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 הכול (ושום דבר)

 עמי שטייניץ 

 

 2012ים כמודלים זמניים וביקורתיים, חלפ הוצאה לספרי אמנות, ספר, בילו בליך, מיצב המאמר פורסם ב 

 

ת. בחלוף זמן  יורק על מנת ללמוד אמנו , נסע בילו בליך לניויםכיפורה, לאחר מלחמת יום 1974בשנת 

  מוחשיהמעוגן בקשר  ,יותר בנה, תחום יצירה מוטקטורהכי ארללמוד  בחרו  לימודים אלהקצר התאכזב מ

שנים אותן ב  שימש אשר ,בברוקליןפראט מכון  ב יך למדבין הסביבה האנושית לבין היצירה האישית. בל

קולנוע. דווקא  אמנות, פילוסופיה ו ,ארכיטקטורהבין  שהשיקו מגוון דעות ורעיונותבעלי   רציםמאכסניה ל

שהביאה אותו לפעול   דרך ,של קו תפר וח דרך אמנותיתמרחב לניס  עבורו םהתקיי רכיטקטורהחוג לאב

 ציאותמו יתרעיונ  חשיבהעם נגיעות חומריות  יםמשלבהם ומוגדריי ביניים החוצים תחומים שטח ב

השתלב ללא ש  בחר  השלמתם לאחרו ,רכיטקטורההאמנות לטובת לימודי הא עזב את לימודי הוא. חברתית

הארכיטקטורה לבין   תשפבין   תהמחבר יתאיאידפעולה  דרך של חוניסב  אותו המירו ,המקצועי תחוםב

 . הוראהעם ו עיוניתתהליכים המזוהים עם אמנות ר 

 האנושי הקיום נגלים הקודים החברתיים שיוצרו בו נפגשיםלראות בארכיטקטורה שדה ש העדיףבליך 

 ם וההתנהגותתנאי הקיואודות  תמונות פים חוש פענוחםו םשקריאתקודים  ,הציבוריים סביבת החייםב

  י וסמוי מחשבות,גלו  באורח המשלבים ,טווחדיים וארוכי  יתהליכים מי  גלםמ . המרחב הציבוריהאישיים

 ,בעיקרה היא מלאכותית סביבת החיים האנושיים של יחידים ושל רבים.  םידיה מעשי רעיונותו רגשות

סביבה  ב  הנוצרים החומריות, הסמלים והתדמית. האדם לצורך פעולותיו המגוונות בידהיא נוצרת מפני ש

 תהליכים יוזמת  רעיונית אמנות .ייםוכלכל מעמדיים, פואטיים,  מוחשייםחלומיים,    ביטויים  שקפיםמ זו

, נחשלתה וא מבוססת ה , עממיתהממוסדת וה סביבה ה אל אורחות ותמחלחלו ותהמתרחש ועורכת פעולות

  .מזיקה אף יםים רבובמקר תורמת תמיד אינה, אינה תמימהשסביבה 
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 יצירה בספק 

  פתוחלא בנוי הב מרחב ,רכיטקטורההאהקונקרטיים של   התוצרימ מרחקב נערכת תהרעיוני הפעולה

  .ותחלופי התבוננות וחשיבה להתפתחות שלו  השתהותל ,תחומיםבין  מסעותלומשובה ל ,דמיוןולתהייה ל

.  המרחיקים התנסות וביקורת רבים  וגייםכרוך בפרטים תכנוניים, יזמיים וטכנול הארכיטקטוני בנההמ

  מודל, דימוי, מבנים, - טורהרכיטקאה תקטיק פרנוטל מרכיבים מ בעבודותיו של בליך ביטוי הרעיוניה

 , מדמייניםספק  טיליםמ  ,המשבשים ארעיים מיצביםכ אותם חומני - אורבניזם ,הכלאות חפצים,

 . אודות מארג הכוחות הטווה אותם שוחחיםומ

השאיפה לעוצמה  על ביקורת פנימית ומעלים  החזותיים התחומים שולימפועלים  נייםעיוהר היסודות

  מעמדל התפתחה התנגדות במאה העשרים  אמנות המודרניתת האוונגרד של התנועובהיצירה.   שמייצגת

 .כוחות השוק המייצרים אותם נגדפעולות  ונערכו ,תוצר האמנותי באמנות ובארכיטקטורהלו אמןה

  ומביעים ,אובייקטההמוצר ובמעמד  קפֵ סָ הַ  מאמצים את לפעול בליך בילו חרו בם בהש וךהתו  מחוזות

.  מובניםערכים נצח של חיי ה ואעוצמה ה בדבר תואשלי עלת וערערמ יות הנ ת וזמארעיו ה שלתחוש

תהליכים  ב הארכיטקטורה את תשלבשוק האמנות ומלפריזמה של  מתקיימת מחוץ  רעיונית זואלטרנטיבה 

את בליך אל  ההביא  ה זושתפי אמנות מושגית. כפעולות שלמזוהים הובמרחב הציבורי והפדגוגי   הנערכים

מחלקה ב אקדמיה לאמנות.במלהורות  במחלקה לארכיטקטורה של הטכניון  ללמד העדיף כאשר ףתווך נוס

  גוןכ ,של המאה העשרים קבוצה של אמנים שהתנסו באמנות מושגית 70-השתלבו בראשית שנות ה זו

חברה,  סביבה,  בין ברוייצרו רצף של פעולות שחש ,ואביטל גבעק דנציגר, יואב בראל, יחזקאל ירדני צחי

  1. רכיטקטורהאו אמנות

אנטי של פעולות  היסטוריבסיס מ תצא וי  שעורך בילו בליך במיצבים  נוסחתיגמת הפעולה המפרד

 מעמדה ממנימס מסויגת מה זופרדיגלאחריות.  לבין קריאה האמנות חפץת שלילבין  שנעו יות,אמנות

 

 . 1993, בוונציה הביאנלה, והתרבות החינוך משרד, אביטל גבע, חממה גדעון עפרת,  1
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האזרחי   במצב ינוית ושניתפ אודותם בביטויי ומחליפה אותם באשר היא תרבותכל בהם נגועה ש  חברתיה

  יםבמארג של חפצים החומק  יםבעבודותיו של בילו בליך משתלב התצלומים. ציבורימרחב החיים ה של

שקיומו    ,מוצרים וסימנים רווי םעול של מלאכותיות ואקראיותחושפים ומאורגנת   חברתית מתבנית

   2.חברתית מכוונתאו מעבר לבחירה פרטית   מתרחש

אביב, נופים שצולמו במהלך נסיעה, גלויות תיירים,   בתל  מרביתםעירוניים, קומות צלומים כוללים מתה

ולכן משקפים  ,האתרים המצולמים נמצאים בתהליך של השתנות מתמדתאו. יצלומים מהבית וסרטי ויד ת

יה. הצילום סורק ומפענח את הסביבה, מתעד חומרים,  ייה חדשה ותוספות בנ י נ יכים של הריסה, בתהל

קודים של סימון גבולות, מחיצות   ,כוחותיחסי צורות חיים,  מצידם מייצגיםה ,קנה מידהטורה וצבע, טקס

פיזור   צלומים יוצרים קצב פנימי משלהם ומבטאים צפיפות, רדידות,ת ותיחומי מרחב וטריטוריה. ה

ושר קהמציבים תווך  ,רכיטקטוניובדומה למודל הא ,והתכנסות. הם מבדילים בין המרחב האישי לציבורי

התבוננות  ל מצעיוצרים  ואת הזמן  ומשמרים  מקפיאים  תצלומיםעולם המחשבות. הבין ממד המציאות ל יןב

 . בספר) (ראה מאמר של בליך מה שנבנה ונמחק בכלחומרים ו ב צורות, ב

 

 יבהחפץ, סבצילום, 

נה אייה יהראש  נוכחותפיסת מציאות לתדפיס, לחפץ הנושא בחובו הצילום , הופך אורחשיפה ל בהבזק של

בין מה שנחשף למצלמה לבין מה   פערמקפיא התרחשות ומציב אותה כסימן ל ואמשמרת. ה ואקולטת 

 את המתבונן תפתומש ,הקיים בין הנראה למונצח מרחק. שונות זו מדגישה את הקלוטלהעין יכולה ש

יים  יות החאת זמנ כל תצלום ב משכפלו את בר החלוף מנציח תוך שהוא לעד תצלוםבעין המתקבע הרף ב

 'אחר'וסוג אחר אל העין.  ,מין, דובר אל המצלמהסוג אחד של טבע, טען וולטר בני 3ואת רגעיות ההווה.

