
האקולוגיהמאזן

הישראליתהאמנותשל

עפרתגדעון עפרתגדעון

לינדמההישראלית.באמנותהיו״ירוקים״מאודמעט

שהתמחוהיחידיםהיואיהחיומאירוביץ׳הירושלמישליטגינובםקי

״ירוקים״בדברמהאבללאדום.אותושהנגידומבליבירוקאצלנו

היאככללהפלסטיתהאמנותהאמת,עללהודותאקולוגיסטים?

לכרותצבע,בשבילחלזונותלהשמידהטבע:מגינישלמושבעאויב

שיבשההאמנותפיסול...למעןסלעיםלחצובנייר,בשביליערות

באוהבימהגדוליםמונה,קלודאפילובטבע;רביםעדיניםאיזונים

הפרטיתגינתולצורךנחלהטההאימפרסיוניסטי,הציורשלהטבע

מהראוהאמנות.אתעויןהטבעלמדנו:גםהפוך,מכיווןבז׳יוורני.

שלתל־חי״״אירועיבמסגרתבתל־חיהרעלשניטעולפסליםקורה

ורוחותגשמיםהגוונים,אתטרפוהשמשקרניהשמונים:שנותשחר

היצירות...אתקובריםרחמיםחסריקוציםובעץ,בברזלנגסו

וחלוץ,)ציירהלויאהרוןאקולוגית?ולרגישותהישראלילציורמה

שלמקוריזןשפיתחמדופלםואגרונוםגנןהשנייה,העלייהאיש

גםוכמוהובוטניקאים,עבורעציםצייר״החלוץ״(בשםשדהתות

אוטווירקות.פרחיםשלבוטנייםבציוריםשהתמחהחרובי,שמואל

שלהמנהלהוועדכיו״רששימשמיובעצמו,בכבודווארבורג

מפגעיםאבלנודע.אגרונוםהיה1906ב־הקמתועם״בצלאל״

היותרמציוריואחדליזכורישראלי?לציורכנושאסביבתיים

(,1979״ירח״הנודע,האמריקאיהציירגסטון,פיליפשלמרשימים

האמןקברשבהקיומית,כמטאפורהעירוניתמזבלהמתפקדתבו

מהזיכרוןלדלותכדימאודלהתאמץישחייו.ואתאמנותואת

אנימזבלה.אואשפההמייצגיםישראלייםציוריםשלנוהקולקטיב־

1972ב־גרשטייןדודשצייררכבכליגרוטאותשלבנוףנזכר

פוטו־ריאליסטי,בתלת־ממד1980ב־לויגידישעיצבלבנהבמזבלה

שלהניירבציוריקיומיתלמטאפורהשהפךהמלוכלךבכיוראו

שתיים,אודוגמהשכחתיהסתם,מןהשמונים.משנותלוירענן

מהנושאיםהיתהלאאקולוגיתשמודעותולקבוע,להכלילניתןאבל

אתמחייבתשאינהקביעהלדורותיוהישראליבציורהמרכזיים

דהיינוהחוץ־ציוריים,בהקשריההישראליתהפלסטיתהאמנות

בעשוריםמעטמשתניםהחלודבריםנראה,שעודוכפיהמושגיים.

האחרונים.

חקרהסביבה,״תורתהמילונית:בהוראתהלהלןתובן״אקולוגיה״

חייםבעליצמחים,שלחייהםמחזורעלהסביבהתנאישלהשפעתם

לועזי־במילוןאגב,דרךשושן(.אבן)מילוןומיקרו־אורגניזמים״

עברי

$TS1$לועזיעברי$TS1$

$DN2$לועזיעברי$DN2$״אקולוגיה״.המונחמופיעלאעדיין1957מ־פינסדןשל

באופןאקולוגיכאנטיעצמואתהוכיחהציוניהמפעלונתוודה:נודה

ונגדירוהאקולוגיהמושגאתמעטנרחיבאםוזאתלמדי,מביך

הרומנטיהציוניהרעיוןהטבע.מחזוריותלביןחברהבץמבוקשכאיזון

היהדותביןהבריתחידושבדברגורדון(א״דבובר,מ׳אופנהיימר,)פ׳

כמוהציוניהביצועאךלהפליא,אקולוגירושםמותירהטבעלבין

להפוךהמקוריים:איזוניועלולערערבטבעלהיאבקמטרהלושם

חלוםבצלאל״,״מושבתובמרכזולמשל,הרצל״,)״יערליערשממה

חקלאיים.גידוליםעםפיליגרן־כסףיצירותשימזגותימניםעלמשונה

ביצותלייבשמעמד(;זהחלוםהחזיק0191-4191בלבד,שניםארבע

אקולוגיאנטימסמךהואמרוםפטרבתצלומיהגוועהאגם)שירת

בביתשהוצגוהיסטורייםצילומיםשלארוכהבשורהשנתמךמזעזע,

הריםלחצוברז(;גיאשלובאצירתו2010בשלהיירושלים,אבי־חי,

שלהציוניבצבאנבחרתיחידההיהשדהיצחקשלהחוצבים״)״גדוד

השואגהאריהלפסלהמפורסםהסלעאתשסיפקוהואהעשרים,שנות

התערוכה)וזכורההשממה״״כיבושמלניקוב(;אברהםשל

ירושלים(האומה",ב׳׳בנייני1952ב־שנערכהזה,בנושאהתעמולתית

כמידתואשרבן־גוריונית,מגחמהשחרגציוניממלכתיחלום

אקולוגיותו.אנטימידתכן־ופיו

היו2010היום,נהגההשממה״״כיבושרעיוןהיהשלולהניח,סביר

לאאךהשממה״.״כיבושנגדומתריעותלמיניהןטבעאגודותקמות

להןיאהכהאשרהציונית,ההתיישבותשלפריחתהבשנותכך

שממהעורינמתח/בחולבטוןכבישיוצנח/עלהפטיש״הךהשיר:

