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לפני פתח דבר
מספר הערות מבוא לציוריה של דיתי אלמוג
עירד קמחי

הציורים של אלמוג ,שעשויים מעץ לבוד של כלי טיס ,נראים מעודנים ביותר ,עדינים ,כמעט
חסרי גוף; עם זאת ,בו בזמן ,הם מתעקשים על אופיים המוחשי ומעידים על מלאכת היד
המדוקדקת של יצירתם .הם מציגניים )אקסהיביציוניסטיים(; הם מציגים את עצמם ,מציגים זה
את זה ואת עצם הצגתם .אבל בעשותם זאת ,הם נוטים לחמוק מהזהויות המוצגות שלהם אל
הקיום המשונה של ציור כפתח דבר.
השאלה בלב כל שיח על ציור היא כיצד אפשר לכבד את המוזרות הבלתי צפויה של הציור
ואת רתיעתו מכל מה שבא להגדיר אותו .קשה לראות איך ציור בכלל וציור זה בפרט יכול,
בכנות ,לאפשר את השיח שרוצה לזהות את אופן הקיום שלו.
אפשר אולי לקוות לשאוב את הצגת הציור מתוך הציור עצמו .כלומר לנסות לראות את
הציור כהצגה עצמית של אופן קיומו .אלא שגישה לציור כפתח דבר לעצמו כרוכה אף היא
בהנחות יתר על זהות הציור .למשל ,ההנחות על זהות ה"חוץ" או ה"פנים" של הציור ,וזהות
האספקטים שמבצעים הצגה עצמית כזו )למשל ,זיהוי ה– mise-en-abymeבציור(.
על מנת להבין מדוע אלו הנחות מוגזמות ביחס לציור ,ראו למשל את  G Bואת  C C Cשל
אלמוג .ציור יכול להיתפס כנוכחות דוממת ,משטח חושני אטום ,או שהוא יכול להיתפס כפתח
אל מציאות מיוצגת .כשמתבוננים בציור ,אפשר להתבונן בפני השטח או במה שבתוכו )זוהי
התייחסות פשטנית באופן קיצוני ,שכן סוגי התפיסה הללו לעולם אינם טהורים( .המובן שבו
הריבוע ב–  GBהוא פנימי לקומפוזיציה או לעיצוב פני השטח שונה מהמובן שבו אותו הריבוע
הוא צורה בתוך החלל שהציור מייצג.
התוכן הייצוגי של הצורה תלוי באופן שבו כלל הציור נתפס .למשל ,הריבוע ב– G B
יכול להיתפס כייצוג של חלון הנראה מחוץ או מתוך חדר .הוא יכול גם להיראות כמו C C C

ממרחק מסוים ,או כמו פני שטח דמויי קיר שעליו תלוי  C C Cמיניאטורי )מעין .(trompe l'oeil
האפשרויות הללו ממקמות את הצופה בעמדות פרצפטואליות וסימבוליות שונות ביחס לציור.
ניתן להבין חלק מן העמדות האלה כמטאפורות או אנלוגיות לצפייה )כך למשל ,עמידה מול
חלון הפתוח כלפי חוץ או עמידה מול פתח בקיר הן שתי מטאפורות שונות לצפייה(.
יתרה מכך ,ראיית  GBכדימוי של ציור פירושה החלטה כבדת משקל שלא לראותו כתיאור
או כקומפוזיציה דקורטיבית או כעיצוב שאינו מעוניין במשמעות וזהות הציור.
מדוגמה זו )  GBו–  (C C Cניתן ללמוד שכל דבר בציור שניתן לתפוס אותו כדימוי עצמי
ניתן גם לתפסו כעושה דבר–מה אחר )כגון תיאור או התייחסות למציאות חיצונית( ,או כמראה
משהו שונה לחלוטין ביחס לציור .כלומר ,הציור עצמו לא יכול לקבוע האם הוא עוסק בדימוי
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עצמי ,בשאלת משמעותו וזהותו; מצד שני ,הוא גם אינו יכול להראות את עצמו באופן
חד–משמעי כדבר נטול דימוי עצמי .עם זאת ,שתי האפשרויות הללו כלולות בציור.
הדוגמה מראה לנו שפני השטח של הציור מאוכלסים במובנים שונים )אני משתמש בביטוי

אלה הן דרכים שבהן ציור יכול לנסות להזדהות כמרחב מוגדר .ניתן לומר לכן שאלו הם
המירחובים המוגבלים של העבודה .המובנים האפשריים הללו כלולים בציורים כמעט מעצם
העובדה שציורים הם שטחים ממוסגרים ומוטעמים שנתלים על הקיר .בציוריה של אלמוג,

"המובן של העבודה" על מנת להתייחס לאופן שבו העבודה יוצרת רושם של מרחב משמעותי

חוויית השטח כבעל מובן מסוים תמיד נרדפת על ידי עקבות המובנים האחרים הכלולים בשטח

וקוהרנטי( .להלן רשימה חלקית של המובנים שיכולים להתקיים בשטחי הפנים הללו ,אם כי לא

הזה .וכך לעולם לא יכול להיות לעבודה מובן כולל; היא לא יכולה להציג את עצמה כבעלת

כל האפשרויות הללו מתקיימות בכל פני שטח:

משמעות נחרצת .כל מירחוב מוגבל של העבודה נפתח אל אחרים .המובנים ,שהם מירחובי
העבודה ,הם תמיד מוגבלים וחמקניים.
לדוגמה ,האפשרויות הפרצפטואליות שנוצרות על ידי היפוך הצורה והרקע בציורים
אלה מקבילות למובנים אפשריים שונים של הרקע .האי–יציבות הזו של צורה/רקע היא אחת
הדרכים שבהן הציורים האלה מסמנים את האי–יציבות המהותית של המובנים הכלולים בהם.
היפוכים והסטים סביב הצירים הבאים יוצרים מובנים שונים :פנימי/חיצוני ,קרוב/רחוק ,צורה/
רקע ,שטוח/עמוק ,אופקי/אנכי ,חלק/שלם ,פני שטח/עומק ,לראות/להיראות ,מכיל/מוכל,
דמיוני/ממשי.

GB ,CCC

הציורים האלה חושפים אזורי דמדומים שבהם כל קביעה או הגדרה של משמעות וזהות
הם אמצעי לשחרור משמעויות וזהויות אחרות.
המובנים השונים שהזכרתי עד כה הם רק חלק קטן מתוך מרחב אפשרויות רחב יותר

≠ כפתח אשלייתי .ניתן לראות בחלל המיוצג :א( חלון שנפתח פנימה או החוצה .כלומר,

שציורים אלה משחררים .כך אפשר לשאול ,למשל :האם הציורים הללו מציגים את עצמם

פתח מדומיין בקיר שעליו הוא מוצג )  .(C C Cב( קיר עם חלון שפתוח פנימה או החוצה

כפרטים ,או שהם מציגים את מצב הציור ככלל? האם הם מציגים את עצמם כסימן ,או

)  .(G Bג( חלקו האמצעי המרובע של שדה התפיסה של הצופה ,המתבונן בציור שתלוי על

כנוכחות קונקרטית? האם הם הרקע שהוכן עבור ציורים אחרים ,שעדיין לא צוירו? האם הם

קיר רחוק .ד( חיקוי של קיר שעליו תלוי ציור קטן ,כשהשטיחות של פני השטח של הציור

סקיצות או מודלים לציורים עתידיים? האם יש לתפוס אותם כפריטים גנריים או סינגולריים?

מחקה את הקיר )מעין .(trompe l'oeil

אחרי הכול ,אם כי הם נראים גנריים ,מקרוב ניכרת בהם חתימה ייחודית ,עקבות סינגולרים של

≠ כאורנמנט מלבני או כמשטח צבע.
≠ כאינדקס שמצביע על הקיר ועל סביבותיו האמפיריות האחרות של הציור.
≠ כשדה אור ,צל ואווירה .האור יכול א( לנבוע ממקור בתוך או מחוץ לחלל שמיוצג
על ידי הציור ,או ב( להיות שדה אור לא רפרזנטטיבי.

מלאכת הציור המדויקת.
התבוננו שוב ב–  C C Cוב–  .GBהאם הסמכתם של הציורים האלה זה לזה היא החלטה
שרירותית ביחס להצגתם בתערוכה ,או שהיא מהותית לזהותם? מהו החלק או השלם
הרלוונטי כאן? האם יש לתפוס את הציורים האלה כעבודות נפרדות ,או כחלקים מתוך שלם?

≠ כפנים שמתבוננות בחזרה בצופה .זוג מרובעים סימטרי יכול להיתפס כעיניים או כציור

מהי מהות היחס ביניהם? מה בא קודם :האם  GBהוא פרזנטציה של מרחב התפיסה של צופה

שמתקפל לתוך עצמו לאורך קו סימטרי אנכי )ר' ,למשל .(C 1 ,ככלל ,הקווים האנכיים

המתבונן ב–  C C Cממרחק; או ש–  C C Cהוא הרחבת פרגמנט מתוך  ?G Bהאם  C C Cהפך לחלון

מציבים את פני השטח בתנוחת העמידה של הצופה .עם זאת ,האנכיות הזו מתהפכת

ב– ) GBשנתפס כחלון בקיר(? ובאופן כללי ,האם היחס בין  GBל–  C C Cהוא יחס מטונימי בין

תמידית בציוריה של אלמוג על ידי הפורמט המלבני האופקי של הציורים.

חלק לשלם ,או שמדובר בהטבעה ייצוגית או מטאפורית? האם הציורים האלה מציגים את
עצמם כמרכיבים של שלם רחב יותר שמקיף אותם ,הקונטקסט של הצופה? האם הם מצביעים
על הקיר שעליו הם תלויים? האם הם תיאור של קיר ,או שהם מורים אך ורק על עצמם? האם
הצופה נמצא בתוך חלל העבודה ,או מחוצה לו?
אלמוג תולה זוגות של יחידות זהות )על הקיר ,כמו גם בתוך הציור( .הסמכה זו של יחידות
זו לזו יוצרת צמד מטאפורות הפוכות ל"תודעת" הציור .הצמדים יכולים להיתפס כזוג חלונות,
מ ֵעבֶר/התבוננות
כעיניים שמתבוננות חזרה בצופה ,או כמשקפים זה את זה )היפתחות אל ֵ
בנו/שיקוף עצמי( .ההיפוך של הצורות הללו ,כמו היפוכי מובן אחרים ,יכול להיקרא כנרטיב

C1
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דיתי אלמוג

דיתי אלמוג

החוק של הציור המודרני תובע מהציורים אחריות למשמעותם ולזהותם .שתי מסורות
מודרניות מנסות לכבד חוק זה ,בדרכים הופכיות לחלוטין.
על פי מסורת אחת ,על ציור להציג את משמעותו וזהותו מתוך עצמו בלבד .על פי פרשנות
זו ,ציור חייב לבחון ולקבוע את גבולותיו מבפנים ,והגבולות אינם אמורים להיכפות עליו
מבחוץ .ההבחנה פנימי/חיצוני היא אחת מאלה שעל הציור לנסח מבפנים .על הציור להפנים
את מסגרתו .הוא חייב להציג את השדה הציורי שלו )הרקע( כצורה בתוכו .זוהי פנטזיה של
הצגה עצמית מושלמת ≠ פיגורציה עצמית המוכלת בתוך עצמה ,שמשקפת את השדה הציורי
לעצמו )הריבוע השחור של מאלביץ' נתפס לעתים קרובות כפרדיגמה של הפנטזיה הזו(.
להשלמת החלום ,השדה הציורי צריך גם לקבוע את שדה התפיסה של הצופה באופן ייחודי.
השאיפה להשיג טוטליות כזו היא השאיפה שלמשמעותו הטוטלית של הציור תהיה נוכחות
חזותית חד–משמעית בתוך הציור.
המסורת האחרת נרתעת מפנטזיה של מוחלטות .על פי מסורת זו ,לעבודות אמנות אין פְנים
ואין זהות או משמעות משל עצמן .הן חושפות את הסביבות שבהן תלויה זהותן או משמעותן
)דושאן ומינימליסטים מסוימים נתפסים לעתים קרובות כמייצגים גישה זו( .החוץ נתפס כהקשר
הפנומנולוגי ,המוסדי או הסמיוטי של הצגתן.
לעומת מסורות אלה ,הציורים של אלמוג אינם מניחים שהבנת החוק או תחומו נתונים
מראש "מתוך" העבודה או "מחוץ" לה .כך ,הציורים של אלמוג גם לא נסגרים על עצמם
באמצעות הצגה עצמית וגם אינם הצגה מוחלטת לחוץ שמגדיר אותם .במקום זאת ,הם
מגלים מרחב שבו כל מסגור עצמי ,כל תיחום עצמי ,הופכים לביטול המסגרת; כל פיגורציה
עצמית מביאה עמה דיספיגורציה משל עצמה .במרחב זה כל פתיחה אל החוץ עוטפת אותו
בתוך העבודה .העבודה מראה שהחוק של הציור המודרני הוא באופן מהותי חלק ממרחב
שחומק ממנו .זהו פתח הדבר שבו מתרחשים המירחובים של העבודה ≠ מרחב המעבר שבין
המירחובים.
בין העדים ל"פתח הדבר של הציור" בציור העכשווי היו ג'קסון פולוק ,בארנט ניומן ,אד
ריינהרדט ומרק רות'קו )גם אם כולם מסגירים שאיפה מסוימת למובן הטוטלי של הציור(.
הדמויות האלה מתגלות לעתים בציורים של אלמוג ,אם כי גם ההתגלויות האלה עצמן הן
זמניות .באותה המידה ,ניכרת בציוריה של אלמוג זיקה לוורמר .בקנה המידה שלהם ,באווירה
ובטונליות ,במבנה הצורני הבסיסי שלהם ובאופן שבו הם מעוררים את האור ,הציורים הללו
מצביעים על ורמר כעד לטירוף ולפלא שבפתח הדבר שהן עצמן מציגות.
מאנגלית :עינת עדי
גרסה מוקדמת של הטקסט פורסמה בקטלוג תערוכותיה של דיתי אלמוג ,שנערכו במקביל בגלריה מריאן
בוסקי ובגלריה מיטשל–אינס ונאש ,ניו–יורק.1997 ,

"דיתי אלמוג ≠ עשר שנים ,"1996≠2006 ,מוזיאון תל אביב לאמנות
)אוצרת :אלן גינתון( 17 ,באוגוסט ≠  28באוקטובר 2006
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דיתי אלמוג ,כ נ י ס ה  1 8 ,ב ד צ מ ב ר  ,2005 ,אקריליק על עץ לבוד של כלי טיס 24 x28 ,ס"מ ,מתוך התערוכה במוזיאון תל אביב לאמנות
Diti Almog, Entrance, D ecember 18 th, 2005, acrylic on aircraft plywood , 24 x28 cm, from the exhibition at the Tel Aviv Museum of Art
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האנשים האלה ,החשופים כעירומים ,חשבתי ,הם הקמים לתחייה המחכים לגזר דין .האנשים הלבושים
הסובבים אותם היו ,מבלי דעת ,משרתיו של מינהל או מנגנון אדמיניסטרטיבי שמימי כלשהו ,המתכוננים
להובילם לשמים או להשליכם לגיהינום.
לא זו בלבד ,המשמעות התיאולוגית של חשיפת עירום היא עמוקה אף יותר .כולנו מכירים את סיפור
"בראשית" ,שבו אדם וחווה הבחינו בעירומם רק לאחר החטא הקדמון .לפי התיאולוגים ,הגילוי הזה לא נבע
ממצב מוקדם יותר של בורות פשוטה :למרות העובדה שאדם וחווה לא עטו בגדים אנושיים לפני הנפילה ,הם
בכל זאת לא היו עירומים .הם היו מכוסים בלבוש של חסד ,בהדר שהתאים בדיוק למידתם .החטא גזל מהאדם
לבוש על–טבעי זה ,ובעירומו הוא נאלץ לכסות את גופו ≠ ראשית בעלי תאנה ,ולאחר מכן בעור חיה .הלבוש
שמכסה עתה את גופו אינו עוד לבוש החסד והתום אלא לבוש של חטא וצביעות .לבוש זה שייך לו בהכרח,
משום שהוא מהווה בעץ ובעונה אחת תזכורת ללבוש האבוד של גן העדן וגם ,במקביל ,הבטחה ללבוש חדש
שיינתן לו דרך הגאולה.
יש מעמד נוצרי מיוחד ללבוש ,שמגיע אפילו עד למגמות האופנה האחרונות" :הלבוש שלבש האדם לאחר
הנפילה" ,כותב תיאולוג מודרני" ,מייצג תזכורת ללבוש האבוד שהאדם לבש פעם בגן העדן .כל שינוי וחידוש
באופנה שאנחנו משתוקקים כל כך לאמץ ,שמבטיח לנו את ראשיתה של הבנה עצמית ,אינו אלא הפעלה של
התקווה להשגתו מחדש של הלבוש האבוד ] [...לבוש זה ,שהיה ברשותנו ואבד ,לבוש זה שאנו מחפשים עדיין
בכל פריטי הלבוש שאנו עוטים בעולם ,מוענק לנו כמתנה בסקרמנט הטבילה".
מחשבות אלה מאפשרות לנו לחשוב עתה בדרך חדשה על העירום שלא היה במיצג של ונסה ביקרופט.
על פי האקסיומה היסודית של התיאולוגיה הנוצרית של הלבוש ,עירום אנושי אפשרי ,אם בכלל ,רק כמשהו
זמני ושלילי .ראשית ,כיוון שבגן עדן הגוף הנברא היה כבר מכוסה ,לבוש ,בחסד שמימי; שנית ,כיוון שהגוף
לאחר הנפילה מגן עדן שוב מכוסה בבגדים שהם תוצאת הטבילה; ולבסוף ,כיוון שהנגאלים בגן עדן יעטו
מלבוש הדר חדש ,שלא ניתן יהיה עוד להסיר .העירום קיים ,אם בכלל ,בשאול בלבד .כאשר הוא מופיע באופן
זמני במהלך החיים ,ברגע החטא ,הוא נותר כדבר–מה שלא ניתן לחשוב עליו ושאינו נתון לפרשנות ,כיוון
שמשמעותו היחידה קשורה ללבוש החסד.
כעת ניתן להבין מדוע במיצג של ונסה בינקרופט ≠ שהתקיים בגלריה הלאומית החדשה ולא בשאול,
ושלא היה בו כל חטא ≠ לא היה יכול להתרחש כל אירוע של עירום .כ"שותף לדבר עבירה" חסר מעצורים של
התיאולוגיה הנוצרית ≠ שבה הוא אכן היה ,מבלי לדעת זאת ,מלא עד גדותיו ≠ המיצג הזה לא הראה דבר
מלבד את חוסר האפשרות של העירום.
המילה האחרונה תהיה ,לכן ,עניין פוליטי .כנגד שותפות לפשע זו בין סחורה לתיאולוגיה עלינו לנסות
ולחשוב על עירום אפשרי של האדם ≠ דבר–מה שהתיאולוגיה ,ואחר כך החפצון והפורנוגרפיה ,הפכו לבלתי
ניתן להעלאה על הדעת .מה שעלינו למצוא מחדש הוא את העירום של אדם הראשון ,עוד לפני שהאל כיסה
אותו בלבוש ההדר .מכל מקום ,אין להבין עירום זה כמצב טבעי ,ואף לא כהבטחה למה שעתיד לבוא ,אלא
כמשהו שעלינו לשחרר ,כאן ועכשיו ,פיסה אחר פיסה ,מהאריג התיאולוגי שעוטף אותו.
לפי משל גנוסטי ,ייקחו הנגאלים ,ביום האחרון ממש ,את מלבוש האור שהוענק להם על ידי האל ביום

הלבוש האבוד של גן העדן
תיאולוגיה של עירום:
המיצג של ונסה ביקרופט בברלין
ג'ורג'יו אגמבן

הרושם הראשון שעשה המיצג  V B 5 5של ונסה ביקרופט על הקהל בגלריה הלאומית החדשה בברלין

האחרון ,ויקרעו אותו מעל גופם .הם יראו את גופם זה לזה ,בעירום שאין בו לא חטא ולא הדר .הגוף האנושי

היה בעל טבע פוליטי :אך ורק אנשי עיר לבושים ,מביטים באנשי עיר עירומים .מצבו הקיצוני ובה

שייראה באותו יום יהיה כגופה של אותה נערה בגלריה הלאומית החדשה שראיתי מאחור ,לרגע ,רק כדי

בעת חסר התקווה של האדם בחברת ההמונים מתגלה כאן שוב ,במלוא רב–משמעותו ,בצורה המוזרה

לאבדה שוב מיד אחר כך :גוף שברירי ,פשוט ,חסר שם ,אבל ללא ספק עירום ,וכזה שניתן לחשוב עליו בלי

שמאפיינת את מצבו של האדם בן זמננו :כ"לא אירוע" .משהו שהיה יכול לקרות לא קרה.

שום בעיה.

עם זאת ,אם במבט לאחור יבקש מישהו להרהר על המאפיינים הייחודיים של "לא אירוע" זה,
הרושם הראשוני ≠ שכפי שניתן היה לצפות היה בעל טבע פוליטי ≠ יידחק הצידה על ידי עניין
תיאולוגי ממשי .כי מה בדיוק היה הדבר שלא קרה? לא אורגיה ,לא עינויים ,וגם לא סשן סאדו–
מזוכיסטי ,אלא עירום פשוט של אדם.
בתרבות שלנו ,עירום קשור באופן הדוק למשמעות תיאולוגית .וזאת לא רק משום שכאשר
מתבוננים באותן מאה נשים אקראיות ≠ עומדות בשורות ,לובשות גרבי ניילון בלבד ,מתמהמהות ללא
תנועה כאילו הן מצפות למשהו ≠ קשה להימנע מלחשוב על העירום של הקמים לתחייה ביום הדין.
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פורסם במקור ב– 12 ,Frankfurter Allgemeine Zeitungבאפריל .2005 ,תורגם מגרמנית על ידי כריסטיאן נילסון.
מאנגלית :מאיה קציר
 8באפריל 2005
כגדכדגhttp://www.freunde-der-nationalgalerie.de/beecrof t
ונסה ביקרופט ,2005 ,V B 5 3 . 1 4 6 . vb, V B 5 3 ,פירנצה
Vanessa Beecroft, VB53.146.vb, VB 53 , 2005, Firenze, Photo: Vanessa Beecroft, © Vanessa Beecroft
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מהו דיספוזיטיב?
ג'ורג'יו אגמבן
.2

פרסום ראשון ,מיוחד לס ט ו ד י ו

אבקש עכשיו לנסות ולשרטט מעין תקציר גנאולוגי של מונח זה ,ראשית

≠ ואפשר אולי כבר להוסיף ,את מרכיביו הפוזיטיביים של מצב חברתי ≠

מתוך כתבי פוקו ואחר כך בקונטקסט היסטורי רחב יותר.

משמעותו לחשוף את הדבר בתוכם שנכפה על האנשים באמצעות אילוץ,

בסוף שנות השבעים ,פחות או יותר ,בזמן שהוא כותב את

את מה שהופך את הדת הטהורה לעמומה; אבל במובן אחר ,שעתיד לגבור

"הארכיאולוגיה של הידע" ,כדי להגדיר את נושא מחקריו ,פוקו לא משתמש

על האחרים ככל שהמחשבה ההגליאנית תלך ותתפתח ,הפוזיטיביות חייבת

במונח דיספוזיטיב אלא במונח הקרוב מבחינה אטימולוגית " ,"positivitéגם

להיות מיושבת עם התבונה ,שעתה מאבדת את אופייה המופשט ומתאימה
את עצמה לעושר הממשי של החיים .מובן ,אם כן ,עד כמה מרכזי רעיון

הפעם בלי להגדירו.
לא פעם שאלתי את עצמי היכן מצא פוקו מונח זה ,עד שלפני מספר

הפוזיטיביות לעמדות ההגליאניות" )שם.(46 ,

חודשים קראתי מחדש את מסתו של ז'אן איפוליט ) ,(Hyppoliteמ ב ו א
ל פ י ל ו ס ו פ י ה ש ל ה ג ל  .אתם מכירים ודאי את הזיקה החזקה בין פוקו

ההיסטורי ,על כל מטען הכללים ,הטקסים והמוסדות אשר נכפים על בני

לאיפוליט ,המוגדר לעתים על ידו כ"מורי ורבי" )איפוליט אכן היה מורו של

האדם על ידי כוח חיצוני ,אבל אשר במקביל ≠ אם לנסח זאת כך ≠ מופנם

פוקו ,ראשית במהלך המכינה לאקול נורמל סופרייר בבית הספר התיכון

לתוך מערכות האמונות והרגשות ,הרי שכאשר פוקו שואל ממנו מונח זה

 Henri IVואחר כך באקול נורמאל(.

)שמאוחר יותר יהפוך ל"דיספוזיטיב"( הוא נוקט עמדה ביחס לבעיה בעלת

כותרתו של הפרק השלישי במאמר של איפוליט נושא את הכותרת:

משמעות ,שבנוסף ,אינה אלא הבעיה בה' הידיעה שלו עצמו :היחס בין

"תבונה והיסטוריה :רעיונות הפוזיטיביות והגורל" .איפוליט ממקד את

בני האדם כיצורים חיים לבין הגורם ההיסטורי ≠ כלומר ,מכלול המוסדות,

הניתוח סביב שני כתבים הגליאניים מהתקופה המכונה "תקופת ברן

תהליכי הסובייקטיביזציה והכללים שבהם מתממשים יחסי הכוח .אבל

דיספוזיטיב ,אני מכוון למעין תצורה ≠ אם לנסח זאת כך ≠ שברגע

ופרנקפורט" ) :(1795≠96הראשון הוא ר ו ח ה נ צ ר ו ת ו ג ו ר ל ה והשני ≠

מטרתו הסופית של פוקו איננה ,כמו אצל הגל ,לפשר בין שני האלמנטים

כפי שאמר פעם הפילוסוף שלו אני רוחש את הכבוד הרב ביותר,

היסטורי מסוים נדרשה למלא את הפונקציה החיונית של תגובה,

ממנו מגיע המונח שמעניין אותנו ≠ ה פ ו ז י ט י ב י ו ת ש ל ה ד ת ה נ ו צ ר י ת

ואף לא להדגיש או להעצים את העימות ביניהם .עבורו ,מדובר בחקירת

היא הרגע הפואטי של המחשבה .בכך אין כדי לומר שהפילוסופים

תשובה ,למצב חירום .לדיספוזיטיב יש ,אם כן ,באופן אימננטי,

) .(D ie Positiv ität der c r i stliche Relig ionלפי איפוליט" ,גורל"

האופנים הקונקרטיים שבהם הפוזיטיביות פועלת )או הדיספוזיטיבים

חייבים בכל פעם בהכרח להגדיר את מונחיהם הטכניים .אפלטון לא

פונקציה אסטרטגית ][...

ו"פוזיטיביות" הם שני מושגי מפתח של המחשבה ההגליאנית .בפרט ,המונח

פועלים( במסגרת יחסים ,בתוך מנגנונים וב"משחקי" כוח.

.1
שאלות הטרמינולוגיה בפילוסופיה הן חשובות .הטרמינולוגיה,

הגדיר מעולם את החשוב ביותר במונחיו :אידיאה .אחרים ,לעומת

אמרתי שטבעו של הדיספוזיטיב הוא אסטרטגי מיסודו ,ומכאן

"פוזיטיביות" זוכה אצלו למקום ממש בתוך הניגוד שבין "דת טבעית" ו"דת

זאת ,כמו שפינוזה ולייבניץ ,מעדיפים להגדיר את הטרמינולוגיה

יוצא שמדובר במניפולציה מסוימת של יחסי כוח ,בהתערבות רציונלית

פוזיטיבית" .בעוד שהדת הטבעית מתייחסת לקשר הכללי והבלתי אמצעי

.3

שלהם ) more geometricoבאופן גיאומטרי(.

ומוסכמת ביחסי הכוח ,אם כדי לכוונם ליעד מסוים ,אם כדי לחסום

בין התבונה לבין האלוהי ,הדת הפוזיטיבית או ההיסטורית מכילה את

יש להבהיר עתה באיזה מובן ביקשתי לקדם את ההשערה שהמונח

אותם או לקבעם ולהשתמש בהם .הדיספוזיטיב טבוע לעולם במשחק

סך כל האמונות ,הכללים והטקסים שנכפים על הפרטים מן החוץ בחברה

"דיספוזיטיב" הוא מונח טכני יסודי במחשבתו של פוקו .אין המדובר במונח

) 1(dispositifהיא מונח טכני רב משמעות באסטרטגיית המחשבה

כוח ,ובמקביל ,הוא לעולם קשור בגבולות הידע שנובעים ממנו ומתנים

נתונה וברגע היסטורי נתון" .דת פוזיטיבית" ,כותב הגל במשפט המצוטט

פרטיקולרי ,שמתייחס אך ורק לטכנולוגיית כוח זו או אחרת .זהו מונח

של פוקו .הוא עושה בו שימוש תדיר בעיקר החל ממחצית שנות

אותו באותה המידה .הדיספוזיטיב הוא בדיוק זה :מכלול אסטרטגיות

על ידי איפוליט" ,כרוכה ברגשות מסוימים שמוטבעים בנשמות מתוך כורח

כללי ,רחב ממדים ≠ כפי שהיה ,לפי איפוליט ,המונח "פוזיטיביות" עבור

השבעים ,כאשר הוא מתחיל לעסוק במה שכינה "ממשליות"

של יחסי כוח המתנים סוגים מסוימים של ידע ומותנים על ידו.

ובאמצעות התנהגויות שהן תוצאה של יחסי הוראה וציות והבאים לידי

הגל המוקדם ≠ ובאסטרטגיה של פוקו הוא תופס את מקומם של אלה

) (governamentalitéאו "שלטון בני האדם" .על אף שמעולם לא

)(D its et écr its, vol. III, pp. 299-300

ההשערה שאני מבקש להציע כאן היא שהמילה דיספוזיטיב

הציע הגדרה של ממש ,הוא מתקרב לדבר מה הדומה להגדרה
בראיון מ–:1977
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מימוש ללא אינטרס ישיר".

איפוליט מראה כיצד הניגוד בין טבע ופוזיטיביות מקביל ,במובן זה,

המוגדרים על ידו באופן ביקורתי "האוניברסלים" ) .(les universauxכפי
שאתם יודעים ,פוקו סרב תמיד לעסוק באותן קטגוריות כלליות או ישויות

נסכם בקצרה את שלוש הנקודות:

לדיאלקטיקה בין חירות להכרח ובין תבונה להיסטוריה .במשפט שלא

תבוניות שהוא מכנה "האוניברסלים" ,כמו המדינה ,הריבונות ,החוק ,הכוח.

א .הדיספוזיטיב הוא מכלול הטרוגני שכולל למעשה כל דבר ,לשוני ולא

ייתכן שלא עורר את סקרנותו של פוקו ושמכיל יותר מרמז מקדים למושג

אבל אין משמעות הדבר שבמחשבתו לא קיימים מושגים אופרטיביים בעלי

ובראשונה ,מכלול הטרוגני לחלוטין הכרוך במיני שיח ,מוסדות,

לשוני ,תחת אותה כותרת :מיני שיח ,מוסדות ,בניינים ,צווי משטרה,

הדיספוזיטיביות ,הוא כותב" :כאן רואים את הקשר הבעייתי הטמון במושג

אופי כללי .הדיספוזיטיבים הם ,בדיוק ,אלה אשר באסטרטגיה הפוקויאנית

מבנים ארכיטקטוניים ,החלטות רגולטיביות ,חוקים ,צעדים

היגדים פילוסופיים וכו' .הדיספוזיטיב כשלעצמו הוא הרשת שמתייצבת

הפוזיטיביות ,ואת ניסיונותיו הבאים של הגל לאחד באופן דיאלקטי ≠

תופסים את מקומם של האוניברסלים :אין הכוונה בפשטות לאמצעי

דיאלקטיקה שאינה מודעת לעצמה עדיין ≠ בין התבונה הטהורה )תיאורטית

משטרתי זה או אחר ,לטכנולוגיית כוח זו או אחרת ואף לא להכללה

ובעיקר פרקטית( לבין הפוזיטיביות ,כלומר הגורם ההיסטורי .במובן מסוים,

שמושגת באמצעות הפשטה :יותר מכך ,כפי שאמר בראיון מ–,1977

מוטבע ביחס של כוח.

הפוזיטיביות נראית בעיני הגל כמכשול העומד בפני החירות האנושית,

"הרשת ) (le réseauמתייצבת בין אלמנטים אלה".

ככזה ,הוא עולה מתוך הצטלבות יחסי הכוח והידע.

וככזו היא אף נידונה לכף חובה .לחקור את המרכיבים הפוזיטיביים של דת

מה שאני מנסה לזהות באמצעות מילה זו הוא ,בראש

אדמיניסטרטיביים ,היגדים מדעיים ,טיעונים פילוסופיים,
מוסריים ופילנטרופיים ,ובקיצור :הרבה מהנאמר כמו מהלא

בין מרכיבים אלה.
ב .לדיספוזיטיב יש תמיד פונקציה אסטרטגית קונקרטית והוא לעולם

נאמר ,אלה הם מרכיביו של הדיספוזיטיב .הדיספוזיטיב הוא
הרשת המתייצבת בין מרכיבים אלה ] [...באמצעות המונח
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אם "פוזיטיביות" היא השם שהגל המוקדם נותן ,לפי איפוליט ,לגורם
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ג'ורג'יו אגמבן

מהו דיספוזיטיב?

אם נבקש עתה לבחון כיצד מוגדר המונח "דיספוזיטיב" במילונים צרפתיים

עיקשים )שהוגדרו מאוחר יותר "מונרכיסטים" ≠ כלומר ,מצדדים בשלטון

במשמעות כבדת משקל עוד יותר ,בהקשר שבו הם לא רק מצטלבים

הנוהגים ,הדעות ואת מיני השיח של היצורים החיים .לא רק ,אם כן ,בתי

שנמצאים בשימוש נפוץ ,נראה שהם מבחינים בין שלושה מובנים שלו:

יחיד( ,תיאולוגים כדוגמת טרטוליאנוס ,היפוליטוס ,אירנוס ורבים אחרים

עם ה"פוזיטיביות" של הגל המוקדם ,אלא גם עם ה– Gestellשל היידגר

הכלא ,בתי המשוגעים ,הפנאופטיקון ,בתי הספר ,הווידוי ,בתי החרושת,

א .מובן משפטי צר" :הדיספוזיטיב הוא אותו חלק בפסק הדין שמכיל את

לא מצאו פתרון טוב יותר מאשר שימוש במונח  .oikonomiaטענתם היתה

המאוחר ≠ מונח שמבחינה אטימולוגית קרוב ,דומה ל–,dis-positio

הדיסציפלינות ,האמצעים המשפטיים וכיוצא באלה ≠ אשר חיבורם לכוח,

פחות או יותר זו" :האל ,בהווייתו ובמהותו ,הוא ללא ספק ,אחד; אבל

) dis-ponereהפועל הגרמני  stellenמקביל לפועל הלטיני  .(ponereכשהיידגר

במובן מסוים ,ברור מאליו ≠ אלא גם העט ,הכתיבה ,הספרות ,הפילוסופיה,

ההכרעה ,להבדיל מההנמקות" 3.כלומר ,החלק בפסק הדין )או בחוק(
שמחליט ומחלק.
ב .מובן טכנולוגי " :האופן שבו ערוכים חלקיה של מכונה או של מנגנון,
4

ובהרחבה ,המנגנון עצמו".
ג.

5

מובן צבאי" :מכלול האמצעים הערוכים בהתאם לתוכנית".

ב– oikonomiaשלו ,כלומר באופן שבו הוא מנהל את ביתו ,את חייו ואת

כותב בספרו  D ie Technik und die Kehreכי  Ge-stellמציין בדרך

החקלאות ,הסיגריה ,השייט ,המחשבים ,הטלפונים הסלולריים ≠ ומדוע

העולם שיצר ,האל הוא דווקא משולש .כמו אב טוב היכול להפקיד בידי

כלל "מנגנון" ) ,(Gerätאך מתכוון במונח זה "להצטרפות ,התמזגות של אותו

לא ≠ השפה עצמה ,שאולי אינה אלא העתיקה ביותר מבין הדיספוזיטיבים,

בנו תפקידים מסוימים ולהטיל עליו מטלות שונות מבלי לאבד בשל כך

 ,(Stellen) 6(dis)porreש– 7(dis)poneבאדם ,כלומר דורש ממנו את חשיפת

ואשר בה ,לפני אלפי ורבבות שנים ,מן הסתם בלי להבין את ההשלכות

את כוחו ואת אחדותו ,האל מפקיד בידי ישו את ה"כלכלה" ,את הניהול

הממשי ,המציאותי על אופן הארגון והניהול ) ,"(Bestellenנעשית קירבתו

שסייע ביצירתן ,נלכד ,מתוך חוסר מודעות ,פרימאט.

ואת השלטון בתולדות בני האדם .כך הלך המונח  oikonomiaוהתחדד

של מונח זה ל– dispositioשל התיאולוגים ולדיספוזיטיבים הפוקויאנים

שלושת המובנים כולם נוכחים ,כך או אחרת ,בשימוש הפוקויאני .אבל

עד שסימן באופן ספציפי את התגשמותו של הבן בבשר ואת הכלכלה של

ברורה מאליה .המשותף למונחים הללו כולם הוא שהם מתייחסים

הסובסטנציות( והדיספוזיטיבים .ובין השתיים ,כמתווך ,כצד שלישי,

המילונים ,ובמיוחד אלה שאינם לקסיקונים היסטוריים–אטימולוגיים,

כפרת החטאים ושל הישועה )זו הסיבה שבקרב כתות גנוסטיות אחדות ישו

ל– ,oikonomiaכלומר ,אל מכלול של פרקטיקות ,גופי ידע ,אמצעים ומוסדות

הסובייקטים .אני מכנה סובייקט את אותו הדבר אשר נובע מתוך היחס,

פועלים על ידי חלוקה והפרדה של מובניו השונים של מונח נתון .ובכל זאת,

מכונה "איש הכלכלה" .(ho anthropos tes oikonomias ,לאט לאט החלו

שמטרתם לנהל ,למשול ,לשלוט ולכוון ≠ במובן שמתיימר להיות יעיל ≠ את

ואם ניתן לומר כך ,מתוך קרב המגע בין החיים ובין הדיספוזיטיבים .כמובן

פרגמנטציה זו תואמת על פי רוב את התפתחותו והתעצבותו ההיסטורית

התיאולוגים להתרגל להבחנה בין ה"שיח ≠ או ה– ≠ logosשל התיאולוגיה"

התנהגויותיהם ,מחוותיהם ומחשבותיהם של בני האדם.

