
אותיותע"יהסבריםג.המסומן.בנתיבלעבורהצורךבדברהסברהנוכחית,האווירתרכובת

מחוץשראייתםיצוריםעבורפילטריםלהפעילאפשרותד.משובצת.זכוכיתמתחתמחשב
יותר.חלשהעוצמהבעליו/אוהאדוםלתחום

המודרניבפיסולהמיקוםבעיית

 1966תשכ"ז,סתדרתשכ"ר,/קיץ ) 18-17 (עכשדר,

מוקדגבריאלחפץ,ברוךעורכים:

84 

א.

זמר,יגאלשפס,מארקשמי,יחיאלשלתערוכותיהם-האחרונהבעתהפיסולתצוגותשפע

והתיאורטיקןהאמןהקהל,בפנימעלה-רודןשלזוואףעשתפנחסתומרקין,יגאלמור,הנוי
היחידהביןהיחסבעייתהמודרנית:בתקופהביותרשהחריפהבפיסולחמורהבעיהכאחד,

שרויה.היאשבואותה,המקיףהחללוביןהפיסולית

זהאמןשלביצירותיוהדןערכי-איכותי,בשיפוטלעסוקכוונתואוזהעיוןמטרתאין

שהםהעיונייםהאספקטיםהמחשתלשםורקאךתשמשנהשתובאנה,הדוגמאותאחר.או

חייבהאמן-הפסלשעימדעקרוניותבעיותעלייסובהדיוןאחרות,במליםהדיון.נושא
יצירותיו.עיצובתהליךבעתלהתמודד

שמייחיאלשלתערוכותיושתילשמשעשויותהעיוני,הבירורטרםטובה,כהמחשה

שמי,שלהגדוליםפסליוהוצגואביבבתלרובינשטיין""הלנהבביתןהאחרון.בזמןשנערכו

ניתן,יותר.קטניםבפורמטיםפסליםהוצגו"גורדון",גלריהשלהקטןבאולםלכך,ובמקביל
להביאיכולהכזושהשוואהונראה-שוניםהקשריםבשניפסליואתלהשרותלפיכך,

אפשרויותהנרחב,התצוגהשטח-התצוגהנתוניכלהיולכאורה,למדי.מאלפיםלהרהורים
לטובת-באלהוכיוצאשונותקומותבשלושהיצירותשלהאפשריתחלוקתןהארגון,

מהרהעדגילההשוואה,לערוךשניסהצופהכלאךרובינשטיין"."הלנהבביתןהתערוכה

שלליצירותיוהקנהאשריותר,ורחבעשירגווןהתערוכהקיבלה"גורדון"בגלריהשדווקא
ביניהם-צופיםמספרהגדולים.הפסליםבתערוכתחסרהיהשכביכולמימושמייחיאל

חיתהשלפיוהטיעוןאתבהעלותםלכאורה,המוזרהזו,תופעהלהסבירניסו-אמניםגם

ארגוןובגללהתצוגהאולםשלהאינטימיותבגלליותרשלמה"גורדון"בגלריההתערוכה
היההשוניעיקרכאילונראהראשון,במבטבאמת,יותר.רגישבאופןועימודםהפסלים

אחראי,-הפסל-עצמואדםאותומדי.פשטניתגישהזוהיאךהתערוכה;בסידורנעוץ

שם.שסידרכשםכאןלסדרממנומנעלאואישהתערוכה,וארגוןלסידורדבר,שלבסיכומו

אינהואפילו-מתבקשתאינהאךקטנים;פסליםאוליהולמת"אינטימיות"כן,עליתר
איפוא,שרר,לכאורה,אביב.תלבמוזיאוןשהוצגוכאלהגדולים,בפורמטיםלפסלים-רצויה
ביניהן?השונימקורכן,אםמהו,התערוכות.בשתיבתנאיםשוויון

חינההתערוכותבסידורהשוניעלנוסף,בירורללאהמסתמכת,שהטענהנאמרכבר

הכוונהלמהקפדנית.בצורהאותהבודקיםאםמשמעותחסרתהיאאיןאך-מדיפשטנית
שכלכךמאורגנתלהיותצריכהשתערוכהלציידהיאהכוונהברגילטוב"?תערוכהב"סידור

במליםאו,"לפעול";האפשרויותמרבלהשיינתנובצורהמוצגתתהיהמהיצירותאחת

הבהירהבצורההמגלהבאופןיעמודפסלשכלכךמאורגניםלהיותצריכיםהמוצגיםאחרות,
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אפשרותטובה,תאורההשאר,ביןכוללים,אלהאספקטיםשלו.האספקטיםמרבאתביותר

אחדפסלשלחזותיתהתנגשותראיהצורךלפישוניםממרחקיםולראותוהפסלסביבלנוע

לפסלשיאפשר"סידורארבמשנהו"אחדפסלשלהתנגשות"מניעתפירושמהאךבמשנהו.

