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אורי דסאו _ ישראל במוזיאון טבת נחום של תערוכתו ָּדָבר", "ָּדָבר על סופי _ לא

"מבעד בציטוט: תחל שפירא), ישראל (אוצרת: שרית במוזיאון נחום טבת החשובה של התערוכה דבר", "דבר סקירת
כתב המשפט את לוגית". מערכת כל של המוחלטת השרירותיות בדבר ההכרה מצויה השפה משחקי של לריבוי

אולם הדברים יפים השמונים, בשנות של טבת המרכזית העבודות ציור", סדרת "שיעורי על מייקל ניומן, במאמר
≠ עבודה  (1976) ( אן סז ) ג מקטלו דף של מחודש בביצוע מתחילה שלה אחד שבקצה דבר", ל"דבר ביחס גם

שכוסה דיקט היא ג מקטלו דף של הסימן. בשרירותיות דיוק, או ביתר הייצוג, של בשרירותיות שעניינה
ציורים של הרפרודוקציות מספר פי על "שמספרם שוקלל למלבנים שווים, ידני ברישום וחולק מבריק לבן בצבע

דיוקנאות)".1  (נאמר, דימוי דומה החולקים ציורים בו מקטלג עמוד שכל [...] סזאן של פול מקטלוג בדף זהי–ממדים
(73x92 (למשל מידות זהות בעלי ציורים שייצגו הרפרודוקציות מספר של מנייה הוא העבודה הראשון של השלב

את שמחלקים המלבנים מספר את קובעת הזו הרפרודוקציות כמות סזאן; של מסוים אחד בקטלוג אחד בעמוד
שייצגו מהציורים אחד כל הדיקט תואמות את מידות אחד ממלבני המידות של כל תהליך, של בסופו הדיקט;
אותו של הצילום הקטן את לראות ובלי שמה את לדעת בלי זאת עבודה להבין אפשרות הרפרודוקציות. אין

את "עושה" השם מתקיימת. אינה משמעות, חסרת העבודה והצילום, השם בלי לצידה. שתלוי מקטלוג, עמוד
אותה, מתפרׁשת כעמדה שניתן לאפיין העבודה בשמה של לחיים. ה"תלות" אותה מעורר אותה, מפעיל העבודה,

,armature אין פנימי, מבנה אין לעבודה המשמעות. של לחיצוניותה הנוגעת כהכרזה קראוס, רוזלינד בעקבות
טבת נתון. ברגע העבודה של השטח פני על שמוצגות חוזיות, קונבנציונליות, חיצוניות, לקביעות היענות רק

את מספר מייצג המלבנים הייצוג: מספר של בשרירותיותו הלב תשומת שממקד את מהלך ג מקטלו מדגים בדף
של יותר או פחות קונבנציונלית טבת מצטרף לשורה של החליט. המקרה הפרטי הוא שכך מפני רק הרפרודוקציות
את מייצגים ובכלל זה בעולם נוספים דברים מייצגים שבעצמם ציורים, מייצגות הרי הרפרודוקציות (כי הצבעות
המיון את שיטת מיישם טבת שבו היסודי האופן הנוכחי). למצבם שהביאה הפעולה על כלומר מצביעים עצמם,

שאינה  ≠ מוסכמה שרירותית אינדיקציה בין לאינדקס, סימן בין היחס על לחשוב מאפשר שהתווה המופרכת
קיומית".2  עובדתית, תסמוכת "באמצעות שלה באובייקט הקשורה לאינדיקציה ≠ שלה באובייקט בהכרח קשורה

אינדקס. וגם (ריק) גם סימן הוא של טבת הלבן הדיקט זה, בהקשר
סימנתי את זו ("בעבודה טרום–עבודה גם וקדימה: העבודה היא אחורה תנועה הזו בעבודה טבת מייצר
העבודה של אפשרית קריאה מציע ידי כך ועל שפירא, עם בשיחה הוא אומר עליו", צייר שסזאן לפני המצע

שהוא ציור אובר–פיינטינג, של מיוחד, מושגי, (סוג העבודה–שאחרי והיא גם פורמט"), של ב"טיפולוגיה כעיסוק
הומוגניות בין בייחודיות מערבת ג מקטלו דף  ק של ראושנברג).  מחו נג י נ לדה–קו הישראלית הגרסה מחיקה,

ביחס התאבכות. דבר בדבר, הימהלות מוחלטת, של התערות של ספיגה מלאה, מגוללת מהלך היא והיברידיות.
את בו–בזמן המשקף המבריק, כאובר–פיינטינג), הלבן וגם כטרום–עבודה העבודה (גם של הקריאה אפשרויות לשתי

התרחשויות. בקטלוג של מנעד בתור המשתנות משמעויותיו את מקבל יופיע, לא שכבר ומה הופיע שעוד לא מה
כטרום הן הקריאה, אפשרויות לשתי ביחס ג מקטלו דף את מגדירה שפירא גורדון, מיכאל שעיצב התערוכה,
של בייצוגם–שעתוקם הקשור המכניסטי "תרגום הסדר כהופעה מחודשת: והן הופעה, תנאי של הופעה הופעה,
המבוצע גריד למבנה הציורים) של בדבר ממדיהם המידע ועל דימויים דומים על (החזרה הדפוס במדיום נתונים

לבין הגריד האמנות קטלוג של והקונוונציות הדפוס דפוסי בין היחס על מחשבה מעורר ידנית, בפעולת רישום
הדגשת תוך ולרוחב, לאורך ופעמו, נעו מכחולו שמשיכות סזאן, של הגריד גם בזיכרון עולה מכאן הציור; של

לפי שפירא, "את מנכיח, לאחר אחד מסדר התרגום הכמו–אוטונומית". והתבדלותו הציור בד קווי המסגרת של
את והכינו סזאן של סיפורו את שלימדו החזותי, הידע של בתמסורת המקופלים והשכפול הִקטלּוג הארגון, דפוסי
ואפילו המינימליזם את דושאן, את הקוביזם, את שאפשרה עקרונית דרך כפריצת המודרניזם, כמבשר היקלטותו

המושגית". האמנות את

כ"א ס"מ 13x19 19 אוx13 ,(2006 (הדפסה מחודשת: צילומי שחור–לבן ,1978 , ו די בסטו אלמנטים עשרה של רים דו סי  22 :Studio  Studies מתוך טבת, נחום
,(Nahum Tevet, From Studio  Studies :  22 Arrangements  of  Ten Elements  in  the  Studio, 1978, Black & white photographs (re-printing: 2006 

19x13 or 13x19 cm each
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נטיות מגלה אינו ג מקטלו דף  ק,  מחו ג נ י נ דה–קו כמו שלא
מנגד, אמנות–ניכוס. עניין של כאן אין שמדובר בסזאן). אף (על אדיפליות
ממנה משתמע המכחיד. הִקטלּוג מן הטהורה, ההרסנות מן זו בעבודה יש
התרוששות מנכסים, על תרבות רחוקה שאבדה, על סיפור אפוקליפטי גם

האסטרטגיה לה הולכת ומתבהרת כל זה, רקע היעלמות. על על אובדן, על
להתבחנות ניסיון ,undoing ושל עשייה של מגמה טבת: של הפנים כפולת
שלו והספגה כאובייקט הציור של מעמדו תיקוף הבדלים, לביטול ושאיפה

אל ומשיכה סימן של היווצרותו הליך אחר התחקות נידף, כעלה הקיר לתוך
דות, חי י שתי של דור סי בעבודה ניכרים גם אלה מאפיינים הנון–אימג'.

גם הידועה ת, דו חי י שתי ר של דו סי התערוכה.  סוף לקראת המוצגת
לבן שנצבעו דיקט ממשטחי מורכבת המיטות", "עבודת רשמי הלא בשם
העץ רגלי על הדיקט את השכיב טבת שבו הרגע עץ. רגלי על והושכבו

הרגע גם הוא נצבע) הוא שבה בתנוחה יישאר שהוא החליט לחילופין, (או
הופעת ("מיטה", "ספסל"). כסימן מופיע העץ רגלי המונח על הדיקט שבו
הממשי המישור פני על הפועמת ההיעדרות את מדגישה כסימן המיטה

ריק בציור העובדה שמדובר מתוקף היעדרות שמתעצמת המיטה, של
המסובך המפגש לנון–אימג'. סימן/דימוי בין במפגש עליו, מצויר אינו שדבר

משהו של הופעה בין לנון–אימג', סימן בין טבת של העבודה שמזמנת
מהאלמנטים אחדים כאשר חווים גם הופעתו, מתחולל תנאי של להופעה

ריקים. כנים בתור שלו הפיסוליות ההתקהלויות את שמאכלסים הקובייתיים
אבל האמריקאי, המינימליזם עם המזוהה תימה הוא הריק הכן כידוע,

שלו אינה התייחסות בעבודה הריקות משלו. מטעים אותה בהדגש טבת
מודעות שונים, אלא במשטרי–אובייקט האמנותי של התחום להיטמעות

טבת של שהעבודה מבינים כאשר מתחדדת המודעת העזיבות לעזיבותו.
לזה שקוראת כמו טבת, של המינימליזם–לא–מינימליזם .site-specific אינה
יושבות אינן העבודות ההופעה/תצוגה. אתר של לצו מציית אינו שפירא,

במובן בתוכו. הצופה של התנועה ואת החלל את שמודד ברור גריד על
בהן יש מיטלטלין. של הן הקבצים של טבת הפיסוליות ההתקהלויות זה,
התקיים שמעולם לא סיפור הן מספרות ואמיתית. אנקדוטליות מפוברקת

למקום, ממקום ממשית טלטלה על ופירוקים, הקמות על שהתקיים וסיפור
מהאלמנטים משקלו אחד כל והלאה. ומכאן הלום עד מתצוגה לתצוגה,

של התקהלות הן נידפים. העבודות דקים, קליפתיים, שלו השטח ופני קל
למקום הציות חוסר הפרחה. לקראת כמו שנאספה קלילות של משקל, חוסר

חנייה אלא חלל על השתלטות כאן אין העבודה. של הנוודות על מעיד
טבת). של לעבודה ביחס "מחנה" של בדימוי להשתמש מרבה (ושפירא בתוכו

לו. הצפויה ההתרוקנות הוא החלל של המילוי
המערכים התערוכה. מסלול כל לאורך חוזרת הריקות–מלאות טקטיקת

פורשים מלאה במבט אחד, לקליטה ניתנים של טבת, שאינם הפיסוליים
בזבוז, כלכלה של ידי על המונחית סטריליזציה עבר חזותי שכאילו מרחב

רדוקטיביות בריקון, התמלאות היא התערוכה ִהתרבות. של עודפות, של
"תלישות" קוטב של בעבודות מאתרת שפירא של ווליום. הקריאה בפול

התנועה מינימליזם). קונסטרוקטיביזם, (באוהאוס, הקשרים ריבוי של וקוטב
הנגזר פסיכולוגי, יסוד העבודות מתוך מחלצת הקטבים בין הפנימית
על–ידה שמזוהה למה ביחס נוקטת שהעבודה הפריפריאלי מהמרחק

משחררת מעידים שהעבודה הרבים האזכורים כך, אם כמסורות מחייבות.
המודרניסטי. המרחק שלה מהקאנון על תלישותה, על

תלת–ממדיים צפוף של גופים מאגר הם הפיסוליים של טבת המערכים
התקהלות של בסצנריו שיקוף, הכפלה ועיוות, ביחסי הנתונים נבדלים

ניתנים אינם אלה שמערכים העובדה והתפצלות. הִתוספות והתפלגות,
מהם שוללת לצילום, ניתנים גם אינם ומכאן אחד, במבט מלאה לקליטה

רעיון/תוכנית בין שקוף ליחס המינימליסטית לשאיפה בניגוד סופיותם. את
בתעיות. בהסתרות, קשורה טבת ופלאווין), העבודה של לוויט (ג'אד, לביצוע

ממפים חלקם קונסטרוקציות, חלקם כך: מתחלקים בעבודות האלמנטים
מילון מתוך יסוד, חלקם מבני חלקם משמשים להסתרה, חלקם שטח,

הקפסולה, הספר, צורות המגנט, (למשל, טבת הפרטי של והדימויים הצורות
לכמה הגדרות. עונים האלמנטים מרבית הסיגריה, הסירה/סוליה/משקולת).
מיטות, כיסאות, שולחנות, רהיטים (ספסלים, דימויי מאזכר מהם ניכר אחוז

אחת לאחרת הופעה מצורת שנעים ארגזים), שידות, מדפים, ארונות,
לאחר אחד פורמלי וממעמד בקנה–מידה), שינויים כרומטיים, (שינויים
האלמנטים של הצבתם המשותפת ציטוט, מיניאטורה). סקיצה, (מודל,

סבך ערימה, מבוך, למונחים כגון בקרבה לחשוב עליו מצב שניתן מייצרת
אך לשכפול עצמי, מנגנון או פסל אורבני, מודל גיאומטרי, קונסטרוקציה,

כולם. של בהצטלבות אלא מהם אחד באף מדובר שלא התעקשות תוך
הצו אחד מצד משמעי : חד הוא אינו אלה גם מערכים המארגן של העיקרון

בשמה שמצוין מוביל לדבר (היבט דבר אחד אחרי השני", "דבר של הג'אדי
צו של ומצד שני שבירה דבר, התערוכה), דבר מעל/מתחת/בתוך/לצד של

סופי. יחסי, סדר באמצעות קומפוזיציה, באמצעות זה
המארגן הדפוס מהו לתהות מתחילה שהדעת "ברגע שפירא, כדברי

.(24 (עמ' נתון" מובנה סדר לשום לשייכו ביכולתה אין במקום, הדברים את
של סתום, של מבוי היא של טבת מתוך עבודתו המרכזית שעולה החוויה

≠1995) כותרת וללא מצלמה עם איש כמו עבודות בשולי מוצא. אין
אנכית  הניצבים ≠ דיקטים "קירות" מכנה ששפירא מה ממוקמים (1996

של ההתקהלות לתוך העין את שמכניסה משוכה מקפצה, כמעין ומשמשים
בו–בזמן נקודת הם אלה הגוף מבחוץ. קירות את מותירה עבודה, בעודה

של אזורי הִספיות מדגימים את הם הצופה. החסימה של התצפית ונקודת
שהן מלבות. ההזנקה–חסימה דיאלקטיקת את העבודות, הפעילות של
ה–90 ואילך,  שנות מאמצע בעבודות הללו, החסימה "בנקודות ציטוט:
≠ ותאי צינוק כוכים חדרים, לכלל המתכנסים קירות  מונחים לא–פעם

ס"מ 605x350x165 וברזל, עץ ,1982 ,3b נרקיס טבת, נחום
Nahum Tevet, Narci ssus  3b, 1982, wood and iron, 605x350x165 cm

סופי לא

תחנות ליחיד, של אתנחתא מקומות לראות בהם המזמינים חללים
שולי .(26 (עמ' התייחדות" קונטמפלציה, עצמית, התכנסות להשתהות,

אך מציצני למבט הופך כך שעקב הצופה, של גופו את חוסמים העבודה
התשוקה, אובייקט מתלכדת עם שאינה פוקוס, מציצנות ונטול תזזיתי

את הצופה לתוך מזמנים האלמנטים בין המרווחים שאינה יודעת מהו.
העבודות מגלמות להיכנס. מורשה הוא שאין מסתבר במהרה העבודה, אך
פיזי, מחיכוך על הימנעות מתעקשות הן לחדור לתוכן. האפשרות חוסר את

לצופה אומרות כאילו העבודות מגדלנה, למריה ישו כמו סטריליות. על
האמנות, עולה על בתולדות המפורסמות אחת הזו, הסצינה "אל תיגע בי".
בניגוד ם. אחדי לדברים הצפייה, ובמיוחד ביחס מהלך כל לאורך הדעת

ורכיביה ברור גריד יושבת על ם  אחדי ם  דברי בתערוכה,  העבודות לשאר

ולכאורה העבודה בתוך לשוטט יכול הצופה החלל. פינות עד מתפרשים
של העבודה, הברור הגריד התערוכה. לאורך שנאגר המגע את חוסר לפרוק

של כמודל עליה לחשוב מאפשרים אותה, שמאכלסים המלבניים המבנים
שהנגישות דברים של כתצוגה כלומר מצבות, של כתצוגה קברות, בית

 ≠ נגישות שאינן אחרות, נוכחויות על רומזות אותם לפקוד והיכולת  שלהם
אילו או: המוחלטת, ההינתנות מסתירה מה השאלה, את מחדש ומציגות

דה–מיסטיפיקציה. באמצעות נוצרות מיסטיפיקציות

ישראל,  מוזיאון , דבר דבר קט' אפוקריפי", בתוך "מודרניזם שפירא, שרית  1
.33 עמ' ,207 ירושלים,

קה,  טי ו סמי בתוך שמיעתיים", וסימנים חזותיים "סימנים יאקובסון, רומאן  2
איתמר אבן–זהר וגדעון עורכים: ם, מאמרי מבחר  פואטיקה ת,  ו בלשנ

.95 עמ' ,1986 תל–אביב, המאוחד, והקיבוץ פורטר מכון טורי,

10 באפריל ≠ 18 ביוני 2007 שפירא, שרית אוצרת: ירושלים, ישראל, מוזיאון דבר", "דבר
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ס"מ 199x675x860 ומראות, עץ, על תעשייתי צבע ,1992≠94 מצלמה, עם איש טבת, נחום
Nahum Tevet, M a n  w i t h  C a m e r a , 1992-94, industrial paint on wood, and mirrors, 199x675x860 cm

ס"מ 211x640x997 ומראות, עץ, על תעשייתי צבע ,1995≠96 כותרת, ללא טבת, נחום
Nahum Tevet, Untit led , 1995-96, industrial paint on wood, and mirrors, 211x640x997 cm

סופי טבתלא נחום
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ס"מ 162x830x1670 ומראות, עץ, על תעשייתי צבע ,2006 ם, אחדי דברים ומשמאל: נחום טבת,  מימין
Right and left: Nahum Tevet, Several Things , 2006, industrial paint on wood, and mirrors, 162x830x1670 cm

סופי טבתלא נחום
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Second Life, First Love
ברגשטיין יעל _ סגל למירי שאלות ,BRB הסרט על

רק  ש–SL הוא שהוא חושב מישהו אומר בקומוניקציה. באיזשהו שלב
שבחרתי (השם ומוזה שלנו, מטילים את הצל אנחנו שעליו נוסף מרקע
לא מאפשרת ייצוגי כאן הגרפיקה לו שבאופן מוזר ב–SL) עונה לעצמי

את מעריכה שהיא אומרת אחרת מישהי מראה. והשתקפויות צל
יותר מהר לצלול לנו שגורם ,SL–ב הקיום של הלא–בשר–ודם האופי

ממשיכה האישה להתגלגל, ממשיכה השיחה עצמנו. של המהות אל
ממשיכים והפילוסופים (Real Life) RL SL וגם קצת על על להתלונן
חווית את "תגידי, אותה: פונה ושואל מישהו שלב, באיזשהו לדבר.

