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תודה מיוחדת לעמי בראון
 אבי פלדמן, שחף הבר,תודה לגיל ברנדס
 ציור בסופרלק על,  ח מ ו ר, טליה קינן:בשער
" הצבה ב"ארט בזל,2006 ,וידיאו

גיא בן–נר

במטבח בניו–יורק עם בנו הקטן ,הכלוא יחד עם אביו המופרע בבית ,נתון

העבודות כבודדות ,ריח של דז'ה–ווּ .התערוכה נראית כמו ביוגרפיה

לשגיונות המבוגר ומהפך את היוצרות :כפי שאליה הקטנה חושפת במבטה

מלאכותית ,סגורה וממוסגרת ,וללא סיבה נראית לעין .הסרטים ממשיכים

את סוד המראה ההפוכה במטבח התל–אביבי בא י ש ל ב ר ק ל י  ,כך הבן

להבריק ,אבל האוצרות אפופה אבק .סיפורי המשובה הנערית של בן–נר,

הקטן מעמיד מחשבה פרקטית שמערערת על האפשרות של המבוגר לשלוט

כושר ההמצאה וההצחקה ,הרוחניות והשקיפות שממלאים את עבודותיו ≠

ולהיות אחראי על המציאות עבור הילד שלו ≠ ילד שהופך כך לאבא של

כשהלול של בנו במטבח הופך לכלוב שכולא את האב ) ,(Hou s e Holdאו

האבא ,לבעל הבית של חסר הבית ,זה שמתיישב ב– ,T r e e h o u s e K i t

כשאבר המין שלו שלוף על שולחן ונחתך כסימני עוגיות מזל )ל ל א כ ו ת ר ת

בביאנלה האחרונה בוונציה ,כמו רובינזון–הרצל–משה–רבנו על עץ באמצע

] מ ע ר ו ך [  ≠ (1998 ,אינם זקוקים לחוק ,אלא לאפשרות להפרה נמשכת

שום מקום ,שהוא המקום המרכזי של האמנות ≠ מקום שמופרע על ידי

והולכת של המסגרת .המשחק בין האמיתי לבדוי עושה את המלאכה

בנייה איקאית–נחום טבתית של עץ ,שאינו אלא חלקי רהיטים שנערמו

האירונית )והמורבידית; למשל ,בעבודה שבה איבר המין נלחץ ומשוטח( .מי

למצב של "טבע רגעי" .כך הבחילה שהסובייקט חש מהעולם הופכת ליצירה

הוא מי ,מי מתבונן במי כשהוא קשוב ומי מקשיב למי שקשוב אליו ≠ האב

מרגשת ,מעוררת ,מצחיקה ומפתה.
לעומת כל זאת ,התערוכה בגלריה בקלישר דוגמטית ,חינוכית ,מעוצבת

או הילדה? הילדה או הבן? האם האב קשוב לילד ,האם הילד קשוב לאב?
האם הנווד קשוב ליושב הקבע ,או שיושב הקבע קשוב לנווד כששניהם

ומאורגנת מדי ופוגעת בבכחנליה הבן–נרית; היא אינה שמחה כמו העבודות

מאכלסים את המטבח הקטן ,שבו נבנה הר מלאכותי שעליו רובינזון קרוזו

אלא מעציבה ,כמעט משמימה .החללים מחולקים ללא חילול ,מבלי שנוצרת

מאונן עם אמא אדמה )ה א י ש ל ב ר ק ל י (? רצפת הבלטות היא אמנם

אנרגיה בין הסרטים ≠ שהופכים בתערוכה ל"ייצוגי עבודות" ,לתמונות

רק רצפה של בלטות סוכנות במטבח ישראלי ,אבל היא בעצם ייצוגן של

בתערוכה עבור בני הפרובינציה ,שנגזלה מהם הידיעה שבעצם העבודות

האידיאות שבתוכן פועל בן–נר ≠ ריקנות הדיקט של לביא או עולמו המעובד

נעשו כאן; ודווקא העבודות שנעשו כאן ,או העבודות שנעשו שם אך

של הענק בגנו של יאיר גרבוז .הפרפרטואום מובילה )בין כאן ושם ,המדומיין

משחזרות את המקום של כאן )שהוא השום מקום של המדינה הציונית,

והממשי ,האני בעיני עצמו והאני הניבט מעיני הילד וכו'( נעלם בהצבת

כפי שהוא נראה בסצינה המרגשת של הרוח הפורעת את העץ של רובינזון

עבודות ה"קולנוע" הניו–יורקיות בגלריה לאמנות בקלישר ≠ שבה הבהלה

קרוזו בא י ש ל ב ר ק ל י  ,(1999 ,הן העבודות המעולות ביותר .מתוך שממון

מהכנסת המלוכלך לתוך חלל מוסדי שמגדיר את עצמו מרכז לאמנות

התצוגה עולה ההיפוך המרתק הזה ,כשהמטבח התל–אביבי המתיז את

עכשווית הופכת את השובבות למעושה ,למתוכננת מדי ,למשהו אפוף כובד

דלות החומר לכל עבר והשוליים שבתוכם צמח בן–נר נותרים כאלה גם

של חשיבות עצמית וללא צחוקים מורבידיים .הסרטים מוצגים כמו בחנות

כשהם מתורגמים לשם ,גם כשהם במרכז .גם כשהוא יוצא מהמטבח ,לעבר

מזכרות; הקולות אמנם מתערבבים ,אבל החללים נותרים חלולים.

המרכז ההוא ,בין אם זה סרט טבע על המשפחה כמו א ל י ה ≠ ס י פ ו ר ה

האמנות שמחה ועצובה
גיא בן–נר" ,דיוקן עצמי כאיש משפחה" ,המרכז לאמנות
עכשווית ,קלישר ,תל–אביב ,אוצר :סרג'יו אדלשטיין
חיים דעואל לוסקי

ש ל ב ת – י ע נ ה ) ,(2003או  Treehou s e Kitבוונציה ,בן–נר מדגיש את
בוחן ואינו מסתכל; בן–נר עורך מחקרים פרשניים על היומיומיות דרך הגוף

הפרובינציאליות של עצמו ,את המשפחה ,הבית והמטבח וכופה על מה

והבית ,על המרחב המוגן/פרוץ של הקיום דרך המשפחה ,על האבולוציה

שנתפס כמרכז את השפה המקומית הדלה והקשה ,כשהוא אינו מאבד

של העדר דרך משפחה שנאלצת להיות כלואה בתוך בית שאינו אלא

את כוח האירוניה של הפשטות המקומית .הגאוניות של בן–נר שומרת

סטִיוֹת
מטונימיה לכפר ,ליער ,למרחבים הפתוחים של האשליות הרוּסוֹאִי ְ

על עצמה בינתיים גם כשהיא פועלת מתוך קרביה של המכונה הכלכלית

מהמאה ה– ,18שם התחוללה הטרנסגרסיה המוחלטת ביחסי תרבות–טבע.

הגדולה שבה הוא פועל מאז שסיים את לימודיו בניו–יורק .כתלמיד של

אצל בן–נר ,הטרנסגרסיה ההיא מומרת באובדן היכולת להתקבע על זהות

לביא וגרבוז ,בן–נר ממשיך את אסכולת המדרשה עם חדות וחזותיות ,חדוות

מוגמרת ,על מקום מאוחד ,על ביטוי חד–ערכי של יחסי הורים–ילדים.

יצירה וכושר המצאה ≠ שיובילו אולי את המרכז להכרת המקורות שלו

המרחב המוגן הוא מרחב פרוץ ,שדה לפרשנות פילוסופית אינטלקטואלית

ולהיפתחות לאמנות שנעשתה כאן בשנות השבעים ,שעדיין חסויה עבורו.

רציונלית להחריד שמופיעה אצל בן–נר כמבע רגשי ≠ קלישאה על גבי
קלישאה ביחס לקשרים בין בני משפחה קרובים .הרציונליות של בן–נר
גיא בן–נר המציא ז'אנר ≠ פילוסוף שחי את חיי היומיום ,כפי שאמרו פעם על

אירונית ,אבסורדית ,חסרת מילים ,מתכתבת עם גבול הבדיה הספרותית

ז'אן פול סארטר ,במרחב הביניים שבין ספרות לפילוסופיה לאמנות פלסטית

ומפתחת סגנון שלם ≠ ביטוי לאפשרות לבנות מקום במרחב הנתון של

לתיאטרון אבסורד .ובדיוק כפי שה ב ח י ל ה פתח שער למחשבה אחרת,

התקשורת ,המסחר ,המדיה והאמנות ,שעדיין מבקשת את המיקום המיוחד

לטשטוש הדיכוטומיה שבין כתיבה פילוסופית גבוהה לבין אפשרות של

לה גם כשהיא כבר לא זקוקה לו .האירוניה הסוקרטית שבתוכה פועל

יצירה פתוחה ,כך גם בן–נר מקיא עלינו את החיים עצמם דרך המסך ,דרך

בן–נר מתעלה על עצמה ככל שתנאי חייו נעשים קשים ומורכבים יותר,

הזין ששר קריוקי ומשפריץ לשני הצדדים ,דרך האטימות של המבט שאינו

כפי שנראה בעבודה הטובה בתערוכה ≠  ,(2001) Hou s e Holdשנעשה
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) 16בפברואר ≠  17באפריל(

החלוקה הברורה שנוצרת במרחב התצוגה בין לפני ואחרי ניו–יורק
נראית מאולצת ≠ וחבל ,משום שכך עולה מהתערוכה ,למרות כוחן של

גיא בן–נר ,מימין :א ל י ה ≠ ס י פ ו ר ה ש ל ב ת י ע נ ה  ,2003 ,סאונד 22:30 ,ד';
משמאל :י ל ד פ ר א  ,2004 ,אילם/סאונד 17 ,ד'
Guy Ben–Ner, Right: Elia - A Stor y of an Ostr ich Chick , 2003, sound,
22:30 min; Left: Wild B oy, 2004, silent/sound, 17 min
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רינה ספולינגס

ש.כ .קודם כול ,איך נולדה רינה ספולינגס?
ג'.ק .למעשה זה תלוי איך מסתכלים על זה .הגלריה נפתחה ב–,2004
והאמנית נולדה מתוך הגלריה .אבל לפניה היה תאגיד ברנאדט ≠
קולקטיב של כמאה איש ,שפועל מאז  1993ושאני שותף בו ≠ שכתב
רומן בשם ר י נ ה ס פ ו ל י נ ג ס  ,על שם הגיבורה הראשית.
ג'.ק .לא ,כי לא היה מעורב העיוורון שהוא חלק מהותי ב–exquisite
 .corpseכל החומרים של כל הכותבים היו גלויים על השולחן,

התערוכה נצליח להסיט אלינו ,לכיוון דאון–טאון ,חלק מתזרים

ונעשתה אחר כך הרבה עבודת עריכה .זה היה מבוסס יותר על

המזומנים של צ'לסי.

המודל של האולפנים בהוליווד ,שהעסיקו קבוצת כותבים שלכל אחד

ש.כ .וזה עבד?

מהם היתה פונקציה ≠ כמו כתיבת דיאלוגים ,כתיבה קומית וכו' ≠

ג'.ק .במידה מסוימת .אבל גם הרבה אנשים הגיעו לגלריה שלהם כדי

שיחה עם ג'ון קלסי ואמילי סונדבלד
שרי כראל

ש.כ .בפרפורמנס שהיה בגלריה שלכם אחד האמנים שיפץ את החלל בזמן

לעולם האמנות ,כי היא עובדת גם כשומרת במוזיאון עד שמגלים
אותה .הספר יצא לאור רק אחרי שהכרזנו על רינה כאמנית ≠ כך שכל
העניין היה כרוך בשכבות שונות ובפונקציות סותרות; יש לה מעין

ההתרמה שלו למען טיפול בנשים הרות ובילודים זוכים לפרסום

פיצול אישיות.

עצום( .גם זו סיטואציה בעלת אופי דומה.
א.ס .כן ,זו היתה עבודה של אי אראקאווה ) .(Arakawaבדרך כלל הוא

וקראנו לה  .Reena Spaulings Fine Artאהבנו את הרעיון של סוחר

עושה פרפורמנס שנמשך שעה או יום ,אבל הפרפורמנס של השיפוץ

אמנות פיקטיבי .חשבנו שלשם יכולים להיות שימושים שונים; הרעיון

נמשך ארבעה ימים ,בזמן יריד הארמורי האחרון בניו–יורק .הפרויקט

לא היה כל כך שהוא ישדר אישיות מסוימת ,אלא יותר שישמש ככלי

הזה מצא חן בעינינו כי הוא יצר הרבה אי הבנה בקרב המבקרים ,וגם

קיבול.
ג'.ק .תמיד יש הרבה בלבול סביב השאלה מי ומה היא רינה ,והבלבול

כי כל האינטראקציות היו חייבות להתקיים באתר הבנייה הרועש
הזה .הפרפורמנס היה גם השקת תקליט שהפקנו לסת' פרייס ,ששימש

שעושה תערוכות ופרויקטים ברחבי העיר .היא מקיימת פעילות רב–שכבתית

הזה איכשהו מובנה בפונקציה של רינה .בינואר  2005הוזמנו לעשות

גם כפסקול לאירוע .ככה גם קידמנו את התקליט הזה .ביום האחרון

מתעתעת בעולם האמנות ≠ באירועים ,הפנינגים ,ירידי אמנות ותערוכות,

תערוכת יחיד בגלריה הצעירה  Haswellediger & Co.בצ'לסי ,ונראה

אי הביא גם רקדנים לחלל ,שחיקו את הפועלים והפועלות.

ביניהן הביאנלה של הוויטני השנה ,שבה היא גם נוכחת כסוג של השראה.

לנו מעניין להכריז על הפונקציה של רינה כמציגה בגלריה

הגלריה עובדת עם קבוצה מגוונת של אמנים ,כמו יוטה קות'ר ),(Koether

אחרת ≠ לשלוח את הגלריה שלנו לצ'לסי כדי לאכלס חלל של גלריה

ג'וזפין פרייד ) (Prydeומרלין קרפנטר ) ,(Carpenterומייצגת גם את תאגיד

אחרת; ברור שמי שכתבו על התערוכה ,שנקראה ","The One & Only

ברנאדט ) ≠ (Bernadette Corporationקולקטיב אמנות ,שבין השאר פעל גם

לא ממש קלטו את המורכבות של הסיפור הזה .לכן קצת מתסכל

האנשים ואין אג'נדה קולקטיבית מאחורי הפרקטיקה שלה .לפעמים

כמותג אופנה ,הוצאה לאור וחברת הפקה לסרטים.

להתעסק בזהות של רינה ,כי זה לא הסיפור שאנשים רוצים לשמוע

אנחנו חושבים עליה כמעין מפלצת של עולם האמנות ,שעושה הרבה

או לספר .הם רוצים סיפור על קולקטיב אמנות טרנדי.

דברים שונים באותו הזמן ≠ עושה אמנות ,מוכרת אמנות ,לפעמים

רינה ספולינגס )במרכז :מרסל ברודהרס( ,מראה מתוך התערוכה "Beware of a Holy
 ,2006 ,"Whoreגלריה שנטל קרוזל
Reena Spaulings (Center: Marcel Broodthaers), view of the exhibition "Beware of
a Holy Whore", 2006, courtesy Galerie Chantal Crousel
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הגלריה שלהם בכלל לא היתה על המפה.
שהוצגה בו התערוכה הקבוצתית ") "Dimes of the Marchהיפוך

א.ס .אבל הסיפור הוא יותר על איך גלריה לאמנות יכולה לתפקד ,איך היא
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לראות את התערוכה שלנו ≠ כך שזה בהחלט עבד גם לטובתם ,כי

השם של ארגון הבריאות ההתנדבותי  ,The March of Dimesשמבצעי

א.ס .ניסינו לקיים גלריה בלי שם ,אבל בשלב מסוים הבנו שצריך שם

רינה ספולינגס ,ניו–יורק

זיהוי האמנים שהם ייצגו בפני האספנים הפוטנציאליים שלהם ,הם
במנהטן .באותו זמן בקושי היו לנו אספנים ,כך שקיווינו שבזכות

דוגמנית צעירה של הלבשה תחתונה ולא גלריסטית ≠ אם כי יש קשר

איסט סייד ≠ גלריה שמנוהלת על ידי ג'ון קלסי ) (Kelseyואמילי סונדבלד

הפרויקטים שעשינו ≠ ולמקם את זה מחדש ,במקום אחר.
ג'.ק .ואיכשהו לגרום גם לגלריה האחרת לעשות פעולה :בעצם האקט של

ש.כ .קצת כמו ?exquisite corpse

אבל לגיבורה של הספר אין שום קשר לרינה ספולינגס שלנו .היא

) ,(Sundbladשפרצה למודעות הציבורית בשנה שעברה בדמותה של אמנית

מה שכבר היה ≠ האמנים שאנחנו עובדים איתם וההיסטוריה של

היו חייבים להסביר שרינה היא גם גלריה אחרת ,בלואר איסט סייד

והושיבו אותם לעבוד לאורך שולחן ,בו–זמנית ,על תסריט אחד.

רינה ספולינגס ) (Reena Spaulingsהיא פנומן ניו–יורקי חמקמק מהלואר

א.ס .הכוונה לא היתה ליצור דמות של אמנית מגניבה ,אלא לקחת את

יכולה להיות פונקציונלית.
ג'.ק .או איך היא יכולה להיות דיספונקציונלית.
ש.כ .אז שניכם יחד עם חלק מהאמנים של הגלריה הצגתם תערוכה
בגלריה אחרת ,והתוצאה היתה האמנית רינה.

ש.כ .או.קיי ,.אז רינה היתה קודם גלריסטית ואז אמנית ≠ אבל איזה אמנית
היא?
ג'.ק .זה תלוי בפרויקט .לא מדובר בקולקטיב ,כי לא תמיד מעורבים אותם

כותבת על אמנות .בעולם האמנות יש איזו חלוקת עבודה שמאפשרת
לו לתפקד באופן זורם ,ב"טבעיות" ≠ אתה לא אמור להיות אמן ודילר
באותו הזמן ≠ ואנחנו רוצים לפרוע את הפונקציונליות הזו.
ש.כ .שניכם עובדים גם לחוד?
א.ס .כן ,כל אחד מאיתנו עושה גם דברים בשם עצמו .בין התקדימים
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רינה ספולינגס

רינה ספולינגס

שהשפיעו עלינו היה ג'ון דוג ,שהמציאו ב– 1986הגלריסט והאמן קולין

אם באמת נעשה את התערוכה הזאת ,המצב הזה יגרור אתו בעיות

דילנד ) (DeLandמגלריה אמריקן פיין ארטס וריצ'רד פרינס .קיבלנו

חדשות .כל מה שאנחנו עושים קשור לתנאים שבהם אנחנו עובדים,

השראה מהיכולת של קולין להיות גם בעל גלריה וגם אמן ,ואז לבצע

לעיבוד שלהם או לניסיון לחשוב עליהם ואולי לשנות אותם .לכן מה

מעשה כזה.

שאנחנו עושים תלוי גם במה שכל האחרים עושים.

ש.כ .אז איך זה להיות גם בעל גלריה וגם אמן?
א.ס .אנשים מתעצבנים ,כי אתה לא אמור לקנות אמנות מאמנים ,ומאחורי
מחיצה מסוימת ,שלא מדברים עליה ,אמנים לא אמורים להיראות.
ג'.ק .להיות דילר זה בעצם רק להחזיק דברים ולשנע אותם .לכן נורא קל
לבעל גלריה לאבד אמן או לאבד קליינט לגלריה אחרת .זה אורח חיים
די דפוק.
כשפתחנו את המקום הזה ,דמיינו אותו כמעין חדר אחורי

א.ס .הרבה מהפרויקטים שלנו תלויים בדד–ליין ,כמו שהרבה אמנים
עובדים כרגע .לרינה אין פרקטיקת סטודיו ,אז הפרויקטים תלויים
בהצעות שאנחנו מקבלים ≠ אם זה מעניין אותנו ,אנחנו עושים את
זה; אנחנו קצת זנותיים מהבחינה הזאת.
ג'.ק .יש בעולם האמנות הבט של שכפול עצמי ,והרבה מהעבודה שלנו
היא בעצם לא עבודת אמנות ,אלא התייחסות לכל הדרכים השונות
שבהן האמנות ,הגלריה והעבודות עצמן מתווכים לציבור .בכל פעם

של עולם האמנות ,עמדת סקס אנונימית .בהתחלה ,באמת פעלנו

שדברים משתנים ,אנחנו צריכים לנקוט באסטרטגיה חדשה.

בצללים .אף אחד לא בא ,ואלה שכן הגיעו היו משתפי פעולה .אף

א.ס .רינה גם יכולה לעשות תערוכה שאין בה בכלל אמנות .מה שנחמד

אחד לא כתב עלינו ולא קנה מאיתנו.
ש.כ .אבל רינה נעשתה כוכבת ,באופן בלתי צפוי .בשנה–שנתיים
האחרונות מדברים עליה הרבה כאמנית.
ג'.ק .קיווינו שידברו עליה כדילרית ,כבעלת גלריה ,רצינו שהיא תהיה
מעין מרי בון צעירה של שנות השמונים ,שפתאום מופיעה בסצינה,
הדימוי הקלאסי של הגלריסטית הניו–יורקית האגרסיבית.
א.ס .אנחנו בעיקר מעכלים כרגע את כל התהליך שקרה .לא היתה לנו

בשם הזה ,שהוא יותר פונקציה מאשר אישיות ,זה שהוא יכול לפעול
נגד עצמו ולהיות דיספונקציונלי לחלוטין מבלי שהמשמעות תהיה
שמישהו ספציפי נעלם או מת.
ש.כ .אתם מתכוונים להשתתף בירידי אמנות?
ג'.ק .כבר השתתפנו ≠ בשנה שעברה בליסטה ,יריד האמנות הצעירה
בבזל ,והשנה ביריד "ארט בזל" .יש ב"ארט בזל" קטגוריה חדשה בשם
"פרמיירות" ,שבה הם מציגים גלריות חדשות ,אז עומד להיות לנו

תוכנית–על .בהתחלה הפואנטה של הגלריה והאמנית היתה להראות

דוכן גדול ונוצץ שם .זה חלק גדול מעולם האמנות כרגע .יש גלריות

סוג מסוים של אמנות ולמשוך תשומת לב לאמנים שאנחנו מציגים

ש– 90אחוז מהעסקים שלהן נעשים בירידי אמנות .אנחנו התעלמנו

בגלריה .אבל עכשיו האמנית רינה נעשתה דומיננטית ,אז אנחנו

מהם במשך איזה תקופה ,אבל עכשיו אנחנו משתדלים להשתתף

מנסים להבין איך לחשוב על זה.

יותר .אנחנו גם יכולים לקבל שם טיפים טובים ,איך להתנהג כדילרים.

ש.כ .איך הגיעה הנראות?

ש.כ .מה לגבי הביאנלה של הוויטני?

ג'.ק .זה קרה קצת מפה לאוזן ,והרבה כי הנ י ו – י ו ר ק ט י י מ ס היה ממש

א.ס .הפרויקט שלנו שם נעשה די ברגע האחרון בגלל בעיות לוגיסטיות ,אז

בעדנו.
א.ס .עשינו כמה תערוכות ברצף של אמנים מאוד מעניינים ומאוד צעירים,
כמו ג'וש סמית' וליזי בוגטסוס ) (Bougatsosאו קלרה לידן ),(Liden
וזאת הסיבה שקיבלנו הרבה תשומת לב.

זו היתה דרך טובה בשבילנו לנסות רעיון חדש ,לא בדיוק דרך לעשות
שריר או להכריז הכרזה אמנותית גדולה; זה היה יותר בגדר חוויה
לימודית ,איך להתמודד עם מוזיאונים.
ג'.ק .יש אנשים שחושבים שאנחנו קשורים איכשהו לבחירת האמנים

ג'.ק .זה נכון .אף אחד מהאמנים היותר מבוגרים שלנו לא סוקר.

בביאנלה של הוויטני ,כי בכל כך הרבה ראיונות האוצרים הזכירו את

א.ס .כשאנשים באים לרחרח ,זה בגלל המשיכה למקום חדש עם אמנות

רינה כהשראה שלהם.

צעירה וחדשה.

א.ס .הם המציאו לעצמם דמות בדיונית של אוצר/ת בשם האנדרוגני טוני

ש.כ .האם רינה היא מנגנון שהורס את עצמו ,או שמשכפל את עצמו?

ברלפ ) ,(Tony Burlapשגם פרסמ/ה מאמר בקטלוג של הביאנלה .זה

ג'.ק .היא שניהם .אין לנו תוכנית עסקית עבור הפרויקט הזה ,ומעולם

מוזר כשהרעיונות שלך מתורגמים למשהו שמאפשר רעיון של מישהו

לא היתה לנו .יש לנו עניין בכמה פרויקטים ספציפיים שאנחנו

אחר .אבל אין הרבה מהמשותף בינינו לבין טוני ברלפ .אמרו שרינה

עובדים עליהם ,ואנחנו עומדים להציג כמה תערוכות .הצגנו עכשיו

היתה ההשפעה שם ,אבל לא היה לנו שום חלק בזה.

בתערוכה קבוצתית אצל הגלריסטית והדילרית שנטל קרוזל בפריס

ג'.ק .כן ,התייחסו אלינו כמו לכל אמן אחר ,אולי אפילו יותר גרוע.

]ר' ס ט ו ד י ו  ,[163במרץ–אפריל השנה ,סדרת עבודות של רינה בשם

ש.כ .אם מישהו רוצה לקנות עבודה של רינה ספולינגס ,הוא בא לגלריה?

" ,"Money Paintingsציורים מופשטים על פורמטים בפרופורציות

א.ס .לא ,הוא צריך להתקשר לפריס.

של שטרות כסף ,וב– 2007אנחנו אמורים להציג שם תערוכת יחיד.
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רינה ספולינגס ,צ י ו ר כ ס ף ) ש ו ו י צ ר י  , (2 0מתוך הסדרה "ציור כסף" ,2005 ,אקריליק ושמן על בד 91.5 x198 ,ס"מ ,2005 ,אקריליק ושמן על בד 91.5 x198 ,ס"מ
Reena Spaulings, Mone y Painting (Sw i ss 2 0 ), from the series "Money Painting", 2005, acrylic and oil on canvas, 91.5 x198 cm, courtesy Galerie Chantal Crousel

רינה ספולינגס ,צ י ו ר כ ס ף ) ר ו ב ל ח ו ם (  ,מתוך הסדרה "ציור כסף" ,2005 ,אקריליק ושמן על בד 91.5 x198 ,ס"מ
Reena Spaulings, Mone y Painting (Brow n Ruble), from the series "Money Painting", 2005, acrylic and oil on canvas, 91.5 x198 cm, courtesy Galerie Chantal Crousel
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הביאנלה של הוויטני

לילה אמריקאי
הביאנלה של הוויטני 2006
שרי כראל

עוד ניסיון אוצרותי נעשה במוזיאון וויטני לאמנות אמריקאית .גם תחת

תערוכת המיקרוקוסמוס הזו ,שנקראת " ,"Down by Lawלוקחת עבודות

ניווט של שני אוצרים ,התצוגה עדיין סובלת מהתפוצצות אוכלוסין

של  54אמנים ,חיים ומתים ,ומתנחלת בקומה החמישית ,כשהתוצאה היא

ומחוסר קוהרנטיות ,אבל הביאנלה של  2006עושה ניסיון רציני לתפוס

תערוכה דחוסה עם מסר פוליטי מובן מאליו .תחת תוויות כמו המחתרתי,

את המאפיינים החמקמקים של האמנות העכשווית .בהיותם מאירופה

האנטי–גיבור והמפסידן ,אמנים כמו ורן דוסון ) ,(Dawsonטים רולינס

בעצמם ,עולם האמנות ציפה להרבה נוכחות אירופית ברשימת האמנים.

) (Rollinsולאון גולוב ) (Golubשנפטר לא מזמן התמודדו עם הנושא "עוולות

כריסי איילס ) (Ilesהבריטית היא אוצרת הווידיאו והקולנוע בוויטני והיתה

ופרקטיקות לא חוקיות" ושרטטו את הצד האפל של החלום האמריקאי.

חלק מצוות האוצרים של הביאנלה גם לפני שנתיים .האוצר הצרפתי

באולמות המוזיאון ניכרת אמונה אוצרותית נלהבת בערך של רטוריקה

פיליפ ורנייה ) (Vergneהוא כיום מנהל מרכז ווקר לאמנויות במיניאפוליס.

פולקלוריסטית .התוצאה היא שפע של קולקטיבים ,כמו גם מידה מסוימת

ההתייחסות לאמריקה ואירופה כשתי ישויות אמנותיות ותרבותיות נפרדות

של ערמומיות ורוח פסבדו–אאוטסיידרית ,שבדרך כלל מתבטאת באמנים

מציעה חלוקה ל"אנחנו" ו"הם" שמתפתלת כמו טבעת מוביוס ותופסת כיוון

שאוספים זבל והופכים אותו ל"אמנות עכשווית" .חלק גדול מעבודות

מעניין כשבהדרגה היא מכירה בכך שבעולם קטן ,בינלאומי ונזיל כמו עולם

הפיסול והמיצבים גולש על הגל התרבותי האאוטסיידרי הזה ,כשהם

האמנות העכשווי ,תוויות לאומיות נעשו לא רלוונטיות .הדימוי של האמן

מצטטים את חומרי המקור העייפים של תרבות הנעורים ,תרבות הנגד

המקומי הרגיונלי התעמעם בתוך מארג נוסטלגי של תחושת מקום ,כשיותר

וויברציות אלטרנטיביות .העבודות של אמנים כמו דאש סנואו )(Snow

ויותר אמנים עוברים לניו–יורק או לוס אנג'לס ,או נמצאים בתנועה בין

מדקלמות בקול רם מתוך האזורים הממופים של ממלכת הפאנק–רוק,

ארצות–הברית לאירופה.

והציורים של מרק גרוטשן ) (Grotchanממוקמים ברוגע מדיטטיבי בצד

הרחבה של ההתייחסות לזמן ולמקום כאזור דמדומים מטאפורי נעשית

ההיפי של הדברים .אלה מוצגים ,באופן מעניין ,לצד עבודות של אמנים

בכותרת התערוכה )זוהי הביאנלה הראשונה בוויטני שיש לה כותרת(Day" ,

משנות השישים והשבעים ,כמו קנת' אנגר ,שקיבל מיני–רטרוספקטיבה

 ,"for Nightכשם סרטו של פרנסואה טריפו מ– ,1973ל י ל ה א מ ר י ק א י ≠

בקומה הרביעית ≠ מהלך ששובר את קצב התערוכה בצורה אנרגטית

שם של טכניקה קולנועית שבה משתמשים בפילטרים כדי לגרום לאור יום

ומרעננת .הצופה שנכנס לעולם של אנגר ≠ קולנוע ,וידיאו ,מיצבים ועבודות

להצטלם כלילה .הבלבול המכוון הזה בין בדיון למציאות ,בין מצב להיפוכו

דו–ממדיות משנות השישים ועד היום ≠ ניצב מול מכונת זמן תרבותית.

המוחלט ,הוא רעיון גדוש וטעון והאוצרים מאוד מתלהבים ממנו ,אבל הוא

אוסף העבודות הגולמי ,הזועם והמצחיק הזה יוצר קשרים מעניינים עם

מקבל רק ביטוי מועט בתערוכה .בניסיון לעמוד באתגר הפענוח של מהי

עבודות אחרות בתערוכה ,ומכניס קולות ,עיסוקים וויטליות של זמנים

אמריקה כיום ,האוצרים מצטטים את דושאן כמודל אמנותי ותיאורטי )הוא

מהעבר .משתתפים אחרים שמשחקים בשדה כבר הרבה זמן כוללים את אד

טען כבר בשנות השישים שפרמטרים גיאוגרפיים נעשו לא רלוונטיים ככלי

פשקה ) (Pasckeעם גרוטסקת הפופ שלו ,טוני קונרד עם סרט קולנוע משומר

קיבול לצורות תרבותיות( ומשווים בין עולם האמנות הקטן של תחילת

ומוחמץ ,טיילור מיד ) ,(Meadeאגדת דאון–טאון וכוכב וורהולי לשעבר

המאה העשרים ≠ שבו אמנים נהגו לעבור לעתים קרובות בין אירופה

שהציורים האינטנסיביים שלו מוצגים בתערוכה ,וציור מוזר ונדיר של מיילס

לארצות–הברית ≠ למציאות המתניידת של עולם האמנות העכשווי ,הצפוף

דייוויס ,שמקורו מסתורי ומפוקפק ולמעשה הוא פבריקציה של דייוויד

הרבה יותר .הרוח הדושאנית הזו מגלה את עצמה בתערוכה דרך אינספור

האמונס ).(Hammonds

אלטר–אגואים וקבוצות אמנים ושיתופי פעולה ≠ ישויות היברידיות

בנוסף ,יש מקבץ של עבודות מצוחצחות וסופר מופקות שמקדמות את

שמייצרות אמנות ≠ וגם בהכללת עבודות שכמעט לא ניתן להבחין בהן או

הברית שבין אמנות ,אפנה ובידור .הגרסה של פרנצ'סקו וצולי לק ל י ג ו ל ה

שקשה למצוא אותן ובקידום רעיונות אלטרנטיביים ביחס למוצר האמנות

של גור וידאל )להיט בביאנלה בוונציה ,ר' רועי רוזן ,ס ט ו ד י ו  (161היא

המונע על ידי השוק.
ערוץ בסיסי שבו מועבר הרעיון הזה הוא הפורמט של תערוכה בתוך
תערוכה ,באוצרות ה– Wrong Galleryשל מאוריציו קאטלאן ,מאסימיליאנו
ג'יוני ועלי סבוטניק ,שאצרו גם את הביאנלה בברלין שננעלה החודש.

פרומו אינסופי לסרט שמעולם לא נעשה ,וש ח ר ו ר ס י ב ו ב י ש ל נ ב ר ש ת
) (Torqued Chandelier Releas eשל רודני גרהאם הוא מיצב וידיאו
חידתי שעושה לכאורה פטישיזציה לנברשת זוהרת.
הצילום בתערוכה ניצב בעיקר על הציר שבין החברתי לאסקפיסטי .בין
האמנים שמציגים עבודות משמעותיות ,הצילומים הלקוניים של אן קולייר

מראה כללי מתוך " ,"Day for Nightהביאנלה של הוויטני 2006
"Day for Night", The Whitney Biennial 2006, general view
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הביאנלה של הוויטני

ופואטי באופן מפתיע .בולטים גם הצילומים של אנג'לה סטרסהיים

"מעופו" של עורב מפוחלץ .בחדר האילם של גדי סיבוני ) ,(Sibonyשאריות

ועשרה חברי צוות הספינה ≠ שטו מטיירה דל פואגו )ארץ האש( בחיפוש

המגדל מקדם את פניו של המבקר בוויטני עם אוסף עצום של לוחות בגודל

) (Strassheimשל משפחתה ה– .born againבעבר היתה צלמת משטרה,

מודרניזם וזבל תעשייתי מפגינים התעלמות מהורהרת מהזוהמה ומהזוהר

אחר אי ארקטי חסר שם שאמור להיות משכנו של פינגווין לבקן נדיר.

 60 x60ס"מ שציירו האמנים השונים .הלוחות מטפסים להם כלפי מעלה,

ובצילומים שלה יש חדות אבסולוטיסטית שמציגה את הדמויות שהיא

שסביבם .אחרים פותחים את הדלת לכאוס ,כמו החורים העצומים של אורס

כשהחיפוש מסתיים ,הצוות עולה ליבשה ואוסף נתונים בצורת צלילים

תלויים על קונסטרוקציית מתכת ,ויוצרים עולם מורכב ואינטנסיבי ,שמרמז

מצלמת בשלמות קלינית מעוורת .צילום של אב שמסרק את בנו מזכיר את

פישר ,שפורצים את קירות הקובייה הלבנה .החדר הפרוץ מכיל את הדיוקן

ודימויים .אלה שִ משו אחר כך כבסיס לקומפוזיציה מוזיקלית ולנוף מלאכותי

על מה שמחכה בפנים.

תשומת הלב המוחלטת לפרטים שיש בציור הרנסנס הצפון–אירופי ומהדהד

העצמי המונומנטלי של רודולף סטינגל ) (Stingelבטכניקת גריסאיי ,דיוקן

שהוקם בסנטרל פארק ,שביחד עם העשן והאורות המוכרים של וויג משכו

את הביטוי "כל שערה במקומה" .הדמויות ,קפואות ונוקשות ,מביטות

שבו הוא נראה שרוע על מיטה במבט של השלמה ופסיביות מוחלטת ,וגם

קהל רב ,שבא להסתכל ונשאר גם להשתתף בסרט .בעבודת האמנות ללא

ישירות בצופה בעיניים מהורהרות ,או נמצאות כבר בעולם הבא ושוכבות

פסל של פישר עצמו עם ענפים מסתובבים שמהנרות שעליהם מטפטפת

גבולות של וויג משמשים מקומות ,יצורים ואנשים גם יחד מושא להשלכת

בארון מתים .כל זה מוצב על רקע דומסטי אמריקאי ,של עיצוב זול שעם זאת

שעווה ,שיר הייקו ממונע שמותיר עקבות בצורת שני עיגולי שעווה חופפים

פנטזיות ולהכלאת האמיתי עם הדמיוני .בלב העבודה שלו יש גם פוקוס

זוהר מרוב ניקיון ואדיקות זכה .לצילומי השחור–לבן הגדולים של רוברט
גובר ,שמתעדים מסע שערך בשנות השבעים ,יש תחושת מיידיות ואלימות

שצומחים לתצורת שעווה כבדה במהלך זמן התערוכה.
בין ההתערבויות האחרות בחלל יש עבודה של האמנית הפיקטיבית

על יצירה ושחזור ≠ על האופן שבו הם מקדמים זה את זה ,לעתים באופן
שמשבש באופן רדיקלי את "הסדר הטבעי".

שהיא גם פרוורטית וגם קוסמת .הן מציבות אלטרנטיבה רעננה לאופן

והגלריה רינה ספולינגס ≠ גגון זול בסגנון צ'יינה–טאון ,שמכסה על לוחית

הפעולה הרגיל שלו כשהן מתארות את גופיהם חסרי הראש של המטיילים

עם שמות פטרוני המוזיאון ובו בזמן מציע מחסה לעוברים ושבים שנכנסים

בלט "מועדון קולנוע הסטודיו של פיטר דויג" ≠ מרכז קולנוע פעיל שהוא

בין העבודות המשותפות הרבות ואלה שמבוססות על עבודה קומונלית

ומתמקדות בגזרי עיתונות המתארים רצח על רקע שנאה של הומוסקסואל ≠

למעלית ויוצאים ממנה; עבודות סלבריטיז קונצפטואליות וציורים מופשטים

והאמן צ'ה לבלייס ) (Lovelaceהקימו בטרינידד )שם דויג חי בשנים

וכל זאת במסגרת המאפיינים האמבלמטיים של הנוף האמריקאי הגרנדיוזי.

של אדם מקיואן; ועבודות וידיאו פסטורליות של מייקל סנואו ,שמפוזרות

האחרונות( ,שעבורו צייר דויג פוסטרים יפהפיים גדולים בסגנון חופשי .מוצג

ברחבי המוזיאון ומציגות כבשים רועות.

גם מ ג ד ל ה ש ל ו ם  ,פרויקט שהובילו ריקריט טיראוואניז'ה ומרק די סוברו

בהתמודדות עם ההקשר האגרסיבי של התערוכה ,חלק מהאמנים
בוחרים ליצור עולם ,בועה שאפשר להימלט אליה מתוך המהומה הכללית

בקומה הראשונה ,קצת בנפרד מהכאוס וההמולה ,מוקרן ה מ ס ע ש ל א

) ,(di Suveroשחזור של מ ג ד ל ה ש ל ו ם שעיצב די סוברו ב– ≠ 1966עבודת

של אורות מהבהבים וצלילים חזקים שפולשים זה אל זה .החדר של אנתוני

ה י ה של פייר וויג ) ,(Huygheשמתרחש בשני מקומות שונים ≠ אנטרקטיקה

מחאה שיתופית נגד מלחמת וייטנאם .במ ג ד ל ה ש ל ו ם  2006השתתפו

ברדן ) (Burdinמכיל צריף עלוב עם אורות אכזריים וציוד סאונד מפוזר,

וסנטרל פארק בניו–יורק .וויג משתמש בלוקיישנים כנושא וכדימוי שסביבו

למעלה ממאתיים אמנים ,ביניהם קרל אנדרה ,מאת'יו בארני ,קיקי סמית'

שמלווה בווידיאו שבו הוא מזמר כשהוא עוקב עם המצלמה שלו אחר

נטווה הסרט .האמן ומשלחת קטנה ≠ שכללה מספר אמנים נוספים ,מלחין

ויוקו אונו ,כמו גם רבים מהאמנים שהשתתפו בבניית המגדל המקורי.
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בעמוד ממול :פיטר דויג ,2005 ,D ay for Nig ht ,שמן על נייר 84 x 59.7 ,ס"מ )מימין(;
רודני גרהאם ,ש ח ר ו ר ס י ב ו ב י ש ל נ ב ר ש ת  ,2005 ,סרט  35מ"מ ,צבע ,אילם5 ,
דקות בלופ )משמאל למעלה(; פייר וויג ,סטילס הפקה מתוך ה מ ס ע ש ל א ה י ה ,
 ,2005ניו–יורק )משמאל למטה(; למעלה :אורס פישר ,ל ל א כ ו ת ר ת ) ע נ פ י ם ( ,2005 ,
וה א י נ ט ל י ג נ צ י ה ש ל פ ר ח י ם  ;2003≠2006 ,קיר אחורי :רודולף סטינגל ,ל ל א
כ ו ת ר ת ) ב ע ק ב ו ת ס ם (  ,2005≠2006 ,שמן על בד 335.3 x 457.2 ,ס"מ; ברקע :דן קולן,
ל ל א כ ו ת ר ת 2005≠2006 ,
Opposite page: Peter Doig, D ay for Nig ht, 2005, oil on paper, 84 x59.7 cm,
;)courtesy Contemporary Fine Arts, Berlin, Photograph: Jochen Littkemann (right
Rodney Graham, Torqued Chandelier Releas e, 2005, 35mm ﬁlm, color,
silent, 5 min loop, installation view, courtesy Donald Young Gallery, Chicago,
photograph:Tom Van Eynde (left top); Pierre Huyghe, production still from A
Jour ne y That Wasn't, 2005, courtesy of Marian Goodman Gallery, New York
and Paris, photograph: Tom Powel Imaging (le bottom); Above: Urs Fischer,
;Untitled (branches), 2005 and The Intelligence of Flowers, 2003–06
Back wall: Rudolf Stingel, Untitled (After S am), 2005–06; In background:
Dan Colen, Untitled, 2005-06, photograph: Sheldan C. Collins
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"ארט בזל" ,לצד ביתני הגלריות ולצד הסקציה של הגלריות הצעירות
החדשות .בתערוכה בבזל היא הציגה עבודות שהוצגו בעבר לצד עבודות
חדשות ,שנוצרו במיוחד ליריד ≠ וכמו בכל התערוכות שעשתה עד עכשיו,
פיסול ,ציור ,וידיאו וסאונד חברו ביחד לחלל אחד .העבודה המרכזית היתה
רישום בעיפרון על בד מרוח בגואש שחור ,והיו גם רישום נוף גדול ,שעליו
מוקרנת בווידיאו התרחשות עם אור ,ושתי עבודות וידיאו.
בספר רישומים שמתפרסם עם התערוכה בבזל מחברים לעתים
הרישומים )שחלקם לקוח מתמונות בעיתונים או מתמונות שטליה קינן
אספה( דימויים ממקורות שונים לסצינה אחת .ילד עומד בשילוב ידיים
ומישיר מבט לצופה מתוך צילום נ ש י ו נ ל ג ' י א ו ג ר פ י ק בבוסניה ,על רקע
אמו הבוכה וביתו המפורק מפגזים; החולצה שלו משובצת והיא מתפרקת
לצורות כרישום ,בעוד שהיא גם מכילה את גוף הילד כדימוי .ברישומים
אחרים מיטשטש ההבדל בין אנשים וחיות .ברישום של איש מת על חמור,
למשל ,הבעת פניו של האיש המת מטושטשת בעוד שהחמור מסתכל עליו
במבט אנושי.
ג.פ .לפני כמה שנים הגעת לניו–יורק בפעם הראשונה .אז גם ראית את
מ ל ה ו ל נ ד ד ר י י ב של דייוויד לינץ'.
ט.ק .כשהגעתי לניו–יורק היתה לי הרגשה של דז'ה–וו ,כי היה לי זיכרון

In the Meantime
גילית פישר בשיחה עם טליה קינן

בקטלוג התערוכה של טליה קינן בתוכנית לימודי ההמשך בבצלאל ),(2005
היא מצטטת מתוך הסרט א ו ר פ י א ו ס של ז'אן קוקטוThe words you use” :
 ."have no meaning hereהעבודות של טליה קינן מתייחסות למתח שבין זמן
למקום ,ובעבודות הווידיאו שלה היא עובדת עם אור כמו עם חומר :אור
מקרן הבארקו על ציור נוף בתערוכה "מרחק הליכה" בגלריה נגא )אוקטובר≠
נובמבר  (2004תפקד כפנסי מכונית; מחרוזת אבנים יקרות תלויה על עץ
חרוט בקיר בתערוכה בבצלאל התגלתה מקרוב כחורים בקיר ,שדרכם נגלה
נוף הרחוב .גם אור השמש ,כמו אור הווידיאו ,תפקד כחומר.
טליה קינן הוזמנה להציג ביוני במסגרת " "Statementsביריד האמנות
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טליה קינן ,מיצב ,2005 ,תערוכת בוגרים  ,MFAבצלאל; מימין למעלה :ל ל א כ ו ת ר ת  ,עיפרון על נייר ;A4 ,2005 ,מימין למטה :ל ל א כ ו ת ר ת  ,טכניקה מעורבת
על ניירA4 ,2005 ,
Talia Keinan, installation, 2005, MFA degree show, Bezalel Academy for Art and Design; Right top: Untitled, 2005, pencil on paper, A4; Right bottom:
Untitled, 2005, mixed media on paper, A4
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מעומעם של המון מציאויות ומקומות שראיתי בסרטים קודם לכן.

