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מתווה לביקורת
מוסדות בעידן
הרשתות
המבוזרות

בועז לוין

בנובמבר  2008הקים פורסט נאש ( ,)Nashסטודנט לאמנות משיקגו ,אתר
שבו הציג תיעוד של תערוכות שעניינו אותו מרחבי העולם – Contemporary
( Art Dailyלהלן  .)CADאלו היו ימי השיא של הטמבלרים למיניהם :ביקום
הווירטואלי הסטרילי והלבן החלו צפים רצפים ארוכים של דימויים נטולי
טקסט.
בדומה לבלוגרים וטמבלריסטים רבים אחרים ,גדל נאש בפריפריה התרבותית:
הוא בילה את ילדותו בריצ'מונד ,וירג'יניה ,עיירה דרומית שאינה ידועה בתור
אבן שואבת לאמנות עכשווית .את אהבתו לתחום רכש באופן כמעט בלעדי
מעיון בספרים .כשהקים לראשונה את האתר אמנם כבר גר בשיקגו ,אחת
ממרכזי האמנות החשובים בארה"ב ,אך רבים מהאמנים שבהם התעניין נותרו
רחוקים ממנו ,פזורים באירופה ,בניו יורק ובחוף המערבי .המגע העיקרי שהוא
קיים עם עבודותיהם היה מתווך ,ואת מקומם של הקטלוגים והמגזינים מילדותו
10

"Revenge",
Mak Ying Tung, 2013

תפסה הרשת .האתר היה בעבורו תחילה מעין יומן צפייה
פרטי או לוח השראה ,אבל במהרה החל נאש להבחין שחבריו
ומכריו  -ובהמשך אף זרים גמורים  -מבקרים באתר באופן
קבוע ועוקבים אחר בחירותיו.
היוזמה תפסה תאוצה ,וכיום מתגאה האתר בכמיליון
משתמשים ייחודיים .בעבור גלריה ממוצעת ,שזוכה לכמה
מאות ביקורים בחודש במקרה הטוב ,ההזדמנות לזכות בקהל
בסדר גודל שכזה יקרה מפז .תוך שנים ספורות ,ללא נדל"ן או
נוכחות בירידי האמנות השונים ,ללא כותבים ידועים או שיתופי
פעולה עם בעלי הון ,הפך האתר לאחת הבמות המשפיעות
בעולם האמנות .לשם השוואה ,לארטפורום האמריקאי תפוצה
של  50,000עותקים וכ 100,000-משתמשים ייחודיים בחודש.
לא מעט ,אך גם לא הרבה בהתחשב במעמדו הרם .לכאורה,
מדובר בשינוי מבורך ,רדיקלי אפילו – גלריות קטנות בעלות
אמצעים מועטים מכל קצוות תבל וללא הבדל בין צפון לדרום,
בין מרכז לפריפריה ,בין כפר לעיר ,יכולות לקבל חשיפה ,והמון.
באותה שנה השיק סטודנט אחר מאוניברסיטת שיקגו,
בראד טרומל ( ,)Troemelאת הג'וגינג ( - )The Joggingבלוג
שאוצר ויוצר דימויים ובדיחות ויראליות – ֶמ ִמים .לעומת ,CAD
שמציג תיעוד של תערוכות בלבד ,ודימויים בעלי הקשר מוסדי
ברור שקהל היעד שלהם מוגדר ותחום ,ג'וגינג לוקח חלק פעיל
בכלכלת דימויים ויראלית ,גדולה ונזילה הרבה יותר .במשך
מספר שנים נמנה האתר עם עשרות הטמבלרים הנצפים ביותר
ברשת ,עם קהל המונה מאות מיליוני אנשים וחשיפה מתמידה
באתרי חדשות פופולריים ובפורומים אינטרנטיים .ג'וגינג תואר
על ידי חדשות יאהו כהכלאה בין אתר החדשות האינטרנטי
 Buzfeedלפורום ההאקרים הידוע הידוע לשמצה  .4chanהאתר
מציג לרוב קולאז'ים דיגיטליים המחברים בין אובייקט דו-ממדי
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לדימוי וירטואלי ,מעין פיסול סוריאליסטי פרי פוטושופ ,כמו:
ביצת עין מונחת על מגש די-וי-די ,פטיש שממוסמר לעצמו או
פחית פפסי מוחזקת בתוך בגט.
לרוב מצורפת לדימויים כתובית שכמו לקוחה מקטלוג
אמנותי :שם ,שנה ולעתים מדיום .צופי האתר הרבים חורגים
מהתבנית הקבועה של קהל האמנות .הדימויים שמוצגים
באמצעותו זוכים לעשרות אלפי שיתופים בטמבלר ,והם
מתפזרים ומתנתקים מההקשר שבו נוצרו .שמו וכוונתו של
ה"מחבר" מותקים גם הם מהדימוי ונקברים תחת שרשור
אינסופי של שיתופים ,עיבודים ומחוות .מקימי האתר ראו
זאת כעדות להגשמתו של חלומו הגנוז של האוונגרד האמנותי
– דמוקרטיזציה אמנותית ,ביטול ההפרדה בין תרבות גבוהה
לנמוכה ונטישת מסדרונות המוזיאונים המעופשים לטובת חלל
וירטואלי ,אינסופי ,נזיל ופתוח .בעבור טרומל המפגש עם אותו
"קהל מקרי" ( ,)accidental audienceכפי שכינה אותו ,קהל
שאינו מודע להגדרתם של הדימויים כ"אמנות" מלכתחילה ולכן
אינו שופט אותם במסגרת יחסי הכוחות של עולם האמנות,
משחרר את הדימוי מהעול שבהיות-אמנות ומההקשר של
הקובייה הלבנה על כלליה האליטיסטיים והמדירים .כפי
שחשבו הפוטוריסטים הרבה לפניו ,טרומל סומך את ידיו
על הטכנולוגיה לבדה שתפרק היררכיות ותערער מוסכמות
חברתיות .האין זה האידאל של עידן הווב  – 2.0רשת פזורה,
מבוזרת ומאוזנת של מוקדי כוח שווי משקל במקום סדרה של
מרכזים הגמוניים והיררכיה קבועה?
במאמרו  ,On Art and Transmissionשפורסם בקיץ
 2011בארטפורום ,סקר מייקל סנצ'ז ( )Sanchezאת השפעתו
של  CADעל עולם האמנות ואת תרומתו לשיח הביקורתי
ולהגדרתו של הטעם השליט .בניגוד למבקרים אחרים ,כמו

Hair straightener
used to cook
individual piece
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Aaron Graham,
2012

דיויד ג'וסליט ( ,)Joselitשבבואם לבקר את התמורות שחלו
בתנאי הצפייה במהלך העשור הראשון של המאה ה21-
שמו דגש על המהירות והניידות הגוברת של המידע בעידן
הדיגיטלי ,סנצ'ז הקדיש את עיקר דבריו למיפוי המאפיינים
הטכניים הייחודיים לבמה הווירטואלית ,ולאופן שבו מאפיינים
אלו טיפחו והגדירו מחדש את התחביר האסתטי העכשווי.

סנצ'ז זיהה שורה של גלריות צעירות שצמחו במקביל לעלייתו
של האתר והפכו מזוהות עמו .כך זכתה אט אט התופעה
הווירטואלית לגילום פיזי – גלריות החלו לעצב את חלליהן
בהתאם לפורמט של האתר .כדוגמה לכך ציין סנצ'ז את
המגמה של החלפת תאורת הספוט בנורות פלורסנט ואת אור
הפלורסנט הקר שמדמה את קירות הגלריה הלבנים למסכי
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 IPSבוהקים ,לבנים וצחים מבית אפל .אך השפעתה של
הבמה הווירטואלית אינה מסתכמת בעיצוב הפנים של גלריות
צעירות .סנצ'ז טען שבשנים האחרונות החלו אמנים ליצור
עבודות מתוך מחשבה על אופן תצוגתם בחלל הווירטואלי.
במאמרו הוא התמקד בשתי מגמות אמנותיות דומיננטיות
מהשנים האחרונות שאותן הוא מייחס להצלחתו של ;CAD
המגמה הראשונה מתבטאת בגל של ציורים מופשטים בצבעי
פסטל ,לבן ,ובעיקר גווני אפור .המגמה השנייה באה לידי ביטוי
באמנות פוסט-אינטרנט ( )Post-Netאו אמנות ממים (Meme
 ,)artבדומה לדימויים המוצגים באתרו של טרּומל ,שאותה
מכנה סנצ'ז נאו-סוריאליסטית.
לפי סנצ'ז ,ציורים אפורים ופסטליים בעלי ניגודיות
נמוכה מתאימים במיוחד למסך המחשב או הטבלט ,ובהתאם
לחלל הפלורסנטי דמוי הטבלט .האפור מעמעם את הדיודות
שבמסך הבוהק וכך מקל מעט על העין .נוסף לזאת ,בשל
היותם של הציורים מופשטים וחסרי מוקד משיכה יחיד המבט,
שמתמודד עם עשרות דימויים במשטח הטמבלר האינסופי,
זוכה ברוגע .ציוריהם של פרדריק וארסלב ( ,)Vaerslevדן ריס
( )Reesוסם פולס ( )Fallsעונים כולם על הקטגוריה הזו – ציור
שכל כולו "רעש לבן" ,היעדר מידע בעידן של עודפות.
חזרתו של התחביר הסוריאליסטי ,לעומת זאת ,מבטא
מגמה הפוכה :הניגודים והאירוניה שבהם משתמשים
אמנים כמו בראד טרומל ,אניקה יי ( ,)Yiטימור סי קין ()Qin
וקטיה נוביסטקובה ( )Novistkovaמדגישים את העודפות
האינפורמטיבית שבמסגרתה נוצרו .ניגודים חסרי פשר
וסימנים אטומים יוצרים דימויים בעלי ערך אינפורמטיבי
שלילי .התגובה הנפוצה לדימויים הללו ,כתבו סנצ'ז וטרומל,
היא "WTF״ ,ביטוי מתיילד שמסמן רק פליאה שטחית; לא

