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 הופיע בדפוס. גליה יהב ולא  המאמר נכתב בתגובה לביקורת שפרסמה

 אמנות ומסביבה 

שערך האמן רועי חפץ במספרת   סדרת מפגשיםביקורת, תספורת כסאח, אודות  המר  במא

כפר עופר,  נווה  בשכונת  עידן  בתל-עופר  (-שלם,  מ2,  2012  יהב,אביב,  יהב   תרה)  גליה 

"אם  ותוהה  החיים"  לזרם  האמנות  לחיבור  הקשור  בכל  שווא  והיקסמות  מושגים  "מבלבול 

לא   מורכבת  ופרקטיקה  מחשבה  כקטגוריית  האמנות  והאם  תועלת  מכך  מפיקה  ה'קהילה' 

  תזמושי  אמנותהות  פעול  שאלות בעניין  לים מעאלה    משמעותיים  רווח והפסד  שיקוליתינזק".  

החיבור    .הביקורת  העולם של  והשקפת  המקום החברתי של האמנות  בשכונה,  16גלריה קו  

 חשש קיומי ל  ביקורתה  מביא את  תרחש במספרההש  כפי  זרם החיים ל  קטגוריית האמנות  בין

נכתב,ההשתתפותיות"הפרקטיקות    :יממש להשתתף  "   ",  שונים  לאנשים  לאפשר  אמורות 

לחסל   העלולות  כאלה  ואינן  תרבות,  בהפקת  אקטיבי  האמנותבאופן  קטגוריית  אלא    את 

 למשנה סדורה  זקוקה  , מסתבר,האמנותדממים."  ולהשמישה אחרת, עבור קהלים מודרים ומ

על  עליה.  לתפיסתה  מוחלשים  קהלים  בקרב  תרבות  הפקת  בעת  ולהגנה  זיקה   לשמור 

תצוג  "קריטית"  בדרך מתהש ל  אמנות,ה  תלחללי  כראוילו  סגולותיהב  הנאות  ש   את  חלחל 

 השכונתית  המספרה  לקוחות  את  לקרב"   חפץ  רועי  מצליח   ,שואלת הביקורת,  האם.  תולדותיה

נמעני ...?שלהם  הביתי  במגרש  פורמלית  לא  אינטראקציה  מתוך  הפלסטית  לאמנות האם 

הד שהתמה  היהלומים...או  גולגולת  שבגילוי  להנאה  שותפים  הירסטית -מיאןהאינטראקציה 

-ה  מהמאות  שלו  ההשראה  מקורות  על  המספרה  חותללקו  סיפר  האםעוברת מעל ראשם?...

?" עליו   הדיבור  את  לייצר   שאמורים  השיח  סוכני  את  לשכונה  בלייבא  שהסתפק  או...19  -  17

לא  ש  תרומז  שאלותהסדרת  מ  ותעולה  התמיהה במספרה  אמנות    וכוננהמפגשים  תנאי 

  .םתועלת עולה על ם זקנו ם,בכנות ראויים, לקו 



כן  נתונה  בקהילה  אמנות  יצירת פנימיתסתירב  אם  כקטגוריה  עליה  .ה    עצמאית  להישמר 

 אינה   שהאמנותאו  "   :ציבורית  המחאמ  רחק להת, להתנגד להגמוניה אך  ולהימנע מהתנשאות

 שהיא   או  המשתתפים  של  ראשיהם  מעל  האירוע  כמתזמרת  הפריבילגי  מעמדה  על  מוותרת

שהיא   ." היגדים  ייצור   של  עצמאי  כשדה  נמסה,  החברתית  המחאה  להגיון   לגמרי  נכנעת   או 

 .עצמאותה  את  המכלה  עממית  חיים   להמולת  נחשפת  שהיא  או  ,כרח מתנשאתבהו  בשליטה

או   עומק"  "מטאפורת  יוצרת  שהיא  "אלשאו  'החברתית',   אאינה  מההמולה  פשטנית  הנאה 

בבת    עלמ  פתמונ  חרב  'הסולידרית', 'הקהילתית' שפשתה כאן כמגיפה מאז הקיץ האחרון".

לטובת החברתי טוב "   הפוליטי  נכחד  נגיפית  הקהיל  תהמולב  .ותהיעצמ  -  האמנותעינה של  

הפאן... ושוחר  הרגשני,    הלב  לריאליטי    הפופוליסטיבנוסחו  לחיסול    –והדומה  עזר  כלי 

לזולת". והאינטימיות במסווה של עזרה סנטימנטלית  והפנימי  הפרטיות  משוש הלב ,  האישי 

  מאבדים את דרכם ו  " ביקורתי"אופק  מ  ברוב מהומה  יםנתלש  ,טהורההאמנות  ה   שגב שלנה

   .הדדיתערבות מתעתעים של הבנתיבים 

,  גלריות ומוזיאונים  :של האמנות  לנכסיה  מוחלטת  זיקה  בעלת  ,תמובהק   השקפה אוטונומית

טווח    דקעד    תמצמצמ  ,תפנימיה  והיסטורי  עצמאיתשפה   החיים  החיבוראת  זרם    אל 

את  ו הצאולם,    .מאויםה  חזקכ  האמנותמדמיינת  כמיתגעצם  פי  חיים  ל   מתחברתש  ה  על 

את להדחיק    יש  כך  לשם  . מעליהם  םקייכ  תרבותה  עמדמ  אודות  ההשקפל  נדרשת  ,התנאי

  , וחברה  הון  לכללי  ןונתו   ממציאות היומיום  ביותר נובע  ןהאני  האמנות  מופע  אפילוכי    הידיעה

  ייחוס שיווק,    של   סדמ להצניע    דרשנ  כך  המספרה. לצורך  שעושה זאת  באותה מידהבדיוק  

האמנות  יםמניעש  ומוצא אקדמיה,    מוזיאונים,   ,גלריות  :את  אספנים,  תקשורת ביקורת, 

את   יםומריצ תשוקת הגילוי של היחידל שותפים ,תובלעדיה  לש ערכה מעצימים אתהאמנים, ו

  תב ככתיקונו,    במצב Bourdieu 1993, 76) (תרבות.השוק  בהאמנות  חפץ    של  הפיננסי  ערכו

 שמחוצה  מה  מכל  המובטח  כשלם,  כעצמאי  הנתפס  העצמי  מרגש  יותר  בטוח  דבר  פרויד, אין

  . ברור כלפי חוץ  חיץ   ללא  פנים  כלפי  נמשך  המסתירה כי האני  עין  מדובר במראית  ,ולםא.  לו

  שהרבים   משוואה זו מתרחשת מפני.  הרבים  של  לכוחם  סר  היחיד   של  תרבותית כוחו   מבחינה

  לצדק  התביעה.  כזה  צמצום   מכיר  לא  שהיחיד  בעוד,  העצמי   הסיפוק  אפשרויות  את  מגבילים



 ,שנחקק  כפי  ,החוקי  שהסדר  ערובה  מתן  –  ועניינה,  התרבות  של  הראשונה   התביעה  לכן  היא

 עצמאות ל  אדוקה  דומה שזיקה  )143,  119,  2009  פרויד, (.  היחיד  של  לטובתו  יופר  לא  שוב

  ה בתפיס  טמונותו  שיתכן  סכנות  ולבירורזרם החיים ראויה לבדיקת היתכנות  ל  ביחסאמנות  ה

נפגעת כאשר   : היאבמצב פרדוקסלינתונה    התרבות, אומר אדורנו,  .ובמקורותיהאוטונומית  ה

עשויה התרבות לאבד את השפעתה   נתונה לגורלה  יא כאשר ה  אך,  היא מנוהלת ומתוכננת

 )Adorno, 1991, 108ואף את אפשרות קיומה. ( 

 מעמד האמנות 

 ,תחופשיה  כלכלהה  במסגרת   נוצרוש  פערי מעמדותל  עצמיתההגשמה ה  אידאל  בין  סתירהה

. מרסל  הדמוקרטי  סדרהוצמיחת  מראשית הנאורות    בקרב אמניות ואמנים  נחת  חוסר  העורר

ב הרכיב  מצויים,    1913-דושאן  חפצים  להיפטר   ,שרפרף  גבי  על  ןאופגלגל  שני  מנת  על 

אמנות  מצופהה  חזותהמ האמן  תקדים   חסר  מוצג  ליצור   השאיפהמ,  מיצירת    וממעמד 

(Bourdieu, 1993, 111)  .   למסגרת  חופש  של  כפיפותו  השוק   שמעצב  המעמדית  הביטוי 

אמנותיות  דאדא  פעולותל  הביאההחופשי   את  אנטי  בייצור   שהפנימו  התרבות  של    מקומה 

ו  של  הבורגניים   הערכים המודרנית    כיוצרת   האמנות  מסורת  בשבירת  התמקדוהחברה 

  החברתית   השלוחה  את  זיהו  ההיסטוריות  האוונגארד  שתנועות  מציין   בירגר  פיטר.  חפצים

 שקדמו   האמנות  זרמי   על  ביקורת   יותר   מותח   אינו"   הדאדאיזם  כך  ומשום"  אמנות"   הנקראת

(הבורגנית  בחברה  שהתפתח  כפי  האמנות  ממסד  על  אלא,  לו   ) 48,  2007  ,בירגר  פיטר." 

הב  צרבה  היצירה   סחירותב  הכרוך  הערכי  תשלוםל  מודעותה  פעולה  מרחב  אמנותשפת 

 קראו   אמנים.  ורווח   מעמד  ומשיקולי  השוק  מכלכלת  לחמוק  המבקש  ,יםאובייקט  נטול  ,מושגי

 הןל  ההון  הגדרות  עם  עמתוהת  ,הסוציולוגי  בשדה  התרבות  של  הנישא   מיקומה  את  נכוחה

  -  התבוננות שווה מוצר  -  שלמשוואה המסורתית  מחוץ ל  ,חדשה  תפיסה  וחפשו  ,היא נתונה

 Lippard, 1977, xv)( במהלכי החיים עצמם. כרעיונות הלהניח כדי

 בהיררכיות  ומיקומם  שלו  הצרכנים  קבוצות  מכלולמסגרת  ב  מתקיים  האמנות  שדה

התפיסה  שאיפהה  עולה  כאשר.  החברתיות את  ,  מצרכניה  להיפרד  האמנות  נאלצת  לשנות 



(שלה  לשדה  מחוץ  חדשים  קהלים  בקרב  מקום  למצואולהתפרק מעצמה   ,  2005,  יהיבורד. 