מולסיכוישוםהיהלאלטבעאותך.״לכבושבאיםאנונחתך/דינך

התנ״כ־העברימימאזעודמצוידת,היתהזוהןהמעשית.הציונות

ההרואי,

$TS1$,התנ״כההרואי$TS1$

$DN2$,התנ״כההרואי$DN2$עזותטלטלותהטבעאתהמטלטלהלאומיהנסבמטעני

ההריםוינוס,ראה״היםלמישור״,העקוב״והיהדום״,בגבעון״שמש

זותופעהכינוכברטבנקיןכיצחקציוניםועוד.כאילים״,ירקדו

״הענשתלומריותרנכוןאקולוגית,מבטמנקודתהטבע״.״האנשת

הטבע״.

ובתרבותבאמנותגםביטויהאתמצאהזוציוניתאקולוגיותאנטי

נסקההחוצביםשלהמונומנטליתגבורתםהמוקדמת.הארצישראלית

משנותטפרויוסףשלזינגרשמואלשלבציוריםלשמיםמארץ

אכלסוסוציאליסטי,ובתואםבלהטהעמליםחוצביםקבוצותהעשרים.

העשרים.שנותבמחציתקסטלומשהבן־דודשמואלשלבדיהםאת

האקולוגיובאיזוןהארצישראליבנוףכמובן,פגעו,הללוהחוצביםכל

הימיםאלההיוהןכמעט.מיתולוגיתציוניתבתפארתהוצגואך

הרכבת׳:׳שיראתפוטוריסטיבששוןשלונסקיאברהםשוררשבהם

אערוף,חזיזובמסעאדלוק,/אפרזל,/ברזל,/רכובאגיח,״הנה

אופטימיותאוויר.זיהוםעלאזחשבמיהכל.״אתאמלוק/

מנקהאת1924ב־ראובןכשציירהמשחק.שםהיתההתיישבותית

עלעליםהצמיחהשלוהגדולההאופטימיותשמן(,)צבעיהרחובות

יותרהרבהראובןאתעניינוהעבדקןשלפאותיוהמטאטא.מוט

שאסף.מהזבל

)בציורילוביןאריהשלהזיפזיףוכוריהכבישיםסוללילכך,במקביל

אוהבתבידצוירואךבטבע,קשותפגעוהעשרים(משנותשלושמן

בשנותלבנוןמרדכישלהנוגיםהחוצביםגםוכמותםומלטפת

צבעוני,עץ)חיתוךסימהמירוןשלהחרוץהמדחספועלהשלושים,

מחנהמספר)עם1953מ־בזםנפתלישלהחוצברישום(,1957

רישומים)באלבוםמאילתהנפטצינורקומניחיזרועו(,עלהריכוז

אלהבזה.וכיוצאבךגוריון(דודמבוא:1955מ־גלעדיאהרוןשל
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״החברהאםגםהישראלית,התרבותשלהטובים״״האנשיםהיו

בנבלים.היוםאותםמגדירההיתההטבע״להגנת

שבהןשניםשבאותןקורה,כךבתולדות־נו.חסריםאינםפרדוקסים

הנמלהזפת,הבטון,חלוציאתהארצישראליתהתרבותפיארה

מקימיהירדן;שלהטבעיתבזרימהפגעמנהריים״)״הזקןוהחשמל

האמנותניהלהממששניםבאותןהחוף<בקופגניותל־אב־בנמל

מודלבבחינתהערבית,התרבותעםגדולרומןהארצישראלית

ל־טב־נובסקי,ואצלראובןאצלפרחיםאחזוערביםאידיאלי:אקולוג־

בגונינצבעהערביעורגוטמן,אצלפרדסיםעםהתאחדוערביות

היחפותרגליוכפותכבשים,עםזוהותוויוהארץ,אדמתשלהחום

נצבעובתיונבטים,הצמיחובדיודגמיהקרקע,עםבריתסימנו

האידיאליזציההגבעות.לקימוריהושווהנשיםחמוק־הרקיע,בתכול

ואולם,לטבע.אדםביןוהאיזוןההרמוניהלהאדרתהש־קההערב־של

האטביםגםרחקומאודומהרשלו,בדרכוהלךהציוניהפרקסיס

״אוריינטליסטית״.אקולוגיתתמימותמאותה

בציורלזהותההיהוקלהישראלי,בציורהופנמההאקולוגיתהשניות

שלהחומיםפועליוהזדהומחד,החמישים:שנותשלהריאליסטי

הבריאיםהקיבוצייםהחייםוהאלהתהשרון,אדמתעםסימוןיוחנן

שלהאדרתםהקיפהמאידך,שמואל;גןשלהירוקהבצמחייהטבלה

החרושתבביתחיפה:במפרץהתעשייהמפעליאתגםהעבודהערכי

1946מ־סימוןשלקירציורימצוייםלמשל,״שמן״,החיפאי,

שנו־עשןמארובותיהןפולטותשכיוםהענקמכונותאתהחוגגים

במחלוקת.

