ורמז ,למשל על ידי דיאלוג מעודן בין מוטיב של טבע דומם בתוך

 .(California Press, 2001, p. 108הלא–נראה הזה יכול להיות משהו מיסטי,

החדר לבין ארובה על בית מרוחק )דיאלוג שהופך את הפנים והחוץ לאחד(

אבל גם "סתם" גילוי של דיאלוג פנימי בנוף ,תנועה זעירה בציור ,מחוות גוף.

אצל עוזרי הופך למחנק קלאוסטרופובי כמעט ,כלוא ,לחלוטין לא דיאלוגי.

תערוכתו הנוכחית של עוזרי ,בעיני ,גם אחרי קריאה קשובה של מאמרו של

עומר משווה בין "המכתב" של ורמר ל"ארבע עונות" של עוזרי וכותב

עומר ,היא תערוכה שרואה את הנראֶה בלבד.

שהווילון של עוזרי "מזכיר כל כך" את זה של ורמר )עמ'  .(335עוזרי אכן
מצטט את הווילון הזה ,אבל בעוד שהווילון של ורמר מתפקד כמסך תיאטרון

) 1בספטמבר ≠  5בנובמבר(
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ביקורות

ביקורות

בחזרה לעתיד

בתערוכת היחיד הראשונה שלו בניו–יורק ,אוהד מרומי ממשיך לטוות את
העבודה שלו סביב יצירת המיתוס ומיתוס היצירה .התערוכה של מרומי,

אוהד מרומי ,Cyclops II ,גלריה האריס ליברמן ,ניו–יורק

שנתיים אחרי שסיים את לימודי התואר השני בקולומביה ,פותחת את הגלריה
החדשה האריס ליברמן במערב סוהו .ג'סי וושברן–האריס ומייקל ליברמן

שרי כראל

הצעירים ,שהכירו כשעבדו בגלריה גגוסיאן באפטאון ניו–יורק )מאוחר יותר
התמנתה וושברן–האריס לנהל את גלריה פרידריך פטצל וליברמן ניהל את
גלריה לומברד פריד( ,בחרו למקם את החלל הגדול והמלוטש ,שקיר הזכוכית
הרחב שלו פונה לרחוב ,באזור שיש בו מעט גלריות ושעוד לא סובל מסינדרום
האוברדוז של צ'לסי.
בחלל המרכזי של הגלריה מרומי מציג מערך של חפצים עשויים בעבודת
יד ,מודלים ואבזרים ,ובחדר האחורי עבודת וידיאו ,שבין ההקרנות שלה
מושמעת מוזיקה מקורית של ליאור נבוק ,"Cyclops II" .המשך ל"קיקלופ"
שהוצג בגלריה טל אסתר בנובמבר  ,2004הוא עיבוד חופשי של "הקיקלופ" של
אוריפידס ,גרסה עכשווית של מחזה הסאטירים המתאר מפגש בין אודיסאוס
והיצור המיתי בעל העין האחת .המחזה משמש גם כרקע וגם כקטליזטור
לדימויים ואירועים אליפטיים בווידיאו ,המציעים התפתחות חופשית של
סצינות והתרחשויות שמופיעות באופן לא מתחייב במעטה של נרטיב ליניארי.
בווידיאו של מרומי ,כמו בעבודות התלת–ממדיות שלו ,מוענקת תשומת
לב נדיבה לחוסר המושלמות שבעבודת יד ≠ הפגמים ,האי–דיוקים והרכות
האינהרנטית שהיא חלק מהאתיקה של עבודת היד שהוא מיישם בדבקות.
דמויות בתחפושות תוצרת בית חוצות את התפאורות המיוצרות ביד חובבנית
ונמצאות באינטראקציה אילמת ,בסגנון של אימפרוביזציה לא מושקעת
שמזכיר ימים רחוקים של הצגות בית ספר .הייצור של סביבות ואבזרים רטרו–
פוטוריסטיים ,המושפעים מסדרות טלוויזיה וסרטי מדע בדיוני משנות הששים
והשבעים שהיתה להם גישה נאיבית ומלאת התלהבות לעתיד הרחוק
והמסתורי ,הוא עוד קפיצה לתחום של הייצור הידני והעצמי .זה מדגיש עוד
יותר את הניכוס האישי מאוד והנוסטלגי של סרטים כאלה ,וגם את המגבלות
הטכניות והאינטלקטואליות הגלויות לעין שהן חלק מהותי מהניסיונות האלה
לתפוס את הבלתי ידוע ,על כל האקזוטיות שבו.
הצד השני של המציאות ההיברידית שמרומי בונה בעבודה שלו הוא
דימוי של זמן ושל תוצר תרבותי מסוים .בין אם מדובר במחול מודרני או
אימפרוביזציה ,מוזיקה מינימליסטית או עיבודים מודרניים של מחזות יווניים
עתיקים ≠ זה דימוי שמרומי דבק בו בהנאה גדולה .נדמה שהוא רואה בו
חלון לרגע המודרניסטי המסנוור בגרסתו הפופוליסטית ,שבו היתה אמונה
אבסולוטית בכוחות הטרנסגרסיביים של אמנות ,באופן הליטרלי ביותר.
אוטופיה שהפכה לקלישאה נעימה ,המזינה את מאגר הדימויים שמשמש את
מרומי ליצירת חיה תרבותית בעלת טבע אחר.
) 31באוגוסט ≠  8באוקטובר(
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מימין :אוהד מרומי ,סטילס מתוך קיקלופ מס'  ,2005 ,2וידיאו 20 ,דקות; למעלה:
אוהד מרומי ,גיטרה ,2005 ,עץ ,ויניל 345.5 x 116.8 x 30.5 ,ס"מ; למטה :אוהד מרומי,
מפרש ,2005 ,פלדה 243.8 x 139.7 x 12.7 ,ס"מ
Right: Ohad Meromi, still from Cyclops II, 2005, video, 20 min; Top: Ohad
Meromi, Guitar, 2005, wood and vinyl, 345.5x116.8x30.5 cm; Bottom: Ohad
Meromi, Sail, 2005, steel, 243.8 x139.7 x12.7 cm, courtesy Harris Lieberman
Gallery
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טרטקובר מחמם מנועים
בהוצאת הספרים הסינית צ'ונגקינג יצא ספר של
דוד טרטקובר ,אחד מסדרה של ספרי מעצבים
בינלאומיים שההוצאה מפיצה .הספר מכסה
פרקים ביצירתו של טרטקובר מסוף שנות השבעים
ועד היום ,והוא כולל פוסטרים מתחילת שנות
השמונים ,ביניהם הפוסטר שעיצב טרטקובר
לכבוד תערוכתו בביתן הלנה רובינשטיין ב–1985
וסדרת הקולאז'ים בהשראת מגילת העצמאות
מתערוכתו במוזיאון ישראל ב– .1988הספר גם
כולל עבודות מפורסמות דוגמת "מי ימלל גבורות
ישראל" ) ,(1985שנעשתה שלוש שנים לאחר

