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  קרן רוסו, ליאור ווטרמן ואריאל קליינר

ברגשות אלו מתוך רצון לבדוק את היצרנות החברתית 
י מציעה לבחון דווקא רגשות שלא מייצרים 

היא שואלת האם   ).השהייה של פעולה
מצד אחד היא מציבה את טענתה של חנה ארנדט 

רגשות יכולים להגביר "ולצידה את טענתו של שפינוזה כי 
מה הקשר בין רגשות ובכל זאת דבריה מהדהדים את הצורך לשאול מחדש 

עשוי לחוש בלבול ביחס  עבודות הווידאו המוצגות בתערוכה נעשו בשנים האחרונות בישראל והצופה בהן
דיסאורינטציה או ניתוק בין הרגש 

  . מצבים בהם הצופה בעבודות האמנות עשוי לחוש בלבול ביחס לתחושותיו אל מול העבודות

חירות ובחירה אוטונומית , ק בין סיבה לתוצאה
ופעמים רבות מודגש בהן האופן המלאכותי והשרירותי של התהליכים שדרכם מופקת משמעות והאופנים שבהם 

נדמה שבמרכז העבודות מתקיימת הבניה לא פרודוקטיבית של מצבים בכדי להשתהות במעין מרחב 

Hilarious "אנר הסטאד'מציגה מונולוג מז-
מתברר כי תגובות הקהל , בעוד המנחה מספרת בדיחות גרועות
שמבין הצופה  ובין סוג  אי ההתאמה והסתירה שבין מה

הוא עקרון מארגן של העבודה שמהדהדת גם את הקרבה שבין רגש לבין 

נראות ציפורי פלמינגו מתכופפות יחדיו בהרמוניה מפתיעה בכל פעם 
אל נוכח הסכנה המאיימת , התגובה המינורית והאחידה של הרכנת הראש

מייצרת תחושה של אי התאמה , עליהן כמו גם חזרתן של הציפורים לשלווה במרווחים הקצרים שבין ירייה לירייה

באופן גלוי כאשר נשמעות הוראות מופיע 
כאשר היא . בעבודה מתועדת נערה שרה שוב ושוב במתיקות אל מול המצלמה שיר בפורטגזית

1 The original meaning of the term aesthetikos
(See also "Aesthetics after  the End of Art" an interview with Susan Buck
1 Sianne Nagi, Ugly Feelings, Harvard University Press, Cambridge, USA, 2005
 
2 Sianne Nagi, Ugly Feelings, Harvard University Press, Cambridge, USA, 2005
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Aesthetikos 
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ליאור ווטרמן ואריאל קליינר, רועי רוזן, נירה פרג ,רותי סלע,נדב בן נון

  אוצרת מעין אמיר

ברגשות אלו מתוך רצון לבדוק את היצרנות החברתית   2י'עוסקת  סינה נאג" רגשות מכוערים
י מציעה לבחון דווקא רגשות שלא מייצרים 'נאג. ת שלהוהסימבולית של רגשות תוך בחינת  העמימות הפוליטי

השהייה של פעולה(ואת סוג האסתטיקה שמעבירה לחזית כשלון של שחרור רגשי 
מצד אחד היא מציבה את טענתה של חנה ארנדט . הפאסיביות שרגשות אלו מייצרים היא ראקציונרית או רדיקלית

ולצידה את טענתו של שפינוזה כי " פוליטי היא היכולת שלו לפעולמה שהופך אדם ל
ובכל זאת דבריה מהדהדים את הצורך לשאול מחדש , "או להפחית את הרצון שלנו לפעול

עבודות הווידאו המוצגות בתערוכה נעשו בשנים האחרונות בישראל והצופה בהן
דיסאורינטציה או ניתוק בין הרגש , טישטוש, אובדן שליטה על המבט, למשל: לתחושות שהן מעוררות בו

מצבים בהם הצופה בעבודות האמנות עשוי לחוש בלבול ביחס לתחושותיו אל מול העבודות

ק בין סיבה לתוצאהחל בהן ניתו: העבודות בתערוכה מעמידות במרכזן סוג של פרדוקס
ופעמים רבות מודגש בהן האופן המלאכותי והשרירותי של התהליכים שדרכם מופקת משמעות והאופנים שבהם 