$TS1$.שנובמחלוקת$TS1$

$DN2$.שנובמחלוקת$DN2$גתמשהשלהעץלחיתוכיסיפקובמפרץהפלדהמפעל־

הבאושהמצחנתוהתעלמותתוךועבודה,עובדיםשלהרואיתדרמה

נפלאותקומפוזיציותסבאלשלוםסיפקהפלדהיציקתהאזור.של

הצאןגזשלאוהרועהשלמהפסטורלהפחותלאהחמישים,בשנות

ב״בניינ־1958ב־שהוצגההעשור״,ב״תערוכתאפיקים.בקיבוץ

האומה״

$TS1$ב״בניינהאומה״$TS1$

$DN2$ב״בניינהאומה״$DN2$,אמנישלרביםציוריםלמצואהיהאפשרשבירושלים

והרמוניותבקומפוזיציותתעשייהביתנימקשטיםחדשים״״אופקים

גווןאזהיההסביבתיתלמודעותנחלים.מזהמילמפעליםשהריעו

כהנאאהרוןשלהרועיםפםטורלותוביןוציוני,לאומילבן,כחול

סתירה.כלשררהלאהתעשייהאידיליותלביןפלציגופרלי

החלוופריזיורקניומכיווןהשישים.שנותבסוףהשתנהמשהו

״הציורומפסולת.מגרוטאותהנוצרתאמנותעלהדיםלהגיע

קלאסושלדייןג׳יםשלה״סביבות״ראושנברג,רוברטשלהמשולב״

אוספיגרוטאות,במגרשיקאפרואלןשערךההפנינגסאולדנבודג,

ארוחותמשייריספוארישיצרפסליםארמאן,שלהמשומשיםהחפצים

שנחשבמהלביןאמנותביןאפשריתבריתעלאותתוואחריםאלה

הישראלית,באמנותהמחזורשנותהיו8691-2791כ״אשפה״.אזעד

גילויאלאאמנינו,אתשהדריכההיאלטבעהרגישותשלאהגם

ראשיתידועים:הדבריםהפסולת.שלהאסתטיזציהעיקרון

אי־הגימורהרישול,הלכלוך,שלהאסתטיתהאידיאליזציה

שנותמחציתמאזהתל־אביביהקולאדבציורתאותרוההתפרקות

שבאסמבלז׳יםתומרקין,יגאלשלהמחזוריםלאלהקדמוהשישים;

שיניים,גלגלינשק,כלימסמרים,ברגים,צירף1960מאזשלי

גרוטאות.ושאר>אמהות־דפוס<מטריצותקרשים,שבריברזל,חוטי

צביבן־שאול,)דוד״משקוף׳׳חבורתאזהתארגנהבירושלים

באשפה״חפירות״במבצעשיצאהועוד(,שוובלאיורןטולקובםקי,

האמניםבביתוהצגתםצביעתםמושלכים,חפציםדלייתהירושלמית,

לאורךהמשיך,טולקובסקיצבי(.1969״דירה״בתערוכתהירושלמי

בקולז־ים״פסולת״למחזרהיום,ועדהבאותהשניםעשרות

לביתנוישטיץיהושעהביאגם1969ב־שלו.המופשטים־ליריים

באזורמושלכותשמצאישנותנעלייםאלפיהירושלמיהאמנים

ה״פסולת״ערמותאתמחזרהנוישטייןשלהסביבתיתיצירתועטרות.

באסוציאציותשהוטענומטאפוריות,נעלייםשלתליםבצורתהללו

יחידתערוכתזכורה1968מ־ובתל־אביב:ועוד.מלחמהשואה,של

שהורכבורביםחפציםובהתל־אביב,באוניברסיטתדרוקסמיכאלשל

תחילתהה״בריקולר״האמןבידישנאספומושלכות,מגרוטאות

אשפהפחימעטבלאהאמן־האספןחיטטבהארוכה,דרךשל

מוזיאוןאוסף1970מודעות״״לוחהידועה,עבודתולונדוניים.

ואישרהשריףתל־אביב־מודעותלוחשלשייריםגאלהישראל(,

החדש״״הריאליזםאמניוה־ינס,וילגלהשל)וברוחםה״פופ״ם־וח

שלהאסתטיזציהעיקרוןאתקרועות(במודעותשהתמחוהפריזאי

הפסולת.

שללמפנההאקולוגיתהקרקעאפואהוכשרהמודע,בלתיבאורח

באמנותהאקולוגיהתרועתלראשונהנשמעהשבההשנה1970

דנציגר,יצחקבידיבחיפהנשר״מחצבת״שיקוםמבצעהישראלית:

חדשאסתטי־מוסרימדדהעמידובתלמידיו,הטכניוןבמורישנעזר

בתפקידההאמנות,העשרים.שנותשלהחוצביםאפוסמולאל

שהדריךלעיקרוןנהפכהבטבע,כמשתלבתאונוףפגעיכמתקנת

לחלליהנצחהאתרהציעכאשרהאחרונים,ימיועדדנציגראת

אלאהנוף,עלהאמן־דיעלהנכפה״פסל״עודלאשקד:סיירת

טבעיות.השקיהבמערכותומטופלבאזורהמשתלבחורששלנטיעה

באמנותשפעלביותרהגדולהאמן־האקולוגיסטהיהדנציגר

הנבטיותההשקיהמערכותבנושא)מחקריוהישראלית

אמנותביןההרמוניהאידיאלברוחהם,אףנעשו,והפלשתינאיות

פלוס״מושגבתערוכה1971ב־טיפח(.כהשאותואידיאלוטבע,

למיזםמעבדתיתגרסהדנציגרהציגישראל(,)מוזיאוןאינפורמציה״

בשדותבודדצעדלאשדנציגרהסתברואזנשר״,מחצבת״שיקום

כנלוויתשהוצגהדרוקסמיכאלשלבצילוםבעבודההאקולוגיה.