נבחרת ישראל

תחילת מלחמת לבנון ,וכרזות "שנה טובה" )עם
פרוסת לחם ,עם רימון ,עם בקבוק תבערה ,עם

"פנים מול פנים" ,התערוכה של הצלם אברהם חי במוזיאון תל אביב )אוצר:

אקדח( .פרק נכבד מוקדש לשנות התשעים ,שבהן

מרדכי עומר ,אפריל–יולי  ,(2005זימנה מפגש עם הרכב מכובד של נבחרת

נוצרו בין השאר ""United Colors of Netanyahu

אמני ישראל ,הרכב שמצד אחד מייצר השתלשלויות היסטוריות ענפות,

וקולאז' יום העצמאות  .1997הספר הזה של

שונות מאלו שהכרנו עד עכשיו באמנות הישראלית ,ומצד שני מציג תמונת

טרטקובר ,שהוא השלב הראשון בחימום המנועים

רוחב פתוחה ,לא סופית ,בזמן נתון ≠ למשל .1986 ,רבים מצילומי האמנים

לקראת תערוכתו הרטרוספקטיבית במוזיאון תל

שהציג חי נעשו בשנה זו :הסדרה המפורסמת של אביבה אורי בביתה; משה

אביב )מתישהו בעתיד הקרוב–רחוק( ,מסתיים

קופפרמן ,בהבעת פנים חמורת סבר ,בסטודיו שלו בקיבוץ לוחמי הגטאות;

בטקסט בקטלוג מחלק מרדכי עומר את הרגעים שבהם האמנים

בסדרה " ≠ "I'm Hereרצף אכזרי של דימויי
כרוניקה שנצרפו במרחב הישראלי בעשר השנים

משה גרשוני סהרורי ,בידו האחת פחית בירה מכבי ובידו השנייה סיגר,

נקלטים במצלמה של חי ל"שני מצבים יצירתיים"" :האחד הוא הרגע שבו

במהלך פליטת עשן; אורי ליפשיץ ,מבטו נישא אל מחוץ לתמונה ,כמו מעל

האמנים מרוכזים בעניינם ] [...וכאילו מגלמים את היסוד הקונטמפלטיבי

האחרונות )צילומי עיתונות של צלמים כמו זיו

לראשו של הצלם ,במכנסי טרנינג תוצרת ספולדינג ,עומד בסטודיו שלו

) (vita–contemplativaשל הניאו–אפלטוניות ,ואילו קבוצה אחרת של אמנים

קורן ,אייל ורשבסקי ,אלכס ליבק וניר כפרי(.

בתנוחה שמזכירה את נפוליאון בחדר עבודתו )ז'אק–לואי דויד(; יחזקאל

נקלטים ברגע של 'חיי המעשה' ) ,(vita–activaבעצם פעולת העשייה" .שני

טרטקובר השתיל את דמות עצמו לתוכם ,כשהוא

שטרייכמן בהפוגה מחויכת בסטודיו; דב פייגין מצולם מזווית מעט נמוכה,

המצבים מאשרים תפיסה אחת של האמן הישראלי כמקור וכערכאה עליונה,

לבוש אפודה כתומה וזרחנית מהסוג שמשמש

עומד מרוצה לפני פסל חוצות שלו ,שלימים יוצב בצומת קק"ל–רקנטי

ומניחים מעבר חלק בין פנים לחוץ .דמות האמן שעולה מתוך התערוכה היא

כוחות הצלה עם הגיעם לזירות אסון .שיבוץ

ברמת–אביב ג'; פנחס כהן גן ברגע מפויס בסטודיו; בוקי שוורץ מצמיד פסל

דמות מבודדת ,ספונה לרוב בסטודיו סגור ,נטולת אסיסטנטים ,קרובה לחומר,

דמותו של טרטקובר בתוך המערך הקומפוזיציוני

לאוזנו; עזרא אוריון לפני תקיעת סולם בחולות מדבר יהודה; לאה ניקל,

מנותקת מהרחוב ,אוטונומית ,ריבונית ,בוראת את יצירתה מתוך עצמה.

חושף את המפוברקות של תנאי הופעתה ,וזו

ידיים על המותניים ,בוחנת ציורים שפרושים על הרצפה; עופר ללוש בוהה

למעט מיכל נאמן ,שאופן עבודתה ומראה הסטודיו שלה ,כפי שקלט אותם חי,

מסיטה את הדיון לשדות–שיח אסתטיים שאינם

בבבואתו ,המשתקפת מתוך מראה מצוירת .רשימת האמנים שצילם חי בשנה

בונים מבע אקטיביסטי–אנטגוניסטי וכמו מכוונים אל פעילות חוץ–סטודיואית,

כפופים בהכרח לסדר היום הפוליטי במזרח

שנשמטו משליטתה )פיגועי טרור ,הסתננויות

זו עוד ארוכה .אברהם חי מציג את נבחרת האמנות שלו לשנת  .'86גם אמני

ולמעט עזרא אוריון ודני קרוון ,שמיוצגים במהלך עבודה באתר ) ,(on siteכל

התיכון .כך ניתן להבין את שלל האלוזיות

של שב"חים ,מפגני התנגדות אזרחיים( .הרגע

שנות החמישים )יוסף זריצקי ,אביגדור סטימצקי ,יחזקאל שטרייכמן ,מרדכי

אחד מהאמנים בתערוכה עונה למאפיינים האלה .התערוכה של חי היא ביטוי

שאופפות את הסדרה ≠ מ"שיעור באנטומיה"