 מידה  אמותמ   נובעת  שאינה  אוטונומית  אסתטית  ערכים  מערכת  לאמנות  אין)  201  –  199

 של  היעדרו  דווקא . " כוח  ומבני  חברתיות  מוסכמות  המשקפים  הדרה  או  הכלה  וחוקי  נבחרות

" גרויס  בוריס   טוען..."  טהור  אסתטי  שיפוט  הוא ,"  שלה  ההיגדים   ייצור   מפס  לחרוג  יכולתה, 

  כל   של  פסילה"   סביב..."  החסר  סביב  מאורגן  האמנות  שדה.  האמנות  של  לאוטונומיה  הערובה

 פרי  הם,  הכלה  או  הדרה,  אסתטי  שיפוט"   כי  לחשוף  ניתן  כך  רק .  עצמה  את  כולל"  היררכיה

 אפשרות   יצירת."  חיצוניים  כוחות  ידי  על  המופעל  לחץ  של  תולדה...זרה  התערבות  של

  המדירים  ," גבוהים"   אסתטיים  ערכים  מטעם  לאיסורים  התנגדות  משמעה   האסתטי  במישור

בית  מ  איפכא מסתברא  במעין  ).21  –  19,  2009,  גרויס  בוריס. (וכלכליים   חברתיים  מתחים

של עצמה,  היוצר  האמנות  ה  דווקא  תולדות  מפסי  השפה   מעצימה   יגדיהחריגה    את 

עצמאותה,  האמנותית את  אתו  מגשימה  דווקא  החברתית  מהותה  מבטאת  סיכון,    נטילת. 

 נתוןסדר  להפר  לאמנות    מאפשרים  ,וכתבותממטלות  ושמיטה של  מקובל  ה  מהמעמד  סטייה

   .בעלת עמדה אתית חלופית תרבותשל  בסיסית כתביעה

 אסתטיקה חסומה 

מגייסת את   , הרסט  דמיאן  את  מכירים  או  העצמה  חשים  אינם  המספרה  לקוחות  לפיה  הטענה

הנ  ודינש  סדרל האמנות   סתום  ונמבוי  .  ששלח  שליטה  ובין  להתאיידות  התנשאות  בין  דע 

 לקוחות  את  תמהרות  רתיעהב  שבויה,  לעצמה  מחוץ  אל  לפריצה  שחסומה  אסתטיקה

 מסביר,  התרבות  של  התפתחותה  מגמת  .נתונים  םה  בו  מעמדיה  נכסיםה  למפעל  המספרה

 משותפת  עבודה  של  החברתי  הכורחו  נפשי  גומלין  בקשר  האדם  בני  את  חברל  היא,  פרויד

  לרבים   היחיד  איבת  –  הטבעי  התוקפנות  יצר  .זה  אנושי  צורך  להגשים  מספיק על מנת  אינו

  מתקיים   ,המוות  יצר  של  נציגו,  זה  יצר    . יתהתרבות  תכליתה  נגד  פועל  –  ליחיד  הרבים  ואיבת

 אלה  שני.  ויותר  יותר  גדולות  ליחידות  ולחברו   החי  החומר  על  מורלש  שתכליתו  ארוס  לצד

את הם  שתוכנההתרבות    התפתחות  חולקים  האנושיים  וקיומה   םמתגל  םמתוכש  החיים 

עם   תעמתתמ   אתז   תאנושי  ציאותמ  )161  ,1968  (פרויד,.  ההרס  לבין  החיים  בין  המאבק

,  בבסיסםוכרוכים,    תומתרחב  הגדל  רקמהבחיים    םמפיחי  מהלכיהמפני ש  מקובעת  סמכות



דבוקים במהותה הכותב פרויד,    ,קשיים מסוימיםטובתו של היחיד.  ל   באחריות לכך שלא יופרו

לכוח  נובעים מהסכנה של מעמד הדבריםשל התרבות   להיווצר  ההזדהות    שגורם  החברתי 

 שמעלה הביקורת  החששו  הסלידה)  159,  1968את המובילים.(פרויד,    ממנה  מעצמו ולהדיר 

  שמם:   ציוןמ  שמודחים אף   "הקיץ האחרון"   אירועי  שפשתה מאז  הקהילתיותת  פמג  תהמולמ

ולסדר    מעמד הדברים  כהתגייסות לטובתמצטיירים    ,החברתיתהמחאה    או  מחאת האוהלים

ה גבוה  של  עידוןוניקיון בשירות  והמחשבה  הפעילות  ולם, סבור א  . בתחומי המדע, האמנות 

מכך    ,פרויד ניתן להתעלם  וכרוכה ב  שתרבותלא  מפח נפש תרבותי השולט במניעת סיפוק 

החברתיים היחסים   דה  מישל  כותב  ,קייםה  הדברים  סדר  )145,  1968,  פרויד (  .במרחב 

מסטיות   ,סרטו עצמן  עורכות  ,עממיותנקראות  ה  ,טקטיקותש  מורכב  לשגות,  למען   מבלי 

נוקט  ו  הסדר  את   מנצל  שליט  שכוח  בשעה.  במהרה  להשתנות  עתיד  המוביל  סדרה ש  אשליהב

הסדר    אפשרויות  מתגנבות,  כך.  תנעלמ   אמנותבו    מהתלת,  אותו  סווהמה  רעיוני  שיח אל 

 של   כלכלה  ,"כלומר  .מוסרית  התנגדות  שלו  המצאות  של,  חברתיים  חילופים   של  הקיים

  של   ואתיקה)  אמנים  של  פעולות(  מהלכים  של  אסתטיקה)  הדדיות  בתנאי  לב  נדיבות(  'נתינה'

). גורל  גזרת  של  או   מובן  של,  חוק  של  מעמד   הקיים  מהסדר  לשלול  דרכים  אלף(  עמידות

  כדי   לגזרים  נקרע  אשר  כלשהו  זר   גוף  ולא,  יחד  אלה  כל  כנראה  היא  'עממית'ה  התרבות

  באמצעות,  משכפלת  שהיא  בשעה,  אותו  'תצטט'ו  בו   תטפל,  אותו  תציג   אחרתאו    זו  שמערכת

 ) 104 ,2012, סרטודה ."(אנשים על גוזרת  שהיא הגורל את, החפצים

  ה ואנינותה של מעמד  מתוכנית הגנה על  חלק  אינה   בכפר שלם  השיער  עיצוב  בסלון  הפעולה

תרבות.  האמנותקטגוריית   הפקת  אינה  מ  היא  קהלים  את    דממיםועבור    האמנות המציבה 

  ערכים   מפני  למורא,  פוליטי  כמהלך,  התנגדות  משמעה  חדשים  מצביםל  כניסהבסכנת חיסול.  

של  ,שיהיו  ככל  מורכבים  ,מצמצמים  " אוטונומיים"  גבוהשל  ו  בלעדיות  דחייה  ממוצא   מעמד 

וכלכליים   םבתכתיבי  ם שמקור  מסוים של.  חברתיים   כל   , עולה  המודרנית  התקופה  לאורכה 

  כוחות   באמצעות  מסומן  מעמדה  כי,  כברה  אינו  האמנות  של  תוכה  כי  , ההבנהמחדש  פעם

האינטימיות  ,  לה  חיצוניים וההתנגדות   , זו  הבנה.  עצמאותה  את  יםמכוונה  כוחותל  נתונהכי 

המבטא   חפץכ  בהתגשמותה  גלומהה  סתירהלהיאבק ב  אפשרות  לאמנות  הקנתה  ,שהצמיחה



  ת מחולל  את עצמה פרימה מכוונת זו של האמנות . פערים עתירת בחברה פיננסי וסימבולי הון

 לה   מקניםדווקא  ש  וערפל  הפקר  משטחי  תהעהושב  טרודהה  השקפת עולם  צורמיםה  מצבים

  יימס 'ג  עם   יחד  שפרסם  כלכלן,  אסמוגלו  דרון   טוען ,  הכלכלה  מתחום,  אחר   מכיוון.  חיים  מקור

ניתן  כי,  נכשלות  אומות  מדוע,  הספר  את,  המדינה  למדע   מומחה,  רובינסון'  א   לנתק   לא 

  כוח   יחסי  מערערת  וגם  בחדש  הישן  את  שמחליפה"   ומצמיחה  מחדשנות  יצירתית  הרסנות

 מעומת  היגדים  ייצור   של  עצמאי  כשדה  האמנות  של  קיומה)  29  ,2012,  פרידמן." (בפוליטיקה

 כמו,  שאמנות  כרההוה  כלכלית  מציאות,  חברתית  ביקורת,  מתמדת  התפכחות  עם   במודרניות

אחר  כל אינה  ,החיים  מזרם  נפרדת  אינה,  תחום  שיח    שקריאתה  על  אלא מבוססת  פנימי, 

   .כלכלה של חיי היומיום הסוציולוגיה ומה נובעת

 חוסר מוצא וחזרה עצמית 

במעגליות   זאת,  ונשניתלמרות  כוחות  ,חוזרת  של  היוצר  הנהייה    מופיעים  ,השוק  מבית 

העצמאי. הנכס  ותחושת  האמנות  האוטונומית  בשדה  שמתרחש  פייר  העכשווית  מה  כותב   ,

מקשה  ולעצמאות    יותר ויותר  טוענתהאמנות  של    תפנימי  התולדמבטא יותר ויותר  ה,  יבורדי

ככל    ),Bourdieu, 1993 184  ( או פוליטי.  , כלכליקשר בינה לבין מצב חברתי  ביסוס של  על

תוך עצמו, מאמין ביכולתו לארגן את היצירה באמצעות סולם ערכים  ב  ששדה האמנות נסגר

התחרות    ,יםכחברתי   יםהמתויג   ן כותו  חיצוניות  כל  מדיר ופנימי   אתמתעצמת   המקדשת 

מידה של    כל  אובדתו)  ,Bourdieu, 1993 140(  ערך העיקרי של יצירת התרבותבלעדיות כה

 תוכה נכלאים.  אל  הרעיוניתפסא  לחקור את גבולות הקו  האפשרותמחופש ממגבלות השדה ו

כפי שכינה אותה ארנסט   'להפליא  המושלם  של  הטעות'-ל  אחראי  בורדייה,  מציין ,  זה  פולחן 

 אך  . עבודות מרהיבותמהמציאות  ונתק  מידי  מקצועיות  עבודות  של  צוננת  שלמות  :גומבריך

של  בהצגה  טרודות  דבר  לומראשר  מ  שיותר  משמעות  חסרות (הנאמר  משובחת   .244 

Bourdieu, 1993, (  כשונה התרבות    תלשם הבנ לאמנות  נחוצה    אל מחוץ לעצמה  פריצהה

בהרבה ורחבה  של  השתנות  של  שגרתי  הלךממ   מאוד  אמתית  המרה  דורשת  היא   אורח . 

