העכְ ָשוִ וית
אֹומנּות ַ
נֹושי ָּב ָ
ֶק ֶשר ֱא ִ

ֵּבינֵ ינּו
גּוצ'י
ּכָ ְת ָבהִ :שיר ֶמ ֶלר־יָ ָמ ִ

קשורת
עבודות ָיה רגשות ַּב ִת ֶ
ֶ
ֵמיצָ ג החוקרת בּ
בין ְּבנֵ י אדםַּ .ב ֵמיצָ ב ָ'מ ַתי ַּב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה?',
ֶשיָ צרה ִּבמיוּחד לְ ַתערוּכה זו ,היא משתפת
ֶא ת הקהל ְּב ַת הליך יצירת קשר אישי:
ישב זה
זוגות של ְמ ַבקרים מ ּוזמנים לְ ִהתיַ ֵ
עמוד
מספר
מול זה ולַ ענות לִ שאלות מוּקלטות הנוגעות
"מה
חשבוֹ ֵתיהם ּולְ ִרגשוֹ ֵתיהם (למשלָ :
לְ ַמ ְ
ָ
ָה ֲחלוֹ ם ַהגָ דוֹ ל ְּביוֹ ֵתר ֶשלְ ך?") .הזוגות יושבים ְּב ָתאים שקוּפים,
שהמ ַבקרים האחרים רואים אותם אך לא שומעים מה הם
ְ
כך
אומרים .לַ ְמשׂ וחחים זו ִה ַזדמנוּת לְ ִהתבּ ונן ּ ְפנימה וּלדבּ ר מהלב,
נראית כמו סרט
ולַ מבקרים העומדים ִמחוץ לַ ָתאים השׂ יחה ֵ
התאוּרה ,המשתנים ְּב ַה ָדרגה
בעי ְ
אילם ְּבשידוּר ישירְּ .ב ֶעזרת צִ ֵ
ו ְּמ ַשקפים ֶאת ַה ְתחוּשות של השנַ יִ ים ְּב ֶהתאם לַ שאלות ,ועל
המשׂ וחחים יכולים הצופים
הפנים של ְ
פי שְׂ פת הגוף והבּ עות ּ ָ
המיצָ ב ְמ ַאפשר תחוּשת
לנחש ָמהם ַהיְ ָחסים בין ַ'השַׂ ְח ָקנִ ים'ֵ .
לחוָ ויָ ה של ּ ְפתיחוּת
התערוּכה ,ו ַּמזמין ֲ
רחב ַ
פְ ָר ִטיוּת ְּבתוך ֶמ ַ
ִוקרבה אמיתית.
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ישל'ִ .צ ֵילם ֶא ִריק ִּפ ֶיק ְר ְסגִ יל ִּב ְשנת ְּ .2014במבט ִראשון יש
ּומ ֵ
'ימי ִ
'גִ ִ
בּוצ ִתיות של אנשים הבוהים
הק ָ
עשע גם יחד ַּבתמונות ְ
ּומש ַ
משהו מטריד ַ
הריקה
ְּבכף יָ ָדם ֵ

המ ַבקרים שיָ שבו
מֹוביץ' ִב ְשנת  .2010האומנית ישבה ְּבמשך שלושה חודשים ַבמוזֵ יאון ֵוהישירה מבט ֶאל ְ
אֹומנִ ית נֹוכַ ַחת' .מיצג שיצרה ָמ ִרינָ ה ַא ְּב ָר ִ
'ה ָ
ָ
אחר זה
מּולּה ָּבזֶ ה ַ