של תחילת העיצוב ,של שיבת הסדר ,הוא גם

ארדון ועוד( ,גם אמני שנות השישים )רפי לביא ,דני קרוון ,יגאל תומרקין( וגם

מופתי לתפיסה זו של מוסד האמן ,וכנקודת מוצא עכשווית היא עשויה להוות

של רמברנדט )",("I'm Here Jerusalem 310702

הרגע של התהייה ביחס לסדר ועל תוקפו של חוק

אמני שנות השבעים )מיכל נאמן ,תמר גטר ,דגנית ברסט ,דויד גינתון ,מוטי

בסיס לדיון באמן כפונקציה בתוך שיח האמנות הישראלי ,דיון שיכלול גם

עבור בדימוי פינוי הפצועים במעלות )"I'm Here

המדינה.

מזרחי ,גדעון גכטמן( ,הוצגו בתערוכה זו בצילומים משנות השמונים והלאה,

אופני עבודה של אמנים שאינם מיוצגים בתערוכה.

" ,(Tel Aviv 191094ועד המנהג של היצ'קוק
לשמש כניצב רגעי ברבים מסרטיו .טרטקובר נכנס

עמדה שיש בה כדי להתנער מארגון פריודי ,מהצורך לשייך אמן רק לעשור
מסוים ,ולהעיד על חשיבותן של שנות השמונים דווקא עבור מי שאינם

אורי דסאו

מהאמנים המיוצגים בתערוכה של חי ,שמזוהים עם עשור מסוים ,יצרו את

אברהם חי ,צילומים .מימין :מיכאיל גרובמן ;1972 ,יגאל תומרקין;1992 ,
אביבה אורי ;1986 ,משה גרשוני1986 ,
Avraham Hay, photographs. From right: Michail Grobman, 1972; Igael
Tumarkin, 1992; Aviva Uri, 1986; Moshe Gershuni, 1986

מוכרים כאמני עשור זה ,כעשור שבו הם הוטבעו בחותם של קאנון .רבים
מיטב עבודתם בעשורים אחרים .מנגד ,מה שקרוי אמני שנות השמונים ,אלה
שמופיעים בתערוכה ואלה שלא ,משתקפים כדור אבוד.
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א.ד.

לתמונה בטווח שבין אובדן החוק להחזרתו של
הסדר :זה הרגע שבו המדינה משתלטת
מחדש ≠ באמצעות כוחות הצלה וביטחון,
באמצעות גדר הפרדה ,באמצעות תחקיר מקיף,
באמצעות רשתות התקשורת ≠ על אירועים

דוד טרטקובר ,אפרים חוזר לצבא ,1989 ,כרזה ,הדפס
אופסט 69.3 x 48.7 ,ס"מ
David Tartakover, Ephraim Returns to the Army,
poster, oﬀset print, 69.3 x 48.7 cm
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ביקורות

ביקורות

) .(Vetteseהציטוט של ווטזה מתייחס לכלל עבודתו של ווטייה ,שב–,1962

Harmless

כיאה לתקופה ,התגורר במשך חודש בחלון ראווה של חנות לונדונית מצויה.
דוגמה נוספת לעיסוק של פישר ביחס חלק–שלם ניבטת מהחלטתו להציב
ציור גדול של יאיר גרבוז )שזו הפעם הראשונה שפישר מציג אותו( במעבר בין

אלישבע לוי,"Twisting a Broken Arm" ,
גלריה טל אסתר

שני חללים ,מעבר צר יחסית .לא ניתן להתרחק מהציור כדי לראותו במלואו.

עין בעין

פישר מגיב למאפיינים הקולאז'יסטיים בציור של גרבוז ,במחווה של הצבה

גילית פישר

שמייצרת מבט פרגמנטרי מחודש ,פרגמנטציה על פרגמנטציה .הצבה זו נענית
להגיון העבודה של גרבוז; אופן התצוגה חושף היבט באופן העבודה .עוד

במוזיאון מונארט באשדוד נסגרה ב– 31באוגוסט התערוכה "להתבוננות בעין

נקודה ראויה לציון שנחשפת בהקשר זה נוגעת לפעולת הציטוט של הציור

כחודש לפני התערוכה של אלישבע לוי בגלריה טל

אחת ,מקרוב…" שאצר יונה פישר ,אוצר המוזיאון והיועץ האמנותי שלו.

הגרבוזי .בכך שהוא מצטט ,גרבוז מספק לצופיו מצגת מדויקת של מקורות

אסתר ,נפגשתי איתה לראיון בדירה שלה ברחוב

שמה של התערוכה ,וריאציה על חלק משמה המלא של העבודה "הזכוכית

ההשפעה המסוימים שכמו מכתיבים לו את ציורו שלו .על כן ,ציורו בתערוכה

גורדון ,שהיא גם הסטודיו שלה .בסלון יש עבודת

הקטנה" של מרסל דושאן ≠ "להתבוננות )מצידה האחר של הזכוכית( בעין

באשדוד ,כמו רבים מציוריו ,מצביע גם על ההעדפות התרבותיות שמזינות

פיסול :פסנתר כנף ענק ולבן עם רגליים של מעקה,

אחת ,מקרוב ,במשך כמעט שעה" ≠ רומז על כיווני ההתבוננות שהתערוכה

את תהליכי העבודה שלו ולא רק על ההליכים האופרטיביים שבבסיסה.