נדמה שבמרכז העבודות מתקיימת הבניה לא פרודוקטיבית של מצבים בכדי להשתהות במעין מרחב 
  .  שנחשב חסר תועלת

Hilarious"העבודה : אלו באים לידי ביטוי בעבודות באופנים שונים
בעוד המנחה מספרת בדיחות גרועות. אפ קומדי המוכר מתוכניות אירוח טלוויזיוניות

אי ההתאמה והסתירה שבין מה. באולפן אינו קשורות  למשמעות  הדברים הנאמרים
הוא עקרון מארגן של העבודה שמהדהדת גם את הקרבה שבין רגש לבין , הרגש הקולקטיבי שהדברים מעוררים

  . ההבניה המלאכותית שלו

נראות ציפורי פלמינגו מתכופפות יחדיו בהרמוניה מפתיעה בכל פעם , של האמנית נירה פרג" קידות
התגובה המינורית והאחידה של הרכנת הראש: דח אימתניתשברקע נשמעת יריית אק

עליהן כמו גם חזרתן של הציפורים לשלווה במרווחים הקצרים שבין ירייה לירייה
  . בין הצפייה לתגובה

מופיע , של נדב בן נון" צעיף אדום"הקרע בהרמוניה בעבודה 
בעבודה מתועדת נערה שרה שוב ושוב במתיקות אל מול המצלמה שיר בפורטגזית

                                         
aesthetikos come from  the Gerick word αἰσθητικός: "Perceptive by feeling" 

"Aesthetics after  the End of Art" an interview with Susan Buck-Morss)  
, Harvard University Press, Cambridge, USA, 2005 

, Harvard University Press, Cambridge, USA, 2005 
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נדב בן נון, אבי מוגרבי

אוצרת מעין אמיר

רגשות מכוערים"בספרה 
והסימבולית של רגשות תוך בחינת  העמימות הפוליטי

ואת סוג האסתטיקה שמעבירה לחזית כשלון של שחרור רגשי , קתריזס
הפאסיביות שרגשות אלו מייצרים היא ראקציונרית או רדיקלית

מה שהופך אדם ל"כי 
או להפחית את הרצון שלנו לפעול

  . לבין הפוליטי

עבודות הווידאו המוצגות בתערוכה נעשו בשנים האחרונות בישראל והצופה בהן
לתחושות שהן מעוררות בו

מצבים בהם הצופה בעבודות האמנות עשוי לחוש בלבול ביחס לתחושותיו אל מול העבודות.: לאפקט

העבודות בתערוכה מעמידות במרכזן סוג של פרדוקס
ופעמים רבות מודגש בהן האופן המלאכותי והשרירותי של התהליכים שדרכם מופקת משמעות והאופנים שבהם 

נדמה שבמרכז העבודות מתקיימת הבניה לא פרודוקטיבית של מצבים בכדי להשתהות במעין מרחב . היא מתפרשת
שנחשב חסר תועלת

אלו באים לידי ביטוי בעבודות באופנים שוניםמאפיינים 
אפ קומדי המוכר מתוכניות אירוח טלוויזיוניות

באולפן אינו קשורות  למשמעות  הדברים הנאמרים
הרגש הקולקטיבי שהדברים מעוררים

ההבניה המלאכותית שלו

קידות 67"בעבודה 
שברקע נשמעת יריית אק

עליהן כמו גם חזרתן של הציפורים לשלווה במרווחים הקצרים שבין ירייה לירייה
בין הצפייה לתגובה

הקרע בהרמוניה בעבודה , לעומת פרג
בעבודה מתועדת נערה שרה שוב ושוב במתיקות אל מול המצלמה שיר בפורטגזית. הבימוי של האמן

                                                
: "Perceptive by feeling" 
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. משיב לה האמן בציווי תקיף כי היא נדרשת להמשיך לשיר עבור הסרט
הסרט דווקא אל הנתק שבין האופן שבו חוזרת הנערה לשיר בנועם 

מתעדת האמנית רותי סלע צעירים לבושים חולצות קצרות עם הדפס 
החיבור . בפעולות של הפרות סדר ומעשי קונדס

, והניתוק החריף מצד שני המתקימים במקביל בין המעשים הבוטים של הצעירים לפעולותיו של צבא זר
חושפים את האופן המלאכותי והכוחני שכרוך 

.  