שהסובסטנציות והסובייקטים ,כמו במטפיזיקה הישנה ,נדמים כחופפים,

של מובן מקורי יחיד ,ואותו חשוב לא להזניח .מהו ,במקרה של המונח

לבין ה–" logosשל הכלכלה" וכך הפכה ה– oikonomiaלדיספוזיטיב

"דיספוזיטיב" ,מובן זה? ברור שהמונח ,בשימושו השגור כמו גם בשימוש

שבאמצעותו הוכנסו דוֹגמת השילוש ורעיון השלטון השמימי המשגיח על

אם נסכם ,הנה לפנינו שתי קטגוריות גדולות :היצורים החיים )או

נערמים אלה על פני אלה ,אך לא לחלוטין .במובן זה ,למשל ,אותו
אינדיבידואל ,אותה סובסטנציה עצמה ,יכולה להתקיים כמקום המפגש של

.6

הפוקויאני ,נראה כשולח למכלול של פרקטיקות ומנגנונים )לשוניים ולא

העולם אל תוך האמונה הנוצרית .אך כפי שקורה לעתים קרובות ,הקרע

אחד העקרונות המתודולוגיים שאני מפעיל לעתים תכופות במחקרי

תהליכי סובייקטיביזציה רבים ושונים :המשתמש בטלפון הסלולרי ,הגולש

לשוניים גם יחד ,משפטיים ,טכניים וצבאיים( שמטרתם להתמודד ,להגיב

שהתיאולוגים ביקשו באופן זה למנוע ולסלק מן האל במישור ההוויה ,צץ

הוא הניסיון לזהות בטקסטים ובקונטקסטים שבהם אני עוסק את מה

באינטרנט ,מחבר הסיפורים ,חובב הטנגו ,פעיל תנועת האנטי–גלובליזציה,

למצב חירום ולהשיג תוצאה פחות או יותר מיידית .אבל באיזו אסטרטגיית

ועלה מחדש בצורת שבר שמפריד באל עצמו בין הוויה ופעולה ,אונטולוגיה

שפויירבאך ) (Feuerbachהגדיר :האלמנט הפילוסופי ,כלומר ,נקודת

וכו' .כך ,לצמיחה הפרועה של הדיספוזיטיבים בימינו משתווה ריבוי

פעולה או מחשבה ,באיזה הקשר היסטורי ,נמצא מקורו של המונח המודרני?

ופרקסיס .לפעולה )הכלכלה ,אבל גם הפוליטיקה( אין אחיזה בהוויה :זוהי

ה– Entwicklungsfähigkeitשלהם )ובאופן מילולי ,היכולת להתפתח(,

פרוע באותה המידה של תהליכי סובייקטיביזציה .מכאן עשוי להיווצר

הסכיזופרניה שהדוקטרינה התיאולוגית של ה– oikonomiaמורישה לתרבות

ה– locusוהרגע שבו הם נתונים ,רגישים להתפתחות .ובכל זאת ,כאשר אנו

אולי הרושם שהקטגוריה של הסובייקטיביות בזמננו נעה ונדה ומאבדת

המערבית.

מפרשים ומפתחים במובן זה טקסט של מחבר מסוים ,מגיע רגע שבו אנו

מיציבותה ,אך אם לדייק ,אין המדובר בביטול או בניצחון ,אלא בפיזור

מתחילים להבין כי איננו יכולים להמשיך הלאה בלי לחרוג מן הכללים

שדוחק לידי הקצנה את נשף המסכות שהתלווה מאז ומעולם לכל זהות

היסודיים ביותר של ההרמנויטיקה .משמעותו של רגע זה היא ,שהתפתחותו

אישית.
.7
אולי לא תהיה זו טעות להגדיר את השלב הקיצוני בהתפתחות
הקפיטליסטית שבו אנו חיים כצבירה והתרבות עצומה של דיספוזיטיבים.

.4
בשלוש השנים האחרונות הלכתי והעמקתי במחקר שאת סופו אני מתחיל
לראות רק עתה ושהייתי מגדיר ,במידה מסוימת של גסות ,כגנאולוגיה

.5

תיאולוגית של הכלכלה .במהלך המאות הראשונות של ההיסטוריה

אני סבור שגם דרך הצגה תמציתית זו של הדברים ,הצלחתם לעמוד על

של הטקסט שלפנינו הגיעה לנקודה בלתי מוחלטת שבה לא ניתן עוד

של הכנסייה ≠ בין המאה השנייה למאה השישית ,נאמר ≠ למונח

מרכזיותו וחשיבותו של התפקיד שהמונח  oikonomiaמילא בתיאולוגיה

להבחין בין המחבר למפרש .גם אם עבור המפרש זהו רגע משמח במיוחד,

היווני  oikonomiaהיתה פונקציה חשובה ביותר .משמעותו של המונח

הנוצרית .כבר מימי קלמנט מאלכסנדריה ,המונח מתמזג עם מושג

הוא יודע שהנה הגיעה העת לזנוח את הטקסט שהוא מנתח ולהמשיך

 oikonomiaביוונית היא אחזקת ה– ,oikosהבית ,ובאופן כללי יותר :ניהול,

ההשגחה העליונה ומציין את השלטון המושיע בעולם ובהיסטוריה

בכוחות עצמו ,לבד.

 .managementמדובר ,כפי שאומר אריסטו ) ,(Pol. 1255 b 21לא בפרדיגמה

האנושית .ובכן :מהו אפוא תרגומו של מונח יווני יסודי זה בכתבי האבות

אפיסטמית אלא בפרקסיס ,בפעילות מעשית שנאלצת מפעם לפעם

הלטיניים?  .Dispositioהמונח הלטיני  ,dispositioשממנו נובע המונח

הפוקויאנית שבמרחביה נענו עד עתה ולמקם את הדיספוזיטיבים בהקשר

אך אפשר לומר שהיום לא קיים ולו רגע אחד בודד בחיי הפרט שאיננו

להתמודד עם בעיה או עם מצב יוצא דופן .מדוע חשו אבות הכנסייה

שלנו "דיספוזיטיב" ,נושא ,אם כן ,את כל משקלה של הספירה הסמנטית

חדש.

מעוצב ,נגוע ונשלט על ידי דיספוזיטיב זה או אחר .כיצד נוכל ,אם כן,

את הצורך להחדיר מושג זה לתיאולוגיה? כיצד הגיעו לדבר על כלכלה

המורכבת של ה– oikonomiaהתיאולוגית .ה"דיספוזיטיבים" שפוקו מדבר

שמימית?

אני מזמין אתכם ,אם כן ,לנטוש את ההקשר של הפילולוגיה

אינני מציע יותר מאשר חלוקה כללית וגסה של הקיים לשתי קבוצות

כמובן שדיספוזיטיבים היו קיימים כבר מרגע הופעתו של ה–,homo sapiens

להתמודד עם מצב זה? איזו אסטרטגיה עלינו לאמץ במסגרת קרב המגע

עליהם קשורים באורח מסוים במסורת תיאולוגית זו ,ואפשר ,בדרך כלשהי,

או קטגוריות גדולות :מצד אחד היצורים החיים )או הסובסטנציות ,המהויות(

היומיומי שלנו בדיספוזיטיבים? אין המדובר ,בפשטות ,בהריסתם ,ואף לא,

להוביל אותם חזרה עד לקרע שמפריד ובמקביל מנסח באל הוויה ופרקסיס,

ומן הצד השני הדיספוזיטיבים ,שבהם היצורים החיים נלכדים ללא הרף.

כמו שמציעים תמימים אחדים ,בניסיון לעשות בהם שימוש באופן נכון.

הרצינית ביותר בתולדותיה של התיאולוגיה הנוצרית :שאלת השילוש.

את הטבע או המהות ולעומתם את הפעולה שבאמצעותה הוא שולט

כלומר ,מצד אחד ≠ רק כדי לחזור ולהשתמש בטרמינולוגיה של התיאולוגים

כאשר במהלך המאה השנייה לספירה החלו לדון בשילוש המורכב מדמויות

בעולם הבריות ומנהל אותו .המונח דיספוזיטיב מציין דבר–מה אשר בו

≠ ניצבת האונטולוגיה של הברואים ,ומן הצד השני ה– oikonomiaשל

המדובר היה ,כאמור ,בסוגיה עדינה וחיונית במיוחד ,אולי השאלה

אלוהיות ≠ האב ,הבן ורוח הקודש ≠ קמה בתוככי הכנסייה ,כפי שאפשר

ובאמצעותו מתגשמת פעולה טהורה של שלטון ללא כל בסיס בהוויה .לכן,

היה לצפות ,התנגדות חזקה מאוד מצד אנשים ברי דעת ,שנחרדו לחשוב

הדיספוזיטיבים חייבים תמיד להיות כרוכים בתהליך של סובייקטיביזציה ≠

שבדרך זו מסתכנת הכנסייה בהחדרה מחודשת של הפוליתיאיזם ושל

כלומר ,הם חייבים לייצר את הסובייקט שלהם.

הפגאניות אל תוך האמונה הנוצרית .על מנת לשכנע את אותם יריבים
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לאור גנאולוגיה תיאולוגית זו ,הדיספוזיטיבים הפוקויאנים נטענים

הדיספוזיטיבים ,שמחפשים למשול בהם ולהדריכם אל עבר הטוב.
בהכללה נוספת של אותה קטגוריה רחבה דיה של הדיספוזיטיבים

לדוגמה ,כאדם שחי באיטליה ,כלומר ,בארץ שבה המחוות
וההתנהגויות של בני האדם עוצבו מכף רגל ועד ראש על ידי הטלפון
הסלולרי )שמכונה בפמיליאריות  ,(telefoninoפיתחתי שנאה יוקדת כלפי
אביזר זה ,אשר הפך את היחסים בין בני האדם למופשטים עוד יותר .למרות

הפוקויאנים ,אכנה דיספוזיטיב כל דבר שביכולתו ,בדרך זו או אחרת,

שלעתים קרובות אני מפתיע את עצמי במחשבה כיצד להרוס או לחבל

ללכוד ,לכוון ,להחליט ,לשים מכשול ,לעצב ,לשלוט ולהבטיח את המחוות,

באותם טלפונים סלולריים ובאיזו דרך לחסל ,או לכל הפחות להעניש ולשים
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ג'ורג'יו אגמבן

מהו דיספוזיטיב?

מה שקורה עתה הוא ,שדומה כי תהליכי סובייקטיביזציה ותהליכי

ומביאים לידי שלמות את הטכנולוגיות האנתרופומטריות שהומצאו במאה

אנשים מן השימוש הרגיל ומעביר אותם למרחב נפרד .לא זו בלבד שלא

דה–סובייקטיביזציה הופכים אדישים זה אל זה ולא מפנים מקום להרכבה

ה– 19לצורך זיהוי עבריינים מועדים )מטביעות האצבע הדיגיטליות ועד

מאחורי סורג ובריח ,את המשתמשים בהם ,אינני מאמין שכאן טמון הפתרון

קיימת דת ללא הפרדה ,אלא שכל הפרדה מכילה או משמרת בקרבה גרעין

מחדש של סובייקט חדש ≠ אם לא בצורתו השלדית ,כצורת צלליתו ,או

רשת מצלמות האבטחה( ,הפיקוח באמצעות מצלמות הווידיאו הופך את

שאליה נקלעו בני האדם במקרה; מקורם טמון בתהליך ה"האנשה"

שבמקורו הוא דתי .הדיספוזיטיב שמבצע ומווסת את ההפרדה הוא הקורבן:

במילים אחרות ,כרוח רפאים .ב"העדר–האמת" של הסובייקט ,אין עוד

המרחבים הציבוריים בתוך הערים למרחבי פְּנים של כלא עצום ממדים.

)" ("ominizzazioneעצמו ,שהפך ל"אנושיות" ,ל"הומאניות" ,את החיות

באמצעות סדרת טקסים מדוקדקים ,שמשתנים בהתאם למגוון התרבויות

שחר לאמת שלו .מי שמניח לעצמו להילכד בדיספוזיטיב "טלפון סלולרי",

בעיני הסמכות ≠ ואולי הצדק עמה ≠ אין מי שדומה לטרוריסט יותר מאשר

הנכון לבעיה.
העניין הוא שעל סמך כל הראיות ,הדיספוזיטיבים אינם תאונה

מזווית זו ניתן להגדיר דת כמה שמוציא דברים ,מקומות ,חיות או

שאנחנו מסווגים תחת הקטגוריה  .homo sapiensהאירוע שייצר את האנושי

)שהוברט ] [Hubertומוס ] [Maussסקרו ומיינו בסבלנות( ,הוא נותן תוקף,

תהיה אשר תהיה עוצמת התשוקה אשר הניעה אותו ,לא מקנה לעצמו,

הִבנה למעשה ,עבור החי ,מעין קרע ≠ שמשחזר באורח מסוים את הקרע

בכל מקרה ,למעבר מן החול אל הקודש ,מן המרחב האנושי אל זה האלוהי.

בשל כך ,סובייקטיביות חדשה ,אלא מספר בלבד ,שבאמצעותו הוא עלול,

שה– oikonomiaהכניסה באל בין הוויה לפעולה .קרע זה מפריד את החי

אבל מה שהופרד בטקסיות יכול להיות מוחזר ,על ידי הטקס ,אל מרחב

בסופו של דבר ,להיות נשלט; הצופה שמבלה את ערביו מול הטלוויזיה

כוחם בכל שטחי החיים ,כך השלטון מוצא את עצמו יותר ויותר אל מול

מעצמו ומיחסו המיידי עם סביבתו ,כלומר ,עם מה שאוקסקול )(Uexkühl

החול .חילול הקודש הוא הקונטרה–דיספוזיטיב ,הדיספוזיטיב שכנגד,

לא מקבל דבר וחצי דבר בתמורה לדה–סובייקטיביזציה שלו ,אלא רק

אלמנט בלתי ניתן לבלימה ,שדומה כחומק מאחיזתו ככל שהוא מכפיף

שמחזיר לשימוש רגיל את מה שהקורבן הפריד וחצה.

ואחריו היידגר מכנים המעגל הקולט–משחרר )מעכבות( )circolo ricettore-

האדם הפשוט.
ככל שהדיספוזיטיבים הולכים ונעשים חודרניים יותר ומפיצים את

את המסכה המתסכלת של הזפזפן ,או לחילופין את הכללתו בסקר אחוזי

את עצמו תחתיה בהכנעה .אין בכך כדי לומר שהוא כשלעצמו מייצג

הצפייה .זהו מקורם של אותם דיונים רצופי כוונות טובות על הטכנולוגיה,

גורם מהפכני ,וודאי שאינו יכול לעצור או אפילו לאיים )בלבד( על מכונת

כלומר היכולת להשהות את היחס הבלתי אמצעי עם משחררי העכבות ≠
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שטוענים כי בעיית הדיספוזיטיבים מצטמצמת לשאלת השימוש הנכון בהם.

השלטון .במקום נבואת סוף ההיסטוריה ,אנו עדים ,למעשה ,לפעולת

וה"חוץ" ) (l'Apertoכלומר ,היכולת להכיר יישות כיישות ,לבנות עולם.

הקפיטליזם וצורותיו המודרניות של הכוח נראים ,מתוך זווית זו ,כמכלילים

דומה כי אלה מתעלמים מן העובדה שאם לכל דיספוזיטיב מקביל תהליך

השווא ,פעולת הדמי המתמדת של המכונה ,אשר כפרודיה מחרידה על

אך לצד אפשרויות אלה ,נתונה מיד גם האפשרות של הדיספוזיטיבים,

וכמקצינים את התהליכים המפרידים שמגדירים את הדת .אם נהרהר

סובייקטיביזציה מובחן )או ,במקרה זה ,תהליך דה–סובייקטיביזציה( ,הרי

ה– oikonomiaהתיאולוגית נטלה על עצמה לרשת את שלטון ההשגחה

שמאכלסים את ה"חוץ" במכשירים ,אובייקטים ,גאדג'טים ,חפצים חסרי ערך

בגנאולוגיה התיאולוגית של הדיספוזיטיבים ששרטטנו זה עתה ושקושרת

שלא ייתכן בעליל שהסובייקט של הדיספוזיטיב ישתמש בו "באופן נכון".

העליונה על העולם; אך במקום להושיעו ,היא מובילה אותו ≠ ובכך ,היא

וטכנולוגיות מכל סוג שהוא .דרך הדיספוזיטיבים האדם מבקש ,ללא הועיל,

אותם לפרדיגמה הנוצרית של ה– ,oikonomiaכלומר של השלטון האלוהי

ומלבד זאת ,אלה שמקיימים דיונים מסוג זה אינם אלא ,מצידם ,תוצאה

אכן נאמנה לייעוד האסכטולוגי המקורי של ההשגחה ≠ לעבר הקטסטרופה.

 .(disinibitoreעם פיצולו והפרעתו של יחס זה מיוצרים עבור החי השעמום ≠

להפעיל את ההתנהגויות החייתיות שהופרדו ממנו ולהפיק עונג מה"חוץ"

בעולם ,ניווכח שקיים הבדל בין הדיספוזיטיבים המודרניים לבין אלה

ככזה ,מיישות כיישות .בשורש כל דיספוזיטיב עומדת ,אם כן ,תשוקה

המסורתיים ,הבדל שהופך את חילולם לבעייתי במיוחד .כל דיספוזיטיב

בעיית חילול הקודש של הדיספוזיטיבים ≠ כלומר ,סוגיית ההחזרה

של הדיספוזיטיב התקשורתי שבו הם עצמם לכודים.

לשימוש רגיל של מה שנלכד והופרד בהם ≠ היא על כן דחופה הרבה יותר.

אנושית עד כאב לאושר; הלכידה והסובייקטיביזציה של תשוקה זו בספירה

כרוך ,למעשה ,בתהליך של סובייקטיביזציה ,אשר בלעדיו הוא איננו יכול

.10

הבעיה לא תוכל להיות מוצבת באופן נכון כל עוד אלה שרואים את עצמם

נפרדת היא זו שבונה את כוחו הייחודי של הדיספוזיטיב.

לתפקד כדיספוזיטיב של שלטון אלא מצטמצם ללא יותר מאשר הפעלת

החברה בת זמננו מצטיירת כך כגופים נייחים שנחצים על ידי תהליכי

אחראים לכך לא יתערבו בתהליכי הסובייקטיביזציה לא פחות מאשר

אלימות .פוקו הראה ,ממש כך ,כיצד בחברת המשמעת הדיספוזיטיבים

דה–סובייקטיביזציה עצומים ,מבלי שכל סובייקטיביזציה ממשית תוכל

בדיספוזיטיבים ,כדי להוציא לאור את אותו "בלתי ניתן לשליטה" ,שאינו

.8

מכוונים ,באמצעות סדרת פרקטיקות ומיני שיח ,גופי ידע ואמצעים ,ליצירת

להשתוות אליהם ,להגיב עליהם .מכאן נובעת שקיעת הפוליטיקה,

אלא ההתחלה ונקודת המגוז גם יחד של כל פוליטיקה.

מכאן עולה שהאסטרטגיה שעלינו לאמץ במסגרת קרב המגע שלנו עם

גופים כנועים אך חופשיים ,שרוכשים את זהותם ואת "חירותם" כסובייקטים

שהניחה מראש סובייקטים וזהויות ממשיות )תנועת הפועלים ,הבורגנות

הדיספוזיטיבים איננה יכולה להיות פשוטה .זאת מכיוון שמדובר בשחרור

תוך כדי עצם תהליך ההכפפה שלהם .הדיספוזיטיב הוא ,כלומר ,בראש

וכו'( ,ומכאן גם נצחון ה– ,oikonomiaכלומר נצחון הפעילות הטהורה

של דבר–מה שנלכד והופרד באמצעות הדיספוזיטיבים ,על מנת להחזירו

ובראשונה מעין מכונה שמייצרת סובייקטיביזציות ,ורק ככזה הוא גם מכונת

של השלטון שמטרתו אינה אלא שעתוקו החוזר ונשנה .לכן לימין או

לשימוש יומיומי אפשרי .מתוך פרספקטיבה זו הייתי רוצה עכשיו לדבר

שלטון .דוגמה מאירת עיניים לעניין היא הווידוי :יצירת הסובייקטיביות

לשמאל ,שמתחלפים זה בזה בניהול הכוח ,אין כמעט דבר וחצי דבר עם

אתכם על רעיון שלאחרונה הזדמן לי לעסוק בו .מדובר במונח שמגיע

המערבית ,שסועה ולמרות זאת ,בד בבד ,ריבונית ובטוחה בעצמה ,היא

ההקשר הפוליטי שממנו מגיעים המונחים הללו ,והם רק שמות לשני

מתחום החוק והדת הרומית )חוק ודת ,ולא רק ברומא ,קשורים זה בזו באופן

בלתי נפרדת מפעולתו ,במשך מאות בשנים ,של הדיספוזיטיב המכפר על

קטביה של אותה מכונת שלטון ≠ זה אשר מכוון ללא עכבות לעבר

הדוק( :חילול הקודש.
לפי החוק הרומי ,קדושים או דתיים היו הדברים שהשתייכו בדרך

חטא ≠ שדרכו התהווה "אני" חדש דרך שלילה וקבלה גם יחד של הישן.

הדה–סובייקטיביזציה וזה אשר היה רוצה ,לעומת זאת ,לעטוף אותה מחדש

פיצול הסובייקט שבוצע על ידי הדיספוזיטיב המכפר היה פרודוקטיבי עבור

במסכה הצבועה של האזרח הדמוקרטי הטוב.

זו או אחרת לאלים .ככאלה ,הם הורחקו משימוש חופשי וממסחר בקרב

הסובייקט החדש ,שמצא את האמת שלו בהעדר האמת של ה"אני החוטא"

האנשים ,לא ניתן היה למכור אותם ,לא להלוותם בריבית ,לא לתת את

הדחוי .באופן דומה ,אפשר לתהות על הדיספוזיטיב "כלא" ,שמייצר ≠

מוצא את עצמו בפני הגוף החברתי הכנוע והרפה ביותר שנראה מאז

מאיטלקית :מאיה קציר

1

מכאן ,בעיקר ,נובע חוסר השקט הייחודי של השלטון ממש כשהוא

זכות השימוש בהם או לשעבדם .חילול הקודש נחשב כל אקט שחרג או פגע

כתוצאה בלתי צפויה ,פחות או יותר ≠ את כינונו של סובייקט או של milieu

ומעולם בתולדות האנושות .אין זה אלא פרדוקס מדומה ,שהאזרח התמים

באותו חוסר נגישות מיוחד להם ,ששמר אותם באופן בלעדי לאלוהי השמים

עברייני ,שהופך מצדו לסובייקט של טכניקות שלטון חדשות ≠ והפעם,

החי בדמוקרטיות הפוסט–תעשייתיות )מר בלום ,כפי שהוצע ,באופן הולם,

)ובמקרה כזה כונו ,בהתאמה" ,קדושים"( או השאול )במקרה כזה נקראו,

מחושבות לחלוטין.

לכנותו( ,המבצע בדקדקנות את כל מה שנאמר לו לעשות ומאפשר שכל

בפשטות" ,דתיים"( .ואם "להקדיש" ) (sacrareהיה המונח שציין את יציאתם

יפורסם באיטלקית בהוצאת  Nottetempoבאוקטובר 2007
Giorgio Agamben, Che cos ' è un di spositivo?, to be published in Italian
in October 2007 by Nottetempo Publishers

2
3

מה שמגדיר את הדיספוזיטיבים שבהם אנו עוסקים בשלב הקפיטליזם

מחוותיו היומיומיות ≠ כמו בריאותו ,שעות הפנאי שלו ועיסוקיו ,אורח

4

של הדברים ממרחב החוק האנושי ,הרי שהמונח "לחלל" ציין ,בהיפוך ,את

הנוכחי הוא שאלה אינם פועלים עוד באמצעות ייצורו של סובייקט ,אלא

תזונתו ורצונותיו ≠ יהיו מפוקחות ונשלטות על ידי הדיספוזיטיבים עד

החזרתם לשימוש חופשי ,לרשות בני האדם" .מחול ָל" ,כך יכול היה לכתוב

דרך תהליכים מסוימים שנוכל לכנות תהליכי דה–סובייקטיביזציה .רגע

אחרון הפרטים ,דווקא הוא נחשב בעיני הכוח ≠ ואולי דווקא בשל כך ≠

המשפטן הגדול טרבאציוס" ,מציין ,פשוטו כמשמעו ,את מה שהיה קדוש או

דה–סובייקטיביזטורי היה טמון מן הסתם בכל תהליך של סובייקטיביזציה,

טרוריסט פוטנציאלי .בזמן שהנוהל או הנורמה האירופיים החדשים

5
6

דתי והוחזר לשימוש ולבעלותם של בני האדם".

וה"אני המכפר" התהווה ,כך ראינו ,אך ורק דרך שלילתו העצמית; אבל

מכתיבים כך לכל האזרחים את אותם דיספוזיטיבים ביומטריים שמפתחים

7
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למילה הצרפתית  dispositifכפי שמשתמש בה פוקו אין מקבילה מדויקת
בעברית; את משמעויותיה השונות מפרט אגמבן בהמשך .מיכל גבעון תרגמה
את החלקים המופיעים בטקסט של אגמבן במקור הצרפתי ועזרה רבות בתרגום
מונחיו של פוקו.
Jean Hyppolite, Introduc tion à la philos ophie de Hegel, Seuil,
Paris, 1983, p. 43.
“Le dispositif c’est la partie d’un jugement qui contient la décision par
oppositions aux motifs”.
“La manière dont sont disposées les pièces d’une machine ou d’un
mécanisme, et, par extension, le mécanisme lui–même”.
”L’ensemble des moyens disposés conformément à un plan”.
באיטלקית ≠ porre :(dis)porre ,לשים ,להניח;  ≠ disporreלהסדיר ,לפרוס,
להציב ,לערוך] .הערת המתרגמת[
באיטלקית ;(dis)pone ,ר' הערה ] .6הערת המתרגמת[
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חתונת דמים?
שיחה עם ז'וליה קריסטבה
מיוחד לס ט ו ד י ו
יצחק בנימיני

עם ביקורה של ז'וליה קריסטבה בישראל ,נפגשתי איתה לשיחה במטרה לערוך ראיון לס ט ו ד י ו  .יום לפני כן,

הפועלת בדרך אהבה" )א ל ה ג ל ט י ם ה' ,(5 ,מממש בסופו של דבר

החמאס עלה לשלטון ברשות הפלסטינית .החלטתי לנצל את ההזדמנות כדי להעלות יחד עם קריסטבה ,שעוסקת

את הגורל האברהמי ,מאחר שהוא מת על הצלב באופן זמני בלבד,

הנוצרית ,לא אוכל להטמיע את האריסטוטליות בתפיסה המוסלמית

בדת בהקשרים פסיכואנליטיים במרבית יצירותיה ובמיוחד בב ר א ש י ת ה י ת ה ה א ה ב ה  ,הרהורים על ההקשר

כדי להתחיות על ידי אהבת האב ולמענה .באסלאם מוצג אירוע יסוד

של האלוהי .ביתר דיוק ,אפשר לאתר דומויות מסוימות; הן פורמליות

שבו מוצג האסלאם היום ≠ הקשר של טרור ומאבק נגד המערב.

זה באופן שונה .פרויד מעיר במ ש ה ה א י ש ו א מ ו נ ת ה י י ח ו ד ,

ומותירות בספק את שאלת היסוד ,הכרוכה בכך שהקשר של המאמין

שבדתו של מוחמד קיימת "זכייה מחדש ) (Wiedergewinnungבאב

לאל אינו עוד ברית מאוהבת של בן ,אלא צייתנות מסוג משפטי,

הקדמון היחיד והגדול ) ,"(Urvaterאבל שהוא "נעדר את ההתעמקות

שפועלת במונחי חובה וגמול .הבה נתבונן בכך יותר מקרוב.

יהדות  /נצרות  /אסלאם
י.ב.

אנחנו ,הקוראים שלך ,מתעניינים מאוד בעיסוק האתי החודר שלך במצב האנושי ,בעיקר מבעד לתיאוריה

שמייצרת ,במקרה היהודי ,את ביצוע הרצח של מייסד הדת",

הפסיכואנליטית ,אבל תמיד עם השתמעויות רחבות יותר עבור סוגי שיח שונים ,כמו פמיניזם ,תיאולוגיה

שהנצרות ,בניגוד לכך ,תכיר בו .נוסיף לכך את העובדה שקיימת

)שריעה( ,נשען על אמונה המובנת כ"כניעה" )אסלאם( לאלוהות הכל–

ודת ,ופוליטיקה .העיסוק המעמיק שלך במסורת היהודית–נוצרית היה רלוונטי במיוחד בזמן ביקורך בישראל

באסלאם אי–ודאות ביחס לדמות הבן שיש להקריבה ו/או לחוס עליה:

יכולה ,ללא הבחנה יסודית בין אמונה לאסלאם .הק ו ר א ן מפריד את

האם זהו ישמעאל ,הממזר שילדה הגר ,או יצחק ,הבן החוקי שילדה

האל של האבהות ,והסורה של "טוהר האמונה" )סורה  (112מדגישה

שרה? ועוד :מה פירושה של העובדה שבק ו ר א ן אברהם חולם על

בתוקף את היחידיות האלוהית ,הזרה לכל אידיאה של הולדה:

האריסטוטלי של האלוהות :כל–יכולה ,אינסופית ,מופשטת ,נצחית ≠ הוא הדת המונותיאיסטית האמיתית?

ההקרבה )במקום לקבל ציווי מן האל עצמו( :האם זהו איווי לא–מודע

"אמור ,הוא אלוהים אחד .אלוהים לעד ,לא ילד ולא הולד ,שווה לו

יש לכך גם השתמעות אסתטית .האסלאם זוכה בתואר הגרסה האמיתית של המונותיאיזם לא רק בהתמקדו

לבעלות על הבן ,במלוא מובן המילה ≠ להתענג ממנו ולבטל אותו?

בפברואר ≠ ארץ שסובלת מידי אוהביה ,שבעודם מחבקים אותה בכוח מכנים אותה "ארץ הקודש".
בעקבות ההקשר הפוליטי העכשווי :האם בעינייך האסלאם ≠ שהיה לו תפקיד מרכזי בהפצת המושג

ב"אחד" ,אלא גם במימוש מלא של הציווי האיקונוקלסטי :לא ניתן למצוא אף תמונה של אדם או חיה
במסגד כלשהו .וגם ,האם תפיסה זו רלוונטית לשאלה שנשאלת לעתים ,מאז ה– 11בספטמבר ,על הקשר בין
האסלאם הקיצוני והמאבק האלים שלו במערב?

או שמא זו הימנעות ממשית מזבח ומרצח?
ה"פרטים" האלה מַבנים למעשה באופן שונה לגמרי את

האופי המשפטי במהותו של האסלאם ,המוגדר על ידי החוק

1

אין גם אחד" .הנוסחה "הוא ]הינו[ הוא" ≠ גוף שלישי )ה"לא איש"(
המכפיל את עצמו כמראה ≠ מתמצתת היטב את הטרנסצנדנציה
המוחלטת הזו ,ללא אנלוגיה עם הברואים; רצון שרירותי; מציאות

הסובייקט של כל אחת משלוש הדתות המונותיאיסטיות ,הן ביחסו

ייחודית שהק ו ר א ן מכתיר ב– 99תארים )החי ,הכביר ,החכם ,הרחמן

לחוק והן ביחסו לקשרים בין בני אדם ,כמו גם ביחס להתענגות

וכו'( .כטקסט התגלות ,הק ו ר א ן אינו מגייס כל דאגה לרפלקסיה ,ואף

הידידותית והמאתגרת שהעניקו לי לכל אורך שהייתי בישראל .שאלתך מורכבת ועדינה ≠ ואני לא

הסאדו–מזוכיסטית המסופקת על ידי רצח האחר ,על ידי המתת הילד

אם האחריות האנושית מדומה ומוכרת ,בשום מקום אין הסבר כיצד

תיאולוגית ,ועוד פחות מזה מומחית באסלאם .עם זאת ,אנסה להשיב לך בקצרה.

שבקרבך ועד מותך שלך.

הכל–יכולת של הכוח האלוהי ,שכנגדו בני האדם אינם מסוגלים

ז'.ק .תודה על תשומת הלב שאתה מייחד לעבודתי ,ותודה לקהל הקוראים הישראלי על קבלת הפנים החמה,

בראש ובראשונה ,ברשותך ,אני מטילה ספק בכך שהדמיון )המרומז בשאלתך( בין האלוהים של אריסטו
לבין אללה עשוי לעמוד כביכול ביסוד הסחיפות הטרוריסטיות .דומני אפילו שבניסוח הזה ,השאלה מונעת

אני שבה כעת לשאלתך .אם כי ההלניזם שימש כאמצעי הבלטה

לכלום ,משכילה להתפייס עם מעשיהם של בני האדם ,האחראים

או משיכה עבור האסלאם )ה"רציונליסטים" הבלתי מתפשרים יצרו

והמתוגמלים עם זאת כשלעצמם ,אך אינם חופשיים .המאמין

את האסכולה התיאולוגית הראשונה המכונה "כלאם" או "דיבור"

כפוף באופן זה לחוזה משפטי ,שכלפיו הוא חב חמש מחויבויות

במאה השמינית ,בהתייצבם נגד הפילוסופים היוונים ובחפשם

ריטואליות :התפילה ,צום הרמדאן ,מתן הצדקה ,העלייה לרגל

הפילוסופיה האריסטוטלית והפילוסופיה היוונית בכללותה ,בזמן שתרומתן לכינונו של שיח תיאו–לוגי,

להצדיק את החוק באמצעות התבונה ,בטרם הגיעו לכלל צורה

והמלחמה המותרת הקרויה קדושה .אבל בשום רגע אין ההכרה

במובן החזק של המילה ,היתה ויכולה עוד להיות מכרעת .האם לא יהיה מעניין יותר לבחון את היחס

מרוככת שהעניקה לחוק קדימות על פני התבונה; אחר כך ,אסכולת

בטרנסצנדנציה וביחידיות האלוהית כרוכה בדבקות אישית או בחיים

מלחשוב את השונות האמיתית של האסלאם ,שמחריפה בהקשר הכלכלי–פוליטי האקטואלי.
אני חוששת שבהתמקדנו ב"מקור האריסטוטלי" של האלוהות המוסלמית ,אנו מעוררים חוסר אמון כלפי
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רוּשְ ד ) ,(1126≠1198את "גילוי" אריסטו ובמיוחד את הפצתו בתרבות

שמקיים האלוהי עם הפונקציה האבהית באסלאם? דמות המפתח באבהות הזאת ,השיפוטית והאוהבת

השריעה הטעימה את הוולונטריזם האלוהי על חשבון החירות

פנימיים .חוק האסלאם ,הקבוע כחוק עולם ,אם כי הוא נוח לביצוע

כאחת ,היא אברהם המקראי שמוחל ליצחק :שכן צייתנותו לציווי האלוהי מרגשת את האל עצמו עד כדי

האנושית ,ובמזגה ,במאה ה– ,11תפיסות הלניסטיות ,פתחה את "נתיב

על ידי כל מאמין משכיל דיו ואינו מצריך כהונה ,הוא כתוצאה מכך

כך שהיא גורמת לו להשעות ,עם גזר ההקרבה של הבן ,את התשוקה בין בני האדם ,את האיווי–עד–מוות

המודרנים" כמו אלע'זאלי או פח'ר אלדין אלראזי ,למשל( ,ולמרות

תיאוקרטיה חילונית ושוויונית .החוק הזה ,המשולל כללים שמגדירים

ה"אדיפלי" )יאמר פרויד( .מכאן ואילך ,הנתיב פתוח למשיחיות של ה– :pistisישו ,שמשלים את "האמונה

שאנו חבים למורי האסלאם הדגולים ,כמו אבו סינא ) (980≠1037ו ִא ְבּן

את הפעלתו ,פותח פתח לכוח שרירותי ,אך גם למרידות או לתקוות

סטודיו  / 166אוגוסט–ספטמבר 2006

סטודיו  / 166אוגוסט–ספטמבר 2006

25

ז'וליה קריסטבה

חתונת דמים

דמוקרטיות .בנוסף על כך ,הזרמים השונים באסלאם ,הענפים ואף
הכתות שכוננו את עצמם במהלך תולדותיו ,מג ַוונים במידה ניכרת

בדבר לאל האוהב של הנוצרים ,התיאולוגיה הנוצרית עומדת

את התווים המשותפים ,בהופכם כל גישה כללית לסכימטית ולפיכך

למזגו בתוך ההשגה הכוללת של האל החי והאוהב )במיוחד דרך

חסרת תועלת .דוגמה אחת :הצוּפיות "מדמה" את המאמין לאלוהי

הגילוי–מחדש של אריסטו והקריאה בו מחדש על ידי תומס אקווינס(.

על המחקרים האנתרופולוגיים ,הסוציולוגיים ואף הפסיכואנליטיים
2

המוקדשים כיום לאסלאם כדי לפתוח בדיאלוג.

ניתן לטעון ,לעומת זאת ,שההפריה של התיאולוגיה הנוצרית

י.ב.

הייתי רוצה להתמקד בשתי נקודות בהקדמה שלך לס י פ ו ר י א ה ב ה ,
שרלוונטיות לדעתי לדיון שלנו :את כותבת על התשוקה העזה
שאנו חשים אל אהובינו ,ועל הפידבק שאנחנו עשויים לקבל מאלה

ומכשירה דרך למיסטיקה המניחה קשר בין האל לבריאה ,התגלות

"קשר הוויה" יבוסס בין הבורא לבין ה"עצמים" של היקום ,שישיגו כך

על ידי אריסטו ,תומס אקווינס ועד הגל ,מקנה לה יכולת הרמנויטית

שמחזירים לנו אהבה .איזו תשובה נוכל להעניק לאותו ישראלי יהודי

של הדיבור האלוהי בחיפוש אחר איחוד "אהבה עם האל" ,שמאסיניון

דחיסות אונטולוגית .מכאן תלך ותנבע היסטוריה ארוכה של פרשנות

שמנסה כיום ,אם היא קשובה לחרטה של האפיפיור יוחנן פאולוס

ששואל "האם אני יכול לאהוב את המוסלמים? האם אני יכול להגדיר

) (Massignonמצא בו "זרעי ק ו ר א ן " ]ק ו ר א ן  ,([29 ,3 ,ושמתבטא

התנ"ך וספרי הבשורה לאור הפילוסופיה של אריסטו ,שתכונן את

השני ,להציע פירושים תיאולוגיים חדשים ליחסים בין הענף היהודי

את מי שנתפס כאויבי כמאהבי?"