עשוי פורמייקה מנייר עם למינציה בצבע לבן

מציעה .הִקרבה שמזמין שם התערוכה היא בעלת להב כפול .השם מצביע על

דווקא כניסיון של התקרבות ,ראוי לחשוב על המהלך של התערוכה

כך שהתערוכה מציעה למקד את המבט באמנים צעירים )כשאול צמח ולירון

ביחס לאזכור שבשמה ≠ כלומר ,ביחס לעבודה "הזכוכית הקטנה" של דושאן

עם קורנפלקס יצוק בתוך חומר לבן שנראה כמו

לופו( ,ומנגד באמנים בעלי נוכחות בולטת ועקבית כיצחק דנציגר ואריה ארוך,

כעבודה של קביעת מרחק לזמן קצוב ,וכך להבין את הכפילות שביסודה:

חלב .העבודות שלה ,כמו העבודה הזאת ,עבודה

קביעת מרחק משולבת בהתקרבות.

של מכונית אלפא–רומיאו–ספיידר כסופה או דימוי

שייצוגם בתערוכה ,בשתי סדרות קטנות ועוצמתיות ,מבליט את קרבתו של
פישר לגופי העבודות של שניהם .מעבר לכך ,שם התערוכה רומז על כפילות
יסודית יותר :תנועה בין התקשרות חוזית )מודעות לכך שקרבה היא בלתי

מבריק ,שעליו מונחת גולגולת לבנה ולידה קערה

הגולגולת שחוזר בעבודות שלה ,נראות דרמתיות
ומסתוריות ,אבל בהתבוננות נוספת מתגלים

א.ד.

החומרים שמהם הן עשויות ≠ נייר ופלסטלינה.

אפשרית( לבין ניסיונות של היפתחות לעולם .בהמשך לגישה המרחבית שנקט
בתערוכה הקודמת במוזיאון" ,פנים/חוץ" ,פישר מתמקד בחלל התמונתי

הגולגולת ,בהשפעת אורוזקו ,עשויה מפלסטלינה

תישאר גלריה ,לא להפוך אותה למקום אחר

ומעיפות הרים של קונפטי בכל הצבעים .נוצרות

כמרחב שבתוכו מתקיימים מסגור ומידור .שאלת התיחום הפנימי בכל עבודה

ובגלל החומר הרך היא משנה צורה כל הזמן ,היא

באופן טוטאלי .התחלתי מנקודה של מחשבה

ערימות ענקיות ,ואז הופכים את זה ל"באלות",

שמוצגת בתערוכה ,ומדובר בתערוכה שמציגה יותר מ– 150עבודות ,מובילה

לא מזיקה ,וההומור מבטל את אימת הדימוי.

מאוד נוקשה ,מרצון שהציורים יהיו ציורים

אסופות של נייר דחוס ,כמו אלומות של חציר.

והפסלים פסלים ,כשהתאורה מכוונת עליהם.

"אמניר" כל הזמן מוכרים נייר שהם אספו בחינם.

לעיסוק בפרט ) (detailוביחסי חלק–שלם ,כמו גם ביחס בין מיניאטורות לבין

ינאי טויסטר

גילית פישר :מה תהליך העבודה שלך?

לא רציתי שהגלריה תתחפש למשהו שהיא לא.

זה חומר שמזין את עצמו .משהו בקלות של

אלישבע לוי :אני עובדת על הרבה דברים

עכשיו כבר לא נראה לי שזה יהיה כל כך נוקשה.

החומר הזה מושך אותי ,וגם יש מספיק ממנו.

ייצוגים טוטאליים של עולם.
אמן הפלוקסוס בן )בן ווטייה(" ,מוזיאון בן" ) ,(1972שהיא מעין מחווה רחוקה

בסוף יולי נסגרה תערוכתו של הצלם ינאי

במקביל ,ויש הרבה דברים שמוכנים רק ברגע

אני עדיין לא יודעת מה יהיו המינונים ,כמה

הנייר בעבודות שלי התחיל מהעצים הלבנים

לדושאן ,ניתן להגדרה הן כמכלול ,כאוסף ,והן כשלם הקטן מסך חלקיו.

טויסטר ,"Register of Facts" ,שהוצגה בגלריה

האחרון .הפעם אני מנסה להישאר רגועה ולא

מתוך הגלריה יהיה מקום אחר.

שעשיתי בעבודה "מטע בננות" בסדנאות האמנים

שתי דוגמאות לכפילות שהתערוכה מעצבת :המעמד של עבודתו של

העבודה מתייצבת בין המודולרי לסגור ,בין היותה אוסף של יחידות סגורות

טל אסתר .העניין של טויסטר הוא בנקודה שבה

לעשות תוכנית .אני רוצה לעשות דברים שלא

לבין היותה יחידה מתפרטת .השאלות הפורמליות של העבודה נקשרות

הצילום מרפה את ידיו ממקדמי השיקוף/שקיפות

ייזרקו לזבל בתום התערוכה ,אלא יישארו

מה מקורות ההשראה לעבודות שלך?

אובייקטים מנייר שיחזיקו את עצמם לבד ,בלי

לעיסוק בסוגיית מעמדה המתבחן של עבודת האמנות ,ו"באפשרות לאסוף,

שלו ונאטם .אם כי הנרטיביות שהצילום גורר

כהוכחות בשטח .בניגוד לאינסטליישן ,שבו כל

אני מאוד אוהבת נסיעות ארוכות ,למשל ברכבת

צורך בתמיכה מלאכותית כמו העצים שם ,שהיו

לקטלג ולייחס ערך לאמנות" ,כפי שכותבת המבקרת האיטלקייה אנג'לה ווטזה

אחריו )או לפניו( היא נושא בעבודתו ,הממד

מה שנשאר לך אחרי התערוכה זה צילום ואולי

צפונה ,לחיפה ,או נסיעה לירדן ,וגם נסיעות

להם שִדרות תמיכה מאלומיניום ואחר כך חשבתי

הנרטיבי בעבודותיו של טויסטר משמש כמוליך

כמה פרגמנטים ,אני מאוד רוצה לעשות דברים

קצרות בתוך הארץ .נסיעות לבד .אני מרגישה

שזו היתה טעות.

של ערפול .הוא עסוק באובססיות ידועות של

שיוכלו להישאר ,אצלי לפחות ,ואולי גם להימכר.

