
ִתקשוֶרת  ּבַ ֵמיָצג החוקרת ּבעבודוֶתיָה רגשות 
ָהַאֲחרֹוָנה?',  ַעם  ּפַ ּבַ 'ָמַתי  ֵמיָצב  ּבַ אדם.  ֵני  ּבְ בין 
משתפת  היא  זו,  ְלַתערּוכה  מיּוחד  ּבִ ֶשָיצרה 
אישי:  קשר  יצירת  ַתהליך  ּבְ הקהל  ֶאת 
זה  ְלִהתַייֵשב  מּוזמנים  ְמַבקרים  של  זוגות 
הנוגעות  מּוקלטות  ִלשאלות  וַלענות  זה  מול 
"ָמה  )למשל:  ּוְלִרגשֹוֵתיהם  ְלַמחְשבֹוֵתיהם 

שקּופים,  ָתאים  ּבְ יושבים  הזוגות  ֶשְלָך?"(.  יֹוֵתר  ּבְ ַהָגדֹול  ָהֲחלֹום 
הם  מה  שומעים  לא  אך  אותם  רואים  האחרים  שהְמַבקרים  כך 
מהלב,  ּולדּבר  נימה  ּפְ ְלִהתּבונן  ִהזַדמנּות  זו  ַלְמׂשוחחים  אומרים. 
סרט  כמו  נרֵאית  הׂשיחה  ַלָתאים  ִמחוץ  העומדים  וַלמבקרים 
ַהדָרגה  ּבְ המשתנים  הְתאּורה,  ִצבֵעי  ֶעזרת  ּבְ ישיר.  שידּור  ּבְ אילם 
ועל  ַלשאלות,  ֶהתאם  ּבְ השַנִיים  של  ַהְתחּושות  ֶאת  ּוְמַשקפים 
הצופים  יכולים  הְמׂשוחחים  של  נים  הּפָ והּבעות  הגוף  פת  ׂשְ פי 
תחּושת  ְמַאפשר  הֵמיָצב  ְחָקִנים'.  'ַהׂשַ בין  ַהְיָחסים  ָמהם  לנחש 
תיחּות  ּפְ של  לֲחָווָיה  ּוַמזמין  הַתערּוכה,  ֶמרַחב  תוך  ּבְ ְפָרִטיּות 

אמיתית.  וִקרבה 

הַעְכָשִווית ָּבאֹוָמנּות  ֱאנֹוִשי  ֶקֶשר 
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אדומה ְּב מלה  ׂשִ ּבְ אישה  יושבת  ְלאומנּות  מּוֵזיאֹון 
רב  קהל  ִמסביבם  זר.  אדם  יושב  ּומולּה  ארוכה, 
ֵעיֵני  ּבְ זה  מתּבוננים  הְשַנִיים  סקרנּות.  ּבְ בהם  צוֶפה 
נעלם.  יֵניהם  שּבֵ והמרחק  הלב,  ְתׂשּוַמת  ְמלוא  ִבּ זה 
שהם  נדֶמה  ועכָשיו  ָזרים,  שֵני  היו  הם  רגע  לפֵני 
אדם  האומנית  לפֵני  ִמתַייֵשב  אחדות  דקות  ְלאַחר  מאוד.  קרובים 
הֵמיָצג  הזרּות.  נעלמת  ושוב   — ֵעיֶניָה  ּבְ מתמקד  הוא  גם  אֵחר,  זר 
'ָהאֹוָמִנית  נקרא  ָרמֹוִביץ'  ַאּבְ ָמִריָנה  ית  הֶסְרִבּ האומנית  של  הֶזה 
ְניּו  ּבִ מֹוֶדְרנית  ְלאומנות   MOMA ּבמּוֵזיאֹון  הּוצג  והוא  נֹוַכַחת', 
)יותר  חודשים  שלושה  משך  ּבְ ישבה  האומנית   .2010 שנת  ּבִ יֹוְרק 
שָישבו  הְמַבקרים  ֶאל  מבט  וֵהישירה  מוֵזיאון  ַבּ שעות!(  מ־730 

ַעִין.  קשר  של  עוצָמתו  ֶאת  וָחוּו  זה  אַחר  ֶזה  ּבָ מּולּה 
אומנות.  יצירת  ּכִ לנו  שמוּכר  מה  מּכל  חורג  הֶזה  הֵמיצג 
החיבור  היא  האמיתית  הֲחָווָיה  אך  סרט,  ּבְ מתֹועד  הוא  אומנם 
אוַלי  זו  לב.  ּבַ שֶנחקק  החזק  והרוֶשם  האנושי 
ַסבלנּות  ּבְ רב  זמן  חיכו  רבים  הסיבה שמבקרים 
הוא  ִאם  גם  הֶזה  מהמפגש  וִהתַרגשו  ְלתוָרם 

לַבד. ּבִ דקה  נמשך 
הקהל,  ֶאת  המַשתפים  זה,  כמו  ֵמיָצגים 
האומנות  של  הְמיּוחד  הַתפקיד  ֶאת  ַמדגישים 
של  לנו,  רים  מוּכָ מצבים  של  ֵמחדש  בחינה  ּבִ

החברים  כל  והֵרי   — אדם  בֵני  בין  ַהקשרים  ושל  ְיָחסים  ַמעְרכות 
שעַדִיין  אנשים  עתיד  שּבֶ ְלַווַדאי  וקרוב  זרים,  פעם  היו  שלנו 