בזמן ביניים .על ידי החזרה על הדברים אני יכולה למתוח רגע שנמצא

שלא מופרד כקטגוריה נפרדת של חלום או הזיה אלא הוא עוד תדר

בתערוכה "מרחק הליכה" ,שמשלבת וידיאו וציור וההתרחשות בה

דייוויד לינץ' היה חלק מהטריפ האמריקאי בשבילי .התסריט של

בחלל לנצח ,כמו פסל .מעניין אותי לעשות מהרגע מקום .שמתי לב

בזמן .הרבה פעמים זה ביטוי ויזואלי למצב נפשי ≠ ביטוי שנעשה

היא במפגש בין המדיומים :הציור השחור מתפקד כמסך ,שעליו

מ ל ה ו ל נ ד ד ר י י ב מאוד מפורק ,וכך הצופה משתתף כמי שמחבר

שכשמושכים את הרגע נוצרת תחושת נטישות .בתערוכה "מרחק

ממשי במציאות מרגע שכותבים או אומרים או מציירים אותו .בספר

מוקרן אור הפנסים של מכונית חולפת.

בין הדברים .חוסר הרצף בעלילה נראה לי הדרך המתאימה לספר

הליכה" היתה גם מזרקה שבה משאבה גרמה למיץ להמשיך לנזול

של מורקמי ס פ ו ט נ י ק א ה ו ב ת י הגיבורה של הספר נתקעת לבד

סיפור; בסרט יש סצינה במועדון בשם סילנסיו קלאב ,שבה המנחה

מכוס שנפלה על שולחן .הנוכחות שלה שם היתה לי חשובה בעיקר

בלילה על גלגל ענק בלונה–פארק ,במצב של עייפות וקור .כשהיא

בעיני הנצנוץ של העיפרון על הגואש .הדבר הראשון שציירתי עם

מספר לצופים שכל מה שהם עומדים לראות זו אשליה .הוא אומר:

בגלל הסאונד של המים ,שיצר תחושה של מקום נטוש.

משקיפה משם במשקפת על הבית שלה ,היא רואה בו את עצמה.

התגלית החדשה היה נוף .אולי בגלל שזה הזכיר לי את תמונות

מהרגע הזה היא בעצם מתפצלת לשניים ,והחלק האחר שלה ממשיך

הקיטש הכסופות התלת–ממדיות שקונים בשני שקלים .זה היה מקום

להסתובב בעולם "האמיתי" של הסיפור באופן ממשי.

קיים ודמיוני כאחד; בשילוב של דימויים מתמונות קיטש ומהזיכרון

"הכול מוקלט .שום דבר לא קורה לייב" .לבמה עולה זמרת שנקראת
"הבכיינית מלוס–אנג'לס" ושרה שיר מקסים של רוי אורבינסון,
" ,"Cryingאבל בספרדית ,ובאמצע השיר היא נופלת ,אבל המוזיקה
והשירה שלה ממשיכים בלעדיה .הרגע שבו נוצר ניתוק בין הסאונד

ומסתיים בנפילה ,ובאמצע יש חיבור בין המון סאונדים שונים

לאימז' הוא מבהיל ,כי התפיסה של המציאות מתערערת .גם בחללים

כמעט בלי רצף מלודי .הרצף נוצר בחומריות השונה של הסאונדים

שיצרתי עד עכשיו הרגשתי שפועלים שני רבדים :אחד של הסאונד

ובחיבורים ביניהם .אחרי הפיצוץ שפותח את הדיסק בא ה"אובר–טון",

ג.פ .את מרגישה מצב של התפצלות ,שבו יש הבטה על עצמך מבחוץ ,גם
בעבודות שלך?
ט.ק .כשעשיתי את העבודה כ ת ם  ,שהוצגה ב"אמנות הארץ" האחרון
ברדינג ,זה היה לי בראש .בעבודה רואים כתם שחור ,שמוקרן

ההד של הנפילה ≠ וכששמעתי את ההד ראיתי קסדה מסתובבת

מהתקרה אבל נראה כאילו הוא מתפשט מהמנורה כמו צל .לכתם

בלי הפסקה ,בלי האטה .הווידיאו של הקסדה מופיע אחרי הסאונד

יש תנועה עצמאית ,ללא מקור שעושה את ההיטל .הגודל ,המקום

בווידיאו ה פ ס נ ת ר ן שהצגתי בתערוכה " ,"Meantimeהיה סאונד של

של הפיצוץ ,אחרי הדרמה ,ובעצם מתוסף לסאונד של ההדף )שלא

והתנועה שלו מצביעים על קיום ממשי כלשהו ,אבל עדיין הנוכחות

פסנתר ושל מחיאות כפיים ,שנשמעו ממקורות שונים בחלל ולא היו

מפסיק( ≠ עד הנחמה ,כשנראה צילום של נוצות נופלות.

שלו היא כמו בחלום.

ואחד של הדימויים.

מתואמים .מחיאות הכפיים הגיחו מדי כמה דקות ,עם הופעת הירח

ג.פ .נראה ששמות התערוכות שלך מגדירים סוגי זמן וחלל.

בווידיאו כדימוי אאוט אוף פוקוס שהפך לדימוי ברור ,כך שלפעמים

ט.ק .השם ") Meantimeזמן בינתיים ≠ זמן אכזר(" מתייחס לתחושת זמן.

מחיאות הכפיים נשמעו באמצע הנגינה ללא שום קשר.

כשהייתי בחילופי סטודנטים בניו–יורק ראיתי ברכבת התחתית בחורה

יש בחלק מהעבודות שלך תחושה של היפוך בין הדימוי לחומר

שחורה עם נצנצים על הפנים וכובע פרווה לבן יושבת על ספסל

עוד סרט שהשפיע עלי הוא ס ו ל ר י ס של טרקובסקי ,שבו על

ג.פ.

נוצר מקום כלאיים חדש ,שנראה מוכר להרבה אנשים; חלק
מהאנשים חשבו שזה בישראל ,חלק אמרו שזה בשוויץ.
ג.פ .דיברנו על רמות מציאות שונות .את מאמינה בקיומם של מישורים
אסטרליים )יקומים מקבילים(?
ט.ק .כן .אני מאמינה שהמציאות מכילה כל מיני רבדים של מציאות,
שאפשר להימצא בדרגות שונות של קשב וראייה.
ברישום שלי בזמן האחרון אני נהנית מחיבורים לא הגיוניים של
דברים ממקומות שונים ,הדף האחד או החלל האחד מחבר ביניהם.
לא מזמן הלכתי ברחוב וראיתי פיליפינית צעירה עם אשה זקנה

האנשים בחללית פועלים כללי מציאות לגמרי שונים מאשר על כדור

והן נראו לי כמו קולאז' .כשאין לי כוח לדבר על המקריות של הרגע

הארץ ,והזיכרונות והדמיון שלהם מקבלים גוף וממשות.

שחיברה כמה אלמנטים ביחד ויצרה מציאות חדשה ,אני אומרת שזה

על מה את עובדת עכשיו?

חלום.

ט.ק .כרגע ,לתערוכה ביריד "ארט בזל" ,אני עובדת על רישום של נוף

ג.פ .את עושה גם מוזיקה.

שממנו הוא עשוי ,או בין הדימוי לפעולה שיוצרת אותו .למשל ,באחד

ומדברת לעצמה .כששאלתי עם מי היא מדברת ,כי לא ישב לידה

הציורים יש דימוי של ירח שנוצר מרסיסי מראה שריסקת ,או בעבודה

אף אחד ,היא ענתה לי שהיא מדברת אל האנשים שמעבר למסילה,

גדול מהדמיון .נוף מזיכרון ,של נוף מאוד מסולע ,מהכרמל או מאזור

שהצגת בתערוכה בסלמה שבה חרוזים של מחרוזת היו למעשה

אבל בקולנוע כולם ישמעו אותה .היא הוציאה מהארנק גזרי צילומי

ירושלים .יש בו ממד של נוסטלגיה לטיולים שעשיתי בארץ כשהייתי

ואני .אנחנו להקת רוק ,שבינתיים נקראת "חפה מפשע" .גיא מנגן על

חורים שקדחת בקיר .יש פער בין האלימות שמתרחשת בזמן פעולות

זירוקס ישנים של תכשיטים ויהלומים שהיא תקנה ב"מייסיס" .ואז

קטנה ,וגם ממד של אלימות .לא מזמן קראתי כתבה בעיתון על

בס והוא גם בונה כלים ומנגן במגוון כלים בלהקה )בין השאר על צדף

הריסוק והקידוח לבין התוצאה העדינה שמתקבלת בסוף התהליך.

פתאום היא אמרה לי."But in the meantime, I'm here" :

כמו בקסם ,החומר משנה את מהותו.
ט.ק .אני לא חושבת על הקשר בין יופי לאלימות .זה פשוט קורה .אולי
האלימות נמצאת מראש בתוך הנוצץ ,כמו במשהו נוצץ שנותר עזוב

חיילים שקשרו פלסטיני לחמור ובעטו בחמור שירוץ ,ודמיינתי נוף

השם של התערוכה "מרחק הליכה" מצא חן בעיני כי בעצם אין

מסולע ,מרוחק ממקום יישוב ,אדמה קצת בוצית עם עשב .הרישום

ט.ק .אנחנו שלושה אנשים שכותבים ביחד .החבר שלי גיא שרף ,יואב אילן

וכינור סיני( .יואב מנגן בקלידים ומחשב ואני מנגנת בגיטרה.
הקשר לאמנות הפלסטית מתבטא בזה שאנחנו כמעט לא עובדים

כזה מרחק ≠ אי אפשר למדוד אותו :מרחק הליכה של בן אדם עם

הזה הוא הרבה יותר גדול מרישומים קודמים שלי ,כל סלע הוא

לפי מבנים מוזיקליים או סולמות ,אלא לפי דימויים ,אווירה וסאונדים

קביים שונה ממרחק הליכה של ספורטאי .בתערוכה נשמע בחלל

בגודל של סלע.

ששייכים למקום שאנחנו מדמיינים .זה יכול להיות דימוי או סאונד

אני מציגה בתערוכה גם שלוש עבודות וידיאו וספר רישומים.

של אונייה טובעת או רעש של גשם שלאט לאט מתגבר ≠ כמו בשיר

האירה את הנוף ,והצופים היו תקועים במקום צדדי נטוש ,במרחק

אני משתמשת באמצעים שונים ≠ רישום ,וידיאו ,סאונד ≠ כדי ליצור

"מקום רע" של יונה וולך ,שאנחנו עושים לו ביצוע באווירה קרקסית

בעצמי .אני מרגישה שלמראה שכתשתי יש היסטוריה כחומר.

הליכה מהכביש הראשי .לכן היה להם זמן להסתכל על החומריות

חלל נושם ,חי ,שבו המקצב האודיו–ויזואלי עושה מקום .המקום

של תיאטרון בובות אכזרי ישן .יש לי רעיונות למופע שבו הווידיאו

הרגשתי שזה מין טקס :ריסוק כל הדימויים שהמראה ספגה בדרך

של הדברים .גם ב"מינטיים" וגם ב"מרחק הליכה" רציתי ליצור סוג של

נוצר כשאובייקטים שונים שפזורים בחלל מכילים בתוכם מתח בין

יהיה "אחד החברים בלהקה".

על הכביש.
הרבה פעמים ,כשאני מציירת ,אני מייצרת את החומרים שלי

הגלריה סאונד של מכונית עוברת מרחוק .לא ראו אותה ,היא רק

המוזיקה שלנו היא סוג של רוק )אולי עם ניחוחות קאברטיים.(...

מהרחוב לסטודיו .במצב החדש שלה ,כירח ,הצופה לא יודע את

מקום שפועל בעצמו ושההתרחשות בו לא תלויה במי שמסתכל עליו,

סאונד לתמונה ,וביחד הם יוצרים מעין גן ,שהצופה מוזמן לשוטט

ההיסטוריה הזאת ,אבל לדעתי הוא יכול לחוש אותה דרך החומר

אבל שהצופה נעשה שותף לו ברגע שהוא נכנס אליו.

בו ≠ לחוות את החוויה בכללותה ובו–בזמן לפרק אותה לאלמנטים

אני מרגישה שזה בהתהוות ,אנחנו עדיין מחפשים .בינתיים ההופעה

ג.פ .את מדברת על המנטלי והסובייקטיבי כחלק מהותי מהחיים

השונים .אני רוצה שהמקום ,שמוגדר בכל עבודה מחדש ,ישלב את

בנויה כך שיש שיר אחרי שיר ,אבל השאיפה היא יותר להיות בזמן

היומיומי עם הדמיוני ,יהיה הזוי ומסתורי .אני חוקרת את האור

נפילה ,זאת אומרת בין השירים ,למתוח את הסאונדים ואת האווירה.

שממנו עשוי הדימוי.
ג.פ .בעבודות הווידיאו שלך פועל עיקרון של לופ .למשל ,בעבודה של
גביע הכדורגל שמסתובב באריזתו או בעבודת הווידיאו של הקסדה
שהצגת בתערוכה בסלמה.
ט.ק .הלופ הוא חלק מהמהות של החיים כשאתה נמצא ב–,meantime

22

אסוציאציה לסאונד ,מתוך הדיסק "מיסטריות" של להקת Greek
 ,Antiqשמשחזרת מוזיקה של טקסים יוונים קדמוניים .הדיסק נפתח

גם כשאני עובדת עם וידיאו אני מנתקת את הסאונד והתמונה.

ג.פ.

הדימוי של הקסדה המסתובבת בתערוכה בבצלאל היה בעצם

ט.ק .הנוף השחור התחיל מרישום עיפרון מאוד קטן שעשיתי .מצא חן
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הממשיים .למשל ,סיפרת לי על גיבור הספר של הרוקי מורקמי,
ק ו ר ו ת ה צ י פ ו ר ה מ כ נ י ת  ,שחי במצב ביניים בין מציאות לדמיון.

והסאונד כאובייקטים שנוכחים בחלל .הסיפור נעזב והחומר מורגש;

ט.ק .אני אוהבת סופרים יפנים ,כמו בננה יושימוטו ,נטסומה סוסקי ,הרוקי
מורקמי ,שלכל אחד מהם יש ,בדרך שלו ,מעין סוריאליזם יומיומי,

הזמן הוא לא ליניארי ,אלא זמן של אירוע ,של התרחשות מתמדת.
ג.פ.

אחת העבודות בבזל היא המשך לעבודת הנוף השחור שהצגת
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אנרי סאלה

אנרי סאלה ) ,Sala, 1972נולד בטירנה ,אלבניה ,מתגורר בברלין(

רטוריקה פוליטית מובהקת ,כמו זו של תומס הירשהורן או

מהמשמעותיים והבולטים בזירת האמנות הבינלאומית הצעירה,

סנטיאגו סיירה )יש כיום אולי התחלה של שינוי מהותי ביחס

מציג בגלריה שנטל קרוזל תערוכה מדויקת ,ובה שתי עבודות

לפוליטי ,הבנה שאופן הראייה שבעבר נתפס כפורמלי ניצב

מרכזיות ≠ הקרנות וידיאו :האחת בעלת ממדים של הפקה

למעשה ביסוד תפיסתנו את הפוליטי ,הרבה יותר מהתוכן של

קולנועית מקיפה; השנייה אלמנטרית ,מצלמה נייחת שמתעדת

החשיבה הפוליטית עצמה ≠ כלומר ,הדרך שבה למדנו להתבונן

התרחשות אור וצל שמוקרנת על הקיר מחלון בחדר המגורים

בעולם מנסחת את התפיסה של הפוליטי ,בהיפוך לתפיסה

של האמן ,כשהתאורה דולקת במגרש הכדורגל שבחוץ ושלג

המרקסיסטית(.

יורד( .בצידן מוצגות שתי סדרות ,האחת של צילומים והאחרת
של רישומים .רצף של אופנים לשימור וייצור מחדש של רשמים,

של כ– 13דקות שבו נראה ונשמע נגן סקסופון הג'ז הניו–יורקי

מעין גנאולוגיה של אפיקי התרשמות ,שאינה מנוסחת יתר על

השחור ג'מיל מונדוק ) (Jemeel Moondocכשהוא תלוי ,מושעה,

המידה ובוודאי אינה נושא התערוכה ,אך נוכחת בה כהתרחשות

מחוץ לחלון של בית דירות ידוע בפרברי ברלין .הבניין ,שאורכו

אחורית :הפקה שמייצרת רושם מורכב ורווי ,סוג מסוים של

 1.8קילומטר ,המכונה על ידי דייריו ) Lange Jammerצער ארוך(,

ערנות ויזואלית )כמעט אימפרסיוניסטית( ,שמחלצת פואטיות

שארית מאוטופיה מערב–ברלינאית של שנות השבעים ,מהווה

חריפה ונוגעת מהמרחב שבין נראותם 1של הרשמים וקיומם

רקע לאימפרוביזציה מוזיקלית וירטואוזית שמנוגנת בין שמיים

התרבותי ,החברתי והפוליטי.

וארץ .המצלמה ,כמו הנשימה והצליל ,נעה בין צילום מהפנים

סאלה הוא בין האמנים שעוסקים בשנים האחרונות

אנרי סאלה
צבי שיר על התערוכה בגלריה שנטל קרוזל ,פריס

העבודה צ ע ר א ר ו ך ) (L ong S or row, 2005היא סרט

החוצה )רק ראשו של הנגן נראה מאחור במסגרת החלון ,שיער

באופן המובהק ביותר בניסוח של סוג חדש של רגישות .אמנים

רסטה שחור שבו ארוגים עלים ופרחים ,שמתפקדים כמעין

שמציעים נגיעה חדשה ,מורכבת ואישית יותר בקיומם הפוליטי.

הסוואה ו"מקצרים" את המרחק בין הראש לעצים שברקע(

עבורם ,הקיום הפוליטי של אנשים וחפצים ,של סובייקט

וצילומי תקריב מבחוץ שבהם נראה ראשו המנגן של הנגן,

ואובייקט ,הוא מרכיב בלתי נפרד מפני השטח ,מהנראות שלהם.

שפתיים ,לחיים ,על רקע הבטון האפור .פה ושם נודדת המצלמה

דומה שסאלה נע במרחבים של התרבות האורבנית )לאו דווקא

אל עצי השדרה שלמטה ,אבל הסרט נמנע מדרמטיזציה או

בעיר הגדולה ,אבל בעולם שאחרי הטבע( מתוך סירוב להפריד

אסתטיזציה של הסיטואציה .תליית המסך שעליו מוקרן הסרט

בין קיומם הפורמלי ,הפנומנולוגי והפוליטי של הדברים; הוא

בגלריה ,בהטיה של  30מעלות מהקיר שמאפשרת להציב את

רואה בהווייתם הסוציו–פוליטית תכונה גלויה לעין ,אימננטית

המקרן לא במרכז החדר ,יכולה היתה להיראות כפתרון טכני

לדברים ≠ כמו הטקסטורה שלהם ,כמו החזר אור על זכוכית

)לעמוד שניצב במרכז החדר ומחלק את שדה הראייה/הקרנה(,

החלון או מרקם של שער .העשייה של סאלה מכילה את

אבל התבוננות בעבודת הווידיאו השנייה בתערוכה ,ר י ש ו ם

הפוליטיות בדרגת ערנות כזו שמאפשרת מפגש בין פנים וחוץ,

ח ל ו ן ) ,(Window D raw ing, 2006שאורכה  50שניות,

בין ציבורי ופרטי ,בין פיגורה וסטרוקטורה 2.זוהי אמנות שהערנות

מצביעה על בחירה עקרונית יותר :ה"חלון" הוא היטל של

החברתית שלה לא מגבילה אותה לגבולות האמנות הפוליטית,

משחק אור–צל שנרשם על קיר החדר בכל פעם שהזרקורים

שהפוליטי הוא אחד ממישוריה אבל לאו דווקא קיומה המועדף.

רבי העוצמה במגרש הסמוך דולקים ,כש"יש משחק" .הריבוע

במובן זה ,עבודתם של סאלה וגבריאל אורוסקו ,לדוגמה ,קרובה

הקסום של הקרנת החלון על הקיר ,משחק גיאומטרי במשטחים

יותר לציור של גויה או של קלה מאשר לאמנות פוליטית בעלת

אפורים שבחלקו הבהיר תנועה של פתיתי השלג היורד בחוץ
)המופיעים כ"צל"( ,מתפקד כהבטחה לפתיחה רנסנסית ,או

אנרי סאלה ,ר י ש ו ם ח ל ו ן  ,2006 ,וידיאו ,צבע ,אילם 50 ,שניות
Anri Sala, Window D raw ing, 2006, video, color, silent, 50 sec,
courtesy Galerie Chantal Crousel
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קולנועית ,אל תוך מציאות עמוקה יותר ,משמעותית .אבל שלג
כבד )כמו מסך של טלוויזיה שכוונה על תחנה ריקה( אילץ את
השחקנים להפסיק את המשחק .פתאום כבה האור ואנו נותרים
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אנרי סאלה

עם רישום החלון בקווי מתאר שנרשמו על הקיר בידי האמן
לפני ההסרטה ,מקום נטוש של חלון שלא נמצא שם .המצלמה
לא הוצבה במקביל לקיר ,כך שבדומה להטיית המסך בהקרנה
בגלריה של צ ע ר א ר ו ך  ,החלון המוקרן מופיע כטרפז זוויתי,
לא פרונטלי .הצורך להטות ,לשבור את היחס של עמידה "אל
מול" ,כלומר את האופי ההתגלותי של יחסנו לדימויים מוקרנים
ולמכניזם שמאפשר אותם )בשיחה איתו ,סאלה אומר" :האופי
הכנסייתי של ההקרנות"( ,עולה מתוך רצון לבחון את מקומה
של העבודה המוקרנת כהתרחשות בחלל הממשי .המוקרן הוא
תמיד מה שצולם בעבר ,אבל ההקרנה היא נוכחות ספציפית
בהווה ,סוג של התערבות בחלל שהיא יותר מהצגת דימויים
שנאספו .האירוע ,שקודד על צלולויד או על כונן קשיח בפעולת
ההסרטה ,אינו רק התרחשות "חלונית" שפותחת את החלל
לזמן ומקום אחרים )ומבקשת מאיתנו ,כמו בקולנוע ,לשכוח את
קיומנו בהווה היומיומי( ,אלא הוא גם נוכחות והתערבות בחלל
ההווה ,כזו שקוראת לנו גם לבחון מחדש את יחסי החלל והזמן.
לא מדובר בשאלה פילוסופית ,אלא בשאלה סוציו–פוליטית,
שנשאלת כמעט בלחישה ≠ שקוראת לנו גם לבחון מחדש איך
משתנה המבנה של חוויית החלל–זמן שלנו במפגש עם האירועים
המוקרנים.
קבוצת הצילומים ,של צנרת דמוית מחוגים על רקע קיר
שמוצגת מנקודות ראות שונות במקצת ,וקבוצת הרישומים,
שבהם היחס בין שעון )אליפסה( ומחוגיו )זווית של קווים ישרים(
מוסט כך שהשעה נותרת קבועה בעוד שמיקום המחוגים ביחס
ל"לוח–הספרות" משתנה ,מנסות לגעת בזמן במונחים של חלל
המורכב ממישורים ולא מעומק .כל העבודות בתערוכה סובבות
סביב התרחשויות שטוחות ,דו–ממדיות ,שמדגישות שהחלל

אנרי סאלה ,צ ע ר א ר ו ך  ,2005 ,סרט סופר  16מ"מ ,צבע ,סאונד ,עם מונדוק
ג'מיל 12:57 ,ד'
Anri Sala, L ong S or row, 2005, super 16mm ﬁlm transferred to
hard disk, color and sound, with Jemeel Moondoc, 12:57 min, courtesy
Galerie Chantal Crousel
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בנוי מחיתוך של מישורים ,שאותם ניתן אולי לדמות לתמונה

נקודת ראות מועדפת .החלל מתפקד כמעין מישור ,לוח צילומי,

שנוצרת משכבות שונות של צבעוניות שקופה ,או למישורים

שמייצר את חוויית הזמן בפגשו מישור או חלל נוסף .הזמן מנוסח

שונים בתוכנה גרפית שמייצרים תמונה אחת .זהו היחס בין

במונחים של תנועה; לא כסיר שבתוכו מתרחשים האירועים ,לא

הקיר לחלון הפתוח בצ ע ר א ר ו ך ≠ מישור זכוכית שנע על

כציר שלאורכו נעה ההיסטוריה או הביוגרפיה ,אלא כהתרחשות

צירו ביחס למישור הקיר ≠ ולכן גם החשיבות שמעניק סאלה

של מפגש שנוצרת כששניים )או יותר( חולפים זה ליד זה .הזמן

באותו הסרט לצמצום המרחק שבין הראש והרקע בעזרת העלים

של סאלה איננו חולף או מכיל ,הוא מתרחש .הצליל הג'זי,

מעצי השדרה הנעוצים בשערו של הנגן .כך גם בשאר העבודות,

שממלא את התערוכה ומגיב על צלילים וחוויות מהרחוב ,מזכיר

הצילום מסתפק בדו–ממד ובאופן שמישורים יוצרים עומק.

לנו שוב שזמן וחלל אינם רצפים אבסולוטיים ,אלא תוצר של

הבחירה בחלל של מישורים ולא בחלל של פרספקטיבה מרכזית

מפגשים ותנודות.

גם היא פורמלית ,פנומנולוגית ופוליטית כאחד :המרחב מתארע
כחיתוך של מישורי הוויה שונים ולא מתוך הסדרתו באמצעות

) 22באפריל ≠  3ביוני(

1

2

בעבודתו של סאלה יש מקום מרכזי למבט המדוקדק ,לאופן הופעתם
של הדברים ,לאיך שהעולם נראה; זו הנראות שמעניקה לדברים את
קיומם הספציפי כל כך ומאפשרת להם להופיע כהתרחשות חושית
ופוליטית גם יחד .בשיחה שקיימתי עם האמן הוא דיבר על החשיבות
שהיתה בעיניו למרקם של השיער )הרסטות( של נגן הג'ז עבור הסרט
צ ע ר א ר ו ך )ר' בהמשך(.
מונחים שמקבילים במידה רבה ל"דמות ורקע" ,אבל מעניקים לרקע
קיום שהוא גם פוליטי וגם פורמלי ,גם תמונתי וגם ארכיטקטוני.

אנרי סאלה ,2004 ,L akkat ,וידיאו צבע ,סאונד 9:44 ,ד'
Anri Sala, L akkat, 2004, color video transferred to DVD, sound, 9:44
min, courtesy Galerie Chantal Crousel © Anri Sala
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המצב הקשה של האמנות העכשווית
שולחן עגול עם האל פוסטר ,רוזלינד קראוס ,איב–אלן בואה ,בנג'מין בוכלו
מתוך Ar t Since 1900 : Modernism, Antimodernism, Postmodernism,
Thames & Hudson, London, 2004

ר.ק.

בנינו את הערכים בספר א מ נ ו ת מ א ז  1 9 0 0דרך הפרספקטיביות האנליטיות
שכל אחד מאיתנו נוטה להעדיף :התפיסה של האל היא פסיכואנליטית; של בנג'מין
חברתית–היסטורית; של איב–אלן פורמליסטית וסטרוקטורליסטית; ושלי פוסט–
סטרוקטורליסטית .אחת הדרכים להתבונן בהתפתחות האמנות אחרי מלחמת העולם
השנייה היא לבחון מה קרה לכלים המתודולוגיים האלה ≠ איך הרלוונטיות שלהם
גברה או פחתה.

א.א.ב.

אף אחד מאיתנו לא נשוי לשיטה מסוימת.

ה.פ.

נכון ,המחויבות שלי לפסיכואנליזה לא כל כך חזקה כמו שאת מציינת; לעתים
קרובות האמנות הובילה אותי למקום אחר לגמרי מבחינה מתודולוגית .אבל
השאלה שלך היא בעצם על הגורל של המתודות השונות האלה באמנות
ובביקורת שלאחר המלחמה .בהקשר הזה ,בכל מה שנוגע לפסיכואנליזה ,העיסוק
הסוריאליסטי בלא–מודע ממשיך אחרי מלחמת העולם השנייה ,אבל ברגיסטר
יותר אישי מאשר פוליטי .הרבה אמנים ,מהאקספרסיוניזם המופשט ועד קוברה,
ניסו לפתוח את הלא–מודע האישי הזה לממד יותר קולקטיבי; יש הסט ,למשל,
מהתמקדות פרוידיאנית בתשוקה לעניין יונגיאני בארכיטיפים .אבל המהלך הזה
נקטע במהירות ,לפחות בארצות–הברית ,על ידי עלייתה של פסיכולוגיית האגו,
וריאקציה חדשה התחילה .הסלידה מהאגו האישי כמקור ליצירת אמנות היתה
מוחשית מאוד בסביבות שונות ,מג'ון קייג' ,דרך רוברט ראושנברג וג'ספר ג'ונס ועד
המינימליסטים :בדרגות שונות ,כולם ניסו לעשות דה–פסיכולוגיזציה של האמנות,
ומול כל כך הרבה עבודות עמוסות פאתוס בשנות החמישים ,אפשר להבין למה.
אד רושה ,למעלה :ב י ת ה מ כ ש י ר י ם ו ה ה ט ב ע ו ת ה י ש ן  ,2004 ,פולימר סינתטי על בד,
 132.1 x 294.6ס"מ; למטה :ב נ י י ן ב י ת ה ס פ ר ה י ש ן ל מ ס ח ר  ,2005 ,פולימר סינתטי על בד,
 137.2 x 305.1ס"מ
Ed Ruscha, Top: The O ld Tool & D ie Building, 2004, synthetic polymer on canvas,
132.1 x 294.6 cm; Bottom: The O ld Trade S chool Building, 2005, synthetic polymer on
canvas, 137.2 x 305.1 cm © 2005 Ed Ruscha, Photographs: © Paul Ruscha
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שנכתבו בהקשר סטרוקטורליסטי )בארת היה המקדם הגדול

בעיית ה"דה–סובלימציה" ,והפסיכואנליזה היתה עדיין רעננה,

את האמנות ליותר ציבורית מבחינת המשמעות שלה ,יותר

ביותר של הרומנים המוקדמים של רוב–גרייה( .בדרכים רבות,

אובייקטיבית מבחינת הסיטואציה ,הוא גם מחזיר את הסובייקט

האנטי–סובייקטיביזם שהוא אלמנט מהותי בסטרוקטורליזם

למשחק באופן פנומנולוגי ,כשהוא מגולם בחלל .וכשפוסט–

אחת האירוניות של המינימליזם היא שאם כי הוא הופך

זאת שאלה של שימושים שונים באותו המודל .גם זה משהו

הקביל למגמת הדה–פסיכולוגיזציה ,שהאל הזכיר לפני רגע,

שלמדנו מז'ורז' בטאיי ,שממנו שאלנו את האנטי–מושג

שונים על ידי תיאורטיקנים שונים ,גם כאסטרטגיה אוונגרדית
חתרנית וגם כאסטרטגיה של חרושת התרבות להשגת הכלה

א.א.ב.

מינימליסטים כמו אווה הס התחילו להפוך את הסובייקט

של רבים מהאמנים שהתנגדו לפאתוס של האקספרסיוניזם

ה– informeאו "חסר–הצורה" .בטאיי התנגד לאופן הספרותי

הכללי הזה ליותר מסובך ולחשוף אותו כמסומן באופנים שונים

המופשט בארצות–הברית או של ה– art informelבאירופה.

שבו אנדרה ברטון יישם את הפסיכואנליזה בסוריאליזם שלו,

כפנטזיה ,תשוקה ומוות ,הפסיכואנליזה חזרה .זה נעשה באופן

הדחף האנטי–קומפוזיציוני שמאפיין חלק כל כך גדול מהאמנות

כשהוא עושה רדוקציה של השיח הדינמי של פרויד למאגר

המלחמה ,באופן יותר פרוגרמטי מאי פעם ,הוא היחס של

מפורש בשנות השבעים ,כשאמניות ותיאורטיקניות פמיניסטיות

שיוצרה מאז אמצע שנות החמישים ועד המינימליזם ≠ הגישה

של מיתוסים וסמלים .עבור בטאיי ,מיתוסים וסמלים היו משהו

הניאו–אוונגרד למנגנון השליטה של חרושת התרבות ,שאינו

שואלות איך הסובייקט נעשה שסוע על ידי הבדלי מין ,ואיך

הסדרתית ,העניין בפרוצדורות אינדקסיקליות ,המונוכרום,

שצריך לערער עליו; הם היו אשליות ,מצד אידיאולוגיית

מפסיק לגדול :מאז שנות החמישים ,בהקשר של "הקבוצה

הבדל כזה מאפיין גם את עשיית האמנות וגם את הצפייה

הגריד ,המקריות וכו' ≠ הולך יד ביד עם ההתמרדות של

הייצוג השלטת ,והפסיכואנליזה היתה אמצעי לנתח ולמוסס

הבלתי–תלויה" באנגליה ,למשל ,או הפעולות המוקדמות

בה .הפסיכואנליזה היא פרודוקטיבית ביותר עבור פמיניסטיות

הסטרוקטורליזם כנגד האקזיסטנציאליזם.

אותם .העבודה שלו חייבה אותנו לחשוב מחדש על אילו

של הפופ–ארט בארצות–הברית ,ניכוס דימויים ותבניות

הבטים של הפסיכואנליזה יכולים לדבר עם פרקטיקות האמנות

של הייצור החרושתי נעשה אחד האמצעים שבאמצעותם

זה מביא אותי למתודולוגיה הנוספת שהאל התייחס אליה,

גם לגבי אמנים ותיאורטיקנים קווירים מאוחר יותר ,כמו גם

שלא מופיעה ברביעייה הרשמית שלנו :פנומנולוגיה .מעניין

שעניינו אותנו ,איך אפשר להשתמש בה כדי לעצב מערך אחר

ניסו אמנים למצב את עצמם מחדש בין מודל הומניסטי

כמה מבקרים פוסט–קולוניאליסטיים.

מאוד שהספר ה פ נ ו מ נ ו ל ו ג י ה ש ל ה ת פ י ס ה של מוריס

של אובייקטים ומושגים שלא התייחסו אליהם בסוגי קריאה

של שאיפות אוונגרדיות שפשט את הרגל לבין מנגנון חדש

מרלו–פונטי נהפך לספר שמונח ליד המיטה של כל כך הרבה

אחרים ≠ במידה מסוימת משום שהם היו מעורבים בפעולת

שהפוטנציאל הטוטליטרי שלו אולי לא היה גלוי לעין בתחילה.

צורות אמנותיות שמודלים אחרים לא תופסים היטב ≠ למשל,

אמנים אמריקאים )למשל ,רוברט מוריס( ,כמו גם של מבקרים

דה–סובלימציה .אולי זהו הפרויקט של כל אחד מאיתנו בספר

הדה–סובלימציה באנגליה שימשה כאסטרטגיה רדיקלית,

ההעלאה המתמדת של ה"אובייקט החלקי" )",("part–object

)למשל ,מייקל פריד( ,מייד אחרי שהוא פורסם באנגלית ,ב–

ברמה מופשטת יותר ,הפסיכואנליזה סיפקה תובנות על

מדושאן ,דרך ג'ונס ,לואיז בורז'ואה ,הס ויאיוי קוסאמה ,ועד

 .1962ההבניה התיאורטית של מרלו–פונטי היתה זהה לזאת של

הזה :להציע אופני ארגון–מחדש שונים.
עבור בטאיי ,אפשר היה להשתמש באותו המודל באופן

בו–זמנית לפופולריזציה של הפרקטיקה התרבותית ולזיהוי
שליטתם של תנאי החוויה הקולקטיבית התרבותית ההמונית.

אמנים רבים כיום .עם זאת ,לפסיכואנליזה אין חשיבות עקבית

סארטר והאקזיסטנציאליזם שלו )הטקסט המכונן עבור שניהם

שמרני ובאופן מהפכני )אני מניח שכיום לא היינו משתמשים

הדה–סובלימציה אצל אנדי וורהול ,לעומת זאת ,פעלה יותר

בתקופה שלאחר מלחמת העולם :הנוכחות שלה עולה ויורדת

היה העבודה הפילוסופית של אדמונד הוסרל( ,אבל סארטר

במונח הזה( :זה דבר קבוע בכל הכתבים שלו ,לא רק לגבי

בתוך הפרויקט של חיסול סופי של כל שאיפה פוליטית או

ככל ששאלות על הסובייקטיביות והמיניות באות והולכות.

משך אמנים רק באופן מוגבל )בעיקר באירופה ,ורק לזמן קצר(.

הפסיכואנליזה אלא גם המרקסיזם ,ניטשה ,דה סאד ,וכמעט

תרבותית שעדיין היתה עשויה להיות לאמנים מייד לאחר

הגורל של הכלים המתודולוגיים של הפורמליזם

אני תוהה אם זה לא משום שסארטר ,שלא כמו מרלו–פונטי

כל שיטה פילוסופית או צורת פרשנות שהוא דן בה .ואני חושב

מלחמת העולם.

והסטרוקטורליזם אחרי מלחמת העולם נידון באופן חלקי

שכתב באופן יפהפה על פרדינן דה–סוסור ,המשיך להתייחס

שזה קשור לאופן ההתייחסות שלנו כאן .למשל ,האל כתב

בהקדמה שלי לספר .אני עוקב שם אחרי השינוי מתפיסה

בעוינות לגישה הסטרוקטורליסטית )שלא לדבר על העמדה

מאמר בתחילת שנות השמונים ,שבו הוא הדגיש שיש שני סוגי

ממוקמת מבחינה מתודולוגית בין שני טקסטים :האחד מ–,1947

מורפולוגית של הפורמליזם )בסגנון רוג'ר פריי בתקופה

הבעייתית שלו ביחס לפסיכואנליזה( .במילים אחרות ,סארטר

"פוסטמודרניזם" באמנות ,סמכותי ופרוגרסיבי ,והוא כתב באופן

ה ד י א ל ק ט י ק ה ש ל ה נ א ו ר ו ת של תיאודור אדורנו ומקס

שלפני המלחמה ,אבל בהחייאה של קלמנט גרינברג בתקופה

המשיך להניח את קיומו של "סובייקט חופשי" ,וכך נשאר

דומה גם על הירושות השונות של הקונסטרוקטיביזם הרוסי

הורקהיימר ,ובעיקר הפרק על "חרושת התרבות" ,והאחר

שאחריה( לתפיסה סטרוקטורליסטית ,ואז השינוי מעמדה

במידה מסוימת אסיר של הפילוסופיה הקלאסית של המודע

והמינימליזם .זה הולך יד ביד עם מה שהזכרתי ביחס לשני סוגי

מ– ,1967ח ב ר ת ה ר א ו ו ה של גי דבור .ככל שאני חושב יותר

סטרוקטורליסטית ל"פוסט–סטרוקטורליסטית" ,שרוזלינד בתורה

שהוריש דקארט .ככזה ,לא היה לו קשר עם מה שהעסיק

הפורמליזם ,המורפולוגי והסטרוקטורלי.

על הטקסטים האלה ,כך נראה לי יותר שהם משרטטים את

אולי "דה–סובלימציה" היא דרך להעלות את השאלה של

ההיסטוריה של חמישים שנות הייצור האמנותי האחרונות ,כי

מסבירה בהקדמה שלה .היא דנה במספר הגדול של אמנים

אמנים רבים אחרי האקספרסיוניזם המופשט )מי שקידם אותו

שבאמצע שנות השבעים ותחילת השמונים מצאו ב"פוסט–

ה.פ.

עד כמה שזה עלול להישמע סכמטי ,העבודה שלי

בעולם האמנות האמריקאי היה הרולד רוזנברג ,שבעצמו היה

תולדות האמנות החברתית בתקופה שלאחר מלחמת העולם.

הם מראים איך החללים האוטונומיים של הייצוג התרבותי ≠

סטרוקטורליזם" בעל ברית חזק ,שעזר להם להבין נושאים

מזוהה עם ניסוח–"פאתוס" של אסתטיקת האקספרסיוניזם

המתקפה על צורות מוחשיות ומשמעויות מקודדות בסגנון

חללים של חתרנות ,התנגדות ,ביקורת ,שאיפה אוטופית ≠

בעבודה שלהם עצמם )אגב ,אם אני שם "פוסט–סטרוקטורליזם"

המופשט( .לעומת זאת ,מרלו–פונטי ,אם כי ידע רק מעט על

בטאיי היא גרסה אחת של התהליך ,אבל יש גם את ההופעה

באופן הדרגתי נשחקים ,נטמעים ,או פשוט מחוסלים .זה

במרכאות כפולות ,כמו שאני נוהג גם לגבי "פוסטמודרניזם",

האוונגרד האמנותי של תקופתו )העמודים הכי טובים שלו על

של "דה–סובלימציה רפרסיבית" במובן המרקסיסטי של הרברט

מה שקרה בתקופה שלאחר המלחמה לטרנספורמציות של

זה מכיוון שככל הידוע לי ,המחברים שהתווית הזו מתייחסת

אמנות מתייחסים לסזאן( ,נגע בנקודות שהדהדו את הנושאים

מרקוזה .מהן ההשפעות החברתיות כשצורות אמנותיות

דמוקרטיות ליברליות בארצות–הברית ובאירופה :מנקודת

אליהם מעולם לא השתמשו בה( .כאן אני רוצה להדגיש

שהעסיקו אמנים בשנות השישים.

ומוסדות תרבות עוברים דה–סובלימציה ≠ כלומר ,כשהם

המבט שלי ,לא רק שהפרוגנוזה של אדורנו והורקהיימר מ–1947

האל ,כשאיב–אלן ואני אצרנו את התערוכה "חסר–הצורה:

מפוצחים לרווחה על ידי אנרגיות ליבידינליות? זה לא תמיד

הוגשמה מרות ,אלא כך גם הפרוגנוזה העוד יותר ניהיליסטית

שנות השישים .ידוע לנו שמספר אמנים בניו–יורק קראו את

אופני שימוש" )" ("L'Informe: Mode d'Emploiבמרכז פומפידו

אירוע משחרר :הוא יכול גם לפתוח את הספירות האלה לתיעול

של דבור מ– ≠ 1967ההגשמה אף עלתה על כך .המצב אחרי

רולאן בארת ואת קלוד לוי–שטראוס )למשל ,הספרים שלהם

ב– ,1996שמנו את הפעולה של "חסר–הצורה" בקדמת הבמה

לא–פוליטי של התשוקה באמצעות "חרושת התרבות".

המלחמה ניתן לתיאור כטלאולוגיה שלילית :פירוק עקבי של

היו בספרייה של רוברט סמית'סון( ,ואולי חשוב מכך ,הרומנים

באמצעות טווח עצום של ייצור אמנותי ,מדושאן ועד מייק קלי;

כמו שאני מפתח בהקדמה שלי ,הדיאלקטיקה של הסובלימציה

הפרקטיקות ,החללים ותחומי התרבות האוטונומיים ,והגברה

של "הרומן החדש" הצרפתי )כמו אלה של אלן רוב–גרייה(,

על מנת להבין את חוסר הצורה הזה היה לנו חשוב לחשוב דרך

והדה–סובלימציה משחקת תפקיד חשוב ביותר בתולדות

מתמדת של הטמעה והאחדה ,עד שהיום אנחנו עדים למה

שהסטרוקטורליזם הותיר חותם גם על הייצור האמנותי של
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עדיין דחופה ,עבור החקירה הזאת.