להיפרד צריכה "הייתי אומרת, היא "כן", ?“RL–ב אמיתי אובדן
להפריע לזה ניתן לא בחיי. אבל בואו מסוימות מאנשים ומוודאויות
בכל ונמצא עצום "האובדן הוא אומר: הפילוסופים לשיחה". ואחד

יכולים אנחנו אולי אבל עכשיו לפה, עוקב אחרינו אפילו הוא מקום,
עוד לא". או אולי חדשים. עצמנו באופנים לשקם את

ההתכנסות מקום המסך את על כבר רואים בסרט הזה בשלב
בין שנע מסע מתחיל ומכאן בלילה, מדורה יד על הפילוסופים, של
חיפוש דרך שנקלענו אליהם במקרה מקומות ,SL–ב שונים מקומות

Love הגענו של חיפוש בעקבות המשחק. למשל, של החיפוש במנוע
פגשה (SL–ב ROGA) איריס שם ≠ ואורגיות פומבי סקס של לאתר

המקומות בין עובר צילמתי אותם. הסרט ואני איתו, מישהו והזדיינה
שבניתי גם לגלריה של הפילוסופים ומגיע מקום המפגש לבין האלו

במקביל. מתנהלות שיחות המקומות האלה בכל .SL–ב

העניין  את כללי, באופן שלך בעבודות המדיום את מבינה את איך י.ב. 
בדימויים? שלך

;projection הקרנה, הוא בו פועלות שלי המדיום שהעבודות מ.ס.
פיזי. לא שהוא המוטל, הדימוי אלא המדיום, הוא הווידיאו לא

קונוס לעין: בדומה בנוי הווידיאו) או הקולנוע (מקרן הפרוג'קטור
התנועה כיוון אבל אוקלידס, אצל כמו עדשה, שבמרכזו כפול אופטי
וייצר מבחוץ פנימה שבעין; במקום שהאור יגיע הפוך מזה האור של

והדימוי מגיע מבפנים הוא בחוץ, של האובייקטים רטינלי דימוי
נפשית בהשלכה גם קורה הזה הכיוון היפוך בחוץ. שיש מה על מוטל

שונאת אותו". אותי" במקום "אני "הוא שונא :(projection היא (גם
סוליפסיסטית בתפיסה כמו לעוור, יכולה ההשלכה פוטנציאלית,

מייצרת היא העצמי, אבל של השלכה הוא שנמצא בחוץ מה כל שבה
זה מכה"). כשאת מקבלת לך שכואב יודעת הזדהות ("אני מנגנון גם

הקולנוע  מסך אל ≠ מהמקרן הפנטזיה את שמכונן המנגנון בעיני
בתוכנו.  חיים דימויים שבו האופן ≠ ואת התשוקה מבנה אל ומהמסך

קודמות שלך  של דימוי, בניגוד לעבודות ישירה הוא הקרנה  B R B  .י.ב
פיזיים  תנאים ממנו תבעו או הצופה על שכפו עבודות השאר, ≠ בין

סגל מירי

דקות 30 ,2007 ,BRB הווידיאו  מתוך סגל, מירי
Miri Segal, from the video BRB, 2007, 30 min

שהוצגה בתערוכה ,B R B של העבודה  נתחיל בתיאור קצר  י.ב. 
דביר.  בגלריה שלך האחרונה

ליבשת איריס דומאני עם מסע שערכתי תיעוד הוא  B R B הסרט  מ.ס.
הסרט מתעסק בשאלות .(SL) השניים" ”החיים ≠  Second Life של 

עולם  דימויים. SL הוא של ולטבע לחיים שנוגעות פילוסופיות
מתרבות שהושפעו אחד מתוך מספר עולמות באינטרנט, וירטואלי

ניל של  Snow Crash מהספר  ספציפי ובאופן הסייברפאנק,
המשתתפים שבו מוגדרת, מטרה ללא משחק מעין זה .(1992) סטפנסון

מסתובבים הם גוף וירטואלי שאיתו לעצמם מעצבים (Residents)
קשרים, מפתחים אחרים, משתתפים עם מדברים הווירטואלי, במרחב

וירטואלי קונים רכוש או אובייקטים בעולם, מייצרים מטיילים
 SL–ב והאובייקטים החללים שונים. כמעט כל בשירותים ומשתמשים

משותפת. יצירה בעצם זאת השחקנים; ידי על נבנים
(30 דקות),  המוקרן הסרט את כללה דביר בגלריה התערוכה

עצמי פורטרט של סטילס וצילום ,SL–ב שהקמתי וירטואלית גלריה
באמצעות דביר לגלריה מהאינטרנט שודרה הגלריה של תמונה .SL–ב
התקיימה התערוכה של והפתיחה המשחק, בתוך מתוכנתת מצלמה

יכלו בדביר בתערוכה שהמבקרים כך סימולטנית, הגלריות בשתי
בגלריה המבקרים של (Avatars) האווטארים או הדמויות על להציץ

דומה שנראה ,(be-right-back) B R B בתערוכה, שהוקרן ב–SL. הסרט
(המצלמה במצלמה וירטואלית המשחק צולם בתוך אנימציה, לסרט

למחשב) חיצונית תוכנה ידי על ומוקלטת המשחק בתוך נמצאת
את ב–SL. עיצבנו שלנו מהמסע ואירועים שיחות קטעי פרקים, ותיעד

עם מהזמן גם הופעתי בחלק אני שלנו. פי המראה על דמותנו בסרט
תחפושת עם פעם אחת הופיעה ואיריס גוגל, השאלה של סימן פני

אסתר.  מלכת של
של מפגש במקום על רקע מסך שחור, בשיחה, מתחיל הסרט

הבעיות הספציפיות את להביא שמנסה בחורה שם פילוסופים. יש
ונוצר כללית בצורה שעולה דבר כל מנתחים והפילוסופים שלה,

האחרון בזמן קרה "מה אותה: שואלת אחרת בחורה בהתחלה מתח.
לי שנמאס היא "האמת עונה: עצבנית"? והיא כך כל להיות לך שגרם

"האם אומר/שואל: הפילוסופים הזה". אחד המקום של מהמזויפות
מרחב, כך של לסוג כזה מוטל והאני עצמו, חוזר על ככל שהדימוי
כדי לשם לו שהגיעה עונה האישה חי"? נעשה פחות שלו הייצוג
על שיחה ומתחילה בחיים האמיתיים, לה שחסרים דברים לחפש
ההבדלים  ועל האמיתיים, ב–SL ובחיים המסכה הגוף, על דימוי
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לשבת. לנוע או מסוימים: לעמוד,
את  מוקרן, כדימוי הדימוי את פיזית להנכיח רציתי קודמות בעבודות מ.ס. 
נת בעו דומם בחי  עבודות (למשל ההיטל. בכמה הקליטה של תנאי

 unun -  too בעבודה  או מ–2001,  e .g ב–. מ–2003, ים נ המלפפו
המישוש חוש בין סינסתזיה ליצור מ–2000) ניסיתי  easy  to  ease
שמוקרן  בפעם הראשונה סרט B עשיתי R B הראייה. בסרט לחוש

בהתחלה. מזה וקצת נרתעתי קיר, על ישירות
שנות  בתחילת הופיע שהוא ≠ כמו הווידיאו של היסוד הנחת

פיסול למשל,  של קלאסית לתפיסה ≠ היתה, שבניגוד השבעים
מעמיד והוא גוף יש לצופה במרחב, ניטרלית עין הוא הצופה שבה

וכו'. עבודות רחוק בחלל התצוגה: קרוב, לדימוי עצמו ביחס את
בחלל, שלהן בעצם ההצבה להגביר, הראשונות התכוונו הווידיאו

בהכרח והתקשרו הביכו אותו גופו; הן הצופה אל של המודעות את
לפוליטי.

לגוף. ביחס הפוך משהו קורה משונה, קצת בצורה שלי, בעבודות
צופה ≠ למשל, הצופה (2005) ת פו הי השעות כיכר בעבודה

הקירות על וידיאו שמוטלת הקרנת מול כיסא מסתובב, על יושב יחיד
על מוותר ≠ הצופה של על גוף הכיסא, ליד ראשו שמוצב ממקרן

חוויה היא בכיסא התנועה שלי. העיניים דרך מסתכל ובתמורה הגוף
לא שהוא שהדימוי מוקרן, לעובדה מאוד הצופה מודע שבה פיזית

קירות פני על חולף שהוא מאחר החדר, של מהארכיטקטורה חלק
המרחב  תוך למשל ≠ אל כיכר ≠ של בהטלה העבודה עוסקת החדר.
שמופיעות קלנדיה, במחסום הכיכר או היפות השעות כיכר הציבורי;
רעיון על של ככפייה אורגני, לא באופן צמחו בעבודה. שתי הכיכרות
מתוך שמצולם סוס, רוכב על איש בדימוי של נגמר המרחב. הווידיאו

מתפוצצת, והיא בשמש יורה רגעים הוא כמה אחרי נוסעת. מכונית
במקום. נעצר מיד והכיסא נפסקת מתפוצצת ההקרנה שהשמש ואחרי

ואל הכיסא המקרן אל מהדימוי לכאורה עוברת הירייה בשמש
בגלריה.

אולטימטיבי של מרחב הוא מבחינתי  Second Life המשחק 
מיותרת. לי נראתה פיסוליים אלמנטים של הוספה ולכן ,projection

שלך בעולם  מהנוכחות הפיזית דבר איתך שום לא מביאה ל–SL את
הוא מרחב  המשחק ריח ≠ ובכל זאת, לא פיזי, מראה לא קול, ≠ לא

מישהו ליד שם לשתוק למשל אפשר לגוף: ייצוג יש שבו ויזואלי
ב–SL הוא  השיטוט לצ'אט. בניגוד משמעות, בעלת תהיה והשתיקה
דקויות אין מישהו עם מדברת כשאני קולקטיבי: בתת–מודע שיטוט
משפט לאירוני, ולהפוך גבה להרים אפשרות אין או הבעה, קול של

מחליטה אני ;(projection) לנאמר מוגברת פרשנות נוצרת ולכן
מכרגיל אותי פחות מגבילה והמציאות שנאמר, את מה להבין איך
והתת–מודע שלי). מצב הרוח את אני מביאה הזו (כמובן שלהבנה
שגם מופיע מכני תקתוק מדבר–מקליד, נשמע במשחק, כשמישהו

יש תחושה ואז בעיניים, נקרא הדיבור המסך. על כדימוי (כתוביות)

Second Lifeסגל מירי

דקות 30 ,2007 ,BRB הווידיאו  מתוך סגל, מירי
Miri Segal, from the video BRB, 2007, 30 min

יש יותר פתיחות לכן אולי בראש. שהשיחות האלו מתנהלות אצלי
≠ גם רעיונות לא  על רעיונות שחושבים כמו על הנאמר לחשוב

הן אפשרויות, שתי יש התלבטות; אם שבחלום אין פרויד טען טובים.
לקונפליקט אחרת צורה כאן יש דומה, אחרי זו. בצורה זו מופיעות

יותר שהתת–מודע ומאחר מהירות, יותר הרבה השיחות לוויכוח. או
≠ תחושת  האלו הרגשות שהשיחות של גם הגברה נוצרת פעיל

הדימוי  צמח שמהם הקלאסיים האלמנטים ≠ מעוררות. החיות שבהן
נמצאים לא והצל, בראי ההשתקפות התת–מודע, עם מזוהים ושהכי

מראה דימויי אין תוך התת–מודע. תחושה של יש זמנית, בו אבל שם,
באמת אנחנו כלומר ורק זוהר, ריצוד יש רק במים, השתקפויות ואין

דוחף זה דווקא אבל פנימיים, צללים בלי עולם ;second degree–ב
פנימה. אותך

שבניתי בתוך הווירטואלית בגלריה גם הופיע עניין ההשתקפות
במישור הופיעה וכך ראי, היא השתקפה דרך דביר המשחק. בגלריה

הגלריה הווירטואלית הגלריה הפיזית. של מאחורי הקיר מדומה
את האובייקטים מראָה כתמונת שמשכפל כמבנה כפול, נבנתה

אמר עירד קמחי שלי, בשיחה על העבודה את האווטארים. לא אבל
דימוי לדימוי.  אין כי במראה משתקפים שערפדים לא

למראה  בעבודה? של הדמויות על המראה להגיד יכולה את מה י.ב. 
מבהיק. סינטטי אופי יש  B R B–ב הדמויות

המצרף.  כור הבא, אל העולם אל ירידה של בסרט היא האווירה מ.ס. 
שני ומצד רפאים, רוחות של תחושה אחד מצד מקרינות הדמויות

הגוף והפתיינות של סקס, סצנות שתי יש בעבודה בהן מגרה. משהו
זוהר, לנצח, צעיר אידיאלי, הגוף אחד מצד מתעתעת: בה הווירטואלי
זה מעין מוות עליו. חלים לא הזמן שחוקי מת, גוף זה נצחי, ומצד שני

החיים. מוות שמצביע על מרצד,
 Second Life–ב שבניתי הווירטואלית בגלריה התערוכה

בשום  באוויר, 300 מטר היא נבנתה .“No Matter, What?" נקראה:
 ≠ הפילוסופים מפגש את (מכיוון שונה) השלימה והיא  מקום,

היתר על בין דנים מפגש שבו הִריק, הוא היה מפגש בתוך שגם
התערוכה נטוש. מלכתחילה שהוא יקום בתוך האלוהים מות

הדימויים של המסוים במוות באי–יש, עסקה הווירטואלית בגלריה
שם בחיים; מוצגת שם ובמוות המסוים שיש הספציפיים המוצגים

רואים שהיא אליה ואם מתקרבים ,TIME בה המלה עבודה שכתובה
עבודות .(Time flies) במעופם מתים זבובים של מטקסטורה עשויה

עצמי שלי, פורטרט ה–Escape במקלדת מקש של הגדלה הן אחרות
כיכר של האחרונה מהסצנה צילומים ושני  Necrof leur שנקרא 

השמש. והתפוצצות הירייה את שמראים פות, הי השעות

תל–אביב, דביר, שנייה, חיים", גלריה "רק סגל,  מירי
19 באפריל ≠ 19 במאי 2007
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אורי דסאו _ הלפמן מיכל ועל עם קצר ראיון ועוד קצת _ רוב השירים

(אוצר: במוזיאון ישראל רוז בילי בביתן שלה היחיד תערוכת "בת–דור", רקע על התקיימה מיכל הלפמן עם השיחה
כשהוזמנה ב–1999, בבצלאל, לימודיה תום עם מיד שהחל במסלול רגע–שיא היא התערוכה מנדלסון). אמיתי
ממנו. גם סטייה היא אבל הסולטן, בבריכת ל"ארטפוקוס" קניג קספר שאצר בתערוכה נזרי עם יגאל יחד להציג
אנטגוניזם– המתח סביב קווי וסבבה שלה, היחיד תערוכות דרך הלפמן של את המהלך לשחזר ביקשה השיחה

למיצב הנוכחי. איתה מגיעים שונות עבודתה לאורך השנים ובצורות את שחוצים אחידות, הרסנות–הוליזם,

חובבים.  לזמרים פלייבק שירותי שבזמנו הציעה נולד", בשם ”כוכב לחברה ואני, נזרי יגאל ב–1999 הצטרפנו, מ.ה.
במשך שסייר נודד הקלטות לאולפן אותו והסבנו ,'89 מדגם פיאט שנת רכב אוטו–גלידה, יגאל ואני לקחנו
הוקמו  שהן לעובדה ביחס עליהן לדבר שאפשר ≠ שכונות תלפיות פסגת–זאב, גילה, כמו בשכונות היום

במרכזים מסחריים העבודה. חנינו על להשתלט הזה לתת להיבט רצינו למרות שלא ,'67 אחרי מיד באינסטנט
איתנו היה פופ. שיר של ביצוע בדמות פורקן של ספורים רגעים המעוניינים לתושבים הציע והאוטו–גלידה

וקיבלו עותק שבחרו קאוור שרו אנשים נכנסו, ההקלטה: עשה את והוא נולד", "כוכב של טכנאי צמוד
הביצועים כל את ניגנו הגג שלו על שהוצבו ורמקולים הסולטן לבריכת את האוטו הבאנו הסיור בסוף מתנה.

השמעה. כמכונת וגם הקלטה כמכונת גם תפקד הרכב היום. אותו במשך שנאספו
צילום אחר.  באתר ראשס להקרין ואז היום ורטובי ≠ לצלם כל דז'יגה אפילו קולנועי, אולי משהו גם בזה יש א.ד. 
היום  הפריפריאלי". "המשאב של בניצול מממשות, הריאליטי תכניות כל שהיום משהו הזו בעבודה מימשנו מ.ה. 

 Just  Be  Good to הלפמן,  משמאל: מיכל ד'; 90 ,1983 ארצות–הברית, לין, אדריאן במאי: פלאשדאנס, הסרט מתוך מימין:
ד', סטילס בלופ 2:26 ,2007 ,Me

 Right: Flashdance, dir. Lyne Adrian, USA, 1983, 90 min; Left: Michal Helfman, Just Be Good to Me, 2007, 2:26 min.,
video stills in continuous loop

בת–דור
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הקדימה את העבודה בישראל, המדיה של שברמה לזה אני מודעת
סינתטי, הטעם: טעם של הפוליטיקה היה אותנו מה שעניין אז, זמנה.

גם והיה מזרח–תיכוני. זרחניים, יורו–טראש טפטים וסוכרים, פחמימות
שקספר הסולטן, בבריכת "ארטפוקוס" עצמו: האירוע של העניין את
כל הפומפוזיות וההשתמעויות הפוליטיות. עם הגרמני אוצר, קניג
מישראל אנשים לזה באמצעות שימוש בג'סטות של להתנגד רצינו

נחת, חוסר של מתוך עמדה שלא לחשוף, השלישית, כדי או השנייה
אקספרימנט לחשוף חיים. הם שבתוכו החברתי האקספרימנט את

היתה לא העבודה של המוטיבציה אחר. אקספרימנט באמצעות אחד
היא השתמשה כלום. על לא באה לפצות היא חברתית, אקטיביסטית.

אבל החשיבות פריפריה, של אסתטיים בקודים ברטוריקה חברתית,
של עם הקילומטרז' הסאונד, עם שהצטבר לאובייקט הסופי ניתנה
בבריכת "ארטפוקוס" של הקונקרטי התצוגה בהקשר שלו, הפעולה

כך שאחר כחומר שהקלטנו המציאות בחתיכות השתמשנו הסולטן.
ההתערבות עצמו, לאקט מעבר רדי–מייד. בתור הסולטן לבריכת הובא

ובמה גלידה ככדור שנמס רמקול בצורת לוגו מינימלית: היתה שלנו
אולטרה–סגול. נורות לתחתיתה שהצמדנו טורקיז בצבע

תסיסה  על התפשטות, מסע, על על עבודת–מסע, פרודיה כאילו זו א.ד. 
תודעה כוזבת, של ולהיבטים אופטיים לתעתועים חברתית. המשיכה

ובאופן כבר מצויים בה, של חומר, בכזב שמתגלה כאיכות העיסוק
זומר, (בגלריה שלך הראשונה היחיד תערוכת ב"טייסטו", יותר מזוהה

לארכיטקטורה בהתאם סביבות, לשלוש נחלקה התערוכה .(2000
כללה פורטרטים אחת סביבה שלה: הפנימית הגלריה והחלוקה של
אקסטרה; מהחינמון בליינים דימויי על שהתבססו ניילון, מיריעות

לאונג', כללה חדר של כסוג עצמה את שהציעה סביבה שנייה,
מעור אדום ופופים נזילות, שמדמות בצורות דיקטים שלושה חיתוכי

השלישית, הסביבה אולדנבורג; של הרך הפיסול את שמאזכרים
משלוש אחת שכל למרות פעולה. של תיעוד הקרנה, כללה החשוכה,
מהשתיים כביכול במנותק עצמאי, באופן תפקדה שהצגת הסביבות

של מהעלילה חשוב חלק היתה הסביבות של הסמיכות האחרות,
התערוכה.