בשיח פיוטי.

התיאולוגיה הנוצרית ואחר כך את הפילוסופיה הנוצרית והפוסט–

של המונותיאיזם לבין הענף הנוצרי ,במונחי דו–קיום אם לא אחדות.

ז'.ק .אני מצטרפת לעניין שיש לך ב– .homo religiosisהדגש של מדעי

אני חושבת למשל על הרוויזיה–בעיצומה של השאיפה הקתולית

הרוח על  homo economicusאו  homo politicusגרם לזניחתו ואף

האסלאם יישאר זר לתנועה זו ,פחות בשל נאמנות משוערת

הוותיקה להיות ה"דת האמיתית" .ידוע הניכוס הספקטקולרי של

להתעלמות ממנו! זולת פרויד ,שהזמין אותנו לנתח את עצם יסוד

לאריסטו מאשר בגלל התפלגותו מן המונותאיזמים ,היהודי והנוצרי,

הטקסט התנ"כי על ידי אבות הכנסייה ,שלא ראו בו אלא "חלוץ"

הדת ,שאותו ייחס לאיסור על גילוי העריות ולרצח האב .באופן זה,

שהפילוסופיה מטרימה את קיומה דרך המבנה המושכל )המתמטי(

בהרחיקו מתפיסת האלוהי שלו כל אידיאה של אבהות ,כמו גם

ותו לא ,פרה–פיגורציה ,עיצוב–מראש )"פיגורה" מקורה ב–,ﬁngere

הוא הציע לפרשנותנו ,לחובת החשיבה ,שני "אירועים" חדשים ≠ בין

של השמים זרועי הכוכבים ≠ האל האריסטוטלי ניתן להגדרה כמניע

נקודות מכריעות למכביר מן הקנון התנ"כי–אוונגלי ,הכרוכות בקשר

לעצב(" ,לא–מושלם" בהגדרה ,שחייב להיות "הרוס" או "מרוקן"

אם מדובר בעובדות היסטוריות שמבוססות על ידי האתנולוגיה,

הבלתי מונע הראשון במעגל היקום )פ י ז י ק ה  .(10 ,VIII ,עם זאת,

המאוהבוּת בין הבורא לברואיו :כך למשל ,החטא הקדמון נעדר

כדי לשחרר את מובנו המושלם ,את השימה לעל )(Aufhebung

בין אם בפנטזמות דמיוניות שניתן לשחזרן בשיח הלא–מודע

מוגזם לראות כאן אנלוגיה עם אללה .כבר במ ט פ י ז י ק ה  ,מניע ראשון

באסלאם )אדם וחוה מגורשים מגן העדן באשמת הקשבה לשטן ,אך

ההגליאנית שלו ,בישו הקם לתחייה .ספרו הנודע מכאן ואילך של

של המטופל ,או שמא ,כנגזרת מאפשרות אחרונה זו ,ב"בדיונות"

עבור אריסטו ,נהפוך הוא ,האלוהי הוא אזור ההוויה שבו ההוויה
נאמרת בצורה חד–משמעית :מהות אפוא ,לא איכות ולא כמות ,לא
חלל ולא זמן ,לא יחס ולא מצב ,לא פעולה ולא תשוקה; טרנסצנדנציה

נוצרית.

זה מניע את העולם התת–ירחי כמו "אובייקט אהבה" "בר–איווי"

חטאם אינו חל על צאצאיהם(; כמו כן ,הקדשת הק ו ר א ן מתגלה

אריך אוורבך ,פ י ג ו ר ו ת ) ,(1938פירק את האימפריאליזם ה"פיגורלי"

פרוידיאניים ,כלומר האיסור על גילוי העריות ורצח האב .הללו

) .(7 ,Λהאל של אריסטו ,המסוגל "לנוע מבלי להיות מונע" והנחשב

למוחמד בלבד ,כך שההתגלות לא רק שהתקבלה בדיעבד באופן

שמאפיין את הקריאה הנוצרית בתנ"ך .מחברים מסוימים מציעים,

מוליכים אותנו לפרש את ההתנסות באמונה ,וביתר הרחבה הצורך

מכאן ואילך במונחים פסיכולוגיים של "מגע" ש"נוגע" במובן של

חלקי על ידי היהודים והנוצרים ,אלא סולפה על ידם.

בראש ובראשונה ,נוכח הספציפיות הנוצרית אך כנגד הפרשנות

באמונה ,כהגיונות של אהבה :במלים אחרות ,לחשוף את הגרסאות

אני מדגישה את הנקודות השונות הללו ,מפני שדומני שאני

ה"פיגורלית" המסורתית של הזוג היהודו–נוצרי ,קריאה–מחדש

ואת דו–המשמעות של קשר המאוהבוּת בהיסטוריה האנושית .זה

מן העולם ,טרנסצנדנציה שהעולם יכול עם זאת "לחקותה" .אל מעין

מבחינה שביסוד שאלתך אתה מבקש לדעת היכן ממוקם ההבדל

מילולית בטקסטים אוונגליים .בהראותה שספרי הבשורה שבים

מה שאני מנסה לעשות בס י פ ו ר י א ה ב ה שלי :עבורנו ,צאצאיו של

זה הוא "המחשבה החושבת את עצמה" )מ ט פ י ז י ק ה  ,(7 ,Λמה שאין

המכריע ההופך את המפגש עם האסלאם לקשה ,אם אינו מסכל

לניסוחים תנ"כיים וממשיכים אותם ,הפרשנות יכולה להתקדם לעבר

פרויד וממשיכיו ,קיים ריבוי של אהבות ושל פָּנים למוחלט האחרון

פירושו שהוא חושב כמו בני האדם המבחינים בין סובייקט לאובייקט,

אותו .בייחוס ההבדל הזה ל"אריסטוטליות" מוחרפת ,אנו נמנעים

שיקומו של המסר התנ"כי המייסד ,בלב ה ב ר י ת ה ח ד ש ה  :לא רק

הזה שהוא כמדומה ,עבור חברת הספקטקל ,האהבה באלף רבתי.

אלא להפך ,שהוא "אפילו אינו חושב" )לפי פלוטינוס( ,או שאינו

מלבחון את הקשר של המאמין המוסלמי לסמכות האלוהית ≠

כדי להיטיב להבין את הרצף בין שני מרכיבי הצמד היהודו–נוצרי,

אבאר את דברי.

"ריגוש" ,בלי להיות ניגע או נרגש ,הוא סיבה של העולם שמרוחקת

בר–תיאור אלא על דרך השלילה )לפי דיוניסיוס האריאופגיטי( .האם

קשר שנטמע באמנה משפטית ≠ המתרחק מן הקשר לבורא אבהי

אלא כדי לחנוך דו–קיום אפשרי ,ואפילו אחדות ,בין הדבקים בברית

תיאו–לוגיה ,שיח של האדם על האל ,תהיה אפוא בלתי אפשרית?

שתפקידו הוא הוויה )ביהדות ,שרוחה הלגליסטית אינה משעה עם

הישנה לבין הדבקים בברית החדשה .האין ישו מתואר ,באיגרת של

האנושית ,מתחיל בגילוי של האחים שהאב הוא חיה שעליהם

אכן ,ועם זאת לא לגמרי.

זאת את ערך הבריאה שקורא למאמץ של עיון ובחינה( ,או אהבה

פאולוס אל העברים ,כ"כוהן גדול עליון"" ,לעולם על דיברתי מלכי

להרוג .טוטם ,שממנו יישמר רק הטאבו ,כדי להפכו לכללי חליפין של

)בנצרות ,ולו במבחן הנטישה והפסיון( .כמובן ,הצוּפיות ,ובמיוחד אבן

צדק" )א ל ה ע ב ר י ם ד' ;14 ,ה' ?(6 ,מנקודת מבט זו ,היסוד הפאוליני

נשים ,לחוקים ,לשמות ,לשפה ,למובן .מול יכולת החשיבה שלנו,

דקונסטרוקציה–רקונסטרוקציה של השפה דרך הפיגורות הרטוריות

אלערבי ) ,(1165≠1240תרמו להתפתחויות המעודנות של ה"הקרבה

עצמו ,שפילג בין הנצרות ליהדות ,נחשב מחדש ,אם אינו מוטל בספק,

שספגה זעזוע בשל השואה ,הגילוי הפרוידיאני נראה כגילוי היחיד

וסיפור–המעשה .ניתן לצ ְפות את החריגה מן האנושי לאלוהי הודות

הגדולה" ,המפורשת בזרם הזה כמו הקרבה עצמית ,ה"נפס" או הנפש,

ועשוי לבשר דינמיקה מאחדת מתוך כבוד להבדלים בין שתי קהילות

שהיתה לו התעוזה לחשוף את האיווי הסאדו–מזוכיסטי לחוק האב

להסתכלות ,שנערכת למעשה בתיווך הפעילות הנעלה ביותר שלנו,

נוכח האין .אולם ,יש לחשוש שמא חריגות מסוימות של האסלאם

התבונה ) ,(noûsעם התענוג ,בן הלוויה הלגיטימי של האושר ,ונוכח

שעליהן הצבעתי באופן סכימטי לא תהפוכנה תיאו–לוגיה מוסלמית

הפ ו א ט י ק ה של אריסטו חוזה היטהרות ) (catharsisעל ידי
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המאמינים.

לעומת זאת ,אם דומה שהאסלאם רחוק משיבה פרשנית אפשרית

פרויד נוכַח שהאיסור על גילוי העריות ,שעליו נשענת התרבות

שמזין את הסדר המוסרי ,ולסייע לנו להתמודד עם הארוס השחור
שביסוד הסטייה ) ,père-versionמילולית :גרסת–אב( שהיא העידון של
ה–.homo religiosis

התבונה המעשית ) (phronesisהחיונית לפוליטיקה .כך שאלוהיו

לבלתי סבירה ואף בלתי אפשרית ,ועוד פחות מכך את פתיחתה של

להיסטוריה שלו על דמיונה–הבדליה באשר לשייכותה ליבשת

של אריסטו אינו קופא לכלל תיאוקרטיה בלתי נגישה ,אלא מצמיח

"הידברות" בין הזרמים ,הסוני והשיעי ,ועם שני המונותיאיזמים

המונותיאיסטית ,הרי שהסיבות הפוליטיות–כלכליות האקטואליות

הומניזם טרגי :חוכמת הגבולות שניתנת לחשיפה אצל אריסטו מהווה,

האחרים .יתר על כן ,חריגות אלה מגבילות את הפתיחות האפשרית

לאי–אפשרות מעין זו אינן יכולות להסתיר את הקשיים המבניים

והפוליטית והשיבה המסיבית של הצורך באמונה ,גורמת לנו להבחין

לאמיתו של דבר ,ויתור על האידיאליזם המופלג של אפלטון לטובת

של האסלאם כלפי הבעיות האתיות והפוליטיות שמעוררים הסיכונים

שביסודה .משום כך ,על מי שקוראים בדת בתור נתון בר–אנליזה ≠

בדבר–מה נוסף :האב המת ,תנאי לקיומו של ה– ,homo religiosisמת

המסר הראשון של פינדרוס" :למצות את שדה האפשרי" .אתה נוכח

המתירניים שבהם נתקלים גברים ונשים באלף השלישי ,כמו גם

אנתרופולוגים ,סוציולוגים ,פסיכואנליטיקאים ≠ כולל או לא כולל

על הצלב זה  2000שנה ,אך את הבטחת תחייתו אין לחפש לא מֵעבר

אפוא כי מרגע שמציבים את האלוהים הבלתי מושג והבלתי ניתן

המחשבות שעמן הם מתמודדים.

מומחי דת ,לנסות גישות שמאפשרות לגשר מֵעבר להבדלים הממופים

ולא בתוך העולם הטמא .היכן אפוא?

לחשיבה של אריסטו בהקשר של היקום האריסטוטלי ,ההשוואה שלו
עם כל–יכולתו של המחוקק המוסלמי נעשית בלתי סבירה.
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יתר על כן ,ולמרות שהאל האהיב של המ ט פ י ז י ק ה אינו דומה

המוסלמית ,אלא לנסות להישען על הזרמים הפתוחים יותר ,כמו גם

לאהוב את המוסלמים?
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זו סיבה נוספת שלא להרכין ראש לפני הסחיפות מהלכות
האימים ואף הטרוריסטיות של החביונות הפנימיים הללו לצייתנות

והמפורשים ,על תוצאותיהם האנתרופולוגיות .אוטופיה? או המהלך
האפשרי היחיד נוכח "התנגשות הדתות" הנמצאת בעיצומה?

ראשיתו של האלף השלישי ,עם התמוטטות הסמכות האבהית

מייסד הפסיכואנליזה ,שהיה איש הנאורות ,התחיל בהשכבת
האהבה על הספה ,כדי לחזור לאהבת האב והאם ותוך הימור
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ז'וליה קריסטבה

חתונת דמים

)שאינו שקול לסדר האמונה ,אלא דווקא לסדר המשחק( ש"אני" יכול

מעלה את השאלה כדרך מישהו שמאמין באהבה :אלימותה

עתיד להשלים ,על ידי התאבדותו במלחמה הקדושה ,את הצייתנות

מביאים לפרדוקס :הההתגשמות של האבהות גובלת בשלילתה.

להשתחרר מהורי ,ואף מעצמי ומאהבותי ,בתנאי שאני באנליזה,

ומגבלותיה של האהבה ,בתור גלגול של היצר האנושי הכפוף לאיסור

העליונה לאלוהות הזו שמחוץ לחיים ,החוץ–אנושית .השכנוע הזה

לפיכך ,קהילת המאמינים מסתכנת בכינון עצמה בתור אמנת אחווה

בהתפרקות מתמדת ,בהעברה–העברה–נגדית .מה שמניח שאין אב

על גילוי עריות ,אינן מהוות תרופה אוניברסלית .ירמיהו הנביא כבר

מעניק לכידות וצידוק למעבר לפעולות ,שכשלעצמן הן רציחות

משפטית הכפופה לכל–יכולת מופשטת הפוגמת בקיום האנושי המובן

מת אחד ,אלא פיגורות של אבהוּת ושל אהבות ,שמהן אני מתענג,

ידע זאת בהצהירו" :שלום ,שלום ואין שלום" )ח' .(11 ,אני מצדי מנסה

התאבדותיות שניתן לאפיינן כפסיכוטיות .למעשה ,הן מכלילות

בתור "הוויה אחרת" .בחיים הממשיים של החברות המוסלמיות,

שאותן אני רוצח ושאותן אני מְחיה כשאני מדבר ,אוהב וחושב .אפילו

להנהיר את המובן של בקשת האהבה ,של המחסור באהבה והתקווה

ומתמצתות יותר מהכחשה :ויסות מפחיד של הפונקציה האבהית

הסיכון הזה מפוצה על ידי אמצעים דתיים וחברתיים למכביר ,כמו

כאן ,בירושלים ,בפני הפסיכואנליטיקאים ,טענתי שהצורך באמונה

לאהבה; ולהיענות להם על ידי קשרי ידידות וסולידריות ,שמתאימים

האינהרנטית לעצם שיטת האמונה המוסלמית ,שאינה מג ֵנה ,אדרבה,

גם על ידי עולם מקורב–נשי הנפרד מן העולם הזכרי וכלוא ו/או

הוא מכלול של סטיות )גרסאות–אב( בקרב היצור המדבר ,שלא

לשחרור היצר מן התשוקה ,כמו גם מן החמלה ≠ שכן על אלה

מפני מעין שלילה של אותה פונקציה אבהית ,המקבלת עם זאת

מצועף ברעלה ,אך עם זאת שולט בתרבות הביתית ונוח לשכך ≠ על

ניתן לחרוג מהן; שגרסאות–האם ) (mères-versionsעצמן ,בעידוד

מכבידה הפגיעה שאת צלקותיה שימרו ,והן מוכנות לשקוע בנקמה.

באופן פרדוקסלי חשיבות–יתר.

ידי שעבוד ארוטי פחות או יותר אדיב ≠ את התשוקות הזכריות של

הפמיניזם ,הגלולה והנוסחים השונים של ההולדה הנתמכת ,אינן
חומקות מהן; וש"התנגשות הדתות" ניתנת להבהרה ,אם לא להארה,

נובע מערכאה משפטית ללא ייעוד אבהי ,מבית דין מופשט ,כלי מכני

שהתגבשה ונשמרה בחברות המסורתיות ,המועמדת בסכנה על ידי

ביחס למתאבדים ,נשאלת השאלה האם ייתכן שהטרוריסט המתאבד

של על–אני חמור שבו השנאהבה בין אב לבן ,בורא לברוא ,נמחקת,

הגלובליזציה ,מאיימת כיום לפנות את מקומה לשנאה בלבד ,שכנגדה

הצעיר מנסה באופן כלשהו לגרום לנו להיות מודעים לו ,לסבל שלו,

מוכחשת ,נספגת .נוכח הניכור הזה של האלוהי ,מנגנון של חובות

דומה שאין האסלאם מסוגל להציב מחסומים פנימיים לשיטתו שלו,

לסבל ולדיכוי האינסופיים של העם שלו? זו בוודאי אהבה ≠ לפוצץ

ושל תגמול כרוך בכך שהאבהות )של אברהם( מכוּננת בסופו של דבר

ולפיכך אמינים.

המטאמורפוזות של האב המת הן אינסופיות...

את עצמך יחד עם העצמי של האחר ,לערבב יחד את הדם שלך

על ידי מתת ההקרבה של הבן )ישמעאל או יצחק( :מעשה ההקרבה,

חשבנו שה–" "Big Motherהחליפה את האב האדיפלי .המציאות

ושלי .האם זה היפוך של הציווי היהודי "ואהבת לרעך כמוך" ,עד

מאוּוה ומפותל ,מכונן את האב כאב–של–בנו מאווה–מנוע .היצור

כללית יותר בנוגע ל– ,homo religiosisהקשורה לעצם המבנה שלו:

כדי "ופוצצת את רעך כמוך"? אני אומר כל זאת משום שאנחנו ≠ שני

שנולד )הבן שייהפך לאב בתורו( מצומצם ,כתוצאה מכך ,לגלגל

הוא אינו יכול לחרוג משנאהבה אלא כשהוא עושה צעד אחד

של ה"פונקציה האבהית" .לא חיית טוטם ,לא לאיוס/אדיפוס ,לא

הצדדים ,פלסטינים וישראלים ≠ מתייחסים לצד האחר בחשדנות .זה

בלבד בכינונה של אבהות תובענית ולא–ודאית כאחד ,שלפיכך

הצדה :כשהוא הופך את עצמו למושא חשיבה .כשהוא מפתח את

אברהם/יצחק ,לא ישו ואביו הנוטש והמחיה .באהבה–שנאה של

ניסיון להבין את מהלכי האהבה והשנאה.

מבטיחה את חזרתם של הולדות וטקסי הקרבה ,אך נעולה לפרשנות.

התיאו–לוגיה שלו ,או ביתר דיוק ,פירושים אינסופיים לצורך שלו

ז'.ק .האם זה מפני שאני צופה במצב מרחוק ,בזמן שאתם מעורבים בו

האיווי והאיווי למובן כמו כמוסים לכן בהתענגות אב–בן ,בשוללם

להאמין ,גרסאות רבות של צרכיו באמונה .האם פרויד משיג משהו

כתבי הקודש; הוא מופרד לאטומים פשוטו כמשמעו ,ובכל זאת מוכל

במישרין? יש לי הרגשה ,עוד יותר ממך ,ששני הצדדים הנוכחים

משני הגיבורים את מעמדם כסובייקטים של איווי שנוחים להעריך

אחר כאשר הוא טוען שאפשר לבטא את אהבת האחר באלף רבתי,

על ידי הקשב שלנו .משום כך הצעתי לפתוח פורום קבוע בשאלה,
שבו פסיכואנליטיקאים קליניים צרפתים ואמריקאים יקיימו שיג ושיח
עם מומחי דת ותיאולוגים.

היא שהמטפל הפרוידיאני ,גבר כאשה ,עובד עם גרסה חדשה

ההעברה ,האב אינו רק אהוב ושנוא ,מומת ומחויה ,כמו שמבקשים

י.ב.

בתנאים הללו ,השקיעה הקנאית של האסלאם מעלה שאלה

על ידי המטופל .והתפרקות–הרכבה–מחדש נמשכת זו ,שהמטפל ערב

חולקים את האחריות לכישלונות :שה"איווי לשאת ולתת" ולא לשאת

את עצמם ,לבחון את עצמם ,להשתחרר על ידי הבנה הדדית עם

עד–אין–קץ; לעשות אנליזה עצמית תוך עשיית אנליזה ,עד–אין–קץ?

לה ,מאפשרת לעשות אנליזה להתמכרויות לסמים ,לסומטיזציות,

ולתת מצוי הן בקרב הפלסטינים והן בקרב הישראלים .אין בכך אלא

ההוויה האחרת ובתוכה .הקנאות הולכת ודוחקת את ההיגיון הזה

האם הפסיכואנליזה היא אחת מן הגרסאות של התיאו–לוגיה? הגרסה

לעבריינות ,למקרים גבוליים .הסובייקט של מחלות הנפש החדשות

הערה על המצב הפוליטי המורכב מאוד שאתה מתאר ,אולי עוד יותר

עד שסע .מצד אחד ,המאמין ,משנעשה כנוע ,חותר לכל–יכולת

האחרונה שלה ,כאן ועכשיו?

נחלץ עם זהות פרדוקסלית ,שמעוררת בקרבי את התנועה

לאחר הבחירות האחרונות ,הערה שמכירה גם בכך שאפשר למצוא

מכנית שמקנה לו את הסתגלותו לחומרת האמנה הקולקטיבית,

הבראוניאנית 4של ה–" "Drippingשל פולוק הקרוי "אחד" .להיכן הלך

הסדר אם שני הצדדים נחרצים לחיות כשם שהם נחרצים למות.

העל–אני העדתי ,ומסוגל להתאים את עצמו לדרישות המשמעת

האחד? האם עודני אחד כשאני עושה אנליזה או כשאני מטופל? כן,

אשר למעשה ההתאבדות של המפגע ,הוא טומן בחובו ,כמובן,

של העידן הטכני עצמו .מצד אחר ,צייתנותו הילדית מצמצמת אותו

אבל מחונן בזהות שאינה ניתנת להכרעה ,ללא מרכז נייח וללא חזרה

קריאה נואשת להכרה" :הבו לי את זכויותי .הכירו בזכותי .אהבו

לדרגת אובייקט אנאלי ,אובייקט נפל ,פסולת שיש לרוקן ,לפוצץ ,בלי

קטלנית; מוזיקה סדרתית במידת–מה ,ריקוד מאולתר ועם זאת נתמך

אותי" .גם אם ,בכל אחת מקריאותיו ,מושא התביעה אינו ברור

שהגבול פנים/חוץ יתקיים או יחזיק בו ,בהול להתבטל תוך ביטול

בסדר חבוי ופתוח .אסוציאציות חופשיות ,כן ,אך על דרך האלוזיה

באמת ,אלא נהפוך הוא ,משתנה בין טינה קיומית פחות או יותר

העולם ,ולהפך .כך נראה לו נתיב הגישה היחיד לגן העדן מובטח

להיסטוריה ארוכה...

מושכלת לבין התרוממות רוח מוחלטת.

ומכני ,נתיב שבו הגלגל המשועבד שהינו אמור להתהפך לאב עריץ

זהו סודה המביך והמקסים של התרבות האירופית ,של האנושות

אולם ,נראה לי כי הדבקות בפיגוע התאבדות כרוכה במשהו אחר

האירופית ברבגוניותה כפי שנתפסה על ידי הנצרות על נגזרותיה זה

לגמרי ,שהוא הרבה יותר מדרישה לאהבה :מעשה נואש זה הוא אולי

אלפיים שנה .הפסיכואנליזה היא אולי המחשבה הבשלה ביותר כיום

ובמיוחד סימפטום של כניעה )אסלאם = אימן( לדין האלוהי ,שאותו

היא מוכחשת ,שמסוגלים לספק לבסוף את כל החושים .עד כדי כך,

לקידום פרשנות על השפעתה ,כמו גם על השפעתן של יתר הדתות.

תיארתי כטרנסצנדנציה מוחלטת ,המבוקעת מן התשוקה האבהית

שאם השנאהבה היא סודו הגלוי של ה– homo religiosisהמכונן את

כך נוכל להציע קרקע מבוארת כדי שההנהרה תתפוס את מקומם של

ומתשוקת הבן .המאמין המתמסר אליה אינו אחוז בעולם הזה על ידי

הלא–מודע של כל איש ואיש ,הרי שבאסלאם הקמאי האמביוולנציה

העימותים הקטלניים ,שבהם הרגרסיה שקולה להתפרצות של יצר

שום ערך דתי ,פילוסופי או מוסרי :הוא אינו מוקיר את חיי הדורות

הזו של האהבה–עד–מוות הלא מבוארת ,הלא מפורשת ,מתפרצת

המוות ושמאיימים כיום על האנושות הנתונה לגלובליזציה.

כמו שנוהגת היהדות; הוא אינו מאמין בנצחיות הנפש הנוצרית;

במירב האלימות ,בנותנה ביטוי להרסנות–העצמית ,כמו גם להרס

פיתויי הפנימיות הנפשית מותירים אותו אדיש .הקנאי חמום המוח

משולח הרסן של האחר.

למעשה לשאול את עצמנו ,אם לשוב לשאלתך :האם "אנחנו",

משוכנע כי במותו הוא שוקע בלא–מודע עד ליום הדין .אזי הוא

היהודים ,יכולים לאהוב את המוסלמים? אתה מבין היטב שאינני

יתחייה וישיג בעצם המוות התענגות עילאית ,עדנית ,מאחר שהוא
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מצרפתית :מיכל בן–נפתלי

ז'וליה קריסטבה ,ס י פ ו ר י א ה ב ה  ,תרגום ,הערות ואחרית דבר :מיכל בן–נפתלי,
הוצאת הקיבוץ המאוחד.2006 ,
עוד ראו אור בעברית )בהוצאת רסלינג( ספריה :ב ר א ש י ת ה י ת ה ה א ה ב ה ,
כ ו ח ו ת ה א י מ ה  ,ולאחרונה ש מ ש ש ח ו ר ה  :ד י כ א ו ן ו מ ל נ כ ו ל י ה .

וריבוני ,מלא בחובות ההוללות של כמאה נשים שמעניקות שירותי
מין ,אובייקטים נדיבים ובבואה מתחדשת תדיר של אמהוּת שגם

משה"אהבה" הובנה ומוקמה היסטורית באופן זה ,אנחנו יכולים
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למעשה ,הדין המאוּוה על ידי מעשה ההתאבדות ,ומיוחל אחריו,
ופוצצת את רעך כמוך

האחים הללו הטעונים חומר נפץ בעצם צייתנותם .ההרמוניה הזו

ההגליה הזו של האלוהי מחוץ לפונקציה האבהית ,ומתן
הלגיטימציה לזו האחרונה על ידי ההתענגות–עד–מוות בין אב לבן,

1
2
3

4

הק ו ר א ן  ,תרגם מערבית והוסיף הערות ,נספחים ומפתח :אורי רובין,
אוניברסיטת תל–אביב ,תל–אביב.2005 ,
ר'Feti Benslama, L a psychanalys e à l’épreuve de l’ Islam, Aubier, :
Paris, 2002.
ר'Giorgio Agamben, L e Temps qui reste, Rivages, Paris, 2000; Antoine :
Guggenheim, Grand Prêtre de l'Ancienne et de la Nouvelle
Alliance, Parole et Silence, Paris¨2004.
על שם הבוטניקאי הבריטי רוברט בראון ) .(1773≠1858תנועה אקראית בלתי
פוסקת של חלקיקים מיקרוסקופיים ,ברחיפה בנוזל או בגז] .הערת המתרגמת[
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 2משה
שרה בריטברג–סמל

כשחזרנו מההלוויה של משה קופפרמן ,ואולי קצת אחר כך ,משה גרשוני

העידה על השינוי העמוק בציור של גרשוני .הקרבה לכאורה שנוצרה בין

אמר" :עכשיו אני צריך לעבוד בשביל שני משה" .אמר והתחיל לצייר בדים

גרשוני המאוחר ,האולד–מאסטר ,לקופפרמן ,שכבר ראיתי אותה מתרחשת

בסגול מימי זורח ,שקופפרמן ,שהסגול חתום על שמו ,לא היה מרשה לו

בסטודיו ≠ העקוב שהיה למישור ≠ מבלבלת ,אבל לא מטעה.

אפילו להתקרב לסטודיו שלו .למרות שהאמירה היתה ברוח האמירות של
גרשוני ,גם בפואטיקה המיסטית שלה וגם משום שמזמן לקח על עצמו את

***

ניהול יחסי החוץ עם המתים ,היא הפתיעה .קופפרמן לא היה בין האמנים

התגובה הראשונה של קופפרמן להפיכתו של הפַסל ,האירוען ,המיצגן

הקרובים ממש ללבו של גרשוני .אביבה אורי ≠ כמובן .מאוד .ה"לכלוך"

והאמן המושגי גרשוני לצייר שמשפריץ צבע דמוי דם בסביבות  1980היתה

של שטרייכמן ≠ ללא ספק .דנציגר החולם .אורי ריזמן עם המתח הלא

נרגנת .הציור האקספרסיבי ,שהכניס את כולם לשוק לא קטן ,לא קיבל את

יציב .לא קופפרמן .הם עבדו כל השנים עם גלריה גבעון ,מה שיצר שגרת

ברכתו .הייתי אצלו בלוחמי הגיטאות .קפצנו לראות משהו ,כמעט תמיד

פגישות ,ושמרו על יחסים הולמים .זהו בערך .אפילו היה מתח מסוים )מצד

קפצנו לראות משהו ,במוזיאון למורשת השואה והמרד הסמוך לסטודיו

קופפרמן( .כשנסענו להלוויה ,גרשוני אמר שבאופן עמוק ,אמיתי ,הוא לא

)אני חושבת שרצה "לקרב אותי לנושא"( .אחר כך חזרנו לסטודיו המקפיא,

ממש מבין מה העסיק את קופפרמן בציור שלו ,חוץ מההסתבכות עם החלל

הענק והמסודר שמעולם לא ראה שמש )אור צפוני( ,זה שתמיד חוזרים ממנו

המשונה שלו .משונה ,אצל גרשוני ,זה תואר חיובי .אם זה משונה ,לא מובן

לתל–אביב מצוננים .באותו הזמן עבד גרשוני במרתף חם ,חשוך ומבורדק

מאליו ,לא בנאלי ,זה מעורר עניין .קופפרמן היה דוחה שיפוט כזה .ו' ,שהיה

ברחוב יוסף נשיא ,על יד שינקין בתל–אביב .ההבדל הזה דיבר .אחרי

שרצה מאוד קשר איתם .כשהשיחה התגלגלה למה שנחשב אז שיחת

מזקיפות הקומה ,מהיותנו ישראלים קונסטרוקטיביים ,משוללי אנחה .זריצקי

איתנו במכונית ,חייך כששמע את גרשוני ואמר "איך יבין ההיסטרי את

שראינו ,בהפסקות מדודות ,עבודות שהוציא מהמחסן אחת אחת והעלה על

היום ,המהפך של גרשוני ,אמר כמעט בזעף ,ברטינה" :עד שהצלחנו להיפטר

עצמו מעולם לא היה צייר רגשי ואישי ,כך שההיפטרות מהכתם היהודי לא

האובססיבי" .ולמרות שלדעתי הציור של קופפרמן לא אובססיבי ושל גרשוני

הכן ,ציורים חדשים וישנים בסדר דידקטי שקופפרמן קבע ,ואחרי שהחזיר

מהאקספרסיוניזם הזה והנה הוא מחזיר אותו שוב" .הוא דיבר ברבים:

היתה בעיה בשבילו ,היא עלתה בקנה אחד עם התשוקה הציורית שלו .אבל

לא היסטרי )הם נראים כך לפעמים( ,היה משהו קולע באמירה הזאת ,אי

כל אחת מהן למקומה הקבוע במחסן ,התפתחה שיחה .קודם על העבודות,

הצלחנו .לא ידעתי אם הוא מדבר בשם העם היהודי ,שנכנס לתולדות

כשקופפרמן אמר "הצלחנו" ,התחדד משהו בהבנת יצירתו שלו ,ההצלחה

שיחה שלעתים קרובות היו בה ,בצד משפטים חותכים ,משפטים שהזכירו

האמנות דרך האקספרסיוניזם היהודי של פריס בין שתי מלחמות העולם,

האישית שלו .זה הוא ,לא זריצקי ,שקנה בייסורים את החנקת האקספרסיה.

את הפיתיה מדלפי ,כאלה שהיה צריך להתאמץ מאוד כדי לנסות להבין

או המופשט האקספרסיוניסטי האמריקאי שלאחר מלחמת העולם השנייה,

אפשר להבין את כל ההמצאה שלו ≠ ולציור שלו יש אופי של המצאה

מה שאני מכנה "השלב שמעבר לסובייקטיבי" ,היתה נוכחות מוזרה של

את הכוונה הסמויה שלהם .תמיד היתה תחושה שמשהו גורלי להבנה של

שכמה מטובי בניו )מרק רות'קו ,בארנט ניומן( והאידיאולוג הראשי שלו

פרטית מצטברת ,שיושבת על משמעת פנימית רבת עוצמה ≠ כ"קיפול"

קופפרמן באוויר .ח' ואחרים לא החמיצו אותה ,ומאחר שמדובר בגלריה

יצירתו נאמר וחמק .הנושא הבא היה עולם האמנות בתל–אביב .בעניין הזה

)קלמנט גרינברג( היו יהודים .אולי סביר יותר להניח שדיבר דרך מורו היחיד

האקספרסיה אל תוך שיטה ,מתודה שהמציא כדי שתטמיע אותה פנימה.

הבנה שמתחילה מסוג האנשים שהם ,מהציפיות השונות שלהם מאמנות.
בתערוכה האחרונה של גרשוני בגבעון )יוני–יולי  ,(2006התערוכה של

שארחה על אותם הקירות את מיטב יצירתו של קופפרמן ,ההעלאה באוב

הוא היה בהיר כשמש בצהריים .כשעבדתי במוזיאון תל אביב ,הוא קבע

לאמנות ,יוסף זריצקי ,שניהל מלחמת חורמה נגד הציירים שהביאו מפריס

נכחה בחריפות .לכאורה ,פעולת היסוד של הציור החדש של גרשוני הולכת

איך צריך לפעול במוזיאון ובעיקר איך לא )"להתרכז בהכרחי .רק בהכרחי"(,

את השפעת האקספרסיוניזם היהודי ולא את ההפשטה ,שהיתה להבנתו של

בעקבות קופפרמן :משיכות מברשת ישרות מקצה הבד אל קצהו האחר.

הצטער וחזר והצטער שהתארגנות אמנים בקבוצות כמו "אופקים חדשים"

זריצקי המילה האחרונה באמנות הלא יהודית ושאליה צריך היה לחתור כדי

ציור אחד אפילו זרח מעומקו בסגול .יותר מאחד ,בעצם .התקרבות ההפכים

פסה מהעולם וחשב שהתל–אביביים לא מספיק רציניים ונחושים ,למרות

ליישר קו עם חוד החנית של האמנות החדשה בפריס .כחלק מהנורמליות,

32
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כאשר גרשוני פרץ עם הציורים המפותלים והצורחים שלו ,עם הארוס והדם,
משה גרשוני ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2006 ,טכניקה מעורבת על בד 170x 220 ,ס"מ
Moshe Gershuni, Untitled, 2006, mixed media on canvas, 170x 220 cm
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משה גרשוני ,משה קופפרמן

קופפרמן היה שם כנער ונפגע ,אבל הוא לא היה במחנות ההשמדה .כילד

אי אפשר היה שלא לחשוב מחשבות מייאשות .איך רוח הזמן ≠ או

בגיל תיכון גורש מארצו ,ממולדתו ,הסתובב שנים עם אחותו בערבות רוסיה

השיח ,לצורך זה ≠ לשה אפילו את החסינים ביותר .איך קופפרמן הפך

המושלגת לאחר שהוריו מתו בדרכים ברעב ובמחלות ,ראה את מה שראה

במילים את עבודתו ,את ה– Oeuvreשלו ,לייצוג במובן הכמעט פורנוגרפי

ושרד איך ששרד .אחותו לא שרדה .כל זה לא הקנה לו בעיניו את התואר

של המילה .ייצוג ,המילה הדפוקה הזאת בהקשר של ציור ,קבלה את ליטרת

המלא .בהיררכיה ,מחנות ההשמדה מקבלים ניקוד מלא ,וגם הגיבורים,

הבשר המילולית שלה .כך הצליח ה"פוסט" לחלחל לצייר ההרמטי ביותר,

מורדי הגיטאות .מי שהיה שם ,עבר את השואה .מי שהיה במחנה עבודה

המודרניסט הייחודי ביותר שהיה כאן .ברור לי שתופעת גרשוני לקחה חלק

ולא במחנה השמדה ,מי שהיה פליט מזה רעב בסכנת מוות ברוסיה ,מי

בתהליכים שהובילו ל"שבירה" של קופפרמן .הוא תבע בחזרה את הבעלות

שהתחבא מאחורי ארון קיר כמו אנה פרנק לפני שנתפסה ,היה בפריפריה

שלא היתה.

של הסבל .קופפרמן ,בן לוחמי הגיטאות ,בצל מוזיאון השואה והמרד ,כיבד

***

מאוד את ההיררכיה הזו .לכן לא היה יכול להתנאות בתואר ,הרגיש לא
ראוי להיות דובר ,למרות כל מה שעבר .נכון גם שכל ההמצאה הציורית

קצת ,ממש מעט ,על קופפרמן "הישר" וגרשוני "העקום" .בשבילי ,הם צמד

שלו באה להתמודד ,לא להנציח .אני בטוחה ,גם מרמזים של קופפרמן,

כבר שנים" :הישר" ו"העקום" .לחשוב עליהם ביחד עוזר לי להבין טוב

שהעובדה שגרשוני ,שאפילו לא עבר על יד ,התחיל פתאום לצעוק את

יותר כל אחד מהם מתוך היפוכו .ההשוואה מתייחסת לקופפרמן הקלאסי

זכרם ,לריב את ריבם עם אלוהים ואדם ,זעזעה אותו לגמרי ,לא עמדה בתקן

ולגרשוני הקלאסי .לא לשלב המאוחר שלהם .בשתי מילים ,מדובר בגלגול

האתי שלו .מבחינתו ,גרשוני לא הרוויח בשום צורה את הדיבור בשמם.