שלבלבד,חלקיתהבהרהזרתהיהואפילוהבהרה,שלו"?האספקטיםמירבאתלגלות

יותרוהבסיסייםהראשונייםמיסודותיוכמהמחדשולבדוקלחזורמחייבתאלו,שאלות

להופיעיכולהחללהחלל.הואמיסודותיהשאחדאמנותיצירתהואפסלהפיסול.עולםשל

אפשרותללאבזהזהקשוריםאלהאספקטיםאם(גםאספקטיםבכמההפיסולביצירת

ברממרקםשהפסלהחיצוניהחללהפסל,בו;נבנההחלליםגרפו,הפסלשלנפחוהפרדה);

מצביעהבחללכיצירההפסלהצגתעצםבתוכו.שררישהואהחיצוניוהחללהפסלביןוהיחס

יודע~סלכלמצריה.היאשברהחללרביןהפיסרליתהיצירהביןהכרחיגומליןיחסעלמיד

מושפע,ושפסלוחלל>צרמת-"פתוחים"בפסלים(ארנפחשלאספקטיששליצירתוהיטב

נפרדבלתיחלקלפיכ,ךיהווה,הארדמלאכותיים.ו/ארטבעייםתאודהמכירדנילמשל,

~סלכלהעיצוב.תהליךכלבמשךבחשבוןלהביאושישחלקהפיסרלית,היצירהמעיצוב

שלהמרכיביםלאחדרגישותבחוסרובצדק,יואשם,התאורה,מאספקטשיתעלם

אימננטימימומהורהשהאורכשםבדיוקאךבכלל.לפיסולרגישותבחוסרואולי-הפיסול

הפסלביןמהיחסלהתעלםדשאיה~סלאיןגםכךממנו,להתעלםאפשרראיהפיסולשל

הרקעלמרחבהפסלביןהגומליןיחסלפסל.מחיה""רקעשישמשהחלל>(ארהמרחברבין

כביכולשהואה"פסל",בין-והחלוקהגרפה,הפיסרליתמהיצירהנפרדבלתיחלקמהורה

ביצירהקיימתאינה-לסבלהשישנוספתדקורציהרקכביכולשהואה"רקע"רביןהעיקר,

אינואםרביןרוצההפסלאםבין-שקייםכאןנאמרהדירן.לנוחרתרקבאהאלאהפיסרלית,

כלזה?גומלין"ב"יחסהכוונהלמהנתרן;הואשברהחלללביןהפסלביןגומליןיחס-רוצה

תפיסתעלמשפיע-אסתטיתליצירהקשרברגיללהםשאיןגרפיםאפילו-מימדיתלתגרף

תמידהואמצריהפסלשברהחללזה.חללידיעלמעוצבגםבזמןוברמצריהואשברהחלל

משמערתמקבלפשוטלבניםקיראפילוידיר.עלומושפעהפסלעלהמשפיעאקטיבי,גרדם

מיקרמייםבהקשריםלגמרישרנההרגיל>במרבןמושגיתלמשמעותהכוונהאין(שהריאסתטית

שפתחולותעלהממוקםלקיראורבנייםו;נבניםידיעלהמוגדרבמרחבקירדרמהאיןשונים:

היותרמעצםמשתנההקירדקלאאךחודש.אריערבתרךארגברההרצלעעלארהים

הקיר.בגללמשתנהמקרם)באותוהחללתפיסתכלפחותהיםשפתגםים;שפתעלממרקם

האמנותיצירתעלאותםומיישםמה"דקע"השאוביםמידהקנילמשל,איתר,מביאהצופה

יחסיבר.הנתוניםהקיר>(ארהפסללאורה"רקע"אתמארגןגםבזמןבראךהקיר),על(אר

תהיהאלהמיחסיםהתעלמותרכלעצמוהפסלמו;נבנהאימננטיחלקלפיכ,ךחינם,פסל-רקע

היצירהשלביותרהראשונייםהמרכיביםמאחדלהתעלמותרעדותהפסלמצדחמורמחדל

מחדלתהיהוצררהחומרגודל,ארד,שלמאספקטיםשהתעלמותכשםבדיוק-הפיסרלית

כזה.

