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רפי לביא
"ערבי ≠ שפם סגול"
בגלריה גבעון תל–אביב

בימים אלה מציג רפי לביא את "ערבי ≠ שפם
סגול" בגלריה גבעון ,שנתיים אחרי תערוכתו
הקודמת בגלריה .שתי התערוכות אמנם נבחנות
ביחס לרטרוספקטיבה של לביא במוזיאון ישראל
)"זה לא צבר ,זה גרניום" ,2003 ,אוצרת :שרית
שפירא( וביחס למה שאנו רגילים לזהות עם
העבודה שלו ,אבל לביא ≠ כהרגלו ,יש
לומר ≠ מצליח בתערוכה הנוכחית לבעוט פעם
נוספת .התערוכה הנוכחית ,המלווה בקטלוג
שעיצב מיכאל גורדון ,נושאת את תווי ההיכר
של לביא אך גם מעידה על יכולות ההתחדשות
שלו בתוך המרחבים שהתווה ועל היכולת שלו
להיות מוקד משיכה עבור אמנים צעירים; רפי
לביא הוא עדיין אמן "לא תקני" ,אמן שעבודתו
לא "מנחמת" ,לא "מחממת את הלב" .בהשוואה
לבני דורו ≠ אמני שנות השישים )תומרקין,
קדישמן( ≠ עבודתו עומדת בסירובה להיהפך
לעניין שהמוסד מתגאה בו ,להיהפך לאקדמית,
גם כאשר היא מכוונת את חיציה הגלויים
לתימות מתולדות האמנות ,ומכאן להיסטוריה.
רפי לביא מצליח לשמור על מראה "לא מכובד"
של ציור ,משהו שקשה להציב אותו בחללים
מוסדיים שאינם חללי תצוגה ,למשל חדרי
ועדות הכנסת או חדרי ישיבות של בנקים.
התערוכה הנוכחית עוסקת ,בין השאר,
בפוליטיות של הנראות .כותבת שבא סלהוב
בקטלוג" :העניין המהותי המצטלל ועולה
מהמכלול הפוליפוני המהווה את הקבוצה
'ערבי ≠ שפם סגול' הוא המפגש הדרמטי
בין שתי ההיסטוריות הגדולות שהולידה
רפי לביא ,2004 ,אקריליק ועיפרון על סיבית מצופה פורניר 47.5 x 54 ,ס"מ
Raﬃ Lavie, 2004, acrylic and pencil on veneer-coated chipboard, 47.5 x 54 cm

המודרניות :ההיסטוריה הלאומית ≠ שהיא גם
ההיסטוריה של הפאשיזם ≠ וההיסטוריה של
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ערימה ועורמת ההיסטוריה

אתגרה אותם מתוך עמדה ביקורתית ולדיאלוג

קדישמן

בה היתה משמעות .את מעמד הפטרון תופסת

לארי אברמסון,
משכן לאמנות עין חרוד

היום החברה הגלובלית ,המקדמת עיצוב
אוניברסלי של חיים ,חברה שבה מיטשטשת
האבחנה בין אמנות לעיצוב ומצטמצמת
האפשרות לדמיין אחרת .בעולם בן–זמננו ,שבו

"מנשה קדישמן" ,מוזיאון תל אביב
לאמנות; "מנשה קדישמן ,הדפסים",
הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר,
אוניברסיטת תל–אביב; אוצר :מרדכי עומר

רווחת עשייה אמנותית המאמצת ערכים של

רוברט ראושנברג ,ח י ד ה ק ט נ ה ,1956 ,
צילומים מתוך עיתונים וכתבי עת,
ציור ילדים ,רפרודוקציה של ח ט י פ ת
א י ר ו פ ה מאת טיציאן ,דוגמאות צבע,
בולי דואר ועוד 91 x117 ,ס"מ
Robert Rauschenberg, Small Rebu s,
1956, oil paper, magazine and
newspaper photos, child's drawing,
reproduction of Titian's Rape of
Europa , color samples, postage
stamps etc., 91 x 117 cm

לאחרונה נסגרה "ערימה  ,"2002≠2004תערוכתו

יצרנות ומשקעת את תחושת המציאות בעולם–

של לארי אברמסון )אוצרת :גליה בר אור( במשכן

חלום מנותק ,כמעט אין בנמצא עבודה אמיתית

לאמנות עין חרוד .התערוכה גם הוצגה בקיץ

על ההיסטוריה ,על אמנות ,ועל היסטוריה של

עבודתו של מנשה קדישמן זוכה בימים אלה

האחרון בבית פליקס נוסבאום ,אוסנבורק,

אמנות .עבודתו של אברמסון מציעה עיבוד

להיקף תצוגה נדיר :רטרוספקטיבה במוזיאון

גרמניה ,ולא במקרה .אברמסון עבד בתערוכה

מחדש של היסטוריה במונחים של תוכן ,התנסות

תל אביב שעוקבת באופן דקדקני אחר כל

זו בזיקה ישירה לנ צ ח ו ן ה מ ו ו ת  ,ציורו הידוע

ומחשבה") .ספטמבר (2005

עשור ועשור בעבודתו מסוף שנות החמישים

של נוסבאום ,שהושלם ב– 1944במקום מסתור

בנוסף לתערוכה זו ,תהיה אפשרות לחוות

ועד היום ,ובמקביל לה תערוכת הדפסים,

בבריסל )לאחר השלמת הציור נשלח לאושוויץ,

את אברמסון כאוצר ב"מיני ישראל" ,תערוכה

מקיפה גם היא ,בגלריה האוניברסיטאית של

ושם מצא את מותו( .בס ט ו ד י ו  133התייחס

גדולה שעניינה קוטן ,שתיפתח בסוף מרץ

אוניברסיטת תל–אביב .את שתי התערוכות

אברמסון לציור זה והגדירו "ערימה מצחינה

במוזיאון ישראל ,ירושלים .אברמסון מזמן לחלל

אצר מרדכי עומר ,שמפגיש אותנו עם כל

ושוויונית של פסולת קלאסית ,ניאו–קלאסית

אחד עבודות של יותר מ– 40אמנים ישראלים בני

הקדישמנים הקיימים :קדישמן הצעיר ,קדישמן

ומודרניסטית" .תערוכתו של אברמסון בעין

כמה דורות ,שהמכנה המשותף היחיד שלהם

המינימליסט והקונצפטואליסט בעבודות כמו

חרוד איגדה כ– 50רישומי פחם מתוך

הוא ההחלטה ליצור בתבנית של דגם.

י ע ר צ ה ו ב )הצבה על עצים בסנטרל–פארק(,

סדרת רישומים שצוירו על פי צילומי ערימות
≠ מצבורים דחוסים של קורות בטון שבורים,
האמנות המודרניסטית ≠ שהיא גם ההיסטוריה

ראושנברג

החדשה של המאבק לחירות [...] .מאה שנים של
אמנות מודרניסטית חולפות כמו זיכרון רפאים
מתלקח בדימויי הקבוצה הזאת .כל עבודה
ועבודה זוכרת ,כמו שהגוף זוכר ,נחקק ומסומן

"רוברט ראושנברג' :קומביינס'" ,מוזיאון
מטרופוליטן לאמנות עכשווית ,ניו–יורק,
אוצר :פול שימל

צינורות וקשתות ברזל ,גבעות של פסולת
הציורים של ראושנברג מעיד על חוב עצום

בניינים שאברמסון צילם בעצמו במקומות שונים

למורה שלו ,אלברס .הצבעוניות שלו לא נבעה

בעולם ,משכונת רחביה בירושלים ,דרך רחובות

רק מנטייתו לאובייקטים–מצויים ,אלא היתה

ועד סן–פרנסיסקו .לא יהיה זה מופרך להשוות

ספוגה במומחיות בארוקית :קאראוואג'יו ,רובנס,

את רישומי הסדרה לרישומי סברה ושתילה

דה קונינג .הקולאז'ים שלו היו קשורים לג'וזף

)"עם ביירות אחרי ביירות עם ביירות"( של משה

באינטימיות ,בגורל ,במשא של עברו .נוכחותו

קורנל וגם ≠ האם יש צורך לומר את זה? ≠

קופפרמן ≠ סדרה ,מהיחידות ביצירתו ,שהוצבה

של הזיכרון מופיעה כמו שמחה אבודה .משהו

לדושאן .דושאן בכל מקום .לפי אוצר התערוכה,

ביחס למראות קונקרטיים חיצוניים )שורות

מאותה רוח נשכחת של 'התחלה מבראשית'

פול שימל ,ראושנברג ,האמן הכי רב–גוני חוץ

הגופות בסברה ושתילה( .בניגוד לקופפרמן

מפיקאסו ,יצר מרחב שבין ציור ,פיסול ,מופע

ונוסבאום ,אברמסון מאתר את הקטסטרופלי
בהווי הטריוויאלי שכרוך בהתחדשות המתמדת
של עיר .הזיקה הישירה לנוסבאום ,כמו גם

כמו מקיץ לעוד רגע אחד ,לעוד מבט אחד[...] .

המטרופוליטן בניו–יורק סוף סוף מציג תערוכה

רפי לביא יצר ערבי שהוא כפיל ובן–דמות שלו–

של ה"קומביינס" ) (Combinesשל רוברט

ואובייקט .לדבריו ,ה"קומביינס" ממציאים מחדש

עצמו ≠ דמות של מתבונן ,דמות רפלקסיבית,

ראושנברג ,עבודות מ– 1954עד  .1964ההשפעה

את הקולאז' והאסמבלאז' והם התגלמות החזון

מהורהרת .השפם הסגול מתפקד כסימן המודבק

של ראושנברג בישראל היתה עצומה ,וראוי

של ראושנברג ,שהמשיך בתחום זה את מה

לקופפרמן ,מסייעת לו לבנות את ההקשר

כמסכה ] [...דמותו הכפילית והחמקמקה

להתייחס אליה .אני לא יכול לחשוב על אף

שפיקאסו החל ארבעים שנה קודם.

ההרסני של "ערימה" ולפעול ביחס להצלבה

הטקסטים הכי טובים על ראושנברג הם

של 'הערבי' בקבוצה זו עזה מאין כמוה ,כי

אמן ישראלי שלא שתה מהבאר שלו ≠ חלקם

בה–במידה שהיא מגלמת את כישלונו המתמיד

יותר מדי ,חלקם במידה הנכונה .ההדבקה

עדיין אלה של ליאו סטיינברג ,וולטר הופס,

"הדיאלוג של אברמסון עם נוסבאום כרוך

של הניסיון ליצור 'דיוקן עצמי' ממשי באמצעיה

של נייר טישו ,לוחות שנה או פוסטרים של

רוזלינד קראוס ודגלאס קרימפ ≠ ואלה לא

בחוויה דיאלקטית של מפגש בלתי אמצעי

השבורים של השפה המודרניסטית ≠ היא גם

אמנות קלאסית והצביעה מעליהם בג'סטות

נמצאים בקטלוג.

וייחודי עם עבר ,אבל לא פחות חשוב מכך,

מגרשת מההיסטוריה את שלל הדמויות הכוזבות

אקספרסיוניסטיות רק מגרדים את פני השטח; יש

שגילם 'הערבי' למן ראשיתו של הציור בישראל".

גם אסמבלאז'ים עם פוחלצי תרנגולות ,נשרים,

בתחושה עכשווית ואקוטית של הווה .בעולם
) 20בדצמבר  2 ≠ 2005באפריל (2006

עזים ,צמיגי מכוניות .הוא היה השואב–אבק
) 23בדצמבר  4 ≠ 2005בפברואר (2006
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הענק של השכונה .המבנה הנוקשה של

בין היסטוריה לאמנות .כותבת גליה בר אור:

עכשווי הנשלט בידי חברות ענק ומאמץ
אידיאולוגיות פשטניות ,פטרון האמנות אינו

יהושע נוישטיין

עוד הבורגנות ,שהאמנות קידמה את ערכיה או

פליקס נוסבאום ,נ צ ח ו ן ה מ ו ו ת  ,1944 ,שמן על בד 100 x150 ,ס"מ ,מוזיאון פליקס נוסבאום ,אוסנברוק
Felix Nussbaum, D eath Tr iumphant , 1944, oil on canvas, 100 x150 cm, Felix Nussbaum Haus, Osnabrueck
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מ ת ח  ,ועבודות ספרי הטלפונים ,וקדישמן

את האסטרטגיה הרפטיטיבית שביסוד אמנותו

האקספרסיבי–סימבוליסטי של עקידת יצחק

של קדישמן .כותב מרדכי עומר" :כמעט בכל

וציורי ה ר ו ע ה  .התערוכה במוזיאון כוללת

פרק בהתפתחותו האמנותית פנה קדישמן אל

שחזור של פעולות של קדישמן משנות

ההדפס ,שכמו שימש לו מדיום לסיכומי ביניים

יש למה לצפות
מרתה רוסלר" ,בתוך ומחוץ לתמונה:
על צילום ,אמנות ועולם האמנות"

השבעים ,וביניהן מיצב הסדינים המפורסם,

של שלבים בתהליך היצירה [...] .בהדפס הוא

י ע ר ה כ ב י ס ה ) ,(1975ויחד אתו המיצב ע צ י ם

מוצא אמצעי ביטוי עשיר המאפשר שעתוק

ב ת ש ל י ל ) .(1977בנוסף ,מוצגת גם הצבה של

ושכפול ,חזרה על דימויים תוך כיסוים והסתרתם

ש ל כ ת ) ,(1997≠2005אלפי יחידות פיסוליות

בווריאציות שונות [...] .רבות מעבודות ההדפס

בפברואר  2006עומד להתפרסם הספר ב ת ו ך

של פרצופים שפיותיהם פעורים ≠ מיצב שהוצג

של קדישמן מקורן בעבודות מושגיות ובמיצבים,

ומחוץ לתמונה :על צילום ,אמנות

לראשונה במוזיאון היהודי בברלין .קדישמן

שתיעודם הצילומי שימש להדפס נקודת מוצא:

ו ע ו ל ם ה א מ נ ו ת ובו ארבעה ממאמריה

מציג בעבודה זו הצטברות של ייצוגי צעקה,

החל בהדפסי הרשת של י ע ר צ ה ו ב ו א ד מ ה

המכוננים של האמנית האמריקאית מרתה רוסלר

תוך שהוא מפיח בהם אילמות מסוג חדש,

ב ק ו ע ה מסוף שנות השישים וראשית שנות

)נ .בברוקלין" :(1943 ,צופים ,קונים ,סוחרים,

אילמות שהיא הצטברות .בסמוך לש ל כ ת מוצג

השבעים; עבור בליתוגרפיות והדפסי הרשת

יצרנים/יוצרים :מחשבות על קהל"" ;1979 ,דמות

המיצב הציורי ע ד ר ה כ ב ש י ם ),(1995≠2005

משנות השמונים ,שבאו בעקבות פרויקט

האמן ,דמות האשה"" ;1983 ,לי פרידלנדר :דוגמה

 400ציורים של ראשי כבשים המונחים על כנים

'הכבשים :הטבע כאמנות והאמנות כטבע'

לצלם מודרני"" ;1975 ,בתוך ,ליד ,מחשבות לאחר

שמייצבים אותם קרוב לרצפה ,וזה מוצג קרוב

)הביאנלה של ונציה ;(1978 ,וכלה במחוות

מעשה :על צילום תיעודי" .1981 ,הספר יופיע

לע מ ק ה ע צ ב ו ת ) ,(1983עבודה המורכבת

המרתקות לווינסנט ואן–גוך ,ז'אן–פרנסואה

בפיתום הוצאה לאור ,הוצאה חדשה שהקימה

מציור אקספרסיבי שלרגליו סלעים צבועים

מייה ואודילון רדון בשנות התשעים".

ועורכת אסתר דותן .דותן גם מוסיפה אחרית

צהוב .סמיכות זו ממחישה את המעבר מקדישמן
של שנות השמונים ,השלב של הציור הבוהמי
והאינטנסיבי ,לקדישמן של שנות התשעים,
קדישמן של המחוות הבודדות ,המאווררות יותר.
ראוי להתעכב גם על האופן שבו עבודת ההדפס,
שחלקים חשובים ממנה מוצגים גם במוזיאון
תל אביב ,משקפת את ההיגיון הדינמי ,אך גם

דבר" ,בתוך המרחב הציבורי :השגות של נוסע
מוזיאון תל אביב :החל ב– 2בדצמבר; הגלריה

מתמיד; על שיח הצילום של מרתה רוסלר",

האוניברסיטאית 8 :בדצמבר  2 ≠ 2005במרץ 2006

המתייחסת לפרויקט של רוסלר מ–) 1998הרחבה

מנשה קדישמן ,ה י ע ר  ,1972 ,מוזיאון האוס–לנגה,
קרפלד ,גרמניה
Menashe Kadishman, The Forest, 1972, Haus
Lange Museum, Krefeld, Germany

של הרצאה של דותן ביום העיון "הצילום
כצומת" במאי  ,2005בגלריה של אוניברסיטת
תל–אביב(.
ב– 2005זכתה רוסלר בפרס הבינלאומי
לצילום ספקטרום )פרס שמחולק מדי שנתיים–

 ,D ecoys and D i sr uptionsספרי אוקטובר,

פולחן הסחורה והאמן .עולם שבו אמנות

של גוף חוֹוה ושל עין חקרנית ,שעירנית למוקדי

שלוש מאז  ,1995וכמה מהזוכים בו עד כה הם

הוצאת .2004 ,MIT

שמעלה שאלות של יחסי כוח ,אם היא לא

כוח המחלחלים ביומיום ומַבנים תשוקות

דותן כותבת לס ט ו ד י ו :

נפסלת על הסף ככבר–לא–רלוונטית )כאילו

פטישיסטיות ,כלכלת פערים והיררכיות .הצילום

ארבעת המאמרים שנבחרו לקובץ בעברית

תומס שטרות ,ג'ון בלדסארי ,סופי קאל( .הפרס
לווה בתערוכה מקיפה ,שהוצגה במוזיאון
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עבר וחלף הכוח מן העולם( ,מעוקרת תכופות

התיעודי של מרתה רוסלר לא מכתיב ,אלא

שפרנגל בהנובר וב– NGBKבברלין ,ובספר מקיף,

מפנים מבט איקונוקלסטי ,דוחה מיתוסים

מקונפליקטואליות של ממש ואיננה אלא

מגרה את הצופה המתעניין לנקוט עמדה או

 ,Passionate Sig nal sשכלולה בו שיחה בין

ומיסטיפיקציות ,אל עולם האמנות שבתוכו

אסתטיזציה של הפוליטי או ז'אנר אופטימיסטי–

להתלבט כסובייקט ויוצר מצבים שיש בהם יותר

רוסלר ,מולי נסביט והנס–אולריך אובריסט ,בין

רוסלר פועלת .המאמרים הם ניתוח חד עין של

אסקפיסטי )למשל האמנות ההתייחסותית

מדובר אחד.

היתר על שאלות של זמן היסטורי .בקיץ 2005

נסיבות קונקרטיות שמתנות עשייה אמנותית

הדביקה של כוכבי תערוכות הענק הבינלאומיות

השתתפה בתערוכה על האמנות סביב 1970

ושל תהליכים היסטוריוגרפיים ,סוציולוגיים

כריקריט טיראוואניז'ה ,מאריקו מורי ,אולאפור

בטייט מודרן" ,מערכות פתוחות" ,שאצרה דונה

והתקבלותיים תוך כדי התהוותם .בתוך כך,

אליאסון(.

דה סאלבו )ר' טקסט בגיליון זה( ,ובמקביל הוצגה

מפורק השריון המהותני–מעמדי שמזין מושגים

ב– ,ICAלונדון ,תערוכת יחיד שלה שכללה את

רווחים של אמן ,אמנות ומוזיאון .הגותם של

רוסלר ,אם כי מיצגים ,התרחשויות ,עבודות

הפרויקט  L ondon G arage S aleוהקרנה

אנרי לפוור ופרידריק ג'יימסון אינהרנטית

וידיאו ומונטאז' הם מדיומים אינטגרליים

מקיפה של תיעוד מיצגיה .בין פעילויותיה

לעמדותיה של מרתה רוסלר ולעבודתה כאמנית

לפעילותה .צילומיה כמעט תמיד בפוקוס ≠

הרבות השנה גם הוזמן ממנה פרויקט מיוחד

מאז ראשית שנות השבעים .הבחירה במאמרים

מפנימים את יתרונה של עדשת המצלמה;

הקובץ שם דגש על שיח הצילום של מרתה

ליריד  Friezeהאחרון בלונדון ,שבו הדריכה

מבקשת לעצור לרגע את ההיסחפות בנסיבות

הם תמיד "חפצים" מצויים ≠ פיסות של מרחב

"סיורי תיירים" לאתרי התשתית שמאחורי

הזמן ולהביט ולחשוב מול עולם ניאו–ליברלי

ציבורי הדוחות פיקטוריאליות לשמה; הם לעולם

הקלעים המאפשרים את קיום היריד .מבחר

וכלכלה גלובלית–אימננטית ,שבתוכם החוויה

חלק מרצף ואינם מתמסרים להילת התצלום

ממאמריה מהשנים  1975≠2001כונס בספרה

האסתטית מתפוגגת במקרים רבים מדי בתוך

הבודד או למבט נשגב .הם תוצר אנרגטי ותוסס

מרתה רוסלר ,מתוך הסדרה "בתוך המרחב הציבורי:
הבחנות של נוסע מתמיד" .למעלה מימין ובכיוון
השעון :ש ד ה ה ת ע ו פ ה ק נ ד י  ,ט ר מ י נ ל ,T WA
נ י ו – י ו ר ק  ;1990 ,ש ד ה ה ת ע ו פ ה ב ש י ק ג ו ;1994 ,
ש ד ה ה ת ע ו פ ה ב ש י ק ג ו  ;1986 ,ש ד ה ה ת ע ו פ ה
ב ו ו י נ ה  ,1997 ,כל התמונות באדיבות האמנית ופיתום
הוצאה לאור
Martha Rosler, from the series “In the Place of the
Public: Observations of a Frequent Flyer”. From
above right, clockwise: J F K , T WA Ter minal ,
;Ne w York, 1990; O’ H are, Chicago, 1994
O’ H are, Chicago, 1986; Vienna , 1997, all
photos courtesy of the artist and Pitom Publishing
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הטריטוריה של האדמה מוגבלת בטריטוריה של המוזיאון
גל וינשטיין" ,עמק החולה"; מאשה זוסמן" ,ציורים שחורים",
ביתן הלנה רובינשטיין ,אוצרת :אלן גינתון
חיים דעואל לוסקי

דרך ההבדל הדורי המשתקף היטב בשתי התערוכות המוצגות בהלנה

שבתוכו המבט שלה משוטט חסר מנוח ,נע על קווי האופק של הגוף

רובינשטיין ניתן לקבל מושג כלשהו על ההשתנות והגלגול המתמיד של

ומבקש להשתחרר מאחיזת התמונה .היא אינה מעמידה ניגוד צפוי של

האמנות .בין מאשה זוסמן ,בוגרת בצלאל טרייה ,לבין גל וינשטיין ,אמן

טבע אורגני מול תרבות מתה ,אלא חיה את הטבע כמוות וירטואלי.

של שלהי המאה שעברה ,מפרידים עולמות מושגיים ומנטליים שקשה

בניגוד אליה ,וינשטיין עדיין שרוי בדיכוטומיות של מבטי–על ומבטי שטח.

להפריז בחשיבותם .אבל מכיוון שנראה שמדובר בהחלטה של אוצרת

הניגודים עדיין שולטים במשחק הסימולקרה שלו .הוא החליט להפוך את

שמבקשת להצביע על קשר חומרי ורעיוני ,אפשר לחשוב על

קומת הכניסה של הלנה למדבר )החלטה אמיצה פוטנציאלית ,להקדיש

שתי התערוכות ביחד.
התנועה בהלנה ,ההליכה על שברי ה– MDFשל וינשטיין והחדירה
למחוזות הזיכרון של אגם החולה ,מחד ,ולמשטחים הבקטריאליים של

שלו להצטרף לשיחה של ענקים ,כשהוא מרפרר באופן לא ברור לרוברט

זוסמן ,מאידך ,מעוררת דיון ביחסי אי–תיחום )דה–טריטוריאליזציה(

סמית'סון ,שפעל בשנות השישים המאוחרות של המאה שעברה.

ותיחום )רה–טריטוריאליזציה( .התבוננות בקרשים של זוסמן ,שעליהם

© Estate of Robert Smithson / licensed by VAGA,
New York, NY; Courtesy James Cohan Gallery, New
York
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אבל ניתן לחשוב שוינשטיין עושה למעשה את התנועה ההפוכה

מצוירים חלקי פרחים מיובשים ,ובלוחות העץ הענקיים של וינשטיין,

לסמית'סון ושבמקום לרבד הוא מרדד אותו ,במקום לפרום את התיחום

שעליהם הדביק סיבי מתכת אפורים של צמר פלדה בעבודה שקדנית

המוזיאלי וליצור אי–תיחום הוא תוחם אותו עוד יותר ≠ זאת בהיפוך

ופרטנית מעוררת הערצה ,משל היו הלידי כסף 1שהחזירו לעצמם חיוּת

לטענת האוצרת ,שאומרת כי בעבודה של וינשטיין "יש אלמנט חתרני".

שנשרפה ,מעלים את ההבנה שגם אם היתה טענה מטפיזית ורוחנית

לטענתה" ,עבודת הרצפה הגדולה ,המביאה את הטבע לתוך הגלריה

ממשית בתערוכה ,ואין כזו ,הרי שהיא מעוקרת על ידי הכוח המוסדי,

ומאזכרת עבודות מרכזיות של 'אמנות אדמה' משנות השישים והשבעים,

שמרדד ומאחד את האמירה לכלל ביטוי חסר חסד ≠ שכן המוזיאון

היא למעשה חיקוי מלאכותי ומשבש שלהן" .הכצעקתה? מדוע MDF

המודרני מסרב להכיר בצורות ההשתנות של האמנות ,בנוכחות ההבדל

מרוסק הוא עבודה חתרנית ביחס לעבודות האדמה של סמית'סון ,מדוע

ובייחודיות האיקונוגרפית שבעבודה הביקורתית ,והוא בעיקר מוחק

הוא "חיקוי משבש"? סמית'סון ביקש להצביע על על כך שהאמנות

כל אפשרות של העצמה.

כפעולה בתוך מערכת מוזיאלית סגורה היא מיותרת ,ויצר אמנות

עניין זה עולה בחוזקה בשל התחושה הברורה שבעבודותיהם של
רוברט סמית'סון ,מימין למעלה ובכיוון השעון:
א ג מ י ס ה ר  ,1973 ,זירוקס מצופה פלסטיק,
 60.9 x 50.8ס"מ; ל ל א כ ו ת ר ת ) ה צ ע ה ל א נ ד ר ט ה
ב א נ ט ר ק ט י ק ה (  ,1966 ,צילום זירוקס בנגטיב,
 21.6x 30.5ס"מ; א י מ ס ת ע ף  ,1971 ,מראה,
צבע ,מרקר 30.5 x 30.5 ,ס"מ
Robert Smithson, From above right, clockwise:
L ake Cres cent s, 1973, photostat with plastic
overlay, 60.9x 50.8 cm; Untitled ( Propos al for
a Monument in Antarc tica ) , 1966, Photostat,
21.6x 30.5 cm; Forking Island , 1971, mirror,
paint, marker, 30.5x 30.5 cm

קומה שלמה לדימוי אחד ,לביטוי אחד ,כשהוא יודע שאולי זו הפעם
האחרונה שיעשה משהו במוזיאון( ובכך ביטא את ההשתוקקות העמוקה

כמערכת פתוחה ,במרחב בלתי ניתן למשטור ,במקום שאינו הטבע

וינשטיין וזוסמן ,לעומת אמנים אחרים שכבר ויתרו על עצם הרצון לביטוי,

הרומנטי אלא חוץ בלתי ניתן לשכתוב ,מקום שבו המוחלט עדיין מאפשר

ניכר רצון להעמיד בעיות אתיות דרך העיסוק האפירמטיבי במה שמכונה

את קיומה של אמבלמה .וינשטיין ,שמשחזר את הדימוי הציוני בתוך

הבעיה האקולוגית" ,שואת הטבע" .כיצד יתכן ,אם כך ,שבמונחים של

המרחב המוזיאלי ,יוצר אמנות כמערכת סגורה בתוך מרחב ממושטר,

השקעה רגשית ,מודעת ולא–מודעת ,הרצון שפעל בהם הוביל אותם

מאורגן וממודר ,בחסות המבנה וההשקעות של השלטון התרבותי.

לתצוגה כה מוחצנת במוזיאון ,שלא מספק כל הקשר ראוי לשיח שהם

השאלה כיצד ניתן לשבש את הבלתי ניתן לשיבוש היא אכן שאלה ראויה

מבקשים לקיים? מכונת התשוקה הקפיטליסטית שאינה יודעת מעצור

ביחס לאמנות אדמה )סמית'סון לא ביקש לייצג את הטבע אלא להעלים

דוחפת את האמנים להציג ,להחצין את עצמם ,להביע את כוחם ואת

את העליונות של הסובייקט ואת העליונות של חוכמת הסובייקט על

אפשרותם להשתוקק .אבל "האינטרס תמיד נשמע ונמצא במקום שאליו

חוכמת הטבע( ,ביחס לבויס ולוורהול ,לג'ונס ולריכטר ,אמנים שפעלו

הרצון מנתב אותו" ,כפי שדלז וגואטארי אומרים ,והתערוכות של זוסמן

בתקופה שבה המדע גילה את הקיברנטיקה .אך האם תמימה האוצרת

ווינשטיין ,שהן בעלות שאיפה לאמירה טוטלית ומשיקה לנשגב ,לא

ותמים האמן לחשוב שחפירה בשבבי עץ מעובדים בסטודיו יכולה לגרום

מבינות את האפשרות הביקורתית ,שלא יכולה לפעול עם המבנה

שיבוש או להיות "אלמנט חתרני"? חתרני למה? לחתור תחת החתרן הוא

המוזיאלי המסחרי.

פעולה רדיקלית שאיש עדיין לא הצליח לייצר לה מעמד .ההוכחה לכך

זוסמן מעמידה מרחב פנימי מת במכוון ,מרחב של אלימות מובנית

היא גם באופן שבו האמן הצעיר ,וינשטיין במקרה זה ,פועל בתוך מבנה
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תמים של הציונות ,המשכיות והתחפרות שלמעשה רחוקות מהגדרתה
של גינתון לפעולה של וינשטיין כמייצגת "תחושות של אסון וחורבן".
ההיבריס המודרניסטי הציוני ממשיך משם לכאן ,ומה שאִפשר מעשים
דוגמת המעשה שנעשה באגם ,מעשה שמירום היה היחיד שפרם ,עובר
ברציפות לא מופרת אל הדימוי המועצם באמצעות הגדלות ממוחשבות:
התנועה היא תנועת "ערבוב סכיזופרני" ,שבה המבקש לתקן )וינשטיין(
מקלקל ,והמקלקל )מירום( מתקן .הניתן לייצוג נשחק כשפונקציה אחת
מועמדת כנגד אחרת .פונקציית הצילום ,שפעלה את פעולתה הפשוטה
אך הסמית'סונית בעבודתו של מירום בשנות החמישים ,אינה מאפשרת
את הפיכתה לדימוי על קיר תחום ואינה נשחקת במקדמי הטריטוריאליות
החדשים.
) 30בספטמבר  4 ≠ 2005בפברואר (2006
בעמוד ממול ולמטה :מתוך פטר מירום ,ש י ר ת ה א ג ם ה ג ו ו ע  ,הוצאת
דבר ,1960 ,עמ'  ;38≠39 ,4≠5למעלה :גל וינשטיין ,ע מ ק ה ח ו ל ה 2005 ,
Opposite and below: Peter Merom, The D eath of the L ake, Davar
Publishing, pp. 4–5, 38-39; Above: Gal Weinstein, Hula Valle y, 2005

ריאקציונרי ≠ המוזיאון ,שאין לו תקומה.

יש משום הברקה בהפיכת הדו–ממד של הצילום לתלת–ממד קשה ,לא

"רק מה שבא מהשוליים יכול להיות גדול ,מהפכני" ,אומרים דלז

נעים ,מחוספס .ושם נראה הפוטנציאל של עבודתו של וינשטיין ,שהיה

וגואטארי ,ולכן מה שנמצא במרכז בוודאי שאינו יכול להיות גדול ,לא כל

יכול להתממש לו היה נאצר כמו שצריך ,או לו יחסיו עם המוזיאון היו

שכן חתרני .אמנם ,לכאורה נעשה מהלך מעניין בעבודתו של וינשטיין,

יחסים של דה–טריטוריאליזציה :האפשרות לעשות שימוש במוזיאון

באופן שבו הוא משתמש ברצפה של אולם התצוגה כ"מקום" ,כמו

כבמה ,כמו משטח הצילום שעליו הלידי הכסף מבליטים את האור

אוהד מרומי בתערוכה "הלנה" ,ועושה לכאורה דה–טריטוריאליזציה

והחושך ,יכלה לפתוח חרך שדרכו יוחדר לתוך המרכז האגם הגווע ,גם

למוזיאון ≠ אבל מיד ,בכסותו את כל החלל ,הוא סוגר ותוחם את אובדן

כמקום וגם מבחינת השפה של פטר מירום .הענקת חשיפה לאמן דחוי

הגבול .לעומת מרומי ,שהצליח להשאיר את האי–תיחום בלתי מתוחם,

כמו מירום ,הקיבוצניק שתיעד את הפיכת ביצת החולה לאדמה חקלאית

משוחרר ,פרוע בקצוות במקום המעבר שבנה בתערוכה "הלנה" ,וינשטיין

ושר את שירו של "האגם הגווע" ,שפעל כמו זר בתוך השפה שלו )דווקא

חונק את הווירטואלי ויוצר זהות במקום הבדל .אם אצל מרומי המקום

השתתפותו ב"מפעל הציוני" אפשרה לו את התפיסה החושית שהמעשה

והמעבר נותרו שקופים וחסרי גבול ,חסרי אפיון וחסרי זהות ,הרי שאצל

שנעשה מולו נוגד למעשה את המבנה הציוני( ,היתה יכולה להיות מהלך

וינשטיין האדמה השבורה היא דימוי חד–ערכי וסימטרי של אדמה

שמעמיד את החיים הציוניים במקום ביקורתי ופואטי .אבל המהלך נכשל

שבורה אמיתית ,סגורה בקירות החלל המוזיאלי .הזהות אדמה שבורה

בגלל הגודל הלא מתאים של התמונות והפיכתן לכתמים שמחקים רטט

= לוחות  MDFחתוכים לא עושה פעולה על המרחב הלוגי שבתוכו

של היווצרות דימויים .במקום של פטר מירום היתה יכולה להיווצר אי–

שוהה האמבלמה של החזותי .הבלתי ניתן לייצוג )האדמה כמטאפורה

מובְנות במקום של מובְנות גדולה .פרשנותה המוטעית של גינתון אינה

לטבע האינסופי( והחזותי ,כחוויה ,הופכים לתמונה מלוכדת של המרחב

מעניקה מקום לאפשרות ,שמירום דווקא הבין היטב שייבוש החולה,

המרוסק ,שעליו עמל האמן שנה תמימה .סתמיות הביטוי מובנת על

למרות שנחשב כישלון ,מהווה חלק מהותי במפעל הציוני :הציונות,

ידי הצופים בעוברם בחלל שנראה כמקום מעבר סתמי למבקר הרגיל

כחלק מההשתלטות שלה על המרחב ,היתה חייבת להציב בידול "מערבי"

במרצפות ובכבישים הסדוקים של העיר תל–אביב שממנה הוא נכנס

טכנולוגי :העברת מים מהירדן למדבר ,וייבוש ביצה שהתקיימה לעצמה

למוזיאון ,ונראה שהוא פשוט חוצה את החלל בתנועתו לעבר הדימוי

אלפי שנים .ייבוש החולה לא היה במקורו מעשה אנטי–ציוני ,וגם

הגדול מדי שבקומה השנייה ,שמושך אותו ומסתיר ממנו את ההתגלגלות

בעבודה של וינשטיין הוא לא מוצג ככזה ובוודאי שלא כביטוי ל"סוף

שהתרחשה בחלל התחתון .סגירת קו המילוט של הטבע החולָתִי חונק את

עידן התמימות של הפרויקט הציוני" ,כפי שכתבה גינתון; להפך ,השחזור

הגדלוֹת הענק שבהן הפכו הלידי הכסף של הצילום לשיער ברזל מקורזל.

הכוחני של ייבוש החולה בתערוכה הפך למעשה לחלק מהמפעל הלא

16
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 ≠ silver halidesהחלקיקים הרגישים לאור שנמצאים על סרט הצילום .ההלידים
שנחשפו לאור במהלך הצילום הופכים לכסף מתכתי ואלה שלא ≠ מסולקים
מהסרט במהלך תהליך הפיתוח; כך נוצרת התמונה.
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ארמל פראדאלייה בשיחה עם הגלריסטית
שנטל קרוזל ,פריס

עם פתיחת העונה ,גלריה שנטל קרוזל חנכה את החלל החדש

א.פ .מה הצגת אחרי התערוכה הראשונה?