מאוחר של "הנאורות" מול "הרומנטיקה" או מה שאחרי הנאורות.

ואנחנו ,מרגע שהיה גרשוני ,קיבלנו את צייר השואה שלנו ,והשאלה
חסרת התשובה הברורה ,קופפרמן כן או לא ,כל משחק החיזור עתיר הרמזים
הזה ,הפסיקה להיות מעניינת.

קופפרמן כבר היה עם ותק של תריסר שנות משמעת ,עם שיטה מפותחת,

במשך שנים הכחיש קופפרמן בטכניקת הפיתיה שלו את נוכחותה

≠ קופפרמן הזקוף מול הכן ,המתמודד ,השיטתי ,הליניארי ,בעל
הקונסטרוקציה; גרשוני הכורע ,המוכרע על ידי הטראומה ,שאינו מצליח
להתמודד ,ששואף להיטמעות ואיון ,מעוקם הצורות.

בשנת  ,2000שלוש שנים לפני מותו ,קופפרמן יצא עם זה .הוא הציג את

≠ המודל הנשאף של קופפרמן ≠ שגרה של זמן מחולן .רוטינה כעקרון

סדרת השואה שלו בגלריה גבעון ,הצביע על כל אחד מהציורים המופשטים,

עבודה וכעקרון חיים .שכבה נאספת על שכבה ,הצטברות של חיים.

הקופפרמניים לגמרי ,והסביר בלשון ברורה לאיזה שלבים בשואה הם

הזמן ,שנקצב גם על ידי המרחקים המדודים בין הקווים הישרים ,הוא

מתייחסים .האיש העדין הזה ,שדיבר תמיד על העבודות שלו באליפטיות,

זמן שעון .זה אחר זה אחר זה .שכבת הרס ואחריה שכבת בנייה .המודל

במושגים פורמליים ,מופשטים–קונקרטיים ,בשפת הפיתיה ,היה פתאום ישיר

נשבר ו"מתוקן" ומיושר בשכבה הבאה או בציור הבא .יש "שלד" שמאחד

עד מבוכה .דוגמאות" :ציור מס'  :2פרוץ המלחמה ,גירוש מהבית ,נדודים.

את השכבות לדימוי כולל.

פגיעות ורציחות של יהודים במקומות שונים .התקופה שמובילה לשנות

אצל גרשוני ,יוצא הדופן הוא הנורמה .הכול יוצא דופן .הזמן

מדהימה ,עצמאית ,של ציור שכבות שכלא את הרגש בחישוקי שתי

בעבודותיו .קופפרמן מלוחמי הגיטאות עמד בפרץ מול כל מי שמתוקף שם

'הפתרון הסופי'; ציורים מס'  :3–4–5שלושה ניסיונות לתיאור שנות ההשמדה,

אפוקליפטי .הצורות לא מצליחות להזדקף ,הרפיון מלווה את הזקפה,

וערב ,שפירק אותו לגורמים ≠ מהשלב של עיבוד הצבע לכיסוי ,להסרה,

קיבוצו והביוגרפיה שלו רצה להפוך אותו לצייר השואה שלא היה לנו.

'הפתרון הסופי'; ציור מס'  :7ניסיון ההתחלה מחדש .החיים הנמשכים מול

הקמילה שייכת לצמיחה .דחף המוות נוכח בעוצמה בחיי הציור .הכול

להצטברות השכבות בזמן ,לאוצר הצורות ,הכול ממושמע ומתומצת .את כל

לחלק מהאנשים התבקש כזה .הוא דיבר על זמן וזיכרון ,אבל לא השתמש

המציאות המעלה את הזיכרונות ומחזירה אותנו אליהם" .ככה.

מונח זה בצד זה ,או נערם באופן לא שיטתי .הזמן לא נאסף .אין שכבות.

התפארת שהוליד הרצון לשלוט באקספרסיה ,השיטה להתמודד בזקיפות עם

בשם המפורש .כל מי שראה בפסים שלו בגדי מחנות או גדרות חשמליים ≠

העבר ,גרשוני ביטל באחת.

לתערוכה היה אופי חגיגי מאוד .הגלריה נתנה לה גיבוי של מוזיאון.

הכול קורה עכשיו ,בתוך הכלים השבורים .גם היופי הנורא ,גם הרפש

פירושים לא מופשטים לאלמנטים המופשטים שלו ≠ לא קיבל אישור

היא לוותה בקטלוג עשיר ,עם המאמר הטוב ביותר שנכתב על קופפרמן עד

לתגליותיו .כאשר נשאל ישירות ,הצטנע ואמר שהוא לא ראוי לשאת בתואר

היום ,שנכתב על ידי קרוב משפחתו ,פרופ' בנימין הרשב ,חוקר הספרות

דיבור ,חיבה וקרבה גדולה ,לא העזתי להעלות לאוויר את העניין השני

של מי שעבר את השואה .הוא הגדיר את עצמו ,מול הנפילים של לוחמי

המצוין ורב המוניטין .הרשב כתב בחיוב על "פריצת המחסום" ,על "פתיחה".

שמוציא את עבודת יומו ,שיוצר אובייקט ,וזה של גרשוני הוא של

שהיה ברור שהציק לו .גם היום דיבור פומבי בנושא מרגיש לי כמו גסות

הגיטאות )אנטק צוקרמן ,צביה לובטקין שהעריץ( ,כ"שארית הפליטה".

אבל בעיני כל האירוע היה מאוחר מדי ומוזר מדי .אני רואה את עצמי

אמן–נביא ,במובן הרומנטי של המילה ≠ אישיות רגישה ,יוצאת דופן,

רוח .אני אומר זאת ,אם כן ,בגסות הולמת :גרשוני ,מבחינת קופפרמן ,ביצע

בהיותו שייך לניצולים ,ידע את מה שהצבר גרשוני לא הכיר :יש היררכיה.

כמבינה ,מרגישה" ,יודעת" קופפרמן; הוא מהציירים שפיתחתי במשך שנים

שנדחפת ליצור ,שיש לה קשר מיוחד ,בוער ,גופני ,אל האמת.

והיה עניין נוסף .למרות שהיתה לנו בתקופה ההיא אינטימיות של

מחטף .הוא חטף לו את השואה .גרשוני ,הצבר הזה ,נכנס לתוך טראומת
השואה בטבעיות ,כמו בעל בית ,ניכס אותה לעצמו כאילו כלום .בלי בושה,
בלי חציצה .הפך את עצמו לדובר.
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של עניין רגישות גדולה אליהם .אבל מצאתי את עצמי עוברת ממופשט
משה גרשוני ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2006 ,טכניקה מעורבת על בד 170x 220 ,ס"מ
Moshe Gershuni, Untitled , 2006, mixed media on canvas, 170x 220 cm

הארוטי.
אפשר לומר שהמודל של קופפרמן קרוב לזה של בעל מלאכה

≠ החומרים בציור של קופפרמן מסורתיים ואורגניים ≠ צבע שמן ועיפרון

למופשט ,מחפשת את ההבדלים בין גירוש מהבית להשמדה הסופית ולא

עופרת .ציור שלוקח את הזמן שלו .מורחים שכבה ,מחכים שתתייבש

יודעת את נפשי.

)התהליך האיטי של השמן( ,ולאחר מספיק זמן עולים לשכבה הבאה או
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שרה בריטברג–סמל

משה גרשוני ,משה קופפרמן

המשכיות ,על שרידה .במשמעות אחרת ,היא החריש בטקסט האחד

זאת מעמיד ציורים של עוצמה אנושית חבולה וקורנת )בסוף שנות השישים

והיחיד ,שהכול נובע ממנו והכול מתבסס עליו.

כבר ריחם פוקו על אלה שחושבים שהם חושבים ,מאמינים או מדמיינים,

היהדות של גרשוני ≠ ידיעה גופנית של הניגון והטקסטים ,השבר
האתי שלאחר שואה ,החור שהשאיר אלוהים אחריו ,קיומיות מיוסרת,

הזמן כתב בארת' את מ ו ת ה מ ח ב ר ( .גרינברג קרא לפרשנות כזו )עוצמה

לא גאולה .הסתר פנים .מיסטיקה ,חילול הקודש .לכן הציור שלו ,בהבדל

אנושית חבולה וקורנת( ,במיאוס" ,מודרניזם הומניסטי" ,אבל ארווינג סנדלר,

מקופפרמן המאוחד והמופשט ,זקוק למצב אדמה ומצב שמיים ,או אי

שנקט בה ,דיבר גם על "משבר הנושא" של הציירים האלה ,דיבור שהייתי

אדמה מול אי שמיים ,למתח הנורא ביניהם.

שואלת ממנו כדי לתאר את ההתייצבות הפתאומית ,המאוחרת ,של גרשוני

***
התערוכה שפרשה לראשונה את "גרשוני המאוחר" ,את השינוי הגדול ,זו
שעוררה בצופיה ריגוש גדול ועוצמה של רגשות סותרים ,היא גם התערוכה

המילולית.

בלעג "טבחות צרפתית" ,לישה של הצבע עד שהוא מקבל "אופי" .הצירוף

גרשוני קיבל את השואה ב"סטיגמטה" .משפחתו הקרובה עלתה

עבודתו ,הפקת הסדרה הנוכחית היתה מכאנית ברובה .מריחה מקצה לקצה
של ג'ל אקרילי שקוף בתנועות מברשת ישרות למדי ,בשכבות עבות ,זו על

ס ט ו ד י ו  ,(4 0כך שנשא הדיבור המרכזי שלו בסדרה הזו הוא חסר נוכחות,

גבי זו .מה שנצבר היה מין אנטי–חומר שקוף ,עבה ואוורירי .רק ריסוס חלקי

שקוף .הג'ל הקרישי שלו לא מנסח שכבות באופן מושגי וחותך כמו ציור

בספריי מלמעלה הוציא את העבודה לאור ,נתן לה נראות ותלת–ממדיות

השמן הדק של קופפרמן .הוא נצבר כמו יציקת בטון של אַין )רייצ'ל ווייטריד(

מרחפת .בשר שהיה לרוח .ההיפוך הזה .התהליך היה טכני ,עם ערנות

והופך למין תפיחת תבליט שקופה ,עבה ואוורירית ,שנאמנה כביכול לכללי

לפרטים ,אבל בלי ערטול של נשמה .היד לא היתה מחוברת לנפש ולתת–

הציור ההוא אבל גם מפֵרה אותם בקיצוניות .היא פוערת ומחצינה ≠ פיזית,

מודע .אותה יד שכבר הפיקה מאות ואלפי גרשונים טיפוסיים )וזה חשוב(,

לא רק אשלייתית ≠ את הִריק והאַין )התבליט השקוף( שמתחת לשכבת

תפקדה במקרה הזה כמין תותב .במקום אחר קראתי לזה ההפעלה של בובת

הצבע הדקה ,שגם היא איננה אלא ערפל של עננת ספריי .היא מציגה את

גרשוני על ידי האמן גרשוני )עם הרמזים המתבקשים לפון קלייסט ולחסד

האמנות ,האמונה הגדולה של גרשוני ,כאַין שמכסה על אַין ,כצילום רנטגן

והחן השמורים לבובה ולא לבן אנוש(.

של הפנים שהוא האַין .זה מראה שלא עובר ברפרודוקציה .רק קרבה פיזית
ממחישה את הבלהה והמשיכה שיש בהתבוננות אל עומקו של הציור–

בדימוי מופשט אחד ,וכמובן ,היה הסימן המובהק הקופפרמני :משיכות

תבליט הזה .אפשר לדבר על נשגב הפוך ,שגרשוני ,האולד–מאסטר ,נותן לו

מברשת ישרות ,כמעט .לא היו המשפטים והפסוקים המזוהים עם גרשוני וגם

פָּנים ,פני הריק של המוות.

לא דימויי מציאות.

של הגיון עבודה אמריקאי )יעילות בכיסוי משטח( ובישול צרפתי הוא

לישראל בשנות העשרים והוא נולד בארץ .בעבודתו היא לא מנוסחת

חלק מהייחוד שלו.

כזיכרון אלא כהוויה .השבר הנורא שבתוכו חיים ,האפר בכוס שממנה

גם מילולי ומפורש ,בציורים הסגולים שקדמו לה רק במעט .הרבה דובר על

אצל גרשוני מדובר לעתים קרובות בחומר שהוא אנטי–חומר ,או

שותים .אחרי שואה אין תקומה .הוא לא מצליח להמציא "תורת חיים",

תומס מאן וד ו ק ט ו ר פ א ו ס ט ו ס  ,על רות'קו שהתאבד ,שגרשוני קרא אז

וצנחו בגלל כוח הכבידה .החורים שנוצרו בעבודה נשארו בככותם .חור

פרוורסיה של חומר ,הכחשה של חומר .חומרים שיש בהם ובטיפול בהם

אתיקה טובה של אחרי .יחסים קונפליקטואליים עם האלוהות או החור

ביוגרפיה שלו והיא שנתנה רוח גבית לתלייה הצפופה מאוד של התערוכה

הצצה אל הכלום הבוהק.

הונאה ,אפקט .בלי מוצקות פנימית ,בלי "גוף" ,בלי "עומק" ,בלי גבולות,

שנפער בהעדרה.
≠ היהדות של קופפרמן כפולת פנים .במשמעות אחת ,היא מלאכת

קופפרמן לא עלה בשיחה שליוותה את העבודות ,אבל היה לו קיום,

נכון גם להזכיר את הטבע¨ שותפו הוותיק של גרשוני ליצירה ,שטרם
הציורי שלו( .כאן הוא ניכר במקומות שבהם התמוטטו גושי ג'ל מתוך הציור

בלי מובהקות של צורה .יותר גלזורה וואזלין מחומר :צבעי זכוכית,

)במחווה מאוחרת לאופן התלייה שתכנן רותקו למסעדת ארבע העונות

הוכר ככזה )עובדה שמכריחה לנסח מחדש ,ואחרת ,את הסובייקטיביזם

מסע הצליינות של גרשוני ב"גיר אוטומטי" אל מחוזות האנושי ,הרגשי,

במנהטן ,זו שלא יצאה לפועל כשרותקו החליט לא לשתף פעולה עם

הנאצל ,זה שנזנח והתחלף בניהיליזם שגם גרשוני נטל בו איזה חלק ,הביא

דבקים ,ג'לים למיניהם ,כסף וזהב ,ספריי .זו גם הסיבה שהם מעוררים

השרידה ,היא שרדנות .אין בזבוז .להגיע למגוון צורות חיוני ,הכרחי

האלפיון( .התלייה הצפופה יצרה יחס פיזי חריף עם הצופה ,מיצב תמונות

אותו למקום אחר ,לגילוי של יבשת ציורית חדשה.

תחושת אי נוחות .תהליכים מהירים שיוצרים מראה של הפרשות גוף,

ומספיק ,ולהסתדר איתו :למרחק הקצר בין שני קווים ,לצבע שנולד

שקופפרמן ,שהקפיד על מרחק בין התמונה לעולם בחוץ ,לא היה מסכים לו.

עור מצורע ,אש ופיח ודימויים אשלייתיים של גאולה )נצנוץ הזהב(.

משאריות ,לערנות של ניצול טעויות ,לקשיות עורף שמתעקשת על

≠ השואה אצל קופפרמן ≠ חוויה נוראה שצריך ללמוד לחיות אחריה,
להתמודד .ליצור רצף מדוקדק של עבודה שהדקדוק הפנימי שלה
מאפשר לשואה להסתמן ,לעלות ,ולהעלות את האיחוי שבא אחריה.
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בציורים המופשטים האלה גרשוני יצר פיצול בין החומר לצבע )פיצול
נוסף לאלה שעליהם הצביע גדעון עפרת במאמרו החשוב "גרשוני באפור",

לעניין שני המשה ≠ היה האפור–סגול ,היתה ההשתלטות על כל הבד
מסירים את הקודמת .הגישה לצבע היא מה שנקרא על ידי האמריקאים

במופשט .גרשוני מצביע על הרגע הזה ב– 2006בעייפות ,באין אונים,
כשכבר אין יכולת להנכיח אותו במלואו ,אלא כהד נואש למשהו שהיה
ואיננו ,כגרסת פיתום של מה שאבד .המכאניות היא חלק מזה .גם הדממה

שבה נכחו שני משה .לכאורה .שלא כמו המיתולוגיה הידועה על דרך

להפוך אותה לחלק ממכלול חיים .לצורך זה פיתח את "השיטה".

מבלי להבין שמה שנראה להם כשלהם הוא פונקציה של השיח .באותו
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בכלל ,בעצם ואחרי ככלות הכול ,הכול הפוך .תיכף אגיע לזה.
גרשוני ,בין קופפרמן לרות'קו ,מאותת על הרגע האחרון במאה העשרים,

משה גרשוני ,ל ל א כ ו ת ר ת  ,2006 ,טכניקה מעורבת על בד 180 x240 ,ס"מ
Moshe Gershuni, Untitled , 2006, mixed media on canvas, 180 x240 cm

טקסט ערוך מתוך ספר בתהליך כתיבה על משה גרשוני

בין המופשט הרגשי למינימליזם ,כשעדיין הסתובבו רעיונות הומניסטיים
באוויר ,הומניזם שכבר מריח את השבר ,שכבר יודע אותו על בשרו ובכל

"גרשוני" ,גלריה גבעון 24 ,ביוני ≠  29ביולי 2006
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שרי כראל בשיחה עם
אליסון ג'ינג'ראס ,ניו–יורק

אליסון ג'ינג'ראס ,בין האוצרות הבולטות ביותר בעולם האמנות האמריקאי

אקלקטיים באותה המידה ,והתעצבו במידה רבה על ידי רעיונות

היום ,מדלגת בין פריס ,ורשה ,ונציה וניו–יורק .היא עבדה כאוצרת צעירה

סובייקטיביים .כך שפניתי לעבודה על האוסף של פינו בצורה מאוד

במרכז פומפידו בפריס )שם אצרה ב– 2002את התערוכה החשובה על

דומה לאופן שבו התייחסתי לאוסף הפומפידו .ההבדל המשמעותי

הציור הפיגורטיבי ,("Cher Peintre, Lieber Maler, Dear Painter" ,במוזיאון

הוא שזו עבודה מול בן אדם אחד ,לעומת קבוצת אוצרים במוזיאון,

גוגנהיים בניו–יורק ) (1997≠1999ומ– 2005כאוצרת משנה בקרן גוגנהיים

שלפעמים מקשה על מתן ביטוי לרעיונות שלך.

)שאוצרת עבור סניפי גוגנהיים במקומות שונים בעולם( ,והיתה בין אוצרי
התערוכה "מונומנט לעכשיו" באתונה ב– ,2004מאוסף דאקיס יואנו בקרן
דסטה )יחד עם מסימיליאנו ג'יוני ,דן קמרון ,ננסי ספקטור והדילר ג'פרי

ש.כ .העבודה עם אדם כל כך חזק היתה בוודאי מאיימת בשלבים
הראשונים.
א.ג' .כן ,צריך ללמוד איך להגיד לא .במקרה שלו ,הוא באמת מעריך כנות

דויטש .ר' ס ט ו ד י ו  .(151המשימה האחרונה שלה היתה לאצור את תערוכת

מהסוג הזה .למשל ,היינו בלונדון והוא ביקש שאסתכל על עבודה

הפתיחה מתוך האוסף הפרטי של פרנסואה פינו ) ,(Pinaultאחד מאספני

כלשהי של האחים צ'פמן ,והייתי חייבת להגיד לו שאני לא חושבת

האמנות החשובים בעולם ,בפאלאצו גראסי בוונציה .האוסף העצום של

שזה מתאים לו .זה המקום שבו קל יותר בהקשר המוסדי ,כי שם

פינו ≠ טייקון כלכלי שהאימפריה שלו כוללת את קבוצת ) PPRשבבעלותה

אפשר פשוט לשבת ולהגיד" :זאת התפיסה שלי ,אני לא חושבת שזאת

המותגים גוצ'י ,איב סנט–לורן ,אלכסנדר מקווין וסטלה מקרטני( ,כמו גם את

עבודה בעלת חשיבות היסטורית".

בית המכירות הפומביות כריסטיס ≠ הועבר אחרי שערורייה קטנה מצרפת

ש.כ .במוסדות יש יותר פשרות.

לוונציה ,ושם נפתחה באפריל ,בהשתתפות כל עולם האמנות הבינלאומי

א.ג' .כן ,יש הרבה פוליטיקת אוצרות בתוך מוסדות .כשעובדים עם אספן

וכוכבים למיניהם ,התערוכה "לאן אנחנו הולכים" ,שכוללת עבודות של 49

יחיד ,וזה אדם שאוסף בעצמו ולא דרך תיווך של יועצי אמנות,

אמנים מרכזיים מ– 50השנים האחרונות .לאחרונה חזרה לביתה בניו–יורק,

ההרגשה היא שיש דיאלוג ,עם השפעה אמיתית על עיצוב הרעיונות.

ונפגשה אתי לשיחה.

אחת הסכנות הברורות בעבודה עם אספן היא לתת לגיטימציה או
תוקף אינטלקטואלי לא מוצדקים לאוסף פרטי .במקרה המסוים הזה,

ש.כ .אולי כדאי שנתחיל בדבר האחרון שעבדת עליו ≠ התערוכה
בפאלאצו גראסי.
א.ג' .זה היה מצב מעניין .לעתים קרובות אנשים עושים הבחנה חדה בין

באמת האמנתי באוסף .אחד הדברים הטובים בעבודה על התערוכה
היה שמן הרגע הראשון היתה לנו שפה משותפת .זה מצב מפנק ,כי
בהקשר המוסדי מאוד נדיר להרגיש סיפוק מכך שהשארת חותם ,או

אוסף פרטי לאוסף מוזיאלי ,ואני לא חושבת שיש הבדל מהותי בין

באמת לצמוח עם מישהו בדיאלוג ,אחד–על–אחד .דבר נוסף שהיה

השניים .רוב האוספים הציבוריים שעבדתי אתם )כמו בפומפידו( היו

מאוד מספק בפרויקט הזה היה שפינו היה ממש פתוח ומוכן ללמוד.
למשל ,יש לו באוסף שתים–עשרה עבודות של דייוויד המונדס ,אבל

מתוך ווג הצרפתי ,מאי 2006
From French Vogue, May 2006
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כשהמונדס הגיע הוא רצה להציג רק עבודה אחת בחדר שלו ופינו
השתגע מזה .אבל זה היה מאוד מעניין ≠ הדיאלוג שלו עם האמן
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אליסון ג'ינג'ראס

ולהיות המתווכת שם .בנסיבות מוסדיות הכול הרבה יותר לוחמני.

שאין מצב אידיאלי ,אוטופי ,ולכן אני לא מרגישה שבעבודה עם קרן

ניזונה מהסבל הפיזי והמנטלי של אנשים ,או מאי–צדק שנעשה להם.

זה אקטיביזם ,לא אמנות .נראה לי מוזר שאמן ירצה למסגר כך את

עבורי ,זה החלק הייחודי בעבודה עם אספן פרטי שיש לו אמביציות

פרטית יש אילוצים מיוחדים .אני לא חושבת שזה יותר גרוע מעבודה

לעתים יש לה טון מוסרני והיא מטיפה למשוכנעים ,והיא כורכת

האמנות שלו .אם יש לך כזאת תחושה של דחיפות ,למה אתה יוצר

גדולות להפוך את האוסף לחוויה ציבורית.

ב– MoMAאו בכל מוסד יוקרתי אחר.

לפעמים שבח–עצמי בנצלנות סמויה ≠ כשבאופן בסיסי היא עושה

אמנות?

ש.כ .נראה שהדיכוטומיה בין עולם האמנות שמונע על ידי השוק וזה

ש.כ .כמי שגרה בוורשה ,פריס וניו–יורק ,ונוסעת הרבה בכל העולם ,האם

המוסדי עדיין תקפה ,גם אם היא יותר ויותר סבוכה וחמקמקה.

את מרגישה שהמודל של הפרובינציה מול המרכז עדיין תקף עבור

אסתטיזציה למצב פוליטי או חברתי.
א.ג' .כן ,זה כמעט מעבר לתחום הביקורת ≠ אם את מבקרת את העבודות

ש.כ .אולי זה בחלקו תוצר של פידבק מוסדי .מוסדות במימון ציבורי
מחפשים לעתים קרובות עבודות שלכאורה משרתות את הקהילה,

בעשורים האחרונים התייחסו לאמנות שמונעת על ידי כוחות השוק

אמנים ,או שעדיין יש צורך אוצרותי לאתר או להמציא נושאים

האלה ,את כבר נמצאת במצב מפוקפק ,ואני שונאת מצבים ידועים

וזה מה שנובע מהגישה הזו .מעודדים אמנים ליצור עבודות שאפשר

ככבולה ומוגבלת על ידי ערכים מסחריים ,בעוד שהאמנים שקודמו

חדשים ,שלעתים קרובות מסתכמים בסופו של דבר במה שנראה כמו

מראש כאלה .גם זה סוג של מחזוריות אופנתית .יש לי פנטזיה על

לתייק בקלות תחת "מעורבות חברתית" ,שיש להן עמדה מוסרית

על ידי מוסדות היו לכאורה חופשיים להתרכז בביצוע החזון שלהם

פוסטרים של פוליטיקת זהויות?

חזרה בזמן לשנות השמונים ,כשעוד היה בסדר להיות פשוט Auteur

ברורה.

באופן נקי ,ללא תלות בשיקולי שוק .אבל למעשה ,לעתים קרובות

א.ג' .אם לדבר בכנות ,לא הכרתי את ורשה לפני שהאמנות הפולנית

או אוצר .לא היו כל האג'נדות האלה ,יכולת פשוט לנקוט עמדה

א.ג' .בשנה שעברה ,בביאנלה של ונציה ,נערות הגרילה זכו לסקירה

המוסדות יצרו אמות מידה משלהם ביחס למה שאמנות עכשווית

נעשתה אופנתית ואמנים כמו וילהלם ססנל ופיוטר אוקלנסקי

אסתטית או תיאורטית ≠ כמו למשל ז'אן הוט ) (Hoetשעשה בחירות

נרחבת ,ובעיני זה נראה קצת כמו בדיחה .כי זאת היתה ביאנלה

אמורה להביע ואיך היא אמורה להיראות ,ואלה עוצבו על ידי

התחילו לקבל הרבה תשומת לב ,אז קשה לי לדבר על "לפני" ו"אחרי".

החלטיות ושהיו לו חתימה וסגנון .וכעת ,כל כמה שנים מעקמים את

שהכריזה על עצמה כפמיניסטית ,הן הוזמנו כמעט כמו כוכבות

האידיאולוגיה והאג'נדה של האנשים שמנהלים אותם ושולטים

אבל אני לגמרי יכולה להבין איך אפשר להרגיש כ"אחר" שנמצא

האף על סוג האוצרות הזה ,ואנשים חושפים מקור לא מנוצל של

האירוע ≠ ובכל זאת היה להן צורך אינסופי להתנגד ולמרוד כנגד

בתקציבים שלהם; והגלריות ,בתורן ,מספקות חללי תצוגה טובים

בתצוגה ,כשקבוצות תורמים ממוזיאונים בארצות–הברית באות

אמנים שאפשר לקבץ ביחד באופן ברור .דוגמה מעניינת לכך היא

המוסד ,והן התלוננו וקיטרו ,וזה לא הגיוני בעיני .האם זה לא ניצחון,

ומידה רבה יותר של חופש מזו שיש בחללים מוזיאליים ,שנוטים

לראות את האמנים ביעד האקזוטי של אותו הרגע .אבל ההבדל בין

קתרין דוויד ,שהודיעה לעולם שהיא לא מעוניינת בשום דבר פרט

שנותנים להן כבוד בביאנלה של ונציה ושהן מקבלות הכרה על

להיות הרבה יותר ביורוקרטיים ופחות נועזים.

ורשה ללייפציג ,למשל ,הוא שוורשה מאוד הטרוגנית ,אין אסכולה

למזרח התיכון ושהפרקטיקה שלה היא סוציולוגית–אנתרופולוגית

עבודת חייהן? זה מגוחך ,להעמיד פנים שאת ביקורתית ביחס למצב

אחת בלבד ,בזמן שבלייפציג יש אסכולה ספציפית ,סביב הציור של

)ר' חיים דעואל לוסקי ,ס ט ו ד י ו  .(163אבל זה בעייתי ,כי קשה מאוד

שבו את הכוכבת .לעבודה היה מין מבנה רטורי ,והכול ביחד הפך

לציבורי לא מתקיימת אפילו במוזיאונים .אין כאן בכלל אפשרות

נאו ראוש ) (Rauchוקבוצת האמנים שעובדת בסגנון שלו .בוורשה

לאכוף שיפוט אסתטי מהעמדה הזאת .איך אפשר לקיים שיח אסתטי

לסוג של קלישאה .זאת לא היתה דרך חכמה להתייחס לסיטואציה.

להגיד "הידיים שלנו לא מלוכלכות ,כי אנחנו מוזיאון" ,כי כולם

האמנות הבולטת נעה סביב ציר הרבה יותר מגוון ,קונצפטואלית

סביב וידיאו שמראה ניצולים מרצח–עם בבוסניה? זה בלתי אפשרי.

זה סוג של ביקורתיות שלא פועל בצורה אמינה ,בעיקר בהקשר הזה.

≠ חברי מועצת הנאמנים ,אוצרים ,אספנים וגלריסטים ≠ ביחסים

ופוליטית .קצת יותר קשה לעשות קריקטורה של זה .אבל נראה לי

זאת אמנות שמנסה להתעלות מעל האמנות .בעיני ,זו כבר לא

ש.כ .איזה מודלים של אוצרות מעניינים אותך?

עם כולם ,באופן זה או אחר .היחסים האלה הם בכל מקום .הקשר

שבעשר השנים האחרונות ,התיאבון ל"אחרים" למיניהם הוא חלק

אמנות ,זה אולי מידע.

א.ג' .אני אוהבת את האופן שבו פול שימל ) ,Schimmelהאוצר הראשי

א.ג' .בארצות–הברית יש לזה אפילו ניואנס נוסף ,כי החלוקה בין פרטי

המקצועי הוא שוטף ,ומוזיאונים מקבלים בנוסף למימון הציבורי

מאופן העבודה של עולם האמנות .המחזוריות היא כמו זו שמתקיימת

ש.כ .האם אמנות פוליטית בכלל מעניינת אותך?

של  (MoCAעושה תערוכות .באופן כללי ,קל מאוד להיות שלילית,

הרבה כסף פרטי .בצרפת העמדת הפנים עדיין נמשכת בהחלט ,כי

בעולם האופנה .קצת פשטני רק להגיד שזה לא בסדר ולבוז לזה ,כי

א.ג' .כן ,יש אמנים שלעבודה שלהם יש תהודה פוליטית ושמאוד מעניינים

כי הרבה אוצרים בעלי פרופיל גבוה עובדים על תערוכות גדולות

רוב התקציבים הם ציבוריים .אבל הם כן מוגבלים על ידי האג'נדה

יש גם כמה אמנים באמת טובים שמגיעים מה"נקודות החמות" האלה.

אותי .תמכתי בתומס הירשהורן ועבדתי איתו על פסל חוץ בפומפידו

מהסוג של הביאנלה ≠ שהן ממש סיוט ,מלכודת .איך אפשר לעשות

השלטונית ,שבפריס אפשר לראות אותה כמושחתת באותה המידה.

אולי אם הייתי יותר מעוגנת בוורשה זה היה נראה לי יותר מוזר ,אבל

ועל ראיון לספר ,ואני מאוד אוהבת משהו שהוא אומר" :אני לא

ביאנלה טובה? בעיני ,ביאנלה טובה תהיה בחירה של עשרה אנשים

ש.כ .מהי האג'נדה של השלטון בפריס?

אני יותר צופה מבחוץ .המבחן הוא האם העבודה מחזיקה את עצמה

עושה אמנות פוליטית ,אני עושה אמנות באופן פוליטי" .אני חושבת

בלבד .ואף אחד לא יעשה את זה ,מסיבות ברורות :כי רוב הארגונים

א.ג' .בצרפת יש דחף לאומני מאוד חזק .תמיד הזדעזעתי מהחוק הלא

ושורדת שינויים קונטקסטואליים .בעיני ,הרבה מהעבודות מלייפציג

שהוא באמת יוצר אמנות שיש לה מעורבות מעניינת גם בנושאים

שמממנים את הביאנלות האלה רוצים  300אמנים מ– 70ארצות

כתוב שהיה שם ,שקונים רק אמנים שמציגים בצרפת .למשל ,אני

לא עובדות ברגע שמוציאים אותן מההקשר הקבוצתי וכשמסירים

היסטוריים וגם בנושאים צורניים .לפעמים יש לה תוכן פוליטי

שונות ,וקשה מאוד לצאת נגד זה .הכסף תמיד מגיע מאיפשהו והוא

יושבת ברגע זה על כיסא של פרנץ ווסט ,ואם כי הוא אמן אירופי

מהן את השכבה הסוציו–פוליטית .מצד שני ,אין צורך להיות ספוג

גלוי ,אבל לעצם שיטת העבודה שלו יש משמעות פוליטית .ג'ונתן

תמיד מלווה בקריטריונים ואג'נדות .אני סקרנית לראות מה יעשה

מאוד חשוב ,שללו בפומפידו אפריורי כל רכישה של עבודות שלו,

ב"פולניות" כדי להבין או להעריך את העבודות של ססנל .דוגמה

הורוביץ הוא מאוד פוליטי בתכנים שלו ,אבל יש עוד מספיק מרכיבים

רוברט סטור )שהיה אוצר ראשי לציור ופיסול במומה( בביאנלה

כי הוא לוקח חלק מרכזי בשוק האמנות האמריקאי .כמובן שמבחינת

נוספת היתה ההתרגשות מאמני מקסיקו–סיטי :ההקשר היה כל כך

בעבודות שלו ,וגם הומור.

של ונציה  .2007הוא כותב הרבה ,ואני נוטה להסכים להרבה

הפרופורציות ,הפומפידו אוסף הרבה יותר אמנים צרפתיים מאשר

הרבה יותר חזק מהעבודות עצמן .בעיני ,השאלה היא האם העבודה

בינלאומיים ,דבר שהוא לא בעייתי כשלעצמו ,אבל יש גם תכתיבים

שורדת מעברים קונטקסטואליים ,האם היא יותר חזקה מההקשר

ממשרד התרבות .למשל ,זוהי שנת ברזיל–צרפת וצריך לעשות
משהו בנושא .והתכתיבים האלה יכולים להיות אילוצים מתסכלים
בדיוק כמו כאלה שנובעים משיקולים מסחריים .עכשיו ,כשחזרתי
לניו–יורק ,אני רואה עד כמה המוזיאונים בארצות–הברית תלויים

אוצרותי של ה"אחר".

האם את רואה את האמנות הפוליטית היום כשארית או כמשקע

קראתי את הספר וחשבתי שההתייחסות שלה מאוד ראויה ,הרצינות

מאותה תקופה?

שבה היא ניסתה לשלוף כמה נושאים קונקרטיים שמגדירים חלק

א.ג' .טוב ,זו שאלה של מידת הנאיביות .כיום מאוד קשה להעמיד פנים

מהאמנות של אחרי מלחמת העולם השנייה .אבל בחיים לא הייתי

שאנחנו חיים באותו עולם כמו בשנות השבעים ,כשאנשים יצרו

בגיוס תרומות ממקורות פרטיים ועד כמה כולם סבוכים זה בזה ≠

אליהן אני הכי חשדנית .זו נוטה להיות אוצרות של "ערך שימוש",

עבודות כאלה .אקטיביזם חברתי בצורת אמנות לא עובד בעיני כיום,

אבל כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה היטב .אולי זה יכול לעבוד

נאמני המוזיאונים קרובים לגלריסטים מסוימים ,הם אוספים עבודות

שהיא פוליטית באופן כל כך מפורש עד שהאג'נדה של האוצרים יותר

כי ההקשר שבו אנחנו חיים אחר מזה שבו העבודות קיבלו חיים.

אם ניגשים לעניין באופן כמעט סטרוקטורליסטי .מה שחסר בכל

בגלל סיבות מסוימות ,וזה משפיע על בחירות האוצרים ,וכו' .וזה לא

חזקה מכל דבר אחר .בעיני ,לאמנות לא אמור להיות ערך שימוש כזה.

אבל אני חושבת גם שהדחיפויות השתנו ,ואי אפשר היום להעריך

הביאנלות האלה זה סוג של רדיקליות .לא מרגישים שבאמת היתה

אפקטיביות באותם המונחים .לאקטיביזם כשלעצמו יש ערך ≠ אבל

אוצרות ≠ שמישהו לקח אחריות על הבחירות.
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א.ג' .אני מסכימה איתך שאלה המצאות אוצרותיות מוחלטות ,וביחס

מרכזית היום )ר' צבי שיר ,ס ט ו ד י ו  ,(151היתה רעננות ודחיפות.

תערוכת נושא .לא ראיתי את דוקומנטה  10של קתרין דוויד ,אבל

רוצה לאצור ביאנלה .זה בוודאי מאוד מפתה ברמה של אגו וקריירה,

אומר שאמנים מסוימים לא זכאים לחשיפה שהם מקבלים ,אלא רק

40

שאליו היא מתייחסת.
ש.כ .היה לאחרונה גל של אמנים מהבלקנים ,שברור שהובל על ידי ליהוק

ש.כ .לאמנות הפוליטית בשנות הששים והשבעים ,שמופיעה כהשפעה

מההתייחסויות שלו לתערוכות .אני גם חושבת שמאוד קשה לאצור

ש.כ .אמנות פוליטית יכולה להיות טריטוריה בעייתית ,בעיקר כשהיא
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אליסון ג'ינג'ראס

ש.כ .בעולם הלגמרי פלורליסטי כיום ,האם יש זרמים או פילטרים

אליסון ג'ינג'ראס

א.ג' .בגדול ,אני לא חושבת שיש לזה הרבה השפעה .רוב האמנים

שמציעים פרמטרים יעילים או מעניינים להתבוננות באמנות

שאני אוהבת הם לא תוצרים של סביבות כאלה .זו תופעה מאוד

העכשווית? גישה שמציעה קונטקסט היסטורי ומניחה את קיומה של

אמריקאית ,אבל במקומות שבהם אין השכלה אמנותית מהסוג הזה

קהילה או קבוצת התייחסות ,שמייצרת משהו שדומה ל"איזם" או

הסטודנטים לא יודעים אפילו איך לדבר על העבודה של עצמם.