המרכזיות של התקופה ,בוודאי יותר מאשר בתולדות
האוונגרדים בתקופה שלפני המלחמה .היא מוגדרת באופנים

ושעבוד .ציר אחד שעליו הדיאלקטיקה הזאת פועלת אחרי

רבות ,גם בזמן שהן מבקרות את הנחות היסוד שלה ,וזה נכון

א.א.ב.

האמנות שאחרי המלחמה .אולי זו אפילו אחת הדינמיקות
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שדבור כינה "הספקטקל המשולב" ).(the integrated spectacle

לפיה חרושת התרבות האמריקאית היא פשוט המשך של

ה.פ.

)שהציור יהיה רק על מבני הציור ,וכו'(; זו נתמכה בתורה

גם הרבה לפני  ,1968התקופה שלאחר המלחמה היתה עדה

איפה זה משאיר את הפרקטיקות האמנותיות של ההווה ,ואיך

הספירה התרבותית הטוטליטרית והאמנות לגמרי נכללת

ללידה–מחדש הבינלאומית של מספר תנועות ≠ כמו הדאדא,

על ידי ההתקבלות של דושאן באותה תקופה ,שרק הדגישה

אנחנו ,כהיסטוריונים וכמבקרים של האמנות ,יכולים להתייחס

באותה חרושת?

הסוריאליזם והקונסטרוקטיביזם ≠ שמלכתחילה השאיפה שלהן

את הבוז הקונצפטואלי למדיום .ואז נכנס הווידיאו לשדה

היו ביטויים אנרגטיים של חופש אמנותי בעקבות  ≠ 1968וגם

היתה בינלאומית .רק לבאוהאוס לבדו היו מספר אלטרנטיבות

הפרקטיקה האסתטית ,דבר שגם הוא ערער את הרעיון של

לפני...

במספר אתרים לאחר מלחמת העולם השנייה .זה נעשה עוד

המדיום )מאוד קשה למצוא את הספציפיות של הווידיאו( .וכך

כמובן שיש תרבות אמנותית חשובה בארצות–הברית

מסובך יותר בשל תנועה צנטריפוגלית החוּצה מפריס וניו–יורק.

הפוסט–סטרוקטורליזם ,האמנות הקונצפטואלית ,ההתקבלות

ה.פ.

האם אתה מרוצה מהמוחלטות הסופית של הנרטיב הזה?

שלאחר המלחמה ≠ מהאקספרסיוניזם המופשט ,דרך הפופ

קוברה ,למשל ,התחילו לעשות מעבר חלקי מפריס אל ערים

של דושאן ,הווידיאו–ארט ≠ ביחד הם למעשה ביתרו את מושג

א.א.ב.

זאת דיאגנוזה נוראה )אחרי הכול ,דבור התאבד( ,אבל אני

והמינימליזם ,ולפחות עד הקונצפטואליזם .חייבים לקחת את

אירופיות אחרות; ומאוחר יותר ,אם לתת דוגמה נוספת,

המדיום.

אליהן? האם יש עדיין חללים שממוקמים מחוץ למנגנון

א.א.ב.

המאחיד הזה? או שמא עלינו להכיר בכך שהרבה מהאמנים
עצמם לא מעוניינים להיות ממוקמים מחוץ לו?

ה.פ.
ב.ב.

ב.ב.

חושב שכולנו שותפים לה במידה מסוימת.

זה בחשבון .למה זה היה אפשרי? מכיוון שארצות–הברית היתה

ארטה פוברה עלו באיטליה .כך שיש מיפוי–חדש של אירופה,

כן ,אבל אם אתה לגמרי מסכים עם אדורנו ו/או דבור ,כמעט

דמוקרטיה ליברלית ברמת ההבחנה הגבוהה ביותר .אבל כבר

רלטיוויזציה של פריס כבירת אמנות ,מעטה אבל משמעותית.

)השכיחות של מיצבי אמנות היא אחד הסימנים למצב

שלא נשאר מה לומר.

לא.

יש גם מיפוי–מחדש של ארצות–הברית ,עם רלטיוויזציה דומה

העניינים הזה( ,וכעת זה דבר שגרתי בקרב אמנים ומבקרים

נפתחו גם אפשרויות אחרות במקומות אחרים על פני כדור

של ניו–יורק ,בעיקר על ידי אמנים בקליפורניה ≠ פרפורמנס–

גם יחד :זה מובן כנתון .ואם יש לי כמבקרת איזושהי אחריות

אני מתייחס לטענה האחרונה שלי ברצינות :אני לא מסיק

ה.פ.

שכל אמן או אמנית בהווה מגדירים את העבודות שלהם

הארץ ,בעיקר בכל מיני מפגשים עם מודרניזמים שונים .למשל,

ביט ואמני אסמבלאז' בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס ,ומאוחר יותר

עכשיו ,היא להיפרד מהמתקפה הזו על המדיום ולדבר על

כאפירמטיביות ומוטמעות ללא התר .יתכן שעדיין קיימת

איב–אלן דן בהתפתחות של הקונסטרוקטיביזם בקרב הניאו–

גם פופ קליפורני ואמני מופשט.

החשיבות שלו ,כלומר בזכות המשך המודרניזם .אני לא יודעת

היכולת האמנותית לא רק לחשוב על המקום שבו עבודת

קונקרטיסטים בברזיל ,וגם בפרפורמנס בעקבות פולוק אצל

כן ,אבל אם אנחנו חוזרים להווה ,מה אנחנו רואים? ראו את

אם הפוסט–סטרוקטורליזם יעזור לי לעשות את זה ,ולכן אני

ה.פ.
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לא יודעת אם יש באפשרותי לשמור על המחויבות שהיתה לי

אמני גוּטָאי ביפן .כבר הפרקטיקות האלה מסבכות את הסיפור

מייקל אשר ,במובנים רבים הדמות הכי רדיקלית שהיתה

ייצוגים מובחנים אינסופית )אופנה ,פרסום ,בידור וכו'( ,אלא

הישן על המעבר מאירופה לצפון–אמריקה ,או באופן עוד יותר

מעורבת בביקורת המוסדות ) (institutional critiqueמאז סוף

לאופציה המתודולוגית הזאת.

גם להכיר בנטייה שלה להיטמעות בתוך התת–מערכות האלה

רדוקטיבי ,מפריס לניו–יורק .זה נרטיב אלטרנטיבי של הבדל

שנות השישים ,שממוקם כבר זמן רב בלוס אנג'לס :כיום בעיקר

זאת עמדה משונה עבור המחברת של "פיסול בשדה

של שליטה אידיאולוגית .ויחד עם זאת ,אם יש עדיין פרקטיקות

) (diﬀérenceתרבותי ≠ של פרקטיקות אוונגרדיות בזמני–מקומות

מתעלמים מהעבודה שלו; נראה שנשכחה עצם הרדיקליות

המורחב" ≠ ועוד מאמרים שהתייחסו באופן תיאורטי לממדים

אמנותיות שניצבות בנפרד מתהליך ההאחדה הזה ,אני פחות

אחרים.

של היותה שנויה במחלוקת .ברור שהמורכבות של העבודה

הבינמדיומלים והבינתחומיים של הפוסטמודרניזם .למה את

אבל בתחילה הפרדיגמה הרגילה לא משתנה כל כך :לפחות

של אשר מציבה ,כיום יותר מאי פעם ,מכשולים שלא ניתן

מתכוונת כיום ב"מדיום"? בוודאי לא לספציפיות מדיומלית

והיסטוריונים מסוגלים לתמוך ולקיים אותן באופן משמעותי

במשך שני עשורים ,פעילויות האוונגרד ביבשות שונות

להתגבר עליהם לקבלתה במסגרת הפרמטרים העכשוויים של

במובן הגרינברגי?

ויעיל ,למנוע את הפיכתן לשוליות לחלוטין.

ממשיכות להגדיר את עצמן ביחס למרכזים הישנים .למשל,

עולם האמנות .וכך ,כמו בדיכוי חברתי בדרך כלל ,הדרך להגיב

בואו נביט לאחור ,על רגעים בעשורים האחרונים שבהם הוצעו

הברזילאים עדיין מתייחסים לפריס ,ועבור אמני גוּטָאי זה הכול

לעבודה היא פשוט למחוק אותה מהזיכרון ההיסטורי ולבודד

משוכנע מאי פעם שהן מסוגלות לשרוד ,ושאנחנו כמבקרים

ב.ב.

ב.ב.

2

האמנות מציבה את עצמה בתוך המערכת הרחבה יותר של

ה.פ.

הבעיה היא שהביתור הזה נהפך אז למעין עמדה רשמית

א.א.ב.

ה.פ.

ר.ק.

לא :אני מתכוונת למצע הטכני של העבודה .זה לא חייב להיות
מצע מסורתי ≠ כמו הבד ,שהוא המצע של ציור שמן ,או שלד

אלטרנטיביות ביקורתיות .התייחסות למספר "פרויקטים לא

ניו–יורק ,בעיקר פולוק ,שאותו הם קוראים דרך הצילומים של

את מי שמייצר אותה כאאוטסיידר .ודניאל בורן ,עוד אמן

המתכת ,שהוא המצע של פיסול בחומר .מדיום מעגן את

גמורים" עשויה לעזור לנו גם להסתכל קדימה.

הנס ניימות' .רק מאוחר יותר ,כשכבר צברו היסטוריה מסוימת

רדיקלי של ביקורת המוסדות ,הוא המקבילה האירופית ,אלא

הייצור האמנותי ומספק מערכת כללים לייצור הזה .הוא יכול

כן :איזה מקום יש לפרקטיקה הניאו–אוונגרדית בהווה ,לעומת

באופן העבודה שלהם עצמם ,הם ויתרו על היחס התחרותי

שבורן הפך עכשיו את עצמו ,מרצון ,לאמן מדינה אפירמטיבי

להיות מורכב אפילו כשהוא נראה פשוט; דוגמה טובה היא

המקום שהיה לה ברגע של  ,1968למשל? או אפילו בשנות

למרכזים הישנים .מבחינה זאת 1968 ,זה תאריך חשוב מאוד:

על מנת להימנע מהגורל של אשר.

השימוש של אד רושה במכונית כסוג של מדיום ≠ זהו מצע

השבעים ,כשלאוטונומיה היחסית של פרקטיקה כזאת היה

לא רק המרידה הפוליטית אלא גם התול ָדות האמנותיות שלה

שוב ,האם אי אפשר לסבך את הנרטיב שלך? הוא נושא איתו

עקבי של העבודות שלו .ספר הצילומים המוקדם שלו ,ע ש ר י ם

תפקיד בספירה הציבורית הליברלית–בורגנית כאתר שבו

נעשות בינלאומיות באופן מדהים ,עם אי–שקט חברתי בכל

החוויה והסובייקטיביות נעשים מובחנים? אז היא קיבלה

רחבי אירופה ,בארצות–הברית ובמקומות אחרים )"האביב של

ה.פ.

טלאולוגיה משל עצמו שהיא רדוקטיבית ,אפילו תבוסתנית.

ו ש ת י י ם ת ח נ ו ת ד ל ק ) ,(1962מתעד מספר עצירות למילוי

אולי נרטיב אחר יעזור ,אם כי יתכן שלא יהיה פחות קשה.

דלק בנסיעות שלו מאוקלהומה סיטי ללוס אנג'לס ובחזרה;

תמיכה ,או לפחות התייחסות רצינית ,מהמדינה ,המוזיאונים

פראג" ומחיצתו על ידי ברית–המועצות; הוועידה הדמוקרטית

לדעתי ,הפוסטמודרניזם ,כפי שהוא מובן מבעד לפריזמה

הרעיון הזה סיפק לו כלל לעשיית הספר .שוב ,מדיום הוא מקור

והאוניברסיטאות .החל בשנות השמונים ,הייצור האמנותי נבלע

בשיקגו והמהומות האלימות שבעקבותיה ,וכו'( ,והכול בהקשר

של הפוסט–סטרוקטורליזם ,היה ביקורת עצומה על מחשבה

לכללים ,שמניע ייצור אבל גם מגביל אותו ומחזיר את העבודה

בפרקטיקה הרחבה יותר של חרושת התרבות ,שבה הוא מתפקד

של מלחמת וייטנאם .בל נשכח שהמלחמה הזו היתה גורם

מהותנית ≠ על מה מתאים לקטגוריה או פעילות נתונות .הוא

לבחינת הכללים עצמם.

כיום כמצרך ,כתיק השקעות וכבידור .חישבו בהקשר זה על

מאחד פוליטי חזק עבור נפשות פרוגרסיביות בכל העולם;

חיסל את עצם הרעיון של הזהה–לעצמו ) ,(self–sameופתח

מאת'יו בארני :הוא ניסח ,כלומר ניצל ,את הנטיות הללו אפילו

והבטים מסוימים של המצב העכשווי מזכירים את אותה

במתקפה חזקה במיוחד על הרעיון של המדיום )דבר שנאמר

חסר מוטיבציה היסטורית ,שלא לדבר על מוסכמה חברתית.

ר.ק.

ה.פ.

המושג הזה של המדיום עדיין נראה לי קצת שרירותי ,כמעט

יותר מג'ף קונס .במובן זה ,הוא בעיני אמן פרוטו–טוטליטרי,

התקופה ≠ בעיקר העובדה שממשל בוש איחד חלק גדול

מפורשות בטקסט של ז'ק דרידה ,ח ו ק ה ז ' א נ ר ( .וכך המדיום

במובן זה ,לא ברור עד כמה הוא יכול לתקן את המצב

ריכרד ואגנר אמריקאי בזעיר אנפין שעושה מיתיזציה של תנאי

מהעולם כנגד האימפריאליזם האמריקאי .צריך עדיין לראות,

הותקף במתכוון על ידי ההוגים המתוחכמים ביותר של שנות

הרלטיוויסטי של האמנות העכשווית .הרי מדיום הוא גם חוזה

הקיום הקטסטרופליים תחת הקפיטליזם המאוחר.

כמובן ,אם ל"בינלאומיות הנגטיבית" הזאת יהיו תוצאות

השישים והשבעים ,והביקורת הזו הצטרפה למתקפה דומה

חברתי עם הקהל וגם פרוטוקול אישי ליצירת מבנים.

שוב ,האם אנחנו לא יכולים לסבך את העמדה ברוח אדורנו,

ישירות כלשהן בספירה התרבותית.

באמנות הקונצפטואלית על הספציפיות המדיומלית באמנות
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לפעמים הוא רק נראה שרירותי .בנקודה מסוימת בעבודה שלו,
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רושה היה יכול להשתמש כמעט בכל דבר כמצע לצבע ≠ כמו

מארדן ,למשל ,או גרהרד ריכטר ,שומרים על מרחב חסינות

אמנותית גם יחד .וניתן להזכיר דוגמאות רבות אחרות ≠

תמצית אוכמניות ,רוטב שוקולד ,שמן מכונות או קוויאר .מה

לציור באופן אמין יחסית ,כמו שריצ'רד סרה עושה בפיסול .אבל

בפלוקסוס ,למשל ,וגם בעבודות יותר קרובות לימינו .סינדי

ביחס אליו :נראה שחוסל עצם המבנה של ספירת אמנים

שהוא עשה עם הבלגן האכיל הזה היה להכין פורטפוליו של

ברגע שהם עושים פורמליזציה של העמדה הזאת הם ניצבים

שרמן יצרה את האמנות שלה מתוך משחק אמביוולנטי עם

ואינטלקטואלים אופוזיציונית; זה בוודאי נכון בתחום הייצור

הדפסים )למעשה הם גליונות נייר שלוכלכו( שנקראו "כתמים",

על סף עמדה שמרנית שסותרת את הפרויקט הראשוני שלהם.

טיפוסי הנשים המגבילים שהספקטקל הציע .מייק קלי יצר

התרבותי .הייצור הזה עבר האחדה כשדה כלכלי של השקעה

והעבודות האלה התחברו חזרה להיסטוריה של ציור

והשאלה נהיית האם שימור המודרניזם הוא דבר רצוי ,גם לו

את שלו מתוך חקירה מוקסמת של התת–תרבויות החריגות

וספקולציה בפני עצמו .הסתירה בין אמנים ואינטלקטואלים

היה אפשרי.

של "בוגרים דיספונקציונליים" שהספקטקל לא מצליח תמיד

מצד אחד לבין ייצור קפיטליסטי מצד אחר חוסלה או נשחקה

אני גם לא מרוצה מהסיפור הזה של מודרניזם של ספציפיות

להסתיר .ועם המיצבים הוולגריים שלו המורכבים מפריטי

עד שנעלמה .כיום אנחנו במצב פוליטי ואידיאולוגי שגם

האחרונה.

מדיומלית ,שבעקבותיו מגיע מצב פוסט–מדיומלי ,שאז חוזר

קיטש ,צילומי מעריצים ונייר אלומיניום ,תומס הירשהורן

אם הוא עוד לא ממש טוטליטרי ,מכוון לחיסול של סתירה

כתמים ≠ מפולוק דרך הלן פרנקנתלר וציור שדה–צבע .זה
הרחיק אותו מהשרירותי והחזיר אותו לתולדות האמנות מהעת
א.א.ב.

ר.ק.

ה.פ.

אם אני מבין אותך ,העניין הוא לא החומריות של המדיום,

איכשהו להתחדשות של המדיום ,אפילו אם רק במובן מורחב.

עושה כל מה שהוא יכול )ברוח הקו החזק שמשתלשל ממרקס(

וקונפליקט ,וזה מחייב חשיבה–מחדש על איזה פרקטיקה

אלא יותר המושג של המדיום .המדיום יכול להשתנות מסדרת

יש הרבה קרעים בתקופה שלאחר המלחמה שלא ניתן לתפור

כדי לגרום ל"תנאים המוחשיים של החיים לרקוד שוב" בכך

תרבותית יכולה להתקיים תחת התנאים הטוטליים של ארגון

עבודות אחת לאחרת ,אבל לאמן חייבת להיות מערכת כללים

כל כך בקלות .טרנספורמציה אחת קשורה בהיחלשות של אותו

שהוא "מנגן להם את המנגינה שלהם" .וכן הלאה .כך שאי

קפיטליסטי מפותח לחלוטין.

לעבודה.

מתח בין אוונגרד וקיטש שרוזלינד עדיין מתעקשת עליו .הרבה

אפשר להגיד שאמנים לא עשו דיאגנוזה של הבעיה או לא יצרו

משמעות הרעיון של מערכת כללים קוהרנטית היא שמבנה

אמנים ≠ אולי רוב האמנים מתחת לגיל חמישים ≠ מניחים

עבודות שהתייחסו אליה.
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ה.פ.
ר.ק.

כבר בתחילת שנות השישים ,ועסקו בה לא רק גורואים של

העבודה יכול להיות רקורסיבי ,שהוא ייצר אנלוגיות למדיום

שהדיאלקטיקה ההיא כבר הוכרעה ,שהם חייבים לעבוד מתוך

אבל יתכן שהתנאים שוב השתנו עכשיו ,ובמקום אופוזיציה

עצמו.

מצב של ספקטקל .זה לא אומר שהם נכנעים לזה ,אם כי אנחנו

קוטבית ברוח אדורנו בין אמנות גבוהה עמידה וזבל תרבותי

במינימליזם ,פופ ותנועות אחרות .האמנים האלה טיפלו

עכשיו ההגדרה שלך למדיום נשמעת גם פורמליסטית וגם

גם רואים דוגמאות אקסטרווגנטיות לחיבוק הזה )ספקטקל הוא

המוני ,שניהם הפכו ,בהקשר של המדיה הגלובלית ,לפיסות

בחומרים וטכניקות חדשים ו/או לא–אמנותיים )למשל,

א.א.ב.

שרירותית.

בדיוק ההיגיון של מאת'יו בארני ,ה"מדיום" שלו אם תרצו,

ברשת העולמית .הפרדיגמה היא כבר לא עמידות לעומת

פלקסיגלס אצל דונלד ג'אד ,נורות פלואורצנט אצל דן פלאבין,

בלי ההיגיון של המדיום ,האמנות נתונה בסכנת נפילה לקיטש.

ובעיני אנשים רבים הוא משתמש בזה לטובתו( .יש גם אמנים

התפרקות :במצב החדש העמידות מפורקת באופן מיידי .אמנים

סדרתיות הדפסי המשי אצל וורהול( בתוך הפורמטים של

תשומת לב למדיום היא אחת הדרכים שבהן המודרניזם ניסה

שמוצאים סדקים פרודוקטיביים בתוך המצב הזה; הוא לא חסר

צעירים לא בהכרח חווים את זה באופן התאבדותי )עם זה אני

פיסול וציור על מנת לתפוס טוב יותר את האפקטים שלהם שם.

להגן על עצמו כנגד הקיטש.

תפרים כמו שבנג'מין מתאר.

מסכים(; הם רוצים לעשות עם זה משהו.

הדוגמאות האלה )שלא לדבר על הווידיאו( מצביעות על כך

בהחלט ,אמנים שונים זה מזה כמו אלן סקולה ,מרק לומברדי

של"מדיה החדשה" כבר יש היסטוריה מסובכת באמנות שלאחר

היה את וורהול קודם .זאת אחת הסיבות שהוא נעשה כל

ה.פ.
א.א.ב.

כמושג ,הקיטש נראה מאוד מיושן ≠ הוא הוחלף בספקטקל.

כך חשוב לאמנים שבאו אחריו :הם הבינו איך הוא עבד עם

ר.ק.

אני ממש לא חושבת שהוא מיושן .קיטש זה מה שמושך באופן

הספקטקל.
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ה.פ.

ההאצה של טכנולוגיות חדשות לאחר מלחמת העולם ניכרה
המדיה כמו מרשל מקלוהן ,אלא גם אמנים שהיו מעורבים

עכשיו זה ממש גרינברג שחוזר אלינו.

ב.ב.

הגורם השני הוא מסובך יותר ,וקשה לא להישמע קונספירטיבי

א.א.ב.

ב.ב.

והירשהורן עוסקים במצב הייצור האמנותי תחת השלטון

המלחמה ≠ למעשה ,כל ההיסטוריה זרועה ב"מדיה חדשה".

של אימפריאליזם מאוחר ואימפריאליזם תאגידי שמאופיינים

אז האם התוצאות של "מדיה חדשה" באמת כל כך טוטליות

שטחי ומזויף ,ואנחנו רואים את זה בכל מקום .מצד שני,

ב.ב.

כן ,הוא היה האורקל של מה שהיה עתיד לקרות.

בהתפשטות עצומה ,שמזוהה היום עם המונח המרגיע וחסר

היום? למשל ,האם אין כאן דיאלקטיקה ,חלשה ככל שתיראה,

גרינברג דן את הקיטש לכף חובה באופן גורף ,וכמו שאיב–אלן

ה.פ.

אני מקווה שאתה לא מתכוון שוורהול היה רק סוכן של

המשמעות "גלובליזציה" .כולם הצליחו לבטא את העובדה

שבה "מדיה חדשה" גם מייצרת צורות מיושנות כתוצר–לוואי

טען במקום אחר ,יש פרקטיקות קיטש ,כמו השימוש של

הספקטקל .אם להתייחס רק לדוגמה אחת מהעבודה שלו ,האם

שהאידיאולוגיה של מדינת הלאום ומודלים מסורתיים של

≠ צורות מיושנות שניצבות אז כקודים של חוויות אסתטיות

לוצ'יו פונטנה בקרמיקה או השימוש של ז'אן פוטרייה בצבע,

יש חשיפה ביקורתית יותר של הצד האפל של הספקטקל מאשר

הבניית–זהות קונוונציונלית כבר לא זמינים לייצור תרבותי

וחברתיות שהתעלו מעליהן או הדחיקו אותן ,ושאותן יכולים

שמתמודדות עם ההנחה שאמנות "מתקדמת" ,כמו קומפוזיציות

דימויי ה"מוות באמריקה" הצרכניים שלו מ– ≠ 1963של מכוניות

רלוונטי ,מכיוון שמה שהבינאום של התרבות התאגידית שואף

אמנים עכשוויים למצוא שוב באופן ביקורתי? לצד החיבוק

4

קוביסטיות או מונוכרומים אלגנטיים ,היא התגלמות הטעם

הרוסות וקורבנות בוטוליזם? או דוגמה אחרת ,שכבר הוזכרה,

אליו יותר מכול הוא נסיגה תרבותית למודלים מיתיים של

של "המדיה החדשה" יש גם מציאה מחדש של צורות מותקות,

הטוב .הציורים המאוחרים של פרנסיס פיקאביה הם מקרה נוסף

ספרי הצילומים של רושה משנות השישים :אני לא רואה אותם

הבניות–זהות נגדיות .באותו הזמן ,אחת הקדימויות של אמנים

שניתן לחצוב בהן כבארכיון של סוגי סובייקטיביות וחברתיות.

של התניידות הקיטש .ואיך אפשר לדבר על אמן כמו ג'ף קונס

כאפירמציה ,כחיוב של נוף מוצרי המכוניות )כפי שטוענים

מעין אלה היא לעבוד מבעד לרשתות המורכבות ביותר של

בלי להזדקק למושג הקיטש?

לעתים קרובות(; הם מראים את הבט האפסיות שלו ,או

הצטלבויות פוליטיות ,אידיאולוגיות וכלכליות שמרכיבות את

אני מתנגד לרבות מהטענות שהבעת .הייתי רוצה לתמוך

אני מודה שהניסיונות האלה לפתוח את ההיסטוריה
התרבותית דרך סוגי מדיה ישנים הם צנועים ,ובוודאי נראה

מתעדים את המרחב שלו כנדל"ן מחולק למשבצות ,או שניהם.

הצורות הכביכול משחררות של הגלובליזציה .כך הם משיגים

שהם נבלעים בתשומת הלב המוסדית שניתנת ל"מדיה

בתביעה שלך להמשך המודרניזם ≠ במקום להתבונן לאחור

דוגמה נוספת היא דן גרהאם ,שגם הוא נעשה חשוב לאמנים

ניתוח ביקורתי של תופעות שבדרך כלל מוצגות על ידי המדיה,

החדשה" .כאן אני חושב על אקסטרווגנזות טכנופיליות כמו

על קיצו בגישה מלנכולית ≠ אבל השאלה אם אפשר לשמר את

הצעירים יותר" :בתים לאמריקה" שלו ) ,(1966≠1967למשל,

אבל גם על ידי מארגנים ופונקציונרים ,כהישג משחרר וכמעט

מיצבי הווידיאו האחרונים של ביל ויולה ,שנדמה שמנסה

הפרקטיקות שלו היא לא עניין להחלטות רצוניות בתוך הספירה

מראה איך ההיגיון הסדרתי שמתקיים במינימליזם ובפופ פעל

אוטופי.

להעביר את מה שוולטר בנימין כינה פעם ,בשנות השלושים

התרבותית .מה שניתן להשיג מבחינה אסתטית לא נתון

כבר בחברה הקפיטליסטית בכללה ,במיוחד בהתפתחות של

לשליטת המבקרים או ההיסטוריונים או אפילו האמנים ,אלא

הבתים בייצור המוני בפרוורים .שם ,בעצם הדמיון בהגיון

לפחות עוד שניים נוספים .האחד הוא התפתחות טכנולוגית,

האפקט של מיידיות רוחנית באמצעות תיווך עז .האפקט הזה

אם כן הפרקטיקה האמנותית תהפוך לשמורה בלבד ,מרחב

הייצור בין אמנות האוונגרד לפיתוח הקפיטליסטי ,גרהאם

שמציבה בפני אמנים ,היסטוריונים ומבקרים כיום בעיות שאף

הוא סוג של נשגב–טכנולוגי שמשתלט על גוף ומרחב גם יחד,

של שימור עצמי .ואפילו בזה יש בעיות .אפשר לטעון שברייס

היה יכול להצביע על אפשרות של תובנה ביקורתית וחדשנות

אחד מאיתנו לא באמת צפה בשנות השישים או השבעים.

אבל שכיום מרחיק לכת הרבה מעבר להסחת דעת )הדאגה
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של בנימין בשנות השלושים( לעבר שיקוע מוחלט .נראה

מדגימים ביחסים ביניהם שתי נטיות מסובכות מאוד .האחת

הטראומה ההיסטורית כאן נעשית לא רק מונומנטלית ,אלא

א.א.ב.

מביקורת הסובייקטיביות של פוקו לא משתמע נתק ממאבקים

שחוויית שקיעה ,אפילו הפנוט ,היא האפקט המבוקש של

היא העצמה של התשוקה למיתוס ≠ זה סוד ההצלחה של

גם ספקטקולרית וחוגגת ניצחון .באופן פרדוקסלי ,אם כן ,יתכן

היסטוריים .הוא היה מאוד מעורב פוליטית ,כמו שאתם

הרבה מהאמנות היום )אפשר לראות את זה גם בהרבה צילום

ויולה .הוא מצליח להאציל מחדש על הייצוג הטכנולוגי

שאין כל סתירה בין קיבעון מעוור על טראומה היסטורית לבין

יודעים ,בעיקר בזמן שכתב את מ ש מ ע ת ו ע נ י ש ה וחשב

דיגיטלי( ,והיא מאוד פופולרית ,במידה חלקית משום שהיא

דימויים מיתולוגיים ,אפילו חוויה דתית...

חרושת תרבות שמייצרת אמנזיה היסטורית כתנאי מקדים

על טבעו של הכוח .ובאמצעות המעורבות הפוליטית שלו,

רואים את הסוג הזה של היקסמות–מחדש פולחנית באמצעות

לצריכה מתחדשת–תמיד )לצד אתר הזיכרון יהיו ,כרגיל ,גאפ,

בעיקר לצד אסירים הנאבקים על זכויותיהם ,הוא נעשה קשוב

לאמנותית"( ≠ העוצמות מפוצצות–המוח שמייצרת תרבות

מדיה חדשה בכל מקום .בנימין ראה ממד פשיסטי במיידיות

סטארבקס וכו'( .המצב הזה הוא ניגוד בולט לממד האוטופי

מאוד לאופן שבו הזיכרון הקולקטיבי ≠ בעיקר מה שהוא כינה

המדיה בכללה .באמנות הזאת אנחנו מקבלים את הריגוש

המעובדת הזאת ,ואולי זה עדיין מדויק.

של חלק גדול כל כך מהאמנות והארכיטקטורה המודרניות

"זיכרון פופולרי" ≠ נמחק באלימות על ידי המדינה והמדיה.

ויולה מציג את מוניטור הווידיאו כקופסה שחורה שאמורה

של תחילת המאה העשרים ,שגם היא חוותה טראומה גדולה:

זאת כנראה הסיבה שבשונה מאדורנו הוא לא רצה לייחד את

עם זאת ,יש גם אמנים שמשרטטים פרויקט שונה ,שוב מעין

להיות אנלוגית לראש של הצופה עצמו :המרחב הנפשי מוחצן

נדמה שאנחנו חיים בתרבות שנאחזת בזמני–עבר מחרידים ,לא

השואה כמעין גבול מוחלט של רוע .וזה כנראה מה שמנע ממנו,

ארכיאולוגיה של צורות מיושנות ,ובאופן מעניין הם עושים את

כסביבה פיזית .ברגע שהמרחב הפיזי מומר במרחב פסיכולוגי

בתרבות ששואפת לזמני–עתיד שיעברו טרנספיגורציה .מנקודת

בניגוד לאדורנו ,להיות חירש להתקוממות הסטודנטים ב–.1968

זה לעתים קרובות בקולנוע ,עכשיו כשהפילם כבר אינו המדיום

באופן זה )שימו לב שאני לא אומרת מרחב פנומנולוגי( ,כל קשר

הראות שלי ,התוצאות הפוליטיות של זה הן הרות–אסון:

של העתיד או אפילו של ההווה אלא נגוע כבר בארכאיות...

למציאות של האמצעים האמנותיים שלו מתמוסס.

אנחנו חיים תחת הדיכוי המאיים של סחטנות אנטי–דמוקרטית

הועמדה בשאלה גם בדרכים נוספות .טענו שהיא מתייחסת

נכון .זוהי חוויה "כאילו–פנומנולוגית" :חוויה מעובדת–מחדש,

)"" ,"9/11המלחמה בטרור" וכו'(.

רק לסוג אחד מסוים של סובייקט :זו היתה ביקורת שתחילתה

עושה אסתטיזציה לחוויה כבר–מוכרת )או "הופכת אותה

של האפקטים המיוחדים יחד עם הערך המוסף של האסתטי.

ה.פ.

ר.ק.

ב.ב.

אמנים כגון?

ה.פ.

סטן דגלאס ,טסיטה דין ,מאת'יו באקינגהאם ,אם להזכיר רק

מוגברת ,שניתנת לנו בחזרה באופן מתווך ביותר ≠ כמיידית,

כמה.

רוחנית ,מוחלטת.

ה.פ.

ה.פ.

אני מסכים ,אבל ביקורת הסובייקט הפוסט–סטרוקטורליסטית

בשנות התשעים נושא הטראומה נהפך כבר למעין אופנה

בתיאוריה הפמיניסטית ושהתפתחה בשיח הפוסט–קולוניאלי.

אינטלקטואלית .באופן בסיסי ,זו דרך להחזיר את הסובייקט

שניהם טענו שהרבה קבוצות עדיין לא זכו לעצם זכויות היתר

ר.ק.

עוד אמן שעוסק במיושן הוא וויליאם קנטרידג'.

ר.ק.

במובן זה ,מושג הקיטש הוא שוב רלוונטי.

לתוך שיח ההיסטוריה ושיח התרבות .שיח הטראומה למעשה

שהביקורת הפוסט–סטרוקטורליסטית רצתה להטיל בהן ספק או

ה.פ.

נכון .ואחת הסיבות שג'יימס קולמן כל כך מעניין אמנים צעירים

ב.ב.

זאת הנטייה הבוגדנית .בניגוד לה ,קולמן מצליח לחבר שני

מכונן מחדש את הסובייקט ≠ גם אם זה סובייקט שאיכשהו

להיפטר מהן לגמרי .למה לבקר סובייקטיביות ,הקבוצות האלה

ב.ב.

ר.ק.

טענו ,שנמנעה ממך מלכתחילה?

היא שהוא חקר באופן עקבי את המרחבים החברתיים של

דברים שנדמים כמוציאים זה את זה ≠ כלומר ,הממד המנמוני,

נעדר; שהוא לא ערני ,בהגדרה ,לאירוע הטראומטי .הדרך הזו

המדיה המיושנת .אפשר לטעון שהמובדלות של המרחבים

ממד הסיוע לזיכרון של האמנות ,ופורמט ייצוג טכנולוגי .זה

לתת עדיפות לסובייקט שוב גולשת לעבר כינון מחדש של

ב.ב.

זו היתה טענה חשובה מאוד.

האלה היא אשלייתית ,שחרושת התרבות תמיד נמצאת שם

חשוב באופן יוצא מהכלל כעת; ויחד עם זאת ,כפי שהרגע

הסובייקט הביוגרפי ,והפרויקט הזה חשוד מאוד מנקודת המבט

ה.פ.

כן ,ובעיה נוספת עם ביקורת הסובייקט הפוסט–

כדי לעשות קולוניזציה–מחדש שלהם ,אבל אי אפשר לומר

אמרנו ,פוטנציאל ההתחברות למנמוני דרך המיושן הוא

הפוסט–סטרוקטורליסטית.

שהם מעולם לא היו קיימים מלכתחילה.

שביר ביותר .אין במנמוני יותר התנגדות פנימית מאשר

אבל במובן אחד הביקורת הפוסט–סטרוקטורליסטית על

הקונסטרוקציה ,הבנייה של הסובייקט ≠ שכולנו ,מלמעלה

כבר ראינו את הרקופרציה ,החילוץ–מחדש הזה ,בסוריאליזם

במיושן :שניהם רופפים מאוד .ידוע לנו שהממד המנמוני

הסובייקט הביוגרפי נמשכת בהבנה הפסיכואנליטית של

עד למטה ,נוצרים באופן חברתי ≠ והגרסה הרדוקטיבית

והפרסום.

באמנות )שמהותי למודרניזם מאז בודלר( הוא זה שהכי פגיע

הסובייקט שחווה טראומה ≠ כשבאותו הזמן ,מזווית אחרת,

של הביקורת הפוסט–סטרוקטורליסטית לא היתה עמידה

ה.פ.

סטרוקטורליסטית היתה שלפעמים היא נהפכה לקלישאה על

ה.פ.

בהחלט ,אבל לא כדאי להכריז על הדיאלקטיקה כסגורה לעד.

לפטישיזציה וספקטקולריזציה ,כמו שעבודות מהסוג של אנסלם

הוא גם מושב בה על כנו .אני לא חושב ששני סוגי השיח האלה

מספיק בפני עיצוב צרכני של הסובייקט :שאנחנו יכולים

א.א.ב.

המיושן עמיד רק עד נקודה מסוימת ורק במשך זמן מסוים.

קיפר הוכיחו בשפע .מצד אחד ,המאמץ לשמר או לבנות מחדש

מנוגדים כל כך כפי שאת טוענת :שניהם מתמקדים בגלישות

להיווצר ולהיווצר–מחדש שוב ושוב במונחים של בגדים

נדהמתי לשמוע שהקולנוענים הרדיקליים ז'אן–מארי שטראוב

את היכולת לזכור ,לחשוב באופן היסטורי ,הוא אחד האקטים

ובהתמוטטויות ≠ באפּוֹריוֹת ≠ באופן שלעתים מציע גרסה

חדשים ,מכוניות ומאכלים ≠ וגם אמנות .עבור אנשים רבים,

ודניאל הואייה מסרבים לווידיאו ולדי.וי.די :הם רוצים

היחידים שיכולים להתנגד ליישום הכמעט טוטליטרי של חוקי

עכשווית אחרת לנשגב.

"פוסטמודרניזם" הוא לא יותר מצרכנות אופנתית ,מעודכנת.

ר.ק.

שהסרטים שלהם יוקרנו רק על המסך .כמה זמן הם יכולים

הצריכה האוניברסליים .מצד שני ,כפי שמדגימים אמנים כמו

להחזיק בעמדה הזאת מבלי שישכחו אותם? במובן זה ,הם

ויולה ובארני ,לספק את היכולת האסתטית לבנות דימויי זיכרון

עכשיו ,או אפילו אז? האם לא נעשה ברור שביקורת כזאת

המקבילה לאשר בעולם הקולנוע.

≠ לדרישתו הרעבתנית של מנגנון חסר כל יכולת זכירה וחשיבה

מונעת לא רק חשיבה על היסודות ההיסטוריים של התרבות

הטראומטי ≠ סובייקט שקוּבע על ידי טראומה ,שנתקע

אבל האופן שבו המיושן פועל הוא שטכנולוגיות חדשות ≠

היסטורית ≠ ולעשות זאת בצורה של החייאת מיתוס ,היא דרך

שלאחר המלחמה ,אלא גם הבנה של התנאים הטראומטיים

בשפל ≠ היה בחלקו ריאקציה לגרסה הצרכנית הזו של

אולי אפילו די.וי.די ≠ .ייכשלו ,או לפחות יתעלו מעליהן ויהפכו

הסובייקט הנבנה .הוא העמיד בשאלה את התפיסה שאנחנו

גם אותן למיושנות .מה יעשה קולמן ,למשל ,כשקודאק כבר
לא ייצרו מקרני שקופיות? ההקרנה הדיגיטלית והפאואר–פוינט
א.א.ב.

ב.ב.
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ב.ב.

אבל למה להציע ביקורת פוסט–סטרוקטורליסטית של הסובייקט

ב.ב.

ההתקבלות של סינדי שרמן ,למשל ,תומכת בתיאור הזה.

ה.פ.

ה.פ.

כמו שאני רואה את זה ,העניין בשנות התשעים בסובייקט

כמעט בטוחה להצלחה בעולם האמנות הנוכחי ,בעיקר עם אגף

שלהם?

"חרושת הזיכרון" החדש שנוסף לו.

למה אתה אומר את זה? איך מישל פוקו ,למשל ,יכול למנוע

פשוט זורמים לנו ככך וכך קומבינציות של סימנים ומוצרים .כך

הבנה כזאת?

שגם אם היום זה נראה רדוקטיבי ואז זה נראה מדכדך ,לשיח

עד כמה שאני יודע ,פוקו לא בחן את תנאי התרבות בתקופה

הטראומה כן היתה פואנטה מסוימת ,אפילו אולי פוליטיקה

א.א.ב.

יש כאן סכנה נוספת .כפי שהצעת ,המנמוני נופל בקלות

הופכים אותם למיושנים.

להנצחה ,כלומר ,לדרישה למונומנטליזציה של ההיסטורי,

ב.ב.

הדיגיטציה של דימויים עתידה להיות האספרנטו של

ולעתים תכופות מה שעובר מונומנטליזציה כיום הוא

שאחרי המלחמה כמו שאדורנו ,למשל ,עשה מאז שנות

מסוימת ,וסינדי שרמן גם היא היתה חשובה שם )זה לא כאילו

הגלובליזציה .יש האחדה–בהתהוות של הפורמט ,ברמת הייצור

הטראומטי .הדוגמה המרכזית כאן ,בין אינספור אחרות ,היא

הארבעים .הביקורת של אדורנו תמיד מכוונת גם לפרקטיקה

שהיא היתה עיוורת לאופן שבו קיבלו את העבודה שלה(.

וההפצה כאחד .אמנים צעירים רוצים להתייחס למסגרת הזאת.

התכנון של דניאל ליבסקינד למרכז הסחר העולמי החדש,

התרבותית וגם לסובייקט בחברה האירופית והאמריקאית

אם לחזור לרגע לאופוזיציה בין ביל ויולה וג'יימס קולמן :הם

עם שמורת ההנצחה רחבת הידיים ומגדל הזכוכית העצום:

שלאחר השואה.
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הטענה הראשונה שלך ביחס לאזהרה הפוסט–קולוניאלית
לגבי הביקורת הפוסט–סטרוקטורליסטית מספקת דרך חזרה
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המצב הקשה של האמנות העכשווית

המצב הקשה של האמנות העכשווית

פטריות .כך גם מספר האמנים.

הזמן הזה באופן שרירותי :בשנים האחרונות ,שני המודלים

אבל ברגע זה ,אנחנו לא יודעים עדיין האם התרחבות כמותית

המרכזיים שבהם נהגנו להשתמש על מנת לנסח הבטים

למשל ,יש לנו יותר אמנים ,גלריות ואוצרים מאשר היו אי פעם

בכך שייצוג תרבותי יכול גם להיות סוג של ייצוג פוליטי .עולם

היא אפקט רצוי כשלעצמו .מנקודת המבט של עולם אמנות

שונים של האמנות שלאחר המלחמה כבר לא מתפקדים .אני

מאז מלחמת העולם ,אבל אף אחד מהם לא פועל באופן דומה

האמנות הגיב כמעט בלהט מיסיונרי לשאיפה שלכל התרבויות,

עמוס יותר מאי פעם ,שמאופיין בייצור–יתר בלתי רגיל ,יתכן

מתכוון מצד אחד למודל של מודרניזם וספציפיות מדיומלית,

לתפקוד שלהם משנות הארבעים עד שנות התשעים .מבני

לכל הארצות ,בכל שלב שהוא ,תהיה גישה לפרקטיקות

שעצם הגידול בכמות הפרקטיקות האמנותיות והחללים

שהפוסטמודרניזם הבינתחומי ערער עליו ,ומצד שני למודל

מוזיאונים ומוסדות גדולים ומרשימים יותר ויותר צומחים בכל

אל שאלת הגלובליזציה .היה מהלך שפתח את הפוקוס של
פרקטיקות ומוסדות במערב אירופה וארצות–הברית ≠ להכיר

האמנות העכשוויות .זה פרוגרסיבי מבחינה פוליטית ,אפילו

האלטרנטיביים אינו רצוי אם הוא לא קשור לאג'נדה ממשית,

של האוונגרד ההיסטורי )כלומר ,אוונגרדים שמבקרים את

מקום סביבנו ,אבל הפונקציה החברתית שלהם ,שפעם היתה

רדיקלי ,אבל זה גם נאיבי ולעתים בעייתי ,כי אחת הבעיות

שמקדמת צורות חדשות למבע פוליטי באמצעים תרבותיים.