האומן 17 ≠ של הקשה הגרעין את צילמתי מההקרנה: אתחיל אני  מ.ה. 
של  צדדי בחלל מסיבה, שלפני ≠ בשעות פועלים ברמנים, דורמנים,
≠ צחוק בגז גדול מנופח אחד מהמשתתפים קיבל בלון כל  המועדון.
של הפנים את הסתיר המנופח הבלון אוקסיד. נייטרוס חמצני, חנקן

הפך למעשה הבלון הסם. את מתוכו ושאף בפה אותו שהחזיק מי
דוחס הצחוק גז כסם, בפה. אותו שהחזיקו אלה של המחוק לפורטרט

מייצר  תקצירי, הוא 30 שניות. של לחוויה שעות כמה של חוויה
להכרה.  וחזרה מהירה הכרה מיידית לאובדן ≠ צלילה מהיר מעבר

של הפרונטליות על שמרתי פאסט–פורוורד. כפתור על ללחוץ כמו זה
חוויה נוצרה דפורמציה. לו עשיתי אותו, הפלתי גם אבל הפורטרט

המצולמים עצמה, שעושה לעצמה אנונימיזציה. את ושוכחת שזוכרת
פאסט–פורוורד, של טכנולוגיה שלהם העצבים ובמערכת בגופם גילמו

גם חזרה כמובן הדפורמטיביות עצמית. הרס עצמי ובנייה של
בלונים בהם לראות שאפשר בפופים, וגם הבליינים, של בפורטרטים
שלהם התעוותה, האוויר, שהצורה שיצא מהם או כדורים שנעזבו

שלהם נפגמה. הותשה, שהשלמות
ב–2003  שלך היחיד תערוכת "כוכב–יאיר", בתערוכה חזר הניילון א.ד.

שלו וביכולת הניילון של טיפלת בשקיפות הזו בתערוכה זומר). (גלריה
בגלריה. הצדדיים החדרים לאחד הכניסה את בניילון אטמת לאטום.

מאחור, מאולתר, שהואר ויטראז' כמין עוצבה הניילון האוטמת יריעת
עבודה זו, בתערוכה המרכזית העבודה אבל האטום. החדר מתוך
ונציה בביאנלה של הארסנלה בתערוכת גם מכן הוצגה שלאחר

הדפורמטיביות ב"טייסטו" בעבודות אם הינשוף. עבודת היא ב–2003,
הומסו הצורות יאיר" ב"כוכב בניילון, שלך מהטיפול כתוצאה אירעה

באור בעבודת הינשוף. באמצעות השימוש שלך
גוף  ומאחוריו ינשוף של פסל היתה העבודה הזיה. היה הינשוף מ.ה. 

מקדימה הפסל על פנסים האירו שני או עין. שמש של בצורה תאורה
הנורות רפלקטור. של אפקט נוצר מסוים, בצבע רוסס שהוא ובגלל

למערכת והפנסים שמלפניו חוברו התאורה שמאחורי הפסל גוף של
הולכת האור עוצמת שבמהלכו סיקוונס שתכנתה ממוחשבת, הפעלה
לתוך ונמוגה נחלשת לאט–לאט ואז מגיעה לסנוור, שהיא עד וגוברת

דפורמטיבית, אנרגיה היה האור וכוכבים. שמים שמדמה נוגה תאורה
היא המחשה. מופעי ממופעים אורקוליים, הושפעה העבודה ממיסה.
אותה, גורמת מסבכת ואז תצוגה של דידקטית משתמשת ברטוריקה

אומרת הייתי האמביציה, את משחזרת אני אם שליטה. לאבד לה
לחוץ, הפנים את להפוך חוץ: של חוויה ליצור הזאת בעבודה שניסיתי
החוצה, משם וגולש הקירות את ממיס החושים, את שמטמטם למרחב
את האור מושך עצמו; לתוך ואז נסוג חום של ובאקלים מהפנט באור

ומתקרר. גוף התאורה לתוך פנימה
ישראל,  במוזיאון הנוכחית לתערוכה הזו הגלישה את לקחת רוצה אני א.ד. 
לביתן הכניסה שמול בנישה שמוקרן הסטילס לסרט ובראשונה ובראש

מיתוסים לכמה ששולחת וסימבוליקה עלילה יש לסרט רוז. בילי
להתרכז רוצה הייתי אבל ישו), לידת וישמעאל, הגר יצחק, (עקדת

ההקרנה מראה הפריים. של השוליים עם עובדת ההקרנה באופן שבו
מראה לפריים, והיא מחוץ אל איתו ויוצאת בנך לוקחת את אותך
מוקרנת בלופ כשהיא שלך היציאה של ההצטברות זה בלופ. את

תשומת את ממקדת פורמת אותם, של הפריים, השוליים את "ממיסה"
מטלון אוהד צילום: ,2007 , ר בת–דו מתוך פרטים הלפמן, מיכל

Michal Helfman, details from the installation J u s t  B e  G o o d  t o  M e , 2007, photo: Ohad Matalon
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הז'אנרית, ברמה נראה בפריים. במה שלא דרכם, שנעלם במה הלב
מושקעת וגם "הפקה" שקרוי מה גם הוא דברים: לכמה הסרט מתחזה
מתוך שנגזר כקטע גם עליו לחשוב אפשר מושקע. לא משפחתי סרט

שלך התערוכה (בקטלוג כתבה ברגשטיין יעל ב–2003, ארוך. סרט
שלך הסרט שלך. לעבודות ביחס רוג ניקולס על בוונציה) בביאנלה
ב–1971. עשה שרוג ט, וקאבאו ו את הדעת על מעלה ב"בת–דור"
מתחיל הסרט אבוריג'יני. לטקס–חניכה מתייחס וקאבאוט ו השם

ובת תיכוניסטית ≠ מגיעים למדבר.  קטן ≠ בן ילדיו אב ושני כך: בערך
לירות מנסה פסיכוטי, לפיקניק, האב, בהתקף ההכנות בזמן לפתע,

במדבר. לבדם ונותרים נסים על נפשם, הילדים ומפספס.  בילדיו
מוגזמת. אסוציאציה זו אולי אבל

זו  אז הסרט שלי, של התוכני הצד חשיבות על בא להצביע הוא אם מ.ה. 
עם עושה שאני הזה הדבר הסרט, של התוכן מוגזמת. אסוציאציה לא

בסצנה מתחיל הסרט שלו. הפורמלי מהצד יותר לי חשוב שלי, הבן
תפאורתי כמאקט מתגלית מכן לאחר שמיד חיתול, בפינת ביתית,
שלי הבן המאקט עם יחד מתרחב. שהפריים ככל ונעלם שמתפרק

ובשמים מואץ, בתהליך יורד הלילה ההרים, מאחורי אל נעלמים ואני
ומחזירים התינוק של המובייל לכדורי שהופכים כוכבים, מופיעים

אם שבסרט. מהאינטראקציות אחת כל מעצים הלופ הסרט. לתחילת
הסרט של בהקשר הדפורמטיבי, אל יחס ייצרו שלי קודמות עבודות
הבן עם שלי האינטראקציה טרנספורמציות. על מדברת הייתי הזה

שמהדהדת התחינה לאמא שלי. הילדה שהייתי בין גם היא שלי
על מופנית מי", טו גוד בי "ג'אסט הסרט, את שמלווה השיר כל לאורך

קריאה להיות יכולה זו המידה באותה אבל נוטש, לגבר הזמרת ידי
שעוברת גנטי–נפשי, מטען של העברה כאילו כאן יש לאמא. ילד של

ממחישה בסטילס הבחירה הטכנולוגי: העניין לגבי השיר. דרך גם
סרט הפריימים, את שמחליקים קולנוע או לווידיאו בניגוד מעבר;

מפריים את המעבר בין הפריימים, את החיבורים מגלה סטילס
תקציביים ומרצון מקשיים גם נבעה בסטילס הבחירה לפריים. אבל

ליצור  ≠ כדי בדולי, במנוף וידיאו שדורשת שימוש להימנע מהפקת
טבע צלם הזמנתי הפקה. צוות לא צלם, רק שיהיה אינטימיות,

אלינו להתייחס אותו הנחיתי ק. גרפי או י ' ג ל נ ו נשי עבור שמצלם
משפחתי אל כסרט נראה שתחילה ממה המעבר מבחינתי, כאל חיות.
שוב ואז למציאות חזרה ואז הפשטה או מיתולוגיה של לסוג פתיחה

ממה זמן יותר המחשיך בנוף לבהייה מקצה הסרט קריטי. הוא פתיחה
המבט של הסטה לאפשר נועדה הבהייה העלילתי. לחלק שמוקצה
החוץ אל מהפנים שנעשית להשלכה בדומה אינטרוספקציה, לעבר

מהתרחשות תודעתית, רגע של היזרקות זה בנוף. התבוננות בזמן
המדברי המחשיך, לנוף שבו הנפש, בדומה פנימי מצב אל עבר בפועל

מעבר של מחזורי היגיון בתוך עובד הסרט שחורה. במרה מתמלאת
המעבר שדיברנו מקודם, וכמו ושפל, גאות גאות ושפל, בין מהיר

גם ב"ינשוף" ובעבודת הגז–צחוק. הזה נמצא המהיר
הוא  המעבר ב"בת–דור" שציינת, החותכים למעברים אולי, בניגוד, א.ד. 

את בונה המיצב, של אל המבנה המרכזי שמובילה הרמפה, הדרגתי.
על לדבר אפשר לדבר, מדבר מעבר במקום אולי הזאת. ההדרגתיות

משומש, מקום אבל אינטרוספקטיבי מקום מרחב–ביניים, המיצב בתור
בשמות שאת זה את לראות אפשר שלישית. או שנייה אישי מיד

"בת–דור". "כוכב–יאיר", בוחרת:
"בת–דור"  השם הפתיחה. נקודת רק הוא השם של הרדי–מייד עניין מ.ה. 
העבר. מן שם רפאים, הוא רוח שני עדכניות, ומצד עכשוויות, אומר

אבל הישראלי, במחול כמחדשת זוהתה בת–דור להקת השנים לאורך
עכשיו את אם כי בשם: כבר והכול הדורות. התחלפות את צלחה לא

הזה האינהרנטי הכשל אוהבת את אני כבר לא. את מחר אז הדור, בת
היעלמותה. הלהקה, שניבא את של בשם

את  גם מציין הייתי אני שהיא בין לבין. סיטואציה על מצביע השם א.ד. 
כמצב–ביניים. שבמיצב הרקדנית פסל

אבל  דגה, של הרקדנית התנועה של ממשיכה את הרקדנית רגשית, מ.ה. 
השתנה. שכבר גוף בתוך

הרקדנית הוא יציקה ≠ שפסל מכך נובע גם לבין בין המצב הזה של  א.ד. 
של בין כמה רמות הביניים חוויית לשכפול. יחידאית, אבל ניתנת
מהעובדה נוצרת טכניקות, חומרים, מדיומים, כמה בין התכוונות,
חזק. והקשר פיסולי חזק תפאורתי הקשר בזמן מחזיק בו שהמיצב

שלו, יושב האלמנטים על הבמה אזור התערוכה, של האזור הבנוי
המחשבה את קו להמשיך לאתר ממשי, ואם דגם התפר שבין קו על
חליפי, עולם הדמיה טוטלית של גם אומר שהמיצב הוא הייתי הזה,

האופוזיציות  כמעט ספקטקל. הספקטקל, סף ≠ על חלקית הדמיה וגם
בעבודה? אותך מנחות האלה

פשוט  והדימויים לחלל, הכניסה לפני הרבה בראש לי ישבה התערוכה מ.ה. 
היכולת בין ההבחנה את עבורי טשטש זה כל מעצמם. הופיעו התגלו,

נבע בתוכי. התהליך להופיע לתת לה האפשרות עבודה לבין ליזום
בו ריבוד היה גם אבל לבנות, עומדת שאני לעולם משליטה בנוגע

פורמליות לייצר פרובלמטיקות ניסיון היה כאן לא הרפיה. רגעי של
במבט התערוכה קשורה טוטלי/חלקי; מיצב דגם/אתר ממשי, כמו

זה כבר מוטמע את שכביכול סותר מה אבל כל פנימי, מבט פנימה,
שמכוון פנימה, מביט המבט שלא גם פנימה הוא המבט כלומר בתוכי,

אחרים. יצורים גבי על בעולם, בחוץ, עצמו את שמוצא החוצה,

26 באפריל ≠ 26 ביולי 2007 ירושלים, ישראל, מוזיאון ”בת–דור", הלפמן: מיכל
2007 , ר בת–דו מתוך פרט הלפמן, מיכל

Michal Helfman, detail from the installation Just  Be  Good to  Me, 2007
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30x25 ס"מ;  נייר, עפרונות וגואש על ,1934 גה, בערו תלמים בפרחים מקשטות ות–למחצה י נ נדר ג של ים די י מתוך פרט בלמר, הנס  מימין:
ומרקר עיפרון ידוע, 2000, לא אמן משמאל: 40.3x29.8 ס"מ; נייר, על ועיפרון דיו מים, צבע פסטל, ,1930≠31 אישה, קן  ו די מתוך פיקביה, פרט במרכז: פרנסיס

הראל) וניר לרמן מאיה ידי על נטוש זונות בבית (נמצא 29.5x21 נייר, על
 Right: Hans Bellmer, detail from Mains  de  demi-mijaurées  fleur i ssant des si l lons de par terre , 1934, pencils and gouache on paper, 
 30x25 cm; Center: Francis Picabia, detail from Por trait  of  a  Woman, 1930-31, pastel, watercolor, ink and pencil on paper, 40.3x29.8 cm; Left:

Unknown artist, 2000, pencil and marker or paper, 29.5x21 cm (found in an abandoned brothel by Maya Lerman and Nir Harel)

Alexandra Zuckerman _ צוקרמן אלכסנדרה _ Studio Special _ לסטודיו מיוחד
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(למעלה  63x48 ס"מ על נייר, וגואש פחם, עיפרון ם, 1960, רישו בלמר, הנס מימין); (למעלה 25x32 ס"מ תחריט, ,1950 ת, העברו הנס בלמר, ימין: עמוד
100x70 ס"מ  נייר, אקריליק על ,2007 , ן ו ל י ו הלפמן, מיכל שמאל: עמוד (למטה); 33x42 ס"מ בד, על שמן ,1935 ישנה, ט ז קי למפיקה, דה תמרה משמאל);

(משמאל) ס"מ 76.8x61 ,בד על שמן 43≠1941 לערך, נחש, עם אישה  פיקביה, (מימין); פרנסיס
 Right page: Hans Bellmer, Transferences ,1950, etching, 25x32 cm (top right); Hans Bellmer, Drawing, 1960, charcoal, pencil, gouache on paper,
 63x48 cm (top left); Tamara de Lempicka, Kizet te Sleeping, 1935, oil on canvas 33x42 cm (bottom); Left page: Michal Helfman, Cur tain, 2007,

acrylic on paper, 100x70 cm (right); Francis Picabia, Woman with  Ser pent , ca. 1941-1943, oil on canvas, 76.8x61 cm (left)

לסטודיו מיוחד
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בטאיי,  ז'ורז' של ן העי ר פו בלמר, איור לסי הנס מימין); (למעלה 74.5x51.5 ס"מ קרטון, על שמן ,1949 , ן ז סו של חלומה פיקביה, פרנסיס ימין: עמוד
20x23.5 ס"מ  נייר, על עיפרון בטאיי, 1946, ז'ורז' של ן העי ר פו איור לסי ל, אז מדמו הנשר, בלמר,  הנס משמאל); (למעלה 24.8x16.5 ס"מ תחריט, ,1946

1936 (פורסם  נובמבר ס מס' 63, פרי ן י ז מג מתוך גמישות, 90x80 ס"מ (למעלה); ,2004 בד, על שמן ,Astonish ליבנה,  יצחק שמאל: עמוד (למטה);
נייר, עפרונות צבעוניים על ,2006≠07 צוקרמן, אלכסנדרה מימין); (למטה (1998 גרנובל, מוזיאון והמתודה, רום העי ה, קבי פי ס פרנסי בקטלוג

משמאל) (למטה ס"מ 70x100
 Right page: Francis Picabia, Suzanne’s  Dream, 1949, oil on cardboard, 74.5x51.5 cm (top right); Hans Bellmer, illustration for Stor y  of  the

 Eye  by Georges Bataille, 1946, etching, 24.8x16.5 cm (top left); Hans Bellmer, The Eagle , Mademoisel le , 1946, illustration for Stor y  of  the
 Eye  by Georges Bataille, 1946, pencil on paper, 20x23.5 cm (bottom); Left page: Yitzhak Livneh, Astonish, oil on canvas, 2004, 80x90 cm (top);
 Suppleness , from Par i s  Magazine  no. 63, November 1936 (republished in Cat. Franci s  Picabia :  Les  Nus  et  la  methode, Musée de

Grenoble, 1998) (bottom right); Alexandra Zuckerman, 2006-07, colored pencils on paper, 100x70 cm (bottom left)



נייר, עפרונות וגואש על ,1936 ,(Vanité ) ת ו והמו הנערה הנס בלמר,  ימין: עמוד
 100x70 נייר, עפרונות צבעוניים על צוקרמן, 2007, אלכסנדרה מימין); (למעלה 63x48 ס"מ

50x65 ס"מ  בד, על שמן ,1953 המאושרת, היד מגריט, רנה משמאל); (למעלה ס"מ
מימין); תמרה  1929 לערך (למעלה ס, י י ז י בר פיקביה, פרנסיס שמאל: עמוד (למטה);
מגריט, רנה משמאל); (למעלה עץ לוח על שמן ,1928 ב, אבי מתוך פרט למפיקה, דה

(למטה) ס"מ 17x13 גואש על נייר, ,1947 דה, שחרז
 Right page: Hans Bellmer, The Young Girl and Death (Vanité) ,1936, pencils

 and gouache on paper, 63x48 cm (top right); Alexandra Zuckerman, 2007, colored
 pencils on paper, 100x70 cm (top left); René Magritte, The Happy Hand, 1953,

 oil on canvas, 50x65 cm (bottom); Left page: Francis Picabia, Br i se i s , ca. 1929 (top
 right); Tamara de Lempicka, detail from Spr ing, 1928, oil on panel (top left); René

Magritte, Sheherazade, 1947, gouache on paper, 17x13 cm (bottom)

לסטודיו לסטודיומיוחד מיוחד
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פחם, ,1960 ס, נ או מתוך פרט בלמר, הנס ימין: עמוד
יעקב  (למעלה); 63.3x47.4 ס"מ נייר, על וגואש עפרונות

על ספריי מעורבת, טכניקה ,1995 כותרת, ללא  מישורי, 
פיקביה,  פרנסיס מימין); (למטה 76x58 ס"מ ועיפרון, נייר

38.5x30 ס"מ  נייר, עפרונות על ,1930 אישה,  ראש
משמאל) (למטה

המערה מתוך פייר קלוסובסקי, פרט שמאל: עמוד
עפרונות ,1975 , ם) טי די גלו ו הטר בבית רוברט )