תת  למרחב הנגלה כ במצלמה מוהעין, מפנה מקו ובאמצעות ההכרה האנושיתעל פי מפני שמרחב המיודע 

 

 . 55' עמ,  2005 רסלינג, כללית בבלשנות קורס, סוסיר דה פרדינן 2

 . 97' עמ, 1980 כתר, הצילום על  מחשבות, בארת לאןרו 3
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למתבונן  וצגתהמיות מוחש  המצלמה רושמתאוטומטי   בהבזק 4., כדבר שאין העין קולטתאופטי מודע

מציאות ה נתונהשבה  תשהבלתי נתפ  הזמניות לעומת אפשרית נצחיותכ, עתידו את שיסתורכמודל 

. וארעיות מלאכותיותה של ושתח תהיוצרנעלמות סוג של ב  ופפת את סביבת החייםאזו   . זמניותהאישית

סמויים של ה ם המניבסי המודעת יהיהראאת  כיום ףומוצרים מצי יםשל דימוי ץמופמשוכפל ו שפע

. נוכחות זו מתורגמת בעבודות של בילו בליך  חפצים משוכפליםמו  צלומיםתמ וקרניםהמ עד-נותזיכרו

 של קיום ושבירות. תזרימה המתמדהמביטה בהשתאות ב  ,ומשחקית התרחשות שואלת, אירוניתל

ה ולהעתקה  לקליט , החליף הצילום את כן הציור והקנה דרך טכנולוגית חדשה19-בראשית דרכו, במאה ה

פיתח ג'ורג' איסטמן את מצלמת הסרטים הראשונה של קודאק,  1888בשנת של תמונת המציאות. 

ידנית הראשונה  פותחה הלייקה, המצלמה ה 1924ובשנת  ,שאפשרה את התפתחות הצילום החובבני

ר  הצילום השתחר "מ. פעולת הצילום הפכה לבת השגה, אישית ונפוצה.מ 35שהשתמשה בסרט של 

והתחיל לבטא תכונות מגוונות וחופשיות יותר. המצלמה   ,ד המכשור שקיבע את מקומו לצד הציורמכוב

 ם בתנועהצילושל  . ביטויים אלהותחדש  מקריותב ו מהירותב  מתקריבוהנישאת לכדה תמונות מזוויות  

מנות, יצירות א בפרסומות,  ובספרים ב כתבי עת, ובבעיתונות  - צלומיםתהמונית של התפוצה בצד ה

  הבלתי מודע המצולם של חשיפתוהרחיבו את מילון האפשרויות החזותי ואת  - כרזות ובאלבומי משפחהב

המגדירה את במרחב הציבורי. מראשית המאה העשרים מתחוללת מהפכת תקשורת  פעילה כנוכחות

 רישום המציאות והאמנות. המקום החברתי של התרבות החזותית ואת השפעתה על 

אל  גם הצילום את נישאתהמצלמה ההביאה , תימשפחו איעיתונ כתיעוד ום צילהת תפתחוה במסגרת

 תובנות .בין אור, הרף עין ותנועההציבורי    במרחבאודות מהות חדשה הנוצרת ות תובנ והעצימה  הרחוב

 לביןשפת האמנות  יצר חיבור ביןצילום הרחוב   .תאימפרסיוניסטיה אמנותעל ה  , בין השאר,ויעשפה אלה

   5. וביקורת מעמדית עממיותכ יםחברתי יבטיםה

 

4 , First 1934, Little History of Photography-1931 ,2 Part ,l. 2, VoSelected WritingsWalter Benjamin, 
Harvard University Press, 2005, p. 510. 

5  .B.Tauris, 2007, p.15, IBresson-, Street Photography: From Atget to CartierClive Scott 
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שארל בודלר ראה בו ביטוי המוני וחומרני,   6עם יצירת האמנות.  לצילום יש היסטוריה מפותחת של שיח

ביצירתו את הבלתי  שלבהמ ,לעומת האמן לדעתו, יצונית.שייעודו העתקה חסרת אבחנה של המציאות הח

בודלר את היסוד המהפכני   שבהתנגדותו תפ 7דתית.התצלום על פרטנות עוב , נסמךהדמיוני עם קיים

עם החפצה אוטומטית  אמנותית  משלב יסודות מסורתיים של העתקה  מהיותו  ;הצילוםבחובו  נשאש

  ות,ומהיר ותזולשכפול והפצה  תויכול צילוםת בוקיימתמ ,מה שאין העין רואה את ומשעתקת המתיקה

יצירת   ההילה של קוטביות ביןהצילום  יצר כךבות בעק .ובלעדיות על היררכיות של איכות ותהמערער

של   ונפוצהשיווקית  פצההבין בין יצירת האמנות הבלעדית להחפץ המצוי,  הסתמיות שללבין  האמנות

 משוכפל נות לטובת תדפיס האמ של מהזהות המסורתיתהמציאות  מקלף את הדמיית הצילום 8דימויים. 

לסוגיו ועל הצילום  9אוטומטי. ץ מצוי ורישום בה, חפבין פרספקטי  מפגשל סגולי חדש ערך המעניק

  - וההפצה , השכפול, הסימולמיהפרסוו י האמנותהצילום , תיהמשפחוהתיעוד הרחוב צילום  - מאפייניו

 אתוסה של ביקורתיתלקריאה ו ליזציה המושגית של חפץ האמנותיארמט-הפכו אותו לשותף פעיל לדה 

  10הממוסד של תפיסות תרבות. 

 

, הגיעה השפה החזותית אל צומת  1975-1965 בשנים ,יורק בליך בניו בה שההשקופה לתקדם בעשור ש

ו ומקי על ערערשה המושגית השלימה תהליך אנטי ממסדי שהתפי , שבודרכים אמנותית ופוליטית מיוחדת

מעמדו כחפץ תרבות. בשנים אלה פרץ מרד הסטודנטים בפריז, נערכו  היתל ב אובייקט האמנות ו של

שחורים,   -למיעוטים  זכויות שוויוןמתן מאבק לבארצות הברית התחולל והמלחמה בווייטנאם  ות נגדהפגנ 

 

 . 99-88' עמ, 1998 עובד עם, התקופה  כראי הצילום,  סונטג סוזן 6

7 ., Penguin 1972, p.407Selected Writings on Art and Literaturerles Baudelaire, Cha 

8 ., Schoken 1969, p.221IlluminationWalter Benjamin,  

9 , MIT Press 1989, Garde and other modernist Myths-of the Avant The OriginalityRosalind E. Krauss, 

pp. 101-115.   

