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אביב תל במוזיאון קרוון דני של הענק תערוכת
ב–45 השנים  ביקר שבהם המקומות לכל חוזרת
נפתחה הרטרוספקטיבית התערוכה האחרונות.

יצא  ואיתה עומר) מרדכי (אוצר: ב–20 לנובמבר
וכ–800 עמודים,  כרכים בן שני קטלוג לאור
קרוון בארץ של מהפרויקטים שמתאר רבים

בתפאורות  עבור הגרפית, ≠ מעבודתו ובעולם
ועד גראהם), (מרתה ומחול לתיאטרון שעיצב

שבין הציר על שמוגדר שלו, הסביבתי הפיסול
הקטלוג כרכי ציבורית. לאמנות נוף עיצוב

 ≠ משדות שונים כותבים של  כוללים מאמרים
ארכיטקטורה תיאטרון, האמנות, תולדות

ביניהם עומר עצמו, עדית זרטל, ≠ והיסטוריה
ולצדם ושמעון לב–ארי, ערן נוימן סלהוב, שבא
ברוקהאוס ככריסטוף ישראלים, שאינם כותבים

אינם והקטלוג התערוכה סאקאי. וטאדאיאסו
יסודות להניח מבקשים הם בלתי–מגלומניים:
ולכונן מחדש בעבודתו של קרוון  לדיון מקיף

חשיבותה. את
בנעוריו ב–1930. בתל–אביב נולד קרוון דני

אבני ואחר כך שמעון הצייר  למד ציור אצל
בזמן זה ינקו. סטמצקי ומרסל אצל שטרייכמן,

הצעיר השומר תנועת לפרסומי איורים צייר
העשרים הנח"ל. בשנות תפאורות ללהקת ועיצב

ובמקביל הראל, קיבוץ מקימי בין היה לחייו
בנוסף, אצל מרדכי ארדון. בבצלאל למד

ב–1976  ובפריז. בפירנצה בלימודים  השתלם
שם וונציה, של בביאנלה ישראל את  ייצג
בביאנלה פגש לשלום". "סביבה  הראה את

ואף עבודתו את רסטאני, שליווה פייר את קרוון
בדוקומנטה  ב–1977 הציג מונוגרפיה. עליה כתב

לאמנות ישראל בפרס זכה שנה ובאותה ,6
החל  ב–1977 גם בלבד. 47 בן בהיותו ומדע,

שהושלמה הלבנה בתל–אביב, הכיכר בבניית
ב–1980 הציג  יותר. שנים מאוחר כאחת–עשרה
אמנות ב"מפגש הראשונות הלייזר עבודות את

ברזל). אמנון (אוצר: בתל–חי זמננו" בת
"מקוללת", אמנות של המבט מנקודת

מעיצוביות עודפת סובלת קרוון עבודתו של
אלה מצוטטים. היבטים יתר בטקסטים ומשימוש

וחיוביות אופטימיות תמימות, של סוג מקדמים
רעל, נטול ביקורתי, לא מבע לכלל שמצטברות

נטול פצע. אולי זה גם מקור הכוח שלו.
בעבודתו לדיון חלקו את יתרום ו די סטו
המרחב סימון אופני בין בקשר וייגע קרוון של
על צבאיים, מרחביים סימונים לבין קרוון של

 ≠ (1963≠67) הנגב לחטיבת האנדרטה  רקע
אחת שנחשבת קרוון של קאנונית עבודה

עושה העבודה המקומית. האמנות מפסגות
השוחה, הצה"לי: הביצור לצורות אסתטיזציה

יופיה, ומכאן מכאן התצפית. הבונקר ומגדל
זורמים מהאנדרטה שלה. חלקים הרדיקליות

מודל של מראה לה ומקנים האדמה  לתוך
ששקעה בחול, קדומה עיר עתידנית  של

את סרטו הדעת על שמעלה  סביבת תפאורה
. בחלל סיאה די או קובריק  סטנלי של

 

לאמנות, אביב תל מוזיאון רטרוספקטיבה", קרוון: ”דני
ב–18 בנובמבר 2007 החל עומר, מרדכי אוצר:

קרוון, הרטרוספקטיבה  דני
אביב תל במוזיאון

בשדה
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נווה ערן
במלכודת תאומות

הלפמן מיכל

רורשאך הוא סימטרי? תמיד כתם במבחן למה
עניין שיגלה לנרקיסיסט, מלכודת זוהי

בהשתקפות ובהכפלה.
נווה של החדר בפינת האלמנטים כל

אותם חצתה כאילו ומשוכפלים, מפוצלים
התאומות מבחינה חיצונית, שתי מראה.

ההיגיון הפורמליסטי המנוכר ממשיכות את
בהיותן אבל בהצבה, אובייקטים על שחל

חוקי את שוברות הן נפרדות, אישיויות שתי
שתי כמו סתום. למבוי אותו ומביאות המשחק

מערכת יצר נווה ערן זו, מול זו שניצבות מראות
החוזר אל עצמו. במבטה שמזינה את עצמה

להביט שנהנית רורשאך במציאות מביט הצופה
חיצונית. לפרשנות זקוקה ואינה עצמה על

במחשבותיהן של מתפצל מה אין לדעת
הן לא חולקות, התאומות. את הסיגריות והמים

אחד. רק יש ג'קסון מייקל אבל

אותך שינקה משהו לנו יש

תערוכתה עם פתיחת לנדאו, עם סיגלית ראיון מתוך

ברלין בקונסטוורקה, "The Dining Hall"

שיר צבי

רובינשטיין בהלנה האינסופי" ל"פתרון  צ.ש.
ההעתקה ברור, כולל היה הקשר בתל–אביב

 ≠ ברלין בלב הקיבוץ אבל לתל–אביב. ברלין של
פעם שהיו גרמנים מלכמה (חוץ ברור פחות זה
מכונה לשטיפת לשים למה מתנדבים בקיבוץ).

נגינה לתיבת אותה שהפכת קיבוץ, של כלים
בברלין? לתערוכה בכניסה ענקית,

ב"פתרון גם משמות. מתחילים דברים לפעמים ס.ל.
לפני העבודות, תערוכה שם לי האינסופי" היה

אני "בברלין הנוכחית אמרתי, בתערוכה וגם
אוכל". חדר פותחת

מהקיבוץ... מושג ≠ "חדר אוכל" צ.ש. בדיוק,
פה רעב יש אוכל, כי גם זה רק. אבל לא כן, ס.ל. 

(שולחן שולחן" "פותחת כאילו אני לרעב.
≠ לא בדיוק על  השולחן ועל סוציאליסטי).

שניגשים לפני שקורה מה סביב השולחן,
אספר  ≠ אני לאכול שמסיימים ואחרי לאכול

מפה, של איך אני מתנתקת הסיפור את
אני מתנתקת איך סיפרתי מברלין. בתל–אביב
מילוט, דרכי של עניין הכול זה מתל–אביב...

פתרונות ויש סופיים פתרונות יש פתרונות. של
הפתרון אז פתרונית. חשיבה אחרים. קיבוציים

אחרי שינקה אותך. לנו משהו שיש הוא
הכלים מכונת אבל להתנקות. צריך מלחמה
להלך כניסה גם התנקות, יש בה רק לא היא

האלימות: של הפנמה שזו אוטומטיות, של רוח

קורבן, להישאר יותר מחמש שניות לא איך
לעשות איך רעב; שנייה חלקי מחמישה ויותר

האנשים את גם בקיבוץ ויש בנידון. משהו
את אלה גם לפני המלחמה, אבל שבאו לארץ

במכונה. פה שמתנקז מה זה אחרי. שבאו
≠ החלל  של התערוכה החלל העליון בין

סבא של מכונת הכלים והדירה העבר, של
של  ההווה, התחתון של ≠ והחלל לנדאו

מלח ותיל. עבודות תלויות הפסלים הענקים,
היו בארץ ביניהם. החולמים חוצץ המלח

פה, באירופה, מהפכני רעיון כל מסונכרנים עם
את בארץ יישמו הם כפשוטו; אותו ולקחו

הילדים חינוך על באירופה הקפה בית שיחות
ואז, שלהם. העיר את לבנות איך ועל שלהם

חיטוי, כחומר (מלח–מה) מתפקד שהמלח אחרי
התערוכה בהמתה... חיטוי שעוברים אחרי

שמכונת לזה בנוסף מעגלית. המסוע, כמו היא,
שאף כדי הכלים את ששוטף מה היא הכלים

פה,  אוכלים ≠ אנשים וישטוף יעמוד לא אחד
סוגר  גם המשולש ≠ המסוע נשטפים ושם

הלא האזור את גם ויש בו טריטוריה, בתוכו
של המנהרה. נראה

ברלין, קונסטוורקה, ,"The Dining Hall" לנדאו, סיגלית
בנובמבר 2007 ≠ 13 בינואר 2008  18 אוצרת: גבריאל הורן,

עיפרון, רישום מיצב: ,2007 כותרת, ללא נווה, ערן
מאפרה סיגריות, חפיסות מגירות, שידת תאומות,

Eran Nave, U n t i t l e d , 2007, installation: 
pencil drawing, twins, chest of drawers, packs of 

cigarettes, ashtray 

בשדה בשדה



הפרטיטורה  מחברת מתוך ≠ דף שוויטרס קורט
1922≠32 קול, מיצב נאט, רסו או של

 Kurt Schwitters, a page from the score to
Ursonate , sound installation, 1922-32

חתרני סאונד
גוטמייר אולריך

דלפים (באוצרות נראית" הבלתי "התערוכה
לאמנות וסרג'יו אדלשטיין) במרכז סארדו

ידי שלה נאצרה על עכשווית (גרסה ראשונה
עכשווית  MARCO לאמנות במוזיאון סארדו

רדיקלית, ואפילו מחשבה מעוררת בוויגו, ספרד)
סאונד לא–ויזואליות, בהציגה עבודות חתרנית.

לקול ובעיקר למוזיקה חשוב תפקיד יש שבהן
בויס,  יוזף גרהאם, רודני של ≠ עבודות האנושי
≠ ואחרים קווארה און נאומן, ברוס סנואו,  מייקל

של הדימוי הקדימות על התערוכה מערערת
באמנות. החזותי

את להראות מבקשים וסארדו אדלשטיין
על ההקלטה טכניקות התפתחות השפעת

חשיבות ואת האוונגרדית, החזותית האמנות
מייקל פלסטיים. לאמנים האנושי הקול

לאמנות שנכנס לפני ג'ז מוזיקאי היה סנואו
בעבודה בתערוכה משתתף והוא העכשווית,

,(1987/94)  The  Last  LP המצחיקה והחכמה
הקלטות באמצעות מעידה, השאר שבין

באולפן), למעשה (שהוקלטו כביכול אתנוגרפיות
להקלטות–שדה הקולוניאליסטי הדחף על
תמיד גרהאם רודני "אחרות". תרבויות של
העבודה בפופ. עמוקים והבנה עניין הפגין

הוא שבה ,(2001) Phonokinetoscope שלו 
בברלין המרכזי אופניים בפארק על רוכב נראה
למה מבהירה אל.אס.די, השפעת תחת כשהוא
העצום העניין לתיאורטיקנים לתפוס את קשה

ממש הסרט הזאת. המרתקת במוזיקה שיש
שגרהאם שלו, הפסקול ידי על קדימה נדחף

 I 'd  g ive  it  to  you (העבודה  וביצע כתב
שמוצגת בן–נר, גיא של  but  I  borrowed it

הומאז' היא אלה, בימים הרצליה במוזיאון
של לופ כולל "הפונוקינטוסקופ הזאת). לעבודה

 12 של ויניל ותקליט 16–מ"מ סרט של דקות חמש
15 דקות", כתב גרהאם,  באורך מוזיקה עם אינץ'
≠ וכך  בתקליט נוגעת כשהמחט מופעל "המקרן

בעקבות לפונוקינטוסקופ, הופך הוא טכנית

בהחלט היא אבל והטכנולוגית. החברתית
את באמנות. הסאונד של כוחו את מציגה

המעבר הרדיקלי מהחזותי לשמיעתי מגלם
,(Broetzmann) ברוצמן פיטר הגרמני האמן

ומתוך בוופרטל לאמנות באקדמיה שלמד צייר
לנגינה פנה גם החזותית סיפוק באמנות חוסר
בסגנון והתפרסם למחצה מקצועיים נגנים עם
ובאימפרוביזציות הייחודי שלו החופשי הג'אז

בין היא ברוצמן שלישיית מוזיקליות.
שמוקדש אחר לאירוע שהוזמנו המוזיקאים

הקהילתיות ולצורות ושפה מוזיקה של לשאלות
במקומות ליצור יכולה שהמוזיקה החדשות

≠ פסטיבל  מתפרקים והשפה הדיבור שבהם
שיתוף בדצמבר, שיתקיים לפסטיבל, "הפזורה".
דיגיטלית לאמנות הישראלי המרכז של פעולה

7 בתל–אביב  לבונטין מועדון עם בחולון
פרויקטים הוזמנו בירושלים, החאן ותיאטרון
הוא ביניהם שהמשותף בינלאומיים ולהקות
בין בטכנולוגיה. באימפרוביזציה או שימוש

 ≠ פרבוסט ואדי בוטצ'ר ג'ון יהיו המשתתפים
אימפרוביזציה של ותיאורטיקן חופשי ג'ז מתופף

אותם. לשמוע מעניין שיהיה ≠

שמתעניינים שיופיעו, המוכרים האמנים בין
בשתיהן או בטכנולוגיה באימפרוביזציה,

האוונגרדית למוזיקה אופיינית (האימפרוביזציה
תנועה ממשית, לנגן היכולת בהקצינה את

,(Jeck) ג'ק פיליפ הבריטי גם יהיה ועכשיו), כאן
מחט תקועה  ≠ למשל, של ברעש שמשתמש

הם לעומתו, מארס, און מאוס תקליט. על
הגרמנית, האלקטרונית בסצינה הפופ כוכבי

הטכנו משנות תרבות הריסות שנולדה על
לעשות בטכנולוגיות אפשר וחקרה מה התשעים

הם מהמועדונים. הרחק החדשות הדיגיטליות
הזאת, סוג לסצינה אופייניים יצרו תקליטים

בפאנק עמוק שנטוע פוסטמודרני P–פאנק של
שיותר מוזיקה דיסקו, ובמוזיקת האמריקאי

הפרויקט לריקוד. אולי להאזנה מאשר מתאימה

הוא הרכב שהוזמנו אלה בין  האגדי ביותר
מתקדם  רוק למוזיקת ה–Krautrock (כינוי
 ≠ הגרמני פאוסט ניסיוני) גוון גרמנית עם

הבריטי הלייבל של מתרגיל אולי נובע שמעמדם
את של סינגל, במחיר ב–1973, שהוציא וירג'ין,

≠ קולאז'   The  Faust  Tapes שלהם  האלבום
לאלבום שנחשב קודמות, משנים הקלטות של

הופעות של כוללת גם שלהם. התוכנית הכי טוב
מוזיקה שמבצע ,(Keir Neuringer) נוירינגר קיר

אפקטים של פדאלים טייפים, סקסופון, שכוללת
הוא אנושי. וקול תופים ולפעמים גיטרות, של
לתרבות שיש המוות לאחיזת ביחס ”ביקורתי

עוד לדבריו. כדור הארץ", בשאר התעשייתית
של ההופעה היא לב אליה לשים שכדאי הופעה
השמונים שנות בתחילת שהתפרסמו ווייטהאוס,
ובהתמקדות הסאונד הקיצוניים שלהם בקולאז'י

גם תבוצע בפסטיבל מתווכת. באלימות שלהם
של הציבורי במרחב סאונד" "הפרעות של סדרה
ואן– קאתי קצנשטיין, אורי של הופעות ≠ חולון
במרכז תתקיים במקביל, ואחרים. דויד יעל אק,

וסאונד וידיאו תערוכת דיגיטלית לאמנות
באמצעות ושפה מוזיקה בין הקשר את שתחקור
והצליל. השפה התבניות את שמפרקות עבודות

לאמנות מוזיאון ,MARCO ”התערוכה הבלתי נראית”,
 20 סארדו, דלפים ספרד, אוצרת: ויגו, עכשווית,
המרכז לאמנות 2006 ≠ 21 בינואר 2007; באוקטובר
סארדו וסרג'יו דלפים אוצרים: עכשווית, תל–אביב,
15 באוקטובר 2007 ≠ 10 בינואר 2008 אדלשטיין,

חולון; לאמנות דיגטלית, "הפזורה", המרכז פסטיבל
19≠16 בדצמבר;  הירושלמי, החאן ;7  לבונטין
דיגיטלית, לאמנות המרכז בתרגום", "עבודות
13 בדצמבר 2007 ≠ 1 במרץ 2008 חולון,

אדיסון". של המוקדמת הקולנועית ההמצאה
אפשר אבל בתערוכה, מוקרנת לא הזו העבודה

 Ver wandlungsmusik את בה לראות
מ–1991 ≠ שש   (Transformation Music )

על שמשחקות ,CD–על אודיו עבודות סאונד
כמה פעם הוסיף ואגנר של שאסיסטנט העובדה

פל, בפארסי הטרנספורמציה לסצינת תיבות
שניות כמה של פער לגשר על כדי לופ כך ויצר
לופ עשה גרהאם תפאורה. חילופי בשל שנוצר

שבהן קומפוזיציה, פעולות בכמה הלופ של
שונים לופים מנגנים התזמורת של שונים חלקים

≠ שתתרחש רק אם הלופים  סינכרוניזציה בלי
עבודה  שנה. 39 ביליון במשך הפסקה ללא ינוגנו

של הפרויקט היא ארוך זמן משך על נוספת
גבר שכולל קולות שנה, ן ו לי מי קווארה  און
כללים לפי כל אחד בתורו, שמקריאים ואישה
של מיליון משך שנים על פני נוקשים, מספרי

וב–31,427  הספירה לפני ב–971,211 החל ≠ שנה
פשוטה היא יותר עוד עבודה אחרי הספירה.

 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja ,  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee
אותה ביצע ב–14 בדצמבר 1968, של יוזף בויס,

בגרמניה, הסטודנטים התקוממות במהלך
של צלילי שונות קומבינציות שכוללת מלמול

משתנים כשהטונים שעה, במשך ו"לא" "כן"
לאיום. מאירוניה

בתערוכה מבוססות גדול מהעבודות חלק
בעבודתה למשל, כך ומעגליות. חזרתיות על
יב חי שאתה מה עשה קוניה לואיזה של
הציווי היא חוזרת על שבה ,(1994) ת לעשו

נאומן  ברוס של העבודה או היפנוטי, באופן הזה
 Get  Out  of  Mind,  Get  Out  of  thi s

בחדר  המילים אמירת מ–1968 ≠ שבה Room
התצוגה. לחלל בין מרחב מנטלי זיהוי יוצרת ריק
לגרום יכולה לא נראית” הבלתי ”התערוכה

כי לסאונד, ביחס הצופה של תפיסה להיפוך
תמיד, שהיה כמדיום בה מוצגת לא המוזיקה

הקדמה מהאמנות החזותית, בחזית יותר

בשדהבשדה
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ג'אד פי על הבעיה
אנגלמן עדי

פאריס דוראן–דסר, גלריה דּוראלּומין, אחת, 1977, כעבודה דות חי י  3 3 לורי, מיכה
Micha Laury, 33 Units  as  One Work, 1977, Duralumin, Galerie Durand-Dessert, Paris

הפוסט–מינימליסטית, האמנות (ברוח ממד
המונח וסמנטיות, לשוניות הגדרות שבחנה

לגישה מ”מדיום” יותר קרוב ”קטגוריה”
הרקע מה של אותם אמנים). החקרנית–לוגית

הגבולות הזו? שוברת למגמה האוונגרדיסטית,
דו–ממד בפוסט ”שטוח:  בקטלוג התערוכה

בה,  ≠ שמוצגות בישראל” מינימליזם  וניאו
נוישטיין, של היסטוריות עבודות גם היתר, בין

גלעד מלצר,  ≠ מעמיד האוצר, וגיטלין  טבת
ג'אד דונלד של המפורסמת הקביעה את

היא הציור של העיקרית "הבעיה מ–1965,
בצמוד מונח אשר מלבני משטח היותו עצם

של הפוסט– אופיו בגיבוש כגורם מכריע לקיר",1
בסוגיית מלדון נמנע מלצר הישראלי. מינימליזם
בהקשר הפוסט–מינימליסטית באמנות השטיחות

הדומיננטיות לאור (למשל, המקומי ההיסטורי
שנים, באותן הישראלית באמנות הציור של

ב"אופקים חדשים") ומתמקד ששורשיה נעוצים
לפוסט– שקדם (הרגע הטהור המינימליסטי ברגע
≠ וליתר דיוק,  מינימליזם) באמנות האמריקאית
לאפיין כשניסה ג'אד שניסח הטיעונים במערכת
במחצית המתהווה המינימליסטית האמנות את

בעצם, "כלומר, השישים: שנות של הראשונה
זו שקשורות סיבות משלוש [...] בעייתי הציור

צורנית  שטוח), (הוא ≠ ממדית–פנומנולוגית בזו
ממוקם (הוא מלבן) ומרחבית כלל בדרך (הוא

הקיר, על כנגד הקיר, בנקודה קבועה, כלל בדרך
בתערוכה היפות העבודות העיניים)". בגובה
עם התמודדות אופני של מגוון מבחר מציגות

של הגבולות והמגבלות הג'אדי ועם האתגר
מלצר הציור. אובייקט ושל הציורית הפעולה

הפוסט–מינימליסטית המגמה את (ובצדק) מזהה
שראשיתה הישראלית באמנות חשובה כמגמה

היום, שנות השישים והיא ממשיכה עד בסוף
גם מוצגות בתערוכה עבודות היסטוריות ולצד
האחרונות. ומהשנים התשעים משנות עבודות

התהליכים והגישות ל"מינימליזם" מבחר
שאלה מעורר בתערוכה שמוצגים ול"שטוח"

תחומי ועל האוצרותיים הקריטריונים על
העבודות: בחירת את שהנחתה ההגדרה

את כולן מיישמות לעובדה שהעבודות מעבר
ולא–ציור", "לא–פיסול המינימליסטית התכונה
עונות (ואם בכלל) אופן ברור באיזה תמיד לא

של להגדרה בתערוכה העבודות מן אחדות
נותרת זו לשאלה התשובה "פוסט–מינימליזם".
בקטלוג פתוחה לשיפוט הקוראים רבה במידה

בתערוכה. והצופים
בישראל הפוסט–מינימליסטית האמנות

עם שני משונה מפלצת היתה מתחילתה
פעלו הפוסט–מינימליסטיים האמנים ראשים:
כל היה לא אבל בשפה שלהם ישראל, מתוך
המופשטת,  השפה ≠ להפך, לישראליות רמז

היתה בה לדבר שבחרו הלא–רפרנציאלית,
הזהות שפיצול ברור היום במודע. אוניברסלית

נסיון ההתחמקות מקטגוריית (ואולי גם הזה
זה הוא לאומית או גיאוגרפית) מקבעת, זהות

לאי–קליטתו של הפוסט–מינימליזם שהביא
הישראלית האמנות של המתהווה בקאנון
למשחק", כפי "מחוץ אל הוצא ולכך שהוא

שנה אחרי פרסום שמציין מלצר בקטלוג.
מינימליזם/ בנושא בעריכתו המדרשה גליון

לתרום ממשיך מלצר פוסט–מינימליזם,
האמנות של בהיסטוריה הדיון גבולות להרחבת

התל– בגלריה בתערוכה שאצר המקומית.
הפרק החשוב את הוא הופך בצלאל אביבית של

המפעל הפוסט–מינימליסטי הישראלי  על
ממנו. אינטגרלי לחלק

אוסף :D.I.Y” התערוכה את אוצרת אנגלמן  עדי
בשנות ישראלי ופוסט–מינימליזם אדלר מיכאל

במוזיאון שתיפתח העכשווית", ובאמנות השבעים
ב–5 בינואר 2008. עכשווית לאמנות הרצליה

בצלאל  ח, שטו "פני השטח", קט' מלצר, גלעד  1
.8 עמ' ,2007 ועיצוב, לאמנות אקדמיה

בישראל”, בפוסט וניאו מינימליזם דו–ממד ”שטוח:
25 באוקטובר ≠ 24 בנובמבר  תל–אביב, בצלאל גלריה
בכר, שירלי אטון, מאיה משתתפים: ,2007
חסיד, הדס גיטלין, מיכאל בר–אל, עדו בצר, ענת
יהושע כהן, שיבץ ישראל, ראובן טבת, נחום
רבינא, קליין, דורון אנג'לה רון קונר, נוישטיין,
גלעד מלצר אוצר: יואב שמואלי;

Durand- בגלריה בפריס, ב–1978 נפתחה
לורי מיכה של היחיד תערוכת ,Dessert

אחת". ושלוש יחידות כעבודה ”שלושים
בחלל הגלריה שפוזרו היחידות הפלסטיות

כולן היו האחת העבודה את והרכיבו
סגסוגת עשויות (שחורות), מונוכרומטיות

גיאומטריות ובצורות (דּוראלּומין) אלומיניום
מלבנים, טרפזים, ריבועים, בסיסיות: עיגולים,

בחומר לזהות בנוסף משוכללים. מצולעים
גיאומטרית, בצורניות ולדבקות ובצבע

תכונה היתה היחידות ושלוש לשלושים
"שלושים שטוחות. היו כולן נוספת: משותפת

(ברוח חתרה אחת" כעבודה יחידות ושלוש
תבניות למוטט מוקדמת) פוסטמודרנית

ולעורר באמנות מודרניסטיות קטגוריאליות
שהצפייה העובדה האם מטרידות. שאלות

וצעידה הגלריה בחלל שיטוט כללה בעבודה
לורי העבודה של את שייכה ולצד היחידות בין

היחידות של ששטיחותן או ה"פיסול", לתחום
ולאור "ציור"? לקטגוריה שייכותן על העידה

כיוונה העבודה שכותרת האינדוקטיבי המצב
אחד ≠ אפשר לשאול עוד:  שהוא ≠ ריבוי אליו
שהן הייתכן הבודדות הן פסלים, היחידות אם

היחידות ואם אחת? "ציור" עבודת מרכיבות
לפנינו זאת האם בכל הן ציורים, (הדו–ממדיות)

הלא– בהגדרות "פיסול"? השימוש שהיא עבודה
בכותרת העבודה ו"עבודה" מחייבות "יחידות"

על לקרוא תיגר לורי של את הכוונה מבהיר
המצומצמים, מגבולותיו ולחמוק האמנות מדיום
אלטרנטיבית, הגדרות מערכת של פיתוח לטובת

בינמדיומלית.
בשנות עד היה הפלסטית האמנות שדה

ממסגרות לחרוג רבים לניסיונות השבעים
שהיו וממוסכמות ומגבילות, מקבעות מגדירות

שורה האמנותיים. ובפרקטיקה בשיח שגורות
לורי,  ≠ ביניהם של אמנים ישראלים ארוכה

מיכאל טבת, נחום אפרת, בני נוישטיין, יהושע
 ≠ סרז' שפיצר ואחרים גיטלין, יהושע אלירז,

באזור השנים באותן עבודתם עיקר את מיקמו
והתלת– הדו–ממד הקטגוריאלי שבין הדמדומים
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שלנו. בשיחה אומרת רוס בת שבע בגוף ראשון", לדבר בנוח מרגישה ”אני
חסידית, עמדה אישי. זאת מסע הוא שלי, הדתי–חילוני, הספקני "המסע

לתפיסות מתחברת אני לאלוהות. להתקרב כדי מסעות עורך האדם לפיה
שהרבה למרות סוציאלית, האלוהות, ופחות לדת מול ביחיד שעוסקות