לאקלים אמנותי?

בסופו של דבר ,אמנים טובים בכל מקרה נפרדים ממה שהם למדו.

א.ג' .נראה לי שבאמת יש רגעים כאלה .אני זוכרת רגע מסוים שבו

במין אופן דארוויניסטי כזה ,הישרדות קשורה למוטציות של מודלים

כולם עשו רישומים קטנים ,אם כי זה היה בוודאי יותר בגדר מגמה

קיימים ולגמישות .אנשים מרגישים ביטחון כשיש מסגרת ,כמו בית

מאשר ביטוי ל– .Zeitgeistאפשר לעקוב אחרי האופן שבו זה קורה.

ספר לאמנות או יריד אמנות ,שבה אפשר לבחון את הקולגות ≠ בין

קודם כול ,היתה חזרה לציור פיגורטיבי והתלהבות גדולה מזה ,ואז

אם מדובר באמנים ,אספנים או אוצרים .בסוף ,העבודות הטובות

לורה האופטמן אצרה תערוכת רישום במומה ב– ,2002ואחד מחבר

מחזיקות מעמד ומתעלות מעל להקשר הראשוני שלהן.

הנאמנים של המומה אסף אך ורק רישומים ,ופתאום היה איזה צמא

ש.כ .על איזה פרויקטים את עובדת עכשיו?

עצום של אספנים לרישומים ≠ וזה היה מוזר ,שכל כך הרבה אמנים

א.ג' .אני עובדת על תערוכה עם ג'ק בנקאוסקי )עד  2003העורך הראשי

צעירים נענו לצמא הזה.
ברמה עקרונית יותר ,יש כמה סצינות חזקות ,שנבנות בעיקר
סביב גלריות .הייתי אומרת שבנקודת השיא של הגלריה של גאווין

וכיום עורך–על של א ר ט פ ו ר ו ם ( ,שהשם הזמני שלה הוא "נמכר
≠ האמן בתקופת הפופ" .אם לתאר אותה בקיצור ,מדובר בניסיון
לקרוא מחדש את מורשת הפופ ,לא דרך קו האיקונוגרפיה ,שאני

בראון בניו–יורק ,באמצע עד סוף שנות התשעים ,היתה הרגשה

חושבת שרוב האנשים מכירים ,אלא דרך המודל של אופן הפעולה

של  Zeitgeistמקומי :מצד אחד היו עבודות מאוד ויזואליות והרבה

של וורהול .להתייחס לפן מסוים של העבודה שלו ,שבהקשר

ציור ,אבל גם עבודות לגמרי אחרות ,יותר קונצפטואליות ,שהגישה

תולדות–אמנותי נתפס כחלק הכי גרוע שלו ,כחלק הכי טוב :וורהול

שלהן היתה דומה .בין אם היה מדובר בריקריט טיראוואניז'ה או

האמן העסקי ,יוצר הפורטרטים של אנשי החברה ,שמשרת את

בג'ונתן הורוביץ ,הם הגדירו את עמדת שנות התשעים .אני חושבת

הקפיטליזם; וורהול שמלכלך את הידיים שלו במסחר ובתרבות

שרטרואקטיבית ,כשתפיסות היסטוריות מסוימות מגיעות למודעות

פופולרית .בעיני ,זו אחת הפרדיגמות המרכזיות והכי משפיעות של

ציבורית רחבה ,רואים פתאום גילויים שלהן בכל מקום .כמו קיפנברגר

תנועת הפופ ,והיא ממשיכה להתקיים גם היום ,בהרבה צורות שונות.

בשנים האחרונות .ביריד  Friezeהאחרון הכול נראה לי פתאום כמו

כך שהתערוכה מנסה להראות איך ברגע של הפופ וורהול העלה את

חיקויים שלו .יש איזה ניסיון כללי להתייחס לעבודה שלו ,ובבתי ספר

יצירת הפרסונה כמעט לאותה דרגה כמו חלקים אחרים בפרקטיקה

לאמנות אנשים הופכים אותה לפרדיגמה או מודל .אבל אחד הדברים

שלו .כדרך לקרוא את האמנות של  30השנים האחרונות ,התערוכה

הטובים ביחס לאמנים כמו קיפנברגר או וורהול הוא שהעבודה שלהם

תכלול חבורה מובנת מאליה של אמנים ,כמו ג'ף קונס ,דמיאן הירסט

כל כך פרוצה שאי אפשר באמת לזקק אותה למודל .אפשר לחקות

וטקאשי מורקמי ,אבל גם אמנים שקטים יותר ,כמו קארן קילימניק,

היבטים מסוימים בה ,ואפשר לתפוס גישה דומה לה ,אבל אי אפשר

שגם היא מתעסקת בפרסונה מומצאת ,חשאית ואוטיסטית ,שמהותית

באמת לחזור עליה .וזו מן הסתם בעיה קלאסית של בתי ספר לאמנות.

לאובייקטים שהיא מייצרת .או אפילו ריצ'רד פרינס ,שהפרסונה

ש.כ .אז בעיה קלאסית של בתי ספר לאמנות ובעיה קלאסית של ירידי
אמנות נהפכות לאותו הדבר עצמו?
א.ג' .במידה מסוימת ,כן .כי הם עצמם נהפכים לדבר דומה ≠ מעין

החמקמקה שלו היא חלק מהפרקטיקה שלו בדיוק כמו האיקונוגרפיה
והניכוס .יהיו גם גיבורי פופ מובהקים ,כמו דאלי ,איב קליין ופיירו
מנזוני ,והתערוכה תעקוב גם אחרי המשך הזרם באמנות העכשווית.

פורום חברתי .בתי ספר לאמנות משמשים כמובן את הסטודנטים,

פופ הוא מונח שמיושם ביחס להמון דברים ,ומעניין לחשוב למה הוא

אבל גם את המורים ≠ זו פלטפורמה .להווארד סינגרמן יש ספר

מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן .הרבה אירופים ממש נלחצים מוורהול

על המקצוענות באמנות )Howard Singerman, Ar t Subjec t s :

ומההתייחסות אליו כמושג מרכזי ≠ אבל אני עדיין לא התגברתי עליו.

Making Ar ti st s in the Amer ican Universit y, University
 ,(of California Press, 1999ששואל איך הופכים את האמנות לשדה

מאנגלית :עינת עדי

שאפשר לקבל בו תואר אקדמי ,שמוערך על פי אמות מידה אקדמיות

www.palazzograssi.it

ומקצועיות ,בזמן שאמנים לא אמורים להיות מחויבים לאמות מידה
כאלה.
ש.כ .מה את חושבת על האקדמיזציה הזאת של האמנות?
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מתוך ווג הצרפתי ,מאי 2006
From French Vogue, May 2006
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אוצֵר המדינה
אורי דסאו
פלוקסוס ≠ ובכך הציעה מסגרת קריאה לאמנות
ישראלית שאמנם מחויבת לציר ה"כאן–שם"
שאיתרה שרה בריטברג–סמל ,שלה הוענק פרס
זכייתה של אילנה טננבאום בפרס האוצֵר
של משרד התרבות לשנת  50,000) 2006ש"ח(,

בשאלות של דלות החומר .טננבאום הבליטה

שמוענק זו השנה השנייה ושאותו היא חולקת

היבטים זנוחים בעבודה של אמנים ישראלים,

עם ד"ר ג'ון וסטנהולץ מהמוזיאון לארצות

ביניהם מיכל נאמן ,רפי לביא ,יאיר גרבוז ,הנרי

המקרא בירושלים ,היא בשורה חשובה

שלזניאק ,מיכה אולמן ,משה גרשוני ויהושע

)חברי הוועדה הבוחרת :נעמי אביב ,מרטין

נוישטיין; חשיבותה טמונה לא בגנאולוגיה

וייל ,יגאל צלמונה ,בנו כלב ועידית עמיחי(.

חדשה שהיא מציעה ,אלא בהדגשים החדשים

מפעלה החשוב של טננבאום ,שהתחילה את

שהיא נותנת לגנאולוגיה קיימת.

דרכה כאוצרת בגלריה בורוכוב בתל–אביב

כריס ברדן ,י ר י י ה  ,1971 ,תיעוד עבודות נבחרות  ,1971≠75שחור–לבן ,סאונד 32 ,שניות
Chris Burden, Shoot, 1971, from Documentation of Selected Works 1971-75, b/w, sound, 32 sec

האוצר הראשון ב– ,2005אך לא מתוך עניין

ההכרה שלה זוכה טננבאום עם קבלת

בשנות התשעים ,הוא סדרת התערוכות

הפרס אינה בשל יכולות ההצבה שלה ,או

"וידיאוסטוריה" ,שהוצגו במהלך חמש השנים

המראה של התערוכות .הסדרה "וידיאוסטוריה"

האחרונות במוזיאון חיפה לאמנות ושעניינן

הציגה הצבה קונבנציונלית )לרוב מוניטורים(

"מיפוי ההקשרים הנוגעים להתהוותו של

ובכל שלוש התערוכות היא נעזרה במעצב

מדיום הווידיאו בשנות השישים והשבעים".

תערוכות )הרגל שפשה ברבים מהמוזיאונים

טננבאום ,אוצרת ומנהלת המרכז למדיה חדשה

בישראל( .טננבאום היא אוצרת חוקרת ,וכוחה

במוזיאון חיפה )ר' שאול סתר ,ס ט ו ד י ו ,(154

טמון במהלכי האיסוף ,השחזור והשימור

מסמנת את מרכזיותו של הדימוי המוקרן

שהיא יוזמת ובמצע התיאורטי שהיא מנסחת,

באמנות הישראלית דרך קשריו הן עם השידור

שמאפשר הבנה שונה של המהלכים האמנותיים

הטלוויזיוני ,שמתאפיין בין השאר בהיזון חוזר,

המקומיים של ארבעת העשורים האחרונים,

הן עם המדיום הקולנועי כחומר )פילם( וכמוסד

העשורים שבהם האמנות הישראלית "יישרה

)תעשיית הקולנוע( ,והן עם אמנות הפרפורמנס

קו" עם העולם ≠ זאת תוך הצגתן של עבודות

≠ שתולדותיה ,בארץ ובעולם ,שלובים

אוונגרד אמריקאיות ואירופיות שמוכרות

בתולדותיו .התערוכה האחרונה בסדרה" ,כתוב

כקאנוניות ,שרובן לא הוצגו לפני לכן בישראל.

בגוף ≠ פעולה בשידור חי" ,המוצגת בימים אלה

שלושת הקטלוגים של התערוכות בסדרה

במוזיאון חיפה ,מתמקדת באופנים שבהם הגוף

מכילים מאמרי מפתח ,שטננבאום יזמה את

הופך "לחומר ולמוליך של מפגש רב–עוצמה",

תרגומם לעברית .קטלוג התערוכה הנוכחית,

לזירה של שליטה תרבותית ופוליטית שנכתבת

למשל ,מכיל רשימות של ויטו אקונצ'י ושיחה בין

על הגוף הפרטי )על התערוכות הקודמות ר'

אנט מייקלסון לריצ'רד סרה.

"בשדה" ,ס ט ו ד י ו  142ו– .(158בנוסף ,טננבאום
הקבילה בין מגמות אלה באמנות הישראלית
לבין מגמות באמנות האמריקאית והאירופית
של אותם עשורים ≠ ביניהן פוסט–מינימליזם או
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"וידיאוסטוריה" ,מוזיאון חיפה לאמנות,
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סיפור העין ,או זרת בכנרת
מיכל נאמן

מיכל נאמן ,מימין :ה ע י נ י י ם ש ל ה מ ד י נ ה  ,1972 ,שלט; משמאל :ה ע י ן ש ל ה מ ד י נ ה  ,2005 ,שלט
Michal Na'aman, Right: The Eyes of the Nation, 1972, signpost; Left: The Eye of the Nation ,
2005, signpost

את השלט הראשון שעשיתי שנשא את הכתובת "העיניים של המדינה" קיבעתי בחוף הים בצפון
תל–אביב ,בסתיו  .1974בעצם קובעו במקום שני שלטים :האחד על החוף ,האחד על המזח; שלט לכל
עין ,בטור נסוג אל תוך המים .זה היה ,מובן מאליו ,אחרי מלחמת יום כיפור ,בקשר למטבע הלשון
המטלטלת של בני מסס ,חייל מטבריה ,מגולני ,שסיפר איך התנהל הקרב על החרמון תחת הרושם של
מה שנאמר ללוחמים על החרמון ≠ שהוא "העיניים של המדינה" .השלטים נעלמו תוך שלושה ימים.
כשהתגבשה תוכנית התערוכות "כנרת שלי" ל– 2005בבית גבריאל ,בצמח שבעמק הירדן ,כמה
קילומטרים ממקום הולדתי בקבוצת כנרת ,והוזמנתי להשתתף ,ידעתי שהמעשה הראשון שלי
יהיה לשים שלט נוסף ≠ על שפת הכנרת .אבל הפעם שלט יחיד ,עם השם "העין של המדינה"; העין
האחת הכחולה שלנו .השלט ,שהוצב בסתיו  ,2005נשאר שם ושרד את החורף ,ומבחינתי חיכה
לחלק המשלים שלו ≠ תערוכה שהכנתי לקראת יולי לגלריה בבית גבריאל ,שקראתי לה "ניסים על
המים ,או ימית" .כי הכנרת היא גם אתר של נס ,הנס של ההליכה על המים; שאליו צירפתי את הנס
של חציית ים סוף" ,הים האדום"; המילה והעיר ימית הצטרפו לשרשרת באופן מובן מאליו; והשם
שמצאתי באותיות לטיניות שעשוי להיות הקבלה ל"ימית" היה .Deathdemona
הפתיחה החגיגית היתה בשבת ,השמונה ביולי .אחרי ארבעה ימים התחילה "המלחמה על
הצפון" ,או "לבנון שתיים" )השם עדיין לא סגור( .ואני חשבתי שאז ,ב– ,1974השלטים נעשו בעקבות
המלחמה ועכשיו הכנתי שלט שחיכה למלחמה ,שקדם לה .וגם ,שהכנרת "פנימית" למלחמה הזו,
כי היא הכנרת שאסד )האב( ביקש ,כחלק מתנאי ההסכם והפשרה ,לטבול בה זרת ,להכניס אצבע
לעין שלנו )עין מלשון מעיין מים; עין כמו בשם עין גב ,קיבוץ על שפת הכנרת( .המושא הנסתר של
המלחמה הזו הוא ,ככל הנראה ,הימה כנרת .ואלו עניינים שעדיין מחכים להיות מיושבים .העיתוי
גרם לכך שהתערוכה התקיימה רוב הזמן כלא–תערוכה .בגלל צוק העתים וטווח הרקטות ,יצא שאי
אפשר היה לראות את "העין של המדינה".
"ניסים על הים" ,בית גבריאל ,אוצר :גדעון עפרת )מתוך סדרת התערוכות "כנרת שלי ,מאייסטרים בבית גבריאל"(,
 8ביולי ≠  3בספטמבר  ;2006גלריה גורדון ,תל–אביב 5 ,בספטמבר ≠  13בספטמבר 2006
www.betgabriel.co.il
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גלעד אופיר

≠ שאלת הראייה שהופכת לתמונה :האם התמונה שאני רואה היא שנהפכת

לפעולה( באמצעות ייצוג ישיר של המרחב החשוף של היומיומיות ,של

לדימוי ,זיכרון ,או שהדימוי שאני מראה לעצמי ,שאני דולה מזיכרוני ,הוא

הכאן והעכשיו ≠ זמניות שעולה מהשתהות המים בביצה ,מהשתהות המבט

שמולבש על הנראה וכופה עליו אופן ייצוג שאני הופך ,מתרגם ,לתמונה

המבקש את קרבתו של הבלתי ראוי ,השולי והדחוי.
כלומר ,היציאה של אופיר אל העולם נהרסת ומתפרקת מראש ,ומכיוון

הנחשפת על קיר הגלריה? הצפייה בתמונות בתערוכה ,שהיא סך הדימויים
העולים מחוויית האירוע ולא החומריות שנוכחת בתמונות הבודדות,

שהיא אינה יכולה אלא לעבור דרך הנוסחה המוכרת של צילום מקום ,היא

שהיא חסרת ערך או משמעות בעיני ,הופכת למעשה מרכבה של פרשנות

נוכחת עתה כמבקשת אחר נוסחת מבט שאינה קיימת .המבט שמאפשר

דקונסטרוקטיביסטית )שמובילה שוב ושוב לביצה ,או בלשונו של דרידה,

את הפיכתו של אי–סדר טבעי לסדר מלאכותי ,המבט שרואה נדבכים

לייצוג הקיום של הדבר הדובר כאֲפּוִֹרי ָה( 1.אני מדבר כאן על תוכן ולא על

גנאולוגיים בתוך הנוף ובמה שהוא חושף\מסתיר ,הפך למייצג של תפיסה

צורה ,אם כי יש בעבודות של אופיר התייחסות לביטוי הצורני ,לחומריות

אידיאליסטית :מעבר לפערים שבין ההילות השונות ,שנוכחות ונעדרות

פני השטח הקטיפתיים של הדימוי .התוכן אינו מתקיים בעבודה בודדת,

כאחת ,הצילום הופך לאידיאה שמכחישה לחלוטין את קיומו של עולם

אלא במהלך שנוכח ,מתפתל ומתקפל בין תמונות בתי הנוודים הבדואים,

ממשי .הצלחתה של התבונה לכפות את עצמה על הייצוג היא שממסגרת

שמישהו הפך אותם לבתים חצי הרוסים ,לבין תמונות הביצה הירוקה–

את התמונה ,מבפנים ,ומייצרת עבורה את החוץ כמרחב של נוכחות

שחורה .התנועה ביניהם ,בין הנודד לבין הקבוע ,מנכיחה עבור הצופה את

קשה ,נוכחות של חומר ולא של רוח .תבונת המבט שהתערער מצהירה כי

מצבו חסר הפתרון.
הצילום של אופיר מצליח לחמוק מכל הסבר טלאולוגי של הליכי

המחשבה והסביבה יוצרים זה את זה תוך הדהוד הדדי .כך ,למרות האי–
סדר מתארגן סדר–לכאורה ,הצגה של ביטוי פנימי שמאפשרת להטיל חומה

יצירת הדימוי ביחס למציאות :אין בו מוקדם ומאוחר ,אלא הייצוג והייצוג

מסוגרת על האובייקט המסולק ,על האמת .זו חוזרת כהד מרוחק של מה

של הייצוג מתהווים בו בעת ובעונה אחת .בניגוד למצופה ,הצילום לא

שנדחה מהמרחב המעודן של התצוגה ,כצילו של הצל חסר ההילה ,ככתם

מסייע בהבנת הדימוי של המרחב הפשוט ,מרחב הנגלה .שלא כמו דימויים

ביצתי אטום ,כתם של אור בלהות.

בהירים וחדים ,התמונה של אופיר מצליחה להחזיר לשכל דווקא את
גלעד אופיר" ,מעשים וימים" ,גלריה גורדון ,תל–אביב 25 ,במאי ≠  17ביוני 2006

הערפול ,והתערוכה מעידה על עצמה כמכשילה את כושר השיפוט :היא
מובילה אותנו עמוק יותר לתוך הביצה ולא לעבר השמים .אופיר מבקש,
יותר מכל ,להכשיל את השיפוט של התבונה המעשית ,להערים קשיים
בפני הראייה המשעתקת ,באמצעות הפער שבין שני הרבדים של הנוף:
הנוף הווירטואלי ,הנוף שהאמן מקרין על העולם ,שלכאורה היה בעל

1

ר' למשל את חיבורו המקסים של דרידה על זיכרון ,מגורים ועדות ,שהוא
בעצם מסה על מוריס בלאנשו ≠ Jacques Derrida, D emeure, trans. By E.
.Rottenberg, Stanford University Press, 2000, pp. 26–32

"הילה" ואיבד אותה עקב הביזוי של החיים המודרניים ,והנוף שהתמונה

ביצת המושג שמסתתרת מאחורי הנוף
חיים דעואל לוסקי
תערוכתו האחרונה של גלעד אופיר ממשיכה לעסוק בנוף :נוף ישראלי,

שמעבר לפני השטח ,אלא לזה ש מצוי בפני השטח עצמם .הנוף אינו אלא

חושפת ≠ נוף שסוע ,חסר הילה מראש ,שמסגיר שאריות חיים כשרידים

המכשיר שבאמצעותו מתבוננים במציאות .התמונה אינה מה שמתבוננים

מטונימיים שאמורים לקרב את הצופה אל העולם ,לעורר את הרגש שאבד

בו או מבקשים לחדור לתוכו; היא מעין פרספקטיבה ,משקפת מיוחדת במינה

במודרניות ,נוף שמייצר אמפתיה בנידחות שלו .המהלך הפרדוקסלי של

שמוצעת לצופה .אופיר ,באמצעות הביצה ,מציב את הנוף כנושא למחשבה:

אופיר ≠ תנועה החוּצה ,מהמחשבה אל האדמה ,אל ה"חוויה" שלה ,רק

האם הנוף הוא מה שדרכו עוברים הלאה או מה שבתוכו אנחנו שוהים?

על מנת להיכשל בניסיון לחוות אותה שלא מתוך השכל החושב ≠ מצליח

באמצעות העיצוב של פני השטח מוצב בפני הצופה פרדוקס לוגי,

סגור או פתוח ,אורבני או טבעי ,נוף שמשחזר הילה טבעית ונוף שמשחזר

שפתרונו אמור להימצא בפירוק הזיכרון ובאיסוף שברי המידע שמפוזרים

הילה תרבותית .השאלה מה מסתירים הנופים השונים עולה דרך העבודות

בין התמונות ≠ כששטיחות המראה שלהן מדגישה שהן עשויות מעקבות

שהוצגו מעט מאחור ,בקומה התחתונה של הגלריה ≠ עבודות הביצה,

של מה שאינו נוכח .כך מוטלת חידת המציאות על הצופה ,שנעשה מחויב

שהן גם העבודות הטובות בתערוכה .הביצה ,מקום משכנם של הדו–חיים

אתית לחשוב עליה יחד עם האמן )גם בתיווכם של שברי זיכרון על עבודות

והחיים הנחותים ,היא מקום עומד ,מקום שממנו דבר לא יוצא ושבו רק

קודמות שלו ,שבהן נראו מבנים אורבניים חתומים ,שטוחים להחריד ,ללא

שוקעים דברים .המבט של אופיר ,ועמו המבט שלנו ,אינו מכוון עוד לאופק

כל סימן של חיות( ,ולשם כך הוא זקוק לבירור מושגי של שאלת הייצוג
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להעמיד תזה אנטי–מודרניסטית :הצילום ,שנכשל בהעברת "האמת של
החוויה" ,מצליח להשתחרר מהכישלון )שהוא המציא לעצמו כבסיס מוצא

גלעד אופיר ,מימין :ל ל א כ ו ת ר ת  ,2005 ,הדפסת צבע 150 x120 ,ס"מ; משמאל :ל ל א
כ ו ת ר ת  ,2005 ,הדפסת צבע 150 x 100 ,ס"מ
Gilad Ophir, Right: U n t i t l e d , 2005,color print, 120 x 150 cm; Left: U n t i t l e d ,
2006, color print, 100 x150 cm
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מושג חדש של אלימות

מושג חדש של אלימות
שיחה עם אריאלה אזולאי על ספרה החדש,
היה היה פעם :צילום בעקבות ולטר בנימין

החשובים שלו ,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 ,

מה קורה למונח "זירת הפשע" ,שבנימין טבע ביחס לצילומי פריס

אני מראה שבנימין המציא את ההילה של יצירת האמנות שעל
אובדנה הוא מקונן .הראיפיקציה שנעשתה מאז להילה והתיאור
הקבוע של בנימין כמקונן מחמיצים לא רק את הסיפור שבנימין

אותה כמי שסולקה אל מחוץ לפוליס אבל הושארה בגבולותיו

סיפר ,אלא גם את מבנה היחסים הייחודי של המסירה שנבנה

כדי לספק שירותים מיניים ,הופיעה בתור הפשע שאותו מתארים

באמצעות הסיפור .עם זאת ,ההמצאה או הטעות כן עלולות

אותם צילומים שוממים של העיר .כך גם ביחס לצילום המדהים

להיהפך לקטסטרופליות ואף לבטא חוסר אחריות אינטלקטואלי

שבו הינדנבורג ממנה את היטלר לקנצלר גרמניה .בנימין מעיד על

כשהן חוזרות כלשונן אצל פרשניו .לחזור אחרי בנימין ולומר

המפגש שלו עם קולו של היטלר ,אבל כשהוא משווה את דמותו

) ,(1990שאצרת בגלריה בוגרשוב אותה ניהלת בשנים ,1989≠1994

שמלאך ההיסטוריה נועץ את עיניו קדימה ,מבלי לראות שהמלאך

לזו של צ'פלין ומפתח ביחס אליהם את המושג "גבריות מוחלשת",

ואת לא מוותרת על המשולש אמנות–פוליטיקה–מחשבה )נשית(.

של קליי פוזל ,פירושו להסתפק בשורה התחתונה של העלילה

הרגשתי צורך לשחזר את היטלר שבנימין ראה לנגד עיניו ולספר

ובכל זאת ,משהו השתנה באיזונים.

מבלי להתמסר באמת לסיפור ,שבמקרה של בנימין כולל גם

המוטיבציה המרכזית של התערוכה "חלל/תצוגה/כוח" היתה

מרכיבים חזותיים .לא רק שאני מבקשת בספר לקרוא את החומרים

להראות ,דרך העבודות של ארבעה אמנים ,את היחסים בין

החזותיים שמהם בנימין כתב ,אני גם מציבה את הצילום ≠ ואת

שלושת המונחים שבכותרת .ראשיתה של התערוכה בחוסר נחת

החזותי בכלל ≠ בתור מה שמאפשר לנו לשקם את היכולת לספר

לנוכח הקיים והמשכה במחווה ביקורתית שעניינה "להראות

סיפורים ,יכולת שלטענת בנימין אבדה במלחמת העולם הראשונה,

את האופן שבו זה עובד" .נדמה לי שהקפיצה המשמעותית

שהכתה את ניצוליה באלם.

ביותר של המחשבה שלי מאז בוגרשוב היא הניסיון להשתחרר

הנשיא הינדנבורג ממנה את היטלר לקנצלר גרמניה1933 ,
President Hindenburg appointing Hitler as chancellor of Germany, 1933

את הסיפור שבנימין מסר לי אך לא השלים את סיפורו.

אני מראה את הפוריות של ההנחה ששתי המסורות האלה
מתקיימות בו–זמנית ≠ בדיון באמנות ,בהיסטוריה ובאלימות.
ח.ד.ל .איזה מושג חדש של אלימות את מנסחת בספר ,ואיך המושג הזה
מתחבר להבנה חדשה של נשיות?

ח.ד.ל .הספר מתחיל מהעיסוק בזונה ≠ ובאמצעותו הצגת המקום העדכני

א.א.

את העבודה על הספר הזה התחלתי לפני עשר שנים .בתחילה

מהפסיביות שנגזרת על נקודת המבט שמבקשת להראות "איך

של המחשבה שלך .איך הגעת להבנה שתמונת הזונה מעבירה

כחלק מהספר שלי על צילום ואזרחות ,אבל עם הזמן הבנתי

זה עובד" ומאמץ למצוא דרכים לדבר ממקומות אחרים ,שבהם

את נקודת החיבור בין היסטוריה ,צילום ,פילוסופיה והמרחב

שמדובר למעשה בשני ספרים נפרדים ,אם כי קרובים מאוד זה

לאני הדוברת יש קיום יותר מורכב בתמונה שהיא מבקשת לתאר

הפוליטי–אזרחי?

לזה .בספר הנוכחי ,דרך קריאה מחדש של כמה טקסטים שבנימין

העיסוק שלי בזונה אצל בנימין התחיל מחוסר נחת לנוכח

כתב בתגובה למלחמת העולם הראשונה ולשני אירועים "פרטיים"

ותרומה יותר משמעותית לארגונה מחדש .באמצעות מבט מאוד

א.א.

מקרוב בסיטואציות מקומיות וקונקרטיות ,ועל פי רוב באמצעות

אותה זונה שבהינף משפט מוזכרת בתזה ה– 15בטקסט על מושג

הקשורים בה ,שהיו מכריעים מבחינתו ≠ התאבדותם של שני

התבוננות בצילומים שלהן ,אני משתדלת להימנע מניתוחים

ההיסטוריה ואז נעלמת ממנו" :הוא מניח לאחרים להתבזבז אצל

חבריו כמחאה על המלחמה ובגידתו של מורו הנערץ ויניקן,

מופשטים ,שאין להם תפקיד אחר פרט להצבעה" :כאלה הם פני

הזונה 'היה היה' בבית הבושת של ההיסטוריזם" .כבר מן הטקסטים

ששלח את תלמידיו למלחמה ≠ אני מנתחת את הפעולה המוסרית

הדברים".

המוקדמים שלו ,הזונה מבליחה :כמטאפורה ,כנוכחות קונקרטית,

אצל בנימין כבִּטנתה של האלימות .במוקד הספר השני ,ה א מ נ ה

ח.ד.ל .העניין שלך היום בקונקרטי מתחבר גם לעניין בבנימין .נראה
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מידה אקדמי מחמיר .אתן דוגמה .בניתוח שלי לאחד הטקסטים

נמענת של הצילומים והפעלתי אותם בטקסט .ביקשתי לראות

והנה ,הפקרתה של הזונה ,שמרפקה השעון על אדן החלון מסמן

ח.ד.ל .את עוסקת בנושא האלימות מאז התערוכה "חלל/תצוגה/כוח"

א.א.

אינה רמאות! ויותר מכך ,הסיפורים שהוא מספר עומדים בקנה

הריקים מאדם של אטז'ה ,כשמתבוננים בזונה שנמצאת על סיפם.

חיים דעואל לוסקי

א.א.

כי בעניין הזה חייבים לדייק :לא מדובר בהמצאה במזיד ≠ זו

לענות על השאלה איך יכול להיות שבנימין לא כתב על צילומי
הזונות של אטז'ה והאם בכלל הכיר אותם ,הצבתי את עצמי בתור

כיישות משפטית או כסימן מודחק .מאז שהתחלתי לעבוד על

ה א ז ר ח י ת ש ל ה צ י ל ו ם )שייצא בהוצאת רסלינג ב– ,(2007אני

שהתנועה שלך היתה הפוכה לזו ההיסטורית :מפוקו ≠ שאיתו

בנימין אספתי את המופעים השונים שלה בטקסטים ,אבל לא

מנסה לחשוב על יחסים פוליטיים שאינם מתוּוכים דרך קוטב של

באת מצרפת )שם למדת ספרות ,סמיוטיקה וקולנוע בתחילת שנות

ידעתי מה אוכל לספר מהם ואיך לעשות זאת .בפעמים שחשבתי

ריבונות .אני מנתחת שם את האופן שבו ,באמצעות הפרקטיקות

השמונים( ושהיה מרכזי לשיח בבוגרשוב ≠ למקום אחר ,שהוא

לוותר על הדיון בה ,כיוון שלא מצאתי את השפה הנכונה ,את

של הצילום שהתמסדו מהמחצית השנייה של המאה ה– 19ואילך,

אולי רך יותר ,עמום ,פתוח ,אולי פחות שוביניסטי אפילו ,שבנימין

הטון המדויק או את התנועה הנכונה בין מה היא עושה אצלו ומה

הלכה ונוצרה קהילה פוליטית ≠ שאת מבנה היחסים הפוליטיים

מאפשר לך היום.

אני עושה אתה ,נזכרתי בחוסר נחת גדול עוד יותר בכך שעבור

שמארגנים אותה אני קוראת כהיפוך למבנים הלאומיים–ריבוניים

בנימין הקסים אותי בגלל המבט המאגי שלו בחפצים ובתמונות

רוב כותבי הספרים על בנימין היא נותרה שקופה ,אפילו לא

שהתעצבו בדיוק באותן שנים .פרקטיקות אלה מבוססות על מה

והיכולת המופלאה שלו לספר עליהם ומתוכם סיפורים ,ומכאן

שווה התייחסות .המפגש שלי עם שני צילומי הזונות של אטז'ה,

גם הכותרת שבחרתי לספר ≠ ה י ה ה י ה פ ע ם  .אבל התגלית

שאת צילומי פריס שלו בנימין תיאר כריקים מאדם ,יצר אצלי

המרגשת ביותר שהיתה לי תוך כדי עבודה על הספר ≠ וכן ,אני

בהתחלה מבוכה ≠ כמו ביחס לטעויות ,המצאות והסטים אחרים

בכוונה משתמשת במילה תגלית ≠ היתה ההבנה שהסיפורים

אצל בנימין .מרגע שהתחלתי להתייחס לפערים האלה בכתיבתו

שלו הם סיפורים במלוא מובן המילה .יסודם בסיפור אמיתי שנמסר

לא כאל מעידות ,אלא כאל משהו שמובנה בפרקסיס של סיפור

אז'ן אטז'ה ,פ ר ו צ ה  ,פריס1921 ,
Eugene Atget, Prostitute, Paris, 1921

מחשבה פוליטית אחרת ≠ מחשבה אזרחית ,מחשבה שמבקשת
לשמור על מרחק משמעותי מהשלטון ולהיזהר ממנגנוני הגיוס

ח.ד.ל .חלק חשוב בספר שלך הוא ניתוח חדש של מושג ה"מקור" ,וביחס
אליו מושג ה"הילה" של בנימין.

לאוזניו ,ידיו או עיניו ,אבל על מנת למסור אותו הלאה הוא

הסיפורים ,שבזיקה אליו פיתחתי את המושג "מסירה" ,התחלתי

לא יכול אלא להמציא אותו מחדש .בתגלית הזו היה משהו

להנכיח את אותם הפערים ולעבוד איתם ≠ לא רק כחומרים,

משום שהומצא .להפך ,אני מציבה אותו כציר מכונן בקיום שלנו,

מנחם ≠ כמו לגלות שעוד מישהו ,שאתה מאוד מעריך ,לא זוכר

אלא גם ככלי עבודה תיאורטיים .וכך ,הטעויות הקונטינגנטיות

מה שאני מכנה "המסורת של החד–פעמי" .לצידה ,אני מעמידה

תאריכים ≠ אבל מעבר לנחמה ,היתה כאן גם גאולה קטנה .אם

של בנימין הפכו לאמצעי שמשמר את המשך המסירה .במקום

מסורת נוספת ,לא פחות מכוננת ≠ המסורת של הניתן לשעתוק.
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שאני מכנה "אמנה אזרחית" .אני מציבה שם את החיפוש אחר

א.א.

אני מתארת את המקור כהמצאה ,אבל לא ממהרת להיפרד ממנו

וההזדהות שהוא תובע מהאזרחית ≠ בזיקה לשלוש נשים ,שנדמה
לי שאני מזהה אצלן את ביקורת הריבונות :אולימפיה דה גוג' ,חנה
ארנדט וקרול פטמאן.
אריאלה אזולאי ,ה י ה ה י ה פ ע ם  :צ י ל ו ם ב ע ק ב ו ת ו ל ט ר ב נ י מ י ן ,
הוצאת אוניברסיטת בר אילן.2006 ,
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סטונר–רוק ,דום–מטאל ,דרון–מטאל

סטונר–רוק ,דום–מטאל ,דרון–מטאל

אנוש מטופלים ,שיוצרים יחדיו קירות סאונד של ויברציות בתדרים נמוכים

שונים .ההופעה מתחילה בהמהום נמוך שחוזר על עצמו ,הסאונד משתנה

עדיין חיפש את הקול שלו ,וחשוב היה לו למצוא במוזיקה משהו אישי.

שמורגשים היטב בחלל ההופעה ובגוף .בחודש מאי האחרון הופיע אומאלי

באיטיות ,מתגבר ועוטף את החלל והמאזינים .אמבארצ'י ממשיך להרכיב

אז הפסיק להיות דתי.

עם ))) Sunn Oבפתיחת התערוכה של באנקס ויולט הניו–יורקי בגלריה

סאונדים ולשלח אותם לחלל ,הווליום עולה והיצירה לא מגיעה לשיא וגם

מורין פיילי בלונדון .ויולט )שהפך לכוכב צעיר מאז הביאנלה של הוויטני

לא אמורה להגיע :הסאונד שוהה בחלל ,צלילי המהום וצלילים נמוכים

מהירות ועומס" .אני יוצר סאונדים ואז הולך לאיבוד בתוכם" ,הוא אומר,

ב– (2004משתמש בעבודותיו בדימויים מעולם הבלאק–מטאל כמטאפורות

מרעידים אותו ,לופים איטיים ,פידבקים ≠ הכול נעשה מרוכז ודחוס.

"האיטיות והצמצום מאפשרים לי להיכנס פנימה לתוך הסאונדים ולנוע

לצדדים האפלים של האנושות ,והזמין את ההרכב לפרויקט משותף :בקומה

הצלילים והסאונד שאמבארצ'י משתמש בהם מזכירים את ההדהוד רגע

בתוכם תוך כדי נגינה".

מועדון לבונטין ) 7שם זמני( נפתח ביולי ואירח שתי הופעות של אמני חברת

התחתונה של הגלריה נגנו ))) Sunn Oכשהמבואות לקומה חסומים ,ובקומה

לפני ששיר מתחיל ,או רגע לאחר שהוא נגמר .סאונדים מהשוליים של

התקליטים האמריקאית  ,Southern Lordשמתמחה בסטונר–רוק ,דום–מטאל,

העליונה הוצג המיצב של ויולט ,ל ל א כ ו ת ר ת  מ ר ח ב ל ב ן י צ ו ק

המוזיקה הפופולרית נמתחים ונמשכים באיטיות .אפשר להשוות את

דרון–מטאל ושילובים שונים בין הז'אנרים הללו ≠ תחום מתפתח בשנים

ב מ ל ח ) ,(Untitled - White C ast S alt Spaceשמורכב מכל ציוד

התחושה במופע לנפחים שמתרחבים אופקית ,נעים על פני השטח ,קרוב

האחרונות ,שמושך תשומת לב של מוזיקאים שונים ברחבי העולם )ג'אז,

ההגברה והכלים של הלהקה כשהם מכוסים במלח .בחלל התצוגה הרגיש

לאדמה .אין קצב שאפשר לרכוב עליו ,אין מלודיה או מבנים הרמוניים.