   .56, עמ' 2007, רסלינג תיאוריה של האוונגרדרגר, פיטר בי 10
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  הפוליטיפך המההחל להסתמן , במאבקם החברתי  הפנתרים השחורים פתחונשים וקבוצות מגדר. בישראל 

לות הגדוברחובות הערים   קיבלו ביטוי והפוליטיים  חברתייםה מאבקיםהכיבוש. התנגדות לה וגברה

, הקיים שלטוןהנגד  מחוהמודרניות ו אתהחיובית   התפישה שקראו תגר עלהמונים מחאות בפגנות ובה

 . ותרכיהירהות שתפיהו שןהמגדלי 

 שהיופיתחה רעיונות , שהוקנה לאובייקט האמנות קשה להתרחק מהמעמד הבורגנייב  האמנות המושגית

יתרה ואמנות שתוכל לשקף אותו.  ירה אחריצולם  לדמיין עוניסתה  ופשיים ממערכות ממוסדות של ייצוגח

נות את אמ גםשליוו  ות של אמנות טהורהשתפי ממחומריות ועוד   להתנתקקשו יבמושגיים  האמנים מכך, ה

שסימניהם ערוכים מחומרים   ,מטריאליים-צור רעיונות ופעולות דהילהאדמה והאמנות המינימליסטית כדי 

אות של אקטיביזם  יאיד לות ולחומריהתנסות רעיונית רפה גית צים. האמנות המושמתכליקלים, פשוטים ו 

  11שינוי חברתי.  שלו

 שלילה מחויבת

ית של אמני הדאדא במהלך מלחמת העולם הראשונה נענתה פשיטת הרגל החברתשל כבר בפעילויות 

ביקש לסרב לכל הערכים ש ,הדאדאהביטויים החריפים של חפץ האמנות.  ו שלאירופה בניתוץ מעמד

ת התרבות  שניפוץ מוחלט של תפיבשפת האמנות ו ה שלהתמקדו בשבירת ,ם של החברהורגניי הב

הייתה ששלילה  ,תושחומר נבעה מהשלילה הכוללת שבבסיס תפיהמשל הדאדא התפרקותו  המסורתית.

בביטוי אפסות  תפקידמילא הדאדא  ,אך גם מקור כישלונו. מצד אחד הזרם הזה של תו הגדולה משימ

 תהגשמבמאשר יותר חורבן האמנות באותה שלילה התמקדה  אחר,מצד  ;תהתרבו העל של-מבני

על כל התנועות שקמו  במעשיוהשפיע   זרם זה. של הדאדא מדרשהמבית  שעלו אוטופייםהרעיונות ה

 12כמו גם על ההבנה שהתנגדות חייבת להוביל לעמדה חיובית ועקבית.  ,בהמשךבאמנות המערב 

 

11 , University Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972Lucy R. Lippard, 

of California Press 1997, p. VII.   

 

12  .MIT Press 2002, p.260 , Guy Debord and the Situationist International,.)d(eTom McDonough  



 7 

ביטויים   כל עוד .דומה אודות שטח ההפקר שבין הרעיוני לאמנותי ה בעיהבפני האמנות המושגית ניצב

ם כאמנות שאינה אמנות אינו בר עָ פָ מֹו , אסתטיהשיפוט ה מכלולבמסגרת   םעצמ את יםמציב רעיוניים

הן  ,האסתטינערכות בהקשר    הן אין ; כל עודמושגיות המתנגדות לאמנות  פעולות לגבי הדיןהוא . מימוש

  13. אישיות ותגחמשל  פעמושה ל מסתכנות בגלי

   - את הקבוצה הסיטואציוניסטית של המאה העשרים 50-בשנות ה שהוביל ,)Guy Debord( גי דבור

 נות המודרנית ואתם המסמנים את קץ האמסוריאליזם כשני זרמי הדאדא ותנועות ה את זיהה - מצבייםה

ת מבלי לממשה,  חסל את האמנוביקש ל" סבר דבור,  ,""הדאדאיזם שינוי.ל  ממסד שנוצר בין הפקרשטח ה

 הביקורתית שפיתחו לאחר מכן  לממש את האמנות מבלי לחסלה. העמדהוהסוריאליזם ביקש 

ים בלתי נפרדים של אותה חריגה  , הראתה שהחיסול והמימוש של האמנות הם היבט םהסיטואציוניסטי

יתות של ביטוייה  בום המ ותיהר הצריכה הראוותנית, המשמרת את התרבות הישנה (לרבות חז מאמנות.

השוללניים) הופכת באופן גלוי, במגזר התרבותי שלה, למה שהינה, באופן מובלע, בכוליותה: התקשורת 

אפשר להבין כהיסטוריה של גילוי   התרבות צחונות שליכל היסטוריית הנ את ..] .[ תקשורתי של הבלתי

ל החיפוש אחר האחדות קומו שטבעה הבלתי מספק, מצעד לעבר ההרס העצמי שלה. התרבות היא מ

התרבות, בהיותה ספירה נפרדת, מחויבת לשלול את  -האבודה. בתוך החיפוש הזה אחר האחדות 

להכרה שטחית   ]...[ וי לזכות"ההרס הקיצוני של השפה עשבו שבמצב מתרחש ה ,מצעד זה 14עצמה."

  15"]...[ מנותיתסביבה ניאו א] ...[ שהמבקשת להרכיב מחד -של החברה ] ...[ כערך חיובי

ובמהלך שנות  70-ההתפתחויות שהתרחשו בסוף שנות מ הסתברה זו סביבה ניאו אמנותית של המשמעות

  חרב בו ש. בעשור מאמנות רעיונות החריגה של חברתיתאת המשמעות ה דחקוו של המאה העשרים 80-ה

האמן   שלקט והאוביי ם שלמעמדטופח מחדש  ,רכיטקטורהאמקצוע המ  חורגיםה תפרה קוויבבליך 

 

 

13 298.    –298  ., MIT Press 1996, ppKant after DuchampThierry De Duve,  

 . 192  – 191,  180, עמ'  2001, בבל חברת הראווה גי דבור,  14

 . 192שם, עמ'  15
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נתמכה על   . החזרה לציוראודות מיסוד האמנותמושגית הביקורת ה סתרהשאותו  חזרה לציור באמצעות 

ת שתשמור על ערכה  נואמו חדשים גאונים לעצמם שחיפשו ,אמנותהתאגידים ושוק ידי מוזיאונים, 

  16של יצירות פאר המעטרות סביבה מעוצבת.  האספנותותתחבר למסורת 

 תודעת. וכוחות שוק חדשים אמנותית ניאוהחפצה לטובת רעיונית ה אמנותהנדחקה  ודרניעידן הפוסט מ ב

 התפניתו ,הצידה נדחקה ,לילת עצמהמש אחריות חברתית הבאה בעלת וכ מתפרקת ממעמדהכתרבות ה

  מעמדהם  ידעו תרבותבה שלטובת מציאות  הנמוג  17',אמן אנטי'מאמן ל, ונגרד המודרניה באושנוצר

עידן החזרה  ב סוגהנ  ,מסחורמ ותחומיות מ מתרחקתה רעיוניתה אמנותה 18. ריכהצמו  וגמיתמ הנרכש

 תקשורת.  ו שיווק, תדמית שלמציאות מואצת   נימפלאובייקט 

 

מיצירת חפצים הנתונים לעיקרון של נצח   ימנע, להתמחורוההאספנות נדבך לנתק מגע מ בילו בליך בחר

בנקודות  מציאותב  יםהנוגע םנוצרים תהליכי אלהם ליימשו  תחום מוגדרים.לומקצוע מעבר ל אל ולנוע

  בצורותצריך לעיין אלה  בחירות להבין מנת על. הומול ה, למענ הנגד מרכזה,באגפיה, ב השקה שונות:

  אורחות דינמי להיווצרותכמרחב  תּוהאורבניהתפתחות  עם ו המודרני ליןצמיחת המטרופו יחד עם התהווש

התרקמות  לסמנים של פכומרכזי הערים ה  .יצירהו ביטויי מחאהל יים,ומדי  הפצתל, ומוקדי תרבות חיים

הארכיטקטורה  החריג את . האורבניזם צירופים בלתי צפוייםשל  מתעצםמקור לשלל  ,והתפרקות

מותגי  יחד מצרף ה ציבורי מרחבפעיל של סמיוטי  כורלאותה  הפךוערים  ןיישל בנ מהתפקיד התכנוני 

  מכנים אותו דלז וגואטריש ,של תחבירסוג זה    אבקים חברתיים.מת וו אמנ ו תקשורת ביטויי ,עוצמה

  זה ריזומטי תצריף. אורגנות ומוכרותמ תבוניות  תבניותמ השונ  שפריסתם קישורים עורך ,'אסמבלאז''

  ותהדומ ,היררכיה תונטולו חסרות שליטה רחשויותמהת בעונו ניסוחים מתוכננים מהמופע של חורג

 

Annette Michelson (ed.), October: The First Decade, 1976-1986, MIT Press 1987, (Crimp). 16 

 pp. 236-250.   