נראהאליוקשרכלבלאנוצרהלמעשהאךדנציגר,שללמיזמו

בתל־״רדינג״הכוחתחנתשלענקארובתפוטומונטז׳י:״מונומנט״

אביב

$TS1$בתלאביב$TS1$

$DN2$בתלאביב$DN2$הושכבהמכן(לאחרשניםמספרשצמחההענקית,זולא)עדיין

האמנותעבודתכמדומני,היתה,זולתותח.ונהפכהבסיסהעל

אוכוחלתחנותאלימהמשמעותלייחסשהעזהבישראלהראשונה

רציני,היהאוהתבדחהאמןאםלדעתשאיןהגםמזהמים,למפעלים

אקולוגית.סכנהעלדווקאלהתריעביקשכמהועד

ניחוחנלווהאינפורמציה״פלוס״מושגלתערוכהאחרת,אוכך

התאקלמותכ״בדיקתשהגדירמהאתתיעדגבעאביטלאקולוגי:

עיןבקיבוץשנקווגשמיםמישלוליותדהיינובשטח״,חומרשל

מחזורביןהזההמפגשבדיקתוהתאדו.מגומםבדיריעותעלשמר

וטבע;תרבותליחסימטאפורההיוותההסינתטיהחומרלביןהטבע

לאישאלה,ביחסיםושיבושיםהתאמותשללבוחןנהפךהאמן

תיעודגבעהציגירושלמית,תערוכהאותהבמסגרתאקולוגיה.

ויצרשמר,עיןקיבוצו,שביליעלקצוץמספואפיזורשלצילומי

אףשעסק,מעשהומתמשךאחדותיירקשלסביבתיתאשליה

החזירההמפוזרהמספוא)הצהבתותרבותטבעיחסיבבדיקתהוא,

השניםאלההיוהשבילים(.שלהתרבותיתנוכחותםאתאט־אט
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2009הטגע,מוזיאוןאצ־ת,;-:תגבע,אב־טי

לעסוקהצרפתיהסטרוקטירל־זםהרבהשבהן

שתוצאתותרבות,טבעשלהמושגיתבשניות

האקולוגיתהמודעותחידודה־תהשלההלוואי

במסגרתהזוהשנייתאתגןכהןפנחסאימץ)בארץ,

onrותרבות,טבעשלכפונקציההאמנותאתתפיסתו y,n

הדפסגב־עלשכזובתורמפורשותהגדירהראך-

^wאבןמ־ %f
6791<.

