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 עמי שטייניץ 

 2012, לאמנות וחברה בית הספר מוסררה בהוצאת מר פורסם בכתב העת חממההמא

תית.  לפעילות אוצרּו  עיקרית  במהאחרים, כ  מאורגנים   גלריה ומקומות תצוגהה  אותי  השימשרבות  שנים  

ב  םתהליכיכיוון  לעבודתי    ההתפתחש  ככל ובשכונות   חברתיתה  אות ימצשמקורם  החריף    כך,  בעיירות 

גלריה  בדרכי הייצוג ת  ני שמתווה אסיס המוזיאובין עבודת האוצרות. הבוהגלריה    במתבין  הניגוד שחשתי  

המערבי ש הדפוס  ביטוי.  מסוימת של  דרך  הזה    ייצוג   ניסחמכתיב  פעילותו    תרבותיוההקשר  לוקים של 

תיכונית  בכשמדובר    חסר ב מזרח  ואמונותמתעמתות  בה  ש סביבה  תרבויות  ייצוג  השונות.    קהילות, 

באובייקט  ין ב  שיח אחרהניסוח של    אפשרות  את  םמצמצה הלבנה  ובקוביי  האמנותי  המוזיאוני הממוקד 

יוצרים כיום שפה   ,עבורםהבלעדי    המוקדהאמנות אינו    שחפץ,  ייצוגו  יצירה  דרכי.  תרבויותבין  ו  קהילות

 ת ללא קירות אני מכנה את התהליכים הללו.אוצרּו .ומקום אחרים

מוקד    המסורתי  השיח פריפריהובין  במציאות  חדשה  דיאלקטיתמשוואה  ב  התחלף  בין  של.    מתפתחת 

גלובלית ויותר  נחצים  תקשורת  של  יותר  ההפרדה  אינה  מתנשאות  חומותשל  ו  ותגבול  קווי  זו  חצייה   .

בין תרבויות אלאה  הכרתב  סתכמת מ וגלובלית,חדשה  הטרוגניתמהות    יוצרת   הבדלים    משנה ה  , מקומית 

אודות שלמות על  לסית של אריסטו  עמנואל לוינס, חלק על האתיקה הק.  מרחב הציבוריב  יות האנ את זה

הוא שומר על רוח אם  על פי סולם של ערכים. לטענתו, יש לצדק משמעות רק  אליה  ניתן לטפס  שאישית  

האחר. האדם  כלפי  האחריות  רעיון  את  ומחייה  לאינטרסים  שמעבר  קיום  לעומת  הא  של  החברתי  ישי 

 זם מסוג חדש. אקטיביו אמנות למלאכתו חברתי-לאני כעת םורגמת

 

וייצוג    בת סוג שלזו מעצ  מושגית  מלאכה לעיצוב המהות  ו  כמקום לביטוי אישי  הקהילב   יםבוחרהיצירה 

המושגית  .  תיאזרח   שייכות  של המתקיימת    יוצרת המלאכה  אלטרנטיבית  אמנות  שלשפת  לסכמה    מעבר 

ההדדיות  ם וחשפו את  למשברים גלובליים מסוכניים הובילו לאחרונה  . תהליכי שוק חופשיחפץ האמנות

היא החברתי שבתוכנו. גם אם היא אמר לב ויגוטצקי "  ",אמנות"  .הציבוריים  לחיים  החיוניים  והאחריות

פעילים חברתיים, אנשי חינוך,    תלמידים,  אמנים,  ".ידי אני יחיד אין זה אומר שמהותה יחידניתבמבוצעת  

ת לקיימות  טי מסוג חדש, שיח בעל משמעות אתישיח אסתשל    לכינונו  שותפים  הם  ואזרחים  שליחי ציבור

    של האני ושל האחר. והתרבותית הכלכלית, החברתית

 

ו ה  לאמנים.  חדשיםאינם    יםחברתי  ביטוי פעולה  מלחמת  דאדא,  אמני  לפני  הרוסי  והקונסטרוקטיביזם 