בהן סופר–רומנטית ,ואז יש לי השראה והכול

צילום :נרטיביות ,התכה של היסטוריה בטבע,
עמדה ביחס ל"מקום" ,ייצוג של חלופיות הזמן.

נראה לי מגרה ואפשרי.
מה מחבר את הכול ביחד?

בצורה מאשר בצבע.

רפרנציאליות עצמית היא ערך בעבודה של

משהו אינטואיטיבי ,אבל בעיקר יצר החמדנות.

מתי התחלת לעשות את העבודות מהנייר?

טויסטר ,אבל היא מתנסחת ככביש ללא מוצא,

אני חומדת דברים ואז חשה גאה בעצמי כי

לפני שנתיים .אני מאוד אוהבת נייר .הכנתי

צריך להיות לבן ,או "כל הצבעים" ≠ שגם זה

כדיווח על חוסר היכולת לדווח .משמעות של

הצלחתי לייצר אותם בעצמי ,באופן שמתאים לי,

בעצמי נייר ולפני כמה חודשים ביקרתי במפעל

למעשה לבן.

דימוי ,לפי טויסטר ,מניחה את חיצוניותה ביחס

שמשתמש רק במה שאני אוהבת בהם.

לנייר "אמניר" .המפעל מתפרש על שטח עצום,

של כוח שמכוון כלפי דימוי אילם.
א.ד.
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אין בעבודות שלך הרבה צבע ,את יותר מתעסקת
נכון ,יש לי בעיה עם צבעים .מבחינתי הצבע

לדימוי ,מייצרת את אפשרותה כהפעלה חיצונית
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) .(2003היום אני חושבת שבעתיד אוכל לעשות

כמו בסרט "צ'רלי והשוקולדה" ,אבל כאן זה עולם

) 3בנובמבר ≠  16בדצמבר(

בתערוכה הקודמת שלך" ,מטע הבננות" בסדנאות

של נייר ,בעצם מפעל למחזור של נייר .כמעט כל

האמנים ב– ,2003יצרת סביבה בחלל של הגלריה.

נייר שיש בעולם הוא ממוחזר ,כל נייר הופך שוב

למעלה :אלישבע לוי ,עבודה בתהליך

בתערוכה הזאת אני דווקא רוצה שהגלריה

לנייר .במפעל מגרסות ענק ניצבות באמצע חצרות

Top: Elisheva Levy, work in progress
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ביקורות

על אמנות באדריכלות ולהפך
עבודות אמנות בארכיטקטורה הן אפשרות שרק לעתים רחוקות פורצת תעוקות של מנייריזם או שעמום;
בתערוכות האחרונות במוזיאון הרצליה נראה שארכיטקטורה באמנות היא סוג של חובה.
העבודה "מפנום" של מיכל הלפמן ,שהוצגה שם לאחרונה ,פותחת עוד אפשרויות.
צבי אלחייני

בכוונת אוצרת או לא ,המילים "אדריכלות" ו"ארכיטקטורה" על הטיותיהן
הופיעו בטקסט ובסב–טקסט של רוב תערוכות היחיד שננעלו בתחילת
ספטמבר במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 1.המוסד ,שמיצב את עצמו מאז
סוף שנות התשעים כמרכז להצגת אמנות וידיאו ,אימץ במקביל גם חיבה
מסוימת ל"אמנות אדריכלות" ≠ אמנות עכשווית שנהנית להישען על מקרים
היסטוריים תיאורטיים או קונקרטיים משדה הבנייה והתכנון או להתייחס
אליהם .בהרצליה היו לכך גם סיבות הקשריות .המקום הפיזי של המוזיאון
ובית יד לבנים המחובר אליו עברו בשנים האחרונות תהליכים ארכיטקטוניים
וטקסטואליים של איקוניזציה ובודיבילדינג :הקמת האגף החדש ,דיון מחודש
מימין :מיכל הלפמן ,מפנוּם ,2005 ,מיצב קיר 480x280x30 ,ס"מ; למעלה :גיל שחר,
ללא כותרת ,1996 ,חדר ההנצחה ,בית יד–לבנים הרצליה
;Right: Michal Helfman, Introvertum, 2005, wall installation, 480 x280x30 cm
Top: Gil Shachar, Untitled, 1996, Memorial Room, Herzliya Museum
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על הבטון החשוף במבנה ,שיח כלשהו על הברוטליזם הרך של הבניין ועל
ההכלאה אמנות–הנצחה ,הספר "יעקב רכטר :אדריכל" בעקבות מותו של
מתכנן הקומפלקס וקריאת קיר הבטון החשוף הגדול בכניסה החדשה על שמו.
הכניסה החדשה הנוכחית של המוזיאון נועדה בין השאר לבטל את המעבר
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ביקורות

אליו דרך מקומות ההנצחה ,ולאפשר לאמנות אוטונומיה חילונית .אבל

הציבורי הפוליטי השערורייתי והיקר ביותר במרחב הישראלי–פלסטיני ,היא

וייצוגים של חורבן .עיגול כהה מושלם מחשיך מעל החיזיון .האם הוא

בישראל ,הנצחה שלא נכנסת בדלת האחורית נכנסת בקדמית.

בלתי נמנעת בתערוכה הזו והיא מוגשת באיזשהו איפוק אינטליגנטי.

שמש שחורה של שחר ,או הפרזה חכמה של חור התלייה שבראש כל פיסה

תחריט הרצפה הקבוע של רם קציר" ,תו יד" ,שנחנך במוזיאון במסגרת

הנוכחות המבנית הנסתרת של החומה במיצב "מַפנום" )(Introvertum

מהחומה ,החור שעליו נתלים על אנקולים מעגורנים כבדים חלקי החומה לפני

תערוכות הקיץ ,ממצה את הרגע הזה .קציר "מתייחס במודע להיסטוריה

של מיכל הלפמן מנצחת את המבט הבנאלי במתכוון של יאס ,האורחת לרגע,

קיבועה לקרקע? אורות קטנים ,חשמל במתח נמוך שהלפמן אוהבת בשנים

ולאדריכלות של בית יד לבנים בהרצליה" ,נכתב בכיתוב ליד החלון המשקיף

שאת שיטוט המצלמה שלה סביב החומה ,הופך כליות ככל שיהיה ,נדמה

האחרונות ,רחוקים כאן מתמיד ,טובעים ועולים מתוך שירת הביצה הגוועת.