בלמר,  הנס (למעלה); 185 ס"מ x125 נייר, על  צבעוניים
על עיפרון ,1946 בטאיי, ז'ורז' של ן העי ר פו לסי איור

(למטה) ס"מ 27x21 נייר,
 Right page: Hans Bellmer, detail from Violation, 1960,

 charcoal, pencils and gouache on paper, 63.3x47.4 cm
 (top); Yaakov Mishori, Untit led ,  1995, mixed media,

 spray paint and pencil on paper, 76x58 cm (bottom
 right); Francis Picabia, Woman’s  Head, 1930, pencils

 on paper, 38.5x30 cm (bottom left)
 Left page: Pierre Klossowski, detail from The Cave

 (Rober te  at  the  Trog lody tes  Home) , 1975,
 colored pencils on paper, 185x125 cm (top); Hans

 Bellmer, illustration for Stor y  of  the  Eye  by Georges
Bataille, 1946, pencil on paper, 27x21 cm (bottom)

לסטודיו לסטודיומיוחד מיוחד
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לדות הי לפל בשבח מפו מנתה מגדל מתוך פרט בלמר, שמאל: הנס עמוד ;1998 , ן י ברל , בטן די קו רי ואדה, קלרה גולדין, נאן ימין: עמוד
של  עבודתה בלמר, למעלה); הנס (משמאל 30 דקות ,2007 ,BRB הווידיאו  (מימין); מירי סגל, מתוך ס"מ 89x97 נייר, על וגואש עיפרון ,1942 ת, ו י החמדנ

למטה)  (משמאל 65x42 ס"מ נייר, עפרונות וגואש על ,1962 דה–רה, ל אי עמלה,  משפחה
 Right page: Nan Goldin, Klara and Edda,  Bel ly  Dancing,  Berlin , 1998; Left page: Hans Bellmer, detail from A Peppered Mint  Tower  in

 Praise  of  the  Greedy Girl s , 1942, pencil and gouache on paper, 89x97 cm (right); Miri Segal, from the video BRB, 2007, 30 min (left top); Hans
Bellmer, The Work of a Labor ious Family, I le de Re, 1962, pencils and gouache on paper, 65x42 cm (left bottom)

לסטודיו לסטודיומיוחד מיוחד
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25x21.5 ס"מ  נייר, עפרונות וגואש על ,1946 , ( לסאד ) כותרת ללא בלמר, הנס (מימין); 21.5x17 ס"מ נייר, עפרונות על ,1961 בלמר, ימין: הנס  עמוד
27x21 ס"מ  נייר, על דיו פיקביה, 1949, פרנסיס שמאל: עמוד למטה); (משמאל 92x73 ס"מ עץ, על שמן ,1963 ת, אמהּו טרמואה, פייר–איב למעלה); (משמאל

(משמאל) ס"מ 35x24.5 בד, על שמן ,1888 , ן ל ו ר מרסל של וקנה די ון–גוך, וינסנט (מימין);
 Right page: Hans Bellmer, 1961, pencils on paper, 21.5x17 cm (right); Hans Bellmer, Untit led  ( for  Sade) , 1946, pencils and gouache on paper,

 25x21.5 cm (left top); Pierre-Yves Trémois, Motherhood, 1963, oil on wood, 92x73 cm; (left bottom); Left page: Francis Picabia, 1949, ink on paper,
27x21 cm (right); Vincent van Gogh, Por trait  of  Marcel le  Roulin , 1888, oil on canvas, 35x24.5 cm (left)

לסטודיו לסטודיומיוחד מיוחד
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לוסקי דעואל חיים גרבוז _ חידת

1957 דות עבו מבחר  : ז גרבו ר אי י המקיף בספר פוסטמודרני? או מודרני הוא של גרבוז הציור האם
בעבודות מחמש השנים (שהתמקדה תפן התעשייה בגן הפתוח במוזיאון לתערוכתו שיצא לאור במקביל ,2006

גרבוז ≠ הציור,  של לבין.1 עבודתו כנמצאות בתפר שבין גרבוז של עבודותיו את מציגה האחרונות), שרית שפירא
ספקנות,  מלא ומבט ביקורת אירוניה, של צל הישראלית האמנות על ≠ מטילה הקולנועית העשייה הכתיבה,

רדיקלית–שולית, הבנה הפוזיטיביסטית באמנות; וחשיבה המודרנית לגבי ההיסטוריה פסימית יסוד לעמדת ביטוי
ההיסטוריה של המזרחית) ההתנגדות מחוזות דרך עוברת שלו המחשבה אבל אשכנזי, אמנם (גרבוז מינורית הבנה

הישראלי המודרני, הציור של ההיסטוריה את שלו עבודה בכל מחדש לביים גרבוז את שמובילה האמנות, של
בתוך ההיסטוריּות מדומה מיתולוגיה נרקיסי, היא דימוי מראה מפעיל שגרבוז המיתולוגיה והלא–ישראלי כאחד.

האמנות. שפת את שקיבעה
מחדש שמייצרות ,(2003) ן י ו ל ך ו לחנ וה מחו ר, י לצי אכפת מה הקרויות התמונות בשתי למשל, כך
מאוחד, ישראלית ות חוד/אמנ אי ישראלית ות מהסדרה אמנ בעבודות או ושלזניאק, לביא ארוך, את

העבודה למבט,  את מכוון אמיתי ≠ גרבוז אינו ≠ פאסטיש ושלזניאק לביא רפי גטר, תמי של מחודש ייצור יש שבהן
"לשום המדומיין. האויב מנת להטעות את על מחדיר את ביטוייו הוא מלכודת, מאורה, אליה של להיווצרותה אלא

"לבדוק ועלינו אצל קפקא, על תוכן וביטוי וגואטרי דלז כותבים כמעט מבוי סתום", זה גם אם עדיפות, אין כניסה
שתי לחבר כדי ואכסדרות עוברים צמתים דרך אילו שדרכה נכנסים, הנקודה אחרות מתחברת נקודות אילו עם

אחרת".2 ואכן, לכל עבודה  נקודה דרך נכנסים היינו רק לו מיד משתנה היתה היא ואיך הריזום מפת מהי נקודות,
מבחינת הז'אנר אינו מקשה אחת, הגרבוזית מכלול היצירה שנראה כי ולמרות יש הרבה כניסות, גרבוז ביצירתו של

כאחד, היא מרחב פתוח וסגור גרבוז של יצירתו לציור. ופתחים מאורות של הרי שהיא מקשה ריזומטית והסגנון,
גבולותיהם  את ושוב שוב פורע ≠ שגרבוז ותרבות אמנות בין יחסים של סבך אלא שאינו חזותי שסע ואוניה, טירה

מחדש. ייצורם ידי על
חווית  בין להעתק, מקור בין המובהק היחס ≠ על על המודרניות חושב גרבוז אחרים, של אִחזור ציורים דרך

כ"אפלת הנאורות".  גרבוז, ידי על רק ולא היום, שנחשב מה את הוא חושף ≠ ודרכה לשעתוק מהותנית יסוד
בשלהי תורגמה האנושי, המין של המוארת לרוחו ביטוי מקוריות שמלווה ובגאוניות במקור שראתה הנאורות,
שיצרה  האפל הפרדוקס דרך החשיכה, דרך גם היא גרבוז ידי על הציונית ≠ המוצגת לתנועה ה–19 גם המאה

של הסיזיפית הנמלים בעבודת נחשף נאורה הלא הנאורות פרדוקס עבודה. מכל כמעט העולה תיכוני, הים במרחב
התבונה  נצחון עצמה כעידן של על ≠ שהכריזה באמנות המודרנית לנאורות היהודית את ההוויה הקושר גרבוז,

והפגאני. הסימבוליסטי המבע המיתי, של על האי–רציונליות הרציונליות נצחון והִקדמה,
בין  חיבור שמַבנה ִקדמה של מקום ≠ תפן התעשייה בגן הפתוח במוזיאון שהוצגה ִבצרור", "החיים התערוכה
שעליה  בעבודתו, במה יצר שגרבוז המשולב תוספת למבע ≠ היא הררי כפרי במרחב לטכנולוגיה, לעבודה ציונות

או הכוח, לרציונליות. שיגעון בין הידע, לבין הכוח שבין היחסים במערכות שלו המטפיזי הדיון את גרבוז מציב
גרבוז  של בציור הפכו המודרניות, ה–savoir faire של והידיעה או במציאות, ופעולתו האמן של מוטב, החולשה

אחרים). של סרט על סרט ביוצרו (או אחרים של ציור בציירו מדבר הוא שעליה החסרה לידיעה
פורעת ערכים כשהיא את עצמה שמזינה מכונה וההתנסות, הייצור עצם פעילות היא גרבוז התשוקה של

חי אברהם צילום: ס"מ, 80x120 דיקט, אקריליק וקולאז' על ,1972 כותרת, ללא גרבוז,  יאיר
Yair Garbuz, Untit led , 1972, acrylic and collage on plywood, 80 x120 cm, photograph: Avraham Hay

גרבוז חידת
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חי אברהם צילום: ס"מ, 39.5 x39.5 דיקט, אקריליק ועפרונות על ,2000 אימה, ת: ו להי ך צרי ו ה לוסטרצי אי סכנת ב: כתו היה גרבוז, יאיר
 Yair Garbuz, It  Said :  The Danger of I l lustration, and Should Have Read: Horror, 2000, acrylic and pencils on plywood, 39.5x39.5 cm,

photograph: Avraham Hay

גרבוז גרבוזחידת חידת

גלריה הקיבוץ, תל–אביב ,1979 , ו נ בג לפחות אז ק, ענ לא אם מתוך גרבוז, יאיר
Yair Garbuz, from the installation If  Not  a  Selfish Giant , Then at least in his Garden, 1979, Hakibbutz Gallery, Tel Aviv
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חי אברהם צילום: ס"מ, 30x40 דיקט, אקריליק ועפרונות על ,2005≠06 ם, י מנ בתי מעוטר דומם  טבע  גרבוז, יאיר
Yair Garbuz, Sti l l  Life  Decorated with  Yemenites , 2005-06, acrylic and pencils on plywood, 30x40 cm, photograph: Avraham Hay

גרבוז חידת גרבוז חידת

חי אברהם צילום: ס"מ, 30x40 דיקט, אקריליק ועפרונות על ,2005≠06 ם, י מנ בתי מעוטר דומם  טבע  גרבוז, יאיר
Yair Garbuz, Sti l l  Life  Decorated with  Yemenites , 2005-06, acrylic and pencils on plywood, 30x40 cm, photograph: Avraham Hay
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המכני– לאופי ביטוי היא גרבוז של הבלתי נלאית המִחזור עבודת המכונתיות של ונמוך). גבוה אין (בעבודותיו
הרגש המכנית: הפעולה את לעצור היו תסכול שעשויים או כל סבל על להתגברות האמנות, של קונסטרוקטיביסטי

כסובייקט אוטונומי מקיום גרבוז עובר כך מתחדשים. גבולות של ויצירה פריעה שמחפשת מחוץ לפעולה נותר
החברתי–אמנותי שבו השדה בתוך מישהו דעתו של היטרפות של "סכיזואנליזה": ייצוג כינו וגואטרי למצב שדלז
לייצג.3 גרבוז  היכולת חוסר להביע, האפשרות לחוסר מתמשך באשר פיכחון של מייצורו יותר שאינו נמצא, הוא

למשמעת ביטוי הכוללת היקף רחבת יצירתית מכונה ולהפעיל הגמוני ציור בציור ושוב שוב להיכשל מצליח
גרבוזים אין אינו מייצר הגמוניה, ולכן מתמשך זה כישלון הזמן נכשלת. גם כשהיא כל מרימה ידיים שאינה עבודה
להמשיך או לחקות אפשר אי רבות, במסגרות שנים עשרות כבר מלמד שגרבוז ולמרות הישראלית, באמנות קטנים
טוביה נוהג מנהג אני לידה מטעמי "כיהודי גרבוז. את לחקות יכול אינו עצמו גרבוז גם פועל. שבה הוא הדרך את
את מבצעת שלי לא היד איתו. תסתדר שהמציאות ומחכה כלבבי ציטוט לי בוחר "אני בספר, כותב גרבוז החלבן",

לגלות  שאפו וגואטרי ה–devenir שדלז תמיד התהוות, היא של גרבוז העבודה אותה".4 יוצרת היא ≠ ההחלטה
משמעת של מפעיל, שהוא האירוניה דרך דווקא גרבוז אצל עובד זה מתמשך וגלגול התשוקה, של המכני במעשה

הלקאה או ענישה כמעין את עצמה שמתקינה המסירה עידון של עבודת הכאילו–שעתוק, של האינסופית המסירות
גרבוז,  של האישי/לא–אישי/פומבי היצירה ושל של המגוז על קווי הקיום המתמדת, הפריפריאליות ≠ וזו עצמית

חשוב, כרגיל. כלא מעמדו על ששומר ציור הפרטני; היומיומי הציור של הסיזיפית בפעולה עצמו שמשקיע את
מן שונה מבט ומציב האמנות של הדיכוי משטרי של הנורמטיביות למערכות דקונסטרוקציה עושה גרבוז

ומשחזר מאחזר הוא ארכניים, והסברים שקופיות עם הסיפור את לספר במקום הציור. של ההיסטוריה על המקובל
גרבוז לרובין רובין של בין ההבדלים מיטשטשים שלעתים עד שונים, ציירים של המתאר ואת קווי קווי המבע את

קבלה של ביטוי הוא על", "חזרה שהוא הציור הזה, קופפרמן. לקופפרמן של גרבוז של קופפרמן בין רובין, של
המקובלות ומוזר. כזר הציבור ידי על שנתפס או והשתקה, נידוי של במצב שנמצא מאמן ההפך היטמעות, ושל

הציונות) (ושל של הציור תחת המעשה לחתור מצליח הוא ובאמצעותו של גרבוז, הנשק היעיל כלי היא החברתית
ואלפי מאות פני על שבגרבוז נפרס המשוגע התבוני. הפוליטי המרחב לתוך שבתוכו לפרוץ למשוגע לאפשר כדי

מה. חשוב לא של גדולה ייצור מכונת להסתיים, שמסרב נע סרט מעין וטקסטים; צילומים וציורים, רישומים
ציוני", והוא החברתית "צייר התופעה של והנפשיים התרבותיים הרבדים שבה נחקרים שיטה גרבוז פיתח

במאה העצמי. בדיית של ייצור בחברה תוך המדכא הכוח על להצביע הצייר הוא של התפקיד לפיה תפיסה מציג
השיטתית  הכליאה ומתחילה בחברה, המחלה על שמצביע כמי האינטלקטואל של מקומו את האמן ה–20 תפס

גרבוז, של בעבודתו מומרות ולעצמאות לחופש המודרניסטית והתשוקה המרדנות ובמוזיאון. בגלריה האמנות של
הגדולה: החידה של ציוריות), לניסוח למסורות מאשר יותר הרבה ספרותיות קשור למסורות (וגרבוז לקפקא בהמשך

הציור, ומכלוב הזהב של של הכליאות היא חידת גרבוז החידה עבור האמנות? יצירת מהו המצב המשוגע של
ומשתחרר את הפיתול מעמיק החוצה הוא ביותר: במקום להשתחרר בדרך מקורית מבקש להשתחרר הוא האמנות
עוד ועוד. עצמו וכובל את אותן סביב עצמו כורך הוא המערה שלשלאות העבד שבתוך לחתוך את פנימה; במקום

יריב, ואמון אופק רותי עורכים: ,1957 -2006 ת  דו עבו מבחר  , ז גרבו ר  אי י בתוך: שפירא, ”ממציא המציאֹות", שרית  1
.33≠52 עמ' ,2007 תל–אביב, לאמנות, גורדון תפן, וגלריה התעשייה גן הפתוח, המוזיאון

רסלינג, תל–אביב,  רון, רפאל זגורי–אורלי ויורם תרגום: ת, רי ו נ מי ספרות לקראת  קפקא: גואטרי,  ופליקס ז'יל דלז ר':  2
.7 עמ' ,2005

עמ' 34. הערה 1 לעיל, גרבוז, של בציור הסכיזואידי המצב את שפירא שרית של המדויק ניתוחה ר'  3
עמ' 208. למקור", הערה 1 לעיל, נאמן אותנו/העתק תלמד לא "אירופה יאיר גרבוז,  4

התעשייה תפן, בגן הפתוח המוזיאון יריב, אמון אופק, רותי אוצרים: ִבצרור", החיים  ”יאיר גרבוז:
2007 מאי≠אוקטובר עומר, התעשייה בגן הפתוח המוזיאון 2006 ≠ מאי 2007; דצמבר
טלי שפירא, שרית אמון יריב (טקסטים: אופק, רותי עורכים: ,1957 -2006 דות עבו מבחר , ז גרבו ר אי י רטרוספקטיבי: ספר
.365 עמ' ,2007 תל–אביב, לאמנות, גורדון תפן, וגלריה התעשייה הפתוח, גן גרבוז), המוזיאון יאיר רבינא, דורון תמיר,

חי אברהם צילום: ס"מ, 80x120 דיקט, על וגירים עפרונות קולאז', אקריליק, ,1972 כותרת, ללא מתוך  גרבוז, פרט יאיר
Yair Garbuz, detail from Untit led , 1972, acrylic, collage, pencils and crayons on plywood, 80x120 cm, photograph: Avraham Hay

גרבוז חידת גרבוז חידת
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לאמנות  תל אביב ≠ במוזיאון ביניהן) מקושרות (בלתי תערוכות יחיד לאחרונה שתי הוקדשו רובין לראובן
המגוז קווי עם המיוחדת, מוזרותה אחרותה, מחדש את עבודתו: עכשיו לראות אפשר בירושלים. ישראל ובמוזיאון

חי שלפני; רובין ברגע הוא לא, עוד שהוא משום מרתק רובין של הציור כנגדם. ואף נעשתה התקופה שבה של
הציור שיח קיימת, של היתה לא שעוד זו להגמוניה, לחדור ושאף המוכרות, הציוניות פעל במסגרות בתל–אביב,

גלוי הכול האם אך לפענוח, פשוט לכאורה נראה הרוביני הציור בפלשתינה. אז והתהווה שהלך ההגמוני האשכנזי
הקולוניאליסטי ועל המבט על שמערער שיח על מחשבה עוררו שלו עבודות מספר שלו? המבע של בפני השטח

הציונית.  האמנות בעבודת הנוכחת–מוכחשת האחרות של המרחב תפיסת
אי  באמצעות הציורי, וחוסר הומוגניות במבע אי–אחדות של ≠ יצירה פיתח שרובין המרתקת הפסטיש שפת

 , השקר נביאי ו א בי הנ אליהו בציור סמיוטי. "פירוק" ידי על ≠ מובלטת מסוימת ציורית שפה בכל בחירה
שונים אסתטיים וספרותיים ממקורות הלקוחים וסותרניים, שונים מיסודות שערוכה בונה קומפוזיציה רובין למשל,
סצינה  בתוך מותקן הנוצרי, השה להערצת ביטוי בכחנאלי, אירוע שמתאר סימבוליבטי ≠ ציור משותף מכנה חסרי