ְּב

מוּזֵ יאוֹ ן לְ אומנוּת יושבת אישה ְּבשִׂ מלה אדומה
ּמולה יושב אדם זרִ .מסביבם קהל רב
ארוכה ,ו ּ
השנַ יִ ים מתבּ וננים זה ְּב ֵעינֵ י
צופֶ ה בהם ְּבסקרנוּתְ .
שבינֵ יהם נעלם.
זה ִּב ְמלוא ְתשׂ ו ַּמת הלב ,והמרחק ֵּ
נדמה שהם
ועכשיו ֶ
ָ
לפנֵ י רגע הם היו שנֵ י זָ רים,
ישב לפנֵ י האומנית אדם
אחר דקות אחדות ִמתיַ ֵ
קרובים מאוד .לְ ַ
המיצָ ג
אחר ,גם הוא מתמקד ְּב ֵעינֶ ָיה — ושוב נעלמת הזרוּתֵ .
זר ֵ
הס ְר ִּבית ָמ ִרינָ ה ַא ְּב ָרמוֹ ִביץ' נקרא ָ'האוֹ ָמנִ ית
הזֶ ה של האומנית ֶ
נוֹ כַ ַחת' ,והוא הוּצג בּ מוּזֵ יאוֹ ן  MOMAלְ אומנות מוֹ ֶד ְרנית ִּבנְ י ּו
יוֹ ְרק ִּבשנת  .2010האומנית ישבה ְּבמשך שלושה חודשים (יותר
המ ַבקרים שיָ שבו
מ־ 730שעות!) ַּבמוזֵ יאון ֵוהישירה מבט ֶאל ְ
עוצמתו של קשר ַעיִ ן.
ָ
אחר זה ָוחו ּו ֶאת
ּלה ָּבזֶ ה ַ
מו ּ
המיצג הזֶ ה חורג מכּ ל מה שמוכּ ר לנו ִּכיצירת אומנות.
ֵ
החוָ ויָ ה האמיתית היא החיבור
אומנם הוא מתוֹ עד ְּבסרט ,אך ֲ
והרושם החזק שנֶ חקק ַּבלב .זו אולַ י
ֶ
האנושי
הסיבה שמבקרים רבים חיכו זמן רב ְּב ַסבלנוּת
תרגשו מהמפגש הזֶ ה גם ִאם הוא
תורם ִוה ַ
לְ ָ
לבד.
נמשך דקה ִּב ַ
המשתפים ֶאת הקהל,
ַ
ֵמיצָ גים כמו זה,
עמוד
המיוּחד של האומנות
התפקיד ְ
ַמדגישים ֶאת ַ
מספר
מוכרים לנו ,של
ִּבבחינה ֵמחדש של מצבים ָּ
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והרי כל החברים
ערכות יְ ָחסים ושל ַהקשרים בין בנֵ י אדם — ֵ
ַמ ְ
שעדיִ ין
ַ
שבעתיד אנשים
שלנו היו פעם זרים ,וקרוב לְ וַ ַודאי ֶּ
לא פגשנו יֵ ָיעשׂ ו חברים שלנו.
תרחש ַּב ִמ ְר ֶש ֶתת) אנחנו נמצָ אים
המ ֵ
וירטו ָּאלִ י (העולם ִ
ָּבעידן ַהוִ ְ
ונדמה שלְ עולם איננו לבדְּ .בכל רגע
ֶ
ְּב ִתקשורת ִּבלתי פוסקת,
אנחנו יכולים לִ פנות ֶאל כל האנשים הקרובים אלֵ ינו ְּב ֶאמצעוּת
שבטלפון או ַּבמחשב .גם אנשים ֶשאיננו
אנשי הקשר ַּ
רשימת ֵ
להציע להם
ַ
ַמכּ ירים יכולים להיות חברים שלנו :אנחנו יכולים
האם
חברוּת ָּברשת וּלְ הכּ יר אותם ִּבלחיצת עכבר קלה .אך ִ
החברתיוֹ ת ְמ ַאפשרים לנו ִקרבה
ִ
ברתיִ ים ָּברשתות
הח ִ
הקשרים ֶ
אמיתית?
ֵא ִריק ּ ִפ ֶיק ְר ְסגִ יל ,צלם ָאמריקני ִמצְ פון ָקרוֹ לַ יְ ינָ ה ,יצר ֵמיזָ ם
תמכּ רוּת של רו ֵּּבנו לַ טלפון
הה ַ
אחר תופעת ִ
עקב ַ
תמשך שבּ ו ַ
ִמ ֵ
ההתנַ הג ּות
תמכּ ר ּות הזֹאת על ִ
הה ַ
הנַ יָ יד וּבחן ֶאת השפעת ִ
עשע גם
ּמש ַ
החברתית שלנוְּ .במבט ִראשון יש משהו מטריד ו ַ
ָ
הריקה.
הקבוּצָ ִתיות של אנשים הבוהים ְּבכף יָ ָדם ֵ
יחד ַּבתמונות ְ
החסרים ַּבתמוּנות של ּ ִפ ֶיק ְר ְסגִ יל ַמדגישים ֶאת המצב
המכשירים ֵ
ַ
הלא־הגְ יוני של בּ נֵ י משפחה ַהיושבים יחד ,אך לְ מעשֶׂ ה הם
ֶ
האם המצב הזה מוכּ ר גם לכם?
מנותקים זה ִמזהִ .
ְּביָ ֵמינו המפגש הממשי בין בּ נֵ י אדם נִ קטע שוב ושוב
על ֵידי הודעות ֶט ְק ְסט ושׂ יחות ַּבטלפון הנַ יָ יד .אנחנו זמינים