תערוכת פתיחת לפני שלה, אנחנו בסטודיו כזו". דת היא היהדות פעמים
עשה הגדול את הפסל בהרצליה בביאנלה ואחרי שהציגה שלה היחיד

של דמותו היו אותו שהולידו הדימויים בין הספק. מן והסתלק רב לך
בסיפורי בגיגית שמשתקף וירח איילון, נתיבי מעל שמרחפת מלובביץ' הרבי

בביאנלה. תמיד המציגים קהילת של העורף להיות "רציתי "חכמי חלם".
רלוונטי לאנשים לא ושהתחום הדתי לא אהודים שלי לי שהנושאים נדמה

הזו, הספציפית בתערוכה בהרצליה, לשים מבחינתי אלימות זאת סביבי.
גדול". רב

מכותרות השם נלקח "מטות–מסעי". נקראת רוס החדשה של התערוכה
השבטים חלוקת את שמתארות בבמדבר, האחרונות הפרשות שתי

האישית ההליכה את קצת פומפוזי לדמות במדבר. "זה ישראל בני ומסעות
תנועה הליכה, מתארת התערוכה הזו במדבר, אבל ישראל למסעות שלי

מוטות  שלושה מסע". קוצבי מוטות, ידי על קצובה שהיא בגלל ≠ גם בזמן
מוט על כל כניסה. חוסמים או תור שמסמנים אדומים מחוברים בחבלים

נורת לאור משתקפת, מים דקה שבה עץ ובה שכבת קופסת אובייקט: ניצב
הקופסה; מכסה של התחתון החלק על שמוטבעת ,7 הספרה קטנה, חשמל

עגול עולה אלמנט של דיקט, על מודבק שחור–לבן צילום חיתוך של
זרחנית, ירוקה תאורה פס בלופ מוקרן שבו פשוט טלוויזיה מוניטור בלהבות;

עמוד  בפעולה. צילום מכונת של ≠ דימוי המסך לצד לרוחב מצד שנע
הפשוט, מהסוג פלסטיק פרחי מלופפים שעליו מתכת לחישוק מחובר רביעי

מודפסים בתיו ששני שיר, ועליו ממוסגר נייר תלוי ובמרכז מתחזה, הלא
הדף בצורת אגרטל. על באותיות קטנות ומפוזרים

≠ ציורים  בד על ציורי שמן מספר של היא נוספת בתערוכה סדרה

חרדיים בבתים צילומים, שתלויים לפי ציורי רבנים של מקובל בפורמט
שם יש רב לכל תמונה". וכל פסל לך תעשה "לא מהאיסור וחורגים

מתקיימים הקשרים בציורים הרבנים ובין משמעות, בעלת היא והבחירה בו
אוהבת בדיחות פנימיות,  "אני צופה. שלא נגישים לכל ≠ כאלה פנימיים
היא גם פנימית בדיחה מבינים. שעברתי למסלול שקרובים שרק אנשים

באמנות אליה מתייחסים שלפעמים ישראלית תרבות יש אלימות. של סוג
כדי אבל מהלך, באותו משתמשת ואני פנימיות, בדיחות של באסטרטגיה
ציור יקנה שאדם זה על לחשוב אותי מעניין שלה. הגבולות את להרחיב

שלו". בחדר אותו ויתלה מסחרית בגלריה רב של
של הגלריות, עמדות ובזו הרבנים, של מזהה במערכת שבע רוס בת

בהקשר רבנים על "חשבתי שלו: המקום את שמחפש היחיד ואת ומתווכים,
סופרת כמו שאני שבו. העיצורים והם בחלל רוחב קו העמודים; יש של

הסרט גם בתערוכה מופיע ותופסים נקודה בזמן". הרבנים עוצרים עמודים,
רחוב  לילי בין פנסי מסע על רקע צילומי תוחיש.  ≠ והיפוכו ת, חו שי

תוחיש שחיברה. קצר שיר שרה רוס שבע בת חילוניים"), ("כוכבים בעיר
של פעולה להתחלה, מהסוף שיחות של הסאונד את כשהפכה נוצר

מהמילים. הניגון את שמרוקנת הפשטה,
והאמנותי ≠ החילוני ≠ הדתי, העולמות הללו במפגש  העמדה שלה
נקודת עם מתיישבת ואחריות ושלא בה חמלה שיש מודעת, עמדה היא
שמתייחסים בישראל עכשוויים אמנים אצל המופיעה האירונית המבט

(פיסול, ציור, שונים במדיומים פועלת היא שלה. ולסימנים לתרבות יהודית
אחד מעולם סימנים ומניעה מתיקה וסאונד), טקסט רישום, צילום, וידיאו,

לפעול דרכן פרצות וחיפוש אחרי גבולות והקשרים שרטוט לאחר, תוך
של ו"השהיה נסתרת" "רוח הדתי, בעולם ויזואליה של הפצעות ובתוכן:

מלאכותיים. ופרחים מכניים אורות של החולין בעולם כדבריה, משמעות",
אחר. נמצא במקום שלהם שהמרכז שאולים, יש אלמנטים "בעבודות

של הצל זה בעבודות הנוכחיות נמצא. שלא מייצגת משהו ממילא האמנות
טלוויזיה בין היחסים המלאכותיים, הפרחים ההיפוך, ההשתקפות, האש,

צילום". למכונת

גבעון, גלריה וידיאו", מיצב, ציור, "מטות–מסעי: רוס, שבע בת
25 באוקטובר ≠ 30 בנובמבר 2007

הביאנלה מיצב, ,2007 הספק, מן  והסתלק רב לך עשה שבע רוס, בת
משה בן איתן צילום: בהרצליה, עכשווית לאמנות הראשונה

 Bat Sheva Ross, Make Yourself  a  Rabbi  and Get  Rid  of  the  Doubt ,
 2007, installation, First Herzliya Biennial of Contemporary Art,

photo: Eitan Ben Moshe
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ישראל במדבר מסעות רבנים ומוטות:
רוס בסטודיו עם בת שבע

אביר לאה



קונצפטואלית כגאולה דת
אסיף גיא

של פיל העבודה שבה הנקודה וזאת בדיוק
ורלוונטיות: עוצמה מקבלת קולקטיב וגליה

פוסטמודרנית ארכיאולוגיה של המפגש
שיש (ירושלמי) בריטי הומור עם מיליטנטית
והניכור הזעם של אינסטינקטיבית הבנה בו
והמקאברי, האבסורדי מאחורי  שמסתתרים

את שמילאו הצופים מאות נהנו  ממנו
ההסתדרותי. הול הקונוויי אולם

המערכון את לי הזכיר הבלט מכול,  יותר
החתול", את "בלבל עלי, האהוב הפייטונים של

חתול להוציא שמוזעק מיוחד, משימה צוות שבו
בפניו מעלה שבועות, מזה שרוי הוא שבו מהלם

שיגרום שאמור להיות כל–כך מופרך עד מופע
תמיד שהם הפייטונים, מהטראנס; לצאת לו

אבסורד. על אבסורד מראים המופרכות, מלכי
הרהורים ומעורר מרגש, מצחיק, מופע מתקבל

ס  ו אספרג ≠ כמו עכשוויים  קונצפטואליים
קולקטיב. וגליה פיל של

עובדים בטקטיקה רטרו–אקטיבית. קולקטיב
מגרדים מיליטנטיים הם נרדים אספני של בלהט

שאליהן ומשוטטים בחצרות אחוריות תחתיות
של נשכחות שאריות מובחרות אך הושלכו

את ממיסים המודרניזם לאייטיז, בין המפגש
ממנה ומייצרים זירוקסית לעיסה הממצאים

היבריד טוטלית, ומוזיקלית חזותית חווייה
המיתולוגי בין למדומיין, הנשכח בין שמגשר
לכדי שלד והמתומצת הלעוס לבין ההיסטורי

כפי בתולדות האמנות המודרנית בנאלי
ההפרדה וממוטט את נלמדת היום, שהיא

וההווה גשרים המודרניסטי כשורף העבר בין
שלהם העבודה הלא–ליניארי. הפוסטמודרני

שבו מגיעים לאתמול וק נ י בז כמו הפרק היא
בעקבות כזה שהשתנה להווה מקביל, הגיבורים

ההווה הפוסטי; מהעתיד קודמות התערבויות
בא מהעתיד הזיכרון ובר–שינוי, עבר דינמי הוא

שמנבא כדור בדולח הוא מהעבר, והעבר במקום
נפרם, הליניארי הזמן בעתיד; לו הההצדעות את

מעורר, אירוטי גופני חשמלי לזה אפקט ויש
כמעט.

;2007 מרץ לונדון, קונוויי הול,  פרפורמנס:
ד'ה גלריה פסקול: ודיסק אביזרים הפקה, תיעוד

  2007 מרץ–אפריל לונדון, שואורום,
www.kollectiv.co.uk

≠ או,  ועתיד הווה עבר, בין עושה שהוא
ונשמעה שנראתה עתידנות כפי נכון, יותר

העשרים של המאה הראשון והשמיני בעשור
את שליוותה לעיתונות ההודעה באירופה.

"אינו הזוג בני של שהעניין הצהירה המופע
באמצעות חדשה עבודה ביצירת אלא בשחזור,
תנועות ידי על שננטשו רעיונות בין ההתנגשות

אחרות. תרבותיות לתופעות להם שקדמו אמנות
כושלות או נשכחות ממומשות, לא מהפכות

באותה המודרניזם ממורשת חלק מבחינתם הן
בקידמה". האוטופית האמונה כמו המידה

הופעה של עיבוד להיות אמור היה הבלט
הרכב ,XEX של השבעים משנות שם באותו
מניו–ג'רסי, אזוטרי מינימליסטי סינתסייזרים

שנותק לאחר אך שלה. תיעוד שום נשאר שלא
עם קולקטיב של פיל וגליה האינטרנטי הקשר
לא (Waw Pierogi) ההרכב וואו פיירוג'י סולן

הנדיר מעבר לאלבום הוויניל הרבה נשאר
,”Group: XEX" באי–ביי, שרכשו הלהקה של
ונפתח שלו, הדיסטופיים–אורבניים ולתכנים
חלקית של בהשראה חופשית פתח לפרשנות
הטריאדי הבלט הקסום של  המינימליזם

שלמר. אוסקר הגרמני הבאוהאוס אמן של
ג'ורג' לה הקנדי הפוסט–פאנק  הרכב
הארטס בתמיכת ללונדון הוטס  לנינגרד

חי אלקטרוני פסקול וחיבר הבריטי, קאונסיל
"עבודה" "הון", "סחורה", מערכות: בשלוש לבלט

על  מרקס. של הקפיטל מתוך מפתח ≠ מונחי
לאמנות רקדנים/סטודנטים שישה צעדו הבמה

רובוטיות, בתנועות לאספרגוס מחופשים
≠ שמצדיעות  ומצחיקות מנוכרות גיאומטריות,
האייטיז של החדש" ו"הגל המודרניזם למורשת

בו–זמנית. אותם ומגחיכות
אנושיים  ≠ אנכים האסתטית הלכידות

מינימליסטי גיאומטרי רקע על ירוקים
מחברות אייטיזי, חדש" "גל שמאחד בשחור–לבן

≠ והלמות  וולטר קברט בסגנון ואווירה חשבון
לייצר כדי ההיפנוטית הספיקו המוזיקה

נטל תחת כרעה שלא ומבדרת עשירה חווייה
האספרגוסים הענקיים, הרפרנטים. אנסמבל

האהבה את לנו הזכיר והמגושמים החינניים
על לדבר שלא נאור, לטמטום הדאדאיסטית

פייטון. מונטי של המטופשות" ההליכות "משרד

ס: ו אספרג וגליה קולקטיב,   פיל
 2007 , י רל לטו קו רטי הו בלט

 Pil and Galia Kollectiv, Asparagus : 
A Hor ticultural  Bal let , 2007

יותר בישראל מוכרים קולקטיב וגליה פיל הזוג
כאמנים ואוצרים, ופחות כעיתונאים ומבקרים

מלבד התערוכה שלהם, הפעילות כי רוב בעיקר
,(2002 בתל–אביב, פלונית (בגלריה "קרבונה"

שלהם הרדיקלית העדכניות בירושלים. התרכזה
הבינתחומית בזירה שארגנו בהופעה התבטאה

און ספיד צ'יקס הברלינאי להרכב האלקטרו
והעניין  הבכורה), אלבום צאת לפני ב–2000 (עוד

האמנות בתולדות מכריעים ברגעים שלהם
כמו באירועים הופיע הפופולרית והתרבות

מסיבה באותה השנה,  טורניר אטארי בשילוב
של את ההופעה שליוותה בתערוכה "טראש" או

את שהציגה ידיעתי למיטב הראשונה הצ'יקס,
הציעו שהם אמנות ופופ השילוב של פטל. אלי
השדרה בחוט אחרים טרנדיים מפרויקטים נבדל

הקפידו תמיד הזוג שבני המנומק התיאורטי
עליו.

ללונדון (ב–2001, מירושלים  מאז שעברו
וגליה פיל התרכזו תל–אביב) על דילוג תוך

אסתטית ומאתגרת, אינטנסיבית בבחינה
ושל המודרניסטית המורשת של ופוליטית,

העולם מלחמת של אחרי שונות אסתטיקות
בין נעים שביימו הקצרים הסרטים השנייה.

לבי–מוביז,  פרודיה להצדעה לסופר–16 מ"מ,
ולסרטי אנגר קנת של לסרטים לסיטואציוניזם,

ם. כבי הכו מלחמת לפני של בדיוני מדע
ב–2006  וב"תצוגת אופנה" ב–2005 בפרפורמנס
מאמנות שמושפעות תלבושות של (פרפורמנס

של מקברטים חלק שהיו כאלה בעיקר מודרנית,
מרצבאו בקונסטרוקציות השתמשו הם הדאדא)

ברוח הדאדא. ובתחפושות קורט שוויטרס של
רטי– הו בלט ס: ו אספרג הפרויקט

פר–אקסלנס, דאדאיסטי באלט , רלי לטו קו
בשילוב עכשיו עד שלהם ביותר השאפתני הוא

הורטיקולטורלי", בלט "אספרגוס:
קולקטיב וגליה פיל

פיטשון אבי

חודשים כמה לפני לתל–אביב חזרה כהן ליטל
אמנות למדה שם בניו–יורק, שנים שבע אחרי

מקצועית: גולה היא כהן ובייל. בפארסונס
חזרה הנה, באנגליה, גדלה נולדה בישראל,

קיומי כמרחב נפשי גלות שוב ישראל. אמריקה,
כציר הרמוניה, בית, מקור, אחרי חיפוש בסיסי,

עתה מציגה שכהן התערוכה מרכזי. אמנותי
בתל–אביב, "ספירות, של המדרשה בגלריה

היא צעד  ≠ חלק א'", קליפות ומכונות אחרות
אוטופיות, המחקר הקבוע שלה: בשדה נוסף

בעולם משמעות לצקת ניסיון דיסטופיות,
שפה פרטית של הבנָיה המפורק באמצעות
המקדש  ≠ בית התערוכה במרכז מוסדרת.
ידע, כמבנה כגוף תשוקה, השלישי כמחוז
בבית כהן עוסקת ארכיטקטוני, כאוטופיה.

תיאולוגית, מידע כבמערכת השלישי המקדש
אמנות/שרטוט/ הגבולות את מטשטשת

ליד. הבא מכל לעזרתה וקוראת ארכיטקטורה,
מדע, פסבדו אקולוגיות, אוטופיות קרטוגרפיה,

באוהאוס, קונסטרוקטיביזם, קבלה, אלכימיה,
צינורות, מיקרוסקופים, מדידה, מכשירי

מינית, פילוסופיה אנרגיה מדע שוליים, כבלים,
טרור, תוכניות קבלה, אזוטרית, טכנולוגיה,

נדבכים  ≠ כולם של מקומות קדושים מתאר
שלה. השאפתני האמנותי  בקוד

ומכונות קליפות "ספירות, כהן, ליטל
המדרשה  של הגלריה א'", ≠ חלק אחרות
22 בנובמבר ≠ 21 בדצמבר 2008  בתל–אביב,

 ≠ קודש למלחמת אנדרטה מימין: כהן,  ליטל
ת בי יקט ו פר מתוך מולטי–מדיה, מיצב ם, י פנ
בעל משמאל: משתנות; מידות ,2006 , שלישי

50x50 ס"מ  ,2007 נייר, על למבדה הדפסת ברית,
 Lital Cohen, Right: Monument  to  a  Holy

 War -  Inter ior, multi-media installation, part
 of Third Temple Projec t , 2006, dimensions

 variable; Left: Our Allies , Lambda print 
on paper, 2007, 50x50 cm

בשדה בשדה
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הקיץ, של הגדולים האמנות אירועי שני לאחר
הסתובבתי בהרצליה, והביאנלה הארץ" "אמנות

יהודה אזור קורה. מה לראות בשכונה קצת
של גלריות. ומתפתח מרוכז הפך למתחם הלוי
נפתחו ברוורמן, כמו יותר, ותיקות גלריות לצד

 39 יאיר, גלריה גלריה גבירול  בתחילת אבן
עינגא גלריה ולקראת אלנבי נחמני, ברח'

שמה מ"הסטודיו". את ששנתה
תערוכות בשתי העונה את פתחה ברוורמן

המאכזב הקו את שממשיכות משעממות,
מעוררת קיץ תערוכת אחרי שעברה. מהשנה

ללא חוזרת לסגנון בורגני–לייט היא  ציפיות
חלשה וידיאו בתערוכת סיכון, לקיחת שום

שונות וריאציות אחיטוב, רומי של  ודידקטית
עד דיבור בשפת סימנים. המסר נלעס על

של המחשה כסוג והועבר האמן, על ידי תום
היה אם זה לילדים. מדע שמזכירה מוזיאון
הזה, סוג התצוגה לייצר פרודיה על ניסיון

שם, הנוכחית התערוכה גם הצליח. לא הוא
אתי של ראשונה יחיד תערוכת אוויר", "כיסי

בעלי ציורים להמריא: מצליחה לא אברג'ל,
שמזכירים יותר מדיטטיבי ריחוף של יומרה לסוג

מהנוסחה לחרוג בלי מהז'אנר, עבודות מדי
לפתח אותה. נופים מימיים, גופים המוכרת או
קצת בורז'ואה, קצת לואיז מרחפים, אמורפיים

קצת בפסלים בר–אל, עידו קצת בלקנר, רוס
הם לא ניצת. ווסט המוקדם, אבל הקסם פרנץ
הפנימי החלל בלי ופשוטים, נעימים נשארים

שנעשית מופשטת בעבודה גם להיווצר שיכול
הפשטה מחוות. מישהי שעבדה בסוג במעט

כהן, מירית היתה אחר זמן ברוח כי אם דומה
בניו–יורק שהתאבדה מופלאה ישראלית אמנית

עוצמה אבל בעלת קצרה קריירה אמנותית אחרי

מישור את חתכו הקווים אצלה גם מרוכזת.
לחלל שרמזה מעין רשת חוטים ויצרו התמונה

קרה שלה הקטנים בפורמטים אבל  פנימי,
ומרגש. גדול דבר

(1920≠1997) הירש, יוסף מוצג יאיר בגלריה
בבצלאל. עבודות ולימד שחי בירושלים אמן

סוג על אותן לפסול קל בשחור–לבן. קטנות
קצת שנראית הקפדנית בהרמוניה מניירה של

את משהו בהן שבה זאת ארכאית, אבל בכל
וציור של רישום החדש בניגוד לגל ליבי.

ותלמידיו, שמובילים הירשברג מהתבוננות
לחדור דרך בעדינות ועקשנות, הירש מצליח,

והנופים האנשים של לעומקם ההתבוננות
בעיוותים סינתטי מעט משהו יש לצייר. שבחר

גרמני איור שמזכיר משהו והנופים, הדמויות של
סוריאליסטיים או מהלכים ומוריץ מקס בסגנון
בנופים ≠ יש  ≠ בעיקר זאת מוכרים, ויחד עם
שנעשה מפגש עם עצמו, אדם של מפגש שם

כמו אצל ימינו. המהירה של נדיר באמנות
לחישה אקוסטי; קסם נוצר כאן גם כהן, מירית

הסובלת מעודף גרויים. שמצליחה לחדור לאוזן
תערוכה  נפתחה D&A החדשה בגלריה
היטב.  בנויה קבוצתית ≠ תערוכה  ראשונה

בתערוכה נוצר מעמיקה, לתזה התיימרות ללא
נפתח הקטן החדר העבודות. בין נכון  משקל

אף העבודות. לטובת שעובד הרחוב, אל
אבל במרכז הבמה, לא מתייצבת מהן אחת

של אופציה מחזירה התערוכה כמכלול דווקא
יותר לאחרונה. שאבדה בצילום  התבוננות
סדרתי,  ובאופן בגדול מודפס צילום  ויותר

פיסול ליד וגלריסטיים מוזיאליים בחללים ומוצב
לטובת הצילום, פועל הדבר ווידיאו. לפעמים
בעזרת שבונה חשוב צלם טילמנס, אצל כמו

הולטרמן, גולדה בכיוון השעון: לאה למעלה, מימין
80x80 ס"מ; רועי  ,2007 ם, י גבעתי ,1 המאבק
גרשוני,  אורי 40x70 ס"מ; ,2007 , אנסאר  קופר,

ס"מ 70x50 ,2007 כותרת, ללא
 From top right, clockwise: Lea Golda Holterman, 

1 HaMaavak Street ,  Givatay im, 2007, 
  80x80 cm; Roi Kuper, Ansar, 2007, 40x70 cm; 

Uri Gershuni, Untit led , 2007, 70x50 cm

מורכבים, בפורמטים שונים הקשרים צילומים
כשיחסי הורן, או רוני בוסטמנטה אצל או

מוצלח. למהלך מהותי צילום–אובייקט נהפכים
סוגי ליד הצילום הצגת רבות בתערוכות אבל

התבוננות מאפשרת במרחב אינה אחרים מדיה
צילום .D&A–ב ההצבה שמאפשרת כמו איטית
מצליח הולטרמן גולדה לאה של במיוחד מדויק
הילדה יד המבט בנקודת המתיחה של את לרכז

במקביל וגמישות לחולשה ביטוי המצולמת,
המתעמלת של הזרות תחושת את שמדגיש

חבר העמים. כילידת הצעירה, שנראית
כאנטיתזה מוצלחת נראית התערוכה המדויקת
גדולים בפורמטים שמוצג הרע הצילום לגיבוב

בשנתיים הצילום בתערוכות הצדקה וחסרי
אביב. האחרונות במוזיאון תל

לאמנות": אינטרנט "פנקס גוטמן, רפאל
http://pincas2.googlepages.com/home

ברוורמן, גלריה אוויר", "כיסי אברג'ל,  אתי
25 באוקטובר ≠ 5 בדצמבר 2007; תל–אביב,
לאמנות,  יאיר גלריה נייר", על ≠ עבודות ”יוסף הירש
27 בנובמבר 2007; עד תל–אביב,
9 בנובמבר  עד תל–אביב, ,D&A גלריה לבית", "קרוב
גולדה אביטל פלג, לאה משתתפים: אפרת שלם, ,2007
טויסטר גרשוני,ינאי אורי ים, אנה הולטרמן,
טייסון ודריק קופר רועי

וטוב קטן
גוטמן רפאל

בשדה בשדה
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ס"מ 150x200 בד, על אקריליק ,1995 ,Vir tue פרט מתוך ארנון בן–דוד,
Arnon Ben-David, detail from Vir tue, 1995, acrylic on canvas, 150x200 cm

התשעים שנות לקראת
לדורון רבינא שאלות ראשונות

ברגשטיין יעל

התשעים, שנות את תערוכת הרצליה לאצור במוזיאון עומד אתה י.ב.
איזה ב–2008. השונים עשור שיוצגו במוזיאונים תערוכות משש אחת

בישראל? התשעים" שנות ל"אמנות בעיניך אמבלמטית עבודה
מוגדרים, מחשבה זמן מרחבי של עשורים, של במושגים ד.ר. המחשבה

מתמודד אני לי. זרה היסטוריות, תיבות סביב כהתלכדות אמנות על
הזאת. על התערוכה בעבודה וברתיעה, לראשונה, בסקרנות איתה

הוד, למשל, של ניר החיילות את עבודת יכולתי להציב
מניפה שמאכלסת עבודה זו בארץ. התשעים לשנות כאמבלמטית

פוליטיקה בהם; עסק הזה שהעשור משמעות שדות של דחוסה
האובייקט של פטישיזציה פופ, פוסט פמיניזם, ג'נדר, זהויות, של

מתבונן, אני שבו לאופן פנים לתת מנסה כשאני אבל ועוד. האמנותי
בעלות אחרות, עבודות לי דווקא שתי צצות הזה, בעשור כרגע,

הולדנגרבר. נועם וצילום של ברגר יוסי ציור של מינורית: הופעה
וסביל  פעיל ≠ אופטי–טקסטואלי, היברידי רגע מייצרות שתיהן
כי לעשור אמבלמטי הזה משמעות. הרגע של ליצירה שלו ביחס

שתי ההראיה. במופגן בפעולת כרוך שלו, הוא המעודנות אף על
שנות ההופעה. עצמן באמצעות "כותבות" את האלו העבודות

האפקטיביות, של הגז בלחיצה על דוושת שמאופיינות התשעים,
 ≠ הופכית שמייצרות ראווה עבודות הרבה בספקטקולריות, מכילות
רקע אקלים על כשהוא מתקיים האלם הכריזמטיות של מנצלות את

"חזקים". בדימויים סחף של

התשעים? שנות תערוכת את לאצור ההצעה הגיעה איך י.ב.
אוצרי שאר לוין. מדליה באה התערוכה את לאצור ההצעה ד.ר.