שלנו. חברים  ֵייָעׂשו  פגשנו  לא 
נמָצאים  אנחנו  ִמְרֶשֶתת(  ּבַ הִמתרֵחש  )העולם  ַהִוויְרטּוָאִלי  עידן  ּבָ
רגע  כל  ּבְ לבד.  איננו  שְלעולם  ונדֶמה  פוסקת,  לתי  ּבִ ִתקשורת  ּבְ
ֶאמצעּות  ּבְ אֵלינו  הקרובים  האנשים  כל  ֶאל  ִלפנות  יכולים  אנחנו 
ֶשאיננו  אנשים  גם  מחשב.  ּבַ או  טלפון  שּבַ הקשר  אנֵשי  רשימת 
להם  להציַע  יכולים  אנחנו  שלנו:  חברים  להיות  יכולים  ַמּכירים 
הִאם  אך  קלה.  עכבר  לחיצת  ּבִ אותם  ּוְלהּכיר  רשת  ּבָ חברּות 
ִקרבה  לנו  ְמַאפשרים  החברִתיֹות  רשתות  ּבָ הֶחברִתִיים  הקשרים 

אמיתית?
ֵמיָזם  יצר  ָקרֹוַלְייָנה,  ִמְצפון  ָאמריקני  צלם  יֶקְרְסִגיל,  ּפִ ֵאִריק 
ַלטלפון  נו  רּוּבֵ של  הִהתַמּכרּות  תופעת  אַחר  עַקב  שּבו  ִמתמֵשך 
הִהתַנהגּות  על  הֹזאת  הִהתַמּכרּות  השפעת  ֶאת  ּובחן  הַנָייד 
גם  ּומַשעשַע  מטריד  משהו  יש  ִראשון  מבט  ּבְ שלנו.  החבָרתית 
הֵריקה.  ָיָדם  כף  ּבְ הבוהים  אנשים  של  הְקבּוָצִתיות  תמונות  ּבַ יחד 
המצב  ֶאת  ַמדגישים  יֶקְרְסִגיל  ּפִ של  תמּונות  ּבַ החֵסרים  הַמכשירים 
הם  ה  ְלמעׂשֶ אך  יחד,  ַהיושבים  משפחה  ּבֵני  של  הלא־ֶהְגיוני 

לכם? גם  מוּכר  הזה  המצב  הִאם  ִמזה.  זה  מנותקים 
ושוב  שוב  ִנקטע  אדם  ּבֵני  בין  הממשי  המפגש  ָיֵמינו  ּבְ
זמינים  אנחנו  הַנָייד.  טלפון  ּבַ וׂשיחות  ֶטְקְסט  הודעות  יֵדי  על 

ֶמֶלר־ָיָמגּוִצ'י ִשיר  ָּכְתָבה: 
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'ָהאֹוָמִנית נֹוַכַחת'. מיצג שיצרה ָמִריָנה ַאְּבָרמֹוִביץ' ִּבְשנת 2010. האומנית ישבה ְבמשך שלושה חודשים ַבמוֵזיאון וֵהישירה מבט ֶאל הְמַבקרים שָישבו 
מּולּה ָבֶזה אַחר זה

'ִג'יִמי ּוִמיֵשל'. ִציֵלם ֶאִריק ִּפיֶקְרְסִגיל ִּבְשנת 2014. ְבמבט ִראשון יש 
משהו מטריד ּומַשעשַע גם יחד ַבתמונות הְקבּוָצִתיות של אנשים הבוהים 

ְבכף ָיָדם הֵריקה

מעודדת  היא  יֵנינו:  ּבֵ ִתקשוֶרת  ּבַ פוגעת  הֹזאת  והזמינּות  תמיד, 
ׂשיחות  של  ֶרצף  יוצרת  היא  מחשבה;  לי  ּבְ ִמיָיד,  להגיב  אותנו 
עם  אחת  ּוְבעונה  ֵעת  ּבְ ְלַתקשר  והֶאפשרּות  ילות;  ּוַמקּבִ ְמקּוָטעות 

ׂשיֵחנו.  ּבֵני  עם  שלנו  הקשר  ֵאיכות  ּבְ פוגעת  רּבים 
הדומים  רבים  מצבים  ּבְ נתקלים  אתם  עכָשיו  כבר  ַווַדאי  ּבְ
האנוש  יחֵסי  ֵייָראו  יצד  ּכֵ ַדְמְיינו  יֶקְרְסִגיל,  ּפִ ֵאִריק  של  ְלצילוָמיו 

עתיד! ּבֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ מּוֵזיאֹון  ּבְ הנוער  באגף  המּוצגת  יֵנינּו',  'ּבֵ ַתערּוכה  ּבַ
נפגשים  אנחנו  שּבו  אוֶפן  ּבָ הִמתַמקדות  אומנות  יצירות  ִנבחרו 
לא־ִשגָרִתִיים  מפגשים  בה  חֹוִוים  והְמַבקרים  זה,  עם  זה 
אומנית  היא  ָעִמיר  ֵעיַנת  והְמדּוָמה.  האמיתית  מציאּות  ּבַ

'ֶוְנִדי, ְּבָרֶיאן, ַהאְנֶטר וַהְרֶּפר'. ִציֵלם ֶאִריק ִּפיֶקְרְסִגיל ִּבְשנת 2014. הִאם 
המצב הזה מוּכר גם לכם?

'ָמַתי ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה?'. ֵמיָצב שיצרה ֵעיַנת ָעִמיר ִּבְשנת 2018. זוגות 
של ְמַבקרים מּוזמנים ְלִהתַייֵשב זה מול זה וַלענות ִלשאלות מּוקלטות 

הנוגעות ְלַמחְשבֹוֵתיהם ּוְלִרגשֹוֵתיהם. הזוגות יושבים ְבָתאים שקּופים, כך 
שהְמַבקרים האחרים רואים אותם אך לא שומעים מה הם אומרים