תמונת העתיד של אמנים אשר מעבר להתנגדות למוזיאונים ולחפצי שיווק, חייבים   את , תפנית זו משקפתאוולדברי אלן קפר 17
 ראו: . ללמוד לחמוק מתחום מקצועם

Allan Kaprow, Education of the Un-Aritist, Art News, v. 69, February 1971, pp. 28-31. 

 . 193לעיל, עמ'  14 דבור, הערה 18
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 על סמךמתגלים באסמבלאז'  זמן, מקום וכוח ם שלביטויי. יםיפולוגמור תהשתנו מהלכיל ןמהלכיהב

 התפשטותה  ידפוס .במרחב הציבורי וקבוצות יחידים  שיזמום או מכוח מהלכי אקראיצירופים הנוצרים ב

 תוואיאת  יםמשרטט םה אך ,םאו מבנה מסוי  כיוון ינטולהם  ןך הזמן של התרחשותומש צורותה של

 19. דתמתמ השתנותב  מצויהה דינמית מפה  ריוצה ,ןהמסמ יו שלעקבות

באורח המערער על מעמדן של אמיתות   מתקיים ותתרבותי-ותימורפהביוהתרכבות ההתפרקות והמרקם 

  אנושיים.הצמה ועה ותכנון ה מעבר ליכולותחורג אל נחרצות ו

 

 חירות הבאה באחריות 

  תמאתגר ,התבונה הטהורה ירחבמב  יםנוסף, אחר, המתקי של מרכיב מוקיווהחברתית ל נפשית ה המודעות

על מאשר יותר קיומו  נסמך על ה ,קרטזיאניה עצמיהעומת ל. וחברתי אודות ריסון אישי מחשבה חלופית

לאופק   שיוצרת צימאוןלשלמות  מתעלההפרט   לפיו ברוחו של ניטשה,חיים היצר מול ו  דברים אחרים,

אדם של הוויה   ',משיב משמע אני קיים אני' במשמעות של  םקיו הוויית מציעה אחרות זו ,רחוק יותר

עמנואל לוינס מגדיר את הסובייקטיביות כאחריות. הסובייקט אינו אני  דיאלוגי השובר כל מבנה מונולוגי.

הוא 'אימהות' אתית  , אלאמן וחלל או משתתף באגו טרנסצנדנטליהבונה עולם באמצעות קטגוריות ז

מה קבלת האני את של , היות אחראי משמעייקט  וב ת סהיו במשמעות שלאת האחר  הברחמ תהנושא

 ותועושה א ,אחרהיותו של  מתוקףהגבלת העצמי  .משמעות להווייתו ההמעניק  בהתכוונותשאיננו הוא 

  20תנאי מוקדם לעולם מונפש.ו צמיהמקור לכל ביטוי ע שהיא ,ל'נפש'

  קריאהב המקבלת ביטויועה בקבתחושת חוסר  כנתשו ,אחרותשמקורה בחירות  הנובעת מ סובייקטיביות 

אין פיהם לשתנאים ל תמודעהו 21,רציונלי-אי בהרציונלי  תנגשותה שלהסמויים  המקורותכלפי  אחריותל

סובייקט  מתגשם  לפיושהשיסוע ש סבור  לאקאן 22סימן לברבריות. גם   בד בבד הסימן לציוויליזציה שאינ 

 

19  12.-University of Minnesota Press 1987, pp. 7 A Thousand Plateaus,Gilles Deleuze, Fe'lix Guatri,  

 . 151 –  150, עמ' 2004גנס תשס"ד, , מאפילוסופים קיומיים יהודים ברב שיחאפרים מאיר,  20

21 .ty of Chicago Press 1978, p.77, The UniversiWriting and DifferenceJacque Derrida,  

22  , Schoken 1969, p.221IlluminationWalter Benjamin,  
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כשני   כישלוןו  של הכרח ם דמיונייםיחסי מסמן אלא ,מודע תתשל מודע ו במהלכיםמסתכם  ואינ  חרהאן מ

באמצעות  אחרה תתשוק על גשרל התרבות את דוחףהשיסוע  23,שותשהם שיסועה של הי  ',אני'סוגי 

  .אחריםעם  פעולה שיתוף באמצעים שלי אישהדחף את ה מלווהו סכנההממשיגה  שיטה חברתית 

 ,הכרח וכישלון סקופי שלקלידות מבנה יוצר השתקפות שדות האני והאחרל סובייקטיביתההאפשרות 

 למציאות חיבורה ו שלפוריותולדימוי האגו  ו שללהתפתחותכמקום   אנושיה את המרחב יםהמייחד 

  24. מוחשיתה

אני כ ,חירות הבאה באחריותכאנושי ה מרחבב  הנעים כוחותשל דחפים ו שלזו  קלידוסקופית השתברות

 .ת אמנותיתלאוטונומיּובנה חלופית תו יהולאחר יצרה במהלך מלחמת העולם הראשונה אחר,המ הבא

ה השלילי של יאופי קריאת ,צמהועל התנגדות ותהמשמעש ,חוץ לתרבות שלנקודה נוצרה, לכאורה, 

כשיבוש הטמון  םלפג מודעותו  ,בכל דימוי וסימן ותאפסות המוטמעה כמו גם  מהותת ההכר ,התרבות

 הנכחה שלל ת האפשרות הציבוריתא ווה המל בכשל חשהשל הרוח  זו נקודה .האנושי ת הקיוםבליב

מכירה בתנאים   זו רוח .השלמותהאשליה של  אודות פקסָ ולַ ה כוח תנתונה להפראשר מתוך עצמה  אהיאיד

אמת   חוסרשל   פנימיות סתירות, בואדישה סטיתפטלי, בכפיפותה לדינמיקה בדמותהשאינם  קיומיים

 עורכתאמנות ופילוסופיה  זו של חדשה אידיאה אמת באותה מידה שהתרבות אינה אמת. ותהמבטא

ה ממנ שליך החיים של החברה  אינם מתמצים בתוך עצמם ולמען עצמם וניצבים ביחס לתהשרעיונות 

לנחרצות  הבהתנגדות צתנחרהבאמנות   יהמקבלים ביטו רעיונות 25, התנסחות של מעמדםהנובעת 

צמיחה  ה תמצית את ותנושא ,הפיכל התנגדותכמו גם ה ,שנחרצות את העובדה אמצתמהאמנות  ,חברתית

הנוגדת את  מכיל עצמיות   חדשה זו תרבותהגיונה של  אנושיים.החיים ה התחדשותמקורות ואת צמית הע

  26 חומריים שמחוצה לה.בביטויים  שרויה אלא ,טמונה רק בעצמה שהיצירה אינה לכך תומודעו פנימיותה

 

 

 . 48  – 46,  עמ' 2003רסלינג  לאקאן,אלן ואנייה,  23

24 ..p. 5, 27 ,Norton 1977 A Selection, :E'critsJacques Lacan,  

 . 157 – 141, עמ' 1993ם , ספרית הפועליאסכולת פרנקפורטת.ו. אדורנו, מ. הורקהיימר,  25

26 227-, The Athlone Press Ltd. 1997, pp. 226Aesthetic Theroyo, rnTheodor Ado 
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הוויית   את  ןל אסואה העשרים הביאו מאה לש מלחמות העולם שתי הנסיבות החברתיות המחריפות בין

. אות תיקון מודרניותיפרי אידשיטות משטר בו הצריכהחברת ב, הלאומנות בליבתהמצויה  הרסנותה