רפלקסיה ,אלא רפלקס .אמנות ממים פועלת ביחס לרשת
החברתית שבתוכה היא נוצרת ושאותה היא מהדהדת – דימוי
ריק ואטום יהפוך למוטיב חוזר בשרשור של עבודות שנודדות
בחופשיות מהווירטואלי לממשי ובחזרה .ניכוס אמנותי הופך
כאן מכלי ביקורתי לבדיחה פרטית .אמנות פוסט-אינטרנט
מומשגת לרוב כמי שמבטאת זליגה של אסתטיקה וירטואלית
אל תוך החלל הפיזי :שימוש במאגרי תמונות מסחריים ,עיבוד
גס בפוטושופ ,ומחוות לתרבויות שוליים אזוטריות מקבלות
ביטוי אמנותי בחלל הגלריה.
ארטי פירקנט ( )Vierkantהפך את אופן תפוצת
הדימויים בכלכלה הווירטואלית למושא עבודתו בסדרת Image
 ,Objectsשבה כל תיעוד של העבודות בסדרה עובר מניפולציה
דיגיטלית ולאחר מכן מוזן חזרה אל חלל התצוגה הממשי
כחלק מהסדרה בפעם הבאה שהעבודה מוצגת .כך מתקבלת
עדות פיזית להיזון החוזר בין הווירטואלי לממשי ,בין התיעוד
והתפוצה לתצוגה ,באופן שמדגיש את חשיבותה של החוויה
האמצעית .במסה קצרה שליוותה את הסדרה הוא הגדיר את
"הדימוי-אובייקט בעידן הפוסט-נט" כריבוי נזיל נעדר מקור
יחיד – דימוי של דימוי ,תיעוד של תערוכה או תערוכה של
תיעוד של תערוכה .אלא ששוב ,כמו במקרים שלעיל ,תוכן,
היגד פוליטי או ביקורת מומרים במיפוי פשוט ,כמעט מובן
מאליו ,של היחסים בין הווירטואלי לממשי.
כפי שטרומל ,סנצ'ז ,ג'וסליט ורבים אחרים הבחינו ,העידן
הנוכחי מאופיין במהירות וכמות הולכות וגדלות של ייצור,
תפוצה ,חליפין וביקורת .תיעוד של תערוכות עולה לרשת
לעתים עוד לפני פתיחתן" ,חיי המדף" של יצירות אמנות
מתקצרים ושיח ביקורתי מומר בהון חברתי ,כפי שהוא בא
לידי ביטוי ברשתות חברתיות או בחשיפה ציבורית .מבקר
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האמנות הבריטי הנשכח לורנס אלוויי ( )Allowayהצביע על
תחילתם של תהליכים אלו כבר ב 1972-ברשימתו המכוננת
 .Network: The Art World Described as a Systemבמאמרו
ניסה אלווי בהשראת מדעי הקיברנטיקה ותיאוריית המערכות
לתאר את עולם האמנות כמערכת מורכבת של יחסי כוחות,
קהלים ,טכנולוגיות שעתוק ותפוצה ,אמנים ,אוצרים ,מבקרים,
מגזינים של אמנות ,אמצעי תקשורת המונים ,אירועים ,אספנים
ותיאוריות אסתטיות .במהלך שנות השישים ,כתב אלווי,
התפוקה האמנותית גדלה,
ועמה גם ההספק הביקורתי
והנכונות המוסדית להכיר
ולהציג אמנים עכשוויים
באופן כמעט מידי ,דבר שלא
היה כדוגמתו לפני מלחמת
העולם השנייה .אלווי היה
אחד המבקרים הראשונים
שהתייחסו בכתיבתם
להקשר הפוליטי והחברתי
שבו מתקיים עולם האמנות;
ב 1970-הוא סיקר בעבור
המגזין את מחאתם של עובדי
המומה על תנאי העסקתם
ואת עבודתם החשובה
של הArt Workers' -
Coalition׳ .בדומה לטרומל
Jeremy Meeks
Wheatgrass Plant
(Courtroom
Accessories),
2014

ארבעים שנה אחריו ,אלווי טען במאמרו שרשתות ,דוגמת
עולם האמנות ,הן מבוזרות ולפיכך מנוגדות למבנה היררכי,
לכוח ולהגמוניה .אלא שכפי שניתן לראות במאמרו של סנצ'ז,
גם מבנה מבוזר יכול להכיל גופים בעלי כוח ,אמצעי פיקוח
והתנייה.
אלכסנדר גאלווי ( )Gallowayבספרו המכונן
Protocol: How Control Exists after Decentralization
הדגים כיצד פרוטוקולים ,חוקים המגדירים את אופן בקשת
נתונים וקבלתם במערכות תקשורת ,מספקים מנגנונים
מורכבים ומעודנים ,אך גם כוללניים הרבה יותר ,לשליטה
ופיקוח בעידן הנוכחי .ביזור ,טען גאלווי ,אינו מספק ערובה
לדמוקרטיזציה או לקיומה של מערכת שוויונית יותר .להפך,
המעבר למערכת שליטה מבוזרת מבוסס על עלייתה של
פרדיגמה חדשה ומחוכמת יותר של שליטה .כיום התוצר
האמנותי מתאים את עצמו יותר ויותר לממשק הווירטואלי
במקום למוסדות האמנות המסורתיים ולהקשר המוזיאלי.
ביקורת מוסדות שמבקשת לפעול בעידן הנוכחי תידרש לבחון
אפוא את האופן שבו פועל כוח במערכת מבוזרת ,אך גם את
ההיגיון הכלכלי והפוליטי שאחראי וערב לביזור זה .השפעתן
של טכנולוגיות מסחריות על התחביר האמנותי ,שחיקת מעמדו
של השיח הביקורתי ,קצב הייצור האמנותי הגובר וצריכת
הדימויים הגדלה ,צריכים כולם להיבחן לאור הפרוטוקול
שמגדיר את התקשורת ,מנחה את אופן תעבורת המידע
ומקודד את יחסי הכוחות במסגרת עולם האמנות.
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בעוד הגלריות
הצפוניות הן בעלות
אופי די מובהק,
דווקא ברדיוס
יחסית קטן בדרום
״התנחלו״ להם
מודלים אמנותיים
שונים בתכלית
אחד מהשני
22

סיבוב גלריות
בנעלי בית

רעות ברנע

המוקד של סצנת האמנות זז בהדרגה מאזור בן יהודה-הירקון הצפוני כלפי
מטה; קודם לאזור לב העיר ובשנים האחרונות לדרום ממש .בעוד שהגלריות
הצפוניות הן בעלות אופי די מובהק ,דווקא ברדיוס יחסית קטן בדרום
"התנחלו" להם מודלים אמנותיים שונים בתכלית אחד מהשני.
ואני לא מדברת על המתחם הלוהט קריית המלאכה ,אלא דווקא על הציר שמקביל
לו ממערב – ציר הרצל/העלייה ,שמקובל להתייחס אליו כצלע המזרחית של
שכונת פלורנטין .במקרה או שלא ,אני גרה על הציר הזה כבר קרוב לשמונה שנים.
הגלריות והחללים באזור הם כאלה שאני חולפת על פניהם על בסיס יומיומי ,אבל
מודה – לא את כולם הכרתי לעומק .אז בשבת הקרירה האחרונה של החורף יצאתי
לסיור כדי לנסות להבין מה מניע את המודלים האלה.
הגלריה הוותיקה בציר היא "פלורנטין  "45שאוטוטו סוגרת שמונה שנים
בלב השכונה .את הגלריה פתחה גילת נדיבי שגרה אז באותו הבניין וחיפשה
24

מקום לארח תערוכה לחבריה מהמדרשה ,שבה למדה" .זו היתה
תערוכה בחלל אלטרנטיבי" היא נזכרת" ,נורא פחדתי מההגדרה
של גלריה ,גלריסטית ,אוצרת" .בשישי בצהריים נפתחה בגלריה
תערוכת יחיד של אייל ששון .כיאה לפתיחות ,הקהל היה רב,
ומבעד לצעירים שהתחרדנו בשמש החורפית אפשר היה גם
לאתר כמה אספנים בפוטנציה שזכו לליווי צמוד מנדיבי .בשבת
התנועה דלילה יותר" .הכול מגיע מתוך דברים שאני מרגישה
ועוברת באופן אישי ,וכך גם החיבור שלי לאמנים .אני מאמינה
באמנים שאני עובדת אתם ומתרגשת כל פעם מחדש מהדברים
שאני עושה .גם עם אספנים ספציפיים אני בקשר אישי ,אני לא
מתחברת לכל אספן באופן אוטומטי" .את ההצלחה וההישרדות
בשוק הלא פשוט הזה תולה נדיבי גם באותו קשר אישי וגם
בעובדה כי היא נוטה להציג אמנים בתחילת דרכם ולמכור
את עבודותיהם במחירים סבירים" .אולי אני שורדת כי אני
ותיקה" היא תוהה בקול רם" ,אבל איך מודדים הצלחה? אם
הייתי מרוויחה מזה מספיק כסף הייתי קונה בית ,אבל אני לא.
הייחודיות לדעתי היא שמדובר בגלריה שרואה בגובה העיניים".
גם ההשתתפות הקבועה של הגלריה ביריד "צבע טרי" חושפת
אותה לקהל גדול יותר של לקוחות פוטנציאליים" .לא תמיד קל
להביא את האספנים הרציניים ,אבל הם כן מסתובבים בין כל
הגלריות .אני לא רואה את עצמי כחנות שמנסה כל הזמן למכור.
אחד החלומות שלי ,למשל ,זה שמישהו יקנה תערוכה שלמה .זה
עוד לא קרה".
מפלורנטין לרחוב העלייה ,שם שוכנת גלריה-תיאטרון
"החנות" ,שחלל התצוגה שלה מסתכם בוויטרינה הפונה לרחוב.
בהמשך שוכנות גם גלריה  STAשנפתחה במקור כחלל להצגת
אמני רחוב ,ואם נמשיך ונתקדם לכיוון צפון-מזרח נמצא גם
את גלריה חזי כהן ,המוזיאון הפרטי של יגאל פרסלר ,הגלריה

השיתופית "בנימין" ו"הצימר" ,שמארח תערוכות לצד מופעי
מוזיקה ותרבות" .את המקום הקמנו ב 2010-כי חיפשנו בית
להצגה קטנה" אומר שחר מרום ,אחד מבעלי "החנות"" .עם הזמן
המקום התהווה לכדי תיאטרון ומרכז תרבות לבנות קטנות.
הקונספט של גלריה הגיע מהוויטרינה הגדולה שהחלטנו לנצל
כדי להציג דברים .מדובר בחלל מאוד מאתגר ואנחנו מחפשים
עבודות מקוריות .רוב העבודות שמוצגות נעשות במיוחד לחלל
הזה" .החנות אינה מסחרית ,אך מרום מספר שכבר קרה שאמנים
קיבלו פניות לאחר שהציגו בה .הקהל ,במקרה הזה ,הוא מכל
הבא ליד – כל מי שחולף לצד החלון נחשב במקרה הזה לצופה" .זו
גלריית חוצות שעובדת  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע",
אומר מרום" ,הרצון שלנו הוא לתפוס את תשומת הלב של האדם
שהולך ברחוב ,זה שלא בהכרח מבין באמנות".
הגלריה שהכי מזכירה את "החנות" ברדיוס השכונתי
היא "משונע" ,הצעירה שבחבורה ,שנפתחה לפני פחות משנה.
הגלריה ,שממוקמת בהרצל בואכה סלמה ,היא יצור כלאיים
שהקימו האמנים אורן פישר ואנטון אברמוב" .משונע" ,כשמה כן
היא ,משונה למדי .אבל זו גם היתה כוונת המשורר" .לא התיימרנו
להיות האוונגרד שישנה את המשחק" אומר פישר" ,אבל אני
כן חושב שעשינו שינוי קטן ,מזערי ,במפת עולם האמנות התל
אביבית לפחות ,כי כן היה צורך במקום שהוא 'אחר'" .כשפישר
אומר "אחר" ,הוא מתכוון לחלל תצוגה אחד קטן בחזית הרחוב
שבו מוצגות תערוכות מתחלפות ,וחלל אחורי שכולל חללי
סטודיו ומתחם נוסף להצגת אמנות ,מופעים ואירועים מסוגים
שונים ומשונים .האישי והציבורי מתערבבים אחד בשני בצורה
לא מאוד מסודרת ,מה שמבחינתם הוא חלק מהעניין" .אנשים
שמגיעים לראות תערוכות נכנסים לסטודיו ,ומי שמגיע להשתתף
באירועים גם רואה את התערוכות" .אחת לכמה חודשים מקיימת
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מוזיאון יגאל פרסלר,
צילום :יח"צ