מוסד האמנות הבורגני הישן ,כמו הדאדא והקונסטרוקטיביזם(

עדיין מוקדם מכדי לומר .אבל אנחנו יכולים לומר עכשיו

וניאו–אוונגרד שמרחיב את הביקורת הזאת )דנו בשני

לגמרי דיפוזית .הטווח של הפונקציות החדשות האלה הוא

ההפצה ≠ שהאפשרות להופעת צורות חדשות של הפיכה

שכתוצאה מהגלובליזציה יש האצה חדה ,במידה שלא תאומן,

המודלים בשולחן העגול הראשון( .כיום ,נדמה שהאסטרטגיה

החל באלה של בנק ≠ ששומר ,אם לא על המחיר הבסיסי של

למוצרי צריכה וחסימה היא אינהרנטית להפצה הזאת בדיוק

בייצור האמנותי ובהתקבלות שלו בהרבה ארצות.

הרקורסיבית של ה"ניאו" מותשת באותה המידה שהלוגיקה

הזהב ,לפחות על ערובה לאיכות וערך עבור משקיעים וספסרים

הבט חיובי אפשרי אחד של הגלובליזציה הוא הבינאום של

האופוזיציונית של ה"פוסט" נראה עייף :אף אחד מהם לא

בשוק האמנות ≠ ועד אלה של מרחבים קהילתיים ,שהם בעצם

עצמי .הסתירה הזאת לא כל כך מובנת בגלובליזציה הלהוטה

עולם האמנות היום .זה היה מאוד חשוב בשאיפות המוקדמות

מספיק כפרדיגמה חזקה לפרקטיקה אמנותית או תרבותית,

ציבוריים–למחצה ,שבהם מתבצעים טקסים שמבטיחים לפצות

של היוזמות האוצרותיות העכשוויות.

של האוונגרד ≠ להתרחק מתרבות לאומית ולפנות לעבר

ואף מודל אחר לא ניצב במקומם; או במילים אחרות ,יש הרבה

על ,אם לא לחסל את ,האובדן הממשי של התחושה של מה

כדי לעשות את הנקודה הזאת יותר ספציפית ,כדאי לחשוב

מערכת קשרים בינלאומית.

מודלים מקומיים מתחרים ,אבל לאף אחד מהם אין סיכוי להיות

שפעם היו שאיפה ודרישה נתונות להגדרה–עצמית פוליטית

כמו האפשרות להופעת צורות חדשות של כינון עצמי וייצוג

על מה שקרה בין הרגע של התערוכה "קוסמי הארץ" )"Le

ב.ב.
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ר.ק.

ה.פ.

5

אבל ,כפי שדנו בשולחן העגול הראשון שקיימנו ,המניע

פרדיגמטי .וצריך גם לציין שהמתודות שדנו בהן כאן שוב ≠

 ("Magiciens de la Terreשהוצגה במרכז פומפידו ב–1989

לשאיפה הזאת היה לעתים קרובות אמונה המהפכה

לבין השגשוג העכשווי של ביאנלות בינלאומיות ,שבהן

הסוציאליסטית .אילו פרויקטים חברתיים מנחים את

ופוסט–סטרוקטורליזם ≠ לא ממש משגשגות .בעיני רבים ,זהו

במידה רבה מה שהניע אותנו לכתוב את הספר הזה? אני לא

הפורמטים של העבודות נראים גם מגבילים למדי וגם זמינים

הבינלאומיות הנוכחית?

מצב טוב :הוא מאפשר חופש אמנותי ושונות ביקורתית .אבל

חושב שאנחנו צריכים להשלות את עצמנו ולחשוב שנשנה את

לכול )המודלים הבולטים כוללים אמנות מיצג ,דימוי מוקרן או

ב.ב.

תרבות התאגידים.

פרדיגמת חוסר–הפרדיגמה שלנו גם סייעה ליצירת אדישות

הקולוניזציה העולמית של ספירת התרבות על ידי הספקטקל,

וידיאו ,צ'ט–רום מלא בכל מיני טקסטים ,דוקומנטים ,דימויים.(...

ה.פ.

או.קיי ,.אילו פרויקטים חברתיים אחרים? יש התנגדויות

גדולה ,אי–ניתנות–לשפיטה מאובנת ,תרבות צרכנית–תיירותית

אבל אני גם לא חושב שאנחנו צריכים להתלונן .אחרי הכול,

לתרבות התאגידים ,ל"אימפריה האמריקאית" ,גם אם ברגע זה

של דגימת אמנות ≠ ובסופו של דבר ,האם ברירת המחדל

התאחדנו בשאיפה לפרוע את הקלפים ≠ לא רק לבקר מחדש

וחברתית.
א.א.ב.

אבל האם אי אפשר לומר שהשכחה ,האמנזיה העכשווית היא

גם אם הוא בא בתקופה שבה כבר לא ניתן היה להנגיד כך

ההתנגדויות נראות לעתים קרובות רומנטיות למדי )כפי שאלה

הפוסט–היסטורית הזאת באמנות העכשווית מהווה שיפור גדול

ברגעים הקאנוניים של המודרניזם וה"פוסטמודרניזם" ,אלא

את השניים .היתה שונות רבה בעבודות ותשומת לב מכוונת

מנוסחות ,למשל ,על ידי טוני נגרי ומייקל הרדט( .אבל מצד שני,

לעומת הדטרמיניזם ההיסטוריציסטי של האמנות המודרנית

גם להציל מהשכחה הרבה הבטים של הייצור התרבותי במאה

למסורות מקומיות .זה קרה לא מזמן ,ב– ,1989ובכל זאת

אף אחד מאיתנו לא נמצא בעמדה שמאפשרת לו להתייחס

בנוסח גרינברג ושות'? ואז צריך להוסיף מורכבות לבעיה הזאת,

השנים האחרונות שהתעלמו מהם או שהודחקו במכוון .בכך,

ההרגשה היא שהתערוכות הבינלאומיות היום ≠ דוקומנטה,

לאילו פרויקטים יכולים לצמוח באזורים אחרים של כדור

עם שאלת הנרטיביות באמנות בהקשר גלובלי.

אני חושב ,הצגנו תמונה הרבה יותר מורכבת מזו שהגישו לנו

הביאנלות בוונציה ,יוהנסבורג ,גואנגיו ,איסטנבול וכו' ≠ שונות

הארץ .יש הרבה עניין ,למשל ,באמנות עכשווית בסין :איזה

הבעיה היא לא מופשטת :היא שם ,באולמות המוזיאונים

מאוד.

תפקיד היא יכולה לקבל ברחבי העולם? או אמנות שמיוצרת

)אבל מעניין שלא באולמות המכירה הפומבית( .היא ניכרת

המודל של "קוסמי הארץ" לא היה שונה מכל תערוכה

בתת–היבשת ההודית ,שיש לה היסטוריה מודרנית משל

בשגשוג המהיר של מוזיאונים המוקדשים לאמן יחיד או תקופה

קולוניאלית .הדברים שונים עכשיו ,בין השאר כי השוק הוא

עצמה ,של צורות לאומיות ותגובות בינלאומיות .או באסלאם

יחידה ≠ המקדש למינימליזם ופוסט–מינימליזם ב–Dia:Beacon

דו–כיווני .עבודות זורמות מדרום–אפריקה ,למשל ,אבל חלק

בן–זמננו? וכן הלאה .השיח הפוסט–קולוניאלי סיפק לנו כמה

הוא רק דוגמה אחת .רואים אותה גם בתימטיקת ה"ערבב

מעולם האמנות גם הולך לשם והרשת שלו יכולה לתפוס כל

כלים קונצפטואליים שאיתם אפשר להתייחס למערכים

והתאם" של טייט מודרן ,למשל ,שבו עבודות מכל המאות

דבר .זה כבר לא אקזוטיציזם; זאת הזנה של רשת השווקים.

האלה ≠ הקשורים לחללים היברידיים וזמנים מורכבים ≠ אבל

מרוכזות תחת כותרות איקונוגרפיות כמו "עירום/פעולה/גוף"

אוצר כמו אוקווי אנביזור אולי יאמר שאנחנו מסתכלים על

איך אפשר לנסח את הפרקטיקות האלה עם כלים יותר מוכרים

או "טבע דומם/אובייקט/חיים ממשיים" .והתחושה הזאת של

התופעה הזו רק מנקודת המבט ההגמונית המערבית ,ושאנחנו

לנו ,באופן שלא יהיה ספציפי באופן מגביל וגם לא סינתטי

 post≠histoireהיא ,באופן פרדוקסלי ,אפקט מוסדי שכיח כיום:

לא רואים שלהתפתחות פעילויות התרבות באותן מדינות יש

באופן פזיז?

אנחנו משוטטים בחללי המוזיאון כמו אחרי סוף הזמן.

תוצאות עצומות עבור מפיקים וצרכנים גם יחד .הם מפתחים

א.א.ב.

א.א.ב.

פסיכואנליזה ,היסטוריה חברתית מרקסיסטית ,סטרוקטורליזם

"קוסמי הארץ" היה ניסיון בולט לפתוח את המרכז לפריפריות,

א.א.ב.

ב.ב.

דומה למשל לספירת החינוך הציבורי או האוניברסיטה ,נעשתה

בגלובליזציה של התרבות היא חוסר הכרה בדיאלקטיקה של

ה.פ.

הפעולה שלהם נותר אטום ובלתי מובן ביותר עבור רובנו.

זה פותח שאלה שלא התמודדנו איתה ,אבל היא לא רק

ב.ב.

רוב המשתתפים בעולם האמנות העכשווי )וזה כולל אותנו(

צורות של ייצוג ,תקשורת ויחסים הדדיים שאולי לא היו יכולים

בלב המעמד הכפול שלנו כהיסטוריונים של אמנות מודרנית

עדיין לא פיתחו הבנה שיטתית של איך נעלם לבלי שוב אותו

להיווצר בקלות כזאת אלמלא הגלובליזציה של פרקטיקות

ומבקרי אמנות עכשווית ,אלא גם בלב החלק השני של הספר

אלמנט שהיה פעם אינטגרלי לספירה הציבורית הבורגנית

התרבות.

הזה .האם יש דרכים מתקבלות על הדעת לספר את מה

)שיוצגה על ידי מוסד האוונגרד באותה המידה כמו על ידי

בדרום–אפריקה היה פרץ גדול של עשייה אמנותית מאז

שנהפך לאינספור הפרקטיקות של האמנות העכשווית ,במשך

מוסד המוזיאון( .הוא הוחלף בתצורות חברתיות ומוסדיות

סוף האפרטהייד ,וחללים אלטרנטיביים לאמנות הופיעו כמו

עשרים השנה האחרונות לפחות? אני לא מצביע על פרק

שעבורן לא רק שאין לנו עדיין מושגים ומונחים ,גם אופן
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כשאנחנו היינו סטודנטים .מי יודע ,אולי יהיה לזה איזה אפקט
משחרר.
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טלאולוגיה היא ההנחה שיש בתהליכי הטבע תכלית ,כוונה או עיקרון מארגן,
והחקירה הפילוסופית של תכלית זו ]כל ההערות הן של המתרגמת[.
קבוצת אוונגרד ביפן בשנות החמישים ,שעבודותיה הקדימו את ההפנינג
המאוחר יותר ,פרפורמנס ואמנות קונצפטואלית .משמעות השם ביפנית" :גילום"
או "קונקרטיות".
דרך להסביר תהליך באמצעות עצמו ,כך שגילויים "מורכבים" של התהליך
מוגדרים במונחי גילויים "פשוטים" שלו; הגדרה רקורסיבית מגדירה אובייקטים
במונחים של אובייקטים אחרים מאותו הסוג ,שהוגדרו מראש.
מחלה גורמת שיתוק ,שנובעת מהרעלה ברעלן הבונטולינום .רוב מקרי
הבוטוליזם שמועבר במזון מקורם בשימורים מקולקלים או בהכנה ביתית של
שימורים.
"אמנות באמצע המאה" ,א מ נ ו ת א ח ר י  ,1 9 0 0עמ' .318≠328
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אד רושה

אד רושה :תזכורת
אסתר דותן
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באחד מציורי המילים הוורנקולריות שלו מ– 1984צייר אד רושה ),Ruscha

סדרת מראות של קצהו העליון של בניין תעשייתי כלשהו ,והמבנים

תשומת לב מרובה לדו–שיח שמנהלים עם אד רושה שלושה דורות של

נולד באומהה נברסקה ,1937 ,חי בלוס אנג'לס( את התקבצותם של

כולם הם קופסתיים ואחידים על רקע שמיים לפעמים–שקטים–ולפעמים–

צילום גרמני ≠ ברנד והילה בכר ,אנדריאס גורסקי ותומס דימאנד; לרוחו

פרגמנטים זרים לבליל כאוטי של מרחב אחד .דינמיקה של תרבות .על הציור

אפוקליפטיים; וזו מ– 2005היא ביקור חוזר בצבע באותו מקום ממשי–מדומיין

המרחפת על ציורי מילים של אמנים רבים ,כולל אלה עם הבדיחות של

מופיעות המיליםThe music from the balconies nearby was overlaid by :

עצמו ומאותה הפרספקטיבה .המראות כמו נקלטו בעדשת מצלמה בנסיעה

ריצ'רד פרינס ≠ אין מתחרה לרושה ביכולתו להפוך מילים וקולות לדימוי

 .the noise of sporadic acts of violenceפירוק לגורמים של תמונת שגרה

בכביש נמוך טופוגרפית .בתנועה מאולם לאולם מגלים שהמפעל לכימיקלים

חזותי; וכמו כן לאופן שההומור משרת אותו ,לנוכחות המוזיקה הפופולרית

במרחב ציבורי .באותו הציור ,הרקע למילים ,הבונות סצינה לעצמה ,הוא

שינה פונקציה ורשום עליו  ≠ Fat Boyגם התייחסות לאוכל מהיר וגם כינויין

בציוריו ,לשימוש הווירטואוזי שלו בערכים של עיצוב גרפי ,ליחסיו הסבוכים

שני שלישים שמיים עם עננים אדמדמים של שעת שקיעה ,ושליש אדמה ≠

המוצפן של פצצות האטום שהושלכו על הירושימה ונגסאקי .המילים

והמעשירים עם המופשט האוטופי ,לשיבוש החי שהוא הציור שלו ולמושג

הרים רחוקים ושדה חיטה קרוב .מוקד מפעלו החזותי–פואטי של רושה הוא

על בניין אחר ≠ "מכשירים והטבעות ] "[!Dieהיו לתערובת של סימני כתב

דימוי–זמן הכמעט קולנועי שאפשר לחוש בעבודותיו .אד רושה יוצר

אפיונים של מרחב ציבורי שנהפך למופשט ,היחסים החברתיים שמארגנים

אסייתיים; על הקיר הצדדי רואים קצה של סבך גרפיטי שמבליע בתוכו צלב

עולם חזותי עם זיקה מטונימית למציאות קונפליקטואלית ,שנבנה מניעור

אותו והאדריכלות שמגדירה אותו .הפרויקט שלו בביתן האמריקאי בביאנלה

קרס קטנטן .המילים "בית ספר מקצועי" נותרו ב– 2005כעקבות מחוקים של

שטיחותם של סימנים שחוקים ופיזור העיוורון שזוֹרה הבנאליה.

האחרונה של ונציה )אוצרות :דונה דה סאלבו ,לינדה נורדן( הפך את

עידן אחר והבניין עצמו מגודר וחלונותיו אטומים בלוחות עץ .ובציור אחר,

האדריכלות הג'פרסונית של הביתן האמריקאי )נבנה ב– ,(1929עם הסימטריה

במקום שהיה תא טלפון נותר ִריק של שמיים ,שמשמאל תחום בעמוד של

הנתונה שלו ,למרכיב חי בהצבה ,שנקראה מ ס ל ו ל ה א י מ פ ר י ה )C ours e

אנטנה )סלולרית?( ומימין בגזע )שצורתו רומזת על  ,Vסימן הניצחון( של עץ

 (of Empireוהכילה נשימה ארוכה ומבט סינופטי של קינה בת הזמן.

דולב שקליפתו מנומרת כמדי צבא .את מפעל הצמיגים מ– 1992מרחיבים

הרוטונדה האמצעית של הבניין ,שממנה מתפצלים שני אגפים זהים ,הפכה

ב– ≠ 2005רואים מבנה לפני גמר הבנייה ,מעין פסבדו אדריכלות חדשה.

בשיטוט הלוך ושוב בין שני אולמות התצוגה למרחב זכירה או שיכחה; שתי

שם הפרויקט הוא כשמה של סדרת ציורים מ– 1836של תומס קוֹל )≠1801

סדרות אייר–בראש כאילו אדישות ,בנות חמישה ציורים כל אחת ,הוצגו

 ,(1848מייסד אסכולת ההדסון האמריקאית שהתרכזה בנופים ,סדרה שהיא

כל אחת באולם נפרד .זו מ– ,1992בשחור–לבן ≠ "צווארון כחול" ≠ היא

עצמה אלגיה ספקנית למושג הִקדמה .בהזדמנות המתאימה ראוי להקדיש

אד רושה ,מימין :ט ל פ ו ן צ ו ו א ר ו ן כ ח ו ל  ,1992 ,פולימר סינתטי על בד137.5 x 305.1 ,
ס"מ; משמאל :ב נ י י ן ה ט כ ≠ כ ם ה י ש ן  ,1992 ,פולימר סינתטי על בד123.5 x 277.8 ,
ס"מ
Ed Ruscha, Right: Blue C ollar Telephone, 1992, synthetic polymer on
canvas, 137.5 x 305.1 cm; Left: The O ld Tech-Chem Building, 2003, synthetic
polymer on canvas, 123.5x 277.8 cm © 2005 Ed Ruscha, Photographs courtesy
Gagosian Gallery, New York, Photographs: © Paul Ruscha
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שהרדי–מייד מוטבע כדפוס אמנותי מוכר )בספרים וקטלוגים ,בתערוכות

כותב ליוטאר ,וממשיך" :הפוסטמודרניזם המובן כך אינו מודרניזם בסופו,

ובחללי תצוגה או בשוק האמנות( ,ברגר כותב ,תוקפו למעשה פג.
אבל אפשר לראות את משמעותו ההיסטורית של הרדי–מייד ,ובמקביל

עורף כפול

את זו של הצילום של "דבר מן המוכן" ,כלומר הצילום הדוקומנטרי
או הצילום הטופוגרפי ,לא מתוך התבוננות במקומם כז'אנר או מדיה

ליוטאר היא כאמור הרגע שבו מוצגת ה"עובדה שיש דבר–מה בלתי ניתן

אמנותיים ,אלא כפרטים במפעל מתמשך ועקרוני שמורה על הכרח פלישתו

להצגה" .וכל רגע כזה "נולד מחדש" )או "שב לנצח"( מתוך ההצבעה )לא

הבלתי פוסקת ,פעם אחר פעם ,של הסתמי ,ה– ,idהיומיומי ,הבלתי מובחן,

רק בזירת האמנות המודרנית ,אלא כפעולה של האמנות המודרנית בתוך

אל הטריטוריה של הפריטים ה"גבוהים" ה"אמנותיים" ,המיוצגים ,המובחנים

העולם( על עוד פן של "עולם" ,של אובייקט ,חפץ או דימוי שמופיעים

היטב ו"בעלי המשמעות" .המשמעות המיוחדת של ה"חפץ המצוי" ושל

כ"פוסטמודרניים" ≠ כלומר כפוסטריורים ) ,(posteriorכמאוחרים וכסופניים

ה"מראה המצוי" נובעת דווקא מהצבעה על פרויקט מתמשך שבו ,מצד

ביחס לכל משמעות ,חלום או ציפייה שכבר נוסחו רגע קודם לכן בסאגה

אחד ,נמסרות עוד עדויות על אובדן ה"חפץ האמנותי" )או מה שמקובל

המודרניסטית ,כולל כמובן כל ייצוג שקיים בה לגבי סימונו של מה שאינו

לזהות כחפץ שכזה( ,ומצד אחר גם מתבשרת אפשרות שובו של מה שאינו

ניתן לייצוג .כל הצגה של מה שעדיין עשוי להיות מזוהה כרדי–מייד,

יכול להתגלות באמצעות אף חפץ ≠ בעיקר לא באמצעות חפצים ,אמצעים

כל מיקוד של עדשת המצלמה נוכח מראה שעדיין נתפס כסתמי ,כמוהם

ודימויים של אמנות שמזוהים עם ייצוג של תכנים "משמעותיים" ונושאים

כהתעקשות למצוא בעולם עמוס לעייפה במשמעויות ≠ ובמשמעויות של

"חשובים" .בכל פעם שחפץ או דימוי מזוהה מחדש כבלתי הולם להעלאתם

שימורן או הכחדתן ≠ את רגעי לידתו מחדש ,ומכאן גם החזרה לחיים של

של עולמות יוקרתיים ואליטיסטים הוא גם נמצא ראוי להיות תמרור ,סמן,

משמעותו ,חיוניותו ,והגילוי הקריטי של מה שנהוג לכנות היחס ההדדי

של מה שהוא יקר–מציאות ,עילאי ,אצילי ולכן גם עלום ונסתר מכל ייצוג

שבין אמנות לחיים.

לאמנות המקדישה את ה'טכניקה הקטנה' שלה ,כפי שאמר דידרו ),(Diderot
להצגת העובדה שיש דבר–מה בלתי ניתן להצגה .לגרום לראות שיש
2

שרית שפירא

אלא במצב ההיוולדות שלו ,והמצב הזה מתמשך" 3.ה"לידה מחדש" )או
"השיבה הנצחית" ,במונחים ניטשיאניים( של המומנטום המודרניסטי לפי

או הדמיה אפשריים" .בשם מודרניות" ,כותב ז'אן–פרנסואה ליוטאר" ,אקרא

על הצילומים של אמיר מנדל
"אמיר מנדל" ,הגלריה של המדרשה לאמנות בתל–אביב

אינה יכולה להיעשות מודרנית אלא אם כן היא קודם כול פוסטמודרנית",

ההתייחסות למה שנפקד מהדימוי הנראה שכיחה למדי בצילום
הטופוגרפי .השיח הפוליטי הטה את המבט של הז'אנר הזה לאתרים
שנושאים עקבות מרשיעות של פעולותיהם )המוסוות בדרך כלל( של

דבר–מה שאפשר לתפוס ושאי–אפשר לראות ואף לא לגרום לראות" .ככל

מנגנוני כוח )כמו למשל בצילומיהם של הזוג בכר ,או בצילום הישראלי,

שהוא נמוך יותר וייצוגי פחות ,כך )מבחינתו של הפרויקט המודרניסטי( הוא

בצילומי שרידי מחנות הצבא או אתרי האימונים הצבאיים של גלעד אופיר

מתאים יותר לרמז על מה שאינו ניתן לייצוג ולכן גם נסתר ומופשט ביסודו.

ורועי קופר( .אבל הצגת האתר כמה שנותרו בו עקבות טראומתיים או

הופעתו של עוד חפץ או דימוי רדי–מייד כמוה כהסתפחות אל שרשרת
של ייצוגי הבלתי ניתן לייצוג ≠ ומכאן גם הבנה ויישום של האמנות

סימניו של פשע שארע לפני )או שיתרגש אחרי( תיעוד הדימוי באמצעות
המצלמה היא מאפיין בולט בצילום הטופוגרפי גם כשהוא לא מפנה לממד

המושגית לא כהמחשה של רעיון ,אלא כפרקטיקה שבה העולם נגזל

ציבורי–פוליטי .כך למשל ,אפרת שלם צילמה חצרות בתים ,לכאורה

הצילום הטופוגרפי ,צילום של אתרים שנדמה כי אין בהם כל פן

פרטיות או ציבוריות–תרבותיות ,וכך נוגעת למעשה בשאלת האפשרויות

מזוהרו ,נחשף בסתמיותו ,ובו–זמנית נושא את אפשרות גאולתו שאינה

סתמיות ותמימות ,שכל אחת מהן שמשה למעשה גם זירת רצח .משהו

אטרקטיבי ,בלט מאוד בעשייה הצילומית של השנים האחרונות;

הגנאולוגיות של הרדי–מייד ≠ שכבר עשוי ,מונח מנגד ,מוגדר בהגדרות

ניתנת לצמצום באף מראה ,נוסח רהוט או מקום קבע של משמעות .זו

בהכרח כבר קרה שם ,הופעתו ודינו של הדימוי בצילום זה נגזרים על פי

טופו–גרפיה ,שכמו הפוטו–גרפיה נרשמת אוטומטית ,מוטבעת מכנית

שימושיות )פרגמטיות( ומכשירניות )אינסטרומנטליות( שבדרך כלל לא

שותפות בפרויקט מודרניסטי של תנועה לעבר "שָ ם" ) :(out–thereכל מה

אירוע נתון מראש ,ולכן יש בו מהממד הפטאלי והוא נחשף במעין אוזלת

על פני משטח הצילום ,לכאורה תוך כדי התערבות מינימלית של דרכי

טורדות את דעתנו ,ולכן נותר בתחום הסתמי ,ה"לא–תרבותי" .תוקפו

שעבורי כסובייקט ,כאמן או כצופה ,לכאורה אינו קיים בקרבי ,בתודעתי,

יד ≠ הוא תמיד מתרחש מאוחר )או מוקדם( מדי ביחס לאירוע שהטביע )או

הראייה שניצבות מאחורי המצלמה ≠ דרכי הכרה אישיות ,או דפוסי

האמנותי של הרדי–מייד )"חפץ מצוי"( ,שקשור להופעתו החד–פעמית,

בתשוקתי ,בהתכוונותי המיוחדת אליו .שהרי ה"מצוי" ,העשוי ממילא ,שרוי

יטביע( את חותמו באתר המצולם.

1

חשיבה ,ראייה ,הדמיה והתנסחות תרבותיים .התקבלותו הכמעט

כבר נידון על ידי פיטר בירגר .הוא טען שהאקטואליות האוונגרדית של

בריקנותו ,בחנק של משמעות שנגזר על פריטים שמושמעו והוגדרו כבר.

קאנונית של צילום זה בשנים האחרונות ,שכמעט נהפך לז'אנר ,מעוררת

חפץ נובעת מהיותו  ≠ avant–gardeדבר שנמצא "לפני המחנה"" ,מחוץ

אך שממתו של אותו "שם" ,אותו אובייקט או דימוי שאין שום דבר "בתוך"

למחנה" ,חוצני לכל שייכות ,התנסות והתנסחות בסדר הסימבולי .ברגע

תהייה אם הוא לא סטה מכוונותיו המקוריות ואולי אפילו נהפך למעין
מניירה .מידת הרלוונטיות שיש עדיין בצילום טופוגרפי קשורה בשאלת
מידת הרעננות ,אפילו מידת ה"פראיות" או ה"חוץ–תרבותיות" שנותרו
בעולם קיים–לעצמו ,עשוי כשלעצמו ,בלתי נגוע על ידינו כבריות

42
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אמיר מנדל ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2001 ,צילום שחור–לבן 50 x70 ,ס"מ
Amir Mandel, Untitled , 2001, black and white photograph, 50 x 70 cm

דימויים של חצרות ריקות של בתים תל–אביביים ,ומאחוריהן לפעמים
גם קירות שקרועים בהם חלונות מוחשכים ,חשוכים מנפש אדם ,שכיחים

או "מאחורי" מסך הנראות שלו ,נוצר את ההבטחה הרומנטית לקליטה

ביותר בעבודותיו של אמיר מנדל .כשהמצלמה שבה עוד ועוד לאותה

ראשונית :זהו נוף תודעתי ריק ושומם ממשמעויות–על קריאות ,שבו הפרט

הריקות שבאותם אתרי מגורים ,מראות עירוניים שגרתיים ,לא אטרקטיביים,

)מאווייו ,תודעתו ,דמיונו ,תשוקתו ,יצריו ,תחושותיו או חרדותיו( מעלה

סתמיים ,ניתן לחשוב שהיא תרה אחר סימניו של דבר–מה נוסף ,מעניין,

באוב את רגע כינונו של העולם ,על חפציו ודימוייו ,כמו מבראשית" .יצירה

אקוטי או משמעותי יותר ,שקרה או שעשוי לקרות שם .אבל מהו אותו
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הדבר? התשובה לכך נותרת סתומה ,איבר ריק בתחביר של כל אחד

שמפעיל אותה או בצופים שמפעילים מחדש את משמעות הצילומים(.

של נפחיות .כך ,אותם מקומות של ריקון והסתר–פנים הם גם אלו

מהצילומים .כך ,השאלה באשר לסיבת היותו של צילום זה או אחר,

ה"נאמנות הסביבתית" של מצלמה זו ניכרת גם בהליכתה שבי אחר

שסוללים את הדרך לראייה ברורה ,בהירה וממוקדת יותר של מקומות .זו

השאלה מהו המניע להעלאתו אל האור ,כמו גם האפשרות שמשהו

סביבות שמוטבעות בזיכרונות של אמנות פופ ≠ זו שלכאורה דבקה

גם מעין הכשרה של "אתר" )לפי פוקו או בורדייה ,למשל( ,מערך–גומלין

קרה או יקרה במקום המצולם ,הופכים לנושא של הצילומים ≠

ברדי–מייד ,בפופולרי ,בהמוני ,בכל מה שלא שייך לעולם האמנותי.

נקודתי ,רגעי ומשתנה של סימנים ונתוני שטח ,שהופכת אותו ל"חלל":

ל– subject–matterשלהם .השאלה הפתוחה והתשובה הסתומה ,שהיא

כמו הפרוורסיות של הרדי–מייד לדורותיו ,כך גם ה"סטיות" שמתגלות

ניסוח ברור של נוכחות אבודה ותיחום המקום שהיעדרותה נוכחת

בגדר הצעה אפשרית או היפותטית בלבד ,הן שמעניינות בצילומיו של

בצילומיו של מנדל קשורות למשהו שמתגלה במבט שני ,בהשתהות

בו .ההיעדרות הזו נוכחת על האבל ,המלנכוליה ,וכל המאוויים

מנדל ≠ דריכות לנוכח מקומות שפתוחים להתרחשות אפשרית ,בלתי

מול הצילומים ,בגילוי של חריגות או פגמים קטנים שמחדירים ,כבדרך

הנרקיסיסטיים המעודנים שנלווים אליה ≠ שפועלים גם כמדיום

ממומשת ולכן גם בת–חורין .מה שמוצע כהתרחשות שלא התממשה אך

אגב ,פן של מוזרות וחידתיות אל תוך הסצינות .לעתים נמסר ברמז

טרנספורמטיבי למובן אחר של "חלל" space ,במשמעותו הרנסנסית :מקום

עשויה להתממש בכל אתר ≠ או באף–אתר ≠ היא ההתרחשות שעשויה

שההתרחשויות ודימוייהן בחלל נאמדים מול דבר–מה חסר ,מוצפן.

ממוסגר ומוגדר לעצמו ומרחב אילוזיוניסטי ,מקום שנפתח לאשליה,

להתחולל מתוך מבטו של הצלם או הצופה .מתוך עיסוקו בטקסי בריאה

לעתים מוצהר ישירות שהסתר–פנים הוא נושאה המרכזי של העבודה

להזיה ,לדמיון ופנטזיה ,שמזמן תנועה הדרגתית לתוך עומק דמיוני

בתרבויות ילידיות ,מירצ'ה אליאדה תיאר פעם כיצד הטלת מבטו

≠ כשדמויות וחפצים שמסתירים או מסתירים–חלקית זה את זה

של השאמאן על מקום זר וחדש מכריזה על רגע בריאתו ,מטביעה בו

מופיעים במרכז הסצינה הצילומית .אבל גם אז לא ברור מהו בדיוק

משמעות 4.כך ,מיקוד מבטה של מצלמה באתר סתמי ומרוקן כמוהו

העניין או ההתרחשות המוסתרים ,מה באמת קרה לסדר שהופרע מעט?

כהטבעה )אמיתית או מיוחלת( של משמעות במקום חסר משמעות,

מהי הסיבה לחרדה הסמויה שנפלטת מדימויי העבודות? האם באמת

)שתנוחותיהן ותנועותיהן מכוונת את הצופה איך לקלוט את הציור(

אנונימי או זר ,ומתוך כך גם מימוש )אמיתי או מיוחל( של רגע בריאתו ≠

נסתיימו שם חיים ,ואם כן ,אז כיצד? עבודותיו של מנדל מותירות את

שמשו ככרוז ,כמבואה ,כטווח השהיה וכאמצעי חניכה לכלל חלל

ההתרחשות הקריטית ביותר שעשויה לחול בו.

כל השאלות הללו בעינן ,מושהות וחסרות תשובה .הן מוצעות כמניע

היצירה .הם גופי סף ,שמכינים ומווסתים באופנים קאנוניים את המעבר

דומיננטי לעבודות ,כמקום של מסתור מפני נימוק פשטני )עובדתי או

מהעולם הרגיל לעולמות של מעלה .ככלל ,ניתן לומר שהמודרניזם איבד

העירונית ,ה"פלאנריזם" ,לבין דרכי פעולתו של הצילום בעולם .גם

נסיבתי ,למשל( שעלול לחרוץ את גורלן של העבודות להקשר בנאלי,

את אותם חללי מעבר ,או לפחות נמנע מאפשרות יישומם על פי קאנון

עבודתו של אמיר מנדל חרוטה בתנועת השוטטות העירונית .מצלמתו

הרמטי או פטאלי.

אידיאי; במקום זאת ,העלתה ההצעה המודרניסטית את עצם השהות

בסאגה המודרניסטית מסופר על הקשר ההדוק בין השוטטות

נעה בערים שונות ,על פני יבשות שונות :בישראל )בעיקר בתל–אביב(,

הגדרות שסביב האתרים ,משוכות השיחים ,גושי העלים שבתוך

5

ולקראת אופק שברקע ≠ ולכן גם נסוך בהילה.

הפסלים בשערי הכנסיות הרומנסקיות או הגותיות ובחזיתותיהן,
או הדמויות שניצבו בחזית החללים האשלייתיים של ציורי הרנסנס

בזמן מעבר )חסר סיומת( ,את התנועה וההשתהות בזמן חסר אומדן

ומסביב לחצרות ,גבה של דמות ≠ אלמנטים שמסתירים מראות אחרים

ומידה ,את עצם ה"היות בזמן" ,את עצם התנועה .הצילומים של אמיר

תעבורה )מסילות ברזל ,גרם מדרגות נעות ,רכבות נוסעות(; הבזקי אור

מופיעים לעתים קרובות כהדהוד ,כמעין הכפלה ,של פרטים ממסכים

מנדל מציגים השתהות במבואות ,במסדרונות צרים ,בחצרות קדמיות או

של מכוניות ספק–חולפות ,ספק–חונות; מראיתם הבארוקית מעט של בתי

נוספים בצילום .הכפלה זו של אלמנטים של הסתר וחסימה נקבעת

אחוריות ,בצמחייה הסבוכה של גדרות בתים ,במרפסות ,בשורת אנשים

קפה ומסעדות; הפתיינות של אתרי קניות עירוניים .מסדרונות מקומרים

לעתים קרובות בקדמת טווח הראייה ≠ היא חותמת את מה שזמין לעין

שצועדת בשביל בין שיחים ועצים ,בגבה ותנועתה של דמות שמסתירה

מתמשכים לעבר נקודת מגוז כמו נוף מלאכותי ,ואורות החשמל מרחפים

כטווח של הסתר–פנים ,מניעה וריקות .היא גם כמעין תזה על הצילום,

את פניה כשהיא מסבה אותם לאחור; רצועות שטח צרות ,רווחים

בחלל כגרמי שמיים מלאכותיים .הרומנטיקה הסינתטית ,הפסבדו–

תימטיזציה שלו ≠ הצגתו כמדיום שכרוך בהכפלות ,בבבואות של

שנפערים ונאסרים ,ג ִזרות של מעבר.

רומנטיקה האופיינית לדפוס הפעולה הפלאנריסטי ,מתכוננת מתוך

העולם ,בהתרחשויות נרקיסיסטיות שאינן חושפות את ה"מציאות" )כפי

שממתם ושממונם של הפסבדו–נופים ,שלעתים יש בהם דמויות בודדות,

שמצופה מהן לעשות בדרך כלל( אלא מכסות ומאפילות עליה .מידת

כמעט דמויות רפאים .לעתים בתאורת דמדומים ,לעתים בתאורה

שליטתם של האלמנטים הממסכים בחזית הפריים והצרתו )מעצם זווית

בגרמניה ,בארצות–הברית .זו מצלמה שמתעכבת על מראות של כלי

הספק–קסומה ספק–מנוכרת של אורות החשמל .ברגעים שבין ערות

הצילום( של השטח הכלוא בין כפיליו מחשלים את מראיתו של האתר

להזיה ,העולם נע כחי–מת; דמויות האדם נעות בו כמו הבובות בחלונות

המצולם כמקום של הסתר ומסתור .אותן הכפלות של פרטים ממסכים

הראווה ,ואילו דמותו הדוממת של הפסל נועצת בצופה מבט חיוני עד

יוצרות טווח–ביניים ≠ רווח שנפער בין הגדרות או המסכים וגם בתוך

אימה .הקטר השחור ,שגופו הכבד חוסם את חזית הצילום ,או הכד

הצילום; המקום הריק שבין מסך אחד לכפילו הוא גם השטח שבין כל

והדגל האמריקאי ,שמכסים על חלון של בית ,עשויים להיתפס כנושאי

אקט צילומי לאחר ,פער )סדרתי ,אפילו( שנסדק בתוך הפעולה הצילומית

בשורה של מוות ,גם באקט החסימה וגם מתוך הקשריהם התרבותיים

בעולם.

)הרכבת כדימוי ארכיטיפי של מעבר לעולמות אחרים ,כדי קבורה ,הדגל
האמריקאי ככיסוי של ארונות מתים(.
חשוב לציין שהפריטים ,הבגדים והדמויות נראים ,קודם כול,

הרווחים שבין המקומות כפולי הדפנות מסמנים בתוך כל פריים
צילומי טווח תחום ומוגדר יותר .כלומר ,בתוך תוצר צילומי שמוגדר
ופועל "מחוץ לעצמו" ו"מחוץ למסגרתו" )תמיד ביחס לתוצר משוכפל

כמראות שכיחים של פרוור או עיירת שדה אמריקאיים; כלומר ,הם

ומשורשר כדוגמתו( נוצרים מקומות מוגדרים יותר ,ממוקדים בעצמם.

מועברים כחלק מ"תיעוד" שרוכש מראה "נתון" ,רדי–מייד ≠ משהו

הרווח ,אזור הביניים שבתוך כל פריים צילומי ,מאפשר לראות את כלל

שהמצלמה "מוצאת שם" ,בעולם מנגד ,העשוי לחלוטין )לא בצלם

הטווח המצולם כמקום בעל נוכחות "מלאה" יותר ,שיש בו מעין אשליה
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)דצמבר  ≠ 2005ינואר (2006
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Peter Burger, Theor y of the Avant–G arde, University of Minneapolis
Press, Minneapolis, 1984, pp. 35–55.
ז'אן–פרנסואה ליוטאר ,ה ס ב ר י ם ע ל ה פ ו ס ט מ ו ד ר נ י  ,רסלינג ,תל–אביב,
 ,2006עמ' .24
ליוטאר ,ש ם  ,עמ' .26
מירצ'ה אליאדה ,ת ו ל ד ו ת ה א מ ו נ ו ת ו ה ר ע י ו נ ו ת ה ד ת י י ם  ,חלק ב',
תרגום :יותם ראובני ,נמרוד ,תל–אביב ,2002 ,עמ' .282
על הזיקה בין המחשה של חלל מרוחק ובין הנכחה של הילה כתב ולטר בנימין:
"מושג ההילה ,שהוצג לעיל עבור מושאים היסטוריים ≠ רצוי להבהירו בעזרת
מושג ההילה של מושאים טבעיים .את זו האחרונה אנו מגדירים כתופעה
חד–פעמית של רוחק ,כל כמה שתהייה קרובה .לשכב אפרקדן בפנות יום קיץ
ולעקוב אחרי רכס הרים באופק או אחרי ענף המטיל צלו על הסוכך תחתו
≠ משמע לנשום את ההילה של הרים אלה או של ענף" )י צ י ר ת ה א מ נ ו ת
ב ע י ד ן ה ש ע ת ו ק ה ט כ נ י  ,ספריית פועלים ,הוצאת הקיבוץ המאוחד,
תל–אביב ,עמ' .(34

אמיר מנדל ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2003 ,צילום שחור–לבן 50 x 70 ,ס"מ
Amir Mandel, Untitled, 2003, black and white photograph, 50 x 70 cm
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אתי יעקובי
דפי תערוכות

אתי יעקובי ,ל ל א כ ו ת ר ת ,1995 ,
אקריליק על בד 30 x 30 ,ס"מ
Eti Jacobi, Untitled , 1995, acrylic on
canvas, 30 x 30 cm

אתי יעקובי ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,1995 ,אקריליק על בד 40 x 60 ,ס"מ
Eti Jacobi, Untitled, 1995, acrylic on canvas, 40 x 60 cm

"ברינה יקצורו" ,גלריה ג'ולי מ ,.יוני 2001

אבל שונה מספורט .הפעולה חייבת להיות מדויקת לחלוטין .כל פספוס קל

פעולת הציור היא לא הבעה ,לא ביטוי ,לא פעולה מכנית ,לא פעולה ספונטנית,

פירושו התרסקות.

לא פעולה אוטומטית ,לא ביטוי של יכולת טכנית ,אבל לא פעולה מנותקת

לאנשים נדמה לפעמים שהציורים קלים ,אבל זה קל בערך כמו לרחף בלי

מיכולת .זו יכולת בגוף שנמצאת ומשתחררת ברגע.

מאמץ חמישה סנטימטר מעל האדמה למשך  10שניות.

הרבה אמנים עוסקים בטכנולוגיה :וידיאו ,אינסטליישן וכו' ,אבל
בטכנולוגיה של דימויים נעלמת הפעולה הגופנית .העניין שלי בציור קשור

"פיות וחמורים" ,גלריה נגא ,נובמבר–דצמבר 2005

בגופניות של הפעולה .עבורי זו פעילות גופנית )כמו משחק ,ספורט( .למה זה

עיקר העבודות שלי הן עבודות על בד שחור .יש מסורת של ציור שמגיב

"הדבורים והציפורים" ,גלריה ג'ולי מ ,.יוני–יולי 1993

"ציורים חדשים" ,גלריה ג'ולי מ ,.יוני–יולי 1995

דומה? לגוף מאומן בטכניקה .אבל הציור הוא לא פעולה טכנית וגם לא ביטוי .זו

לבד לבן .למצע הריק .הלבן הוא האין צבע שמכתימים אותו .האין צבע של

פעולה מדויקת.

העבודות האלו הוא השחור .כמובן שההיגיון בפעולה כלפי מצע ריק שחור

התערוכה "הדבורים והציפורים" מורכבת מציורים שבהם נוף פסטורלי ונושא

הפעולה של הציור היא סוג של התענגות חושנית .עבורי ,האופי של התענוג

מיתולוגי מוחבאים על ידי רשת של סילואטות לבנות של דבורים וציפורים,

הזה הוא אורלי והציורים שלי הם במובן מסוים מלוקקים ,מפני שלמגע עם

העניין שלי הוא לא בדימוי .אני משתמשת בדימוי ,הדימוי מנחה את

שמכסות את משטח הציור .הנוף החבוי הוא הנוף של הפנטזיה על אודות

משטח הציור יש אופי של ליקוק .זה הנושא של הציורים האלו .אני מנסה

הציור .בתוך הפעולה יש דימוי ,אבל הציר הוא לא של דימוי .המטרה היא לא

טוומבלי( ,אבל עדיין ,אני פועלת כלפי השחור באופן שקשור לדרך שבה ציירים

האושר שבפסיביות ,בתוך שפע שאינו כרוך בעבודה ובמאמץ .השאיפה שלי

להפנים את החושניות של ציור הציורים בתוכן הארוטי פסטורלי שלהם.

יצירה של דימוי ,אבל המניע )בין המניעים( הוא הדימוי ≠ והוא ,הדימוי ,ניכר

אלו פועלים כלפי הלבן.

היא לצייר בתנאים של הפסטורלי ,לבטל את המאמץ של מעשה הציור ,לצייר
מתוך רפיון גמור ,באושר ,מחוץ להקשר של עבודה .אלא שאולי הדבורים

מעבר לתענוג ,נדמה לי שיש משהו נואש בציור ,יש משהו נואש בליקוק,
שהופך אותו לניסיון עקר ועקשני להפנים איזשהו אושר אבוד.

בציור.
הפעולה של ציור עבורי היא פעולה ללא מטרה וללא מאמץ .גופניות ללא

והציפורים מפריעות לאושר הזה ,והדבורים שעל הציורים מסמנות שכדי לתת

מטרה ,אבל קשורה במשמעת )לא טכנית( .הרמה הכי בסיסית של הפעולה

דבש צריך לעבוד.