אירוני. במבע מינורי נוף מדברי/רחמי, רקע על מעצב כהצגה רובין בדיונית שאותה מקראית

ראובן רובין

ועליכם עלי הארץ היפה וקללת הקודש אדמת כמוכם על אנוכי עני
ובלילה. ביום

וָרנים. ונבוא יחפים מדבר אלֵי וגֵט עזבנו בית–אבות אדע מדוע לא כמוכם
נקיקים לֶָרֶשת. וסעיפי חולות זרחו לָן אז

ַּכשירה. מילים היו
ויללת תנים. וירח ֵאל חסד ִבהיות ֲעָפרות ָמְתקו לָן איככה אדע כמוכם לא

בצמא שאבנו היא ממנה הבאר אחת אך
העברי. יּום ְּפ ָהאו

1"Heroica" גרינברג, צבי אורי

לוסקי דעואל חיים לוורהול _ ובחזרה ללביא מרובין

בבוקרשט,  שלו בסטודיו רובין ראובן משמאל: בד, 110x96.5 ס"מ; על שמן , 1922 , אי השקר בי נ ו הו אלי רובין,  מימין: ראובן
בקירוב 1922

 Right: Reuven Rubin, Eli jah and the  Fal se  Prophets , 1922, oil on canvas, 110x96.5 cm; Left: Reuven Rubin in his
studio, Bucharest, ca. 1922
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כל לאורך מפגש שנכח בחייו), ערבי פגש לא או הוא פגש אם משנה לא
הביקורתית בכתיבה עתה שמתמלא ריק", כ"סימן אותו מייצר הוא חייו,

הזה התיאור את אוטומטי באופן שמתקיפים הפוסט–ציונים, המבקרים של
רובין  ואצל לעצב, חייב שהוא באחר נתקל המצייר הסובייקט האחר. של

אף יותר מהיעדרותו ואולי פחות קיומו, לא את של האחר מעצימה הנוכחות
גרבוז).  אצל ה–70 (כשהופיעה שנות עד המקומי בציור הגמורה

שאינו זה כל כולו, את לצופה ומפנה חשוף זה שהוא השטוח, בציור
רובין מיכל נאמן), של המאוחרות לעבודותיה מאוד מרבד (בדומה או מסתיר
הקשר שלו גילוי את לו, שהיתה המיסטית החוויה עוצמת את מבקש להביע

למקם בוחר הוא שבה הבדיונית) כנען ארץ (היא בפלשתינה האדמה אל
בעמדתו  פרה–פוסטמודרני ביטוי מעצב הוא ≠ וכך בציורו התיאור את

בפרוטוטיפים, השימוש הרקע, על הדמויות הדבקת הקיצונית: הייצוגית
יחסו כי שנדמה עד זרא, עד מוכרת שפה בתוך מאליו הברור העיצוב

באמצעים רובין עושה שימוש כלומר, יחס מאוד פופ–ארטי. הוא להוויה
של עולם ויוצר כל כך, מובהקים כדימויים שמופיעים בציור קלישאיים,

להיות שמבקש רגשי, או חווייתי עומק לייצר מבקש שאינו פרופגנדה
באמצעות מתווכת שהיא כפי המציאות אל ישירות שמרפרר ושטוח, מיידי
מאיזה גזורות האמן, במרחב הציבורי. הדמויות, כמו והדימויים המושגים

מכני) באורח (לכאורה ושוב שוב שולף האמן שאותו מוכן, דימויים ספר
בין או היחס ההפשטה אל והצל, הפיגורציה בדרך האור דקויות הציור, על
ולתלת–ממד. לדו– אדמה) עיר, טבע, נוף, חדש, עולה (ערבי, הלשוני הסימן

העולה חדשה, האדמה, הנוף, היהודי, הערבי, ייצוג בין מתקיים שוויון גמור
לבין בין הגמל שוויון גמור אלה; בכל המתבונן של הצייר או דמותו התימני,

כמי  לוורהול, כמקדים רובין על ≠ שמצביע הפנים לבין החוץ בין העיר,
בציור מטפיזי", עומק ה"אין מסתרים", ה"אין דרך המוות על לחשוב שידע

מוקצן. באורח לשטוח שהפך

הלאומי  הספרים בית הוצאת פואמות, ספר רח: י ו לה גדו אימה בתוך:  1
הדים,  בהוצאת לראשונה 44 (פורסם עמ' ,1984 ירושלים, והאוניברסיטאי,

.(1924 תל–אביב,
רתו  צי י : ו ר בעי נביא קט'  בתוך כישו", מנדלסון, ”האמן אמיתי ר‘:  2

עמ' ,2007 ישראל, מוזיאון ,19141923 , ן בי ו ר בן  ראו המוקדמת של
.71≠74 עמ' ת, הבי חסרי של נה המדו בציור הדיון את ובעיקר ,47≠75

החזק  לא היתה הצד לאחר מכן: "אסתטיקה מעולם 70 שנה הוד, האמן ניר אומר
של ואסתטיקה על יופי תמיד התבססתי לכן והתרבות היהודית. המסורת של

מהנצרות". השראה שאבתי בעיקר אחרים, מקומות

ישראל, מוזיאון ,"1923≠1914 רובין, ראובן של המוקדמת יצירתו בעירו: ”נביא
2006 ≠ פברואר 2007; נובמבר מנדלסון, אמיתי אוצר: ירושלים,
וה–30", ה–20 משנות בציוריו ישראל ארץ עם והמפגש רובין ראובן חלום: ”מקום
כרמלה רובין, אוצרת: לאמנות, אביב  מוזיאון תל
2006 ≠ פברואר 2007 נובמבר

משטחי של הסמנטית הקריאּות שמאפשר את מה היא התמונה התמונה.
הסינגולרי קורה, המרחב שהקיום הסיפור הם המקום שבו השטח פני הנפש;

העולם. לעבר הנפש תנועת באמצעותו, מחווה של מתאפשר הצייר של
לטקסט בעבודתו, רובין הציור הופך, לראשונה של המלנכולי בציור
הרוחנית– והחוויה התיאוריּות דווקא שבו הסימבוליסטי, הציור (לעומת
שמבקש  הפוליטי, המבט ≠ בין מפגש מורכב של העיקר) מופשטת היא
המבט לבין הגמוני, כטקסט מכתיבה שהאידיאולוגיה מה את להראות

האידיאולוגיה גם דרך המבט את להנכיח בוחר כך הוא האמן. של הרגשי
ולא כך זה את מצייר הוא מדוע מצייר, הצייר מדוע ממנה. בהיסט וגם

האי– עולה שדרכה השאלה זוהי ≠ הוא יושב שבו המסוים אחרת, במקום
מאמצת לעתיד העברית שהמדינה בכך מתגלמת אשר המהותית הלימה

רות פי הטריפטיך  נוצרי: צייר שהוא רובין, את דווקא כ"צייר ממלכתי"
מראש יועד אביב, תל הכניסה של מוזיאון באולם שהוצג ים, נ ראשו

ההתענגות קמה. לא שעוד לממלכה "ממלכתי" ציור להיות רובין ידי על
בניסיונו ביטוי ובאה לידי הזה, האי–הלימה בדיוק במרחב נוכחת הרובינית

דווקא ואולי קולוניאלי, הציוני בשיח כלוא היותו למרות משהו לומר
באמצעותו.

עין אחר, מבט מבקש עתה רובין של שבמעשה האמנות המבט תעתוע
במסורת התלות הפער שבין את מבטא רובין הציור של אותו. שתחשוף

נעשה, הציור שבו בזמן (כלומר, כרגע עין, כהרף ולמסד להמציא שחייבים
דורות כבר נוכחת היא כאילו ישראל), ארץ או תל–אביב ששמו באין–מקום

המציאות בחיי הצייר; כוחות מול מאמץ אותו של ארוכים, לבין ההתפרקות
הישראלית–ציונית החוויה של (הבדויה) והטוטלית האחדותית הבבואה בין

היומיומי, הקיום בין הפער הציונית; ההתהוות גמגום לבין בצמיחתה
האי–ידיעה את ביטא שם. רובין הרוח שפעלה לבין והבעייתי, הקשה

שאותה  היתה, לא ≠ שלמעשה הידיעה את מאשר יותר האידיאולוגית
שיסועה תוך הרטרוספקטיבית, בקריאה לאחור, עתה משליכים אנחנו

העכשווי, המצב מפענוח שעולה והאי–הכרה האי–ידיעה באמצעות מחדש
בכיוון הפוך. אבל המבנים אותם שמפעיל את

הפער של כי המבנה קלה לרובין דווקא הציורית היתה העבודה
כמבנה ז'דנוביסטי המוטל מבחוץ, עבורו עוצב המסמן למסומן התמידי שבין

הערבי ו"טפשיות": רובין מכילים הנגדות פשוטות של המסמנים מלמעלה.
בד על ששוטחה קפלי הדיונה בין שם ששוכב כ"טבעי" וכחלק מהמדבר, מי

דרך בים ומתבונן שיושב ונוטע, ששותל כמי כנאור, החדש" ו"היהודי הציור,
ויחסיהם הסימנים של פשטני הכה המבנה מאטיסי. או בונארי מלבני חלון

תפיסת את שמערערת גיאומטרית לוגיקה מציג רובין של בציורים הפנימיים
בין וחד–ערכית כשלם ואינה מאפשרת הלימה פשוטה הציוני הסובייקט

במרחב התמונה שונה, מיקומם במרחב למסומן: למרות שמיקומם המסמן
מנוגד אלא משלים. אינו אל עבר החוץ, השלכתם התמונתי מול הצופה,
ממש הציורי (וזה המשטח גבי על האחר עם רובין של דרך המפגש דווקא

של הערבים, מהמזרח ואמא, מפלשתינה של אבא מאירופה של ≠ מהכול
הציור ומשפת רוסית), או (רומנית או צרפתית האם משפת הקולוניאליזם,
השוני  לשם הבנת של בידול ≠ תהליכים למד באירופה ובבצלאל) (אותה

ואחרותו של הזמן של לא כשלילי. אחרותו הנרקיסי הערך שלו ותפיסת
השטוח האיקונוקלסטי הסגנון את להמציא לרובין המאפשרים הם המקום
קיומית  הוויה כל ומכחיש שמאפיל בדיוני ≠ ציור שלו ציור–המתווה של

תקופתו. של עכשווית
רובין, של הציור במעשה שנכחה האירוניה של המוצא נקודת ברורה

מהפרויקט חלק היה שרובין ברור אירוניה זו; יצאה שממנה הטרגדיה וברורה
והגירוש הזרות הניכוס, ההדרה, במעשי חלק פעיל לקח וככזה הציוני,

של ציוריו הקודמת. של המאה הראשונה והשנייה במחצית שהתחוללו
שנוכח בציונות ככוח היצירה גם את מעשה אך הציונות, רובין מייצגים את

ששירתו  ≠ זו הברורה הגלויה, הציונית הפעולה של יסוד כמהות אונטולוגי,
תיכוני. העכבות במרחב המזרח חסרת אלימותה הצהירה בגלוי על אצ"ג של
של המוצא במצב סכיזואידי, כמצב נתון שרובין היה שלי היא המוצא הנחת

קשורה רובין של בציור הסובלימציה היהודי/ישראלי/עברי–מזרחי/מערבי.
שבו  למקום מטונימי ≠ והוא מאפס" "ליצור גם הרצון שהוא המוות, לדחף

העת. באותה היתה הציונות
רובין של הנפש מבנה כמה עד מראות בתערוכות המוצגות העבודות

המראה".  ”שלב המוקדמת בעבודתו כינה שלאקאן במה ונמצא שסוע הוא
הסובייקט המקוטע, של מבטו הוא האחד מבטים. שני ישנם של רובין בציור

שלם בביטוי דימויו שלו את ורואה במראָה (רובין), המתבונן המפורק
של דמותה והמושלם מבחינה עיצובית, השלו של הערבי (דמותו ואחדותי

בכל אחדותי כמבע נוכח משולש זה שלו: מבנה ודמותו החדשה, העולה
הציונות,  היא שלו, האם דמות של הסמלי לסדר אותו שמכניס ≠ מה ציוריו)

השני המבט שלו. כאחר פועל הוא שבתוכו ההיסטורי כמקום המשמשת
אשליה, של הדמיוני (ודווקא במובן של הסדר הוא המבט במראָה שנראה

את לאל ששם יותר, משוכלל שלב מראה חדש, נוצר בציור מכוננת); אשליה
ביטויי לשלב זה, ביניהן מתלוות המראָה גם שאר תופעות הקודם. השלב

שבו עם המשפחה, עצמי ציור (ר' רובין של דופן העצמית היוצאת האהבה
ומצד  נרקיסיזם אחד ≠ מצד בית ורודות) בנעלי התמונה יושב בחזית הוא
במקום ציורי לחידוש חייו, ביטוי למצוא רובין התנכרות; התשוקה של שני

שלא תשוקה גם תמיד היא שלו, האם שפת שאינה שפה של ובמרחב לו לא
הגדול, לאחר מהמראָה נודד כשהמבט אבל לבורות. תשוקה אותו, לדעת

את דווקא אלא הציונות את מוצא שם עוד לא הוא האחראי", ל"מבוגר
האמנות.

תפיסתו בתוך התקפל מאין, יש לכאורה רק שנוצר הרוביני, הסובייקט
של (כ"גוגן הקדומים הפרא למחוזות שבא תרבות כבן הבדויה העצמית

עצמו את להכיר ביקש זאת עם אבל לתארו), שביקשו כפי פלשתינה",
השטח של גבי פני על ואחרים אחרות הנכחת דרך עם האחר, דרך המפגש

גלויה עצמית אהבת–על של ביטוי יש מהעבודות רבות בבסיס
וחסר  הקטן כבנה ≠ לעתים במרכז עצמו את להעמיד לו שאפשרה ונאיבית,
כדמות  כמושיע–ישוע בעצמו,2 ולעתים לעתים מרים, הבתולה האונים של

זוהי בפרח. יגון אוחזת דמות נעליים ורודות או בורגנית נעולת "רומנטית"
בציור, וזאת אפשרי הלא העצמי הגילוי סף עד חשוף, בחירה בנרקיסיזם

של  כדי איור; ההופעה שטוח ומחוק עד ≠ ציור מבע הציור הרוביני כנגד
של המקדים הוא דווקא רובין (וכך לחזית נהפך לחלוטין, הוא שטוחה הציור

ארוך).  אריה ולא לביא רפי
את להגדיר בניסיון בספקולציה, לדיון לבמה עצמו את הפך הזה הציור
הפוסט–גלותית, החוויה של והעכשיו הכאן במובהק: הגדרה חסר שהוא מה
המהגר הומניסטי בין אופק חסר כל ארץ, מפגש ולא גלות שהוא לא במקום

שממנה הדתית החרד להוויה התושב (הפלסטיני), בין היהודי לבין (היהודי)
המטפיזית) (כנען ולארץ התשוקה לאדמה גילוי לקראת מתרחק הוא

שרובין מאמץ  הברית החדשה של הספקטקל בתוך עולם נתון ≠ כשכל זה
המבט בקטלוג. מנדלסון אמיתי שמתאר כפי וכסימן, כתחביר כדקדוק,

שהיו רובין של עבודות באותן חדשה קריאה לאפשר עשוי העכשווי
לשיח את עצמן הביקורתית, שהתאימו עבור הקריאה המובן מאליו כמעט

ובכניעות, מהר לכן, קודם הרבה והתמסרו, המוקדם, הפוסט–קולוניאליסטי
בפלשתינה, חדשה סובייקטיביות של ההיווצרות הציונית. ולקבלה לקריאה

לביטוי לאמנות, מרתקת אפשרות יצרה העשרים, שנות של בתל–אביב
עבור נוצרו ואחרים גרינברג רובין, אורי צבי של והציור והשירה משתנה,

שבו נעשו. ברגע ממנו לחלק ונהפכו המרחב הציבורי
לעזור שעשויות אקטיביות עוצמות מכילה רובין של ההתבוננות
הפוסט–קולוניאליסטי השיח כנגד לפנות שלנו ההווה בזמן למחשבה

שנולדה האמנות על למחשבה חזרה תוך שלו, ביקורתית קריאה ולאפשר
אחר, הוא לכל דבר מעבר הציור, אחרים: וציונים של רובין בדרך ההגות

ניתן הראה כי עגנון, או פוגל ביאליק, או אצ"ג כמו התארעות. רובין,
או שעברה המאה ראשית של הצעירה בתל–אביב פלשתינה, על לחשוב

שהופך מה הוא שסועה. השסע תרבות של כמקום ההיסטורית, בירושלים
ביטוי לחביונות לתת גם שמאפשר למצע למרתקת, האמנות שלו את

היהדות החמקנית, של ההיסטורית לירושה וגם האמן האדיפליים של
של שיריו כמו להציג. לדמיין, לדמות, ביקש רובין שאותה הדימוי, חסרת
שמהותה שפה, בראש ובראשונה מעמידים של רובין ציוריו גם כך אצ"ג,

≠ דיבור  ה–20) המאה בראשית (פלשתינה ועכשיו כאן מדוברת היותה היא
דיבור מכל אחרותו ואת שונותו את היטב מציגות הנוכחיות שהתערוכות

מערכות את חקר השוני, של בעצם במיפוי עסק רובין תקופה. באותה אחר
(גם מצא שהוא אלו לבין ייבא התרבויות שהוא בין וההתייחסויות היחסים

מחובר הוא ממשי, ערבי ולא פרוטוטיפ רק היא בציורו הערבי דמות אם
בפלשתינה החדשים העולים הזרות והאחרּות של מושגי את שחושף למבנה
מבודל יצירת הבדל תוך של אפשרות לחיות מרחב פתח התקופה). הוא של

ראובן רוביןראובן רובין
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הנראות בעלת מספקת, של ההיסטוריה הלא מחדש לכתיבה כאן אותה
המאוחרות הששים בשנות אמניות של כתובה הבלתי ובעיקר מדי הנמוכה

השימוש באותיות  ב–!WACK שבכותרת התערוכה. כתוב השבעים, ובשנות
אקטיביסטים קבוצות ידי על תיבות בראשי הרווח לשימוש מתייחס גדולות

"נשים כמו השבעים, ובשנות השישים שנות בסוף בארצות–הברית רבות
"קונספירציית ,(Women Artists in Revolution -WAR) במהפכה" אמניות
 Women's International) מהגיהינום" הבינלאומית הטרוריסטית הנשים

הפעולה "קואליציית ובמיוחד ,(Terrorist Conspiracy from Hell - WITCH

שנוסדה יותר, המאוחרת (Women's Action Coalition - WAC) הנשים" של
בזמן שהיתה ,WAC–ב עצמה באטלר של מעורבותה בניו–יורק. ב–1992

על המוקדמת חשיבתה את דרבנה ה–Artists Space בשנים 92≠1989, אוצרת
מסורת  מתוך !WACK צמחה התערוכה פמיניסטית. אמנות בחקירת הצורך

יסוד ביחס הנחות לשנות שואפת והיא נשים, של אקטיביזם עשירה של
נראית. היא ואיך פמיניסטית אמנות למהי

אל שאספה רחבה, רשת התערוכה בהטילה אמני את אספה באטלר
לצד לחלוטין, נשכחות לא אם זנוחות, היו לכן שקודם אמניות השטח פני
בין הפעילות מתקופת פריטים היא בחרה יותר. מוכרים שמות עם אמניות
מגזינים, חוברות, קטלוגים, פוסטרים, לתערוכות, הזמנות כמו ,1965≠1980