האמנות  הבש ,מפורקת קלידוסקופית מציאות לא  התנפצה על-אותיאידשל  האוטופית נקודת המגוז

בעת מלחמת   ה כברעלהדאדא פ עת תנו  .והתרבות הופיעו כחלק מהמארג החברתי, הכלכלי והפוליטי

  זרמי אמנות מקובלת של  אסתטית מביקורת היא חרגה .'אמנות'מערכת החברתית ה-כתת  העולם הראשונה

של  הפצהוהייצור דרכי ה הממסד האמנותי, - ותהאמנ כל היבטי  עלת מושגי  ביקורתל ופנתה אחרים

רגר, פונה נגד יונגרד, טוען פיטר ב . האובתקופה נתונה תוקף יצירות קבלות מ שבהןוהדרכים  אמנות

הבורגנות במנותק  לו כפופה היצירה, נגד אוטונומיה של אמנות המתקיימת בחסותאשר מנגנון ההפצה 

תפקידה החברתי של   אודותמשתנים אופני הכרה יום. מהיוחיי ומהבלתי צפוי ב עות החברתית משהממ

האוטונומיות   משבר אתכדי  ל הביאוממסדיים יבים יצירת הבחנה בין תוכן עצמאי לתכתאודות האמנות ו

 של האמנותחברתית  ו לבעייתית בעיני עצמה. התנאים שאפשרו ביקורת עצמית  אותה והפכו ,האמנותית

הפצה ו  כפולתהליכי ש נוספו תצירת האמן ולשפה החזותינפגם המעמד הבלעדי של יכאשר  נרקמו

יצר   יהאמנות  צורך לבחון את הממסדה 27. הקסם ומסך מים, תקשורתצילו באמצעות של דימויים ציבוריים

. פעולות פעולות במרחב הציבוריב , התנגדות שקיבלה ביטויעצמו האמנות חפץהתנגדות למוזיאונים ול 

היה  שלה מוקד העיקריה ש ,תיתחברמציאות הבין הנות אוטונומית למבין א קייםה נתקה  על עידוה אלה

, כלפי ההילה של מקורכלפי ה היחסשינה את . הצילום טניםפוליוהצומחים של המטר האורבניים המרכזים

המודרניזם   הודחק על ידישנדחה ו אל מקום המעמדי של האמנות שיפוטהוהיטה את דפוס  ,האמןיד 

הלם  ,האמנות מקוריותגם ב הפו ,של הצילום המשוכפל והמופץ ,לכאורה ,ותנח. אולם ערכו הבראשיתו

  םשופעת דימוייה אוטומטית-ישות טכנושליטה של  נעדרתפריצה  תאםו ,את ההתנגדות להחפצה ולמיסוד

  28. שפה החזותיתה לא תיתחברה המציאות ת שלמתווככ

 

 

 . 56 –  48, עמ' 2007, רסלינג תיאוריה של האוונגרדפיטר בירגר,  27

28 , MIT Press 1993, p.113On the Museum's RuinsCrimp,  Douglas    
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התפתחות של  תוך כדי ךנער ותיתהאמנ  ת והאוטונומי על היפוך המראות שחוללה הביקורת הרדיקלית

נסטרוקטיביזם הרוסי  קוי האמנ . מרחב ציבורי ומודעות חברתית תיעוד, לום,צי יחד שחיברו פעולות

מתועשת ה, להשפיע על תרבות ההמונים בחברה בשנותיה הראשונות של המהפכה הבולשביקית ,קשויב

 (Aleksander Rodchenko) , 'נקורודצאלכסנדר  חדשה באמצעות מעורבות אמנותית ישירה בייצור.ה

לסלו  29תיאטרון וקולנוע. ם,ספרי ,ים'זעיצוב, כרזות, פוטומונטא ,צילוםבין  1925 - 1921 בשניםחיבר  

ניסיונות וערך באותן שנים בבית הספר של הבאוהאוס  לימד ,)László Moholy-Nagy( נאג'י-מוהולי

הייצור  מהפכתשל  המעשית במשמעות התנסוש ותידמו  מבני עיצוב, סביבה עירוניתיחד  בצילום שכרכו 

  30ההמוני.

 

עבודת  ה שלשל פעולה השוללת את בלעדיות בותיהאת עק ותשערך מרסל דושאן רושמ שתי פעולות

מוצר  לתצוגה בתערוכה הוא שלח  1917את זיכרונה בעדות הנותרת כצילום. בשנת  ותהאמנות ומגשימ

העבודה סורבה ונותרה כתיעוד מצולם. בשנת  .'מזרקה'כותרת תחת ה - ציבורית משתנה - של פס ייצור

ה רפרודוקצי גלוית רשם שפם וזקנקן עלר שאכ לימעמדו המוזיאב ו הציור בלעדיותהתל דושאן ב 1919

של הדפוס  מבית היוצר ,  ציבורית משתנההרפרודוקציה ו ההמונה ליזה מאת לאונרדו דה וינצ'י.  של ציור

, של שעתוק והכלאות אקראיות מסועפת  מערכתמ שמתגלה כחלקאמנותית הפכו לפעולה  ,הייצור פסו

  אסתטי-ביו  ניזםמכסוג של  זהו .ושאפתנית פתיינית תבנית רבייהל יה שעקבותאת  ההמותיר מערכת

אמונות ה תמדמנ אין קץ של  ומתחתיות העולות ממחוזות גבוהים ונישאים תאוות ןמזיהו משכפלה

ערבוב של שני דברים  ב  מדוברעדיין " ,מר דושאן א ,"ני גווני צבע... "גם אם מערבבים ש .רעיונותהו

]  ...[ . הוא חייב לצאת מדברים מצויים כמובראשיתלקוות להתחיל דברים מ] ...[ מצויים. האדם לא יכול

שופעים אפשרויות סמנטיות טעונות    ,יה, כל טקסטורהיקו, עיקול או פנ כל  כל אות,  31מו ואביו." יא

 

29 , MIT 1930-Garde in Russia 1910-The Avant.), schman (edStephanie Barron, Maurice Tu
Press 1980, P. 234.     

30  xviii , p., MIT Press 1978The BauhausHans M. Wingler,  

 

31   1991, MIT Press ,ly Unfinished Marcel DuchampThe Definite ,(ed.) Thierry De Duve Camfield  at 
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מוחשיים ומושגיים המלווים   ה באמצעות דימוייםשל האובייקט בתודעה נעש שכפולה 32. משמעותיותו

דומה לרקונסטרוקציה של שלם מתוך שבריו יותר   ,ל גילוי. מה שמכונה רפרודוקציהתודעה עצמית ש

.  סימניםשל  חצויה ה םמהות לשעקבות   אלה מציגיםשברים  33.חפץמשהוא רפרודוקציה של תמונה או 

  אלא ככאלה התרחשל בכלל יםיכול אינם אך ,מקור עבודת אצבע שלהת טביעב  םעצמ את יםמציג  הם

 34.של המקור חסרונו יחסי גומלין המהדהדים את  דותאו בלבד  ניםסימכ

 

  אוטומטי והצילום כרישוםמכניזם סדרתי לחיבור ה, ידממגע  המרחק  ,המהות הסמיוטית של הצילום

 במרחק מהדרישה הקלסית ,כתבי עת מצולמיםבו  תצלומיםב ופיעהל תסטיסוריאלי  מורפיות-ביול ואפשר

שאלות של לעבר מ אל לנוע טומטית אפשרה לסוריאליסטיםולחפץ אמנות. הכתיבה המכנית והאו מקורל

התפתחות טכנולוגיית הדפוס הביאה במאה   .פיגורטיבילמופשט שבין  בבעיותאוטונומי המתחבט   ציור

שיח  לבין תקשורת המונים  יחסים פעילים בין פתחה עידן שלעיתונים מאוירים ו להופעת תשע עשרהה

את שגרת הפרספקטיבה ואת   וסוהמ כתבי עת ומגזינים ם שלל דפייחסים שנערכו ע ,תמונהוטקסט  ,גרפי

  35הדימוי.  נבדלות

 

  העולה המציאות טביעתאת ו תודעההמומהנפש   העוליםאוטומטיים ה רישומיםה את הגדיראנדרה ברטון 

 עקבות מותיר ,מתווך מוחשיות תצלוםפני ה לענצרב ה חותםה .'ביטוי של מחשבות אמת'כ ,מיםולימצ

חושים  הו היראיהבאמצעות  תודעה הנרכשתלמפוצל עצמו באשר  טבע משקףו הקשריםשל  מותח
 

 pp. 133 – 184.    