acvkשהשליךהאקולוגיתהכפפהאתהריםגבעאביטל

1972בקיץהישראלית.האמנותלעברדנציגר

צריףלעצמוגבעבנד,כברמצר־מ־סר״,ב״מבצע

>מצר<הישראליהקיבוץביןהמפרידיםהשדותבלב

הבונהכדבורההתמקםכאןtnהערבילכפר

נהפכהגבעשלה״כוורת״מסביבתה.ויונקתכוורת

האמןשלמעבדתית־מטאפוריתתצפיתלנקודתגם

תקופהבאותהנתפסהאקולוגיהתהליכים.כבוחן

>יהודיות־ערביות<חברהמערכותביןכאיזון

הסמוך״אמניר״ממפעלגבעכשנטלטבע.למערכותהמקבילות

אולספריםכניירלמחזורםוציפונלקטו)שהושלכו,ספריםמאות

ספרייהכמעיןהירוקהקולאורךבארגזיםופ־זרםטואלט!כנייר

ולהופכהתרבותיתפסולתלמחזרבכךביקשהואאזורית,ציבורית

תרבותשלאקולוגיהאיזוןלהשיבשבכוחוהומני,תרבותילכוח

בקירותביטאכברהספרבכוחאמונתו)אתטבעשלכאקולוגיה

במקביל,גבע,עסקהאחרוןבעשור<.1971ב־שבנהומספריםממלט

בקיבוצו.מלפפוניםבחממותיבניסוי־םנוערבחינוך

הסתובבבשטחמצר־מיסר״.ב״מבצעבודדאקוליג־סטה־הלאגבע

וקברפסולתמלאותשקיותהאזורבבתישאסףאור־נר,דבגם

באופןאקולוגיתה־תהכברזופעילותשבנגב.קיבוצוסביבאותן

רגישותוסביבי״.כ״מטהרבמפורשהוגדרהאמןותפקידויש־־,גלוי

שילבעדייןהוא1991ב־מאז:פחתהלאטבעלמפגעיאור־נרשל

שתפקידןשמש,קולטישלמערכותעםמינימליסטימתכתפיסול

והשפעתםבשמשהמגנטיים)השדותהשמש״״אבוקותאתלבדוק

שלנו<:המגנטיהשדהעל

פוטו־וולטא־יםתאיםשלממשטחיםמירכבהפיסול־״המבנה

הופכיםישירהובהמרהבשמששמקורםהפיטוניםאתהקולטים

סטאטי.צבירהבמצבקיימתהאנרגיהעצמו,בפסלחשמלית.לאנרגיה

פניעלהנוצרותהגזלולאותצורתאתומאזכרמקומרמהפסלחלק

החומר.״תנועתעלהמגנטיהשדהשלמשליטתוכתוצאההשמש

1991״הקיבוץ״,בגלריהלתערוכתוהאמןשהדפיסדף)מתוך

למגדלבכניסהקבעדרךהמוצבבפסלוגםניכריםאלהעקרונות

בתל־אביב.פרישדניאלברחוב

ביצירתםושגורלמקובלהאקולוגיהתחוםאתהפכוהשבעיםשנות

שהתרבותתחשוף,מעמיקהבחינההישראלים.המושגאמנישל

מפגעיםשלבחשיפהלצורךנפתחתהחלהככללהישראלית

שבהןהשניםאלהויותר.יותרגלויהנהפכהשנוכחותםסביבתיים,

קנז,יהושעשלהחלומותהגדולהבאשהמזבלהבנופינתקלנו

מיטלפונקט,הללשלמחזהותהום,שלוהביובהזוהמהבוואדי

העשורזהוויזלטיר.מאירשלבשירתומטונףתל־אביבייםבחוףאו

״מחזור״,בשםתערוכהישראלמוזיאוןשלהעיצובאגףהציגשבו

ללאפסולת.ניצולשלאמנותייםוחוץאמנותייםתהליכיםובה

האידיאללצדאותותיה,נותנתוהחלההנצהאקולוגיתתודעהספק,

התעניינותובלטההאדריכלותבעולםהטוב״:"הטבעשלהרומנטי

למבניאידיאליותכצורותהכוורותבמשושיהתל־אביב־הקרצב־של

לצרכיםחממותבמבניטיפלהירושלמימרקסגיריואילומגורים,

צילומי־ם־פיסיל״ם־מושגיים.

לפגישההמקומיהאמנותמעולםחבריםמרקסג׳ר־הזמין1971ב־כבר

והטריטוריההואךגוכיתהאסוציאציהלטרון.בעמקחמניותבשדה

חברואקולוגית,מבחינהאידיאליסטית־רומנטיתגםאךהכבושה,

אתרבותשהעסיקוריקבון,שתהליכימענייןרב־משמעי.למסריחד

רוברטואתהגרמניבויסיוזףאתוכןבאיטליהפוברה״ה״ארטהאמני

המושגאמנישללשפתםשניםבאותןחדרולאהאמריקאי,מוריס

הרקעים״בריאים״.טבעבתהליכידווקאשהתעניינוהישראלים,

גבעציב־שיצרהפוסט־קיפריותבסביבותוה״מתפרקים״ה״שרופ־ם״

שונה.כיווןמסמניםאולי1980ב־

משיאיואחדאתרשםהאקולוגיבגונוה״בר־א״הטבעאידיאל

להתייחסותבארץזכוהטבעא־זוניאםספק1980סביבהמקומיים

במיזםהלרודבחפץיעקבשהפגינומזויותרומעמיקהמתמשכת

(.8791-1891שניםכשלוששנמשךמשקעים״״מפתמשותף

קיבוץ.חבר־היוזד,בפרקהאקולוגיסטיםשמרביתמקרהזד,אין

א־לון)קיבוץהארץבצפוןיחסיתגבוההמשקעיםרמתביןהמתח

)קיבוץהדרומיהיובשלב־ןחפץ<שלשלדאזקיבוצוהמערבי,בגליל

סטטיסטי־לתיעודכתשתיתשימשהלר<שלקיבוצובנגב,נירים

סביבתי

$TS1$סטטיסטיסביבתי$TS1$

$DN2$סטטיסטיסביבתי$DN2$הארץ(,כביש־לאורךשהוצבובתמרוריםהמשקעים)דירוג

)תעלותועכשווייםקדומיםמיםלמבניהמגיביםפסליםולסדרת

זהמשותףמיזםועוד(.אקוודוקט־םמשפכים,שקתות,השקיה,

אמנות־:איזוןאחרביקשבמידהובהסביבתיניגודעלהושתת

משקלשיוויאחרמשותףאמנות־חיפושהאמנים,ביןמקוםה־לופ־

מ־ם.ומקורותחברת־יישובבין

בשנותעסקושלונוף״״מבנ־שעבודותדנציגרניצבעדי־ןברקע

הענייןהורחבכברשלבבאותואךהמים;פרשתבנושאהשבעים

״בואהפץ:יעקבתרבות״ם־פוליט־ים.להקשריםזד,מסוגנוףבמבני

מיליםמלאכותי.״דיזהלחברהטבעביןהפרדהלעשותככה:נאמר

שיחהמתוךמשקעים״,״מפתמיזםשלמסכמתבחוברתמקורןאלה
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לשעבר(גיאולוגובעצמוהמיזם,אתשאצר)מיברזלאמנוןשערך

השאר:בץשם,אמרברזליהלר.חפץעם

חברתית,מוצאמנקודתלצאתשבחרוכאנשיםכאמנ־ם,נאים״אתם

שלגורמיםסקטורים,שלהמוצאנקודתכלומר,אסתטית.רקלא

ולדוחחברתייםלמצביםעריםלהיותשהחלטתםחושבאני]...[גשם.