ובאים המשתתפים למוזיאונים קשורים הזה בפרויקט התערוכות
מתוכם. או אחר זה באופן

אמנים לבחירת התערוכה, על לעבודה מחשבה קו לך יש כבר  י.ב.
עבודות? או

מיפוי. של בפעולה לא עשור, של מהות לזקק בניסיון עסוק אני  ד.ר.
"רוח שמכנים ממה שחורגת מהות בתערוכה לזקק שואף אני

את ללקט בהכרח לא עליהם, ועודפת הדברים" "פני או התקופה"
קאנון לגבי גם ניסוח של אחראית. לייצר תמונת מחזור המיטב או

משאלה. ולא הכרחי רע עבורי הוא הזה העשור
של (במובן היסטורית רוצה להיות לא אוצר שאני התערוכה

לא לכפות בכוח גם אבל משחזר) כרונולוגי, יצירת סיכום סמכותי,
גם להרוויח רוצה היא מבט מאוחר). אחרי, של המבט (של פיכחון

קיימות שעדיין ובעבודות פעילים באמנים (מדובר ההווה מתחושת
על שובל וגם מאפשר שהוא החיות על התרבותי), בזיכרון באופן טרי

≠ כלומר, להתענג  מכיל שהוא אידיאולוגית דיסאוריינטציה  של
מציע תמיד. ה"עכשיו" שהמבט על חלקי כתם עיוור על

וכנגזרת ה"צעירּות", מושג יהיה התערוכה של עיסוקה מרכז
השימוש באופן תתבונן היא צעירה". "אמנות הערך גם שלו

≠ יצירה  ל"צעירּות" הזה בעשור מייצרת שהיא ובמעמד באמנות
מסרחים לכאורה שחף ארוס באמצעות אבולוציונית קפיצה של
מזון לאבות האמנות את ושפותח היסטוריים חובות של עודפים

(עיסוק עיסוק במוות אעמת עם אני הארוס הזה לה. את שחיצוניים
וכו'), המבותר בגוף ,Abject Art–ב בגוף, העיסוק את בהכרח שיכיל
באלף. האחרונה במאה אחרון עשור של המאה" "מפנה מעין סביב

בשטחים האינתיפדה על למשל, להסתכל, יהיה הערוצים אחד
ולבחון לאומי, בסיס צעירים", התקוממות על של  כ"התקוממות

שבו בעידן בארץ, הצעירה באמנות מחוללת שהיא ההד  את
מנכסיו. מאבד בעולם הלאומיות ערך

ב–2002  אצרת מכריעות? עבודות תראה שהתערוכה רוצה אתה האם י.ב.
שה–B-side מעניין  ונראה מהצד", "Side Effect/עבודות בשם תערוכה

גם זה על חושב האם אתה אחרים. עם אמנים שלך בפעולה אותך
התשעים? שנות תערוכת של בהקשר

גונזלס פליקס התשעים, בשנות עלי אהובים היותר האמנים אחד ד.ר.
מפרספקטיבות מסוימות אפשר "חשובה". עבודה ייצר אף טורס, לא
הירסט דמיאן קונס או ג'ף ניתן לומר על שלא עליו, מה לוותר היה

והמרות היפות הפנים הוא לי. חשוב טורס גונזלס אבל  למשל.
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התערוכה  (מתוך 1935 לערך , ן י רנשטי או ת  די הו י לרסקי,   הלמר
(1996 רובינשטיין, הלנה ביתן חדשות", עבודות בן–דוד: "ארנון

 Helmar Lerski, Judith  Ornste in , ca. 1935 (from 
Arnon Ben-David's exhibition, "The Inverted Campaign", 1996)

מרדכי אוצרים: ,1998) אביב תל שנות השבעים במוזיאון תערוכות י.ב.
בישראל. לתערוכה היסטורית מרכזי מודל גינתון) היו ואלן עומר

שגם שלך, התערוכה כשאתה חושב על עליהן חושב  אתה
היסטורית? היא

דוגמה חזקה היו אביב תל במוזיאון השבעים שנות  ד.ר. תערוכות
מולך, ועומדת באוויר את הריאות ממלאת היסטוריה שבו לאופן
לתלת–ממד. מדו–ממד של מעבר פיזית חזקה חוויה כגוף. נוכחת

רפרודוקציות של אוסף שבו יחזקאל חזון כמין אותה  חוויתי
ונפתחו לתחייה רעה קמו דפוס מקטלוגים באיכות  בשחור–לבן

חדש. היסטורי רגע אל
השבעים שנות תערוכות בעקבות לי שנותרו המחשבות אחת

האובייקט ו"ביטול בחזית" "הקונצפט של לתוויות שבניגוד היא,
ביותר והגופניים האקספרסיביים הרגעים באחד מדובר האמנותי"

תביעות מזמנת השבעים שנות על תערוכה הישראלית. האמנות של
התשעים. שנות בעשור עיסוק שמציע מאלה שונות ואפשרויות
גם "עבר". שנקראת במטריצה נחת ביתר יושבות השבעים שנות

הזה מהעשור ביותר הגדולות והרלוונטיות החיות בעלות העבודות
ברזל, צאן נכס היות של הדוק המאבן היסטוריות, של דוק עוטות

עדיין טבעי, באופן התשעים, שנות התרבותי. בזיכרון דרך אבן
אחד. ושריר מוצק ונרטיב קבועות היררכיות לייצר מהתלות ביכולת

ולמה? בוחר היית איזה אחר, עשור לבחור יכול היית אם י.ב.
≠ שוב,  ביותר לי מפתות נראות התשעים שנות הזו, בנקודת הזמן ד.ר.

בצורה להתבונן סקרן הייתי שלהן. המוזר ההֹווִי המעמד בגלל
המדינה, קום שלפני בעשור שנוצרה פה באמנות למשל, מעמיקה,
למשימה מחקרית עצמי את מקדיש שהייתי להאמין קשה לי אבל

של לעשור ביצירת פנים שכרוכה משימה בפני אני עומד הזה. מהסוג
אידיאולוגיים יריבים שלי או שהם שותפים שלי, הדור בני אמנים

בזמן והתנגדות ויכוח או יצרו את עיני פקחו שלהם שמהלכים שלי,
אותו. שאפשר לספר הזה נהפך לסיפור האמת פתאום, זמן אמת.

וגדעון אור בר גליה אוצרים: חרוד, עין לאמנות משכן החמישים, שנות
מונארט, מרכז לאמנות, אשדוד מוזיאון השישים, שנות ;2008 אוקטובר עפרת,
מוזיאון השבעים, שנות ;2008 יוני פרידמן, מנור ותמר פישר יונה אוצרים:
מוזיאון השמונים, שנות ;2008 יוני עומר, מרדכי אוצר: אביב, תל לאמנות
מוזיאון התשעים, שנות ;2008 מאי טננבאום, אוצרת: אילנה חיפה, לאמנות
האלפיים, שנות ;2008 דורון רבינא, אפריל אוצר: הרצליה לאמנות עכשווית,
2008 אפריל נתן, ואפרת מנדלסון אוצרים: אמיתי ירושלים, ישראל, מוזיאון

המוות. ולחרדת לאהבה עבורי המציא הזה שהעשור ביותר
מיצירת להימנע לי חשוב התשעים לשנות בזמן הקרבה בגלל

עבודות מתייחס להרבה אני המוכר. נטל שתקרוס תחת תערוכה
נוכחות מדמיין אני מניח. שהצופה כנתון אינטנסיבית נראּות שצברו

מפעל ביעילות לצד עבודות שמייצגות קאנוניות עבודות של
צדדיות. נשארו סמויות, זאת ובכל אחר, זה או אמן של אמנותי

הווה. של חריף רגע האלו העבר לכמוסות לייצר היא שלי האחריות
נוכחות בעלי באמנים דיון תערוכה כזו הוא שתישא אחד הרווחים

ממד הם מאצילים של אמנות. שחדלו מעשייה בעשור הזה מכריעה
בה המשתתפים שרוב "היסטוריות" על התערוכה, של נוגה, נוסף,
שלהם. האמנותית בביוגרפיה המוקדם החלק את עדיין מנסחים

למחשבה מהירה, רלוונטיות בחשיבה לך, עבודות נראות איזה  י.ב.
איזה על בינלאומית? לאמנות אז בישראל האמנות של היחס  על

התשעים? שנות בהקשר של אתה חושב בינלאומי אמן
מושאי התבוננות על מחדש, בעיקר באמצעות לחשוב אני מנסה ד.ר.
שגיבורי סוג התהודה על בארץ, אמנות בינלאומית על הכתיבה

באילו המקומי. השדה בתוך חוללו הבינלאומית הסצינה של העשור
איזו כזה. הדהוד כל של המסוימת האיכות ומה התקיימה ערוצים

ביחס להתרחשויות התקיימה היררכית ואיזו דפורמציה הלימה
העשורים כאחד הזה העשור לחשוב על נהוג הבינלאומי. בשדה

ומצמצמים הבינלאומית לאמנות ביחס סימולטניות שמקיימים
בחינה גם יש עדיין נשימה, באותה "איחור" פריפריאלי. אותו את

האמנות של מוקדמות יסוד הנחות של שרירותן של ביקורתית
שאני הדיון לב לא זהו והעדכון. הבקיאות חרף  הישראלית

חלק ממנו. בהכרח הוא אבל מתכוון לקיים,

 ≠ התשעים בשנות תערוכה חשובה, קריטית, היתה האם  י.ב.
עליך?  ≠ שהשפיעה בישראל ולא בישראל

אישית בין פרספקטיבה הערבול את שלי תקצין התשובה ד.ר.
במהירות לענות לי קל כבר תרבותית. כאן חיצונית, לפרספקטיבה

רובינשטיין בהלנה ארנון בן–דוד התערוכה של חד–משמעי. ובאופן
עבורי והמטלטלים המעצבים מהרגעים אחד את מהווה (1996)
אכזרית תערוכה היתה זו נס! איזה אסון! איזה המדובר. בעשור

התערוכה שלה. והאישית התרבותית באחריות בנדיבותה,
ברמה מתגמלים, כך כל תובעניים, כך כל מהלכים ייצרה הזו
של להתכה ביחס "נושא", למושג ביחס והעיצובית, הרעיונית

פסיכולוגיים זמן מרחבי אמנותית, ביחס שבין וביוגרפיה ביוגרפיה
של ביותר הראשוני במובן מסעירה היתה ובמקביל ופילוסופיים,
העולם את שרומזים משמעות, על שמאותתים אובייקטים הצגת

עבורי. פעיל חומר עדיין אחרונות. היא פנים לו משמשים שהם
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לוכד הריקוד ריקודו. של המטרידה בעצבנות חושף שפורסיית הרקדנים,
שמניעה בוערת למסה אותם ומתיך מהם מרפה אינו הרקדנים, את ומלכד
 One–מרוסנת. ב לא בצפיפות המאוכלסת אנשים האורבנית את המכונה

שהוקרנה שלו השנייה העבודה ,(2006) Flat  Thing,  Reproduced
כוחם את שמנצלת התעשייתית הישנה עוד המכונה זו אין ב"וידאנס",

סבוכה ברשת המרושת בעולם מכונה אלא הייצור, פסי ליד האנשים של
אנשים של אל שולחנות העבודה אופטיים נסתרים, שזוחלים סיבים של

המנוכר. במשרדם בחרדתם השרויים
שהוא נדמה לו בסו של ווליאם פורסיית בפניו מתרכזת כשהמצלמה

כך נראים  One Flat  Thing,  Reproduced–ב הרקדנים גם כעוס.
הם של ריכוז. מאמץ מביעה פניהם ארשת כעס, או מזעם אבל יותר לעתים.

בעל כורחם מסתדרים מקום, מפנים זה, את זה מניפים זה, את דוחפים זה
את להעצים זה לזה כדי הצרים בין השולחנות. הם נחוצים במרווחים

הם וביעילות. מתוך משמעת נעשה הכול לגוף תאוצה. ולהעניק התנועה
זה להעיר לא נזהרים מתחמקים, נחסמים, מתקדמים, הם מחושלים, חזקים,

שבו נמצא למקום נושאת אותם אינה התנועה סיוט, אך או זה מחלום את
מהפנטת. שלהם הדריכות מפגינים. שהם בתנועה עצבני היגיון יש האושר.

אותם לוכד הבלתי נלאה תנועתם רצף אבל מדויקים להפליא, הרקדנים
הם כי בודדים והם אבודים. אסטרונאוטים כמו ומרוחקים זרים חללים בתוך

ביניהם, ובמפגש בהתנגשות רק אנרגיה שמייצרים כחלקיקים מתפקדים
כניסות מאותן ויוצאים נכנסים הם אפיון; חסרות בחבורות תנועה תוך

אותו השגרה, אותה פי על בנאליים, חפצים באותם משתמשים ויציאות,

תמידי. רעש של ולקולו אחידים כללים פי על הכורח,
וסוף, התחלה תנועה היא נסגרת. נפתחת, אחרת אחת  כשדלת

פורסיית וויליאם כוונתו של זו אולי ובזמן. אפשרויות במקום מיני כל עם
עליהן פשוטות, הוראות שתי על לו  סו הריקוד במהלך חוזר כשהוא

לנוע,  מחליטים Go כשהם בריקוד הקבוצתי: שלו גם הרקדנים חוזרים
חדלים. כשהם Stop–ו

מתחילה ביותר, הזעירה זו אף פורסיית, של במחולות תנועה כל
מאנרגיה ולפרק אותה לרוקן אדיר במאמץ ומסתיימת בפריצה ועוצמה

שסופה אנרגיה מקור הם כל האנשים כי לדוממת. שתיהפך כך אותה
להתרוקן. 

השני לווידיאו–דאנס, הפסטיבל הבינלאומי וידאנס,
31 במאי ≠ 2 ביוני 2007 תל–אביב, סינמטק

www.youtube.com/watch?v=eSvY20Wo5ug
www.youtube.com/watch?v=CeXqSfTjUgw
www.vdance.co.il

רוקד הוא כך ≠ פורסיית וויליאם
איריס הופמן

תל– בסינמטק הווידיאו–דאנס לשבוע הפתיחה סרטי הקרנת שאת הבטיחו
אומרים ויש שם, היה לא הוא פורסיית. וויליאם הכוריאוגרף ילווה אביב
המחול היו סרטי מהיעדרו, האכזבה אף על להיות. היה אמור שכלל לא

בניו–יורק לפני נולד "הילד הרע" של עולם המחול, פורסיית, עוצרי נשימה.
פרנקפורט.  של הבלט להקת את לנהל ב–1984 כדי לפרנקפורט והגיע שנה 56

וסרטי המחול שהוקרנו בלנשיין, ג'ורג' של נחשב לצאצא הרוחני הוא
פרנקפורט. של הבלט להקת רקדני עם עבודתו במסגרת נעשו ב"וידאנס"

חכם, יפהפה, תנועתי סדר של חוויה שמעניקים מחולות יצר פורסיית
על ביופי, משופעים עצמית, אהבה או חנפנות בלי מחולות והגיוני. חמור
מבנים סוחף. כמו אך מדויק מבנה תנועה מגבולות הסכנה שבחריגה גבול

הריקוד של פורסיית כך של רשת קווים, שרטוט מתוך שמתהווים על דף
שבנוי על קר היגיון שלו בתנועה יש בחלל; הגוף של הוא ארכיטקטורה

הזה מהם, ובמאמץ להשתחרר נלאים בלתי הגוף וניסיונות  מגבלות
גדול. יופי טמון

שרודפים מדויקים צעדים צעדים. כול קודם הוא ריקוד פורסיית, עבור
מתחיל מחול כל שבמחול. בעיניו, הפשטות אוהב את פורסיית זה. את זה

,(1995 , לו (סו שלו הסולו שמצלמת את ריקוד המצלמה לכן בצעד.
כפות אחר צמוד במעקב מתחילה ב"וידאנס", שהוצג הראשון הווידיאו

כמחוגים. הדקות מעלה רגליו מתנשאות גרביים שמתוכן העטופות רגליו,
בנחישות, בכוח, מהשנייה, שמתרחקת אחת רגל פיסוק, גם הוא צעד

רגל בשפשוף לאחור, בהליכה סיבוב, כדי תוך באוויר, בניתור במהירות,
בנשימה עוקבים, צעדים של בא שטף כך אחר וקדימה. הצידה ברגל

בריאות. לכודה אוויר של בועת ענק למים עם מתחת צלילה כמו עצורה,
מה שנותר ממנה, את  ≠ או את האדמה את אוהב פורסיית וויליאם

מפרפרות, וידיו עליה רוקד הוא אהבה. לו משיבה ≠ והיא הסטודיו רצפת
של בתחושה מלווה אינה הצפייה בו צפור, אבל כנפי כמו בגוף מכות

מעוררת ולעוף, אלא מהקרקע להינתק יכולה שאינה דמות טרגית על צער
רצפת על כשהוא מחליק ורדופה. פרועה מהירה, לתנועה חופשית, געגועים

מטריד. הגרביים שלכפות ואינו נהדר הקקופוני בה הרעש הסטודיו ומכה
לא הוא לתנועה. חיונית הזו החריקה צורמות. חריקות משמיעות רגליו

מרתקת מניע במיומנות כמו שכנר בה. בדיוק אלא מתמקד אותה, מעלים
בריקודו כך מוזיקה, מהם ומפיק כינורו מיתרי על המתוח השיער קשת את

הגוף, איברי על טפיחות רגליים, כפות חיכוך כמו רעשים פורסיית של
ענק מפוח לגל צלילים, מצטרפים נגררים או שולחנות הרקדנים נשימות

זו סערות; רוח, נשברים, מכונות, חפצים אנשים, של קולות  שפולט
את חיינו. המוזיקה שמלווה

על רצפות האדמה, הוא צעדיהם של האנשים על הריקוד במערומיו
של המשותף הגורל הוא הרחובות. הגשרים, המנהרות, המשרדים, הבתים,

פורסיית, וויליאם כוריאוגרפיה: ,One Flat  Thing,  Reproduced  מימין:
וויליאם  כוריאוגרפיה: , לו סו משמאל: 26 ד'; ,2006 דה–מיי, צרפת, בימוי: טיירי

ד' 7 ,1995 צרפת, באלו, לוול תומס בימוי: פורסיית,
 Right: One Flat  Thing, Reproduced,  Chor. Forsythe William, Dir. 

 Thierry De Mey, France, 2006, 26 min; Left: S o l o , Chor. William Forsythe, 
 Dir. Thomas Lowell Balogh, France, 1995, 7 min

וויליאם פורסיית
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אוריון של עזרא גלקטי הפיסול הבין לאחר
אורי דסאו

חי צילום: אברהם ,I רנה פו אנ פסגת מול לם  בעו ה  הגבו הפסל  אוריון, עזרא
 Ezra Orion, The highest sculpture in the world facing the peak of Annapurna I , 

photo: Avraham Hay

במלואה, אותה להבין אלא יש בודדות, של עבודות כאוסף אוריון האמנות של על לדבר אפשר אי
ובארץ”, תערוכה ”שבשמים הנגב במוזיאון מוצגת אלה בימים שלמים. חיים של כפרויקט הדרגתי

אחד של הזדמנות להתוודע למצבור הפעולות וזו ראב"ד), של אוריון (אוצרת: נוגה רטרוספקטיבית
לישראל. מחוץ אף ואולי בישראל, האמנות של בהיסטוריה והאמביציוזיים הטוטליים האמנים

שלו העבודות המרחק הרב בין את כניסיון לאמוד לאוריון אלא מובאים כאן כמחמאה לא התארים
מדובר בָּפָסלים כמו  אם בין ≠ האחרונים העשורים של הישראלית באמנות מרכזיות מגמות לבין
יהושע דוגמת ולקונצפט למינימליזם קרובים באמנים או החומר", "דלות של בקאנון שמי, יחיאל
גם רחוקות אוריון של אולמן. עבודותיו ומיכה גרשוני משה אביטל גבע, גיטלין, מיכאל נוישטיין,

השיקומית– מזו וגם קרוון דני כמו סביבתי ָּפָסל המיתולוגית–אוטופית–הרמונית של מההתכוונות
ברקע  התלוי ≠ המצויות הנוף או נשר מחצבת כמו בעבודות ≠ בטח דנציגר יצחק של ביולוגית

התערוכה על פוסחת מהגישות לא אחת בכל המתחדשת הקריאה שתוארו לעיל. המגמות רוב של
לעקרונותיו ביחס לא אוריון של העבודות גוף את לקלוט אפשרות שמספקת  הנוכחית,

צלמונה). ויגאל ברזל אמנון ליידר, מפרשיו (כמו פיליפ ושל שלו למטרה ובניגוד המקוריים,
לא אפשר ואי עזרא אוריון של העבודה גוף כלל של מממד הביזאר להתעלם אפשר אי

העץ קבוצת סולמות באחת, קבוצות: לשתי אותה מחלק שיטתי, לא באורח אותו. אני, לאהוב
בשדה האוויר חיל בבסיס פיזר שהוא הצמיגים סיני, בחולות המפרשים תפזורת ניצנה, בחולות

זו בקבוצה צבאי. רכב האנכית של וההצבה רכבת ופסי באדני בשרשרות ברזל, הפיסול או רמון,
(דה–סובלימציה) אותן לקרקע שמחזירה סימבוליקה, מהן ונודפת סימנים ברורים נושאות העבודות

מפעלי  מ–1990 מול פלדה (אובליסק האדם מצבו של בכותרת דוגמת השאר בין ומתבטאת

אוריון עזרא
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ה–אחר, של הזה את החסר למלא "ניסיון בה משום שיש פנטזיה למעשה
הגדול". ה–אחר של עקביותו את (מחדש) לכונן כלומר הסובייקט, של לא
אוריון, של הביזאריות על לחשוב להתחיל צריך שממנה הנקודה אולי זו

את להבין יש ובהמשך בעבודה שלו, או מוצהר גלוי היבט אינה שכאמור
עצמו מתעקש שהוא כפי לקוניות", כ"פעולות לא שלו מימושי התוכניות

מופרך. כאובר–דואינג לעצמו, מודע שאינו כפוזיטיביזם אלא אותן, להגדיר
מאוד. למעניינת שלו העבודה שהופכת את היא אוריון של המופרכות

חשובה. תכונה היא באמנות מופרכות
הפיסול של גלקטי כ"פרידה הבין הפיסול מאפיין את עצמו אוריון

באזמל,  במפסלת, ידיים, בכפות מסות עיצוב ≠ של שלו ההיסטוריה מן
זוהי  קיצוני. מופשט של ממד ≠ אל בדחפורים במנוף, הלחמה, באלקטרודות
עץ, חומר, הפרה–היסטוריה: מאז עוצב שבהן המסות מן 'החומר', מן פרידה

ישויות אל פלדה, בטון, זכוכית, ברונזה, שיש, בזלת, גרניט, דולומיט, גיר,
עוצמה, רבי ממשדרים המשוגרות ממדים, אדירות סמויות, אנרגטיות

האור". במהירות
ה–חדש" שהוא ש"רטוריקת בגלל דווקא מרגש אוריון הקייס של
מכאן אנכרוניסטית. כפוסט–מדיומליות היום להיתפס יכולה מקדם

מרפה שלא מטורף, פרופסור או בריקולר מעין בו לראות האפשרות עולה
עוד זקוק ואינו השתנה העולם מסביבו כבר כשכל גם שלו מההמצאה

שלו, החומרה אוריון, של ההרואיות כך בשל בדיוק אבל הזו. להמצאה
העולם, זקוקים אתי ויחד להתעצם; אני, מוסיפות  העקשנות שלו,

לו. שלא זקוקים בדבר–מה בגלל שמדובר שלו, בדיוק להמצאה

אוצרת: הנגב, מוזיאון ובארץ”, ”שבשמים אוריון, עזרא
ב–29 באוקטובר 2007 החל ראב”ד, נוגה

(1985) המלח תוך ים המלח). בקבוצה השנייה ישנם קווי האבנים אל ים
ועל סיני גבול אל הסלעים ומתחמי שורות ,(1981) מצוק נחל דיבשון מול
עריף פסגת אל מול שנפרש המדרגות מאבן גיר רמון, וכבש מכתש שפת

פסגת על בנה שאוריון המדרגות לפסל הפתיחה יריית את ומהווה א–נאקה
אוריון לו). שהוא קורא כמו בעולם", הגבוה בהימלאיה ("הפסל האנפורנה

מעין פרופסור בארץ, לקבל שאפשר בדיוני למדע קרוב הדבר הכי הוא
לא דיאלקטיים, נטולי לכאורה בשיאים שלו משובצת מטורף. העבודה

לטרנסצנדנטי. העבודה שהופך לגדול, מקרי שהופך קטן בה סתירות. אין
ספוגה אלא ולא ספקנית, מגמגמת לא היא חושדת בדבר, לא אוריון של

שלה. פסגת המאמץ משוכנעת בכלכלת והיא עצמה לשכנע, במאמץ עילאי
ידי על ותוארה בין גלקטי" "פיסול לכותרת זכתה מצדו אוריון של היצירה
הבין את הפעולה הישראלים שליווה בכיר האוצרים צלמונה, אולי יגאל
"ב–27 באפריל 1992 שוגרה קרן אנכית  אלה: במילים אוריון, של גלקטית
הכוכבים בר–גיורא שליד ממצפה העולמית וגנר של רשת ממשגר לייזר

השיגור הישראלית. החלל וסוכנות ישראל מוזיאון בתמיכת ירושלים,
אנרגיה,  אובליסק בעצם מטיל–אור, או היה זה ו–33 שניות. דקות 55 נמשך

השמש תוך  מערכת את נטש הוא ק"מ. מיליארד 15 ס"מ ואורכו שקוטרו
שנים  חמש 2 ששוגרה וֹוייאג'ר החללית פני על חלף שעות, וחצי  חמש

הגלקטי" האינסוף תוך ִמפתח ביקום הנראה ונורה אל דרך חדר לכן,  קודם
התערוכה). קטלוג (מתוך

פיזיקלי– בידע אמונה על אוריון נסמך של גלקטי הבין הפיסול
הבוערות לשאלות קרובה עבודתו לדעת. באפשרות אמונה על אסטרונומי,
ספק להטיל בלי אינסופי?), או סופי באורח מתפשט היקום (האם המדע של

של האמנות היומיומיות. לחוויות שלהן בחשיבות לפקפק ובלי בנחיצותן
עושה והמרחב), והיא הזמן לגבולות מעבר (פיסול היא אפוקליפטית אוריון
האפוקליפטיות הדחקת כדי תוך מדעית–פוזיטיבית, בטרמינולוגיה שימוש

הזה, שום בהיבט פרובלמטיקה שום אוריון אצל אין ממנה. שהיא חלק
מודע, לא שאוריון במונחי לאקאן, לומר, פרנויה. אפשר שום נאורות, משבר

הסובייקט של המכונן "לניכור שמודע כמי אמנות עושה לא לפחות או
מדבר איננו בחוטים, הסובייקט מושך ה–אחר הגדול הסימבולי: בסדר

ז'יז'ק, הסימבולי" (סלבוי המבנה באמצעות 'מדוברר' א"ד], הוא פועל, [או
רסלינג, ת, רטואלי י ו הו והמציאות ל הגדו האחר קס: מטרי
כמה עד שהבחין כמי פועל כאילו אוריון לכך, בהמשך .(15 עמ' ,2007

הבין כן, הפיסול ועל 'חצוי'", עקבי, בלתי לגמרי, הגדול וירטואלי "ה–אחר
הוא ישראל, בנאס"א, במוזיאון הישראלית, החלל הנתמך בסוכנות גלקטי,

רא, ו י ג בבר– ר  נ ג ו מתחנת ור ג השי עזרא אוריון,  מימין:
חי צילום: אברהם ,1992 אפריל ,1 סק בלי פר–או סו ר ו ג משי כחלק

, מנהטן מי תאו מעל אור מי תאו אוריון, עזרא הבאים:  בעמ'
,1970 , קר בו שדה , מדרשת קן אאו 1995 (מימין);  הדמיית מחשב,

חי אברהם צילום: (משמאל), מ' 3.2x0.9x0.4 ברזל,
 Right: Ezra Orion, Launch f rom the  Wagner  Station at  Bar  Giora,
Par t  of  the  Super-Obeli sk  1  Launch, April 1992, photo: Avraham Hay
 Following pages: Ezra Orion, Twin l ights  over  the  Manhattan twins ,

 computer simulation, 1995 (right); Ezra Orion, E o c e n e , Midreshet
Sde-Boker, 1970, iron, 3.2x0.9x0.4 m (left), photos: Avraham Hay

אוריון אוריוןעזרא עזרא
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ערבי מודרניסטית וכפר אקרופוליס, וילה
ישראל מוזיאון של ההתחדשות תוכנית על לשאלות  עונים אפרת וצבי קובלסקי מאירה

שטרנגסט חמוטל

מיכאל מנספלד, אל משמאל: ממזרח; מבט ,1959≠65 ישראל, ירושלים, מוזיאון גד, דורה אל מנספלד, מימין:
ישראל, מוזיאון ,1974 מודולרית, בשיטת ”לודה" לבנייה דגם ניסוי קהת, יהודית מנספלד, חיים מנספלד,

ירושלים
 Right: Al Mansfeld, Dora Gad, The Israel Museum, Jerusalem, 1959-65, view from the east; Left: Al

 Mansfeld, Michael Mansfeld, Haim Kehat, Judith Mansfeld, experimental modular construction model,
1974, The Israel Museum, Jerusalem

והמהופכות הכפולות כפניהן ביחד, בו מתקיימים החשוף הבטון של הברוטליסטי והאתוס הלבנה
הירושלמית  האבן את יציקות הבטון ≠ מצליבים והפנמת הלבן ≠ החצנת הקיר המוזיאון דפנות של

של החושנית המונומנטליות את הביתה ומכניסים הלבנה" "העיר של התל–אביבי הדימוי עם
לסמליות כלל בדרך לאומי, שנוטה למוזיאון ומעניין מורכב זהו מהלך הצברית. הארכיטקטורה

גם נראה המוזיאון של הסמנטיות במערבולות להיסחף נמשיך אם גסה. ולסמכותיות קליטה
התפתחות ואיקונוקלזם, איקונוגרפיה ואורנמנטיקה, מתמטיקה ורישול, פורמליזם וארציות, טקסיות

אפיזודי. וקיטוע נרטיבית

ישראל? מוזיאון של לתוכנית ההתחדשות שהוביל מהלך העניינים את לתאר תוכלו האם  ח.ש.
הבעיה שהצריכה התערבות ארכיטקטונית? היתה מה

מרחבי  סטרוקטורליזם של מקומי ניב היא ישראל מוזיאון של הארכיטקטונית התיאוריה מ.ק.+ צ.א.
הזו התיאוריה של העיקרי התכנון כלי הקצה”. פתוחת הקומולטיבית ”השיטה כינה שמנספלד

מודולריים  אלמנטים עליו מרכז, שאפשר למקם או היררכיה כיוון, ≠ חסר אחיד מתמטי גריד הוא
מקום; מכל ממנה ולצאת למערכת להיכנס הזמן; אפשר עם ולשנות להוסיף אפשר הצורך. פי על
אם כן, הראשונית, הקונספציה פי על והפתוחים. הסגורים החללים בין חופשי באופן אפשר לנוע

על עצמו שלקח המשימה שנות התשעים, בתחילת של הציונות החדשים בדומה להיסטוריונים
בישראל והבנייה אפוס התכנון את לכתוב היתה הישראלי" ובספר "הפרויקט בתערוכה אפרת צבי

כותב המוזיאון, האסתטיקה של ישראל. למוזיאון מוקדש בספר "צורה" הפרק אותו.  לפרק בעת ובה
האדריכלות עבר שמוקרנת אל שיטה היא בבצלאל, לארכיטקטורה ראש המחלקה היום אפרת, שם
כאן ומאירה קובלסקי מסבירים אפרת צבי הפועל, אל הפרשנות מן בדרך מאז ולתמיד.  הישראלית

כמו מושגים ומעדיפים שפחות כמה לעשות בוחרים הם ישראל מוזיאון את לחדש בבואם למה
של עיצוב מופרז. הנחתת אובייקטים על פני עריכה או ִמחזור, שיקום 

הפרויקט של ביותר האמבלמטי הרגע הוא ישראל ש"מוזיאון קודמת בשיחה אמרתם ח.ש.
הישראלי". למה התכוונתם?