אל החצר ואל הדימוי א–לה–אֶשֶ ר :יד רושמת את קו החיים של יד אחרת

שכבר ראינו במפוזר בעשרות מהדורות חדשות וליבנו גס בו .יאס מראה את

בחריטה שמולאה בטון עם פיגמנט ≠ מראת בטון ,לפי קציר ,לקירות החצר

החומה הנבנית ,קילומטר אחרי קילומטר ,בתובענות תיעודית שקטה כפי שלא

הוא בגוני צבא אבל הוא קיר אזרחי; הוא חומת ההפרדה אבל הוא בעצם

הפנימית שנוצרה במבנה ,בעקבות הרחבתו ,בין בית יד לבנים הישן לבין

תועדה קודם" .מפנום" הוא הפופ של הטרגדיה הזו .הוא בנוי כמו חתיכה של

שריד שלה )או של חומה אחרת(; הוא ייצוג מזויף של פרט בניין מיותר,

האגף החדש.

החומה ,שאת ייצור חלקיה במפעל אקרשטיין בירוחם תיארה יפה הבמאית

של דקורציה ,אבל הוא הדבר עצמו; הוא לוקח את ה"שרידים" של מיצבי

סימון ביטון בסרטה "חומה" ) .(2004הטקסט שנלווה ל"מפנום" )והודבק על

השאריות המוקדמים של הלפמן )"אפטר פארטי"" ,1999 ,איריס" (2000 ,אל תוך

ברוב העבודות במקבץ התערוכות הזה החיבור לאדריכלי היה פחות

כבד וקל באותו זמן" ,מפנום" נראה כמו בטון אבל הוא זן של קל–קר;

אלגורי" .חללים ריקים" של טל שושן נגעה במיפוי; המיצב "סי אנד סאן"

הקיר לידו( לא נזקק להידרשות מפורשת לחומה ,והוא פונה אל פרק מפואר

מיצבי החשמל המאוחרים שלה )"כוכב יאיר"" ,2002 ,קיסריה" (2001 ,ובונה

של שלי פדרמן והפנורמות המאיימות של חופי תל אביב בצילומים של

ונכחד בהיסטוריה של האדריכלות הישראלית והבינלאומית מאמצע המאה

מתוך הרצף הזה ,ומתוך השטחה אדריכלית של כל עבודתה עד כה ,טיעון

האוסטרים רות אנדרוולד וליאונרד גרונד התייחסו לבנייה ולביצור של קו

העשרים ≠ שילוב אמנות באדריכלות הציבורית והפרטית ,מעבודות הקיר

מעמיק .מה שנותר מהשילוב הממסדי של "אמנות בארכיטקטורה" הוא בסופו

החוף הישראלי; עבודות של אמנים שהם אדריכלים בהכשרתם ,כמו הסרט

של נחום גוטמן ויוחנן סימון ,דרך התבליטים הפיגורטיביים של גרשון קניספל

של דבר טענה מפתה ,והרבה יותר מעניינת ,על אדריכלות באמנות.

הדוקומנטרי הפנטסטי של קונבנטס וסטיילארטס על האנארכיטקט גורדון

ועד למופשט של יחיאל שמי או דני קרוון ≠ ומבקש "לשחזר אסתטיקה של

מאטה–קלארק בזמן שחתך ,ערב מותו ,בניין משרדים נטוש באנטוורפן בבלגיה

תבליטים ששימשו בקירות הנצחה וכללו ייצוגים של נרטיבים לאומיים

)"אופיס בארוק" ;1977 ,ר' "סטודיו"  (154או הווידיאו "מרחב חסר משקל "1

והרואיים" .אבל "מפנום" מרחיק הרבה מעבר לשחזור האסתטיקה הזו .הוא

של האדריכל–אמן יונאס דלברג; מיצבים ארכיטקטוניים ממש ,כמו "מחנה

מעשה רציני ועוכר מציאות ,לא נטול מודעות אירונית לקשרים הבלתי

היהודים" של אילנה סלמה אורתר ,ששחזרה פרט ממחנה הפליטים ארנאס

נמנעים בין בנייה והנצחה.

במרסיי בתכנון הארכיטקט פרנאן פויון )ר' "סטודיו"  ,(161או המיצב "מרכז
החלל" של גיא זגורסקי ,שמבקש לרפרר גם למינימליזם של המאה הקודמת
וגם לתרגילי סטודיו בקנה מידה  1:1בבית ספר לאדריכלות; או רפרנסים

עולות מהגיאומטריה התזזיתית של הנוף צדודיות של קלסתרים מיתיים ,לא

לאייקונים ארכיטקטוניים מקומיים ,כמו מגדלי עזריאלי בצילומים המקולפים

ישראליים .במרכז שלושת הלוחות הימניים עץ ,אולי ערבה בוכייה ,שח אל

של מאיה כהן–לוי או הווידיאו " "Wallשל הבריטית קתרין יאס ,לופ אילם של

בריכת מים .העץ הוא החיים בתבליט והוא מעיין המוות שלו .הוא גם פסל

 32דקות שמתעד את חומת ההפרדה בזמן בנייתה ,באתרים שונים שלה.
אם מקבץ התערוכות הזה הוא בעיקר אדריכלי ,הוא גם מחויב
לאקטואלי :הרי מהי אדריכלות בישראל היום אם לא ההשתקפות
האובססיבית היומיומית שלה במדיה ≠ בבנייה ,בהריסות ,במאחזים,

מיכל הלפמן ,פרט מתוך מפנוּם ,2005 ,מיצב קיר 480 x 280x 30 ,ס"מ
Michal Helfman, Introvertum (detail), 2005, wall installation, 480x280x30 cm

והזיכרון בבית יד לבנים שבמוזיאון ,ליד תבליט הבטון של שלמה אלירז
בכניסה הישנה.
התבליט של הלפמן לא מנסה לשחזר את האמת האדריכלית שלו ולתלות

בהתנחלויות ,בכבישים ,ברכבות ,בגדרות ,באנדרטאות ,בגבולות ,בנדל"ן.
לא המגזינים ולא עיתונות התרבות והפנאי ,אלא העיתונות הפוליטית–

חתיכת קיר מלאכותית בתוך בניין Relic ,מומצא של ההווה ,באיזשהו עתיד.