במרכז העבודה סיפור עדות : מציגה שורה של אי התאמות בין רגש לביטויו ובין סיבה ותוצאה
הוא חוזר ומספר את . שהיה מעורב ברצח נקמה של פלסטינאים במהלך השירות הצבאי

הבמאי מייצר עבורם מסכות פנים שמשתנות תדיר 
מופיע , בין שחזור אחד של הסיפור למשנהו

 שמקורן בכך שהוא מסתיר את, וחושף גם את נקיפות המצפון  שלו עצמו

מוסכמות של דיווח חדשותי והדימויים הוויזואליים 
הנתק שבין . שממחישים אותו מהדהדים  דרך סדרה של שבירות והתקות  את הכאוטיות האינהרנטית של המדיום

ובין , בין הגזמה לסטריאוטיפ, לפלסטיות שמייצרת אותו
מציבה את הצופה בעבודה אל מול האספקטים ההיפר תיאטרלים של הדיווח 

ת פגיעת ירי מזמן שבעקבו, לחייו 20-מופיע צעיר בשנות ה
. ומשמעויות לשוניות נותרים מנותקים זה מזה

הצופה מתבונן בקושי לנסח ביטוי אינדיוידואלי 

הצפייה בעבודות שמוצגות בתערוכה מעוררת  תחושה של היעדר רצף שמאפשר לנסח תחביר רגשי קוהרנטי בין 
הן לא מתימרות , עבודות האמנות בתערוכה אינן  נמצאות מחוץ ומעבר למושא הביקורת שלהן

הן מתיחסות בחשדנות אל רגשות , במקום זה
, מתוך מודעות מדמיומלית לאופן שבו אפשר לנהל אותם באופן מניפולטיבי ולכן  בוחרות במרחב של אי התאמה

מקרה האפקט  בכל):" Ranciere(אק ראנסייר 
שהוא השהייה של כל יחסים ישירים בין סיבה 
הקהילה האסתטית היא קהילה של אנשים 

אל ... ת מתרחשת דרך תהליך של אי הזדהות

3 Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator
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משיב לה האמן בציווי תקיף כי היא נדרשת להמשיך לשיר עבור הסרט, מבקשת במשך כמה וכמה פעמים לחדול
הסרט דווקא אל הנתק שבין האופן שבו חוזרת הנערה לשיר בנועם עוברת התרחשות , כשהיא נענית לו וממשיכה

  .  אל מול תחושות המצוקה המשוערות שמייצר הציווי של הבמאי

 Una Proyeccion Solamente " מתעדת האמנית רותי סלע צעירים לבושים חולצות קצרות עם הדפס
בפעולות של הפרות סדר ומעשי קונדס של  סמל הצבא הישראלי משוטטים ברחובות ספרד ומשתעשעים

והניתוק החריף מצד שני המתקימים במקביל בין המעשים הבוטים של הצעירים לפעולותיו של צבא זר
חושפים את האופן המלאכותי והכוחני שכרוך , הפכו כאן למיצגיו, בין אם במודע ובין אם לאו

.מהדהדים את השאלה למי אכן יש שליטה על המבטו, בתהליכים של ייצוג

מציגה שורה של אי התאמות בין רגש לביטויו ובין סיבה ותוצאה
שהיה מעורב ברצח נקמה של פלסטינאים במהלך השירות הצבאי, אנונימי של חיל לשעבר

הבמאי מייצר עבורם מסכות פנים שמשתנות תדיר . אה בו בעקבות המעשה רוצחסיפורו  לחברתו  והיא רו
בין שחזור אחד של הסיפור למשנהו. על מנת למנוע את האפשרות לזהות את הדובר, באמצעים דגיטליים

וחושף גם את נקיפות המצפון  שלו עצמו, מלווה במקהלה, הבמאי בקטעי שירה
  . ולא מביא אותו  לדין, פני החייל לטובת הסרט 

Reporter מוסכמות של דיווח חדשותי והדימויים הוויזואליים , של ליאור ווטרמן ואריאל קליינר
שממחישים אותו מהדהדים  דרך סדרה של שבירות והתקות  את הכאוטיות האינהרנטית של המדיום

לפלסטיות שמייצרת אותו, בין האופן שבו הדימוי נתפס, הדיווח לסיפור הבדיוני
מציבה את הצופה בעבודה אל מול האספקטים ההיפר תיאטרלים של הדיווח , המספר לדמות הגיבור