≠ כדי  אישיים של אמניות וארכיונים וקבוצות, פרסומים של קואופרטיבים
שאיפה לסבך מתוך ולגבולותיו. ההיסטורי הזיכרון של להגיע לפריפריות

אמניות לכלול בחרה באטלר פמיניסטית, אמנות של קאנון של תחושה כל
השיח הפנימי  בשולי ≠ אמניות שנמצאות לסביות מערביות, לא לבנות, לא

ובין קבוצות  חדשים בהקשרים מוכרות ≠ והציבה עבודות הפמיניזם של
קריטריונים של "אידיאולוגיה מכנה שהיא מה פי על אחרות, אמנים

"סטילס שרמן סינדי של המפורסמת הסדרה מתוך צילומים למשל, משתנים".
הסדרה עם יחד הקיר אותו על מוצגים (1977≠80) כותרת" ללא קולנועי

≠ 62 זוגות  איבקוביץ סניה הקרואטית האמנית של (1975) כפולים" "חיים
האמנית בפוזות של דיוקן וצילומי לנשים ממגזינים פרסומות דימויים של

שרמן הפרסומות. כך שהודפסו לפני צולמו מהם שרבים מקבילות, דיוקנאות
של הסטילס הקולנועיים את מחדש בוחן כשהצופה בדיאלוג חדש, ממוקמת

דימויים של ראיפיקציה גם בהם ורואה איבקוביץ של לפרויקט ביחס שרמן
שלהם. הניכוס באמצעות ג'נדריים

אמניות בה למצוא יופתע האמניות הארוכה לא רשימת את שסוקר מי
אווה גנזקן, אלינור אנטין, לואיז בורז'ואה, ג'ודי שיקגו, איזה כמו בולטות

רישומיה יחיד של הוצגה תערוכת קודם לכן (שארבעה חודשים הסה
במוזיאון עבודותיה של תערוכה גם הוצגה תקופה ובאותה ,MOCA–ב

מתערוכת היחיד העבודות את השאר בין שכללה היהודי בניו–יורק,
קלי,  מרי ניו–יורק), פישבאך, "Chain Polymers", שהציגה ב–1968 בגלריה
והאנה שרמן קרולי שנימן, סינדי שפירו, מרתה רוסלר, מרים מנדייטה, אנה

כמו פחות, מוכרים שמות למראה כמוני, יופתע, אולי הוא אבל ווילקה.
לילי כריסטנסן, ראוטר אורסולה צ'ה, קיונג האק תרזה אלמיידה, הלנה

רי נסרין מוהאמדי, קובלקה, פרידל ג'וסטסן, קריסטן רוז אנגליש, דוג'ורי,
יותר המוכרות האמניות וויטן. גם קולט אוטינגר, או אולריקה מורטון,

של אפשרי פשוט בעבודות לא צפויות, שמסבכות כל קאנון לרוב מיוצגות
ארוחת המונומנטלית מוצגת העבודה למשל, לא כך פמיניסטית. אמנות

שלה, מוכרות פחות אלא מבחר מתוך עבודות שיקגו, ג'ודי של הערב
שכוללות ,Pasadena Lifesavers–ו ,Star  Cunt  ,Click  Cunt כמו

אקריליק, גירים ספריי, בצבע סימטרית, בקומפוזיציה הפשטות גיאומטריות
 Pasadena Lifesavers  Red Ser ies ב–#3  צבעוניים.  ועפרונות

חלקים משמונה עיגולים צבעוניים שמורכבים ארבעה למשל, ,(1969≠70)
מסימבוליזם חורגים בוהקים, לבנים ריבועים של גריד גבי על ומוצבים

וגינאליות. ומאלוזיות ראשוני פמיניסטי
הפך  גרי שפרנק גבוהה, תקרה עם עצום במחסן !WACK מוצגת

,MOCA מודרנית למוזיאון לאמנות Geffen השייך Contemporary–ל
כ–450 עבודות  ≠ התערוכה של היריעה ורוחב לוס–אנג'לס, בדאון–טאון

וסגורים  פתוחים לחללים מחולק העצום החלל ≠ מהמם. ואובייקטים
בו–זמניים זה לזה באופן שמאפשר ליצור כמה קישורים שמחוברים חלקית,

ליניארית, בכרונולוגיה לדבוק במקום ותימטיים. ויזואליים עבודות, בין
(שיש ביניהם קבעה שבאטלר לנושאים חלוקה פי על התערוכה מאורגנת

קולקטיבי, גוף, דחף כמדיום, טראומת הפשטה, צילום–עצמי, הגוף חפיפה):
ידע אֵלָה, ג'נדרי, פרפורמנס ג'נדרי, חלל נשית, רגישות משפחה, סיפורי

ורעש, שקט ואסמבלאז', דגם אמנות, של היסטוריה עשיית עבודה, ככוח,
ונמדד. ומחושב בפומבי, דיבור חברתי, פיסול

צפויים, ויזואליים בלתי להדהודים מובילה ההצבה זו של ארגון צורת
בעבודות שונות באחד החדרים: שמופיעים מספר סוגי מיסוך והסתרה כמו

≠ תשעים  (1973≠74) . . . של ת  אמיתי לציה מו סי לייק של סוזי הלוח
סמיך;  לבן במייק–אפ עצמה היא מורחת את שבהם עצמי דיוקן צילומי

שבו  פרפורמנס המתעדים ≠ 14 צילומים (1975) אנגרט סולטאו של  S lebst
ננסי של הפסלים ושני ממנו; שוחררו ואז שחור בחוט בהדרגה נעטפו פניה
מולבשות  שעליהם ≠ ראשים (1970)  T.Y.V.L ו–. (1968) שם בלי גרוסמן,

ההצבה הדוקות ומרוכסנות. מעור, שחורות מסכות עינויים מאיים באופן
חדשות צפייה סבירים, שמזמינים דרכי מובילה לזיווגים לא גם התימטית

השקטים הגרפיים הציורים תלויים שבו המאתגר בחדר כמו בעבודות,
מול אמריקאיות עממיות שלהם הוא מסורות שהנושא רינגולד פיית' של

הוא (שמה פאני טוטי קוזי של הפורנוגרפיות של החקירות המגרה ההצבה
טי טו פאן י ז קו מוצרט,  של האופרה שם על מתחכמת מינית וריאציה

 ICA–ב בתערוכתה המפורסמת "זנות" ב–1976 עושות כולן"), שהוצגה "כך ≠

בלונדון.
אבל  העבודות, של הפריסה את קובעים !WACK אמנם של הנושאים

השאיפה מסוכלת וכך הקירות ככותרות על בפירוש מופיעים לא הם
פועלות זאת, התימות עם להנחיה דידקטית. הצופים האינסטינקטיבית של

תערוכה זו תווית. הדבקת דרך אחד לנושא עבודות לצמצם בלי בשקט,
בעד לדבר לעבודות מאפשרת היא שלה. ובמורכבות בהיקף ומתישה קשה
מדי אולי יותר משאירה הפרשניים הטקסטים של אבל המינימליות עצמן,

אחת מערכת שאין בכך מכירה באטלר של התימטית הגישה לצופה. עבודה
את שמאחד מה המוצגות; העבודות את שמאפיינת פורמליים עקרונות של

לוס–אנג'לס _ לרר–גרייוור שרה _ WACK !

בו  שהיה החברתי ובצורך הפמיניזם של ההיסטורית במשמעות להכיר 2007 אפשר של המבט מנקודת
האקטיביזם הפמיניסטי השני" של "הגל במהלך ובאנגליה, בעיקר בארצות–הברית שבה התחזק, בתקופה
של הפמיניזם השני" לאחר "הגל שנולדו זאת, דורות הנשים ובכל ובשנות השבעים. שנות השישים בסוף

במעגלים כיום נתפסים שלו והעלאה הפמיניזם עם הזדהות אותו. כשמזכירים נרתעות השנים באותן
וולגרי, מתוחכם, לא דביק, מבולגן, הפמיניזם מביך, פאסה, נאיבי, רע: כטעם רבים ואמנותיים אקדמיים

במהלך נשים שיצרו האמנות ההיסטוריזציה של מדי. בעייתי מדי, קולני רציני מדי, מדי, ואגינלי מדי, נשי
אנחנו נוטים ומהותנית. באמנות, רדוקטיבית להיות ממשיכה השבעים של שנות המהפכה הפמיניסטית
אבל מהר שיקגו, של ג'ודי (1974≠79)  The  Dinner  Par ty כמו  עבודות קנוניות, על כמה מיד לחשוב
של מרי קלי (1973≠79)  Post-Par tum Document–ב להיזכר אפשר להתאמץ: צריכים אנחנו  מאוד

שנימן. קרולי של (1975)  Inter ior  Scrol l–ב או (152 ו די סטו מבוקרת", "אנטרופיה נזרי, יגאל (ר'
שריפת או האמנות שיקגו בתחום הערב של ארוחת אירועים מבודדים, כמו של סטריאוטיפים

אנשים מדי יותר של החשיפה כל סך את הפוליטיות, מהווים ההפגנות בתחום מחאה ושירת חזיות
שבשתיקה קונצנזוס יש מעין שנות השבעים. של הפמיניסטית ולאקטיביזם הפמיניסטי לאמנות כיום

תואמת כמובן, שלגמרי לא נכונה, לא להמשיך הלאה; תפיסה אפשר ועכשיו את שלו שהפמיניזם עשה
בעולם. רחבות נשים לשלוט באוכלוסיות שממשיכות ההתעללות האלימה או הדכאנית הכפייה את

שהושג מטרותיו, את השיג שהפמיניזם המערבית) (בחברה כללית להסכמה נלהבות לא, מוכנות, רווחת
לשטיח. מתחת אל ובדיסקרטיות בשקט המהומה כל את לטאטא ושאפשר הג'נדרים, או המינים בין שוויון

של המתמדת הרלוונטיות את להכחיש מזאת) (גרוע או להתעלם, להשתיק, בניסיון כמובן, זאת, כל
ושנות השישים מסוף שנות אמנות פמיניסטית פרקטיקות הנמשכת של ואת החשיבות הפמיניזם מורשת

השבעים.
"היא הפמיניסטית שהאמנות לאחרונה כתב ימס טי רק ו י – ו י מהנ (Cotter) קוטר הולנד זאת, עם

של בפרקטיקות בהתבוננות מחודשת הצורך על האחרונים". העשורים של ארבעת הפורמטיבית האמנות
והמהפכה  "!WACK ≠ אמנות אנג'לס, לוס של עכשווית לאמנות במוזיאון התערוכה עונה הזו האמנות

מוזיאון של הראשון הניסיון היא הזו השאפתנית התערוכה .(Butler) באטלר הפמיניסטית", שאצרה קוני
הפמיניזם כרגע השני" של "הגל בתקופת של האמנות רטרוספקטיבית סקירה היסטורית כלשהו לעשות

בתקופה בכל העולם אמניות של אמניות וקולקטיבים האמנות שיצרו של היסטורית זוהי בחינה היסטורי.
מוסדית  היסטוריזציה לראשונה !WACK עושה .1965≠1980 הפמיניסטית", בשנים "המהפכה שמכונה כאן

לומר, בתקופת הפמיניזמים המרובים ≠  אולי צריך ≠ או הפמיניזם בתקופת שנוצרה הנשים אמנות  של
מ–21 ארצות ≠  עבודות בה מוצגות ≠ היא בינלאומית התערוכה ומשפיע. מגוון עבודה בינלאומי, כגוף

גם  וקולקטיבים. בה 119 אמניות ≠ כלולים ובסביבתה בתנועה שרווחו עניין ותחומי גישות מגוון ואוספת
בעיקר בריטניה, ואירופה, מארצות–הברית הן בתערוכה העבודות רוב בינלאומי, לדיון השאיפה היא אם

הפמיניזם. השני" של "הגל של ההתרחשות העיקריים אתרי
התאמצה להבטיח שבאטלר לפמיניזם. נדמה וקוהרנטית אחת החלטית הגדרה מנסחת התערוכה לא

העבודות במאות מנוגדות. למטרות מכוונות שלעתים לפמיניזם, ביחס ופעילות עמדות ריבוי של הצגה
נעות  שלה. הגישות ולמתודולוגיות הפמיניסטית לתנועה יחס של ניואנסים שונים ב–!WACK יש שמוצגות

של פרפורמנס הווידיאו דרך אקרדי, וקרלה לינדה בנגליס היילמן, מרי של הלא פיגורטיביות מההפשטות
לייק, סינדי סוזי אדריאן פייפר, של העצמים הדיוקנאות דרך הורן, של רבקה הפיסוליות הרחבות הגוף

הכרזות דמויי הרשת הדפסי של הגלויה הפוליטיקה ועד אחרות, ואינספור סיוורדינג קתרינה שרמן,
שהוא משהו מציגה התערוכה אדלסון. מרי–בת' של הבוטים הקולאז'ים או ניומרק אן של האקטיביסטיות

את נושא לא ומאחד גדול נרטיב שאף הטרוגני, ארגון של הפוקויאני במובן ≠ רגולרי ולא קוהרנטי לא
השונים. חלקיו

ועל קבועים גדולים נרטיבים של הרעיון על עצם אגרסיבית כמתקפה לראות ניתן התערוכה את
שהוביל באטלר, של האוצרותית האג'נדה של הזה האקטיביסטי הדחף בכלל. קנוניות מופת יצירות

לוס–אנג'לס
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מעלה הדבר .(feministartproject.rutgers.edu תערוכות ואירועים בנושא:
את ברוקלין מוזיאון חנך לאחרונה מדוע, למשל, עכשיו? מדוע השאלה: את

משכן הקבע  ≠ מרכז שיהיה פמיניסטית סאקלר החדש לאמנות אליזבת מרכז
תערוכת בו אפריל נפתחה ושבתחילת של שיקגו, הערב ארוחת של

המרכז מאורה מייסדת באוצרות גלובליים" "פמיניזמים האמנות העכשווית
≠ תערוכה שמציגה  נוצ'לין לינדה הנודעת האמנות והיסטוריונית ריילי

שתי  לנדאו). סיגלית אחרי 1960 (ביניהן שנולדו העולם מרחבי 80 אמניות
צידי בשני סימולטנית כמעט שמתקיימות האלה, המרכזיות התערוכות

הרצאות יותר, תערוכות קטנות של עצומה נתמכות בכמות ארצות–הברית,
ניו– במומה, בינואר שהתקיים הסימפוזיון הוא בהם (שהבולט וסימפוזיונים

לאודיו החזותית"; באמנות ופרקטיקה תיאוריה הפמיניסטי: "העתיד יורק,
קטלוגים, ,(www.wps1.org/include/shows/moma.html הסימפוזיון: של

של  מרץ גיליון ≠ כמו לפמיניזם שמוקדשים מגזינים של וגיליונות ספרים,
מחקר, של מעשור שלמעלה כמובן לזכור צריך הבריטי.  Fr ieze מגזין 

כהתייחסות כיום שמופיע את מה בנו בהדרגה בודדות ותערוכות למידה
קרה זה כמו ספרות, אחרים, (בתחומים האמנות לפמיניזם בעולם בוערת

העכשווי האמנות בעולם שהתופעה גם מרמזת על רעב נראה יותר). מוקדם
אפשרית רדיקליות של לרגע נוסטלגיה על גם כמו פוזיטיבית, לביקורתיות

המחקר האמנות, ביקורת שכיווני אופן (באותו השבעים  בשנות
בשנים  אחריו ≠ נעים מסוים בפיגור אם גם השוק, ≠ כמו והאוצרות
שנות לפמיניזם של הששים שנות של במינימליזם האחרונות מעניין

השמונים). ולניכוס של שנות השבעים
שעדיין  וגם ממה שיש מה ידי גם על מ–!WACK מדורבנת יוצאת אני

התיחום  את !WACK מסמנת כרגע, שנראה כפי אם, יגיע. ועוד חסר
המאוחרות השישים שנות של הפמיניסטית המהפכה מות של ההיסטורי

הפמיניסטית על האמנות נתאבל השאלה, איך עולה כמובן השבעים, ושנות
מה שמכנים צעיר, ב"גל שלישי" הדיונים אף כל על שכן, שנים אלה? של

אולי באוויר בלוס–אנג'לס; כבדה מלנכוליה תחושת יש גם "פוסט–פמיניזם",
ניסיון רק היא הפמיניסטית העכשווית כל המאניה האם קל. דיכאון רק זה

במכה אחת? הזנחה של עשורים לכפר על

עדי מאנגלית: עינת

באוניברסיטת וביקורת האמנות תולדות למדה (לוס–אנג'לס) לרר–גרייוור שרה
 www.artforum.com–ב טקסטים מפרסמת דזיין. אוף קולג' סנטר ובארט הארוורד

.www.dotcommentarydot.com תרבות, לביקורת און–ליין מגזין ועורכת

עכשווית,  לאמנות המוזיאון הפמיניסטית", והמהפכה  "!WACK ≠ אמנות
4 במרץ ≠ 16 ביולי 2007 לוס–אנג'לס,
הישראלית", באמנות פמיניזם של דורות ארבעה שליחות: "מירוץ התערוכה גם ר'
2 ביוני ≠ 26 באוגוסט  עמיר, אילנה טננבאום ועינת חיפה לאמנות, אוצרות: מוזיאון
ישראלית ואמנות פמיניזם על ,10 מס' המדרשה העת כתב וכן ;2007

הפמיניסטית", 2007  והמהפכה "!WACK ≠ אמנות מתוך הצבה  מראות
(www.moca.org/wack ר' (לפירוט,

 Installation views from "WACK! Art and the Feminist Revolution” at The Geffen
 Contemporary at MOCA, 2007, photos by Brian Forrest, courtesy The Museum of

Contemporary Art, Los Angeles (see www.moca.org/wack)

חברתית. טעונים לנושאים לב תשומת הוא התערוכה
ביוגרפיים  טקסטים כולל 18 נושאים, לאותם הוא גם שמחולק הקטלוג,

של בוקר "ארוחת שבאטלר מכנה למה וביבליוגרפיות, בנוסף קצרים
ג'ודית רוסי  באטלר: של והקדמה מאמרים, עשרה ≠ אוסף של כלבים"

לורד שבוחן קתרין של טקסט איטלקיות; פמיניסטיות אמניות קירשנר על
מחוץ פרקטיקות פמיניסטיות על מסקימון הלסבית; מרשה הזהות את

שהם כפי פמיניזם ועל גברים על מאייר ריצ'רד ואירופה; לארצות–הברית
על הפמיניזם השפעת על מולסוורת הלן הקווירית; התיאוריה דרך מובנים
האמנות בפרקטיקת הפרפורמנס תפקיד על פלאן פגי הניו–יורקי; המופשט

הצבאית הדיקטטורה תחת נשים אמנות על ריצ'רד נלי הפמיניסטית;
האזרח; אביגיל לתנועת זכויות הפמיניזם של על היחס סמית' בצ'ילה; ולרי
על סורקין וג'ני המוקדם; הפמיניסטי בצילום עצמי ייצוג על סולומון–גודו
ערכו תיונג ולינדה סורקין בלבד. נשים של קבוצתי מופע של ההיסטוריה

מידע התקופה, מקור של מרכזיים ופרסומים תערוכות של כרונולוגיה מקיפה
לקטלוג. כנספח שמופיע חשוב

העצום של אמניות במספר השאר, בין היא, החשיבות של התערוכה
ההיסטוריה של שהיא מקדמת ובתפיסה האלטרנטיבית חושפת, שהיא

בתהליך ותמיד נמצא לשינוי נתון שתמיד אחיד ולא סדור נרטיבי לא כמבנה
בין לעשות מזמינה שהיא המרובים והקישורים (מחדש), כתיבה של

של האמנות העכשווית והחוב השבעים שנות של הפרקטיקות פורצות הדרך
מסוגה, הראשונה הגדולה ההיסטורית כסקירה עצמה את בהציגה להן.