 יחסים ה  מערכת  ת. מדובר בשבירתפיסה רעיונית  ה שלתבהגשמ  בפועלהחשיבה והתנסות  

כ"יצירה"   את  המייצגתנרקסיסיטית  ה כ"פיחות סוציולוגי"   מדירה ו  המלאכה האינטלקטואלית 



אתהל  ניסיוןה  את האמנותו אמן  ה  בין  שלכצור  יצירת    ת מחויב   שאינה  תחברתי  ות קיימ  ה 

הכמעט   הפיננסי  ומשקל  בגלל  .היוצר  את  דלמבה  עיקרון פרשנילו  יגאונה  ת הכישרוןלתפיס

של    אצטלה  וטהע  אך  הוןה  מטעם  כשליח  שמשתמ  היא  נותהאמבכלכלת  מוחלט של השוק  

 ),Bourdieu, 1993 192(ביטוי אישי. 

  ת הסיטואציוניסטי  חברי הקבוצה  שערכו  גיאוגרפיים-פסיכוה  אקראיהשיטוטי    מיוזמי   ,דבור   גי

הגדוליםהאורבני  יםבמרחב המטרופולין  של  ה  ציין ,  ים   הדאדא  תנועותאת    1950-בשנות 

  מיסוד   ביןבאמנות המודרנית    שהתהווה  הפקר   שטח  על  שהצביעו  זרמים  כשני  והסוריאליזם

 והסוריאליזם,  לממשה  מבלי  האמנות  את  לחסל  ביקש, " דבור  סבר",  הדאדאיזם"   שינוי.   לבין

  הסיטואציוניסטים  שפיתחו  האסתטית  העמדה."  לחסלה  מבלי  האמנות  את  לממש  ביקש

  התנאים של   .מאמנות  חריגה  אותה  של  היבטים  הם  האמנות  של  והמימוש   שהחיסול  הראתה

" צריכהה  חברת   ביטוייה   של  המבויתות  חזרותיהם   לרבות(  הישנה  התרבות  את  המשמרת, 

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

 להבין  אפשר  התרבות  של  הניצחונות  היסטוריית  כל  את  ...תקשורתי  הבלתי  של  התקשורת

  היא   התרבות.  שלה  העצמי  ההרס  לעבר  מצעד,  מספק  הבלתי  טבעה  גילוי  של  כהיסטוריה

, התרבות  -  האחדות  אחר  הזה  החיפוש  בתוך.  האבודה  האחדות  אחר  החיפוש  של  מקומו

  מוגשמת   אינה  כספירה  התרבות."  עצמה  את  לשלול  מחויבת,  נפרדת  ספירה  בהיותה

  מקור   לה  מקנים  מנכסיה  התפרקות הו,  עצמאותה  פרימת,  עצמה  שלילת.  כקטגוריה  בניסוחה

  חברתי   ביטויכ  אמנותב  היסוד האתי ארוג   . אופק אתי בלתי מספק  של  וגילוי  תרבותי  שינוי  לש

חוסר כל נחת    של  שטחית  הדוחה  כולל  הכרה  חיובי  ,עצמהשלילה  ה ,  את    שרתהמ  כערך 

    )192 – 191, 180,  2001דבור,( .אמנותית ניאו סביבהמחדש של   ההרכבת

  האמנות   של  מחזוריה  שובהב  נתקל  לו  כפופה  שהיצירה  ההפצה  מנגנוןל  אוונגרדההתנגדות  

 של  האוניברסליות  האוטופיות .  האמנים  של  כלכליה  ניצול ול  המסחרי  שיווקהו  ייצוג ה  סדר  אל

.  עולם  תיקון  שדרשו   פוליטיים  מאבקיםב   והשתלבו  זה  סדר  לשינוי  פעלו  האוונגרד  ראשית

  הותיר   ,העשרים  המאה  של  הראשונה  במחצית  האלתהליכים    החברתי של  ןכישלוה,  אולם

 בהגלובליים    מיתוג ו  שיווק  של  מתעצמת  מציאותב  התרבות  של  מימושהחיסול וה  תתנוד  את



פעולה    אפשרויות  של  מאגר  אמנותב  ראהטוען ניקולא בוריו,    ,גי דבור  .נעלם  נצרך  מה שלא

  מאזהכשיר    שיח האמנות  אולם,  .צריכהשל חברת ה  יומיוםה  בתוך  המשתבצות  והתנגדות

  תוואי הנובעות מ  ןשאינ  התנסויות חברתיותשל    שונים  סוגים  להתרחשות של  פורייה  קרקע

 החדשות  התנסויותה)  ,Bourriaud, 1998  9(היסטורית.  ה  האמנות  שרשרתשל    ובהקהמ

איננו   באופן המעידבתוככי המרקם החברתי    בארעיות   מתקיימות לקיצו  מה שהגיע  רוח    כי 

  אינה האמנות    עבודת  ),Bourriaud, 1998 13שלו.(    יםתכליתיהים  אידאלההמודרניזם אלא  

  מציאות ב  תרחשיםהמ  תהליכיםב  משתלבתאלא    מדומיינתאוטופית  מציאות    עוד יוצרת  

הידברות    היומיום סמך  אלה  .קיימתעל  גומלין  של רה  האופק  כאשר  מתרחשים  יחסי  עיוני 

ולא  ה  קשרםבהישיים  א  בין   םיחסי  של מישור  כ  נתפסהאמנות    מקום המניח מרחבכחברתי 

וללא ללא תנאי    הנערכים   יחסים מארג של  כ  תקייםמ  מישור ההידברותעצמאי ופרטי.    אמנות

מגמתית ההבנה   של  תכלית  לצורך  שיושלמו,  מנת  על  לציבור  הזקוקות  "יצירות 

 .אוטונומיתה ביקורתה מבית המדרש של רה" הסיטואציונלית של התרבות והחב

,  בלבד  כקניין  האמנות  את  לראות  ניתן  לפיה  התפיסה  היא  הידברותה   במעשה  שמתערער  מה

 לזמן  ,לשיח  פתוח   ממד   ואה  כחלופה  שנרקם  מה.  ואוספיו  נכסיו  דרך  לצעוד  שניתן  כחלל

 . ם דרכ לחיות שניתן ולמקום

של  המבטא,  רנסייר   אק'ז  כותב  שיח,   לאמנציפציה   וקורא  תובנות  בין  וןשווי  יחס 

(אנשים  הנחיית  של  השגור  לאופן  המתנגדת  אינטלקטואלית  .Ranciere, 2009, 1  (מלאכת 

של    עולם  להכיל  מנסה  גומליןה  התפתחות  של  הנתונים  מסד  אל  יורכב  בטרם   חייםנוכח 

 תרבות ה  יצירת  לשם  היומיום   מרחב  אל  פונהה,  בוריו   כותב,  זה  חדש   מודרניזם.  היסטורית

י  עצמ  ,תרבותי  דרוויניזם  מאמיניו של  עיניבדל  כ  מצטייר  ,החברתי  החיים  אורח  ה שלכמלאכ

מעמד ל  נוספת  חזרה  התרחשה  1980-ה   שנות  בראשית  ),Bourriaud, 1998 14(  .בלעדיו

,  לציור  החזרה.  האמנות  לממסד  מחוץ  שפעלו  מתעצמים  מושגיים  תהליכים  של  הדחיקהחפץ ו

 שוק,  התרבות  פקידּות,  מוזיאונים:  שונים  מכיוונים  מגמות  ידי-על  נתמכה ,  קרימפ  דוגלס  כתב

  ואמנות   אוספים  עבור   חדשים "  גאונים"   חיפשו   אלה.  תאגידים  של  הישיבות  וחדרי   האמנות



 שהתנערו  ובסביבה  בקהילה  מושגיים  ביטויים   היו  והודחק  שהוכחש  מה.  ערכה  על   שתשמור

  שוק   צמיחת  ). Crimp at Michelson, 1987, 236-250. (האמנות  מרחב  את  לגמד  מהשאיפה

ה  הפכו  ההמונים  ותקשורת  האמנות המאה    לקהל   האמן  בין  העיקרי  למתווך  21-בראשית 

הקהל  מגיע  העילית  תרבות  על  הידע  רוב  .הרחב   עצם .  רסלר  מרתה   כותבת,  כדיווח   אל 

 המעמד  הבדלי  של  לכאורה  הטבעיות  להדגשת  מסייעת  העילית  תרבות  צביון"   אודות  הידיעה

  את   לקבע  מסייעת  הזאת  הכללית  הידיעה...הקפיטליסטי  הסדר  את  מחזקת  כלומר  –

  באמנות   חלק  לקחת  ראויים  הם  אין  מהותם  שמעצם  כביכול  שיודעים  אלה  של'  נחיתותם'

  היראים   לבין  משמעותה  ומנסחי  העילית  אמנות   של  בעליה  בין, " רסלר  אומרת,  בתווך."  עילית

." כלפיה'  הערכה'  במרץ  ומטפחים  נעלות  רגישויות  לאמנות  המייחסים  אלה  נמצאים,  מפניה

  פרטית  תפיסה  של  הנציגי  הם,  בכללה  והביקורת ,  האמנות  שעולם  מכיוון )  16  ,2006,  רסלר(

  חייבים "   פוליטיים  אמנים,  עצמאיים  ואמנים  מוצרים  ייצור   של  תפיסה  מקדמת  הגלריות  ושיטת

  ניגוד   משום  הפרדיגמה  של  להמשכיותה  בתרומתם   אין  אם  ,ראש  בכובד  ,לעצמם  לברר