אמן-פסלכלדבר,שלהיפוכובמיוחד.חדשיםעתהעדשנדרנוהדבריםאיןלכאורה,

אתבודקיםכאשדאךבר;לדוןצררךאיןשכמעטמאליוהמרנןדברכאלאליהםיתייחס

חלקלמדי:מוזרותתופעותלהתבררמתחילותאלו,מקביעותהנובעותהמלאותהמסקנות
הםלחצאיך!רקהפסליצירתהםובגלריותבמוזיאוניםכיוםהמוצגיםמהפסליםביותרניכר

המרחבלהקשרמעבדוצורתוהפסלחומראתשאידגןזההיהשהואזרמבחינהה~סליצירת

המיקוםאתבחשבוןמביאה~סלשאיןבכךהפסליצירתאינםהםנתרן.הפסליהיהשבר

ועימדחלל-פסלביחסישינויאחדירגוררבמקרםשינוירכליצירותיו,ברשתוצגנההמיועד
שעוצבהמקורימההקשרהועתקשהפסלברגעעצמו.הפסלבתפיסתביותרממשישינוי

כאילובדיוקהפסלהשתנההעיצוב),תהליךבעתהיוצרלעינישהיהמההקשר(ארבר
שיחסילהדגיש,ישנוספתופעםשרנה.לגודלהגדילרהרארנוספיםאיבריםלוהדביקו

התצוגה;בעתטוב""טעםידיעללפתרושאפשרשולי,ענייןאינםלרקעהפסלביןהגומלין

והחומר.והצורההצבעכמרבדיוק-עצמוהפסלמו;נבנהאינטגרליחלקהואזהגומליןיחס

שאיןמבעיההתחמקותהטוב,במקרההיא,הפסליוצגשברמהמקום~סלשלהתעלמות

אלה~סלשלמספיקהרגישותחוסרעלמעידההמקריםוברובנוח,ארקלפתרוןברגיללה
יצירתו.

ב.

ערלהפסל-רקע","יחסבשםשכרנהבפיסולמרכיבאותרשלחשיבותושהתבדרהלאחר
ארבמודע-חמודוניםה~סליםשלרובםדובמתעלמיםמדועהשאלהחומרתהבמלוא

סיבתמהיאךחמור;מחדלכזאתהתעלמותמהורהספקללאזה.גומליןמיחס-במודעשלא

זה?מחדל

זה.מוזרלמחדלהגודמיםכלבניתוחכוחנואתלנסותמדי,מוקדםאפילוואוליקשה,
אחדותהשוואותמתיחתידיעללבעיהביחסמשהרלהבהירואפשרראויבעת,בהאולם

והמוזיאוניםהגלריותבדובהמצרירביןבעבראמניםידיעלוברצעושהוצעופתרונותבין
המודרניבפיסולכיאם-המודרנילפיסולמיוחדתאינהסל-רקע 9-בעייתלמעשהכיום.
ידעהגותית,התקופהארהבאררקהרנסאנס,אישהאמןבעבר.מאשריותרחריפהחינה

התייחסות.כמסגרתלושתשמשהכלליתהסביבהסגנוןומהרפסלויעמודהיכןכללבדרך

הכלליתהתמרנהאתבחשבוןהביאוהפסלומוגדרתברודהלמטרהמוזמנתחיתההיצירה
שלמענהוהחברתיתהארכיטקטוניתהמסגרתאתהיטבהכירהאמןבה.נתרןיהיהשפסלו
הרצנושפסליוהו;נבנהבתכנוןנכבדחלקנוטלהאמןהיהקרובותלעתיםכן,עליתדפיסל.