בזמן  ונתחמה נסגרה נגמרה, הפמיניסטית התקופה האם !WACK שואלת

גם מציעה בזמן מוזיאלי, ובו להקשר כניסתה המאבן של ידי החותם על
הפמיניסטית האמנות מחדש את מרץ שפותחת כזריקת התערוכה את
ובעייתי בחיבוק משהו חמוץ–מתוק חדשים. יש ומחקר לעניין, הכרה

המוסדיות את נחרצות שביקרו נשים של דור מחבקת שהתערוכה המוסדי
אמניות של דופן היוצאת הנראות על לחשוב אפשר ובעבודתן. בחייהן

בפרס אריה זכתה קרוגר שבה ברברה ,2005 ונציה של בביאנלה ואוצרות
הגרילה (ר' נערות ממסדיות של האנטי הכרזות ושבלטו בה הזהב היוקרתי,

ו די סטו ,2005 ונציה של הביאנלה נזרי על רוזן ויגאל רועי של הטקסטים
המוסדיות על שלהן במחלוקת והשנויות המתעמתות ההתקפות ;(161

כזה. אולי מקבלת ההכרה והשבח (הראויים) ממוסד הפטריארכלית סבלו
שנות של האלטרנטיביים הקולקטיבים של הפמיניסטיים המודלים

האמניות האמנות הלסבי", "פרויקט ,Womanhouse ,Disband) השבעים
של העכשווית למגמה נוסף הקשר מהווים ("Where We At" השחורות
כמו נשים, בשמות שמשתמשים אלה בעיקר פסבדונימיים, קולקטיבים

≠ הקשר  פונטיין וקלייר ,(165 ו די סטו (ר' ספולינגס רינה ברנאדט, תאגיד
בברק משתמשות רק ספולינגס רינה כמו (תופעות יותר עמוקה מסורת של
המחודש המבט ביקורתית). לא צינית בפעולה הפמיניסטית, האנרגיה של

שאלות לשאול מעורר גם הפמיניסטית והמהפכה האמנות על התערוכה של
השתמעויותיו ותקפותו. את ולבחון "פוסט–פמיניזם" משמעות המונח על

שרווחת  לפמיניזם המחודשת ההתייחסות את מובילה !WACK אמנם

הרצאות תערוכות, של במספר רב גם מתבטאת אבל זו האמנות, בעולם כיום
("פרויקט בארצות–הברית אחרים ומקומות ניו–יורק בלוס–אנג'לס, ואירועים

של למדי מקיף לוח אסף רטג'רס באוניברסיטת הפמיניסטית" האמנות

WACK!לוס–אנג'לס
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אירית רוגוף וחיים דעואל לוסקי ִשיּור _ של אפקט על קצרה שיחה

על, החזותית איננה אמירה התרבות של אירית רוגוף, לתפיסתה
במחקר תיאורטי, בכתיבה, שנעשית עבודה עבודה עם: אלא

עם מוסדות אפשרויות לעבוד מממשת באוצרות ובהוראה. רוגוף
זוכה וכך אוצרות, על החשיבה את מחדש מעבדת היא שבהם

בין עבדה, היא התיאוריה. של מקומה להרחבת ובניידות בנגישות
עבודותיו ולארץ הגיעה עם גרץ, יוכן ורה פרנקל ועם עם היתר,
"בלתי מבוקר" שאת תערוכתו קוטלוג אטאמן, האמן הטורקי של
לפני חודשים כמה שהוצגה התערוכה, הרצליה. במוזיאון אצרה
כללה  לברלין, כך עברה ואחר MUHKA באנטוורפן במוזיאון לכן
סטפן של בצילומים אטאמאן, "מאמר חזותי" של וידיאו עבודות

המחלקה ראש היא רוגוף מאיסטנבול. דוקומנטריים וחומרים רומר,
להיות ועומדת בלונדון, קולג' בגולדסמית' חזותיות לתרבויות

≠ באיינדהובן האבה ואן מוזיאון של הבית"  "תיאורטיקנית
עבורה. חדשה, שתיווצר במיוחד פונקציה

מאמינה  שאת קוטלוג אטאמן, נראה "בלתי מבוקר" של מהתערוכה ח.ד.ל. 
חזרה בזה איזו אין האם הביקורתי. ובכוחה של האמנות בעוצמתה

הפוסטמודרני? מהמצב והתעלמות מודרניסטי לממד
במה  פחּות בעניין מאופיינת האמנות את שלי השונה ההבנה א.ר.

במה  אסתטיים ≠ ויותר והיבטים ביטויים או ≠ חומריות, שנוכח

אפשרי היה שלא משהו היא עושה באיך מאפשרת, שהאמנות
שניתן מכדי סגורה הכלכלית המערכת תפיסתי, לפי לכן. קודם

ולעומת חדשה, סובייקטיביות של ההיווצרות את דרכה לברר יהיה
מציגה  שהיא באופן שלה, המשתנה ≠ בביטוי האמנות זאת

האופן גילוי עצמה באמצעות את החזותי ומציגה במרחב ביטויים
ניסוחים  מאפשרת ושאריות, שיירים ≠ מייצרת נעשית היא שבו
הביקורתיות שונה, שדרכה של סובייקטיביזציה והעָמָדה חדשים

היווצרות יכולה לפעול. היא שממנו ובתוכו במרחב זוכה
היא והבין–תרבותית הבין–אישית (relationality) ההתייחסותיות

בהן שיש אטאמן, קוטלוג של לעבודותיו אותי שהוביל הנושא
≠ התייחסותיות  קטגוריות ללא אנשים על קטגוריזציה ללא מבט

במרחב מתפקדים אנשים שבו ולאופן ממשיים ליחסים מעבר שהיא
סובייקטים חדשים אטאמן מתעד בעבודתו היומיום. השיפוט של
מהרפרטואר המוכר חלק לא שהיא חדשה בעולם, סובייקטיביות

ביטויה את מוצאת האמנותית הפרקטיקה והתנסות. ניסיון של
התיאורטית, ההתייחסות משותפת יחד עם כהתחוללות בתערוכה
ואת נוכחותו עוצמת את מפחית מהצדדים אחד כל שבה כתנועה

מה שעומד ביסוד  ≠ זה שאנחנו ממה יותר להיות הברור. ביטויו
ותיאוריה, של פעולה צרה הגדרה לאיזו יותר ומעבר שלי; העניין

שבאירוע. ההפתעתיּות
ודיסציפלינות,  שפות בין נעה את מרתקת. בעולם שלך התנועה ח.ד.ל. 

ספר,  ≠ בתי שונים מוסדות ובין ארצות בין פיזית תנועה
מנטלית:  תנועה עם ≠ יחד שיח שדות מוזיאונים, אוניברסיטאות,

באמנות מפמיניזם לעניין פוסטמודרנית, מודרנית לאמנות מאמנות
את  שם ≠ לתיאוריה, ומכאן נוודות, במצבי שעוסקת ובאוצרות

לאמנות הרצליה מוזיאון מבוקר", "בלתי התערוכה מתוך אטאמן, קוטלוג
דקות) 50 וידיאו, ,2002 ,1+1=1 עכשווית (מימין למעלה:

 Kutlug Ataman, views from the exhibition "De-regulation", Herzliya
Museum of Contemporary Art (Top right: 1+1=1, 2002, video, 50 min)
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את מבינה את איך אלטרנטיבי. מבט של נחושה עמדה עתה מייצרת
בעולם (האמנות)? שלך הפעולה מתוך ידע/כוח הקרטוגרפיה של

את התרבותית, שמחרישה החרושת לרעיון שאת מתאימה לי נדמה
משרטטת את מהם; בריחה מסלולי מעין ומתווה החזקים הקולות

הרב–לאומית. בתרבות מפתיעים מגוז קווי
הגבריות  של הקונסטרוקציה בחקר שלי הדוקטורט את כשסיימתי א.ר. 
 The  Div ided Her itage :  Themes  and ] הגרמני בפורטרט

פורסם בהוצאת ,Problems in  German Modernism
המבט של "מחירו כהן, שירה ר' ;1991 אוניברסיטת קמברידג',

אינו המסורתי האקדמי שהידע הבנתי ,[77 ו די סטו הפוליטי",
התרבותית, לחקר העכשוויּות שהיתה לי הדרישה את מספק

שבאמצעותו ניתן כמקום פועל, כאירוע האמנות להבנת שדה
בתיאוריה למחקרים עברתי לכן כהבדל. הניכור את למפות

לעבודה  חומרים על מעבודה ≠ תנועה חזותית ובתרבות ביקורתית
האמנות בעולם שיש לאפשרויות ביחס מרכזיות שאלות על

ושוני. זהות על שכנים, ויחסי שכנות יחסי על הידע את למפות
כמובן ודרכו התקופה, באותה מאוד אותי ריתק פוקו מישל

אני וממנו שבו רעוע כמקום ידע, כמערכת בגיאוגרפיה העיסוק
 Terra  Inf irma:  Geography ' s ספרה  על חבר חנן [ר' פועלת

לארצות– מאירופה עברתי .[130 ו די סטו ,Visual  Culture
בין נוספת תרגומיּות דרש מעבר כשכל לאירופה, וחזרה הברית
שבין  בגבולות הפיזיים תלויות בהכרח ≠ שאינן הגיאוגרפיות

הדיבור שפות בתוך מתקיימות השונות הגיאוגרפיות המדינות.
מערכות היחסים חקר ושוני, מיפוי על המחשבה וההבנה. פיתוח

עבורי: מרכזית לפעולה תרבויות, הפכו שבין וההתייחסויות
הן וכיצד על הזרויות השונות זרות ואחרּות, מחקר מושגי בחינת

נפתח העכשווית האמנות דרך והחברתי. הפוליטי בשדה מתמקמות
≠ בידול  הבדל יצירת תוך לחיות באפשרות התבוננות מרחב בפני

שמעמיד שלילי, כמה בהכרח שאינו כערך השוני שלך כהבנת
העכשווית דרך האמנות התנצלות. שאינו דורש במקום אותך

שפיתחתי, אידיאולוגיה זו וניכור; מיפוי בין היחס בשפה משתקף
המרקסיסטית. מהעמדה שחורגת

של  לשיח ומשם התשעים, בראשית שנות לפמיניזם הגעת וכך ח.ד.ל. 
מיעוטים?

ביקורתית,  לעבר עבודה לתנועה פתח עבורי לפמיניזם היה המעבר א.ר. 
האמנות. זה של שוק האפירמטיבית מעודף הערכיות תוך רתיעה

דֹוגמה לייצר מבלי העולם את להבין ניתן שדרכו מודל עבורי היה
המעבר אחרים. שמעלה לדיון שאלות ונושאים זרות עמדת חדשה;
של ממבט נראה שזה כפי טבעי כך כל היה לא מיעוטים של לשיח

האופן הגזעי, השוני בשוני. מהעניין נבע הוא גם כי אם היום,
בפני העמיד העולם, של אחרים למיפויים להגיע ניתן שבאמצעותו

הפמיניסטי. מהשיח ביקורתית אחרת לחשיבה אפשרות
אחד מצד פוסט–קולוניאלית תיאוריה קראתי התקופה באותה
יוצא באורח בזו שתמכו זו קריאות שני, ופוסט–סטרוקטורליזם מצד

מחקר לעשות ניתן כיצד הבנתי הקריאה עבודת דרך הכלל. מן
מהות לבירור המובהקים, המרחקים לבירור כדרך אפיסטמולוגי
≠ שלו באי–מובהקות או במובהקות בסימן, דרידה של  העיסוק
גיאוגרפיה בעיית הזהות. של במקום הדיפרנס נוכח שבו האופן

כאן, שנמצא על ה"זה" הצבעה לא לעיסוק סמיוטי: עבורי הפכה
דיכוטומיה אינו והאחר הזהה ששם. ל"זה" ביחס הבדל יצירת אלא

הדיפרנס ידע–כוח. צירי סתם על כך להעמיד שניתן פשוטה
או קונקרטיזציה הפשטה רמות במספר במרחב הגיאוגרפי מתקיים

את זונחים אם מאליו מובן שאינו מסומן, ביטוי שמעמידות
אמנות גבוהה– גברי–נשי, של הפשוטה המערכת הדיכוטומית

את בקליפורניה הקמתי הזמן באותו מושגי–רגשי. נמוכה, אמנות
נדדתי ומשם שנכשלה, ביקורתית, תיאוריה ללימודי התוכנית

ללימודי המחלקה את שם הקמתי לגולדסמית' קולג', ללונדון, חזרה
מעבר  ניסיון, שמהווה חזותית בתרבות מחקר ≠ תוכנית תרבות

של שדה למצב התרבות, חקר של כהלכה הבנויים הידע לתחומי
שבו האופן ,contemporaneity–ה סביב העכשוויות, אפשרויות

הדחיפות הבוערים, הנושאים בהתהוותם; והווים נעשים דברים
רגע בפני בכל שנפתחות האפשרויות מכלול והמשמעות שלהם,

עצמה אל שמפנה את סובייקטיבציה של צורה כאן ועכשיו. זו
בפני הזדמנות שבו נפתחת הרגע להתהוות באותו האפשרות עבר

פוליטי בהקשר עבורי תמיד זו נתונה דחיפות נתון. בהווה הסובייקט
הדחיפות מחביא שמושג מבקשת להדגיש ואני אישי, תרבותי ולא

אך הפועל, אל להוציאו שניתן מה שדחוף", "מה את הן בתוכו
החירום נולד מצב והמגבלות. האיסורים של המיפוי בעיקר את

המערבית בגדה הכיבוש הישראלי מסמן את כשתיאורטיקן למשל
בשטחים הנוכחות הישראלית חומרית של הארוכה הלא הזרוע דרך
התנועה.  כושר ושל התנועה של וההתרות האיסורים מבחן ≠ דרך

עבור החוקר, שם להיות שנדרשת האנרגיה את הדחיפות מייצרת
ההסתרה מתוך הלא–חומרי של הגילוי את שמניע המחקר עבור
תרבויות ללימודי במחלקה השלטוניות. המערכות של וההסחה

ידע מיני של התעוררות צורות חוקרים אנחנו בגולדסמית' חזותיות
הציבורי, מתבצעים במרחב מתממשים או שבו הם האופן פי על
כמו מרחביות ובפרקטיקות באדריכלות ונראים לנוכחים הופכים
זוכות שונים אלמנטים צורות המרחוב של המערבית. שבגדה זו

מצב של האוצרותי, במרחב הדיון של המעשית בתיאוריה לביטוי
הקריאות לתיאוריה. הדרוש האנרגטי מהגילוי שנולד הדחיפות

דה–סטרוקטורליסטיות בתיאוריות פוסט או שלי המוקדמות
ללימודי אוצרות בתוכנית ביטוי לידי באות ובמחשבה הדלזיאנית

מעין זו. של הצעות לעבודה כשדה אופרטיבי
כך, וכיום  אחר דרידה בהתחלה, פוקו בין מרתקת עשית תנועה ח.ד.ל. 
מתכתבת איתם, בהתייחסות  ≠ את ואחרים אגמבן וגואטרי, דלז

מרובדת.
וגואטרי, שאינם  דלז בתוך אני ועכשיו התנועה, היתה אכן, זו א.ר. 

על משהו: על שלו האובייקט אלא דרך האפקטים דרך תרבות חווים
במגע אנשים. בין הבדל, על היווצרותו של שוני יחסי על מערכות,

אנחנו חווים שדרכם יצירה נוכחים ביטויים עם או עם אובייקט שלי
הזמניות התרבותי במקום שבו ההבדל בת הזמן, את התרבות את

הפתוחים האפקטים דרך אותם: מלמדת גם אני וכך מתהווה,
של ארבע סיפורן את מציגה אטאמן של העבודות שלהם. אחת
נוכרית פאה חובשת מהן אחת שכל בטורקיה, מוסלמיות נשים

רגשית הזדהות להתחפשות, רצון התגנדרות, מתוך אחרת: מסיבה
הזונה הטרנסקסואלית). אצל (למשל לצרכים מסחריים או ודתית

האפקט אבל מבחן ספציפיים, מקרי של ארבעה תיאור זהו כביכול,
ביחס שלנו ההבנה ואת היוצרות את להפוך הוא העבודה של

שם למצוא שניתן מסתבר ואסלאם. נשים בין היחסים למערכות
מכפי עצמית חופשי והמצאה משחק אפשרויות של יותר הרבה
דרך מופיע אינו האפקט במערב. עליהן לחשוב או להבין שנהוג

הניסיון שלהם. המקובעת האונטולוגיה באמצעות או ההיסטוריה
הבעיה את האלה האפקטים ובאמצעות דרך להבין הוא שלי

תמיד שעומדות הרבות הבעיות מבין יותר הדחופה העכשווית
בין "חירום" ההבחנה את בעשייה לבטא מאוד לי הפרק. חשוב על
אנחנו חירום, של בתרבות .(urgency) "דחיפות" (emergency) לבין

כוח מצב החירום, את שיצר לכוח באורח דטרמיניסטי כבולים
הוא שבהן הצורות באמצעות הדומיננטית לפרדיגמה אותנו שקושר
הדחיפויות ואילו הפעולה. של ההיקבעות אופני את ומנפיק מייצר

לזהות יכולים שאנחנו השונים הציוויים או האימפרטיבים הן
,implicated–כ עצמנו הבנת ולטובתנו. עצמנו, עבור ולהפעיל

כחלק ומחויבות, של אחריות ובעלי תחושות אקטיבית כמעורבים
עוברת דרכנו ההחצנה אנחנו מתפקדים. שבתוכו מנרטיב אופרטיבי
עושה  שהגוף הפעולה ודרך הגוף דרך כפועלים, אלא כקהל ≠ לא

להחליט יכולים תנועות צדדיות שעליהן אנחנו הן אלו במרחב.
האפקט תגובה למשהו. בהכרח שאינה אופן, כאג'נדה באיזשהו

תרבותי, פוליטית למעשה תיאוריה בין מעין מפגש הוא עבורי

ביטוי גם באים לידי האלה האפקטים היא מקום שבו והאמנות
בפעולת העכשוויות את מייצרים וגם מהעכשוויות כחלק מובהק
של התהוות פילוסופיה מפתח לפוקו שבהמשך דלז, הייצוג. לפי

נקודת לא תמצא לעולם ספציפי, הווה תרבותי בתוך אפקט
זהות. או זמן או מקום של מקור התחלה,

שאינו  אירוע הופעה, יש הסימולקרה: לכל דבר משמעות הרי זו ח.ד.ל. 
משאיר אינו אך ומשגיב ומפעים שנוכח מים, על מקצף יותר

האפקט קבע. של או סימון מיפוי אינו מאפשר גם ולכן דבר שום
זהו האם להתקשר אליו, ושאסור נשאר החולף, שלא התרבותי

שלך? אפשרי של התנועה תיאור
שבה  בתקופה את התנועה. לי היא שמכתיבה הדחיפות חקירת א.ר. 