שלה כשהיא מציינת ,ברטרוספקטיבה אינטרוספקטיבית 25 ,שנות

ש.ק 1980 .היתה שנה משמעותית ביותר .היו ניסיונות בפיסול של

פעילות של בעלת הגלריה .התערוכה " ,"Leçon zéroשכללה

הדור הצעיר הבריטי ,והיתה הפעילות בניו–יורק סביב גלריה

עבודות של אמנים רבים ששיתפו פעולה עם הגלריה במהלך רבע

 Metro Picturesוהאמנים שיצאו בבית הספר לאמנות CalArts

מאה ,הציבה אלו בצד אלו עבודות חדשות ועבודות מוכרות,

בקליפורניה.

כשהיא ממשיכה להציב אמת מידה גבוהה ,חריגה בעולם האמנות
העכשווית ,וקול ייחודי בנוף האמנות של הטעם–הטוב הפריסאי.

א.פ .כמו ג'ק גולדשטיין ,למשל ,שמת לאחרונה והיה אחד האמנים
המוכשרים ביותר שלקחו חלק במעבר מהקונצפטואליות למה

בין המשתתפים ב–") "Leçon zéroהסיכום = ההתחלה מחדש(

שמכונה אמנות תמונות )לאחרונה פורסם בארצות–הברית ספר

של הגלריה היו אמני גלריה לשעבר ,מתים וחיים ,כמו אליגיירו

מעניין מאת ריצ'רד הרץ ,ג ' ק ג ו ל ד ש ט י י ן ו ה מ א פ י ה ש ל

א בואטי ,טוני קראג ,ג'ני הולצר ,מאט מליקאן ,גבריאל אורוזקו,

.(C al Ar t s

מרטין דיסלר ,סופי קאל ,תומס הירשהורן ,סינדי שרמן ,ז'אן–לוק
מולן ,משה ניניו ,שון סניידר ,דארן אלמונד ,אנרי סאלה,
מליק אוהאניאן ,ג'ניפר אלורה וגיירמו קאלסאדייה.

ש.ק .ב– 1981הצגתי תערוכה בשם " ,"Picturealismעם עבודות של
רוברט לונגו ,סינדי שרמן ,ריצ'רד פרינס ,וג'ק גולדשטיין .במקביל
1

הצגתי סרטים של גולדשטיין ב–.The Palace

א.פ .תערוכת חגיגות  25השנה כללה גם עבודה של ריקריט
טיראוואניז'ה בשם א י פ ה ג ' ק ג ו ל ד ש ט י י ן .
א.פ .איך התחילה הפעילות שלך בגלריה?
ש.ק .הגעתי לפריס מבלגיה ,שם עבדתי בתחום אחר .בפריס למדתי

בשנות השמונים ארגנתי לראשונה תערוכת יחיד לאליגיירו

תולדות האמנות וכתבתי את התזה שלי על קבוצת קוברה.

א בואטי ≠ אפשר לראות שתי עבודות ממנה ב–"."Leçon zéro

ב– ,1976עם חברה מבית הספר ,פתחנו גלריה ששילבה אמנות

הצגתי אז גם תערוכות של ג'ני הולצר ,סינדי שרמן ,סופי קאל,

פרימיטיבית ועכשווית .לרוע המזל ,הבנו מהר מאוד שזה לא

ברברה קרוגר.

עובד ,ושאנשים מתפתים יותר מדי בקלות על ידי האמנות

ב– 1986הגלריה עברה לחלל אחר ,קרוב למרכז פומפידו.

הפרימיטיבית ולכן מתמקדים פחות באמנות העכשווית שהצגנו.

ניו–יורק ,לונדון ,ה–" "Neue Wildeבגרמניה וה–"Trans-

ב– 1980פתחתי גלריה בעצמי ,עם תערוכה של טוני קראג .העבודה

 "Avanguardiaבאיטליה ≠ כל האנרגיות האלה היו מאוד

שלו היתה תגלית אמיתית בשבילי .זה התקשר לעניין שלי ,באותו

מוחשיות באותה תקופה.

זמן ,בתערוכות שהציג בגנט יאן הוט ) (Hoetבמוזיאון לאמנות

א.פ .מה קרה בשנות התשעים ,בתקופת משבר המפרץ?

עכשווית של גנט ,כמו התערוכה הידועה "אמנות אירופית אחרי

ש.ק .זאת היתה תקופה קשה ,הרבה פעמים עד איבוד שליטה .משבר

 ,"1968שהציגה הרבה מהעבודות הניסיוניות של אמנים אירופיים

18

ש.ק .ריקריט היה אסיסטנט של ג'ק גולדשטיין ,והוא מאוד העריך אותו.

האמנות והנדל"ן השפיע עמוקות על השוק .נקודת המפנה עבורי

מהשנים  1968עד  ,1980אמנים כמו ריצ'רד לונג ,כריסטיאן

היתה עלייתם של אמנים כמו אבשלום ,מונא חאטום וגבריאל

בולטנסקי ,אן ופטריק פוארייה ,גרי שום ,בארי פלנאגאן ,מרסל

אורוזקו .המקריות המדהימה היתה שאורוזקו הגיע לגלריה בשבת

ברודהרס ,יוזף בויס ואחרים ,וטוני קראג ,שנחשב אחד

ואבשלום מת ביום ראשון .זאת היתה תחושה של מרוץ שליחים.

האמנים הכי מבטיחים.

הזמנתי את גבריאל לבוא לפריס לחודשיים כדי לחשוב על

סטודיו  / 163דצמבר  ≠ 2005ינואר 2006

ריקריט טיראוואניז'ה ,א י א פ ש ר ל ז י י ף ח ו פ ש  ,2006 ,שמן על עץ וטפט 52.4 x 63.2 x 8.4 ,ס"מ
Rirkrit Tiravanija, O n ne peut pas simuler la liber té , 2006, Oil on wood & wallpaper, 52.4 x 63.2 x 8.4 cm,
courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel © Florian Kleinefenn
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א.פ .האם לדעתך ההתפתחויות האחרונות בירידי האמנות )פרויקטים

ופוליטית ועל פורנוגרפיה כשלילה של זהות .כמו תיירים שמגלים

פרויקט ספציפי לאתר הגלריה ,ואחרי שבוע בערך הוא יצר רישום
של סיטרואן  DSחתוכה לשניים .מייד אחר כך קנינו סיטרואן

שנוצרים במיוחד לאירוע ,הצבות בקנה מידה גדול ,חדרים

תחריט של פין זקור על קברים וקוראים אותו כפורנוגרפי ,לעתים

יד–שנייה ,מצאנו מוסך ואסיסטנט ,והוא התחיל לעבוד .העבודה

להקרנות וידיאו( חיוביות לגלריה?

תכופות בעזרת מדריך .הכול נעשה על מנת להימכר.

ש.ק .לפעמים העלות הגבוהה של ההשתתפות בירידים יכולה להכביד,

הוצגה בגלריה באוקטובר .1993
כבר בשלב מוקדם מאוד הגלריה היתה מוקדשת לסצינת

א.פ .וב– 2003תערוכה של באס יאן אדר .הוא לא מאוד מוכר בצרפת.

אבל עדיין ההשתתפות חשובה לאמנים ולגלריות .זה מאשר

ש.ק .הוא מאוד עכשווי בעיני ,בחקירת האני שלו.

האמנות הבינלאומית .מאחר שאני לא צרפתייה ,לא היה לי קשר

מחדש את תפקיד הגלריה כיום ,כמקום שבו אמנים יכולים לעבוד

א.פ .אצרת גם תערוכות קבוצתיות" :גיאוגרפיות" היא סדרה,

מיוחד עם סצינת האמנות הצרפתית ,והיו כאן בפריס הרבה

על עבודה ספציפית ואז להציג אותה בהקשר רחב יותר.
א.פ .בואי נדבר במפורט על חלק מהתערוכות בגלריה:

גלריות שהציגו אמנים צרפתים .אני התעניינתי בהצגת אמנים

שהתערוכה הראשונה בה הוצגה ב–.2000
ש.ק .הרעיון לתערוכה הראשונה עלה סביב המפגש שלי עם העבודה

שלא היו מוכרים בצרפת ,ובמהלך הזמן הגלריה הקדישה הרבה

ב– 1998הצגת תערוכה של ריקריט טיראוואניז'ה בשם

של אנרי סאלה .התערוכה ,שכללה שלושה אמנים )דארן אלמונד,

תערוכות לאמנים שהגיעו מארצות או עולמות שהם לא אירופה

") Dom-Inoתצוגת סתיו(".

גרהאם גאסין ואנרי סאלה( היתה על גבולות ,החיפוש אחר

ש.ק .טיראוואניז'ה יצר מחדש בגלריה את היחידה מפרויקט הדומינו

או ארצות–הברית.

השלמה בין גבולות והתקה שלהם .מונא חאטום ,משה ניניו,

א.פ .הראית גם סרטים.

של לה קורבוזייה ) ,(1915בגודל בסיסי של  4 x 4 x 8מ' .היחידות

אנרי סאלה ≠ כולם משתמשים ברקע המקורי שלהם ומונעים על

ש.ק .ב– ,1982ביום שישי הראשון בכל חודש הצגתי סרטי אמנים

של לה קורבוזייה יכלו להמשיך לשני הכיוונים ,אנכית ואופקית.

ידי השאיפה להזיז או להתיק גבולות ולהתקיים מעבר לשאלת

הן תוכננו לשם בניית בתים מתאימים לכל כיס ,ויכלו להתפתח

הטריטוריאליות .נקודת המוצא היא השורשים שלהם ,שפת

טכנית ,להקרין אותם בגלריה והיה צריך להראות אותם בבית

בהתאם לתקציב .יכולת להתחיל עם יחידה אחת ולהרחיב אותה

התרבות שלהם ,תוך יכולת להשליך את זה על הקשרים אחרים.

קולנוע .היה צורך בציוד ספציפי .זה התחיל ב–O f f ice B aroque

עם הזמן .היא מגלמת רעיון מאוד גמיש ופתוח של הביטאט.

של גורדון מאטה–קלארק והמשיך בע ו ל מ ם ש ל ג י ל ב ר ט

המיצב כלל נגן  ,CDמסך טלוויזיה ,מטבח קטן ואלמנטים אחרים

ו ג ' ו ר ג  .הפעילות הזאת לא תאמה אף קטגוריה קיימת באותן

שאפשרו לחוש את החלל.

בקולנוע  .La Pagodeאלה היו סרטי  35מ"מ ,שלא ניתן היה,

התקיימה בגלריה עצמה.
ש.ק .החלטתי להגיב להקשר הספציפי של "חודש הצילום" בפריס,

שנים .משרד התרבות הצרפתי טען שזאת לא אמנות ולכן לא תמך

א.פ .ב– 1999עשית פרויקט עם תומס הירשהורן."Sculpture Direct" ,

שבו הגלריות חייבות להציג צילום במשך חודש ,ולהציג חמישה

בהצגת הסרטים האלה ,וסוכנויות הקולנוע הממשלתיות חשבו

ש.ק .תומס יצר בגלריה ,בגודל טבעי ,את ה"להבה" שנמצאת על גשר

אמנים באתר שהוא לא מקום רגיל לצפייה באמנות .סניף הדואר

שזה לא קולנוע ...אז היה מאוד קשה לגייס כסף והייתי צריכה

אלמה מרסו בפריס .ה"להבה" הזאת היתה במקור מתנה מהעיר

של הלובר ,שפתוח  24שעות ביממה ,הוא מקום של פעילות

לעבוד עם מעט מאוד משאבים .לחלק מההקרנות הגיע המון קהל

ניו–יורק והיא באותו גודל כמו זאת שאוחזת שם גברת החירות.

יומיומית ולא כזה שמוקדש לקהל אמנות .התערוכה כללה את

)ברודהרס ,גילברט וג'ורג'( ,אבל לחלק לרוע המזל ,לא ,כמו לות'אר

כשליידי דיאנה נהרגה במנהרה שמתחת לגשר ,הפריסאים בחרו

נובויושי אראקי ,אד ואן דר אלסקן ,אלברטו גרסייה–אליקס ,חסן

באומגרטן .גם לסרטים של הפלוקסוס ,של ז'אן–פייר ברטראן,

בלהבה הזאת )בלי לדעת מה היא מייצגת בדיוק( כאתר הזיכרון

קאן ואנריקה מטינידס .פעם בשבוע נפגשתי עם עובדי הדואר

כריסטיאן בולטנסקי ...הפסקתי עם ההקרנות האלה אחרי שנה.

להצבת מנחות לזכר דיאנה .בהמשך זה הפך לאנדרטה לזכר ליידי

לארוחת בוקר ,בהתחלה מכיוון שבעצם הם לא יכלו לראות

דיאנה .בתערוכה ,תומס כלל גם סרטי וידיאו ,קולאז'ים וגרפיטי

את התערוכה ,כי העבודות היו תלויות מעל הדלפקים שלהם

כמו אלה שיש על הפסל המקורי.

עם הפנים ללקוחות ,וגם מכיוון שהעבודות היו מעורבבות ולא

א.פ .מה לגבי ירידי אמנות בינלאומיים ≠ מתי התחלת להשתתף?
ש.ק .חוץ מ– 1992עד  ,1994תקופת המשבר הכלכלי בצרפת שבה לא
השתתפתי באף יריד אמנות ,הגלריה השתתפה מדי שנה בירידי

א.פ .ב–."Chalet Lost History" ,2004

מסודרות לפי אמנים .זאת היתה תערוכה על הצדדי ,על השוליים

האמנות המרכזיים.

ש.ק .התערוכה הוצגה בשיקגו וממש לאחרונה בלונדון .בעבודה הזאת,

של החיים ,וזאת היתה הצלחה אדירה.

א.פ .איך הצלחת לשרוד במהלך המשבר?

באמצעות אפקטים של עיסוק אובססיבי בתרבות הערבית ,תומס

ש.ק .זאת היתה תקופה קשה ,מאוד קשה כלכלית .אבל גם בתקופות

עוסק באינדיווידואליות ,בצריכת ותרבות המונים ובניכוס–מחדש.

הכי קשות של הגלריה הצגנו תערוכות משמעותיות" .טראנס"

א.פ .ובנוסטלגיה שמתקשרת לכך...

היתה תערוכה שסבבה סביב עבודה של מרט אופנהיים ,וכללה גם

ש.ק .כן ,נוסטלגיה וביזה ,כי מה שאנשים מביאים איתם לפעמים

את פרנץ ווסט ואמנים של הגלריה .החזקתי מעמד בזכות תמיכת
המוסדות וכמה אספנים פעילים זרים ,וכיום הפרופורציה דומה:
כ– 80%מהעבודות נמכרות מחוץ לצרפת ,דרך ירידים והאינטרנט,
וכ– 20%לאספנים ומוסדות בצרפת .כך שעבורנו ירידי האמנות הם
לגמרי הכרחיים.
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א.פ .התערוכה "מדרכות )טיולים בשוליים(" ,שעשית ב– ,2002לא
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למעלה :גבריאל אורוזקו ,Ter racot tas, 2002 ,מידות משתנות; למטה:
תומס הירשהורן ,Chalet L ost Hi stor y ,2003 ,בסביבות  200מ"ר
Top: Gabriel Orozco, Ter racot tas , 2002, various dimensions, courtesy
Galerie Chantal Crousel; Bottom: Thomas Hirschhorn, Chalet L ost
Hi stor y , 2003, ca. 200 m2, courtesy Galerie Chantal Crousel
and Florian Kleinefenn

לא קשור בכלל למציאות ההיסטורית .תומס קישר את הביזה

א.פ .קראתי בעיתון משפט שנראה לי תואם את הפרויקט" :אולי
השגרתי ,היומיומי והבנאלי הוא שמבטיח בטווח הארוך את
ההישרדות של הפרט ושל הקבוצה ככלל".
ש.ק .הווידיאו של חסן קאן שהוצג התייחס לדימויים האידיליים שיש
בגלויות שתיירים קונים .גלויות הן דימויים חרושתיים ,מוכנים–

שהיא חלק אינהרנטי מהאגיפטו–מאניה לזאת שהיתה לאחרונה

מראש ,של מדינה .הווידיאו של קאן הראה שלוש שכונות בקהיר

במוזיאונים בבגדד .אנשים גנבו עתיקות ,אבל גם כסאות ,מקררים,

בפעילויות היומיום ,בייצוג שקרוב יותר למציאות של המקום.

צמחים ...זה הפך לחוויה קולקטיבית שאי אפשר לעמוד בפניה,

בהתחלה ,עובדי הדואר היו מבולבלים ,משום שהדואר מעוניין

ששוללת זהות .תומס מהרהר על ביזה ארכיאולוגית ,תרבותית

בעיקר בדימויים של אושר ויופי )פרחים ,ציפורים ,שקיעות(,
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אבל כשהפרויקט הוסבר להם הם התחילו להרגיש מעורבות וענו

למצוא בערים ,גבריאל אורוזקו מציע פורטרט של חברה .עמדות

לשאלות של הלקוחות על התערוכה.

ביחס לאופן שבו האדם חי בחברה שלו ,בסביבתו המיידית ביותר,

א.פ .נראה שחלק גדול מהאמנים מתעניין בעבודות שבוחנות את
המרחב האורבני ,המרחב הארכיטקטוני והציבורי ,אפילו המרחב

ואיך הוא יכול להתעלות מעליה על מנת למצוא שלווה או אפילו
רוחניות ≠ זה כנראה הקשר בין כל האמנים האלה ,וגם בינם

החברתי שאולי מתוחם על ידי המדיה והתרבות השלטת.

לביני .על מנת לחרוג מהתסכול והכאב האינהרנטיים למציאות

כמשקל–נגד לעניין הזה בסביבה הבנויה ,בצפיפות האורבנית או

העולם )בכל מקום בעולם( ,נראה לי שהאלמנטים האלה הם

בקודים העירוניים הוויזואליים יש גם תשוקה לנדודים ,שוטטות

ה"מקומות" האפשריים הראשונים שעליהם אנשים יכולים לעבוד,

והתערבויות.

לחלום ,שאליהם אפשר לנסות לברוח ושאיתם אפשר לשחק .זה

ש.ק .בעיני ההתעלות מעל המציאות היומיומית היא עניין של מודעות.
טוני קראג אוסף פסולת אורבנית ,חפצים ארכיאולוגים שאפשר

אותו רעיון כמו הכנסייה ≠ גם זה בניין ,הביטאט ,שנולד מתוך
צורך או כמיהה ליצור מקום שמאפשר התרוממות רוח ושבו אפשר
למצוא אנרגיה ותחושת טוּב .אני לא אוהבת את המילה רוחניות,
אבל זה מושג חיוני לגישות האלה.
א.פ .אני רוצה להכניס לדיון את המחקר של גסטון באשלר על
הפואטיקה של הדמיון .האופן שבו גיאוגרפיה פיזית יכולה לשקף
גיאוגרפיה מנטלית .התפקיד של זהויות ,היסטוריות אישיוֹת,
אישיוּת שמוטמע בה מצב מנטלי של גילוי.
ש.ק .הצעד הראשון הוא ללכת לאיבוד .מהמצב של הליכה לאיבוד,
כלומר עזיבת נקודות ההתייחסות או הוודאויות ,מתחילים לבנות
משהו שמאפשר קומוניקציה ,גם אופקית )כלומר ,גיאוגרפית( וגם
אנכית )כלומר ,רוחנית( .משתמשים באלמנטים מהיומיום ,אבל
הולכים אל מעבר לטריוויאלי ולמה שנעשה בו שימוש סביבנו

ריקריט טיראוואניז'ה ,The L and ,צ'יאנג מאי ,תאילנד
Rirkrit Tiravanija, The L and , Chiang Mai, Thailand, courtesy Galerie Chantal Crousel

כמעט יומיום ובונים משהו שדוחף אותנו קדימה ≠ וקדימה זה
תמיד גבוה יותר ,אנכית .הרבה מהאמנים שאני עובדת איתם
מציגים אמצעים צנועים ,סוג של ענווה ,יחד עם שאיפה למטרות

ש.ק .הוא עושה את זה למען הקהילה שלו ,מתוך ניסיון שכולם ירוויחו

גבוהות יותר ,אבל שיהיו מובנות לכל אחד ,לא חשוב מאיפה הוא

משהו מזה .בתערוכה החדשה בגלריה ,חלק אחד הוא סביב יחידת

מוגדר מול מוכרי גלויות וחנויות בגדים ...במארה היה לנו המזל

בא.

הבנייה הטרומית שז'אן פרובה ) (Prouvéתכנן עבור אפריקה;

למצוא אזור שקט .אני אוהבת לחצות את החצר הפנימית בדרך

ריקריט ייצר בתאילנד את היחידות האלה מעץ .החלק השני הוא

לגלריה .האור מאוד בוהק ,יש לנו חלונות משני הצדדים .זה מאוד

א.פ .אנחנו עוברים ממושגים מרחביים ,אופקיים ,לשאלות על הגבולות
של עצמנו.
ש.ק .זאת מטרה ,מחקר שמשרת כל מי שרוצה להגן על הזהות שלו.
א.פ" .באמצעות שירים ,אולי אפילו יותר מאשר באמצעות זיכרונות,

עשוי ידנית אף חתיכה לא זהה לאחרות.

אנחנו נוגעים בעומק הפואטי המהותי שבמרחב הבית" )גסטון

א.פ .אם לחזור להתחלה ≠ למה חלל חדש לגלריה עכשיו?

באשלר" ,הפואטיקה של החלל"( .כאן אנחנו צריכים להבין את

ש.ק .היינו בחלל הקודם מאז שעברנו לרחוב קנקמפואה לפני שנים .זה

ש.ק .מקום שבו אנחנו מרגישים בנוח .שבו אנחנו יכולים להיפגש
ולקדם בברכה זרים.
א.פ .זה מתקשר כמובן לפרויקט כמו  The L andשל טיראוואניז'ה,
מקום בתאילנד שגיאוגרפית הוא מחוץ לשוק או מסלול האמנות
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שולחן גדול עם פאזל עצום עשוי ידנית .כל מי שמבקר בגלריה
יכול לעבוד עליו ≠ זאת משימה כמעט אינסופית ,כי מאחר שהוא

מושג הבית במובן רחב.

מצא את זהותו כשכונה .אחרי  25שנה הוא עדיין אותו הדבר ,לא

שונה מבחינה פסיכולוגית.
מאנגלית :עינת עדי
http://www.crousel.com

טוב לעשות שינוי ,והחלל החדש גמיש לפרויקטים השונים של

" 10 ,"Leçon zéroבספטמבר  29 ≠ 2005באוקטובר 2005

האמנים.

ריקריט טיראוואניז'ה 14 ,בינואר ≠  29בפברואר 2006

א.פ .השארת רצפת עץ בחדר אחד.

" ,"Money Makersמרץ≠אפריל 2006

ש.ק .היא כבר היתה שם ,והיא עושה תחושה חמה .זה אותו חלל ויחד
עם זאת לגמרי שונה משאר הגלריה.

המרכזי ,שאליו הוא הזמין אמנים להשתתף בבנייה של מעין מרחב

א.פ .ולמה בשכונת המארה?

פתוח.

ש.ק .האווירה שונה כאן .אזור מרכז פומפידו ,שבו היינו קודם ,עדיין לא

1

המועדון המיתולוגי  The Palaceהיה מרכז סצינת חיי הלילה של פריס בסוף
שנות השבעים ותחילת שנות השמונים.
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עשה עכשיו מנוי לס ט ו ד י ו

עשה עכשיו מנוי לס ט ו ד י ו ,
מגזין האמנות של ישראל
מבצע מנויים מיוחד:
מנוי לשישה גיליונות :רק  350ש"ח  250ש"ח!
מנוי לסטודנטים במחיר מיוחד :רק  350ש"ח  220ש"ח!
למנוי חייגו עכשיו03≠5165274 :
studio1@netvision.net.il
www.studiomagazine.co.il

סטודיו
רחוב אחוזת בית ,4
ת.ד ,29772 .תל–אביב 61290

צילום :אדם רבינוביץPhotograph: Adam Rabinovitz, 2006 ,

חירשות ,שתיקה ו)פוסט(מודרניות
"גויה ,נביא של המודרניות" ,הגלריה הלאומית,
ברלין; המוזיאון לאמנות היסטורית ,וינה
צבי שיר

"יש מספיק פרטים כדי להבין.
לדייק משמע לפגום בפואטיות של הדברים".
אנטונן ארטו

יש להציב זה מול זה שני סוגים של דממה :שתיקה וחירשות .השתיקה היא סוג מסוים של
סירוב ,של התנגדות ,של חוסר רצון או יכולת להתנסח ,של העדפת האין על היש ,או של
הצבעה על הבלתי ניתן להיאמר .מדובר בסוג של צמצום ,פרקטיקה שניתן ליחס לנשגב
בציור של קספר דויד פרידריך ,ג'.מ.וו .טרנר ,בארנט ניומן ,מרק רות'קו ,למופשט בכללותו,
למינימליזם וגם לצילום; סוג של תיאולוגיה נגטיבית מודרנית ≠ 1הימנעות מלייצר ייצוגים
מתוך רצון להצביע על קיום סמוי יותר ,על ממשות שאינה נכללת בניתן לאמירה .השתיקה
הפכה לאחד המיתוסים של המודרניות המוקדמת והיא נוכחת בכל רדוקציה )מונדריאן,
קנדינסקי ,קופקה וכו'( .חירשות היא משהו אחר :מצב שאין בו אשליה של בחירה ,אלא
פגיעה אורגנית שמשנה את היחס לעולם :מדגישה את הוויזואלי ,מגבירה את הערנות
למחוות ,קריאת שפתיים שמרוקנת את המילים מתוכנן האקוסטי ,מעדיפה את הכתוב על
המדובר ומעגנת את חוויית העולם בגוף .בקיצור ,החירשות היא סוג אחר של מודרניות.
התחרשותו של פרנסיסקו גויה ) (1746≠1828בגיל  ,46עקב מחלה ,ממלאת תפקיד
אנקדוטלי בלבד בתולדות האמנות .גם אם ה–") Quinta del Sordoביתו של החירש"( ,הבית
בפאתי מדריד שבו צייר גויה הזקן את "הציורים השחורים" )שצוירו מ– 1819בשמן על קירות
ביתו ושאת האימה שנוכחת בהם נהוג לקרוא כסוג של שיגעון( ,מוזכר שוב ושוב ,הרי
החירשות עצמה כשינוי קיצוני בחוויית העולם .ובאפשרויות הפרצפציה של הצייר נעדרת
לחלוטין מהסיפור .אבל עיון קרוב יותר בתוצאות של החירשות הזו יגלה בה מפתח להבנת
המודרניות של גויה ולמבט נוסף על המודרניות בכללותה.
השינוי הרדיקלי בציור של גויה בעקבות המחלה וההתחרשות ב– 1792בולט כל כך
לעין ,שקשה להבין איך ניתן להתעלם ממנו .כבר בסדרת העבודות הראשונות שלאחר

מימין :מתוך ס י ן – ס י ט י של פרנק מילר
Right: Frank Miller, from Sin Cit y , Dark Horse Books, Milwaukie, Oregon, 1991-1999
All images © 2005 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved Dark Horse Comics, Inc. Milwaukie, OR
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המחלה ,עבודות קטנות פורמט שצוירו ,כפי שהוא מצוטט בקטלוג התערוכה" ,כדי להעסיק

פרנסיסקו גויה ,למעלה :ב י ת ח ו ל י ם ל ח ו ל י
ד ב ר  ,1798≠1800 ,שמן על בד 32.5x57.3 ,ס"מ,
מתוך סדרה של  11ציורים; למטה :פ נ י ם ש ל
ב י ת ס ו ה ר  ,שמן על פח42.9x32.7 ,1793≠1794 ,
ס"מ; ממול למעלה :ת ע ו ז ה ? ת ח ש ב י ע ל ג י ל ך ,
 ,1814≠1819דיות סינית על נייר ,חריטה ועיפרון,
 26.6x18.6ס"מ; ממול למטה :ח צ ר ה מ ש ו ג ע י ם ,
 ,1793≠1794שמן על פח 43.8x32.7 ,ס"מ
Francisco Goya, Top: Hospital for Vic tims
of the Plag ue , 1798-1800, oil on canvas,
;32.5 x 57.3 cm, from a series of 11 paintings
Bottom: Pr i s on Inter ior , 1793-94, oil on
? tinplate, 42.9 x 32.7 cm; Opposite, top: Valor
Think of your Age, 1814-19, Chinese ink
;on paper, scratching and pencil, 26.6 x18.6 cm
Opposite, bottom: Yard w ith Lunatics ,
1793-94, oil on tinplate, 43.8 x 32.7

את דמיוני ,שחלה עקב שקיעתי בייסורי ,וכדי להחזיר חלק מההוצאות הגדולות שנגרמו
לי עקב המחלה" )עמ'  ,(365נפתח מרחב חדש של נושאים ,שלא הופיע באופן כה מובהק
בעבודותיו המוקדמות :אלימות חילונית )לא בהקשר דתי או מיתולוגי( ,רוע ,כישוף ושיגעון.
מלחמות שוורים ,אסונות טבע ,רצח ,שוד ,אונס ,שדים ומכשפות ,צורות שונות של מאסר
)בתי משוגעים ,בתי סוהר ,בית חולים לחולי דבר( ומאוחר יותר זוועות המלחמה ,הופכים
לנושאים מרכזיים בעבודתו ומלווים ,בפורמט קטן יחסית ,את העבודות המוזמנות )בעיקר
פורטרטים ,סצינ ות עממיות וסקיצות לשטיחי קיר( .שלוש עבודות משנות התשעים,
שנתלו יחדיו בתערוכה בגלריה הלאומית בברלין ,יכולות לשמש נקודת מוצא לדיון :ח צ ר
ה מ ש ו ג ע י ם  ,פ נ י ם ש ל ב י ת ס ו ה ר  ,ב י ת ח ו ל י ם ל ח ו ל י ד ב ר  .בשלושתן נראה חלל
פנימי חשוך למדי ,במרכז התמונה מוטלת קבוצת דמויות מתפתלות או משתוללות ,חלקן
כבולות וחלקן חולות .מקור האור הלבן )לפעמים צהבהב או כחלחל( הוא תמיד פתח או
חלון בעל צורה גיאומטרית מובהקת )חצי עיגול ,מרובע ,או פינתו של ריבוע ,שהיא מעין
משולש( המהווה ניגוד ברור לערימה האנושית המפותלת .האור המסדיר עומד כבהירות
תבונתית ,בניגוד ברור לכאוס האנושי והגופני של האסורים .בתמונות אחרות מאותה
התקופה נראים ניצולים מאסונות טבע או ממעשי אדם )ט ב י ע ת ה ס פ י נ ה  ,ש ר י פ ה
ב ל י ל ה  ,ש ו ד ד ר ו צ ח א י ש ה באור אפלולי ורך ,או כנופייה שמחסלת נוסעי מרכבה

)המתייחס למנהג לחתוך בחצות בובת זקנה במופע ראוותני בחגיגות הקרנבל של יום

בה ת נ פ ל ו ת ש ו ד ד י ם ( .אין שום דבר פסיכולוגי בזוועות של גויה ,מה שבולט במיוחד

תחילת האביב ,כשמספר שעות האור והחושך שווה( ,שבו שתי דמויות בתחפושת קרנבל

מול הפורטרטים שצייר בהבחנה דקה כל כך ,לפני ואחרי התחרשותו.

מנסרות זקנה גיבנת ,או ת ע ו ז ה ? ת ח ש ב י ע ל ג י ל ך  ,שבו נראית זקנה נופלת במדרגות.

הקומפוזיציות של "מקומות ההסגר" הן "חירשוֹת" במובהק; חללים פנימיים שבהם

מה שנראה כמשחקי לשון תמימים יכול להיקרא כקריאת תגר על ההיררכיה הקלאסית,
שמכפיפה את התמונה לפרה–טקסט ,לכותרת ,לסיפור .התמונה של גויה מייצרת מחדש את
השפה ,מערערת על שליטתה במציאות וחושפת רבדים של זוועה או יופי .היחס בין דיבור
)צליל( ,כתיבה ותמונה מיוצר מחדש באופן שאינו היררכי או קבוע 4.מדובר ב"תיאטרון

תנוחות חסרות פשר ומחוות חסרות קול מתמוססות לזרם של התרחשות אפלולית .החירשות

האכזריות" ,במובן שדיבר עליו אנטונן ארטו )שעבורו מושג האכזריות אינו קשור בהכרח

)כמו הכליאה( נוטלת מהדברים את קולם ,מותירה רק מחוות דוממות ,מבטים בלתי ניתנים

לייצוגי אכזריות אלא לכורח ,לצורך אימננטי שלא ניתן להתעלם ממנו(" :לא הוכח מעל לכל

לפענוח ,תנוחות שכוונתן סמויה .מהמראות ניטל ההיגיון המילולי שמעניק להם פשר .כדי

ספק שלשון המילים היא הלשון הטובה ביותר שבאפשר .ודומה שעל הבמה ,שהיא בראש

להבין זאת ,מספיק לראות את השור השועט והבנדולרו שמניף את חיציו המקושטים בלי

ובראשונה חלל שיש למלא ומקום שמתרחש בו דבר מה ,על לשון המילים לפנות את מקומה

קול במ ל ח מ ת ש ו ו ר י ם ב כ פ ר ≠ המחווה שניטל ממנה הסאונד נחשפת במלוא גיחוכה
כאשר הצייר מתבונן על העולם כמו על סרט בלי קול .בב י ת ה מ ש ו ג ע י ם גויה הופך את

דיבור ,אבל במקום לסגת אל האין ,במקום לדבוק בהתנסחויות שליליות היא עושה זאת

התמונה הקבוצתית של הציור הקלאסי לאוסף של דמויות בלתי תלויות ,שאינן מתייחסות זו
לזו או לכל דבר אחר פרט לחלל הפרטי שלהן.

היסטורית או כסוג של רגישות( שמייצר אירוע ,מחלץ מהשפה את המחווה כאירוע חסר
סדר תבונתי ≠ אירוע אקסטטי שמוגשם בשיגעון )"מאחור /בקני הבמבוק /:צרעת נובחת,
6

שבו המשמעות נוטשת את הנראה ,שנהפך למובן רק למחצה .ברבים מהרישומים אנו

סימפונית /מתנתו של וינסנט /,האוזן /,הגיע לתעודתה" .פאול צלאן ( .זהו סוג של שיגעון

פוגשים מחווה אילמת ,חסרת מושא עד גיחוך )ה ד ו כ ס י ת מ א ל ב ה ע ם י ד מ ו ר מ ת ,

שמתמקם באזור הדמדומים של המשמעות ואיננו נטול יחס לשפה או לחוק; הדרמה היא

ה ד ו כ ס י ת מ א ל ב ה א ו ח ז ת ב ש ע ר ה  ,צ ע י ר ה ע ם ש ו ר ב ר ק ע  ,ועוד( 2.כל ציור,

תמיד במרחבים שחושך ואור משחקים בהם בערבוביה .היעדרותו של היחס האקוסטי בין

מעצם המדיום ,הוא חסר צליל ,אבל כשהצייר החרש מביט על העולם חסר הצליל ,העולם

הדברים מבתרת את המציאות לאיברים שניטלה מהם ההדדיות ,למחוות שמשמרות רק

מתפרק לרגעים ולמראות חסרי הקשר 3.רצף המשמעות נשבר והתוצאה היא אלימות,

שרידי משמעות )למשל ,ק נ י ב ל י ם מ ת ב ו נ נ י ם ב ש א ר י ו ת א ד ם ( .מרחב כזה ,כמודל

התפרצויות חסרות רסן לנוכח הלא מובן ,זעם שהוא תמיד תוצר של אין אונים .החירשות

אורבני ,מנסח פרנק מילר בקומיקס שלו ≠ Sin Cit y ,יצירה רדיקלית ואלימה שמורכבת

)כמודרניות( היא שנתה של התבונה ,שמולידה מפלצות.