אמנות.״עבודתעבודה,בצורתעליהם

חוץ־למסריםגםאמנ־םלשמשהחלההאקולוגיהשפתמקים,מכל

אקולוגיים

$TS1$חוץאקולוגיים$TS1$

$DN2$חוץאקולוגיים$DN2$אתביצעגןכהןכשפנחסאנט־־אקולוגיים:ואפילו

הביולוגיתא־־הסתגלותואת־־צגהוא(,1973שלואלסקה״״פרויקט

למיזמיםהקבלה)תוךהצפונ־־םהכפורלתנא־יהאנת־ופולוגית

שבו1984המלח״,ים״פרויקטדוגמתשלו,אחריםמטאפור־־ם

של־התרבותיתהקיומיתלזרותוכסמלהמוותביםדגיםלגדלניסה

אפשריים:בלתינטיעותבמפעל־עסקואחר־םאמניםבחברה(.האמן

בערבהיע-דונםאלףשלנטיעהמיזםגכטמןגדע־ןהציע1970ב־

שהעסיקולמיניהם,מחזוריםפחות(.לאשנים,500להימשך)שתוכנן

משפחתובנ־שערותשלמחזירןף־׳זחאחרותבעבודותאיתי

אםגםאינטימיים,תהליכיםבהפיכתהתמקדולמברשות<,

הש־ער־מברשת(,במושא־בילטתלשואה)הזיקהקטסטרופליים

תהליך,שלהצ־נההיההערבה"״פרו־קטשגםדומה,חללי־ת.לצ־י־ת

הקרקעגאולתלמפעל־זהבמקרההשיקההסמליתשמשמעות־אףעל

המיזםאתלממשא־־האפשרותהציוניים.המוסדותשלהממשיים

פיליט־ת.כמטאפורהבעצמהשתפקדהאפשרהנל־יןהלאומי־אקולוג־

באמנותשמ־לאוהתפקידעל־קראקולוג־מחירשילמ־עצ־םמעטלא

ב״א־רוע־אקליפטוסצבעקד־שמןמנשהימים:באותםה־שראל־ת

תל־חי״

$TS1$ב״ארועתלחי״$TS1$

$DN2$ב״ארועתלחי״$DN2$1980בעמקזיתעץצבעכבר1975ב־לכן,שקודם)לאחי־

מבנהמאירידליהיצרה1980תל־חי״ב״אירועיבירושלים*.המצלבה

'יחזקאלסלעים,בתל־זיתעציהקיפהעתותרביתטבעשלנ־ף

נגדכמחאהבבטון־צוקגדילעץתל־ח־מכללתבלבהציבירדני

זהבנושאלעסוקהרבה)ירדניהטבעעלהטכנולוגיההשתלטות

משהוקרוביםהמלאכותייםעצי־השבעים.שנותמשלה־בעבודותיו

(.1977ב־קד־שמןשעיצבוהבדהביזללעצ־

אצרשאותם19801983בשניםתל־־־״ש״א־י־וע־לומר,אפש־

כאמנות״טבעכטבע,׳׳אמנותהע־קרוןבסימןעמדיברזל,אמנון

פסליאתכאמור,תקף,עתשלו,בדרכולוענהשהטבע)רעי־ן,

הכרמל,על־״משוקמת״״נשר״מחצבתשלמצבהמזההמ־רההר.

אקולוגית־מגמהלשיאהביאיאלהאירועיםשיקים...(.דידששש־קומה

אמנות־ת

$TS1$אקולוגיתאמנותת$TS1$

$DN2$אקולוגיתאמנותת$DN2$,כמקורהטבעאתילהעמידלשובשביקשהנ־או־רימנט־ת

זיתעץבתל־דרשתלגנים,מעצבשלבנוקרוון,דניליצירה.טהור

צמדביןנמחץכמעטעתמאודהחמ־רהעץשלמצבואךסמל־

בידקרווןשבנה1988לבנה״ב״ע־רבטוןפירמידתשלפלחים

כסמלהזית,עץשלהאוטופיתהפריצהרעיוןאופן,בכלאליהו.

עצימעטלאשתללהדגיש,ישקרוון,כאן.תוכםעדייןושלום,שפע

עםשרדו.מרביתםפיסוליים,ומבניםחלליםבתוךועודדקלז־ת,

פסלעלנאמרמההטובה,והאקולוגיתהסמליתהכיונהחרףזאת,

באמצעותשבאיטליהבטוסקנהשנוצר2002מ־שלויר!וה״״אדם

תלייתואו,עתיק?ז־תעץגזעבלבגדולהמלבניתצורהנ־סיר

כפיהאולם,לתקרתסמיכיםשירשיו־בש,ז־תעץשלבמהופך

(?1998ישראלבמוזיאץ׳׳קדימה״בתער־כתשנראתה

דבביד־ונערמושנכרתוז־תענפילהמוניאיתרעפחותלאמרגורל

מעליהםכאשרגעש(,בקיבוץגבול״,״חצ־ית)בתערוכה1985ב־הלר

קיסר״.לך,מצדיעיםלמוותהנידונים״אגוהלטיניתהכתובת

הזיתענפיבעודזו,מכתובתבקעלבנוןמלחמתחיילישלקולם

ביטחונייםלצרכיםזיתעציהעוקדיםחיילינו,מעשיעלמספרים

האקולוגי.שלהפוליטיזציהבלבנון.

מז־רתהר־מנט־האקולוגיהאוטופ־זםמעטנסוג1990לקראת

הטבע,גוויעתבחזוןהומרהאורגנ־הטבעהלוםהישראל־ת.האמנות

ביותר.היחרפהלעתים,אפוקליפטיתהפסימית,האקולוגיתוהרא־יה

רישומים19בתבסדרה1984ב־הגיבבן־צבי,אסףצעיר,צייר

בופאל,ההודיתבעירהכימילאסוןענק(,בדעלציורים)וארבעה

אלפישללמותםוגרםסמוךאמריקאיממפעלרעילגזנדףשם

ביו־טרנספורמציותלמשל(,דבורים,)שלטבעמהזור־אנשים.