האדריכלגםאלאמדיצ'י,משפחתבקברהפסליםאתשיצרה~סלרקלאהואמיכלאנג'לובר.
מדויקותהנחיותבמסגרתפעלגותיתקתדרלהבבנייןחלקשנטל;וסלהו;נבנה.כלאתשתכנן

לזכרהמצבהאתשתכנןבעתדודן,אוגוסטעצמה.באדריכלותחלקנטלאףאראדריכלשל
(גםיוצגושבההארכיטקטוניתהמסגרתומהיהפסליםיעמדוהיכןבדיוקידעקלה,אזרחי

היום,ה;וסלהפסלים).יוצבושברלגרבהבאשרמסוימותבעירתמכןלאחדנתעוררואם
ובאיזוהיכןמושגשמץאףלושיהיהמבליבסטודיוהמקדיםברובעובדזאת,לערמת

הזמנה.ולפימסריםלמקרםפסלירצדש;וסלקררההיוםשגםמרבן,פסליו.יוצגוהזדמנות
יותרישלרובכי(אםהאדריכלרביןה;וסלביןפעולהשיתוףוישהנסקררהאפילולעתים
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זהודבר-המקריםברובאךאמיתי);פעולהשיתוףמאשרלבתשומתמשיכתעלתחרות
יחסישלנוחההלאמהבעיהומתעלםבאווירכאילוה;נסלעובד-בתוצאותהיטבניכר

יוצב.שבולמקוםהפסלביןהגומלין

והרילפסל?זאת,בכלהוא,יכולאיךפסליו,יוצגוהיכןמראשיודעאינוהפסלאם
המרחבמהולדעתיכולהואאיןהזמנה,לפיעובדהואשבהםהמעטיםהמקריםאתלהוציא

שתיבדיקתאךפתרון;דרכישתיפהאפשריותלכאורה,בו.נתונותתהיינהשיצירותיו
יכולהפסלהאחת:האפשרותרצון.ומשביעמלאפתרוןמהוותהןשאיןמגלהאלודרכים
~יותאמופסליםולהכיןשוניםהיפותטייםמקומותהפסל,עיצובבעתבחשבון,להביא
למשהושיותאםפסלכלמשלרכישותאוהזמנותשלקטגוריהלכלמראשיותראופחות
הפסלאיןזובדרךוכר').מסויםבגודלדשאעםלגינהאוהרווח,בסגנוןממוצעת""דירהמעין

זהשאיןהיאהאמתאפשריים.לרקעיםשוניםפסליםבמפורשבונהאלאמהרקע,מתעלם
שלאהתנגדות-בימינוהפסלשלהתנגדותואתנוציא(אפילובמיוחדרצוןמשביעפתרון
בסיכומואלא,מרחב,מסגרתרקשאינהלמסגרתיצירותיואתלהתאים-מוצדקתהיאתמיד
הפסלגיסא,מחדכפול:הואכזאתאפשריתבגישההפגםמסוים).טעםמסגרתגםדבר,של

זהודבר-ספציפיאינוהפתרוןפעםאף-מקומותשלקטגוריהרקבחשבוןלהביאיכול
במסגרתלפעוללאמןמאודקשהגיסא,ומאידךההתחלה,לנקודתהבעיהעיקראתמחזיר

לכלפסלבהלמצואיכולאדםשכלכל-בו,חנותבמשהומזכירההראשונהשהנחתה
לפרטן.טעםואיןלמדיברורותזומעיןבגישההכרוכותהאמנותיותהסכנותהזדמנות.
היא-היוםה~סליםרובבהשנוקטיםהדרךשזוהיונראה-הבעיהאלהשנייההגישה
שליחסמכלהאפשרככלעצמואתמנתקבסטודיו,עובדהפסלממנה.להתעלםבפשטות
ושינוייהצופהשלהתנועהבאפשרויותמופיעשהואכפי-הזמןשגםלזכורכישמקום;זמן

פתרוןזהופסל-רקע.יחסישלהבעיהמכלומתעלםנכבד),גורםהוא-לפסלמסביבהאור
שונותרציונליזציותידיעלמחוזקתמהבעיהלהתחמקשהנטייהגםמהלי:;Jסל,מאודנוח

ידיעלהושגהואועיקר:כללאמיתיפתרוןזהאיןכאמור,אך,הדברים.בהמשךשתידונה
עליה.התגברותידיעלולאמהבעיההתעלמות

פסל-רקע:יחסיבעייתאתלפתורהמודרניהי:;Jסלעלהמקשהאחדגורםנדוןעתה,עד
אךהפסל.יעמודשבוהמקוםאת-המקריםברובפניםכלעל-מראשלדעתיכולתואי

הסגנונייםבעקרונותהשוניהואכזהנוסףגורםפחות.לאוקובעיםנוספיםגורמיםגםקיימים
וסגנונותשונותתקופותביןההבדליםכלעםבעבר,העבר.לעומתהמודרניהפיסולשל