האמבלמטי המבנה הוא גד) ודורה מנספלד אל אדריכלים: ב–1965, (נפתח ישראל מוזיאון מ.ק.+צ.א.
על מצביע שהוא דווקא מכיוון אלא טיפוסי, אופייני, או מובהק, בגלל שהוא לא זמנו של ביותר

פתוחות. אותן ומשאיר החמישים והשישים שנות של והפוליטיות המכוננות התרבותיות הדילמות
בין המדומיין והמקורב, המרוחק בין והילידי, הגלותי בין ההתלבטות את כול מנציח קודם הוא

המוזיאונית הקופסה של הפרדיגמה להבחין איך אפשר, למשל, המקומי. והמדומיין האוניברסלי

ישראלארכיטקטורה מוזיאון

 2007 נובמבר–דצמבר / 171 סטודיו  3233 2007 נובמבר–דצמבר / 171  סטודיו



של הצטברות קבועה, אלא צורה בעל גוף או בניין, לא ממש הוא המוזיאון
מבנים, תנועה חללים, של לכאורה אקראית קומפוזיציה איברים שיוצרים
בו הזו, אבל הרשתית השיטה פי על נבנה אכן המוזיאון ומבטים. בפועל,
אל הגבעה במעלה המבקר את שמוביל טקסי ציר על נסמך גם הוא בזמן
של הכלאה נעשתה כאן למעשה, התצוגה. הראשית לאולמות הכניסה

ודיסאוריינטציה. מרחבי שיוצרת קונפליקט מנוגדות, ארכיטקטורות שתי
קצוות, באמת יצר ריבוי הטופוגרפיה פני ועל הביתנים לפי הגריד פיזור
למוזיאון השיטה אפשרה למבוכית. כולה את המערכת הפכו אלה אבל

הארכיטקטוני על על האופי תוך שמירה מאוד את שטחו ולהגדיל לצמוח
שלו. המקורי

להזין תיאוריות ויכולה מעניינת המוזיאון של התהליכיות המתמדת
יצרה היא שבמציאות אלא ריזומטית, צמיחה על פוסט–סטרוקטורליסטיות

שעליה המוזיאון. המטריצה המתמטית תפקודיות שהכבידו על בעיות
של והמרה פונקציות עודדה גדילה מקומית, נדידה של הביתנים מפוזרים

מערכתית, ועם השנים ראייה מתוך נעשו לא אלה חללים, אבל פעולות
למגה–סטרוקטורה נהפכה שנות השישים של הקלילה המבנים תפזורת

חללי בין היחסים את שיבשה הפנימית, התנועה את שסיבכה כבדה
(כמו פתוחים חללים על השתלטה וגם והמשרדים, המחסנים התצוגה,
לאולמות הכניסה הראשית לפני העליונה הבמה האירועים” על ”אוהל

למוזיאון,  ציר הכניסה בתחילת או המסעדה קראון", ≠ "רחבת התצוגה
ממד טקסי סיפק אמנם למוזיאון המקורי הכניסה מהלך "מעלה קרטר").

270 מטר  הליכה לאורך דרש אבל הוא לבין המוזיאון, העיר והשהיה בין
ובקיץ.  בחורף הגנה, בלי קומות), (ארבע 12 מטר של וטיפוס

פריד,  ג'יימס האמריקאי האדריכל של התוכניות ב–2002 פורסמו
שיוצב מזבח) (דמוי גדול מבנה והציעו הכניסה למערך בעיקר שהתייחסו
לביצוע תרומה והתקבלה מאושרות כבר היו התוכניות הספר. היכל ליד
בעיתונות, בבתי הפרסום התעורר ויכוח ציבורי סוער שעם בשטח, אלא

המוזיאון, וגם אנשי בקהילת האדריכלים, בקרב הספר לארכיטקטורה,
כנגד הפרויקט. צבי חריפה של בזמנו ביקורת , שפרסם ו די בסטו

היכל של מהארכיטקטורה לחלוטין שהתעלם המגושם, למראהו מעבר
עם התמודד לא כלל פריד האדריכל של המבנה המוזיאון, ושל הספר

על הנהלת הקלה לפרויקט רק הציבורית הבעיות המערכתיות, וההתנגדות
מנהל אחר. פתרון ולחפש התרומה) (ואת ההצעה את לדחות המוזיאון
אלטרנטיבית שנגיש הצעה פנה אלינו וביקש ג'יימס סניידר, המוזיאון,
המוזיאון. בקמפוס הארכיטקטוניים הנושאים מכלול עם להתמודדות

של המערכות כל של מאוד קונקרטי ניתוח כללה שלנו ההצעה
התפיסה של וניתוח תצוגה) תפעול, חללי תנועה, (מבנה, המוזיאון

ההצלבה השנים. לאורך וגד ומימושה בפועל מנספלד של הארכיטקטונית
עקרונות מנחים סדרת עבורנו יצרה האלה ההתייחסות שני מישורי של
מערכות התנועה התוויית את הדריכו התכנון, בעבודת שהובילו אותנו

חללי התצוגה היחסים בין מחדש את והשהייה העתידיות במוזיאון, הגדירו
והכתיבו המוזיאון), בלב יהיה למשל, המתחלפות, התערוכות (אולם

הרקיע, לקו המתאר, לקווי תמיד שמתייחסות מינוריות בנייה תוספות

ולשפה החוץ והפנים ליחסי הנפחיות, המתמטי, לפרופורציות לגריד
מראש קיבלנו לא למעשה, המקוריים. המוזיאון אדריכלי שקבעו החומרית

היא ומטרותיו; היקפו הפרויקט, מהות את במדויק שמגדירה פרוגרמה
עם הקיים. המבנה והניתוח של הלימוד מתוך תהליך והתגבשה הובהרה

למוזיאון, אלטרנטיבית כניסה שמאפשרת תוכנית הגשנו התהליך, סיום
התוכנית חדשים. מבנים וכמה הפנימיים, החללים של מחדש ארגון

קרפנטר  ג'יימס האמריקאי והמעצב האמן וב–2004 הוזמן ואושרה, התקבלה
הכניסה החדש. מערך של העיצובית השפה את ולפתח להצטרף לפרויקט
וב–2006 צורף  שלו למשרד שלנו חולק בין המשרד המוזיאון תכנון המשך

התוכניות האחראים על ההפקה כאדריכלי לרמן אדריכלים א. משרד
.2010 במאי והיא אמורה להסתיים בקרוב תתחיל הבנייה לביצוע.

חללי התצוגה, ארגון על שלכם הארכיטקטוני הפתרון איך משפיע  ח.ש.
האוצרים? של הפעילות ועל המבקר של עמדתו על

הארכיטקטונית  השפה על הניתן ככל שומר שלנו התכנון מ.ק.+ צ.א.
אין אבל קרטר”, ”מעלה כמו מוכרים מרכיבים ועל המוזיאון של המקורית
1965 המוזיאון  מאז הבניין. של או מורפולוגית חומרית בחניטה עניין לנו

המודולרית בזכות התבנית אבל שנפתח, משטחו ביום עשרה פי גדל
המאפיינים את הוא לא איבד וגד הקומולטיבית של מנספלד והשיטה

≠ המשולש דימוי המקור העצים את ורק  הארכיטקטוניים הבסיסיים שלו
גלומה המתעתע הזה בדימוי ערבי. וכפר מודרניסטית אקרופוליס, וילה

כתרבות. ישראל של או של תרבות ישראל, אנציקלופדית להמחשה יומרה
האבולוציוניים התהליכים וכל המוזיאון של המכוננת הפרוגרמה זו

את להבהיר בלי אותו מחדש לתכנן טעם אין נובעים ממנה. עובר שהבניין
העכשווי, למבקר שלה הגלגולים ואת אותה להנכיח הזאת, היסוד כוונת

ורלוונטית. קריאה עדיין להיות לה לאפשר
ומאידך שחזור לשמו או עוסקת בשימור לא כן, שלנו, אם העבודה

בעיות בניסיון לפתור רק אלא הזמן", ב"רוח מחדש בשינוי ועיצוב לא גם
הארכיטקטונית האיכות את ולהבהיר השנים עם שהחריפו מערכתיות

לספוח  שיכול ≠ מבנה מצטבר היותו מבנה ישראל: של מוזיאון הייחודית
לשכתב או למחוק חדשות מבלי טקסטורות ופרוגרמות סטרוקטורות,

בניינים הרבה אין מאליה. הזו לא מובנת התופעה תולדותיו. את בהתמדה
ישראל, שעבר כרגע במוזיאון ניכר כך כל לא זה גם ובעולם. כאלה, בארץ

ואקראי. עודף של עיצוב מתקפות השנים עם
המערכתיות  הבעיות ≠ פתרון שלנו העבודה של האינסטרומנטלי בממד

התערבות  ≠ נדרשה במוזיאון והחללים המעברים של מחדש וארגון
שהלך ישראל, של מוזיאון הגורדי המבוך של חיתוך בחרב מעין או נחושה,

במקביל ל"מעלה שתכננו החדש הכניסה תוואי השנים. והסתרבל עם
לב לבין המוזיאון גבעת בתחתית שנמצאים הכניסה ביתני בין מקשר קרטר"

תוכנן ובנוסף אל מעבר לכניסה, נמתח קרטר" נשמר ואף "מעלה המוזיאון.
לב אל הקמפוס הכניסה שבקדמת מביתן חפור ומקורה, אלטרנטיבי, מעבר
כמעט תנועה מאפשר את ההליכה, מקצר מאוד החדש המעבר המוזיאון.

החדש הכניסה מהלך האוויר. ממזג ומגן במדרגות) טיפוס (במקום מישורית

במוזיאון. עכשיו לביקור עד המפרך שקדם "טקס החניכה" את מאוד יפשט
שממרכז עליון כניסה לביתן מגיעים קרטר” ו”מעלה החדש המעבר

לו  לבחור למבקר שמאפשר ≠ מוקד במוזיאון הקיימות הפעילויות כל את
האמנות, ולאגפי לאודיטוריום חדש, מתחלפות תערוכות לאולם מסלול:
במוזיאון קלה התמצאות יוצר התכנון הזה והיודאיקה. הארכיאולוגיה

האוצרותיות לתפיסות בהתאם האגפים של מחדש ארגון ומאפשר
את הופכת אמנם למוזיאון מרכז יצירת המוזיאון. אנשי הנוכחיות של
שאפשר חלם הוא (תיאורטית, מנספלד של האקס–צנטרית האוטופיה

קונצנטרית למערכת כיוון) מכל למוזיאון ולהיכנס הגבעה על לטפס יהיה
יוצרת היא אבל לולאות, מתפצלות שממנה ראשית התייחסות נקודת עם

והמחלקות. האגפים בין הממשקים את מחדש ומגדירה מבנית בהירות
איזוטרופי, ליצור שדה היתה המוזיאון מתכנני הראשונית של השאיפה

לא מרחב הייצוגים והתצוגות, סוגי לכל שווי ערך חללים של מערך
אלא ניסיון השטחה, לא זו מוכתבים. התפתחות למסלולי היררכי, בניגוד
אובייקטים של תנועות, ”זורמת”), אמרו (אז רופפת, נזילה מערכת לבנות
שנייה ופעם המוזיאון ידי על אחת פעם לכאורה שמופעלת וכרוניקות,
תנאי הזאת: האופציה את מחדש מעלה שלנו התוכנית המבקר. ידי על
לזליגה והזדמנויות והמחלקות האגפים בין היררכיה חוסר של פתיחה

ממנספלד, בשונה אבל המוזיאלי. במרחב ותנועות תכנים של הצלבה או
היא עבורנו התמצאות רצוי, כמצב מרחבית אי–ודאות במפורש על שדיבר

הקשרים ולבנות פעולה דפוסי שהחופש לפתח חושבים אנחנו מוקדם. תנאי
הארכיטקטונית, ולכן התבנית של אינטואיטיבית בתחושה במרחב מותנה

התנועה מערכות של מחדש לארגון הוקדשו שלנו העבודה שעות רוב
והמחלקות. התוכנית האגפים החללים בתוך ובין בין היחסים במוזיאון ושל

עבור פותחת אלא תצוגה, אופן או אוצרותית שיטה מכתיבה לא שלנו
לאמנות, באגף בחלל. לעבודה יותר מגוונות אפשרויות והאמנים האוצרים

תתחיל בה שהתנועה בקומה אחת הקבועים ירוכזו האוספים למשל,
לתערוכות רציף אחד תהיה חלל והקומה השנייה ישראלית, מאמנות

אליו ושיש שונות בדרכים שניתן לחלוקה קונסטהאלה, מעין מתחלפות,
עכשווית לאמנות ישמש הזה החלל המוזיאון. חלקי משאר בנפרד גם גישה

התערוכות בקומת ולעיצוב. לגרפיקה לצילום, ובינלאומית, ישראלית
באמנות ישראלית הביקור לבחור להתחיל את יוכל הקבועות, המבקר
מודרנית לאמנות ומשם להתחבר קיימת בעבר) היתה שלא (אפשרות

 ≠ מערבית לא באמנות המסלול את להתחיל או האימפרסיוניזם, דרך
מודרנית. לאמנות להתחבר שוב ומשם ≠ אפריקאית, אוקיאנית ואסיאנית

שהוא על מוזיאון ישראל אמר הספר, קיסלר, ארכיטקט היכל  ח.ש.
היכל והנרטיבי בין הצורני מה הקשר בינלאומי". ערבי בסגנון  "כפר

ישראל? למוזיאון הספר
שהתפתח  הישראלי" ובדיון ב"פרויקט התייחסנו בעבר, מ.ק.+ צ.א.

של המוזיאון בין וברצינות תהומית, לקונפליקט באריכות בעקבותיו,
בין הגישה ב–1965); (נחנך וברטוס קיסלר של הספר להיכל מנספלד
מערכת בין קיסלר; של המטאפורית לגישה מנספלד של המטונימית

בין ומתכנס; סגור אובייקט–צורה לבין ומתפשטת צורה" "חסרת מודולרית
וההקשר הזמן אבל וכו'. הארכיאולוגיסטי לדימוי האוריינטליסטי הדימוי

נראים לא הם וההיכל המוזיאון על היום כשמסתכלים שלהם. את עושים
כשייכים לאותה נראים במוזיאון הם אנטגוניסטיים. למבקר כל כך עוד

מוזיאונים של תרבותית מגודרת קהילה אותה ,Gated Community
פרופיל. ורכי קרקע אקס–אורבניים, צמודי פסטורליים,

לבין תכנון ארכיטקטוני? אוצרות בין דמיון יש הקבלה או האם ח.ש.
של  ארכיטקטונית ובפעולה בדמיון חללי כאן שמדובר ברור מ.ק.+ צ.א.

של מרחבית גיאומטריה ובניית אובייקטים בין מדודים יחסים יצירת הצבה,
ארכיטקטורה, על לחשוב אותנו מעניין ומשכים. דחיסויות מבטים, תנועות,

הזה פותח המונח כי אוצרות, של כפעילות שלנו, הפרקטיקה לפחות על
עיצוב. או של תכנון מדי הרוויים מהמונחים קונוטציות שחורגות עבורנו
במגזין כזאת הצהרה אבל קיצוני, כך כל נשמע לא זה ו די לסטו בראיון

לכאורה מנטרלת שהיא כיוון כפרובוקציה, להתקבל יכולה לארכיטקטורה
מחיקת הקיים, "פינוי–בינוי", של מאין, יש עולם בריאת של הדחף החזק את
עם לעבוד העדפה על ורומזת הבא, בדבר שלו החלפה או מהקשר, הוצאתו
להפוך לא (כדי פעולה. ודפוסי דימויים חפצים, של נתון מצאי עם שיש, מה

מתכנן שלנו שהמשרד לומר צריך מחייבת, לאידיאולוגיה הזה הנושא את
שלנו, מהפרויקטים רבים מגרשים פנויים, אבל על חדשים בניינים גם

קיימים. מבנים של ב"אוצרות" או בהתערבות עוסקים המוזיאונים, במיוחד
המקורי למבנה להוסיף היתה המשימה למשל, הגטאות, לוחמי בבית

ובביתן התצוגה וההנצחה הקיימים, את חללי ולארגן מחדש מרכזי חלל
הארכיטקטורה את עטפנו ,2002 בוונציה, לארכיטקטורה בביאנלה הישראלי
ההתנחלויות.) מפת הודפסה בתריסולים שעליהם הביתן של המודרניסטית

פרשנות שואלים אנחנו אוצרות, של הגדרה על להתחייב מבלי
כתנאי מוקדם רואים שאנחנו מה את להסביר כדי הזה המונח אפשרית של

הצבה מראש או ניסוח בארכיטקטורה: אופרטיבי או מהלך אנליטי לכל
מרחביות קומפוזיציות תרבותיות, תבניות בין יחסים מערכת של ראשונית

העבודה, במהלך להשתנות כמובן יכולה הזאת ההצבה שימוש. ודפוסי
מסגרת ללא הפרויקט. להבנת הקשר או מסגרת לנו מספקת היא  אבל
או לעבד משמעות מצליחים לא אנחנו לאיבוד, אנחנו הולכים  כזאת

החומרים. מתוך עניין

איזה מוזיאונים היום? המעניינים הארכיטקטים הם בעיניכם מי ח.ש.
בעולם? אוהבים אתם לאמנות

המוזיאונים  בתחום ביותר אותנו שמעניינים הארכיטקטים מ.ק.+ צ.א.
שהשתחררו ,(Herzog & de Meuron) מורון ודה הרצוג השוויצרים הם

עם אופרטיבי דיאלוג מקיימים המודרניסטיות, המוזיאליות מהפרדיגמות
התקופה. של אמני–העל בין והעמידו את עצמם מרכזיים ואוצרים אמנים

מוזיאונים של תקדים חסרת בנייה תנופת של בעיצומה נמצאים אנחנו
אם ודובאי. סין גם בכלכלות מואצות כמו במערב, אלא רק לא בעולם,

אנכרוניסטי, בניין כטיפוס המוזיאון את להספיד התחילו השמונים בשנות

ישראלארכיטקטורה מוזיאון
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 Renewal Plan of The Israel Museum, James Carpenter
Design Associates, Efrat-Kowalsky Architects
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של הפופולריות האלפיים שנות ותחילת המאוחרות התשעים משנות
והתיירות הפנאי תרבות של פולחן למוקד הופך והוא גואה המוזיאון

ג'נטריפיקציה והתחדשות תהליכי של כקטליזטור נתפס העירונית, וגם
לתחייה קם המוזיאון פנוי, וזמן אמנות כסף, עודפי של בעולם  אורבנית.

התופעה סנסציוני. לפחות או איקוני, להיות שמבקש עודף עיצוב עם
ביקורת מעוררת גם אבל ומתפשטת, הולכת בילבאו", "אפקט  הזאת,
די חלקן אלטרנטיביות, אדריכליות אסטרטגיות שמצמיחות וסלידה

מאז אוצרותיים, פרויקטים של בסדרה למשל, קולהאס, (רם רדיקליות
בברלין ”Junk Space" התערוכה ב–1997, דרך העשירית  הדוקומנטה

ב–2005, בוונציה בביאנלה ”Expansion and Neglect" ועד  ב–2003
ומציע והארכיטקטורה האמנות בין הנהנתני הפעולה שיתוף את  תוקף

ומחקריות). דוקומנטריות עבודות של אגרסיבית חשיפה במקומו
האחרון בעשור העקביות האיקונוקלסטיות האסטרטגיות אחת

מוזיאליות, לפרוגרמות ולהתאימם קיימים מבנים למחזר בנטייה התבטאה
ברורה: אין ארכיטקטורה כאן הרטוריקה חדשים. לבנות עוד מבנים במקום
צורה בין סיבתי לקשר סיבה אין כזאת. טיפולוגיה כבר אין מוזיאונים. של

תחנת למוזיאון: מבנה כל להמיר אפשר מופרז. בעיצוב צורך אין ופונקציה.
אם כן, ספר. מתפתחת, בית או מפעל, מטבחיים, רכבת, בית כוח, תחנת

השונה ובחומרים במבנים באתרים, חוזר שימוש של אתיקה או אקולוגיה
הזאת התופעה אדריכלי. משימור ובתוצאות בשיטות במניעים, לחלוטין

"הפרויקט שמשאיר העצום הגרוטאות" "מחסן ולנוכח בארץ, גם קיימת
בשנים הקרובות. תגבר שהיא לצפות אפשר הבאים הישראלי" לדורות

בוחנים שהם כותבים ,Natural  Histor y מורון, בספרם  הרצוג ודה
המקורי המבנה של מרכיבים איזה ומחליטים בניינית התערבות כל

את לאזכר עניין היה להם לא חוזר. בטייט–מודרן, למשל, לשימוש ראויים
לבנים הנכחדת של הבנייה על תרבות להתפייט או הכוח הישנה תחנת

מבחינתם להעצמת הלבנים התאימו הגדולים והקירות חשופות. החללים
או עוסקים ברסטורציה לא הם בהם. השתמשו הם המוזיאלי ולכן החלל

וחדשנות. של הרס המודרניסטית בדיאלקטיקה לא בהיסטוריזציה, וגם
הוא מורון, הרצוג ודה של בתכנונם פרנסיסקו, יונג בסן דה מוזיאון

אולי ישיר, באופן עוסק הוא כי המעניינים, העכשוויים הפרויקטים אחד
כמו הארכיטקטוני. והמבנה המוזיאליים התכנים שבין ביחס פיגורטיבי,
אנתרופולוגיים עכשווית ואוספים אמנות כאן יש גם ישראל, במוזיאון

"ניטרלית", אחידה, נשארת לא שהארכיטקטורה אלא ארכיאולוגיים, או
בכל הפריטים את ביסודיות למדו מורון ודה הרצוג "אוניברסלית". או

במיוחד עבורם. שחויטו ובחללים תצוגה באמצעי אותם התחומים והלבישו
כולל במוזיאון, המבטים ובמסגור התנועה בבימוי גדול מאמץ השקיעו הם
האנתרופולוגיות,  בעיקר מהעבודות, שחלק כך כדי ≠ עד המבטים החוצה

במוזיאון לתכנן הזאת המבנה (האפשרות שסביב היער רקע על נראות

שגיב אורן צילום: ,2007 דצמבר לארכיאולוגיה, האגף ישראל, מוזיאון
The Israel Museum, Archeology Wing, December 2007, photo: Oren Sagiv

נובעת האטומה הלבנה" "הקופסה את ולפתוח שקופים זכוכית קירות
שהן מיוחדות זכוכיות היום יש האחרונות. השנים של טכנולוגי משכלול

קרינה כנדרש במוזיאון, מפני מגינות, זאת שקיפות ועם גבוהה של בדרגה
משפיעה כבר אבל יקרה, עדיין הזאת הטכנולוגיה מזיקה. אולטרה–סגולה

הארכיטקטורה בכלל). ועל מוזיאונים, של על ארכיטקטורה מאוד
העכשווית של הטובה ביותר בארכיטקטורה העבודה אגב שקיפות,

על  שתוכנן המוזיאון, ה–21 בקאנאזאווה. המאה במוזיאון היא מוזיאונים
כלל מתיישב ממשרד סנא"א, לא סג'ימה הארכיטקטית היפנית קאזויו ידי

אנחנו אבל קיימים, של מבנים מחדש על ארגון קודם שאמרנו הדברים עם
נראה מרחוק ב–2005, הושלמה שלו שהבנייה המבנה, אותו. אוהבים מאוד

שמייצרת המודרניסטית האוטונומית של הקופסה רטורית הקצנה כמו
הרדוקציה איך מבינים אבל כשמתקרבים סטרילית. סביבה האמנות עבור
או לבנים (הקירות והחומרית מושלם) עיגול היא (התוכנית הגיאומטרית
כיוון בלי היררכיה, בלי קובייתיים נפחים של "גיבוב" מאפשרת שקופים)
הבדל כמעט אין מוכתב. תנועה מסלול בלי ואחורית), קדמית חזית (אין
להציג אפשר והנטו. הברוטו בין עיקריים", ו"שטחים שירות" "שטחי בין

מתכווץ גדל או המוזיאון בחלקן. או בכולן להשתמש ומחוץ לקוביות, בתוך
ישראל מוזיאון של הלבנות הקוביות את לדמיין אפשר התערוכות. לפי

בקיר זכוכית. ונעטפות גדולה צלחת על מחדש  מפורקות, מונחות
בירושלים. כזאת פעולה להציע האומץ את לנו היה לא

בעולם, המוזיאונים והתרחבות להתרבות לתגובות–הנגד בקשר
הדיסקורס בלב שמתפתחת כמו–ניהיליסטית עמדה על להצביע כדאי

היגיון של שילוב ומבטאת ,Volume העת  בכתב למשל הארכיטקטוני,
ייצור וצריכת מניפסטים נגד מפרסמים והתרסה: ארכיטקטים ותיאורטיקנים

 Doing almost) שפחות" כמה "לעשות וקוראים ארכיטקטורה של יתר
ויפה קצר טקסט הוא העמדה הזו הטובים של הניסוחים אחד .(nothing

ההרמיטאז' מוזיאון של מחדש התכנון פרויקט את שמלווה קולהאס רם של
טוען כאן ומכוח, כלל מגודל בדרך קולהאס, שמוקסם בסנט פטרסבורג.