משונע תערוכת מכירה" ,בזכותן אנחנו מצליחים להתקיים
ולהחזיק את הראש מעל המים .מעבר לזה ,אנחנו מוצאים בכל
פעם קונסטלציה אחרת איך להחזיר את ההוצאות – פעם אלה
דמי כניסה סמליים לאירועים ,פעם זה אמן שמציג אצלנו ומשלם
קצת" .הייחוד של משונע הוא שהגבולות בה באמת רחבים.
"אנחנו מקבלים הרבה הצעות ולצערי לא יכולים להיענות לכולן,
אבל יש העדפה לאמנים שמגיעים
אלינו עם פרויקטים מגובשים,
ואנחנו חושבים האם הם יכולים
להתאים לחלל .המטרה היא ליצור
דברים אינסטנט .בלי סיבוכים ,בלי
תיקי עבודות .יש רעיון ויאללה,
עושים .זה דורש מאתנו הרבה
עבודה אינטנסיבית ,אבל זה
מאפשר מפגש של יוצרים צעירים
מסוגים שונים".
גלריה "עינגא" הדרומית
יותר קיימת גם היא שמונה שנים,
מתוכן רק ארבע ברח' בר יוחאי,
ממש בפתח הכניסה למתחם
קריית המלאכה הכה-איני .מחוץ
לגלריה רוח חזקה ,ואני פוגשת
באמנית צעירה ומדוברת שעצרה
בדרכה לאותו המתחם .חלל
הגלריה גדול למדי .רובו מוקדש
כעת לתערוכת יחיד של אלי
סילברשטיין ,אמנית אמריקאית .בקצה החלל ממוקם המשרד
של הגלריה ,שאחד מקירותיו מוקדש ליצירות מתחלפות של אמן

משונע,
צילום :יח"צ
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צעיר .מלבד האמנית ושתי נשים מבוגרות שעוצרות במהלך טיול
עם הכלבים ,גם פה שקט" .הבעלים של הבניין המשתפץ ברח' בר
יוחאי פחד שאף אחד לא ירצה לשכור בו דירה ,ובא אלינו בהצעה
מפתה מאוד" מספרת רויטל גל ,בעלת הגלריה (בשותפות עם
נטע אשל)" .אנחנו משלמות שם את אותו המחיר ששילמנו
ברח' הרכבת ,על חלל שהוא פי שניים בגודל" .השקט היחסי,
מסבירה גל ,הוא די אופייני" .כל מי שהיה מגיע ברח' הרכבת
מגיע גם עכשיו ,אבל לצערי יש עדיין משהו מאיים בלהיכנס
לגלריה .דבר אחד שהשתנה מאוד בשנים האחרונות הוא כמות
סיורי הגלריות שגדלה מאוד ,עשרות אנשים מגיעים במסגרת
הסיורים האלה" .גם פה מדובר במודל מקובל של גלריה מסחרית
שבסיסה מכירות" .אנחנו לא בוחרות באמן כי אנחנו חושבות שזה
ימכור נהדר ,אלא כי אנחנו מאמינות באמנות שלו .בסוף אנחנו כן
מצליחות לשרוד איכשהו ,אבל זה באמת קשה".
מעינגא אני יורדת במורד רחוב הרצל לכיוון "קונטמפוררי
ביי גולקונדה" ,הגלריה של סוחר האמנות רוני פורר .בשנת 2009
החליט פורר ,מהדמויות הצבעוניות בסצנת האמנות המקומית,
לפתוח סניף של אמנות עכשווית ל"גולקונדה" ,הגלריה הראשונה
בבעלותו ששכנה לפני  15שנה בשדרות רוטשילד .דלת הבטון
הענקית של הגלריה ,הקירות הבלתי מסותתים וצינורות
האוורור שחוצים את התקרה הופכים את החלל הגדול לדמוי
גלריה בסוהו ,משהו בעל ניחוח ניו יורקי שלא בהכרח הולך יד
ביד עם שלל מוסכי האופנועים שביניהם היא חבויה .אבל ,זה
לא מה שהרתיע את פורר" .למי שהיתה אימא חורגת כמו שלי
וחמות כמו שהיתה לי ,מה זה כמה אופנועים? גם אם הייתי
מוכן להתאבד כלכלית ,בשדרות רוטשילד אין שטחים כאלה.
ובואי לא נדבר על זה מבחינה כלכלית ,כי אז נתחיל לבכות .שוק
האמנות בארץ כל כך עלוב שגלריה כזו לא יכולה להחזיק את

גלריה עינגא,
צילום :יח"צ
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עצמה .היא חייבת אימא עשירה כמו 'גולקונדה'" .בגלריה מוצגת
התערוכה "יהודים" של אביטל גבע ומיכה אולמן שמציגים
עבודות ביקורתיות על השלטון הנוכחי לצד עבודות של אביהם
הרוחני ,יצחק דנציגר .בקומה העליונה של הגלריה ,שמכונה
"המבחנה" מוצגות תערוכות מתחלפות של אמנים בתחילת
דרכם" .יש לנו מעט אמני
גלריה ,אבל רק כאלה מאוד
איכותיים .אני לא מוכן לקחת
על עצמי את ההתעסקות
עם אמנים "רגילים" .אני זקן
מדי .בקומת המבחנה יכולים
להציג גם אמנים צעירים.
הם מגישים לנו תיק עבודות
ומתוכם אני והצוות בוחרים".
גם קונטמפוררי ריקה יחסית
בשבת הקרירה הזו ,ומלבד
זוג אחד שמתבונן בהשתאות
בעבודה של גבע ,המקום ריק.
"בדיוק פספסת" ,אומרת לי
הילי ,שיושבת מאחורי דלפק
הכניסה המהודר ,ונשבעת לי
שכאשר היא הגיעה לפתוח
ב ,11:00-כבר חיכו אנשים
בחוץ" .במקרה אף אחד
לא מגיע לכאן" אומר פורר,
"בטעות כן .הרוב מגיעים כדי
לראות את התערוכות ,מפעם
לפעם יש גם כאלה שרוצים

לקנות .העבודות שמוצגות כעת הן מאוד לא מסחריות .את אלה
שיש להם כסף זה לא מעניין".
בהכללה אפשר לומר שמה שמניע את הגלריות האלה
הוא כנראה לא הכסף .כן ,זה חלק חשוב מהעניין ובלעדיו הן לא
היו מתקיימות .אבל בניגוד לגלריות הסופר-מסחריות שיושבות
כבר שנים בהמוניהן על ציר בן יהודה/הירקון (כמו "ג'וג'ו" או
"עדן") – צריך עוד משהו בשביל לשרוד כאן ,בדרום החם .קראו
לזה אמביציה ,קראו לזה אמונה ,קראו לזה כוח הישרדות – בסופו
של יום זה מתחיל ונגמר בנפשות הפועלות.

ספריית קונטמפוררי,
צילום :יח"צ
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חשיפת האג'נדה
של ההנהלה בפני
סטודנטים ועובדים
היתה אולי מעוררת
בתחילה התנגדות,
אך בטווח הארוך
שיתוף כזה היה
תורם לאווירה טובה
יותר במוסד
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אם-אף-איי
נו
אם-אף-איי

הדס קידר
גרסה מקוצרת
של מאמר זה
הופיעה במגזין
המקוון ״ערב רב״

ב 15-במאי  2015הכריזו בני מחזור שלם בבית הספר לאמנות ועיצוב רוסקי
שבאוניברסיטת דרום קליפורניה על הפסקת לימודיהם .הסטודנטים ,שבעה
במספר ,ניסחו מכתב שהתפרסם בכמה כתביעת מקצועיים לאמנות ,וביניהם
" "Hyperallergicו ,"Art & Education"-ועורר סערה.
השבעה הודיעו כי פרשו מהתוכנית לתואר שני באמנויות של בית הספר
והחליטו "לפרוש בחזרה אל הקהילה הרחבה שלנו" ,בתגובה ל"פגיעה מצד בית
הספר בכל אותם מרכיבים שבזכותם נרשמנו" .התוכנית לתואר שני שהציעה
האוניברסיטה קרצה למועמדים שחיפשו מוסד שיאפשר להם לרכוש ניסיון
מעשי בהוראה ולסיים את הלימודים ללא חובות כספיים .התוכנית הציעה
למועמדים מלגות ,מגוון אפשרויות מימון בשנה הראשונה ללימודים והתנסות
מעשית בהוראה בשכר בשנה השנייה .אלא שבפרוס שנת הלימודים גילו
התלמידים לתדהמתם שתוכנית המימון שהאוניברסיטה מפעילה למעשה אינה
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זו שהוצעה להם מלכתחילה ,וכי מספר המלגות ותנאי התשלום
השתנו לרעתם .ההתנסות המעשית בהוראה בשכר הפכה
לתחרות בין הסטודנטים על מספר מצומצם של משרות הוראה.
לטענת הסטודנטים ,לדיקנית בית הספר אין ניסיון
בתחום האמנות הפלסטית ,והיא מגלה יחס מזלזל כלפי סגל
ההוראה וחוסר הבנה בכל הקשור להיבט הפדגוגי ולמיצוב
התוכנית בקהילת האמנות המקומית – מצב עניינים שהביא
להתפטרותה של ראשת התוכנית ואחת מאנשי הסגל
המוערכים ,פרנסיס סטרק .בכתב העת המקוון "ארט ניוז"[]1
התפרסמה כתבה בנושא ,וממנה עלה כי פיטוריה של סטרק
קשורים לעובדה שבאחרונה הציגה מיצב וידאו המשקף את
מהלך העניינים הסבוך באוניברסיטה .המיצב עוסק בהיבלעות
של בית הספר לאמנות רוסקי ב"אקדמיה החדשה לאמנות,
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טכנולוגיה ועסקי החדשנות" ,שהוקמה לצד בית הספר לאמנות
בזכות מתנה בסך  70מיליון דולר שהעניק לאוניברסיטה מפיק
התקליטים והראפר ד"ר דרה.
כמה ניסיונות גישור בין הסטודנטים לדיקנית ומאוחר
יותר עם הנהלת האוניברסיטה עלו בתוהו .בפגישה עם הדיקנית
התחוור לסטודנטים שתוכנית הלימודים שונה מזו שהוצגה להם
בעת ההרשמה :בתוכנית החדשה הופחת מספר ביקורי הסטודיו
בצורה משמעותית (נתון מפתיע בהתחשב בעובדה שמדובר
בלימודי אמנות מעשית) .כשפנו אל הנהלת האוניברסיטה ,היא
הודתה שהשינויים והליקויים בתוכנית הלימודים ובהתנהלות
בית הספר הם בבחינת "טעויות מצערות" ,והציעה למי שמוצא
בהתנהלות זו בעיה "לפרוש מהתוכנית".