מדינית–כלכלית של הזמן האחרון ,יותר מבכל תקופה ,היא הטיוטה העקבית

"מפנום" הוא לא מיצב על אודות עבודות קיר ,הוא עבודת הקיר ,שמנותקת

והמרתקת של ההיסטוריה העתידית של האדריכלות בישראל .גם אם

רק לכאורה מקיר המוזיאון .הלפמן ממירה את הריאליזם הסוציאליסטי של

ה"אמנות הפוליטית" על אודות החומה ,או על בטון החומה ממש ,מותחת

תבליטי הפרויקט הישראלי בריאליזם נופי שכבר לא זקוק לבניין להידבק אליו.

זה מכבר את גבולות הטעם הרע 3,הנוכחות של החומה ,פרויקט התשתיות

ישראל היא הבניין ,החומה היא חזיתו ,עבודת הקיר היא פיסות של אפרטהייד

82

3

העץ החרב של גיל שחר ,שצומח על רקע קיר הבטון של חדר ההתייחדות

את עצמו על הקיר .הוא מונח על הרצפה ,במרחק מה מהקיר שמאחוריו .הוא
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2

שמונה לוחות צרים אנכיים צמודים מרכיבים תבליט גדול של נוף
אפוקליפטי מדומיין ,שבר גיאולוגי ,לוחות סלעים מותקים ,קניון פעור .לרגעים

2

1

תערוכות יחיד של אילנה סלמה אורתר ,רות אנדרוולד וליאונרד גרונד ,שרון בלבן,
סובודא גופטה ,יונאס דלברג ,תרזה הובארד ואלכסנדר בירכלר ,מיכל הלפמן ,גיא
זגורסקי ,אורית חפשי ,קתרין יאס ,מאיה כהן–לוי ,גורדון מאטה–קלארק ,אוליבר
מייקלס ,שלי פדרמן ,רעות פרסטר ,גלעד קידר ,רם קציר ,טל שושן ,מוזיאון הרצליה
לאמנות עכשווית ,אוצרת :דליה לוין ) 4ביוני ≠  6בספטמבר (2005
ר' טקסט של קתרין יאס על העבודהMark Godfrey, "1000 Words: Catherine :
Yass", "Artforum" XLIII, no. 10, Summer 2005.
כמו ציורי הנוף היזומים מתחילת האינתיפאדה על חומת המגן בגילה ,שקדמה
לחומה ההפרדה; קטלוג קיץ  2004של בית האופנה "קום איל פו" ,שצולם על
רקע החומה; בנקסי ,אמן גרפיטי אנגלי ,שצייר עליה תמונות פסטורליות )ודנה
גילרמן מדווחת ב"הארץ" ,9.8.2005 ,שתושב רמאללה אמר לו" :אנחנו לא רוצים
את החומה יפה ...לך הביתה"(; ואדריכלים וסטודנטים לאדריכלות שבשנים
האחרונות הוגים פרויקטים עיוורים של "פיוס ואחוות עמים" סביב החומה
ומציעים להקים סביבה מצפורים ,מרכזי מבקרים ,מרכזי תרבות ואזורי סחר.
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ביקורות

ביקורות

Too Much Image
על סרטו האחרון של טסאי מינג–ליאנג" ,עננה הפכפכה"
אדם אבולעפיה

לצילומם של צילומים אלו .בנוסף ,מדי פעם הסרט הופך להיות מיוזיקל שבו
הזוג מבטא את ערגתו להתאחד באמצעות שירי פופ הונג–קונגיים מתקתקים
משנות הששים .המיוזיקל והפורנו הם שני ז'אנרים פופולריים שמארגנים

טסאי מינג–ליאנג ,הבמאי הטייוואני ממוצא מאלזי ,ביקר בפסטיבל ירושלים

את המיניות בסרט ,כל אחד מעמדת הקצנה מנוגדת :המיוזיקל בתלבושות,

האחרון עם סרט חדש ,השביעי שלו" ,עננה הפכפכה" )”,("Wayward Cloud

צבעוניות בלתי אפשרית ,תפאורה ,סימבוליות מינית וזמרה פנטסטית; הפורנו

זוכה פרס "דוב הכסף" להישג אמנותי בולט בפסטיבל ברלין האחרון .הסרטים

בעירום ,לוקיישנים בנאליים ,משגל גלוי וגניחה פנטסטית .שני הז'אנרים

של מי שכונה "המשורר של הבדידות המודרנית" עברו שינוי הדרגתי ,שנשקף

הללו פרדיגמטיים לאופן שבו הדימוי הקולנועי–טלוויזיוני לוכד את התשוקה.

מבעד לחזרתיות שמאפיינת את יצירתו .ההתפתחות של מינג–ליאנג הביאה

בשניהם נעשית הכלאה של תשוקת הזוג ,ומינג–ליאנג משבש את הפונקציה

אותו להתרחק יותר ויותר ממה שמיותר במרחב הממשי של החיים ולהתקרב

של כל אחד מהם :הוא חושף את האכזריות המכניסטית וה"זיוף" שבפורנו ,בין

אל מה שמהותי במרחב הממשי של הקולנוע ,בהתאם להנחה שהחיים עצמם

השאר ,באמצעות דבקותו בשוטים שמראים את הצלם ,הבמאי ואיש הסאונד

הפכו לקולנועיים בתהליך פלישתו של הדימוי אל המרחב הממשי.

יחדיו עם המצולמים; והוא משבש את המיוזיקל באמצעות כוריאוגרפיות

רוב הסרט "עננה הפכפכה" מתרחש בבניין דירות ,שמפגיש גבר ואישה.
שלא כמו ב"תחי האהבה" ) ,(1995הם לא מקיימים יחסי מין ארעיים שיוצרים

דלילות במרחבים לא אופייניים לז'אנר בעליל )לצד פסל של מנהיג פוליטי,
בבית השימוש(.