מסדרות סיפורים על עיר שבה נמחק ההבדל בין פשע וחוק ,שפורסמו מ– 1991במגזין

גויה בודק מחדש את הקיום הוויזואלי של השפה )המילולית( ,שממנה הוא מתעקש

28

ללשון הסימנים" .החירשות ,כמו השתיקה ,מתנערת מיחסים דיסקורסיביים ,יחסים של
לטובת "דבר מה שמתרחש" .החירשות היא ,אם כן ,אופן פעולה של המודרניות )כתקופה

חירשותו של גויה היא מטאפורית וממשית כאחד :היא היעדרו של הצליל ,היא האופן
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לחלץ את המגוחך ,הסאטירי .בהדפסים וברישומים הרבים הוא מייצר את המראה החבוי

אם תוצאת החירשות היא שהאקוסטי מפסיק להתקיים כממד נפרד והוא ממוצה

במטבעות לשון ,על מנת לחשוף את הצביעות שמתגלמת בשפה .ברישום A n i m a l d e

בוויזואלי ≠ כטקסט מחווה או סימן ≠ 8אז הקומיקס )במיטבו( הוא התחרשותה המוחלטת

 L e t r a sהופך האדם ,המלומד ,hombre de letra ,למעין שד–חתול ,וברישום ח מ ו ר

של התמונה .בקומיקס )ובחלקים נרחבים מהעשייה המודרנית( הצליל מקובע כסימן ,מאבד

ה ו ל ך ע ל ש ת י י ם מהלך חמור .כך גם ברישומים אכזריים יותר ,כמו ל ח ל ק א ת ה ז ק נ ה

כל ממד אקוסטי לטובת קיום ויזואלי מוחלט )ר' הכתוביות מסמנות הרעשים בדימויים מתוך
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בחלק מהסיפורים האיבר שמסמן דמות מופיע בצבע ) .(Blue Eyesהיחס
בין צורה ורקע והיחס שבין סימן ,כתב ורישום ,מופשט ופיגורטיבי,
מתערבל ≠ כך שקריאותו של הוויזואלי נבחנת שוב ושוב .התלת–
ממדיות של הדמויות נעלמת לטובת חיתוך של מישורים בלבן ושחור,
ההתרחשות קודמת למשמעות .קווי המתאר נסגרים כ"משהו ברור"
ס י ן – ס י ט י שמלווים את המאמר( .גם אם בתחילה נדמה שבתהליך

רק כצל ,או באור נגדי )יש גם צלליות לבנות( .הטקסט מופיע בשלושה

הקריאה הקורא "מחייה" את הצלילים ,הרי שבמהרה הופך "הצליל

אופנים :כקולו הפנימי של המספר/הדמות הוא מופיע במסגרות מרובעות

המסומן" לחלק מסדר הקריאה האילמת/חירשת.
הקשר בין גויה וס י ן – ס י ט י הוא מקרי 9,אבל לא שרירותי .המהלך
המודרני של החירשות ,של ביתור משמעות ויצירת קוסמוס של אלימות,
מתחיל בציור של גויה ,מתפתח ברישום ותחריטים בשחור–לבן ,מקבל

בשולי הדימויים; בבועות דיבור ,בדיאלוגים מעטים יחסית; כוויזואליזציה
של אירועים אקוסטיים ,רעשים וכדומה ,ואז הוא מתפקד כאיבר
משמעותי של הקומפוזיציה והסיפור גם יחד.
הקול הפנימי של המספר הוא הכוח המסדר ,השפה שנותנת רצף

לגיטימציה בספרות ובקולנוע ,ומגיע לסוג של שיא באורגיה אלימה ,גם

למראות ,כשהדמות מתאמצת לסדר את המציאות לעצמה ,למשמע

היא בשחור–לבן ,בס י ן – ס י ט י  .הדממה ,החירשות )אי–שמיעה( והשתיקה

את רצף האירועים כדי לזכות באיזושהי אחיזה במציאות .הקול הזה

הם מוטיבים חוזרים בס י ן – ס י ט י ; הסיפורים שבים ומדגישים את הקשר

אף פעם לא חוצה את הקו בין התודעה של הדמות לבין העולם הסובב

שבין זוועה ושקט )הקניבל הפסיכופט בכרך הראשון לא מוציא צליל מפיו,

אותה; הדמויות מספרות רק את הסיפור שלהן ,ש"נכבה" שוב ושוב כשהן

גם כשאיבריו מנוסרים בזה אחר זה בסצינה שמזכירה את כרותי האברים

מאבדות הכרה .מכאן גם תפקידו המשני בעיצוב הדימויים :לכל היותר,

הכבולים לעצים בתחריטים של גויה; את מיו ,הנינג'ה הפסיכוטית שמגנה

השדה הלבן של ריבוע הטקסט משמש כאור אחרון על רקע שחור ,רגע

על "תאגיד הזונות" ,לא תשמע לעולם ,ואפילו לא תדע שהיא הרגה אותך
אם היא לא תרצה בכך; "מה שהוא לא יעשה לך ,אל תצעקי" ,אומר
השוטר–לשעבר לננסי ,רקדנית הבאר שנחטפה בידי סדיסט( .ואולי רק
החירשות שלנו אל מול התמונות והטקסט ,העובדה שאנו לא שומעים את
הצרחות ואת העצמות הנשברות ,מאפשרת לנו להמשיך לקרוא.
הגרפיקה בס י ן – ס י ט י כולה בשחור ולבן ,ללא גוני ביניים .רק
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מימין :מתוך ס י ן – ס י ט י של פרנק מילר; משמאל :פרנסיסקו גויה ,ש ו ד ד ר ו צ ח
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Right: From Frank Miller’s Sin Cit y ; Left: Francisco Goya, B andit
Ass assinating a Woman , 1798-1800, oil on canvas, 41.5 x 31.8 cm,
from a series of 11 paintings
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לפני איבוד ההכרה.
הדיאלוגים בבועות–הדיבור נושאים את היומיומי .הם מתקיימים ,בקיצור ,בין נושאי
תפקידים ,מסכות ,סטריאוטיפים .לרוב ,היחס בין הדוברים מוצג רק כאווירה ,ובעמודים
רבים אין טקסט או שהם מלווים רק ב"קול פנימי" .אולי ה"חירשות" היא שהופכת את
השיחה לטקס ,לרצף של מחוות ,לחלק מהטקסטורה של הנראה ,לחילופי "דברים" במובן
המילולי .השיחה לא מעניקה משמעות ,לא מסבירה את האחר הלא–נשמע ,היא רק מעניקה
לו צבע ברור ,מסמנת אותו )כחכם ,טוב או רע(.
הוויזואליזציה של אירועים אקוסטיים כטקסט–תמונה היא תרומה ייחודית של הקומיקס
לשפה הוויזואלית 10,ואמנות זו מגיעה לאחד משיאיה בס י ן – ס י ט י  .הטקסט הוא חלק
בלתי נפרד מהתמונה ,אלמנט נוסף בכאוס הוויזואלי ,מסביר ומפרק כאחד ≠ צליל הופך
ל"בעיטה בעין" ,לדקירה ,לחלק מהסיוט הוויזואלי .בשום סוג אחר של ספרות או תמונה אין
לרעשים תפקיד כה משמעותי .גם בשירה ובפרוזה יש למוזיקליות של השפה מקום מרכזי,
אבל בס י ן – ס י ט י הופך הרעש )בניגוד למוזיקה ≠ (11האנחה ,הרשרוש ,האוושה ≠ לאלמנט
אקוסטי–ויזואלי מרכזי .הצליל מופיע כשאריות אחרונות של משמעות ,סדר שנכנס לאמוק
ומתפוצץ לנו בפנים .הצליל שהפך לתמונה חותך דרך הדימוי ,קורע בו פתחים של משמעות
מסוג אחר ,של מחוות מסוג חדש .אנו שומעים–רואים אירוע שהצליל ,השפה ,הכתב,
אינם מסבירים אותו אלא מופקים ממנו :האלימות שמופעלת על הדמויות ,הכתב והמרחב
מפיקה סוג של אקוסטיות שאינה נובעת ממה שקוראים אלא ממה שרואים ,מה"התעללות
הוויזואלית" בכתב .שאריות של סדר מילולי ,הגיוני וטקסטואלי שחודרות דרך חירשותנו
המתמשכת ,רסיסים של משמעות; ההסבר האחרון שנותר לנו הוא מעין אנחה ,ציוץ.

הגלריה הלאומית ,ברלין ) 13ביולי ≠  3באוקטובר ;(2005
המוזיאון לאמנות היסטורית ,וינה ) 19באוקטובר  29 ≠ 2005בינואר (2006
מימין ומשמאל :מתוך ס י ן – ס י ט י של פרנק מילר
Right and Left: From Frank Miller’s Sin Cit y
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" 1השיטה הנכונה בפילוסופיה תהא ,אכן ,זו :לא לומר אלא את מה שניתן
להיאמר ,כלומר משפטים ממדעי הטבע ,כלומר ,משהו שאין לו כל שייכות
לפילוסופיה ,ואז ,כשמישהו אחר ירצה לומר משהו מטפיזי ,להוכיח לו שהוא
לא נתן משמעות לסימנים מסוימים במשפטיו [...] .משפטים אלה שלי מבהירים
משהו בכך ,שמי שמבין אותי מכיר ,בסופו של דבר ,שהם חסרי מובן .דרכם,
באמצעותם ,הוא יטפס אל מעבר להם )הוא חייב ,כביכול ,לזרוק את הסולם
לאחר שטיפס עליו( .עליו להתגבר על המשפטים הללו ,ואז יראה את העולם
נכוחה .מה שאי אפשר לדבר עליו ,על אודותיו יש לשתוק" )לודוויג ויטגנשטיין,
מ א מ ר פ י ל ו ס ו פ י ל ו ג י  ,תרגום :עדי צמח ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,1994 ,
עמ' .(81
 2אל מול התבונה מעמיד גויה את הכישוף ,והמכשפות הן מעין "חירשות פעילה"
שמתנגדת לקול התבונה.
 3זהו ההסבר למוזיקת הרקע שמלווה אותנו בכל מקום ≠ כפסקול של סרט,
במסעות הקניות שלנו בבתי הכולבו ,או במכשירי  :MP3היא מחליפה את
ההיגיון האקוסטי שנעלם מהסביבה האורבנית .לא מדובר באופנה ,אלא בצורך
למשמע את המעבר שלנו דרך המרחב האורבני ,ים של מראות חסרי כל הקשר
הגיוני .כך גם הווידיאו–קליפ מאפשר לרצף של תמונות להינשא על גלים של
"היגיון אקוסטי".
 4העיסוק ביחסי תמונה–שפה–כתב והניסיון להפנות סוגים שונים של ייצוג
זה כנגד זה כדי לערער את תפקודם ,כלומר סוג החירשות שמבקש להעביר
את השפה למרחב של הנראה ואת התמונה למרחב של הכתיבה ,הוא דחף
)פוסט(מודרני מובהק .מספיק להזכיר את מרסל דושאן ופול קלה ,את רנה
מגריט ופרנסיס פיקאביה ,את סיי טוומבלי ומרסל ברודהרס ,את אד רושה ,ג'וזף
קוסות' וברברה קרוגר ,ועוד .חשוב אולי לזכור שהמהלך אינו חדש .האמנות
האיסלאמית ,למשל ,בניסיון להתגבר על הדימוי ,עברה מציור מיניאטורות
לקליגרפיה.
 5אנטונן ארטו" ,מכתבים על השפה" ,ה ת י א ט ר ו ן ו כ פ י ל ו  ,תרגום :אוולין עמר,
בבל ,תל–אביב ,עמ' .119
 6פאול צלאן" ,אראלים ,תרשישים" ,תרגום :שמעון זנדבנק ,מתוך ה ג ר ז ן ה פ ו ר ח :
מ ב ח ר ש י ר ה ג ר מ נ י ת מ ו ד ר נ י ת  ,כתר ,ירושלים ,1985 ,עמ' .117
Frank Miller, Sin Cit y, Dark Horse Books, Milwaukie, Oregon, 7
 .1991≠1999החלוקה הגיאוגרפית והפוליטית של העיר מבוססת על אזורי
שליטה :בצד אחד המשטרה והאזרחים )הצרכנים ,כוח הקנייה(; בצד השני ,בעיר
העתיקה שבה אין למשטרה דריסת רגל ,התאגדות חופשית של זונות )מספקות
השירותים ,כוח התשוקה( .זהו מעבר מיחסים של תוכן ומשמעות ליחסים של
כוח ותפוקה:
"We gotta kill every last rat Bastard one of them. Not for revenge, not
because they deserve it. Not because it'll make the world a better place.
There's nothing righteous or noble about it. We gotta kill them because
we need them dead. We need a heap of bloody bodies so when mob boss
Wallenquist looks over his charts of proﬁts and losses he'll see what it cost
him to mess with the girls of Old Town" ("The Big Fat Kill", S i n C i t y, Book
3, p. 166).
 8ההיסטוריה של האמנות מלאה בניסיונות לייצר אלמנטים מוזיקליים בוויזואלי
או בפלסטי .ציירים כמו קנדינסקי וקלה ,כמו גם ניסיונות שונים בעיצוב חלל
באמצעות צליל )"מיצבים"?( ,ניסו לחלץ מהוויזואלי אפשרויות מוזיקליות או
לפחות מקבילות למוזיקה .בקומיקס קורה בדיוק ההפך מכך.
 9בברלין ,הסרט ס י ן – ס י ט י על פי הקומיקס יצא לאקרנים במקביל לתערוכה
של גויה.
 10כל השוואה לסרטי הבד המתנופפים ולמגילות הציור הדתי של ימי–הביניים
והרנסנס היא שרירותית למדי .בציור הרנסנסי הטקסט משמש רק כהפניה למקור
ורפרנס היסטורי לסיפור שלפני התמונה; בקומיקס הטקסט והתמונה שווי ערך.
 11הרגע שבו ,מתוך בחירה ,הרעש הופך לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה יכול להיחשב
לרגע שבו המוזיקה מנסה להכיל את תהליכי ההתחרשות )ג'ון קייג' ,פאנק,
אינדסטריאל(.
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אמנות ,פוליטיקה ופופולריות

ב.ד.

יש לנו את הזכות לארח היום את ז'ק ראנסייר ,שידבר על אמנות ,פוליטיקה
ופופולריות .אנחנו נדבר במשך  35עד  40דקות ואז ניתן את רשות הדיבור לכם ≠
ל"עם" ,אם זה מה שאתם ...חלק מהנושאים היום הם כנראה איזה מין אנשים אתם,
איזה מין אוכלוסייה ,לאיזה מין פופולריות זוכה כרגע יריד האמנות  ;Friezeמהי
המשמעות של דיבור על אמנות ופוליטיקה היום; מה המשמעות של דיבור על
הפופולריות של האמנות ,הפופולריות של אמנות פוליטית; ובאופן יותר רחב,
מה היחס בין אמנות ,אסתטיקה ומושג ה"עם".
ראנסייר ,פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת פריס ,סנט–דניס ,קיבל הכרה
רחבה לראשונה באמצע שנות השישים ,כשכתב ב– ,1965יחד עם לואי אלתוסר ,את
הספר  .Reading C apitalבשנות השבעים קיבלה עבודתו מפנה ,שהוא בוודאי
יסכים אתי שהיה בלתי צפוי עבור פילוסוף צרפתי באותה תקופה ושנדמה לי שהוא
תיאר באיזשהו מקום כמעין מעקף של הפילוסופיה ,כשבמשך מספר שנים לא קרא
פילוסופיה ופשוט שקע בארכיונים.
העבודה שלו בשנות השבעים עד תחילת השמונים עסקה ,באופן אינטימי
ביותר ,בהיסטוריה של האינטלקטואלים ממעמד הפועלים ,בתולדות הפילוסופיה
של מעמד הפועלים .וזה הוביל אותו לבחינה ] [...גם של הדרכים שבהן חשבו
בפילוסופיה על העניים או על הפרולטריון .בשנים האחרונות הוא התחיל לעשות
מעין הרחבה של העבודה הזו ,בניתוח מפורט של אופי הדמוקרטיה .וחלק מהניתוח
הזה הוא חקירה של היחסים בין אמנות ודמוקרטיה ,בין אסתטיקה ודמוקרטיה.
וזה ,בעיקרון ,מה שנדבר עליו היום.
1

אני חושב שאולי כדאי שנתחיל מהמושגים שבספר שלך ובכותרת השיחה
שלנו ≠ אסתטיקה ודמוקרטיה .אולי נוכל להתחיל בחשיבה מאוד פשוטה על
האופן שבו ניתן להגדיר את המושגים האלה.
ז'.ר .טוב ,קודם כול אני צריך לנסות להגדיר למה אני מתכוון בפוליטיקה ,כי הכוונה
שלי היא לא למאבק להשגת כוח או לאופן שבו הכוח מיושם; הפוליטיקה עבורי
היא קודם כל המערך הפולמוסי ) (polemical conﬁgurationשל המשותף ,של
משהו משותף .והפוליטיקה היא תמיד מערך פולמוסי ,משום שהשאלה היא מי

אמנות ,פוליטיקה ופופולריות
הפילוסוף ז'ק ראנסייר ,מחבר הספר "הפוליטיקה של האסתטיקה",
בשיחה עם מבקר האמנות בריאן דילון ,ביריד  Friezeהאחרון בלונדון
" ,"Frieze Talksאוקטובר 2005
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מסוגל להחליט שמדובר בנושא משותף ומי יכול להכריע הכרעות ביחס לעניינים
המשותפים האלה .אם כך ,הפוליטיקה מתייחסת קודם כול לעצם קיומו של הפוליטי.
היא מתייחסת למה שאנחנו חווים ,מה שאנחנו רואים ,מה שאנחנו יכולים לומר,
מימין :פול מקארת'י )בשיתוף עם דיימון מקארת'י( ,פ י ר ט י ם
מ ה ק ר י ב י י ם ) ק פ י ט ן מ ו ר ג ן ( " ,2001≠2005 ,עולם המים",
כפר ,קופסת עוגה ,פריגטה ,מראה כללי; משמאל :מסיבת
פיראטים ,צילום של פרפורמנס2005 ,
Right: Paul McCarthy (in collaboration with Damon
McCarthy), C ar ibbean Pirates ( C aptain Morgan ) ,
2001-2005, Underwater World, Village, Cakebox, Frigate,
general view © Paul McCarthy, 2005; Left: performance
photograph, Pirate Party, 2005

מה שאנחנו יכולים לומר על מה שאנחנו רואים ,מה שאנחנו יכולים לשפוט ולעשות
מנקודת מבט זו .כלומר ,הייתי אומר שבמובן זה הפוליטיקה היא אסתטית.
יש אסתטיקה של הפוליטיקה ,במובן זה שהפוליטיקה היא תמיד סוג של
מסגור–מחדש ,של הנתון ושל מה שאנחנו תופסים ) .(the perceptibleוזו הסיבה
שבעיני דמוקרטיה היא לא סוג ספציפי של משטר פוליטי .לא .בעיני ,הדמוקרטיה
היא מה שמאפשר את הפוליטיקה .הדמוקרטיה היא לא "הכוח של העם" ,של
הגוף הקולקטיבי ,אלא היא ,במובן מסוים ,הכוח של כל–אחד [...] .אז זו הנקודה
הראשונה שלי.
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אמנות ,פוליטיקה ופופולריות

צורות חדשות של צופה ,של צפייה ,של קריאה באמנות.

בצופה ,אלא בשחקן .האם יש אפשרות ,בסוג התערוכות שאתה

נועדו לסוג מסוים של בתים ,ארמונות וכדומה [...] .מה שמעניין

ביחס לאסתטיקה ≠ עבורי ,אסתטיקה היא לא התיאוריה של

כשחושבים על זה ביחס לאמנות עכשווית ,בעיקר ביחס למוזיאון,

מתאר במרכז פומפידו ,להשיג את שני הדברים ≠ שיהיה צופה,

במונחים של תולדות האמנות ,למשל של תולדות האסתטיקה

] [...האם המוזיאון העכשווי פונה לשתי תפיסות שונות של מושג

אבל שבאותו זמן הצופה יהיה גם שחקן ,מה שבתחילת המאה

סוג של מסגור של מה שנתון ,של מה שניתן לתפיסה ),(sensible

באמנות ,ואני מניח שגם של הספרות שאחרי המהפכה הצרפתית,

"העם" באותו הזמן?

העשרים היה פשוט בלתי אפשרי? שני התפקידים האלה ,של

האמנות או האידיאה של היפה .המשמעות של אסתטיקה היא
קודם כול חלוקה של מה שאנחנו קולטים [...] .חייב להיות איזשהו

אותי הוא היחס בין שתי צורות ההשהיה האלה.
ב.ד.

על מנת שנוכל לומר "זאת אמנות וזאת לא אמנות" .כי זה לגמרי

האם אפשר ,אם כך ,לומר שבמהלך המאה ההיא היה איזה

לא מובן מאליו .המשמעות היא שאולי יש כמה פוליטיקות של

תהליך מצטבר של ייצוג "העם" באמנות? ] [...אני יודע שכתבת

שבו כל אחד יכול להתבונן בציורים ...בוא נחשוב קודם כול

אמנות ,שהן לא הפוליטיקה של האמן [...] .באותו אופן ,הפוליטי

בספר שתורגם לאחרונה לאנגלית תחת השם ה פ ו ל י ט י ק ה

על הציורים הישנים :מה שאנחנו רואים במוזיאון הם ציורים

הרי כולנו מכירים את ביקורת התיאטרון של אפלטון .בתיאטרון,

באמנות הוא לא בזה שהאמנות מעבירה מסרים על מצב העולם

ש ל ה א ס ת ט י ק ה על צילום ספציפי של דויד אוקטביוס היל,

שמייצגים נסיכים ,או את מסתרי הגורל ,או את החיים הבורגניים

הקהל נמצא מול אנשים שמשקרים ,שמציגים בפנינו מראית עין

או מייצגת זהויות חברתיות או אתניות ,אלא בכך שהיא מעבירה

צילום מוכר מאוד של מוכרת דגים מניו–הייבן ,שאתה מדבר עליו

בהולנד וכן הלאה .ויש איזה סוג של שוויון ,כל הציורים האלה

של רגשות ,אבל הם לא מרגישים ,הם לא מרגישים .אז יש איזה

לנו ] [...יחסים מסוימים בין הנראה לבין מה שניתן לומר על

במונחים של ייצוג חוויה יומיומית או רגילה .האם זה הנושא כאן?

כבר לא שייכים לאנשים שמשלמים בעבורם או לאנשים

סוג של מחלה שעוברת מהבמה ] [...אל הקהל .ויש מעין אשמה

הנראה ≠ כלומר ,סוג מסוים של מסגור–מחדש של חלל וזמן,

ייצוג של "העם" במובן הזה?

שמיוצגים בהם; הם שייכים למבט של כולם .אז זאת הנקודה

כפולה של הצופה :ראשית ,משום שהוא מסתכל רק על מראית

שמגדירים דרכים חדשות להיות :יחד או לחוד ,לפני או במרכז,

הראשונה :המוזיאון כסוג של השהיה ,כסוג של שוויון[...] .

בפנים או בחוץ וכו' .לכן הייתי אומר ,קודם כול ,שתמיד יש גם

כל דבר יכול להיכלל בתחום האמנות .כל דבר ניתן לייצוג באותו

ההיגיון השני ,כידוע לנו ,הוא שכיום כל דבר צריך להרוויח כסף,

באותו זמן תפיסה של אנטי–תיאטרון או תיאטרון–נגד[...] :

אסתטיקה של הפוליטיקה וגם פוליטיקה של האסתטיקה.

אופן .אין עוד נושאים אציליים ונושאים נמוכים [...] .מצד אחד,

וגם המוזיאונים צריכים להרוויח כסף .למדינות יש פחות ופחות

המקהלה .המקהלה רוקדת ושרה כולה ביחד ,בלי פסיביות ובלי

דויד אוקטביוס היל ניסה לעשות אמנות באמצעות יצירת צילומים

כסף ,וכך יש לחץ על מוזיאונים ומוסדות אמנות" :אתם צריכים

מראית עין ≠ רק הג'סטות של הקולקטיביות .ומה שמעניין הוא

אחרי שהתייחסנו לאסתטיקה ,בוא נעבור לדמוקרטיה[...] ,

כתמונות ,או צילומים כציורים ,אבל זה לא מה שהיה אמנותי

להרוויח כסף ,אז אתם חייבים להיות פופולריים!" ≠ וזו תפיסה

האופן שבו האוונגרד המודרני מאוד פתוח ,למעשה ,לפרדיגמה

ההגדרה שלך לדמוקרטיה כפי שאתה מבין אותה .אני חושב

בהם .האמנות היתה בדיוק במתן דימוי לרגיל ,למה שלפני כן לא

אחרת של "העם" .צריך קהל עצום ,המון אנשים ,ולכן חייבים

הישנה הזאת .הם רצו צופה פעיל [...] .התייחסת לברכט ≠

למשל שסיפור מסוים בהיסטוריה של הפילוסופיה הוא להגיד

היה ראוי לדימוי [...] .הצד השני ,בנוסף לזה שהאמנות יכולה

להמציא דברים שמושכים אנשים לבוא .אפשר לראות את זה,

התיאטרון החדש שלו היה אמור להיות מקום שבו יש סוג של

שהיחסים בין אסתטיקה ודמוקרטיה נחשבו במובן של שיתוף,

לייצג כל דבר ,הוא שהאמנות יכולה לפנות לכל אחד .אני חושב

למשל ,בפריס ,בצורות אמנות מסוימות ,במיצבים שמשחקים על

חוויה קולקטיבית .או ארטו ...התיאטרון שלו אמור להיות מקום

במובן קומונלי ,משהו שמאחד תרבות או חברה ,יחד .האסתטיקה

שהיחס בין אמנות ודמוקרטיה קשור באופן הדוק לנקודה הזאת.

המשמעות הכפולה הזאת .וכך יש תערוכות ] [...כמו התערוכה

שבו הצופים מוקפים בתיאטרון חי .אז יש תפיסה מאוד חזקה

נחשבה במונחים של ייצוג .ואני שואל ,ספציפית ,למה אסתטיקה

לא רק ש"העם" נמצא בספר ,אלא שכל אחד יכול לקנות אותו,

מ ֵעבֶר לספקטקל" 2.זו היתה אמורה להיות אמנות
בפומפידו " ֵ

שלפיה המשמעות של להיות פעיל פוליטית היא ,באמנות ,לעבור

ודמוקרטיה עכשיו ,למה החיבור בין המושגים האלה בוער לך

לקרוא אותו ולהפוך אותו לשלו[...] .

ביקורתית ,צורות של פארודיה ,צורות של ביזוי .היו בה הרבה

מהמקום של הצופה למקום של השחקן ,ויש בגישה הזאת משהו

או.קיי .אני מניח אם כן שהשאלה הבאה שלי היא אם אנחנו

עבודות ,היתה העבודה של מאוריציו קאטלאן שנראתה כמו

מאוד סמכותי [...] .אבל המשמעות של תפיסה דמוקרטית של

מדברים על תולדות של אמנות מסוימת ,כזאת שפונה לכל אחד,

כדורגל–שולחן ,והעבודה של צ'רלס ריי שנראתה כמו קרוסלה,

האמנות וגם של פרדיגמה דמוקרטית של התיאטרון היא שלא

מה שטיירי דה–דוב כינה "מה שלא יהיה"[...] .n'importe quoi ,

והרבה שכפולים של מנגה ,אמנות מסחרית ,והיה אפשר לשמוע

חייבים להפוך לשחקנים .כי במובן מסוים ,אתה תמיד משחק

היא שני דברים :אפשר להשתמש במושג במובן כללי מאוד ,אבל

אני רוצה להתחיל לחשוב על תפיסה קצת אחרת של "העם",

מעין מוזיקת דיסקו שהיתה אמורה להיות קצת מותקת ,להפוך

והצופה הוא לא סתם אידיוט שרק מסתכל ...לא! הצופה גם פועל

באותו הזמן האסתטיקה גם מגדירה סוג מסוים של משטר נראות

שמוכלת לדעתי במושג "פופולריות" .באיזה מובן ניתן להבחין בין

לפארודיה [...] .אז התערוכה היתה ביקורתית [...] ,כלומר ,היא

כל הזמן :הוא מתבונן ,הוא שופט ,הוא בוחר ,הוא ממציא את

עכשיו ,בין אם ביחס למקום שאתה נמצא בו בפילוסופיה שלך ,או
באופן רחב יותר ,ביחס לאמנות העכשווית?
ז'.ר .נראה לי שאתה מתקדם מהר מדי .אתה צריך לחשוב שאסתטיקה

ב.ד.

באמנות .ומה שנמצא בלב משטר האמנות הזה הוא ,הייתי אומר,

מה שאתה מתאר לבין הרעיון הפשוט של שוק ,שוק שבו לכאורה

פנתה למשהו כמו אנשים פוליטיים ,לכוח של כל–אחד ,אבל

ההצגה של עצמו ,בדיוק כמו שהוא יוצר את הספר שלו וכו' .אני

סוג מסוים של מרחק ,חוויה של השהיה .אז מה המשמעות של

לכל אחד יש גישה לעבודה? ][...

באותו הזמן היא היתה אמורה לפנות לסוג מסוים של אנשים,

חושב שזה אותו דבר כאן ב– .Friezeאפשר להגיד" :זאת דיקטטורה

מה שמכונה "הקהל הרחב" ,והקהל הרחב אמור לאהוב דבר

של השוק" ,וזה נכון במובן מסוים ,אבל באותו הזמן אתה נכנס

וזה אמנם נאמר לעתים קרובות ,שלדמוקרטיה ולקפיטליזם יש

אחד :ליהנות .ליהנות .לא להשתעמם .וכך היה שם איזה סוג של

ובוחר רק הצבת וידיאו אחת או שתיים ,ציור אחד או שניים,

החינוך ...כוחות רבים .וממש מתחת לכל הכוחות האלה ,יש

בדיוק את אותו ההיגיון :אם כל אחד יכול לשמש כנושא לספר

ארגומנטציה כפולה .היתה רדיקליות פוליטית ,ובאותו הזמן הגיעו

סוג מוזר של כוח :הכוח של כל–אחד ,הכוח של אלה שאין להם

ואם כל אחד יכול להתבונן בספר ,אם הוא זמין לכולם [...] ,זה

אנשים ,בעיקר צעירים מהפרוורים ≠ לפחות בפריס ,הצעירים

שום יכולת מיוחדת .ביחס לאסתטיקה ,יש משהו חשוב ביותר

בדיוק כמו שהכול נהפך למוצר ולכל דבר יכול להיות מחיר,

מהפרוורים זה עניין גדול ,אתה יודע .וגם ילדים הגיעו ,כי זה כיף.

במונחים של צפייה ,הקבלה נוספת שיכולה להיות היא הביקורת

לדעתי בלידה מחדש של מושג האסתטיקה בתקופה המודרנית.

ואין שום הבחנות מוחלטות .במאה ה– 19קרו שני התהליכים

זה היה סוג של משחק כפול ,מעין "עם כפול" ,וזה נראה לי מעניין.

על הדמוקרטיה בת–זמננו ,שהאזרח בה הפך לצופה בלבד .אז האם

הייתי אומר שגם זו היתה מעין חוויה של השהיה ,שקרתה בדיוק

במקביל [...] .היתה ההתקה של גבולות האמנות ,הזמינוּת לכול,

האם יש קשר בין זה לבין מה שדיברת עליו במקום אחר ,לא ביחס

ניתן ליצור אנלוגיה בין האזרח לבין הצופה ,שכפי שציינת הוא לא

בתקופת המהפכה הצרפתית .כלומר ,באותו זמן שעלה רעיון

והיה כמובן השוק [...] .כמובן שעבודות אמנות נכנסות להיגיון

להיסטוריה של האמנות אלא דווקא של התיאטרון ≠ תפיסה

אידיוט ,שהוא במובן מסוים משתתף ואולי צופה ביקורתי ≠ האם

הדמוקרטיה ,כוח העם ,הופיעה גם האסתטיקה כמבט חדש ,שבו

של השוק ,אבל באותו הזמן ,כמו שאנחנו יודעים ,ההיגיון של

שלילית מסוימת של הצופה? אני חושב שהדוגמאות שנתת היו

אותו הדבר תקף ביחס לדמוקרטיה ולאסתטיקה? ][...

תמונות ופסלים הם כבר לא ייצוגים של אנשים חשובים ,כבר לא

הזמינוּת הוא גם היגיון שעוזר ליצור צורות אמנות חדשות וגם

קאנוניות ,ברכט וארטו ,התפיסה שתיאטרון האוונגרד לא מעוניין

דמוקרטיה? המשמעות היא שבנקודה מסוימת יש מעין השהיה
של הכוח .בחברה ,יש צורות גדולות של כוח :כוח ההון ,כוח
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ז'.ר .כן ,הייתי אומר שיש את ההיגיון המקורי של המוזיאון ,כמקום

ז'.ר .לדעתי זה לא רק עניין של ייצוג [...] .יש כמובן את הרגע הזה ,שבו

שחקן וצופה ,מנוגדים.
ז'.ר .נראה לי שזה עניין מאוד ישן ,עוד מתקופת אפלטון ,למעשה .כי

עין ,ושנית ,כי הוא פסיבי .מה שמעניין הוא שאפלטון תיאר

][...
ב.ד.

ב.ד.
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ז'.ר .יש תפיסות שונות של משמעות השוק עצמו [...] .אפשר להגיד,

ב.ד.

ואתה עושה את התערוכה שלך עצמך.
ב.ד.

אבל אם תמשיך הלאה עם האנלוגיה בין אמנות ודמוקרטיה,

ז'.ר .טוב ,הנושא כאן הוא הזיהוי הגדל בין דמוקרטיה וקוצנזוס ,בין
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ב.ד.

פול מקארת'י , S h e M a n , 2004 ,טכניקה מעורבת 170 x 121.5 x 243 ,ס"מ
Paul McCarthy, She Man , 2004, mixed media, 170 x121.5 x 243 cm, courtesy Haus der Kunst, Munich, photo: Wilfried Petzi
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דמוקרטיה וסוג של הסכמה כללית .אנחנו מצביעים ,ויש כמה

עכשיו אולי יש לה יותר נראות( ≠ למה? אנחנו לא צריכים שיספרו

אנשים שיודעים איך לשלוט בדברים ,עם מומחים וכו' .וזו מין

לנו איך העולם שלנו נראה ,כי אנחנו יכולים לראות .כולנו יכולים

דגנרציה של הדמוקרטיה ,מעין דמוקרטיה מזויפת .העניין בה

לראות אותו ,והעולם שלנו מסוגל לעשות פארודיה של עצמו

הוא לא בדיוק אם להיות שחקן או צופה ,כי אתה יכול להיות

בעצמו ,ליצור את אופני הביזוי שלו .זאת בעיה ,וכמובן שלא קל

שחקן ,אתה יכול להיות מאוד אקטיבי ,אבל אקטיבי במובן של

למצוא לה פתרון .הזכרת את הזיכרון והארכיון ,אז יש טרנד כזה,

הקונצנזוס [...] .וזאת בדיוק הנקודה לגבי צורות האמנות שרוצות

להגיד "בואו נעזוב את היומרה להיות היפר–ביקורתיים ורק ננסה

להיות אקטיביות ,שרוצות להיות פוליטיות וחושבות שהמשמעות

לאסוף אלמנטים של מובָנות בעולם" ,ואז יש את כל הפוליטיקה

של להיות פוליטי היא להיות אקטיבי .אני חושב על צורות

של הארכיון והזיכרון .היו תערוכות שניסו לאסוף ולחבר את

מסוימות של "אסתטיקה התייחסותית" ).(relational aesthetics

כל הפרגמנטים של העולם שלנו או לתת לנו תחושה חדשה של

אני לא רוצה להאשים ,אבל יש באסתטיקה ההתייחסותית סוג

קהילה [...] .וכך יש הרבה תערוכות שנראות )כמובן עם אמצעים

של שיח ופרקטיקה שאומרים" :או ,עכשיו אנחנו צריכים לתקן

כמו מיצב ,וידיאו וכו'( כמו התערוכה "משפחת האדם" שאדוארד
3

את הקשר החברתי ,ליצור סוגים חדשים של יחסים ,כשאנחנו

סטייכן עשה אחרי המלחמה .היתה תערוכה בפריס ,למשל,

מתחילים ממצבי מיקרו" וכו' ≠ וחושבים שזאת אקטיביות .זה גם

לכבוד חגיגות המאה החדשה ,שחגגה גם את המאה הקודמת.

מתייחס לפרקטיקת הקונצנזוס ,כי גם בה יש סוג של אובססיה

] [...כל הניסיונות האלה אולי מעניינים .אבל אחת הבעיות היא

ביחס להשתתפות וקירבה וכדומה .אבל העניין הוא לא אם להיות

שאין שם פוליטיקת–על ,אין תפיסה של הפוליטי .יש הרבה

אקטיבי או פסיבי ,אלא איך אנחנו עושים מסגור–מחדש לעולם

התקות קטנות ,הייתי אומר ,בין צורות ,מודוסים של קיום או

שבו אנחנו אקטיביים או פסיביים.

משטרים בעלי "שוויון–ערך" חושי ≠ לוקחים משהו מפה ושמים

אם אנחנו מתחילים ,אם כך ,לחשוב על זה ≠ כי נראה שזה לב

אותו שם; אין בזה שום קסם .העניין הוא לא רק לקחת את החוץ

העניין ≠ לחשוב על מה שאפשר לכנות "אמנות פוליטית" ,אמנות

ולשים אותו בפנים ,כמו שעושים לעתים קרובות ,לא ,אלא לנסות

ששואפת או מתיימרת להיות פוליטית ...אם סוג הקונצנזוס הזה

לשנות את התפיסה שלנו ביחס לצורות מסוימות של המציאות

הוא לא מה שאנחנו רוצים לכנות פוליטי [...] ,מה האופציות

הקיימת .אני חושב על צורות של אמנות כמו שעושים קבוצת

האחרות ,במונחי היחסים בין אסתטיקה ופוליטיקה? האם

אטלס וואליד ראאד מלבנון ,שיוצרים ארכיון פיקטיבי שהוא גם

אצדק אם אומר שחלק מהאופציות קשורות דווקא לצורות

אמצעי להראות לנו את לבנון ואת ארצות הסבל האלה ≠ צורות

ספקטקולריות? לפארודיה ,למשל? לפרזנטציה של הזיכרון,

שבהן יש אפשרות גם לשחק וגם להיות במרחק מהחוויה[...] .