"עד למועד זה 10 ,במאי  2015ב ,17:00-לאחר ארבעה
חודשים ,אינספור מיילים ושבע פגישות שערכנו באמון מלא
עם ההנהלה ,אין לנו מושג מי יהיו אנשי הסגל בתוכנית לתואר
השני שאתם נעבוד בשנה הקרובה; אין אנו יודעים מה תהיה
תוכנית הלימודים ,אלא שהיא תהיה שונה מזו שהיתה כאשר
נרשמנו ללימודים ,ושהיא תיושם על ידי אנשי מנהלה שאינם
בקיאים בתחום לימודינו; ולבסוף ,אין לנו מושג אם נסיים את
הלימודים עם חוב גדול כפליים ממה שתכננו מלכתחילה".
הסטודנטים פנו אל ראשי האוניברסיטה והודיעו שלא
ימשיכו את לימודיהם אלא אם ימולאו התנאים שהוצגו
בפניהם כאשר היו מועמדים לתוכנית .אשר על כן ,הם הדגישו
במכתב שהתפרסם ,החלטתם אינה אמורה להפתיע את
הנהלת האוניברסיטה ,משום שהיה לה די זמן לתקן את
הליקויים בתוכנית הלימודים ואת הפגיעה בתנאיהם" .נראה
שהאוניברסיטה תיארה לעצמה שנסבול את אוסף השקרים,
המניפולציות והטיפול הלקוי לטובת התארים הנוצצים" ,כתבו.
במכתבם מציגים הסטודנטים שורה של נתונים הקושרים
בין הפגיעה בתנאי לימודיהם באוניברסיטת דרום קליפורניה
למצבו העגום של החינוך הגבוה בארה"ב בכלל .לעומת עליית
שכר הלימוד ב 92%-באוניברסיטה[ ]2הושלשו משכורותיהם
של שמונת הפקידים הבכירים בה משנת  2001ועד היום.
[ ]3הסטודנטים הסתמכו בנתוניהם על נתונים סטטיסטיים
שליקטו ברשת וכן על נתונים שמשרד החינוך האמריקאי
בעצמו פרסם בדבר "צמיחתן של משרות מנהלתיות במכללות
ובאוניברסיטאות ב 60%-בשנים  1993ו]4[."2009-
הסטודנטים מציינים שלעומת הצמיחה במספר המשרות
המנהלתיות והעלייה בשכרן ,משרות המרצים מן החוץ –
המאוישות לרוב בבוגרים טריים (בני מזל) של תוכניות התואר

השני באמנויות – משולמות לרוב בשכר המינימום ]5[,דבר
שמקשה עליהם מאוד להחזיר את עשרות אלפי הדולרים שלוו
כדי לשלם את שכר הלימוד שלהם.
החתומים על המכתב מוצאים כי הרעות החולות
באוניברסיטה שלהם פשו גם באוניברסיטאות רבות אחרות:
הנהלה מנופחת המתקשה ליצור קשר ישיר עם הסטודנטים;
דאגה מעטה לסטודנטים מצד ההנהלה; השתקת סגל המרצים
הקבועים והגדלת מספר המרצים מן החוץ ,שלהם משקל פחות
בכל הנוגע למשא ומתן עם ההנהלה ועוד .הם מודאגים לא רק
מאובדן הזמן ,הכסף והאמון במערכת ,אלא גם מעתיד החינוך
הגבוה האמריקאי ,שלדבריהם מתבסס על שיטת מיקוח של סוכני
מכירות :מפתים את הלקוח ,מציעים לו מוצר איכותי ,וכאשר הוא
נופל קורבן בידיהם ,מחליפים את המוצר המובטח במוצר ירוד.
את המכתב חותמים הסטודנטים במלים הבאות:
"שבעה סטודנטים הם נתח קטן ממערך שלם של התמסחרות
הלימודים הגבוהים ,שערוריית חוסר היציבות הכלכלית של
מרצים מן החוץ ובועת חוב הסטודנט השורה עלינו .ובכל זאת,
התוכנית לתואר שני באמנות שאליה נרשמנו באוגוסט 2014
הצליחה לעשות דבר אחד גדול :היא זרקה אותנו יחד – ולולא
היא ,דרכינו לא היו מצטלבות בהכרח .נקיים ביקורות בינינו
לבין עצמנו ונהיה מעורבים זה בעבודות של זה .נקיים סדרה
של קריאות משותפות ,שיחות ,תערוכות ואירועים באתרים
שונים לאורך השנה הקרובה ובעקבותיהם.
"החל מאפריל  2016נקיים במשך שבעה שבועות
תערוכות 'תזה' .הקולקטיב שלנו מתאים את עצמו לפעילות
בחללים המציעים גמישות ויכולות תמיכה ומאפשרים
ביקורתיות וצמיחה .אתרים אלו חשובים מתמיד במצב הנוכחי
של חוסר יציבות כלכלית הנוגע לעתידם של רבים – הרבה
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מעבר לגורלם של שבעה סטודנטים .אנו מזמינים את הציבור
הרחב ליצור קשר ולהציע הצעות ,להזמין אותנו ,להציע
אסטרטגיות אישיות וחלומות שאין עניינם לייצר מוסד 'טוב
יותר' ,אלא לייסד חללים חדשים שיאפשרו את פריחתה של
קולקטיביות אחרת ושמחה".
***
ניתן למצוא קווי דמיון אחדים בין המחאה שקמה
באוניברסיטת "רוסקי" לבין מחאה שהתעוררה בשנת הלימודים
 2013-14בבצלאל .משנכנסה הנהלת המוסד החדשה לכהונתה
התחוור לפרופ' אווה אילוז וסגניתה ,ד"ר טל בן צבי ,שהן

עומדות על סף גירעון משמעותי בתקציב האקדמיה אשר נגרר
לאורך השנים .די מוקדם במהלך הקדנציה שלהן נאלצו השתיים
לעסוק בתוכנית הבראה כלכלית לאקדמיה ולא בסוגיות
אקדמיות .תוכנית ההבראה כללה סגירת יחידת לימודים שלמה
(כ 50-מרצים) וקיצוץ משרות אחדות בסגל המנהלי.
התפטרותו של ראש התכנית לתואר שני באמנויות,
ד"ר רפאל זגורי-אורלי ,סימנה את הניצוץ הראשון בשורה של
קיצוצים במצבת ההוראה וההנהלה במוסד .התפטרותו אירעה
על רקע קיצוץ משרות מרצים בתכנית שעמד בראשו .בתחילת
שנת  ,2014באקט של סולידריות עם ראש התוכנית והמרצים,
סטודנטים מהתוכנית החליטו להשבית את הלימודים עד אשר
ההנהלה תראה לנכון להשיב את המשאבים שקוצצו מהתוכנית
שבה הם למדו .לאחר התפטרותו של ראש התוכנית שלהם
ובמהלך השביתה שלהם ,ההנהלה לא שיתפה את הסטודנטים
באג'נדה שלה ובתכניות לעתיד.
בשום שלב בהוצאת תוכנית ההבראה שלה לפועל,
הנהלת המוסד לא שיתפה באופן פורמלי את המשתייכים
למוסד (מרצים ,עובדי מנהלה וסטודנטים) בצעדים האקדמיים
והמנהליים המשתמעים ממנה .חוסר שיתוף בעובדות הוביל
לגל של שמועות ועורר ,הן אצל העובדים והן אצל הסטודנטים,
תחושות של אי ודאות וחוסר אמון במוסד.
על עצומה שניסחו סטודנטים מהתוכנית לתואר שני
באמנויות ובעקבות פיטוריו של ראש התוכנית חתמו כ500-
אנשי שדה" :אנו סטודנטים ,בוגרים ,מרצים ,אמנים ,אנשי רוח
ואנשי אקדמיה מכל התחומים רוצים להביע את מחאתנו,
כאבנו ומורת רוחנו מהשינויים והקיצוצים שחלים בתוכנית
התואר השני באומנויות בבצלאל שהובילו לעזיבתו של ד"ר
רפאל זגורי-אורלי את תפקידו כראש התוכנית".
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העצומה המשיכה בפירוט מסכת הפגיעות בתוכנית
הלימודים" :התוכנית ,המהווה פלטפורמה לגידולם ועיצובם של
דורות אמנים פעילים ומשפיעים בארץ ובעולם ,עוברת שחיקה
מתמשכת בעקבות קיצוצים מסיביים בתקציב ,אשר מורגשים
היטב על ידי הסטודנטים ויש להם השלכות של ממש הן בהווה
והן על עתיד התוכנית .הקיצוצים הביאו בין היתר לצמצום גדול
בשעות הוראה ובמשאבים ,להבאת תכנים חיצוניים ,ומונעת
כמעט לחלוטין את אפשרות שילובם של אמנים חדשים בסגל
התוכנית ,המבוססת ברובה על רב שיח וקשר מתמשך בין
סטודנטים למרצים שהם אמנים פעילים".
הסטודנטים השובתים הביעו את דאגתם על כך שלא
זו בלבד שתקציבים קוצצו מתוכנית לימודיהם ,אלא שחלק
מהתוכנית מתנהלת בחסות "מכון שפילמן לצילום"" :קיצוצים
אלו הביאו לשינויים בתוכנית הלימודים ולהידרדרות בלתי
נמנעת שמתבטאת בהבאת מקורות מימון חיצוניים להרצאות
אקדמיות כחלק מתוכנית הלימודים .החיבור בין ממון פרטי
ותוכן אקדמי במוסד ציבורי הוא בעייתי ומסוכן ,בלתי אפשרי
ובלתי מתקבל על הדעת".
על ההידרדרות באמון שהסטודנטים רכשו למוסד ניתן
היה ללמוד מהאופן שהם ניסחו את "הפרת ההסכם" בין
ההנהלה לבין שדה האמנות" :מחובתה של הנהלת בצלאל
להתעורר ולעמוד לצידה של האמנות ולא כנגדה ,ולהבטיח את
חירותה .תפקידה של ההנהלה לשמר ואף לחזק את התוכנית
ולא להפקירה לשיקולים כלכליים ,פוליטיים ותקשורתיים".
את העצומה חתמו בפנייה ישירה לפרופ' אילוז" :אנו
החתומים מטה קוראים לך לחשוב מחדש על סדר העדיפויות
והקצאת המשאבים בבצלאל ,ולהחזיר למחלקה ולתוכנית
את מעמדן הראוי .אנו מבקשים למצוא פתרונות הולמים כבר

בשנת הלימודים הנוכחית אשר יחזירו לתוכנית חשובה זו את
התמיכה והרוח אותה היא מבקשת .אנו קוראים לך כאשת רוח
וכנשיאת האקדמיה לעמוד לצדנו בשעת חירום זו ,בה עתיד
התוכנית נמצא בסכנה ממשית".
באקט של הזדהות עם סטודנטים מהתואר השני ודאגה
לעתידם שלהם ,ראו לנכון הסטודנטים הלומדים במחלקה
לאמנות לתואר הראשון בבצלאל להצטרף לשביתה של
הראשונים .משבר האמון בהנהלה שבחרה במודע לקצץ
מלימודי האמנות ולהשקיע בפרויקטים בעלי משקל חברתי
וכלכלי ,הובילה את הסטודנטים לקיים שורה של דיונים ושיחות
שעסקו במקומה של האמנות והתרבות בישראל" :ההחלטה
לקצץ בתכנית לתואר שני באמנויות משקפת הלך רוח עמוק
יותר ,ומייצגת תפיסת עולם שאיננו יכולים ואיננו מעוניינים
לפעול תחתיה ,והיא חלק ממחלה הפושה על מדעי הרוח
באקדמיה הישראלית על כל מחלקותיה ,אשר עוברות צמצום,
מחיקה ודריסה באופן אלים ופולשני".
ניתן להעריך שחשיפת האג'נדה הניהולית של המוסד
בפני עובדיו היתה אולי מעוררת בתחילה התנגדות ,אך בטווח
הארוך שיתוף כזה היה תורם לאווירת עבודה טובה יותר במוסד.
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[1] https://news.artnet.com/art-world/mfa-class-drops-out-usc-roskischool-299068
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Data, National Center for Education Statistics, accessed January 2, 2015.
[3] IRS 990 Forms FY 2001–2007, Part 2, Item 25, and Schedule III and
IRS 990 Forms FY 2008–2012, Part IX, Line 5.
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הדס קידר :ערב טוב ,אנו מתכנסים הערב כדי לדון בנושא הגיליון השלישי של
כתב העת "איגוד עניינים" .תודה לאנשי ה"צימר" שאפשרו לנו לקיים את
הדיון החשוב ביחסים שנרקמים בין אמנים ,מוסדות התרבות והאמנות
והרשויות המקומיות .הדיון אמור להיערך כשעה וחצי ובסיומו תתקיים
הופעה של "( "Karma Sheכרמל מיכאלי) .לאורך הערב נהנה מתקלוטו
של רועי מנחם מרקוביץ'.
כתב העת "איגוד עניינים" מבקש להתבונן על שדה האמנות
מעיניהם של האמנים על תנאי היצירה הייחודיים של ישראל .נתחיל את
הדיון הערב בפתיח שיעסוק בכתבי עת מקומיים לאמנות;
כתב העת "גזית" פעל בין השנים  1931ועד אמצע שנות השמונים.
קשה לומר שהוא השאיר חותם בשיח האמנות הישראלית .יונתן ,האם
תוכל לשפוך אור על כתב העת "גזית"?
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יונתן אמיר" :גזית" היה מפעל חיים
של גבריאל ורבקה טלפיר.
למרות ש"גזית" פעל במשך
 50–40שנה ועסק באמנות
ובספרות ,מעטים ,מלבד
גדעון עפרת ,מכירים אותו.
לא נתקלתי בציטוטים מתוכו,
לא נתקלתי במאמרים קנוניים
שהפכו להיות חלק מאיזשהו
דיון ,שהגיבו אליהם .כתב
העת פעל כמו ספינת חלל
כזאת .יום אחד ,כשאגשים
את חלומי לכתוב מחקר על
כתיבה על אמנות בישראל,
אז אני מניח שאצלול יותר
לעומק אל תוך כתב העת.