והאמ הפלוקסוס  הסיטואציוניסטים,  השנייה,  הע  יםהמושגי  יםנ העולם  המאה  של  השנייה  שרים במחצית 

בק  חזותית  שפה  סחוינ  בחימעורבת  שהילה,  ובסביבה  ל  מקומהנוך  בגלריות    הייצוג  כלכלתמחוץ 

המגמות  סווגלאפשר    .ובמוזיאונים בחקר    המודרניות  את  אחת שמקורותיה  גישה  נבדלות:  גישות  בשתי 

האמנות,   החף  התולדות  אוטונומי  יסוד  באמנות  שרואה  אחרת,  גישה  פוליטית.  מקורותיה  ממשמעות 



תהליכים חברתיים.  ת כמרכיב בלתי נפרד ממארג השליטה המלווה  בביקורת התרבות מצביעה על האמנו

המועצות   לברית  ,יורק  מנהלו הראשון של המוזיאון לאמנות מודרנית בניו  ,בר  דנסע אלפר  1927בשנת  

 מקורםותו זמן רעיונות שאחרים ניסו בא  יסיצקי ואמנים. רודצ'נקו, להאוונגרדכרות עם אמנות  ילסיור ה

ובפירוק   לעיניקט  בייהאובהפשטה  שנגלה  מה  המודרנית.  האמנות  פעילות  הי  ושחוללה  אמנים  תה  של 

. אמצעים  עיצובבו  דפוסב,  כרזהבצילום,  ב  שהשתמשה  של שכפולאסתטיקה  ו  וכותבים במועדוני פועלים

מגבולות יצאו  אתפרוההמוזיאון  ו  החפץ  אלה  והפיסול  מעמד    ו  החפץ   ערעור.  המסורתיהציור  מעמד 

אותם חווה בר לא תאמו את רעיון המוזיאון המיועד. לעומת מסר ההפצה ש  הממוסד צוג  האמנותי ואופן היי

, העדיף בר להמשיך בתוכנית המוזיאון לאמנות מודרנית  לה  נחשףשהחברתי הטמון בחשיבה האוונגרדית  

פי   המערביתהעל  באירופה  בשנת  .  דגם שהתפתח  קוביזם    1936כאשר  התערוכה,  את  בר  אלפרד  אצר 

ללא המופשט  של  הצורניים  הרעיונות  בה  הוצגו  המופשט,  שהתרחשה ההמשמעות    ואמנות  חברתית 

זו הדגישה כי האוונגרד   הביקורת שעלתהבאוונגרד הרוסי ו מהחפצים המצויים של מרסל דושאן. הבנה 

 . שת החברה הבורגנית ומוסדותיהירו והפצתה, האמנות לחלוטין את תנאי יצירת המודרני משנה 

חזרה  באמצעות  מעמד האובייקט ומעמד האמן    טופחו מחדששל המאה העשרים  ראשית שנות השמונים  מ

לציור   של  יתביקורת  קריאה  שסתרהלציור   החזרה  האמנות.  חברתיות  בנתמכה    מוסדות  מגמות  ידי 

וחדרי הישיבות של תאגידים. אלה    ות, שוק האמנותים: מוזיאונים, פקידות התרבשמרניות מכיוונים שונ 

יצירות  העבר של  למסורת  ותתחבר  ערכה  על  אמנות שתשמור  אוספים,  עבור  חדשים  "גאונים"  חיפשו 

מבקרים את עמדות ה שנותר מחוץ למגמות אלה, הם ביטויים הלעילא. מ  בוססת פאר המעטרות סביבה מ

אסתטי הטהור. מה שחסר הם ביטויים  אמנות למרכיב הים המבקשים לגמד את תפקיד ההכוח של מוזיאונ 

  . ומגדרית  אמנות פמיניסטית  .אחרותשמנסים לפרק את מרכיבי האמנויות היפות ולהחליפם בצורות ביטוי  

ובסביבה בקהילה  אמנים  של  ופעולות  מיעוטים  בני  שנים  אמנים  באותן   פעילות ב  בחרו  שנערכו 