הארכיון וכו'?

אני חושב למשל על סרטים כמו אלה של פדרו קוסטאס ,על אנשי

ז'.ר .כן ,אני חושב שהבעיה היא בנפילה של מה שהיה הפרדיגמה של

שוליים ומכורים לסמים בפרוורים של ליסבון ,שיש בהם ,הייתי

אמנות ביקורתית [...] ,אמנות שרואה את עצמה כמעלה שאלות,

אומר ,ניסיון כזה :גם להעיד על המצב ,אבל גם להצביע על זה

אמנות שעשויה מאלמנטים הטרוגניים כדי לחשוף את הסתירות

שיש בכוחנו להביא את עצמנו למצב שבו נהיה מסוגלים להמציא

בעולם החברתי ,הפוליטי וכו' .וכמובן שבאותו הזמן )זה לא ממש

צורות חדשות של שיח ,צורות של שוויון ביחס למה שקורה להם.

נכון עכשיו( לא היתה ממש פרדיגמת–על של אמנות פוליטית.

יש רק מעט דוגמאות כאלה ,אבל אני חושב שיש משהו מטעה

אז היתה ,למשל ,פארודיה [...] .דיברתי ,למשל על המיצבים של

בעצם הרעיון של תיעוד ,או ברעיון של אובייקטיביות .בצרפת,

פול מקארת'י [...] .מרתק אותי האופן שבו פארודיה כשלעצמה

למשל ,יש עניין רב באמנות דוקומנטרית ,צילום אובייקטיבי,

אמורה להיות חתרנית .מרתק אותי האופן שבו התערוכות שלנו

כמו אוגוסט סאנדר [...] ,וזו אמורה להיות התייחסות חיובית,

מלאות בדמויות האלה ≠ גמדים ,דובי משחק ,אייקונים של

כי זה כבר לא היפר–אקטיביזם ,אלא סוג של מבט קריר בעולם.

אנשים ,אייקונים מסחריים ,אייקונים של דמויות מצוירות וכו'.

או.קיי ,.אבל מה המשמעות של זה בדיוק עכשיו? העניין הוא

ההפצה הזאת ,האוכלוסייה הזאת של אייקונים אמורה ,מכיוון

לא להיות אובייקטיבי ,אלא דווקא לנסות ולהכניס התקה קטנה

שהיא נעשית במוזיאון או מכיוון שהיא בגדלים מונומנטליים,

באובייקטיבי.

לקבל אופי של התגלות" :בואו נסתכל על מהו העולם שלנו".
אבל הבעיה האמיתית היא )אני לא חושב שזו בעיה חדשה ,אבל

ב.ד.

] [...אולי באופן בסיסי ההבדל בין האמנות שאתה מתאר עכשיו,
אמנות ארכיונית או שפועלת כעזר לזיכרון ,לבין "משפחת האדם"
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הוא ש"משפחת האדם" זה לא פרויקט מלנכולי ,אלא אופטימי

ניטשיאני ופסבדו–דלזי [...] .היו שם מיצבים גדולים .למשל ,היתה

ומכיל ,בזמן שאתה מזהה למעשה קו מלנכולי ,כמעט דכאוני,

הצבה גדולה של ג'ייסון רודס ופול מקארת'י ,שאמרה באופן בסיסי,

דווקא בזה שהארכיון נכשל ,נכשל בייצוג מקיף...

"אנחנו עושים זבל ,אשפה ,חרא וכו'" ,בתצוגה מונומנטלית .זאת

ז'.ר .השימוש הזה בארכיון הוא לא רק מלנכולי .בוא נחשוב למשל

ב.ד.

ביקורת רדיקלית ] [...של הצריכה הקפיטליסטית ,ובאותו זמן זה

על שתי סדרות צילומים חדשות של הנס–פטר פלדמן .הוא עשה

היה אמור להיות אישוש של ויטאליות [...] ,שדיוניסוס הוא הכוח

סדרת צילומים ] [...בשם "מאה שנה" ,שהיו בה צילומי אנשים

שיחדור מבעד לספקטקל ולחרא הבורגני וכו' .אני גם זוכר שהיתה

מאחד עד מאה ,מגיל שנה עד גיל מאה ,וזה היה כמו להתבונן

מעין בטן עצומה ,הצבה גדולה של וים דלווי בברלין ,שבה ראינו

ב"משפחת ;"...הסדרה שלו "המתים" היתה על התקופה של "סיעת

כמובן מין מכונה מפלצתית בולעת ,בולעת ולועסת ומפרישה את

הצבא האדום" ,ה– ,RAFבגרמניה [...] .בתערוכה הוצגו צילומים

הכול .אבל לדעתי סוג כזה של הצבה הוא חלק מהמכונה עצמה.

של הפעילים הפוליטיים ,המתים כמובן ,ושל השוטרים המתים,

העניין הוא לא להראות לנו את שלטון הספקטקל .זה לא העניין.

כולם ,כל האנשים שמתו באקראי במקרה הזה .הייתי אומר שזה

העניין הוא לנסות ליצור סוגים חדשים של מבט .וכמובן שיש

לא היה כל כך מלנכולי אלא יותר מסקרן .זאת דרך להגיד :טוב,

את המורכבות שתיארת בין מה שאמור לבקר את הספקטקל לבין

פעם היתה פוליטיקה ,ועכשיו אני רק מראה לכם את הצילומים

הצורה הזאת של היפר–ספקטקולריזציה ,שאמורה לתת לצופה

האלה ולא לוקח שום אחריות...

תחושה חדשה שהוא סוכן ,אבל לא עושה את זה.

זה נראה כמו רגע טוב לפתוח את הדיון ל"עם"[...] .

שאלה מהקהל עד כמה שאני מבין ,אתה לא באמת מדבר על אמנות;
אתה מדבר על תפיסה של אסתטיקה ] [...שהיא סוג של מודעות

שאלה מהקהל הזכרת את התערוכה "מעבר לספקטקל" ] [...ואת קאטלאן
ומקארת'י .למיטב הבנתי ,האמנים האלה הם הכי ספקטקולרים,

שיוצרת אפשרות לביקורתיות ,או באופן מסוים לפוליטיות .אז

וכשזה מגיע לשוק האמנות ,העבודות שלהם זוכות למחירים

השאלה שלי היא ] [...איפה האפשרות לפעולה? ] [...מה שאני

ספקטקולריים [...] .בעיני ,הם "מעבר לספקטקל" רק במובן זה שהם

לא מבין מדבריך הוא איפה אתה רואה מקום לפעול ,לחבר

מעין  ,Uberspektakelשהם בעצם "הספקטקל של הספקטקל".

בין פוליטיקה ואסתטיקה? איפה השדה שבו אפשר לקיים את

אתה התייחסת לתערוכה ולעבודות שלהם כאילו הם מבקרים את

הדמוקרטיה? כי יש בזה צורך ,אתה יודע ,כשאתה מסתכל על

הספקטקל [...] ,בזמן שלי נראה שהם מייצגים את המהות שלו.

המדינות החדשות באירופה ,או באיחוד האירופי ,ואתה רואה

ז'.ר .כן ,אני מסכים איתך .לא הבעתי שיפוט על הערך של העבודות
האלה ,אלא ניסיתי להצביע ] [...על זה שיש משהו משונה
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שזה לא מתפקד[...] .
ז'.ר.

טוב ,אני לא טוב בזה ואני לא אוהב ליצור פרוגרמות חדשות.

במושג הצופה .כי משתמשים בו כיום באופן שאין לו שום קשר

] [...אני חושב שהנקודה המרכזית היא לא בדיוק על אמנות,

לחשיבה של גי דבור .החשיבה של דבור לא היתה על ספקטקל

היא על פוליטיקה .כוונתי היא שיש חוסר עצום בוויטאליות

במונחים של אנשים ,אנשים פועלים וכו' .לא! אלא הספקטקל

דמוקרטית ,בוויכוח ופעולה דמוקרטיים .וזאת הסיבה שלעתים

במובן זה שהעולם הורחק מאיתנו .אז הנושא היה ניכוס של עולם

קרובות נושאים פוליטיים נכרכים בעולם האמנות ...אפשר לראות

שלפעמים נגנב על ידי האויב ...אבל נכון שהיום הספקטקל מזוהה

בתערוכות הצעות פוליטיות ,או דיווחים על הצעות פוליטיות

עם הטלוויזיה ,עם המציאות הטלוויזיונית ≠ תוכניות ריאליטי,

ועל פעולות פוליטיות ודיונים פוליטיים וכן הלאה .ונכון שיש בזה

בידור וכו' .ויש מין תפיסה כזו שחייבים לבקר את זה [...] .והשאלה

משהו מסוכן ,כי האמנות מקבלת מעין פונקציה של תחליף בגלל

הזמן יש גם סכנה בעצם הרעיון שהאמנות תהפוך לפוליטית,

הראשונה היא למה בדיוק? הרי הכול כבר נאמר על בידור

המחסור בפוליטיקה .ובמובן מסוים ,זה דבר טוב .כי לעתים קרובות

שיחשבו עליה במונחים של יציאה החוצה מהמוזיאון ≠

אי אפשר להגיד שיש משהו פוליטי באופן שבו אנחנו מסתכלים

ותוכניות טלוויזיה וכו' ...אבל יש תפיסה כזאת שצריך לבקר את

יש מקומות ≠ כמו המקום הזה ,כמו מוסדות אמנות ≠ שבהם

דבר שלפעמים מוכיח את עצמו כמופרך .כי בהרבה תערוכות

בצילומים ובדיווחים האלה [...] ,אז הרעיון שהאמנות יכולה

זה ולהראות מה בעצם זה אומר ,ולשם כך חייבים ליצור צורות

אנחנו יכולים ,בפשטות ,ללמוד דברים [...] .רוב האינפורמציה

יש דיווחים שנעשו לשם מטרה פוליטית מסוימת ,עם ערבוב,

לעשות פוליטיקה מסתבר כמופרך [...] .אין לי פתרון אמיתי למה

של היפר–ספקטקל .ונכון שמבחינה מסוימת המיצבים האלה הם

שאנחנו מקבלים על העולם לא מגיעה אלינו רק דרך העיתון

הייתי אומר ,בין פרובוקציה פוליטית ופרובוקציה אמנותית .אני

אמנים אמורים לעשות .הכי חשוב בעיני זה שאמנים צריכים

ג'ייסון רודס ,ה ח ת ו ל ה ש ח ו ר  . . .ו ס ד נ ת ה א ל י ל ה פ א ג א נ י  ,מראה הצבה2005 ,
Jason Rhoades, The Black Pu ssy… and the Pagan Idol Workshop, 2005, installation view, courtesy of the artist and Hauser & Wirth Zurich London,
photo: Garry Hunter

באותו מבט כמו על סרט ,ויש כאן יחס מוזר בין הפנים והחוץ;

צורות של היפר–ספקטקל ,והם משחקים במשחק הנראות הכפול

או דרך הטלוויזיה ,אלא גם דרך תערוכות .הרבה פעמים אנחנו

חושב ,למשל ,על פעולות שעשה סנטיאגו סיירה [...] .למשל,

לעשות מה שהם חושבים שהם צריכים לעשות .נראה לי שיש

הזה .היתה גם ≠ אני מצטער שאני מדבר על תערוכות בפריס,

יודעים מה קורה בארצות שונות ,מה קורה בתוך הארץ ,דרך

לשלם למהגרים מרוקאים כדי שיחפרו לעצמם קברים ,וזה אמור

אולי הגזמה ...הייתי אומר ,הגזמה ביחס לסופיות של האמנות,

אבל זה מה שיש לי בראש ≠ בשנה שעברה היתה תערוכה מאוד

סדרות צילומים ,דרך מיצבים ,מיצבי וידיאו במוזיאונים ,וכו' .אז

להיות מסר על המציאות של הניצול כיום .טוב ,אז אנחנו רואים

ביחס לרעיון שהסוג הזה של מופע ,של הצגה ,אמור להיות בעל

לא נעימה בפריס שנקראה " ,"Dionysiacעם שיח מכוער ,פסבדו–

אני חושב שזה דבר טוב שיש אמנים שעושים את זה ,אבל באותו

את זה על הקיר בחלל אמנות ,במוזיאון [....] ,ומסתכלים על זה

אפקט מיידי ,ליצור שבר מיידי .אבל זה לא עושה את זה [...] .מה

סטודיו  / 163דצמבר  ≠ 2005ינואר 2006

סטודיו  / 163דצמבר  ≠ 2005ינואר 2006

41

אמנות ,פוליטיקה ופופולריות

אמנות ,פוליטיקה ופופולריות

הרבה דימויים שונים של העולם .אבל באופן בסיסי ,האמנות לא
יכולה לפצות על המחסור בפוליטיקה או על המחסור בקולקטיב
פוליטי אקטיבי.
ב.ד.

זאת נשמעת הצהרה שטוב לסיים בה .אבל אולי עוד שאלה קצרה
לפני שנסיים...

שאלה מהקהל לפי ההגדרה הספציפית שלך לאסתטיקה ולפוליטיקה
וליחס הברור ביניהם ,האם המשמעות היא שכל שיפוט אסתטי
הוא תמיד כבר פוליטי ,וכך כל שיפוט הוא ביסודו פוליטי?
ז'.ר .לא ,אני לא מתכוון לומר שכל שיפוט אסתטי הוא שיפוט פוליטי,
אלא שאסתטיקה ופוליטיקה מתייחסים לאותו הדבר ≠ כלומר
לחלוקה של הנתפס ,לסכימות התפיסה שלנו ,המסגרת שלנו,
הבימוי של הסיטואציה ,ההבנה שלה ,התיחום שלנו לחלל ולזמן,
לאופני היות יחד ,למצבים כמו להיות כאן או שם ,באמצע או
לפני ...אני חושב שזה הנושא של האמנות ,האסתטיקה .ובמובן
הזה ,אמרתי שיש פוליטיקה של האסתטיקה אבל גם אסתטיקה
של הפוליטיקה [...] .זה לא אותו הדבר ,אבל יש מעין יחס גומלין
ביניהן .יש "וירטואליות" פוליטית במבט האסתטי ויש "וירטואליות"
למעלה :פול מקארת'י )בשיתוף עם דיימון מקארת'י( ,פ י ר ט י ם
מ ה ק ר י ב י י ם ) ק פ י ט ן מ ו ר ג ן ( " ,2001≠2005 ,עולם המים" ,כפר ,קופסת
עוגה ,פריגטה ,מראה כללי; בעמוד ממול :צ י ו ר פ י ר א ט ג ד ו ל 2001 ,
Top: Paul McCarthy (in collaboration with Damon
McCarthy), C ar ibbean Pirates (C aptain Morgan),
2001-2005, Underwater World, Village, Cakebox, Frigate, general
view © Paul McCarthy, 2005; Opposite page: P i r a t e D r a w i n g
L a r g e , 2001 © Paul McCarthy, 2005

אסתטית בשיפוט הפוליטי ,אבל כמובן שזה לא אומר שאם יש לך
שיפוט ביחס לציור ,סרט ,מיצב ,זה כבר שיפוט פוליטי ומודעות
פוליטית.
מאנגלית :עינת עדי
"Art, Politics and Popularity: Jacques Rancière and Brian Dillon in

Conversation", "Frieze Talks", October 2005, Frieze Art Fair,
שמעניין אותי ,כצופה ,זה כשההצעות של אמנים לא מביאות

www.friezeartfair.com/talks

רק אינפורמציה אלא גם התקות בתפיסה ,ואולי גם תורמות לסוג
של רגישות פוליטית; סוג של מארג ,חוויה משותפת .כי באופן

1

בסיסי ,האמנות היא על יצירה של מעין משמעות משותפת .אבל
משמעות משותפת היא הרי בדיוק לא משותפת ,לא "מה שכולם
משתתפים בו" ,לא "דעת הקהל" .אנחנו יוצרים ,אמנים יוצרים
ולפעמים פילוסופים רוצים ליצור ומבקרים רוצים ליצור ,צורות

2

של קהילות קטנות שבהן מנסים אופני תפיסה חדשים .וזה אולי
לא הרבה ,אבל זה נראה לי חשוב .למה זה חשוב? כי המשמעות
של קונצנזוס היא לא רק הסכמה כללית ,אלא גם שהמציאות
נתונה ושאי אפשר לדון במה שנתון .ומה שחשוב כאן ,הייתי
אומר ,הוא לעשות מִסגור–מחדש .למסגר מחדש את הנתון ולבנות
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Jacques Rancière, L e Par tage du s ensible. E sthétique et
politique, Paris, La Fabrique, 2000 (English translation: The Politics
of Aesthetics : The D i str ibution of the S ensible, Continuum
International Publishing, 2004).
" ,"Au-delà du spectacleתערוכה שאצר פיליפ ורן ) (Vergneב– 2001והוצגה
לראשונה במרכז לאמנות ווקר ,מיניאפוליס ,תחת השם "Let's Entertain: Life's
."Guilty Pleasures
תערוכה שהוצגה ב– 1955במוזיאון לאמנות מודרנית ,ניו–יורק ,ולאחר מכן נדדה
בעולם במשך שנים .כ– 500צילומים מתרבויות שונות סודרו תימטית סביב
נושאים שנתפסו כרלוונטיים לכל אדם ,באופן שהדגיש את המשותף ל"משפחת
האדם" ≠ בהתאם לשאיפות ההומניסטיות שלאחר מלחמת העולם השנייה .גם
ספר הצילומים שפורסם בעקבות התערוכה זכה לפופולריות עצומה.
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אמנות כהימנעות
על הכנס "אוצרות עכשווית ≠ היבטים אפיסטמיים ,פוליטיים ואסתטיים"
באוניברסיטת תל–אביב ,דצמבר 2005
חיים דעואל לוסקי

הכנס "אוצרות עכשווית ≠ היבטים אפיסטמיים ,פוליטיים ואסתטיים",

אבל פרויקטים אוצרותיים כאלה הם בשום אופן לא איקונופיליים; הם

השימוש באמנות ככלי נשק בידיו של הקורבן כנגד התוקף )במקום שבו

של המאה ה– .19אירית רוגוב הציגה אפשרות של אמנות ִריגוּל ִית ,אמנות

גם אם הדבר לא נאמר במפורש ,ביקש לדבר על מצב חירום ולהאיר

לא מכוונים להאדרת הערך האוטונומי של האמנות" )מתוך ההרצאה

האמנות נחלצת מהעיסוק ביפה ,היא מוותרת על עמדתה כאוטונומית

שנעה על קווי המגוז של החברתי ,האורבני והפוליטי ,שמייצרת נקודת

את חולשתה ואת חוזקה של האמנות .הדוברים השונים ,לפחות בחלק

של גרויס בכנס" ,האוצר כאיקונוקלסט"(

התל–אביבי של הכנס ,ייחסו לאמנות תפקיד :להצביע על הזוועה
האנושית ,על הזוועה של החברתי והפוליטי בעידן הפוסטמודרני .השיח

עניין זה פועל ,על פי גרויס ,כחרב פיפיות מרתקת .מצד אחד ,האוצר

החוויה האסתטית .רוגוב ,שתאצור ביוני תערוכה גדולה של קוטלוג

להציב גבולות ולפרוע אותם כאחד ,לייצר בשדה הפוליטי אמת ≠ גם

אטאמאן במוזיאון הרצליה ,אינה מתנכרת לעובדה שהיא שותפה לעשייה

היה חרישי וההרצאות מעודנות ,אבל זה היה רק סוג של אסטרטגיה.

"עבודת אמנות" )המוזיאון ,הגלריה( ,אך מצד שני הוא פועל כמשבש של

של מי שהוא מוכפף וחסר זהות ,מי שנשללה ממנו הזכות להיות ולחיות

לא פחות מהאמנים עצמם ושקווי הגבול נמחקים בכל פעולה עוד ועוד.

הזוועה הנוכחת מדי יום על מסכי הטלוויזיה והעיתונות דורשת מהאמנות

אותו הדבר .התערוכה " "Utopia Stationשאצרו מולי נסביט ,הנס–אולריך

כאזרח ≠ ומכאן ,חשיבותה האחרת והחדשה של האמנות כמלמדת

המקום הזה תואר על ידה כחזרה לפעולה שהיא לא התנגדות בתוך

להיות חלק מה"פוליטי" ואינה מאפשרת עמדת מוצא אתית שונה ,למשל

אובריסט וריקריט טיראוואניז'ה בביאנלה בוונציה  2003היא לדבריו

כללים וגבולות ,כמארגנת את הטקסט )המציאות( ,כקובעת את גבולותיו

צמדים דיאלקטיים ≠ כובש–נכבש ,מכפיף–מוכפף ,עליון–תחתון ≠

כזו שמתעלמת לחלוטין מתנאי השוק .לכאורה ,עמדה זו היתה קשורה

דוגמה טובה לשיבוש ,שכן "היא היתה איקונוקלסטית מאחר שהשתמשה

וכמופקדת על משמעותו ומובניו .האוצר מעצים את התמונה באמצעות

לעמדת האמן כיוצר וכמקור ,והנה היא מופיעה מחדש דווקא כשהאמן

בעבודות אמנות כאילוסרטציות ,כדוקומנטים של החיפוש אחר אוטופיה

התיאוריה והמבע האירוני שמחלץ מהאיקונופיליה ,מהשגבת או

מוסכמת .גם הביאנלה האחרונה באיסטנבול שהתקיימה בספטמבר 2005

איננו מתפקד עוד כ"מקור" הבלעדי של היצירה אלא כאפקט ≠ כמלווה,

חברתית ,מבלי להדגיש את הערך האוטונומי שלהן" .לדבריו ,אוצרים

האדרת האמנות כאוטונומית ,את הפצע ,לעבר הדגשה )באטאיינית(

)שבה הציגו ,בין השאר ,הישראלים יעל ברתנא ,יוחאי אברהמי ,מיכאל

מגיב ,מבקר ,מעיר ולעתים אפילו כמשתתף–מניע באירוע; לא רק שהאמן

תמיד התעללו בדימויים התעללות כפולה" :מצד

של השותפות באירוע ההרס :הן הצופה ,הן האמן והן האוצר מתגלים

בלום ,סמדר דרייפוס ,ירון לשם ,אחלאם שיבלי( ,אותה הציג ברהיטות

ויתר על עמדת המחבר ,אלא הוא עוסק ישירות במדיה ,באירועים ,מניע

אחד ,הדימויים במוזיאון עוברים אסתטיזציה ונהפכים לאמנות,

כשותפים בעינוי שמראה התמונה שאזואלי קראה תוך קישור העינוי

אחד מאוצריה ,וואסיף קורטון ,הנכיחה היטב את המבע האירוני,

אותם ומונע על ידם 1.ומכאן ,לטענה שפותחה בהרחבה בהרצאתו של

ומצד שני הם מוּרדים לדרגת אילוסטרציות של תולדות האמנות וכך

למרחב הפוליטי ,שבו דווקא נתינת ביטוי חזותי לעליונות הברורה

להבדיל מהתנגדות גלויה ,שבאמצעותו מבקשים אמנים ואוצרים לערער

בוריס גרויס )שהיה ,יחד עם עדי אופיר ,ממארגני הכנס בתל–אביב( ,לפיה

מנושלים מהסטטוס האמנותי שלהם ] [...אבל עבודות אמנות זוכות

של הקולוניאליסט מאפשרת אקט פוליטי ,נקודת מפנה היסטורית.

על סדר הדברים הקיים :בקטן ,בהיחבא ,באי מעורבות חמקנית וללא

האוצר והאמן פועלים באותו מרחב ≠ המרחב שבו מתרחשת האיקוניזציה

לנראות רק כתוצאה מהתעללות כפולה זו" .למרות הפער בין התיאוריה

אזולאי משתפת את כולם באירוע והופכת לגורם פועל ביחס לקולות

אפשרות לסיפוק .במקום דיאלקטיקה ,האמנים מציעים מעשה של חזרה

של עבודת האמנות .גרויס דיבר בחלקו של הכנס שהתקיים באוניברסיטת

של גרויס לבין העשייה בשטח ,קשרים שלא הובהרו דיים ,הרי ששורטט

הבוקעים מהייצוג התמונתי :אין כאן אמן ,אין כאן אמנות ,אין כאן תנאי

והשתתפות ,שמבטלים את המרחק האסתטי ומנכיחים רצון להימנע ככל

תל–אביב )חלקו האחר ,שהתקיים בבצלאל בירושלים ,נערך על ידי דנה

המקום שבו האוצר עומד כ"מחבר" אחר ,שפועל מתוך קהילייה חושבת,

תצוגה )שכן התמונה לא הוצגה בסלון אמנות ,בתערוכה או בקטלוג

האפשר ממעורבות ,השפעה או השגבה; במקום השלילה ≠ חיוב; במקום

תנ ָה
אריאלי–הורוביץ( וחיבר את עבודתו של דושאן ,את הרדי–מייד והמִש ָ

ישות מבודלת/מבוטלת שמעמידה את עצמה בתוך האירועים ומולם

ממוסחר( ,אין כאן אספן או מוסד מסמיך; יש מנגנון תרבותי שמעצים

דיאלקטיקה נגטיבית מודרניסטית ≠ מבע מורכב ,מכיר ומשתתף ,עיסוק

שלו ,לאיקונוקלזם המוסלמי של המאה השמינית ,ובכך העמיד נקודת

כאחד.

את הפוטנציאל המהפכני שלו )בעקבות מרקס וגרויס( דווקא כשהוא נע

בתנאי האפשרות של האמנות כמקום אוטונומי אנונימי ,לא משחרר ולא

בעקבות הגורמים הדכאניים ≠ בעקבות ייצוגים שנוצרו על ידי הכובש.

מדכא.

מבט מרתקת ,שאינה נכנעת לנרטיב המודרני המוכר .האמן והאוצר

פועל כממקם של עבודת האמנות במקום שבתוכו היא יכולה להיות

ומשמשת לפתע כמישור של משא ומתן עם העולם(.
מהרצאתה של אזולאי עלתה ההכרה האינסופית בכוחו של הדימוי

מילוט עלומה אפילו עבור עצמה ,שעוצמתה יכולה להיות מועתקת לתוך

עניין זה עלה בבהירות דווקא בהרצאתה של אריאלה אזולאי,

2

בעולם האמנות העכשווי פועלים לדבריו במודוס עבודה דומה ,שמעביר

שהתייחסה לפרקטיקות מוכרות של אוצרות )דיבוב עבודת האמנות(

את העבודה ,במחזור מעגלי ,מהמקום של האדרת האיקונה )עבודת

והחילה אותן על צילומים שלא מוכרים כאמנות )ר' טקסט בגיליון זה(.

מהדוברים ,כמו אריאלה אזולאי ,צבי אפרת ומאירה קובלסקי ,וואסיף

האמנות( למקום של ההרס ,שנוצר שוב כמקום של היפה בתצוגה

אזולאי עסקה בניתוח "יצירות" שנעשו על ידי השב"כ ,צילומים שמציגים

קורטון וקתרין דויד ≠ בפריפריה ,שבה דווקא ההכרח להשתמש באמצעים

האוצרותית במוזיאון ,במדיה או בגלריה .פעולת ההרס ,שבמודרניזם

עינויים ומשמשים את שלטון הכיבוש להפללת פלסטינים שסירבו לשמש

שנלקחו מהמקום מאפשרים ניסוח מחדש של העמדה המרקסיסטית

תנאי האפשרות לעמדה מורכבת זו צמחו ≠ לפחות על פי חלק גדול

אפיינה את האמן והיום שותפים לה האמן והאוצר ,זהה למעשה לפעולה

כמשתפי פעולה .בסופו של דבר ,אזולאי התרכזה דווקא בניתוח צילום

חל ֶק ובתוך .הדרישה המוטעמת של קתרין דויד,
שהאמנות היא תמיד ֶ

של ייצור האיקונה שהיתה במקור התפקיד של האמן ≠ תפקיד שהורחב

"פפרצי" שחדר לתחום המקודש של מיתוס הייצוג הצה"לי .הניתוח

למשל ,לחפש את העכשוויות של המבע ב"קצה העולם" ,היכן שרועמים

ושנוספה לו הפונקציה המתווכת של האוצר ,שנעשה שותף לאמן

האירוני של אזולאי עוסק בתנאים ההיסטוריים והפוליטיים שייצרו את

התותחים ,שיטוטה במחוזות המאבק הפוליטי האלים ,כמו הגדה

בתהליך של פעולה ביקורתית ומנתצת" .בסופו של דבר ,האוצר העצמאי

האירוע ,ועוסק במשולש החיילים הנראים בתמונה כשאחד מהם מצלם

המערבית או בגדד ,רק המחישו עד כמה הרגע הזה הוא מיוחד במינו

עושה כל מה שעושה האמן העכשווי .הוא מסתובב בעולם ומארגן

את חבריו עומדים מעל לגופה של פלסטיני הרוג ,בצלם המתבונן בהם

ורחוק ממיצוי כאינטואיציה שמביאה קולות אחרים או ייצוגים מוכרים

תערוכות שאפשר להשוות אותן למיצבי אמנות ,מכיוון שהן תוצאה

ובצופה ,המתאחדים ברגע הצילום .הדקונסטרוקציה שאזולאי עושה

באופן אחר ,דרך עיני האוצרים ≠ גם אם האוצרים חייבים לנוע על קווי

של פרויקטים ,החלטות ופעולות אוצרותיות .עבודות האמנות שמוצגות

לתמונה מעלה ,מלבד העיון הישיר ביחסי כוח/השפלה ,את השאלה של

ההיקף של התרבות השוקעת שלהם ,שבה הם מציגים את הנעשה מחוץ

בתערוכות/מיצבים האלה מתפקדות כדוקומנטציה של פרויקט אוצרותי.

גרויס )בעקבות פוקו ,בעקבות בנימין ,בעקבות דושאן ,בעקבות מרקס( על

לה ,שם ,במקום שעדיין נתפס כפי שנתפס המזרח באירופה ההגמונית
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אלא אשרור )לא דיאלקטי ,אלא אסוציאטיבי ופואטי( של מערכת יחסים

1

2

ברור כי גם אמן שאינו מגיב ישירות לאירועים ועוסק לכאורה במבע סובלימטיבי
או מטאפורי הוא חלק מהמערכת ,שאין מקום פנוי ממנה .בכנס לא עסקו
באמנות שאינה שקועה ישירות במרחב ומבקשת להגיב אליו באורח עקיף ולא
ישיר ,וחסרונו של עניין זה הורגש ביותר .נדמה כי קולה של האמנות הקלאסית,
האמנות המספרת ,האמנת הפועלת מכוח המטונימיה והמימזיס ,הודחק.
מיקום התמונה בשיח מזכיר את ארבע התמונות ששימשו בסיס לספרו של ז'ורז'
דידי–הוברמן שעסק בשאלת ייצוג ההשמדה ,ד י מ ו י י ם ע ל א ף ה כ ו ל ),(2002
אשר צולמו ממקום לא ברור ,מבפנים החוצה ,לעבר רשרושו ומלמולו של המוות
בקור המקפיא של פולין .הצילום מזכיר גם את תמונת ה ש ג ר י ר י ם של הולביין
שלאקאן ניתח בהרחבה ,ובעיקר סביב עניין המובן ,le sens ,וההעברה של המסר
הקליני.
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רועי רוזן על האקט הביקורתי ,אחרי הכנס "אוצרות עכשווית",
שבו הוזמן להגיב בפאנל "האקט האוצרותי" באוניברסיטת תל–אביב
)משתתפים :אריאלה אזולאי ,קתרין דויד ורוגר בורגל( ,דצמבר 2005
מתוך שיחה עם יעל ברגשטיין

כשעדי אופיר הזמין אותי להשתתף כמגיב בכנס ,הוא צירף טקסט של בוריס גרויס על
אוצרות ופוליטיקה ,את רשימת המשתתפים ,ואת הכותרת" :האקט האוצרותי" .התחושה
שלי היתה שיש עניין בכך שכוחות משמעותיים בתחום האוצרות מגיעים לישראל לנהל
דיון ,ושיהיה עניין רב גם בדברים כשלעצמם ,אבל שאם מתייחסים לכותרת "האקט
האוצרותי" מתוך בחינה ביקורתית של השינויים במשמעותו של האקט הזה ובמעמד
האוצר ,אז ההתפתחויות הדרמטיות ביותר בהקשר הזה בעשור האחרון לא יבואו
לידי ביטוי ביום העיון כפי שהוא תוכנן.
מה שנראה לי כשינוי מהותי בעשור האחרון הוא עליית קרנם של ירידי האמנות
הבינלאומיים .אם המבט הביקורתי באמצע שנות התשעים נדרש לכך שהתערוכות
הבינלאומיות הגדולות ,כמו הביאנלה ,נעשו יותר ויותר ראוותניות ,הרי שהעשור האחרון
ראה מגמה חסרת תקדים שבה הקהל של הביאנלה ממשיך ליריד בבאזל ≠ שכבר לא נתפס
כאירוע "מסחרי בלבד" ,אלא כחשוב לא פחות מהביאנלה בוונציה והדוקומנטה בקאסל,
וכ"תערוכה" לגיטימית לא פחות מהן .ירידי האמנות הפכו לאירועים שמכוננים את התודעה
ההיררכית של סצינת האמנות; הדבר בא לידי ביטוי במאמר של ג'ק בנקאוסקיArtfair" ,
 ,"Artבא ר ט פ ו ר ו ם )אוקטובר  .(2005ההנחה בטקסט הזה היא שיש בירידים סוג חדש של
אמנות ,שיכולה לטעון להילה של מחתרתיות או של  ,cutting edgeקידמה ופרוגרסיביות,
והיא עד כדי כך אינהרנטית ליריד שאפשר לקרוא לה  .artfair artעבודה של ריקריט
טיראוואניז'ה שהוא תיאר נראתה לי כמקרה מבחן לאפשרות של "אמנות ירידי אמנות",
שניתן גם להרהר עליה ביחס לאינטרסים הפוליטיים והביקורתיים המוצהרים של קתרין
דויד ,רוגר בורגל ≠ ובכלל ,אוצרים ששואפים לשמר ממד כלשהו של ביקורתיות ועצמאיות
ביחס לשוק .בעבודה שלו ביריד באזל  ,2005טיראוואניז'ה חסם בקיר לבנים את הכניסה

למעלה ומימין Vog ue :הבריטי ,ינואר 2006
קלאודיה שיפר ,סו וובסטר וטים נובל ,אל מקפירסון ,גווינית' פאלטרו ,ג'יי ג'ופלין ,עלי סבוטניק,
מסימיליאנו ג'יוני ומאוריציו קאטלאן ,סם טיילור–ווד ,ג'ני סביל ,דינוס צ'פמן ,איזבלה בלאו ועוד ,ביריד
 .Friezeצילומים של דייוויד ביילי
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הילה של פרוגרסיביות

לחלל התצוגה ועל הקיר היתה כתובת בצרפתית" :אני לא עובד אף פעם".

נושא לציור אפשרי עבורו בתמורה לתשלום נאות )בין אם המדובר

הקומי .כל הדברים האלה מתקיימים אצל קאטלאן .אני סבור שבנקאוסקי

לנושאים האלו.

זו מחווה עייפה ,לא מאוד מעניינת בעיני .טיראוואניז'ה עצמו עשה אקט

בעשרה יהודים מפורסמים או בעשר מכוניות גרמניות( ,שמוכר את

טועה כשהוא מביא גם את טיראוואניז'ה וגם אמנים כקאטלאן וטינו סגל

התוצאה היתה עבורי מעניינת ,במיוחד במקרה של רלי אזולאי,

דומה ב– ,2001והפעם האחרונה שבה ראינו את המחווה הזו היתה אצל

דמותו למודעות פרסומת וכו' .באיזשהו שלב ,תיאורטיקנים כמו דייוויד

כדוגמאות ל– .artfair artבעיני ,יש כאן שתי עמדות מאוד שונות ,ובכל

שהפרזנטציה שלה היתה חשובה מאוד מבחינתי .אצלה ,מושג האזרחות

סנטיאגו סיירה ,בביתן הספרדי בביאנלה בוונציה  ,2003ועדיין יש הבדל

ג'יימס טענו שדווקא בוורהול המאוחר יש הבעת ייאוש ופעולה רדיקלית

מקרה ,אני לא מצטרף למסיבה של בנקאוסקי .היחס בין האמנות לכסף

נהיה פעיל ורלוונטי באופן לא טריוויאלי ,בהתחשב בכך שהחניכה

קונטקסטואלי .שני האמנים מתייחסים להקשר שבו הם בונים את אקט

ביחס לנוכחות של הקפיטליזם בכול .וורהול הבין שלהציב את עצמו

שמשתקף ביריד צריך להטריד אותנו מבחינה ביקורתית ,וחובת ההוכחה

שלי כאמן )כמו של רבים אחרים( מושתתת על מורשת של פורקי עול;

החסימה שלהם באופן ביקורתי ,או כביכול ביקורתי .אצל סיירה היתה

כאופוזיציה ל"כוחות הקפיטליסטיים" זה נאיבי .החוק הקפיטליסטי ,כמו

בכל רגע נתון היא על האמנים ≠ וגם על האוצרים.