כימיות,

$TS1$,ביוכימיות$TS1$

$DN2$,ביוכימיות$DN2$לאמירהבן־צבישלבציוריוחברווכדי׳מולקולריותזיקות

לקטלוגבהקדמהג־נתוןאלןידיעלשהודגש)היבט״אקולוגית״

׳׳כשאני(.1990לאמנות,תל־אביבבמוזיאוןבן־צבישלתערוכתו

פשוטותבמיליםמתכוון״אניבקטלוג,הציירצייןאקולוגיה״,אומי

היאידיהשבמולזבל,הכלזורקתשהיאכךעושה,שהחביהלמה

1988אקולוג־״״דיוקן(,1987אקולוגי״״קורבןדבר.״כלמחריבה

בן־צבישלמיצירותחלקרקהם1988אקולוגי״״אפרילאו

הקטסטרופלי.בהקשרוהנושאעםהמגעאתבמישריןשביקשו

השמונים,שניתשלהישלהישראל־תבאמנותומוגרהלךהטבע

בציוריהקטסטרופלית.האקולוגיהשלהמרטעמההחריףועמו

ישראלבמוזיאוןשהוצגואברמסון,לארישלמלאכותי״באור״גינון

תצורותשלבגיבובאורגנייםטבעתהליכיהאמןהמיר1989ב־

כבשההסטרילישלהאסתטיקהמלאכותיים.־דימוייםמצוטטות

"פרספקטיבה״)תערוכתוהישראליהמערביהאמנותעולםאת

עלאבקאסףדושאןמרסלאם(.1990לאמנות,תל־אביבבמוז־אין

כשצם־לו,ענהאפרת)בני1920סביבשלוהגדולה״״הזכוכית

אבק

$TS1$כשצםאבק$TS1$

$DN2$כשצםאבק$DN2$התשעיםשבשנותהריישראל(במודא־ןאשנבעל1973ב־

לאהזוהסטריליותאבק.שואבישלפסלהאמריקאיקונסג׳ףהציע

״מלחמתפרצהכך,אחראורגניים.טבעלתהליכיסיכויהותירה

שנפלטהנפטבביצתלמוותהמבוססהאומלל,והקורמורןהמפרץ״,

ליפשיץ.אורישלפוםט־מלחמתייםבציוריםכיכבלים,

שאימץמיהתשעים,שנותבתחילתביותרהאקולוגיהישראליהאמן

בניהיהצפויה,אקולוגיתשואהעלבשערהמתריעהנבואיתעמדה

אפרתשלהאקולוגית־צירתואתמלפרטהיריעהקצרהאפרת.

לקטלוגלמשל,יופנה,המתעניין)הקוראהשמוניםשנותלאורך

רק,נציין(.1991באנטוורפן,״מוקא״במוזיאוןאפרתתערוכת

1987ברמת־גןישראליתלאמנותבמוזיאוןהגדולהשבתערוכתו

קיץהפוסט־אפוקליפט'בתאר־ךעבודתואתאפרתתיאי־ך

2035

שכבותאקולוגית:שואהשלושם״״ידלמיןתערוכתואתוהפך

שונים,מסוגיםהישרדותמכליהחניקוצבעיםשלעבותבוץ

לכלומעלהמוזיאון,קירותעלהוגדלו״אוזוניים״תרשימים

אררט,הדרכה״מרכז
קיץ

מפותחיםזיתעצישלחורשה״:2035

)העציםענק״עציץ״בתוךעץכלהמוזיאון,לתוךבשלמותההועברה

כלוב־העציםענפיוביןלקוי(,טיפולמחמתברובםהתייבשו

ברזל

$TS1$כלובברזל$TS1$

$DN2$כלובברזל$DN2$אתשסימנווהיונים,הזיתיםכרםיונים.ובהםגדולים

עוד,נוסיףוהצמתתו.הטבעלדיכוימבהיללתמרורהפךהמבול,

אלהתעופפוהמוזיאליים,מכלוביהםהשתחררו־וניםמעטשלא

חולפות.מכוניותגלגליתחתמותםאתומצאולמוזיאוןמחוץ
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ודי־״הבפארק

שהטבעישראלאמניידעוהתשעיםשנותבתחילת

אתשימשמלאכותידשאנשמתו.אתונופחהולך

מזרחימוטיואתגכטמןגדעוןאתקנטור,צבי

נענההירוקה״״הארץשלהציוניוהחלוםבפסליהם,

בספרי,זהבנושא)וראווקיקיונימלאכותיבייצוג

(.561-071עמ׳1991ירושלים,תלויים,גנים

אךיותר,מפותחתנהפכההאקולוגיתהמודעות
*-■tJkt~45

המתוחכמתהמניפולטיב־ותמאודהתחזקהגםכמוה

**£&£לישראלהחשמלהברתלמיניהם.הטבעמזהמ־של
$4״■'להציעהישראלית,לאמנותלהשתדךהשכילה
נהפכושאףעזובות,כוחבתחנותסדנאותלאמנים

ועוד(.ארגזימימהעוזרי,)יגאלמבוקשציורילנוף

בתל־אב־ב״ב־נט״בגלריההתקיימה1989ב־

MBביןבה,השתתפוהחשמל.חברתציורישלתערוכה

הש<
,-

עוזרייגאלקלאפיש,ליליאןראוכוורגר,יאן

אתהציגלמשל,ראוכוורגר,יאןקובנר.ומיכאל

תחנתתהפוך־ותר,מאוחרבשלבשלו.״רדינג״ארובותמציוריאחד

מגא־תערוכותאתהשאר,בץשיארח,יוקרתיתצוגהלמרחב״רדינג״

"הארץ׳׳.

לאסתטיקההחשמלחברתשלפגריהנהפכיםשבוזה,מסוגמחזור

>אףהפתטיתהאקולוגיתחולשתהאתוממחיששבאקספרסיבית,

פלטוהתצוגהבעתשהריהישראלית.האמנותשלנמנעת(הבלתיכי

הגופריתי,העשןענניאתהמתרבותהכוחתחנותשלהארובות

שומהואולם,דרומה.מחדרהבחולותלהיקברהמשיכההפחםופסולת

מקבילההישראליתהאמנותשלהנדונהשרפיסותהלהודות,עלינו

שלהאקולוגיתבחולשתהוכמוהכולה,החברהשלהידלאוזלת

ביןהןלדוגמה,הגדולות,הנפטחברותבעולם.מקוםבכלהאמנות

העולםברחב־מתקדמתאמנותומציגיםאוספיםשמממנים,הגופים

אתנפשוכאוותלפלוטהאמןלוימשיךאחרות,במיליםהמערבי.