 

32  , The University of Chicago Press 1986, p., Iconology: image, text, ideologyThomas W.J. Mitchell

67. 

 .11עמ'  ,לעיל 2הערה  פרדינן דה סוסיר,  33

34 .61 p. , The Johns Hopkins University Press 1976,logyGrammato Of Jacque Derrida, 

35 omanticism and Realism, The Mythology ofR Henri Zerner,Charles Rosen,    

19th Century Art, W. W. Norton & Company, NY, London 1984, pp.73-96 
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 מציאותה של הבזק ליצירת, הסוריאליסטיות היא סוג של הכפפת הטבע לסימן, לכתיבה. אחריםה

ייצוגים    באמצעות  מציאות רושםהקידוד  אל יורדיםאלא  אותה אינם מפרשים. הצילומים המתרחשת

 ה נתוןבש  משותמה לא באה המצלמה .ממרחב המציאות התמונה של תאוטומטיה ההתקה בגין הנוצרים

 תמונתכ הנוצרתו מתשלילים מודעות הנצרפתשל  התחושהאת  הטכנולוגיה  בזכות מצע העמיקמוהצופה 

  36. הפכיםו מראה

 

כי   שהמחישה ,של זרימה תבלתי מוגבל רכתמעעבור תנועות האוונגרד המודרני  חשפו וההיפוך להשליה

 משמעות כל. תבונית דוקטרינה מאשר יותר ת של עולםהשתקפו גיון הוא טרנסצנדנטלי ומבטאיה

 ןתיות שהמלאכולת ואחרּול באותה מידה יםנתונ ה של סימנים נוצרת מהרכב מובחן ,קיימתכ תשהנתפ

הדאדא,  ,הפוטוריזם - שקמו לאחר מלחמת העולם השנייה אוונגרדה נועותת 37.שפהדפוסי יוצא של  פועל

וקריסת  התרבות  חורבן עובדת הפנימו את - דאדא-ואניה, הסוריאליזם ותנועות הקונסטרוקטיביזם

. בלתי נשלטלהמתוכנן  בין הנערך שיטוטאחר ו מציאותחיכוך עם ה אחר תרווהדוקטרינות 

  שהרכביו  ,עשיר אורבני גיווןמלמקריות הנובעת  במרחב הציבורי מקוריסטים ראו בשיטוט  הסוריאל

 . תחברתי  שליטההמאורגנים של  יסודותהאת המופלא והמוזר מבין   ומשחרריםפורצים  םאקראייה

 

 תומצבי אחרּואורבניות 

 נוצרומצבים ש - עולותיהםאולם פ ,לא היה ארכיטקט אחד ףא ,מבין חברי הקבוצה הסיטואציוניסטית

 ולדחיקתם לטהרנות לדעת והובילש מתקני עולם ארכיטקטוניים רעיונותהתעמתו עם  - במרחב העירוני

 מיר אתה בארכיטקטורה הסגנון הבינלאומי 38. מסביבת החיים של ספונטניות ומשחקיות יםמרכיב

 

36 , MIT Press d other modernist MythsGarde an-The Originality of the AvantRosalind E. Krauss, 

1989, pp. 101-115      

 

 

37  , 6.12463 Routledge & Kegan Paul 1974, p. Philosophicus,-actatus LogicoTrLudwig Wittgenstein,  

38 , p. 5., MIT Press 1998The Situationist CitySimon Sadler,  
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ליות  נ ים. פונקציוהחי ת את כלל אורחותות המארגנ ופונקציונלי ת עלואיאידב בלתי צפויאת הושוליים ה

  משטרים קומוניסטיםל שו  שוק קפיטליסטי של הםלמשרתי כוהפו מטעמי שליטה אומצווייצור המוני 

הוגי הפונקציונליזם פעולה  תפויש אוניברסאליות, תיאוריותו . במטרה להצדיק רעיונות חדשנייםרודניים

 אמונהה,  מודרניסטיהרציונליזם ה .ות טהורותשוהתבצרו מאחורי תפי שמרניות ביותר ות עם דוקטרינ 

אך  ,ביקש להנחיל קדמה ודמוקרטיהני של שמאל חברתי שא, החל כמהלך הומעולםמתקן  ןגיוישקיים ה

לא  חשו כי קדמה חברתית  חברי הקבוצה הסיטואציוניסטית התנגדות.עזה של והפיח רוח   כבדגבה מחיר 

  'מכונת המגורים'הפוטנציאל האישי שלו. ש מימו החופש ו  מידת את להעציםאת הפרט אלא  לארגן נועדה

 מכונת שינהב   ובמשרד במפעל יוםהת עמדאת   רשהמי מכניזם תועלתניל את האדם הפונקציונלית קיבעה 

הסיטואציוניסטים   .האדם ו שלנפשב הנוטלים חלק משמעותי מותחלוות ּופואטי לשוליים חקדו ,של לילה

טען אנדרה ברטון . ולהיחלץ ממלכודת הפונקציונליזם ,חברהגיון לדמיון ובין האדם ליביקשו לגשר בין ה

מודע הקולקטיבי"  -"חלום העצוב ביותר של התתה וראה בו את הקורבוזי-הל בפני נגד הפונקציונליזם

הסגנון הבינלאומי באדריכלות  39עלי ידי המנגנון האכזרי והאלים ביותר."   כ"הקפאת התשוקהו

כניות שיקום ופיתוח  וסמן המוחשי ביותר של תכהעולם השנייה אחרי מלחמת  התמסדווהפונקציונליזם 

 בתי ספר לארכיטקטורה. מתודת הוראה עיקרית בשל מקיפות ו

 

ית  ביקורת קריאהמתקיימת בו  ו בו מתרחשים מוקדי החייםשקום מל הפכווהסיפור העירוני האורבניזם 

  .יםומקרי יםשלבי התפתחות מתוכננ תהפוכות ו עברו ועוברים רחובות העירהחברה האנושית.  אודות מצב

תפניות לא צפויות ו נחציםגבולות  שלס מיקרוקוסמו  ותמבטא ג'נטריפיקציותלצד  חדשות יהיכניות בנ ות

פוליטיות   מחאותל במה  ותמשמש ,ותמשתקמו ,אסונותבבמלחמות ו  ותנחרב ןההחיים.  התפתחות סביבתב

חריר בקהיר לאתר ולסמל של שחרור מרודנות  הפכה כיכר ת 2011בחודש פברואר פעולות חברתיות. לו

  ,המרחב הציבורימאות אלפי מפגינים.  כלפיקשה  יד  מנקיטת , בעידן של צילום והפצה המוניים,שנרתעה

לואיס ממפורד בשנות  . וצדק חברתי של חופש אישי תודעהבזמן אמת מתועד במצלמות ומשדר  ,האורבני

של המאה העשרים   60-הבשנות  ן של ערי אמריקה הגדולותמותן וחייהבספרה   ,וג'יין ג'ייקובס 20-ה
 

 

 . 8שם, עמ'  39
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  עממיים בתהליכים  הנצברש תעירוניהחיים ה מסורת שפגעו ב  פרקטיקותמייאוש   הביעו ,בארצות הברית

  40.נעדרי תכנון

בשנות   אמנות המושגיתהפלוקסוס והרד מואמני אוונג של המאה העשרים 50-הבשנות  הסיטואציוניסטים