בטווח שבין הסוריאליזם והפאנק אתה לא מדבר על אחריות אזרחית,

חומה שיש בה כניסה ,שבה מוצבים שני זקיפים שמאפשרים רק לאנשים

כל חוק אחר ,מכיר באופוזיציה שלו ≠ העבריין ,שגם הוא ,במובן זה ,חלק

בעלי אזרחות ספרדית להיכנס .זאת פארודיזציה מפורשת של ההיגיון

אחת הבעיות שהיו לי עם חלק ממה ששמעתי ביום העיון זה היא

אלא על חבלה בעסקת–החבילה שממנה אמור לנבוע תפקיד האזרח.

מהחוק .התחכום הוא להנכיח את עצמך כסובייקט במנגנון הקפיטליסטי,

שמעמדו החיובי של הביקורתי הפוליטי היה נתון שם מראש :אני הטוב,

אבל במצב שבו מתבהר שהחוק עצמו הוא עברייני ,כמו בַכיבוש וכמו

הלאומי שמאפיין עדיין את הביתנים בביאנלה .כהד לזה ,אפשר לומר

אבל לא כתשליל מרדני ,מבחוץ ,אלא כסוג של הפרעה מבפנים .נתקלתי

אני הפוליטי ,אני הכוח הפרוגרסיבי .אני חש אי–נוחות עקרונית עם היגיון

במלחמה בעיראק ,סדר יום אזרחי ממשי ,כמו זה שעליו מדברת רלי,

שאצל טיראוואניז'ה ההיגד "אני לא עובד אף פעם" הוא אקט של סגירת

לא מזמן בכתב העת א ו ק ט ו ב ר בדיאלוג בין בנג'מין בוכלו לבין תומס

פוזיטיביסטי ≠ כל היגיון שחושב על זהות כמשהו מקובע ויציב )ואז

מקבל ממד של רדיקליות ביחס לחוק .אבל גם ,וזה מה שנראה לי מעניין,

חנות במקום שהוא החנות בהתגלמותה; יריד ,להבדיל מביאנלה ,הוא

הירשהורן ,וכשהירשהורן מדבר על הביקורתיות של וורהול ,בוכלו

היא נהפכת לנקודת מרכז ,שממנה נפרש ומתקיים סדר מהותני( .בורגל,

הן הפעולה האזרחית והן המעשה האוצרותי מקבלים ממד של הזרה

מקום שמטרתו המוצהרת )ולא רק החבויה( היא לפתוח חנות ולמכור

מרים גבה ושואל אם באירופה "קונים" עדיין את וורהול כאמן בעל ממד

למשל ,דיבר על השינוי במעמד של  ,site-speciﬁc artכשההצעה שלו

קומית מתוך ההפעלה של פרוצדורות מובהקות של אוצרות ≠ התבוננות

סחורה .והנה אני ,טיראוואניז'ה האמן הליברלי הביקורתי ,סוגר את

ביקורתי .אבל העניין הוא בדיוק בפרובלמטיזציה הפעילה של האבחנה

היתה שמה שנתפס עד לפני כמה שנים כפרוגרסיבי ב–,site-speciﬁcity

באובייקט ,ניתוח פורמלי שלו ,בחירה בייצוגים ,ארגונם לכלל מערך

החנות ,באופן שהוא רפלקסיבי ואף מרדני.

הברורה בין "ביקורתי" ל"לא ביקורתי" .במובן הזה ,של ערעור מבני על

היותה אפשרית רק בהקשר הקונקרטי שלה )והכוונה לא רק לחלל הגלריה

קוהרנטי ,פרשנות ≠ על עולם הייצוגים הצילומי של הכיבוש ,כלומר

ההיגיון של החוק ,אני מוצא סמיכות בין האופן שג'יימס מבין את

אלא גם לתרבות המסוימת שבה מוצגת העבודה( ,נתפס עכשיו על ידי

על המקום ה"לא ראוי" ,ש"מחוץ" לשדה האמנותי .זה ההסבר לטענה

וורהול לבין מה שדלז מכנה "המודוס הקומי".

אמנים כעמדה מיושנת ,לא פרוגרסיבית ,ומה שנתפס כפרוגרסיבי היום

שלי )שאולי נשמעה לרוב האנשים מוזרה ביחס לאדם רציני כמו רלי,

בעיני ,מדובר באקט שהחתרנות שלו מטורפדת מראש ,או כרוכה
בכשל .הסחורה המוצעת למכירה על ידי אמן עם הסוג הנכון של
סקס–אפיל וקשרים )בעלה–לשעבר של אליזבת פייטון ,חבר של מאוריציו

בהקשר הזה ,רציתי להציע היפוך כפול ≠ שמטיל חשד

זה דווקא להציג מודלים שיכולים להתקיים בכל מיני מקומות ≠ למשל,

שעוסקת בייצוגים מזוויעים ,דימויי עינויים למשל( ,שיש ממד קומי באופן

קאטלאן וכו'( ,היא הוא–עצמו ושאר אורוות הגלריה ,ואת העסקאות ניתן

בטיראוואניז'ה ,אמן פרוגרסיבי וליברלי שהתחיל את הקריירה שלו

במקום לעשות עבודה על בית חרושת שדוכאה בו שביתה ביד קשה

ההתבוננות שלה .בהקשר של שוק האמנות ,המושתת על אסתטיזציה ,יש

לסגור בטלפון ולא בחלל התצוגה .כטכניקה פרסומית ,חסימת הביתן

בכך שהאכיל את הקהל באוכל מאקרוביוטי וכל הרזומה שלו עשיר

באתר עצמו ,לייצר מודל ניתן לניוד של אותו בית חרושת .טוב ויפה,

אספקט קומי בכך שמי שמתנערת מן השדה אומרת ,כביכול ,שהשדה הזה

מיישמת רטוריקה של רהב :שכירת חלל בממון עצום וחסימתו לאחר

בפעילויות עם מודעות קהילתית ,כגון תחנת טלוויזיה עצמאית השואפת

אבל הקדם–הנחה כאן היא שהפרוגרסיביות אפשרית ,כפשוטה .במלים

נפלא כל כך שיש להרחיב את השימוש בכליו ולהכילם גם על כלכלת–

מכן כמפגן של עוצמה כלכלית .במובן זה ,יש לראווה ממד חדש ,מעבר

לכונן קהילה דרך תביעת בעלות על הזכות לשדר .אבל כמו שהכניעה

אחרות ≠ הפוזיטיביזם אינו פוזיטיבי בעיני .בצחוק שנובע מתוך חשיבה

הדימוי של הכיבוש .אבל מה שהופך את כל זה לחזק ,בסופו של דבר ,זה

לספקטקולריזציה ההולכת וגדלה של הביאנלות והאינפלציה במספרן.

של וורהול לתנאי הקפיטליזם מתבררת כאפשרות של הפרעה לסדר ,כך

נגטיביסטית יש יותר כוח משחרר מבחינתי ,ולכן גם יותר חיוביות.

שלמרות שהדימויים שעליהם דיברה אינם "אמנות" במובן המוזיאוני,

כשבנקאוסקי מתאר את האקט של טיראוואניז'ה כאקט ביקורתי ,זה
מס שפתיים למונח ביקורת .חשבתי לפתח בהקשר הזה מהלך ביקורתי

הפוליטיות ה"נקייה" ונטולת ההומור של טיראוואניז'ה מסתברת כאליבי

אם לחזור לכנס ,ולמקומי כמגיב ≠ היתה לי הרגשה שהדוברים

קורה אצלה מה שלאו סטיינברג דיבר עליו בסוף המאמר הקלאסי שלו על

להכשרת השוק ,אישוש ללגיטימיות של היריד בדיוק על ידי מה שמוגדר

הגיעו לכנס עם סדרי–היום שלהם ,שהם מעניינים מאוד ,ושהשאלות

ג'ספר ג'ונס :תהליך שבו התבוננות הופכת למחשבה .זה אולי נראה מובן

מקביל ומהופך לזה שתיארתי במאמר על וורהול ובויס )ס ט ו ד י ו ,94

כ"ביקורתי" .במאמר מוסגר ,מאחר שהכול מוכל על ידי השוק כסינקדוכה

האלו נדמו כלא–נוגעות אליהם .אבל אם מורשת המודרניזם ≠ במובן

מאליו ,אבל כמעט לא קורה בכתיבה ובדיבור על אמנות שמהלך מחשבתי

 .(1998עד לרגע מסוים ,התיאוריה הביקורתית סביב וורהול עשתה הפרדה

לחוקי הקפיטליזם ,אני מאמין יותר לפוטנציאל הביקורתי של מישהו

המפואר ,שאנחנו רוצים לשמר ≠ היא ההרהור העצמי ,אזי כפי

יהיה מוחשי כפרוצדורה פעילה ורגישה של התבוננות .וזה אולי מה

בין וורהול ה"טוב" לוורהול ה"רע" .וורהול הטוב הוא וורהול הביקורתי,

כמו מאוריציו קאטלאן מאשר לטיראוואניז'ה .הזכרתי קודם את המודוס

שהציור שואל את עצמו "מהו ציור" ,כך גם האוצר ,במיוחד תחת

שנתן ליום ההוא אופי מעט מדכדך מבחינתי ,למרות המפגש עם אנשים

המוקדם ,שלצד מרילין מונרו משעתק גם את הכסא החשמלי ודימויי

הקומי ,ואחד האספקטים העקרוניים של אפשרות כזו הוא ,בעיני ,הפן

הכותרת "האקט האוצרותי" ,אמור לשאול את עצמו מהו אוצר ,ובמיוחד

מעניינים :ברמה החזותית ,בסופו של דבר ,היה שם משהו פוריטני ,ממעט

אסונות ובכך מדגיש פן מורבידי בחרושת תרבות ההמונים ובגורל

הפרפורמטיבי ≠ כלומר המימוש של הבעיה בבשר ,הצגת הפתולוגיה

לנוכח תופעה כגון ירידי האמנות ,שבה נמחק לחלוטין התיווך של

להתבונן ובכל מקרה נטול חושניות .כל החומר הוויזואלי שבורגל הראה

שהיא גוזרת על הסובייקט האנושי .וורהול הרע ,על פי המסורת

בעצם האקט שלך.

אוצר .לא יכולתי להתעלם מסדרי–היום של הדוברים ,אבל גם לא רציתי

היה נטול כוח חזותי ,וקתרין דויד בחרה שלא להראות חומר כזה בכלל.

להעלים את השאלות האלו .ניסיתי ,על כן ,לתהות על הפן המפריע או

זה מעניין ,למעשה ,שרלי ,שתמיד אמרו עליה שהיא לא אוהבת אמנות,

המערער בעמדות שלהם ,ולברר לעצמי ,בתוך כך ,את הרלוונטיות שלהן

היתה האדם היחיד שהראה שם דימוי וניתח אותו בצורה רגישה.

הזאת ,זה וורהול שמכר בשלב מסוים את נשמתו לשטן הקפיטליסטי ≠
כלומר ,זה שעל השער של א י נ ט ר ו ו י ו שלו מופיעה ננסי רייגן ,שכל
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צילום ממושבת העונשין

צילום :יריב כץ ,י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת
Photograph: Yariv Katz, Ye d i o t h
Ah r o n o t h

אריאלה אזולאי

כשהפלסטיני מת ,כבר אין צורך לכסות את עיניו .כאן לפנינו שני חיילים

עם גופה של פלסטיני ,ומניח שגם חברו הצלם ≠ כלומר החייל המצלם ≠

חמושים עומדים ומצטלמים .האחד מביט למצלמה ,השני צוחק ,מביט

לא יחמיץ את תמונתם עם הגופה .איני צריכה לראות את הצילום שצילם

מטה בקו אלכסוני ,מושך במבטו את עינינו ,הצופים ,לעבר גופה של

החייל במו עיני כדי להבחין בשותפות בין שלושת החיילים הנחשפת

פלסטיני המוטלת למרגלותיו .הם לבושים במדים ,חבושים בקסדות

גם כאן ,בהסכמה הברורה ביניהם על כך שבמת שלידם אין כל ממד

וחמושים בתתי–מקלע כמו חיילים בפעילות מבצעית ,אלא שבצילום הם

של דחיפות .הגופה המוטלת לרגליהם היא כמו עדות דוממת לכך .היא

נראים נינוחים ,כמי שכבר סיימו את עיקר עבודתם ועכשיו הם מתפנים

מכוסה בשמיכה צבאית ,כפות רגליה החשופות מציצות מצד אחד של

להצטלם עם ההישגים שלהם להיום .החייל שמצלם אותם עומד כשגבו

השמיכה ,מן הצד השני מציץ הראש .לו היתה הגופה מכוסה כולה ,הם

מופנה כלפי הצופים .הצילום שלפנינו אינו זה שהוא צילם; זה נותר סמוי

עצמם ,אולי מישהו מהצופים שהם דימו בראשם כשהתכנסו כך סביב

מעין הציבור ,גנוז אי שם בידיים פרטיות .המבט האזרחי של אלה שצפו

הגופה ,לא היו משתכנעים שהם באמת הצטלמו עם גופה .ההקפדה

בצילום במרחב הפרטי הושחת ,כך שהוא אינו מאפשר להם להכיר בחובה

שלהם על הפרטים ניכרת גם בהעמדת הנעליים שהוסרו מן הגופה.

לתת פומבי למה שנגלה בו .הצילום שבו אנחנו צופים כאן כעת אינו

גם אם בסיכומו של דבר ,מסיבה כלשהי ,חברם לא לחץ על כפתור

הצילום שלשם הפקתו נועדו שלושת החיילים יחדיו .הצילום הזה צולם

המצלמה ומנע מהם את הצילום המיוחל ,אין בכך כדי לבטל את מה

בידי צלם אחר ,יריב כץ ,שהשקיף על מעשה הצילום הזה "מבחוץ" ונותר

שנראה בצילום שלפנינו ≠ התכוננותם לקראת צילום למזכרת עם גווייה.

סמוי מעיניהם .מעשה הצילום של החיילים הסתבך מבלי דעת במעשה

אם כי סביר יותר להניח שעוד רגע קט חברם החייל–צלם יסיים את

הצילום שלו והוסט במידה מסוימת ממסלולו.

אחר ידאג למתיהם .בפקודה או בצו ,מרחב המחיה שלהם עצמו נהפך
למרחב כליאתי ,למושבת עונשין.
עשרות שנים של ניהול המרחב הזה תוך סימונו האלים כלא שייך
לבעליו הכשירו אותו להיהפך למושבת עונשין .כלואים ומבודדים

המת ששוכב שם למרגלותיהם נורה במהלך מרדף אחרי פלסטיני
אחר ,ששלף נשק במחסום .הבחור שמוטל כאן מת ,הנראה פלסטיני ,ברח
מהמקום .די היה בכך כדי להשית עליו גזר דין מוות" ,על המקום" ,בבית
דין שדה .בדיעבד התברר שהוא לא פלסטיני .כלומר פלסטיני ,אבל אזרח

צילומי הסרק שבהם הוא עסוק ויתפנה אליהם .גם בעיניו שום דבר אינו

בתנאים קשים ,משוללי חופש תנועה ופעולה ,תלויים בחסדי הסוהרים ≠

ישראלי .מנהאל דראג'מה שמו" .גורמי ביטחון ] [...העריכו כי דראג'מה

נראה דחוף מלבד איסוף המזכרות שמאפשר לחייל למשש במבטו את הדם

כך נכפה על יושבי מושבת העונשין להעביר את חייהם .עשרות שנים של

נורה בטעות" 1.כאילו היעדר טעות ≠ לו היה פלסטיני או מעורב בפיגוע ≠

מבחינים בכניסתו של צלם "זר" ≠ זר לאדוני הארץ ≠ למרחב המטוהר

של הנתין ולסמן ,כתהום פעורה ביניהם ,שהמת הזה נחשב עבורם מת,

פיקוח על תנועתם ופעולותיהם הכשירו אותם להיעשות לתושביה .הם

היה הופך את מותו למוצדק .הקלות שבנטילת החיים ≠ שלאחר מכן

שבו הם מצטלמים להנאתם .הצחוק הזה ,גם אם יש בו ממד לא רצוני,

הוא אינו "משלהם" ≠ אבל המת הזה "שלהם" ,כך הם תובעים במעשה

אינם צריכים לעבור עבירה כדי להישלח אליה .הם תמיד–כבר מצויים

אפשר להצדיקה או להודות בטעות ≠ היא החוק של מושבת העונשין.

ממוען לצלם–חייל שעמד מולם ,שנועד יחד איתם ,שאיתו הם הסכימו

הצילום ,ומגיע להם להתהדר בו.

בתחומה של המושבה ,ראויים לעונש שהיא כותבת בגופם .העונש הזה

בצילום ניתן לראות את הפרוטגוניסטים המרכזיים שלה :ישראלים יהודים

מתייחד בכך שהוא אינו קצוב בזמן .הוא ההשהיה של כל העונשים,

שנוהגים בה כבשלהם תוך שהם מציבים את עצמם מבחוץ ,כאילו הם

חלק מן השותפות הזו .הימני מביניהם צוחק בעודו מתבונן בגופה,

להבין מה מאפשר לה להיות מופגנת לאור יום ,לצבוע כל אחת ממחוות

הוא ההשהיה עצמה כעונש .העונש המושת עליהם ,המשהה את

יכולים להיכנס למושבת העונשין ולצאת ממנה בלי פגע; הפלסטינים

כאילו אמר "תראו ,תראו" .חיוכו של החייל משמאל נראה כחיוכו של מי

הגוף שלהם שטרחו על כך שהמת ייצא "טוב" בצילום ,מבלי להתבונן

המפגש שלהם עם מערכת המשפט שבה נקצבים עונשים ,אינו מחייב

מהשטחים ,שקיומם מופקר ונוכחותם מושהית; והפלסטינים אזרחי

שמתכונן לצילום [...] ,הסיטואציה נראית לו מתאימה לצילום .ולחיוך.

ברקע של הצילום ולשחזר ממנו את קווי המתאר של מושבת העונשין.

התראה מוקדמת ,ייצוג של עורך דין ,משפט או הליכי ערעור .הפלסטינים

המדינה ,שכמו רוחות רפאים משבשים את ההפרדה בין "הם" ל"אנחנו",

כאמור ,המצלמה שבה הוא נועץ את עיניו אינה זו של הצלם שמעמדתו

מטרים ספורים מן המת נמצאים רבבות פלסטינים המנועים מלהתקרב

הנעדרים מן המישור החזותי של הצילום נוכחים בארגון שדה הראייה

בין "שם" ל"כאן".

אנחנו צופים כעת בצילום .גם הצלם שמפנה אלינו את הגב נינוח לגמרי.

אליו ,לכסותו כהלכה ,לחלוק לו כבוד אחרון ולקבור אותו באדמה.

שלו .הם סולקו בפקודה ומשום כך בנוכחותם ,גם אם היא צומצמה

הוא אינו ממהר לצלם את החיילים .מצלמתו מוטה מהם והלאה ,כמו

אנחנו לא יודעים אם פקודת עוצר חלקי או מלא מונעת מהם מלהתקרב

לסימן של היעדרות ,יש מן העיקשות טורדת המנוחה של חזרת המודחק.

אפשר להניח שצחוקם של שני החיילים היה נמחק מן הצילום לו היו

על הצילום .זהו צחוק שמניח שותפות ומפגין אטימות כלפי מי שאינו

אדישותם של החיילים כלפי המת מופיעה בקדמת הצילום .אי אפשר

אומר להם "סבלנות .חכו עד שאסיים .המת ממילא לא יברח" .הוא עסוק

אליו ,או אם מדובר בכללים אחרים של מושבת העונשין .כך או אחרת,

הצלם ,שבאמצעות מצלמתו הצליח לגנוב מהחיילים את הרגע הזה,

בצילומה של כתובת בערבית ,אולי ערבסקה ,שמעטרת את אחת מדלתות

הם הנוכחים–נפקדים של הצילום .הם לא יושבים מאחורי סורג ובריח.

מנכיח את קיומם של הפלסטינים .הוא אִפשר להם לחדור לתוך המרחב

המתכת הסגורות של החנויות ,שעל רקעה הם מצטלמים .החייל שנועץ

הם יושבים מאחורי הדלתות הנעולות של החנויות ,מסתתרים על גגות

של התנועה והפעולה שאותו ביקשו החיילים לטהר מנוכחותם ולהשיג

את מבטו בחייל–צלם נראה כמתעקש .הוא נחוש בדעתו להיות מצולם

הבתים ,כלואים בחדריהם ,או פשוט מורחקים מן הזירה מבלי שאף אחד

בו שליטה מלאה.
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מתוך ההרצאה "הצגת מושבת העונשין" באוניברסיטת תל–אביב,
בכנס "אוצרות עכשווית ≠ היבטים אפיסטמיים ,פוליטיים ואסתטיים"
1

גורמי הביטחון מצוטטים בכתבתם של עמוס הראל וג'לאל בנא" ,החיילים
שהצטלמו ליד גופת הערבי הישראלי יועמדו לדין משמעתי" ,ה א ר ץ .24.2.04 ,
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יש לנו תמיד את כל הזמן שבעולם
שרית שפירא בשיחה עם אביטל גבע ,שהשתתף בתערוכה ""Here Comes the Sun
במוזיאון מגזין  ,3שטוקהולם )אוגוסט≠דצמבר (2005

התערוכה " "Here Comes the Sunבמגזין ) 3אוצרים :שרית שפירא דניאל בירנבאום ,רוזה
מרטינז וז'רום סנס; מפיקה ועוזרת אוצר :סנדרה וייל( עסקה במשמעותו של דימוי השמש
בעבודות אמנות עכשוויות ,תוך העלאת תפיסות הזמן הכרוכות בדימוי זה" .תפיסת הזמן
הסולארית" ,על היבטיה הפיזיים ,הקוסמיים או המיתיים ,הוצעה כאלטרנטיבה לקצבים
אחרים שרווחים בתרבות ובדימויי האמנות העכשוויים ,כמו זמן דיגיטלי ,זמן וירטואלי
או "זמן מדיה".
בעבודה שהציג אביטל גבע ,כמו בחממה שלו בקיבוץ עין–שמר ,בריכת הדגים היתה
אלמנט מרכזי; בחממה נחקרים שוב ושוב יחסי הגומלין בין דגה לצמחים ,וגם לבריכה זו
הוכנסו דגים חיים .בתוכה הושטו מצעי קלקר שעליהם הונבטה חיטה .על גבי המעברים
שהוכשרו עבור הצופים סביב הבריכה הוקמו מספר משטחים מוגבהים עם גידולי חיטה
נוספים ,שדרכם עברו טפטפות שהזליפו מים אל תוך הבריכה .מעליה הורדו רשתות שעליהן
מושבה סמויה של פלקטון ,אצה מיקרוסקופית שמסוגלת לטהר את המים אם וכאשר אלה
יוזרמו )במילים אחרות ,על גבי הרשתות היה מפל–מים פוטנציאלי ,שכיוון זרימתו לעבר
הבריכה(.
חלק מצמחי החיטה שהגיעו לבשלות הוחלפו מדי שבוע בנבטים צעירים ,וכך הבריכה
מימין :אביטל גבע ,ב י ו – פ י ל ט ר י ם
ו ק ה י ל ו ת  ,2005 ,מוזיאון מגזין ,3
שטוקהולם
Right: Avital Geva, Biof ilters and
C ommunities, 2005, site-speciﬁc
work, magasin 3 Stockholm Konsthall

התקיימה במחזור חיים המשכי שבו ראשית פוגשת כמישה .כפי שגבע מציין ,התלות
של הצמחייה ,המאקרוסקופית )החיטה( והמיקרוסקופית )האצה( ,בתהליכי פוטוסינתזה
מציבה את עבודתו בזיקה אל השמש .גבע רואה בכל אחת מהעבודות המעטות שהוא
מממש בחללי תצוגה במהלך השנים שלוחה של עבודתו המרכזית ≠ החממה בעין שמר,
המושתתת ביסודה על אנרגיה סולארית.

סטודיו  / 163דצמבר  ≠ 2005ינואר 2006

53

כל הזמן שבעולם

כל הזמן שבעולם

ש.ש .בקהילת האמנות הישראלית אתה נתפס כמי שהיה בלב ליבה ,דמות מפתח בתוכה,

א.ג.

ואחר כך עזב אותה .הפעולה שלך בחממה שהקמת ממשיכה לייצג זה שלושה

כדאי גם להזכיר את אחד מדפוסי העבודה המרכזיים בחממה ,וכוונתי לכך שתוצרי

עשורי שנים את העזיבה של עולם האמנות והפסקתה של עשיית אמנות.

) (outcomeהניסויים שמתקיימים בחממה לא הופכים למוצרים ) (productשל

אבל הרי מעולם לא עזבתי ומעולם גם לא ראיתי את עצמי כמי שהפסיק לעשות

שוק כלשהו )קפיטליסטי ,סימבולי ,דיסציפלינרי( .כך ,כל תוצר של החממה מזוכה

אמנות .תרשי לי להבהיר את השתלשלות העניינים .החממה הוקמה ב– ,1977וזהו,

במשמעות לא מתוך שקילת הערך של גיבושו הסופי )מהלך ש"גוזר" את הזמן על

בפועל ,האקט הסופי של תהליך שעברתי ,מה ש"הם" )אנשי "עולם האמנות"( קוראים

פי מדדים של מטרות ,שמשמשות בו מעין "תחנות"( ,אלא מתוך הזמן השוטף של

לו "עזיבת האמנות" .בשנה הזאת התגבשה בעצם התוכנית שלי להתמסר באופן

התהוותו.

טוטלי לדבר חדש .באופן נסיבתי הדבר נבע מתוך כך שהרגשתי שאני זקוק למנוחה
ולהפסקה באופן דחוף ומיידי.

א.ג.

העניין שלי בממד הזמן הוא רב .נפתחתי אליו מתוך העבודה בחממה ,בעיקר בתוך
תחושת השותפות בתהליכים החקלאיים שנחקרים בחממה .ההיפתחות אל הזמן

ש.ש .מנוחה ממה?
א.ג.

בדבריך ,בביטוי כמו "במשך השנים"( .בהקשר של תוקף הנכחת הזמן בחממה שלך,

של התהליכים הללו היתה כרוכה בחידוד המודעות לזמן של עונות השנה ≠ זמן

ממערכת האמנות הקונוונציונלית ,מהדפוסים ,מהמקומות ומההתנהלות שלה,

שהמשלתי אותו אחר כך למעין ספירלה ,מעגל שהוא גם בתנועה קדימה :עונות

בעיקר מחובת התצוגה שהיא מייצרת ,מההעמדה של התצוגות והתערוכות כתנאי

השנה לכאורה תמיד חוזרות על עצמן ,אבל כל שנה היא גם שונה ,כל סתיו שונה

הכרחי לחברות בה .למעשה ,בשנה שבה הקמתי את החממה עדיין השתתפתי

מקודמו ,וזו תנועה שמתקדמת ≠ פתאום אתה רואה שעברו עשר ,חמש–עשרה,

בתערוכה כזו" ,אמן–חברה–אמן" ,ששרה בריטברג אצרה ב– 1977במוזיאון תל אביב.

עשרים ,ועוד מעט שלושים שנה ...זה מזכיר קצת את אותה רקבובית של יער

אז גם הרגשתי באופן קריטי ש"הגיעו מים עד נפש" .אבל בכל זאת הצגתי ,מתוך

שמתגלה כשאתה חופר מתחת לעלי הסתיו .מתחת לעלים שנשרו בשנה הזאת

תחושה של הכרח חברתי ופוליטי :להודיע ולהתריע על מה שקרה אז בשטחים

אתה רואה עלים שנשרו בסתיו שעבר ,ותחתם את אלו של העונות הקודמות .שם

הפלסטינים הכבושים על ידי ישראל ולהעלות את מה שהרגשנו וחשבנו כולנו ,אני

גם נוצרות קהילות שלמות של מיקרו–אורגניזמים ,שמפרקים את העלים לחומרים

ואמנים נוספים שהשתתפו בתערוכה ,מול אותן עוולות פוליטיות .אבל גם מכך

המאפשרים חיים לאורגניזמים נוספים ,שתכונותיהם משתנות במהלך השנים ≠

הגעתי לתחושת בחילה .ואז ראיתי בהקמת החממה את האפשרות לממש מנוחה

בהתאם לעונות השנה ,הסערות ,הרגיעות ,השקיעות ,הזריחות שעברו בינתיים.

מכל זה.

הספירלה הזו מזכירה בעצם צורה שהמדע גם מזהה אותה בד.נ.א .של גוף האדם.
ואת העובדה שהצורה זו מצויה גם בצמח ,גם בתהליכים צמחיים וגם בגופי שלי
חשתי מתוך השותפות שלי בתהליכים החקלאיים שנחקרים בחממה ,וזה קשור
ש.ש .כלומר ,אתה מתכוון לכך שתחושת הבחילה עלתה מתוך העירוב של העניין

א.ג.

למעלה :אביטל גבע ,ב י ו – פ י ל ט ר י ם ו ק ה י ל ו ת ,
 ,2005מוזיאון מגזין  ,3שטוקהולם;
למטה :ה ח מ מ ה של אביטל גבע בקיבוץ עין
שמר ,2005 ,צילום :סנדרה וייל
Top: Avital Geva, Biof ilters and
C ommunities, 2005, site-speciﬁc work,
magasin 3 Stockholm Konsthall; Bottom: Avital
Geva's Greenhou s e, Kibbutz Ein Shemer,
2005, photograph: Sandra Weil
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בתחושה שאתה חלק מאותם תהליכים :גם מושפע מהם ,גם משפיע עליהם.

האמנותי באקט אזרחי ופוליטי )לגיטימי והכרחי לכשעצמו( ,כשהניסיון לחדש את

התהליכים האלה הם ביולוגיים וכימיים אבל גם חברתיים וגם אסתטיים.

המוטיבציה האמנותית נעשה דווקא מתוך הפרישה ,לכאורה ,מפעילות "אמנותית"

וכשאני מוצא את עצמי גם כשותף וגם כמשקיף עליהם ,אני מאפשר לעצמי מבט

והקמת החממה ה"לא אמנותית"?

על זמן של תהליך שמתרחש עשרים ועוד מעט שלושים שנה .המבט שלי עוקב אחרי

בדיוק כך ,ובמשך השנים ראיתי שה– cutהזה מעולם האמנות משך אליו גם אמנים

ההתפתחות של מה שנע מהעבר אל ההווה ,אבל גם אחרי ההתקדמות של הזמן

אחרים .כבר בשנים הראשונות להקמתה הגיעו לחממה בקיבוץ שלי ,עין–שמר,

הלאה ,אל מה שעשוי להיות ,אל העתיד .הרבה פעמים אומרים לי" :אין זמן ,בוא

אמנים כמו יצחק דנציגר )שעד היום אני רואה בו את מורי ורבי( 1.אנשים שעוסקים

נעשה משהו" .אבל מבחינתי ,יש לנו תמיד הרבה זמן ואין שום דבר מסוים שחייב

בביקורת האמנות החלו לפרש את ההחלטה שלי להתנזר מעולם האמנות כאקט

לקרות באותו הזמן .אני רוצה לחשוב תמיד גם על הדבר הבא וגם על זה שיבוא אחר

הפגנתי של עזיבת האמנות .אני בחרתי להתעלם מכך ובמשך כל השנים מצאתי

כך .יש בפני תמיד את כל הזמן שבעולם ,ואין צורך להספיק הכול )או בעצם ,אין

בחממה עולם מרתק ,שבו במקום להסתכל על עולם האמנות הקונוונציונלי מבפנים

צורך להספיק דבר( .כי אנחנו הרי חלק מקהילה שבה כל מימוש של דבר–מה מושפע

)ועל מה אומרים או לא אומרים בו( צפיתי בגילויים מפעימים מבחוץ.

גם מגורמים נוספים ,ומי שמזרז את התהליכים או פועל בתוכם יתר על המידה עלול

ש.ש .מתוך מעקב ממושך למדי אחר עבודתך ,נדמה לי שעצם הקונסיסטנטיות של החממה
לאורך השנים ,דהיינו ההצטברות של הזמן שמכיל ומאפשר את כל מהלכיה,

לגרום למשבר.
בהקשר הזה חשוב לי לומר משהו נוסף .המודעות לקיומו של ממד הזמן

מחקריה ,מחזורי החיים שהיו בה ,היא לב–ליבה של משמעות קיומה ≠ כשתנועת

בטווח החממה שלי חידדה את הערנות שלי לנחיצות של צניעות בעבודה; לא רק

הזמן הזו כמעט דוחקת הצידה את הדיון במשמעות של כל ניסוי שנעשה בה ,כל

כאסטרטגיה התנהגותית אלא כצורך אקולוגי .מכיוון שאם בתהליכים כמו אלו שאני

מהלך שמתרחש בה ,כל מראה ) (viewשניכר בה ,או כל הקשר )פוליטי ,חברתי,

מתנסה בהם אתה לוקח לעצמך קצת יותר מדי דומיננטיות ופועל מתוך מניעים של

אמנותי( שלה ,מרהיבים ומרתקים ככל שיהיו )אתה ,אולי ,גם רמזת על כך זה עתה

אגו ,זה עלול לבוא על חשבון מישהו אחר .התבלטות פרטית כזו לא קיימת בטבע או
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בחקלאות ,וכשזה קורה מתרחש משבר בתוך האקו–סיסטם ≠

שפה; במילים אחרות ,אמנות שמתגלה מתוך עשייה ≠ לעומת

מתוך עצם העלאתו של רחש חיים )כה מוכר לכולנו ,כה נשכח על

חלק גדול מהאמנים ה"מושגיים" ,פועל בתוך סביבה חברתית

מערכת אקולוגית שיש בה הומיאוסטסיס ,הדדיות שמתקיימת

תיאוריות דוגמטיות שיש בהן גם מידה לא קטנה של כפייתיות

ידינו( תוך היעזרות בדיסציפלינות מדעיות וטכנולוגיות מוכרות,

או תרבותית רחבה ,כשאני לוקח משהו ומותיר אותו בגדר רעיון

בסביבה מאוד לא סטטית .משבר כזה עלול להתרגש בגלל

ושתלטנות ושלא באות מתפיסות של אמנות ומשאלות על מהי

שגם מוסטות הרחק מהשוק הערכי המסחרי או הסימבולי שלהן.

גרידא .זו הגדרה מינימלית ,אבל אני מעדיף לא להרחיב אותה

התערבות חיצונית ,כמו גורם אקלימי קיצוני ,אבל הרבה פעמים

האמנות.

ה''חלל החיצון" של אותן דיסציפלינות שיש להן פוטנציאל מגע

מאוד .בדומה אלי ,גם מגדל הדגים ,למשל ,יכול להתחיל תהליך

בחיים )חלל שניתן לסימון אך ורק רק ביחס ל"סטייה" שלהן( הוא

מסוים מתוך רעיון ,אבל בשונה ממני הוא רק תכליתי .דנציגר,

אולי עבורך המקום ,האתר של הפעולה האמנותית.

שממנו ,כאמור ,למדתי כה רבות ,הרבה לדבר על חוקרים כעל

הוא קורה בגלל התערבות אנושית לא נכונה .זה נכון גם לגבי
קהילות של בעלי חיים וגם ,במקרים רבים ,לגבי קהילות אנושיות.
משברים עלולים להתרחש לא רק בגלל משברים חיצוניים ,אסונות

נוסף במחקר .לכן ,אפשר לומר שהחממה פועלת מחוץ לכלכלה

בלתי צפויים ,אלא גם מתוך פעולות שקשורות בצרכים של האגו

הערכית של הדיסציפלינה המדעית ומחוץ לתפיסה האבולוציונית

קולגות ,שנוטים לבודד דבר–מה מכל העניינים האחרים ,להתמסר

א.ג .אני בהחלט מסכים לכל זאת ,אבל תני לי להגיד לך במילים

אליו ולהעמיק בחקירה שלו .לפעמים אני מקנא ביכולת שלהם

שלי מהי בשבילי אמנות .ההגדרה שלי אומרת כך :אמנות היא

וברדיפה אחרי תהילה ופרסום .הבעייתיות שיש בפרסום קשורה

של הישגיה )האופן שבו כל הישג נחשב כשיפור ביחס לקודמו,

תהליכים ביולוגיים ,כימיים ,פיזיים ,תרבותיים ,שהמשתתף

להתמסר לתהליך הקטן שאותו הם חוקרים ≠ וזאת ,אני מאמין,

בקושי שיש לי עם השתתפות בתצוגות ,בתערוכות.

כמפתח ומשפר אותו( .ומכיוון שהתהליכים המחקריים בחממה

מסתכל עליהם בעיניים של אמן .במקרה של החממה שלי ,יכול

מתוך צניעות ושמירה על טוהר כללי המחקר ,כלומר כשטובת

נהגים על ידי צוותים משתנים ומתוך הליך לימודי ,ניתן לומר

להיות שזה רק אני שמסתכל כך ,אבל באופן עקרוני הגדרת

המחקר קודמת לכל מחשבה על קידום אישי.