הזיהוםנגדהנעליםשהלוחמיםהיא,העובדההאקולוגיות;אנחותיו

במעיןהמזהמים,גדול־ב־ד־אחת,לאכיום,ומוחזקיםנתמכים

ונטרפים.טורפיםשלאקולוגיתסימביוזה

האקולוגית,האמנותשלהזהב״״תורהןהאלפייםשנותכן,פ־עלואף

בשולייםלהודות,ישמרביתם,אמנים,ויותריותרובישראל.בעולם

חומרית,הזמנההאקולוגיבאתגררואיםהאמנות,עולםשלהחשוכים

המושגאחרב״גוגל״שיתורמיאמנות־ת,ליצירהותוכניתצורנית

ישראליםאמנ־םשלמאודארוכהשורהימצאאקולוגית״״אמנות

ל׳׳גידול)אףממוחזריםבחומריםלשימושהמחויביםמוכרים,בלתי

מקליפותעיצובעץ,עלציורבעצמנו״(,במושבהיצירהחומרי

התל־אביבית״שוהם׳׳בגלריההוצגה2009בשנתוכיו״ב.קוקוס,

תערוכתבצמח(״בית־גבריאל״שלבגלריה2010ב־מכן,)ולאחר

פההציגואמנים22הסביבה.איכותבנושאיאמןספרי׳׳אקו־ארט״,

באגניספריםגבעאביטלהרקיב1972ב־עוד)נזכיר:רקוביםספרים

גידוליםמתוכםה״מצמיחים״ספריםזבל,כפסולתספריםחומצה(,

שתייודגשוהאקולוגיתהיצירהשללמתוךאךועוד.שונים,

פעילויות:

השניםשביןמיזכאי,שישלוהעיקשתהעקביתפעילותההאחת,

ערוץעציונה,נחלשלשיקומובטון״:״נחלאתיצרה9991-2002

עובדיבעזרתהאלה.עמקשבאזור״שפיר״למחצבתהסמוךצנוע

הבטון,ממרבציהנחללשיקוםזכאיפעלההאזור,ותושביהמחצבה

מהנקבים,יגיחושצמחיםכךהבטון,חירורבאמצעותבעיקרוזאת

לכן,קודםהממית.האפורהמשטחאתיפוררוהדרמ־םהמיםבעוד

הספרייה״:יער״תווישלמתמשךבמיזםזכאיהחלה1995ב־

עלמידעובתוכםקופסאותעליהםנשאוארכיוןאוספרייהמדפי

עלהותקנושה״מדפים״ישמסוכנים.סביבתייםתהליכיםאודות

שהדגשוישמקודקודם;עדייןבוקעיםשענפ־םגדועים,עציםגזעי

עלמוקרניםאוסביבהתלוייםסביבתייםתהליכיםצילומיעלהוא

מרכזי.קיר

האמנותעולםשלהבטוןחומותאתהבקיעהלאזכאישישלפעילותה

שדנהאפשרלטבעאמנותביןהזיקהבתל־אביב.שמרכזוהישראלי,

אפוא,"פלאלאאורבניים.ממרכזיםלריחוקהאקולוגיהאמןאת

הפסולתאתרלשיקוםהמיזםדוגמתביותר״מושקע׳׳אירועשגם

אריאל״פארקענק,מפארקולחלקאמנותילאתרוהפיכתו״הירייה״

״קרןמנהלוייל,מרטיןד״רניצבשמאחוריוזהאירועגםשרון״,

הצרכןאתמוציאאינוישראל(מוזיאוןמנהל)ולשעבר,ברכה״

הלנהבביתןמוצגת״הירייה״כשתערוכת)גםהעירממרכזהאמנותי

תל־אביבבמוזיאוןהוצגה1999ב־ואכן,בתל־אביב(.רובינשטיין

לשיקוםואדריכליםאמניםהצעותבמוזיאון:״הירייהתערוכת

אור־דבגבע,אביטל)בהםמישראלאמניםושמונהעשריםהאתר״.

ני,

$TS1$,אורני$TS1$

$DN2$,אורני$DN2$בהם,ומהעולםו־ינשט־ץ<גלתומרקין,־גאלאולמן,מיכה(

ב־נבחרהאלהמביןומשונות.שונותהצעותהציגואקונצ׳י(ויטו

2009

$1ST$2009$1בST$

$2ND$2009$2בND$אנכי־אלכסונ־פסהזבל:בהרשתשולבאולמן,מיכהשלעבודתו

ברוחב

$TS1$אנכיאלכסונברוחב$TS1$

$DN2$אנכיאלכסונברוחב$DN2$בשטחמרגלותיה.אלמהפסגהמ׳,40לאורךשיימתחמ׳

הזבל,שאריותאתלגלותכדיהאדמהשלעדינהחפירהתתבצע

האמן.כהגדרתחירייה״שלארכיאולוגי״תלמעין

להרריבדומהתל־אב־ב,שלהפסולתהןמזה.רחוקהמשיח?ימות

הפסולתאתריאליוםמדימיעברתהארץ,רחבימכלפסולת

הבדואיםשבטישלחייהםסיכוןתוךשבנגב,חובב״ו״רמת״דודאים״

במוזיאוןתערוכתהבמסגרת1995ב־והאמנות?באזור.המתגוררים

בתוךהובלתהאתהמתעדוידיאוסרטלנדאוסיגליתהציגהישראל,

באל־השלכהאתראלמהמוזיאוןפסולתהנושאתזבל,משאית

עזר־־ה,

$TS1$,באלעזרה$TS1$

$DN2$,באלעזרה$DN2$נפלטתכשהיאצולמהלנדאובדואי.ליישובהואאףהסמוך

הזבל.חומריעםביחדמהמשאית
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