 ).29 ,2006, רסלר( " עניינים

ההפקר המודרנית  שטח  האמנות  תורגם    שיצרה  סחירה   כלכלית  מציאותלטרם  בלתי 

חברתי  המקיימת גומלין  בוריו, שמתבקש  מה  . תהתרחשות  כותב    עתירי   רווחים מ  הם  , 

  גומלין   מציעיםו,  האנוש  יחסי  במרחב  מחשבה  חולליםמכמוצר    חתימתם  טרםש  הידברות

יחסי    את  בהדרגה  מצמצמת  הגלובלית  מציאות ה.  ההמונים  ותקשורת  השוק  תכתיבימ  שונהה

 מרחבי  את  בהדרגה  יםמצמצמה  תקשורתו  סחר  רשתות  ,מקוונות  תומערכ  לטובת  האנוש

  ,Bourriaud, 1998) 16(  . האוטומטיים  המענים  י סוג   את  יםומרחיב  הממשיים   המפגשים

נחתתרגמה    האוהלים  מחאת   רחב   חברתי  מפגשל,  הפייסבוק  דפי ב  שיח  שראשיתו  חוסר 

.  עולםה  ברחבי  נוספות  מחאותמה לובד  ישראלב  אזרחית  תפנית  והניעשירד לרחוב    ממדים

נערך ,  מחאההמ  שצמח  יםמפגש  אתר,  אביב-בתל  69  רוטשילדרחוב  ב  העם  ביתב  ,כאשר

  להשתלב  ניתן  בו  שמיס   אבו  וחסן  לבלאנק  הדר  גאיה  עם  דורון  מועלם  גיל  בשיתוף  מיצג

 חם  תה  לשתות  להיכנס  גם,  הגדול  לאח  ובניגוד,  בית  חסרת  משפחה  של  חייהם  בשגרת" 

 והשליטה  השיווק  ,המיסוד  לקרסולי  שתווהמ  לאש  נגיפית  המולהמ  ביקורתה  עדתנר"  ולשוחח



 יתרחש  לא  האמנות  בתפיסת  מהותי  שינוי.  אביב-בחנוכת האגף החדש של מוזיאון תל  שנצפו

,  בוריו   מוסיף,  העכשווית  האמנות.  הביקורת  משרתת  אותו  האמנותי  הנכס  של  המבט  מנקודת

(חברתית  המחויב  אישי  בין  גומלין  אל  בפנותה  פוליטי  פרויקט  מקדמת  .18Bourriaud, 

האמנות  אתיתה  משמעותה)  ,1998  זהותהמו  הצריכה  מול  התייצבותהמ  נובעת  של 

של   כמטריאליזם  אלתוסר  ידי  על  הוגדר,  בוריו   מוסיף,  אסתטיקה  של  זה  סוג.  הידברותיתה

סגולי    הגיוניים   סיבה  או  טעם   ,ניעמ  , העדר  ,מקריות  תופסש  אקראי  מפגשי   גומליןלכביטוי 

. מתחדשת  היסטורית  משמעות  בעלי  משתנים  חברתיים   מבניםלהקשרים הנוצרים בין  ו  אנושי

  אסתטיקה ".  התקופות  מכל  האנשים  כל   בין  משחק  היא"   דושאן  מרסל   אמר "  האמנות " 

  יעד   של  או  תרבות  מקורות  של,  אמנות  של  תיאוריה  מייצגת  אינה,  בוריו  ממשיך,  הידברותית

  מציין   תפקידים,  ובירוע  גבולות  חציית  של  העניין  .היווצרות  של  תיאוריה  מבטאת  היא  .אמנותי

  יוצאות  האמנותיות  היכולות  כל  בה  העכשווית  האמנות  של  האקטואליות  את  מבטא,  רנסייר

 ) ,10Ranciere, 2009(  .השאר  כל  עם  ועוצמתן   מקומן  את  ומחליפות  עצמן  של  מהשדה

האוהלים בשדרות רוטשילד   מחאת  את  תחילהשה  הקבוצה  כמה מחברי  האמנותי של   רקעה

  פעולה שיצאה מהשדה של עצמה למפגש עצום עם כל השאר. הכגורם להיווצרות    וזכראינו מ

ה בוגרת  היא  ליף  דפני  התיעודי  אולם,  הסרט  את  ביים  קונטס  ורגב  וטלוויזיה  לקולנוע  חוג 

בעולם"  גרועה  הכי  וש  סרט  ,Freindsאת,    ויצר  "החברה  ליף  של  "הידידות  כיצד  ו להבוחן 

ואיך נראים קשרים בעולם האצמחה ברשת, איך עברה לעולם האמ תי שנולדו בעולם  מתי, 

 . ) 2012(אדרמן, .הוירטואלי" 

 אסתטיקה הידברותית 

 22( מרחב גומלין מתפתח ומתחדש. המניע משיח תובנות נובעת  , טוען בוריו,האמנות יצירת

(Bourriaud, 1998,  השיפוטים  סכום בדבר דוב-דה טיירי לש  מהגישה שונה תווהמב מדובר  

.  וחזותיות  צורניות  בחירות  של  היסטורי  לרצף  כפוףה  האמן  שעורך  והאסתטיים  ההיסטוריים

  עם   פנימית  הזדהות   מהאמן  תובעתש  אסתטיקה  משרת  , טוען בוריו,זה  מסוג  רצף היסטורי 

  ביקורת  של  למגבלות   האמנות  מעשה  את  תמשמצמצ  אסתטיקהעם  ו  האמנות  תולדות

  יחסי.  חיה  גומלין  פעולתכ  היצירה  את  מקייםש  מרחבה  הדחקתול  מוצר  של  לציווי,  היסטורית



  מקיימים   אלא,  בורדייה  מצייןש  תיכלכל  חברתיתה  מציאותב  מסתכמים  אינם  אלה  גומלין

פילוסופיה  הו  במידה)   ,Bourriaud, 1998 22.(  האמנותית  הפרקטיקה  תמצית  שהוא  מהלך

נביעתם  כותבים,  רעיונות  ה שליצירנובעת מ וגואטרי, הרי שמרחב  , המישור האימננטי דלז 

הם   קדם  , עוליםממנו  הוא-הינו   ושנרקמ  השתלשלותורצף    בגלל  בראשיתי  לא  פילוסופי. 

  אל   פונים  קיומם,  םמעצ  , רעיונות  בו   אופןה  ין בגאלא    , אחריםרעיונות    לא  יותר   מוקדם רעיון  מ

של    בראשיתיתמלאכתו ה   ,Deleuze, Felix Guattari, 1994) 40(.  מיתטרו  אנושית  תובנה

והשדות    את  מנכיחההרעיון   כהתפרקות  מוחלטכחשיבה   Deleuze, Felix(  .יםהתרכבות 

Guattari, 1994, 69(  נםוכינו  המבט  חילופי  תאוות  בגין"  פנים"   מקבלת  בוריו,  מוסיף,  צורהה  

 האתי   הטאבו  את  מסמן,  לוינס  עמנואל  מציין,  המבט  ),Bourriaud, 1998  23(  .יחסים  של

  ההוויה   .ליחסים  בשאיפה  הטמונה  האחריות  ואת  באחר  ההכרה  את,  יחסים  במערכות  הכרוך

  הסובייקט.  כאחריות   הסובייקטיביות  את  מגדירה  מונולוגי  מבנה  כל  השובר  דיאלוגי  אדם  של

 הוא  אלא,  טרנסצנדנטלי  באגו  משתתף או  וחלל  זמן  קטגוריות  באמצעות  עולם  בונהש  אני  אינו

 היות   משמע  סובייקט   היות  של  במשמעות  האחר  את  ברחמה  הנושאת  אתית'  אימהות'

  הגבלת .  להווייתו  משמעות  המעניקה  בהתכוונות  הוא  שאיננו  מה  את  האני  קבלת  של,  אחראי

 ותנאי  עצמי  ביטוי   לכל  המקור  שהיא',  נפש'ל  אותו  עושה,  אחר  של  היותו  מתוקף  העצמי

  המחולל  כדימוי  המסומנת  תשוקה  היא  צורה )  150-151,  2004מאיר,  (  .מונפש  לעולם  מוקדם

 .רוחה  על  אשר  את  המבטאת  תגובה  ולחוות  רצון  להשליך  ניתן  אליו  אופק,  וחילופים  מפגשים

  מצבים   פי   על  מתנהלת  אך  היסטורית  משמעות   בעלי  מפגשים  מזמנת  האמנות  יצירת

 כהתנגדות   יצירה  לחוות  האפשרות  אלא  בלבד  גבולות  הרחבת  אינו  שעניינם  אקראיים

  רבים   במקרים  אשר   ניהיליזם  של   סמן  איננו   אסתטי-האנטי.  החברתית  הזירה  מתוך  הצומחת

 להרכיבו  מנת  על  הייצוג   סדר  את  מפרקש  מהלך  אלא,  יוצא  הוא  נגדה  החוקיות  את  מאשש

  הרעיונות   ומכלול  האסתטי  שהמושג  מאותת ,  פוסטר  האל  כותב,  אסתטי-האנטי.  מחדש

 מתקיימת באורח  אסתטית  שחוויה  הרעיון  תקפות  אודות  שאלה  בפני  ניצבים  אותו  המרכיבים

  אוניברסלי,  ממשי   שינוי  לחולל  מסוגלת  , לחילופין, או,  ההיסטוריה  מעל  ונשאת  מתלות  חופשי

,  באופיו  תחומי  רב  מהלך  על  אסתטי-האנטי  מצביע,  פוסטר  מציין ,  נקודתיתה  ברמה.  ומידי



  כזה  או,  ופערים  מיעוטים,  מגדר  כמו  בפוליטיקה  המעורבים  תרבות  לביטויי  הרגיש  מהלך

 )  Foster, 1983, XV. (מיוחסת אסתטית ישות של תפיסה דוחה אך המקום בשפת המושרש

 מרחבי ההידברות 

 ישותמעבר לכל    מתהווהמחשבות  וחילופי    חברתית  הידברותשל    , הבראשיתיהערך הבסיסי,  

מציין    ,מרחב זה  .שמעבר לכל אינטרס  חיים הבמרחב    יםאסתטי  מהלכים  קיום שלכ  ,מיוחסת