ופיתוח מחטיאה בנייה של כסוכן הארכיטקט של שההגדרה הא–פריורית
יותר. טוב לתפקד איך זה) במקרה (למוזיאון לייעץ האמיתי: ייעודו את

ולהתחדש לגדול להפסיק המקצועית הכנה תהיה העצה רבים, במקרים
הקשרים ביצירת בעריכה, או להתמקד בארגון–מחדש, זאת ובמקום

של הארכיטקט הרעיון בעצם זהו קיימים. ולאוספים רלוונטיים לחללים
שבתשתיות  ≠ אלא מערכות ומציב תשתיות כמתכנן (על), כאוצר

אלא וכד', אקלים בקרת תאורה, לתנועה, רק לא היא הכוונה ובמערכות
והתניות כלכליות רשתות תרבותיות, סטרוקטורות לשוניות, לתבניות גם

ישראל. שלנו עם מוזיאון רואים את העבודה ברוח זו אנחנו פוליטיות.

אדריכלים, אפרת–קובלסקי אדריכלות: ישראל: מוזיאון התחדשות  פרויקט
אדריכלים, א. לרמן הפקה: אדריכלי ניו–יורק; דיזיין, ג'יימס קרפנטר תל–אביב;
2010 מאי של המוזיאון: פתיחה מחדש תל–אביב.
www.volumeproject.org
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;1921 צרפת (נ. מרקר של כריס מעולמו החזותי–קולי משהו שראה מי
צרופה באיכות שמדובר יודע כבר (1982 ללא שמש, ,1962 ח, המז

מול אחד מדיום בינאריות (תיעוד–בדיון, מילה–קול, ששום דרך ופורצת
צורה–תוכן, עבר–עתיד, סובייקט–אובייקט, אובייקטיבי–סובייקטיבי, אחר,

ועוד פילוסופי–אסתטי, תשוקה–תובנה, טבע–תרבות, אמנות–תרבות,
אמצעים של שפעת בארוקי במינון מדויק וביצר בה. לה מקום אין ועוד)

מחשב,  שכבות דימויים, מונטאז', קולאז', צילום, אנימציה, ≠ קולנוע,
שלו ארכיון חומרי סאונד, קומיקס, ציור, מוזיקה, אינטרנט, מולטימדיה,

החושים–החושניות–ההומור  ≠ ובכל ועוד ועוד מילים, זולתו, ושל עצמו
הישרדות, של גילויים יומיום נסיבות בתוך קולט מרקר המבט, וחריפות

ז'אנר סיכוי. וחסרי רגעיים הם אם גם דורסנות, מול עמידה עצמיּות,
מכתב מ–1958, והמופתי החדשני סרטו בעקבות הוגדר הקולנועית המסה

ועוד  מומצאות פרסומות אנימציה, שילוב של ≠ קלאסיקה ר בי מסי
שבא למה מאוד (אזכור חלקי ומעורב סקרני מבט פוליפוני עם דמיון יצירי
ך ו חי ,1965 טנאם, י י ו מו הרחק ,1962 הנאה, מאי חודש כך: אחר

של קונקרטיות בנסיבות הנוגע מטונימי מרחב בתוך .(1977 ל, חתו בלי
ספק, מעלה מרקר לבין קול/מילה, בין תמונה מכּוונים קיום ובפערים
מרקר, על לאפטון, במחקרה קתרין רגש. אומר מביע יחס, טיעון, בונה

בעברית, עתה שהופיע ,(2005) ד העתי מן ות  נ ו כר ז  : מרקר כריס
ספציפיות שמערבת ביצירתו, האסוציאטיבית הפרישה ועל כך על עומדת

עמדה ואפיונים נקיטת אישי, מבט עם נגדי, מידע היסטורית, המדגישה
שיצר הקולנועית בהקשר למסה נדיר, מרקר, בראיון התודעה. זרם של

≠ הזעם  אותה שהצית למה ובהקשר ך, י המחי החתול פור סי ב–2004,
ושל המוניות מחאות של צורה שלבש פריס ברחובות והפוליטי החברתי

קריצה בחצי ,(4.12.2004) ן ו ברסי לי לעיתון אמר תוסס, הפגנות תיאטרון
שם שהיו לחשוב רוצה לכלל יצירתו: "הייתי האופיינית ובדיאלקטיקה

הטבע של החמישי והיסוד מרקר כריס
אסתר דותן

ס"מ 24.9x35 ב–2007, הודפס על אלומיניום, שחור–לבן תצלום וארט, סטי אלכסנדרה  מרקר, כריס
Chris Marker, Alexandra Stewar t , black and white photograph mounted on aluminum, printed in 2007, 24.9x35 cm. 

Courtesy Peter Blum Gallery, New York

כריס מרקרכריס מרקר
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, (1 968 מאי ס,  י פר ) בארר השעון): ובכיוון מימין (למעלה כריס מרקר,
 1  O A S - טי אנ הפגנה ס"מ; 24.3x35 אלומיניום, על תצלום ב–2007, הודפס

 4 צעדה  ס"מ;   25.8x35 אלומיניום, על תצלום ב–2007, הודפס   , (1 962 ס, פרי )
 1 ו  מטר ס"מ;   25.4x35 אלומיניום, על תצלום ב–2007, הודפס   , (1 967 , ן ו טג פנ )

ס"מ 23.9x35 אלומיניום, על תצלום ב–2007, הודפס , ס) י פר )
 Chris Marker, (from top right, clockwise): Barr  (Par i s ,  May 1968) ,
printed in 2007, photograph mounted on aluminum, 24.3x35 cm; Anti-
 OAS Demo 1  (Par i s ,  1962) , printed in 2007, photograph mounted
 on aluminum, 25.8 x35 cm; March 4  (Pentagon,  1967) , printed in

 2007, photograph mounted on aluminum, 25.4 x35 cm; Metro  1  (Par i s) ,
 printed in 2007, photograph mounted on aluminum, 23.9x35 cm. Courtesy

Peter Blum Gallery, New York



התמסד הקיצוני כבר השמאל שבשבילם כאלה עצמאית, בעלי רוח אנשים
לאנשים קיומם. את לפוגג שמנסה למי כוחם בכל שמתנגדים כאלה מדי,

חתול של גרפיטי ביותר [דימוי ההתגלמות המשמעותית הוא החתול אלה
בעולם היחיד היצור הוא לסרט], המיידית העילה היה בפריס אז שפשט

ובמיתולוגיה ָּברגש היומיום, בסֵפרת הדימויים, בקדמת מקומו את שכבש
קיומו". את לפוגג פעם הצליחו שאי בלי קדם, ימי מאז

שהתגבשה ,(”Staring Back") מבט" "להחזיר בתערוכה האחרון, בקיץ
וקסנר במרכז המדיה אמנות אוצר הוריגן, ביל עם מתמשך דיאלוג תוך

צילומיים מרקר מארכיונו מאתיים דימויים בקולומבוס, אוהיו, בחר לאמנות
הדימויים  כהדפסות. לראשונה 2006 והציגם ועד החמישים משנות

במצלמת קולנוע שנקלט קפוא רגע וחלקם במקור חלקם תצלומים הם
ההווה. בתוך למשמעות רלוונטית הקירות ארגנם על מרקר וידיאו. או

רצפי מונטאז' ובכעין פספרטו, ובלא מסגרות בלא הפורמטים קטנים,
מביטים", "הם ,"1 מביט "אני פרקים: "קולנועי"–ריתמי–מוזיקלי בן ארבעה

וחידד טשטש בלתי מוסווה הוא של...". בטיפול דיגיטלי "חיה ,"2 מביט "אני
לדיבורו להתחבר דברם, את לומר למראות ואפשר עומק השטיח פרטים,
החברתית התסיסה וגם לסתור אותו. בתצלומי הקירות על הרשום שלו

שעטפו הסווטשירטס ברדסי את ההשטחה הבליטה למשל, מ–2006,
 ≠ פרנציסקנים לנזירים נדמו אשר מפגינים, של אינדיווידואליים קלסתרים
הימי–ביניימי. הפרנציסקני שהאמין בו המסדר הקדוש לעוני סרקסטי גלגול

תוקפם את מעגן מרקר בקפידה, נבחרו בתערוכה שהדימויים פי על אף
נטולות קונטקסט. כאיקונות רצף ולא בתוך

על כך בספרה עומדת ולאפטון מוזיקלי, מבנה יש לסרטים של מרקר
בחר בווקסנר לפרויקט שמש. ללא של הפוגה מבנה את למשל, ומתארת,

היתר), קייג', בין ג'ון אוונס, ביל (באך, אוספיו מתוך מוזיקה הטרוגנית מרקר
שכמו המדומיין לסאונד ל"קול–העל", ומצטרפת התצוגה חלל את שממלאה

הטבע של החמישי ודובר את היסוד הכתובים על הקיר מהטקסטים נשמע
היסטורי ≠ קיום של הקשר בלא צורה מרקר אצל אין ההיסטוריה;  ≠ את

היסודות משורגת בארבעת ההיסטוריה המוזיקלית והשמיימית. זו גם
בלתי  באופן בתערוכה שנוכחים ומים, אש אוויר, ≠ אדמה, יותר המוסכמים

אך מזכיר לקונית מרקר החברתיים ויחסי הכוח. בין המאבקים מנוטרל
בטקסט–מדובר שמלווה אחר, בסרט נוסף" כ"יסוד ההיסטוריה מפורשות את

ץ'  י ו ו ארסנ י י אנדר י בחי אחד ום י  ≠ יצירת מופת קולנועית עוד
טרקובסקי. אנדריי על סרטו ,(1999)

קלט הגלובוס, על קונפליקט ברגעי המצלמה של התמקדותה אגב
וכאחד אקראיים, לו מצולמים קונקרטיים שהחזירו מבטים גם מרקר

של כאינטראקציה הזה המבטים משחק את נוצֵר הוא האופסימיסטים
של מרקר המצלמה לא, מביטים". "הם בפרק בתערוכה, יחסים ומציגם

על אף על אובייקט, כוחן המתנפל אינו בחזקת והוא כצלם רובה, אינה
בטקסט שלאפטון מראה) (כפי לרובה המצלמה את עצמו השווה שהוא פי

.(1966) ם גמלי ארבעה לי ו  הי לו מתצלומים, שבנוי כולו לסרט נלווה

, ם) השישי שנות וה, סקו מו ) ן  ג לי חו מרקר, כריס למעלה:
כותרת  ללא כריס מרקר, למטה: 3.6x5.5 ס"מ; אלומיניום, על תצלום

ס"מ 3.6x5.5 על אלומיניום, תצלום , ם) ות החמישי שנ קובה, )
Top: Chris Marker, Hooligan (Moscow,  1960s) , photograph mounted on 

aluminum, 3.6x5.5 cm; Bottom: Chris Marker, Untit led  (Cuba,  1950s) , 
photograph mounted on aluminum, 3.6 x 5.5 cm. Courtesy Peter Blum 

Gallery, New York

≠ מדובבת, מתגרה, מתריסה,  עשירה בהרבה מרקר של בפועל, הפרקטיקה
וחשוב איתו. לפלרטט או בו, להיתקל סובייקט מחפשת למענה,  מחכה

הוליכה התקופה, בראי לום הצי הידוע בספרה סונטאג, סוזן  לומר:
ניואנסים. נטולת הגולמית להחלטיות הרובה מטאפורת את

לחיקוי, מאתגרת ניתנת הבלתי מרקר, יצירת של נוכחותה התקדימית
מרתה רסלר ועד האמן האמריקאי המבריק  ≠ מגודאר ועד יוצרים של דורות
ארכיוני ובפערים בחומר מסאי שימוש של הפנמה ערכית .(1973 (נ. צ'אן פול
מליק  מ–2007 של וחצי בת השעה דימוי רואים בעבודתו קול/מילה לבין בין

ונציה של בביינאלה בארסנלה השנה שהוצגה צרפת), ,1969 (נ. אוהאניין
בתערוכה  אוהאניין של מעבודותיו כמה לראות אפשר 2004 היה (בינואר
של סרטו האמבלמטי על דביר). אוהאניין מתבסס ברק בגלריה עמי שאצר

למדים מלאפטון, שמרקר, לה, י צ' על  הקרב מ–1975, גוזמן פטריסיו
עוקב גוזמן .(8 בערוץ לאחרונה הוקרן (הסרט בהפקתו מכריע באופן סייע
חלקה העובדות ואת ארכיאולוגיית את ופורש שנגוזה תקווה גדולה אחר
והשתלטותו הדמוקרטית והקואליציה איינדה בסילוק ארצות–הברית של
אוהאניין .11.9.1973 ≠ צ'ילה על פינושה של מדם העקובה הדיקטטורית

שחור, מסך מתוך אותו הטקסט המדובר ומשמיע את גוזמן של מסרטו נטל
וקטעים המקור מן קטעים של מונטאז' מוקרן ממול, הקיר על בזמן, ובו

לא תאריך ,11.9.2001 לאחר בצ'ילה צילם עצמו שהוא דז'יגה–ורטוביים
ההיסטורית העומדים בחלל והפרספקטיבה הזמנים מקרי. באמצעות פער

של ספציפי יומיום התהוות על עמדה, טיעון, שוטח אוהאניין התצוגה,
אשר משתנה, מסכת בעיוורונם בתוך או שנבנה בידיעתם יומיום אדם, בני
שמציבה הפרדיגמה אימפריאליים. אינטרסים של עליה, מצביעה העבודה

העדר המרחק כלפי מרובים שאלה סימני מעמידה מרקר יצירתו של
גורדון דאגלס בחומרים בסרטם של הטיפול המציין, למשל, את התודעתי,

.2006 , דאן י ז פארנו, ופיליפ

מ–2005, לאפטון קתרין של ספרה את 2007 בספטמבר לאור הוציאה דותן אסתר
ובתוספת בתרגומה לאור, ד, פיתום הוצאה העתי מן ות נ ו כר ז : מרקר כריס

דבר. אחרית

קולומבוס, אוהיו, לאמנות, מרכז וקסנר ,”Staring Back" מרקר, כריס
כה עד התערוכה הידועות נוספות של תחנות ;2007 מאי≠אוגוסט
בלום פיטר הגלריות של בשתי מרקר): סרטי של במבחר משתנה (ומלוות
2008 אביב בציריך, העיצוב במוזיאון ;2007 ספטמבר–אוקטובר בניו–יורק,

כריס מרקרכריס מרקר
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השמונים שנות לקראת

ממקור אוטוביוגרפי? נובעת האמנות שלך האם :Modern Painters מגזין
זה, את אוהב אתה אם אוהב. שאני מה כולה והיא כמוני. בדיוק כולה היא פרינס:  ריצ'רד

ממני, הרוב ממך. חלק ממני, חלק הכול שלי. להגיד שזה אפשר אי אבל שלי. שזה אגיד  אני
.(52 בעמ' ראיון (ר' ממך. כלום

גוגנהיים במוזיאון שנות השמונים, אמן פרינס, של ריצ'רד העכשווית הרטרוספקטיבה  עם
בשוק השמונים שנות השמונים ובאמנות באמני שנות העניין המחודש לשיא מגיע בניו–יורק

ביניהם ראיון פרינס, עם הבאים שלושה ראיונות וקטעי ראיונות בעמודים  האמנות הבינלאומי.
כביכול  שפרינס בזמן לראשונה ב–1985 ≠ ומתקיים באלארד, שפורסם ג. האמריקאי ג'. עם הסופר

ומתווכים", "מדיה מ–1994, גרויס בוריס של וטקסט ≠ 18 בגיל ב–1967, בלונדון במעצר מוחזק
מצלם–מחדש, שהוא לדימויים כמרותק פרינס את שמתארים כותבים אותם את  שמבקר

לפרינס, ביחס אחרת עמדה מבקר גם גרויס דימויים. באותם חושק שגם ביקורתי כאמן  או
"לא–סובייקטיבית היא פרינס שהעבודה של הרעיון שאהב את פוסטר, האל כמו כותבים  של

זאת. מנסח כמו שגרויס לסובייקטיביות", ביקורתית ביחס לפחות או
הסובייקטיביות  של ≠ וכך המודרני "המתווך של את פרינס כדמות מציע זאת, לעומת גרויס,
זה  האחרונות. בשנים פרינס על מטקסטים שעולה כפי התקבלה, לא שעדיין ≠ עמדה המודרנית"

בחירת  של שההיגיון ≠ כלומר, פרינס התמונות של של העיקרי האפיון את גרויס, יסביר, כותב גם
רואה גרויס זאת, נראה שגם שהופך אותן למרתקות. עם כל הזמן מהצופה, מה חומק התמונות
האמנים כאחד פרינס את כשהוא מתאר המילה, של במובן המצומצם פוליטי כאמן פרינס את

הלא–מודע, ה'אחר', אחר לחפש להמשיך "במקום שמבקש, התשעים, שנות של  המעניינים
מוכר". (י.ב.) חברתי כמאמץ עצמו הזה החיפוש את טכנית המקרי, לבחון

ספקטור, ננסי אוצרת: ניו–יורק, מוזיאון גוגנהיים, הרוחנית", ”אמריקה פרינס,  ריצ'רד
 28 בספטמבר 2007 ≠ 9 בינואר 2008

כ"א ס"מ 51x61 אקטקולור, הדפסות ארבע ,1980 , ם) רבעי שלושה פיל בפרו ם, גברי י שנ ם, נשי (שתי כותרת ללא פרינס, ריצ'רד
Richard Prince, Untit led  (Two Women,  Two Men,  in  Three-Quar ter Profile) ,1980, set of four Ektacolor prints, 51x61 cm each

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד



אקסטרה–אורדינרי
1967 באלארד, ג. ג'. עם בראיון פרינס ריצ'רד

פנמה? תעלת באזור נולדת ג'.ג.ב.
ב–1949. כן. ר.פ.

פנמריקאי? פנמי? ג'.ג.ב.
על לכאורה שלי, את אבא אחרי שעצרו ואחותי שלי עם אמא כזה. עזבתי משהו כן.  ר.פ.

בקובה. התשע–עשרה העצבים שדמיינתי כהתמוטטות למה ותחמושת נשק כלי  אגירת
אל בתנועה להיות המשיך ומשם להוואי עבר שוחרר, הוא כך אחר  זה היה ב–1956.

סיטי). צ'י מין כהו מוכר שהיום (מה העיר סייגון ומתוך
?(Zonians) "אזוריים" לא נקראים התעלה באזור ילדים שנולדו האם ג'.ג.ב.

השנה, מוגבלות. הבלתי האפשרויות רעיון את זמן הרבה כבר מייצג התעלה אזור כן. ר.פ.
לפנמה. ניסיתי לחזור פנמה, את שעזבתי שנה אחרי אחת–עשרה

?18 בן ג'.ג.ב.  אתה
כן. ר.פ. 

קרה? איך זה מהוואי. יצאה לפנמה שלך שהטיסה כתבו בעיתונים ג'.ג.ב. 
הדלתות. הנדריקס. Blonde on Blonde. גßימי הקיץ. כל בהונולולו שלי אבא עם גרתי  ר.פ.
אני נפתחים. דברים נעלמות. מעמדיות שמערכות נדמה אסתטית. מהפכה עכשיו יש

חומר לווייטנאם מעורב בלהכניס נעשה שלי אבא קצר. רק זמן יימשך שהשחרור משוכנע
אמריקאים יוכלו שחיילים כדי שהגßונגלים ייעלמו רוצה מישהו עלים. לנשירת שגורם

לזה. שקוראים חושב אני הַאפקט, מות האויב. את לראות
גßונגל זה דבר וחוסר הבנה. עוינות של קיומן את שמבטיח מישהו כמו נשמע שלך אבא ג'.ג.ב. 

ממנו. להיפטר שקשה
העכשווית. הוא אומר המציאות הקשה של באור שהוא מתעניין כמו, דברים ר.פ. הוא אומר

דברים שאנשים מדבר. הוא ככה פיקציה. לא מציאות, להמציא היא שהמשימה שלו
אוהב נשים הוא וייטנאם. את הוא ממש עושה. הוא אוהב עליהם, וכותבים אחרים חולמים

לעצמה שקוראת קבוצה עם עובד שהוא משהו על זה אומר אותו זוכר אני וייטנאמיות.
.Team Strange

לפנמה? למה לחזור ג'.ג.ב.
לאבא שלי אמריקאי או שניהם. להיות פנמי או על פי חוק, זכות, יש לי .18 ר.פ. התקרבתי לגיל

העתיד, בשביל חכם, להיות יכול שזה וחשבנו בפנמה, ממשל פקידי עם קשרים עדיין יש
על אותי שם הוא בעצמי. ממני לבוא דרשו גורמי הביטחון כפולה. לאזרחות  לדאוג

בעקבותיו  צעדתי ה–18 שלי. ההולדת לפני יום ימים בפנמה שלושה נחתתי .PBY B-Moth
שלי. אבא של

ס"מ 30x40 נייר, על פוטוקולאז' ,1975 (פרט), כותרת פרינס, ללא  ריצ'רד
Richard Prince, Untit led  (detail), 1975, photocollage on paper, 30x40 cm

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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שנדמה כמו או בבעיה, התחילו שלך שהצרות בעיתון קראתי  ג'.ג.ב.
מספקים". זהות "מחסור במסמכים או שכתבו, לי

איכשהו בדרכון. שלי לי תמונה לא היתה טפשי. ממש היה זה ר.פ.
לא יודע, אני מקום. באיזה ונפלה נפרדה בדרכון לי התמונה שהיתה

הדרכון את שכשפתחתי יודע אני רק קרה. זה איך יודע לא אני
עלי הסתכלו פשוט שם הסוכנים חסרה. שהיא גיליתי במכס שלי

שלהם. לנוד בראשים והתחילו
שלך? ואבא ג'.ג.ב.

ר.פ. לא יודע.
ימים? במשך ארבעה שם אותך הם החזיקו ג'.ג.ב.

התעופה. חמישה. בשדה ר.פ.
בסדר? אליך התייחסו הם ג'.ג.ב.
זה הכול. נפשי. ר.פ. ג'יו–ג'יטסו

מה? ג'.ג.ב.  ואז
איירווייז. אזרח של בריטיש נהייתי ר.פ.

אדירה. נובלה בתוך חיית כאילו נשמע בעיתונים שקראתי מה ג'.ג.ב.
ג'מבו, חמש מטוס על האחרונים השבועות שלושת את ביליתי ר.פ. 

האטלנטי, הקריבי והאוקיינוס מעבר לים ושוב הלוך  פעמים
אותי. להכניס מוכנה לא מדינה אף כי

אותך והחזיקו אותך הכניסו בריטים הגירה פקידי דבר של בסופו ג'.ג.ב.
לארצות– חזרה להיכנס לארגן שיאפשרו לך שניסו בזמן במעצר

הברית?
הטיסות  על מ–13,500 דולר יותר הוציאה איירווייז בריטיש כן, ר.פ.

רצופים  ימים שמונה במשך 20,000 מייל איזה שלי. אספתי והאוכל
ובהאמה. ברמודה ג'מייקה, לונדון, בין ושוב הלוך טיסה של

ב–8 באוגוסט,  אותך לפנמה הפנמים הטיסו רשויות ההגירה, ג'.ג.ב. לפי
על  אותך והעלו 12 יום במשך במעצר אותך החזיקו אז  אבל

ללונדון. איירווייז בריטיש טיסת
לי יש מפנמה. לבהאמה נשלחתי למה ברור היה לא פעם אף כן. ר.פ.

שמו מישהו של הפקודות אבל משלי. חשדות משלי.  מחשבות
אישור לי נתנה לא וכשלונדון ללונדון, מבהאמה המטוס על אותי

לי אשרה לא ג'מייקה לקינגסטון, ג'מייקה. אותי שלחו להיכנס,
אותי שוב החזירה לונדון ללונדון. חזרה ושלחה אותי להיכנס

אשרו לא גם בדרך ללונדון. חזרה אותי הטיסה שמיד  לקינגסטון,
בפעם השלישית נחתתי כאן רביעי כניסה בברמודה. ביום  לי

בריטית. קרקע להישאר במעצר על לי והרשו

במעצר? אתה עדיין ג'.ג.ב.
יטוס לכאן שהוא לי אומר שלי אבא זמן. לכמה יודע לא אני אבל ר.פ. כן,

קליל נשמע הוא לילות. שלושה לפני איתו דיברתי יומיים. בעוד
כמעט מבין שהוא אמר הוא משועשע. כמעט טיפוסי. באופן לא

הפרטים המדויקים, את זה שהוא רוצה על משהו הוא אמר זה. את
מנסון אכל צ'רלי לדעת מה אוהב אבא שלי הכול. מידע קשה,

דבר. כל מדגיש שאני הסיבה זאת בוקר. לארוחת
אתה מתכוון, למה משלך". "מחשבות לך שיש אמרת ג'.ג.ב. קודם

משלך"? "מחשבות
לפנמה היתה שלי החזרה שטיסת חשבתי בהתחלה בטוח. לא ר.פ. אני

תפסו אז שלי אבא לתפוס את הצליחו כמו: לא משהו עצמי. גול
כזה, יצירתי פושע כזה. אבא שלי הוא מין משהו שלו. הבן את

או סוטה פעולה איזושהי לעשות ומחליט בבוקר  שמתעורר
אומר הוא נגיד. רק לבעוט בכלב, אם זה אפילו אנטי–חברתית,

יכול שלו. מה אני החופש את לבסס כדי עושה את זה  שהוא
אויבים. לו הרבה יש להגיד?

עושה? באמת שלך שאבא חושב אתה מה ג'.ג.ב.
הסביבה של הפיזיות העובדות את ליישם זה אותו שמעניין מה ר.פ.

השלישית". ה"עובדות", "המהפכה מכנה שהוא אדם. מה בני על
המהפכה של הצרכנות בעקבות שהגיעו הדברים הן אומר, הוא

הפוסט–תעשייתית.
אחרות? במילים ג'.ג.ב.

מייצרים. שהם לחיים של בני אדם עם המוצרים פולש הוא ר.פ.
אנשים של מסוימת קבוצה של ההתנהגות את משנה הוא ג'.ג.ב.

שהם צורכים? באמצעות מה
שבבים אלקטרוניים, בדברים כמו טלוויזיות, משתמש בדיוק. הוא ר.פ.

באיך מפותח מאוד הוא מצלמות. טייפים, כימיקלים, מחשבים,
שכבר נמצא חושב שאתה מה דרך שלך המצב  לחתור תחת

בו. לשלוט ומה שאתה חושב שאתה יכול שלך בבעלות
שלך? במצלמה הפילם נגיד, כמו, ג'.ג.ב.

בקלות מאוד יכול הוא .Tri-X כמו סרט משהו רגיל לגמרי כן,  ר.פ. 
באמצעות שלך בחזרה, הצילומים קבלת המוסכמה של את לפרק

מה של ערעור וכך האלה לצילומים מהדמיון אלמנט החדרת
שציפית מה פתיחת שגרתית. יומיומית מציאות שיהיה שציפית

משפחתי של ברביקיו או תמונות של אהובתך תמונות שיהיה
שלו סיפר חבר פעם או טראומה. קשה במחלה עלולה להיגמר

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

ס"מ 104x155 אנדרגראונד, הוולווט על ידי חתום תוף ועור פרינס, טקסט ריצ'רד של צילום ,2000 , ( ר בו –צי יחסי ) כותרת ללא פרינס, ריצ'רד
Richard Prince, Untit led  (Public ity) , 2000, Richard Prince photograph, text, and drum-head signed by the Velvet Underground, 104 x155 cm
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של מסוים לסוג מרשם לקסטרו שירשמו לגרום תכנן הוא איך לי
קסטרו לובש את לעצמך תאר לדיסטופיה. שיגרמו עדשות מגע

אבסורדיים שלו הרעיונות לפעמים חיה. שהחולצה וחושב חולצה
האי בדיחה. כמו נשמעים מצחיקים. חלק מהם ממש קיצוני. באופן

שלו. מהתוכנית היא חלק ברצינות להתייחס אליו מתי ידיעה
של מהבדיחה רחוקה זה, לא את מכנה כמו שאתה הבדיחה, ג'.ג.ב.