הציורית .רמת האפס של הגוף ,רמת האפס של הציור .זה משהו מאוד דומה,
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שונה מההיגיון בפעולה כלפי המצע הלבן )כמו למשל אצל רפי לביא או

תמיד היתה דמות של פיה בעבודות שלי .הציור שלי הוא הרמה הכי
הכי מגומגמת של סיפורי פיות .בעניין זה ,יש מחשבה שלא מרפה ממני ,חשד
שתמיד מציק לי :שבכל חמור חבויה פיה.
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פיות וחמורים
אתי יעקובי ,גלריה נגא
לאה אביר

להתחיל בשחור
הקנבס הוא נקודת האפס של הציור ,הוא בו–זמנית ריק ומכיל את כל

כשם שהיא עובדת על רישום מדויק של הדימויים ועל קומפוזיציה

האפשרויות .הפעולה הראשונית של יעקובי היא כיסוי הבד בצבע שחור,

מוקפדת שלהם ,יעקובי טורחת על הסתרתם ,או יותר נכון ,מייצרת להם

באקט שמערער על לובנו הקונוונציונלי של מצע הציור ומייצר עבורו

קיום–רפאים מרצד ,נבלע ומבצבץ.

משטח פעולה עם מגבלות ואפשרויות אחרות ≠ מערכת חוקים חדשה.
"עיקר העבודות שלי הן עבודות על בד שחור" ,כותבת יעקובי בדף

הוקוס פוקוס ציור

המחולק בתערוכה" ,יש מסורת של ציור שמגיב לבד לבן .למצע הריק.

רישומי הסוסים לבן–על–שחור של יעקובי מעלים במחשבה את רישומי

הלבן הוא האין צבע שמכתימים אותו .האין צבע של העבודות האלו הוא

ההכנה של פיקאסו לג ר נ י ק ה  .ברישומים אלה ,פיקאסו מצייר את

השחור" .הצבע הלבן מקרין את כל הצבעים ,ומשיחת המכחול הצבעונית

הסוסים בקווים עבים ,חזקים וגיאומטריים ,שמציעים תנועה שהיא

שמונחת עליו היא כמו בחירה באחת מהאופציות שהוא מציע תוך ויתור

כמעט חריטה ושניתן לחוש בה את המאמץ לנטרל את הקו ככל

על האחרות .הצבע השחור ,לעומת זאת ,בולע את כל הצבעים )ובמובן

האפשר מהדימוי הנטורליסטי .בניגוד לכך ,נדמה שרישומיה הקלילים

זה הוא אולי "אין אור" ,יותר מאשר "אין צבע"( ומשאיר מצע שכל משיחה

והזורמים של יעקובי ,שרבוטים לבנים מהירים ואנרגטיים ,מראים את

עליו היא למעשה פעולה של חילוץ הצבע מתוכו .אולי בשל כך נראים

אפשרות היווצרותו של הדימוי מן הקו .הרישומים הופכים לקווי תנועה

הצורות והקווים של יעקובי כאילו הם נחלצים מתוך האפלה .האפקט

שממשיכים את הדימויים ,שהם לעולם לא צורות סגורות אלא חלק

התבליטי הזה ניכר במיוחד כאשר היא צובעת בשחור על שחור ,אז נוכח

ממערך הקווים המתעגלים .כך הדימויים מתהווים מתוך הקו ונפרמים

הצבע כחומר ) ,paintלהבדיל מ–.(color

לתוכו כל הזמן.

בשיחה איתה הסבירה אתי יעקובי שהשחור ,עבורה ,הוא מצע נכון
לציור .הוא מאפשר לה לצייר כמה שפחות בלי שיהיה חסר ,ומכוון אותה

הציור של דלקרואה ,אומרת יעקובי ,מעניין אותה כציור של שכבה
אחת ,ללא עקבות ,ומציורי הרוקוקו היא מאמצת את שיטת הציור

למסורת ציורית מסוימת ,של ציור באמצעות הוספה ובנייה ≠ כלומר,

המהירה ,בעלת המקצב האחד ,הפעולה האחת ,שאיננה מותירה מקום

ציור שבו החומר מותיר עקבות ,שמִתרגמות במהלך הצפייה לרגעים בזמן

לטעויות ,ומכריחה הקפדה על שלמות טכנית )לכן היא גם תמיד מקפידה

וההצטברות שלהן מקבלת רושם של התהוות.

לצייר באקריליק ולא בשמן( .חשוב לה ,ליעקובי ,לייצר את האפקט שהיא

משיחות המכחול הצבעוניות בציורים הללו הן תמיד אמביוולנטיות.
מצד אחד ,הן עוקבות אחר נוסחאות השפה הציורית של טבע דומם

מכנה "הוקוס פוקוס ציור" ,שנוצר כשהפעולה הציורית ,לאחר אינספור
1

חזרות ,מופיעה כווירטואוזיות נטולת מאמץ.

)בעיקר מורגשת בהן נראות סזאנית ,דרך הקצביות ,החסכנות והמודעות
לתפקידו הכפול והבו–זמני של הכתם כמסמן במלאכת הייצוג וכאלמנט
סכמתי בבניית פני השטח של הציור( ,ובמבט מרחוק הן גם מצליחות
לפעמים ליצור לעיני הצופה גופים בעלי נפח; אבל מצד שני ,בהעדר
אפשרות להצללה אשלייתית )שנוצרת מן ההנחה של כהה על בהיר( ,הן
מתפרקות מייד ל– patternsשל צבע ומקבלות ערכים של תנועה ומקצב.
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אתי יעקובי ,למעלה :ט ב ע ד ו מ ם ע ם פ י ה  ,2005 ,אקריליק על בד 100 x 100 ,ס"מ;
למטה :ט ב ע ד ו מ ם ע ם ח מ ו ר  ,2005 ,אקריליק על בד 100 x 100 ,ס"מ
;Eti Jacobi, Top: S t i l l L i f e a n d a F a i r y , 2005, acrylic on canvas, 100 x 100 cm
Bottom: Still Life and a D onke y, 2005, acrylic on canvas, 100 x 100 cm
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אתי יעקובי

אתי יעקובי

רושם של ציור
הרישומים של יעקובי ,כמו גם הציורים שלה ,משתמשים תמיד ובאופנים

מושגיות ומינימליסטיות את כתב ידם של אמני הזרמים האוטומטיסטיים
6

שונים בתקדימים מן ההיסטוריה של הציור )לאונרדו ,פרגונר ,בושה,

והשרבוטיים )דושאן ובויס ,פולוק וטוומבלי(" .הנושא ,אם נתעקש עליו,

דורה ,מאנה ,דלקרואה ועוד( ובדימויים מעולם האיור והאנימציה.

בציורים של אתי יעקובי ,הוא הציור.

"בעולם של וולט דיסני יש חדוות חיים" ,אומרת יעקובי 2,ומכוונת
אל הפעולה של ההנפשה ) .(animationמעניינים אותה גם הנושאים

מכאן לכאן

שבהם האנימציה מטפלת ≠ התחלפויות והתחפשויות )מולאן( ,נעורים

הדינמיות של הציור של יעקובי לא מסתכמת במשיחות המכחול

והתבגרות )פיטר פן ,במבי( .היא אומרת ,באותה הנשימה ,שלוולט דיסני

המהירות ,ברישום התזזיתי ,אלא ממשיכה במרחב המהותי כל כך

יש יד רנסאנסית ושבציורי ב מ ב י ניתן למצוא קומפוזיציות פוסאניות

לפעולתה של העבודה ,זה שבינה לבין הצופה .בשיחה בינינו מציינת
7

של בניית נוף .אולם אין כאן שימוש בלתי מבחין ,וגם לא ניתן למצות

יעקובי את הדימוי האנמורפי ואת איור–החידה היומי לילדים בעיתון,

את משמעות השימוש בדימויים המעורבים הללו בדיון פוסטמודרניסטי

"איפה הילד" ,כדוגמאות לדימוי שצריך לחפש אחריו במבט ואף להפוך

שעוסק בשבירת ההיררכיות בין ה"גבוה" ל"נמוך" .לדימויים שמשמשים

את הציור כדי למצוא אותו.

נקודת מוצא לציור של יעקובי יש תנאים ותכונות משותפים ,שמאפשרים
ומפרים את התקיימותו של הציור שלה.

הצופה בעבודות של יעקובי )ברישומים כמו בציורי האקריליק(
מתרחק ומתקרב ,נע ימינה ושמאלה ,קדימה ואחור ,בתנועה מכאן לכאן.

העבודות מתחילות מצפייה שלה ברפרודוקציה דו–ממדית ,לעולם

מהיכן להיכן? ≠ לא ממש משנה .התנועה היא הגורם הקריטי ,היא

לא באובייקט ,אולי מפני שהוא סופי מדי והעבודה שהוא מאפשר עיקרה

מתקיימת כל הזמן ,והיא שמאפשרת את הפנטזיה והחופש הטמונים

תרגום" .אני לא מתעניינת בדברים שהם לא ציור" ,היא אומרת לי" ,אני

במעשה הציורי .התנועה כל כך מוטמעת בעבודתה של יעקובי ,עד שהיא

מתעניינת בבעיות של ציור ,ולא בנושא של הציור" .הבחירה לעבוד מול

גולשת בבטחון גם למרחבי המחשבה ≠ בין דימוי לכותרת ,בין דלקרואה

רפרודוקציה של ציור עם תוכן )כלומר ,עם נושא ≠ שיכול להיות היסטורי,

לדיסני ,בין חמור לפיה.
בהקשר זה ,הפליפּ מתגלה לא רק כעוד אחד מקסמי הלואו–טק של

אלגורי או פסיכולוגי ≠ מסוג הנושאים שגם וולט דיסני וגם הציור

יעקובי )כמו ספרוני האנימציה–בדפדוף שליוו את התערוכה "ברינה

המסורתי עוסקים בהם( ,היא חשה ,מאפשרת לה לרוקן את הציור שלה
מתוכֶן.

יקצורו" ב– ,2001בגלריה ג'ולי מ ,(.אלא כטכניקה שהתנועה הפיזית היא

פעולות ההסתרה והשיבוש שיעקובי מבצעת בדימויים שאותם היא

מהותה ,ההמחשה הקונקרטית ביותר לתנועה מכאן לכאן .בטכניקה זו,

בוחרת הן חצופות ,כשהן בגדר רעיון; בחומר ,מול הציורים ,הן מתגלות

יעקובי הופכת שניים מהרישומים הצבעוניים לשקפים ,מניחה אותם

כנובעות מתשוקה גדולה ומההיגיון הפנימי הפרטי של הציור שלה 3.על

האחד מעל לשני ומעליהם משטח אופטי שקוף ,שמייצר עם הצפייה

אף שהיא "מעלימה את הדימוי לתוך המרכיבים של הציור" ,כפי שהיא

אפקט שבו התמונות מתחלפות זו בזו בהתאם למיקום הצופה ,שבונה

מכנה זאת ,הדימוי דרוש לה ,היא אומרת" ,כדי להשאיר רושם של ציור".

בדמיונו נרטיב שמחבר ביניהן )התמונות עצמן לא מייצגות רגעים עוקבים

הציור של יעקובי ,אם כך ,הוא בשום אופן לא ציור מסֶדר שני והפעולות

בזמן( .הטכניקה הזו מייצרת עבודה שיש בה דימוי ויזואלי לחלוטין ,אבל

שלה אינן מחוות או ציטוטים .מרדכי עומר התייחס לפעולה של יעקובי
כ"ריגול" ,במה שהוא מכנה ה"מחוזות ה'מופלאים' של תולדות האמנות".

לרפרודוקציה .מספיקה תזוזה קלה של הגוף כדי שהדימוי יתחלף ,וברגעי

בדיוק משום שציוריה של יעקובי אינם מפארים את תכניו של הדימוי

החילוף המשטח השקוף מייצר אפקט של לובן מסנוור ומטשטש .נדמה

ה"מאייסטרי" וגם אינם עסוקים בהתרסה כנגדם ,מתאפשר להם לרגל

שההברקה הזו ,שמתחזה לאור ,חוזרת ושבה באופן הופכי ומשלים אל

אחר הטקטיקות הציוריות המאפיינות את אותו ציור בארוקי–רוקוקואי

הבדים האטומים ,שצבועים בשחור.

ולשכתב אותן בכתב היד הפרטי שלה 5.עומר כותב" :ציורה מתעצם
) 17בנובמבר ≠  24בדצמבר (2005

המנייריסטי ,שאליו היא פונה כנקודת מוצא ,לבין היותה מושרשת
בציור החדש של סוף המאה העשרים ,הכולל לצד לקחן של תנועות
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1

יש בה גם תנועה שאי אפשר ללכוד; את הדימוי הזה אי אפשר להפוך
4

מהמתח שנוצר מן המרוץ ,מן ה'הלוך ושוב' בין חיבתה לציור המסורתי–

אתי יעקובי ,ה ס ו ל ט ן ו ב ת ה ס ו ל ט ן  30 x 40 ,2005 ,ס"מ
Eti Jacobi, Sultan and hi s D aug hter, 2005, 30 x 40 cm

גרסה מוקדמת של הטקסט התפרסמה בט י י ם א א ו ט .

2
3

"הנוף החבוי הוא הנוף של הפנטזיה על האושר שבפסיביות ,בתוך שפע שאינו
כרוך בעבודה ובמאמץ .השאיפה שלי היא לצייר בתנאים של הפסטורלי ,לבטא
את המאמץ של מעשה הציור ,לצייר מתוך רפיון גמור ,באושר ,מחוץ להקשר של
עבודה" ,אומרת יעקובי בראיון לנורית רינגלר ,ד ב ר  ,ספטמבר  ,1995עמ' .34
בטקסטים רבים של יעקובי ועליה ,הושוותה הפעולה הציורית לפעולה
הספורטיבית .תמר גטר התייחסה במאמרה לדוגמה שנתנה יעקובי ,שהשוותה
בין הציור לקליעה לסל" :מה יש בקליעה לסל? יכולת ,ידע ,אימון ,איווי ,כוננות,
כיוון ,דיוק ] [...קליעה לסל היא רגע של מיצוי המשחק ,רגע של הכלת כולו[...] ,
הרגע שבו המשחק מתמלא ומתרוקן בבת אחת ] [...הרגע היחיד במשחק שבו
סיפוק ורעב מתאזנים ,נעשים שקולים .אבל רק להרף עין" .תמר גטר" ,קליעה
בול" ,ס ט ו ד י ו  ,145אוגוסט  ,2003עמ'  .46≠47מכאן ועד לעיסוק באירוטי ,המרחק
הוא קצר .ר' טקסט התערוכה "ציורים חדשים" מ– 1995בגיליון זה ,וכן אלן גינתון,
"הציור שלה :היסטוריה דרדסית של האמנות" ,בתוך :א ת י י ע ק ו ב י  ,ה ע ו ל ם
ה מ ו פ ל א  :3צ י ו ר י ם  ,1 9 9 6 ≠ 1 9 9 7מוזיאון תל אביב לאמנות ,1997 ,עמ' .6
נורית רינגלר ,שם.
באחד הרישומים הצבעוניים של יעקובי ,מופיע דימוי של אישה המסיטה וילון
ומגלה מיטה שבה שוכב גבר ≠ דימוי שמאזכר את אופן הייצוג בציור של סיפור
אמור ופסיכה ,אחד מפרקי ח מ ו ר ה ז ה ב של אפוליאוס .ניתן אולי לשאול לרגע

4
5

6
7

את הסיפור הזה כדי לתאר את עבודתה של יעקובי ,שבה פוגש יופיה המופלא
אך הבלתי–מועיל של פסיכה )אשר "כל לשון דלה היתה מלתארו" ,אבל למעשה
הכול הביטו בה "כאילו היתה אנדרטה מעשה ידי–אמן"( בתעוזה החצופה של
אמור )"הנער המכונף והאמיץ ] [...מבצע מעשי–קונדס חמורים ביותר ,בלי כל
עונש ] [...מסוגל מטבעו לכל דבר חצוף"( .הציטוטים מתוך :לוקיוס אפוליאוס,
ח מ ו ר ה ז ה ב  ,תרגום :אריה חורשי ,תל–אביב ,2001 ,עמ' .74≠76
מרדכי עומר" ,פתח דבר" ,א ת י י ע ק ו ב י  ,ה ע ו ל ם ה מ ו פ ל א  ,3עמ' .4
מחקרים שונים מן השנים האחרונות זיהו את ייחודו של הציור הבארוקי דרך
האופנים שבהם פועלת הטכניקה הציורית ביחס לצופה .ר' למשל מחקרם של
אלפרס ובקסנדל העוסק בציורי הקיר של טייפולוSvetlana Alpers and Michael :
Baxandall, Tiepolo and the Pic tor ial Intelligence, New Haven and
London, 1994.
מרדכי עומר ,ר' הערה .4
טקטיקה ציורית פופולרית במאות ה– 16וה– ,17בעידן הפוסט–רנסנסי ,שעיקרה
עיוות פרספקטיבי של חפץ מצויר ,כך שנדרשת זווית צפייה ספציפית וחריגה
על מנת לקלוט את הדימוי באופן קוהרנטי .דוגמה מובהקת לאנמורפוזיס ניתן
למצוא בגולגולת שבחלקו התחתון של הציור של הולביין ,ה ש ג ר י ר י ם ).(1533
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רועי רוזן

התערוכה "ציונה והתאומים" נפתחה בגלריה רוזנפלד עם צאת ספרו

צורניות מאחדות ,אך בכולן מופיעות יחד אימה ומאניה ,מורבידיות

בכל פעם מחדש .הסגנון מתקיים בשביל העבודה המסוימת .במובן

החדש של רועי רוזן ,צ י ו נ ה  ,TMהמבוסס כביכול על סיפור קומיקס

עם צבעוניות חזקה ועשירה ≠  Psycho Jewנראה כמו קינג–קונג לפני

זה ,השוני שלי מהקומיקס הוא כמו השוני שלי מקופפרמן ≠ אני

באותו השם ,שבמרכזו גיבורת–על בעיר תל–חורף" .בעניין הסבל הם

שמיירטים אותו מהמגדל; בד י ר ה ל ה ש כ י ר יש ארונות קבורה; ובמרתף

יכול מאוד להעריך אותו ,אבל לא יכול לראות את עצמי עובד

איקונות ,ציורי קדושים מתים.

בצורה סדורה כזאת בסטודיו .גרהרד ריכטר מדבר על מלאכת

לא טעו אף פעם  /רבי האמנים :כה היטב הבינו  /את מקומו האנושי

ציונה והתאומים ,ציונה TM
יהושע סימון בשיחה עם רועי רוזן
על התערוכה והספר

 /איך הוא נוטל את מקומו  /בעוד מישהו אוכל  /פותח חלון או סתם

היומיום של הציור .ברור שאני בעד ≠ אבל למרות שאני נתפס

מתהלך" ,כך נפתח השיר ") "Musée des beaux artsתרגום מילולי :בתיה

כאדם יצרני מעולם לא חוויתי שגרה כזאת.

גור( ,של ו.ה .אודן .השיר ,שנכתב ביחס לציור של פיטר ברויגל האב
נ פ י ל ת א י ק ר ו ס ) (1558שתלוי במוזיאון האמנויות היפות בבריסל,

בתערוכה הנוכחית נראה שמשתלב בציור שלך הממד האיוּרי

מאידך ,אבל יותר מכול ,היא הצבה של חפצים על קיר ≠ וזה חריג

חובר בספטמבר  ≠ 1938כשבספרד מלחמת אזרחים ורגע לפני חתימת

ביתר שאת ≠ אם זה בלוגו ואם בדיסקיות עיני המנגה .האם זה

בעבודה שלך.

הסכם מינכן שנתן לגרמניה הנאצית את שטחי חבל הסוּדטים ,ופורסם

מעיד על הזדהות עם אופן היצירה של הקומיקס?

באביב  ,1939כשהנאצים כבר פלשו לצ'כוסלובקיה והרפובליקה הספרדית
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י.ס.

ר.ר.

ר.ר.

ברמה של החומרים שאני ניזון מהם ,הקומיקס הוא רק מקור אחד.

זה נכון שיש משהו חפצי בהיותם של הדיסקים דיסקים ,בכך שהם
תלויים בריחוף מעל המלבן .אבל כשאתה שואל את עצמך מה

נכנעה לפרנקו .העבודות של רוזן שומרות תמיד על הנוכחות של

אני ניזון ממקס ומוריץ ,היינריך הופמן ) (Hoﬀmannשחיבר את

החפץ הזה ,הטענה שלי עדיין תהיה "עיניים מתוך סרט מצויר" ≠

אותה מציאות חיצונית של סבל או עוולה .בתערוכה בגלריה רוזנפלד

י ה ו ש ע ה פ ר ו ע  ,טנייאל ) (Tennielשאייר את ע ל י ז ה ב א ר ץ

כלומר ,פארודיה על החפציוּת .העולם שלי נמנע בצורה מאוד

העבודות מסתכלות עליך מכל הקירות .כל אחת משלוש הקומות היתה

ה פ ל א ו ת  ,יוזף לאדה ) ,(Ladeשיצר את דמותו המאוירת של

עקבית מהחפצי.

יכולה להיות תערוכה בפני עצמה או מיצב עצמאי .שלושת החללים גם

שווייק ,קרייזי קאט ) (Krazy Katוינזור מקיי ) ,(McCayהסרטים

י.ס.

עד היום ,התערוכות שלך הציגו מסגרת מהודקת של סדרות ≠

מתחברים וגם עומדים בפני עצמם :בקומת המרתף תצוגה דמוית מרתף–

של האנה–ברברה ) ,(Hanna–Barberaמאנגה ) (Mangaואיורים

"בעלי מקצוע"" ,ציורי מרטירים""' ,חייה ומות כאווה בראון",

כנסייה של דיוקנות עצמיים של רוזן בדמות מרטיר–שוקולד וקדוש–עוגה

של ספרים ישראליים כמו ד י ר ה ל ה ש כ י ר ≠ ציור פופולרי

עבודותיה של ז'וסטין פראנק ,הספרים ל ו ס י ופ נ י ם מ ש ו נ ו ת .

על רקע זהב; בקומת הרחוב שלט בחלון הראווה ,של רוזן כקציפת שוקולד

מרגש אותי .אנחנו מכוּננים על ידי כמות מאוד גדולה של חומר.

עם הוצאת הספר

מחייכת ,ובפנים הצבה של זוגות עיניים צבעוניות מדיסקיות עגולות

האמנות שלי משקפת את הריבוי הזה .לסבתא שלי היה קיוסק

מהספר ,לא?

על רקע קיר כחול לילי ≠ ח ב ר י ם ב ל י ל ה ; בקומה העליונה סדרה

בתל–אביב ,שבו היא מכרה קומיקס .אהבתי את אגדות האחים

ר.ר.

צ י ו נ ה TM

היינו אמורים לראות ציורים

העיקרון הזה נשבר כאן .התערוכה הנוכחית היא לא "פרויקט",

של דיפטיכונים ≠ בכל אחד מהם לוח אחד מופשט והאחר מעתיק את

גרים ,ומקס ומוריץ ,וגם קופיקו ,וגם את חוברות הקומיקס עם

והקשר שלה לרומן

המופשט כמצע ,שעליו מופיע דימוי ≠ דמותו של  ,Psycho Jewוכיתוב,

איש הגומי ,חמשת המופלאים ,באטמן וסופרמן .אני מאוד כרוך

בסדרות שלי יש ממד של מאניה ≠ אלה סדרות שמושתתות

כמו נ א ה ה מ ט ב ח  ,או ה ר צ ח ש ל ר ו ע י ר ו ז ן  .בצ י ו ר ע ם א ר ב ע

אחרי הקומיקס ,אבל הפעולה היא לא בהכרח של השפעה או

על עיקרון יצירתי שיכול לייצר אינסוף דימויים ,כי יש אינסוף

צ י ו נ ה TM

הוא ממשי אך לא מתחייב.

כ ו ת ר ו ת מופיעים לוגואים של גיבורת העל ציונה ,כתמי צלב קרס,

הזדהות .האופן הקלאסי שבו עובד אמן קומיקס הוא חיפוש אחרי

מרטירים ,אינסוף מקצועות ,ופראנק חיה מספיק שנים כדי

וההלוויה של רועי רוזן כפי שהוא רואה אותה מתחת לאדמה .צעצועים

שפה איורית ,שמרגע שהוא מנסח אותה לעצמו הוא מפעיל

שיידרשו חיי יצירה שלמים על מנת ליצור את כמות העבודות

מורקמיים ומ ס ע ה ע י ן של בטאיי מלווים פרדוקסים של עקרונות

אותה .למעט אמני קומיקס סופר–גדולים כמו קראמב ) (Crumbאו

שכביכול יצרה .החריגוּת של התערוכה הנוכחית נובעת מעצם זה

פורמליסטיים .העבודות משוחררות מעיגון סדרתי מקיף ,או הגבלות

כריס ווייר ) ,(Wareשאצלם העושר והפתולוגיות חורגים מפעולה

שאין לה את המנוע המאני של הסדרה שיכולה להגיע לאינסוף.

רועי רוזן ,לוגו לרועי מצופה ,2006 ,אקריליק על עץ ,ג'  180ס"מ
Roee Rosen, L ogo for Frosted Roee, 2006, acrylic on wood, h. 180 cm
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ציונה והתאומים

י.ס.

העבודה ח ב ר י ם ב ל י ל ה נוטה אל האיוּרי מחד ולמופשט

נורמטיבית של קומיקס .העיקרון הזה ,של ניסוח סגנון ואז שימוש

עוד פן שעולה על הדעת כשחושבים על "פרויקט" הוא

בו ,שמתקיים גם אצל אמן כמו ארט שפיגלמן ) ,(Spiegelmanלא

התחושה של משהו סגור ומנומק .אני לא אוהב מיסטיפיקציה.

כל כך מעניין אותי אישית כאמן .אני רוצה להמציא או לספח את

אני יכול לאהוב אמנות שמייצרת מצג של גמגום ,אי ודאות וחוסר

עצמי ולהרחיב את האופן שבו אני תופס את הפעולה של הסגנון,

פשר ,אבל אני מציג את עצמי באופן נהיר ,מחושב ,עם מנוף
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מעבר לשאלות פורמליסטיות על מהות הציור ,העבודה שלך

שאני מאייש היא עמדה דיאלקטית ≠ כלומר ,אם הייתי בשדה

) (Schwabskyו י ט מ י ן  :Pה– Pהוא לא רק  Paintingבעיני אלא גם

מציגה פרוורטיות כאותנטיות.

שבו היתה הרבה אמנות ביקורתית ופוליטית ,אני מאמין שהייתי

פוזיטיביות .ציור שמסתכל על עצמו ואוהב את עצמו ,ציור שלא

בקריירה שהיא קריאת תיגר על אגוצנטריות ונרקיסיזם על ידי

מדבר בשבחן של תשוקה נהנתנית ובריחה מהמציאות .התחושה

חש צורך להצדיק את היותו .זה ציור שאוהב את השוּק והשוּק

של ההלוויה למעלה ,עם שתי העיניים ,הוליד את הקומה

אפרטים של זהות בדויה או התעלקות על זהות קיימת ,אין נטישה

שלי היא שהפוליטי מודחק וזוכה לזלזול .גם כשאני מדבר על

אוהב אותו ≠ והשוּק אוהב שכשהוא רוצה הרבה ,הציור יבוא

האמצעית .לקח לעיניים הרבה זמן להתייבש ,כי זה צבע שמן.

של האני אלא עיסוק בו .הנרקיסיזם שבציור שלי הציג דיוקן

ציור אני מרגיש שאני מאייש דעת מיעוט וחלק מזה קשור לתבנית

הרבה .זו אחת הסיבות שבעשור האחרון יש פריחה של הגישה

זה היה כל כך יפה כ"מופשט" ,ומזה בעצם נולד הציור ח ב ר י ם

עצמי כנגד עצמו ,כלומר כזה שמהפך את הציפיות שלנו מעיסוק

הדיאלקטית .בהכללה ,יש שתי גישות עקרוניות שונות לציור.

הפוזיטיביסטית בציור .יש ממד של העצמה בעמדה הזאת ≠ אני

בלילה.

בדיוקן עצמי ≠ כמו למשל דיוקן עצמי שלי בן שנתיים עם שפם

יש את הגישה שרואה בציור מדיום מינורי ואנכרוניסטי עם

לא יכול לדבר בגנותה ,רק לומר שאני לא שם .באופן אירוני,

הדיפטיכונים המופשטים בקומה העליונה מציגים עמדות דומות.

של היטלר .גם דיוקן עצמי של ז'וסטין פראנק הוא פורטרט עצמי

ספק עצמי מאוד חזק לאורך המאה העשרים .מתוך המינוריות

הקפדתי לצייר כל עוד הציור היה בעייתי .חשוב לי גם לומר

המופשט מופיע בפעם השנייה כהעתק ,ונהפך לרקע לדימוי.

שלי .דיוקן עצמי כמו עוגה מצופה בקרם ≠ מסיכה .אני מנציח

והסובייקטיביות האלו צומח כוח גדול .בחיפזון ,ניתן להזכיר

אם קודם מתחתי השוואה בין קומיקס וקופפרמן ברמת המחשבה

את עצמי כדבר בעל ערך שימוש נמוך ,דבר מאכל או דבר שנפלט

דוגמאות מהציור הדאדאיסטי והסוריאליסטי ,מגריט של "ציורי

על סגנון ,הייתי אומר שהמתח שבבחירה ביניהם מופיע בעבודה

קונצפטואלי שבו נשקל ההקשר ההיסטורי .אבל גם זה סוג של

י.ס.

פיקציה .למרות שאני נראה מחושב ולועג לפיברוק הספונטניות
האקספרסיבי ,יש אי–ידיעה וכוח–מניע פורמלי גם אצלי :הציור

י.ס.
ר.ר.

מהגוף.

הפרה" ופיקאביה ,איב קליין ,ג'ספר ג'ונס ,זיגמר פולקה ,מיכל

שלי כעמדות נבדלות מהותית ≠ יש אנרגיה של קומיקס אבל

י.ס.

אתה תמיד התעקשת על ציור.

נאמן וכו' .מתוך הספק ובזכות הביקורתיות ,יש לדעתי לציור כזה

הצעה של עצמי כאמן מופשט .אם תפיסת המופשט אצלי

ר.ר.

 12שנות הוראה כבר מאחורי ,והסחורה שהיתה לי להציע

מקום פריווילגי וחיוני .הסוג השני הוא עמדת ציור פוזיטיבית ,כמו

לתלמידים תמיד היתה עמדה פולמית ,ביקורתית .כמורה ,העמדה

זו שמובעת בתערוכות ענק ובספרים כמו זה של בארי שוובסקי

גרוטסקית ,אז תפיסת האיור גם היא גרוטסקית.

54

ר.ר.
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רועי רוזן ,מימין :ח ב ר י ם ב ל י ל ה  ,2006 ,טכניקה מעורבת 240 x600 ,ס"מ;
משמאל :ד י ו ק ן ע צ מ י מ צ ו פ ה מ ס '  ) 2י ד ו ע ג ם כ " ק ד ו ש ש ו ק ו ל ד " ( ,
 ,2006שמן ועלי זהב על עץ 70 x 50 ,ס"מ
;Roee Rosen, Right: Fr iend s at Nig ht, 2006, mixed media, 240 x600 cm
Left: Frosted S elf Por trait # 2 (aka S aint Chocolate), 2006, oil
and goldleaf on wood, 70 x 50 cm
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שהעמדה הדיאלקטית כרוכה במעין קרע עם עצמי ,כי יש דגש על
אידיוסינקרטיות בעבודה שלי ,יש דברים מוזרים בפסיכופתולוגיה

י.ס.

שלי והפן הזה לא זר לי בשום אופן .אבל יחד עם זאת ,אצל ציירים
פופולריים כמו ניאו ראוש ) (Rauchודניאל ריכטר ) (Richterנוצרת

י.ס.

תחושה של חיוניות של הסצינה.

ההתנתקות ,אבל הכתיבה נבעה מתוך התחושה של רוח העוועים

דיברתי איתך על ההסתכלות שלי על התערוכה דרך השיר של

שמובילה להתנהלות מונולוגית ,וזו מוצאת ביטוי בלשון.

אודן .איך אתה רואה את הציור שלך בהקשר זה?
ר.ר.

י.ס.

השיר של אודן שהזכרת מדבר על זה שיצירת מופת תמיד תנכיח

עמוק .עמדה הירואית וצנועה ברמה המטפיזית.
י.ס.

בספר מופיע הפלינדרום הארוך בעברית ≠ מה עניין כושר רטורי

בפרויקט של ז'וסטין פראנק הפקת שלושה צילומים; יצרת שני
צילומים גדולים של ג ב ר י ם ב ת ר ב ו ת י ש ר א ל  ,שהוצגו

כזה לספר קליל?

במוזיאון חיפה ואחד מהם השתתף בתערוכה "העברים החדשים"

אחד הדברים שמשותפים לספר כספר ולפלינדרום כפלינדרום

בברלין; יצרת לאחרונה עבודת וידיאו ,ש ת י נ ש י ם ו ג ב ר ,
שהוצגה במוזיאון הרצליה ומשתתפת בתחרות של פסטיבל
אוברהאוזן ) ;(Oberhausenעכשיו נפתחה התערוכה ויצא לאור

חגיגה של הלא–פתור ,הפנטזמגורי שלא ברור איפה הוא ממוקם.

את המקום של עוולה ,אבל אצל מאטיס ,שצייר בזמן מלחמת

אני מוצא בהם עניין כעמדת יחיד .כמודל של בון טון זה מרתיע

העולם השנייה ,לא רואים את אושוויץ ,לא משנה איך תהפוך

הוא סוג של חוקיות שמכריזה על עצמה .הכישלון של הפלינדרום

אותי .לצד סוג הציור הזה יש כיוון פחות מעניין ,שגם הוא נמצא

את זה .יצירת אמנות ,מעצם הגדרתה ,היא נרקיסיסטית .בעולם

הוא בכישלון שלו להתאים לספר .הוא סוג של חריגה ≠ הוא

בעלייה ,וזה מה שמכונה בהכללה "הפיגורטיביות החדשה" בציור

שבו אתה יכול להתערב ולמנוע עוולה ,שיש בו "מחסום ווטש",

האנטי–תזה לספר .מצד שני ,אני חושב שִ ירית ולכן אסתטיציסטית.

ספר הקומיקס; ואתה עובד גם על עבודת וידיאו חדשה ≠

הישראלי .מעבר לדברי ההלל שמורעפים על הציור הזה ,כל מה

אתה בוחר להעביר את הזמן בציור .השאלה היא מה הגישה

אם יש משפט שלא יפה בעיני ,לעולם לא אחוש נוח איתו.

ו י ד י י ם  .מה פשר הגיוון במדיה?

שאני רואה הוא ציור ניאו–קונסרבטיבי .זה כמו שרל'ה שרון שרה

של האמנות כלפי הנרקיסיזם שלה עצמה ≠ הכאה על חטא?

ובמובן זה ,הפלינדרום מהדהד את הספר .אחד הדברים שריגשו

סביב מדורה ≠ געגוע למשהו שלא היה .מה שכן היה בהיסטוריה

התענגות? גישור אקטיביסטי? אמביוולנטיות? אני חווה את ערך

אותי בקריאה של ה ח י י ם  :ה ו ר א ו ת ש י מ ו ש של ז'ורז' פרק

פיו וביקש שיעבירו לו את המלח .כששאלו אותו למה לא דיבר עד

של הציור הוא שבכל מקום שהיה ציור פיגורטיבי בעל טענה

העשייה האמנותית שלי מתוך פקפוק ,דקה אחר דקה; אני יכול

הוא שהאסתטיציזם הסוליפסיסטי הכביכול–צרוף הזה מתבסס

אז ,הוא ענה" ,כי לא היה לי מה להגיד".

ממשית היה לו ממד של רדיקליות )במובן זה ,שהשינוי בהצעה

להגיד על עצמי הרבה דברים רעים ,אני באמת מוטרד מהשאלה

על הממשות של המאה העשרים ≠ הממשות של הדמויות ,של

האסתטית כרוך בשינוי תפיסת הממשות ומקומו של האדם

הזאת .אם האמנות שלי משקפת את אי הנוחות שלי ≠ מורבידיות,

האירועים הפוליטיים ,של החפצים .יש בזה מטען רגשי מאוד

בעולם ,מג'וטו דרך קראוואג'יו ועד האקספרסיוניסטים והפופ

פחד מהאין ≠ אז אני באמת מרוצה מכך .החוויה היא תמיד

במאה העשרים ,אם להזכיר כמה דוגמאות(.

קרועה :חוויה של כישלון מתמיד ואמונה מתמדת שניתן ליצור

האמנות הישראלית מקבלת היום מקום בסצינה העולמית,

משהו שיש לו רלוונטיות לעולם.

ר.ר.

ר.ר.

זה כמו הבדיחה על הילד ששתק ולא דיבר אף פעם ,עד שפתח את

) 6באפריל ≠  27במאי(

וישראלים משתתפים בתוכניות לימודי ההמשך היוקרתיות
בעולם :תמי בן תור מציגה בגלריה  LFLבניו–יורק; גיא בן–נר
עם מלגת  DAADבברלין ,אבנר בן–גל בתערוכה על מצב הציור
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י.ס.

קונקרטי.

העכשווי שאצר בונאמי ) (Bonamiותערוכת יחיד במוזיאון
לאמנות מודרנית בבזל ,קרן ציטר פותחת תערוכת יחיד ב–KW

ר.ר.

ר.ר.

נכון .בצפון העיר תל–חורף נמצאת שכונת נווה רקיקים ,ובדרום

בברלין .על פניו ,רגע אופטימי לאמנים ישראלים עכשוויים.

מחנות ריכוז .בקומיקס הזיקה בין פנטזיה למציאות לא מוסווית.

אני שמח על ההצלחה של גיא בן–נר ,שהוא אמן שאני מעריך וגם

ברור לכל מי שקורא את ב א ט מ ן שגות'אם זו ניו–יורק .הקומיקס

כתבתי עליו בס ט ו ד י ו ]מס'  ,[161אבל אני לא בטוח שהיא מקבלת

יכול לתת ביטוי ישיר לסוגים מסוימים של פנטזיות או מאוויים

ביטוי בשדה הישראלי .אם כבר ,אני רואה יותר דברים ששונים

מאוד מאוד אלמנטריים .הוא ריאליסטי באופן שמדע בדיוני הוא

ממנו מאשר דומים לו .אני רואה יותר אנשים שגונחים מהתפעלות

לא .העיבוד הקולנועי לגיבורי העל הוא ז'אנר שקנה לעצמו מקום

אל מול הפטישיזם המעורפל והריאקציונרי של מיכל רובנר מאשר

מועצם בקולנוע האמריקני .אם המערבון שלט בשנות הארבעים–

מול בן–נר.

חמישים ,אז משנות השמונים ועד שנות האלפיים יש הופעה
מוגברת של עיבודים כאלה.

בחמש עד שבע השנים האחרונות ,אני לא יכול להפריד בין
הארץ לשאר העולם :יש חגיגה אפירמטיבית של ציור ריאקציונרי,

י.ס.

מסחרי ,ניאו–שמרני ,והמקור של זה הוא כמובן במציאות
העולמית .במובן מסוים ,אמנים פרוגרסיביים כמו לוק טוימנס
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הספר צ י ו נ ה  TMמבוסס על קומיקס עתידני ,אבל הוא מאוד

הסיפור אולי עתידני ,אבל הוא לא מתרחש בלשון עתיד ,הוא
בהווה.

ר.ר.

הוא בלשון הווה ובמובנים מסוימים אפילו בלשון עבר .יש מבט

) (Tuymansואולאפור אליאסון ) ,(Eliasonשכיכול מציגים עמדה

היסטורי לשוני ≠ כמו שגורדי השחקים של תל–אביב מוגבהים

ספקנית ,נותנים קארט–בלאנש לריאקציונריות )משום שאין צורך

והיא עוברת איזו ניו–יורקיזציה או גות'אמיזציה ,כך נוספים

במאמץ כדי להמיר "ספק" כאן לעמימות ולמופשטות רעיונית

מבצעים וצירופים למצאי הלירי הקומבינטורי של המחשב הצה"לי

נטולת מושא ביקורת ברור( ,ואז גם לאמירת כן גדול לפנקס

שמעניק שמות פסטורליים למבצעי ההרג והטרור הצבאיים.

ההמחאות .זה לא שאני נגד כלכלת שוק ,אבל קשה לי לחוות

המדיניות האוטונומית של תל–חורף הקדימה את תוכנית

סטודיו  / 165יוני–יולי 2006
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בתור התחלה ,מה שאפשר לומר על אופיר דור הוא שמסתובבים ציירים

מדובר בעולם דימויים שטוח של רוק ,שזה מעניין ,סטריאוטיפי )תיאור

בעיר; אני מדגיש עיר ,כי יחסית אין  feelאורבני בציור בישראל .בישראל

הנשים וטיפוסי השוליים( .גם כשדור מצייר את עצמו ,זה מנקודת מבט לא

זה תמיד ציור שהוא יותר גנרי ,יותר פונה כלפי העולם )לדוגמה ,בהזמנת

מועדפת מבחינת הסגנון או הדינמיקה בין הדמויות .כמו אנשים בתמונת

האינטרנט לתערוכה האחרונה של בן בן רון היה ציור מדהים ,שהיה בו פס

מחזור :כאן היו חמישה אנשים ,ואני ביניהם; יכול להיות שהוא נמצא

של משיכות עבות בהירות ,כמו מים שנופלים לביוב; ציור עבה(.

שם ,בין הגברים שמציצים ,או שהוא מי שרואה את התמונה כולה .הציור

הציור של אופיר דור מזכיר ציור אירופי משנות הארבעים ,אבל יש לו
צד מאוד חזק של שנות השמונים .מבחינת הנושא ,זה ציור שמושתת על

המקום .זו עמדה מעניינת בציור העכשווי כאן ,שהוא או אישי או פוליטי.

טמפרמנט של רישום .הוא גדל בג'סטה גדולה לתוך השפרצה ,אבל עדיין

אבל גם המעמד הפסיכולוגי הוא עניין מוכר ,כי זה ציור שראינו בקטלוגים

מכיל משהו יחסית מינורי ,כמעט קריקטורה )כמו עבודה מוגדלת של שי

משנות השמונים .אפשר להעריך אולי את ההתעלמות המוחלטת שלו

צורים ≠ ואגב ,הם למדו ביחד בתלמה ילין ומשם עברו שניהם לבצלאל(.

מהרעיון של החדש או מההשפעה התרבותית בעקבות שנות השמונים ,אבל

הציורים בתערוכה היו עבודה מקצועית; ציור די יציב מבחינה מעשית
ומבחינה פורמלית ,לגמרי לא ציור חברתי .ציור שמייצר רגישות ופגיעות,
אבל בתוך מקום יציב של גבר .פעם היו גברים רגישים והיום אין גברים

יפה בתערוכות בג'ולי מ .ובתערוכת הגמר של התואר השני בבצלאל זה

רגישים ,היום הם הטרו )יגאל נזרי ,גיא בן–נר ואוהד מרומי ,למשל ,מבטאים

שהוא שִ חזר מודל של אמנות ביחס לטבע ,כמו עירוני שלא יודע כלום על

רגישות א–מינית כמעט; הם גברים שיודעים לתפור ולעשות דברים של

מה שנקרא טבע .ועכשיו הוא עושה את זה ביחס לעיר .בשני המקרים יש

נשים; זו גבריות סמויה( .בציור של דור יש פעולה שהיא מאוד גברית ,מאוד

התעלמות ממקום תרבותי או מודעות אליו ושניהם מייצרים דז'ה–וו .אז

חזקה ,אבל אין פני שטח ,אין מגע באמת .זה ניכר בייצוג של הדמויות,

התערוכה בסדנאות האמנים היתה כמו לו ריד ,והתערוכה הקודמת היתה

שעשויות מהר וחזק .אצל ריזמן למשל רואים שזה מהיר ואגרסיבי ,אבל יש

רוקבילית; אנחנו ,כישראלים ,עוד לא בטוחים מה דעתנו על רוקבילי ,ואולי

פני שטח ויש אור ,יש משהו שהוא יחסית קדוש .אצל אופיר דור האנשים

זה מה שמייצר סקרנות .מה שמעניין הוא שאין דיבור על מה שקורה בחדר,

הם מסכות ,ובמובן הזה זה אנכרוניסטי.