אינה מצטמצמת  ששוליות חברתית  העכשווית לאורה של    מציאותב מישל דה סרטו, מתרחש  

לקבוצות   כשול  מוגדרותיותר  מתקיימת  רחבה.(אלא  סרטו,  יות   של   מציאות)  45  , 2012דה 

לבין טקטיקה.    בין  הנעות  פעולות הכוח  והאסטרטגיה מחשבפעולות  אסטרטגיה  יחס  ת את 

לשמש  בכוחו  שיש  וכמקום  כעצמיות  אותו  ולתחום  כלשהי  מסביבה  רצון  לבודד  המאפשר 

והמדעית   הכלכלית  הפוליטית,  הרציונליות  ממנו.  הנבדלים  כוחות  עם  קשרים  לניהול  בסיס 

וב שאינו נסמך על מובהקות כלשהיא נבנתה על פי מודל זה. לעומת זאת, טקטיקה היא חיש

על   היא למעשה מקומו של   משאבכ  שוניהמגדיר    תיחוםולא  ניהול קשר. הטקטיקה  לצורך 

בחלקיות,   המערכת  אל  שמסתנן  למפותה.(מהאחר  הפעילות 48  ,2012,  סרטו  דה  בלי   (

 .חתימה או קריאות  סימני  היא פעילות נעדרת  ה של תרבות תרבותית של אלה שאינם יצרניה

של הכלכלה.  משלמים עבור מסעות הייצור והשיווק  ששל אלה    מחדלה  תכבריר  קיימתהיא  

נעשית  שוליות   הדומם.(  ויותר  יותראוניברסלית  לזו  לרוב  )  2012,45,  סרטו  דה  והפכה 

מערכות  את  החיים  הצרכנים  של  והמפוזרים  המאולתרים  הטכסיסים  הסמויות,  הטקטיקות 

מקיימים   והמוצר  נגדית    סבךההפצה  משמעת  בו    שמתעצמתיצירתיות  ו של  במקום  בדיוק 

נעלמת היכולת להעניק לעצמי שפה אישית. זהו ייצור אחר, שקט, החודר לכל מקום "מכיוון  

בא עצמו  על  מודיע  הוא  במוצרים  שאין  שימוש  אופני  באמצעות  אלא  משלו  מוצרים  מצעות 

) כללי שליט".  ידי סדר  על  מידה שחברה שליטה 37  ,2012,  סרטו  דההמוכתבים  ) באותה 

כנפי  תחת  מצטמצמת  שאינה  שלמה  חברה  פועלת  כך  מקום  לכל  ומתפשטת  מתפתחת 

משחקים   אלה  מנגנוני    ,יומיומיים,  מוצפניםהשליטה.  את  מסתגלים  וא  הסדרשעוקפים  ינם 

 הכתוב ) "במרחב הבנוי  40  ,2012,  סרטו  דה  הפוליטי.(את  את החברתי ו  נהליםלהליכים שמ

,  צפויים   בלתי  משפטים  יוצרים  מסלוליהם,  הצרכנים   כל  בו   שנעים  טכנוקרטי   באופן   והמתופעל



  הם ,  מכבר  זה  שנקבע  לתחביר   כפופים   שהם  פי   על   אף .  בחלקם  קריאים   בלתי  דרך'   'קיצורי 

 מושגות   ואינן  נקבעות  שאינן  תשוקות  ושל  אחרים  אינטרסים  של  תחבולותיהם  את  משרטטים

) הטקטיקות מתעצמות יחד  47  ,2012,  סרטו  דה  "(.מתפתחות  הן  שבתוכן  המערכות  ידי  על

אך  ןהתפוררותעם   מקומיות  יציבויות  חורגות    הן  של  הן  מסוימת.  לקהילה  מוגבלות  אינן 

לא ניתן להימלט שממסלולן, נודדות ונעות בקרב צרכנים ומהגרים במערכת ארוגה בצפיפות  

אך   מכדי  היא  ממנה  דיה  מנוח   שתשתייךרחבה  חסרת  בתנועה  מדובר  כלשהם.  לבעלים 

למאבקים   התבונה  קשורה  כמה  עד  ל50  ,2012,  סרטו  דה  ,(יומיומייםהמעידה   תהליכי ) 

  דה   .(הוהנא  פעולההמכוננת אמנות של    מגוונתניידות  עוררים  מרחב של מצבים נחווים המ

) כאשר הכתיבה האליטיסטית משתמשת בדובר ה'עממי' כתחפושת לשפה 54  , 2012,  סרטו

אודות עצמה "היא חושפת את מה שמנשל אותה מזכות היתר שלה וכפועל יוצא שואב אותה  

של לעצמה...תעייתה  האדם...שהוא   מחוץ  בידי  משורטטת  לעצמה  מחוץ  אל  הכתיבה 

) "ההתקרבות של התרבות"  65  ,2012,  סרטו  דה   מטפורה וסחף של הספק הרודף אותה".(

סרטו "מתחילה כאשר האדם המצוי נעשה המספר, כאשר הוא מגדיר את מקומו  דה    וסיףמ

ו מוקצה לדובר השיח  (הנפוץ) של השיח ואת המרחב (האנונימי) של פיתוחו. המקום הזה אינ

) אחר."  אחד  לכל  מוקצה  הדרך שמציע  69  , 2012,  סרטו  דהיותר משהוא  היא דה  )  סרטו 

  ) 70  ,2012,  סרטו  דהאל חיי היומיום. (  ,להשיב את לשונות המדע אל מחוזות המוצא שלהם

מצטט   במילותינו"  השימוש  על  ממעל  משקיפים  אתדה  "איננו  לודוויג    הפילוסוף  סרטו 

מסוגל לחמוק מהשפה על מנת להתבונן ששיח    איןולכן    ,)76  ,2012,  סרטו  דה(  ויטגנשטיין

בה ולהביע את מובנה. ויטגנשטיין ניצב במוקד ההווה של ההיסטוריות בלי להסתייע ב'עבר' 

ן . כאשר מפרידה ההיסטוריה עבר מסוים מעד כדי דחיית ההיסטוריוגרפיה  ,של ההיסטוריון

הי למקום  ההווה  העדפה  מייצרת  ולהיבדל  א  הלשון  על  לחלוש  לכאורה  ניתן  ממנו  מובהק 

מסביר   ויטגנשטיין,  ממנה.  מתדה  כתוצר  שהפילוסופיה  ההנחה  את  תוקף  יימרת  סרטו, 

מניחה שקיים מקום מובהק שאפשר יהיה לחשוב ממנו על  או    , להקנות מובן לשימוש המצוי

פה 'מתוך' השפה הרווחת, בלי כל יכולת 'לשלוט  ) "העיסוק בש77 , 2012,  סרטו דההיומיום. (

במבט'... פרקבה  של  כמכלול  אותה  לתפוס  ושבאמצעותן פירושו  בהן  מעורבים  טיקות שאנו 



יומיומיים אין שווי ערך  ה) לאורחות הדיבור  70  ,2012,  סרטו  דההפרוזה של העולם פועלת" (

  מכיל   זהם יותר מהם. דיבור  בשיח הפילוסופי ולא ניתן לתרגמם לשיח זה מכיוון שהם גדושי

שנצברים   ו'קישורים'  'הבחנות'  של  בתור  כמאגר  היומיומי.  בדיבור  ונאגרים  היסטורי  ניסיון 

חושפים   הם  לשוניות  ה  יםלוגי  הרכביםפרקטיקות  על  שכל  מעלים  לא  המלומדים  ניסוחים 

ויטגנשטיין, מסביר80  , 2012,  סרטו  דה  דעתם.( אורחות המקריים ה  חושב עלסרטו,    דה  ) 

היות זר מחוץ לעצמך, כעל המטפורות של מהלכים אנליטיים זרים בתוככי  כעל  "   של הדיבור

מתורבתים   להיות  אמורים  אשר  המקצוענים,  של  עמדתם  זו  אותם...אין  המקיפה  השפה 

בקרב הפראיים, אלא העמדה שמשמעה להיות זר אצל עצמך, להיות 'אדם פראי' בלב ליבה 

  שאין   ומכיווןחת, אבוד בתוך המורכבות של המובן והמובן מאליו המשותף  של התרבות הרוו

  מכיוון ,  לפרשה  נוכל  שמתוכו  אחר  מקום  למצוא  אפשר  שאי  מכיוון,  הזאת  השפה  מן   'יוצאים'

  מכיוון ,  מדומות  פרשנויות   רק  אלא,  מזה   שגויות  ופרשנויות   מזה  נכונות   פרשנויות  שאין

  ובשפה ,  חוץ  חסר  אך  בפנים  זר  שהנך  העובדה  הוא  שנותר  כל  –  מוצא  אין  דבר  של  שבסופו

  בהבדל ,  הפרוידיאנית  לעמדה  הקרוב  מצב  זהו.  'בגבולות  ההיתקלות'  הוא  שנותר  כל,  הרווחת

  אצל   האדם  של  הזאת  הזרות  את  לכנות  כדי  מודע  הלא  על  מסתמך  אינו  ויטגנשטיין :  אחד

 )83  , 2012, סרטו דה" (.עצמו

הנגיעה   כרקממרחב  בהווה  נוכח  ביקורתי    תבגבולות  ניסיון  כל  החוצה  והיסטורי  היווצרות 

נובע מההקשר החברתי והכלכלי של  כו כבלתי צפוי  הווה,כעכשווי,    וכחנכ  מתרחש  הוא.  לנכסו

רנסייר,האדם  בניקיומו.   כותב   הפצת  של  מסוים   סוג  ידי  על  ותתחוש  של  מארגב  נקשרים  , 

 היות'  של  במרקם ההרגשה  יםשינויה  עורכים את  שלו  והפוליטיקה   המשותף  יסוחושנ  המוחשי

יותרהיא  ש  מפני  כוזבת  האמנות  עבודת  של  בלעדיותה  '.יחד  רגשות ה  סבךמ   אינה מורכבת 

אתה  אנושית  קריאה  כלמ  ההעול של   ביסודעומדים  ה  חיבורהו  פיצולה  חווה   הקיימות 

 פגשיםמ  של  בסיסית  בתשתית  אחוזים  יחד  היות  של  התחושה  שינויי.  האנושי  הקולקטיב

 כדיאלקטיקה   והולך  מסתבר  היסוד  חומרי  של'  עיצוב'-כ  נתפס  מסורתי  פן שבאו  מה.  ונתקים