ביקורת חברתית  ל התנסות ולמרחב  ןוראו בה ותהעירוני הדינמיקהאת את התנועה ו מצויא 70-וה 60-ה

  צליליםו  קולות, חפציםפרסומות, עיתונים, כתבי עת, אופנה, מיום,  מ ם התרשמו מחיי היוה .תוחוץ ממסדי

מחוץ  רחובות ובשכונותב שהתרחשו ערכו פעולותהמונים ו של תרבות מזדמןמקור  האופפים את הרחוב כ

 וצרתהנ  אמנות מגיבהעבור  מקוםכ זוהההמרחב האורבני רחבים הממוסדים של האמנות האוטונומית. למ

  על הסדרמערערות מתוכננות ה לאאנרגיות  ובקרב תות עירונית וכלכליותבני של המאורגן במרחב

מרחבים  ב של הולכי רגל  פסיעתם  על בסיס נוצרת. תמונת העיר רכיטקטוניים מצבים א  שיוצרים

ים,  הסיטואציוניסטים יזמו מצבים, שיטוט בלתי חזויה. תתוסס תעירוני תחיּו  צעידתםב יוצריםה רייםהציבו

שמשנה  פני השטח מציאות רוחשת ל  מתחתהמעלה  גיאוגרפיה-פסיכו ,אורבניים צירופיםהסטים ו

עירוניים  הבמרחבים   םישיטוט עצמאיו תעייה 41מהלכים פוליטיים.  בקביעות את שדה הכוח שמרכיב

 מעבר לנשלט. יםהמתקיימ סותרים מצביםלים נקלעו ,ירמחס אורבני התכנון הש אפשרויות בין יםחבר מ

חבר תמונות, טקסטים  ומ ,בקרב סביבות מאורגנותדימויים  סיפוריים ו נתיבים  ברחובות יוצר  השיטוט

 שלפיזורם והתרקמותם אורח . אישיות מחשבותו  תחושות ןמסמהות ותבנימ וחפצים באורח החורג

ל כל מעבר דמיון המתקייםשל ו תנועה של בעולם  כרסיסיםבמרחב הציבור מופיע  אלה אישיים סיפורים

  אנושיים מצטברים והולכים סיפוריםכלאורך הזמנים נערמים אלה  מאורגן. רסיסים של זיכרון אפשרות

  42. וחלום במצב של חידה תונים תמידנ ה

 

 . 2008, בבל וחייהן של ערים אמריקאיות גדולותמותן ג'יין ג'ייקובס,  40

 

41 .McDonouhgh ,  260לעיל, עמ'  12הערה . 

 , מקום, ייצוג, גוף –תרבות אדריכלית , )עורכות( רחל קלוש וטלי חתוכה :בתוך, "צעדות בעיר"סרטו, -ישל דהמ 42

 .  74, עמ'  2005רסלינג    
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  הביאו ברוח הסגנון הבינלאומי  פונקציונליות שכונותב  מהחיים עלועגומות שהחברתיות התוצאות ה

  יוצרים אנשיםש היומיום מכירה בערכם של חייה , חשיבהחלופית חשיבה סביבתית של בערכה הכרהל

 האפשרות אתלשלול  נוטיםותכנוניים בלבד שהם  צרכים לו ערכיםל מעברנבנית סביבה ה ובחשיבותה של

  ,שטוו אנשיםמסורת  לו היסטוריהל חיבור, ת העירוני רשתמוה של לימודו כלהה .תומגוונ  נקודות מבט לש

המכלילות  בעיות פונקציונליות אלא מהעדפות איקונוגרפיותשתוכן אינו מורכב מפתרון  נההב יםמקרב

  43.את הקיים

 

  ותלפעול של המאה העשרים 60-וה 50-בשנות ההובילו   והסגנון הבינלאומי ביקורת החפץ האמנותי

יים  דמיונ שרטוטים ב רכיטקטיםאמנים וא שבוטאו על ידי פכו לרעיונותהאלה  ותפעול .מרחב האורבניב

  קבוצת הסיטואציוניסטים וחברי אמנישיצרו   מצבים. ותמבני-לאַ ו ות פנטסטיותשל סביבות אורבני

ארכיטקטים  כן ו - בלונדון מכון לאמנות עכשוויתלהיפגש באמנים וארכיטקטים שנהגו  - האינדפנדנט גרופ

 ושהתל  ה ובפנטסיהני, באירותוביקורתיב  הפונקציונלימודרניזם יצאו נגד ה  ,ארכיגרםוצת קב  חברי

את  יםמניעש החוקיםאחר  . הם התחקוהמודרנית  רכיטקטורהאה פחהשטית הרצון המקצועית שביעוב

ותחושת  הומור  ,דמיון באמצעותובכלים פוליטיים   חברתיתהשמרנות לפגום בוניסו  העכשווית הסביבה

מכתבי  קומיקס של של תצלומים ודימויים  44שיטה. חשובים יותר מכל דוקטרינה וכ וששנתפ ,ידיתימ  ייםח

שלא נועדו   דמיוניים הו רעיונייםה לרישומים כחפצים מצויים צורפו פופהגואה של אמנות הומהעולם  תע

  45.לבנייה

 

 . 25, עמ' 2008, בבל ללמוד מלאס וגאס, נהאורסטיבן אייזרוברט ונטורי, דניז סקוט בראון,  43

 

44 , Columbia Book of Architecture 1993, 1968-ulture 1943, Architecture CJoan Ockman atPeter Cook 

p. 366      

 

 

45 291-Penguin Books 1973 , p.288 Modern Movements in Architecture,Charles Jencks,  
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על  א רק ביקורת ל האמנות המודרנית של התפתחות הזרמים האמנותיים הכילה לראשונה בהיסטוריה

  באה לביטוי  זו שלילה ,הארכיטקטורה מבחינתאת האמנות עצמה.  בחנה ושללהשקדמו לה אלא  זרמים

  דימויב ותמצת מ ןשאינ  חיים מונותתהפועל בין כמרכיב  ובהבנתהכשלמות סגנונית או תכנונית  תהדחייב

של  70-וה 60-בשנות ה התקבללהתחילה  ,סמיוטימארג  חלק מכ ,יהי בנ -לכאַ  רכיטקטורה. האמסוים

 ית.  אסתטיקה מבנ לו על-תיאוריותכחלופה ל רכיטקטורהבתי ספר לאב המאה העשרים

 

 אמנות כהוראה 

בעיר לינץ  1933נולד בשנת  . אברהםריימונד אברהם  הארכיטקט פראט למד בילו בליך אצלמכון ב

לארצות הברית בשנת גרץ. הוא היגר עיר ב 1958בשנת סיים  את לימודי הארכיטקטורה ו ,באוסטריה

 מדהתחיל ללורק וי עבר לעיר ניו 1971שנת בו ,איילנד , לימד בבית הספר לעיצוב של רוד1964

המונוגרפיה  שם  - The Un-Builtעסק בפואטיקה של פראט. אברהם מכון בקופר יוניון וב ארכיטקטורה

מוסיקה לולנוע, סמוכה יותר לק רכיטקטוניתשהשפה האהאמין  הוא 1996.46לאור בשנת  שהוציא

אמנות הבנייתית   ארכיטקטורה לדעתו לא הייתה אמנות חזותית אלאהספרות מאשר לציור ולפיסול. לו

  תהשתברו ,סימולטניות .בין קיפאון לתנועה  יםהנד אנושיתהתערבות וטבע   שלבמוקד קלידסקופי  מצויהה

מסוים  מרכיב  רק הםתכנון ועיצוב שכוחות  ותומאזנ   ותמפשרמחשבות סותרות ו התנגשויות אינסופית, 

 כלב ומשתקפת אדםו יצירהחומר,  כלב פועמת כנתון כביטוי מצוי של כוחות הטבע הגוויעה. ןשל פעילות

בתהליכים    בה הטמונות הטבעיות ארגוןהת וצורוב זו  מציאותבניתן לחוש  .התרקמותו עוצמה מהלך של