אותו פעמים רבות לזיהוי של תכונות טרומיות )תכופות סמויות,

שהיא פועלת מתוך פרגמנטציה של דמות ה"סובייקט האמור

האמנות הזו מאפשרת לי להיכנס לקואליציה עם כל קבוצה שאני

פוטנציאליות בלבד( שקיימות באורגניזם מסוים ומאפשרות אולי

לדעת" ושל כל דמות )פיגורה( קבועה העומדת מאחוריה )הדמות

חלק ממנה ≠ חברתית ,פוליטית או מקצועית ≠ ורק העיניים שלי

להתקשר לאופן שבו אתה מתנה את המקום שלך בזיקה לשמש,

שיפור ,תיקון ,או אף גילוי חדש של יחסי גומלין אקולוגיים .אני

הקבועה היחידה היא בעצם אתה ,האמן ,זה שמאפשר את

נשארות אחרות ,עיני אמן.

שהרי מרגע הקמת החממה ועד היום היא מופעלת באנרגיה

אתן דוגמה :אחד הניסויים המעניינים שראיתי לאחרונה בחממה

המערך הלא צנטרליסטי של החממה( .הקיום הלא–דיסציפלינרי,

שלך עוסק בגידול של חסת מים שאף יצור חי אינו אוכל אותה ≠

הלא–מסחרי ,הלא–ערכי ,הלא–מגמתי ,הלא–יישומי וגם הלא–

נוספות .כמובן שלעתים תכופות להם ולי יש אינטרסים משותפים.

כלומר ,אורגניזם שמצוי מחוץ לשרשרת המזון ,לכאורה מחוץ

סובייקטיבי של החממה מוציא אותה מטווח החוליים של תפיסת

למשל ,גם לי וגם למגדל הדגים מאוד חשוב שהדגים יהיו בריאים

למחזור האורגני של הטבע .אתה מזרים אל הבריכה שבה אתה

עולם צנטרליסטית ≠ זו שהשיח הביקורתי קשר לעמדות כוחניות,

ושתהליכי החיים שלהם יושבחו .המבדיל ביני לבינו הוא בכך

בשנה שבה הקמתי את החממה פגשתי את נחום זמיר,

מגדל את הצמח הזה מים ,שמגיעים מתוך בריכות דגים סמוכות

אימפריאליסטיות וקולוניאליסטיות.

שבהסתכלות שלי הדבר היחיד שנדרש ממני הוא ההכרזה על

פיזיקאי ומהנדס ,ועבדנו ביחד .בשנה השלישית או הרביעית

ואחר כך מוחזרים אליהן .המים המוחזרים אל בריכות הדגים

ש.ש .הדיבור שלך על הקשב לתנאי האקלים ולעונות השנה עשוי

לתהליך הזה שלי תמיד יכולים להצטרף אמנים ממערכות

הפעילות הלימודית והחינוכית בחממה ≠ שקשורה בעשייה

סולארית .האם היו לכך סיבות אידיאולוגיות ≠ סימבוליות או
אקולוגיות?
א.ג.

באופן מיידי ,לא היה לכך אז הקשר אידיאולוגי אלא נסיבתי.

עצמי כאמן .אבל חשוב לי להזכיר שההיבט הזה כרוך בתחושה

לחממה גיליתי שהמחקרים שלו עוסקים גם באנרגיה סולארית

נמצאו על ידיכם כמטוהרים מחומרי פסולת ורעל שהיו בהם

רב–תחומית )אינטרדיסציפלינרית( ,לצוותי חשיבה ועבודה

של צניעות ובהכרה מתמשכת בה ≠ שהרי אין בי דבר שהוא

ובטכנולוגיה לניצול קרינת השמש לשם חימום וקירור חממות.

כתוצאה מהפרשות הדגים .כלומר ,אתה לא רק "מחזיר" גורם

מתחלפים ,ליוזמות מגוונות ולרעיונות שונים שיישומיהם נראים

חשוב או מעמדי יותר מאשר מגדל הדגים.

זה ריתק אותי והתחלנו ליישם את המחקרים שלו בחממה ,מתוך

אקסטריטוריאלי ,לכאורה "חסר משמעות" ,אל תוך מנגנון הגומלין

במראות ) (viewsהמשתנים תדיר של החממה ≠ עבודה שכזו

עבודה משותפת .בשנות השמונים עלו בחריפות מחירי הדלק וגם

ש.ש .הפעילות מחוץ לאמנות עבור האמנות היא ,למעשה ,פקטור

בעולם )כלומר ,אל השדה שבו כל דבר הוא בעל משמעות ,ערך

למעשה ממדלת את החממה כמנגנון )כמכניזם( שהגוף האורגני

מרכזי בפועלה של האמנות המושגית ≠ לפחות כפי שהכתיבה

היתה מודעות הולכת וגוברת להתחממות כדור הארץ ,ואז נכנסנו

וסיבה; במילים אחרות ,השדה התרבותי או המקום שבו שדה

הוא רק מעין אופק אוטופי או מושגי שלה ,שהוא רחוק מזמינות

והמחקר של השנים האחרונות מזהים את המפעל של דושאן.

לחשיבה על הרבה ניסויים שונים בנושא האנרגיה הסולארית,

התרבות מנסח מהו "טבע"( אלא אתה גם מגלה באורגניזם )בצמח(

להסמלה ,למטפוריקה ,לאנלוגיה או לכל שימוש מניפולטיבי אחר

אני מתכוונת ,למשל ,לרעיונות כמו של טיירי דה–דוב ,שרואה

שהלוואי שהיו לי מספיק זמן ומשאבים לבצע חמישים אחוז מהם.

תכונות טרומיות שמאפשרות זרימה של יחסים מתגמלים בינו לבין

בתוך מנגנונים חברתיים ותרבותיים נתונים .כלומר ,מצד אחד

ברדי–מייד של דושאן ניסיון לקומם דרך חפץ שלכאורה לא שייך

אבל אם בתחילת פעילות החממה עסקתי באנרגיית השמש

2

יצורים נוספים .אתה מאפשר לצמח )חסת המים( ולשכניו )הדגים(

הגוף האורגני עשוי להיות צמח או בעל חיים שנמצאים בסביבת

לקטגוריית "המוצגים האמנותיים" את הפן האידיאי שקיים

באופן פרקטי ,לצורך חימום וקירור ,היום ≠ עדיין בשיתוף פעולה

להשתתף יחדיו במערכת "אורגנית" .מסגרת עבודה שכזו והצבתה

החיים ובתהליכי החיים הקרובים והמיידים ביותר ,אבל מהצד

מאז ומתמיד בציור .או לאופן שבו ז'אן בודריאר מתייחס לאקט

עם המהנדס–פיזיקאי–ממציא נחום זמיר ,ועם עומרי מורג מנטפים

בהקשר של פעילות אמנותית יכולה לחשוף אותה לאש הביקורת

האחר ,מה שמועלה כגורם המהותי וההכרחי לקיומם האורגני

הדושאני כפעולה שפותחת את האפשרות לחזור ביום מן הימים

≠ אנחנו עוסקים ברעיון כיצד להפוך את קרינת האולטרה–סגול

העכשווית ,שיוצאת נגד מגמות אמנותיות )תרבותיות( שמובנות

של אותם תהליכי חיים )גורם של "מקור"( נמצא גם מחוץ להם,

לקיומה המאגי עתיק היומין ,הפרה–היסטורי ,של האמנות .מתוך

שנמצאת בתוך קרני השמש )בגלל נזקי החור באוזון וכו'( מגורם

על פי מודלים אורגניים ואסנציאליסטיים.

חוצני ,חיצוני ואקסטריטוריאלי ביחס אליהם )כמו שהשמש היא

צפייה בפנורמה היסטורית רחבה יותר ניתן ,בעצם ,לזהות את

מזיק לאמצעי שיכול לקטול חיידקים ומיקרו–אורגניזמים מחוללי

אני ניגש אל התהליכים שמתרחשים בחממה כחלק מתהליך של

חלק אינטגרלי מתהליכים אורגניים אבל גם חיצונית להם ,שייכת

ניסיון הפעולה של האמנות מחוץ להגדרות ,למערכות הייצוג,

מחלות במערכות של דגים וצמחים.

לימוד ,כלומר כמי שמלכתחילה לומד אותם .לכן לא מעניינות

למערכות שמש אחרות ולחיים ולאין–חיים שלהן ,לקוסמוס,

לקטגוריזציות ולטריטוריאליזציות של האתרים התרבותיים

אותי בכלל אותן תפיסות ביקורתיות שמאלניות .לו הייתי נזקק

לקוסמולוגיה ,לטקסים ,לדתות או למאגיות קדומות(.

)וממילא ,ה"אמנותיים"( כבר בהליך של הרומנטיקה ,שמצא אז

לאותן תיאוריות ,הייתי עלול למצוא את עצמי משותק לגמרי.
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ש.ש .הזכרנו כבר שכל מחקר שמתנהל בחממה שלך משלים את יעדו
לאחר שהוא מיושם ונבחן ,מבלי שהישגיו נישאים אל שלב

ש.ש .אתה לא רק שותף למחקר של תהליכים אורגניים ,אלא גם מפנה

א.ג.

כל הזמן שבעולם

הרשה לי להעלות השערה :נראה לי שאותה דרך קיום ,שעל

היכולת שלי להשתתף בתהליכים החקלאיים והביולוגיים

פיה גוף חיים הוא גם נוכח באופן מיידי ושוטף אבל גם נתפס

שבחממה כרוכה בהתרכזות כמו נאיבית בהם ,וזו הדרך הבלעדית

כחיצוני וחוצני מכול ,היא גם דרך הקיום שאתה מייחד לאמנות

ללמוד אותם .בדרך זו אני מוצא סוגים חדשים של אסתטיקה ,של

כיום ≠ מה שבאופן אנלוגי גם ניתן לנסחו כאמנות שמשתמעת
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ש.ש .המאמץ להפוך גורם פתוגני לאמצעי ריפוי הוא מעין רעיון
הומיאופתי או אפילו שאמאניסטי ,שאמנים כמו יוזף בויס היו

ביטוי ביציאה אל "מגדל השן" )אולי אפשר אפילו לראות את
החממה שלך כאחד מ"מגדלי השן" של האמנות העכשווית(.
א.ג.

מאוד קרובים אליו.
א.ג.

ההיפוך הזה הוא בדיוק הדבר שמעניין את הקבוצה שלנו .בויס

הגדרת האמנות שלי בהחלט לוקחת בחשבון אמנים כדושאן

עסק בזה ,אנחנו עוסקים בזה ועוד רבים אחרים .מחקר נוסף

או כבויס ,שניסו לחפש במחוזות שמחוץ למקובל .גם אני ,כמו

שמעסיק אותנו בחממה עוסק בביו–פילטרים ,במערכות מים שבהן

סטודיו  / 163דצמבר  ≠ 2005ינואר 2006
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60
"מערכות פתוחות :מחשבות על האמנות סביב  ."1970טייט מודרן ,לונדון .אסתר דותן

"Open Systems: Rethinking Art c. 1970". Tate Modern, London. Esther Dotan
64
משה קופפרמן בפורטוגל .מוזיאון סראלווש ,פורטו .אורי דסאו

מגדלים דגים ,ובלימוד התנאים להימצאות וליצירת פלקטון.

Moshe Kupferman in Museu Serralves, Porto, Portugal. Ory Dessau

במחקר הזה מנסים ליצור ולייצר מיקרו–אורגניזמים שהם חלק
משרשרת המזון של דגיגים צעירים .כל התהליכים האלו בתוך

68

המים מושפעים מהשמש ,מהחמצן ,מתנאי האקלים ,מתנאי

אורי ניר" ,פלנטיישן" .אורי דסאו

הנביטה ,מתנאי הצמיחה ועוד .אנחנו בוחנים איך למנוע היווצרות

Uri Nir, "Plantation". Ory Dessau

רעלים ,אלימות ואגו )כמו בקהילות ,בחברות עסקיות וחברתיות(.
את המחקר הזה מוביל הביולוג ד"ר אריה ולדנברג ממעגן מיכאל,

70

שהצטרף בקיץ לקבוצה שלנו ,מה שמאפשר לנו להפליג לתחומים

מירצ'ה קנטור ,גלריה דביר .עמי ברק

Mircea Cantor, Dvir Gallery. Ami Barak

ולעולמות חדשים .בלילות האחרונים אני מגיע לחממה ומסתכל
במשך שעות ארוכות על עקבות החיים המיקרוסקופיים האלה .יש

72

במים הירוקים האלה גם את עוצמת המראה של מקומות שהזמן

"מה את שותקת?" ,מוזיאון הרצליה .אורי דסאו

הותיר בהם את עקבותיו ,עדות ירוקה לקיום התמידי של השמש.

"Why Don't You Say It?", videos at Herzliya Museum. Ory Dessau
74

לקראת סוף שנות השבעים חזר אביטל גבע והביע תחושת של כישלון
מהניסיונות שלו ושל חבריו להשפיע על השדה החברתי והפוליטי סביבם.
פעם אחר פעם הוא גם נשא דברי ביקורת על הפן המילולי והסימוני מדי
שמאפיין את ביטויי הסובבים אותו ,וביטא צורך דחוף בפעילות בעלת
אופי מעשי וממשי יותר .עקב תחושות אלו הפסיק את פעילותו בתוך עולם
האמנות וב– 1977הקים את החממה הניסיונית–חינוכית בקיבוצו ,עין–שמר,
שאת עיקר העבודה בה הוא מבצע עם צוותים מתחלפים של מדענים ועם
בני נוער ,בעיקר כאלו שיש להם קשיי הסתגלות במערכות החינוך הרשמיות.
בשנים האחרונות מרבה גבע לשתף בפעילותו בחממה מחנכים ונוער מישובים
ערביים ,וכן צעירים שעוברים תהליכי שיקום וגמילה מאלכוהול ומסמים.
ב– 1993נקרא אביטל גבע לשוב אל עולם האמנות כשהוזמן על ידי גדעון
עפרת להציג מעין "סימולציה" של החממה שלו בביתן הישראלי בביאנלה
לאמנות בוונציה )בקטלוג התערוכה ניתן למצוא מידע מפורט על עבודותיו
המוקדמות.(Avital Geva, Greenhou s e, Venice Biennale, 1993 :

"כוח" ,תחנת הכוח רדינג ,תל–אביב .שאול סתר

"Power", Reading Power Station, Tel Aviv. Shaul Setter
76
שלוש אשליות .גיל שחר בשיחה עם גילית פישר

Three Illusions. Gil Shachar in Conversation with Gilit Fisher
77
ישראל הרשברג .A r i a U m b r a ,דרור בורשטיין

Israel Hershberg's A r i a U m b r a . Dror Burstein
78
"הלשנות" ,הגלריה של המדרשה בתל–אביב .שאול סתר

שרית שפירא דיברה על עבודתו של אביטל גבע ותפיסת האוצרות שלה
בהרצאתה "הדה–פוליטיזציה של תפקיד האוצר" ,בכנס "אוצרות עכשווית"
בבצלאל.

"Blowing the Whistle". Shaul Setter
79

גרסה מוקדמת של הראיון התפרסמה בקטלוג H e r e C o m e s t h e S u n ,
catalogue ed. Elisabeth Millqvist, magasin 3 Stockholm Konsthall, 2005.

1

2
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יצחק דנציגר ,שנתפס באמנות הישראלית במשך שנים כדמות אב מיתולוגית
כמעט של אמנות מושגית שפונה לפעולות בעלות אופי אקולוגי ואנתרופולוגי,
נהג לבקר בחממה של גבע לעתים תכופות בשנים הראשונות להקמתה וגילה
עניין רב במתרחש בה.
Thierry de Duve, "The Readymade is to Art in General What the Tube
of Paint is to Modern Painting", Kant After D uchamp, MIT Press,
Cambridge, Mass., 1996, pp. 159 -196.
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אריק לוי ,פסז' דה רץ ,פריס .פייר סטודנמייר
מלמעלה :טאסיטה דין ,ט ב ע ת י ה ל ו ם  ,2002 ,סרט צבע  16מ"מ ,אילם 27 ,שניות
בלופ; ריבאן נוונשוואנדר ,ל ו ח ש נ ה מ צ ו י )פרט( ,2002 ,מגזרות נייר על קרטון31 ,
פריטים 41.6 x29 ,ס"מ כ"א; אולאפור אליאסון ,כ ד ו ר פ ר ח י ם  ,2005 ,מסגרת פלדת
אל–חלד ,נורת הלוגן ,זכוכית פילטר–צבע ,קוטר  84ס"מ
From top: Tacita Dean, D iamond Ring , 2002, 16 mm color ﬁlm, mute, 27
;sec. loop, courtesy the artist, Marian Goodman Gallery NY, Paris and London
Rivane Neuenschwander, Fo u n d C a l e n d a r (detail), 2002, paper cutouts
;on cardboard, 31 pieces, 41.6 x 29 cm each, courtesy 1000 Eventi Gallery, Milan
Olafur Eliasson, Flowerball , 2005, stainless steel frame, halogen bulb, coloreﬀect ﬁlter glass, dia. 84 cm

Arik Levy, Passage de Retz, Paris. Pierre Staudenmeyer
80
עמיקם תורן ,גלריה נגא .שלומית שקד

Amikam Toren, Noga Gallery. Shlomit Shaked
81
אמנון בן–עמי .פסח סלבוסקי

Amnon Ben-Ami. Pessach Slabosky

ביקורות

ביקורות

מערכות פתוחות מאי פעם
"מערכות פתוחות :מחשבות על האמנות סביב ,"1970
טייט מודרן ,לונדון ,אוצרת :דונה דה סאלבו
אסתר דותן
הצוברת תאוצה בתרבות ירידי האמנות" .אמנות ירידי האמנות" הפכה
אף לז'אנר בפני עצמו )כפי שג'ק בנקאוסקי מתאר בהערצה בא ר ט פ ו ר ו ם ,
אוקטובר  .(2005מחקר רלוונטי אנליטי ,המתרכז באסתטיקת המיצב מאז

הגיר והדחפור

שנות השישים עד היום ,הוא ספרה של קלייר בישופInstallation ,

שני דימויי הקדמה אמבלמטיים מהתקופה .הראשון .1972 ,ג'ואן ג'ונאס

 ,2005 ,Ar t: A Cr itical Hi stor yשהטמיע ערכים שהעסיקו את

)נולדה בניו–יורק ,(1936 ,רגע מתוך המיצג המתועד בווידיאו O rganic

האמנים בעבודות המוצגות בתערוכה זו .האופק התיאורטי האנטי–ניאו–

 .Hone y's Vi sual Telepathyג'ונאס מציירת בגיר עיגול על לוח

ליברלי שמפרה את דיונה של בישופ והופכו לאתגר אסתטי הוא מושג

ורושמת מעליו את המלה "שמש" ,מוסיפה בתוך העיגול קו קשתי ונוצר

האנטגוניזם שמפתחים בספרם הפוסט–מרקסיסטי ארנסטו לקלאו ושנטל

ירח בצד השמאלי של העיגול ,אחר כך היא מוחקת את הקו שסוגר את

מוף ,ה ג מ ו נ י ה ו א ס ט ר ט ג י ה ס ו צ י א ל י ס ט י ת  :ל ק ר א ת פ ו ל י ט י ק ה

עיגול השמש .נשאר רק דיסוננס של טרנספורמציה בלי שלבי הביניים ≠

ד מ ו ק ר ט י ת ר ד י ק ל י ת ) 1985 ,יצא לאור בעברית בהוצאת רסלינג

רואים ירח וכתוב שמש .רגע קטן–גדול .דימוי שני .1970 .תקריב של דחפור

ב– .(2004האופטימיזם הדָ ביק של "האמנות ההתייחסותית" נוסח ניקולא

שופך אדמה וסלעים .הליקופטר מרחף .מבט–על סינופטי .סרט המתעד את

בוריו )מאוצרי פאלה דה טוקיו בפריס ,שסיים לאחרונה את תפקידו שם(,

פרויקט הענק של רוברט סמית'סון ,מ ז ח ס פ י ר ל י א ו מ ז ח ל ו ל י י נ י .

אשר אחד מכוכביה הוא ריקריט טיראוואניז'ה ≠ שתערוכה שלו הוצגה

סמית'סון רץ על נפתול היבשה שהמציא .הרואיקה של בריאה .יש מאין.

בסרפנטיין במקביל ל"מערכות פתוחות" ≠ מותקפת במיוחד על ידי בישופ,

רגע גדול בגדול) .האמת היא שאם כבר מזח ,אישית אני מעדיפה את זה

ובצדק .קוצר היריעה לא מאפשר להרחיב כאן בנושאים רלוונטיים אלה.

של הדוקומנטריסט כריס מארקר ,את הפוטו–רומן מ–,L a Jetée ≠ 1962
מסה לוליינית על זמן וזיכרון(.
שני הדימויים הספציפיים האלה אמנם לא בתערוכה בטייט ,אבל

דונה דה סאלבו ,אוצרת התערוכה בטייט ,אספה עבודות של
1

 31אמנים שפעלו סביב  ≠ 1970שנים של עשייה חוצת גבולות
דיסציפלינריים ומדינתיים .בו–זמנית בבריטניה ,במרכז אירופה ובמזרחה,

יכלו להיות .מוצגות עבודות אחרות של סמית'סון וג'ונאס .הבחירה

בדרום אמריקה ובארצות–הברית ,הפכה ההידברות של האמנות עם

להציג דווקא את מ ל ו ן פ א ל נ ק  ,1969 ,של סמית'סון היא לא מקרית.

אספקטים תרבותיים ,חברתיים ופוליטיים לחלק חשוב בעבודתם של

היא מוליכה רחוק יותר ,אם הכוונה לשלוף חוט לדיון אקטואלי מתמשך

אמנים .אמנים החלו להתעניין בתפקיד המערכות בחיים ובאמנות ועוררו

ולא כזה שעלול להסתכם במורשת אגו–טריפית .מהי התנופה באמנות

שאלות על סמכות וידע .בארץ ,אגב ,המבט המערכתי הזה ,שהעמיד

סביב  ?1970דונה דה סאלבו משיבה על כך בפרויקט עשיר ,תמציתי ולא

סימני שאלה מול סמכות וידע ,היה שולי ביותר .התערוכה עוקבת אחר

דוגמטי.

הדרכים השונות שבאמצעותן סימנו אמנים הקבלות בין האסתטיקה
שלהם ,תפיסת העצמי ,טבעו של הייצוג ,לבין מערכות חוץ–אמנותיות.

על הומור ואירוניה ,סופיות ורומנטיקה

הניסיונות האינדיווידואליים שהוצגו בתערוכה מוגדרים על ידי דה

לא מעט תערוכות עסקו מאז המחצית השנייה של שנות התשעים

סאלבו כ"מערכות פתוחות" ≠ כלומר ,והדברים הללו חשובים ביותר,

באמנות סביב  .1970גם בארץ ≠ בהקשר המצומצם של האמנות

אמנות שאינה מסתפקת ביחסים מטאפוריים טהורים אל העולם ,אלא

הישראלית .וכמובן ,הבחנות של התקופה הפרו את שתי הדוקומנטות

קשורה לחיים נחווים .המשותף לכל הניסיונות האלה הוא מיצוב

האחרונות .הסצינה הבינלאומית שופעת גם רטרוספקטיבות .זו של

העבודות בזמן ובמקום ממשיים .השוק דווקא מעדיף מטאפורות מופשטות

סמית'סון ננעלה בארצות–הברית בסוף אוקטובר; בסוף ספטמבר ננעלה

בלתי מזיקות.

תערוכה של ג'ואן ג'ונאס בפריס ,שהוצגה תחילה בניו–יורק; לאחרונה

אליגיירו א בואטי ,פ י נ ג – פ ו נ ג  ,1966 ,זכוכית צבועה ,עץ ,מנגנון חשמלי 50 x50 x20 ,ס"מ
Alighiero e Boetti, Ping Pong , 1966, painted glass, wood, electric mechanism, 50 x50 x 20 cm
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אחד החדרים היפים ,הפותח את התערוכה ,הוא זה של תחילת

יצא לאור ספרה של פמלה לי על גורדון מאטה–קלארק ושתי תערוכות

הדרך האמנותית הזו :קוביות למיניהן משל אמנים שונים ,שחיותן

הקשורות בו וזו לזו הוצגו בסתיו האחרון בניו–יורק .בשום פנים אין מדובר

תלויה בסביבה שבה הן מוצבות .ק ו ב י י ת ה ת ע ב וּ ת ,1963≠1965 ,

רק בסיכומים אקדמיים או בנוסטלגיה ,אלא בעניין בלתי פוסק בסוג של

של הנס האקה היא קוביית פרספקס המבוססת על מערכת ביולוגית:

מחשבה שאולי יוכל לסייע להציב תשובת נגד לרה–מיתיזציה הניאו–

מים שבתחתיתה מתאדים ומתעבים וחוזר חלילה על פי מידת האור

ליברלית ≠ במקרים רבים מדי נטולת רפלקסיביות ≠ של האמן והאמנות,

והחום בגלריה ≠ תנאים אובייקטיביים בחלל–זמן משותף וממשי לצופים
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באס יאן אדר ,מימין :ל ל א כ ו ת ר ת ) מ ס י ב ת ת ה (  ,1972 ,שישה צילומי צבע,
 13 x20.3מ"מ כ"א; משמאל :ב י ן – ע ר ב י י ם )פרט(1971 ,
Bas Jan Ader, Right: Untitled ( T e a P a r t y ) , 1972, six color photographs,
13 x 20.3 cm each; Left: N i g h t f a l l (detail), 1971

ולעבודה; קוביית מראות של סמית'סון מ– 1967לא מאפשרת שום ניתוק

מעט ≠ של האמריקאית אדריאן פייפר )נולדה  ,(1948או התקבולות של

של צ'ארלס ריי מתדיינת ,מראה גודפרי ,עם עבודתה של אלינור אנטין

מהסביבה הנתונה שאותה היא מכילה ובה היא מוכלת; הקוביות

סנייה איווקוביץ' )נולדה בזגרב ב– (1949בפרויקט ח י י ם כ פ ו ל י ם ,

האמריקאית )נולדה  ,(1935ח י ט ו ב  :פ ס ל מ ס ו ר ת י  ,1972 ,שבה במשך

הגופניות הפתוחות מלמעלה של אווה הסה ≠ קוביית עיסת הנייר

 ,1976 ,1975≠1959שבו היא הסמיכה לפרסומת סטריאוטיפית )בלי קשר

כחודש היא צילמה ארבע פעמים ביום את גופה העירום ,גוף במשטר

וקובייה שזורה צינוריות פלסטיק; סול לוויט קובר קובייה באדמה בתיעוד

לסינדי שרמן( צילום שלה עצמה ברגע ממשי של חיים ≠ לצד כל אלה

דיאטה ,והגחיכה את אידיאל הגוף הנשי הקלאסי .ריי ,מכיוונו שלו ,מציג

צילומי; גופו של ברוס נאומן נע בתנועה מסוגננת–ריקודית סביב ריבוע

ועוד ,מוצגת בתערוכה רגישות אחרת ,למשל זו של אדר שהוזכר לעיל או

את בגדיו כמדים .בנפילות של אדר חסר הקתרזיס הצ'פליני ועל כן יש גוון

שמסומן על הרצפה; וכמובן ,הברילו של אנדי וורהול ,אבל גם קובייה

של צ'ארלס ריי.

של פאתוס ≠ אבל מתוּוך ,בעזרת ההומור ,הבורלסקה ,המהתלה ,כהבניה

סיפורית מ– 1966של אֶליוּ אויטיסיקה הברזילאי ) ≠ (1937 ≠1980הומאז' לא

מארק גודפרי ,במאמרו בקטלוג ,מרחיב דיבור על אופיה של

של הסנטימנטלי .הרומנטי כאן הוא עוד סוג של הבניה ,לא יותר מזה.

צפוי לגנגסטר משכונת עוני בריו דה ז'ניירו שהתיידד בנסיבות יומיומיות

הסובייקטיביות הלא סוליפסיסטית ,כזו שאינה בועה מנותקת ,של אדר

נטולות זדון עם האמן ,אבל בעיני המשטר הדיקטטורי הצבאי נחשב לאויב

וריי .בתצלום כ ל ב ג ַד י  ,1970 ,הניח באס יאן אדר את בגדיו על גג ביתו

ההומור באסתטיקה של אמני התקופה ,שאותו הוא קושר לזניחת "האמת"

העם ונורה על ידי המשטרה .ועוד מִשחקים שוברי קובייה ,ביניהם של

בלוס אנג'לס .כמה מהם מקופלים בקפידה ואחרים פרושים ומנכיחים את

של קנדיסקי ≠ דהיינו אמנות שכל כולה על פי תכתיבים של "דחפים

צ'ילדו מאיירלס ,הברזילאי גם הוא ,ושל אליגיירו א בואטי האיטלקי.

בוריס גרויס נעזר בסרן קירקגור ) (1813≠1855כשהוא דן בתפקיד

היעדר הגוף .ההיעלמות שלו היא לא רק במותו המצמרר .היא נוכחת,

פנימיים" ודחיקת מוסכמות ≠ ולתובנה הרדיקלית ואולי הטרגית שחלחלה

כאמור ,בסיפור מסיבת התה ,ובכלל באובססיית הנפילות שבעבודותיו.

באותה עת ולפיה האמנות פועלת בתוך ביורוקרטיה כלכלית–חברתית

מופיעה במקום אחר בתערוכה ,יחד עם שאר עבודותיו של באס יאן

כך גם בלופ הווידיאו הקצרצר ,שבו הוא רוכב על אופניים לצד אחת

והיא עצמה מערכת ביורוקרטית .לקירקגור הבחנה משלו בין אירוניה

אדר ≠ אחד האמנים האניגמטיים של התקופה .החלפת האחראים

מתעלות אמסטרדם וממשיך את מסלולו אל תוך המים באדישות גמורה

לבין הומור; אירונית היא בעיניו ההצהרה הרומנטית על סובייקטיביות

מהתלה של קופסת קרטון ,ל ל א כ ו ת ר ת ) מ ס י ב ת ת ה ( ,1972 ,

לעזבונו של אדר הפכה לכוכב חדש שצץ מן הנשייה את האמן ההולנדי

כאילו מדובר בפעולה מובנת מאליה .נפילה ארס–פואטית ברורה שלו היא

נטולת גבולות ,אמונה בדמיון סובייקטיבי אינסופי ,השואפת ≠ בלי

המעניין והמיוחד )נולד ב– ,(1942שהתגורר בלוס אנג'לס ונעלם באוקיינוס

תצלום שבו הוא שרוע על בטנו ,פְּשוט אברים ,בלבוש שחור על שמיכה

אירוניה ≠ לגבור על סופיותם של דברים .הצחוק האירוני עולה מאליו

בהפליגו לבדו בסירתו לאירופה ב– 1975כחלק מפרויקט שהיה אמור

כחולה באמצע הכביש; האופן שבו גופו ושני מכלי פלסטיק ≠ אחד אדום

מול סופיות החיים והדברים .מנגד ,ההומור מכיר בעובדה כי אל מול

להיות מתועד )ר' א ר ט פ ו ר ו ם  ,מרץ  ,1999בעקבות רטרוספקטיבה

והאחר צהוב ≠ מחלקים את המשטח הוא וריאציה מלנכולית של עולם

אינסופיותו של הפרויקט שהסובייקטיביות האמנותית שואפת לממש,

ראשונה של אדר שהתקיימה באוניבסיטת אירווין ,קליפורניה ,שבה

החומר נטול האשליות להפשטה הרוחנית בקומפוזיציות של מונדריאן.

ניצבת סובייקטיביות סופית בהחלט .ה"הומור האובייקטיבי" הזה ,הנובע

לימד; וכן א ר ט א י ן א מ ר י ק ה  ,פברואר  ,2004מסמך ביקורתי בעקבות

ב– 1973יצר צ'ארלס ריי גם הוא עבודה ששמה כ ל ב ג ַד י  :רצף של

מההבנה שהסובייקטיביות סופית ,נעלם נוכח תפיסת האמן ככוכב פופ,

עדכון ממוסחר של אופני התצוגה והטכנולוגיה של אדר( .לאחרונה אפשר

שישה–עשר תצלומים שבכל אחד מהם הוא עומד כבתצלום משטרתי.

שצוברת תאוצה מאז שנות השמונים.

לראות את עבודותיו בלי סוף .במקביל לטייט הוצגה עבודה משלו ,בין

לבושו משתנה ≠ מקייצי עד חורפי; בדרך כלל הוא נראה בטי שירט או

תערוכה אנליטית–פרוגרמטית זו אמנם ננעלה ,אבל נוכחותו של

היתר לצד פישלי וּוייס המבריקים ,בתערוכה "בורלסקה" בז'ה דה פום

בחולצה משובצת ובג'ינס כצו התקופה .שערו ארוך .ה"כול" הארכיבי

הקטלוג ,המביא ארבעה מאמרים מארבע זוויות שונות ,היא מתמשכת,

בפריס ≠ הֶקשר מאיר עיניים ביותר .באחת מעבודותיו ,בהומור הפואטי

אופייני לעבודות רבות מאותה עת )אד רושה ,ג'ון בלדסארי( ,אלא שריי

והיא דוגמה נדירה לדיון אסתטי עקרוני שאינו מסתכם בעוד כרך של

האופייני לו ,שכמו לקוח מסרטי וודוויל הוליוודיים של באסטר קיטון

ואדר מקטלגים מעטפת/מערכת גופנית .האם זו חזרה לאמונה פשוטה

יחסי ציבור.

וצ'רלי צ'פלין ,רצף וידיאו של שישה שוטים מתאר את האמן יושב על

בסובייקטיביות בלתי אמצעית? גודפרי מראה שעבודת שני האמנים היתה

ובמבט לסצינת האמנות שלנו כאן ,אולי מסורת מושרשת יותר

דשא ירוק בין עצים .הוא לבוש בחליפה שחורה ,חולצה לבנה ועניבה,

אסטרטגית ≠ הכנסת רגש וטון קומי לעבודת האמנות,Plank Piece .

של דיון אסתטי שלוקח בחשבון מערכות לא פחות מאשר פעילות

ולוגם תה ממערכת כלים של חרסינה וכסף .ענף דק משמש יתד לקופסת

 ,1973של צ'ארלס ריי מפליאה ומעוררת תמיד ,כל פעם מחדש :צמד

סובייקטיבית היתה יוצרת הד חזק יותר בארץ לפואטיקה הארכיאולוגית–

קרטון הומלסית הסוככת מעליו .אט אט מתערערת יציבות היתד והקופסה

צילומים שבהם האמן נראה זרוק על קיר ,מנותק מהרצפה ורק קורת עץ

אנטרופית אדריכלית–אורבנית של שתי סדרות הציורים הנוקבות

נופלת על הדמות .האיש נעלם בתוכה.

אחת הדחוסה אל גופו תומכת שלא יפול ,הם קריצה לפסלי שיווי המשקל

והמופתיות )המלוות בקטלוג דקיק שהוא גם מעין ספר–אמן( שהציג

החמורים של ריצ'רד סרה .אם האספקט הפוליטי–חברתי מובהק בעדינות

הרב–אמן אד רושה בביתן האמריקאי בביאנלה האחרונה של ונציה ,ואולי

רוסלר האמריקאית )נולדה  (1943על עצמי מובנה ,ולצד החצנת הבוטות

של אויטיסיקה ובהומור המפולפל של מרתה רוסלר ,למשל ,הרי אצל ריי

לא היתה נבלעת כלא היתה קוביית הסאונד הסגורה והמסוגרת של רגינה

הג'נדרית בתיעוד צילומי של מיצגי הרחוב של ואלי אקספורט האוסטרית

ואדר האספקט מובלע ,אך קיים .על המדוכה ,בין היתר ,דחיית האופציות

חוזה גאלינדו מגואטמלה ,2005 ,G olpes ,המנכיחה בבטון את מחסום

ותצלומי השחור על שחור ≠ הגוף השחור שג ֶנים של הורה לבן הבהירוהו

המיתיות או ההרואיות שמציעים יוזף בויס או סרה .העבודה כ ל ב ג ַד י

הידיעה על אלימות יומיומית ממשית של חדרי חדרים.