אתש'  תנודה'  היא  זו  דיאלקטיקה  של  התוצאה'.  ניתוק'  ושל'  אימוץ'  של  קהילהה  מניעה 

התחושה  ו  האנושית של ו  חיבור   של  במונחים  מתרחשת  יתהבסיס  פעילותםש  האישיתאת 



 התוצר   התאמת  ידי  על'  ביחד  לחוד'  של  הסתירה  את  פותרת'  התחושה  קהילת'  .פירוד

 מהפעולות  הנובע  הגשמי  המוצר.  החיים  של  הקולקטיבי  למארג  האמנות  של'  האינדיבידואלי'

המתייסרת   בין  אישהכל  נקודהב  מוקם מ  והציור  הפיסול  חומרי  של  מורכבותה הקריאה 

  . אנושית  על  קוסמית   הרמוניה  של  רחשל ו  אנושיותה  של  פרום ה  למבע  ,אנשים  של  והנאבקת

 תובנה   שלו  תודעהשל    ,תחושה  של  קהילה  זו.  טעם  אניני  של  קהילה  אינה  אסתטית  קהילה

 )  ,4Ranciere, 2008( .התפרקותהמתבססת על 

 חלופה יסודית 

  של   הפירוש  להבנת   חיונית  המאזניים  כף  על   מוטל  ומה  מתחבר  לא  בדיוק  מה  ההבנה

 סימניה  לבין  מחשבה   בין  הרצף  הוא  שנשבר  מה  '.אסתטיקה  של  פוליטיקה'  ושל'  אסתטיקה'

  הראשונית   המשמעות.  אחרים  גופים  על  והשפעתם  קיימים  גופים  של  מופעם  בין,  החומריים

  ת צרויש  בהרמוניה  קרע  היא  התחילית  משמעותה  .קריסה  אותה  היא  אסתטיקה  של

 ההתבוננות   את   חליףשי  שראוי  מה  .כוונתה  לבין  העבודה  של  הטקסטורה  בין  התכתבותה

בין  ל  המציגים  השחקנים  בין  הפרדה  כל  שדוחה  קולקטיביות  של  אתי   מופע  הוא  המימטית

  התאמה   של  פרדוקסלי  סוג  היא  ראויה  אסתטיקה  ,Ranciere, 2008) 5(  .הפסיביים  צופיםה

 ,7Ranciere(  .תוצאהבין  ל  סיבה  בין  צפוי  קישור  כל  של  השבירה  עצם  ידי  על   תהמתרחש

העדרו  רומז  אלא  מומחיםל  פרטי  עדן  גן  מכונןלא    האסתטי  החיצוי  ) ,2008 כך   ,על   על 

  ששייך   מה  בין  מפרידים  גבולות  איןש  ,מתמסוי  סמכותמו  המקורית  ממטרתן  נקרעות  שיצירות

,  במוזיאון,  בתיאטרון  ) ,9Ranciere, 2008(  .היומיום  חיי  לתחום  ששייך  ומה  האמנות  לתחום

 הפעולות,  המילים  ביער  דרכם   את  הטווים  אינדיבידואלים  רק  נמצאים,  ברחוב  או  הספר  בבית

איננו  הקולקטיבי  הכוח.  וסביבם  מולם  הניצבים  והדברים   גוף ל  השתייכותב  מתבטא  החיוני 

באפשרות  אוטונומי   סיכון   ליטולאך    אישית  דרךב  ההתבוננות  מושאי  את  לתרגם  אלא 

אחרים  מצויה  מחשבתי לצד   שונה   ואחת  אחד  כל  של  דרכה  או  שדרכו  בכך  שווה.  כשווה 

  ביןומפרידה    המחברת   תאנושיהתובנה ה  של  שוויוןה  עוצמת  הוא  הכוח  .האחר  של  מדרכו

שווה  אנשים   שנבחן  מה.  דרכה  דרכם   את  לרקום   להם   המאפשר  מרחק  שומרתו  , במידה 

  אגד להת  יכולתה  אינה,  באמנות  או  בכתיבה,  בדיבור ,  בעשייה,  בהוראה  –  לסוגיהן  בפעולות



כולם  ניצבה  נודע  בלתיל   המסוגלות  אלא  מחנותל שלא   מרחקים  מבטאת  זו  אפשרות.  בפני 

אנינות  של    יצירה ל  חלופהכ  פרימותו  צירופים של    אקראי  משחקי,  שערל  וא  לצמצם  ניתן

 יחולל  מציע רנסייר,,  זה  מעין  עיקרון  .נושיאה  המין  את  במטרה לנתב  עוצמהו  ידע  הקרינהמ

  ) ,Ranciere, 2009 8( ".הצופה של שחרורו"  את אולי

.  איומים מדומייניםעל    להתגבר  המסייעות  שונותאפשרויות    מגלה לעין  חלופיתקודת מבט  נ

  האופן  את  משבש  בה  מוןהט  מטרהה  שאובדן   מפני  פוליטית   השפעה  יש  האסתטית  לחוויה

הדברים בין  צירוף   ולא  קרותל  שצריך   מה  אודות  רטורי  שכנוע   איננו  שמתרחש  מה.  של 

 שמרכיבים  נתקיםשל  ו  קישורים  של  צמיחה  הוא  שמתרחש  מה.  אינטרסים  או  גוף  של  הגדרה

  Ranciere, (2008, 11(  .חדש  יחד  של  היצירה  אתו  רחשיםמת  הם  בו   במרחב  יחסים  מחדש

דפני    אמרה  2011בספטמבר    3-מפגינים בכיכר המדינה ב  פני מאות אלפיל  ם שנשאהבדברי

" ליף . חמלה  במילה  רחמים  המילה  את  החלפנו  -  החדש  השיח  זה.  חדש   שיח  פה  יצרנו: 

 את   החלפנו.  רווחה  במילה  נדבה  המילה  את  החלפנו.  צדק  במילה  צדקה  המילה   את  החלפנו

 המילה   את  החלפנו.  לשנות  במילה  לחכות  המילה  את  החלפנו.  אזרח  במילה  צרכן  המילה

  שעומד   גדול  הכי  האתגר  זה,  זה  את  ולהבין ,  גדול  אזרח,  אזרח  להיות ..  .ביחד  במילה  לבד

  אזרחים  להיות  יותר  מוכנים  לא  שאנחנו  ההבנה  בדיוק  הם  הזו  המחאה  של  הדרישות.  בפנינו

. הזה  הדבר  את  התחלתי  אז...  יעד  קהל  רק  להיות  יותר  מוכנים  לא  אנחנו,  צרכנים,  קטנים

 זה,  שלי  הסיפור  רק  לא  זה .  שלי  לרק  הזה   הדבר  את  הופך  לא,  זה   את   שהתחלתי  זה   אבל

כי  )Ynet  ,2011,  ליף(."  אדם  בני  המוני  של  סיפור   פוליטי ה  ןבמוב  ,2011מחאת קיץ    דומה 

שיקולי  הקודם,  האסתטי והפסד,    לכל  ידועה   דיתהמי  ושהשפעתרווח  ניתנת ו  בלתי  אינה 

ו  הניעה  לשיעור, אזרחיים  ביחד  חלופיתתחושה  מפגשים  לחוד  פוליטיקאיש  של    חייב   כל 

בחשבון רנסייר,  האסתטי  הרושם.  להביא  טוען    הקהילה .  מזוהה  הבלתי  של  הוא  הראשון, 

 של   שפוליטיקה  מפני  פוליטית  היא  ככזאת.  מזוהות  בלתי  יותושא  של   קהילה  היא  האסתטית

-ל   האסתטי  את   שהופכת  הסיבה  אותה  .מזוהה  לא  בתהליך  מתרחשת  סובייקטיביזציה

  מדוע   סיבה  קיימת   לא  '.האמנות  של  פוליטיזציה'  של  אסטרטגיה  כל  על  אוסרת'  פוליטי'

  או,  העולם  מצב  של  הבנה  תחולל  מרכיבים  של  מהתנגשות  הנובעת  המוזרה  התחושה



  התבוננות   המובילה  ישירה  דרך  קיימת  לא  .לשנותו  להחלטה  תוביל  העולם  מצב  את  שההבנה

 לפעולה  אינטלקטואלית  מודעות  בין  רהייש  דרך  אין,  העולם  של   מצבו  להבנת  במחזה

  והעלאת   אחרתב  אחת   עולם  תחושת  של  מהחלפה  יותר  הוא  שמתרחש  מה  .פוליטית

  ביחס   שבר:  פרימה  של  תהליכים   הם  שמופעל   מה .  נוספות  אפשרויות  חוסר או    תאפשרויו

  שברים .  שחשים  למה  שחושבים  מה  בין,  מחשבה  ביןל  תפסשנ  מה  בין  –  להגיון  רגש  שבין

  של  על יצירה  םהשפעתאת    קלוטל  מלבד  לשערם  לא ניתן  אך  מקום  ובכל  העת  כל  מתרחשים

ומעמד,הגדרות  ל  מעברהקיים    אסתטיהמרחב  ה  .חדש  יחד בלעדיות   תפס נ  אוטונומיה, 

איוםכבשוגג   או  מגיפה    שאמנות מה    .החייםזרם  של    חיוני   מרכיבכ  תבררמאך    המולה, 

ה של בין    נוכחת  כעדות  בו  משמש  האנין  התרבות  חפץגם  שמרחב    ואמנכיחה   סימניה 

כמרח  .חיה  הידברות האמנות  במופעה  מסמנת  כחפץ  ובמופעה  הב   קריאתמעצבת  תנועה 

נסיבות בהמתרחשת  בלתי צפויה ומחויבות  כהידברות    יםסגולותיה מתקיימותולדותיה  שיחד  

  ות.אנושי

 כלכלה חדשה –מרחב האמנות במרקם החברתי 

שנים כוחות    נתון המרחב האסתטי  לאורך  את  ה  שוק בידי  חפץ    הפןמשרתים  המסחרי של 

התרבות.  לאורו  מנסחיםו  ,האמנות תולדות  האסתטיבהכרה  ה   את  סחירה  מרחב   בלתי 

. חדש  כלכלי  דגם   של  ונחיצותמודעות לב  הקשורהאמנותית    צורההתפתחות הבחיוני    מרכיבכ