קרבה חולפת .למעשה ,הם לא מקיימים יחסי מין בכלל .ושלא כמו ב"מה

בסרטו "החור" מ– 1998כבר השתמש מינג–ליאנג בז'אנר המיוזיקל.

השעה שם?" ) ,(2001הדבר לא נובע מהמרחק הגיאוגרפי ביניהם .השניים

שם קטעי כוריאוגרפיה מוזיקליים נכנסו בפתאומיות ושטפו את המציאות

מצאו זה את זה ,אבל משהו חוסם את המגע .במפגש אתו בספרייה הגלמודה

האפוקליפטית של הסרט בפנטזיה אופטימית .ב"עננה הפכפכה" המיוזיקל

של סינמטק ירושלים ,מינג–ליאנג דיבר על המציאות העכשווית כגדושה

כבר לא יכול למלא פונקציה של נחמה חולמנית ,משום שהפורנו שמוצב

ב–” .”Too Much Imageעודף הדימויים ,כמו גם העודף שבדימוי עצמו ,הוא

מנגד מבטל את האפקטיביות שלו .הפורנו ,בהשתמשו בגוף עצמו כדימוי,

אותו משהו שפולש לחלל ומהווה מסך שקוף בין הגופים.

הופך את הגוף למתווך ,אמצעי ,אבטיח ,ובכך פוסל את הווייתו האותנטית

הסרט נפתח בשוט סטאטי ארוך של שני מסדרונות ציבוריים מצטלבים.

כמה שמשתוקקים אליו .באופן דומה ,גם הווייתו האותנטית של סרטו

משהו מתחיל לזוז בעומק הפריים ,נשמעת נקישה קצבית של נעלי עקב.

של טסאי מינג–ליאנג נשללת .הפורנו והמיוזיקל ,שני הז'אנרים שעוטפים

המבט ,שנדמה שכבר שקע במרחב הסטאטי שלפניו ,עוקב אחר הדמות

את ניסיונות ההתקשרות הכושלים של בני הזוג )שהסצינות שמתארות

המתקדמת במסדרון .קווי המגוז שמותווים על ידי שני המסדרונות מעניקים

את יחסיהם הן ברוח מודרניסטית :שוטים סטאטיים ארוכים ,התמקדות

עומק לדימוי ,אבל החצייה האיטית של אותה מתווה על ידי הדמות והקצב

בסאונד במקום בדיאלוג ,כוריאוגרפיה נטורליסטית של הדמויות והחלפת

העקבי של הנקישות נותנים לעומק הזה מוחשיות חדשה .כשהדמות

הליניאריות שבעלילה באטמוספריות של הדימוי/המצב הקולנועי( מדגישים

מגיעה לקדמת הפריים ,דמות שנייה חוצה אותו במסלול אופקי .פתיחה

את האלמנטים הכבר–מוכרים שבסיטואציה המינג–ליאנגית עצמה )הוא,

מינג–ליאנגית אופיינית זו ,שבה במקום להפגיש דמויות בצמתים מטאפוריים

היא ,חלל( .הסרט משבש את הז'אנרים הפופולריים האלה והם ,ביחד עם

של עלילה או תלות פסיכולוגית הוא מפגיש אותן בסבלנות בצמתים

הרפטיטיביות האובססיבית של מינג–ליאנג עצמו ,משבשים בתורם את

המרחביים–קונקרטיים של הדימוי הנע ,יכולה לשמש מבוא למודרניזם

המקוריות המודרניסטית שאפיינה את סגנונו של הבמאי בסרטיו

הייחודי של הבמאי .אבל הפתיחה המדיטטיבית נקטעת על ידי סצינה ארוטית

הקודמים ≠ כאן המודרניזם עצמו נהפך לז'אנר.

מפתיעה ,שבה לי קנג–שן )השחקן הקבוע של מינג–ליאנג ,שגם הוא ביקר

האוטונומיה )המדומיינת( בתוך שפע הדימויים מפנה את מקומה

בפסטיבל( ממקם חצי אבטיח בין רגליה של כוכבת פורנו וחופר בו ,תחילה

לפסטיש ,שכן גם המבט המינג–ליאנגי ,כמו דמויותיו ,הוא קורבן ל"יותר מדי"

באצבעותיו ואחר כך באיבר מינו .השניים מקיימים משגל כשחצי האבטיח

של הפונקציה הסימולקרית של הדימוי )והסרט מפגין זאת בגאווה מלנכולית(.

בתווך ביניהם .הארוטיות אצל מינג–ליאנג מעולם לא נראתה גרוטסקית

כך הכול נותר נלעג :הפנטזיה המשועשעת של המיוזיקל ,המשגל האמיתי מדי

וחושנית כל כך .האבטיח משמש כאן כאובייקט פטישיסטי מגוחך ,אבל גם

של הפורנו ,הבדידות המרחבית של בני הזוג .הכול ,פרט למכלול הקולנועי

כמופת לאופן שבו הפֶטיש מתַגבר או רוצח את מה שהוא בא להחליף ≠ גוף

המרתק שרקם מינג–ליאנג.

האדם כאובייקט התשוקה ≠ שהרי לא קיים גוף שיכול להתחרות בבשרנות
המתוקה והמשפריצה של האבטיח )העודף שבדימוי עצמו.(...
לצד ההצטלבויות החינניות והאילמות של הזוג העצור ,מתברר שהבחור
מצטלם לסרט פורנו בבניין .חלקים רבים בסרט של מינג–ליאנג מוקדשים
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הסרט נמצא בספריית "האוזן השלישית".
משמאל :טסאי מינג–ליאנג ,עננה הפכפכה ,2005 ,טייוואן–צרפת 112 ,דקות
Left: Tsai Ming-Liang, The Wayward Cloud, 2005, Taiwan-France, 112 min

סטודיו  / 162אוקטובר–נובמבר 2005

85