ירחון "גזית" לאמנות ולספרות,
()1931-82

הדס :אולי באמת הוא לא עשה פעולה משמעותית ,ומצד שני אולי
הסצנה לא היתה ערוכה לכתב עת מהסוג הזה .את "סטודיו"
שפעל משנת  1989עד  2008כולנו או רובנו מכירים .כתב העת
היה משמעותי מאוד עבור שדה האמנות הישראלי .הרבה
מאתנו למדנו מתוך "סטודיו" ,קראנו כתבות מתורגמות ,כתבות
מקוריות ,ביקורת אמנות ,פרסומות של גלריות וכרוניקה של
תערוכות ,דבר מה הנראה ממרחק הזמן ובתקופת הפייסבוק
די משונה .אין ספק שכתב העת "המדרשה" הוא משמעותי
מאוד בשדה עד היום .נזכיר כמה כתבי עת נוספים שקמו
ונעלמו ,לדוגמה "פרוגרמה" ,שהיה לו איזה רגע שיא וכנראה
לא שרד; "החדש והרע" שהיה משמעותי לתקופה ,אך לא ברור

לי לגביו אם הוא ממשיך או לא ומגזין "פיקניק" ,שהוא כתב עת
ללא מילים .המגזין המקוון "ערב רב" שנוסד ב 2010-ע"י יונתן
אמיר ורונן אידלמן ,הוא דוגמה לכתב עת/מגזין שהצליח לגשר
בין התקופה הפרה-אינטרנטית לתקופה האינטרנטית .בנוסף
ל"ערב רב" ,בשנים האחרונות אנו עדים למספר רב של בלוגים/
מגזינים אינטרנטיים שקמים ,לדוגמה "ארץ האמורי"" ,אלכסון",
"אנטייטלד" ו"מפתח".
גליה :העובדה שאנחנו לא יודעים מה קורה עם כתבי העת כיום היא
לא מפני שאנחנו פחות מעודכנים מבעבר ,אלא בגלל שבניגוד
ל"סטודיו" ,שעבד על מודל של מנויים והתחייב לסדירות
חודשית או דו-חודשית של גיליונות ,כיום יש כל מיני דברים
שצצים מדי פעם ,ואינם יוצרים אתנו ,קהל הקוראים ,רצף.
הדס :בנוסף למחסור ברציפות ,יש לשים לב אל מיעוט הפורמטים
או הפלטפורמות לביקורת אמנות מקומית .הצטמצמנו מאוד
מאוד .אנחנו מדברים על גליה שכותבת ב"הארץ" ,עוזי צור
שכותב חד-שבועי ב"הארץ"" ,ערב רב" מפרסמים אחת לכמה
זמן (אין רציפות) כתבות ביקורתיות ובנוגע ל"טיים אאוט" אני
לא בטוחה מה קורה .יונתן?
יונתן :מיטל רז שהחליפה אותי כותבת מעט ביקורות וריאיונות.
אני לא אדבר בשמה אבל יכול להיות שחלק מהסידור שלה
זה שאמרו לה" :תראייני אמנים ...אנחנו לא רוצים ביקורת
כל שבוע" .ונכון שהפלטפורמות שמחזיקות מבקרי אמנות
מתמעטות ,אבל אני מבקש להסתייג מההנחה שבמיעוט
הפלטפורמות נעוצה הבעיה; גם בתקופות שבהן היו הרבה
מבקרים ,בשנות השמונים למשל ,לא היה פה דיון מאוד פורה

וסוער .היתה קבוצה של אנשים שכתבו על תערוכות ,ועדיין
לא נוצר פולמוס או שיח ער בכתיבה על אמנות בישראל .לרוב
הפלטפורמות לא חשוב להחזיק מבקר .מבקר זה משרה שצריך
לגדול לתוכה .אם לא יהיה מי שיחזיק אותה ,אף מבקר לא
יצמח ,לא נולדים מבקרים.
הדס :ובכל זאת ,אנו שמים לב שצוות הכותבים על אמנות פלסטית
הולך ומתמעט ,נכון? גם ב"הארץ" ,גם ב"טיים אאוט" .פעם היו
לפחות שניים או שלושה כותבים...
יונתן :אגב ,ירידה זו מגיעה במקביל לצמיחה מאוד גדולה ב20–15-
שנים האחרונות של סצנת האמנות ,וככל שהיא גדלה –
הכתיבה הביקורתית מתמעטת.
הדס :אנו מדברים על מגמה הפוכה בין מספר הסטודנטים והאמנים
הפעילים למספר מבקרי האמנות בכתבי העת .לעומת זאת ,נדמה
ששדה הבלוגים פורח .הבלוגים השונים שנתקלתי בהם במשך
השנים עוסקים בחתך נושאים די רחב ונוגעים גם לפוליטיקה וגם
לחברה .דניאל ,היית רוצה להתייחס לפריחת הבלוגים?
דניאל לנדאו :קודם כל לגבי האפקט של השדה-הגדל :בשנת 2000
היה פיק בעולם האמנות ,רבים התעניינו ללמוד את התחום,
וצמחו מבקרים רבים" .סטודיו" היה בתקופת השיא .בעוד
כמות הנרשמים לבתי הספר המרכזיים במגמת ירידה ,בכל
זאת נפלטים לעולם כ 300-בוגרים כל שנה ומתעוררת השאלה
מה יהיה עוד חמש שנים ,איך מגמת גידול מספר הסטודנטים
תשפיע על הכתיבה על אמנות?
יונתן :אני חושב שאחת הבעיות זה שמעט כתבי העת שמצליחים
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להחזיק מעמד לא מסקרים באופן שוטף" .המדרשה" הוא
כתב עת מצוין בעיני וגם "החדש והרע" ,אבל הם יוצאים אחת
לשנה או אחת ל ...שוטף פלוס ,ולכן הם אינם מספקים לקהילת
האמנות במה לדיון מקצועי באופן שוטף" .ערב רב" לוקח על
עצמו להוות במה שוטפת לקהילת האמנים ,אבל המשאבים
שלו מאוד מוגבלים .בסופו של יום יש את "ערב רב" ו"הארץ",
ולכן הכתיבה הביקורתית השוטפת קמה ונופלת על קומץ
אנשים .הדיון נשאר ברמת הצ'קים המסכנים של  500שקל
שמקבלים בסוף החודש ...בצורה הזו לא ניתן להחזיק שיח פורה.
דניאל :הקונטקסט הוא בגדול החברה הנאו-ליברלית ,שכלל
העיתונות בה נמצאת באיזשהו סף קריסה.
גליה :השאלה אם אנחנו מדברים על כתיבה עיתונאית או על
בלוגים עצמאיים וכתבי עת .לגבי העיתונות דניאל צודק.
אבל לגבי כתבי העת ,וכאן הם גם תוצר של האקדמיות וגם
כחלק מיוזמות תרבות בינתחומיות נתמכות .חשוב להגיד
שכדי להצמיח מבקר שמסוגל לא "להגג" אחת לשנה ,אלא
להתכתב עם השדה באופן ערני ,צריך פרוצדורה שהיא מעבר
לזו התקציבית .סוג של סובלנות וסיבולת וגם ביקוש .מערכת
תגמולי-משנה של השדה לכותבי הביקורת .אני לא בטוחה
ששדה האמנות הישראלי ,וגם העולמי ,זקוק לתפקיד המבקר
במובניו המודרניים.
דניאל :תראו ,עמודי התווך הולכים ומתפוררים .קיימים יותר
בלוגרים ,זאת אומרת הכול הרבה יותר מבוזר.
גליה :זה לא "או-או" .או המבקר בנוסח ה"גרינברגי" וה"רפי לביא",
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כתב העת
"סטודיו" לאמנות,
()2008-1989

הדמות הסמכותנית המטילה אימה ומחלקת ממתקים ,או
ריבוי קולות .אני חושבת שמה שעומד לפתחנו זה מצב של
אין קולות .אני חושבת שתשתית המודל של היות חריג הוא
מודל לא אפשרי כיום .גם לא כאמן ,אגב ,וגם לא כאוצר .המצב
אינו אפשרי לכל השחקנים בשדה – לא רק בנוגע לפרסונת
המבקר .האדם הזה ,שנקרא לו לצורך הדיון "טיפוס" ,דעתן מדי
או אקסצנטרי ,אנחנו מכירים אותו מהמאה ה ,20-בין אם הוא
איש שוליים או מורד או ניהיליסט או יונה וולך ,סוג של פיגורה
שעניינה חריגה מן הסדר ,הוא משהו שפשוט כבר אין לו שום
תגמול ,גלוי או סמוי ,במציאות העכשווית .אדם כזה ,אם עדיין
צומחים טיפוסים כאלה פה ושם ,מפוטר די מהר גם ממקומות
עבודה שפעם התגאו בכך שהם מקלט לאנשים חושבים ,כגון
מערכות עיתונים ומוסדות אמנות .זה הטיפוס שאין סבלנות