האם
וה ְר ֶּפר'ִ .צ ֵילם ֶא ִריק ִּפ ֶיק ְר ְסגִ יל ִּב ְשנת ִ .2014
'וֶ נְ ִדיְּ ,ב ָריֶ אןַ ,האנְ ֶטר ַ
המצב הזה מוּכר גם לכם?

קשורת ֵּבינֵ ינו :היא מעודדת
תמיד ,והזמינוּת הזֹאת פוגעת ַּב ִת ֶ
אותנו להגיב ִמייָ דְּ ,בלי מחשבה; היא יוצרת ֶרצף של שׂ יחות
והאפשרוּת לְ ַתקשר ְּב ֵעת ו ְּבעונה אחת עם
קבילות; ֶ
ְמקו ָּטעות ו ַּמ ִּ
רבּ ים פוגעת ְּב ֵאיכות הקשר שלנו עם בּ נֵ י שׂ ֵיחנו.
עכשיו אתם נתקלים ְּבמצבים רבים הדומים
ָ
ְּבוַ ַודאי כבר
יחסי האנוש
צילומיו של ֵא ִריק ּ ִפ ֶיק ְר ְסגִ ילַ ,ד ְמיְ ינו ֵּכיצד יֵ ָיראו ֵ
ָ
לְ
ֶּבעתיד!
ַּב ַתערוּכה ֵּ'בינֵ ינוּ' ,המוּצגת באגף הנוער ְּבמוּזֵ יאוֹ ן יִ שְׂ ָר ֵאל,
תמקדות ָּבאופֶ ן שבּ ו אנחנו נפגשים
המ ַ
נִ בחרו יצירות אומנות ִ
לא־ש ָגר ִתיִ ים
ִ
והמ ַב קרים חוֹ וִ ים בה מפגשים
ְ
זה עם זה,
והמ ד ּו ָמ הֵ .ע ינַ ת ָע ִמ יר היא אומנית
ְ
ַּב מציא ּו ת האמיתית

יצב שיצרה ֵעינַ ת ָע ִמיר ִב ְשנת  .2018זוגות
'מ ַתי ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה?'ֵ .מ ָ
ָ
ישב זה מול זה ולַ ענות לִ שאלות מּוקלטות
של ְמ ַבקרים מּוזמנים לְ ִהתיַ ֵ
גשֹותיהם .הזוגות יושבים ְּב ָתאים שקּופים ,כך
ֵ
בֹותיהם ּולְ ִר
חש ֵ
הנוגעות לְ ַמ ְ
שהמ ַבקרים האחרים רואים אותם אך לא שומעים מה הם אומרים
ְ