לצד ההומור השחור במיצגים המתועדים בווידיאו של מרתה
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) 1ביוני ≠  18בספטמבר (2005
1

באס יאן אדר ,קרל אנדרה ,ג'ון בלדסארי ,מל בכנר ,אליגיירו א בואטי ,מרסל
ברודהרס ,ליגייה קלארק ,בראקו דימיטרייוויץ' ,ואלי אקספורט ,רובר פיו ,גילברט
וג'ורג' ,דן גרהאם ,הנס האקה ,אווה הסה ,סנייה איווקוביץ' ,ג'ואן ג'ונאס ,דונלד
ג'אד ,אילייה קאבאקוב ,סול לוויט ,ריצ'רד לונג ,דימיטרי מאנגלוס ,גורדון
מאטה–קלארק ,צ'ילדו מאיירלס ,ברוס נאומן ,אליו אויטיסיקה ,אדריאן פייפר,
צ'ארלס ריי ,גרהרד ריכטר ,מרתה רוסלר ,רוברט סמית'סון ,אנדי וורהול.
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שאלה של השחתה ≠ קופפרמן בפורטוגל
אולריך לוק ,שאצר תערוכה של קופפרמן במוזיאון סראלווש בפורטוגל,
בשיחה עם אורי דסאו ,שכתב בקטלוג התערוכה

אולריך לוק ,האוצר הראשי של מוזיאון סראלווש )(Serralves
בפורטו ,פורטוגל ,מי שלפני כן ניהל את הקונסטהאלה בברן
וה– Kunstmuseumבלוצרן ,מגיע לעבודה של משה קופפרמן
עם הדגשים משלו .לוק הוא דמות מוכרת בישראל ועד לפני
מספר שנים שימש בחבר השופטים של פרס גוטסדינר של
מוזיאון תל אביב .לוק הציג בסראלווש ,בין יולי לאוקטובר ,2005
תערוכה מקיפה מעבודותיו של קופפרמן .התערוכה הוצגה
במקביל לתערוכה של תומאס שוטה ,שגם אותה הוא אצר .על

א.ד .מה הנחה אותך בבחירת העבודות ובאופן הצגתן? בניגוד
לרטרוספקטיבה במוזיאון ישראל )"סוף הדרך ועוד פסיעה ,עבודות

אף ההבדלים בין שני האמנים ,החלטתו של לוק להציג את

 ,"1962≠2000אוצר :יונה פישר ,(2002 ,התערוכה שאצרת הלכה

שניהם בו–זמנית מאתרת קרבה מסוימת ביניהם .כל אחד מהם

אמנם בנתיב כרונולוגי שתחילתו בשנות השמונים ,כלומר אחרי

מוביל בדרכו לעיסוק בסוגיות של רגולציה ופריעה של רגולציה,

שקופפרמן כבר נהפך ל"קופפרמן" ,ויחד עם זאת לא שמת לעצמך

הנבחנות ביחס לייצוגים של זמן ולשאלות של ייצוג היסטורי ≠

מטרה לשקף את התמורות שחלו בו .הגבת למה שזיהית ככיוונים

ישיר או עקיף ,גלוי או נסתר .התערוכה של לוק הציעה ,במידה

מרכזיים בעבודה .נקודות הזינוק של התערוכה משגרות את

לא מבוטלת ,מסגרת קריאה שאינה כפופה למערך ההתניות

הצופה היישר לקופפרמן של שנות התשעים ומסלולי התערוכה

הישראליות שדרכן נמסר קופפרמן לאורך השנים .עיקר

מגיבים למודולריות של קופפרמן המאוחר.

מאמרו של לוק על קופפרמן בקטלוג התערוכה" ,השכבות של

א.ל .מה שחשוב לי להדגיש ביחס לקופפרמן קשור לתנועה של העבודה

קופפרמן" ,מסור לחוקיות הפנימית של העבודה .הוא מתחקה

לקראת ביטול הבדלים .עבודת השכבות של קופפרמן ,ההנחה

אחר העקרונות הקשוחים בעבודה של קופפרמן ,תוך הדגשת

של שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה ,היא נקודה שדרכה ניתן

ההיבטים השוללניים של תהליך העבודה והאופן שבו קופפרמן

לבחון את המעבר שלו משנות השמונים לשנות התשעים ≠ שני

כמו מאייש את הפרוצדורות ,מפנים אותן לתוכו ומשחרר אותן

העשורים שבהם התמקדה התערוכה ,שני העשורים האחרונים

החוצה .לוק מנסח את התהליך הקופפרמני כסידור מצטבר של

לחייו .בניגוד לעבודות משנות התשעים ,הציור של קופפרמן

שבירוֹת ,פעולות ופעולות–נגד ≠ ללא פתרון דיאלקטי .ניסיונו

בשנות השמונים מייצר מצבים של שכבה סופית .העיקר בשנים

של לוק לקשור בין העבודה של קופפרמן לנסיבות ההיסטוריות

אלה הוא הנטייה שלו לשלילה ,להשחתת אינוונטר המאפיינים

שהולידו אותה ,בהמשך לכותבים כמו יונה פישר ,שרה בריטברג–

של הציור.

סמל ובנימין הרשב ,מופיע בחלק האחרון של מאמרו .מכיוון
שעבודתו של קופפרמן מנועה מתוכן מייצג ,מכל תוכן אחר
מלבדה ,אין זה דבר פשוט .ההקשר ההיסטורי שמנסח לוק נסמך

א.ד .אתה מתנגד לבחינה דיאלקטית של קופפרמן ,לאפשרות לראות
מחיקה כהופעה.
א.ל .קופפרמן עושה דבר מה ,ואז הוא מבטל אותו .האלימינציה היא

על החתימה הכפולה של קופפרמן ,באותיות לטיניות ועבריות,

במרכז .זהו מסלול מתמשך של  ,undoingשל ביטול הבדלים,

שבה הוא מאתר יחס בין שתי זהויות.

ומכאן של ביטול משמעויות .כדי לפתח פוטנציאלים של משמעות,
אתה צריך הבדלים .מנגד ,קופפרמן של שנות התשעים הוא
קופפרמן מורכב יותר .הציור שלו בשנים אלה שואף לפתיחות,
לפולימורפיות ,למודולריות; לציורים אין "שכבה סופית",
אבל התהליכים הציוריים עצמם הופכים למכניים יותר ויותר
ולאוטומטיים יותר ויותר .אוטומטיים לא במובן הסוריאליסטי.
א.ד .אפשר לומר שהגוף של קופפרמן שאף להיות ענף ייצור .על רקע
טענה זו ,מהו סוג הגופניות שאתה מאתר בעבודה של קופפרמן?

משה קופפרמן ,מראה כללי מתוך התערוכה במוזיאון סראלווש ,פורטו ,פורטוגל
Moshe Kupferman, general view of the exhibition at Museu Serralves, Porto, Portugal, courtesy
of Fundação de Serralves, photograph: Rita Burmester
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א.ל .ישנה נוכחות של גוף בעבודה של קופפרמן ,אך היא אינה נוכחות
של גוף אינדיווידואלי ,של גוף מרגיש .אם ניקח לדוגמה את
פולוק ,העבודה שלו הובנה ,לא כהלכה ,כ"ציור–פעולה" ,כתרגום
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של תנועות הגוף ,כאקספרסיוניזם מופשט .מי שמגדיר את הציור

אני רק נוכח כאדם שהשאיר את שמו .יחד עם זאת ,הסוגייה של

של פולוק במונחים אלה ,אינו ער לעובדת ההתערבות של כוח

החתימה קשורה ל– .over-paintingקופפרמן מדגים את החתימה

המשיכה .הגוף של פולוק הוא לא פרסונלי ,והמגע שלו עם הקנווס

של שמו ,מדגים ייצוג של סובייקט ,אבל הייצוג של הסובייקט

הוא לא ישיר אלא דרך כוחות אחרים מהגוף ,דרך כוח המשיכה,

מתועל אל עבר תפקודים של השחתת התוצר של הסובייקט.

ובמובן הזה ,שבו הגוף האינדיווידואלי מושם בסוגריים ,אני יכול

באמצעות חתימתו קופפרמן משחית את השלבים הקודמים של

לדבר על קשר כלשהו בין פולוק ,שעבד רחוק מהבד ,לקופפרמן,

הציור .הוא לא רק ממלא את הציור בחתימה שלו ,אלא משחית

שעבד קרוב מאוד לבד .העקבות שקופפרמן משאיר על פני השטח

אותו בחתימה .כאן קופפרמן עוסק ,בדרכו הייחודית ,בשאלה

של הציור הן ייצוג אינדקסלי של גוף .הגוף לא נעלם ,אבל הוא

של הסובייקט ,בביקורת הסובייקט .אין לי תשובות נחרצות לגבי

נוטה למכני .אני מאוד מתרשם מהחזרתיות והאוטומציה בעבודה

המשמעות של ההשחתה הזו מבחינת הסובייקט .קופפרמן אינו

של קופפרמן .מה ששובר את הדומיננטיות של החזרתיות בעבודה

דקונסטרוקטיבי ,אבל גם אינו דיאלקטי.

שלו הוא החתך האלכסוני ,הקריעה ,שאמנם חוזר מציור לציור,
אבל בתוך הציור היחיד תמיד מופיע רק פעם אחת ,והוא מופיע
כפלישה של החד–פעמי לתוך כל ציור ,כשבירה של הרוטינה

א.ד .במהלך הכתיבה ,היה לך עניין להבחין בין הקריאה שלך
בקופפרמן לבין קריאות אחרות?
א.ל .השיח סביב העבודה של קופפרמן נצמד לרוב להקשר הישראלי

של התהליך ,של החזרתיות .החתך האלכסוני חוצה גם את

של העבודה ,לדגם הישראליות שקופפרמן העמיד בעבודתו,

המאפיינים הקונסטרוקטיביים ,את המאפיינים של הציור כמבנה,

ולחשיבות של קופפרמן במודרניזם הישראלי .לי היה חשוב

כאחיזה בשטח ,כחלוקות פנימיות שהן תוצאה של שקילה

להראות אותו בהקשר רחב יותר ,לבחון את העבודה ביחס

רציונלית ,והרי קופפרמן דיבר רבות על עברו כבנאי.

לתולדות המופשט ,וביחס למופשט שאחרי מלחמת העולם

א.ד .במאמר בקטלוג אתה מנסח את החוקיות השלילית שמובנית

השנייה .המטרה שלי היתה להגדיר את הייחוד של העבודה של

בתוך הציור של קופפרמן ,את התנועה לקראת ביטול ההבדלים.

קופפרמן ביחס להיסטוריה של המופשט ולזיקה בין היסטוריה זו

החתימה משמשת עבורך כעוגן של משמעות .בה בעת ,החתימה

להופעת הצילום ,זיקה שמתבססת על ההיבטים האינדקסליים של

אינה מתפקדת בעיניך רק כאישור למצבים קודמים או למצב

צילום ושל ציור מופשט מאזורים שונים .קופפרמן עובד חזק כציור

הסופי של הציור ,בדומה לאופן שבו קורא אותה יונה פישר.

מופשט שמעמיד את עצמו מול צילום ,כייצוג אינדקסלי של גוף.

א.ל .בתערוכה ישנו ציור אחד ,די מוזר ,אני לא בטוח שזה הציור

האמנות של קופפרמן יוצרת את תנאיה שלה ,מחוקקת את חוקיה

הטוב ביותר של קופפרמן .הציור נשלט על ידי החתימה .החתימה

הפנימיים .היה לי חשוב להתקרב לחוקיות הפנימית של העבודה,

נפרשת על רבע מהציור .זוהי חתימה שמנה ,שמעידה גם על

ולבחון אותה כנטייה ,כתופעה שקשה להתעלם ממנה ,שמשקפת

ייאוש .היא לא חתימה שבתוך הציור ,אלא היא הציור ,כאילו

תקופה יותר משהיא משקפת מקום; להבין את העבודה כאפיק

הצייר היה כל כך מלא מעצמו שזה כל מה שהוא מחליט להראות.

פעולה מובחן ,שנוצר במקביל להתפתחויות אחרות בעולם.

מנגד ,קופפרמן כמו מוסר שאין לו מה לתת אלא את החתימה
שלו ,השם שלו ,הזהות שלו .הוא כאילו אומר ,אני לא מייצר דבר,
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) 8ביולי ≠  8באוקטובר (2005

משה קופפרמן ,למעלה :צ י ו ר  ,1994 ,שמן על בד 130 x195 ,ס"מ ,אוסף יוסף חכמי ≠ הפניקס הישראלי ,תל–אביב;
למטה :ק ר ט ו ן  ,1998 ,שמן ועיפרון על קרטון 80 x120 x7 ,ס"מ
;Moshe Kupferman, Top: Painting , 1994, oil on canvas,130 x195, collection of Joseph Hackmey - The Israel Phoenix, Tel Aviv
Bottom: C ardboard , 1998, oil and pencil on cardboard, 80 x120 x 7 cm
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ביקורות

חומרים של שתלטנות
אורי ניר" ,פלנטיישן" ,גלריה ByArt Projects
אורי דסאו

בראיון עם יעל ברגשטיין פירט ניר את האמביציה שבבסיס מהלכיו
האחרונים" .הגברת הרגיסטרים של החלל"" ,ההחלטות הסביבתיות
שמחוץ לאובייקטים" ,שבחלקן מגולמות דווקא במראה של האובייקטים,
אינן חפות מתיאטרליות ,מבחינת הפרישה של התערוכה כ"סצינה"
שכוללת בתוכה את הצופה וגם מבחינת ההתנהגות של החומרים
והמראה האלסטי של האובייקטים :יציקות של חוליות עמוד שדרה
)תיאטרליות של חיקוי( מרכיבות פסל טווס ,שהונח על משטח זכוכית עבה
שנשען בשוליו על מעקה הגלריה; משטח זכוכית שבור ומרוח בחלקו במה
שנראה ככתמי דם הונח על שולחן שכוסה במפה לבנה; שני כלי–קיבול
"פלנטיישן" ) ,(Plantationתערוכת היחיד הראשונה של אורי ניר בגלריה

מזכוכית בעלת מראה מט הוצבו על שולחן שכוסה במפה משובצת

 ,ByArt Projectsזכתה לתגובות מעורבות .התערוכה של ניר בלטה על

וספוגה בדם .על אף המרחק בין תפיסותיו של ניר לאלה של איליה

רקע השעמום הכללי )למעט מספר חריגות( שאפיין את תחילת עונת

קבקוב )ר' למשל  ,(O n The Total Installation, 1995תערוכתו של

הגלריות בתל–אביב" .פלנטיישן" כללה ריבוי מדיומים :וידיאו ,צילום

ניר נענית להנחייתו של קבקוב להעמיד חלל שייצור בתוכו תחושה של

ופיסול ביומורפי ≠ תצוגה ) (displayשל אובייקטים שבהיבטים מסוימים

התרחשות שכמו התמידה עד רגע כניסת הצופה לחלל ,שעקב כך הופכת

מתפקדת גם כתפאורה ,כמרחב בדיוני של פעולה )בדומה לתערוכה

לפלישה אסורה ,היקלעות מסוכנת.

" "Lost Herbsשל ניר במוזיאון הרצליה באמצע  ,(2004מרחב שהוא דגם
של אתר פולחני–קמאי ו/או דגם של מעבדה ≠ סביבות של פעילות

זנבות שועלים תלויים על ענפים של חורש שרוף ,עיני פרה משופדות,

טרנספורמטיבית–קתרטית .חלל הגלריה לא רק גובש כזירת אירוע

עמוד שדרה שיוצא מתוך מסך–מים של מפל בגינה עירונית בדרום

שמטעינה את המבט בגופניות ובאיכויות של מציצנות ,אלא הופגנה

תל–אביב ,פרוטזות מוקפאות שהונחו על משטח קרח באולם להחלקה

מתוכו גם מודעות לאפשרות של פעולות עוקבות במהלך התערוכה,

על קרח .ראוי להתעכב על האופן שבו עובד ניר עם צילום ≠ לא כמדיום

שאינן טווח של תנועות גוף או היקלעות גרידא )למשל ,אירוע מסחרי

של הנצחה ,אלא כמדיום מדלל .צילום ,כפי שהוא משתקף ב"פלנטיישן",

שקשור בתערוכה( .ניר מתעמת בתערוכה זו עם החלל המפולש ממילא

מייצג סופיות ,התרוקנות ,נסיגה של אלמנטים ,דילול של נוכחות

של  :ByArt Projectsצלילים של געיית פרות וניפוץ זכוכיות מתוך

והיעלמות .העניין של ניר אינו ב"צילומי הצבה" ,אלא בהתמודדות,

התערוכה מתנגשים )לא מתמזגים( בנקישות סכו"ם ורחשים שניחתים

נונשלנטית והיסטרית כאחד ,עם התפיסה של מנגנון הצילום כמנגנון

מהמסעדה שממוקמת מעליה .כל המרכיבים מצטרפים לכדי הווי שכאילו

שמייצר עקבות של אירוע ,שמסמן ומותח את סופיותו של האירוע .גם

מונע על ידי אנרגיה של הזיה :נטפים בשרניים בסיטואציה מעין פולחנית

קבוצת צילומי הפרוטזות וגם קבוצת צילומי זנבות השועלים )(2005

של התערות בין–גופית ,שעשויה להתרחב לכדי גרסה מעוכבת של

 ,Weeping Willowsמתארגנות סביב היעדרות ומצביעות על ריקות

בסטיאליות.

מוגברת ,על אירוע שהוא בגדר שוליים של אירוע ,בגדר השוליים של

בשונה מתערוכתו של ניר במוזיאון הרצליה ,שהיתה בה הצבה כמו–
פיקטוריאלית ,על קו התפר שבין דיוראמה לתפאורה ,בין מודל לדימוי
אורי ניר ,מתוך  ,2005 ,Attachmentsוידיאו 19 ,דקות; בעמוד ממול :מראה כללי מתוך התערוכה "פלנטיישן" ,צילום :אורי ניר
Uri Nir, from At tachment s , 2005, video, 19 minutes; Opposite page: general view of the exhibition "Plantation", photograph: Uri Nir
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התערוכה הורכבה גם מקבוצות צילומים שמתעדות הצבות שונות:

עצמו ,הזנב של עצמו .דימוייו של ניר אינם נוכחות שמציינת היעדרות,
אלא החסרה מתוחזקת ,היעדרות כנוכחות.

)ר' משה ניניו על אורי ניר ,ס ט ו ד י ו  ,"After Nature" ,154ויעל ברגשטיין
בשיחה עם ניר ,ס ט ו ד י ו " (160פלנטיישן" מתפרטת לסכום של עבודות.

) 3בנובמבר ≠  23בדצמבר (2005
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למי צלצלו הפעמונים
עמי ברק על התערוכה של מירצ'ה קנטור,
שאצר בגלריה דביר ,תל–אביב

מירצ'ה קנטור הוא אמן–כוכב בינלאומי צעיר

הכרחי כדי להבהיר את האתגרים שהעמידה

לרגש ≠ עשייה שאיבדה את הלגיטימיות שלה

שהמערך הזה זימן .כבר גלוית ההזמנה

באמצעות פעמון הרוח שנעשה אישי ,גורלי,

זכוכית קריסטל .הם הוצגו בצורה שהזכירה

ממוצא רומני שחי בצרפת וכבר רשם לזכותו

הפעולה שלו .בראש ובראשונה ,האמן שינה את

ושהוא מבקש לשקם.

לתערוכה כיוונה לכך ,עם טקסט שהוטבע בלבן

עבור כל אחד ואחד ,מרגע שהדלת נפתחת

מכירת תירס ברחוב .לשקיפות של שני העתקי

הצלחות בולטות ,גם ברומניה וגם במקומות

החלל הארכיטקטוני של הגלריה כשהוסיף לו

על קרטון לבן ,כשרק החזקתה בזווית המתאימה

ונסגרת מאחוריו .הקהל הופך כאן לחלק

התירס האלה ,שהוסטו מתכליתם ,היתה עוצמה

אחרים .בביאנלה של ונציה ב– 2003הציג

קיר הפרדה בכניסה .המבקר שנכנס לגלריה מצא

היה קשוב מאוד להקשר התרבותי ושם לב,

מאפשרת לקרוא את הכתוב בזכות הצל המוטל

המכריע של היצירה .בלי השתתפותו המעשית,

מוזרה והיה להם כוח משיכה מוחשי מאוד .שוב,

וידיאו בשם D ouble - Head Matches

בתוכה ,ליד שולחן הגלריה ,דלת פשוטה ,שהוא

בתבונה רבה ,שכל הפרדיגמות בישראל ,ואלה

על האותיות .באתר הגלריה ,התמונה היחידה

לאובייקט אין חיים ,והסיפור מתחיל מחדש בכל

מהרדי–מייד נותר רק הקסם של המטמורפוזה,

)ג פ ר ו ר י ם ב ע ל י ר א ש כ פ ו ל ( ,שהראה

הוזמן לעבור דרכה ולסגור אותה אחריו .התנועה

של האמנות בפרט ,מכוונות באופן בלעדי

היא של יד האמן האוחזת בגלויה בצורה כזו.

פעם שאנו נכנסים או יוצאים; משהו קורה ≠

כשהצבתו האצילה עליו הילה מהסוג שיש

את תהליך הייצור של קופסאות גפרורים

הפשוטה הזו הניעה פעמון רוח שהיה תלוי מעל

לשפה ,הכתובה והמדוברת; הכול מבוסס בראש

הפתעה ,התנסות קיומית ,מטפיזיקה ,מטאפורה.

לתכשיט .היה אסור לגעת ,אבל זה בדיוק מה

בנסיעת הכנה לפרויקט ,בתל–אביב ,קנטור

איזה סוג של שאיפה אמנותית מתגלה

בבית חרושת ברומניה ≠ אבל באובייקטים

המשקוף .צליל רחב ,מתנגן בעדינות ,התחיל

ובראשונה על מילים .לכן הוא חשב שמיותר

במיצב הזה ,שהוא בעת ובעונה אחת זמני

בפרפראזה על הכתובת הידועה על שערי

שהתחשק למבקר ≠ לאכול את התירס ,ולא רק

המוכרים האלה לצריכה המונית היה פרט

להדהד ורדף אחרי הצופה כמו הד עקשן,

להציג עבודה שרק תוסיף מלל על מלל ,וניסה

ורדיקלי? אפשר למצוא תשובה חלקית בשפה

הגיהינום בק ו מ ד י ה ה א ל ו ה י ת של דנטה,

בעיניים .מעין טבע דומם של המאה ה–.21

נוסף ,ששינה באופן רדיקלי את מהותם והפך

שנדמה שהקיף את החלל הריק של הגלריה .אין

לבסס את המהלך שלו על התערבות חושית

שנבחרה ≠ שפה של ניטרול האימאז' ושל

"לכם כל התקוות ,הנכנסים בשער זה" היה יכול

אותה לסינגולרית :ראש אדום נוסף בקצה

צורך להאריך בתיאור :שום דבר לא אכלס את

טהורה ,שפונה באופן מיידי לחיישנים הבלתי

מערך שפונה רק לחושים .אנחנו כבר לא

להיות המוטו של המיצב הזה .ומעבר

) 25בנובמבר ≠  31בדצמבר (2005

השני של הגפרור ,פונקציונלי באותה המידה

החלל המוכר ,פרט לתאורה מהסוג שמאירים בה

רפלקסיביים שלנו .כדי לחזק את הגישה הזו,

נמצאים בתחום המטמורפוזה אלא בתחום

לכך ,מעתה ,כשבמקרה תפתחו דלת במקום

כמו הראשון )מהדורה של העבודה הזו נקנתה

ציורים ,מרכיב שהשלים את הכמעט–כלום של

הוא החליט גם שהעבודה תישען על מספר

המטאפורה ,פשוטו כמשמעו .אנחנו נמצאים

כלשהו ≠ בבית פרטי במושב או בבוטיק ברחוב

מצרפתית :אבנר להב

לאוסף מוזיאון ישראל( .לרגל תערוכת היחיד

המקום .כך ,בעזרת שני חומרי רדי–מייד והתוצר

"מפתחות" מצומצם ככל האפשר .הוא דרש

במקום שבו הריגוש נבחר כמיטיב יותר מכול

צדדי ושקט ≠ ותשמעו פעמוני רוח מעין אלה,

הראשונה שלו בארץ ,קנטור בחר בדרך מנוגדת

הבלתי–חומרי שלהם ,קנטור הצליח להכניס

שהתערוכה לא תלווה בשום הודעה לעיתונות

להעביר משמעות .כתוצאה מכך ,אנו ניצבים

האמנות תשיג אתכם ותדעו שמירצ'ה קנטור

לזו שפרסמה אותו .עבודה בלי אף דימוי ,לא

אותנו לתוך עולם החושים והרגש .אפשר לומר

ובשום תמונה מפורשת ,אלא תוצג כמעין

מול דטרמיניזם אסתטי שאינו מערער על שום

קבוע ולא מונפש ,אלא רק מערך שנשען על

בוודאות שהאמן ניסה לפשר ,לשם שינוי ,בין

אירוע בלתי מזוהה .מי שהתמזל מזלו וחווה את

דבר ,אלא משתדל להחיות מיתרי רגישות ששוב

הפונקציונליות של אובייקט .קנטור העמיד מיצב

מחווה מושגית טהורה לבין יצירה שפונה באופן

האירוע הזה ,חווה התנסות יחידה במינה; אין

נעשו מקובלים בתחום האמנות העכשווית.

עמד חפץ נוסף ,בנפרד ,בהצנעה מסוימת .על

שהצמצום הנדיר שלו יעיל במיוחד .תיאור קצר

בלעדי לחושים ,ושהוא ביקש בראש ובראשונה

מילים שיוכלו להעביר את החוויה הייחודית

מה שמועמד כאן הוא המפגש עם הלא–נודע,

גבי קופסת קרטון הונחו שני קלחי תירס עשויים
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שוב העניק לכם רגע של חסד.
בחדר האחורי ,חדר המחסן של הגלריה,

מירצ'ה קנטור ,מימין :ג פ ר ו ר י ם ב ע ל י ר א ש כ פ ו ל ,
 ;2002משמאל :ת י ר ס – י ה ל ו ם  ,2005 ,יציקת קריסטל,
מהדורה בת  20עותקים
Mircea Cantor, Right: D ouble-Head Matches,
2002; Left: D i a m o n d C o r n , 2005, crystal cast,
edition of 20 copies
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הפרויקט "מה את שותקת?" הוא אוסף מבולבל

אסתטיקה טלוויזיונית ,אינה אפשרית במסגרת

הזמר שי צברי לעתים מבלבל .קולו מזכיר את

של סרטים ,שרבים מהם אינם ראויים לתצוגה

"מה את שותקת?" .מינוני רגש שונים מוצגים

הקול של מריאן גולד ,סולן אלפאוויל ,שאת

מוזיאלית .גם אם חלקם ניתנים להצלה

בע ם ר ד ת ה ח ש כ ה  ,סרטה של אריאלה

שירם "צעיר לנצח" הוא מבצע; באמצעות צברי,

באמצעות שיבוץ נכון ברצועה דוקומנטרית

אזולאי .ניתן להשוות בין הסרט של אזולאי

רטמן מקשר בין קריוקי לליפסינק .המסלול

בטלוויזיה או בהקרנה מובדלת בחלל תצוגה,

לבין  Top Spotשל טרייסי אמין ,שכמוהו נוגע

של רטמן בסרט מתחיל מקול ללא גוף )דיבוב(

אין להקל ראש בתוצאה המשותפת של תצוגתם

בשחזור מקרים של תקיפה ושל אונס .הקשר

ומגיע לגוף ללא קול )ליפסינק(; הסצינה הכמו–

המוזיאלית .בנוסף ,רוב הסרטים )למשל של

הקרנה אחר מזה של "מה את שותקת?" היה

קריוקית ,על רקע "צעיר לנצח" של אלפאוויל,

אריאלה פלוטקין ,מיכל רוטשילד ,איה בן–רון

מיטיב עם סרטיהם של אזולאי וארד ומדגיש

היא בו–בזמן קול ללא גוף )זמר הלהקה( וגוף

ודנה גילרמן ,אך ישנם נוספים( פשוט לא עמידים

את המרכיב הביוגרפי הטראומטי בכל אחד

בפני דיון רציני ,ויהיה זה מעשה נמהר לקרוא

מהם ואת שילובו כחלק מניסיון לבצע פעולה

אותם כעבודות אמנות או כאוונגרד שמקדים

של עירוב תחומים אמנות–תקשורת ,אמנות–

את זמנו .את "מה את שותקת?" יש להבין לאור

פוליטיקה .הקשר הקרנה מובדל ,שנדרש לא רק

התפשטותו של חיידק "התקשורת החזותית",

לתכנים הפוליטיים בסרטה של אזולאי ,אלא גם

שמבקש לשחרר לאוויר העולם עבודות קריאות,

לאופן הפוליטי שבו הם מובאים ,לעובדה שהם

נטולות שארית אניגמטית ,קלות לכימות,

מובאים תוך פירוק של מודלים טלוויזיוניים

מתמסרות לפרשנות ,שלעולם ישכפלו שיחים

וקולנועיים ,היה יכול להמחיש היבטים אלה.

קיימים .בעקבות טיפולו של בועז ארד במתח

החריגים ,שפורצים את מסך האפרוריות

התרבותי אשכנזים–ספרדים ,או הייצוג הנלעג

של "מה את שותקת?" ,הם  2ד ג ל י ם של רונה

של האקסטזה הצרכנית מבית היוצר של יעל

יפמן ,צ ' ה צ ' ה י פ ה פ ה של גלעד רטמן,

ברתנא ,או האכזבה מתרבות הנגד בסרטה של

וש ו ב ב ע ם ל ב ז ה ב של קרן רוסו .שלושת

רונה יפמן ,או הפמיניזם הפסבדו–ביקורתי של

הסרטים מציגים עשייה ניסיונית במידה ,לא

אריאלה פלוטקין ,ניתן לומר בביטחון ש"מה את

בלתי בעייתית ולא בלתי מעניינת 2 .ד ג ל י ם

שותקת?" שקוע בשיח שחוק.

הוא סרט סלפסטיק על התפכחות מסדר מהפכני.

את המקבץ הנוכחי ערכה האמנית

שתיקות צורמניות
"מה את שותקת?" ,מקבץ סרטים במוזיאון הרצליה,
אוצרת :מיכל היימן
אורי דסאו
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ללא קול )השחקן בסרט(.
) 24בספטמבר ≠  24בנובמבר (2005

בעמוד ממול :רונה יפמן ,מתוך  2ד ג ל י ם ,2005≠2006 ,
וידיאו 24 ,דקות; למטה :גלעד רטמן ,מתוך צ ' ה צ ' ה
ה י פ ה פ ה  ,2005 ,וידיאו 8 ,דקות
Opposite page: Rona Yefman, video still from Two
Flag s , 2005–6, 24 min; Bottom: Gilad Ratman,
video still from Che Che The G orgeou s , 2005,
8 min

ישנם רגעים שהוא מזכיר את ה ג ל ו ל ה של

המוערכת מיכל היימן .היימן האמנית שומרת

פרלוב ,ומנגד ,לצד השפעות של במאים

מרחק מהמתח הרעיוני הפשוט שמציג קובץ

כליאו קראקס ) ,(Caraxנופל לפרקים למחוות

הסרטים ומהתשתית הצדקנית–מוסרנית

נוסח מ ב צ ע ס ב ת א  .זה סרטה הראשון של

שבבסיסו .הליקויים שרצף הסרטים סוחב על

יפמן ,המוכרת כצלמת שעובדת עם הופעות

כתפיו רובצים קודם כל לפתחם של המשתתפים

עודפות .הפרויקט  2ד ג ל י ם יוצג בשלמותו

בו .סרטו של בועז ארד עשוי לשמש כנקודת

מתחילת פברואר ,בתערוכת היחיד של יפמן

מוצא מייצגת לאפיונו של הקובץ .בסרט ,ארד

בגלריה זומר .סרטה של קרן רוסו הוא סדרת

מראיין את אמו בזמן שהיא מכינה גפילטע פיש,

תרגילים שמוכיחה את משיכתה לאסתטיקה

כשהיא מצולמת עד הצוואר .לא רואים את

של הטלוויזיה החינוכית ותקופת תשדירי

פניה .הדיוקן האנושי בסרט הוא דיוקנו של ארד,

השירות )"אל תיגע פן תיפגע"( .רוסו מתרגלת את

שלעתים מופיע כבובה .פיצול זה מצוי בזיקה

שליטתה בפורמטים טלוויזיוניים .יחד עם זאת,

לפיצול אחר :הדיוקן המפוצל לשניים דובר

הסרט סובל מארכנות ואופן תצוגתו בהרצליה

בשני קולות ,פעם בקולו של ארד )"האשכנזי

פגע בו קשות ונטל ממנו את האפשרות למצות

הוא פסיבי ,נשי"( ופעם בקולה של אמו .גם אם

את עוצמת השערורייה שקיימת בו .בצ ' ה

ארד מנסח דיון מקורי שאינו משכפל שיח קיים

צ ' ה י פ ה פ ה  ,גלעד רטמן מקשר בהצלבה בין

סביב המתח העדתי אשכנזים–ספרדים ,בחינת

דיבוב לליפסינק .במרכז סרטו מצויה חשיפה

השפה החזותית של הסרט ,שמייעד את עצמו

של מקורות הקול של הסרט ,הקול המדבב,

להקשר שנע בין קולנוע דוקומנטרי לבין עבודה

שמתגלגלת לקראת סוף הסרט לסצינת קריוקי

בזיקה לאפשרויות טכנולוגיות של וידיאו ושל

שמחקה עבודת ליפסינק .ביצוע הקריוקי של
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רפלקסיביות דידקטית
"כוח" ,תחנת הכוח רדינג ,תל–אביב,
אוצר :דורון רבינא
שאול סתר

ארבעה ערבים של שכרון כוח עברו בחול המועד

התצוגה במרחב הממשי העכשווי או ההיסטורי,

העבודה האמנותית ≠ "היצירה" ≠ מוצבת

על עולם האמנות ,עת אירח עשרות אלפי

שהגיעה לשיאה ב"ארט פוקוס" האחרון )ר'

בהכרח בקוטב ההפוך ,כניגודו המובהק .אבל

אושפיזין בסוכתו הזמנית ,זו השנה הרביעית

ס ט ו ד י ו  ,(151הוחלפה כאן בהיענות לחובת

אם נתייחס אל הכוח כעיקרון מחולל ויצרני,

ברציפות ,בתחנת הכוח רדינג .התערוכה שאצר

ההתייחסות לתפקוד החוץ–אמנותי של אתר

הרי שגם היצירה האמנותית מקיימת ומתפעלת

דורון רבינא היתה שאפתנית לא רק בממדיה,

התצוגה .וכך היתה התערוכה במבנה של חברת

אותו .היא לא רק מציעה מולו את הספק; אף

אלא גם בהתכוונותה הכינוסית ובתביעותיה

החשמל לחלל שבו נעשה שימוש מועצם עד

היא מציבה בתוכו קביעות וקיבעונות ≠

הביקורתיות :העבודות שהוצגו בה ≠ כמעט כולן

מוגזם בפעלולי תאורה ,ותחנת הכוח ≠ למקום

שאין להבינם כאיסורים בלבד אלא בעיקר

מהשנים האחרונות ,רובן טובות וראויות וחלקן

הטבעי לבחינת יחסה של האמנות המקומית לפן

כעמדות ≠ מתייחסת אליהם ,חוקרת אותם,

חשובות ממש ≠ ביקשו לספק ל"קהל הרחב"

מסוים במושג הכוח.

מחליפה חלק מהם באחרים.

מבט גדוש אך נחרץ על האמנות המקומית ועל

התערוכה אכן התמודדה בצורה מקיפה

אבל הרפלקסיביות הדידקטית של

אמנות בכלל .תנאי התצוגה המיוחדים ברדינג

עם הכוח הפוליטי הסובב את האמנות ≠

התערוכה ,שקישרה בין תחנת הכוח לאמנות

אמנם נבדלו מאלה הנהוגים בחלל המוזיאלי,

"הדומיננטיות של הצבא בשלטון ובחיי

על כוח תוך שהיא קושרת בין כוח לאלימות

אולם נדמה שהחריגות הרבות מהתקן המוזיאלי

היומיום ,הכיבוש ,היחס לעובדים זרים וכיו"ב",

ורואה בשניהם רכיבים שליליים ,נעצרה

הובילו דווקא לתפיסה אולטרה–מוזיאלית של

כפי שכתב האוצר בחוברת התערוכה ≠ אולם

לפני שהתמודדה עם הכוח המשוקע במעשה

החלל .כל מה שהצליח לגנוב )ברשות( את

נדמה שהיא לא נענתה לדיון רציני בכוחה שלה.