לחזון שלו ,להתנהגות שלו ,הוא מסולק מאקדמיות .לא מציעים
לו להשתתף בתערוכות .יוצא לו שם של טראבל-מייקר ,הוא
נופל בין כסאות התקינות הפוליטית .אני אומרת את זה בצער,
בכאב גדול ,באימה ,כמובן .אני פוגשת אמנים צעירים ,ואני
רואה אוצרים ואיך הם מדברים וכותבים.
הדס :אני מבקשת להתמקד לרגע בנושא שכולנו מסכימים עליו,
והוא הביזור של מוקדי הכוח בשיח האמנות .ניתן לזהות
מעבר; מהמקרה של כתב העת "סטודיו" שהצליח להכיל את
הכול ,וניתן לכנותו לרגע ה"סופרמרקט" של כל המצרכים של
קהילת האמנים ,אל מצב של מעין "איי-אם-פי-אם" .אם אני
רוצה עכשיו לקרוא תיאוריה אני פונה למקום אחד ,אם אני
רוצה פוליטיקה אני הולכת למקום אחר ,וכדי לקרוא ביקורות
אמנות אני פונה למקום שלישי .ולגבי הפרסונות ,אני לא לגמרי
מסכימה עם גליה .ישנן כמה פרסונות ה"מסתכנות" בביטוי
אישי וביקורתי לגבי שיח האמנות והתרבות .אני חושבת על
אנשים כמו ד"ר עפרי אילני ,שכרגע הוא כבר כמה זמן שוהה
בברלין ,אבל כשהוא פה ,וכותב ב"ארץ האמורי" הוא מצליח
לעורר שיח מאוד ייחודי הנע על הרצף שבין אמנות ,ספרות,
היסטוריה ,פוליטיקה וג'נדר.
גליה :נכון ,אבל הוא לא באמנות.
ירון אתר :הכרתי את עפרי בסדנת כתיבה ,בתוכנית ללימודי המשך
של המדרשה .היה לו חשוב לעבוד עם אמנים על המאמרים,
שלא בהכרח היו בתוך הקטגוריה של כתיבה על אמנות או
שיח האמנות ,אבל אני חושב שזו כתיבה מורחבת ,וגם ב"ערב
רב" אפשר למצוא מאמרים וסוגיות שהם לא באופן ישיר על
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תערוכה או על אמן זה או אחר.
יונתן :זה נכון ,אבל אנחנו כן כל הזמן נתקעים במצב הזה שאנחנו
צריכים לשאול מהספרות איזה מבקר כדי שיגיד לנו משהו
ולקחת מהדיון הפוליטי איזושהי תובנה ,ואני באמת חושב
שלא נוצר שיח אמנותי של אנשי מקצוע שמכירים את השפה,
מבקרים אותה ,הולכים יחד אתה ,מתעמתים ,מפרגנים,
ווטאבר ,לא משנה .סוג השיח הזה ,שפועל בתוך שפה של שדה
כמעט שלא נוצר .ב"סטודיו" זה התקיים וגם עד גבול מסוים.
היה לו תפקיד חשוב מאוד החל משנות התשעים ,והוא נגמר.
שורת המומחים ,שחלקם עדיין פעילים ,פשוט לא כותבים.
הם עברו הצידה ,לתחומים אחרים ,ולא לכתיבה .אני זוכר
במפגש עם סטודנטים ,לפני כמה שנים ,ניסו לחלוב ממני מה
אני קורא בעברית על אמנות ,וחוץ מביקורות בעיתון "הארץ"
אמרתי שאני קורא את "ארץ האמורי" ,בו מופיעים דיונים
שמרתקים ומפרים אותי .בין אם זה ב"אמורי" ובין אם בבמות
אחרות ,אמרתי שזה כמעט אף פעם לא בתוך השדה .כתב העת
"המדרשה" למשל ,מאפשר דיון שהוא על גבול האקדמי ,בלי
להיות טרחני ,מעיק ,מייגע ומעצבן ,כמו שבדרך כלל כתיבה
בתחום הזה יכולה להיות .מלבדו ,מאוד קשה לפתח דיון קבוע.
ירון :בתור העורך של כתב העת החד-פעמי שהוצאתי יחד עם שנה
ד' בבצלאל [ ,2013-14ה"ק] ,עניין אותי למשוך את הסטודנטים,
הנחשפים בביקורת עבודות לשפת השיח ,לכיוונים החותרים
תחת השפה המקובלת וליצור עבודות טקסט במקום כתיבה
ביקורתית .ניסיתי להניא אותם גם מאפשרות של פרסום
"הצהרת אמן" (" .)"artist statementאחד הטקסטים המעניינים
שנכתבו היה של סטודנט בשם חליל בלבין ,שכתב על אופציה

של אמנות תיעודית הנעשית לאו דווקא באמצעות מצלמת
וידאו .הוא תיאר בטקסט שלו את הדרך שהוא עבר במהלך
קורס במסגרת שיעורים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה ,קורס
פתוח לכל המחלקות העוסק בקולנוע דוקומנטרי .ההשתתפות
בקורס שלחה אותו לעולם האמיתי.
לאה אביר :מהחוויה שלי ,יש היעדר קשר בתוך אקדמיות ,בחוגים
לתולדות האמנות ובלימודי תרבות בין הכותבים או בין
האנשים שמתחנכים להיות כותבים ,לבין הסצנה ,מה שאנחנו
קוראים "שדה האמנות" .המצב הזה לא השתנה בעשור
האחרון ,כי מלבד כתבי עת דרושים עוד מוסדות שמייצרים
ומלמדים כתיבה על אמנות ,ואני גם רוצה לומר שאני מרגישה
היעדר שיח לאו דווקא בתוך כתבי עת ,אלא בכלל בין מוסדות
מכל מיני סוגים .למרות שהמקום הזה יחסית קטן ,השיח
כמעט ולא מתקיים .זאת אומרת ,אף אחד לא באמת מדבר עם
מי שמקביל לו ,או זוכר משהו שמישהו אחר עשה ומגיב אליו.
יונתן :אחרי כל מה שאמרנו ,חשוב לי לומר שיש המון כתיבה על
אמנות בישראל בעברית .היא פשוט כתיבה שהפכה להיות
כתיבה אוצרותית ,יחצנית .לכל תערוכה יש היום מאמר ,לכל
מאמר יש הערות שוליים ,לכל תערוכה יש אוצר ,לכל אוצר יש
תואר שני באוצרות או לימודי תעודה .מה שבאמת חסר זה
כתיבה מחקרית אמיתית ,לא הערות שוליים לצורך מכירה .אני
חושב על טקסטים שעיצבו אותי ,לא רק כעיתונאי .טקסטים
שטלטלו אותי היו ביקורות חריפות או מסות נוקבות.
לאה :אבל גם כתיבה של "מה חשבו על תערוכה כזאת או אחרת" לא
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מספקת .אנו זקוקים לכתיבה שהיא בו-זמנית מחוץ לדברים
וגם מספיק בתוכם ,וזה באמת לא יכול לבוא מכתיבה של אוצר
על תערוכה של עצמו.
גליה :אני מסכימה עם לאה .אחת הבעיות היא ההידרדרות של הדבר
אליו אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים "טקסט ביקורתי".
האסוציאציה המיידית היא לעיתון יומי ,להתייחסות קונקרטית
ומיידית ,ולא לדמות חוקר התרבות או המסאי ,הרציני ,נוסח
שרה חינסקי...
הדס :אריאלה אזולאי ,אירית סגולי...
גליה :בדיוק .אלה כותבות שמסוגלות לעסוק בכתיבה מסאית,
מחקרית ,דעתנית ,ביקורתית על השדה בזמן ההווה אבל מתוך
פריזמה היסטורית.
הדס :הנושא הבא נוגע לאמנים רבים היום שיוצרים מחוץ לסטודיו
וניתן לכנותם "אמנים פרויקטלים" .תוכניות רזידנסי שפרחו
בעולם וגם בארץ בשנים האחרונות מאפשרות צורת עבודה
זו .ניתן להזכיר בישראל את "המשכן לאמנים בהרצליה",
"ארטפורט"" ,רד ליין" בבאר שבע ותוכנית שהקמתי ועתה
אני מנהלת בערד – "אמנות ,אדריכלות ערד" .הכוונה לתוכנית
בה אמנים שוהים תקופות קצרות למטרת יצירה ,שדורשת
ניסוח הצעה :פרויקט בכתיבה ביקורתית או כתיבה בכלל,
יצירת פרויקט אמנות עם הקהילה ועוד .ניתן להזכיר בהקשר
זה גם את ה"פאבלאב" במרכז הדיגיטלי בחולון שהוא סטודיו
מאובזר לעבודה טכנית .בנוסף לזה ,ישנם מקומות לעבודה
יחידנית ,לדוגמה מקום הנקרא "מיינדספייס" ברוטשילד –

ה"אב" של עבודה יחידנית בסביבת עבודה משותפת ,וכמובן
קיימים שלל בתי הקפה שהופכים גם הם למעין משרדים של
עבודה פרויקטלית .בוריס גרויס כתב בנושא הזה את החיבור:
" ."The Loneliness of the Projectתרגמתי קטע קצר מתוך
הטקסט:
בימינו אנו ,בין אם אנחנו עוסקים בתחום הכלכלי ,הפוליטי
או התרבותי ,מוטל עלינו לנסח הצעה לפרויקט באופן כזה
שיקבל תמיכה ממוסדות הציבור .אם הפרויקט הראשוני
נדחה ,אנו משנים אותו כדי לשפר את הסיכויים שלו להתקבל.
אם גם הפרויקט המתוקן נפסל – לא נותר לנו אלא להציע
פרויקט אחר לגמרי .באופן הזה ,כל אזרחי העולם עסוקים
בשיפור ,שינוי ,דיסקוס וביטול פרויקטים עד ללא סוף.
הצעות נכתבות ,תקציבים מחושבים בדקדקנות ,קולות
קוראים מתפרסמים ,מתמנות ועדות והחלטות מפורסמות.
חלקנו הגדול מבלים זמן רב בקריאתן של הצעות ,הערכות
ותקציבים .רוב הפרויקטים אינם יוצאים לפועל .כל שדרוש
הוא בוחן אחד או אחר ,אשר יחליט שהפרויקט אינו מבטיח,
קשה לתקצוב או שפשוט אינו מעניין מספיק וכל העבודה
שהושקעה בתוכנית הפרויקט תרד לטמיון.
בגלל הדרישה להציע פרויקט אמנים רבים עוטים על עצמם
אפיל מוסדי .דרישה שעולה מפלטפורמות זמניות של אמנים
השוהים לתקופות קצרות היא לעסוק בפרויקט עם הקהילה:
לאחרונה "רובע  "9ותוכנית הרזידנסי "ארטפורט" דורשים
מהמועמדים להציע פעילות קהילתית ,ללא קשר לפרקטיקה
האישית שלהם.
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יונתן :קהילתי זה הבוטיק של חברתי.
גליה :זו שפה של העירייה ושל אריסון.
הדס :מאשה ,אני פונה אלייך בנושא זה בקשר לגלריה "ברבור"
הממוקמת במרכז ירושלים בתוך שכונה .זוהי השנה העשירית
לפעילותכם ,אם אני לא טועה .וממש בימים אלו אני מבינה
שנסגרתם בגלל מחסור במבני ציבור בשכונה.
מאשה :אנחנו נסגרנו השנה .סגרו אותנו .אנחנו מקווים עכשיו ,עוד
שבועיים לחזור לפעילות .יש עוד כמה מדורי גיהינום לעבור
כדי שזה יקרה ,אבל אנחנו מתקדמים .לאורך כל הדרך שילמנו
מחיר על כך שלא שיתפנו פעולה עם ניסוח של פרויקטים
למיניהם .ירושלים זאת עיר שבה מתקיימים פרויקטים
באופן עונתי .מי שרוצה לשרוד ולהתקיים באופן שוטף ,כמו
"ברבור" ,מאוד קשה לגייס תקציב אם לא משתמשים בשפה
ה"מוסדית" .אנחנו לא אוהבים לכתוב הצעות .אין בינינו,
בקבוצה שלנו ,אף אחד שיודע ורוצה ומוכן לעשות את זה ,ולכן
המחיר הוא שהתקציב שלנו נמוך.
הדס :והתקציב שלכם ,מאיזה גורם?
מאשה :אנו מקבלים תקציב ממשרד התרבות לגלריות .צריך לענות על
כמה שאלות ואני עושה קופי-פייסט כבר תשע שנים של כמה
משפטים על "ברבור" שאני עומדת מאחוריהם ,והם לא השתנו,
דרך אגב .יש תקצוב מהעירייה וקרן ירושלים .אבל אנחנו פשוט,
באופן עקרוני ,מתקיימים על תקציב נמוך .זה דורש מאתנו
הרבה לוליינות .התקציב הנמוך הזה הוא הרבה יותר גדול ממה
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שהיה למשל לגלריה "דרום" [גלריה עצמאית שהוקמה על ידי
קבוצת בוגרי בצלאל ונסגרה לאחר שנתיים .ה"ק].
ירון :זהו ההבדל גם בין גלריות בתל אביב לגלריות בירושלים.
מאשה :כן ,התקציב הקטן הזה הוא עדיין הרבה יחסית ,אבל אנחנו
באופן מודע ועקרוני לא מגישים לפרויקטים .זה לגבי "ברבור".
גם כאמנית אני לא משתפת עם זה פעולה .זאת שאלה של
הישרדות ,ואנשים בוחרים כל מיני דרכים לשרוד.
הדס :חשוב להגיד ש"ברבור" זו גלריה שהוקמה על ידי קבוצת אמנים
בוגרי בצלאל .אבי סבח ,מאשה זוסמן ,ינאי סגל וניר הראל ודן
אורימיאן שהיו בהתחלה .היו כמה מקרים דומים בתל אביב
שקמו ולא הצליחו לשרוד .קיימות מספר גלריות שמנוהלות על
ידי אמנים ,כגון "אלפרד" ו"חנינא" ,הזוכות בתמיכה מוסדית
עירונית .הסוגיה שאנו מטפלים בה היא האפשרות של אמנים
לקדם את עצמם ולא להיות תלויים בגלריות מסחריות או
במוזיאונים .לנסח הצעה לפרויקט ,להגיש אותה לשתי הקרנות
התומכות באמנות" ,קרן רבינוביץ'" ו"מועצת הפיס לתרבות
ולאמנות" – דבר מה הדורש מהם להפנים שפה של פיצ'ינג,
להתנסח בצורה ברורה וחדה ולדעת איך למכור את הפרויקט.
דניאל :בכל הטרנד הזה של אמנות קהילתית ,אמנות חברתית ,יש
אספקט של הג'נטריפיקציה .זאת אומרת ,עלו על איזושהי
ביצת זהב שאמנים הם המגזר הכי חלש ,המגזר השלישי,
והמדינה לא לוקחת עלות ,וחסר לה מה שצריך באמת בשביל
לנהל פרויקטים .הם עלו על איזשהו מודל שיש לו "ואליו".
אמנים מביאים "ואליו" ,כמו בג'נטריפיקציה .קיים איזשהו
62