שהאזרחות כאילו כמעט זה כרגע. חשבונך על איירווייז בריטיש
הקיצוניות ההיפותזות אחת ישירה של תוצאה היא שלך הנוכחית

שבריטיש במעין דת עצמך את מוצא שלך. אתה אבא של
המסקנות המוסריות שבו גמור וידוי לא ומקדמת: איירווייז מציעה

הזה, אדם את הבן להם יש הוכחו. לא  והפסיכולוגיות עדיין
הוא? זה? מה מי עצמם את ושואלים עליך והם מסתכלים  אתה,

ענקית. המצאה הוא כאילו שלך לקיום מתייחסים הם
נראים. שהדברים איך לפי כפשוטו, אלי מתייחסים לא הם נכון. זה ר.פ.

שמי יודע כלומר, אני קונספירציה. זאת אולי שמפתיע אותי. מה וזה
הם לא חשבתי שגם פעם אף אבל גדולה, זה תאונה אחת שאני

משפיעה עצמה המתבונן שעמדת אותי לימד שלי אבא כך. חושבים
החלקיקים האלמנטריים של או אלקטרונים ההתנהגות של על

של מקריות שלי היא זה. הזהות מקבל את בהם. ואני שמתבוננים
פרדוקס זה ממשית. לגמרי הזמן היא באותו אבל למיליון. אחת

מתחיל לראות אני אבל אומר. הוא איתו, לחיות שכולנו צריכים
מקריות. אידיאלי בשביל מדי הוא יותר שלי שהמצב

היה האחרונים שלי בשלושת השבועות המצב מסוים, במובן
ואם אצליח בעיתונים. עליו קורא שאתה משהו זה נכון. קלאסי. זה
כך כל לא ייראו הם באוויר, האלה בשבועות איזשהו היגיון למצוא

שאני מה זה בהתחלה. שנראו לי משמעות כמו וחסרי רנדומליים
היגיון. למצוא עכשיו. לעשות מנסה

איירווייז בריטיש זוועות". ב"תערוכת שאתה כאילו כמעט זה ג'.ג.ב.
אתה משמעות. ובעל עולם ניתן לשיפור כעוד עצמה את מייצגת

את לבחון חייב אתה שבו הזה, ההומרי במסע עצמך את מוצא
להיפרם רחבות שהתחילו וטכנולוגיות מערכות מדעיות מול עצמך

יותר. עוד אותן והנה אתה, מנסה לפרום נולדת, שבו ברגע
משהו כזה. או מעוצבן מוזר. להרגיש אמור אני ר.פ. מוגדרּות–יתר.

עוד זו רק המצב שלי, על אני חושב אם אתה יודע, אני לא. אבל
יהיה או נורמלי. כנראה הוא לי שקורה מה מוסכמות. של מציאות
אותי שהעלו האנשים במה שיהיה, אולי. מבט זה בעתיד. נורמלי

כנראה מופתעים במיוחד. הם כאילו התנהגו האלה לא הטיסות על
זה את להבין מתחיל אני אבל זה. את הבנתי שלא הסיבה שזאת

אולי היא הנורמליות שתחושת לתפוס מתחיל אני  עכשיו.
הכי קיצונית מההיפותזה. המסקנה

הבא? הספשל–אפקט בתור הנורמליות ג'.ג.ב.
ר.פ. משהו כזה.

איירווייז? בריטיש קורבן של להיות של ניגש לרעיון אתה איך  ג'.ג.ב.
הדיילת? את עושה? הורג היה שלך מה אבא עושה? אתה מה
הדייל ומאכיל את הפטמות את לה חותך היה הוא אבא שלי? ר.פ.

שלו. באיבר
עושה? היית אתה מה ג'.ג.ב.

מכדי לבצע חזקה מדי יותר הרבה איירוויז בריטיש יודע. לא ר.פ. אני
לאכוף יכולת לי או דוחה מוסרית. פשוט אין מרושעת ממש פעולה

אהיה אני חושב שאם לא אני הסביבה. על במידה כזו עצמי את
איירווייז. בריטיש על ישירות השפעות לזה להיות יכולות מפלצת

ארגן הוא האם שלך? התמונה את גנב שלך שאבא חושב אתה  ג'.ג.ב.
מעין לבגרות, לבן? הגעה מאב חניכה עבורך? טקס מין  איזה

טקס? ≠ כישלון הצלחה או מבחן
לא הם אולי או זה, את יודעים כולם פסיכופת. הוא שלי אבא ר.פ.

מה זה מהאופנה. יוצאים לא פעם אף פסיכופתים אבל יודעים,
האחרונים השבועות ששלושת לדעת מתחיל ואני יודע.  שאני

מתנת יום יודע, אתה מאבא. באהבה הולדת. יום מתנת אולי היו
להודות אצטרך שפשוט כנראה אז נכון, זה ואם מאבא?  הולדת

משכנעת. ממש שתהיה בצורה לו

עדי מאנגלית: עינת

ידי  ב–1989 על זו תומללה גרסה .1967 ספטמבר ,Punch במגזין  לראשונה פורסם
ופורסמה ,1967 מאוגוסט באלארד של המקוריות הרשימות מתוך פרינס ריצ'רד

.(1989 ,Aperture ,IVAM) ס נ י פר רד צ' רי ת: י חנ הרו אמריקה בקטלוג

אקטקולור, הדפסת ,1995 , בה) מסי ) כותרת ללא פרינס, ריצ'רד
ס"מ 40.6x50.8

Richard Prince, Untit led  (Par ty) , 1995, Ektacolor print, 40.6x50.8 cm

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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על הראש שלך כמו צלקת יפהפייה
2002 ,Modern Painters למגזין בראיון פרינס ריצ'רד

מצחיק? היית תמיד צ.מ.
להיות קשה להיות מצחיק. מצחיקים. אוהב כשאנשים אחרים אני מצחיק. כל כך אני לא לא, ר.פ.

אני אהיה "אם שלו: אומר לחבר יהודי ההיא: הבדיחה כמו הישרדות. זה אמצעי מצחיק זה
חמישי". נתראה ביום לא, אם רביעי. נתראה ביום בחיים,

בדיחות? לספר התחלת מתי צ.מ.
קליפורניה, בווניס, ב–1985, אותן מחדש. לספר התחלתי לספר. התחלתי באמת לא אף פעם ר.פ.
את החלק הייתי משמיט כך על נייר. אחר שהכי אהבתי בעיפרון את הקומיקס הייתי מצייר

המחץ. בשורת ומתמקד הקומיקס של הוויזואלי הדימוי או האיור של
סיפרת אותה? ומתי שלך? הראשונה הבדיחה היתה צ.מ. מה

303 בפארק אווניו דרום.  גלריה מאחורי בניו–יורק, כשגרתי ב–1986, ה"פסיכיאטר", בדיחת ר.פ.
את עושה הוא ועכשיו זה, עשיתי את לי הכול'. 'ספר הוא אמר: לפסיכיאטר. "הלכתי ככה:
קראתי קטנה. פיסת נייר על נייר, בעיפרון. על פיסת יד בכתב זה כתבתי את שלי". המופע

ביד". "בכתב בדיחה לזה
תמיד שלך? הן הבדיחות צ.מ. 

מאגר. מתוך לפעמים בספרים, באינטרנט. במגזינים, אותן אני מוצא שלי. לא מהן אחת אף ר.פ.
לפעמים ענן. על בשמיים ומופיעים להם ששטים כמו העתקי–שמש בדיוק זה יודעים, אתם

פעם כמרים. רבנים. כהנים. אותן. אנשים מספרים לי אחרים. מפושעים אותן קונה  אני
ומתנקה. מסתובבת הכביסה, במכונת אחת ראיתי

של עצמך? מהבדיחות צוחק צ.מ. אתה
לא. ר.פ. 

לצפות בהם? אוהב שאתה קומיקאים יש האם צ.מ. 
דנג'רפילד. רודני פיליס דילר. פריור. ריצ'רד ברני מק. קיניסון. סם ר.פ.

בהומור? אין–כניסה תחומי יש האם צ.מ.
בדיחות לבנים. ציורים שחורות. בדיחות שחורים. ציורים דתיות. בדיחות דתיים. ציורים ר.פ.
להילחם, רוצה אתה אם הזה לקו מעבר קווים. עבור אל חציית אחריות. ורע. טוב  לבנות.

חצו את הנאצים "למה אחר. קו ומשרטט לאחור צעד עושה ואתה עובר ואז הבן–אדם
מאשר יותר הליכה מדשדשת בחול. לחיות כמו הוא שלי תחום האין–כניסה זהו. הכביש?"

לא שזה בעולם הרבה תחומים יש בדיחה. בשביל הורג לא הייתי אומרת, זאת  שחייה.
יותר. עוד אותו אדפוק שאני בלי גם דפוק מספיק העולם שלהם. לכיוון להתקרב אמור

באופן הפוך? התחלת אתה מילים. מוסיפים ואז בציור מתחילים האנשים צ.מ. רוב

ס"מ 228.6x128.3 בד, על אקריליק ,1991 , מר או ה  שז ה מה ז ריצ'רד פרינס, 
Richard Prince, That’s what it Means, 1991, acrylic on canvas, 228.6x128.3 cm

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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ס"מ 226x190 בד, על אקריליק כותרת, ללא פרינס, ריצ'רד
Richard Prince, Untit led , 2001, acrylic on canvas, 226x190 cm

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

לי זוג יש שלי. הסירה בית את לי יש שלי. החומרים את לי יש ר.פ. 
עושה ואני מתעורר אני מתקתק. השעון טוב. האור טובות. נעליים

שלי זה התור והרצפה נקייה. מוצעת שינה. המיטה תוך כדי זה את
ואני שוכח. בציור מסתכל אני מסתכל. אני לאחור. נשען לנהוג. אני

ועוד מתיחה מסגרות ועוד בדים עוד לוקח אני אז גמור.  הוא
מחדש. ומתחיל צבע

רציני? אמן שאתה לראשונה חשבת מתי צ.מ.
ושמעתי סטריפ בסנסט ל"וויסקי" נכנסתי .17 בן הייתי ב–1967.  ר.פ.

."Roadhouse Blues" את שר מוריסון ג'ים את
אוטוביוגרפי? ממקור נובעת שלך האמנות האם צ.מ.

אם אתה אוהב אוהב. שאני מה כולה והיא כמוני. בדיוק ר.פ. היא כולה
שלי. שזה הכול להגיד אפשר אבל אי שלי. שזה אני אגיד זה, את

שכששואלים כמו זה ממך. כלום ממני, הרוב ממך. חלק ממני, חלק
אומרים ואז בעצם". מקום משום "לא אומר, אני אני, מאיפה  אותי

פורח?". בכדור נולדת "מה? לי,
לדעתך ההשפעות המרכזיות עליך? צ.מ. מה

של חריטה זורו. מסצ'וסטס. בבריינטרי, פיץ' רחוב התעלה. אזור ר.פ.
לזה לגרום ההבנה איך ה'. בכיתה שלי על השולחן "חרא" המילה

המכוניות בסרט  ושתי מקווין סטיב ו'. בכיתה שלי לצאת מהזין
מלחמת בטלוויזיה. נורה אוסוולד הארווי בלי צפייה .Bullit

ג'ימי ברוס. פולוק. לני ג'קסון קינג. לותר של מרטין הרצח וייטנאם.
בנפשו). יציב והיה לא סוקס רד בבוסטון שיחק בייסבול (הוא פירסול

רה השו מה הפנר. יו סטרלינג. רוד ב–1968. ברלין בחומת נגיעה
 .Who Do You Trust?  .Truth or  Consequences ? שלי

ברדלי.  תוכניות טלוויזיה). מילטון The Ed Sul (כולן l ivan Show
(סרט).   Two Lane Blacktop (משורר). וולש לו מץ. כריסטיאן
על מציאות חיפוש .Blonde on Blonde .Procol Harum וודסטוק.

 ≠ הפרברים פור סי ההתבגרות. בגיל מסצ'וסטס, בוויימות', החוף
של הפרטים פרטי בימק"א. למסיבה לבש שברנרדו התלבושת בעיקר

החמישית. בשדרה בסאקס דוכן הבשמים בניו–יורק. הגבוהה החברה
בויז. הביץ' של וולווט אנדרגראונד.  קרול שלבי. המבריקּות

טונות. טונות. הווידיאו". ועוד ”עולם .In My Room
בעבר שאתה שעבדו או אחרים שעובדים כיום אמנים יש צ.מ. האם

מעריך?
לוקאס. שרה דייוויד האמונס. פישלי וווייס. קונס. וול. ג'ף כריסטופר ר.פ.

ג'יימס קונדו. ג'ורג' דאהן. וולטר טרוקל. רוזמרי קיפנברגר. מרטין

הירסט. דמיאן ספארו. ריקי בלייר. דייק וולינג. ג'יימס  קייסביר.
תומס רוף.

בעבודה שלך? מרכזית השפעה הוא פרסום האם צ.מ. 
פסיכולוגית. ארט–דירקטורים. הגזמה של מוגדרּות–יתר. עיצוב  ר.פ.

פעם לא אף להיות אבל איך שהיה יכול להיות אמיתי. טוב מכדי
סב–טקסט. שזה כמו כך, שזאת השפעה כל אומר הייתי לא באמת.

כמו סרט אפשרי. נראה אפשרי כשהבלתי זה את  תמיד אהבתי
טוב. בדיוני מדע

שקטים. הצבעים נראים אבל רועשים, אמנם הנושאים שלך  צ.מ.
זה? אתה רואה את כך

הראש שלך. יפהפייה על כמו צלקת ר.פ. כן.
לבדיחות? ציורים אחרים בנוסף על סוגי עובד גם אתה צ.מ.

את הכובעים שלהן. את אני אוהב אחיות רחמניות. מצייר כן. אני ר.פ.
אחותי אחות. היתה שלי אמא שלהן. הנעליים את שלהן. הסינרים

ספרי אני אוסף אחיות. היו בנות–דוד ושתי שלי אחות. סבתא היתה
שדה הם בכל אותם. להחמיץ אפשר אי רכה. "אחיות". בכריכה

רחמני". המילים "אחות רחמנייה", "טיפול אוהב את אני  תעופה.
מחלים. אני

שאתה עובד הזמן צילומיים באותו עם דימויים עובד אתה  צ.מ. האם
כתובים? דימויים עם

ושוב. הלוך וכלב. בית נעלי ומקטרת. פיג'מה תרופות. מערבב כן. ר.פ.
מכאן המצלמה. כפתור על לחץ מכחול. טבול בגונג. הכה מה? מהו

מופע פתוח. והלאה זה
באותו הזמן? שונים בעיניך לעבוד בסוגי מדיה מבלבל צ.מ. האם

לבנות יכול לא אני אמנות. בעשיית בעיני מבלבל דבר שום אין  ר.פ.
מכונית. אני לתקן אני לא יכול לרכוב על סוס. יכול לא  בית. אני

על הפנים. נמשים גלי. שיער להצביע. יכול לא ואני יכול לשיר  לא
אמנות. יכול לעשות אני וריד. ידי שמוגדרת על זרוע

בענייני עוזרים להתמקד לניו–יורק מחוץ החיים והעבודה האם צ.מ.
אמנות? של מפוליטיקה ולהימנע אמנות

כרגע החוץ הוא טוב. בחוץ. לעבוד בחוץ.  ר.פ. אני אוהב לחיות
אני פוליטיקה, אבל יכול לישון פוליטיקה, אני יכול לאכול  אני

פוליטיקה. לשתות חייב לא

עדי מאנגלית: עינת

Modern Painters , Autumn 2002, vol. 15, no. 3 מתוך:
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1990 , האמן ו די סטו של מראה פרינס, ריצ'רד משמאל: ;2003 ל, י ו ו רנסלר ץ, חו , י שנ בית פרינס, ריצ'רד מימין:
 Right: Richard Prince, Second House  E xter ior,  Rensselaer v i l le , 2003; Left: Richard Prince,

View of  the  Ar ti st’s  Studio, 1990

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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(זוג) כותרת ללא
1983 פרינס, ריצ'רד עם ראיון מתוך קטעים

מייקל ניומן

הנשים שמביטות שלוש לדוגמה: דופן. יוצאת בצורה ספציפיים הם האלה הדימויים המסוימים
ביחס ספציפי לא זה אבל קיצוני". פורמלי, "קלאסיציזם מדי יותר כמעט זה ספציפי, זה שמאלה.
שהצופה עומד יודע כשאני אותי שמלהיב מה וזה ספציפי. לא הוא המובן כלשהו. למובן אחד

דרך מחשב אותו המובן, ולהעביר או את חוסר לספוג את המובן, יהיה מסוגל הוא להגיע לסביבה.
≠ אפשר להגיד ככה,  לו 'דרקוליזציה' ולעשות מסוגל להתחבר אליו יהיה אחר. הוא אגו אחר,

'דרקוליזציה'?

טקסט. היה מודפס לידם לצלם–מחדש, מפני שלא מההתחלה בחרתי דימויים שהיה קל כבר
זה אבל אז אותם מחדש. לצלם קל היה השני. בצד היתה והפרסומת כל העמוד, היה לפעמים זה

כתוב. כמעט מכל חומר להיפטר לנקודה שבה יכולתי הגיע

שיתוף דרגת וזה קובע מוקדמת לזמינות דימויים קשורים של והניכוס שהלקיחה, הגניבה לי נראה
להיפטר יכול באמת שאני טענתי מעולם לא [...] כלומר חמישים אחוז... של הנחה זה כמו בדברים...

או שלך, על העבודה לחתום אחרת לאישיות או אחר לרגש להרשות אתה יכול אבל מהמחבר,
העבודה אחר לחתום על למישהו נותן אתה אותה גונב כשאתה מסוים עליה ביחד. ובמובן לחתום

כול מתחיל קודם אתה מבפנים, כול לא מתחיל קודם אתה התהליך. את חולק איתך, אתה יחד
כזה. [...] או משהו שלישי, בשלב החוצה חוזר זה ואז שני בשלב פנימה זה הולך כך מהחוץ, אחר

והרגשתי [...] עבורי זמינים נעשו דימויים יותר גם כך שלי, הטכנית המיומנות את ששיפרתי וככל
כי לא שהייתי רוצה לגנוב אבל לא יכולתי דימויים לזה. כי פעם הייתי רואה הרבה טוב בקשר

כמובן, עכשיו אבל המגבלות שלו. את לצילום–מחדש היו הזה זה. במובן את לעשות איך ידעתי
כך כדי עד שהצילום–מחדש התפתח נראה הטכניים, לצדדים זמן קצת יותר שהקדשתי מאחר

במגזין. שמתפרסם דימוי כל כמעט לגנוב יכול שאני

זה הכול. גנרי, קצת יותר אותו ולעשות לשם ללכת היה שעשיתי מה גנרי; כל היה הצילום כבר
לזה עבודה. אין כאל הזה לדבר מתייחס באמת ואני לעשות. שצריך העבודה ברור שזאת היה

כחוויה זה את רואה לא לעשות. אני עבודה לי שיש כאילו יותר הדימוי, זה של לאסתטיזציה קשר
שלי. הקהל שהדימוי יעבוד בשביל כדי שנחוץ זה כמה רואה את אני אסתטית,

הבטחה. אחר של בסוג אותה והחלפתי המקורית ההבטחה את שלקחתי שקרה זה מה כל

שהן מתחלקות זה שקורה ומה לשעונים, פרסומת מודעות הרבה למשל יש אז להיות ספציפי, אם
ידיים  יש שעונים, עם ידיים יש כפולים, שעונים יש בודדים, שעונים ≠ יש לקבוצות של שעונים

ס"מ 50.8x61 אקטקולור, הדפסת ,1978≠79 , הטבע) כנגד טים (תכשי כותרת ללא מתוך פרט פרינס, ריצ'רד
Richard Prince, detail from Untit led  ( Jewelr y  Against  Nature) , 1978-79, Ektacolor print, 50.8x61 cm

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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51x61 ס"מ  אקטקולור, הדפסת ,1977 , ( ג ו ז ) כותרת ללא  פרינס,  ריצ'רד
Richard Prince, Untit led  (Couple) ,  1977, Ektacolor print, 51x61 cm, Courtesy Afterall Books

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

גברים של ידיים שעונים, יש עם נשים של ידיים שעונים ויש עם גברים של
שמופיע מתמלאת במה יותר או פחות התיקייה עם שעונים. נשים ושל

מרגיש לא אני לפחות או האלה, ההחלטות את עושה ממש לא אני במגזין.
אחריהם. עוקב מוצרים מסוימים שאני יש מפרסמים או אותן. עושה שאני
≠ סאאב,  למכוניות החדשות הפרסומות על מסוים בטקסט דיברתי למשל,

תיארו את  האלו ≠ כל המודעות מרצדס ב.מ.וו., פונטיאק, פולקסווגן,
כך דולקים, כשהפנסים שעת הדמדומים, של הספציפי בזמן שלהן המוצר

שהופיעה, מכונית המלאכותי. לכל לאור האור הטבעי בין ערבוב שנוצר
מעורב אם אתה אז הלּוק. אותו את היה חודשים, שלושה על פני קרה וזה
המראֶה. של המונופול לב לזה. לשים קשה שלא שבועי, בסיס על בתהליך

כך כל פשוט היה זה הוא שלך, מה ששלהם שלי שלפי הגישה  ובגלל
בעבודה. כרוך בקושי באמת זה זה. את לקחת שצריך ברור

להעתקה, קשור לא העתק, זה מייצר אתה לא מצלם–מחדש  כשאתה
לא מולידים אדם אפילו בני .(resemblance) של דמיון קשור לייצור  זה

כזה שאין כנראה דמיון. אנחנו מייצרים פעם מדי כהעתקים, עצמם את
הדבר בערך לזה, זה מתקרב צילום–מחדש סימולציה. אלא רק העתק, דבר

והאמיתי, המקורי לפריט שנוגע מה בכל אבל האמיתי, לדבר קרוב הכי
צורה  הם צילום–מחדש או רפרודוקציה אפשר. אי ≠ לא, והיחיד האחד

רה–פרודוקציה של היכולת חוסר את שמביעה כזו אבל ייצור–מחדש, של
שקורה מה אז מעוות. שהיא כן מייצרת זה דמיון מה כלומר העתק, להפיק
המקור, על (additionalize) להוסיף יכול של העיוות אתה הדמיון שדרך זה

אתה נוספת... גבי מציאות על המציאות המקורית את מוסיף  אתה
יותר. אמיתית בעצם שהיא מציאות גבי על מוסיף

וזמינים, זו עכשוויים דימויים אלה כי מפרסומות בדימויים אני משתמש
עם מבוימת זו תמונה קולנוע, על מסך לתמונה די דומה תמונה, עוד רק

פרשנות של כסוג שלי את העבודה קשה להגדיר [...] ושחקניות. שחקנים
במקור. מפרסמים שהדימויים במה מתעניין לא שאני מפני ביקורתית,

ב"ראיית קיצוני, כך שבו אני ממסגר דברים הוא כל המסוים האופן [...]
בו מתמקד שאני ומה כמצלמה, מתפקדת העין שלי המסוימת המנהרה"

רחוקות, מאוד לעתים בכתוביות מביט אני מדמיין. שהדימוי מה הוא
ייצרו חושב שפרסומות אני .[...] כתוביות אין פעם שלי אף לדימויים כי
זאת לחלוטין, מקוריות ה–20, של המאה טהורות תופעות דימויים שהם

לא ואני שלי, כל החיים סביבי שהיה וזה משהו אמריקאית, המצאה
החברה את להרוס שעומד משהו הנציח או קידם שזה חושב בהכרח

אני שבו והאופן אמן, אני [...] עושה. לא עוד אחר שמשהו אופן באיזשהו
קולאז'ים שעושה שבו אמן מאוד לאופן פרסומת דומה בדימוי משתמש
הדימויים עם שיש לי מערכת היחסים הבסיסית בדימויים. [...] משתמש

 ≠ תולדות האמנות אחרים במהלך אמנים של יותר לזו או זהה פחות  שלי

אני לא נוטה כאמן. פועל אני כמבקר, פועל לא אני שונה. לא כל כך זה
הדברים נמוכים. או גבוהים או רעים, כטובים שלי הדימויים את לסווג

קיימים. האלה

שאני ואחרי בקולנוע אותם מלראות כול קודם מגיעים מהדימויים הרבה
הבחירה תהליך במגזין. לפעמים אותם לראות קל יותר בקולנוע אותם רואה
לוקח הייתי אם למעשה, במגזין. כול קודם זה את מלראות נובע בהכרח לא

דברים שם רואה הייתי הראשונה לפני שלוש שנים בפעם שראיתי מגזין
תולש בכוונה אני וזה משהו שאני כל הזמן מודע אליו. כן. לפני ראיתי שלא

פעם והאוספים מאשר האלה השבועיים מהמגזינים יותר תמונות הרבה
דעתי, את אני עשוי לשנות מתי יודע לא פעם מפני שאני אף גדלים, שלי

הוא אף והעניין להשתנות. עשוי לדימוי ביחס שלי הדעת  מתי שיקול
קשר. שום לזה אין לא, או מסוים דימוי אוהב אני האם לא פעם

אנחנו לזה. להתקרב רוצים אנחנו לסיפוק. להגיע רוצים באמת לא אנחנו
חושב אני לא אליו. קרוב הכי הדבר את אלא האמיתי, הדבר רוצים את לא
מרגישים שהיינו לי נראה לא האמיתי, הדבר עם להתמודד יכולים שהיינו

עם תחליפים, רגועים יותר קצת אנחנו אבל האמיתי, עם הדבר רגועים
מילוי–מקום. של ביחסים כמעט

דרקולה... כאילו שאתה כמעט זה המוות. אחרי חיים כמו על זה על חשבתי

הופך הבדיון אותו, יותר להטמיע לי כך קל יותר מופיע שהדימוי ככל
שקורה זה שהסמל מתחיל מה לא–בדיוני. נהיה לבדיון אמין, זה כמעט
אני  אם שמעניין אותי בתבנית הזו. פתאום, מה ≠ זה לליטרלי להפוך

ספוקלטיבי לא כבר הוא סמל, לא כבר הוא הסמל מאחד, יותר רואה
שיצירה כמו קצת זה ממשות. של לסוג בעצם הופך הוא פיגורטיבי, או

למציאות זה נהפך יאומן, מציאותית באופן לא אמינה היא בדיונית
אני זה ובגלל אינסטמטיק. צילום אווירת להעביר שמסוגלת וירטואוזית

לייצר מסוגל הוא של דור הלּוק: הלּוק". זאת המשמעות "דור לעצמי קורא
אני אם למשל, שקורה. מה כל לקלוט מסוגל אני אינסטמטיק. אווירת

שלי עדיין תהיה הזאת עוד עשרים שנה העבודה אמשיך לעבוד בצורה
למה יודע לא אני שנתי. או בסיס שבועי, על אעבוד שאני מפני עכשווית,
שנראה מה למיושנת, מיד תיהפך היא למעשה מ–1977. העבודה תיהפך

הזה. הלּוק המסוים את להשיג כדי עובדים לא רוב האנשים מרתק. לי
כמו  ככה ≠ זה לעבוד אמשיך אני ≠ אם שבועי בסיס עובד על שאני מאחר

יכול אני שאיתו צילום–מחדש, תהליך, לפתח ניסיתי כפתור. בלחיצת לּוק
אני מדי זמן, יותר לוקח זה יכול לצייר, לא אני שבועי. על בסיס להסתדר
זה לצלם–מחדש, ליתוגרפיות, אני חייב הדפסי משי או לעשות יכול לא

חייבת מרוכזת אמת [...] כל אחד. צהריים לעשות באחר יכול שאני משהו

 2007 נובמבר–דצמבר / 171 סטודיו  6061 2007 נובמבר–דצמבר / 171  סטודיו



פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

לצלם–מחדש. היא שלי והדרך מרומזת או ישירה בלתי בדרך להיווצר
ניסיון בעצם זה עובד איתה, שאתה את התמונה להרחיק באמת לא וזה

לזה לתת יכול וזה האמיתי. [...] לדבר הכי קרוב הדבר לתמונה, להתקרב
מסוים של  מספר יש [...] זה. של המחריד היופי ≠ או את מחרידה איכות

טלוויזיה, כמו אותנו, שמקיפות לנסיבות שקשורים נתונים שהם דברים
אתה מוסיף הנתונים האלה את הדברים לוקח סרטים, מגזינים. וכשאתה

זה דבר של שביסודו מפני כנראה מציאותית, יותר שהיא למציאות אותם
רוצה לבין מה שהיית שנכון יודע שאתה מה בין מרגיע. זה ההבדל יותר

והעבודה שזה, חושב שאתה איך שזה לבין איך בין ההבדל זה נכון, שיהיה
פועלת שהעבודה כאילו כמעט זה הזה. מההבדל להיפטר מנסה למעשה

משהו של צורה מעין זה הזאב. איש של הבן לבין הזאב איש שבין באיזור
ניסיון זה משהו, עושה כן היא למעשה אם בירושה. להעברה ניתנת שאינה

משהו שקשור יש טוב. להרגיש לצופה לגרום ניסיון הצופה, להרגיש את
רוצה מסופק, ואני להיות רוצה אני שלי: בעבודה צף שכל הזמן לסיפוק

אבל שהצופה רוצה להיות מסופק. יהיה מסופק ואני יודע  שהצופה
"האם זה אפשרי?". של העניין שיש את כל כמובן

במעין מעורבים שהם נראה האלו, התמונות מול עומדים כשהצופים
או קולטים הם שבה לנקודה נסוגים שהם מקווה אני שבו קבלה, תהליך

מאוד שזה חושב ואני עכשיו, מדמיין שהתצלום הבדיון את מטמיעים
לצילומים שלי, רק לא קשור וזה [...] הצלם. וגם עבור הקהל עבור פיזי, גם

פשוטה מאוד פיזית פיזית, תגובה תגובה בסרטים, יש הזמן כל קורה זה
במידה פיזי הוא שהתהליך שלי שמאחר חושב, ויותר אני ויותר וישירה.