האמנותי .בהקשר זה ,היא היתה יכולה

גבולות חלל התצוגה ולהסתנן פנימה ≠ דברי

הרי יותר מכול ,התערוכה יועדה להיות מפגן

לתהות כיצד הפך פסטיבל "אמנות הארץ"

המאכל והמשקה שמערים הצופים לפיותיהם,

כוח של האמנות הישראלית :כוח חידושיה

לאתר השעשועים של חופשתה המרוכזת של

שיחות החולין שהם פולטים מתוכם ,עשן

היצירתיים ,כוח עמקותה הרעיונית ,אבל

הבורגנות–המכונה–מעמד–הביניים ,שבעודה

הסיגריות שהם מערים ופולטים חליפות ≠ נרתם

גם ≠ ובעיקר ≠ כוחה השיווקי ,כוח משיכת

פוקדת אותו שנה אחר שנה בהמוניה ,ממשיכה

לאירוע שגם במתכונתו המסורתית עניינו הוא

הקהל הטמון בה .כאשר האמנות "תובעת את

להדיר רגליה מהפעילות האמנותית השוטפת

כינוס חפצים והכנסת אורחים בחלל תחום .ריבוי

קשב הצופה בכוח ≠ כל הכוח הנתון לה" ,כדאי

שמתקיימת בחללים קצת פחות עמוסים

המבקרים המתגודדים ליד כל עבודה לא גזר

גם שתתוודע למקורות הכוח החברתי "הנתון

ומתגמלים; איך היו תכנים פוליטיים קשים לחלק

צמצום בטווח ההתבוננות הראוי והסתרה של

לה" ≠ מטעם מי? לשם מה? ≠ ושמכוחו היא

שגור וצפוי ממרכיבי האמנות הגבוהה בישראל,

חלקי עבודות ראויים לצפייה; בליל קולותיהם

יכולה להעלות תביעות שונות בפני קהליה .חלק

וזו אולי היתה בתורה למכלאתם; וכיצד הרהורי

לא התחרה בסאונד של עבודות הווידיאו

מהיצירות לקו בעיוורון ביחס לאופנים שבהם הן

הכפירה באשר לתפקידה של האמנות ולאופן

שהוצגו בתערוכה ואיים להחליפו .חבלה

אלה שמפעילות כוח ≠ לוכדות דימוי ,מעצבות

שבו יש לבוא בשעריה מתפקדים כיום פחות

אפשרית מעין זו בתנאי הצפייה התגלגלה

מרחב ,מדובבות אנשים ומצלמות אותם ≠

כשאלות המנערות את היררכיות הידע וכללי

להגדרה מחודשת ,הרמטית לא פחות מזו

והניחו שהכוח מצוי לעולם מעבר להן ,כרכיב

הדיסציפלינה ויותר כתשובות נחרצות מפיהם

המוזיאלית ואולי קאנונית בהתהוות ,של אופני

של העולם החוץ–אמנותי שאיתו יש להתמודד,

של יודעי ח"ן .על כוחה של תערוכת כוח ≠ גם

ההתנהלות הנאותים בחלל האמנותי החדש

שעליו יש לדווח ,שכנגדו יש להתקומם.

על כך ראוי לקיים תערוכה.

שנותר גם הוא ,אפילו תוך יתר–ריאליזציה,

"התערוכה 'כוח' עוסקת ביצירה בצל כוחות

גדור )שומרי הסף היו למאבטחים( ,חגיגי )חג

השוקדים על הרס .מול קיבעונות מחשבתיים,

) 19≠23באוקטובר (2005

הסוכות( ויחידני )קיימת תערוכה אחת ואין

מול שיכרון הכוח ≠ היא מציעה את הספק".

בלתה( .ההתעלמות העקרונית מתפקודו של חלל

כאשר הכוח נתפס רק כהרסני ,מצר ומגביל,
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שלוש אשליות
גיל שחר בשיחה עם גילית פישר
"בדים" ,גלריה ג'ולי מ.

ביקורות

למצבו של פינוקיו ,שהופיע כדימוי בפסל של

יכולים או לא יכולים לראות דברים שונים

גיל שחר מ– ≠ 1993בובת עץ שנבנתה בדמות

בו–זמנית .נוצרים מצבים שבהם אנחנו יודעים

ילד חי והתקיימה במצב ביניים שבין חיים

שמצויר דבר אחד ,אבל רואים דבר אחר .או

למוות ,בין גוף חי לאובייקט.

שאנחנו יודעים שאת מה שאנחנו רואים כרגע

בעבודות החדשות שמוצגות בגלריה
ג’ולי מ .התגלגלה ההסתרה אל פני השטח
של האובייקטים .ה"בדים" התלויים על הקיר

עניין אותי לקשור את התופעות האלה עם

לא נראים כמסתירים דבר ,אלא כמציגים או

מסורת הוואניטס.

מנכיחים את פני השטח שלהם .מצוירים עליהם
דגמים גיאומטריים שיוצרים אשליות ותעתועים

עבודות ה"בדים" הן גם פסלים וגם ציורים.

אופטיים .מצד אחד ,אלה עבודות פיגורטיביות

נכון .אלו עבודות קיר ,סוג של תבליטים שיש

בעשר בלילה ,בשבת האחרונה של דצמבר ,2005

)"פסלי בדים"( אך מצד שני הן בעלות אופי

בהם תלת–ממד מינימלי .התלת–ממד עובד

שוחחתי עם גיל שחר בטלפון על התערוכה

מאוד מופשט ,בגלל הדגמים הגיאומטריים

מאוד חזק כשהצופה בתנועה .במבט מלפנים,

החדשה שלו בגלריה ג’ולי מ ,.שלוש וחצי שנים

שעליהן ובגלל המתח שנוצר בין הדגמים לבין

כמו שהם מצולמים בספר ,הדגמים נראים לגמרי

אחרי התערוכה האחרונה שלו בישראלHand" ,

האובייקטים שעליהם הם מצוירים .המתח הזה

ישרים ,אבל במציאות הם נראים כאילו הם

/ Madeעבודות יד" ,שהוצגה במוזיאון הרצליה.

יוצר בחלק מהעבודות תחושה של התנתקות

מתעוותים יחד עם הקפלים של המצע .היחס

האובייקט מפני השטח שלו.

הזה בין הדגם לפני השטח עניין אותי מאוד.

כיום הוא חי בגרמניה ,לשם עבר ב– 1996כשזכה

דרור בורשטיין

אפשר לראות גם באופן הפוך ,אבל אנחנו לא
מסוגלים לראות את שתי האפשרויות בו–זמנית.

במלגה על שם הפסל וילהלם להמברוק )שניתנת

אְרי ָה של שתיקה

ישראל הרשברג,Ar ia Umbra ,
 ,2003≠2004שמן על בד פשתן,
 119x 250.5ס"מ ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
Israel Hershberg, Ar ia Umbra ,
2003-4, oil on linen, 119 x 250.5 cm,
The Israel Museum, Jerusalem

עניין אותי המתח בין פני השטח המצוירים,

על ידי העיר דואיסבורג ,שבה הוא גר עד

מה אתה מציג בתערוכה בג'ולי מ?.

הגיאומטריים ,שבדגמים שלהם יש נוקשות

היום( .בידי קטלוג התערוכה שלו ממוזיאון גוך

בתערוכה מוצגים בדים תלויים על הקיר ,אבל

מסוימת ,לבין הרכות של הבד והנפילה של

יצירת אמנות מרשימה כזו אינה נוצרת כאן

שמזכירים מאוד את תחריטי הנוף של מורנדי.

בפורמט קטן .בלתוס מצוטט כמי שאמר" :הדממה

בגרמניה מקיץ  ,2005שנראה יותר כספר–אמן

אלה לא בדים אמיתיים ,אלא יציקות אפוקסי.

הקפלים ≠ והתנועה שנוצרת מהשילוב הזה.

בכל יום ולא בכל שנה .הרשברג צייר את

דבר אינו קורה כאן ,ויותר מזה ,ברור שדבר

היא מה שעלינו לנסות ולהשיג בכל דרך .איזו

מאשר כקטלוג של תערוכה.

את הדגמים שעליהם ,שמזכירים  Op Artעם

עניין אותי גם תהליך העבודה האיטי שבסופו,

 Ar ia Umbraבחבל אומבריה שבאיטליה

אינו צריך לקרות כאן ,רק להיות .הכול הווה

מילה ,אילו מילים ,יכולות לתפוס את המרחבים

תעתועי ראייה ,אני מצייר .יש בעבודות סוגים

בחלק מהעבודות ,נוצר אפקט שאין לי שליטה

)הייתכן כי פנייתו אל נוף "זר" היא שהביאה

כאן ,נוכח .לכן אין זה מבט אדנותי או כובש

השקטים ,הסודיים ,האפלים ,שבהם אנו מנסים

בפסל שעווה של דמות שמסירה חולצה מעל

שונים של אשליות ותעתועים ,שלקוחים

עליו והוא פשוט קורה.

להתעלמות מבקרי האמנות המקצועיים

בנוף :אי אפשר "לאחוז" כאן בכלום .כל פרט

למצוא משמעות?" ) A. Vircondelet, Vani shed

ראשה וכמו נלכדת בתוכה ) ,(2002בלטה תחושה

ממקורות שונים ומרוחקים ,שרציתי לקשר

בישראל ,משיקולים של לוקאל–פטריוטיזם?(.

בכל אחד משלושת "מישורי" העומק בנוף הזה

.(Splendors , Harper-Collins, 2001, p. 82

של הסתרה ,של משהו שקורה מתחת לפני

ביניהם .מלבד האשליות האופטיות מופיעים

אתה מושפע גם מאמנים עכשוויים?

רפרודוקציה קטנה יכולה בקושי להעביר את

נמצא במרחק עקרוני זהה מן המבט .ומכיוון

השטח הנראה לעין .נוצרה בהן תחושה של

גם רמזים למסורת הוואניטס ,שמקורה בציור

יש הרבה אמנים שאני אוהב ,אבל בהקשר של

חוויית הציור הזה ,שני מטרים וחצי רוחבו,

שאין כאן היררכיה של פרטים ,הנוף כולו הופך

הזו ,הריאלית והאידילית גם יחד? רמז אפשר

חיים סמויים ששואפים להתגשם בפסל ,בדומה

הפלמי של המאה ה– .17הבדים היצוקים עצמם,

הבדים ,קיימת השפעה של ג’ספר ג’ונס ,בגלל

לא רק בגלל ההקטנה הדרסטית ,אלא בעיקר

לבלתי חדיר ,למרוחק אינסופית .אבל לצד

למצוא באחד הבניינים בצד שמאל למטה ,מבנה

בעבודות קודמות של גיל שחר ,כמו למשל

גיל שחר ,ל ל א כ ו ת ר ת )פרט( ,2003≠2004 ,אפוקסי,
צבע 42 x 48 x 22 ,ס"מ
Gil Shachar, Untitled (detail), 2003-4,
Epoxy, paint, 42 x 48 x 22 cm
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אבל מה משמעותה של הארץ הדוממת

שיוצרים הטעיה של העין ),(trompe-l'œil

היחס שלו לציור כאובייקט וגם בגלל סיבות

בגלל היעלמות מסת האוויר הדחוס שהציור

הריחוק ,לצד העמידה–מנגד ,הנוף מביע הערצה

בעל גג משולש .השילוש הזה מקפל בתוכו

קשורים למסורת הזו ,וכך גם הדימוי של הזבוב,

נוספות ,כמו סוג של מודעות עצמית שנוצרת

הזה מטיל לכיוונו של הצופה רק בציור המקורי.

והתפעלות של הצייר מקיומם המאוחד של היש

את המבנה התלת–שכבתי של הנוף הזה כולו:

שמופיע באחת העבודות )ל ל א כ ו ת ר ת .(2004 ,

לנוכח הציורים שלו והעיסוק שלו במוגבלות

ה"אְרי ָה" שבכותרת הציור היא גם "אוויר" )(Air

שעל הקרקע והאוויר המוחשי ,הסמיך ,שמעליו.

אדמה ,שמעליה הרים רחוקים ,המיתמרים אל

בעבודה הזו ישנם שלושה סוגי אשליה :הבד

ובעיוורון .ב– 1993תרגמתי לסטודיו  ,42יחד עם

וגם שיר אופראי ,שיר על מקום אחר )אומבריה(

שילוב פרדוקסלי זה בין חיצוניות וריחוק

רקיע אינסופי ≠ כשעל אחד ההרים שברקע

היצוק ,שנראה אמיתי; אשליה של תנועה ≠

דפנה רז ,את המאמר "אנטי–ראייה" של רוזלינד

ועל צילו ) ,(umbraעל אוויר שונה מן האוויר

מחָה
אימפרסונלי ובין התפעלות שקטה ושְׂ ֵ

נמצאת העיר פרוג'ה ,המקושרת במידה זו או

כשמתקרבים אל העבודה או מתרחקים ממנה

קראוס על ז’ורז’ בטאיי ,שבו היא ניתחה את

הישראלי ושונה מאוד מהאוויר של האמנות

מהנוף מקנה לציור הזה מתח רגשי שאינו ניכר

אחרת עם אמנים כמו פרא אנג'ליקו ,דומניקו

נדמה שהעיגולים המקווקווים מסתובבים;

תפיסת הסוריאליזם שלו ,שמאוד קשורה לגוף,

הישראלית.

בו במבט ראשון.

ונציאנו ,רפאל ומורו פרוג'ינו .הדיאלוג בין

והטעיה נוספת של העין ≠ במרכז העבודה

לעיוורון ,לפגיעה ולהטלת מום עצמית .בעיני,

זהו נוף חסר מרכז .הוא קורא לשיטוט

הריקות המוחלטת של הנוף מנוכחות

הגג לנוף מציע להתבונן בנוף כמשהו ששואף

מצויר זבוב ,שנראה כמו זבוב אמיתי שנחת

ג’ונס מאוד קשור למסורת הסוריאליסטית הזו.

אינסופי של העין ,ימינה ושמאלה יותר מאשר

אנושית ,והרחבוּת הגדולה שמדגישה זאת,

מלמטה למעלה ,מהקונקרטי אל האינסופי

לרגע על משטח הבד .הזבוב הופיע הרבה בציור

הציור שלו עוסק הרבה במוגבלות ≠ גם של

לעומק ,שיטוט שאפשר לצאת ממנו רק אל הריק

היא העְדר שהופך את הציור לשיר )אְרי ָה( של

ומהמרובה אל המוחלט .אבל יותר מזה ,הנוף

הפלמי בצורה כזו ,כחלק ממסורת הוואניטס,

הצופה וגם של האמנות ≠ ובגלל זה עבודות

הבוהק שמעל להרים ומעבר להם :משיטוט

שתיקה .מוטיב זה ,של השתיקה ,חוזר בכמה

כולו יכול להיתפס כ"בית" מטפורי ≠ כפנטזיה על

כשהאשליה באה להמחיש לצופה את מוגבלות

הבדים שלי קשורות אליו .באופן כללי ,אני יכול

אינסופי בתוך היש אפשר לצאת כאן אל אינסוף

ציורים של הרשברג :לשון כרותה של פרה;

ארץ דמיונית" ,ארץ הרנסנס" ,שהופכת כאן מזמן

החושים שלו ,וגם כדימוי של מוות ומחזוריות

להגיד שאני מאוד אוהב ציור ,ומושפע ממנו

אחר ,שקיומו בציור הזה הוא בגדר רמז ,הצבעה

ציבור של דגים מתים )שותקים עוד בחייהם,

שחלף למקום נוכח ,ארץ שבה מחפש הרשברג

של חיים ומוות דרך ריקבון.

יותר מאשר מפיסול.

אל מעבר לנראה .אין כאן שום כיוון התקדמות

שותקים במקהלה במותם(; פֶּה מוסתר על ידי

קרקע משותפת לעצמו ולציירים האיטלקים

בתוך הנוף ,שום סיפור :רק קיום שופע ,שקט

זקן בדיוקן עצמי .אלא שכאן מקבלת השתיקה

הנערצים עליו.

ודחוס ,דיאלוגים זעירים של בתים ועצים

ממדים מונומנטליים ,שלא היו לה בציורים

בעבודות אחרות נוצרים אפקטים אופטיים.
הם נוצרים בגלל האופן שבו אנחנו רואים,

) 23בדצמבר  2 ≠ 2005בפברואר (2006
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Rock, no Roll

מראה כללי מתוך התערוכה "הלשנות" ,צילום :דורון רבינא
General view of the exhibition "Blowing the Whistle", photograph: Doron Rabina

החומר .בעבודותיו האחרונות האור נעשה כמו
מופשט :הוא משתקף ,משתבר ומגיע בעקיפין;

אריק לוי" ,האש שמחממת אותנו",
גלריה פסז' דה רץ ,פריס

הצופה כהחטאה עקרונית .זהו מבט אכזרי על
האמנות ,ודאי ביחס לשורת האמנים המכובדים

הוא נשבר בזוויות לא סבירות ,שלא נכנעות
לתיחום של צירים ישרים ,לטובת מישורי חיתוך
מורכבים יותר .בין אטימות לברק ,בין השתקפות

פייר סטודנמייר

שקיבץ רבינא בתערוכה .אבל אכזריות זאת גם

להשטחה ,בין בליעה של החלל לבין החזרה

פותחת אפשרות של התבוננות בעבודות אמנות

של הדימוי ≠ אור ה"סלעים" משחזר תחושה

שלא מבעד להנחה של קרבה מיידית והיכרות

יותר מאשר מאיר משטח; הוא מלטף את המבט
כבר מתחילת עבודתו כמעצב משתמש אריק

ומובל על–ידו עד שהוא מזהה מחדש את צורתו

נרכשת ,אלא כאל זרוּת מתמשכת.

לוי באור ומנצל אותו ,ותמיד תוך כדי חקירה

של שולחן או שרפרף .כמו תמונה ,הוא מרווה

לא ענק לפחות בגנו" ,המוצבת בפינת הגלריה,

של ההיטלים והשתקפויות שיאפשרו לראות

את הרשתית במערבולת שבה קצות הסלעים

מתפקדת כמטונימיה לתערוכה .זוהי העבודה

טוב יותר את האור עצמו .הוא כבר שיחק עם

נשפכים לתוך בורות קטנים ,כמו בתפיסה

היחידה שחורגת מעט מקירות הגלריה ,אולם גם

כל מרכיב אפשרי של המנורה :את הנורה הוא

פרקטאלית של אובייקטים .לאט לאט נבנה

עבודתו של יאיר גרבוז מתוך התערוכה "אם

היא בבסיסה משטחית ,לא חללית .היא נדמית

הטמין בתוך כדור זכוכית ,סגר אותה בין שני

סביבם מחדש מרחב שבסיכומו של דבר הוא

כמעט בלתי מורגשים במרכז הגלריה ,ועליהם

כמעין צילום דהוי של מה שכבר התקיים לפנים,

גושי זכוכית או הסווה אותה כדימוי וידיאו;

זהה ,ועדיין שונה .בין השלם לחלקיו ,מתרחשת

מונחות ≠ לא ניצבות ≠ כעל קיר ,יצירות

עוד בטרם נלקח הצילום ,כעבודה .בטבורה של

את החוט הוא מתח ושזר לרקמות סרטים

לנגד עינינו הפעולה המופלאה של ההרכבה–

נוספות( .ללא פיסול ,ללא מיצב ,ללא וידיאו,

העבודה מודבק צילום )נוסף( ,ובו גרבוז ספק

מתוחכמות ,שרידים מוזרים לרוח צבאית שהם

מחדש של האור; אור לבן ,כמו קרן שבוקעת

הדו–ממדיות הסימטרית והמדויקת ששולטת

מכין ספק תולה את עבודתו זו .אין זה mise en

בו–זמנית דקורטיביים; את האהיל הוא ניקב

להרף עין מקרחון או מיהלום.

בגלריה סופחת אליה את החלל ומייתרת אותו.

 abîmeפשוט ≠ היצירה כולה מכווצת בתוככי

ככוורת ,באופן שמסתיר את האור רק כדי ליצור

בשונה מאופן התצוגה ההיסטורי של ציור,

אותה יצירה ≠ אלא הרהור על הקשר בין ביצוע

אפקט מודגש של בוהק ,כמעט עד כדי סנוור.

המחלץ מהיצירות הדו–ממדיות והמגודרות

להצבה ,בין יצירה לאצירה :הדמות הנכפפת

התאורה תמיד חשמלית; האור שפיית החשמל

בקפידה את דפוסי העומק המתקיימים בתוכן,

תחת עול המשא שעל גבה צמודה לרצפת

העניקה לנו במאה שעברה ,אותו אור שאדיסון

"התערוכה 'הלשנות' מפנה מבט אל השימוש

כך שאלה פורצים את מסגרות הבד ,מושלכים

הגלריה .אבל במרכזה ,האמן מנסה לשאת אותה

מסר לנו בתוך שפופרת גז שלא השתנתה מאז,

בערכים ביוגרפיים ואוטוביוגרפיים על דרך

אל החוץ ומעמידים אותו כחלל תצוגה ,הדו–

עבודה על גבו ,לרוממה מעל הקרקע ,להתנגד

ושהיום כבר לא היינו יכולים בלעדיו .ועם זאת,

הסילוף והבדיה" ,כותב אוצר התערוכה דורון

ממדיות של העבודות ב"הלשנות" היא שטוחה

למשקל החומר ולהפיח בה רוח חיים; הוא

רבינא .ואכן" ,הלשנות" היא לא רק תערוכה

וחתומה .מעבר לה אין דבר.

מבקש ליצור אותה באמצעות אצירתה .בכך

שרה ,דורון
"הלשנות" ,הגלריה של המדרשה
בתל–אביב ,אוצר :דורון רבינא
שאול סתר

שמציגה סילופים ובדיות ביצירות אמנות שונות,

לכן ,יותר משהיא תערוכת אמנות נוכחת,

אלא היא עצמה סילוף של תערוכה ,בדיה של

"הלשנות" היא קדם–תערוכה או פוסט–תערוכה.

פייר סטודנמייר הוא המנהל האמנותי של גלריה
 Mouverments Modernesבפריס ,המתמחה בעיצוב.

הכזב שבהמצאה הפנימית ,שבנביעה העצמית.

תצוגת אמנות .סמיכות הצבתם של עבודות

היא מתנודדת בין תצוגה היסטורית של

התערוכה מתעקשת שלא להציג את מה שנוצר

אמנות ,רפרודוקציות של עבודות )י ע ק ב

תערוכה שהוצגה לפני זמן רב ובין מתווה

ו ע ש י ו של דורה ,איב קליין ,רוז סלבי/מרסל

אפשרית לתערוכה בשלבי תכנון .רבות

שעקבות יצירתו כבר נמחו וכל שנותר הם דפוסי

דושאן( ,מסמכים סמי–אמנותיים )מכתב של

מהעבודות מעמידות רגעים שפוקעים מההווה

הצבתו המשוערים ,הקודמים או העתידיים.

תמר גטר ליוזף בויס( ,צילומים של "אמנים" )מו

של התצוגה :הרישומים של תמר גטר ,שעוד

שיאו של מהלך זה הוא מסגורם והצגתם של

קרמר של מאיר אגסי" ,סינדי שרמן"( וביקורות

יבשילו ליצירותיה הגדולות ,או מודעת האבל

מכתבי התגובה של "רוז סלבי" ,שמוענו לעורכת

אמנות )"רוז סלבי" כותבת לס ט ו ד י ו ( טורפת את

על מותו של גדעון גכטמן ומטעמו ,שמסכמת

ס ט ו ד י ו הקודמת ,שרה בריטברג–סמל .מעשה

ההבחנה בין יצירה ,שעתוק ודוקומנטציה .בכך,

באחת את יצירתו .שמה של התערוכה ,השאול

זה מנתב את מעשה הבדיה כולו אל מעשה

כמובן ,אין כל חדש ,אולם אופן הצבתן

משם תערוכה של מיכל נאמן מ– ,1976מסְפר

הפרסום; הוא מגיר את משך היצירה האמנותית

של ה"עבודות" הופך את הגלריה של המדרשה

הרפרודוקציות מא מ נ ו ת ה מ א ה ה ע ש ר י ם

אל רגע הענקת הפומביות ,ההצבה על דף

כולה למה שאיננו עוד ≠ או עדיין איננו ≠ חלל

וצימודן לרגעי מפתח בתולדות האמנות

הדפוס ,האצירה .והכללתם של המכתבים

תצוגה שמקיים אירוע אמנותי .כל העבודות

הישראלית ≠ כל אלה יוצרים מצג של אזכור.

ב"הלשנות" היא אזכור של הצבה זו בעצם

תלויות על קירות הגלריה במלבנים סדורים,

אולם במלוא היקפה מציגה תערוכה זאת

הפקעתה לטובת הצבה אחרת .לפיכך ,הכתיבה

בלתי נפרצים ,בכמה גדלים חוזרים קבועים;

את האמנות בכלל כמה שתמיד מאוחר מדי

עליהם כאן היא הפקעה חוזרת.

הן צמודות לקירות ואינן חורגות מהם אל חלל

או מוקדם מדי לרגע הצפייה ,את העבודות

הגלריה )למעט שני כני תצוגה תיבתיים,

כסמנים של הוויה נבדלת ,ואת הכאן ועכשיו של
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מצרפתית :יורם רון

נגלית הבדיה שבתערוכה כבדָ יה של הבִדיה,

לשם הצבה ייחודית ,אלא לשוב ולהציב את מה
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אריק לוי מדגיש מאפיינים מעודנים יותר של

) 16בנובמבר  9 ≠ 2005בינואר (2006

) 10בנובמבר ≠  9בדצמבר (2005

אריק לוי ,ס ל ע  ,2004 ,פלדת
אל–חלד ,מידות שונות
Arik Levy, Rock , 2004,
stainless steel, varying
dimensions, courtesy Galerie
Mouvements Modernes, Paris
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ביקורות

ביקורות

מגן דוד מנקר בבטנו
של דולפין

האוטומטיסטיים הביומורפיים מפנה בחזרה אל

על בד הסרבל .כלומר ,הסרבל שימש הן כבד

הפסל .לת ו כ נ י ת ב ' יש זיקה פואטית וטכנית

מתוח ליצירת ציור "תקני" והן כסמרטוט ציירים

גם ליצירות מתוך הסדרה "ציורי פנאי".

שחרג מגורלו הידוע של סמרטוט המושלך

"תורן אינו מרחם על התמימים" ,כותבת

עמיקם תורן" ,תוכנית ב'" ,גלריה נגא,
תל–אביב ,אוצרת :נעמי אביב
שלומית שקד

הטקסט הזה ,ואני שמח שעשיתי זאת ,כי

פסח סלבוסקי

מצאתי מישהו עם מערכת אלגנטית במיוחד

כפסולת .בהכללת הפסולת ביצירה המוגמרת,

ופרודוקטיבית של מושגים אישיים" :לא הגעתי

נעמי אביב בטקסט המלווה את התערוכה .על

תורן פועל כחלק ממסורת של התקת השולי

לאמנות מאיזו פוזיטיביות .האפשרות קיימת,

קו האופק של ציורי שמן על בד מהסוג שניתן

אל המרכז ,והמתח המושגי שמתקבל בין שני

ואני כל הזמן עובד .אני מודע לזה שאני

לפגוש בכל סלון )זעיר( בורגני ,ציורי פנאי של

הציורים שנולדו על סרבל אחד שולח אותנו

אמנון בן–עמי מציג בגלריה ברבור בירושלים.

אורגניזם ביולוגי"; "אני מרגיש נוח עם זה שאני

חובבים שרכש בשווקים ובחנויות לעתיקות,

למושג הציור עצמו.

ברבור ) (barbur.orgהוא השם שבחרה לעצמה

מישהו טועה .אין לי אפשרות או תקווה למצוא

קבוצה של חמישה אמנים :אבי סבח ,ינאי סגל,

משפט שיהיה תשובה למשהו"; "ההיחשפות

ומשפטים שליקט מקירות הרחוב ,מכרזות,

המכנס נשלף ציור ועל מה שנותר מהסרבל

ניר הראל ,דן אורימיין ומאשה זוסמן ,בוגרי

של עצם הדבר היא ההיווצרות שלי"; "כל אחד

לוחיות הוראה במקומות ציבוריים וכן הלאה.

מתנוסס ה"לכלוך" ,מזמינה אסוציאציות קשות

המחלקה לאמנות בבצלאל  ,2004שאליהם

צריך לעשות משהו ≠ כאין ברירה .זה הפורמט

המשפטים המעורים בתמונה מערערים את

לעיכול ומעלה גם שאלות על איך לייצג את

הצטרפו מאוחר יותר חגית קיסר ודניס משקביץ.

של להיות אנושי .גם כשאתה ישן אתה עושה

הזחיחות הקורנת ממנה .הציור הבנאלי כמו

"הגוף" באמנות מבלי ליפול לנוסחים השחוקים

העירייה נתנה להם חלל ברח' שיריזלי ,6

משהו".

הוא חותך ברגישות של כירורג וגורע מילים

שורת הסרבלים התלויים על הקיר ,כשמתוך

עובר תהליך של ריפוי ,עדכון ושחזור של איכות

של הגוף "הפוסט–אנושי"" ,הממוכן"" ,הנחדר",

בשכונת נחלאות הישנה שבמרכז העיר.

אבודה .החיתוך והריקון של הבד חושפים

"המשוכפל" ,או "המפלצתי" .המחשבה על בית

התערוכה הראשונה ,תערוכה קבוצתית של

התערוכה של אמנון בן–עמי ,כי הלכתי לראות

את הקיר שמאחורי הציור ואת הצל שהאות

מטבחיים שבו תלויה שורת גופות פשוטות עור

חברי הקבוצה ,נפתחה ביולי השנה .התערוכה

אותה ארבע פעמים ויותר מבלי לחוש צורך

הנעדרת יוצרת על הקיר.

במובן מסוים ,חבל שאני צריך לדבר על

היא בלתי נמנעת .סרבל הציירים הוא "עור שני",

של בן–עמי )ספטמבר≠אוקטובר( היתה השנייה.

פנימי "לדבר" עליה .אבל למדתי לא להתייחס

"נשל" גופו של הצייר הפועל ,קליפת גופה של

הבחירה של הברבורים הצעירים באמן

לזה כמובן מאליו כשאני נכנס שוב ושוב לגלריה

ובכל זאת קשה שלא להתפתות למשמעות

ההיסטוריה של האמנות המתנדנדת כגוויה

הירושלמי בן החמישים שכמעט לא מוצג מציבה

לראות תערוכה .אני מאמין שאל הצופה בגלריה

הנוצרת .כך ,על ציור שרכש בביקורו הנוכחי

שעברה לינץ' אקדמי ,וחלל הגלריה כמו הופך

עמדת–נגד לכל אותם אוצרים בגיל העמידה

מגיעה המודעות של בן–עמי להיותו אורגניזם

הזיקה בין המשפט לדימוי אמנם שרירותית,

בישראל ,אידיליה קיטשית של אגם מים עם
להקת ברווזים צחורים וצמחייה ,חתך שלוש

עמיקם תורן ,ת ו כ נ י ת ב '  ,2005 ,טכניקה מעורבת,
 70 x 45 x120ס"מ
Amikam Toren, Plan B , 2005, mixed media,
70 x 45 x 120 cm

אמנון בן–עמי

ביקשתי מבן–עמי לעזור לי לכתוב את

למרתפו של רוצח סדרתי.
תורן מרשה לעצמו להיות בעת ובעונה

ומעלה שמסתחררים מ"אמנים צעירים".
תערוכת היחיד האחרונה של אמנון בן–עמי

ביולוגי ,וזאת בצורה של מודעות מוגברת
להיותו חי.

פעמים את המלה הגרמנית המצמררת ,Achtung

אחת מגוחך ועמוק ,אידיוסינקרטי וגלוי–לב.

היתה בגלריה של קיבוץ נחשון ,ב–.2002

לאמור :שימו לב ,שימו לב ,שימו לב .מה שנדמה

זהו אמן שצמח מהמסורת של המינימליזם

תערוכת היחיד האחרונה שלו בתל–אביב היתה

בתחילה רק כתרגיל בדקונסטרוקציה ובהוספה

והאמנות הקונצפטואלית )בין ההשפעות עליו

ב– ,1996בגלריה דביר .התערוכה הנוכחית

 14באוקטובר .03:15 ,שטוקהולם )איי.אף.פי(.

תוך גריעה מאציל על הציור את הביקורת

ניתן למנות את ג'וסף קוסות' ,רומן אופלקה,

מוצאת את האמן במלוא אונו ורגוע .הוא עושה,

התבוננות ודיון באמנות לא רק מרגיעים את

שרטוט של ארכיטקטים .זוהי למעשה תיבה

של תורן על ציור הנוף ,שאותה הוא מבטא

ריצ'רד לונג ובארי פלאנאגן; עם שני האחרונים

כפי שהוא אומר" ,את העבודה של האמנות".

הנפש ,אלא גם מסייעים לרפא חוליים כמו

בארוקית ,שמורכבת מ– 2000פסלוני עץ שלוקטו

באמצעים פרקטיים ,חומריים .יצירת האמנות

השתתף בתערוכה " "Live in your Headבגלריה

חברי ברבור עבדו במו ידיהם כדי להפוך את

לחץ דם גבוה ועצירות .החוקרת השוודית

מה אמורה אמנות לעשות עבורנו? קראו
את הידיעה העיתונאית הבאה" :יום שישי,

בשווקים ברחבי העולם ,מגוון סטריאוטיפי

משודרגת על ידי ההתעללות בה .למעשה,

ווייטצ'אפל ,שסיכמה ב– 2000את האמנות

החלל הגולמי הזה ,חדר עזוב שצמוד לגן ילדים

בריט–מאג' וויקסטרם מאוניברסיטת ארסטה

אופייני של מזכרות לתיירים ,מאורגנים בדחיסות

ההתעללות היא זו שהופכת את היצירה

המושגית בבריטניה בשנים  .(1965≠1975הוא

ונמצא בתוך החצר שלו ,לגלריה .מילת מפתח

סקונדל בשטוקהולם ביקשה מעשרים נשים

מפותלת .חיות ולוחמי פרא ,כלי נגינה ,סינים

לאמנות.

מתמיד בעיסוק בשאלות של מִחזור ,טאוטולוגיה

באוצר המילים של בן–עמי היא "הצטברות".

בנות כשמונים להיפגש פעם בשבוע במשך

ואתיקה אמנותית ,ומצליח ,באנדרסטייטמנט,

מתוך ההצטברות הזאת הוא לקח את החלל הזה

ארבעה חודשים ולדון ביצירות אמנות שונות.

לעשות עבודה שמעלה לפני השטח את היסוד

והפך אותו למקום .הוא משאיר את המקומ–יות

'הממצאים היו ברורים .הגישות שלהן נעשו

השערורייתי המובלע בה ,תוך שהוא מבצע אקט

הזאת של הגלריה בירושה אחריו.

חיוביות יותר ,יצירתיות יותר ,לחץ הדם שלהם

ונדליסטי–תיאורטי ביעילות מזעזעת.

מהסדרה "עננים במכנסיים" הוצגו בנגא

עמיקם תורן הציג בנגא תערוכה עקרונית

זקנים ובתולות–ים שכמו הותכו להרפתקה

מרתקת ,שהמחישה לצופה שהזיהוי בין ה"טוב"

חזותית; ישו שוכב על קסטנייטה ,מדונה שוכבת

חמש עבודות חדשות :סרבלי עבודה לבנים,

ל"יפה" הוא מיתוס נאיבי .תורן נולד בירושלים

בתנוחה מיסיונרית עם ראש שבט אפריקאי,

מהסוג שציירים מקצועיים בלונדון לובשים בעת

ב– 1945וחי בלונדון מגיל  .21העבודות שלו,

צלב עקוד לכד ,מגן דוד מנקר בבטנו של דולפין.

עבודתם בסטודיו .כל סרבל תלוי על מסמר אחד

שנאמנות לאתוס המושגי–מינימליסטי ,הוצגו

הפסל ,שמוצג כהצעה או כמודל ארכיטקטוני

בקיר .בכל אחד מהסרבלים נפרם מכנס אחד.

השתנה בכיוון הנכון ] [...והן השתמשו בפחות
תרופות משלשלות' ,סיפרה לאיי.אף.פי ביום

בתערוכות מפתח בלונדון וכן במרכז פומפידו

למבנה ,מצליח לאגד מתחים אסתטיים לאפקט

המכנס הפרום נמתח על מסגרת עץ ומתפקד

בפריס ) ,(1997ב– 1984השתתף באפרטו בביאנלה

עוצמתי שמערב השתאות מיופי וזעזוע מול

כקנבס .תורן שוטט עליו עם מכחול וצבע

פעם בשבוע לדיון בתחביביהן ותחומי העניין

בוונציה )אוצר :ג'ון רוברטס( ,ובארץ הציג

מה שמצטייר כאסון שהתיך יחדיו ציוויליזציה

שמן עד שמשהו שמזכיר דימוי החל להפציע

שלהן במקום באמנות לא חוו השפעות דומות,

ב– 2005בתערוכה "רעב" בקלישר )אוצרת :נעמי

שלמה ,על אנשיה ,חיותיה ,כליה וסמליה.

)פרקטיקה של ציור אוטומטי ,הדומה לתהליך

היא ציינה".

אביב(.

"המכון לאינסומניה" היא סדרת רישומים

עשיית רישומי "המכון לאינסומניה"( ,ואז הוא

העבודה המרכזית בתערוכה בנגא,

שנולדה בלילות ללא שינה ,מתוך התימהון של

השלים את הדימוי המקרי .לעתים התקבל זוג

ת ו כ נ י ת ב '  ,הוצבה כמודל למבנה טוטם,

תורן עצמו מול העבודה ת ו כ נ י ת ב ' בעודה

תחתונים ,לעתים לב ,כף יד או מספריים .במהלך

מבנה גיאומטרי תלת–ממדי שמתרומם משולחן

קורמת עור וגידים .התבוננות באוסף הרישומים

הציור הקפיד לנקות את המכחול הטעון בצבע
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) 8בספטמבר ≠  9באוקטובר (2005

אמנון בן עמי ,פ ר י ה מ ח ש ב ה  ,טכניקה מעורבת,
 15 x 23 x 37 ,2003ס"מ
Amnon Ben Ami, Fr uit of Thoug ht , mixed
media, 2003, 15 x23 x37 cm

שישי .קבוצת ביקורת של עשרים נשים ,שנפגשו

אמנות במקום גלולות סובין! נשמע לי טוב.
ב– 11בינואר נפתחה בברבור התערוכה "השריה"
של רונן רשתי.
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