 47.של תנועתה  החלומייםו אנושייםה סמיים,הקו  מקורותב  בלי לפגום  ,חלקיקיה העלומים יןב  של שוטטות

דגם לבית   של ' צילומיזויצר קולארשם אברהם  ימונד, ריאת לימודיובה החל בליך ש, השנה 1974בשנת 

יותר במשך בו  עסקרמה אהמשורר הסימבוליסט סטפן מלשאת הדגם לרעיון  ללא קירות. הוא הקדיש
 

46 [Un]Built, Springer Verlag, 1996 Raimund Abraham,, (ed.)  erBrigitte Groihof 

 

 .שם 47
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ציטוט מספרו של גסטון באשלר, ב 'זאת הקולא . בנוסף, ליווה אברהםהגשימול בלי  שנים משלושים

  ארכיטקטורה יחלהנכביקש , 4218-9818 , שחי בין השניםרמהאמלסטפן  48. הפואטיקה של החלל

פיתח  הואבין כלל הדברים.  יםמתרחשכפי שהם  הלשוניים מערכות היחסיםב הנוגעת ,קוסמית ,לשונית

את  תמלה דוחקלמוקנית ה רשנותשהפחש ו ,של השפה מסתריהתהליכי כתיבה שנבעו מסקרנות כלפי 

המלה שחלום. מאחר מ וסוגסטיה מ הבאהשל משמעות  תגלות איטית הב שמקורן  השירה תכונות מרבית

מצבים לשוניים   באמצעות הנוצר מקבילסמיוטי עולם  אחר רמה בשירה אמל  חיפש  ,יוםמבשפת היוכרוכה 

 התנגדות לש לראשיתה מודרנית דת ציוןמהווה נקו המהלך של מלארמה. קובלתמ פרשנותמ יםחורגה

רמה בשירה  אר מל בח  ,יומיתמיוהתקשורת ב נטועההמלה שמאחר  לוגיים של קריאת המציאות.הדפוסים ל

  49נושאיות.לפירוש ולהחופשי מכפיפות  מרחבבכ

שערך אדוארד  מוקפאים ימויי תנועהת בדאת הדגם לבית ללא קירו אכלסוהשתמש בצילומים אברהם 

במטרה  , בעזרת מספר רב של מצלמות סטילס 1837בשנת  (Eadweard Muybridge) , 'מייברידג

העניקה לאברהם  ,בין קיפאון לתנועה, בין סטילס לסרטשהדינמיקה  .קולנועית תנועה של ליצור אשליה

"משוללי כל  מהלכים  יצירתל המודרניות שהקנתהערך החשוב ביותר כשנחשבה בעיניו  מרחב לביקורת

  ,"עבורי" " ם. ימהפשטה של דפוסים ארכיטיפי  ושואב את מקורותי האו מילון צורות היסטורי  נרטיביות

  50הבלתי הפיך של סגנונות." קיצםארכיטקטורה מודרנית משמעה " ,אברהםאמר 

אותם הכיר באוסטריה  ש ותדומות שרבו אותו ליוצרים בעלי תפייהתובנות והרגישויות שפיתח אברהם ק

 הניסיוני  ןקולנוע ול   ( Hans Hollein), הולייןארכיטקט הנס וא חבר לברית. הבטרם היגר לארצות ה

 יורק נפגש עם  בניו .ופעלו בה הברית ארצותל גרושכמוהו הי (Peter Kubelka) ,  קובלקהפטר 

ויטו   אוי ויד ואמן המיצג והעם והתחבר  Frederick Kiesler), (  קיסלרפרידריך  האדריכל והיוצר

של קולנוע הנערך על טהרת  ניסיוניקובלקה פיתח זרם סטרוקטורליסטי   .Vito Acconci) ( אקונצ'י

 

48 , Beacon Press 1994The Poetics of Spaced, Gaston Bachelar 

 

49 57-, pp. 34Thames and Hudson 1972 Symbolist Art,Smith, -Edward Lucie    

 

50  ,Groihofer   220עמ'  ,  לעיל 45הערה .    
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היחסים של   ארגהבוחנת את מ תסימפוני הכשהוא משתמש בטכניקה של כתיב ,המופשטהצורה והמבנה 

עימות בין המתרקם מקובלקה ראה בתמונה הנעה מרחב  פסקול.בין תמונה לבין  תהנוצרה חושית שתפי

 51.השלם חלקי בין  התנגשותים ומודדצילומים ב

לק מהתנגדות להגיונות מאורגנים  כחוהיוצר היצירה  שלילתל גיעההמהות הביקורתית המודרניסטית ה

תקופה של  ,של המאה העשרים 80-בראשית שנות הבילו בליך חזר לישראל   דפוסים חברתיים.לו

לאובייקט,  חדש מעמד  הנחילש ,מודרני  פוסטהעידן ההתפתחות של ו אנטי ארטהות לרעיונ אקציה יר

 ממילא הכפופים ,ליכים מושגייםטקסטואלי של תההו רעיוניה. האופי התהליכי, הגאון יוצרלסגנון ול

"התשובה ליותר מדי ארכיטקטורה אינה   במלים:ביטא ונטורי אותה יצר ביקורת ש  52, האסתטילשדה 

בהקשר החברתי  לבצע או לרצות "כל קשר למה שאפשר  ולהעדריכולה להיות בלי שום ארכיטקטורה" 

  סגנונות אקלקטייםלרה לציור, של חזאקציה יר כחלק מביקורות אלו נוצרה 53".והטכנולוגי העכשווי

ה מקוטבת בין תנודנוצרה . קונסטרוקציה טכנולוגית מפוארת-דהלוולמגה ארכיטקטים  בארכיטקטורה

ן תפישת העצמי בחברה הממוסדת לבין  ביו ת, אוטונומי אמנותבין אמנות ל האנטי המשמעות החברתית של

 . חברתיה  שינויהו קהילתיתהאחריות ה

  מהתמקצעות, לשמור מרחקבילו בליך ת האמנותית והארכיטקטונית בוחר  בתנאים אלה של המטוטל

אות של עוצמה יאידמו הסתייגות מאוטונומיות טאבמ הוא במיצבים ארעיים ובהוראה   .תוצרמוסגנון מ

 יוצרותבליך  ל. ההצבות שוסיפוריה על חפציה ,אנושיתהסביבה ה מצולם של  תיעודאיסוף ו באמצעות

  ,במבט מעורר חיוך ,שרושמים ,אויולעתים גם הקרנות ויד  צילומים, מצויים ציםחפ הרכבים אקראיים של

מסף האמנות  הנשלח מוקצנת מחליף מבטת ו את מקומה של ביקורתי .פריקות אנושיתהשתנות, ארעיות ו

 התנגדותבמקום . להתנשאותת ועממילית כפי שהיא נעה בין אטאהפ חייםהמציאות אל  והארכיטקטורה

אך דבקה בהעדר  ,ימות חברתיתיקבדינמיות של הנטועה  יצירתית מנסח בילו בליך כתיבה ,חפץלאמן ול
 

 . 219שם, עמ'   51

 

52  xvii-x  .pp , MIT Press 1999,Way Mirror Power TwoDan Graham,  atWall Jeff  

 . 216לעיל, עמ'  42הערה  , אייזנהאוורסטיבן וברט ונטורי, דניז סקוט בראון, ר 53
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 רושם ומפרק בליך אקראיות 54חוסר שלמותב ו הימחשבה שניב,  שבריריותב  .אוטונומיים מעמד וסגנון

בין נופים ו בין המרחש ותרבותי פוליטי ,, כלכליגיאוגרפי, חתימת סכסוך דמוגרפיבישראל ב תמסומנ ה

  55.לותקהי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  Susan Sontag (ed.), Antonin Artaud, Selected Writings, University of California Press 1988,  pp. 

xvii-xix.             

    

 

 . 2004, מוזיאון תל אביב לאמנות הפרויקט הישראליצבי אפרת,  55
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