הקהל דרך הרצפה את ויברציות התדרים הנמוכים שהלהקה הפיקה בחלל

המוזיקה הזו מורכבת מהחלטות סטטיות ,התנסות בטריטוריות שמעבר לקצב

התחתון.

או מלודיה .בשלב מסוים ,ללא רמז מוקדם ,ההופעה מסתיימת.

אורי דרומר

אלקטרוניקה ,פולק( ושל אמנים פלסטיים.
ההופעה הראשונה במועדון היתה הופעת סולו של אורן אמבארצ'י,
ש– Southern Lordהוציאו לאחרונה את הדיסק שלו  Tristeותקליט כפול
בהוצאה מצומצמת ,Grapes from the Estate ,ובערב אחר היתה הופעה

אמבארצ'י מוכר בעולם מפסטיבלים של מוזיקה ניסיונית וממגזינים

בשיחה עם אמבארצ'י הוא מספר על ילדות באוסטרליה בבית יהודי

בינלאומיים ,והוציא בשנים האחרונות עשרות דיסקים ≠ לעתים בשיתוף

מסורתי ,מוזיקה ערבית ,התבגרות בחנות יד שנייה לכלי מוזיקה .הוא מתופף

משותפת של אמבראצ'י עם סטיבן אומאלי ) ,O'Malleyמייסד ההרכבים

פעולה עם מוזיקאים נוספים )הוא משתתף בדיסק האחרון של ))).(Sunn O

ואספן תקליטים אובססיבי שהפך לגיטריסט ,ושומע כמעט הכול .כשגר

))) Sunn Oו– (Khanateועם אטילה סיהאר ) (Csiharמ– ≠ Mayhemמופע

בלבונטין  ,7הוא יושב על הבמה לבדו ,מוקף במגברים ,כשבידיו גיטרה

בניו–יורק הצטרף לחסידות חב"ד ולמד חסידות וקבלה .הוא המשיך לעשות

דרון–מטאל שמתבסס על סאונד גיטרות מונוטוני ומתמשך ,פידבקים וקולות

שתכנן ושיפץ .לפניו ,על הרצפה ועל שולחן ,מכשירי אפקטים ופדלים

מוזיקה "מוזרה" והוציא דיסק בחברת התקליטים של ג'ון זורן ,צדיק .אבל
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כמוזיקאי ,הוא אוהב לעבוד עם מגבלות ≠ צמצום והאטה במקום

אורן אמבארצ'י ,מועדון לבונטין  ,7תל–אביב ,יולי 2006

באנקס ויולט ,מימין ,2006 ,SunnO))) - ( black stage/coma mir ror) :כלים,
פלדה ,דיקט ,פיברגלס ,אפוקסי צבוע ,מידות משתנות; משמאלSunnO))) / :
 ,2006 ,( Repeater) D ecay / C oma Mir rorכלים ,פלדה ,דיקט ,צבע ,פיברגלס,
אפוקסי צבוע ,מלח ,שרף ,מידות משתנות
Banks Violette, Right: SunnO))) - (black stage/coma mir ror), 2006, steel
hardware, plywood, paint, ﬁbreglass, tinted epoxy, dimensions variable; Left:
SunnO))) / (Repeater) D ecay / C oma Mir ror, 2006, steel, hardware,
plywood, paint, ﬁbreglass, tinted epoxy, salt, resin, dimensions variable, courtesy
Maureen Paley Gallery, London
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ביקורות

רפי לביא על צילום בכלל
ועל שמחה שירמן בפרט
אריאל קריל

"אני טוען שהצילום והציור הם מדיום אחד ≠ חזותי,
דו–ממדי ,סטטי .ההבדל ביניהם הוא בסך הכול

ביקורות

ממשיך לביא" ,אבל אלה הבדלים של טכניקה .גם בתוך הצילום עצמו יש הבדלים של

סונטאג ולא את בארת ,נראה לי שזה רלוונטי רק לסוג

לכוונת האמן" :מה אכפת לי למה האמן התכוון? אותי כקהל מעניינת כוונת היצירה ולא

טכניקה ,כמו שיש גם בתוך הציור :הצילום יכול להיות עניין של לחיצה על ההדק ,כלומר

מאוד מסוים של צילום" ,הוא אומר" ,צילום שנעשה

כוונת האמן .אני כצופה קולט מהיצירה את החוויה שלי; אז בסופו של דבר גם הכוונה

של בחירת פריים מתוך המציאות ובזה זה נגמר; הוא יכול להיעשות במעבדה ≠ אם על ידי

בלחיצה על ההדק .אבל יש עוד סוגים של צילום,

היא שלי וכוונת היצירה היא לגרום לי להתכוון למשהו" .תפיסה זו ,לדבריו ,היא שעומדת

חיתוך ,כלומר פריימיזציה ,או במונטאז'; יש גם צילום מסוג אחר :אדם רואה סרט ומוציא

שבהם אני לא בטוח שמה שעומד על הפרק זה אם מה

מאחורי אחת המהפכות שהשפיעו יותר מכל על האמנות המערבית של מאה השנים

מתוכו פריים בודד שהופך להיות צילום סטיל; יש גם צילום שנעשה בכלל בלי מצלמה ≠

שמופיע בצילום היה שם או לא .עד כמה שזה נוגע

האחרונות; זו שלפיה אין שום מניעה שאובייקטים שלא נוצרו מתוך מטרה להעניק חוויה

צילומי הרייוגרף של מאן ריי ,למשל ,שבהם הוא הניח אובייקטים על נייר צילום וחשף

לחוויה האמנותית שאני מקבל מהצילום ,זה כל–כך

אמנותית ,בכל זאת יקנו כזו .בהקשר של הצילום ,הוא מסביר" :גם אם הצילום נעשה על

אותו ,בלי שום נגטיב; או היום ,צילום בלי נייר צילום ≠ אדם מצלם במצלמה דיגיטלית

מצמצם אותה עד שזה נהפך בעצם ללא–רלוונטי .כי זה

ידי צלם חובב ,צלם עיתונות ,או פורנוגרף ≠ אם הוא מעניק לי חוויה אמנותית פירוש

ומציג את זה במוניטור ,וכל עוד אין שם תנועה ,זה לא וידיאו אלא צילום".

שמשהו היה שם ≠ זה נכון לגבי כל צילום ,ולכן ברגע

הדבר שהוא אמנות" .במילים אחרות ,לפי לביא ,השאלה האם אובייקט מסוים נוצר על ידי

שאני אנסה לומר מה מבחינתי הופך צילום מסוים

אמן או לא ,האם הוא נוצר מתוך מטרה להעניק חוויה אמנותית או לא ,כלל אינה שייכת

הבדל של טכניקה ,כמו ההבדל בין ציור לבין רישום

לכדי יצירת דימוי חזותי ,דו–ממדי ,סטטי .לכן ,לדבריו ,ההערכה האמנותית של צילומים

לצילום טוב מבחינה אמנותית ,העובדה שזה קרה או

להחלטה האם מדובר באמנות או לא; החלטה זו תלויה אך ורק בשאלה אם הקהל אכן

עבור לביא ,אם כן ,טכניקות הצילום השונות אינן אלא טכניקות לרתימתן של קרני אור

לבין קולאז' ≠ כולן טכניקות ליצירת אמנות חזותית,

אינה שונה מזו של כל דימוי אחר בעל אותם מאפיינים מדיומליים ,ובכלל זה ציורים.

לא קרה כבר לא תהיה רלוונטית".

חווה חוויה אמנותית ≠ ובהתאם לכך ,נתונה בידי הקהל בלבד.

דו–ממדית ,סטיל" .קביעה זו של רפי לביא ,בשיחה

לעומתו ,תיאורטיקנים כמו סונטאג ובארת מצאו את ייחודו של הצילום בדיוק באופן שבו

שנערכה אתו בעקבות פתיחת התערוכה המשותפת

הוא מבוצע ,כלומר בכך שהוא מצריך את נוכחותו של מושא כלשהו שיחזיר את קרני

בדבר המסוים שעמד מול המצלמה בעת הלחיצה על

זה שהוא ,מצד אחד ,לא מתלהם ,ומצד שני ,לא מיופייף .להבדיל מהתערוכה הקודמת

שלו ושל שמחה שירמן בגלריה גורדון בתל–אביב,

האור שבאמצעותן נוצר הדימוי .אלא שמבחינת לביא ,משמעויות אמנותיות בכלל ≠ לא

ההדק ,במקום בדימוי שעומד לנגד עיניו של הצופה,

שלו ,בתערוכה בגורדון הצילומים הם לא של דמויות אלא של נופים .הצבעוניות היא

חותרת תחת ההנחה המקובלת בדבר קיומו של הבדל

רק בצילום ≠ אינן פנימיות לטכניקות שבאמצעותן הן נוצרות ,ולכן אין משמעות אחת

ממשיכה גם כשהוא נשאל על העבודות של שמחה

גם פחות שחור–לבן והרבה יותר אפורה .זו צבעוניות שהוא התעסק איתה ממש בתחילת

שירמן ,שותפו לתערוכה" .בתערוכה האחרונה שהיתה

הדרך .זה גורם לאווירה יותר רכה; היא יכולה להיות יותר מלנכולית ,היא יכולה להיות

לשמחה )מוזיאון תל אביב (2004 ,הוא צילם את

יותר נינוחה ≠ זה תלוי כבר במה הוא מצלם ואיפה הוא ממקם את זה ,זאת אומרת,
המושאים שהוא משתמש בהם והקומפוזיציה".

מהותי בין צילום וציור ,הנחה שניסו לבסס חיבורים

שמשותפת לכל טכניקות הצילום ושמייחדת אותן לעומת יתר הטכניקות של המדיום.

הביקורת שמשמיע לביא על הנטייה להתמקד

רבים ,ביניהם ה צ י ל ו ם ב ר א י ה ת ק ו פ ה של סוזן

לביא גם מפקפק בניסיון של סונטאג ובארת למקד את ייחודו של הצילום ַבּוודאות

סונטאג ומ ח ש ב ו ת ע ל ה צ י ל ו ם של רולאן בארת.

שחווה המתבונן לגבי העובדה שמה שמופיע בצילום אכן היה שם בעת שנחשף התשליל;

עצמו בצורה מאוד ,הייתי אומר ,כואבת .הניתוחים

בפליאה שמתמצה במילים "זה היה" ,בניסוחו של בארת" .למרות שלא קראתי לא את

והפרשנויות בעיתונות היו שהוא מתעסק בעצמו .אני

"כמובן שיש המון הבדלים בין צילום לציור",

בנוגע לעבודות של שירמן בתערוכה ,הוא אומר" :מה שאני אוהב בעבודות של שמחה

יחד עם זאת ,גם בעבודות של שירמן מוצא לביא עדות לבעייתיות שמאפיינת לדעתו

טוען שבשום פנים ואופן לא .זה לא אוטו–פורטרט ,אלא

את התפיסה המקובלת של היחסים בין צילום וציור" :הפספרטו לא מאפיין כמובן רק את

הוא מצלם אדם ,במצב מסוים ,והוא משתמש בעצמו

הצילומים של שמחה ,אבל אני טוען שזה אסון .חלק מהעבודות של שמחה בתערוכה ,לא

כמודל מפני שזה מאוד נוח .ומה אם לא היינו יודעים

רק שהייתי מגדיל אותן פי ארבע אלא הייתי גם מוריד להן את הפספרטו מיד .חלק גדול

ששמחה הוא המצולם? אני תמיד נזכר ברמברנדט,

מהצילומים שאני רואה בשנים האחרונות ≠ אין להם שום הצדקה לפספרטו .פספרטו

שצייר את עצמו  60≠70פעם במשך חייו .למה? אולי

זה משהו ששמים לציורים קטנים ,אקוורלים' ,המוזיקה הקלה' של האמנות החזותית .זה

כי לא היה לו כסף למודלים .אבל לי בכלל לא אכפת

כאילו שיש לצלמים איזה תסביך נחיתות והם מרגישים שמה שהם עושים זה 'לא אמנות

אם זה הוא עצמו או לא ,אלא שיש שם אנוש,

כמו ציור' ולכן הם שמים פספרטו .אבל זה כמו לשים את עצמם בגטו .פספרטו מקטין את

שיש שם בן–אדם".

הצילומים .הוא מוריד מהיומרה שלהם".

כמו התפיסה שלו את האמנות בכלל ,על החוויה

קטעים מהראיון פורסמו בג ל ו ב ס

תפיסתו של לביא את הצילום מושתתת,
האמנותית שחווה הקהל .לדבריו ,לא ניתן להגדיר את
החוויה הזו במספר מילים ,אבל מה שחשוב זה להבין

"רפי לביא ושמחה שירמן :עבודות חדשות" ,גלריה גורדון ,תל–אביב 28 .ביוני ≠  29ביולי 2006

שהיא נבדלת באורח מהותי מחוויות אחרות שעימן יש
נטייה לבלבל אותה .קישוט; סיפור; עדות היסטורית,
תרבותית ,או סוציולוגית; המחשה פילוסופית או
פסיכולוגית ≠ כל אלה ,הוא מדגיש ,אינן בגדר אותה
חוויה אמנותית שעליה הוא מדבר.
זו גם הסיבה שהוא אינו מייחס שום משמעות
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דימויים מתוך ההזמנה לתערוכה "עבודות חדשות" .מימין :שמחה שירמן ,נ ו ף י ש ר א ל י ,2004 ,
הדפס כסף; משמאל :רפי לביא ,2006 ,אקריליק ועיפרון על דיקט
Images from the invitation to "New Works". Right: Simcha Shirman, Israeli L and s cape,
2004, silver print; Left: Raﬃ Lavie, 2006, acrylic and pencil on plywood
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ביקורות

ביקורות

עיגול המורכב מאטריות–ספגטי ,שתלוי על חוט שקוף מעל משטח מראה.

בכוחם הממלא של האלמנטים הללו נובע העדר הפחד ,למרות הספק ,בעת

לעבודות של אלטמן יש משקל ותהודה של מיתר מתוח .היא טווה

כיפופו של חוט הספגטי ,או בייצוב שקית הנייר על שוליה הדקים בלבד.

בחלל קורים מחומרים נגישים )בין השאר ,גם דפים מספר ישן ,כוסות קפה

אלטמן מניחה לנו לעקוב אחר ההתמקמות של עבודותיה לא רק

הניאון מתייחסת למשפט שמאפיין את ברטלבי ,גיבור
2

הסיפור בשם זה של הרמן מלוויל.

העיקרון השוויוני ,המכיל–כול ,מצוי אצל אלטמן
בבחירת החומרים ובנקודות )או באירועי( המפגש עמם.

מפלסטיק ,לוח–מטרה שנפרם לסליל של נייר קרטון ועוד( ואת החומרים

בחלל התערוכה ,אלא גם במרחבים ההיסטוריים של האמנות .התערוכה

האלה היא מכופפת ,מדביקה ,שוזרת ,גורעת ,מייצבת ≠ ואז נחשף לא

מלאה במחוות לאמנים שונים; ה"סאנוגרפים" ,למשל ,שחבים את מקורם

על הסקאלה שבין אדישות דושאנית )השימוש בחומרים

רק הפוטנציאל שלהם להכיל ולגלם צורה ומשמעות חדשה ,אלא גם

לרייוגרפים של מאן ריי ,הם ניירות עם טביעות בהירות של חפצים שהונחו

מן המוכן והוצאתם מהקשר תוך ביטול הפונקציונליות

השבריריות שלהם .בסאונד שבוקע מטריפטיכון עבודות הווידיאו בתערוכה,

עליהם ונחשפו לאורך זמן לקרני השמש; מעגל כוסות הקפה מכוּנה,

שלהם( לאהבת–כול וורהולית )העמדה האופטימית

הנפיצות הזו מהדהדת באמצעות רחשי חמאה נמסה במחבת ופצפוצי

בישירות מחויכת ,ק פ ה ע ם ט ו ם פ ר י ד מ ן ; אבל נדמה ששני המשפטים

הטמונה בתהליך היצירה( ,היא מבצעת את בחירותיה

פופקורן .אבל בו–זמנית ,מעבודת וידיאו נוספת ,קטנה ומונמכת לרצפה,

הקצרים המתנוססים בתערוכה ≠ הכותרת ,"I Like Spaghetti" ,וכתובת

שלה ומותחת את הגבולות המסמנים את שטח פעולתה.

נשמעת זרימתם של מים קולחים מפתח ביוב ,אשר כמו מגלמת את הידיעה

הניאון ≠ "I Would Prefer Not To" ,מגלמים שני יסודות משמעותיים שעל

הבוטחת ,השרויה על כל העבודות ,כי ההתרוקנות היא תמיד גם התמלאות.

המתח ביניהם היא מתנהלת :הוורהולי והדושאני .כותרת התערוכה היא

"דלות החומר" של שרה בריטברג–סמל" :נדמה שהאתוס

האוויר ,המים והנוזלים האחרים מסמנים התרוקנות לכאורה ,אולם למעשה

ציטוט של תגובתו של אנדי וורהול לשאלה מה דעתו על איטליה )ציטוט

הזה של כלכלת צמצום ] [...שב ומתגלגל בעבודות

ממלאים כל הזמן את העבודות והחלל .נדמה כי מתוך הידיעה הזו והאמונה

1

שהתגלגל לידיה של אלטמן דרך עבודה אחרת ,של שריף וואכד ( .כתובת

אביב כותבת בקטלוג על הקשר בין התערוכה לתזת

עכשוויות" )עמ'  ,(16והיא מוסיפה [...]" :להניח לאמנות
להתחולל באשר היא' ,כי קרוב אליך הדבר מאוד' ,זה לא
בשמים ולא מעבר לים ,זה כאן ועכשיו" )עמ'  .(23הקרבה
הזו מתבטאת אצל אלטמן לא רק בבחירת החומרים ,אלא

שלומית אלטמן ,למעלה :מ ו נ ה ל י ז ה  ,1 9 8 9 ,מודעת פרסומת ,עיפרון ,מדבקת נייר
מוזהבת ,אקריליק אדום; למטה :סדרת ב י ת ה א מ נ י ם  12 ,2006 ,הדפסים דיגיטליים,
פי.וי.סי ,מסגרת אלומיניום ,ויטרינה 140x170 x95 ,ס"מ
Shlomit Altman, Top: Mona Li s a , 1 9 8 9 , advertisement, pencil, gold paper
sticker, red acrylic; bottom: Hou s e of Ar ti st s series, 2006, 12 digital prints
pasted on PVC, aluminum frame, display cabinet, 140 x170 x 95 cm

גם בתהליך העבודה עצמו ,החל במבט שמחולל את
העבודות וכלה בעמדת הצפייה שהן מזמינות.
כך ,שטח הפעולה של אלטמן מחייב מבט קרוב ,אבל
כזה שמלוּוה גם בחזון ויזואלי .אותם התנאים מייצרים
גם את הצילומים בתערוכה ,שמגלמים את רגעי המפגש
הקרובים ומלאי האמפתיה בינה לבין החומרים שלה.
אלטמן מצלמת נמוך ומקרוב שלוליות ,עלים ,פיר של
מעלית ,ציר של דלת .את כולם היא מוצאת בקרבת
מקום ,בסביבותיו המיידיות של מבנה בית האמנים.

שלומית אלטמן
לאה אביר

בהביאה את החוץ פנימה ,נדמה כי היא איננה מסתפקת
במיקום האובייקטים שלה בחלל ,אלא ממשיכה ומרחיבה
פעולה זו כשהיא מטעינה את החלל עצמו בקונקרטיות
וספציפיות של מקום.

" ,"I Like Spaghettiבית האמנים ,תל–אביב ,אוצרת :נעמי אביב,
 23במרץ ≠  28באפריל 2006

במשך כחודש ימים התמקמו עבודותיה של שלומית

1

אלטמן בחלל העליון של בית האמנים בתל–אביב .אופי
העבודות ,שמתייחסות לחלל באופנים שונים ,ושיתוף
הפעולה ההדוק בין אלטמן לאוצרת נעמי אביב ,מייצרים

2

עבודה מן התערוכה "מלנכוליה" ,שהציג בגלריה מינרווה
ב– .1997ר' מאמרה של נעמי אביב בקטלוג המלווה את
התערוכה :ש ל ו מ י ת א ל ט מ ן ,I Like Spag hetti :
תל–אביב ,2006 ,עמ' .7≠8
להרחבה בנושא זה ,ר' :ש ם  ,עמ' .8≠9

תערוכה שקרובה ברוחה למיצב .יותר משהאובייקטים
והמבנים תלויים או מסודרים בחלל ,הם ממוקמים בו ,כך
שהחלל הופך לאתר .האוויר בחלל נשמר במנהרות צרות
של קשי פלסטיק ,שמתאגדים לאנך מוטה החוצה את
החלל ,או למלבן רחב שמייצר לו פנים וחוץ; הוא ממשיך
ומולך דרך מסגרות פעורות של שקית נייר מרוקנת או

56
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שלומית אלטמן ,ה ש ת ל ש ל ו ת ה ע נ י י נ י ם  ,2006 ,עטיפה
ועמודים מתוך ספר כיס ,אטבי פלסטיק שקופים ,אורך  210ס"מ
Shlomit Altman, Chain of Events, 2006, cover and pages
from pocket book, plastic paper clips, length 210 cm
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"הסתובבתי שם בשביל לנסות להרגיש הרגשה של פרידה"
שיחה עם אריאל שלזינגר
גילית פישר

אריאל שלזינגר כבר ארז את התערוכה האחרונה שלו ,תערוכה ללא שם שהציג במאי בסדנאות האמנים
בתל–אביב ,וטס חזרה לברלין ≠ העיר שבה הוא חי בשנה האחרונה .גם בתערוכה הזו ,כמו בתערוכות
יחיד קודמות שהציג )במוזיאון הרצליה ב– 2003ובגלריה דביר ב– (2005האובייקטים פעלו כפרוטוטיפים
)כדגמים למוצרים( .ברוב העבודות הקודמות שלו ,אובייקטים תעשייתיים שקיימים בעולם קיבלו ,במעין
היפוך לאחור ,קיום "פרוטוטיפי" יחידאי ≠ כך גם בעבודות מתקופת לימודיו בבצלאל ,ביניהן דיסקמן
שלא מנגן ,מקרן שלא מקרין ,או דגם מיניאטורי של מטוס עם אשכים .במכונות שהציג בסדנאות האמנים,
לעומת זאת ,אפשר לראות מעין שלב ראשון בייצור המוני של אובייקט תעשייתי חדש .את הפרוטוטיפים
בסדנאות האמנים אפשר היה בעיקרון לשכפל או להוציא אל מחוץ לגלריה והתוצרים היו ממשיכים
לתפקד .המכונות ,כמו מכונת הבועות או מכונת הגרפיטי ,הן ללא מעטפת ולא מעוצבות ב"עיצוב
משטחים" .הן אולתרו ממרכיבי רדי–מייד ≠ מברגה ,סולם ,גריל ,שרפרף ,קצה צינור ברזל ,מיכלי ספריי
שמשמשים לגרפיטי .הנראות הזו שלהם מדגישה עוד יותר את היותן אב–טיפוס שברגע זה הומצא .הן
בגדר רעיונות יחידאיים ,חווייתיים ,אפשרויות חדשות לשכפול שטרם מומשו )ולא בטוח שימומשו אי
פעם( .יותר מזה ,במקרה של מכונת הגרפיטי ,היא כמו מאשרת את הפעולה האסורה של הגרפיטי ומכניסה
אותה אל החוק .העבודה השלישית בתערוכה היתה שני עפרונות שעוקלו ועוקמו בעדינות עד שקיבלו
צורה קשתית ≠ הצעה לדגם חדש של עפרונות ,שגם בה ,בדומה לעבודות אחרות ,מופעל עקרון ההסטה
שהעבודות מפעילות ביחס לאיזה סדר פאלי.

ג.פ .בתערוכה האחרונה שלך בנית מכונת גרפיטי וכתבת
בעזרתה על קירות הגלריה את המשפט" :הסתובבתי שם
בשביל לנסות להרגיש הרגשה של פרידה".
א.ש .בניתי מדפסת גרפיטי וידעתי שאני רוצה שהמכונה תדפיס
משהו על הביקור בחלל .אהבתי את המשפט הזה גם בגלל
שהוא משפט פתוח ,שהצופה הוא זה שמחבר בו את הדברים
ביחד .זה מקביל אולי למרכיבים אחרים בעבודה שלי.

שנטבל בסבון ואז משחרר לתוך בועת הסבון גז בישול .כל

לי שזה יגרום לאנשים לנוע בחלל ,שהם יצטרכו ללכת את

הרצוי ,יש מכה קטנה על המקל והבועה נופלת על גריל

כל החלל כדי להגיע אל סוף המשפט .לכן היה חשוב לי
שזה יהיה משפט לא מוכר .כשהבנתי את זה ,הבנתי איך

את הגז שבתוכה ומבעיר אש .זה רגע מרגש מאוד .אנשים

הדברים צריכים להיות בחלל :כתבתי את המשפט על הקיר

תמיד מפוצצים בועות סבון ,אבל כאן זה מתעצם.

האחורי של הסדנאות.

58

המנגנון עובד בצורה מאוד איטית .כשהבועה מגיעה לגודל
חשמלי .כשהיא נופלת במקום הנכון ,השוק החשמלי מדליק

עם המדפסת שהמצאתי ,ובסופו הנחתי את המדפסת ,בחלל
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א.ש .למכונת הבועות יש מנגנון פרימיטיבי :היא מורכבת ממעט
גלגלי שיניים ומברגה חשמלית נטענת ,ויש מקל עם ראש

כשכתבתי את המשפט על הקירות בסדנאות היה חשוב

אריאל שלזינגר ,מ כ ו נ ת ב ו ע ו ת )פרט( ,2006 ,מברגה חשמלית ,עץ ,סבון ,גז בישול ,סולם ,מלחציים 80x 40x 50 ,ס"מ
Ariel Schlesinger, Bubble Machine (detail), 2006, electric drill, wood, soap, cooking gas, ladder, clamps, 80x 40x 50 cm

אריאל שלזינגר ,מ ד פ ס ת ג ר פ י ט י  ,2006 ,עץ ,קרטון ,מיכלי צבע,
כרטיסיות מחוררות ,סוללות ,חיישנים 80x 30x 30 ,ס"מ
Ariel Schlesinger, Graﬃti Pr inter, 2006, wood, cardboard, spray
cans, punch cards, batteries, sensors, 80x 30x 30 cm

ג.פ .הצגת בתערוכה גם מכונות מופרכות ,כמו מכונת הבועות
שבנית ,ואחרי התערוכה בנית מכונת וודקה למסיבה.

אני אוהב לבנות דברים .במסיבה אצל טליה קינן בניתי
מתקן לשתיית וודקה ≠ פגודה שמתחתיה שני גושי קרח
גדולים ומתחתם תעלה קטנה; הברמן מזג על מגלשת קרח
והוודקה הגיעה ישר לפה של השותה.
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ג.פ .מה תהליך העבודה שלך על תערוכה?

מוטציה של ייצור מכונות ]http://www.dvirgallery.com/

א.ש .כשהכנתי את התערוכה בגלריה דביר ,בניתי רהיטים

 . [pages/artists/aSchlesinger/1.htmחשוב לי שאלה יהיו

לסטודיו כדי להכין את התערוכה ,ובסוף החלטתי שהם
צריכים להיות התערוכה עצמה; היה לי חשוב שיהיה

עושה עליהם הופכת להסטה .לגבי הגרפיטי ,כן ,תמיד רציתי

לי כיסא לשבת עליו ולחשוב איך תיראה התערוכה ,אז

להיות פאנקיסט במובן מסוים.

הכנתי כיסא .היו שם גם מטבח ,ארון ,זוג נעליים עם שפיץ,

ג.פ .אבל עדיין ,חשוב לך שיחשקו בעבודות.

שבשתיהן פנה שמאלה ,וציורים מאריזות גרביים .בתערוכה

א.ש .חשוב לי שיחשקו באובייקטים ,שאנשים ירצו לחיות עם

בסדנאות התחשק לי להיות ממציא .לבנות פטנטים

העפרונות או המסקינגטייפ בסביבה שלהם; העבודות

מטורפים כמו שבניתי כשהייתי קטן ,כשהייתי מפרק את

תופסות רגע ייחודי ,למשל כשהעפרונות מתכופפים

כל המכשירים החשמליים בבית ובונה אזעקות לחדר.

או כשהמסקינגטייפ מתחבר ,אבל אני גם רואה אותם

ג.פ .בחלק מהעבודות המוקדמות יותר שלך אתה מתכתב
עם זרמים של אנטי–גלובליזציה ,כשאתה עוסק בהסרה
אריאל שלזינגר ,מ כ ו נ ת ב ו ע ו ת )פרט ,הגריל החשמלי( ,2006 ,טרנספורמטור מתח גבוה ,שרפרפים ,ברזל ,זכוכית 110x 110x 100 ,ס"מ
Ariel Schlesinger, Bubble Machine (detail, electric grill), 2006, high-voltage transformer, stools, metal, glass, 80x 40x 50 cm

אובייקטים שאנחנו כל כך רגילים אליהם ,שהפעולה שאני

כפרוטוטיפים ,כסוג של הצעה לשכפול ,למוצר.
מארק מאנגר ,למשל ,יכול לבנות משהו מאוד מצומצם

או שיבוש של תוויות ,כמו למשל קופסת אבקת הכביסה

כמו כיור מטבח ,ומצד שני מערכות שלמות של דמויות

שבה השתלת סיבים אופטיים שהבהבו סביב שם החברה

וקווים; יש בעבודה שלו אזורים של עומס לעומת צמצום.

)והשם שלך( ≠ "אריאל" .בעבודות אחרות ,כמו עבודות

חשוב לי שיהיו כמה סוגים של מגע בדברים .אמן נוסף שאני

המסקינגטייפ או עבודת הדיסקמן שמכוסה בבלון כחול,

אוהב הוא טום סאקס ,שעשה מרוץ מכוניות בגוגנהיים

אתה גם עוסק בצמצום :הצופה מזהה את המסקינגטייפ,

ברלין .זו עבודת מכוניות עם שלט רחוק ,עם עמדות לעישון

למשל ,לפי חלקים שאתה משאיר ממנו ואת הדיסקמן רק

מריחואנה .הוא אוהב ארכיטקטורה אז הוא עשה אותן

לפי הצורה המוכרת שלו .על ידי צמצום אתה משנה את

בסגנון לה קורבוזייה .הוא פשוט מגניב.

ההסתכלות של הצופה על האובייקט ומדגיש בו חלקים
מסוימים ,כמו צורה או מבנה מפתה.
א.ש .יש זרם בעיצוב גראפי שעוסק בחשיבה על צמצום .לדוגמה,

אני אוהב את הפער בין הדברים .המכונות שלי למשל
נעשו בצורה מאוד גסה ,ואילו העפרונות נעשו בפעולה
מאוד עדינה .תמיד זה על הגבול ,גם ביני לבין עצמי :אני

פחית בירה לבנה שכתוב עליה בגדול "בירה" ,מתוך מחשבה

רוצה להיות מעצב ולעשות משהו שישכפלו אותו ,אבל גם

עד כמה ניתן לצמצם את האובייקט ושעדיין תבין שזה הוא.

רוצה לשמור על הרגע של האובייקט האמנותי שרק נולד,

חשוב לי לעבוד עם דברים שרשומים בזיכרון מאוד

שיש רק אחד כמוהו.

בבירור ≠ כמו המספריים שחיברתי את שני החורים שלהם
עד שיצאה צורה של  ,8כמו עבודות המסקינגטייפ שעשיתי
ב– ,2003שבהן חיברתי גלילי מסקינגטייפ זה לזה תוך
החסרה של חלקים ,עד שהתקבלה גם מהם צורה של  ,8או
כשחיברתי שלושה גלילים והתקבל מעין רצף די.אן.איי,.

60
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אריאל שלזינגר ,סדנאות האמנים ,תל–אביב 8 ,במאי ≠  10ביוני 2006
היומן המצולם של אריאל שלזינגר מופיע באתר פליקר,
 ,www.ﬂickr.comתחת השם Ariel.Chico
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מעין אמיר ורותי סלע

מעבר לאשמה ,כפרה
על טרילוגיית הווידיאו של מעין אמיר ורותי סלע
גליה יהב

סצינת השרשרת
בית שימוש של מועדון או פאב .תאורה אדומה .חבורה .הם

המלון בעקבות צ'ט שניהלו איתו מעין ורותי .הטון דידקטי .בעודו

מודים שירו באנשים .לפעמים פגעו ולפעמים לא .אחד מהם מסרב

קשור ומכוסה עיניים ,נכנס בחור נוסף ) Truth Masterהוא כינויו

לתת לרותי את השרשרת שלו תמורת מציצה .היא יקרה לליבו,

באינטרנט( ומוציא מטקה מתוך תיק צה"לי .ממש דגם הצבר החדש.

השרשרת .הוא מסרב לסחור בה .מה שהיה יכול להפוך לרגע של

"אני גבר מפוצץ בביטחון עצמי .אני לא יהיר .אני פשוט יודע בדיוק

אינטימיות ,של פריחת מלוא האישיות ,של התנגדות לבהמיות,

מה אני שווה" ,הוא מסביר" .אני אוהב להכאיב ,להשפיל ולקשור...

מתברר כביזוי שלה על עצם הבקשה )"גם אם את מוצצת ,בולעת,

אני אף פעם לא עובר את הגבול של מי שאתי .אני מותח אותו ,זה

בתחת ...אולי אבן אחת בשרשרת ...נראה לי שאתן חושבות שבנים

כן" man34 .נכנס ומספר" :שדדנו ערבים ברמאללה .נכנסנו לחפש

הם זונות"( .הוא מסרב לכאורה להשתתף בתקשורת שמדרדרת

מבוקשים ומצאנו כסף .עשר אלף דינר .עשינו עריקות ,נסענו

את תחושת הערך והייחודיות ,שבה אנשים סוחרים בגופם ,ביקר

לאילת .קיבלנו חודשיים בית סוהר .על העריקות" .אין ספק ש–kill

להם .הוא מזהה את זה כזנות .בעצם הוא ממנף את בקשתה לצורך

 billהוא הכוכב של פרק  2בטרילוגיה :עם עיניים מלאות הבעה,

התיאור הוולגרי ,התחרותי כל כך ,של מה שתיאלץ לעשות כדי

שאריות של ביישנות ,שפת גוף טיפה מהוססת ורצון כן לחזר ,הוא

להתקרב לשווי הערך של השרשרת .כלומר ,זה לא שלסחר בגוף אין

מספר על הדקירה שחטף מדרום–לבנוני בעודו שרוע בתחתונים

ערך–שוק .אלא שעבורו ,מניית הסקס אינה בעלת ערך.

על מיטת המלון .כשמסתבר שהרג אנשים הוא מרצין ,נושרת
ממנו מנטליות הפלירט .הוא מתנהג כמו תחת חקירה .גרסת הגבר

הסצינה הלסבית

ההומניסט נחשפת במלוא מערומיה כאחיינית קרובה של גרסת

שתי חיילות בחופשה בשירותי מועדון .הפרוצדורה הלסבית,

החיה–רעה.

שהיתה אמורה להיות קרש הקפיצה החוצה מן הרודנות הפוריטנית
של הזכריות ,מתבררת כזירתה האימתנית .נערונת בטריקו לבנה

מפגש עם זונה

וכובע של מדי ב' מתלהמת בלאומנות" :כל החארות שרוצים להעיף

לאחר הצהרתה שכדי לעבוד בזנות צריך "אופי מיוחד" ,היא

אותנו מהמדינה שלנו ,אנחנו נזיין אותם בתחת" .רואים שהיא

אומרת :הטראומה הראשונית שלי מהמין היתה עם חבר ,שהיה

רגילה לכריזמה שלה ,לחן ,לאטרקטיביות שלה באזני מעריצותיה.

נשוי והכניס אותי להריון ...כשהייתי קטנה ,בגיל שבע ,מישהו

היא מערבלת דם ,אדמה ,הצעה לאורגיה ,כיף בבסיס בעזה .לא

ניסה לאנוס אותי .הוא חנק אותי .הוא היה ערבי או צעיר כזה,

פלא שכשהן מתנשקות ,חברתה אומרת "את עושה איתי מאבקי

אני כבר לא זוכרת" .בסוף הסרט היא אומרת ,כמו לעצמה" :אני

כוחות".

שונאת גברים ,אני כל כך שונאת גברים" ,ומתבררת כדוברת עמדת
הטרילוגיה ,כמי שמספקת את המוטו )המופיע בסוף ,כמסקנה(.

חדר המלון
רותי סלע ומעין אמיר ,מתוך החלק הראשון של טרילוגיית הווידיאו מ ע ב ר ל א ש מ ה  ,כ פ ר ה  42 ,2004≠2005 ,דקות
Ruthi Sela and Maayan Amir, still from the video trilogy B e yond Guilt, Atonement, 2004-05, 42 min
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"מה שאני אוהב לעשות כשהבחורה קשורה זה להכניס הרבה

טרילוגיית הווידיאו של מעין אמיר ורותי סלע מחולקת לשלוש

אצבעות .ממש להכאיב" ,מסביר הבחור הראשון המגיע לחדר

אינטראקציות חברתיות ,שמתרחשות באתרים ובזמנים שונים.
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החלקים נפרדים לכאורה .הטיפוסים המופיעים בהם והיחסים

עוסקת ,כמעט בכל פריים ,בפרימת הפרטיות ,בהוכחת פריכותה,

מול אוטופיה נשאפת ,אלא יקום שהפנים זה מכבר את עצמו כחף

בידיעה שזמנו מוגבל ,שלא יחזיק מעמד .הוא מדגים עבורנו את

הנחשפים שונים לכאורה .הנושא הגלוי הוא אחד ויחיד :סקס.

הן בדברי והתנהגויות המתועדים והן בפרקטיקת התיעוד עצמה.

מרגישות .במובן זה ,זהו סרט שמדגים קרע יסודי באפשרות לעשות

קריסת הגוף אל תוך עצמו דרך אובדן הגרביטציה ,דרך הדמיון

למרות שזהו סרט חסר תסריט ,כל השותפים בו נוהגים ככפויי שד,

קולנוע דוקומנטרי בעידן שאחרי אידיאת האדם.