ניצול במובן הזה .בהקשר הזה אני רוצה להביא הצעה
לקשרים הרבה יותר אמיצים לאמנים בתוך החברה; קשרים
עם תעשייה ,כי הרי הנושא הוא עבודה עם המוסד ,עם
ממסד ,מוסד ,מוקדי כוח ,וכל הנושא של עבודה עם תעשייה
מייצר איזשהו רטט .זאת אומרתdo you serve? are you? ,
 servicingהאם אתה עלה תאנה? אני חושב שגם שם צריך
להיפטר מדעות קדומות .זאת אומרת ,אם אפשר היה לעשות
פרויקט אמנות ,אמן בתעשייה? היום האמן צריך להיות מין
יזם ,פיראט ,יודע את הפרוטוקול של עבודה עם מערכת ,מודע,
ביקורתי ויכול להגיע לכל מיני מוקדי כוח ולהיות יותר שווה בין
שווים .אז גם קהילה ,גם תעשייה ,שני הקצוות האלה ,מצריכים
מודעות ,ואני חושב שאפשר לפעול.
ירון :כתבתי היום משהו לקראת הפגישה הזאת שהטריד את ראשי
מאז שגליה כתבה לפני שבוע על "גבירול" שנפתח חלל
לתערוכות וסדנאות ,אבל הוא ייסגר ברגע שיתחילו לבנות שם
קומפלקס .הדבר שהכי הטריד אותי בכתבה היה התשובות
של המפיק והאוצר ,שאמר "אנחנו קבצנים ,מה שנותנים לנו
אנחנו ניקח ועם זה אנחנו ...אין לנו עוד ברירות" .גם בהקשר
של "ארטפורט" התחושה הכללית שיש איזשהו איבוד של
מצפן .שיש מצב כזה שאמנים לא שמים לב .כלומר ,הם עוצמים
עין ,וכאילו ,מה שנותנים להם ,הם באמת לוקחים .אותו מפיק
או אוצר גם מקבל במקרה הספציפי הזה שכר ,והאמנים ,מן
הסתם ,לא מקבלים .אז הוא נתן את התשובה הזו ,והשאלה
היא אם זה באמת בשם האמנים ,ומתי בעצם יהיה הרגע
שיגידו לא .זה אותו מצב של רפיסות אזרחית מול השלטונות.
גליה :אני מודה שבמפגש עם אנשי "גבירול" ,עם האמנים והאוצר –

הייתי קצת בהלם .אני ילידת ' 68והרגשתי בעוצמה את המרחק
ביני לבין האנשים שפגשתי שם.
הדס :ממה את בהלם?
גליה :מחוסר המודעות האזרחית ,או מהגישה הלגמרי צרכנית
לאזרחות .לא ציינתי את זה בכתבה ,אבל מדובר באנשים
נורא צעירים .חלק מהם הם בוגרי בצלאל טריים ,והם אומרים
"תודה" על כך שמציעים להם חללים .ברמה הפרטית הם
צודקים .הם מקבלים פתאום לא רק את הסטודיו ב 300-שקל,
אלא גם חברותא של אמנים ,וגב של העירייה ,ואוצר ,וגלריה,
וקשרים ,ומרחב שמייצר להם קונטקסט אמנותי ,ודוגמאות של
אמנים בכירים מהם כדוגמת גלעד רטמן ,אניסה אשקר – עולם
שלם שהם מקבלים אינסטנט .אלה צעירים שרוצים שיהיה להם
טוב ,והם רוצים להיות מאושרים ,והם די רצו שאני אסתום את
הפה ,אני והמרירות שלי .אני גדלתי על אי-הסתדרות במסגרות
ובוז מופרז לסמכות ,אלה הדברים שהערצתי כשהייתי צעירה,
לפעמים באורח מגוחך .המפגש גרם לי להרגיש כמו דודה
שמחפשת אמנות רדיקלית באופן מיושן .זה גרם לי לחשוב
על כך שאמנים צעירים כיום פועלים מתוך מודעות להצלחות
פנומנליות נוסח דמיין הירסט ,יש להם מודלים הרבה יותר
גדולים מהמודלים שלי היו כשלמדתי אמנות .הם עובדים
בעולם יותר גדול ופתוח .אין להם נקודת התחלה מובנית,
הם צריכים לבחור מתוך שפע עצום של אפשרויות ,וזה עיקר
המתח שלהם .אולי משום כך הם לא מפענחים את דרכם
מתוך התנגדות וסרבנות שאינן מציעות להם אופק .הם פשוט
כואבים וכועסים על כך שהם בפרובינציה ענייה שנאבקת על
אחוז אחד לתקציב התרבות ,עם עיריות גרועות ,עם מעט
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מדי אספנים ובעלי הון ,ומי מתוכם שיכול בורח מכאן .ובצדק
מבחינתו .הרי מי שאמון על השיח הביקורתי ,די נכשל להשיג
עבורם פלטפורמות ותנאים מספיק טובים לשגשוג.
אני רוצה להגיד משהו יותר כללי .צריך לחדד את
הדוגמאות שניתנו עד כה כדי לא לעשות עוול לחלק
מהמוסדות .קל לצבור נקודות כשזורקים "אריסון" ,והופ ,כולנו
הופכים למרקסיסטים על אוטומט .לדעתי זו פעילות ממש יפה
בסך הכול ,וגם בשעתו ,תחת שלטון מפא"י היה צריך לדעת
את השפה ואת חוקי המשחק ,ולהתאים באופן ספונטני את
האמנות למשטר קובעי הטעם וגם בתקופת שרה ברייטברג
ב"סטודיו" .צריך להיזהר מפני אמירות ילדותיות בנוסח למה
יש עמדות כוח בעולם?

הדבר שצריך להיות מחודד הוא הסוגיה האידאולוגית:
האם האמנים הם אזרחים משתפי פעולה שבעצם עושים
פעולה שחותרת תחת האינטרסים שלהם? האם בכל מקרה
של אמנים שמצטרפים ביחד ,הם באמת מייצרים שוליים
ואלטרנטיבה וסדר יום או שהם פשוט מסדרים לעצמם סבסוד
רגעי .הדברים כמובן כרוכים זה בזה באופן דיאלקטי (וחשוב
להוסיף שקו הגבול בשאלה האידאולוגית צריך להימדד לא רק
ביחס לנאו-ליברליזם אלא גם ביחס לכיבוש).
יונתן :אז אני רוצה להמשיך את גליה ולחזור אל גרויס ולומר שבעצם
התהליך שתיארה הדס הוא ככה מראשיתו בשדה הקולנוע
והטלוויזיה .קולנוע וטלוויזיה הם תחומים שנולדו כתעשייה.
אמנות ב 300–200-שנים האחרונות בידלה את עצמה כאנטי-
תעשייתית ,כרומנטית ,כמופרעת ,כבודדת .וכיוון שהתעשייה
תמיד שם ,בין אם באמצעות שלטון מפא"י סלאש שרה
ברייטברג סמל ,ובין אם באמצעות שלטון "ארטפורט" סלאש
"גבירול" סלאש "גלריה אלפרד" וואטאבר ,זה מוכחש .זאת
אומרת שהעניין הזה של התעשייה כל הזמן מוכחש ונוצר מין
תהליך כזה של עבודה שמתכחשת לאידאולוגיה של עצמה,
לא מודעת לעצמה .אולי עדיף לקבל את זה שבאמת אנחנו
בכל מקרה עובדים בתוך איזושהי תעשייה ,ובתוך התעשייה
הזאת אפשר להצליח ולא להצליח; אפשר לעשות סדרות זבלה,
ואפשר לעשות "הסמויה" ו"שוברים שורות" – שתי יצירות
מופת בתוך עולם מאוד נוקשה של כללים ,בראשו עומדים
מפיקים עם יד על הכפתור של הבנק .לפני הכול צריך להתייחס
לעניין "התעשייה" .ולא רק להתייחס אלא לדון בו.
גליה :האספן ,האספן ,עוד לא דיברנו על האספן.
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יונתן :עוד לא דיברנו על האספן ,והערב עוד צעיר .הכחשת
התעשייתיות של התחום מתוך יומרה רומנטית של האמן
הבודד המשוגע בסטודיו מול הבד .ההכחשה פוגעת בסופו
של דבר בו וחותרת תחת האמן ,האמנות והיכולת של האמנות
להיות רלוונטית ולפעול בצורה באמת מקורית במסגרת כללים
שהיא גם מגיבה להם וגם מותחת אותם.
לאה :נראה לי שקיימת אחריות נוספת .אני חושבת שלכל מוסד
שמתיימר לעשות משהו טוב בשביל אמנים כדאי לשאול גם
מה אמנים צריכים או רוצים ,ומי בכלל צריך את הדבר הזה
ולאיזה שימוש .הלוואי שיותר אמנים היו אומרים "לא" לדברים
חזית גלריה "ברבור",
ירושלים2012 ,
האלה .גם תעשייה יכולה להיות אחרת ,כי יכול להיות גם