בהווה ,וכך זה יוצא  leisureמודרני ולא פוסטמודרני ,במובן של ייצוג עצמי

הירואית של אהבה עצמית של גבר לעצמו .זה סוג של מיתולוגיה עצמית,
כמעט רחמים עצמיים :אני זאב הלילה שיוצא לשוטט ,לזונות ,אבל לא כמו

מתוך שיחה עם יעל ברגשטיין על התערוכה של דור
בסדנאות האמנים ,תל–אביב

דרך סביבה ,סיטואציה שבה הפרטי הופך לגנרי .גבר הולך לאיבוד ,אבל הוא
גבר.
במובן הזה ,מדובר במודל הישן שהתקיים בישראל באמנות המופשטת

אצל צייר כמו אבנר בן–גל שמשתעשע ,דוחף אצבעות .אצלו זה נוגע לא

יחסית ,של גבר שותק ששתיקתו אומרת :אתם תספרו את הסיפור שלי

נוגע ,גבריות באווירה של ט ק ס י ד ר י י ב ר ; מין מרק קנופלר של הלילה,

בעצמכם ,אני לא אתאמץ לספר לכם .אני משער שזה קשור לציירים

סמים ,עיר ,נשים וחלומות ,נגן סקסופון על הגג ,תל–אביב היא ניו–יורק.

שותקים ,אנשים כמו יעקב מישורי ,שיש להם מה שנקרא אורח חיים,

אצל דור מדובר במקום גנרי שמציע עירוניות שבורה ומבט לא מפוקס על

עולם נפשי ,והם לא לוקחים את העבודה שלהם לכיוון אידיאולוגי ו/או

השבר הזה ,מבט שלוקח אותו ועושה לו הכללה .אין בעיר הזאת אף בן

טכני ,לעומת הקול של הגברים המדברים ,כמו רועי רוזן או לארי אברמסון,

אדם .הוא מייצר איזו אנונימיות שהולמת ספר או שיר רוק שהוא יותר

שבעבודות שלהם יש עולם ותרבות עם הקשר סגנוני ואידיאולוגי והפעולה

אווירה מעלילה.

הציורית עבורם היא פעולה תרבותית .אצל דור זה קורה במקום אדיש ,אני

זה מצב של חלום שאין בו חומר .בין זום–אין ואאוט או קלוז–אפ ,דור

בועז קלינגר

מבחינת הזיכרון שלנו כצופים מדובר בסימולקרה אנכרוניסטית .בתערוכות
קודמות דור משך את הדבר הזה לאזור אימפרסיוניסטי יותר .מה שהיה

אצל דור ,הגבריות היא בוטות שמייצרת חולשה ,חולשה כמעט

אופיר דור

שלו בודק את המעמד הפסיכולוגי בתוך המקום ולא את הפסיכולוגיה של

בוחר בנקודת מבט של מדיום–שוט .אפשר להמשיך ולומר שאין לסוד של

לא רוצה להגיד חייתי.
בתערוכה בסדנאות האמנים היה נראה שמדובר באמונה בהתקדמות

החלום ביטוי בסוד של העשייה .העשייה היא חשופה וקריאה ≠ ברוחב

מקצועית ,שבה העולם הנפשי משתכלל וגם היד משתכללת .יש תחושה

המברשת ,בצבע שמן לעומת ספריי ,בנזילה לעומת משיכה ,בטפטוף

שהוא לא מכונן את עצמו ומבחינתו לא האני הוא שמכונן את הדברים אלא

לעומת רקע .במקביל ,בציור של דור יש תביעה של נוכחות ,של עשייה

הזמן; יש אמונה בזמן .זה מקום שעשוי להיתפס כ"ציור רע" ,אבל אצלו זה

בגדול; אמנם לא גודל אסטרונומי ,אבל עדיין כזה שמציג נוכחות פיזית,

נראה כמו אמונה באמנות כהבעה עצמית .המיקום של זה הוא טריקי ,כי זה

שבה "אני נמצא ביחס לפעולה שלי; אם אני שמן ≠ אני אבחר את התפוח

עונג אנכרוניסטי.

היותר גדול" .בכך ,הציור מציע ישירות לא מתחנפת ,לא אינטלקטואלית.
) 16במאי ≠  18ביוני (2005
אופיר דור ,ה פ י ר א ט י ם  ,2006 ,שמן על בד 230 x223 ,ס"מ
Oﬁr Dor, The Pirates, 2006, oil on canvas, 230 x223 cm
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ביקורת השיח

התערוכה "מות הסובייקט )לאחר(" במוזיאון פתח תקווה עורכת טקס

אורי גרשוני ,כ ו כ ב נ ו ל ד  ,2004 ,צילום צבע
Uri Gershuni, A Star i s B or n, 2004, color
photograph

אשכבה למשהו שחורג אפילו ממידותיו של הסובייקט :דומה שהתערוכה,
על הכתיבה האוצרותית שבבסיסה ,חורצת את דינו של העיון הביקורתי

אופני דעת ומערכי פשר חדשים ≠ "ישנם רגעים בחיים בהם השאלה האם

ושל מהלכיו רחבי ההיקף בעולם האמנות .הטקסט התלוי על קירות

ניתן לחשוב אחרת משחושבים ,ולהבחין בדברים אחרים משרואים ,הינה

התערוכה ומלווה את כל אחת מהעבודות המוצגת בה רווי כולו ב"שיח",

הכרחית לחלוטין אם רוצים להתבונן ולחשוב בכלל" ,בניסוחו המפורסם של

בשיח על אודות השיח ,ואיננו יכול שלא להעלות תמיהה ביחס לאופן

פוקו )מתוך ההקדמה לת ו ל ד ו ת ה מ י נ י ו ת  ≠ (2הגיע בתערוכה זו ,ואולי

תפעולו הנוכחי של מה שבעבר הלא רחוק היה בו מספיק כדי לבטל

לא רק בה ,למצב שבו הוא חוסם את אפשרויות הראייה והמחשבה; הוא

תערוכות ,והנה היום הוא ממלא את קירותיה של תערוכה מינורית המוצגת

כבר איננו מקיים אותן ,אלא מחליף אותן" .עדינות החוטים ושקיפותם ][...

בחלל מוזיאלי חוץ–תל–אביבי.

משיקים את תפיסת העבודה למושג ה'ממשי' של ז'אק לאקאן ,מושג המהווה

טענות רבות הועלו בעבר כנגד אותו "שיח ביקורתי" חסר פשר ,אפוף
ז'רגון מסורבל ,מוקשה וחמקמק .אלא שההפך הוא הנכון :אין קל יותר
מהטמעת ז'רגון .שני ספרי מבוא ≠ מילון מונחים קטנטן ורשימת הוגים

של לאקאן ,מבלי שייקשר באופן כלשהו לעבודה ,אלא בהכרזה על היותו

מצומצמת ≠ ומייד ניתן להשתמש בהרחבה בכעשרים מושגים ,אם לא

"מפתח להבנה" ≠ לא הבנת העבודה ,אלא הבנת מבנה הסובייקט ≠

יותר .בתערוכה הזו ,והיא כמובן גם בבחינת משל ,אלה הם ,בין היתר" ,מות

מפתח שחותם ונועל את מסע ההתבוננות וההבנה של העבודה וסביבתה.

הסובייקט"" ,טרנסגרסיה"" ,בזות" ו"היבריד" .השאלה היא ,מה עושים עם

הטקסט המלווה את העבודות כמו מצביע עליהן ואומר" :זה הממשי"" ,זו

ארסנל המושגים המפואר הזה ,חוץ מאשר לחקוק את שייכותו של הדובר

הבזות"" ,זו הטרנסגרסיה" ,ובכך מגייס דווקא את המושגים פורעי הזהות,

לקהילת המורשים והמוסמכים? כיצד לא רק דוברים אותו ,אלא גם דוברים

מתסכלי ההגדרה ומכשילי ההוראה ביותר כמאפייניהן הצמודים וההדוקים

מבעדו ,בעזרתו ,אולי אף מעבר אליו? ובתערוכת אמנות ,כיצד פועל הטקסט

של העבודות .העבודה כמו אומרת "ממשי" ≠ אבל מה היא אומרת כאשר

האוצרותי כטקסט פרשני ≠ פרשני ולא ביאורי )טקסט המסביר את היצירה(,

היא אומרת "ממשי"? את זה כבר לא נדע ,לא מי שמכיר את המושג ולא מי

פרשני ולא איתורי או סיכומי )טקסט המשייך את היצירה לעיונים חוץ

שאיננו מכיר אותו .הרי גם הסבר ממוקד למשמעות המושג לא ניתן )כיצד

יצירתיים(?

אותו "ממשי" "מהווה מפתח להבנת מבנה הסובייקט"?( .המושגים הללו אכן

לעוד מנגנון לייצור ,שעתוק והפצה של שיח .כך פותחת האוצרת את
טקסט התערוכה" :חלקה האחרון של המאה העשרים התאפיין בהתפתחות
מקבילה בתחומים תיאורטיים מגוונים אשר ביקשו לאבחן רגע כלשהו

"מות הסובייקט )לאחר(" ,מוזיאון פתח תקווה,
אוצרת :הדס מאור
שאול סתר

מפתח להבנת מבנה הסובייקט ואופן או יכולת ההתנהלות שלו בעולם";
במקום תיאור ,הסבר ,או הגיג בעניין העבודה ,מופיע כאן בפשטות ה"ממשי"

ביקורת השיח ≠ על מנגנוני ייצורו ,הפצתו ושעתוקו ≠ הופכת כאן

ביקורת השיח

קובעים את עקרונות הארגון הסבוכים של התערוכה עצמה.
ה"שיח" ,שאִפשר בעבר הלא רחוק ,גם במחוזותינו ,התפרצות של

פועלים כאן באופן שציפו לו מגדפיהם הנבערים :כשמות קוד המתפקדים
כמחסומים.
הז'רגון כבר לא מצליח לומר כאן דבר .תולדות עבודותיה של נלי אגסי,
אחת מהאמניות המוצגות ,סוכמו כ"מהלך אשר ביקש לסמן ,לבחון ולמתוח

של כליה שהסתמן בשדות החיים ובשדות הפעולה השונים ."...השימוש

את אותם קווי גבול המבקשים להפריד בין פרטי לציבורי ,בין מחשבה

במילה "שדות" הוא בשלב זה תמים לגמרי" :שדות החיים"" ,שדות הפעולה"

לפעולה ,בין עשייה לתצוגה ,בין אקטיביות לפאסיביות" .סדרת האופוזיציות

≠ מטאפורות חלליות של תחום או מרחב .אבל כמובן שכל תפקידן של

הבינאריות הזו יכולה להיקרא כפארודיה על הסטרוקטורליזם כמו גם על

מטאפורות אלה הוא להוליך אותנו בטבעיות אל הארכי–מטאפורה" :בחינת

נסיונות שבירתו .כל מה שנותר מהמהלכים הנחשוניים ,העזים ,מהפכי

מבנה ומעמד הסובייקט על מופעיו השונים היוותה ,אם כן ,רעיון מרכזי

העולמות של ה"שיח" הוא כלליותם .ארכיון עבודותיה של מיכל היימן נתפס

בקרב קבוצה של הוגים משדות שיח שונים ,בהם רולאן בארת ,מישל פוקו,

"כעוד סוג מופע של הדימוי ,של הערה ביחס אליו ,של אמירה על אודותיו,

ז'אק לאקאן ,ז'אק דרידה ,ז'אן בודריאר ואחרים" .השדות נגלים כאן במהרה

של הרחבת גבולות האפשרות של השתמעויותיו" .אבל איזו הערה ,איזו

כ"שדות שיח" ≠ הטיית הרבים המבלבלת של מושג ה"שיח" הפוקויאני,

אמירה ,איזו הרחבה של השתמעויותיו? האם אין זה תפקידו של טקסט

שבהינף המעבר מלשון יחיד ללשון רבים מערה לתוכו ,מבלי משים ,את

התערוכה להתעכב על העבודה ולפתח את ההערה והאמירה המצויות

ה"שדה" של בורדייה .ה"שדות" הופכים ל"שדות שיח" ואפילו ל"שדות שיח

בה? הניסוח העקרוני מדי מתחמק מכל מהלך פרשני .הוא למעשה תלוי

שונים" ,ולאחר מכן מופיעה רשימת ההוגים שאמנם פעלו בתחומי ידע

על קירות המוזיאון כיצירה נוספת המזמינה עיון ≠ ונענית .וכך דווקא היא

שונים ,אולם כאן מוצהרת שונותם דווקא בעת קיבוצם לכדי שדה שיח

לוכדת את העין ומכסה על העבודות ועל התיאוריות גם יחד .יקומו לתחייה

אחד שכורך את כולם יחד ,ללא הבדלים וללא הבדלות .באופן דומה" ,ניתן

האמנות והמחשבה ,ויסלקו הן את הז'רגון הריק והן את ביקורתו זו.

להתבונן בתערוכה כסוג של היבריד המבקש לשלב באופן דיאלקטי≠ "...
ההיבריד נכרך בדיאלקטיקה ושניהם הולכים בסך בכוחות משולבים,
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ז'אק לאקאן

ב.
ל"מבוא לשמות–האב" ישנה חשיבות רבה לקורא העברי שייפּתח לדיון

להסתמן כיוון ההוראה היותר מאוחר שלו ,שהוא הניסיון לחרוג מהשיח

מרתק על מעמד האיווי ) (désirבמסורת היהודית תוך התרכזות בסיפור

האדיפלי של פרויד ומשאלת האב לעבר הדיון על ההתענגות הנשית,

המקראי של עקדת יצחק .לאקאן מדגיש שהדיון שלו הוא חלק מהנושא

ההתענגות העודפת והמשבר של המסמן/השפה )כפי שיבוא לידי ביטוי

הדומיננטי ביותר בפסיכואנליזה של פרויד :מהו אב?

בולט בס מ י נ ר ה –  ≠ (1 9 7 2 ≠ 1 9 7 3 ) 2 0ע וֹ ד  2.ייתכן שהדבר קשור

לאקאן ניסה להתמודד עם תפיסת האב של פרויד עוד בשנות

גם במהלכים המוסדיים של הפיצול בקהילה של הפסיכואנליזה ב–1963

השלושים ,כשחיבר באנציקלופדיה הצרפתית את הערך על "התסביכים

ובניסיון של לאקאן לא להשתית את ההכשרה הפסיכואנליטית על מוסד

המשפחתיים" ,ובמיוחד בשנות החמישים הסטרוקטורליות שלו .טענתו

שהוא תפס ככנסייתי )כמו ה– ,(IPAאו על מסמן–על אבהי אחד שמנהל

היתה ,ראשית ,שהתנאי ההיסטורי להולדת הפסיכואנליזה היה למעשה

את העבודה הקלינית כמו גם את העבודה ההכשרתית.

ניוון מעמד האב ,ושנית ,שנפילה זו של מעמד האב קשורה באידיאולוגיה
הבורגנית של ההטרוסקסואליות הזוגית ,שעושה זהות מיידית בין האב
הביולוגי של התא המשפחתי–זוגי לבין תפקיד האבהות.
בתגובה למשבר זה ובמסגרת החזרה שלו לפרויד ,האסטרטגיה של

עקדת האב
"על שמות–האב" של ז'אק לאקאן בעברית

א.

היהודית–נוצרית ,שבעקבות פרויד הוא רואה בה מסורת של שם–האב .אלא
שלאקאן מזהה שם עכשיו דווקא את הריבוי של שמות–האב .הוא עושה
זאת במיוחד בעקבות יצירתו המאלפת של הפסיכואנליטיקאי היהודי–גרמני

לאקאן בשנות החמישים היתה חידוד והדגשה של תפקוד האב; היתה זו

תיאודור רייק ,ה ש ו פ ר ) 3.(1919רייק מציע לתפוס את קול השופר ככזה

חזרה אל פרויד ואל האבהות ,חזרה שהיא למעשה חקירה ובחינה מחדש

שמגיע מהצד של האל–האב ולא מהצד של בני ישראל ,במיוחד במעמד

מ ֵעבֶר לאדיפליות .זאת הוא עשה באמצעות הבחנה
שלהם כדי להשיג את ה ֵ

הר סיני .במינוח של לאקאן :הקול הוא מהצד של האחר הגדול; הקול הוא

בין שלוש דרגות של האב ,בהסתמך על ההבחנה שלו בין שלושה מערכים:

האובייקט  ,aהאובייקט הממשי של המועקה שנפל משרשרת המסמנים.

הסמלי ,הדמיוני והממשי )שאת ראשית הצגתם בפומבי ניתן למצוא בטקסט

יצחק בנימיני

כחלק מניסיונו לבחון את דמות האב ,לאקאן פונה מחדש למסורת

עוד מציע רייק לראות את הקול של השופר כזעקה החוזרת ונשנית

בשם זה בספר( .מכאן שלאקאן מבחין בין האב הממשי )ביולוגי ,זרע(,

של האב השחוט ,האב שהוא טוטם האייל שהוקרב בעקדת יצחק במקום

האב הדמיוני )דמות האב המאיים( והאב הסמלי )תפקוד האב ,המטאפורה

הבן יצחק .מובן שרייק קורא כך את העקדה בעקבות יצירתו של פרויד,

האבהית ,שם–האב( .יתר על כן ,באותן השנים לאקאן מבקש להדגיש את

ט ו ט ם ו ט א ב ו ) ,(1912≠1913שהיא היצירה המרכזית של הפסיכואנליזה

תפקוד האב בהבניית הסובייקט כסובייקט מדבר ,שהרי שם–האב ,כמסמן–

על האבהות .יוצא שהאבהות אצל רייק עוברת למעשה ריבוי :האל–האב,

על ,הוא שאחראי על ניתוקו של הילוד מתוך יקום–האֵם והכנסתו לעולם

האל–טוטם–אייל ,האב–אברהם )שהוא אב–רם( ,האב–שם.

ז'אק–אלאן מילר ,שאחראי על ההוצאה לאור של כתבי לאקאן ,מסמן בשנים

חדשנותו בתיאוריה ,בקליניקה ובהכשרה של אנליטיקאים .בעקבות כך,

הסמלי של השפה .לאקאן מדגיש :האב הוא קודם כול מסמן ),(signiﬁer

האחרונות שינוי בקצב הוצאתם .מלבד הסדרה "הסמינר" ,פתח מילר בסדרה

לאקאן מקים יחד עם קבוצת פורשים את החברה הצרפתית לפסיכואנליזה.

מילה ,ולא דמות או זרע.

חדשה בשם "פרדוקסים של לאקאן" ,שבה יראו אור טקסטים והרצאות של

ההרצאה השנייה בספר היא השיעור הראשון בסמינר שלא התקיים

לאקאן שאינם חלק מהסמינרים שלו אבל שיש בהם חשיבות גדולה להבנת

)"שמות–האב"( .לאקאן מודיע בפתיחת השיעור שהודיעו לו ערב קודם לכן

את הריבוי הזה של האבהות מוצא לאקאן בציוריו של קראוואג'יו על
העקדה :הבן שניצב מול מלאך–השם ,האייל ,והלהב שיוצר את הפער בין
ההתענגות ) (jouissanceלאיווי .אם ביהדות שמות–האב הם מסמנים ,אז

ג.

בנצרות ,כדת שהופכת את המסמנים חזרה לציורים ,שמות–האב חוזרים אל
הדימוי:

ההתפתחות של ההוראה שלו .הבולט בין השלושה שראו עד כה בסדרה זו

שהוא מסולק משורות החברה הצרפתית לפסיכואנליזה .הוא מקים אז את

אם לאקאן של שנות החמישים היה מזוהה עם הדיון הזה על האב ,הרי

הוא ע ל ש מ ו ת – ה א ב ) 1,(D es Noms – du – Pèreשמכיל שתי הרצאות:

בית הספר הפרוידיאני של פריס ומעביר ב– 1964את הסמינר המפורסם שלו,

שבהרצאה השנייה בספר מ– 1963מתגלה הפתעה גדולה למאזיני לאקאן,

השמות ≠ הם לבטח אינם שָׁ ם ,אבל הדמויות ,לעומת זאת ,פרוּשׂוֹת

"הסמלי ,הדמיוני והממשי" מ– 1953ו"מבוא לשמות–האב" מ–.1963

"ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה".

כמו גם לקוראיו :בנוסף על האניגמטיות הרבה של הדיון על שם–האב

שם כמניפה ,במידה שתספיק לכם כדי לגלות שם את כל מה שהכרזתי

מתוסף מושג חדש :שמות–האב .ומכיוון שזהו שיעור אחד בלבד של סמינר

עליו מאז המטאפורה האבהית .קחו את אחד משני ציורי העקדה שצייר

שנקטע ,לאקאן משאיר אותנו מעט המומים מהמושג החדש ,מהניסיון

קראוואג'יו .יש נער ,ראשו מוצמד למזבח האבן הקטן .הילד סובל ,הוא

להכניס ריבוי בדיון על האב האחד ,המסמן האחד ,מסמן–העל.

מעווה את פניו .המאכלת של אברהם מונפת מעליו .המלאך נמצא שם,

עשר שנים מפרידות בין שני הטקסטים ,אך שניהם שייכים להקשר
דומה :פיצול בתוך הקהילה הפסיכואנליטית הצרפתית .הרקע של ההרצאה
הראשונה הוא ההוצאה של לאקאן משורות החברה הפסיכואנליטית של
פריס ,שהיתה שייכת לאגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית ) ,(IPAבגלל
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קראוואג'יו ,ע ק ד ת י צ ח ק  ,1596 ,שמן על בד
Caravaggio, The S ac r iﬁce of Is aac, 1596, oil on canvas

כדי להבין מהלך זה אולי צריך לזכור שבאותן שנות השישים מתחיל

4

כנוכחות של מי שהשם שלו אינו נהגה.
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ז'אק לאקאן

ז'אק לאקאן

ד.
לאקאן ממשיך מהנקודה שבה עצרו פרויד בט ו ט ם ו ט א ב ו ובמ ש ה

שמו של האל :א ה י ה א ש ר א ה י ה ≠ ו"אהיה" זה הוא במובן של "אהיה

יצחק בנימיני עורך ומנהל )עם עידן צבעוני( את הוצאת רסלינג.

ה א י ש ו ה מ ו נ ו ת י א י ז ם ורייק בה ש ו פ ר  .הוא אינו מבקש לחזור

ִעמָּ�" ,כאקט של הבטחה ,של ברית בין האל החי לעמו .את זה אומר לאקאן

מסיים כתיבת דוקטורט על היחס בין לאקאן לתיאולוגיה .מרצה

לאב–הטוטם הקדום–הביולוגי )ה–אחד( כאמת היסטורית ,אלא כאמת מבנית

בעקבות קירקגור שמדבר בעקבות פסקל שמדבר בעקבות יהודה הלוי על

)עבור הפסיכואנליזה( של האבהות ושל האחר כאחר גדול .לשם כך ,הוא

ההבחנה בין האל הנוכח ,הקונקרטי ,החי ,לאל המופשט של הפילוסופים;

חוזר למקורות של שניהם ,ליהדות המקראית ,ומציע דווקא את הריבוי

המפגש עם האל הזה ממשי ,והעברי מצליח להטעין את המועקה הזו לתוך

שבתוך מסורת זו ,הריבוי של מיקומי האב מול הסובייקט.

האיווי שלו:

מתוך כך ,לאקאן אינו מבקש לטשטש את מקומה של היהדות כדת

בבצלאל ובאוניברסיטת תל–אביב.

'אלוהי אברהם ,אלוהי יצחק ,אלוהי יעקב ,לא אלוהי הפילוסופים

האב ,אלא דווקא לחדד מקום זה בכך שהוא מצביע על פער חד בין

והמלומדים' ,כותב פסקל בראש ה ז י כ ר ו ן ) .(Mémor ialעל הראשון

המסורת היהודית לבין התרבויות האליליות ≠ הנוגע לפער שבין ההיבלעות

ניתן לומר את מה שכבר הרגלתי אתכם אט אט לשמוע ,לאמור :אֵל ≠

בהתענגות העודפת לבין האיווי .הלהב של אברהם ,במקום לשחוט ,זוכה

את זה פוגשים בממשי .הואיל וכל ממשי הנו בלתי נגיש ,זה מצביע על
8

עצמו באמצעות מה שאינו מרמה ≠ המועקה.

במטונימיה של ברית המילה ,כדברי ז'אק לאקאן:

1

2

3

ז'אק לאקאן ,ע ל ש מ ו ת – ה א ב  ,מצרפתית :נועם ברוך עם יצחק
בנימיני ,פרלה מיגלין ומבל רוזן ,עריכה :מרקו מאואס ,הוצאת רסלינג,
תל–אביב.2006 ,
ז'אק לאקאן ,ה ס מ י נ ר ה –  ≠ (1 9 7 2 ≠ 1 9 7 3 ) 2 0ע וֹ ד  ,טקסט שהוכן
על ידי ז'אק–אלאן מילר ,מצרפתית :יורם מירון ,רסלינג ,תל–אביב,
 ;2005דיון על סמינר זה ,ר' :יצחק בנימיני" ,הברק הנשי של הבארוק",
ס ט ו ד י ו  ,161יולי–אוגוסט  ,2005עמ' .16≠17
תיאודור רייק ,ה ש ו פ ר  :מ ח ק ר פ ס י כ ו א נ ל י ט י ש ל ה ר י ט ו א ל

ה י ה ו ד י  ,תרגום :יואב ספיר ,רסלינג ,תל–אביב.2005 ,
 4לאקאן" ,מבוא לשמות–האב" ,ע ל ש מ ו ת – ה א ב  ,עמ' .95
 5שם ,עמ' .101
 6הדיון של לאקאן בשמות–האב בא מיד לאחר שהעביר את ס מ י נ ר 1 0
)  ≠ (1 9 6 2 ≠ 1 9 6 3ה מ ו ע ק ה ; Jacques Lacan, L’angoi ss e: L e
s éminaire  Liv re X (1962–63), texte établi par Jacques–Alain Miller,
 .Paris: Éditions du Seuil, 2004בשיעורים האחרונים של סמינר זה ,לאקאן דן
ביצירתו של רייק ,ה ש ו פ ר .
 7לאקאן" ,מבוא לשמות–האב" ,ע ל ש מ ו ת – ה א ב  ,עמ' .98
 8שם ,עמ' .92≠93
 9שם ,עמ' .98
 10ר' על כך את חיבורי על מיתוס התועבה ביהדות ובנאציזם" :מיתוס התועבה
והגשמתו"http://www.resling.co.il/browse.asp?browse_id=27 ,

כאן מסתמן להב הסכין העובר בין ההתענגות של האל ובין מה שמנכיח
ו.

את עצמו ,במסורת הזו ,כָּאיווי שלו .הגרימה למפלתו של המקור
הביולוגי ≠ בזאת מדובר .כאן נמצא המפתח לתעלומה ,שבה אפשר

שמא האל–האב לא רק עובר כאן ריבוי של השם שלו ושל הקיום שלו,

לקרוא את הסלידה של המסורת היהודית כלפי מה שקיים בכל מקום

אלא גם נעקד בעצמו על ידי לאקאן? האב עצמו מסומן כמפוצל בין הרצון

אחר .העברי שונא את הפרקטיקה של הטקסים המטפיזיים–מיניים,

להתענג לבין האיווי שלו ,איווי שמותיר מרחק מהממשי .אל שהוא קפריזי,

5

אשר ,אגב חגיגה ,מחברים את הקהילה אל ההתענגות של האל.

שמחליט על הְַקָרבָה ,שמשתוקק להתענג ,לשחוט ,מתחרט ומבקש מאברהם
הנדהם להשהות ,להתאוות.

העקדה ,מהבחינה הזו ,היא פרדיגמטית בכך שהיא מצביעה על המקום
האבוד בתוך המסורת היהודית–אבהית :ההתענגות האבודה והקיום

ואילו אברהם הוא זה שקצת רוצה ,אומר לאקאן בעקבות רש"י ,להשיג
מההתענגות ,וזוכה בפיצוי של מעשה המילה:

המתמיד בתוך האיווי ,שהוא ההסתובבות בתוך עולם המסמנים ולא במפגש

] [...אם תפתחו ספרון שנכתב בסוף המאה ה– ,11של מי שמכונה רש"י,

הישיר עם האובייקט הממשי .בעקבות לאקאן ניתן לומר שהיהדות היא זו

או ,במילים אחרות ,רבי שלמה בן יצחק ,מן העיר טְרוּאה ,בן הקהילה

6

שמבקשת לנתק את האדם מהמפגש הטראומטי ,מהמפגש של המועקה

האשכנזית של צרפת ,תקראו פירושים מוזרים .כאשר נודע לאברהם

בתוך הסדר הממשי עם האל ,לעבר מפגש שהוא תלוי שפה ,שהוא בעולם

מפי המלאך כי אינו בא כדי להקריב את יצחק ,שם רש"י בפיו את

המסמנים :המילה של התלמוד ,המילה של הברית.

המילים הבאות ≠ וכעת מה? אם כן ,הלחינם באתי? אני למרות הכול
רוצה לשרוט אותו לפחות שריטה קלה ,כדי להוציא קצת דם .זה יניח
9

את דעתך ,אלוהים?

ה.
האל העברי ,לפי לאקאן ,הוא זה שהייצוג שלו נתון בבסיס המסורת
היהודית–נוצרית ,שעליה נשענת הפתולוגיה הנוירוטית שבעקבות
ההיתקלות בה פרויד המציא את הפסיכואנליזה .אולם אל זה אינו האל
הכול–יכול של המטפיזיקה היוונית:

ז.
10

היהודי מצוי מאז בתוך הפער הזה ,אך תמיד לקראת גלישה אל התועבה,
אל היבלעות אל האורגזמה עם האב.

אל שדי אינו הכול–יכולת; זו נחלשת בגבול הנחלה של עמו .כאשר

היכן ממקם את עצמו היהודי של היום ,יהודי–הנחלה?

אלוהים אחר מהצד של מואב נותן לנתיניו טריק טוב כדי להדוף את

שמא המילה אינה מספקת?

המתקיפים ,זה עובד ,ואל שדי בורח עם השבטים שהובילוהו להתקפה.
אל שדי הוא זה שבוחר ,זה שמבטיח ,וזה שמעביר באמצעות השם
שלו ברית מסוימת ,שאותה ניתן להעביר הלאה בדרך אחת ויחידה,
7

באמצעות הברכה האבהית.
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מופע המינים

לא לעתים קרובות מזדמן לראות תערוכה ממוקדת ומנומקת כל כך ≠ לא
אוסף מקרי או נוסחתי או דוגמיות של שמות חמים במעטפת קופי–רייטרית,

שתי עבודות הצילום המרשימות של טומואקי אישיהארה לא רק

אלא אמנות בתוך מרחב תרבותי–אידיאי ספציפי .אמנות כחלק ממארג חיים

מעמידות דימוי מול צופה ,אלא יוצרות אירוע אקטיבי של מרחב וגם של

אבל העיקר אבד ≠ כובד המשקל עבר מסיטואציית יחסים אל תהילת

קונקרטי .לא מבצר אסתטי .לפרויקט היו כמה ערוצים ≠ עצם העבודות,

פעולת ראייה המנצלת שיבוש כהפעלה :קלסתר מטושטש של האמן בתקריב

האמנית.

מידע רלוונטי ועיבודו התיאורטי ,אשר הועמק עוד והועשר בנקודות מבט

מופיע בקדמת תצלום על רקע ממוקד של ציורים עם דימויי נשים ≠ פעם

נוספות בכנס מרתק ומעורר מחשבה.

בגלריה מוזיאלית במערב ופעם במוזיאון של אמנות קלאסית יפנית .הפנים
העמומות היוצאות אל מחוץ לתמונה סופחות אליהן סימני שאלה של

באופן עקיף יותר ≠ ריבוי גירסאות של מין ומגדר בחברה היפנית וחמקמקות

זהות ומגדר ,גם מן המרחב התרבותי של הצופה ,ומציבות אותם מולו .את

נוצרת בשל דמותו ככוכב ולא בגלל הדמות המגולמת או בגלל עניין ממשי

ביטויים של יחסי כוח .תוך כדי דיון בעבודות אנסה ,בין היתר ,לראות אם

השפעתם של תצלומי תומס שטרות בתוך גלריות מוזיאליות ושל הדיוקנאות

בעולמה .יתר על כן ,השחקן אף לא מנסה לחקות שפת גוף או קול הנתפסים

ריבוי המינים אכן משנה דפוסים של הכפפה ודיכוי ואם ביכולתו לשבש

הגדולים המביטים אל הצופה של תומס רוף יודע אישיהארה להוליך אל

כנשיים .בפועל לא נחצים שום קווים .דוגמה מאלפת לאשליית הריבוי היא

היררכיות בפועל.

ספציפיות משלו ,בהעמידו את קלסתרו המטושטש במרכז.

תיאטרון הטאקאראזוקה ,שבו נשים בלבד ממלאות את התפקידים כולם ≠

תצלומים של גברים שמנים בתנוחות אודליסק ,שמכתיבות אסוציאציות

נחווית .המרחיקה לכת מכולם היא הירוקו אוקאדה בפ ר ו י ק ט ה ל י ד ה

מעין חתרניות ,צפויות מדי לטעמי ,וסדרת תצלומים נוספת של גברים

בדיוק במרווח המחיקה הזה מתמקדות עבודות המיצג הצילומי העזות של

ע ל י ד י ג ב ר י ם  .2004 ,לא פעם דווקא דיבור פחות רועש על גוף מעלה

צעירים ≠ לבושים חלקית או מעורטלים לגמרי או עטויים לבני אשה,

האמנית היפנית הצעירה מיווה יאנאגי )נולדה  .1967לא נכללה בתערוכה(.

מורכבות גדולה יותר ,מעורר סקרנות רבה יותר .לבד מעבודת הווידיאו

כשפס לבן עובר לרוחב התצלום וחוצה את אבר המין ,צנזורה עצמית

על מחיקה קונקרטית זאת ועל מחיקות של זמן ומקום ממשיים

המוחצנת  4 8ד ר כ י ם ל ע ש ו ת א ה ב ה  ,עבודה משותפת של אקירה

בשל מוסכמות תצוגה ביפן .שני דימויים מסקרנים של גבר צעיר מעודן

בהיסטוריה האימפריאלית של יפן היה אפשר לשמוע בכנס ,בהרצאתה

המטריד ובובו דה לה מדלן ,שני אמנים שתעשיית המין ביפן היא חלק

מאוד מן הסדרה השנייה ,שכותרתם מ ס '  2ומ ס '  ,3מגלים יותר מפוזה

של פרופ' ג'ניפר רוברטסון מאוניברסיטת שיקגו .בהתייחס לעבודות

מעולמם הממשי ,הציג אקירה המטריד שתי עבודות עצמאיות מעניינות

למצלמה ≠ לא תנוחה עשויה של פיתוי אלא הסתננות של מבע תשוקה;

התערוכה ביקורתה של רוברטסון מופנית בעיקר למורימורה; לדבריה ,שני

במיוחד :ד ג ל ל ב ן וק י מ י ג א י ו  ,שתיהן מ– ,2004ובשתיהן שקט ארוטי

מבחינה זו ,הדימויים האלה מזכירים בעוצמתם כמה מהעבודות של גיל

מודלים מתוך התיאטרון היפני השפיעו עליו :אשה המשחקת גבר ,וגבר

פואטי מכליא אל תוכו ממד סבוך של יחסי כוח .בשני תצלומי ד ג ל ל ב ן

שני .מעבודותיו הרבות של מורימורה בתערוכה מרשימה במיוחד עבודה

המשחק אשה .למרות להט האטריבוטים הנשיים אצל מורימורה ,רוברטסון

נראה האמן על רקע עצום של ים .הוא לבוש מדי מלח ומחזיק דגל לבן.

פחות צפויה שלו ,עבודת וידיאו מ– ,1998א נ י י ו ר ד ב מ ד ר ג ו ת  :מ ח ו ו ה

מצביעה על העובדה שלמעשה אין הוא מגלם לעולם נשים כנשים אלא

בתצלום אחד פניו מופנות אל האופק ובאחר אל הצופה .העלם הצעיר בלבן,

ל ג ר ה ר ד ר י כ ט ר  ,שבאמצעותה הוא מזריק אל תוך האדישות הריכטרית

רק ככוכבות .הרידוד מקבל ממד נוסף ,למשל בעבודתו על פי דלקרואה,

הצבעוניות הבהירה המעודנת ,הרוח המנשבת בדגל ,מרחב הים ,וכל אלה

)והוורהולית( מולטי–מיניות תובענית ,מיסתורית ולא מוגדרת .ע י ר ו מ ה

ה ח י ר ו ת מ ו ב י ל ה א ת ה ע ם )לא בתערוכה( ,שבה הוא מעלים פרטים

מול רובד אחר של אותן תמונות עצמן ≠ מדים צבאיים של חיל הים ,דגל

י ו ר ד ת ב מ ד ר ג ו ת של דושאן מ– 1911כמובן ברקע.

של זמן–מרחב קונקרטיים המופיעים במקור ולא נותן ביטוי חלופי לזמן–מקום

כניעה מול שער היבשה ושער הים ,משדרים ארוטיות שאינה אלא זירה של
מערך כוחות; ציר המשמעות הוא דמות האמן בתפקיד הוואקאשו ≠ שעל פי

נשכרת מהגירסה המקוצרת מאוד ,הדו–ערוצית ,שאותה כנראה הצליחו

המידע העשיר שמציעה אילת זהר ,הוא עלם של גברים בתרבות הסמוראית

להשיג לתערוכה בטיקוטין; היא הושאלה מאוסף פרטי ובגלגולה זה אינה

מחיקת הפרק הקולוניאליסטי–תוקפני של יפן מספרי ההיסטוריה היפניים

עד שהוא נעשה לגבר בין גברים .החיבור בין יחסי כוח במישור המיני לבין

אלא מוצר עובר לסוחר ,בחזקת פֶטיש שרק מסמן עבודה ממשית .מספר

לבין הנרקיסיות והסקסיזם של מורימורה ,ולשיטתה גם לבין העדר החריגה

אלה במישור המדינתי ,הלאומי ,עולה גם מעבודת הווידיאו ק י מ י ג א י ו :

פעמים חזרה יוקו אונו על המיצג הזה שתועד ≠ בטוקיו ,בניו–יורק )(1965

שומעים את האמן שר המנון יפני לאומני )קימיגאיו( בקול רך כשיר אהבה

ובפריס ) .(2003בתיעוד המלא שהזדמן לי לראות ישבה יוקו אונו על במת

המושר על ידי אשה ,שעה שעל המסך מתחלפות פינות רחוב של יומיום לא

קרנגי הול במשך כחצי שעה ואנשים מן הקהל עלו אחד אחד וגזרו מעליה

כאירוע מקיף רב–קולי אפשרו לחוות ,אסתטית ואינטלקטואלית ,את הפרק

לוחמני ,לא ער למשחק של כוחות ≠ כניסות לבתים ולחנויות קטנות עטורות

את בגדיה .פרשנויות רבות יש לעצם המעשה ,שתוארו באחת ההרצאות

המעניין הזה באמנות היפנית.

עציצים פורחים שמוקמו כיוזמות רבות חן נטולות פומפוזיות.
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עבודתה המופתית של יוקו אונו ,ע ב ו ד ת ח י ת ו ך  ,1965 ,לא יוצאת

משלו .העולם כבידור או כחלום בעבודות של מורימורה משאיר לכן מקום
לנרקיסיסטי בלבד ,לרפרור הבלעדי אל האני .רוברטסון מותחת קו מחבר בין

כוח צבאי–מדיני ,כיבוש טריטוריאלי ,כובש ונכבש ,נשזרים אל תוך
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מקום נכבד הוקדש בתערוכה לעבודותיו של ריודאי טאקאנו :סדרת

הנשיים והגבריים ,אלא שמחיקה אחת בודדת טורפת כל אופק אופטימי:
בתיאטרון זה אין כלל תפקידי נשים! יש רק תפקידי גברים או ילדות קטנות.

ביולוגי יותר מאשר היבט גופני–חושני ,מאסת אברים יותר מאשר מיניות

אסתר דותן

היה מפליא לגלות בתערוכה שבסופו של דבר תמיד נוצר מצב בינארי
בעל אופי היררכי ונשמרת בעקביות הפריווילגיה לתפקיד המזוהה עם

ישירות די בוטה היא רושם ראשוני חזק בתערוכה ≠ נוכחות של פן

"מופע המינים :מגדר ומיניות באמנות היפנית העכשווית",
מוזיאון טיקוטין ,חיפה ,אוצרת :אילת זהר

הגירסה מעמידה דמות של כוכבת מטרונית קשישה מול מבע סטואי צעיר,

הילה גברית :הילת שחקן הנו או הקאבוקי שלובש דמות נשית על במה

שני עניינים מרכזיים נחשפו בתערוכה ,הראשון באופן ישיר והשני

ריבוי ...בינארי

גלימה של מהוגנות.

שכוללת דקות בודדות ,נטולות אפקט ממשי ,מ– 1965ומ– .2003אמנם

הממשית מהנחמדות של כוכב יפני אחר ≠ טקאשי מורקמי.
רוחב המבט ועומקו בפעולת האוצרות של אילת זהר והעמדת התערוכה

המעניינות בכנס ≠ מבודהיסטיות ועד פמיניסטיות ומרקסיסטיות ≠ אבל
חוויית המיצג היא אופני המפגש בין הזרים ,גברים ונשים ,שבידיהם

מארג אחד עם הבינאריות גבריות–נשיות גם בעבודת הווידיאו של בובו דה

מספריים ,לבין הגוף הנותן את עצמו אולי במעין מזוכיזם .יד אחת גזרה

לה מדלן ויושיקו שימאדה ,ת ו צ ר ת י פ ן ה כ ב ו ש ה  .2001 ,ברגע מסוים

פיסה ביראה ובריחוק ,אחרת ביתר אסרטיביות ,ואילו יד נוספת גזרה עוד

בעבודת וידיאו זו מעירה דמות הזונה היפנית ,המעניקה את שירותיה

ועוד משארית הבגדים באגרסיביות אדנותית מעוררת פליאה .בגרסה

לחיילים האמריקאים ,כי אהבות ושנאות בעולמה אינן שונות מאלה שמחוץ

המלאה אי אפשר היה שלא להבחין בדמעות על לחייה של יוקו אונו ברגעי

לו ,ובתוך כך היא מפרקת לגורמיו דיכוי מוסווה בחברה היפנית ,העוטֶה

התוקפנות .סיפור זה של יחסי כוח עוּקר לחלוטין בגירסה הדו–ערוצית,

)ספטמבר  ≠ 2005ינואר (2006

יוקו אונו ,ע ב ו ד ת ח י ת ו ך  ,וידיאו סטילס1965≠2003 ,
Yoko Ono, Cut Piece, video stills, 1965–2003
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נאם ג'ון פאיק

המדיה מציפה אותנו ללא הרף בחומר ש"דרכי העיבוד הישנות לא מצליחות

המוזיקה הפיזית של הטלוויזיה

לעכל" ,הסיק הקולנוען וולטר רוטמן ) (Ruttmannכבר לפני  80שנה ,במאמר

פאיק חבר בגרמניה לתנועת הפלוקסוס ויזם הפנינגס שבהם הרס פסנתרים

)המהפכני לזמנו( "ציור בזמן" ) ,Malerei mit Zeitכנראה מ– .(1920המבט

ומרח על בדים צבע עם העניבות שלו .אבל לפופולריות הרחבה שלו הגיע

של הציור ,עם הצורות הסטטיות שבו ,לא יכול להגיב על זרם המידע

עם מיצבי הווידיאו הענקיים שבהם ערם מוניטורים זה על גבי זה .העבודה

הגובר והולך ,חשב רוטמן ,ולכן יופיע בקרוב "טיפוס חדש לחלוטין של

כ מ ה ש י ו ת ר  ,י ו ת ר ט ו ב ) (The More the B etterמ– 1988היא מיצב

אמן ,שעד כה היה קיים רק באופן מובלע ,כזה שהעבודה שלו מצויה בין

הווידיאו הגדול ביותר של פאיק וכנראה גם המגלומני ביותר .זהו מיצב

הציור למוזיקה" .רוטמן עצמו התפרסם עם עבודת סאונד בת  11הדקות,

וידיאו בשלושה ערוצים ,שנראה כמו גרסה פוסטמודרנית של מגדל בבל:

 ,Weekendקולאז' של חומר מוקלט מסוף שבוע אחד בשנות העשרים

מבנה מתכת שבנוי מ– 1,003מוניטורים בגובה של למעלה מ– 18מטרים,

בברלין ,שבו שיחק בסאונד ,קצב וטונאליות .סרטו ב ר ל י ן  .ה ס י מ פ ו נ י ה

שהוצב במוזיאון לאמנות מודרנית של סאול.