הדחיפות של הזה המיפוי העכשוויות, את מאפיין החירום
מנת על שיש לפתח הכלים להבנת כדרך כאירוע פוליטי: מופיע

הביטוי לכן אחד. באף לפגוע מבלי הזה ההווה את באמת לחיות
שבו כלפי השדה מתמדת בביקורתיות הוא הפעולה שלי של

 ≠ ביקורתית התהוות ידי על התרבות וסימון פועלת התרבות
נוצר והופך ידע שבאמצעותן והצורות האמצעים כלומר, חילוץ
מילים אוצר להציב מנסה אני נתון. הוא שבו בהווה מסמן לכוח

שלה: במרחב בעכשוויות העולמיות עם שיתאים להתמודדות
רק אינו הכיבוש וחירום. מצוקה במצבי אדם, בזכויות העיסוק

צ'צניה דארפור, כמו אחרים, במרחבים גם נמצא הוא בפלסטין;
הידע היווצרות מציגה את אני בפעולת האוצרות קוסובו. או
ביקורתית, עשייה זוהי וחירום. מצוקה מצבי ועל הכיבוש על

ההיקבעות שביחסים הפוליטיים את הניידות וחוסר שמפענחת
את הגלובליזציה, מצבי של היווצרותם את שמבררת והחברתיים,
פוליטיות,  עובדות שיוצרת ≠ התנהלות והניצול השירות מרחבי

סטטיסטי, כלכלי, מחקר יותר מכל לחשוף מצליחה שהאמנות
יותר, משום לברר הרבה דרך האמנות ניתן פוליטי. דווקא חברתי או
במידע בה: ונחשף במה שמוצג והתרגומיות נוכחות שהביקורתיות

זורמים ומידע תמונות שבה בצורה דרכו, שעובר ובמה החזותי
והמרה. הנעה של במעשה ומועברים

עכשווית, לאמנות הרצליה מוזיאון אטאמן", קוטלוג של עבודתו עם מבוקר: "בלתי
2 בדצמבר 2006 ≠ 10 בפברואר 2007 רוגוף, אירית אוצרת:

www.kein.org/node/66 לקוטלוג אטאמאן: בין רוגוף שיחה
www.goldsmiths.ac.uk/visual-cultures
www.de-regulation.org/node
איינדהובן, ,Van Abbemuseum מהמוזיאון", ללמוד  ”אקדמיה:
www.vanabbemuseum.nl :(2006 (ספטמבר–נובמבר הולנד

מבוקר אירית רוגוףבלתי
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ניו–יורק _ By invitation only
כראל שרי _ Collec ting  Contemporar y לינדמן על הספר  שיחה עם אדם

בולטים באמריקה. צעירים עכשווית אמנות אספני של מצומצם חוג אחד מתוך הוא (Lindeman) לינדמן אדם
ובפתיחות הבינלאומיים האמנות ירידי מסתובב באולמות לראות אותו אפשר השנה כל ובמשך בניו–יורק, חי הוא
דמיאן ריצ'ארד פרינס, פול מקארת'י, קונס, ג'ף ביניהם שלו, באוסף שעבודותיהם נמצאות של אמנים בינלאומיות

הבינלאומי. האמנות בעולם מרכזי לשחקן במהירות גדולה יחסית נהפך לינדמן מוראקאמי. וטקאשי הירסט
המרכזיות הדמויות עם ראיונות סדרת שבו ,Collec ting  Contemporar y הספר הופיע חודשים כמה לפני
הייס, אוצרים (אלנה הצלר), מקס דייטש, קולס, ג'פרי גלריות (סיידי בעלי ביניהם האמנות הבינלאומית, בזירת
(סיימון הפומביות המכירות בתי של הגדולים והשמות סאצ'י), צ'רלס פינו, (פרנסואה מגה–אספנים אקלס), טום

לינדמן. של האנרגטית הספר קריא ובעל גישה פרגמטית, והוא ספוג כולו באישיות מייר). טוביאס דה–פורי,
אדיר, נמצא בבום העכשווית האמנות שוק שבה בתקופה מתפרסם עותקים, אלפי בעשרות שנמכר כבר הספר,

דויג בסותביס פיטר של ציור נמכר כמה חודשים לפני (רק חסרי תקדים שיא מחירי מושגים ובמכירות פומביות
אמן  עבור ציור של פעם אי ששולם ביותר הגבוה והמחיר המוקדמת דולר, 7.5 מיליון יותר מההערכה ב–10 מיליון
מושכים עוד שבתורם באוויר, כסף של וריח ענק, לקניון–גלריות שהפכה צ'לסי, ברחובות אופוריה תחושת חי). יש

גם  קמו הזה והמבטיח החזק השוק בעקבות האמנות. ירידי במסלול ≠ להשתתפות הקניות לסחרור אנשים ועוד
זאת, ובכל ארוך. או קצר לטווח מניבה, כהשקעה מכול יותר האמנות לאובייקט שמתייחסות אמנות קרנות כמה

[העכשווית], האמנות אזהרה: "בעולם בעצת האמנות אספנות על שלו את הטקסט פותח עסקים, איל לינדמן,
אתה כי קנה עבודה, קונה אז אם אתה מחר. של הבושה להיות עלול הגאון של היום הזמן; כל משתנות הדעות

המושג העכשווית. האמנות של שוק הבסיסיים המושגים עם בהכרות את ההקדמה ממשיך לינדמן אותה". אוהב
הוא עובד.  שאתה מהגלריה ישירות האמן ≠ קניית עבודת (primary market) הוא "השוק הראשוני" הראשון

שנמכרות עבודות כולל (secondary market) המשני השוק לשוק האמנות. של עבודה הראשונה הכניסה זו
זכות סירוב בעלי שהם לגלריה או לדילר, חוזרות העבודות לרוב הראשונים של העבודה. הרוכשים על ידי שוב

ביכולתה לשלוט וגם הגלריה, הכלכלי של במחזור חשוב חלק הן העבודות האלה העבודה. ראשונה לקניית
תימצאנה  אוספים עבודות האמן ≠ באיזה חשוב בהבט וגם העבודות, ובמחירי האמן של הכולל העבודה בגוף

ויותר מהשוק יותר גדול האחרונות בנתח בשנים שנוגס השלישי, השלב הפומביות הם המכירות לבסוף. בתי
בהבטחות לרווחים הצעירות העבודות בעלי או הגדולים האוספים בעלי את מפתה כשהוא של הגלריות, המשני

רק לעתים גבוהים, פחות במחירים הרבה על עבודות שנקנו אלו) מתממשים בשנים (שאכן  אקסטרווגנטיים
המכירה. לפני מעטות שנים

של סיבובו על שאחראיות הפרסונות מפי ישירות בספר מתועדים האמנות, וכמובן והכסף, הטעם הכוח, זרימת
ההשפעה הזה. רב אבל העולם הקטן

col lect ing  contemporary מתוך  260x200 ס"מ', טכניקה מעורבת, לה, רעי יה פרנ ו ז סכי וובסטר, נובל וסו טים
 Tim Noble and Sue Webster, Toxic  Schizophrenia , 516 UFO caps, lamps and holders, foamex, vinyl, aerosol, 260x200 cm

Collecting Contemporary

 2007 יוני–יולי / 169 סטודיו  6465



אספנות? על האמביציוזי הזה הספר המניע לכתיבת היה מה ש.כ.
אוסף  את העכשווית. התחלתי האמנות חדש בתחום אספן אני א.ל. 

באמנות התעניינתי כי שנה, חמש–עשרה או עשר לפני שלי האמנות
קניתי יותר מאוחר אפריקאית. באמנות ואז פרה–קולומביאנית

עבודות כמו בשנות השמונים, שפגשתי בניו–יורק מאמנים עבודות
לדעת בלי ממש פומבית, במכירה בסקיאט או וורהול מהעיזבון, של

ועם טוב, ממש עבד זה האפריקאית האמנות עם עושה. אני מה
אפריקאית, אמנות שבטית לאסוף המשכתי אז לא רע. הצלחתי וורהול
ושם לבסקיאט, התעניינתי מאוד בוורהול ומשם המשכתי גם ובמקביל

לינדמן. של אשתו דיין, עמליה [עמליה את פגשתי ואז נתקעתי. די
הפומביות (בית המכירות דה–פורי עבדה בפיליפס כשהיא ש.כ.],

הכניסה והיא דה–פורי), לוקסמבורג עם פיליפ דניאלה ניהלה שאותו
יצא, וכך העכשווית. שוק האמנות ולמורכבויות של לניואנסים אותי
עד בחמש הזה, בעולם להתעניין התחלתי אני שבה תקופה שבאותה

האמנות העכשווית בשוק האצה גם היתה השנים האחרונות, שבע
עצמו.

יותר הושפעתי הזה, כך בעולם יותר זמן שביליתי ככל
לא הדילר אם :“By invitation only" מעין שלו, מהאקסקלוסיביות

את שמקבל יותר ותיק אספן יש תמיד כניסה. דרך אין לך אותך, מכיר
יותר לקוח או שהוא ממך כסף יותר עם יש מישהו תמיד העבודה,
שאתה העבודה לקבל את תמיד נלחם כדי הגלריה, אתה של גדול

אותה. להשיג דרכים צריך להתחכם ולחשוב על ותמיד בה מעוניין
עולם לתוך להיכנס להם ועוזר מבחוץ אנשים מזמין אני הזה בספר

המעגל הפנימי עם האישי שלי הדיאלוג מחזק את גם האמנות, ואני
שהייתי הכרתי אנשים הספר על העבודה במהלך האמנות, כי בעולם

כלקוח. ולא כעורך לגמרי, אחר באופן איתם בקשר
זה  הרבה אנשים שונים. של ויש בו קולות הספר מורכב מראיונות, רוב ש.כ. 

סותרות. רבות ואף גישות בו לשמוע פורום, שאפשר כמעט
ושל  אמריקה ן אי ארט של (המו"ל בראנט פיטר כמו א.ל. אספנים
דסטה קרן את היווני שיסד (התעשיין דאקיס יואנו ,( ו י ו ו טר נ אי

הבריטי (ענק הפרסום סאצ'י צ'רלס עכשווית באתונה), לאמנות
ממני  חשובים יותר הרבה האלה האנשים ≠ כל (yBa–ה של והפטרון

יש זמן. לדיבור שלהם יותר הרבה זה את גם עושים כאספנים, והם
שרוב הרבה נושאים בספר עולים ניתנים לוויכוח. ואמינות שלא תוקף

מגיעה/מתקבלת למוזיאון עבודה איך כמו לא מכירים, האנשים
תרם  הוא איך על מילר, שיפלי הרווי עם בשיחה שעולה ≠ נושא

מאחורי למוזיאון. שלו הרישום אוסף את נתן ואז דולר מיליון שישה
ולכן שלא, חושב אני בסדר?". זה "האם השאלה עולה הזה הסיפור כל
איך האמנות, עולם מההתנהלות של חלק הזו. זה השיחה את הכנסתי

מגיעות  עבודות ה–MoMA ואיך הנאמנים של לחבר אנשים נכנסים
אבל המוזיאון, מצד בעייתית התנהגות זו אחת, מבחינה למוזיאון.

היה נייר שלא על עבודות של מעולה אוסף קיבל הוא שני, כך מצד
הקלעים. מאחורי של כאלה הרבה רגעים בספר יש אחרת. בדרך מקבל

בשנתיים הספר על שכשעבדתי אותי שהטריד אחד דבר
קונס  ג'ף ≠ וורהול, בהם שהתעניינתי האמנים האם היה, האחרונות

קלי  אלסוורת' ברייס מרדן, לא הנכונים? למה האמנים ≠ הם ובסקיאט
האמנים כל אני יכול לומר שאין בספר כשלונות: ריכטר? גרהרד או

בשנתיים האמנות של שוק מלא לאישור בו זכו בהם לעסוק שבחרתי
יוסקאוואז' ליזה או ,(Currin) קארין של ג'ון את העבודות האחרונות.

צריך אבל שנתיים, בחרתי אמנם לפני בראון ססילי או (Yuskavage)
שנה. ליזה חצי מלפני הם האלה האמנים של המכירות לזכור ששיאי

הדברים מסוג בראון. זה ססילי גם וכך דולר, מכרה במיליון יוסקאוואז'
של מוגבל מבחר בספר יש אמנם מסוימת שבמידה כך עכשיו. שקורים

העכשווי. השוק עם מלא בתיאום נמצא הוא אבל אמנים,
לא  בחרת למה הספר. מן האמן קול של ההיעדרות מאוד בולטת אבל ש.כ. 

לראיין אמנים?
נחמד  לא. אולי ומי להיכלל בו הסכים מי יהיה על רציתי שהספר א.ל. לא

על שלא מדברים אותי חינכו אבל קונס להגיד, יש לג'ף מה לדעת
אפשר  אי המחיר, על לדבר אפשר אי ≠ ואם האמן עם האמנות מחיר
אני האמנות. שוק ושל האמנות עולם של המכניזמים על לדבר ממש

העבודה האישית על אמנים עם לדבר מעניין מאוד חושב שאמנם גם
מה אומרים. הם מה ממש חשוב דבר לא של בסופו אבל שלהם,

אומרת. העבודה מה זה שחשוב
אני אבל המקור. את זה ניסיון למצוא לאמן ללכת מסוים במובן

וכוונות, כמו משמעויות של דקונסטרוקציה כמו יותר זה תופס את
מוצאים למקור לחזור שמנסים פעם שבכל הדרידיאנית, התפיסה

תהליך. רק סוף, או התחלה אין אחר; מקור
האספנות  את שלך שהגילוי חזקה תחושה עולה לספר מההקדמה ש.כ. 

האם ולאספנות. לאמנות גישתך את ששינו קריטיים מרגעים הורכב
כזה? קריטי להיזכר ברגע יכול אתה

תערוכה  לפני לפריס נסעתי מוראקאמי, בטאקאשי א.ל. כשהתעניינתי
פרוטן, עמנואל שלו, הצרפתי הדילר את ופגשתי קרטייה בקרן שלו
חזקה ביחס מאוד טובה היתה לי תחושה עבודות. מספר שהציע לי
גדול, לו גם ציור היה לו. שהיה מה כל את העניין, אז לקחתי לכל

אבל לדילר ,(2002)  Tan Tan Bo Puking בשם  ס"מ, 360x720 x14
אותו ≠ כי הוא כל  אקנה שלא הציע והוא שלו קטן Jpeg ממש היה רק
איך יודעים לא ואנחנו אפילו אותו, לשים לי איפה יהיה ולא גדול, כך

חזרתי אותו. קניתי בבוקר שלמחרת כמובן אז במציאות. נראה הוא

וראיתי בפעם תלויה, לראות את התערוכה חודשים כמה לפריס אחרי
הכלל בעיני, מן יוצאת זו היתה עבודה שקניתי. הציור הראשונה את
בכל מובן בפיס, שזכיתי הרגשתי אותי. הממה שפשוט עבודה חזקה

של ההתעלות תחושת האולטימטיבית, התגלית היתה זו אפשרי.
מלווה אותי הזו וההתרגשות מתפוצץ. שהוא לפני רגע לגלות משהו

היום. עד
המחירים  האחרונות בשנים הפומביות? המכירות בתי על דעתך מה ש.כ. 

השוק לערך פרופורציוני עלו באופן לא עכשוויים אמנים כמה של
עבודות הרבה לזרוק אספנים הרבה שמעודדת מגמה זו שלהם.

עבודה שנקנתה על עצום רווח לעשות בתקווה למכירות פומביות
בעלי גלריות הרבה נמוך. יותר הרבה במחיר האמן מהגלריה של

אמנים, של הקריירה על שלילית כהשפעה לזה מתייחסים ואמנים
בעבודה אמיתי עניין שמגלים לאספנים בעיקר למכור מנסים והם

במכירות מהירים רווחים לעשות לנסות בלי אחראי, באופן ואוספים
שהמחירים הדרמה את שעולם האמנות אוהב ברור אבל פומביות.

מייצרים. האלה
היא  בסופו של דבר מצליחה, שלך האמן של א.ל. כדילר, אם העבודה
את לתקוע במקום מראש לתכנן כדאי אז פומבית. למכירה תגיע

נמנע. בלתי אבל מצער הוא הפומביות המכירות מצב בחול. הראש
המטרה שלהם  וכך מכירה, 15 אחוז מכל מרוויחים המכירות בתי

מצד גבוה. שיותר כמה במחיר אמנות שיותר כמה ולמכור לקבל היא
מדי אמנים, של יותר והמשני) (הראשוני יפגעו בשוק אם הם שני,

להיות הם חייבים אז מתפרנסים, הם שממנו בעצם הדבר יפגעו הם
ואז משהו קונים שאנשים חבל העסקית. הראות מנקודת רגישים

על אם מסתכלים פומבית. במכירה שנתיים אותו אחרי מוכרים
ובמידה מגוחך. שזה גדולים כך כל הם המכירות, של הקטלוגים

מה למכור להן אין בגלריות, כי פוגע שלהם כן השוק מסוימת נתח
עבודות למכור מתפתים אספנים הרבה כך כשכל המשני בשוק

אותן  קונות היו ≠ שלו של האמנים לגלריות במקום במכירות פומביות
יותר וזה קורה העבודה. של הבא המכירה ביעד יכולות לשלוט היו

ויותר.
בה  האמנות מעולם שלך הרושם מה פעמים. כמה בישראל היית ש.כ. 

האמנות הבינלאומית? סצינת בינו לבין ומהיחס
והתרבות  השפה מעושר מאוד התרשמתי בישראל שלי א.ל. בביקורים

קולנוע תעשיית יש תרבותית: בצמיחה ומההשקעה קטן כך כל במקום
כל  ≠ אבל אופנה טלוויזיה, מוזיקה, תעשיית מדהים, באופן עשירה

המדינות השכנות עם אין לישראל יחסים כי חללית, בסוג של זה
הצהרה זה לא אומר שאני ומה כדורים. של וירי מהטלת פצצות חוץ

ריאליה. פשוט פוליטית,

שהם הישראלים חושבים מהאמנים גדול הרגשה שחלק לי יש
סרטים  ≠ כמו הוא ישראל שלה שהנושא אמנות צריכים ליצור
כך כל לארץ יחסית בישראל. בחיים שעוסקים למשל, ישראלים

אבל החיים, של היבט בכל מאוד חיה תרבות בישראל יש צעירה,
לאסוף חונכו ישראלים שאספנים חושב ואני לישראל. קשור הכול
כך כל לא והם ישראלים במוזיאונים שהוצגו ישראלים אמנים רק

שקורה במה מסתכלים לא הם בינלאומית. אמנות באיסוף מתעניינים
כמעט ישראלים שאמנים לי נראה .MOCA–ב או בסרפנטיין בגוגנהיים,

הרבה אמנות וכך הזה, העניין לסוג שעונות עבודות חייבים לייצר
שמצליחה  אמנות שלדעתי ≠ בזמן ישראלית מאוד נראית בישראל
לא המקומי. הממד על מרכזי באופן פועלת לא הבינלאומית ברמה

הפצצות של לנפילת בתגובה צוירה יקה רנ שהג לי ממש אכפת
אני חושב מעולה. ציור שזה כל, קודם לי, חשוב ספרדי; כפר פרנקו על

האמנות הישראלי: ועולם ישראלים אמנים בפני האתגר שניצב שזה
בזהותם. שבויים להיות לא
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