 .HBOכאילו יכול להיות גם מקומות שכן יכולים לייצר תנאים
שיותר קשורים למציאות של יצירה.
גליה :הקרנות חייבות לתת פרסים למישהו .אני לא חושבת שאמנים
חייבים להיות חזית סרבנית ,אלא שהם יכולים להעמיד בפני
הגופים המממנים תנאים ,בדומה לכל משא ומתן .בשנים עברו
היה קל יחסית להתנגד להתערבות המדינה באמנות ,עם גיבוי
מצד גוף הידע התיאורטי האדיר על אודות מדינת הלאום
ונזקיה ,ובמצב בו כולם העמידו פנים שיש אוטונומיה אמנותית.
כיום קשה יותר להעמיד להון תנאים מתוך מצב של הפרטה.
אחזור לרגע למקרה של "גבירול" .אם האמנים היו אומרים:
"אנחנו מאוד שמחים על היוזמה ,אבל מצטערים ,בלי תקציב
שוטף מטעם העירייה ,היא בעצם משמשת כקבלנית של
חברת הנדל"ן שמסננת ומתווכת עבורה את האמנים ותו לא".
אם היו אומרים כך ,ומוסיפים ששנה זה לא די זמן אפילו כדי
להשיג שולחנות וכיסאות לסטודיו ,אז אגף האמנויות ,שצריך
להראות פעילות ולא רוצה להיכשל ,היה מותח קצת את הקבלן
ומסכם אתו שהפרויקט יימשך שנתיים .ואולי מגרד תקציב.
לא רק אמנים מפחדים ממשא ומתן ,אגב ,כולנו מפחדים ממנו,
במקומות העבודה ובשאר אגפי החיים – אם אציב תנאים,
יסרבו לי ופשוט אשמט ,יבחרו מישהו אחר במקומי ,השיטה
תדרוס אותי ותמשיך בשלה .כשקרן אריסון אומרת "חברתי",
לא צריך להגיד לה "לא" מלא בוז או "כן" כנוע ,מוטב לעזור
לה להרחיב את התפיסה של מהו "חברתי" .כשעירייה אומרת
"קהילתי" ,צריך להגיד פאק איט ,גם אני "קהילה" .וכרגע אפילו
קהילת מיעוט ,אולי הכי נידחת במדינת ישראל.
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מאשה :אני רוצה לתמוך במה שגליה אומרת .מתוך ההיסטוריה
הקצרה-ארוכה של "ברבור" העמדה מול מערכת ,וזה לא
עמדה בהכרח ,כמו שאת אומרת ,או מלחמה ,אלא פשוט מאוד
היה לנו ברור מהם העקרונות שלנו ,הצגנו את העקרונות
האלו והעקרונות התקבלו .אני רק חייבת דוגמה :בהתחלה,
ממש לפני תשע שנים ,לאחר עבודה במשך שנה בהתנדבות
ללא תקציב ,הציעו לנו תרומה ,ומיד ביקשו לעשות הצעה
תקציבית ,פירוט תקציבי ,להגיד מה יהיו התפקידים של מי,
ואנחנו ישבנו ואמרנו שזה לא מתאים לנו שמישהו יהיה מנהל
ומישהו יהיה אוצר ...ושהתנאי שלנו לקבל את התרומה זה
שאנחנו נשארים קבוצה לא היררכית ,והיו לנו עוד כמה תנאים.
והתנאים האלו התקבלו .הדוגמה השנייה מתקיימת עכשיו;
הסיפור שאנחנו חווים עכשיו ,שסגרו את הגלריה ומציעים לנו
כל מיני הצעות שחלקן מאוד אטרקטיביות – לשנות מקום
ולקבל כל מיני הטבות שבאות עם זה .אנחנו כל הזמן חוזרים
על העמדה המאוד עקרונית שברורה לנו קודם כל; זה לא
הגיוני לסגור מקום תרבות בגלל שיש צרכים אחרים .אולי,
אם היתה שאלה אם לפתוח גן ילדים או לפתוח גלריה ,אז גם
אנחנו היינו אומרים :גן ילדים ,אולי זה יותר חשוב .אבל העמדה
שלנו מאוד ברורה :כבקשה – זה לא לגיטימי .אנחנו לא הולכים
לראות מקומות חדשים ,לא שוקלים האם זה משתלם לנו או
לא משתלם לנו .אני חושבת שברגע שדברים ברורים ,ואנחנו
עומדים די חזק ,אז המערכת עובדת אתנו .זאת אומרת אין לה
ברירה ,אנחנו גם חשובים שם.
דניאל :אני רוצה להציע סט אחר של כלים לארגז הכלים של האמן.
אני מאוד מתחבר למה שגליה הזכירה שאת מדינת הלאום
אנחנו כאילו מבינים ,ובין אם זה פרויקט כמו של תנועה

ציבורית ,שלוקחת סמלים של טקסים ,של לאום או להקים
תנועה ,כמו שיעל ברתנא עושה .אמן כמחבר ,כמישהו שחודר
לתוך מנגנוני כוח בתעשייה ,זה דבר שאני משתף אתו פעולה.
וכשאמן שנמצא בתוך מעבדת מחקר מגיע למשרדים ,הוא
יודע שפה הוא יותר שווה ערך בתוך משאים ומתנים שגם
גליה הזכירה .ואני חושב על מיינד סט אחר; ללמוד לעבוד על
פרויקט ,לבנות תקציב ,להפיק אותו .כמו בתערוכה שאצרתי
ובה פעולת גיוס התקציב הפכה להיות עבודת אמנות .פגשנו
אספן ,הייטקיסט מונפק בנאסד"ק עם מפעל ביו-טכנולוגי של
קצירת שליות .תפיסה שהיא בסופו של דבר שהמטבע שאתו
אתה עובד הוא לא באמת אותו מגזר חלש ,והיכולת שלך לחדור
לתוך מנגנונים היא הרבה יותר משוכללת.
לאה :הרבה פעמים גם בארץ וגם בארצות הברית ,דווקא האמנים
שכאילו לא ידעו להתנסח ,והתנסחו באופן שהוא כאילו
חריג ,נתפסו כיותר אותנטיים ,וככאלה שאפשר יותר בקלות
להאמין להם.
מאשה :ביחס למה שדניאל אמר ,יש לי הסתייגות קטנה ,איך אנחנו
באמת חותרים תחת או בתוך מערכת :אני חושבת שצריך
לבחון ולהבדיל בין עבודות ביקורתיות שהן ביקורתיות
כנושא ,לבין מהלכים ביקורתיים שהביקורתיות היא עצם
העמדה המסוימת .יכול להיות שתערוכה בכלל לא מתעסקת
בפוליטיקה ,אבל עצם הפעולה ,עצם העמידה מול המערכת,
היא זו שחותרת תחת המערכת .הרבה מהאמנות הביקורתית
אני לא קונה כאמנות ביקורתית ,והרבה תערוכות שמועברות
תחת כותרת "ביקורתיות" משתפות פעולה עם אותו המנגנון
שהן יוצאות נגדו .אז צריך לבחון את המנגנון על פני הטקסט.
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יונתן :אני חושב שיש לנו אחריות ,אולי לפני כולם האחריות מונחת
על כתפיהם של גליה ושלי ,אבל אני חושב שלכולנו כקהילה
יש חובה לייצר היסטוריוגרפיה של הפעולות היוצאות כנגד
הממסד .אתן דוגמה :בקיץ יצא לי לקרוא ולהסתכל קצת
על אמנות שנות התשעים בישראל .מכיוון שהתחלתי ללמוד
בבצלאל בשנות האלפיים ,מי שנחשפנו אליהם הם בעיקר מי
שנחשבו "הכוכבים" – יהודית סספורטס ,סיגלית לנדאו ,אבנר
בן גל ,אוהד מרומי .כאשר התחלתי לבחון לעומק ובדקתי
בחומרים היסטוריים ,למשל בגיליונות ישנים של סטודיו וכיוצא
בזה ,ראיתי שאת המהלכים החתרניים מאוד לא תמיד זוכרים,
לדוגמה דני זקהיים וארנון בן דוד .הם נמצאים באיזושהי
תערוכה שסוקרת את האמנות הישראלית? בקטלוגים
שמציגים את ההיסטוריה של האמנות הישראלית? איפה הם
נמצאים? אני חושב שפה דווקא לנו יש מקום ואחריות לאתר
את המצבים האלה ,שמאשה דיברה עליהם ,וגם ליצור להם
היסטוריוגרפיה ,ליצור להם נראות.
גליה :אם אנחנו רוצים להיות פוליטיים ואנשים שמדברים ביניהם
בכנות ,אז אולי את כל הדיון היינו צריכים לנהל על האוצר ולא
על האמן .חוץ מאמנים ,גם האוצרים נתונים כיום בצבת .לא
אעמוד כרגע על ההבדל שהפך לניואנס בין האוצר המוסדי
והאוצר העצמאי .בעוד שלאמן ,בזכות האתוס של דמותו
ההיסטורית ,יש עדיין עמדה פריבילגית של חירות ביטוי,
הרי שהאוצר הוא עבד לפרנסה שלו ,הוא חייב שוועדה או
מועצה כלשהי תאשר את האפליקיישן שלו ,והוא מוגבל מאוד
ביכולת ההיגד שלו בתרבות .מתקיים מעין משחק כפול לאורך
שדרת התהליך – האוצר מגיש הצעה אנמית ו"קהילתית",
ומקווה שימצא עבורה אמנים מספיק פוליטיים וביקורתיים

אני מנסה להיות אופטימי ולחשוב על חוסר הכניעה
מול עיריית תל אביב או עיריית ירושלים ,מי שמנסה לכופף את
ידיהם של האמנים ,כי זה בעצם אותה גברת בשינוי אדרת ,אותם
אלה שמנסים לכופף את ידיכם ,בעצם האנשים במוזיאון חיפה
או במוזיאון פתח תקווה ,זה בעצם תמיד יהיו אותם אנשים.

כדי להטעין אותה בתוכן מחודד שלא נאמר מפורשות על ידו.
האמנים בעצם משמשים עלה תאנה מקצועי עבורו ,בזכות
העמדה הפריבילגית של חופש הביטוי האמנותי שעדיין יש
להם .הצופה ,בכל אופן ,כבר אינו יכול לזהות אם יש כאן
צנזורה ,צנזורה עצמית או פשוט תצוגת תכלית של מקסימום
היכולת האינטלקטואלית של האוצר .כל הצד המוסדי,
המנגנוני ,של תהליכי קבלת ההחלטות ,חסום בפניו.

מאשה :הדבר המדהים שאני מוצאת זה שהאנשים כולם מצוינים,
אלא זה מצב מסובך יותר – זה הבנליות של הרוע .איכשהו
זה המצב האבסורדי הזה שבמפגש כולם בעדנו – ברמה של
כל אחד ואחד .אין רעים בסיפור הזה .אבל הסיפור יוצא לא
טוב ,וזה שאלה בעיניי מאוד מעניינת ,לשאול באמת מה קורה
כאן .כשמסתכלים על פעולה כזאת או אחרת של אמן או אוצר
מחופש או מסורס או האנשים שכותבים על אמנות בעיתונים.
איך מבחינים בין הפעולה ובין הכותרת? הרבה פעמים כותבים
יותר על משהו ברמת הכותרת ולא נכנסים לעובי הקורה.

ירון :כל הדברים שנאמרו פה היו ממש שחורים .כלומר ,הספד של
הדור הצעיר ,האוצרים מחופשים...

הדס :לצערי ,הגענו לסיום הדיון .אני מבקשת להודות למשתתפים
ולקהל ,ונמשיך להנות מהתקלוט וההופעה של Karma She
(כרמל מיכאלי).
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