ש ל ה ע י ר ה ג ד ו ל ה מ– ,1927קולאז' אילם במהירות מואצת של תיעוד
מצבים יומיומיים ב"אורגניזם האורבני" ,נחשב היום פריצת דרך בקולנוע
הניסיוני והתיעודי והוא עדיין מוקרן בליווי מוזיקה חיה.
נאם ג'ון פאיק ,שנפטר בינואר השנה ,התחיל במוזיקה והתמסר כבר

גם אם מהשנים האחרונות נותרו בזיכרון פסלי וידיאו שנוטים לקיטש,
הצבות שנראות כמו דמויות קומיקס ,נראה שהפואנטה שלהם היתה נעוצה
בדיוק במראית הוורלד–דיסנית ובמהות הציטוטית שלהן .אחרי הכול,
ה"ממציא" של תנועת פלוקסוס ,ג'ורג' מקיונאס ,תיאר אותה כ"עירוב בין

בשנות החמישים המאוחרות לטכנולוגיות הוויזואליות החדשות של

ספייק ג'ונס ,בדיחות ,משחק ,וודוויל ,קייג' ודושאן" .עבודותיו המוקדמות

הטלוויזיה והווידיאו .ב– 1959ביים הפנינג מוזיקלי שהוקדש לג'ון קייג'

של פאיק עם מכשירי טלוויזיה היו אכן קרובות לאופי הפרפורמטיבי

בגלריה בדיסלדורף ,ה ו מ א ז ' ל ג ' ו ן ק י י ג '  ,מ ו ז י ק ה ל ר ש מ ק ו ל

וה– time–basedולרוח ההפנינג של פלוקסוס ,וביחס אליהן הצהיר:

ו פ ס נ ת ר  ,שבו כלי הנגינה היו שני פסנתרים )האחד ללא קלידים(,

"הטלוויזיה שלי היא לא ביטוי של האישיות שלי ,אלא רק מוזיקה פיזית".

1

רשמקולים ,פחיות מלאות באבנים ,מכוניות צעצוע ,ביצה ,תיבת נגינה

האפשרויות הבלתי מוגבלות
של הטלוויזיה
אולריך גוטמייר על נאם ג'ון פאיק

ועוד ,כפי שדיווח מבקר אמנות גרמני .בחלק הרביעי של היצירה ,פאיק

החוֹמרה של הטלוויזיה

"התרוצץ כאחוז תזזית" ,חתך את מיתרי הפסנתר בסכין מטבח והפיל אותו.

האסטרטגיות של פאיק לא הצטמצמו להכנסת מסך הטלוויזיה למוזיאון ,כפי

ב– 1960פאיק וקייג' הופיעו ביחד בפעם הראשונה בקלן ,ושם גזר פאיק את

שנהוג לתמצת את פועלו .כשסוני ייצרו את מצלמות ה– ,Portapackפאיק

עניבתו של קייג' במהלך א ט י ו ד ל פ ס נ ת ר וחפף את ראשו בשמפו.

היה בין הראשונים שהשתמשו בהן ,ובחיתוכי עריכה מהירים של חומרים

פאיק היה בנו של תעשיין מתכת עשיר מסאול ,אשר עבר לטוקיו

ממקורות שונים לחלוטין יצר לחומרים המצולמים קונטקסט חדש .העבודה

בגיל  ,18כשפרצה מלחמת קוריאה .בטוקיו למד אסתטיקה ,מדעי המוזיקה

 ,T V – Buddhaשהפכה לקלאסיקה של מיצבי וידיאו ,מציגה פסל בודהה

ופילוסופיה וסיים את הלימודים במחקר על ארנולד שנברג )ממציא

ש"מתבונן" במוניטור ,שעליו מוקרן צילום הפסל עצמו במצלמת ביטחון,

המוזיקה הא–טונאלית בשניים–עשר טונים( .ב– 1956הוא עבר לגרמניה וזמן

בזמן אמת.

קצר לאחר מכן החל לעבוד עם מלחין המוזיקה האלקטרונית הניסיונית

על אף חשיבותן של עבודותיו המוקדמות למה שנקרא לימים

קארלהיינץ שטוקהאוזן באולפן למוזיקה אלקטרונית של ) WDRשידורי

"וידיאו–ארט" ,העבודות המוקדמות שלו בטלוויזיה ועם מכשיר הטלוויזיה

מערב גרמניה( בקלן .בשנים הבאות עבד עם ג'ון קייג' ויוזף בויס .מאז 1978

מסמנות רגעים מהפכניים .פאיק הצעיר לא עשה סרטים ולא היה וי.ג'יי,.

היה פרופסור באקדמיה לאמנות של דיסלדורף.

אלא פעל כהאקר .כהאקר ,הוא השתמש בטכנולוגיה כדי להתערב בחומרה
של הטלוויזיה באופן ששינה את קליטת הדימויים המשודרים ושיבש את

נאם ג'ון פאיק" ,אקספוזיציה למוזיקה ≠ טלוויזיה אלקטרונית" ,1963 ,עלון לתערוכה
Nam June Paik, "Exposition of Music - Electronic Television", 1963, leaﬂet for the
show
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ההיררכיה של השידור .גם במיצבים המוזיקליים האינטראקטיביים שלו,
אחרי שעזב את הפלוקסוס ,המשיך לפעול כהאקר .ב–Random Access
 Mu sicמ– 1963הוא הדביק על גבי משטח פסים מגנטיים מקלטות סאונד

סטודיו  / 165יוני–יולי 2006

71

נאם ג'ון פאיק

נאם ג'ון פאיק

שונות ,זה לצד )או מעל( זה .הצופה שהפך למשתמש צויד בראש מגנטי

מבט חטוף אל הנצח

שהוצא מרשמקול ,הניע אותו על המשטח וייצר אירוע סאונד אקראי.

במכתב לחבריו בכתב–העת  Radical S of t wareב– 1972שאל פאיק,
שכינה את עצמו "טרוריסט תרבות" ,שאלה שהקדימה את זמנה וניסחה את

נקודה בהירה
בעבודה E x p o s i t i o n o f M u s i c ≠ E l e c t r o n i c T e l e v i s i o n

דילמת הגלובליזציה" :כשלווייני תקשורת יאפשרו טלוויזיה גלובלית בהיקף
3

מלא ,האם  CBSתשדר לרעבים בבנגלדש פרסומות למזון לחתולים?".

עבור פאיק ,ההאקריות על האמצעים האלקטרוניים לא היתה רק

מ– ,1963שהוצגה בביתו של הארכיטקט רולף יארלינג ) (Jährlingבוופרטאל,
הוא צייד חדר אחד ,בין השאר 2,ב– 12מכשירי טלוויזיה שקלטו את שידורי

אקט פוליטי ,אלא גם התחברה תמיד למשאלה למתוח את הגבולות

הערוץ הראשון הגרמני .אבל הצופים ראו בטלוויזיות רק את מה שנותר

הסובייקטיביים של התפיסה .ההתבוננות בזרימה המקבילה של תנועות

מאותם שידורים לאחר שפאיק התקין במכשירים מניפולציה מסוימת:

שונות על גבי  12מכשירי טלוויזיה הבטיחה לפאיק לא פחות מאשר

 ,Z en T Vלמשל ,הראתה רק קו לבן מאונך; למכשיר אחר חובר מיקרופון

התקרבות לחלום הישן של המיסטיקנים :לרמות את הזרימה החד–כיוונית

שהאינפוט שלו יצר "זיקוקים של נקודות אור" ,כפי שתיאר זאת אמן

4

של הזמן ו"לאחוז בנצח" ; לגעת ב– ≠ hic et nuncהכאן ועכשיו.

הפלוקסוס תומס שמיט; בט ל ו ו י ז י י ת ק ו ב ה הזין את הטלוויזיה input

במאה העשרים העניק ולטר בנימין לכאן ועכשיו פתיחות רדיקלית.

ממכשיר הקלטה ,כשהדימויים שהוקרנו נקבעו על פי הפרמטרים של

במאמר על "האופי ההרסני" הוא כותב" :האופי ההרסני עומד בשורה

המוזיקה ,כמו עוצמה וקצב; בקומה העליונה הוצבה O ne Point T V

הראשונה של שומרי המסורת .יש המוסרים לדורות הבאים את הדברים,

שחוברה לרדיו ,עם נקודה בהירה במרכז המסך שגודלה השתנה לפי עוצמת

תוך כדי הפיכתם לאסורים–במגע ושימורם; אחרים ≠ את המצבים ,תוך כדי

הווליום של תוכניות הרדיו.

5

עשייתם נוחים–לשימוש וביטולם .אלה מכונים ההרסנים" .פאיק ,שהושפע
כאמור מפלוקסוס ,החל את הקריירה האמנותית שלו בהפנינגס ,עם ההנחה

טלוויזיה ומין

שהרס דברים ומשמעויות הוא תנאי מקדים לשינוי והסתגלות מחדש .זה

במאמר "בעקבות תערוכת הטלוויזיה הניסיונית" ,שפורסם ב–1964

היה ניסיון לשחרור עצמי ושחרור הקהל מהתנהגויות נרכשות ותבניות

ב– ,Flu x u s cc f ive threeפאיק הסביר" :בקומפוזיציה רגילה יש לנו

צפייה ופרשנות מקובעות .אם הציווי האוונגרדי ההרסני הוא מסורתי ,הרי

בדרך כלל מושג כלשהו לגבי העבודה המוגמרת )האידיאל של הקדם–דימוי

שפלוקסוס ,פרפורמנס ארט ,האקציוניזם הווינאי והאמנות ההרסנית של

או האידיאה במובן האפלטוני( .משמעו של תהליך עבודה כזה הוא להתקרב

גוסטב מצגר או של פאיק הם החזית המסורתית של המודרניזם .כל צורות

לאידיאה של הרעיון על ידי זיכוך עצמי וייסורים .לעומת זאת ,בטלוויזיה

עשיית האמנות האלה רק מקצינות ,כמובן ,את הפעולה היומיומית בעולם

הניסיונית אין לי דימוי ויזואלי ולא יכול להיות לי דימוי כזה לפני שאני

המודרני ,שבו הכול נמצא בזרימה מתמדת ושבו מסורת )במובן המקורי של

מתחיל לעבוד .אני קודם כול מחפש את הדרך ואני לא יכול לדעת לאן

המלה( כבר אינה עוזרת להתמודד עם המציאות .ייתכן שההאקריות של

היא תוביל אותי )הדרך היא לחקור מעגלים חשמליים ,לנסות 'פידבקים'

פאיק על הטלוויזיות נועדה מלכתחילה לעזור לאנשים להסתגל.

שונים ,לשנות פאזות של גלים וכו'( [...] .מה שאני צריך ,זה בערך 'רעיון'
מהסוג שיש לסוכנויות יחסי–ציבור אמריקאיות ,רק דרך או מפתח למשהו

מגרמנית :חמוטל שטרנגסט

חדש .אין לשימוש ה'מודרני' הזה ברעיון קשר ל'אמת'' ,נצח'' [...] ,אידיאה',
או כל מה שאפלטון והגל ייחסו לטרמינולוגיה הקלאסית הידועה הזו" .כך
חברה ההתקפה על "הפטישיזם של הרעיון" להתנערות מהכורך לסבול את

1

הטלוויזיה באופן פסיבי ולרצון לשנות אותה" .היופי של קנדי מעוות הוא
אחר מזה של כוכבי כדורגל" ,כתב פאיק בברושור לתערוכה בוופרטאל.
הוא ביטא במפורש את הסתייגותו מן הפסיביות הכפויה של הצופה:
"טלוויזיה היא מדיום המוני כמו סקס [...] .תרבות הטלוויזיה נמצאת כרגע
במצב טרום–קינסי .כמו שהאשה הנשואה היתה רק מכונת סקס עבור
בעלה ,כך הצופה העכשווי הוא רק הכלב הפבלובי עבור רשויות השידור.
עדיין מתעלמים ומדכאים בזדוניות את האפשרויות הבלתי מוגבלות של
הטלוויזיה ,כמו תקשורת דו–כיוונית ,השתתפות של צופים ,או 'דמוקרטיה

2
3
4
5

פאיק פרסם חוברת עבור התערוכה בוופרטאל ,1963 ,ובה הטקסט התיאורטי
הראשון שלו על עבודותיו עם מכשירי טלוויזיה .הטקסט שמתוכו נלקח הציטוט
הנוכחי הוא המשכוNam June Paik, "Afterlude", Fluxu s cc ﬁve three, :
1964, reprinted in: Gregory Battcock (ed.), Ne w Ar t i s t s Vi d e o : A
C r i t i c a l Ant h o l o g y, New York, 1978.
בנוסף ,היו בתערוכה ארבעה פסנתרים "מטופלים" ,אובייקטים של סאונד מכאני,
מספר הצבות תקליטים וטייפים ,וראש של שור שחוט מעל הכניסה לבית.
מצוטט בקטלוג התערוכה "Eigenwelt der Apparatewelt - Pioneers of Electronic
Art", Ars Elec tronica, 1992, p. 126.
ר' הערה .1
ולטר בנימין" ,האופי ההרסני" ) ,(1931מ ב ח ר כ ת ב י ם  ,כ ר ך א '  :ה מ ש ו ט ט ,
תרגום :דוד זינגר ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל–אביב ,1992 ,עמ' .106

אלקטרונית דרך משאל עם מיידי' )ג'ון קייג'(".
נאם ג'ון פאיק ,מתוך "אקספוזיציה למוזיקה ≠ טלוויזיה אלקטרונית"1963 ,
Nam June Paik, from "Exposition of Music - Electronic Television", 1963
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דליפות

שיחה על הימורים ברשת
איתן בן–משה

א.ב.מ .איך התגלגלת להימורים?
ד.ק.

תמיד היה לי איזה עניין בזה ,במתמטיקה ובדרכי החשיבה של
ההימור .אחרי הצבא למדתי בלק ג'ק בצורה רצינית ,מתוך מחשבה
להיות שחקן מקצועי .שיחקתי שח–מט הרבה שנים .לפני שנתיים
בערך היתה אליפות העולם בפוקר בטלוויזיה ואז נדלקתי .עבדתי
עוד ב– ,Yesכתבתי להם למספר תוכניות ,ומצאתי את עצמי משחק
יותר ויותר .בהתחלה בלי לשים כסף .אחר כך סכומים קטנים.
בעיקר הפסדתי .לאט לאט התחלתי להרוויח.

א.ב.מ .הפוקר ,לפחות יחסית לשח–מט ,נראה לי פשוט ,לא אינטלקטואלי,
יש בזה איזה בחירה בצמצום ,לא?
ד.ק.

קודם כל ,הפשטות היא אשליה .פוקר זאת משפחה של המון
משחקים .אני מתמחה רק במספר מצומצם .האינטליגנציה
המלאכותית מאפשרת לשחק שח–מט ברמה הכי גבוהה שאפשר,
אבל מאוד רחוקה מזה בפוקר ≠ מכל מיני סיבות .גם כי לפוקר
הקדישו הרבה פחות תשומת לב ושח–מט היה מין מטרה לכיבוש,
אבל גם בגלל שפוקר זה משחק שיש בו מה שנקרא אינפורמציה

בעבודותיו של רוס בלקנר יש שילוב של התבוננות על שדה רגשי/רוחני

חלקית ,וזה דבר שמאוד מקשה על מחשוב .בשח–מט יש הרבה

במבט של ביולוג מולקולרי על מצב ספיריטואלי ,שהוא מזכיר בשיחות

סיטואציות שניתן לנתח באופן רדוקטיבי ,לנתח עד לצמצום

איתו .הוא מדבר על חקירה של התפרקות מבני זיכרון וזהות ,ובדיקה של

ומסקנה שזהו המהלך הנכון .בפוקר מאוד קשה לעשות את זה.

הגבול המטושטש שמגדיר את הנוכחות האנושית בעידן הביו–טכנולוגי.

אולי כי אין מסע נכון ,אין בהכרח מהלך נכון .מתוך מספר מצומצם

ההתעסקות שלו בנגיף האיידס ,ממקום של מי שאיבד חברים ובוחר

של אופציות קשה מאוד להעריך מה ההחלטה הנכונה ,לא כי אין

להתבונן דרך מיקרוסקופ ,יוצרת מתח בפני השטח של העבודות ≠ ציורית

לך כוח חישובי מספיק אלא כי קשה מאוד לכמת חלק מאוד גדול

ונפשית.

מהפקטורים בקבלת ההחלטות והם מאוד תלויי קונטקסט ,מה

סוג הבדידות שיש בעבודות אופייני לעיר שבה בלקנר מציג רוב חייו

שקרוי בפוקר  :independentגורמים שלא ניתן לצפות אותם מתוך

ושבה הוא חי חלק גדול מהשנה; בדידות של "חברה אטומית" .הציורים
נראים כאזור דמדומים בין מדע לרוחניות ניו–אייג'ית .ניסויים שעשו
כשבדקו את גלי המוח של הדלאי למה ,או צילומים אמיתיים או מפוברקים

ד.ק.

של מבנים שונים של גבישי קרח שקיבלו צורות שונות בהתאם למצב

רוס בלקנר ,י ד י י ם ו פ נ י ם כ ח ו ל ו ת  ,1994 ,שמן על
בד 213 x152 ,ס"מ
Ross Bleckner, Blue Hand s and Faces, 1994,
oil on canvas, 213 x152 cm, courtesy Mary Boone
Gallery, New York
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מה שיודעים ,מתוך מה שקרה עד עכשיו.
א.ב.מ .אלמנט המזל הרבה יותר דומיננטי במקרה של הפוקר.
המזל ,מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים טכניים ,הוא אלמנט מאוד
מטעה במשחק הזה .זה מורכב .במובן מסוים ,מזל משחק תפקיד

התודעה של האדם ששידר אליהם את גלי המוח שלו .יתכן שהעובדה

מאוד חשוב בפוקר ,כי לכאורה הוא נוכח על פני השטח .אתה

שהוא מפיק כמות גדולה של יצירות לא תמיד עומדת לטובתן ,אבל יחד

מרגיש תלוי בו ,וזה מה שעושה את המשחק כל כך רווחי וכל כך

עם הליטוש של פני השטח וסוג של צבעוניות אלגנטית ,יש לדעתי בחלק

מושך גם עבור אנשים לא מנוסים .היתרון של שחקן פוקר מנוסה

מעבודותיו משהו נוגע ללב .אולי הקשר בין דניאל קדם ,מהמר פוקר מקצועי

על שחקן מתחיל מאוד קטן .היתרונות הם מינורים ,בניואנסים.

באינטרנט ,לעבודותיו של בלקנר הוא משהו בין קור הרוח שהמהמר נזקק לו

אני אתן לך דוגמה .בשח–מט יש את מד הכושר .אם אתה לוקח

לתחושת הגוף הממורכז שמחשב חישובים משל עצמו ומשדר את אותותיו

שחקן ברמה הכי גבוהה ומעמיד לידו שחקן שהוא חובב פלוס,

דרך ה–.USB

הוא ישחט אותו .מתוך עשרים משחקים הוא אולי יפסיד אחד .קח
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Leaks

Leaks

פעמים ויכול לצבור עליהם ידע וללמוד את האופי שלהם .ברוב

הרבה מההצלחה שלי היא בזכות האגרסיביות .אני אצטרך למצוא

המקרים אתה נאלץ להסיק על היריב שלך מסקנות תוך כדי,

את האיזון ,כלומר ללמוד להרגיש את היריב שלי טוב יותר .להריח

הגבוהות .ודוקא בארצות–הברית ,ששם העניין של לעשות כסף

אותו .אני מריח אלפית חולשה וישר תוקף.

הוא לכאורה ערך עליון ...אבל הם שואלים לא פעם ,מה תרומתנו

המהירות פה היא גדולה מאוד .ברוב המצבים שבהם נוצרת

האלמנט הראשון הוא סיכון .מקור הסיכון מצוי בדחף עמוק .יש

שמתאימה למעט מאוד נתונים :משחק על איקס כסף ,מול אדם

בהימור משהו שאין לצפות ,אבל כשהוא מצליח קורה משהו מאוד

דרך התהילה ,כמובן שגם הכלכלית ,הוא מושך הרבה אנשים

שחקן פוקר בטופ של הטופ ,שים מולו שחקן ברמה טובה ,המקצוען

באתר מסוים )לפחות ה– locationשלו כתוב לי ,אם הוא בא

זוהר.

יוביל מתוך  20משחקים אולי  ,8≠12עם כל הניסיון שלו .במובן הזה

מניו–יורק או מאלבמה(.

המזל מצמצם את ההבדלים .לכן יש היום פריחה ענקית באתרי

א.ב.מ .אין ממש אפשרות להגיב מבלי שתהיה שם איזושהי דמות.

פוקר גדולים .רק מהעמלות של השחקנים אפשר לעשות מיליון

ד.ק.

מיליארדים .מה שגורם לזה זו אותה אשליה שכל אחד יכול לנצח.

א.ב.מ .על כמה אתה משחק?

אבל הטווחים הארוכים ,כמו בכל הימור ,כבר לא כל כך קלים.

ד.ק.

אנחנו מייצרים מהר מאוד תחושת דמות ,זה קורה באלפיות שנייה;

תתחיל להפסיד כמה פעמים .אתה נשאר עם ההפסד והניצחון לבד.

יושב מולי מישהו בפינלנד ,ואני חייב "לראות" אותו.

ובאמת ,ברשת יש בדידות גדולה יותר.

זה משתנה מאוד ,אבל הכי גדול ששיחקתי היה בטורנירים

ד.ק.

מתייעל ,אתה חושב נקי יותר ,שקול יותר .אבל תוך כדי כך אתה
גם מפתח יצירתיות .אתה חייב להרגיש חזק את עצמך ואחרים,

א.ב.מ .במה זה שונה ממתכנת מחשבים פרילנס?
ד.ק.

אולי דוקא בגלל העובדה שזה מנוכר במובנים מסוימים ,במיוחד

זה מאוד שונה .אפילו מתכנת שעובד לבד הוא חלק ממשהו ,הוא
שותף לרעיון שקשור לעוד אנשים .כאן אתה לא חלק משום דבר.

זה לא נשמע טוב .אבל קשה לי לא להסכים לגמרי .כן ,אתה

מול המסך.
א.ב.מ .מין משחק פירמידה ,שאולי רוב האנשים משחקים בו ,אבל משהו

אפילו אם תנצח אותי שש פעמים רצוף ≠ בסוף זה יתהפך .במיוחד

 ,seatומשם הכל פתוח .נכנסתי ל– seatבכניסה התחלתית של

נקודה .אתה לבד מההתחלה עד הסוף .אתה לא חלק מצוות .ויותר

באחד על אחד .השחקן החזק יותר ירושש את השחקן החלש.

 13,000דולר ,ומשם זה יכול לצמוח לסכומים גדולים מאוד .אני

מזה ,אם אתה עובד בצוות .זה לא לגיטימי .לא חוקי,Collusion .

לא שילמתי ,היה לי ספונסר .אבל לא הרווחתי שם .והיו גם

שיתוף פעולה ,הוא אחד החטאים הגדולים .אם אתה עושה את זה

שכאן זה יותר מהותי .נזכרתי בשיחה שהיתה לי עם שחקן שאמר

סבבים שנסעתי למונטה–קרלו ,וינה ,קופנהאגן ,שם שיחקתי מול

אתה עבריין.

שפה הניקוד הוא כסף .אין המרה או מכירה ,יש חפיפה מוחלטת.

הבעיות של מדענים עם התנהגויות של קוונטים.

שחקנים וזה באמת הבדל גדול .היו שם סכומי כניסה גבוהים

א.ב.מ .יש תופעות לוואי שאתה מרגיש ביום יום?

כן .יש משהו לא פתור .דיברת על צמצום ואתה רומז עליו כסוג

מאוד .הפינאלה היתה במונטה–קארלו ,זה היה אחרי ארבע כניסות

ד.ק.

של מקום שדווקא פותח משהו .זה אולי מוקצן עוד יותר מול

גדולות .הזוכה במקום הראשון הרוויח  600אלף יורו .שם נפלתי.

לב אליו ,זה קשור למונח בז'רגון של המשחק שנקרא  .bad beatsזה

המחשב ≠ מין קרב טהור בין תודעות .למרות המחשב זה מאוד

היו שם כמה טרגדיות ]מחייך[.

כמו סוג של  bad luckאבל דביק .המשחק מלמד אותך להתמודד

אמיתי ,ואני בפירוש בוחר בפוקר כמשחק של לוחמה פסיכולוגית:

א.ב.מ .על מה נפלת? איך אתה מנתח את החולשות שלך ,שגרמו להפסד?

לצפות את היריב ,לפענח אותו .ובאמת ,אגב קוונטים ,ככל

ד.ק.

כאן יותר בולט ≠ אין כאן שום פעולה משפיעה או מוצר?
ד.ק.

כן בפוקר זה מאוד מוחצן ,אולי קצת כמו בחברות בבורסה ,רק

אתה מייצר כסף ,אנרגיה מזוקקת ללא שום מוצר או שירות למישהו

אחרי הרבה זמן אפשר להתחיל לראות דברים .יש משהו ששמתי

או למשהו.
תראה ,שחקני פוקר היו על גבול הפושעים ,אולי גם היום יש
מי שמתייחסים לזה קצת ככה .למרות שזה מאוד מאורגן ,יש משהו

עם זה .זה בא וזה יכול להפיל אותך .משהו שאמור לקרות רק

במשחק הזה שהוא קצת מחוץ לחברה ,נוגע באיזה לימבו .סוג של

זאת שאלה ששחקנים בכל הרמות שואלים כל יום .אני לא בטוח

חמישה אחוז פתאום קורה שוב ושוב .זוועה ,בא לך לקרוע את

פרזיטים ,אולי ציידים.

שמערכת "פשוטה" יותר מתגלים קשיים לגמרי לא צפויים בחיזוי

מאיפה להתחיל .יש מונח חשוב שנקרא  ,leakדליפה .אני מחפש

הקיר .אנשים שוברים מוניטורים .פשוט שוברים את המוניטור.

שלה .בפוקר שמשחקים באמצעות האינטרנט נעלמת ההתמודדות

טעויות ,דליפות שהופכות באופן מצטבר לנפילות כואבות .אני לא

למרות שאתה מנוסה ,זה מפיל .לא מצחיק בכלל .אבל בכל זאת,

יש פה חוויה מופשטת ,אלו סכומים עצומים .אתרים שמרויחים
מיליון דולר ביום ≠ איך הם ניזונים? המון אנשים נכנסים ≠ מה

שקיימת כשמשחקים פנים מול פנים ,אבל הצמצום הזה יוצר כמובן

יודע כמה אתה מכיר משחקים כמו סנוקר ,באולינג ≠ משחקים

קורה משהו .זה מתחיל לפעפע ,וגם לחיים .פתאום אתה מגלה

מפעיל תנועה כזאת ,כשאמנם יש כאלה שמרוויחים אבל הרוב

בעיות אחרות.

שבהם האופטימום שלך הוא פונקציה של מספר הטעויות שאתה

שהכי פחות סביר הוא חלק מהחיים ,אולי אפילו חלק גדול .הוא

מפסידים?

עושה ,או נכון יותר ,לא עושה .השחקן החזק הוא זה שעושה כמה

קורה כל הזמן .יש משהו בהתבוננות שלי ,שאולי בניואנס קל כבר

שפחות טעויות .זה יותר מורכב ,אבל באופן כללי זו הגדרה לא רעה

מכיל את האפשרות הקיצונית כאופציה סבירה.

א.ב.מ .במשחק באינטרנט זה לכאורה זה חיבור נקי ,ללא הפרעות של
מקום וגוף...

א.ב.מ .יש פה סוג של חרדה ממשהו שאין לו בסיס ברור ,מין יצור חסר
משקל שמזין את עצמו מעצמו?
ד.ק.

יש כאן עניין עם שני צדדים .אני לא מרגיש מישהו מולי במובן

)שלא הייתי מייחס לשח–מט ,אגב( .מה שאומר שהעבודה הגדולה

במשך הזמן המשחק מחלחל .אתה מעריך דברים במובן של

של גוף ,אבל אני נלחם במשהו מאוד מרוכז ,במערכת מהירה של

היא לסתום את הדליפות שלך ,את החורים .כל הזמן לסתום חורים.

תוחלת .הרבה פעמים אתה עומד מול מול שתי אופציות .בפוקר זה

אין נקודת אחיזה ,רק אולי סוג של תנועה ,רצון לצבור .הזכרתי

תגובות תודעה .אולי במובן מסוים זה "יותר הוא" מאשר אם הייתי

אני נוטה להיות אגרסיבי מדי .זו אחת החולשות הגדולות שלי.

בעצם מה שאתה עושה כל הזמן .אתה כבר במתח מצטבר ,ואתה

את תחושת הלימבו .מין מקום שאתה נמצא בו יחד עם השחקנים

מנסה לקבל את ההחלטה עם ה– expected valueהכי גבוה .יש

האחרים ,כאילו אתם באזור שאין לו קשר למציאות ,אם הוא לא

התנסיתי בו הרבה ,משהו מורכב יותר קורה ,משהו אחר ,שלי קשה

היד שלך ,שלעתים קרובות היא שקרית או משמשת כסוג של

כאן עניין של רמת ההשפעה שיש לך על תוצאות הפעולות שלך,

יתקיים לא יקרה כלום למה שמסביב .זה לא נובע מכלום ולא מוליך

יותר להתמודד איתו ,אולי כי נכנסים יותר מדי פקטורים ואני נעשה

מלכודת.

זאת השפעה עם גבולות פרומים ,וזה דורש גמישות של מערכת

לכלום .זה מוזר .לפעמים זה מעורר חרדה.

כן ,אם זה מצליח ,השחקן השני נסוג כי הוא מעריך שאתה חזק.

הקליטה.

יושב מולו .מצד שני ,כשאני יושב מול שחקן בשר ודם ,דבר שלא

פחות מחודד; יש לי תחושה שהזמן נגדי ,אני לא מצליח לנוע חלק,
ומרגיש לפעמים ממש כבד ,במובן הפיזי.
א.ב.מ .אתה לומד להכיר יריבים ,אתה משחק עם מישהו לאורך זמן?
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ד.ק.

כן .במיוחד מול עצמך ,אתה יודע את זה .אבל זה לא יעזור לך עם

א.ב.מ .התייעלות של האישיות?

אפילו אם יש לי רק יתרון קל עליך ,אם נשחק פעם אחרי פעם,

ממקד ,אבל גם יוצר משהו הרבה פחות צפוי .זה מזכיר הסברים על

ד.ק.

א.ב.מ .אמרת שאין רזומה .הרזומה הוא אולי הכסף שהרווחת?

לשחק .למרות שכמובן הוא מרוויח מזה.

באירופה שזכיתי בהם בכניסות .כניסה זה אומר שאתה מקבל

א.ב.מ .בפוקר יש משהו יותר פתוח ,לכאורה זה שיש "פחות אפשרויות"

ד.ק.

הניסיון שלך ,כלומר היכולת שלך לפעול בתבנית התחלתית

ד.ק.

לחברה .זה עולה בפורומים ,ולמשל לא מזמן דיבר מי שהיה אלוף
עולם בשנה שעברה על העניין של בידור .דרך היכולות שלו ואולי

דולר ליום .מה שקרוי ה– traﬃcבאתר כזה הוא בקנה מידה של

ד.ק.

התמודדות אתה חייב להיות מוכן; יש  defaultשבו בא לידי ביטוי

א.ב.מ .אני מגיע אליך בעקבות מחשבה שלי על הימור כמרכיב באמנות.

תתפלא ,אבל זאת שאלה שמטרידה שחקנים רבים ברמות

א.ב.מ .מהיכרותי את הפוקר ,האגרסיביות היא סוג של הפגנת כוח לגבי

ד.ק.

אם הוא לא נסוג ≠ מתחיל עימות .אבל אגרסיביות–יתר יכולה

הזה?

להיות הרסנית .אתה עובר את הגבול ,משתמש באגרסיביות מול

בגלל כמות היריבים העצומה ברשת ,זה לא קורה הרבה .אבל

אנשים שזה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות מולם ,ושילמתי על

ברמות גבוהות זה קורה לי .יש אנשים שאתה משחק איתם מספר

זה מחיר יקר ≠ בהרבה נקודות ,הרבה כסף .אבל זה מורכב ,כי גם
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א.ב.מ .לפעמים עולה השאלה ,חוץ מכסף ,מה המשמעות של המשחק
ד.ק.

כן .מה שבטוח ,המשמעות לא תימצא בזיקה של זה לדברים
אחרים .זה עולם די סגור.

כן ,לפעמים זאת הרגשה מאוד חזקה .אולי משהו שיש היום בכלל.

רוס בלקנר ,מימין :ס פ צ י פ י ו א נ ו נ י מ י  ,2002 ,R B 3 2 3 3שמן על בד 244 x152 ,ס"מ;
משמאל ,2002 ,From/To open R B 3 2 2 2 :שמן על בד 76 x76 ,ס"מ
Ross Bleckner, Right: Specif ic and Anony mou s R B 3 2 3 3 , 2002, oil on canvas,
244 x 152 cm; Left: From/To open R B 3 2 2 2 , 2002, oil on canvas, 76x76 cm
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הדס קידר

"בריאות" ,תערוכת היחיד של הדס קידר )שסיימה לימודים בבצלאל

הם מוצגים כתלושים ,סהרורים ,דמויות מסרטי מדע בדיוני דלי תקציב.
בעבודת הווידיאו  Vitalit y E x erci s eנראה פרופסור קידר ,אביה של

ב– 1996ועשתה תואר שני באוניברסיטת מידלסקס ,לונדון( ,היא מיצב
שמורכב משתי עבודות וידיאו המוקרנות על מסכים ,עבודת צילום ומספר

הדס קידר ,מסתובב בפארק הירקון כשהוא לבוש בטרנינג ,מספר על עבודתו

אובייקטים .בעקבות ההתייחסות של וויליאם בורוז לציוריו כ–Ports of

בסוכנות החלל נאס"א ומציג את עצמו כיועץ בריאות שמדגים שיטת תרגול

 ,Entryאפשר לקרוא לעבודות הפזורות בחלל ,שנראות כמו תחנות או שרידי

גופני להרגעה ושחרור לחצים .הוא שר את "שיר הנגב" הפטריוטי )שלונסקי,

חלום סהרורי" ,נמלי כניסה" לחופים של משמעויות הנתונות לשינוי מתמיד.

א.א .מוסקוביץ( משנות השלושים" :השמעת איך בנגב ."...האב ,מדען החלל,

החופים של הדס קידר קשורים לדמות האב .באחת מעבודות הווידיאו

האוטופיסט ,מציע חזון .בהמשך העבודה נראית קידר כשהיא שוכבת

מופיע האב הביולוגי שלה ,קרוב משפחה של תיאודור הרצל ,בעבודה אחרת

באמבטיה שמתמלאת במים צבועים בשחור ≠ "ממלכת חזיונות" שממנה

הוא מופיע בדמותו של מרק ,גבר מגודל גוף עם זקן שמזכיר את הרצל ≠

מופיע האב ,צועד בצעדי התרגול ,חצי עירום ,חשוף חזה ,שזוף ומזיע ,באזור

שפרופיל הפנים שלו מופיע בתערוכה בצילום גדול של ציור גרפיטי על

המרחצאות בים המלח/ים המוות ,ומספר על הרצל…" :אני כועס עליו ,מפני

חומה ,שעליה כורעת קידר בעירום ,כך שגופה יוצר את אפו; ציור שמזכיר

שהוא העביר את המסר שהארץ ריקה… והארץ לא היתה ריקה… יש פה

פוסטר משנות השישים ,What ' s on a Man ' s Mind ,פרופיל של דמות

פלסטינים… הציונות טעתה ,טעות… " .משתרר שקט ,המים השחורים מגיעים

גברית מזוקנת שהנגטיב שלו הוא בחורה עירומה ,מעין טייק–אוף פופולרי

לראשה של הדס .צפצוף חד נשמע ואנו צופים דרך חלון זכוכית באביה

על הפסיכואנליזה .בצילום של קידר שמוצג בסמוך לציור מופיעה כתובת

המתאמן בחדר כושר .רגליה של הדס משתקפות במראה ,כך שנוצרת דמות

גרפיטי שבה בולטות המילים "גברים במשפחה".

המורכבת מהאב ומהדס .לבסוף כל ראשה שקוע במים השחורים .היא

בין שני מסכי וידיאו הוצבו כיסאות פלסטיק לבנים שקידר שרפה

מרימה את ראשה ,מנסה להשתחרר מההזיה.

והתיכה זה לזה .סביבם פוזרו מגברים ,רמקולים ומקרנים ,והסאונד שבוקע

בעבודת הווידיאו השנייה רואים על המסך דמות חזיונות אחרת :גבר

מהעבודות מחריש את החלל .האש שחיברה את הכיסאות יחדיו מזכירה

מזוקן כהרצל רוכב על סוגים שונים של אופנים ,חולף ברחובות יפו והנמל

את האש הבוערת בראשם של ההוזים ,האש שמאחורי החזון והחזיונות,

הישן .המזוקן מוכר בעיתונות המקומית בשם מרק ,ככותב מניפסט אוטופי

וכיסאות הפלסטיק השרופים הם כלים שבורים ,שלא יכולים למלאת את

על חשיבות הרכיבה על אופניים ככלי לשינוי העולם ושחרור הפרט .תוך

ייעודם ≠ לא ניתן לשבת עליהם .אפשר להיזכר בעבודתו של גדעון גכטמן,

כדי נסיעה על אחד מאופניו הוא נעמד ומרים זרוע אחת ,בתנועה שמזכירה

ט ב ע ד ו מ ם מ ס פ ר  ≠ 5כ ת ר פ ל ס ט י ק ) ,(1988≠1989שבה הוא

תנועת יד של קיסר רומי בשעת מצעד.

הציג שולחן שעליו צלחת פירות ,עציץ ופרחים מפלסטיק ,וכיסאות כתר
פלסטיק ≠ ההעתקים ,כמו התרבות הישראלית ,מדמים חומרים אורגניים.
העמדת העבודות בחלל יוצרת תחושה של ריק ,חלל נטוש או זנוח

אף עירום של גבר מת

למחזות הבמה העבריים בתחילת המאה ≠ 1מחזות שהיו קשורים בנרטיב

המוגברים בחלל .מה שנשאר הוא "נמל כניסה" למציאות :פטיפון קטן

הציוני ,באידיאולוגיה שראתה את מקורותיה הקדומים בעבר מדומיין

ומאולתר שמשמיע קולות רפים ,שרטט המנוע שלו גורם למתקן כולו לנוע
באיטיות מצד לצד ,כמו שיבולת ברוח .יפה ועצוב.

שמקושר לאותם אבות שחזו בתחילת המאה שעברה חלומות אוטופיים ≠
שאת התוצאות שלהם אנחנו פוגשים בעשורים האחרונים .בעבודות שלה

) 12בינואר ≠  12בפברואר (2006

1
הדס קידר ,מ ה ב א פ ו ש ל א ד ם  ,2006 ,צילום 100 x120 ,ס"מ
Hadas Keidar, What's in a Man's Nos e, 2006, photograph, 100 x120 cm
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שנותן הוראות לתרגילי התעמלות; הקול הנשי החלוש מוגבר באמצעות

שמזכיר את השימוש ברעיון השממה או המדבר החרב כאוטופיה בתפאורות

אורי דרומר
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ישן שקידר בנתה מחפצים ומנועים ,מתנגן תקליט שרוט וישן עם קול נשי
גליל נייר מקופל בצורת קונוס ,בלי חשמל ≠ בניגוד לקולות הגברים

ולבשה אופי פיגורטיבי .הדס קידר מפגישה אותנו עם דמיון מתעתע

הדס קידר" ,בריאות" ,בית האמנים ,תל–אביב,
אוצר :איתן בוגנים

על קיר הגלריה ,מאחורי עבודות הווידיאו ,על אובייקט שמזכיר פטיפון

בין השאר ,י ע ק ב ו ר ח ל  ;1928 ,כ ת ר ד ו ד  ;1929 ,ב ת י פ ת ח  ;1943 ,ב ר
כ ו כ ב א  .1945 ,ר' אהובה בלקין" ,ישושום מדבר וציה :השממה כאוטופיה ועיצוב
הבמה בתיאטרון הארצישראלי" ,מ ו ת ר  ,מס'  ,9עמ' .13≠14
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שרי כראל

ניתן לראות בעבודותיה של כראל השפעות
של אד רושה ) (Ruschaהאמריקאי ,שעסק בטקסט
כנוף ≠ כתובות על השלטים והתמרורים שמוצבים

אין זה בור

לאורך המדבריות והאוטוסטרדות של המערב
האמריקאי ,שמכסים את הנוף ואת המיתולוגיות

שרי כראל" ,הכוורן" ,בית האמנים ,תל–אביב

הישנות ומחליפים אותם ≠ ובקונצפט של
שימוש בכתוביות טקסט בקולנוע כחלק מגוף

אורי דרומר

הסרט )כפי שהכיר מגודאר ,שהמתח בין המילים
הכתובות לדימויים מפרנס את הסרטים שלו ,כמו
ס ו פ ש ב ו ע  ,פ י י ר ו ה מ ש ו ג ע  ,או ה י ס ט ו ר י ו ת
ש ל ק ו ל נ ו ע ( .בעזרת צירופי הדימויים
באינסטליישן כראל מנסה לגלות מחדש את
כוחם של דימויים שחוקים שהפכו לבלתי נראים,
וכך לשחרר את האשליה הפופולרית שנכלאה
בהם .הסיפור המקוטע שהיא מציגה בפנינו יוצר
משמעות והקשרים מעבר לנראות של הדימויים.
היא מגלה עולם חושני ורגשי ,אפל ומאיים .בציור
 Mondayנראית אחות רחמנייה צעירה ,בעלת
חיוך מוזר וסדיסטי ,מתרפקת על מצחו של ילד
מעוות ,בוכה וסובל .האחות מתענגת על המעשה,
תערוכתה של שרי כראל ,אמנית ישראלית שחיה בניו–יורק,

ודמות הילד מזכירה את "איש הפיל" המפלצתי

שהוצגה בבית האמנים במקביל לתערוכה של הדס קידר )אתה

בסרטו של דייוויד לינץ' .בין קפלי שמלתה ,באזור

למדה באותן השנים בבצלאל( ,הורכבה מציורי שמן וטקסטים

היד השמאלית ,מופיעות קרני אייל ≠ שנמצאות

מצוירים באקריליק ומאובייקטים שהוצבו על כונניות מרובעות,

גם בציור  ,O il Minkשבו נראה אייל זקוף

מוצמדות לקירות .בין האובייקטים :טייפ מנהלים ,פסל אפריקאי,

קרניים שרוע על האדמה ,על שפת בור/קבר,

נעל עקב שטוחה ,קלטות וקוביות משחק .כשרידים או כממצאים

כשלצידו זוג נעלים ,ומאחורי הבור/הקבר נראים

ארכיאולוגיים תרבותיים ,מסודרים בנישות ומטופלים בצבע,

שוליו של יער או חורש שנחתך על ידי הפריים.

הפריטים בתערוכה גילו זהות מחודשת באמצעות הקשרים שנוצרו

האייל ספק גוסס ספק ממתין לאדם שנכנס לבור,

ביניהם .בחלל נוצרה אווירה מאיימת ומרוחקת ,והנרטיביות

או שהוא עצמו אדם שקם מקברו והתגלגל באייל.

השבורה ועירוב השפות ≠ ציור ,אובייקטים ואינסטליישן ≠ יצרו
גוף עבודה שהוא סוג של ישות כלאיים.
נקודת המוצא לקריאת העבודות היא קולנועית :עריכה וארגון
נרטיבי של דימויים בזמן .ציורי הטקסטים ושמות הציורים )A

אנטוני סטור ,בספרו ה ד י נ מ י ק ה ש ל
ה י צ י ר ה  ,מצטט את ק.ג .יונג המתאר טקס של
שבט פרימיטיבי :אנשי השבט חופרים בור באדמה,
שנראה כמו איבר מין נקבי .הם רוקדים סביבו

 (Mink O il ,D iamond s ,S e w ing Machineמזכירים קטעים

כל הלילה כשבידיהם חניתות זקורות ומדי פעם

מספרות בלשית ,שברי זיכרונות מתוך יומן ),Tues day ,Monday

הם תוחבים את החניתות לבור וצועקים" :אין זה

 (Wednes dayשמרמזים על אירוע אלים או מיני .הדימויים של

בור ,אין זה בור ,אלא איבר של אישה" .בהמשך

כראל נקראו לעבודות מתוך כתבי עת ,פוסטרים ,אריזות ודימויי

כותב סטור שהטקס מסייע להפוך חלק מהאנרגיה

קולנוע ,וביחד הם מרכיבים "מקום" ,נוף תרבותי שמורכב מדימוים

המינית לאנרגיה של עבודת אדמה ,לעשות לה

שחוקים ומוכרים ,שמאחוריו מסתתר אירוע.