פיזית, מאוד פעולה הכפתור, על ולוחץ המצלמה מאחורי נמצא אני רבה,
יראה שהקהל מה דבר של ביסודו זה המצלמה מאחורי רואה שאני מה

שאני מה כל לראות. עומד אותו הדבר שהקהל את רואה אני [...] למחרת.
זה מקבל שמה שאני ואני חושב על הכפתור זה ללחוץ לעשות צריך

אני מדבר הרפואי, במובן מדבר לא ואני יודע. אתה  תחושה פיזית,
מה בהכרח לא מדמיין. הבדיון שהצילום מהטמעת סיפוק תחושת  על
מדמיין, שאני ואז מה מה שהוא מדמיין כל אלא קודם מדמיין,  שאני

לציבור. החוצה יוצא כשזה מתאזן זה ואז

הזה הסיפוק ומתי מקבל? שאני הסיפוק מהו עליו, שחשבתי משהו זה
סיפוק של רמה קיימת הבחירה? לעשות את ממש כדי בולט למספיק הופך

כן, הזה", הצילום את לצלם–מחדש חייב "אני אומר אתה פתאום שבה
שצילום מה של תפיסה או הטמעה וכמה זקוק, אני סיפוק של מידה ולאיזו

קשור שזה ואני חושב ולא אחר? אחד לבחור צילום כלומר, למה מדמיין?
שהצורה שהיא , בגלל ת) חופשו ) כותרת  השקיעות, ללא לסדרה של

שהבחירה ומכיוון באותה השנה. מה שקרה שזה פשוט היתה נוצרה
במידה  אני מזה, מספיק יש ואם ≠ בא. שבא מה אז שבועי, בסיס על נעשית

את שלהם, או הצילומים רק את הקמפיינים שלהם. לא את מסוימת גונב
אלא במודעה אחת רק [...] לא שלמים מהם קמפיינים גונב התמונות, אני
בכל אוסף וכשאתה הלּוק אותו את יש מוצרים כשלמספר המודעות, בכל

היו עם השקיעות. שקרה זה מה ללכת. אתה צריך זה ברור שעל אז שבוע,
נעשית לנכס או לגנוב ההחלטה אם קל יותר שקיעות. עם מודעות כמה

כזאת. פרגמטית בסיטואציה

חושב אני בהן, מתבונן וכשאתה מדמיינת. שהתמונה למה נאמן די אני
היה נראות מחרידות. כבר המקוריות. הסצינות עוקץ בתמונות איזה שיש
היה ושאולי חברתי בדיוני מדע של מראה לו שהיה [...] לווינסטון קמפיין

במשהו להאמין כזה, שכל מי שרוצה לּוק היה לו סוג של לו. להאמין אפשר
רוצה היית לא יחסים מידיים. אתו ליצור היה יכול אמיתי ממש לא שהוא
טובות התמונות האלו [...] כזאת. תמונה עם מיידית מערכת יחסים לבנות
חשבתי מפני שלא מצחיק, זה בהן. שמרגיע מה וזה להיות אמיתיות, מכדי

נוראיות היו השקיעות, של התמונות כל , ת) חופשו ) כותרת שללא
קלטנו שהן למעשה אחרים בתערוכה ואז גם אני וגם הקיר שהן היו על עד
קרה חושב שזה אני אבל בכלל, אליו מודע שהייתי משהו לא מחרידות, זה

רואה דמיינו. אני מה שהצילומים המקוריים זה שהוטמע, זה מה כי ככה
ואני הזוועה", כ"צילומי אני מתייחס אליהם זוועה, כצילומי עכשיו אותם

אליהם. כשאני מתייחס רצינית פנים על הבעת לשמור משתדל

נעשיתי בידור". "תמונות קורא לו שעכשיו אני עבודה גוף התחלתי אז
תמונה מעין היתה חופשות) ) כותרת  ללא  שהסדרה לכך מודע לגמרי

רמזו שהדימויים ההבטחות סוג אפילו ילדים, משפחה, הבינוני: המעמד של
חופשות) ) כותרת לללא שקדם העבודה שגוף והבנתי במקור. עליהן

מפוענח, זו היה לא בשום אופן זה המעמד הגבוה... של דימוי היה מעין
הבידור" "תמונות את כשהתחלתי אז קרה. פשוט זה אסטרטגיה, היתה לא

או הבטחה של יותר נמוכה צורה או יותר נמוך מעמד לחפש התחלתי
על לוחות בעיתונים, הסתכלתי יח"צנות על תמונות פרסום. הסתכלתי

והתיידדתי לילה, מועדוני של פרסומים על תיאטראות, של פרסומת
שלהם, הפורטפוליו תיקי על עברתי מסוימים, ושחקניות שחקנים עם
הם איך כאלה, דברים מיני וכל למלהקים שולחים שהם התמונות על
שהם כמו היח"צנות" "תמונות כל ָּפנים, צילומי עצמם, את מפרסמים

התמונות האלה. על שמבוסס עבודה גוף לעשות והחלטתי קוראים להם.

שדור דן מאנגלית:

 Michael Newman, Richard Pr ince :  Untit led הספר: מתוך קטעים
(Couple), Afterall Books, London, 2006.

Published courtesy of Afterall Books
ס"מ 114.3x76.2 אקטקולור, הדפסת ,1980≠84 , ם) קרי בו ) כותרת ללא פרינס, ריצ'רד

 Richard Prince, Untit led  (Cowboys) , 1980-84, Ektacolor print, 114.3x76.2 cm

 2007 נובמבר–דצמבר / 171 סטודיו  6263 2007 נובמבר–דצמבר / 171  סטודיו



ומתווכים מדיה
בוריס גרויס

זה משלו, תמונות לייצר במקום אחרים שייצרו תמונות מייצר–מחדש או משעתק כשאמן כיום,
מצלם–מחדש כשצלם אפילו רב. כבר זמן הרדימייד והניכוס מוכרים לנו לשֹוק. לנו גורם לא כבר
בסדר. שזה חושבים אנחנו פרינס, ריצ'רד שעושה כפי סביבו, העולם את לצלם במקום צילומים

למתוח  רוצה שהאמן או מתחרים: הסברים שני מכך, טוב ≠ או מעודכן הסבר בינתיים לזה מצאנו
מהמדיה מוקסם האמן ידי אחרים, ו/או שמפרסמת תמונות שנוצרו על המדיה על ביקורת

השונים הללו: בדרך כלל  ההסברים הזו.1 ויש מכנה משותף לשני ההיקסמות את להביע ורוצה
הרגשית האמביוולנטיות שהם אוהבים. מה את מבקרים ומבקרים שהם מה את אוהבים אנשים

בדיוק המנכס מעבודת לנו ליהנות ומאפשרת ההסבר הסופי את מספקת  הפרוידיאנית
מהאמנות ככלל. ליהנות שלמדנו באותה המידה

בניגוד פרינס: ריצ'רד של במקרה בעיקר מסוימת. אי–נוחות תחושת נותרת זאת, עם יחד
העבודות מותחות ביקורת מה על ברור ממש לא למשל, שרמן, סינדי או שרי לווין לעבודות של

אובייקטיבי, צנוע. התכנים ניטרלי, באופן בוצעו האלה העבודות האמן. את מה בדיוק מרתק ו/או
אסוציאציות מעוררות לא הן טראומטיות, חוויות מעלים ולא חריפים רגשות מעוררים לא שלהן

הן זה במובן מאפיינים בולטים. חסרי צילומים מצלמות–מחדש חד–משמעיות; הן פוליטיות
מתרבות אייקון אף משעתקות לא הן קונס. ג'ף או וורהול אנדי של מהעבודות במובהק שונות

ברור בו בזמן, האלה. לצילומים מתייחס בקושי זו תרבות של הממוצע המיינסטרים, והצרכן
להגדיר חשוב זו, בנקודה הרגילה. המדיה מצריכת שלווה עוכר יותר בתחום נעות  שהעבודות

דיוק. ביתר הזה התחום את

מגורים), 1977, (חדרי כותרת ללא פרינס, ריצ'רד משמאל: 50.8x61 ס"מ; אקטקולור, הדפסת ,1979 , עט) ) כותרת  ללא פרינס,  מימין: ריצ'רד
כ"א ס"מ 51x61,אקטקולור הדפסות ארבע

 Right: Richard Prince, Untit led  (Pen) , 1979, Ektacolor print, 50.8x61 cm; Left: Richard Prince, Untit led (Liv ing Rooms) , 1977, set of four
Ektacolor prints, 51x61 cm each

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

 2007 נובמבר–דצמבר / 171 סטודיו  6465 2007 נובמבר–דצמבר / 171  סטודיו



המפיק והצרכן. דמויות: שתי על לרוב חושבים המדיה, כשמדברים על
מבצע רק שהוא מכיוון מעניין בין השניים, הפחות הוא שהמפיק נראה

של הסובייקטיביות את מבטא ואינו המשימה של המסחרי הצד את
מהווה  הסיבה שהיא ≠ זוהי אנונימית היא מדיה שהפקת נדמה עצמו.

במסגרת אינדיווידואליים ניכוסים נשלפים שממנו המוכר המאגר את
הדקונסטרוקציות ≠ מוגדרת  כל אף ≠ על ה"אמנות הגבוהה", שעדיין

לשתיים: כמפוצל נתפס זאת, הצרכן, לעומת אינדיווידואל. של כעבודתו
היא כמובן תרבות המיינסטרים ביקורתית. והנאה בלתי מודעות ביקורתית

זאת, עם הלא–מודע הקולקטיבי, עבור המודעות הביקורתית. עבור "אשפה"
תשוקות כמקום של מפורשת ההמונים תקשורת וצרכן, לכל צרכן שמחלחל

המבחן את לעבור מכדי ואגרסיות שהם קיטשיים חלומות נשלטות, בלתי
הצרכן, המבט של מנקודת הרגילה. בהתאם לכך, המודעות התרבותית של

מתפתחת היא נתפסת כלא–סובייקטיבית. המדיה המפיק, של גם כמו
המודעת המחשבה אינדיווידואלית: מודעת שליטה לכל מעבר לכאורה

נתונה ככלל שהתקשורת החשד אותה. ליצור לא אותה, לבקר רק יכולה
אם נראית מסוים לאפקט על מנת שתגרום ומודעת ריכוזית  למניפולציה
האמנות על שנאמר הסיבה גם זוהי נאיבית. קונספירציה כתיאוריית  כך

לפחות לא–סובייקטיבית או להיות שואפת שהיא ריצ'רד פרינס של
לסובייקטיביות. ביחס ביקורתית

שונה דמות סובייקטיביות, מסוימת של מדמות התעלמות יש בכך
המתווך הוא, "מתווך". מהצרכן, אותה ניתן לכנות וגם מהמפיק ביותר גם
להיות, עשוי הוא הזו. המדיאלית במערכת יתרון בעמדת צרכן אחד, מצד

שהאמן, בעיקר זה הוא מגזין. עורך או טלוויזיה עורך אוצר מוזיאון, למשל,
אבל עליה. הערכה קבלת לשם עבודתו את לו מראה המפיק, כלומר

או טעם אין לו של המילה: הקלאסי במובן לא צרכן בזמן הוא בו המתווך
הוא אינו פועל. הוא שבשמו ציבור רק מייצג המתווך שיפוט אינדיווידואלי.

או באופן אישי, אוהב שהוא מה לאחרים את ולהעביר פשוט ליהנות יכול
שלו ההתבוננות אופן זאת, במקום אישי. באופן אוהב שאינו מה את לדחות

וגם ביקורתי לא הוא כך, לחלוטין. וטכני אובייקטיבי ניטרלי, הוא בדברים
שהמתווך ככל מודע. בלתי לא וגם מודע לא הוא תשוקה, ידי על מונע לא

"חווה" לא המתווך יותר. טוב לתפקד יכול הוא כך "סובייקטיבי", פחות
אותה, קונה, מוכר, מרטש הוא איתה: עובד הוא אמנות. במקום זאת,

לאמנות ברמה ביחס פועל המתווך הצידה. מזיז או מציג  ממקם, מסלק,
המשמעות לרמות מתחת הרבה שנמצאת רמה טהורה, חומריות של

הלא מודעת. המודעת או
שהוא משום פר–אקסלנס, המתווך הוא המפיק שני, מצד הצרכן, עבור
אמנות עבודת כל של התקבלותה את בהחלטיות שקובע ההקשר את יוצר

המילה, של הקלאסי מחַבר במובן לא המתווך הוא זאת, עם ספציפית.
הצרכן מייצג את המתווך שכבר קיים. מה את מראה שהוא רק משום
האופי דמותו, בעלת המפיק בפני הצרכן. משום כך המפיק, ואת בפני
שהחלטות הסיבה נראית, וזוהי בלתי התרבותי–אנתרופולוגי, נותרת

כאסטרטגיות לרוב נתפסות טכניות או פרגמטיות אובייקטיביות, מדיאליות
אלו אבל מודע של הצרכן. הבלתי הרצון המפיק או כהגשמת של מודעות

אינו אישיות ואף אחר אסטרטגיות שאינו רודף המתווך, החלטות של הן
דומה למטפיזיקאי המודרני המתווך קולקטיביים. ידי חלומות על נרדף

כלומר, הוא של אחרים, רצונם מבצע את רק עברו: הוא ימים הדתי של
לו לחלוטין, הזרים שונים עמדות או הזיות עולמות, שני העת בין כל נע
הוא ההפך כך, בשל נמחקת אינה שלו הסובייקטיביות המידה. באותה
ניתן משהו שלא היא שהסובייקטיביות משום מכוננת, כך היא הנכון;

והנעה סידור להראות. באמצעות לחלוק או אובייקטיפיקציה שלו, לעשות
ביותר הרדיקלי באופן מגלם עצמו, המתווך לו הזרות תמונות של מתמידים

הסובייקטיביות. דמות את
הדמות לומר שריצ'רד פרינס בונה מחדש ומתאר בעבודתו את אפשר

הדבר  המודרנית. הסובייקטיביות של ≠ וכך המודרני המתווך של הזו
של והמיסטית–הגותית האובייקטיבית הניטרלית, האיכות את יסביר

כלומר שלהן, המרכזי האפיון את יסביר גם זה שלו. המשועתקות התמונות
בחירת  הצופה.2 אם מן הזמן חומק כל שלו בחירת התמונות של שההיגיון

לזהות ולהבין קל היה המדיה, על ביקורת להיות אמורה התמונות היתה
במדיה. שניתן לצפייה ממשי מבחר בהכרח היתה משעתקת היא אותה:
קל היה מודעים כלשהם, לא פיתויים להציג היתה אמורה הבחירה אם

את פרינס מותירות התמונות של אבל להבין אותה. בעדה, קל לראות
כוכבות), (הן לא ידועות אינן למשל, שלו, ה"נשים" מבולבל למדי. הצופה

מכך, ההפך לא במיוחד, ואף מיוחדות או מקודדות כמפתות לא גם והן
אחרות? ולא האלה הנשים למה שואלים: אנחנו כקונוונציונליות.

נחמדות מכדי נראות של האופנוענים במגזינים הזוג" אפילו "בנות
במיוחד, אופנתית לא ה"אופנה" מאיימות. שונות, אקזוטיות, להיות
אפילו נוחים. כל כך לא גם והם אמיתי שיק וב"חדרי–המגורים" אין

אותם להפוך אפשר זוהרים. אי ממש המפורסמים לא ה"בוקרים"
אפילו וורהול. שעשה אנדי כמו החיים האמריקאיים של למיתולוגיה

של תמונות הן לא בוחר התמונות שפרינס למיתולוגיה פרטית. לא
תרבות  של תמונות לא גם הן ≠ אבל הטעם השליט של התרבות השלטת,

של תמונות לא גם הן בזמן, בו אקזוטית. או מחאתית אלטרנטיבית,
צמד כל שבין הן נופלות לפער של השגרתי והממוצע. או היומיום חיי

ספציפית. קטגוריזציה מכל חומקות והן ידועות. אלטרנטיבות
שהיא פרינס, ולזיהוי של להגדרה ניתנת הבחירה הבלתי שיטת בשל
מסיטות התמונות האלה למרתקות, שלו התמונות שהופכת את למעשה

מתבוננים בעבודתו כשאנחנו המתווך. דמות אל מהמדיה תשומת ליבנו את
את והציג שינה שילב, בחר, הוא עיקרון איזה לפי שואלים: בהכרח אנחנו

שאיננו יכולים חייבים להודות אנחנו בעשותנו זאת, התמונות האלה?
עבורנו, חידתי נותר הוא או לא מודעת. מודעת ברמה פרינס עם להזדהות

שאנחנו עולמות, שני בין מתווך של דמות מפסל הוא שבעבודתו משום
עבודות בתערוכת מבקרים כשאנחנו מהם. אחד לא לאף שייכים איננו

1980 נטקט, קו דף מתוך פרט פרינס, ריצ'רד
 Richard Prince, detail from Contact  Sheet , 1980
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"מנהל עדים לסדנה של שאנחנו הרושם את פרינס, אנחנו מקבלים של
הסתם  ≠ מן שלו הקהל לטעם להתאים שאמורות תמונות שמחבר תמונות"

פרסומת ועושה לציבור שמבקשת למכור משהו מסחרית חברה בשירות
מן חלק ולאיזה מקודם כאן מוצר סוג של איזה לא ברור לגמרי זו. למטרה
מבעד כאן בבירור משורטטת המתווך של משימתו מנסים להגיע. הציבור
ונדמים בעלטה לגמרי מתווך ביניהם נותרים שהוא שהעולמות לעובדה

הזויה. כאי–ממשות
לא כממשות הזו האי–ממשות את ולהבין לטעות אין אופן בשום
כל אבל עבורו, והזויים שני עולמות זרים בין מתווך המתווך מודעת.
נשלטים, מפורשים הם מודעים, וההליכים שלו ההחלטות, הצעדים

הפעולות הן כאן בו עוסקים שאנחנו מה טכנית. מבחינה לחזרה וניתנים
עבודת כל תרבות ושל לגמרי שמדגימות את החומריות של כל הטכניות

כך שכל מקרה זה אין שלהן. הלא–מודע מאשר יותר עמוקה ברמה אמנות
על הן בעבודתו קרובות כה בהן לעתים משתמש שפרינס מהבדיחות הרבה

נשמעות המיניות שהבדיחות או פסיכואנליטיקאים. כלומר פסיכיאטרים,
כפי ללא–מודע גישה יוצרות דרך לא הן גם אם בבירור, פרוידיאניות

התכוון. שפרויד
לגלות היומרה על הלא–מודע, על בדיחות הן אלה זאת, במקום
הבדיחה פועלת פרינס של באמנות בבדיחה. יותר משמעות עמוקה

של טכני או כישלון של שפה טכני לא מוצלח, כישלון תיווך לחשיפת
הבדיחה מחדש. לשימוש טכנית מבחינה ניתן שכזה שבתור  תמונה,

'ספר  אמר: הוא לפסיכיאטר. ≠ "הלכתי קרובות לעתים עליה חוזר שפרינס
מצד  ≠ מציגה שלי" המופע את עושה הוא ועכשיו זה, את עשיתי הכול'. לי

נורמלית, להתנהגות את הפציינט הצליח להחזיר לא הרופא כישלון: אחד
נעשה דומה הרופא זאת, במקום אבל עצמו; לרופא דומה כלומר לעשותו
אין המתווך שעבור התיווך הצליח למרות הכול, מאחר כלומר, לפציינט,
של סוג הוא גם הפסיכואנליטיקאי לא. ומה נורמלי נחשב רלוונטי מה זה
לא מתווך הוא אבל ללא–מודע. המודע בין מתווך שהוא משום מתווך,
את למודע להכיר הוא גורם אחד, בכיוון מתווך רק משום שהוא שלם,

הלא–מודע. את הורס למעשה ובכך ≠ הלא–מודע
שני בין מתווך פשוט העדפות. הוא נורמות, אין אין השלם למתווך

זה כתוצאה מתיווך ביניהם. היחס את לשנות מבלי מזה, שונים זה שדות
של פרויד, או במקרה של הגל השדות לא מתמוססים, כמו הגבולות בין

בבוסניה כיום שפועלים אלה שהמתווכים (כמו כשם ממש מתחזקים: אלא
לא גם הם כך לשבירת הגבולות, שגורמים אינם אלה התיכון) במזרח או

אותם. שמחזקים אלה
שהשיח לאור העובדה יותר עוד מעניין פרינס לפסיכואנליזה של היחס

הפעולה הצילום כמדיום, שדה על של העשורים האחרונים התיאורטי
המצלמה ואמנם, הפסיכואנליזה. לבין בינו קושר פרינס, של העיקרי

הסובייקט רק של העין לא מן שחומקים לשעתק ולתעד דברים מסוגלת
לצילום כהתגלמות להתייחס ניתן זה, במובן עצמו. של הצלם גם אלא

שהצילום הגבוהה העמדה האמנותי. הסובייקט של מודעת הלא הפעילות

לכול, מעל קשורה, זמננו של המועדף האמנותי כמדיום אליה הגיע
יש משמעות  זו, הלא–מודע.3 מנקודת מבט הפרדיגמטי שלו בייצוג לתפקיד

בעבודה הצילום זו של בסיסית פונקציה שפרינס שובר לכך מיוחדת
שלו. הצילומית

כל מסלק פרינס כבר, הגמורים הצילומים את בצלמו–מחדש
לצפייה מראש ניתן מהבלתי מהמקרי, מהלא–מודע, מרכיב מפרק

רבה כה בהתמדה בהן שעוסקים תימות אותן בדיוק ומהאינסטינקטיבי,
הצילום–מחדש תהליך האחרונה. בתקופה הבינלאומית האמנות בסצינת

במיוחד אופייני הסופית. בתוצאה מוחלטת אמנותית שליטה  מאפשר
"כשאני מצלם פורטרט צילומי: הייצור של מתאר את פרינס האופן שבו

לבחור ארבעה או חמישה מהסובייקט מבקש פורטרט של מישהו אני
שאני זה את מצלם–מחדש אני ואז אוהב. הכי שהוא עצמו של צילומים

הפורטרט שלו".4 אוהב. זה
תהליך כל חדשות. אמיתות כל לסובייקט מתגלות לא זה, מעין במקרה

קודם ידעו שלא דבר שום למודל או לצלם מגלה אינו הצילום–מחדש
המודל של לדימוי העצמי חברתי אישור למתן האמן צומצם תפקיד לכן.

לא פועל ובכך הוא שלו, וטעמו המודל של טעמו פשרה בין באמצעות
הקלאסי התפקיד זהו והציבור. המודל בין כמתווך אלא כפסיכואנליטיקאי

היא, היחידה השאלה הדמוקרטית הפלורליסטית. בחברה מודרני מתווך של
לתווך כך? על ידי החברה מורשה פרינס אמן כמו ריצ'רד כמה האם ועד

העמדת ובדיוק את שכן. רק מעמיד פנים הוא מורשה, שהוא לא ברור
בעבודת פועל פרינס פרינס. האמנות של עבודת מתארת הזו הפנים

הוא כך לבצעה. והוסמך התיווך משימת עליו הוטלה כאילו שלו האמנות
המתווך, ששולטת הזו, מן הכלל בדמות היוצאת ליבנו את תשומת ממקד

כאן עוסקים שאנחנו לחשוב לחלוטין נאיבי זה שיהיה כמובן כיום. בעולמנו
עסקה המודרנית האמנות מתחילתה, חברתית. ביקורת של כלשהו בסוג

בהם. הכול עוסקים כיום אחרים. וגילויים של בטרנסגרסיות, חציות–גבול
יותר  הרבה אלה בנסיבות כזה. כבר שהוא ≠ או להיות מתווך אחד רוצה כל

המקרי, הלא–מודע, ה"אחר", אחר לחפש להמשיך במקום לאמנות, מעניין
וריצ'רד להכרה. חברתי שזוכה כמאמץ עצמו החיפוש הזה את טכנית לבחון

זו. בחינה מעין שמבצע כיום ביותר המעניינים האמנים הוא אחד פרינס
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op. cit., p. 136.

ס"מ 69x101.6 אקטקולור, הדפסת ,1982 , ( ר פו אי ) כותרת ללא פרינס, ריצ'רד
(משמאל) 2003 ,W למגזין ס, צילום מו ט  י קי (מימין);  101.6x152.4 ס"מ אקטקולור, הדפסת ,1995≠99 , (Upstate ) כותרת ללא הבאים: ריצ'רד פרינס,  בעמ'

Richard Prince, Untit led  (Make Up) , 1982, Ektacolor print, 69x101.6 cm
 Following pages: Richard Prince, Untit led  (Upstate) , 1995-99, Ektacolor print, 101.6x152.4 cm (right); Kate  Moss , photo for 

W magazine, 2003 (left)

פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד
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פרינס פרינסריצ'רד ריצ'רד

פרינס, ריצ'רד משמאל: ;1976 ם, נשי ארבע  עם האמן ו די סטו פרינס, מימין: ריצ'רד
ס"מ 61x50.8 אקטקולור, הדפסת ,1983 ת, י חנ הרו אמריקה

 Right: Richard Prince, Ar ti st’s  Studio  with  Four  Women, 1976; Left: Richard
Prince, Spir itual  Amer ica , 1983, Ektacolor print, 61x50.8 cm
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1985 עם אנדי וורהול, ראיון
בוכלו בנג'מין

בסוף שנות החמישים, דושאן של העבודה הדאדא ושל של ההתקבלות את אני חוקר כעת ב.ב.
,(Koch) קוך של סטיבן שבספר נדמה לי קראתי, הזו. קצת להיסטוריה רוצה להתייחס והייתי

שכנראה מעולם דושאן, על או עם עבדת על פרויקט של סרט השישים  שבאמצע שנות
פרויקט? היה באמת זה האם הופץ. לא

16–מילימטר רק באמת. לא אבל צילומים, כמה צילמתי אומרת, זאת רעיון. רק היה זה לא, א.וו.
קרן, או איזה מישהו, למצוא מצליחים היינו אם רק לקרות יכול היה אבל הפרויקט קטנים.