ו  שיצמח  דגם אזרחית  גומלין  מ  תפתחיממחויבות  אמניםשיח  הציבורבין  רשויות  קהל וה  , 

הידברות    למפגשיקורות התקציב הציבוריים  מאת  ו  דגם שיאתר את התהליכים החיים  .הרחב

סחיר  אמנותו במודעות  . יםבלתי  בורדייה,  כותב  את    זהההמ  ביקורתית  פוליטית  מדובר, 

של שלה  תוצריה  המקובלת  כיוצרי    הכשרה  ערך  אמנות  עבודותאמנים    פיננסי   בעלות 

 מציאות  גלהת  נקודת מבט חלופית.  של האמנות  והפיננסי  הסמלי  הוןהמעמד    מדגישה אתה

  לפיו מתנהלים   אופןה  ביא בחשבון אתשת  תאוטונומי  התפיסל  מתרחשת מעברש  אמנותית

אספנים, של    הקדשה  אתריכ  האמנות  מוסדות אקדמיות,  גלריות,  מוזיאונים,  תרבות.  חפצי 

וחוקרים   וסגנונות  הערךאת    מנסחיםהביקורת  אמנים  יצירות,    אותם טוענות  ש  מילים ב  של 

המקובלים  רווח  הו  עלותהיחסי  מ  במנותק  כספיה  מעמדם  את  נתביםהמ  יםשיפוטי  בערכים



בונה יוצרים ושל  של יצירות ו  וני ההו  החברתי  המעמדאת    דיר אמניסוח מילולי  .  צריכהשוק הב

 כישרוןהיחס לשל    ממד המסחריהמ  תעשתולהתנהג כבלעדיים. על מנת לה   חושזכות לה  את

בורדייה הטהורה    מציע  האמנות  תפיסת  בגלגלי  מקל  סקרנות  אשש  ל  במטרהלתקוע 

ו המקרים   תנובעעכשוויות  ה  האמנות  ותהתפתח.  משמעותית  פילוסופיתאמנותית    במרבית 

. זמןב  המקומאת  חברתיים וה  נתוניה  תולדותיה המטשטש אתדותיה ואודות  וא  פנימימשיח  

ייצור לנכנסה  , סבור בורדייה,  המודרנית  אמנותהת  יציר   היסטוריהה  מחיקת  בוהיסטורי    פס 

האמנותוממוחזר  עיקרון  ל  כההפ  הכללית המתקיים    ההיסטורי   נטולחפץ  ל  ההפכ  עבודת 

 המאפיל   צורות  בגלגולן של בהדרגה לעיסוק    מצטמצמיםהאמנות    תולדות.  מוצר לשם מוצרכ

את שדה  ומניעיםבאמת  משפיעיםש חייםהצורות  שינוילחברתיים מאבקים   שלעל היסטוריה 

דפוסים ה  ה שלהדחק  עלמיוסדת    עצמהלהיסטוריה שמחוץ ל  אוטונומיה המתנגדתהאמנות.  

ה   האמנות  מעמדאת    יםמעצבש  יםחברתי אודות  סתרתועל    שחרורהתהליך    פרטים 

  ) ,Bourdieu, 1993 260  –  259של אסתטיקה. (עצמאי  שדה    כונןמש  מ'תכתיבים חיצוניים'

כמרחב   האמנות  מעברהבנת  אל  האמנותלזיקה  ל  פוסעת  תצוגת  -הסוציו  והמערכת  חללי 

 חפץ דימוי מרכזי של    נטוליתהליכים  בפעולות ובמרחב זה מתבטא  .  האות  ייסדתהמ  תכלכלי

של    לחלוטין  מזמינים סוג שונה ו  הפערים החברתית  רקמתארעיות ב  כהתרחשויות  מתגליםה

 אמנותה  תולדותל  ביחסשל תועלת או נזק    המדידל  נותנית  אינןאלה  פעולות  .  צורה אמנותית

נודע  מסע  כ  מתרחש. מרחב האמנות  וכערכים לשיווק תחושת    יםהנושאברגעי החיים  בלתי 

מציאות ב  נוכחיםה  ביןמהקשר    תבעהנו   באיטיותמצטברת    ומשמעות  .הידברותית  תיקון

הכוח שיוצר את האסתטיקה,  .  שותפיו  בין   םנרקשל סיפור ההסגולי    המשקל  תחושתו  החיים

מופיעים כטביעות האצבע של   טוען אדורנו, הוא אותו כוח שיוצר את העבודה מפני ששניהם

  נובעת   ,מאידך  תחברתיוכ  מחדאוטונומית  האמנות כ  של  זהות הכפולה. הרתייםהיחסים החב

(  ונשנה  החוזר  ייצורהמ ב  .),5Adorno, 1997כאוטונומיה  להבחין    מציגה ש  נבדלותאפשר 

 החברתיערכה    בלעדיה היא הופכת לעוד מוצר.  אךרה  לחב  ההתנגדותעל סמך    רקהאמנות  

אשר בזכות   ,מסוג מיוחד: התנגדות  מתקשור עם החברה אלא מגישור  ו נובעאינ  של האמנות

אסתטית משכפלשאינ  חברתי  שיפור  קיימתמ,  מבפנים  הנובעת  התפתחות    . ועצמ  את  ו 



  . מטרתה המוצהרת  זאת  אתה  אפילו אםחברתיות זו של האמנות אינה חברתית באורח מידי  

ולא הצהרות על עמדותיה. תמציתה בתה המהותית  מה שחברתי באמנות היא תנוע חברה 

שיקוףהחברתית   של  היא  החברתיים.  משולב  יחסיה  ואת  לכשעצמה  -226(  היותה 

227Adorno, 1997, ( 

מכפי  ים המקובל  םבמושגי  הידברותהאסתטיקת    תקריא בתערוכה  ביקור  אשל    ותהפה 

ש  אמנותחפץ    של  למעמד המאמר  לעצמו  ץומחכ  שנתפסמה  את  שוליים  ל  דוחקסחיר   .

טקסטים, הודעות לעיתונות, .  יםמפגשהשתתפה ב גליה יהב  ש  מבלי"תספורת כסאח" נכתב  

: אתיקה של הפעולהמרחוק בשסנט    נוסחלמצע  ה  ספקו את  ,תקשורת ותיעוד וידאולראיונות  

-"האם מוטב להתעלם מכך" שואלת יהב, "שתקציב הפרויקט, במסגרת שנת האמנות בתל 

ל מאפשר  בפן+פאן?"   רועיאביב,  אותם  ולפנק  בחירתו  פי  על  אמנות  אנשי  לזמן  מה   חפץ 

, קהל. במקום זאת  מול  למוצג המוצב  בעלת זיקה   הנשאי  היא הידברות  שהביקורת מחמיצה

בוריו, ניקולא  התנסות    מפגשים  מתרחשים  מציין  שעניינם  וארעיים   התנגדותבאקראיים 

 ,) האמנות המודרנית,1998Bourriaud(30, מתוך השדה החברתי הכולל.  תהנערכ  פעולהכ

הפקת  של  ייצור של ניסוח שפה חתרנית ולפס  למוצר לשם מוצר,  הפכה  שכמערכת פנימית  

עוברת-ה ין בשחק  הנ  אקלקטיהבמרחב    תקיימיםהמ   יחסיםמערכות  סוג אחר של  ל  "חדש" 

המודרניה  .הצריכהחברת    גלגלי העולם  ,אוונגארד  מיקרו    מהלכיםב  כעת  בוחר  ,מתקן 

הדדית  של  אסטרטגיותו  יםאוטופי עורףה  השראה  ורגרסיביתאשליה  ל  פונים  אודות   עקרה 

הציפורן    חברתיים.  שוליים אמנית  קצה    מרכיבהראלי  יפ  נונהכאשר  על  מלאכותית  ציפורן 

,  אבני חן זעירות  עשויהגולגולת שודדי ים  ב  אותה  עטרתאצבעו של האמן אורי קצנשטיין ומ

אותה   שבגילוי   ראלייפב  ספק  מטילה  ,אמנותיהקשר  ל  הביקורתמכפיפה  "להנאה  כשותפה 

היהלומים"   ראשה.  מניחהוגולגולת  מעל  חולפת  הרסטית  הדמיאן    הנחה ה  שהתמה 

הגולגולת  ה  עצם  את  ,שחר  ללא  ,מדיחה  מיתוהאוטונ שדימוי  של אפשרות  יצירתה   פרי 

  . תולדותיולו  לגווניודימוי  הלא המציא את  שבעצמו  של הירסט    עבודהמהלא משורשר    ,ראלייפ

)(Alberge, 2010  שווה חיה ונושמת ה  הגולגולת כמשמעות  קשה להניח כי כמעמד  אמנות  ל

נפש,   עומק" כלכל  יופי  מתגרה  ה  דנדאיסטית ו  מורבידית  " מטפורת    ,מוותהבייצוג  במכשירי 



  ,שיצרו  " אנלוגיות" ל   עדה  אינהביקורת  מאחר וה  .שיער בנווה אליעזרהעיצוב  בסלון  מתרחשת  

לא של  ,או  הר  עם  ראלייפ  עבודתה  חפץושיעבודת  של  קצנשטייןהו  ם  עם  אין    ,הידברות 

התגשמו  ,חשבלומיותר  ,  להעריך  אפשרותהב לא,אם  או  הזיקה  ,  דרישות   והדאגה  כל 

ממד    , או לא,נרקםאם    בלבד  תיעודה  פיעל    הניחל  ומיותר  ,ניתןלא    ,באותה מידה  .מטעמה

ו  הציפורני  בין  נערךש   הטפרים  במגע  סנסואלי אצבעותיה  החדות והמטופחות באדום ובוורוד 

הציפורן הקמורה שהתקינה על אצבעו הנשלחת של קצנשטיין    את  שאפפושעה  ראלי  יפשל  

טרודה    הביקורת  . יםבאמצעות מכשירי מתכת מחודדים בגולגולת בנוסח שודדי    אותה  עטרוו

 עצמאי   מורכב,  שיחכ  ותהמוצג  האמנות  תולדותמאות סידור  נוסחפי    לע  צורהה  עולםבארגון  

לא, במספרה    שנגהו  הצפויבלתי  הפריזמה האסתטית ה  נגוהות  אולם,  .וחופשי או  האפילו, 