לציו  אלטרנטיבית אוטונומיותכדי  פוליטית.  ביקורת    שללוור  עצמאית. תערוכות החזרה  של   לשמור על 

שכ  תשנתפפוליטיקה  ה,  האמנות לדחות על  דבר  התעלמות    תוך  האמנות  הייצוג ש  הפוליטיקמכדי    ל 

 .של אסתטיקה מבודלמחוז הלהאמנות  לדחיקת המביא שיקול הפוליטיהמו

העיקרית   כיום יהנ הבעיה  אקטיב  צבת  אמנותי  בפני  תרבותי  היאיזם  מרחב  עבור   ציבוריוכלכלי    ,יצירת 

ה  האוטונומי  ,. ללא יצירת תנאים אלה תיוותר האמנות במחוז החפץותהליכים של השפה החזותית  המלאכ

ל י  אמנות  אקטיביזםמאה.  בעלי    שמטפחים   והגאונות הטרוגחיוני  מהות  קהילתיתיצירת  אישית,   ,נית 

ב   התנסותמשמעו  אקטיביזם    וגלובלית.   ,סביבתית לפרשנ קודים  מעשית  ולות,  החיוניים  צדק ליצירה 

תרבותישתפי.  חברתי כקמפוס  הספר  בית  בסדנ ש  ,ת  רמת  הפותחה  אחד  היא   ,אליהו  לאמנות  של    ביטוי 

של  מושגית    מלאכה קירות.אוצרות  לאפשרות  נועדהשהתפי  ללא  האמנות   ה  מעמד  את  מחדש  להגדיר 

ובקהילה עיוני  פעולהמרחב    הממלכתית  נוךליצור במערכת החיו  בהוראה  עבור אמנים  ברתי  חו   יצירתי, 

 ואוצרים.  



ה  ערכים  ומופנמים  הוראה  שיטות  מפותחות  נבחרים,  תכנים  נלמדים  הספר  להתפתחות  בבית  חיוניים 

ת הספר משמש אכסניה להשכלה ומעצם תפקידו הלימודי משרת כנחלת מוביליות חברתית. ביאישית ול

ת בבניית  העוסקת  וזהותשפיתרבות  עצמיות  מושגים של  ובפיתוח  עולם  ואת  לימודים  תוכניות  קלימים  . 

  אזרחי אידיאל מבטאת  השכלההמעמד חברתי ויכולת כלכלית.   תרבות, , פדגוגיה,ניםכתכיתתיים משקפים 

שילוב יצירתית  כדי    תוך  החיים  רגמאב יחידים    של  הביטוי    .בקיומוהשתתפות  כלי  הם  האמנות  תחומי 

וההיסטוריים ש ר הבעה המציב אותה בהקשרה הפעיל בהוראה מקנה להשכלה כוש  נוכחותםל התרבות 

אנושית.   ואמנים,  כיצירה  אמניות  של  החברתי  החזותיתהתפקיד  היצירה  של  התרבותית  ,  והחיוניות 

סביבה  התרבות,  ההשכלה,  ה  את  תת בית הספר כקמפוס תרבותי. האמנות מחברשהשפיעו על ניסוח תפי

הצגה  ו,  סדנת אמןב   , יצירהד בבתי הספרתכני הלימו.  הקהילה  עבור  פר הוא מרכז חשובהקהילה. בית הסו

ספריתב בית  תרבות  –  גלריה  כגרעין  מ  קהילתי  פועלים  ביטוי  כהמעודד  ת  אזרחימתשתית    חלקקומי 

   בתקציב הציבורי.נוכחת ה

החזותית הביטוי  שפת  של  המפתחים  לערכים  העדות   יכותאאת    מעמיקה  הקהילתית  השייכות    , מעבר 

מתעד נבון  שגבולותיו נחצים בהתמדה נדרש למבט    מקומי גלובלי זה  רהאישית של הסיפור המקומי. סיפו

   ות הדינמית של החיים האנושיים. המורכבהמסוגל לבטא פנימה את 

 

 

 

 

 

 

 

 