בין התנוחה לעינוי שעבר אמרי על ידי הגסטפו )תליית הידיים

בטרילוגיה לא רואים אלימות .והיא נוכחת בכל .האלימות
מקיר לקיר היא הגיבורה האמיתית .לפיכך אין זה תיעוד של

כאנוסים למחוות ,טקסטים ודינמיקות כתובים מראש ,כמותנים

"מקרי אלימות נוראים" או של "תופעת האלימות" אלא שיקוף של

לתגובה מתריסה ,הגוברת על כל ביישנות טבעית ,מכוח הסגת

המופעל על כל הצדדים השותפים במשחק ההצטלמות ,לא

ונוקע את פרקי הכתפיים; "נפלתי אל תוך חלל ריק" ,מספר אמרי,

השתלטות הסאדיזם על המחשבה ,על הציפוי הדק והרעוע של

גבולם.

מצטברת איכות דידקטית ,מטיפנית .זה אינו סרט הסברה .זה סרט

בתארו את רגע ההתפוקקות( .הניסיון הילדותי ,קורע הלב,

שלפחות שני חלקיו הראשונים גם מצחיקים מאוד ,מלאי הפתעות

להרשים ,להתבחן ,להיות מיוחד )כלומר ,אחד( ,חושף את התשתית

התרבותיות ,ועל התקלפותו מלאת התענוג של הציפוי .הנרטיב

"העימות בין הרצון להכחיש מעשים נוראים ובין הרצון

הקשורות מאחורי הגוף על קרס ,כך שהגוף לא מחזיק את עצמו

למרות העדויות המצטברות ונערמות לזוועת השבי הסקסיסטי

בסרט מדורג בסדר יורד/עולה ,דרך כמה מקומות :משירותי מועדון

להכריז עליהם בקול רם הוא דיאלקטיקה מרכזית של הטראומה

ניסוח ומיוחדויות לשוניות וסגנוניות של הדוברים )"אני מתאר

המורבידית של העבודה כולה ≠ אנחנו רואים אותו ,מלא חן נערי,

לאתרי צ'טים וחדרי מלון ועד למפגש בתשלום עם זונה "מקצועית",

הנפשית" ,אומרת ג'ודית לואיס הרמן בהקדמה למהדורה העברית

לעצמי שהיה עומד לי אם לא הייתי פורק אותו קודם"; "אני .Dom

ומייד יודעים שהוא ההפך המוחלט מישו .הוא לא יצליח להתגבר

מקומות המקבילים להידרדרות במורד הנורמטיביות של המפגש

של ספרה 3,המותח גם הוא קו משווה בין כל סוגי האלימות ,הדיכוי

אני מגיע ל–" ;"Dom-zoneעק"צ :ערב כשרונות ציוניים"; "בואו

על היותו גוף .הוא חסר יכולת ללכת אחרת מכולם.

הארוטי ,ומוכיחים אחת מהטענות הוולבקיות האופייניות" :המיניות

והעינוי .בטרילוגיה אנחנו נוכחים שכל המצולמים נידונים לשחזר

נעשה נשיקה רביעייתית" ,ועוד( .מה שעולה ממנו זו בדידות

היא שיטה של היררכיה חברתית" 1.כך שמה שניבט לעינינו הוא

טראומה כלשהי ,ושהתבוננות בהם ,האזנה לדבריהם ,הסתכלות

איומה ,קולוסאלית ,כמיהה ל ְהיות דבר–מה ,כל דבר ,הוא–עצמו,

סצינת הסיום

שדה קרב חשוף של סחר בבני אדם ,בתצורות שונות של עסקאות

במעשיהם ,צולפת אף בנו כמפגש פנים אל פנים עם חוסר האונים

שמתקבלת כבר כגעגוע למושג ,למושא ,שנשכח והשאיר אחריו רק

לנשים ,כולן זונות בפועל או בפוטנציה ,נותר רק לשתוק מעט ביחד.

מין וצרכים מנטליים ,ואף לא אזכור אחד לזכויות.

אל מול הרוע האנושי .גם אנחנו חווים טראומה של מפגש קרוב עם

שובל של חסר.

הטרילוגיה מתכתבת באופן הישיר ביותר עם המסות הנפלאות
והנוראות של ז'אן אמרי ,האינטלקטואל היהודי–בלגי ,ניצול
אושוויץ ,שהתאבד בשנת  2.1978בתארו את עינויי הגסטפו שעבר,

הטוטליות של הביזוי .מעין ורותי נוטלות מאיתנו גם את האפשרות
להזדהות איתם וגם את האפשרות להיבדל מהם.
כך שהטלטול הדיאלקטי בין האפשרויות הללו שחש הצופה

מצליח אמרי באיכות בלעדית של ניסוח מדויק ,ממש כפתיחת

אינו פרפרזה על אלא המשך של מחקרו של אמרי ,כשהוא מוכפף

זו טרילוגיה רדיקלית ,מפני שהמצלמה מכוונת לחילופי
תפקידים המדגימים את הסטריליות של ההליך התיעודי עצמו
"מעבר לאשמה ,כפרה" ,טרילוגיית וידיאו,
רותי סלע ומעין אמיר 42 ,2005 ,דקות

כמנוטרל מסנטימנט אנושי בשני צדדיה של המצלמה .כמו
במ נ י פ ס ט ה ח ל א ה של ואלרי סולאנס ,גם כאן מתגולל "פסקול
4

סלואו–מושן קולנועי ,לתאר את משבר האמון היסודי והבלתי הפיך

לשדה אחר ומודגם בו .אנו רואים התלהבות גדולה של הדמויות

הרסני" ו"מכל עבר עולה רעש אנדרופובי" .אביטל רונאל מתארת

שעובר אדם בשעה שבוגדים בו באופן הנורא מכל ≠ כשמרסקים

בסרט ,כמעט עליצות על מחיקת הרגישות ,שנמצאת בסתירה

את סולאנס כמי ש"זינקה אל עורק הצוואר של הגבר הרפרנציאלי".

את התפיסה הבסיסית של פרדיגמת האדם .זה הרגע שבו הוא

לעילת קיומו של הסרט ≠ הדגמת אובדן ההתלהבות והיכולת

גם מעין ורותי מציבות את המצלמה )הלואו–טקית ,כמכונת

ממקם את הטראומה ,ולא בכאב הפיזי הנורא .כשמתגלה החייתיות

להרגיש .זו אדישות מידבקת ,שהופכת את הצופה שלוקה בה

הכתיבה של סולאנס וכמתקן העינויים של הגסטפו ב– (1943בשלל

5

החשופה ,הנהנתנית ,האטומה ,נכזבת "הציפייה לעזרה" ,התקווה

לשותף ואת הצופה שאינו לוקה בה לקורבנה .באופן שדומה

תנוחות ,שהופכות אותה ל"עדה לפעולתו של מנגנון אוטו–חיסוני

הבסיסית לעזרה ש"שייכת להתנסויות–היסוד של האדם" )עמ' .(70

לסתירה בכותרת המשנה לספר המסות של אמרי" :ניסיונותיו

האחראי לחיסולו של הגבר" 6ויוצרות בכך פעולה שאינה

"הזולת הופך לבשר ובכך הוא כבר מובל אל סף המוות ] [...בכך

של אדם מובס לגבור על התבוסה".

"סוכנת–כיליון" ,בלשונה של רונאל ,כי אם עדות לשכלול ההשמדה

מממש המענה והרוצח את בשריותו הרצחנית שלו עצמו ,אך בלי
שייאלץ ,כמעונה ,לאבוד בתוכה כליל" )עמ' .(84

זהו סרט שמורכב מייאוש וטינה ,המתאר באופן מוצהר

העצמית של חובב המוות .המצלמה שלהן פסיבית לכאורה ,במובן

וגלוי יחסים בין בני אדם כיחסי התעללות הדדית ,אינסופית,

זה שכל אחד מהשותפים בדינמיקה יכול להרים אותה ולצלם.

כזו שמותחת קווים בין לאומנות ,חִפצון ,אונס ,התעללות ,ביזה,

כלומר ,זו אינה מצלמה ש"רצה בשטח" ומהדקת זומים על צווארם

בסתירה לרצון הפאשיסטי או הנאצי לכך .זו אותה תשוקה חסלנית

ביזוי ,להיטות להשפיל ,צייתנות והרצון לחוות את כל אלה

של נידונים ,אלא נותנת להם להניפה אל הכתף בעצמם .ברגעים

עצמה ,למחוק את הזולת באופן אקסטרווגנטי על מנת לממש

מעמדה צרכנית ,שותפה בשוק סחורות היפראקטיבי .זהו טקסט

אחרים היא חלק מהגירוי המיני ,מהפלירט ,סוכנת פיתוי שמזמינה

הרצון הליברלי לממש את הבשריות עד תומה אינו עומד
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פנטזיית התאבדות מבלי להצטרך להודות בה" .הוא הסיג את

שאינו מדמיין קהילה ,אלא מתקיים במרחב )מרחבים( של שנאה

אל מלכודת דבש .גם כאן ,מסתבר שהרעש האנדרופובי הקולני

גבולי" ,הוא כותב" ,ובכך הוא מכחיד אותי .דומה הדבר לאונס,

סאדיסטית קלופת–תרבותיות ,למרות ,ואולי משום שרוב העינויים

ביותר ,הקקופוני ביותר ,נגרם ברובו על ידי גברים .הזקפה היא

לאקט מיני בלי הסכמתו של אחד משני בני הזוג" .מתיחת קו

וההשפלות המתוארים בו אינם "רשמיים" ,אינם במסגרתה של

זקפתו של גוסס.

המשווה בין הכיבוש לאונס ,לעינויים ולאי–הסכמה היומיומית

מיליציה או דיקטטורה .הם לא מוצגים בתוך מערך סיבתי )חקירה,

רותי סלע משתתפת בתערוכה של קבוצת האמנים הבינתחומית "קורדובה",
המרכז לאמנות עכשווית ≠ הגלריה ע"ש רחל וישראל פולק,
 28בספטמבר ≠  17בנובמבר 2006

1
2
3

שעוברת על שליש מאוכלוסיית הנשים בעולם )לפי נתונים רשמיים

למשל( אלא כמתוך הרגל .זהו סרט שאינו מוקיע תופעות חברתיות

העמידה על הידיים

של אמנסטי( אינה מתיחת קו מופרכת ≠ בניגוד לתפיסות דתיות

של התנוונות ,התבהמות ,פאשיזציה או אובייקטיפיקציה ,אלא

דמות הגבר שעומד על הידיים היא קופית ,כמובן ,אבל גם מציגה

או לתפיסות רליגיוזיות של העוסקים בתיאטרון מיני ,הגורסות כי

כבר מתנהל בתוכן ומשרטט ניואנסים מקומיים לדמותן .משורטט בו

תנוחת ירוי קלאסית בהיפוך .בגבו למצלמה ובהפוכה ,הגבר

עינויי הגוף מולידים רוחניות .הסגת גבול היא הכחדה ,והטרילוגיה

עולם שאינו מניח שיש משהו מעבר לניכור ולחִפצון ,שאינו עובד

נכנע .ולמרות שהקאט מגיע לפני שהוא נופל ,אנחנו צופים בו
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הטרילוגיה הוצגה באוגוסט בפסטיבל הסרטים פורטובלו ,לונדון; בתערוכת
עבודות נבחרות מהביאנלה של סידני ,2006 ,שהוצגה במרכז לאמנות
עכשווית של דרום אוסטרליה ,אדלייד )אוגוסט(; ובפסטיבל Nextech
בפירנצה )ספטמבר( .אפשר לראות אותה בארכיון הווידיאו–ארט במרכז
לאמנות עכשווית )בתיאום מראש ,טל.(03≠5106111 .

4
5
6

מישל וולבק ,ה ר ח ב ת ת ח ו ם ה מ א ב ק  ,תרגום :עמית רוטברד¨
הוצאת בבל ,2001 ,עמ' .89
ז'אן אמרי ,מ ע ב ר ל א ש מ ה ו ל כ פ ר ה  ,תרגום :יונתן ניראד,
עם עובד.2000 ,
ג'ודית לואיס הרמן ,ט ר א ו מ ה ו ה ח ל מ ה  ,תרגום :עתליה זילבר,
עם עובד ,1994 ,עמ' .13
אביטל רונאל" ,נקמה סוטה" ,הקדמה ,בתוך :ואלרי סולאנס,
מ נ י פ ס ט ה ח ל א ה  ,תרגום עידית שורר ,רסלינג ,2005 ,עמ' .15
ש ם  ,עמ' .9
ש ם  ,עמ' .21
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טרק פצצות

על הסדרה הנוכחית
בתערוכה החדשה ,ניסיתי לייצר מערכת דינמית
יותר ≠ של תנועה במקום עצירה .בחרתי במדיום
מהיר יותר ,פחם על נייר ,וניסיתי ליצור נרטיב
לא ליניארי ,ששואף למבע קולנועי יותר .בעוד
שבתערוכה הקודמת כל דימוי היה יכול להיות
מוצג לעצמו כיחידת משמעות שלמה המספיקה
לעצמה )כמו למשל ציור המזרקות המודרניסטיות
שמתיזות על עצמן( ,גם אם היה ערך מוסף
להצגתו יחד עם שאר העבודות )אני חושב שרוב
הרישומים לא ממש עומדים לבד ,אלא זקוקים
לפחות לעוד דימוי או שניים לידם כדי לקבל את
המובן המלא שלהם( ,בתערוכה הזאת רציתי שכל
דימוי יזמן דימוי נוסף .ליצור תנועה ויזואלית

טְֵרק פצצות
הלל רומן

חסרת תכלית ,תנועה בזמן ובמרחב כמו טיול,

מסנוורים את המבט שלנו :תנועת הנוער ,אקזמפלרים של טבע ,והמפגש עם

אבל גם תנועה "לקראת" ,כמו התנועה של אגירה

היליד )באופן רדוקטיבי אפשר לומר שיש מסכה יפנית שאמורה להפחיד ויש

שכאשר לא נחשף מקור הדימוי ,הצופה לא נעצר בספציפיות של הדימוי

הקודח שחותר במורד הנהר לעבר אל–דוראדו

נערות סינגפוריות שאמורות למשוך .אני לא יכול שלא לחשוב על גוגן בקשר

אלא נאלץ להפעיל את מאגרי האסוציאציות שלו ולראות למשל שהצמחים

בא ג י ר ה  ז ע ם ה א ל י ם של הרצוג ) .(1972הוא

לציור הזה ,אבל גם מעניינת אותי הבורות והגסות שלי ,שבה שני הדברים

האלה מזכירים גם את האופן שבו צולמה צמחייה בטהיטי הצרפתית בסוף

שט לעומק יערות העד ,הצמחייה חולפת על פניו,

נראים לי "אסיאתיים" ≠ זו גם קטגוריית פורנו ≠ למרות שיש שוני תרבותי

המאה ב– ,19אופן שחלחל לציורי הצמחייה של רוסו ,ושאנחנו מוצאים

כל שוכני הרפסודה שלו כבר מתים והוא מלווה

עצום ביניהם(.

מבטים דומים על צמחייה גם בסרטי וייטנאם ,בסיקורים של לוחמים

רק במאות קופים קטנים .התנועה היא תחושה

גם הפעם הדימויים נדלו מהאינטרנט ,אבל לא מתוך מאגרי מידע

שנוצרת בחוויית הצפייה בתערוכה ,בין הדימויים

מסחריים )כמו בתערוכה בדביר( אלא צילומים ממקורות שונים לחלוטין ≠

ובתוך הדימויים ,ולתוכה החדרתי דימויים נוספים

כמו אתרים אישיים ,מקצועיים ,מוסדיים ,היסטוריים ,סרטי תעודה

מבית היוצר של הנאורות והמאה העשרים שעדיין

ועוד ≠ שהמרחק המשתנה ביניהם מאפשר תנועה.

בשתי הסדרות ,חשובה האי–נגישות לצופה של מקור הדימויים ,מכיוון

ישראלים בדרום לבנון ,בצילומים של תיירים מזדמנים שנוסעים לראות
ג'ונגלים ובמשחקי מחשב מלחמתיים.
הלל רומן ,סדנאות האמנים ,תל–אביב 4 ,בספטמבר ≠  7באוקטובר 2006

על העבודות הקודמות
סדרת העבודות הקודמת )"סחורות מזדמנות" ,גלריה
דביר ,ינואר  (2006היתה ,במבט לאחור ,ניסיון ליצור
מערכת של דימויים פרוטוטיפיים ,שמשתמשת באינוונטר
דימויים מערבי שנראה מוכר ומעורר געגוע למרות
זרותו לישראל ,גם גם בדימויים וגם בטכניקת השמן
ובצבעוניות שבחרתי .מעניין אותי לחשוב אם לציור כזה
יש בכלל תוקף במקום אחר ,שבו אנשים באמת נוסעים
בחורף לבית נופש מושלג .כאן ,הציור מקבל תוקף כמייצג
או כנציג של מקום אחר ,ואני חושב שזה גם המקום
שבו עדיין טמון כוחו של הציור :באפשרות לייצר מקום
אחר ,שאינו קיים ומוכרז מראש על ידי המסגרת שלו
והחומריות שלו ככזה .יחד עם זאת ,אני מקווה שהיתה
בתערוכה גם התקפה על הפנטזיות המערביות שבהן היא
השתמשה )למשל ,בשפע שנובע מכיבוש וניצול שנמצא
כבר בציורי הפירות ההולנדיים שלי ומבוטא במסת פירות
עודפת שמושהית בחלל שחור(.
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הלל רומן ,מתוך התערוכה בדביר:
בעמ' מימין למעלה :ל ל א כ ו ת ר ת  ,2005 ,שמן על
דיקט 70x 85 ,ס"מ; בעמ' מימין למטה :ל ל א כ ו ת ר ת ,
 ,2003שמן על דיקט 55x 85 ,ס"מ; בעמ' זה למעלה:
ל ל א כ ו ת ר ת  ,2003 ,שמן על דיקט 49x 70 ,ס"מ
הלל רומן ,מתוך התערוכה בסדנאות האמנים:
בעמ' זה למטה :ל ל א כ ו ת ר ת ,2005≠2006 ,
פחם על נייר 27x 38 ,ס"מ כ"א
Hillel Roman, Right top: Untitled, 2005, oil on
plywood, 70 x 85 cm; Right bottom: Untitled, 2003,
oil on plywood, 55 x 84 cm; Left top: Untitled, 2003,
oil on plywood, 49 x 70 cm; Left bottom: Untitled,
2005-06, charcoal on paper, 27 x 38 cm each
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א.ד .האם יש מרכיב של מוסד לימודי בפעילות המרכז לאמנות דיגיטלית?
ג.א .יש אספקט של לימוד בסדנאות ובהרצאות .גם הנושאים שאנחנו
בוחרים הם לא במובן של נושא תערוכה ,אלא אולי סוג של מחקר
שיש בו צד פוליטי .אבל אנחנו גם בודקים מה האפשרות של

כלומר ,הם מכירים היטב את סצינת האמנות ומגמות בתרבות

מרכז לאמנות ,מה התפקיד שלו .דוגמה טובה לזה היתה במרץ

הבינלאומית העכשווית ויכולים להגיב למודלים שלהן ולאמצעים

האחרון :כשלושים אמנים ,אוצרים ,אדריכלים ,היסטוריונים מהארץ

שלהן .יהיה מעניין לעקוב אחר יכולתו של הפרויקט ,שייחשף

וממקומות אחרים במזרח התיכון ,וכן מאירופה והבלקן ,הוזמנו לכנס

בתערוכה ובקטלוג מקיף ,להיות משוחרר מחשבתית וחזותית ולגלות

בן שלושה ימים בקלנדיה ,שכלל סיורים רגליים מודרכים בדרך

פינות עיוורות מכל סוג.

העברת ידע.
הכנס היה שלב ראשון בפרויקט " ,"Liminal Spacesשעניינו

שיחה עם גלית אילת,
מנהלת המרכז לאמנות דיגיטלית ,חולון
אסתר דותן

א.ד .נראה שמאפיין רווח של המשתתפים הוא שפעילותם או לימודיהם
קשורים לניידות בין מרכזים כברלין או לונדון לבין מקום מוצאם.

ירושלים–רמאללה ,דרך מספר  ,60והרצאות .יש כאן אספקט של

עברית ≠ ערבית ≠ אנגלית

הפלסטינים; קבוצת סופרפלקס מקופנהגן ואחרים.

פרויקט אחר של המרכז ≠ בתחום המוזיקה ≠ הוא "הפזורה" .מהו
הפרויקט הזה ,שמתקיים כבר בפעם השנייה?
ג.א .יש במרכז סטודיו מאובזר לסאונד ובמסגרת הפרויקט הוזמנו יוצרים

הפרדה פיזית ומנטלית ,גבולות ,מרחבים אורבניים ,טריטוריות תרבות

של וידיאו וסאונד להתחיל או להמשיך תהליך .היום הסיוע לסאונד

והאפשרות ליצור אמנות בהקשרים הפוליטיים האלה .המשכו יהיה

מקבל את מקום הסיוע לווידיאו ,שהמכשור שלו הוא כבר ביתי .אחד

בכנס נוסף באוקטובר ,שידון בשאלות שעלו בכנס הקודם ,ולבסוף

הדברים שמוזיקאי צריך מאוד הוא לשמוע איך הוא נשמע על הבמה.

תערוכה בחולון ,ברמאללה ובגלריה לאמנות עכשווית בלייפציג ,של

המרכז מספק ציוד לכך.

עבודות שייעשו במיוחד .אוצרי התערוכה הם רים פאדה ≠ מנהלת

העיסוק במוזיקה שונה מעיסוק באמנות כי אין אובייקט וגם

המרכז לאמנות עכשווית ברמאללה )ילידת כוויית ,למדה בגולדסמית,

המערכת הכלכלית שונה .אנחנו מאפשרים גם למוזיקאים שעובדים

לונדון( ,פיליפ מיסלוויץ מאוניברסיטת ברלין ,ואני .כלכלית תומכים

במיינסטרים של התעשייה ,של ההקלטות ,לייצר דברים אחרים.

בפרויקט ,בין היתר ,מכון גתה ,ירושלים; קרן בל; פורום התרבות של

אנשים יכולים ,באמצעות הסטודיו ,להמציא ולבנות את הכלים של

אוסטריה .בין האמנים הישראלים שהוזמנו נמנים גם כאלה שהם

עצמם ≠ וזאת הנקודה ,יותר מאשר לקדם סוג מסוים של סאונד.
בוני התוכנית הם אילן וולקוב ,אסף תלמודי ואייל דנון .ההופעות

אם שפה היא מרחב של התייחסות ,של חיים ,הרי שלוש השפות ,שמופיעות

ובגרמטולוגיה של ז'אק דרידה ,ואף במרחב השיח והידע של מישל פוקו ≠

חלק מהמיינסטרים .כמה מהמשתתפים :דורון רבינא ,מירי סגל,

בעקביות בפרסומים של המרכז לאמנות דיגיטלית בחולון ,שוברות תיחומים

ניסח לפוור את התיאוריה שלו על ייצור של מרחב חברתי .ניתוחו מצביע

יוחאי אברהמי ,יעל ברתנא ,קבוצת סלה–מנקה ,אייל דנון ,הגר גורן,

של היוצרים הישראלים ,ששהו במרכז שלושה שבועות במסגרת

וממחישות בפועל את הזרימה כדינמיקה בסיסית של מרחב .ההבנה הזאת

על תנועה תמידית סמויה של כוח המייצר אובייקט ששמו מרחב ,על מופעיו

אירית חמו ואחרים .עוד בין המשתתפים ≠ ברברה שטיינר ,אוצרת

הפרויקט ,מתקיימות בין מאי לנובמבר השנה ,ובסדרת ההופעות

מנוגדת לתפיסה של ריבוי מרחבים מנותקים זה מזה ,שמזינה עמדה רווחת

הפונקציונליים השונים .השתרגות שלוש השפות מייצגת לא רק עמדה בלתי

הגלריה לאמנות עכשווית ,לייפציג; צ'רלס אֵשֵ ה ≠ מאוצרי הביינאלה

כלולים גם יוצרים של אמנות סאונד ומוזיקה עכשווית מחו"ל .בין

מאוד שתיתכן אמנות שמנותקת מאידיאולוגיה ,מודעת או פסיבית ,ומיחסי

מפצלת אלא גם גישה של ספציפיות מקומית שאינה מהותנות מקומית וגם

האחרונה באיסטנבול; פרופ' דייויד גרסיה מבית הספר לאמנות

המשתתפים :רוי נחשון הפועל בהאג ,ערן זקס ,אורי פרוסט ,לויק

כוח חברתיים .יתר על כן ,ההפרדה בין הפוליטי לחברתי )כלומר מעמדי( היא

לא התבטלות או קורבניות של שוליים ,עמדה שהיא אנטיתיזה לדיכוטומיה

דיגיטלית ביוטרכט; ארדן קוסובה ≠ אוצר ועורך כתב עת לאמנות

קסוס ,סטיבן הורנשטיין ,מאיה דוניץ ,אורי דרומר ,יוני סילבר.

מלאכותית ,ונופלת בפח אי ההבחנה בין אופן הייצור של עבודת האמנות

התסביכית של מרכז–פריפריה .היכולת של המרכז לאמנות דיגיטלית,

באיסטנבול ודוקטורנט בגולדסמית; פרנסיס מק'קי ≠ אוצר שפועל

א.ד .התחלת כאמנית ,אבל פרויקט סוף הלימודים שלך )עם מקס פרידמן(

שקובע ≠ לא אם ,אלא איזה אופי פוליטי–חברתי יהיה לה ,לבין תכנים

שהקימה גלית אילת לפני חמש שנים ושהיא מנהלת מאז ,להעמיד מבט,

בגלזגו; ההיסטוריון אילן פפה; אינאס חמאד ≠ אמנית משכם;

להבדיל מלשאת–מבט–אל ,קשורה לכל אלה .שיחה קצרה על פרקטיקה:

ג'ף הלפר ≠ פרופ' לאנתרופולוגיה; האמנית ג'ומאנה אמיל עבוד;

המוצהרים על פני השטח או אף רטוריקה .כמענה הן לנטייה לפצל את
המנטלי מהפיזי–חברתי והן לנטייה להכפיף את החברתי למנטלי ≠ בעיות
שנשארו בלתי פתורות ,כפי שמראה אנרי לפוור )The Produc tion of
 ,(Space, 1974בסמיולוגיה של רולאן בארת ,בגופני אצל ז'וליה קריסטבה
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אנרי סאלה ,ת נ ו ל י צ ב ע י ם  ,2003 ,וידיאו צבע עם סאונד 15:24 ,דקות
Anri Sala, Give me C olor, 2003, color video with sound, 15:24 min

קשור למה שאת עושה היום ≠ הזמנתם אוצרים לשיחה.
ג.א .אני מרגישה נוח יותר במקום הזה .יותר נוח לי בקבוצה .המקום

חליל ניג'ים ≠ מומחה פלסטיני לתכנון מרחבי; קבוצת האמנים

של האגו של האמן ,לא שאני חסרת אגו ,אבל כל מערכת היחסים

מהמבורג ≠ לינגה; האמן האוסטרי ≠ פטר פרידל; האמן האמריקאי

המקובלת בין האינדיווידואל ,האמן הבודד ,לבין אוצר ,לבין חלל

היושב בברלין ≠ שון סניידר; סולימן מאנצור ≠ מבכירי האמנים

תצוגה ,לא התאימה למבנה האישיות שלי .היא יצרה אצלי התנגדות
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גדולה .מסיבה דומה מקס פרידמן ואני עשינו אז את שיח האוצרים,

הפרט .ואיך שאני תופסת אמנות ,היא חיה ומגיבה בתוך חברה .לומר

בשנים  .1976≠1997האופן שהיא עורכת את הסרט ,או בוחנת את

את הבתים של האנשים ,ולא חשוב אם הבית הוא באמת של האדם

את פרויקט הבית הנטוש בשלמה המלך )ר' ס ט ו ד י ו  ,68ינואר ,(1996

שהאמנות מנקודת המבט שלנו היא צרה ,פירושו כמעט להציע ≠

הדברים ,או מכניסה את עצמה ,הוא לאו דווקא דוקומנטרי.

המדבר .הסיבה שאין שם אנשים היא מעבר לסיבה הפורמלית

את המכירה של עבודות בבית ,ללא תיווך של אוצרים .במקום שאני

בואו נעשה אמנות מסחרית .אני לא אומרת שאמנות מעורבת לא

א.ד .למעשה כריס מרקר ,הרב–אמן הצרפתי ,שהתרוצץ בין אזורי משבר

של וידיאו נקי ,של קונבנציה שבה מראים רק חלק שמספר על

פועלת יש לי אפשרות לבנות מבנה שאני חושבת שאני יכולה לחיות

יכולה להיות נסחרת ,אבל בארץ יש בעיה חמורה ,אם לדבר על

ומהפכה מאז שנות ה– ≠ 50אירופה ,וייטנאם ,ברית המועצות ,יפן

השלם .הסיבה היא שאין אפשרות להראות את האנשים .הם לא

בו .השאלות שאני שואלת ביחס לאוצרים ,לאמנים ,הן שאלות ביחס

המודל הכלכלי של שדה האמנות .המודל בארץ בנוי בעיקר על

ואוקינאווה ,קובה ,דרום אמריקה ,צפון קוריאה ,קוסובו ומעט ישראל

יכולים לעמוד מול המצלמה ולדבר בגנות המשטר ,בגנות המהפכה

לאחריות ,לזכויות אזרח .אני לא שואלת שאלות פורמליסטיות .אם

גלריות פרטיות .מצד אחד השדה מסובסד על ידי החברה ,אבל מה

≠ הוא אחד המנסחים רבי ההשראה של הקו הזה .המבט האישי

האסלאמית של  .1976צורת העבודה שחוזרת על עצמה מנסה לספר

כי דווקא הן מאפיינות את האמנות בארץ .זה ארכאי מאוד לטעמי.

שקובע בארץ הוא מה שקורה בגלריות המסחריות וזה גורר סוג מסוים

מאוד והפואטי לא עמעם את היכולת החריפה שלו לחשוף מצבים

את הסיפורים בלי לפגוע באנשים .יש בזה משהו חזק מאוד .הסרט

כשאני באה לביקורת עבודות של סטודנטים השאלות שלי הן של

מאוד של אמנות...

קונטקסט.

א.ד .עובדה לא חדשה היא שיש במודל כזה סימביוזה בין גלריות מסחריות

א.ד .יש גניאלוגיה לגישה שלך.

ואספנים לבין מוסדות ציבוריים ,וכפי שאת אומרת ,למעשה נוצרת

ג.א .אם מסתכלים אחורה אפשר לראות את הסיטואציוניסטים .למרות

התניה לסוג מסוים של אמנות.

הצד הפורמליסטי שלהם ,הקריאה שלהם היא חברתית.
א.ד .הפרסומים שלכם צנועים ,בעצם זו לא מלה מדויקת ,הם צנועים
מבחינת הפורמט ,המזכיר עיתון ,אבל מוקפדים מאוד מבחינת
העיצוב .הם מחולקים לקהל ללא תשלום.
ג.א .סטודיו שועל ,וגיא שגיא ,שהוא המעצב שלנו ,יושבים אצלנו במרכז.
הם עובדים עם מקומות אחרים ,אבל קודם כול עובדים איתנו ,מה

מוכשרים מאוד ,אבל המודל הזה מגביל אותם .יותר מרכזים כמו זה
בחולון ,שממומנים על ידי כספי ציבור ,חשובים מאוד לעשייה אחרת

)ר' ס ט ו ד י ו  ¨(165ת נ ו ל י צ ב ע י ם  ,2003 ,שהיא בעצם תיעוד

ברחוב ובאחר ראיינה אנשים על נערות שלא גרות בבית.
יש המון תערוכות בינלאומיות ,ביאנלות .סוג של אינפלציה .אבל

של שיחה :מה שאומר אדי ראמה ≠ אמן וראש העיר של טיראנה

אופן הבנייה שלהן הוא לקבץ יותר ויותר סצינות מקומיות .איסטנבול

בירת אלבניה ≠ על מה שנעשה שם .אבל הקישורים שראמה עושה

היא דוגמה נפלאה .גם טיראנה באלבניה .היה מאמץ עצום לקיים

לאמנות יוצרים משהו שהוא לא רק תיעוד.

את הביאנלה בטיראנה בפעם השלישית ,ואכן מכירים יותר ויותר

א.ד .מבחינה מסוימת הסרט של סאלה הוא אולי בין החזקים בתערוכה,

אמנים אלבנים .או התערוכה שאצרו ארדן קוסובה מטורקיה וקטרינה

של אמנים .בלי לקבוע אם למכור את העבודות שלהם ,תהיה להם

משום שהוא המשך של פעולה שהיא ממשית בתוך החיים ,בתוך

גרגוס היוונייה באזור המפורז של ניקוסיה )עוד לפני המניפסטה

האפשרות לעבוד במנעד רחב יותר.

מציאות )צביעת בתי העיר המוזנחים בצורות גיאומטריות בצבעים

שבוטלה( ,שפרויקטים שיזמו שם צונזרו תוך כדי יצירתם .הביאנלות

עזים( .יש בו שאר רוח ,אפילו חזון .אין קו שתוחם בין הפעולה של

האלה מאפשרות לאמנים לייצר עבודות לאו דווקא לגלריה ,או

ראמה לבין האמנות .הסרט הוא בוודאי לא מטאפורה מופשטת.

מאפשרות עבודות בטווח עשייה רחב יותר ≠ אם ביאנלה עובדת נכון

א.ד .כספי ציבור לבדם לא מספיקים ,הם הרי משרתים גם את המודל

שמאפשר לנו מחירים נוחים וגם דיאלוג .לדוגמה בפרסום המלווה את

הקיים .כדי לאפשר הרחבה של טווח העשייה צריך להעביר את עיקר

התערוכה "עם ,ארץ ,מדינה" גיא עיצב איור חדש והוא המשך של

הכובד ממושג של "גלריה" למושג של "מעבדה" ,שהוא אכן חלק

שיחות שלנו על התערוכה.

מהתפיסה והשם של המרכז בחולון ).(art-lab

ג.א .מה שהוא עושה שם הוא בעצם היפוך של כל הדיון על אמנות

ולא מציגה עבודות מוכנות ,אלא כוללת פחות עבודות ומציעה חלק

פוליטית צרה .הכלים של הפעולה שלו הם כלים של אמנות מקובלת

מהתקציב ליצירת עבודות חדשות ומזמינה אמנים לעבוד תקופה

בפרסום הנלווה לתערוכה "עם ,ארץ ,מדינה" את משתמשת

≠ צבע .הוא מתייחס לעיר כמצע לאמנות ולאידיאולוגיה שלו ,והוא

מסוימת במקום עצמו .הפעילות הזאת הפכה היום לחלק חשוב

במושג פסבדו–דוקומנטרי כדי לאפיין את העבודות .מה הייחוד שלו?

מדבר על זה שמערכת היחסים עם הבוחרים שלו היא כמו של אמן

יותר מהפעילות של המוזיאונים .זאת גם הגישה של המרכז לאמנות

לקהל שלו .הוא עושה היפוך ביחס בין אמנות לפוליטיקה .העבודה

דיגיטלית ,לעשות פרויקטים ,ולא רק ,או לאו דווקא ,להתרכז בייצור

הרבה אמנים שעובדים היום עם וידיאו שואלים בעצם שאלות ביחס

מגיבה למה שעבר על אלבניה ב– 15השנים האחרונות ,בפוליטיקה

של עבודה.

סכין ,משחק טריטוריאלי ,גם אם משחקים אותו בצורה נאיבית מאוד

לקולנוע ≠ למשל בעקבות מצלמות מסוג  high deﬁnitionשדורשות

ובחברה.

וראשונית.

עבודה אחרת לחלוטין ממצלמות אחרות ,או בכלל השאלה אם לעבוד

א.ד .האיור מזכיר את הפסיכה הקולקטיבית בציורי המלחמה של צבאות
הילדוֹת שצייר ההאוטסיידר האמריקאי הנרי דארג'ר )(1892≠1973
מתחילת מלחמת העולם הראשונה במשך עשרות שנים.
ג.א .האיור הזה עם דמויות הילדים נעשה כאן מתוך בחירה :משחק

א.ד .אחת הטענות שמעלים נגד האמנות במרכז היא שזאת אמנות
פוליטית צרה .הייתי רוצה שתגיבי על זה.
ג.א .אתחיל ככה :אני לא יודעת מה זאת אמנות פוליטית כמושג ,כז'אנר.
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ג.א .המצב הזה מגביל מאוד את האמנות .יש כאן אנשים מצוינים ,אמנים

אמביוולנטים וקונפליקטואליים ,להקשיב ולדובב.
ג.א .מאותו סוג היא גם העבודה של האמן האלבני אנרי סאלה

הוא שלישי בטרילוגיה .בחלק אחר של הטרילוגיה היא ראיינה אנשים

ג.א .המונח דוקומנטרי הורחב מאוד ,בעיקר על ידי הקולנוע הניסיוני.

א.ד .יש בו צד אוטופי ,מודע לחלוטין וגם ספקני .הוא אומר שם כמה

ג.א .על כמה עיקריים .האחד הוא מה שכבר הזכרנו ≠ "."Liminal Spaces

עם ציוד וידיאו או קולנוע .אני חושבת שעדיין יש הפרדה ,לא רק של

משפטים שקשה לשכוח .למשל שהיה רוצה להפוך את העיר לעיר של

פרויקט אחר הוא ארכיון פתוח .אנשים יוכלו לבוא ולראות עבודות

איכויות אלא של צוות ומפיק וכל אופני הפעולה.

בחירה ,לא של גזירת גורל .או שהוא רוצה להפוך את הצבע לאיבר

בתנאי צפייה של תערוכה .נפתח גם אפשרות לאמנים ואוצרים

בגוף של העיר.

צעירים שרוצים להכין תוכניות של מקבצי עבודות וידיאו ≠ הם יכינו

יש צד דוקומנטרי בעבודות הווידיאו האלה ,תיעוד של מציאות.