טרנספורמציה פרודוקטיבית .שרי כראל שואפת
לבנות תבנית לריטואל פרימיטיבי מודרני ,שיערוך

שרי כראל ,מימין :מראה כללי מתוך התערוכה "הכוורן"; למעלה :ה כ ו ו ר ן ,
 ,2005עץ ,גבס ,שמן 150 x 150 ,ס"מ
Sari Carel, Right: "The Beekeeper", 2006, general view; Above: The
B eekeeper, 2005, wood, plaster, oil, 150 x 150 cm
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טרנספורמציה לחפצים ולדימויים השחוקים,
ה"בלתי נראים" ,שכוחם נשכח.
) 12בינואר ≠  6בפברואר (2006
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וידיאו בלי ארט

שאי אפשר לדמיין תערוכה עכשווית ללא הקרנת עבודות בחללים דמויי

)שהוצגה שוב בעיבוד של גאס ואן סנט ב– 1998ובעבודתו של דגלאס גורדון

קולנוע .השירן קונסטהאלה בפרנקפורט הגדיל לעשות ,וב– ,2004בתערוכה

מאותה השנה( ,מגולמת מחדש ,בטראשיות ,אולי רק לשם הציטוט ,על ידי

עתירת תקציב ,הזמין אמנים ידועים )אנרי סאלה ,שרה מוריס ,דאג אייטקין

קרן רוזנטל בפ ס י כ ו ק ר ן  .עבודה מסתורית מעט של אילת גזית 6 0 ,ש נ י ו ת

ועוד( להפיק סרטים בני שלוש דקות ,שהוקרנו ברצף באולם קולנוע בתוך

נ ג ד כ י ו ו ן ה ש ע ו ן  ,במסורת אנימציה צ'כית משנות השישים ,הביאה

המוזיאון .גם התופעה שאליה מתייחס בוגנים ≠ עשייה רפלקסיבית ולעתים

תקציר של מלודרמה :גבר מסתובב מסביב לצלחת קרטון ,הוא נושא על

בעלת פוטנציאל חתרני מתוך המרכז התעשייתי ,במוזיקת פופ כמו גם

ראשו משהו ,אולי לוח עץ ,ועליו שוכבת ברגע מסוים אישה ,שמגיעה ואחר

בקולנוע ,איננה דבר חדש )מדגלאס סירק או בילי וויילדר של ש ד ר ו ת

כך עוזבת אותו בסירה.

ס נ ס ט  ,דרך ניו–הוליווד בשנות השישים וכלה למשל בפבליק אנמי KLF ,או
פט שופ בויז ≠ וזו רשימה מאוד חלקית(.
עם זאת ,הפורמט שבו בחר בוגנים הוא לא רגיל .רשימת האמנים ≠
סליחה ,המפיקים ≠ הופיעה בתחילת התוכנית ובסופה .הקליפים ,התפורים

לאונן ותוך בליעתו בחזרה מלמטה היא מצמיחה את כנפיו לעצמה ועפה אל

זה לזה כך שלעתים רק לאחר מספר שניות מבחינים שהאחד נגמר והאחר

מחוץ לבמה/מסך .דימוי ואנטי דימוי של אישה מתמזגים בהצלחה :האישה

התחיל ,אכן מזכירים פרקים בסרט קולנוע יותר מאשר אוסף עבודות.

האוטונומית שאינה נזקקת לגבר היא גם אישה–חיה ,אישה–טבע ,אם כל

התוצאה של פורמט כזה היא כמובן טשטוש העבודה האינדיווידואלית

הסטריאוטיפים הגבריים; תחת מעטה פוסט–פמיניסטי קליל מסתתר תוכן

לטובת המאמץ המשותף של "ערב וידיאו בגלריה" .על אף הדמיון לשידור

רציני .זהו וידיאו פופ במיטבו ≠ היפוכו הגמור של הקליפ הרציני להחריד

בערוצי מוזיקה בטלוויזיה ≠ זרם אינסופי של קליפים ≠ כאן ,בשונה

של קרן–מרי סאלם ,D er mog raphy ,שבו אישה אחת חורטת על גבה

מ– ,MTVהפיחות שנעשה למחבר הוא רדיקלי ,לפחות עד לרגע שבו

העירום של אישה אחרת טקסט בצרפתית.

את זה שאי אפשר להבין את ערבי הווידיאו ללא רגישות לפורמטים
של תרבות פופ היה אפשר להבין ,לכל המאוחר ,מהתבוננות בקליפים
עצמם .הערב השני בסדרה ,שהוקדש למוזיקה ,נפתח בריקוד משונה של
שיני פלסטיק שנבעטות על ידי מישהו עם קבי מתכת ,כשברקע מוזיקה של

על השעמום והחזרתיות המרכזיים למהות הפופ ,ותחושת הריקנות מוגברת

פלה קוטי .כוכבי הקליפ מ ו ד ל ח ד ש ל מ ה פ כ ה של ליאור ווטרמן הם

על ידי כך שלנדאו צילמה וערכה את הסצינה בהשראה פסיכדלית ≠

האביזרים ) ,(propsששורשיהם התיאטרליים עדיין מרכזיים לכל עשייה

אבל בסופו של דבר ,הצפייה המתמשכת באשה הנעה בתוך סוכר פשוט

קולנועית; אם זו פריסת נתוני היסוד של ה"סרט" ,הרי שמדובר בסיפור ללא

משעממת.

המשך הערב דן בפופ .כך ,על אף פערים באיכויות ,לציטוט חכם של

עם השיר "צעיר לנצח" .התשוקה ל"צעירות" היא אכן אחד הכוחות
העצומים שמניעים את הת/עשייה הפופית ,כמו גם האמנותית .רגע

חלל הגלריה טל אסתר היה קטן מלהכיל את כל הבאים לערב "וידיאו

אמנות מינימליסטית יש מקום ליד כל קליפ עם מוזיקה שהופק במהירות,

ללא וידיאו–ארט/מוזיקה וקול–נוע" ב– 17בדצמבר  ,2005ונדרשה הקרנה

בחובבנות ובזול ,כמו  Tr im Master 2שבו שילי עוזיאל מתרוצץ על חוף

שבו נערים נלחמים בחרבות בהילוך איטי .הם שזופים ,צעירים ולכן גם

נוספת כדי לספק את כולם .הטענה הפרדוקסלית של האוצר הצעיר ,איתן

הים כמו כוכב רוק עם משקפיים כהים .בהמשך ,הערה על דימויים כמתווכי

יפים ,לבושים בבגדי רחוב שמונחים על גופם בדיוק נכון .כמו בסרטי קונג

בוגנים ,שגם נתנה לסדרה את שמה ,היא שהקליפים של האמנים הצעירים

רגשות מוצגת בעבודה שבה יפעת בצלאל צילמה את עצמה מנשקת

פו או משחקי וידיאו ,שבהם קונפליקטים הם תירוץ להצגת ריטואל ריקוד

השונים הם אמנם וידיאו ,אבל בשום פנים ואופן לא "אמנות וידיאו" .בוגנים

ומדברת אל פנים גבריות מתוך מסך .רוב הקליפים מבוססים על פואנטה

מורכב ותנועת מצלמה שמתייחסת לתנועה המצולמת ולהפך ,הנערים

ביקש להתייחס לכמה ממרכיבי הקולנוע ≠ "המרכיב ההיפנוטי ,החלום,

ומשחקים עם רגעים יומיומיים ,לעתים באופן סוריאליסטי .קרן רוזנטל,

מחוללים בלי סיבה .הם חוגגים את הכוריאוגרפיה של הדו–קרב ≠

קליטה אגב הסחת דעת והטבע האשלייתי של המציאות הקולנועית" ≠ וכן

למשל ,שרה עם הכלב שלה ,היא מייללת והוא עונה ,ומזכירה לצופה פורמט

כשהם נמצאים בתוך מציאות קונקרטית )מדשאה ישראלית ,בניין של מפעל

לצאת מהארכיטקטורה של תערוכה וליצור תנאי הקרנה קונבנציונליים.

פופ מוכר ≠ הדואט .אנימציית פלאש נאה של סטניסלב לב–אור מראה נשים

הפיס ברקע ,אולי רמזים למציאות אלימה( ובו–זמנית מרחפים מעליה אל

העשייה האמנותית רוויה באמנים "עושי סרטים" ,לפחות בחמש השנים

מתנועעות בבגדי ים; האלוגריתמים של תוכנת האנימציה זוהרים דרך

הסמליות של הפעולה.

האחרונות .אימוץ המדיום הקולנועי ותנאי הייצור שלו ,לרוב תוך התעלמות

תנועת גופיהן הכמעט אנושית .יופיה של גרסת המאה ה– 21הזו לקדימונים

מן ההיסטוריה של חיבורים בין קולנוע לאמנות ,כל כך נפוץ היום ,עד

המצוירים של סרטי ג'יימס בונד מסוף שנות השישים נעוץ בהיותה ריקה

ליאור ווטרמן ,מ ו ד ל ח ד ש ל מ ה פ כ ה  ,2005 ,וידיאו 1:05 ,ד'
Lior Waterman, A Ne w Model for the Re volution , 2005, video, 1:05 min
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סרטו של גלעד רטמן ,צ ' ה צ ' ה ה י פ ה פ ה )ר' ס ט ו ד י ו  ,(163מסתיים

תשוקתי יפה נתפס בסרטם של הדס קידר ועמנואל פייצ'ביץ ,א ר ל ו ז ו ר ו ב ,

מכל תוכן.
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סיגלית לנדאו ,שנדמה אינסופי ,שבו האמנית נעה בתוך מכונה לייצור
פסקול אלא החלק הדומיננטי בכל התרגיל .הסרטון הזה הוא אולי הרהור

שמחשיבה רגע מצחיק אחד יותר מכל דבר.

חמוטל שטרנגסט ואולריך גוטמייר

דוגמה נוספת להטרדה חסרת הומור ,בערב השני ,היא הקליפ של
צמר–גפן מתוק מסוכר לצלילי שיר ערבי קיטשי ,אשר ללא כל ספק אינו סתם

תוכן ,תלבושות ללא שחקן .חוש הומור פאנקי מניע את העבודה הזאת,

"וידיאו ללא וידיאו–ארט" ,גלריה טל אסתר,
אוצר :איתן בוגנים

דרוויש :אישה עירומה בעלת ראש ,רגלי וידי נמר משחקת במה שנראה
כזנב טיגריס ומולידה ברבור מבין רגליה .לבסוף היא משתמשת בברבור כדי

מופיעות הכתוביות בסוף התוכנית.

פופקורן

הערב הראשון הגיש לקהל גם את ל י ל י  ,אנימציה מבריקה של דנה

כבר בתכנית הראשונה של "ערב וידיאו ללא וידיאו–ארט" היו אזכורים
רבים לפורמטים הוליוודיים :סצינת המקלחת מפ ס י כ ו  ,שהפכה לאיקונה

גלריה טל אסתר ,שנסגרת בימים אלו ,הצליחה להיות יותר ממקום
לאמנות .התמזגו בה סצינת מועדונים עם אקטיביסטים פוליטיים בלתי
אידיאולוגיים ואמנים צעירים .היא הרחיבה את הפעילות המסורתית הצרה
של גלריה בשוק האמנות והיתה בית לבלתי ספקטקולרי ,לאירוני ולאירועים
כמו "ערב וידיאו ללא וידיאו–ארט".
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ריקוד וידיאו

ריקוד וידיאו
שאול סתר

הפסטיבל הבינלאומי לווידיאו–דאנס )יוזם ,מנהל ואוצר שותף :אבי פלדמן,

תזוזות המקפצה .ומכאן שהמקפצה כבר איננה משטח נייח שעליו נערכת

אוצרת שותפה ויועצת אמנותית :טל יחס( ,שנערך בסוף חודש מאי בסינמטק

התנועה ,כר ריקוד יציב ,אלא משטח תנועה שהוא עצמו נע בפראות :תנועה

תל–אביב ,הצליח לעורר עניין נלהב באמנות הזאת ≠ היבריד מדיומלי נוסף

אדירה מעלה ומטה ,וריצודי תנועות קטנות ,מהירות ,תזזיתיות .המצלמה

שפורח בעשור האחרון במרכזים אמנותיים רבים ברחבי העולם והופיע

מתעכבת על מראה התנועות האלה ,על קולותיהן ,לא פחות משהיא עוקבת

בסערה לכמה ימים גם בתל–אביב וברמאללה .הקרנתן של עשרות עבודות,

אחר תנועות גוף האדם הקופץ :המתיחה ,הכיווץ ,השחרור ≠ אין אלה רכיבי

ישראליות ובינלאומיות ,במהלך הפסטיבל העניקה לא רק מבט פנורמי על

תנועתו הרציפה של אדם אחד ,תנועה שמתרחשת על רקע דומם ,אלא

מגוון האפשרויות ליישם את הגדרתו הכללית והרחבה של וידיאו–דאנס,

היסודות הפועלים של עולם שכולו נע ,בכיוונים מרובים ,מתנגשים ,לא

"תנועה מול מצלמה" ,אלא אף הובילה ,מתוך כך ,דיון עקרוני באיכויותיו

נאגדים .התנועה לא מוכלת בעולם אלא מקיפה אותו :המקפצה והמים ,כמו

של המדיום הכינוסי הזה.
הפסטיבל נפתח בהקרנה חגיגית של העיבוד הקולנועי למופע המחול

הידיים וכפות הרגליים ≠ כל אלה הם גוף בתנועה.
התנועה בעבודה זו מהדהדת ,כמובן ,את תנועת הגוף במופע מחול

 Blu shשל וים ונדיקייבוס ,כלומר העלה בתחילה את נקודת הראשית

וכן את תנועתו המצולמת בתחרות אולימפית לקפיצה למים ,אך גם נפרדת

ההיסטורית ונקודת הייחוס העקרונית של האמנות המתכנה וידיאו–דאנס:

משתי אלה :הפ)טי(שיזציה של יפי הגוף ≠ הגוף שלעולם מחולל בעודו ניתק

הקרנתה של יצירה שהתקיימה ,גם אם בגרסה שונה ,עוד טרם הצבתה

מנייחותו המקדמית של המשטח ≠ הופכת כאן ,באמצעות ההתעקשות

של מצלמה מולה .אבל עבודת הווידיאו–דאנס שהוקרנה אחריה ופתחה

על נוכחותה המופגנת של המצלמה ,לגריפתה של התנועה אל המרחב

את תכנית הפסטיבל הרשמית חשפה מיד כמה מן האתגרים שבאמנות זו:

הנגלה בכללותו; גוף ומשטח שאינם מנוגדים עוד זה לזה .אמנם לא כל

במ כ ל ו כ ל של טורביורן סקארילד מנורווגיה עולה גבר צעיר על מקפצה

עבודות הווידיאו–דאנס נענות לאתגר זה ,ולא תמיד הופכת התנועה מול

מוגבהת ,לפניו בריכה אולימפית ריקה ,ופוצח בתנועות קצובות של ניתור.

מצלמה לתנועה מול תנועתה של המצלמה ,אבל הפסטיבל הראה בחדות

קפיצותיו הולכות ומתגבהות ,גופו נמתח מעלה ,הוא עולה ויורד במהירות

כיצד עבודות וידיאו–דאנס ,במיטבן ,מתפקדות כצומת מדיומלי :נרטיב

גוברת ,עד שלבסוף אכן מגיע רגע הקפיצה ≠ אך לא למטה ,אל מי הבריכה,

מעין–קולנועי נמסך בהן לתנועת מחול מופשטת ,לשניהם נלווה מערך

כי אם למפלס גבוה יותר בחלל הבריכה ,מרוחק עוד יותר מהמים .מהלך

צלילי מודולרי )חיקויי ומודבק( ,וכל זה עומד לעולם גם ביחס לאמנות–האם,

הציפייה וההתכוונות שנפרש במשך חמש הדקות של עבודה זו מוצא לו

הווידיאו–ארט .רגע מעניין וחשוב בפסטיבל היה בהקרנת סרטו של פייר

החי ,מופע שמתגלגל בסרט זה בטבעיות ל"מופע של מופע" .מכיוון אחר,

אך לא מפוצלים בחדות ,של דמות–רקע ,עצירה–תנועה ,או עור–אבן,

לבסוף פורקן ,אך זהו פורקן אירוני ,מוסט :הגוף היבש לא נרטב ,קו המים

קוליבף ב א ר ו ק ב ל ק נ י  ,המציג את עבודתה של מרינה אברמוביץ' ,מי

עבודתה השנונה של מנאר זועבי מנצרת ,ב י ן ל ב י ן  ,שבה נערה שופכת

כשמה של העבודה .לעומת הפזמון היומרני "יש אנשים עם לב של אבן,

לא נחצה ,ים סוף לא נחלק .עם זאת ,הפורקן האירוני ,הכושל )הפרוורטי?(

שכונתה "הסבתא של הפרפורמנס ואמנות הגוף" :בסרט זה נפגש הווידיאו–

צבע שחור על הרצפה ואז מקפצת בחבל תוך הכתמת בגדיה ,גופה וקירות

יש אבנים עם לב אדם" ,שבו המטפוריקה המהממת–כביכול של חציית

מאפשר לראות את רגעי ההכנה הארוכים לא רק כתהליך שמצפה למימוש

דאנס ,המבוססת על המניפולציות של המצלמה ביחס לגוף ,עם הפרפורמנס

החלל ≠ כולם לבנים ≠ בשחור ,מהפכת על פיו את ציור הפעולה של ג'קסון

הגבול ,הנכתבת בתקבולת מושלמת ,רק מדגישה את החיץ העקרוני בין

חד וסופי ,אלא גם כאוסף לא מוסדר של מימושים :הקופץ התיז על גופו

האלים של אברמוביץ' ,שנשען דווקא על המיידיות הבלתי מתווכת של

פולוק :עבודת האמנות איננה עוד הבד המנומר ,אותו תוצר מוגמר שמעיד

הדומם לחי ,בין המוצק לנושם ,מצלמתו הרוטטת והמשכפלת של דה במל

מים ,עוד טרם עלייתו למקפצה ,והוא כבר רטוב; הים כבר נבקע ,המים אינם

הגוף הפוצע את עצמו בזמן אמת ,מול קהל חי שנוכח באתר הפעולה תוך

על הפוטנטיות הגברית של תהליך היצירה הספונטני; עבודת האמנות היא

בוללת את תנועות העריכה )האולפנית( בתזוזת המצלמה )באתר הצילום(,

שוקטים; והקפיצה הגדולה איננה רק מיוחלת ,אלא גם מתבצעת שוב ושוב,

כדי התרחשותה .המפגש בין הפרפורמנס והווידיאו–דאנס מדגיש את

תהליך היצירה עצמו ≠ כולו מעקשים ,עצירות וחזרות ≠ והתוצר הציורי רק

באיברי הגוף הנעים ,בחלל ≠ שכל התנועות הללו מניעות לבסוף גם אותו.

עוד ועוד ,קפיצה מובילה לקפיצה.

עיסוקה של אברמוביץ' ,כבר למן עבודותיה הראשונות בתחילת שנות

נספח אליה ,תוצר שאתר הופעתו איננו בד הציור הגדור מראש ,אלא אתר

בסיומה הארוך של העבודה הגופים נמוגים ומתבהרים עד שהם ניגרים אל

פרשנות זו מתאפשרת רק הודות לאיכויות המדיומליות של הווידיאו–

השבעים ,בשעתוק ,בביצוע חוזר ובחיקוי .גם כאשר חבטה בין אצבעות

דאנס .במופע מחול ,גם אם מוסרט ,היה זה סיפור חד כיווני ומכוון–תכלית:

ידיה בסכינים ,ולעתים כשלה ופצעה אותן ,הקליטה אברמוביץ' את קולות

שמופיע ככזה ,בריבויו ,כל אימת שהצבע השחור מכתים אותו.
התנועה בהצטלמותה ,בכל העבודות הללו ,משנה את אופיים של

המשטח הלבן שעליו נעו ,ובתוכו ,כעת ,הם ממשיכים לנוע .המשטח כמו
שב לראשיתו הנקייה ,הבתולית ,ומתמזג כעת גם עם הבד שעליו מוקרנת

גוף שמקפץ פעמים רבות על משטח נייח ,עד שלפתע הוא עושה קפיצה

הפגיעה ואנחות הכאב בטייפ ולאחר מכן הריצה את הטייפ בשנית ושבה על

הגוף הנע ושל מרחב התנועה וההנעה .עבודתו המופתית ביסודיותה של

העבודה .אולם דווקא כמשטח לבן ,ריק ,נייח ,הוא לעולם כבר רווי גוף ,מלא

נחשונית למשטח אחר .אבל נוכחותה המופגנת של מצלמה לא מקובעת

פעולתה ,תוך ניסיון לתזמן את פציעותיה עם הדי הפציעות הקודמות .כך,

אנטונן דה במל מבלגיה ,Peau Pier re ,הציגה את היקשרותו של המרחב

תנועה.

מציעה סיפור שונה :תנועה משולבת של גופים רבים ,לא של גוף

הרגע האלים הוא גם רגע של שכפול וחזרה ,היענות לדבר–מה שנחקק בזמן

לגוף :גבר ואישה עירומים ,נתונים במבנה אבן ,גופם אחוז זה בזה ונגלה

אחד ≠ הגוף האנושי לא נגלה בשלמותו עם תחילת הסרט ,אלא בקרעי

אחר ואיננו מתקיים בהווה אלא מבעד למדיום מתווך .החצנתו של מדיום

בכל פעם בחלקיותו ,בעזרת המצלמה .אך מה שמצטלם איננו עוד תנועתם

איברים; והאיברים הללו נעים יחד עם איברים נוספים ≠ עם גלי המים ,עם

ההופעה שבבסיס הווידיאו–דאנס מגלה את מקורותיו אפילו במופע החשוף,

הנסתרת של שני גופים על רקע אבן חשופה ,אלא קרעי צברים משתנים,

אנטונן דה במל ,ע ו ר א ב ן  18 ,2002 ,ד'
Antonin De Bemels, Peu Pier re, 2002, 18 min
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נורית דוד

שלא כבחצר השכנה ,בחצרנו לא גדלים פרחי נוי רכים ,כמו אפונה ריחנית,

לה דלעת ענקית שתוכה ריק ובשרה המועט יבש כנסורת .אך יש ועץ פרי

קוסמוס ,ציניות ודליות .תחת זאת ,בשתי שורות ישרות ,ליד הגדר ובסמוך

מתעלם מכך שלא קיבל מים כלל ,שלא לדבר על דשן ,שלא עדרנו סביבו

לבית ,גדלים שיחי קאנה שחורים ועיקשים שפרחיהם אש .גבעוליהם קשים

גומה ,שלא עטפנו את ניצני פירותיו בשקיות נייר חומות ,ומעתיר עלינו שפע

ולא נועדו לקטיפה ,הם אינם זקוקים לטיפול ,ואפילו כשחפצים להיפטר

פירות קורנים ועסיסיים שאנחנו זוללים אל קרבנו בעודם נוטפים על בגדינו.

מהם הם עולים ומתחזקים .אמי ,ששערה בהיר ועורה הוורוד מנומש ,טעמה
נוהה דווקא אחר שיחי הקאנה הגבוהים; לוע הארי ,אמנון ותמר הם צמחים

בבוקר ,מכל חלון בביתנו מתגלה ההר באחוזת השכן ,להוכיח אותנו

זוטא ,קטנים מכדי להיקלט במבטה.

ולהזכיר לנו כמה נמוכים אנו ועצלים .אל ביתנו צמודות גבעות חול נמוכות,

שכננו ,איש רחב וקטן ,נצר ללוחמים סמוראים ,טוב ונדיב .מדי פעם,

אבל הנוף מטעה ≠ אם פונים שמאלה מאחורי המרפסת האחורית ,אל הדרך

עומד על קצות אצבעותיו ,הוא מגביה אלינו מעבר לגדר יין ,ריבה או זיתים

הסלולה המגיעה בפיתולים אל מרכז הכפר ,מוסווית על ידי עצים כפופים,

שהוא מכין בעצמו מפרי גנו .אנחנו איננו נדיבים ,ואפילו ביקורת יש בפינו

פעורה כמלכודת ,דרך צרה ותלולה יורדת לפתע מטה מטה ,שם מתגלה

על טיב מתנותיו של שכננו .מאחורי חיוכו הרחב המתורגל של אבי ,המכוון

חלקם התחתון של הסלעים שעליהם יושב ביתנו כמו באוויר.

לחשיפת שיניו הישרות ,החזקות והלבנות ,מסתתרות מילים כהות שתקועות
בחשכת גרונו.

מתחת לסלעים נצמדים אל קירות המכתש שלושה בתים ,אחד מהם
של דודינו הזקנים ,הגיבן והתופרת .לא פעם חששנו שאחי ,פגע רע ,ישבור

ביתו של השכן נשען אל גבעה גבוהה ,שממנה יורדת ומשתפלת חצרו.

שם את ראשו .ביתם חבוי רוב שעות היום בחשכה שמתחת לסלע ,אבל

אף אגם קטן חפר בגנו ,שבו שט אי זעיר שעשה אותו לגן סלעים וקקטוסים,

מחלונותיו שמנגד ,באורח פלא ,נפרש ממנו והלאה ,כלפי השמש ,מטע

ושדה אורז מיניאטורי נטוע בשיפוליו .מבעד לגדר החיה המפרידה בין

משמשים רבוע ,מואר כריבוע נייר מוזהב .על רקעו מצטיירת מגזרת גופו

חצרותינו עינינו בולשות אחריו כשהוא מסיע אבנים ,מגדר ,גוזם ,לוגם יין

השחורה של הגיבן העסוק בהרכבת ענפי אפרסקים בעצי המשמשים,

מספל פח וליבו טוב עליו .הוא שולט בממלכה הקטנה המכילה הר ואגם,

ובדבקותו נראה כמדליק חנוכיות גבוהות .מעשי הכלאה אלה הוציאו לו

ומטפח אותה בתנועות עגלגלות ונינוחות.

שם בכפר ,כמו גם סיפורי המעשיות שלו שגלשו בשין וסמך רכות מפיו

אמי קוראת לו אדון כל–טוב או "הסומרוני הטוב" ולעג קל בחיוכה,

העדין ,הקבוע בפניו הנאות העטורות משקפי קרן עגולים .סיפוריו היו

ובהונגרית שבה חמור הוא "סומר" היא קוראת לממלכתו "סומריי" )על משקל

מעשי הכלאה מפוארים לא פחות ,ובתודעתנו התרחשו כולם במטע הנשקף

"שוויינריי" ,דיר חזירים ,מילה שבעיתות רתחה משמשת בפיה לתיאור

מחלונו ,עד שענפי המשמש השזורים בענפי אפרסק נדמו בעינינו למשפטי

ביתנו( ומתכוונת לממלכה של סמוראים כפריים ,חמורי עבודה .הוא אינו

מלים ,ואותיות הסמך והשין נהיו לאפרסקים ומשמשים שלעטנו פעורי פה.

יודע דבר על עברנו ,זה מקרוב באנו ולא ירחק היום שבו נסתלק .החצר

בערבים קרים יש והיינו מטפסות ,אמי ואחיותי ,בחזרה מבית קרובינו,

שלנו ,ביתנו וליבותינו ,הם טרף לכוחות טבע שזורעים בהם מיני חרולים

משלבות זרועות זו בזו לכדי רגע של חמדה וקרבה .אז ,בחשכה ,היתה אמי

יבשים ,קוצים צהובים ועשבים שוטים .עצינו לא נגזמו מעולם והם גדלים

מלהגת ,עולצת שלא כדרכה ,מודה בליבה על כך שהקור והאפלה והדרך

בפיתולים מעוותים ונאבקים זה בזה .חורשה מוזרה מפרידה אותנו מן

המטפסת התלולה הביאו את בנותיה היטב קרוב אליה.

הכפר ≠ עשויה שורות שורות ,מן העצים הנמוכים לגבוהים .כבתמונת

השכן הטוב

בצד שלנו הנוף חשוף ואנחנו בוטשים ובועטים חול במישור .בקומנו

אבי ,הראשון שהביא מכונית לאזורים אלה ,והיא מטרטרת בשבילים

מחזור ,זו מאחרי זו ,ניצבות שורת עצי ערבה אדומה גוצים המשמשים

הצרים .המכונית מאפשרת לו להתעלם מתושבי הכפר הצועדים בשבילים,

להכנת נצרים ,שורת עצי צאלון ,שורת ברושים ,ולבסוף עצי קזוארינה

עמוסים בסלים וחבילות ,אחרת היה עליו לתחבל דרכים כיצד להימנע

תמירים מכוסי דבקון טפילי ההופך אותם לחומה ירוקה כהה שמעירה בנו

מלברכם .במפגשים ראשונים אבי מראה פנים אדיבות ,אך רגשי עליונותו

רגשי כבוד הקרובים לאימה.

מבצבצים מכל נקב בעורו ,מכל שערה בשפמו הירקרק .הדאגות מעוותות

לעתים ,ללא טיפול או השקאה ,שריד מדיירי הבית הקודמים ,מתנפחת

את תנועותיו ,את פיו ,מקמטות את מצחו .דאגות שלא מן העולם הזה,
דאגות מיוחדות שנתפרו אך ורק עבורו ,אך משום מה כולנו במשפחה

מתוך חוברת התערוכה ,גלריה גבעון
נורית דוד
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לכלבינו לנשוך את העוברים ושבים ,מצמיחות את שינינו עקומות לשבור
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פקודות בטבעיות ,כל מעשיו הגיוניים ונעשים במחשבה תחילה .על כן

השטח של הדברים לא היית כה מודאגת ממה שאומרים עליך האחרים.

סמוך לתנור ,למיטה .בעל נקרא לשוב אל אשתו ,להצטרף אל משפחתו,

כה מפתיע לראותו מפליא בריקוד .בעת ריקוד כמו נפתח פרח בליבו והוא

העולם שבו אנו חיים הוא נטול ממשות ,מחזה תעתועים ,חלום .אם מישהו

ועושה שימוש במיטב תורות הלחימה שבהן שכננו הוא רב–אמן .בסיומו,

לסעוד אצל השולחן .לאלו בעלי חיים יש בתים ואלו לנים באוויר החופשי?

עובר אל מחוז קיום אחר ,שלא מכאן .הריקוד הוא קידה לאבותיו הקדומים,

נפגע או נהנה ממה שאנו עושים ,איזו חשיבות יש לזה בסופו של דבר?

במיומנות שנצברה במשך שנים ,שני עוזרי במה מחליקים בזריזות ברגע

געיות מקוטעות עמומות של העדר המובל בידי גברים מוצקי שוקיים,

להמשכיות ,לכל היש ,הוא ביטוי של שביעות רצון וחברות כלפי הבריאה.

במהרה ,לא הוא ולא אנחנו נוסיף ולו להתחזות כקיימים" .בכל זאת ,לאחר

האחרון ,לקול נעימת השיר הידוע,

כשהערב בא ,ראוי שיבוא עמו גם הדחף להצטמצם ≠ הביתה ,למטבח,

בעיבודו של השכן הופך הסיפור למחזה ריקודים משוכלל ומעודן,

מושכים בחבלים וצועדים אחורה בראש מופנה בכיוון ההליכה .הו והו

הוא איטי כהנץ עלה ,כנביטה ,והוא פנייה אל הזעיר והחרישי .תנועותיו כה

הפצרות רבות ,ניאותה לשלוח שיר בתשובה ,וזה לשונו" :בדבריי תוכל

"באשר לשכני סמטסו

ובררר ,שריקה ,צלצול ונקישה.

מעודנות ≠ תנועות קלות של הקמיצה והזרת ,נענועים קצביים של אצבעות

להכיר את מוזרותי .כי לולא כינית אותי קוואמושי ,כלל לא הייתי עונה".

לקרב באומי הלך הוא

הרגליים ומפרק כף הרגל כשהיא מורמת מעט ,ריטוט עפעפיים .איש מוצק

את המלה "קוואמושי" היה דודנו הגיבן מבטא ברכות אין קץ ,והתשובה

אף שחלפה שנה הוא לא שב

אל חצר ,כמו בבמה מסתובבת נגלית ארץ אחרת .הגיאוגרפיה סובבת על

זה רוקד כנערה בתולה .כמוה ,בכניעות ,הוא מדמה את עצמו סורק את

הזאת ,שהפכה למימרה שגורה בפינו ,היתה לחלק מפולחן החרקים שיזמה

אף שחלפו שנתיים לא שב

צירה ,מתקפלת על עצמה ,מתחרטת ,בוגדת בעצמה .האדמה מתפתלת

שערו השופע ואוספו בפקעת אל מול הראי .עורפו העבה ,במטמורפוזה,

אחותי הגדולה ,שמאז עיצבה את עצמה על פי דמותה של הנערה שאהבה

משחלפו שלוש שנים ,שלוש שנים ,ראשו אלינו שב",

ונסחטת ומתרוממת כסליל להציב הר שחומה מטפסת בו ומחלקת אותו

נהפך ללבן וענוג כצוואר עגור .משפיל הוא עיניים כנערה מחוזרת .כשם

חרקים ,ואנו השתיים החרינו החזקנו אחריה .רק עוגמת נפש אחת היתה

בובת דמי עשויה עץ בדמותו של הסמוראי הזוטר .בובה זאת מכינים

לחלקות דמויות טרפז שברושים מסמנים את פינותיהן .אפילו שמיו של

שעצים רוקדים בעומדם במקום ,כך ריקודו של הסמוראי ,אך בצניעותו

לה ובדבר אחד קינאה בי ,האמצעית :גבותיה לא צימחו שחורות ועבותות

כל שנה מחדש ,משום שבתום ההצגה היא ניצבת יחידה על הבמה וראשה

השכן שונים מן השמים שלנו ,אצלו סביב ההר מתקבצים עננים ואילו שמינו

ידמה יותר לעשב השדה ,ולחיו ,שנדמית לפתע חלקה מזיפים ,מסמיקה

כשלי .בסביבה יצא שמנו כמטפחות החרקים ,והם היו לנו לרעי חיק וידידי

מבוקע.

בין חצרנו לחצר שכננו מפרידה רק גדר חיה .אבל להלך העובר מחצר

ביום ההצגה שתוכננה למוצאי שבת אפילו אבי התהלך בחוסר שקט;

לבנים ומרוקנים .בהר קבועים מתקן לחיזוי מזג האוויר ,שבשבת וטחנת מים

כעלה כותרת של נורית .אך כל העת חרבו עמו ,מסותרת בקפלי בגדיו,

נפש ומעין אמני בידור לעת מצוא .בנינו מתקנים מסובכים עשויים מוטות,

קטנה שנהמתה קבועה ומתמדת ונדמית כנשימתו החמה של ההר עצמו.

כמו בוש בה .הוא רוקד את ריקוד הירידה מן ההר ברצועה צרה של כמה

חוטים וקעריות מים לפיתויים ,מתחנו מערכת שבילים לכל זן וזן ,ניקבנו

חגיגיות בית השכן החמיצה את ליבו .שם רחצו והסתבנו ,קשרו סרטים

בניו ובנותיו של השכן גדלו בחסותה המנחמת .כאשר סבבו את ההר ,היתה

פסיעות משני צדי מפגש ההר עם המישור ,הוא רוקד בקרחת קטנה בחלקת

חורים ברשתות שעל החלונות להזמינם פנימה ,פיזרנו פירורי עוגות בפינות

וצחצחו אבזמים ,גרפו עלים יבשים ,גם במה ומסך העמידו בין העצים,

היא להם מורה דרך ,בשכבם על מיטתם ,שיר ערש.

התירס הגדל גבוה מעליו ומעל הקהל הקטן שנתאסף לחזות בו .אך כל העת

נסתרות כדי שיוכלו להשיב את נפשם הענוגה .במלאכת רקמה שקדנית

ועל הדשא פיזרו שמיכות משובצות רכות .ואילו אבי הסתובב במעגלי

חרבו עמו ,כמו כופפו את ראשה והיא חבויה בגלימה ,רפויה .הוא רוקד

בחוטים צבעוניים רקמנו זבובים ויתושים על ממחטות האף שלנו .בחגיגיות,

שווא ,מחפש לעצמו עיסוקים .ההר בגינת השכן כמו גבה אף יותר ונראה

זוקפים את אוזנינו להבדיל בין התקרבותה להתרחקותה .מתי יבוא אבי?

את קטנותם ועדינותם של נערות וילדים ,רוקד כלפיהם ,מתנצל על קיומו

אם לעניין ואם לאו ,הכרזנו בליווי קידות ותנועות ידיים ,שוב ושוב" ,כי

כתבשיל אורז עשיר בירקות רעננים ובאצות ים ,טובל ברוטב מיסו משובח.

מתי כבר ילך? אחי הקטן במכונית צעצוע ,תאומתה הממוזערת של האחרת,

הגס והעבה .כפות ידיו נהפכות לכנפי ציפור זעירה והסמיסן המלווה אותו

לולא כינית אותי קוואמושי ,כלל לא הייתי עונה".

ואילו ביתנו עדיין פתוח היה אל אותה שרשרת גבעות קרחות המזכירה את

מנכיח את אבינו בחיקוי הטרטור בהעדרו .כמו בשלט–רחוק קוראת המכונית

משמיע אז ציוצים רכים .אך סיומו של הריקוד באבחת חרב הנשלפת באחת

לעומתם ,חיינו אנו לקול טרטורה ההפכפך של המכונית ההולכת ושבה,

*

מאכלינו היגעים.

הקטנה למכונית הגדולה .אחינו זה ,מחמל נפשו של אבי הוא ,זכר ילדותו

וחותכת את האוויר ואת הזמן לשניים ,מכריזה על קץ עת הדמיון ועל חזרה

בחצר שכננו ,כמדי שנה בשלהי הקיץ ,כשהכול מסביב יבש וקשה ,טרם

הפרוצה ,המופקרת ,ימים בהם לא היה עליו לפרנס אישה וילדים .נוסע,

למציאות ושיקום הגבריות .כמו ניעור מהזיה ,אינו זוכר כלל את שהיה,

טיפות הגשם הראשונות ,מתכוננים להעלאת ההצגה השנתית .גאוותו של

בהצגה .בפליאה גדולה ליווינו את תנועות החרב הרוקדת בקשתות מדויקות

מטרטר במכוניתו האדומה בין גבעות החול ,מטרטר ומטרטר לפצות את

מפנה את גבו ומטפס בהר בצעד מגושם.

השכן על אותו מחזה שעיבד מסיפור סמוראים עתיק שאירע באבי אבות

בידי שני הלוחמים העוטים בגדי קרב עתיקים .גוויהם לרגע עטופים זה

אבותיו ,איש חרב מהולל .הלה הזדמן לביתו של בעל אחוזה כשהתארח

בזה ובמשנהו מחליקים זה מעל וזה מאחורי זה בקלות גמישה ונחושה,

עצמו על הבגרות הארורה ודאגותיה .אחי הקטן הוא רפליקה מיניאטורית

אנחנו איננו רוקדים .במשפחתנו ,כישרון זה אין לו זכר .אך מאז סיפר

בערב הודלקו שרשרות נורות צבעוניות ואנו נצמדנו לגדר להציץ

של אבי .אוחז במכנסיו ומטפס עליו כקוף צעיר .אבי רוטן ונהנה ,חושק

לנו הגיבן את סיפורה של הנערה שאהבה חרקים ,אנו ,הבנות ,מזמינות

שם גם סמוראי זוטר בטוח בעצמו .משנודע לאותו סמוראי שמו של האורח

כשרגליהם נטועות במקומן .בפה פעור ראינו כיצד נגררת לבמה ,בזריזות

שפתיים שלא לחשוף את חיוכו .שנים ציפה לבן; ואילו אמי תוהה כיצד

לחצרנו חרקים שירקדו לפנינו ואף ישירו .הנערה שאהבה חרקים גרה

המהולל ביקש "ללמוד" ממנו כמה מהלכות הלחימה שלו" .לימוד" במקרה

מאין כמוה ,בובת הדמי ,כפילתו של הסמוראי הזוטר ,וכיצד החרב בשנייה

שדון זה פרי בטנה הוא .אבי מביט בו ורואה את עצמו ומתמוגג .צמד חמד

בשכנות לנערה שאהבה פרפרים" .מדוע אנשים עושים עניין כזה מפרפרים",

זה הוא שימוש בלשון נקייה לקרב רציני ומסוכן .אבי אבותיו של שכננו

קצרה אחת מחמיצה את ראשו ,כשהוא מחליק במעוף אל מעבר לקלעים,

אבי ואחי .אחי בהתרוצצותו מממש את רחשי ליבו של אבי ,רץ את ריצתו,

נהגה לומר" ,ואף פעם אינם מקדישים מחשבה ליצורים שמהם גדלים

מסרב ,אך בעל האחוזה מגלה עניין ודוחק בו להסכים לקרב בחרבות עץ.

ונוחתת על ראשה.

צועק את גרונו ,חובט את ברכיו עד זוב דם .זה הקטן מוציא לפועל את זממיו

הפרפרים? הצורה הטבעית של הדברים היא החשובה ביותר" .היא היתה

בגן ניצבים זה מול זה הסמוראי המהולל והסמוראי הזוטר ומכים זה בזה

של אבי ,מה שלא העז לראות אפילו בחלומותיו .מתגנב אל חצר השכן דרך

אוספת זוחלים וחרקים בכל מיני קופסאות וכלובים .אך יותר מכולם אהבה

בחרבות העץ; למראית עין ,בו–זמנית .אבי אבותיו של שכננו אומר" :קלטת

אך אויה! אוי ואבוי! שוד ושבר!

פרצה קטנה בגדר ,אוכל מפירותיו ,מדשדש בבריכה ומבהיל את הצפרדעים,

את חיפושית הזבל השעירה המצויה ,שקוראים לה קוואמושי .היא שנאה

זאת?" ,הסמוראי עונה" :תיקו!" ,גאה על כך שהוא שלף בו–זמנית עם לוחם

בתוך הבובה אחינו הקונדס חבוי

מחקה את קרקורן ,תוחב מקלות בגלגליה של הטחנה שעל ההר ,מבלבל את

כל מה שאינו טבעי וכך גם נתנה לגבותיה השחורות לצמוח עבותות .אנשים

כה מהולל .אך אבי אבותיו עונה בשלווה" :לא ,ניצחתי" .הסמוראי ,מאוכזב

הוא זה שנגרר בזריזות ,כלאחר כבוד

חששו ממנה ושמרו מרחק ואם העז מי מהם להטיל דופי בחיות המחמד

ורוגז ,דורש סיבוב נוסף .אותו הדבר קורה בשנית וגם חליפת הדברים

אל מתחת חרבו המיומנה של ה"מורה"

שלה היתה מתמרמרת ושואלת כיצד יכול הוא לדבוק בדעות קדומות

חוזרת על עצמה :הסמוראי הזוטר טוען לתיקו אך אבי אבותיו טוען שניצח.

וצעקתו הדקה נבלעת בצעקת התיאטרון הגדולה

הם גיבשו את אופיו במשך דורות .מנהגיהם התקיפים ,גם אם משמעותם

טיפשיות ועממיות מעין אלה ,וליוותה את דבריה במבט כה חודר מתחת

הסמוראי רותח ובעל האחוזה מגלה עניין גובר והולך .הסמוראי הזוטר

ואחריה דממה.

אבדה זה מכבר ,מכוונים את אורחות חייו בעבודתו ,כאבי משפחה וכרע

לגבותיה הסבוכות ,עד שהרגיש אי נוחות רבה .גבר שהסתקרן מן השמועות

מתעקש עתה על חרבות אמיתיות ,מפלדה .אבי אבותיו מסרב אך נכנע שוב

הסדר בשורת הנעליים הישרה הניצבת סמוך לכניסה ,נוקש בדלת ונמלט.
שכננו טוב הלב צוחק למשובותיו ,מוצק וגברי ,ירש אורך רוח מאבותיו.

לידידיו ,עד לפרטים הזעירים ביותר ,כגון מה יש לומר ומה ללבוש ומה

צפה בה משער ביתה ושלח את השיר הבא" :סלחי לי שאני עומד ארוכות

להפצרות בעל האחוזה .בו ברגע שהשניים ניצבים זה מול זה בגן ,הקרב

בחדוות המשחק ובתמימות שם השכן הטוב קץ לנוכחותנו המופקרת בכפר,

לאכול ובאילו כלים ,בכל אירוע מאירועי החיים .הוא איש עמל ,עורו

בשער ביתך העשוי מקלעת .אך מגבותיה הסבוכות של החיפושית איני יכול

מוכרע ≠ הסמוראי הזוטר צונח לארץ כשראשו מבוקע ,בעוד שהסמוראי

ומשפחתנו ,כזרעונים הללו בראשי הסבא שעל גבעולי הסביונים היבשים,

שחום וידיו מסוקסות מעבודות הגן והשדה .הוא עתיר יוזמה ,מחלק

להסיר עיני" .לתוכחות המשרתת ענתה" :לו הבטת מעט יותר מתחת לפני

המהולל יוצא בקרע קל של מעילו העליון.

נפוצה לכל עבר.
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