כן, על   תנאי   תוךאל    הארוגה  ייצוגה  קריאתמ  , אוליחומקים,    ,מחושבהקריאה  התוואי  ואולי 

מתרחשת כיום   , כותב בוריו,פעולה המחתרתית והביקורתית של אמנות עכשוויתה.  הצריכה

חושף  האמן  ש  צירופים של  פרימות ו  של  קוים נעלמים  בין  הנערכת  תקולקטיבי-תאישי  תנועהכ

את   מזיןשייצור  השדה    תוךב  פועלתש  התרחשותוכ    החברתיהדבק    סדקיב  איחוי  מצביכ

    ) ,1998Bourriaud ,31 ,35האסתטית.(    ביחס למשמעותןיצירות האמנות    נתונות  וב  הערפל

בוריו, מתמקדת   מת תשווב  האנושיים  םיחסיה  מרחבבכיום  הפרקטיקה האמנותית, ממשיך 

ה  תלהשפעלב   שלהיווצרות על  וקהל  הבקרב    הידברותיצירת  על  אמנות  עבודת   דגמי  ם 

.  של אידאולוגיה ופרקטיקה  שאלותל  מיםמצטמצ  םאינשצורות גומלין חדשות    בעלי  חברתיות

ההידברותי   לממד  האמנות  שביסודמעבר    צורה כדי  ל  גומליןשל    רחבמ  מתפתח  ,עבודת 

מפגשים,   עצמה.  בפני  שיתופשיחותאמנותית  אירועים,  משחקים,  פעולה,    , התרועעותו  י 

.  הסחיר  אמנותל  המושגי שווה   ערכהו  מחוץ לתפיסת השוק   נוצרתהזהות אסתטית    מייצגים 

)28-29, 1998Bourriaud,(  הפוסט הפרקטיקות  מרחב  רוזלינד -ההיגיון של  כותבת  מודרני, 

  רגן תאמ  הוא  . שלו  החומרי  התפיסה  אופןו   מסוים  של מדיום  הדרקראוס, אינו מאורגן סביב הג

  חושף ש  תרבותימצב    מקרבו של  עולהשכהתנגדות  מוחשי המורגש    מושגים  מרחבבאמצעות  

 ,Rosalind Krauss(  .הצורות  גינאולוגי של תולדותה  תרשים הצמיחהמשונה    צורניתמחשבה  

תפיס  ) 44 ,1979 סמך  על  עוצבה  קראוס,  מוסיפה  המודרניזם,  של  האופטית   ת הלוגיקה 



 , אותה  קיימת אפשרות נוספת,  . אולםשלה  ביחס למרחב הצורותמובחנת  ועצמית  עצמאות  

צורת   ,מעבר לנראהרחש  מתה  מארג  :מטריקספרנסואה ליוטאר בשם  כינה    כותבת קראוס,

קרקעית,  דברים   להג  הקיימת  נקלטת  בלתי תת  מטרהמחוץ  או  כיוון  של  של ,  דרות  מרחב 

ומקריות   להיקראשמסרים  בו  צפונים  שאקראיות  יוצר שיטה אלא   .מבקשים  אינו   המטריקס 

ממשובותיו    דאח   בו כל  אחד  מקוםאל    מתנקזיםש  מקומות רבים  של  ניהגיו  בלתיכשטף    נגלה

 )Krauss,,1993  177-221(מוחשי כצורה לכל דבר. 

הבלתי האמנות  מספק  טבעה  מ  התנגדות  ביטויי  ,אבודהה  אחדותה   ,של    שדהההעולים 

  פיננסי-הסוציו  דפוסה  שינויל  חתירה  בטאיםמ  ,סחירה  הגנאלוגיל  מעברש  מטריקסה  ,חברתיה

מוה  אמנותיתה  עצמאותה  תליהאחר    נוההה   . ויוצריהם  סימבוליים  נכסים  של  "חדש" גילוי 

)124  Bourdieu, 1993,(  ול  צינול  ותסגפנל  המתמסר  ינייםבה  מעמדמלרוב    יוצרי ההילה באים

 התנאים הללו  .םנכסי  מימוש  של  רגעו  פתנכס  תגלית  לקראתמוסכם    משחק מקדיםכ  יכלכל

טבע   נתפסים נדחקאך    ככוח  הממוני  כסאח"   ואינו מתבטא  היקשם  "תספורת   רק  .במאמר 

אחד,   לב  מדובר  אשר כבמקרה  שסייע  מזערי  ציבורי  התקציב    ההון   ענייןצץ    ,מפגשיםקיום 

 , השוק  מחיר  פנתצה.  העירונית  השקעהב  תמפקפקש  תעקרוני  תאתי  טענהל  בביקורת והופך

חללי ל  ראויה  זיקהמ  החורגת  אמנות חברתיתלציבורית ולמערכת ה  לא עומדת  תרתי משמע,

האמנות מעין  כלכליה  ם דעממש  תצוגת  לשכבלמרות    .סמוי  חולקים ש  מצוקההת  וקרבה 

הכ  יוצרים מצבם  חשים,  ספי בגין    מיוחד   וכישרון  תרבותי  מעמדבזכות    מהן   בדליםנ  הם 

 מסתירה   זו  זהות מפוצלת  .בורגניות  נורמותכלפי    להתבטא בחריפות  , אפילו  ,להם  יםהמתיר

וניכור    מחד  מבוססותה  השכבות  כלפי   משמעידו    יחס בבוז  מהול  צורך  של  כלפי  וביטוי 

   ),Bourdieu, 1993 196( .מאידך "הציבור הרחב" 

ונשניתלמרות התנגדות    חברתית   חלופה  ליצור  בלי  סחירותהחיק  ב  אמנותה   נטועה  חוזרת 

לכלכלת השוק לו  ,מודעת    תמושגיפריזמת אסתטיקה  עבור    נאותה  פיננסיתהלכה    ייסדבלי 

ציבוריים  המשאבים  ה  סגרתבמ  נמצאת  היחידההאפשרית  ממונית  חלופה ה ה  .כאחד  תוחומרי

הוביקורת  ל  פתוחה  אזרחי  שיחעל    כתנסמ  חלוקתםש הרחב.לידיעת  ה  הכלכל  שיח  קהל 

חברתיות   תהליכי של םהתרחשותים בעת הדרושואחריות  תפוליטיהידברות   מגלם הציבורית



הציבורתקציב  .אמנותהשל    והחומרי  מושגיהמרחב  בהנערכים   בונפר   מיםנרק  י    אורח מים 

ו נחתוחבשברירי  אינטרסים    ,סר  פי  חברתייםעולים  שעל  חלק כ  המתקייםשיח  ומ  ממצבים 

של הידברות אסתטית.   תמחשבתי  תנודה  בכך   ומייצג  , לטוב או לרע, תדמוקרטיה  תרבותהמ

החברתיות וההידברות שייכים לנימי הנימים של קיום שביטוייו מתרחשים כשפה וכתקשורת. 

השפה   מונחי  על  מערערת  העממי,  השיח  כמו  וואמנות,  בכלכלתם,  ספק   אמיתותמטילה 

  לתנאי כלכלת השוק חוסם אותה בפני ציבוריות חיונית   של האמנות  צמצומה  . ןמטעמנחרצות  

  .יתאמנותחברתית ו מודעים מבחינהו  נאותים מימון ציבורייםמקורות  ומפיתוח

המופרט  בשל ההאמנות  מתנהלת    מעמדה  הציבוריים בנתיבי  של בתנאיו   זרהכ  תקציבים    ם 

קבלן האחיזה   מוחלש  הסגולי  קיומה  .עובדי  וכמציאותכ  וקבש  בגלל  ת  יטבע  חיים  גורל 

הידברותתביאובייקטיו כמרחב  האמנות  ל  .  הציבורי  דיונישייכת  חינוך  המו  כ  בדיוק   התקציב 

חלק  יותהידברות  אמנות  ותצורמשפט.  הו  שמבטאים   ת כוללהאזרחית  האחריות  ב  נוטלות 

  אמנים   וחייבים  רשאים  בה  היחידהזירה  כ  משמשים  אלה  מקורות מימוןציבוריים.  תקציבים  

 אמנות   .של החברה  הפרומים   קוויה  בין  איחוי  פעולות  ויוזמים של  כשותפים  ,בזכות  ,להתערב

  מוסדות   עורכיםש  המחייב   כלכלי-פוליטיהשיח  ל  מצטרפת   תהליכים ומפגשי הידברות  יוצרתה

בתי ספר, מתנסי"ם, שכונות, קהילות, .  והקהל הרחבציבור  נאמני  ,  , אישים פוליטיים חברה

סביבה מחלקות  תכנון,  של,  ונוף  ועדות  וסדקים  מצבים  וב  פער    מקומות הם    קהילהבחברה 

  פוליטית  אמנותית,  ידברותה.  חלופית  ציבורית  במסגרת כלכלה  תרבות  תהליכי  של  היווצרותל

היומיוםו במציאות  המעורבת  מ  יםאסתטי  מהלכיםב  נטענת  כלכלית    הייצוג   תנאיהשונים 

היום  .הצריכה  שוק  של  הבלעדיים אמנות עוז  ה  האמנות  עולםל  נמצאלא    עד  צורת  ליזום 

חדשה מ,  הידברותית  בלעדי  שותפותלחרוג  ל  ,למעמד   וזילות   כלכלית  מוחלשותלהתנגד 

 . המכפיף המאיימת פרי ההילולים של זירת המוכפף ,"עממיות" כלפי  נדושה

  עופר עידן. עופר הציג על  במספרת להסתפרחזרתי חודשיים לאחר הפעולה שערך רועי חפץ 

  ? "אתה יודע מה היה מיוחד במפגש עם רועי   וסיפר,  המפגשיםמתמונות    מסך הטלוויזיה  גבי

שוויםשווים  ואתה  שאני  התחושה הלקוחות   .  אחת  תצלום  על  הצביע  עופר  שונים".   אבל 

ל  קיר גבי  על    המוצג רשם   מספרהבכניסה  "כשרועי  פי    אותה  והוסיף,  ראיתי  העל  תצלום 



לא   האמנות  תולדות  עליה".  חושב  שאני  מה  כל  את  לא    ואולי,בשיחה    חסרוברישום  כלל 

   נעדרו.
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