האמנות שאנחנו מתעסקים איתה היא אמנות שמושפעת מפוליטיקה

אבל האופן שהסרט נבנה לאו דווקא מקביל למציאות .יש יותר רובד

העבודה של האמנית האירנית סולמז שאהבאזי,Pers epoli s ,

ומחברה ומגיבה אליהן .החיים שלנו הם חיים פוליטיים .מה שקורה

מטאפורי ,יותר אי בהירויות .יש יותר מאשר מעקב "אחד לאחד" אחר

 ,2005מעוררת בי הסתייגות מסוימת .החזרה המבנית מהסוג הזה ≠

בחברה הישראלית הוא אינטנסיבי מאוד ,קשה מאוד ,ויחסית

המציאות .נדמה לי שהמקור לז'אנר הזה הוא באזורים של משברים.

פריימים בזה אחר זה של חדר בבתים שונים ≠ כרטוריקה דימויית היא

למקומות אחרים ,נאמר לאירופה ,אלו יחסים של מיקרו ומקרו .מה

מקומות שאי אפשר להימנע בהם מלעסוק במציאות .אבל הדיווח

כבר שחוקה .כבר נוסחתית .איך את מתייחסת לעבודה הזאת?

שקורה פה הוא בווליום גבוה יותר ,אבל מתרחש גם במקומות אחרים

הוא עם התייחסות .למשל האמנית הסינית צ'או פיי ,בסרט א ב א ,

ג.א .אענה כך .אם העבודה של סאלה נוצרה אחרי התקופה של משטר

כרגע .אני חושבת שאין לנו אפשרות לא להיות מעורבים ביומיום

 ,2005שעוקבת אחרי אביה ≠ פַּסל שיוצק פסל של דנג שיאופינג,

דכאני ,הרי העבודה של שאהבאזי נעשתה תוך כדי .אנחנו לא

שיש בו הרבה בעיות אתניות ,חוסר סובלנות ,חוסר שמירה על זכויות

שהיה מהפכן וממנהיגי המפלגה הקומוניסטית בסין ומנהיג בפועל

רואים בעבודה שלה אנשים ≠ וזה לא מקרי .הבחירה היא להראות
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א.ד .על איזה פרויקטים אתם עובדים עכשיו?

ואנחנו נדאג להציג אותם .יהיה לזה פרסום נכון ושעות הקרנה.
א.ד .אכן מעבדה.
"עם ,ארץ ,מדינה" ,המרכז לתרבות דיגיטלית חולון,
אוצרת :גלית אילת 27 ,במאי ≠  5באוגוסט 2006
התערוכה הבאה במרכז" :הגנזך" ,הפרויקט הפותח של הצגת ארכיון
הווידיאו לקהל ,ו– 19עבודות וידיאו ישראליות שהוקרנו בעבר באופן
חד–פעמי או שנוצרו במיוחד 26 ,באוקטובר ≠  11בנובמבר 2006
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ביקורות

ביקורות

על התארגנויות קבוצתיות בסצינה הירושלמית
פורת סלומון

הפריחה המאוחרת של העשייה האמנותית

שם" שבציוריו השמנוניים של אבי סבח ,מחברי

בירושלים במהלך השנה האחרונה קיבלה

קבוצת ברבור ,שמרכיבים "שמות לועזיים של

ביטוי במאי  2006בתערוכה "ירושלים תחתית".

בחורות ,כמו שמות של אוניות".

לפעול; וביחד ,כפי שרמזה "ירושלים תחתית" ≠
1

אל לב ליבה של העיר" )מהאתר המקוון(.

שוק האמנות ,טרנדים אופנתיים וטעם אישי"

ומקיימים בה סבב תערוכות יחיד של החברים,

)מהאתר( .לצד תערוכות חודשיות וערבי הקרנות

בצד תערוכות קבוצתיות שבהן מתארחים

שנערכים בעיר מדי כחצי שנה ,ללא מטרת

סרטים ,הקבוצה מקיימת פעילות קהילתית ,כמו

אמנים שונים .באוגוסט הוצגה במקום התערוכה

במרכז הזירה האמנותית ,וגם ללא כל התכוונות

רווח ,במשך לילה אחד בלבד )לאירוע האחרון

סדנאות אמנות לנערות בסיכון ול"נוער הסלים"

הקבוצתית המשותפת "גאות ושפל" )בתיאום

את עבודותיהם של אמני סדנאות האמנים

הרלוונטיות של עבודתו הישנה–יחסית של צבי

ל"אוונגרד" ,נמצאת במקלט בשכונת מקור–ברוך

הגיעו מעל אלף מבקרים( ,בהם נקראים עשרות

≠ ילדים ערבים שעובדים בשוק מחנה יהודה

עם אירועי הגאווה בעיר( ,שבה הזמין כל אחד

שבחסותה ,בני גילאים שונים וגישות אמנותיות

גולדשטייןReconstr uc ted Memor ies ,

החרדית ,בגלריה "מקלט לאמנות" .מנהל המקום

אמנים להגיב לאתר עירוני בעל מטען היסטורי

הסמוך .האי–מסחריות של הגלריה ≠ שממומנת

מאמני הגלריה חבר אחד שיציג לצידו .הרוח

התערוכה ,ביוזמת הקרן לירושלים ,הציגה

בתוך הקשר זה מעניין במיוחד לבחון את

סצינה.

קבוצה שפועלת ללא שאיפות להשתלבות

הקבוצה מפיקה את אירועי "הערת שוליים"

שונות .רשימת האמנים המוכתבת מראש

) ,(1996שמשרטטת יחסי פריפריה ומרכז סבוכים

הוא איקא ישראלי :רב ,חרדי חוזר בתשובה ,צייר

או פוליטי .האירוע האחרון" ,הערה  ≠ 10על

על ידי גופים ממסדיים שונים ולאחרונה גם

הנושבת בין חברי הקבוצה ≠ רובם ככולם אחרי

)כלל אמני הסדנאות( והאקלקטיות הסגנונית

דרך הבניית ההיזכרות במסעותיו האישיים

שלמד אמנות בבוזאר בפריס בשנות החמישים

אופני הפעולה של הדינוזאורים או הערות על

מתרומות של משפחת גוגנהיים השוויצרית ≠

שני עשורי עשייה אמנותית ויותר ≠ מעלה

והרעיונית שיוו לה חוסר אחידות של "תערוכת

ומיפויים כאקט אמנותי ,תוך אזכור של מפות

ומגיע ממסורת מודרניסטית מובהקת .לצידו

האקרופוליס הישראלי" ,נערך בפברואר במוזיאון

מאפשרת לה לתת במה ,בין השאר ,לאמנים לא

אווירת סיקסטיז )בהנחה שהסיקסטיז הישראלי

פרס" ,אבל היו גם מצע לניסיון האוצרותי

ימי–ביניימיות המתארות את ירושלים )או את

ציירים דתיים וחרדים נוספים ,מוכרים יותר

המדע בגבעת רם ועסק בריכוז השלטוני

מוכרים ולאמנים וותיקים שהחשיפה אליהם

חל למעשה בסבנטיז( כשג'ואל קנטור ,ממייסדי

לבחון את מידת הנוכחות בעבודות של המכנה

גולדשטיין עצמו( כטבור של שלוש היבשות

ופחות ,כמו ליאוניד בלאקלב ,שבא ממסורת

שעל הגבעה .הקבוצה השתתפה גם בהפקת

פחתה .המקום מציג טווח רחב של פרויקטים ≠

הקבוצה ,מכריז“ :החלטנו שלא להכריז על שום

המשותף לכל האמנים ≠ הבחירה לחיות וליצור

וכמרכז העולם )אמריקה אינה קיימת( ,וזאת

רוסית קלסיציסטית ,ומוטה ברים ≠ חרדי יליד

"סוגיה" ,אירוע שביקש להיות מרחב לשיתוף

החל מנטולי אוריינטציה אמנותית ,כמו הרצאות

דבר ,רק על חופש".

בירושלים .בחירה זו מוסברת על ידי האוצר,

באופני עשייה וגימור סופר–מודרניים .העבודה,

ירושלים ,תלמידם של הירש ,קלפיש וראוכוורגר.

פעולה ולקידום פעילות עצמאית באמצעות

על הפרטת בתי הכלא ועל "חברה במלחמה",

יונתן אמיר ,כעומדת בבסיס התערוכה" :בשעה

שדיברה בשנות התשעים ,כחלק מהשיח

במקום מתקיימות תערוכות קבוצתיות

דיונים והצגת פרויקטים אמנותיים של קבוצות

דרך סרטי ה"סכסוך" של אבי מוגרבי ועד

שנדמה כי כמעט טבעי להיות אמן בתל–אביב,

המתחדש על הפוסטמודרניזם ,בשבח ריכוז

מתחלפות וסדנאות אמנות .המסורות הציוריות

ופרטים שפועלים באופן עצמאי .באוקטובר

התערוכה "מציירים בלי בושה ב– "2006שאצר

לעשות את אותו הדבר בירושלים זו כבר בחירה

המבט בשוליים לעומת במרכז התרבות המערבי,

השונות ,לצד ערבי האזנה ל"מוזיקה קלאסית"

תעלה הקבוצה את הפרויקט "הגולם" בתיאטרון

פסח סלבוסקי )"אמנים אלה היו בשירותים ברגע

] [...על כן ,גם אם 'ירושלים תחתית' אינה

מוצבת בתערוכה בהקשר של שאלת המקום:

)ללא אבחנת תקופות וסגנונות( ,מתקיימות

המעבדה בירושלים ובשיתוף פעולה עמו,

שבו אמרו שלא מציירים"( .בספטמבר תוצג

תערוכה על ירושלים ,היא בהחלט תערוכה

"הניסיון לעצב קרטוגרפיה חדשה ולאתר את

בהוויה החרדית כמעין קפסולת "תרבות" ≠

כחלק מפרויקט נרחב יותר של שיתוף פעולה בין

התערוכה "ללא התרעה מוקדמת" של בוגרי

הנקודה הארכימדית בתוך האזורים האפלים

על–זמנית ,אל–עכשווית ,נטולת דקויות .הכול

התיאטרון לאמנים שונים סביב מיתוס הגולם.

השנה החמישית בקלישר ,ורק באוקטובר תוצג

והאטומים של העולם הזה הוא ניסיון חיוני,

במקלט.

מירושלים".
למרות ההימנעות מעיסוק בירושלים
כנושא ,שאלת המקום נוכחת בעבודות כחיפוש
אחר נקודת מוצא ארכימדית שתאפשר מעין

שונה וחדש" )צבי גולדשטיין ,ק ו .(10

ודיבורים על שוליים ≠ היא מושג מפתח גם

סגל."Love Minus Zero" ,

ודיאגו רוטמן ופועלת מאז  ,2002כופפת גם היא

בקבוצות ברבור ואגריפס  .12חברי קבוצת ברבור

הבניה מחודשת של "יחסי מרכז–שוליים"

הירושלמית ≠ מוטב שיבחן קודם כול את

את המציאות התרבותית הקיימת אל מרכאות

)ר' פסח סלבוסקי ,ס ט ו ד י ו  (163הם בוגרי מחזור

המשותף להם הוא רק מצוקת חסרונם של חללי

לכיוון של מרכוז–מחדש .כך ,שי אזולאי ממסגר

ההתארגנויות הקבוצתיות שקמו בשנים

ה"תרבות" כמין "ההם" כוללני ,תוך שימוש

 2004של בצלאל ,שלפני כשנה קיבלו מהמינהל

תצוגה זמינים והעייפות מן המרדף הסיזיפי

בטריפטיך מ ו צ ב – ע מ ד ה  # 3את מבטו של

האחרונות ,כמעט במקביל .קבוצות שונות,

ברטוריקה שקוראת למציאות אלטרנטיבית,

הקהילתי חלל במרכז שכונת נחלאות במטרה

אחר הזדמנויות לחשיפה .חברי הקבוצה,

הצופה בחרכי עמדת השמירה וכולא אותו

בעיקר של אמנים ,מציגות מודלים שונים של

ב"ניסיון להגלות בחזרה את האמנות מן

"ליצור חלל לא–היררכי ,דינמי ,הנותן ביטוי

שנאספה לפני כשנתיים בשיטת "חבר מביא

בחלל העמדה שחוסמת מלהשקיף ,מול ה"היות

שיתוף ויוצרות עבור עצמן זירה שבה יוכלו

המקדשים שבהם היא נמצאת אל מרכז השיח,

למגוון רחב של יוזמות יצירתיות ללא השפעות

חבר" ,מחזיקים יחד בגלריה בכתובת הנ"ל
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לראשונה תערוכת יחיד של חבר הקבוצה ≠ ינאי
לחברי "אגריפס  "12אין התכוונות משותפת.
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מי שיבקש לחקור את ההתעוררות

קבוצת סלה–מנקה ,שהקימו לאה מאואס

עצמאות ≠ בלי ניסוחים של אוונגרד

פורת סלומון הוא סטודנט שנה ג' במחלקה לאמנות,
בצלאל

1

מעניין בהקשר הזה המאמר של דורית ירושלמי
בספר ק ב ו צ ת ז י ק ≠ ע ש ר י ם ש נ ו ת ע ב ו ד ה
)בעריכת דפנה בן–שאול ,הוצאת כתר וזיק,
 ,(2005על הקבוצה הירושלמית הוותיקה ,שבו
היא מתייחסת לייחוד של התבססות העשייה
האמנותית הקבוצתית והבינתחומית בירושלים.
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בזל ועולם האמנות
רועי ברנד על יריד "ארט בזל" האחרון

בזל במספרים 290 :גלריות משתתפות ב"ארט בזל" ,עוד  60בתערוכה הצעירה

"סופר עשיר ,אולטרה מהמם ,אקסטרה רזה ,צעיר לנצח" .לפעמים העבודות

הצמודה ≠ "ליסטה" 48 ,נוספות בתערוכה העוד יותר צעירה "וולטה"21 ,

של ברברה קרוגר צועקות חזק מדי ,במיוחד כשהן מוצגות יחד; לפעמים הן

ב"באלה–לטינה" שמתמקדת באמנות מאמריקה הלטינית 17 ,ב"דיזיין מיאמי–

פשוט בדיוק.

בזל" ,ועוד עשרות תערוכות במוזיאונים המקומיים .כ– 420גלריות מכ–100

המסחר הוא ספקטקל ,מרתק וחי ≠ כלומר ,יש בו חיות מעבר לחיזיון

ארצות ,שמייצגות עשרות אלפי אמנים ומגיעות לבזל עם מאות אלפי

המשעמם של צפייה פסיבית במוזיאון .זהו הכוח של דבר כמו בזל — הכול,

עבודות .לא ניתן לעשות סקירה שיטתית של מגה–תערוכה שכזאת ,וגם אין

אבל הכול ,למכירה .יש בזה משהו נפלא ,משחרר ,דמוקרטי — אם יש לך

בה שום תועלת .מה שאתה רואה בבזל זה בעיקר את עולם האמנות ≠

מספיק כסף ,זה יהיה שלך.

עולם ,יותר מאמנות.
בבזל קשה להתמקד באמנות; מטרת התצוגה איננה להראות אמנות .אני
ארתור דאנטו הציג כך )"The Artworld", Jour nal of Philos ophy,

מתמקד באמנות שנראית לי מגיבה לעסק שהיא חלק ממנו .יש הרבה

 (1964את מה שמאפיין את האמנות בעידן הנוכחי :אמנות היא מה

אסטרטגיות של תגובה :משכפלת ,משקפת כמו מראה ,חוזרת כהד או

שעולם האמנות קובע שהוא אמנות .זאת טאוטולוגיה ,כמובן; מכאן הכוח

כצעקה .פול מקארת'י פועל על החושים ,מגיב בבעיטה .אחת העבודות

שבהגדרה ,היא בלתי ניתנת לסתירה .היא חזקה באותה מידה שהיא ריקה.

הטובות )והיקרות( ביותר בתערוכה ≠ קאובוי רוכב על חזיר ורדרד ,עם חור

ההגדרה של דאנטו היא היפוכה של הטענה האסנציאליסטית ,לפיה היפה

של תחת בגודל של אמריקה.

הוא מהות שהאמנות מנסה לייצג או להביע .על פי דאנטו ,אין דבר כזה .יש
פרקטיקות של עשייה ,יש אינטרסים ,יש יחסים בין הון לייצוג ,בין כוח לידע.

מחוץ להמולה של "ארט בזל" ,באזור תעשייה ישן בפרברי העיר ,נמצא

על פי ההגדרה של דאנטו ,האמנות היא כעין כדור שמאפשר את המשחק,

השאולאגר ,אחד החללים היותר מעניינים לאמנות עכשווית )ר' צבי שיר,

והמשחק הוא מה שמאפשר את שחקניו .באחד התצלומים ,סטיל מסרט של

ס ט ו ד י ו  .(162יש בו חדר קבוע של רוברט גובר )העבודות הטובות ביותר

דגלאס גורדון ופיליפ פארנו ≠ ז י ד א ן  .באחר ,שחקני עולם האמנות צופים

שלו בעיני( ובזמן היריד הוצגו בו תערוכות יחיד של פרנסיס אליס וטסיטה

במונדיאל בחלל הציבורי.

דין .האחרונה ,שמורכבת ברובה מעבודות וידיאו ופילם ,דורשת זמן צפייה
וסבלנות שונה בתכלית מהיריד .דין עוסקת בפרטים הקטנים ,בשכחה ,בזקנה

האמנות ,מצידה ,מגיבה להעדר מהותה .אין בכך כל חדש .אמנים תמיד

ובחלוף הזמן .העבודות מרגיעות ,מלנכוליות ,חסרות עניין אך מרתקות.

ייצגו את הפרצופים או האינטרסים של הפטרונים .האספנים החדשים

התערוכה מחייה לא באמצעות תשוקה כוחנית ,אלא באמצעות תשומת לב

מביטים על עצמם מתוך אחת התמונות .קבוצת הפטרונים החדשה אינה

והשתהות .טסיטה דין היא האנטי–תזה של "ארט בזל" .טייט מודרן הקדיש לא

שונה במהותה מהפטרונים שהיו בזמנים עברו :היא דורשת שהאמנות תייצג

מזמן חדר קבוע לעבודתה.

ותנציח אותה.

לרגש באופן לא ציני וללא מטרות רווח .עבודה של ריאן גאנדר משחזרת
"ליסטה" ,תערוכה שהוקמה בצמוד ל"ארט בזל" על מנת לשכן גלריות צעירות

את פלטת הזהב שנשלחה עם הוויאג'ר לחלל על מנת להציג את התרבות

ניתן לחשוב שהאמנות התחילה עם המצאת הקוסמטיקה ,המסכה

שלא הצליחו להיכנס לתערוכה היוקרתית ,הפכה במהרה לשוק חסר חן וגם

האנושית לציוויליזציות אחרות .האם האמנות מעבר לשוק ומעבר לתקופה

הראשונה ,עם המצאת ההבדל המינימלי שבין הפנים לטבע ,ההטעיה

חסר ממון .לעומתה" ,וולטה" ,התערוכה השלישית שהוקמה על מנת לשכן

היא גם מסר של תקווה?

הראשונה ,הסחת הדעת או הקמופלאז' .לאחר הליכה במסדרונות בזל אתה

את אלו שלא הצליחו להיכנס לשתי הקודמות ,היא משב רוח מרענן .צריך

חדל להבחין בין אנשים לבין חפצים .אנשים שנראים טוב נראים כמו חפצי

לנסוע כמעט עד גבול גרמניה ,לאזור תעשייה על גדות הריין ,על מנת לטעום

יוקרה .הרבה מהאמנות בבזל היא ביטוי מתומצת לכוחניות של הזמן

מהאופן שבו "ליסטה" או "ארט בזל" היו פעם .יש ב"וולטה" גלריות מצוינות

הנוכחי ≠ עידן של ספקטקל ומלחמה.

ואמנות שמעזה מעט יותר .מעזה להיות הומנית שוב .כי צריך היום אומץ
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רועי ברנד אצר לאחרונה ,עם עירית זומר ,את התערוכה "מלנכוליה" בגלריה זומר.
 14≠18ביוני 2006
www.artbasel.com

שלישי מלמעלה ,מימין :דגלאס גורדון ופיליפ פארנו ,ז י ד א ן  ,ד י ו ק ן ה מ א ה ה – ,2 1
 ,2006סטיל מתוך סרט; שני דימויים תחתונים ,משמאל :טסיטה דין,Fer ns ehtur m ,
 ,2001סרט  16מ"מ; טסיטה דין ,מ ג פ י י ם  ,2003 ,סרט  16מ"מ
צילומים ללא כתוביות :רועי ברנד
Third from top, right: Douglas Gordon and Philippe Parreno, Zidane, a
2 1 st C entur y Por trait, 2006, ﬁlm still; Bottom images, left: Tacita Dean,

Fer ns ehtur m, 2001, 16mm ﬁlm; Tacita Dean, B oots, 2003, 16mm ﬁlm
Photographs without captions: Roee Brand
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סזאן באקס
שאול סתר

ההתערוכה הגדולה של סזאן שמוצגת כעת במוזיאון גראנה
) (Granetבאקס–אן–פרובנס ,האירוע המרכזי בחגיגות מאה
השנה למותו ,מחזיקה כ– 140מעבודותיו .היא נשענת קודם כול
על המיתוס שמשייך את יצירותיו של הצייר למרחב הגיאוגרפי
שבו נוצרו ,ומתקפת אותו" :סזאן באקס" ולא סזאן בפריס ,העיר
שבה התוודע בתחילת שנות השישים של המאה ה– 19לציור
האימפרסיוניסטי ,והעיר שבסלון האמנות שנערך בה ב– 1907ראה
רילקה את ציוריו וגמר עליהם את ההלל במכתביו המפורסמים
לקלרה; אבל גם "סזאן באקס" ולא סזאן בתולדות האמנות,
כמבשרו הגדול של המודרניזם .התערוכה "סזאן באקס "2006
משיבה את יצירתו למקום שממנו נבעה ומשרטטת את התפתחותו
האמנותית מבעד למעברים עקרוניים בין אתרים ברחבי פרובנס:
תחילת דרכו באחוזה המשפחתית ,שהותו באסטאק בעודו מסתתר
מפני צו הגיוס למלחמה עם פרוסיה ,ביקוריו בפואנטואז ואנסי,
ולבסוף ההתמקמות שלו מול הטירה השחורה ,בלוו ,וכמובן ההר
סן–ויקטואר .ההטעמה הלוקאלית של יצירתו של סזאן מעובה:
ה"כאן" שבו ניטע גוף היצירה הוא בה בעת ה"כאן" שבו נוצר,
ה"כאן" שאותו הטביע ביצירותיו ≠ כלומר למעשה ה"כאן" שאותו
יצר וה"כאן" שבו הוא נצפה כעת .הפער בין הסטודיו ,העולם
והמוזיאון כמו נמחק ,וגוף העבודה בכללותו הופך למעין site-
 speciﬁcגרנדיוזי .לא כל ציוריו של סזאן נענים להיצמדות הזאת
למקום :ביצירתו קיימת גם התנועה ההפוכה ,זו שניתקת מהקשר
מקומי מאותר .כאלה הם ציורי הטבע הדומם שלו ,שבהם התפוח,
הצלחת ,המפה והכד ,אפילו המטבח ,נפרדים ונבדלים מכל סביבת
חיים ,מכל אתר מדומה של סביאה או מגורים ,מכל "מקום" החורג,

נחום טבת ,ד ף מ ק ט ל ו ג  :ש מ ו נ ה פ ע מ י ם  73 x 91 ,1976 ,ס"מ
Nahum Tevet, A Page f rom a C atalog ue: Eig ht Times, 1976,
73 x 91 cm
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ולו במעט ,מהמקום שהוא הציור עצמו .אולי משום כך יש כה מעט

אובייקט שהמטרה איננה להעתיקו ,להשיגו ,להקיפו בשלמות ,אלא

הופך למושאי התבוננות רבים ונבדלים ,הסדרות של סזאן דווקא

מהתכתבות עם מסורות אמנותיות הוא הגיע בשנות השישים

מהם בתערוכה.

לקיימו ,לבצעו ,לממשו.

מותירות את מושאן ביחידאיותו .כל ציורי ההר סן–ויקטואר

לאובייקט ,אך בתוכו ומתוכו ,ובמקביל לו ,הוא גילה את הצבעים

שהוצגו בתערוכה ≠ והובאו ממוזיאונים שונים ברחבי העולם

המתחרים ,את השכבות המתפקעות ,את חוסר–ההלימה של

המוזיאון ומהחריפים והסמכותיים בחוקרי סזאן ,שגם הרצה

במהרה .דומה שיצירתו של סזאן ,בניגוד לעמדתו של מאייר שפירו,

ומאוספים פרטיים ≠ לא נבדלו זה מזה בתנאי היראותם :היה זה

הכתם לקו המִתאר שאמור היה להכילו במלואו; מתולדות האמנות

וכך ,למרות שאוצר התערוכה דני קוטאן ) ≠ (Coutagneמנהל

78

המימוש התחיל אמנם בבני אדם ,בדיוקנאות ,אבל חרג מכך

ביום העיון שנערך בסוף אפריל באוניברסיטת תל–אביב לציון

כמעט פסחה על האנושי ,לא רק מכיוון שמיעטה להציגו )מלבד

אותו ההר ,מאותו המקום ,באותו הזמן .האתגר של סזאן היה אחר:

למציאות ,ומהמציאות לאמנות .ובציורים משנותיו האחרונות ,על

מאה שנה למותו של סזאן ≠ החליט שלא לאצור אותה על פי

ציורי מאדאם סזאן כמה דיוקנאות ,גם עצמיים ,והמתרחצים

לנסות ,שוב ושוב ,להגשים בציור את המושא ,לא כפי שהוא נקלט

מפתנה של המאה העשרים ,הוא פורץ גם את מלאותו של המושא:

רצף כרונולוגי מוקפד ,המפתח הלוקאלי מאפשר לעקוב אחר

והמתרחצות( ועוד יותר מזה מיעטה להציג חברת בני אדם בכלל

≠ בתנאיו החלקיים ,המסוימים ≠ אלא דווקא כפי שהוא מתקיים

התביעה למלאות גדושה מובילה לגודש שעולה על גדותיו ,מתפזר,

התפתחות מבעו האמנותי של סזאן :החל מציורי בחרות לא

≠ האדם כחלק מסביבה ,אנושית או טבעית )ציורי המתרחצים

בכללותו ,ברציפותו ,במלואו .תביעתו של סזאן למלאות הגדושה,

מיטשטש ,לדינמיקה ציורית שכבר חוצה את המושא ומעכלת

משכנעים ≠ למרות שדווקא בהם סימנה עבודתו את היפתחותה

והמתרחצות הם יוצאי דופן ≠ ועם זאת ,האם אין אלה סדרות

הבלתי נחלקת ,הסגורה על עצמה ,המוכלת בטבע )אל מול תפיסת

אותו לתוכה .תחילה בשולי ציורי העצים והדרכים של סוף שנות

להקשרים פנים–אמנותיים :ציורים שבהם התכתב עם מסורות

של מבנים גיאומטריים הולכים ומתפתחים?( .גם כשצייר אנשים

המציאות הנקלטת ,החלקית ,של האימפרסיוניסטים( איננה יכולה

התשעים ,ובמלוא העוז בציורי הטירה השחורה ,הציור מסיים את

תולדות אמנותיות ,העתיק עבודות של ציירים אחרים ,הטמיע

ביכר להשתקע בהם כבעוד אובייקט ,כתווך שמבעדו ביקש

עוד לקבל את המבט הסובייקטיבי כמולידו של הציור .ומכיוון

הפנייה לגילויו של המושא בהסתרתו.

אד הוק סגנונות שונים; ואז ,הפריצה הגדולה ,במחצית השנייה

להגיע אל "הטבע" )"היי לי תפוח" ,מספרת האגדה שאמר פעם

שהמלאות איננה בת–השגה ,הציור של סזאן לא נשלם לעולם .אבל

כמו בציוריו הלא נשלמים ,גם דרכו לא נחתמה .אם אכן יצר

של שנות השישים ,עם הדיוקנאות העזים ,משולחי הרסן .הדיוקן

למודל( .לא רק זאת ,אלא שציוריו הסתלקו גם מהאנושי שמגולם

כל ציור וציור בסדרה פורש מחדש את האתגר העקרוני שבמעשה

בערוב ימיו דגם עוברי של מופשט ,כיצד היה משכלל אותו? כיצד

של חברו אנתוני ואלאברק ) (Valabrèqueולידו דיוקן אביו של

בעין המביטה במושאיה .קריעתו של סזאן מהאימפרסיוניסטים

הציור .בסדרות של סזאן אין התקדמות והוספה; אין בהן אינספור

היה מתפקד בתור האח הבוגר ,לא רק האב הגדול ,של הקוביסטים,

הצייר :האינטנסיביות של משיחות המכחול ,משיחות גסות ,עבות,

במהלך שנות השישים התרכזה בבחירה שלא לגשת אל אופני

אפשרויות ,אלא רק הכרח מוחמץ אחד.

אמני המופשט הגיאומטרי ,האקספרסיוניסטים? מן התערוכה עולה

מוטלאות ,שמופנות בכל ציור אל חלק מסוים ≠ בדיוקן האחד ,זהו

התפיסה האנושיים כנקודת המוצא של הציור ,אלא להתמקד

אולי ההכרח הזה הוא הטבע )או העולם ,או המציאות( .אבל

דמותו של אמן מבוגר ,יציב ,חרוץ ועיקש ,סגור בעבודתו הנפתחת.

עור ידיו ופניו של החבר המורכב מכתמים מתחרים אל מול בגדיו

באופני ההופעה של העצמים; לא לבחון את הטלי האור אלא את

לא הטבע הראשוני ,הטבע שקיים עוד טרם האמנות ,אלא רק הטבע

מאה שנים מאוחר יותר ,סזאן מסמן אופן זנוח זה מכבר של פעילות

הסטאטיים ,הדקורטיביים כמעט; בדיוקן האחר ,אלה דווקא בדי

נביטת הצבע; להחליף את מה שמוטל על האובייקט במה שנוצר

שמבעד לאמנות .אם המוזיאון הוא ספר ללימוד קרוא וכתוב ,ואילו

אמנותית :לא ייסורי נפש מתרפקים והבלחות רגעיות ,רעשניות עד

הספה והבגדים שרוטטים בעצבנות כנגד הגוף הנח ביגיעה .דומה

מתוכו; לא ללכוד רגע מסוים של התבוננות ,כי אם לבסס משך

הטבע הוא הספר שאותו יש לחקור ,כפרויקט אינסופי של גילוי

מאוד ,של השראה ,אלא עמל מתמשך של יצירה.

שמתנועות המכחול הקצובות והחזרתיות נולד הציור הסזאני ,ודאי

של קיום .כמו רבים מהציירים האימפרסיוניסטים בני תקופתו,

)כלומר ,של קריאה( ,כפי שאמר פעם סזאן )ומציין קוטאן בספרו

כפי שנכתב על ידי רילקה ,מרלו–פונטי ,בלאנשו :הכתמים הנכפלים

גם סזאן יצר סדרות רבות ,אבל התכוונותן שונה בתכלית :בעוד

המצוין עליו מ– ,(1990הרי שאי אפשר לגשת אל הטבע שלא דרך

יוצרים טווח נרחב של צבעוניות במקטעי ציור קטנים; הם ממקדים

שהסדרה האימפרסיוניסטית מתרגמת תפיסה חושית לתאורה

המוזיאון .האמנות לפי סזאן איננה ,כפי שטענו רבים מחוקריו,

את הציור באובייקט שאליו הוא פונה ,אובייקט שהוא קודם כל

וצורה ,כך שהעצם הנראה איננו מופרד מתנאי היראותו השונים

אמצעי שיבה לתום בראשיתי בלתי מופרע ,וסופה להתגבר גם

מושא להתמסרות ולהשתקעות אמנותית; ולכן ,אולי לראשונה,

)שעות שונות ביממה ,זוויות צפייה שונות( ,עד אשר העצם האחד

על עצמה .התפתחות עבודתו של סזאן מבהירה זאת היטב:
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פרד אסטר,
The One and Only
איריס הופמן

באחת התוכניות על ריקוד בטלוויזיה הישראלית" ,לרקוד עם כוכבים"

חוכמתו הגדולה והמהפכנית של אסטר ניכרת במיוחד באופן שבו

או "נולד לרקוד" ,החמיא אחד השופטים בהתרגשות ידענית לזוג רקדנים

השתמש במדיום הקולנועי כדי להציג את הריקוד בדרך חדשה ולא מוכרת

באומרו שהם מזכירים לו את הצמד ג'ינג'ר רוג'רס וג'ין קלי .אף אחד

לצופי הקולנוע באותה העת .הוא הציב את עין המצלמה במרכז המסך,

מהשופטים האחרים לא העיר לו שצמד הרקדנים האגדי הוא פרד אסטר

בדיוק בנקודת מבטו של הצופה היושב באולם ,מבלי לשנות בפתאומיות

וג'ינג'ר רוג'רס )ובסדר הזה( .שתיקתם של "מומחי הריקוד" בצוות המריצה

את נקודת המבט על ידי צילום ממרחק ב"לונג–שוט" .הוא לא נזקק לטריקים

אותי לכתוב על פרד אסטר ≠ שהיה ,נשאר וכנראה יהיה עוד שנים ארוכות

בעריכה ולא חתך ,קיצץ או צמצם את גופו של הרקדן .הוא הראה את

הרקדן הנפלא ביותר שהכירו אוהבי המחול וסרטי המיוזיקל בעולם .אולי

הרקדן והרקדנית בשלמותם ,מכף רגל עד קודקוד ≠ מתחילת הריקוד,

הוא לא היה הרקדן הכי גברי או הכי נאה וסקסי ,כמו למשל ג'ין קלי ,אבל

כשהמצלמה עוקבת אחריהם ממרחק קבוע ,ועד סופו ,כשהיא מאפשרת

בטוהר תנועתו ובביטחונו המקצועי כאמן שינה והמציא מחדש את תחום

לצופה להשהות את מבטו ולשמר את רגעיו האחרונים של הריקוד .נקודת

ריקוד הטאפ–דאנס באמריקה ,בשנים שהגזענות הגבילה את קידומם של

המבט הזו יצרה מרחב התבוננות על עולם שלם של יחסים ,שמתנהלים

האמנים השחורים.

בקלילות כובשת וזורמת בתוך גבולות של אחריות ,דקדקנות וחופש שנברא

יותר מהשאיפה לפענח את אישיותו מתוך פרטי חייו של אסטר ≠
מצאתי רק שתי ביוגרפיות )די רכילותיות( שנכתבו עליו ,אחת מהן כתב

בריקוד.
עם ג'ינג'ר רוג'רס ,בת זוגו הנהדרת מכולן ,ברא אסטר אטמוספרה

בעצמו ≠ הוא זוהר אלינו מכישרונותיו כאמן ,זמר ושחקן ,ובעיקר כרקדן

שהכילה סבך רומנטי ,אקסטטי ,עליז ומיואש של צעדי ריקוד שמגנטו

שיכול בקלילות מכניעה ,בהופעתו ובתנועתו החסכנית ,האלגנטית

אליהם את הקהל והעלימו את כל פגמיו ,הגלויים והנסתרים ,של המיוזיקל.

והאצילית ,לשנות את חייהם של אנשים.
אסטר היה אובססיבי לשלמות .הוא שנא טעויות ,קלישאות ,חזרה על

הזוהר של המיוזיקל האמריקאי על במות ברודווי וגם בהוליווד נבע בדרך
כלל מהשירים והריקודים ולא מהעלילה .כשהריקוד והשיר היו מופיעים,

תנועות ,רישול וחוסר מוזיקליות .הריקוד שלו לא היה "שק מלא הפתעות",

המשחק נעלם .אסטר היה ער לנתק הזה ולכן השתמש בשפה כוריאוגרפית

אלא טקסטורה תנועתית אוורירית ללא צעדים מיותרים ,הנבנית מעל

מעודנת וזהירה בשירים ובריקודים ,כך שישתלבו בזרימה טבעית אל ומתוך

המוזיקה וכנגדה ,בצעדים פשוטים וזורמים ובחלוקה ריתמית של קצב.

העלילה בדרך שלא תשבש אלא תקדם אותה ותעצים את החוויה תוך

כשאסטר רקד ,הוא נראה כמו דמות מסרט מצויר :שרוך מרקד ,כמו ראשו

הענקת אמינות פסיכולוגית לאירועים ≠ למשל ,בדואט ""Night and Day

של תו שחור שעולה ומדלג בין שורות הפרטיטורה והופך את טיפות הדיו

מתוך הסרט  The G ay D ivorceמ– ,1934או בדואט "I'll be Hard to

השחורות למציאות של צלילים ועלילה.

 "Handleמתוך הסרט  Rober taמ–.1935

למרות פניו המשונות ,שנראו ,אמרה אישה אחת ,כמו "אגס הפוך

כרקדנית ,בכל פעם שאני רואה את אסטר רוקד ≠ במיוחד עם ג'ינג'ר

עם אוזניים אדומות" ,היתה לאסטר היכולת לספר סיפורים על אהבות

רוג'רס ,כמו למשל בסרט  Top Hatמ– 1935לצלילי השיר "Cheek to

שמסתבכות אך סופן תמיד טוב ולהעביר רגשות מתוך גופו דק האיברים

 ,"Cheekוב– 30סרטיו האחרים ,ביניהםThe Way You L ook Tonig ht, :

בשילוב הבעת פניו המשכנעת .הוא שייט על הבמה עם בת זוגו הנערצת

Sw ing Time, Top Hat, Follow The Fleet, Shall We D ance,

כאילו היו השניים נוצות פורחות ברוח ,דבורים מרקדות ,אוהבים מלאי

 ≠ Fly ing D ow n To Rioאני חיה מחדש את השמחה הסוחפת של

תשוקה ,מוקסמים ומושלמים.

התבוננות במשהו מושלם .תחושה שמה שאסטר מחולל לנגד עינינו בכל
רגע נתון הוא הדבר היחיד ,הכי טבעי ונכון שיכול להתקיים.

פרד אסטר עם ג'ינג'ר רוג'רס ,בסרט ה ג ר ו ש ה ה ע ל י ז ה 1934 ,
Fred Astaire with Ginger Rogers in "The Continental", in the movie The G ay
D ivorcee, 1934

איריס הופמן היא מסטרנטית לספרות באוניברסיטת בן–גוריון .רקדה בעבר עם
להקות בת–שבע ,בת–דור ,להקת המחול הקיבוצית ,מרס קנינגהאם בניו–יורק,
אסקרדון באוסטרליה ,נדרלנדס–דנס–תיאטר בהולנד.
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