יופי להיות יכול שהיה חשבתי ה–24–שעות, סרטי את אז שעשיתי מכיוון אותו.  שיממן
שעות. 24 במשך אותו לצלם

זה? את לעשות להצליח כדי תקופה באותה טוב מספיק אותו הכרת ב.ב.
זה, על שישלם מי למצוא ניסינו עושה. רק היה משהו שהוא זה אבל טוב, מספיק לא  א.וו.

יופי. להיות יכול היה וזה שעות, 24 במשך זה את עושים היינו ואז ההסרטה, על רק נגיד
התבצע? לא מעולם זה אז ב.ב.

ראושנברג או ג'ונס כמו שג'ספר אותו היכרתי לא טוב; כך כדי אותו עד היכרתי לא לא. א.וו.
טוב. ממש אותו הכירו הם אותו. הכירו

ב.ב. אבל היה לך קצת קשר איתו?
כזה. משהו או מפורסם שהוא ידעתי לא הוא היה בסביבה. קצת. הרבה, אותו ראינו כן, טוב, א.וו.

סודית פולחן דמות היה הוא עדיין השישים, ותחילת שנות החמישים סוף תקופה, באותה ב.ב.
כאן. חיה שפשוט יחסית,

היו לא הם קליין, ופרנץ פולוק ג'קסון האלה, האנשים וכל ניומן בארני כמו אנשים אפילו א.וו.
מוכרים. מאוד

דושאן נמשך של העבודה ההתקבלות של שתהליך להאמין לפעמים קשה לאחור,  ב.ב. במבט
זמן. הרבה כך כל

ס"מ 242x189 בד, על משי הדפס דיו ,1962 , אחד לר דו של 192 שטרות וורהול, אנדי
Andy Warhol, 192 One-Dol lar  Bi l l s , 1962, silkscreen ink on canvas, 242 x189 cm

וורהול וורהולאנדי אנדי
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לבית–ספר הנהדר שהלכו ראושנברג, כמו אנשים, כמה היו  א.וו. אבל
לקיומו. מודעים היו הם אז קולג', מאונטיין בלק לו שקראו הזה

התרחשה דרך באמת דושאן של שההתקבלות חושב אתה אז ב.ב. 
שלך היא אותי בעבודה עניינו שתמיד אחת התופעות ג'ון קייג'?

ק די או פופאי כמו שלך, הראשונים הציורים הסדרתיות. תחילת
שב–62≠1961  ונראה יחידים, רדימייד דימויי עדיין הם , סי י י טר

סדרתית. חזרה של למודוס עברת
אחד מצא דברים כל אני לא יודע. קרה כי אני... שזה א.וו. אני מניח

הקטנות הנקודות את ראיתי הקומיקס, ואז את כבר עשיתי אחרים.
שאני חשבתי אז מושלמות. היו כל כך והן ליכטנשטיין, רוי של

פשוט אז כך טוב. כל כי הוא עשה אותם לעשות קומיקס, יכול לא
התחלתי לעשות דברים אחרים.

לעשות כמה התחיל בדיוק הוא ארמאן? של צְָברים אז ראית האם ב.ב. 
זהים, דומים או רדימייד חפצי של סדרתיות חזרות קודם לכן שנים

משונה. צירוף מקרים נראה כמו ממש וזה
שום דבר. על לא חשבתי לא. כזאת. בצורה לא חשבתי טוב, לא, א.וו. 
אותו חתכתי ואז דולר, של שטר עשיתי אז אבל משהו. חיפשתי

שנראים כמו שטרות דולר לעשות שטרות של אסור ידנית. אבל היה
איך חשבתי, נו, אז הדפס משי. היה לעשות אפשר אי דולר, אז של

הדפס משי, כמו היה שעשיתי השטר האלה? הדברים עושים את
אמר  מישהו ואז בעצמי. אותו ≠ עשיתי מסחרי היה זה יודע; אתה

פשוט  יודע, אפשר ≠ אתה צילומי באופן זה את לעשות שאפשר
הצילום  עשיתי את ≠ ואז רשת על צילום לשים זה, את לעשות

קרה. זה הלאה, ככה שלי, ומשם הראשון
פורמלי? סדרתית כמבנה חזרתיות לעשות איך התחלת אבל ב.ב.

אבל ושוב. שוב עליה וחזרתי אחת רשת עשיתי פשוט כלומר, טוב, א.וו.
הקוקה–קולה בקבוקי של הדבר, של רפרודוקציה לעשות היה זה

ושטרות הדולר.
בסדרתיות? כללי לעניין קשר שום לזה היה שלא כך ב–1962. היה זה ב.ב.

היו לא אלה המוזיקלית; הסדרתיות ומושגי קייג' מג'ון נבע לא זה
תקופה? באותה בהן שעסקת שאלות

שפגשתי אותו  ≠ נדמה לי קייג' הגיע ג'ון יודע, אתה ילד, כשהייתי א.וו. 
דברים  עושה שהוא ידעתי לא כזה ≠ אבל משהו 15 או בן כשהייתי

על המוזיקה. ידעתי לא אבל מתכוון... סדרתיים. אתה
השישים, שנות בתחילת חשוב ויותר יותר נעשה הסדרתי המבנה ב.ב.

כניסת המבנים הסדרתיים לעבודה תאם את ומבחינה היסטורית זה

בהבט הזה. לא דנו שלך. מעולם
עבודות צריך לעשות רק את הייתי טעות. אני לא יודע. עשיתי א.וו.

זמן, כמה אחרי כי אז, אותן. ולהמשיך לעשות קמפבל המרק
שפשוט עושה הבחור יודע, אתה כמו, מסוימים, אנשים עשיתי כמו

שנים;  כמה לפני מת ≠ הוא הגרמני לו? קוראים איך המרובעים, את
מאוד  אני אותו; אוהב אני ≠ אלברס. המרובעים את עושה הוא

העבודה שלו. אוהב את
שבה הצגת  Ferus בלוס אנג'לס, בגלריה את התערוכה כשעשית ב.ב.

מודע  היית קמפבל, האם מרק של הכמעט זהים 33 הציורים את
הציג 11 ציורים  שבה במילנו, קליין איב אז לתערוכה מ–1957 של

היה מהם אבל שלכל אחד כמעט הגודל שהיו כולם באותו כחולים,
מחיר אחר?

לא ידעתי לא, מאוחר. יותר הרבה רק בניו–יורק אותם הציג הוא א.וו. לא,
וחוץ כאלה? ודברים שונים בגדלים תמונות לו היו לא אבל זה. על

אלברס ולפני לגמרי. קודם ציורים שחורים עוד עשה ראושנברג מזה,
השני שעשה ציורי האיש אוהב, ממש שאני גם האיש הזה היה

שחור–על–שחור.
אד ריינהרדט? של הציורים על אתה חושב ב.ב.

לפני אלברס? עבד באמת הוא א.וו. בדיוק.
גם מזה, זה עצמאי ובאופן סימולטנית יותר או פחות עבדו הם טוב, ב.ב.
ההתקבלות לתהליך בקשר שאלה עוד יש קודם. התחיל אלברס אם

סגנון המקור של לגבי השערות העלו אנשים מנסה להבהיר. שאני
או ממאטיס, יותר הוא מגיע האם המוקדם שלך, הליניארי הציור
אותי הפתיע תמיד שאן. מבן הישר שהגיע או מקוקטו, שהושפע
למשל, או פיקאביה. מאן ריי, הסתכלו על מעולם לא ממש שהם
החמישים, שנות מסוף שלך בציורים משפיע גורם היו הם  האם

לחלוטין? שלך כמסחרית העבודה על התקופה חשבת שבאותה או
מסחרית. אמנות פשוט היתה זאת כן, א.וו.

פיליפ דרך פיקאביה פרנסיס של העבודה עם שלך ההיכרות אז ב.ב.
מאוחר? יותר הרבה התרחשה פרלשטיין

הזה. מי זה הבן–אדם אפילו לא ידעתי א.וו.
השישים? שנות עד מאן ריי של מודע לרישומים היית ולא ב.ב.

לי. נדמה צלם, פשוט היה ריי, הוא את מאן היכרתי כשכבר טוב,  א.וו.
בעצם. הרישומים, את מכיר לא עדיין אני

הדאדא של המסורת לכל עדין. אלגנטי, קווי, מאוד סגנון לו יש ב.ב.
שהרישומים חושב ואני ייחודי, מאוד רישום סגנון היה בניו–יורק

הניו–יורקי לדאדא דומים יותר הרבה החמישים שנות מסוף שלך
למאטיס. מאשר

הסיבה, פשוט וזאת היתה אהבתי להעתיק, כי עבדתי ככה טוב, א.וו. 
צילומים. של המתאר קווי את להעתיק

לציור ברישומי ביחס נקט שפיקאביה לגישה כמובן דומה זה מאוד ב.ב.
באיזה לי ברור היה לא .1916 בסביבות המכאני, בשלב שלו ההנדסה
פרלשטיין, פיליפ דרך החבר שלך מידע הגיע אליך של כזה סוג מידה

פיקאביה. על תזה כתב הכול שאחרי
פיליפ רצה. וגם מסחרית, לאמנות ישר נכנסתי לניו–יורק, כשהגעתי א.וו. 
ואז, לא שלו. הציורים עם המשיך הוא אז קשה, ממש לו אבל היה
הוא ואז גלריות, אותי לכמה לקח גלריות, ופיליפ על הרבה ידעתי
שהאמנות חושב הייתי שאם אני מניח רצינית. יותר לאמנות נכנס

לאמנות לאמנות ולא לגלריה הולך הייתי פשוטה, בטח כזאת
כך כל מסחרית היתה אמנות המסחרית. את אוהב אבל אני מסחרית,
איבדו וכל המאיירים השתלט, ממש הצילום תקופה כי באותה קשה

שלהם. העבודה את במהירות
פעם שאני שבכל זה האחרונות בשנים אותי הרשים שממש ב.ב. מה

למשל, ממש אקטואליות. שהן נראה חדשות שלך, עבודות רואה
את  תיארו ה–Zeitgeist בברלין לתערוכת ששלחת הציורים

≠ בזמן  כאשר רודולף שפר. של הפשיסטית ארכיטקטורת האור
לדוקומנטה  ציורים ≠ שלחת בשיאו היה שהניאו–אקספרסיוניזם

קצת ואז, .(Oxidation ) ת ו ההתחמצנ היו ציורי אלה בגרמניה,
לכל אצל קסטלי. רורשאך הדיפטיך את יותר, ראיתי מאוחר

מתייחסים שהם בכך ספציפית, מאוד אקטואליות יש האלה הציורים
לא הם אבל הרגע, אותו בעשיית האמנות של לאירועים בדייקנות

חלק. בהם לוקחים
ציורי של שלך לתת דוגמה אחרת, הסדרה אם האופן, באותו

מדה– ששואלת מהתנועה העכשווית ממש חלק לא היא דה–קיריקו
גם מרחיקה היא הזמן באותו אבל ממנה, חלק שהיא קיריקו; נדמה

מאותה חלק היו כאילו מתקבלים הציורים זאת, עם ויחד עצמה. את
הביקורתי המרחק האם המאוחר. דה–קיריקו של וגילוי–מחדש חגיגה

הבנה שיש לך שמפריע או מדגיש, שאתה חיוני מאפיין הוא הזה
שהאי–בהירות או כחלק מאותה מגמה? העבודות של  שגויה

מעוניין בה? התוצאה שאתה היא בדיוק
לעשות. פשוט משהו היה פשוט רעיון כל לא יודע. אני טוב, לא, א.וו. 

בעצם מעולם כאלה. ודברים חדשים יותר רעיונות  ניסיתי לעשות

האלה. מהרעיונות אחד אף עם בניו–יורק תערוכה לי היתה  לא
צריך שאני רק כך מסחרי, אמן שוב נהייתי יודע. לא טוב, אני לא,

עסק מתחיל יודע, אתה אתה כאלה. פורטרטים ודברים  לעשות
הזמן. כל להיות מעורב חייב אתה העסק לקדם את וכדי חדש,

לתאגידים. לציורים כמה הזמנות שקיבלת בדיוק ציין פרמונט וינסנט ב.ב.
למקורות חזרה מוביל זה מסוימת מבחינה כי מעניין, מאוד זה

שלך. של העבודה המסחריים
פורטרטים, דברים לעשיית לזה, אני מתכוון מתכוון לא אני א.וו. טוב,

הילדים פשוט את רואה עכשיו אני לא יודע, אני כי, מהסוג הזה.
ואז הם מוכרים מציירים, שהם יהיה לא שזה  מציירים את מה

אבל עכשיו, יותר קל כאילו הכול עושה. שאני הייתי כמו זה את
פשוט היו האחרים האלה הדברים אז מזה. עוד ועוד לעשות צריך

בעצמי. ושעשיתי לעשות שהתחלתי דברים
שאתה מכנה ומה מסחריות הזמנות בין מבחין עדיין אתה ב.ב. אז

האחרים"? "הדברים
 The Worst of" יקראו כאן לי שתהיה לתערוכה הבא לרעיון כן. א.וו.

מפייג'  רוצה שאני מה להשיג אצליח פעם אי ≠ אם ”Warhol
זה אז . ו י ו ו טר נ באי הפרסום במחלקת הזאת הבחורה [פאוול],

שרוב רק הקטנים. הציורים יודע, אתה האלה, הדברים כל רק יהיה
הם אבל אז הזאת, בתערוכה להיות אמורים היו הדברים האלה

את הרעיון. אוהב די אני תמיד... כולם ואז גדולים, קצת יותר נהיו
צריך אומר שאני פשוט זה את ולעשות טוב, זה רעיון הרורשאך
זה היה עושה ברורשאך. רואה אני מה בלכתוב לבלות קצת זמן

קורא. שאני מה כל את לכתוב מצליח הייתי אם מעניין, יותר זה את
העכשווי מסוים למצב במובן גם מתייחסים לא הם אבל האם כן, ב.ב.

אמירות הם אופן שציורי ההתחמצנות באותו הציור, של
כרגע בחזרה הכללית שמתרחש מה על מצחיקות ביותר וחריפות

ציורית? וטכניקה לאקספרסיביות
שזה איך הציורים; זה פשוט מדהים סוגי אני אוהב את כל או, א.וו.

ועניינים קורים חדשים ואיך שדברים לקרות. יודע, אתה ממשיך,
כאלה.

בציורי לטכניקה שונה שיש גישה חושב לא אתה אבל ב.ב.
את מהללים לא הם הרורשאך? בציורי או ות ההתחמצנ

ההפך. מהללים את הם כבר, הטכניקה; אם
ממישהו מבקש הייתי אם טכניקה. היתה בהם גם אבל יודע, אני לא, א.וו.

היה יוצא זה, על יחשוב שהוא בלי ת, ו התחמצנ לעשות ציור
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≠ וזה באמת היה יותר מדי  בעצמי זה את עשיתי אז בלגן. פשוט
יוצאים  היו הם עיצוב טוב. ולפעמים לפענח ניסיון ≠ עם עבודה

משהו או פשוט שחורים יוצאים היו הם ולפעמים לא; ירוקים,
יותר מדי שלוליות, והיו  ≠ פשוט היו נזלו למה הם ואז הבנתי כזה.

וטפטפו. פשוט נזלו הקריסטלים החם, באור להיות פחות. צריכות
לטכניקה. אחרת הגדרה זאת ב.ב.

אם רק זורקים צבע, הדבר. היה אותו הרורשאך  לעשות את ציורי א.וו. 
לעשות כי ניסיתי יותר טובים אולי הם כתם. אז להיות סתם יכול זה

לקרוא בהם. אני יכול מה ולראות להסתכל עליהם אותם ואז
הציק לך? לא בכלל האחרונות השנים בחמש שהתרחש השינוי אז ב.ב. 

משהו  לא ≠ זה ידניות ציור לפרוצדורות החזרה לפיגורציה, החזרה
שלך ולהיסטוריה שלה? לעבודה כעומד בסתירה שאתה רואה

ממשיך לעשות שהייתי הלוואי הדבר... אותו את עושה אני כי א.וו. לא,
רק עושה אחד כל מקרה בכל כי טובה, בצורה קמפבל המרק את

רעיון באמת זה צריך כסף שאתה פעם בכל את זה לעשות אחד. ציור
בכל מקרה מה שבגללו שזה ושוב, שוב רק את אותו הציור טוב,

אותך. זוכרים כולם
זה משהו שהציור פנים מעמידים שוב אנשים שעכשיו ב.ב. העובדה

≠ כלומר  האמן של ביכולת ותלוי במיומנות ומבוצע יצירתי מאוד
לא מתייחס  ≠ אתה השישים של שנות כל הרעיונות של ההיפוך

האחרונים בציורים רואה שאני האמירות כי כבעיה? בכלל לזה
ציורי למעשה, זה. מכל מרחיקות את עצמן הן כאילו נראות שלך

פולמוסיים. מאוד נראים הרורשאך ציורי או ות ההתחמצנ
לציורים להתאים יכולים תקופה הם היו באותה אבל לא, א.וו.

כזה. משהו או הקונצפטואליים
בניו–יורק. לא הוצגו ות שציורי ההתחמצנ חבל ב.ב.

שוב להם גרמה החמה התאורה בפריס, אותם כשהצגתי טוב, א.וו.
ציורים נוטפים כמו נראו הם נוזלים. כשהם מוזר נורא להינמס; זה

אז חמה. כך כל היתה התאורה כי לרגע לנזול הפסיקו לא הם ממש;
בטח  ≠ זה הזמן הקדושות בוכות כל התמונות יכול להבין למה אתה
די מעניינות. הן נראות כזה. משהו או הן צוירו, לחומר שעליו קשור

לעבוד ניסיתי שבאמת מה אבל אליהן. לחזור צריך שאני כנראה
שעבדתי נראה הבלתי הפסל נראה, הבלתי הציור היה  עליו

?Area–ב את התערוכה הלכת לראות עליו.
לא. עוד לא, ב.ב.

ממש אמנות דיסקו? לאמנות הלכת לא עוד דיסקו? אמנות  א.וו.

עבודות  הרבה ייגמר. תכף זה זה. את לראות צריך ≠ אתה  טובה
ממש מעניין. איזה שלושים אמנים; זה של

?Area–ב עשית אתה מה ב.ב.
זה. את שתכננתי בצורה בדיוק אבל לא נראה, הבלתי הפסל את א.וו.

להישמע שגורמים לקולות האלקטרוניים עם הדברים זה על עבדתי
על דבר שום או משהו רק זה שכאן, זה אבל לאזור. נכנס  כשאתה

חלון מילא זה .Area–ב אופניים מקסימה עבודת יש אבל לארמאן ּכַן.
שהוא חושב אני מקסים. ממש זה באופניים. מלא שלם חלון שלם,

נהדר. אמן כזה
המוקדם רק לרגע לא שלו, מאוחרת היותר לעבודה גם אתה מודע אז ב.ב.

העבודה חושב שגם עם הצְָברים. ואתה שנות השישים בתחילת
והחזרתיות החמישים סוף שנות העבודה של מעניינת,  המוקדמת

הרדימייד? חפצי של
כן, טוב, זה מה שהוא עושה תמיד. א.וו. 

יותר, העבודה המאוחרת ישירים וחריפים מאשר המוקדמים יותר ב.ב.
סוג של אסתטיזציה. בה שיש

מכונית היה, זה מכונית. מה מין היו מוקדמים שראיתי הכי  א.וו.
משטרה או משהו?

MG לבנה, ופוצץ אותה.  מתחת למכונית, דינמיט חבילת הוא שם ב.ב.
ארמן עבודה. אז ממנו שהזמין פרסום איש אספן בדיסלדורף, היה

ה–MG הלבנה שלך",  מכונית את לי תן ווילפ, צ'רלס "או.קיי., אמר,
נפלאה. עבודה זאת ≠ ן לב סחלב לזה קוראים אותה. ופוצץ

באמת נפלאה. העבודה שלו עכשיו א.וו. אבל
בשנות הבאה ההתפתחות את ראית איך על לדבר אותי מעניין היה ב.ב.

והקונצפטואלית, המינימליסטית האמנות עליית עם השישים,
שנות בתחילת הרעיונות האלה כל של המהיר למדי ההיפוך לפני

שיצאו מהאמנות האלה לאמנים כלשהו קשר לך יש השמונים. האם
האמנים האם הנושאים האלה? אחרי האם עקבת הקונצפטואלית?

המידה באותה אותך מעניינים עכשיו שעובדים ציוריים  הלא
ציירים? כמו

[פחות] אמנים עכשיו יש כלשהי מסיבה כאלה. הרבה אין אבל א.וו. כן,
בסביבה. קונצפטואליים

≠ אנשים כמו לורנס  קונצפטואלית אמנות עשו שבה בתקופה אבל ב.ב.
אותך? מעניין הזה העבודה סוג האם ≠ למשל ווינר,

את אותו עושים עובדים? הם הם עדיין אבל היה מעולה. זה כן, א.וו. 
הדבר?

האלה. הגישות את לפתח המשיכו הם עובדים; עדיין הם כן, ב.ב.
אחר. דבר נראה שאתה תומך בציור יותר מאשר בכל בפומבי,

מעולות. כולן האלה. העבודות את אוהב אני לא, או א.וו.
לעבודה שלך. כמנוגד עכשיו הציור את רואה לא אתה אז ב.ב. 

כל להיות פשוט יכול אתה גלריות ועניינים, הרבה כך כל עם כיום, א.וו.
כך כל יש משהו כזה. או לכולם יש טעם לא משנה; כבר זה דבר.

לכולם. כך שיש מקום חדשה, גלריה נפתחת גלריות. בכל יום הרבה
המידה, באותה טוב וזה קטגוריה לכל ללכת שאפשר מדהים  זה

המידה. באותה ויקר
בשנות מסוים? לעיקרון מיוחדת חשיבות בעיניך אין כבר אז  ב.ב.

חזקה. אמונות מערכת לאמנות התלוותה השישים
היה הפופ, זה בהתחלה מהר. כך כל השתנה הכול השישים א.וו. בשנות

גרמו קונצפטואלית. הם אמנות כמו אחרים, שמות נתנו לזה  ואז
השתנה זה כי משהו, או מודרנית אמנות זה כאילו להישמע  לזה
או מזה, חלק פופ היתה אמנות אם יודע אני לא אז מהר, כך כל

כך מהר. כל זה קרה כי משהו אחר, שהיא היתה
כמי  או כממציא, כמחבר, ≠ האמן המקור, למשל שאלת ב.ב. אבל

התייחסו אליה  שבאמת ≠ היתה שאלה ערך יקרי אובייקטים שמייצר
המרכזית הדמות היית השישים. אתה תמיד בשנות בביקורתיות

שהעבירה או לפחות נתפסת כדמות המרכזית האלה, בדיונים
ועכשיו אותו. ביקר שדושאן האופן באותו הזה הרעיון על ביקורת

בו. לעסוק עניין לא לגמרי כבר שזה נראה ועכשיו התהפכו, הדברים
אתה אבל לעבוד. יכול הייתי ככה שרק לחשוב רוצה שהייתי ברור א.וו.

יכול אתה זה; באמת לעשות את באופן מסוים ולא לחשוב יכול
על אני שומע ואז כזה. ולשתות, או משהו לשתות, על לא  לחשוב
תהיה מפנטז שזו אני ואז עשה, בדיוק ילד שאיזה מכונת ציור מין

מכונה טינגלי עשה אבל, אתה יודע, מכונה מדהימה.  כזאת
שהיתה די כזאת.

נהיה כשזה ,(Tachisme) החמישים, בשיא הטאכיזם כן, בסוף שנות ב.ב.
אבסורדי. כך כל

הציור הזאת. מכונת לעשות את אחרת דרך חושב שיש עדיין א.וו. אני
חושב באמת אני אבל התפרק. זה אבל זה, את עשה הזה הילד

זה היום ועושה את כל בשבילך שמציירת שיכולה להיות מכונה
יכול ואתה אחר, משהו זה במקום לעשות יכול ואתה טוב, ממש

הבוקר לא יודע, אני כאילו... זה אבל מדהימים. ציורים ממש לעשות
את שמעבירים אנשים והיו שם חנויות התיקים של לאזור הלכתי

פשוט דבר שזה טובות מזכוכית, אבנים ידני של בשיבוץ רק היום כל
היתה מכונה אם היה שונה זה ידנית. עושים הכול שהם זה מדהים,
הדברים החדשים? את כל ורואה לגלריות אתה הולך את זה... עושה

הבנתי למה הכול באמת לא בעקביות, ומעולם די הולך ב.ב. כן, אני
שוב ציורים על להסתכל מתחילים אנשים פתאום למה כך, התהפך

קרו. לא מעולם מסוימים דברים כאילו
הדראג–קווינס הראשונים את השישים בשנות כשפגשנו זה כמו א.וו.

עכשיו אני הולך זה. את שעושים הראשונים שהם שלנו, והם חשבו
חושבים הם לדראג–קווינס. הפכו האלה הקטנים והילדים למסיבה
וזה די דראג–קווין, להיות פעם אי שחשבו היחידים שהם האנשים

שזה כך חדש, שוב וזה זה את המציאו שהם כאילו זה  מוזר.
מעניין. ממש נהיה

במובן כך, אם שלך הם והציורים שלך תוכנית הטלוויזיה האם ב.ב.
כאמן? שלך הפעולות של המנוגדים הקטבים מסוים,

באמת מרגש. הוא הציור אבל שני דברים, לעשות מנסים אנחנו א.וו. כן,
שעולים, האלה הילדים מכל מתרגש באמת פשוט אני יודע, לא אני

האיטלקים שארף. וקני [בסקיאט] וז'אן–מישל הרינג קית' כמו
שאמרת כמו אבל פחות טובים. אבל הצרפתים רעים, לא והגרמנים
יש באמת אבל לצרפתים שהם... האלה וכל הדברים קליין איב על
הגדול האמן זה עלי אהוב הכי הצייר אומרת, זאת טוב, אחד צייר

לו? קוראים איך בפריס. האחרון
ב.ב. צייר?

האחרון. בופה. המפורסם הצייר כן, א.וו. 
מחקים אותו. החדשים מהציירים שהרבה רושם עושה מקרה, ב.ב. בכל
באיזשהו לז'אקומטי. זה בין לא רואה הבדל אני יודע, לא אני טוב, א.וו.

הוא אבל יהיה. לא שזה מה או מסחרי שזה החליטו אנשים שלב
הם המחירים הדברים האלה; את רואה ואני עדיין מצייר, עדיין
שם.  יכול להיות היה הוא עדיין 20,000 עד 30,000 דולר. עדיין

הוא טוב באותה טובה; הטכניקה שלו ממש העבודה שלו טובה;
ימים, דובופה. כמה לפני מת שבדיוק השני כמו הצרפתי  מידה

טוב? כדי כך עד לא שזה חושב אתה שקרה? נראה לך מה
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