מופיע צעיר בשנות ה, "קרבות מתחת לים הקרח", בעבודתה של קרן רוסו
ומשמעויות לשוניות נותרים מנותקים זה מזה, דימוים, הפרעה שבמסגרתה צלילים: שרותו הצבאי סובל מאפזיה

הצופה מתבונן בקושי לנסח ביטוי אינדיוידואלי . העבודה מתרכזת בניסיונותיו לפרש סיפור שמקריאה לו האמנית
  . מעות המקובליםכאשר  לא ניתן עוד להפעיל את אופני ייצור המש

הצפייה בעבודות שמוצגות בתערוכה מעוררת  תחושה של היעדר רצף שמאפשר לנסח תחביר רגשי קוהרנטי בין 
עבודות האמנות בתערוכה אינן  נמצאות מחוץ ומעבר למושא הביקורת שלהן

במקום זה, וגבלתמתוך ההנחה כי גם ההבנה היא מ, לייצר מודעות דרך הבנה
מתוך מודעות מדמיומלית לאופן שבו אפשר לנהל אותם באופן מניפולטיבי ולכן  בוחרות במרחב של אי התאמה

  . שמציב את הצופה בסוג של חוווית גלות

The Emancipated Spectator "אק ראנסייר 'כותב הפילוסוף ז
שהוא השהייה של כל יחסים ישירים בין סיבה , אפקט מקורי, הפוליטי מתרחש תחת התנאי של הפרדה מקורית

הקהילה האסתטית היא קהילה של אנשים . האפקט האסתטי הוא באופן ראשוני אפקט של אי הזדהות
ת מתרחשת דרך תהליך של אי הזדהותכי יצירת סוביקטיביזציה פוליטי, ככזו היא פוליטית

  3."עבר ההבניה של צורות חדשות של אינדיוידואליות

                                         
The Emancipated Spectator, Verso, London, 2009. p 73 
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מבקשת במשך כמה וכמה פעמים לחדול
כשהיא נענית לו וממשיכה

אל מול תחושות המצוקה המשוערות שמייצר הציווי של הבמאי

Una Proyeccion Solamente"בעבודה 
של  סמל הצבא הישראלי משוטטים ברחובות ספרד ומשתעשעים

והניתוק החריף מצד שני המתקימים במקביל בין המעשים הבוטים של הצעירים לפעולותיו של צבא זר, מצד אחד
בין אם במודע ובין אם לאו,  שצעירים אלה

בתהליכים של ייצוג

מציגה שורה של אי התאמות בין רגש לביטויו ובין סיבה ותוצאה" Z-32"העבודה 
אנונימי של חיל לשעבר

סיפורו  לחברתו  והיא רו
באמצעים דגיטליים

הבמאי בקטעי שירה
פני החייל לטובת הסרט 

Reporter-בעבודה ה
שממחישים אותו מהדהדים  דרך סדרה של שבירות והתקות  את הכאוטיות האינהרנטית של המדיום

הדיווח לסיפור הבדיוני
המספר לדמות הגיבור

  . האינפורמטיבי

בעבודתה של קרן רוסו
שרותו הצבאי סובל מאפזיה

העבודה מתרכזת בניסיונותיו לפרש סיפור שמקריאה לו האמנית
כאשר  לא ניתן עוד להפעיל את אופני ייצור המש

הצפייה בעבודות שמוצגות בתערוכה מעוררת  תחושה של היעדר רצף שמאפשר לנסח תחביר רגשי קוהרנטי בין 
עבודות האמנות בתערוכה אינן  נמצאות מחוץ ומעבר למושא הביקורת שלהן. רגש לייצוג שלו

לייצר מודעות דרך הבנה
מתוך מודעות מדמיומלית לאופן שבו אפשר לנהל אותם באופן מניפולטיבי ולכן  בוחרות במרחב של אי התאמה

שמציב את הצופה בסוג של חוווית גלות

The Emancipated Spectator"בספרו  
הפוליטי מתרחש תחת התנאי של הפרדה מקורית

האפקט האסתטי הוא באופן ראשוני אפקט של אי הזדהות. לתוצאה
ככזו היא פוליטית. בלתי מזדהים

עבר ההבניה של צורות חדשות של אינדיוידואליות

 
 
  

                                                