במנותקשעמדוואלהלקירצמודיםהיומהפסליםרביםנפח.עיצובבעיקרה~סלהיהשונים,
נפחיםבתיחוםעסקהאמןומתמשכים.סגוריםכנפחיםעוצבו-;נןעלאובכיכר-מהקיר
פיסולגםאמנםלהם.שמחוצהלחללחדיריםאופתוחיםשאינםנפחיםעצמם,בפניסגורים

באופןקטנהחינהזוהשפעהאךבה;נתוןשהואהסביבהידיעלמאודומושפעמותנהכזה
אפילואוהפסל,לתוךבוחודרשהחללפתוחפיסולעלהסביבההשפעתלעומתיחסי

של"צומת"מעיןכזהבמקרהמהווה(הפסלהפתוחהפסלמשטחיידיעל-במפורשמעוצב
החללאירגוןהיאמשמעותועיקרכזה,פסל-אחרותבמליםלו;מחוצההמצוייםחללים

מחמירשכמובןדבר-פעםאימאשריותרהדוקיםפסל-רקעיחסיה"פתוח"בפסלועיצובו).

גםדומהטענהלהעלותאפשרלכאורה,כך.כלרביםבפסליםזהאספקטהזנחתאתביותר

להיותיכולהציורבלבד:מועטהדיוקיהיהכזאתבאנלוגיהאךהמודרני;הציורכלפי

חלשבודיון""תחוםמעיןשתקצההולמת,במסגרתתלויהואשעליומהקיר"מבודד"

ציוריחללכעיןלעצמויספקואפילו-עצמובפניתחוםאזיהווההציורהציורי.האירוע

ומנתקבעצמוהמסתכלתפיסתאתממקדהיינו,צנטריפטלי,הואהציורזומבחינהעצמאי.

החללכלאתאליומושךהיינו,צנטריפוגלי,גםהואזאת,לעומתהפיסול,מהרקע.מבטואת

הואאיןמהציור:שונהבצורהאך-הצופהמבטאתמרכזהואשגםככמובןמחדשומעצבו

המסקנהבמבנהו).אותהמטמיעמסויםובמובןאותהמעצבלהפך,אלא,מהסביבה,מנותק

שהרבהתהיההניסיון,ידיעלהיטבהמאושרתמסקנהלפיסול,ציורשביןזהמשוניהישירה

להציגמאשרהיטב)להיזהרישפהגםכי(אםלזהזהשיפריעומבליציוריםלהציגקליותר

עצמו,חלללאותואחדפסלשלהחללאירגוןחודרשבהם-פתוחיםפסליםבעיקר-פסלים

פסליםזהלידזהלהציגיותרקלנוספת:מסקנהאחר.פסלידיעלאחרבאופןהמאורגן

פתוחים.פסליםמאשרהסגורהנפחתפיסתפיעלהעשויים

ג.

לכנותםאולישאפשראספקטיםפיעלפסל-רקעביןהגומליןיחסישאלתנבדקהעתה,עד

תלויאינוהחללתפיסתשלמהמרכיביםחלקהפסלשלהיותו"אובייקטיביים":בתואר

להשפעותיותררגישהפתוחהפסלהיותגםהצופה.אוהי:;Jסלשלרצונובאיאוברצונו

הבעיהאתלבדוקישאולםהמסתכל.אוה;נסלשלבעמדותיובמיוחדתלויאינוחלל-רקע

נובעבהיותו"סובייקטיבי"לכנותויהיהאפשרקלהשבגוזמהאספקטנוספת:מבטמנקודת

מהי:;Jסליםגדולחלקשללפחותכאוהי:;Jסלשלוהתרבותיות-חברתיותהפנימיותמעמדותיו

-פילוסופית,תרבותיתתפיסהמצויההאמןשלהיוצרתפעילותוברקעבימינו).בכללוהאמנים

מרובהובמידהטוענת,זועמדההאמנותית",היצירהתלותאישל"המיתוסלכנותהשאפשר

לבדקהואיןהאימננטיתחוקיותהמתוךורקאךלהיבדקיכולהאמנותיתשיצירהצדק,של

לאלמשל,ציור,שלהאמנותיוערכואיכותואמפירי.לניסיוןהשוואהאוד;גמ;תמתוך

תואםהיותוידיעלאופרספקטיבהשלגמה iדתואם)לא(אותואםהיותוידיעלייקבע

האמנותיתהיצירהעלישירותהשלכותנודעותתלותאישלזולתפיסההיומיומי.לניסיון

היצירהאתלהשוותהקורא)כאוהצופהבלבלהתעוררהעלולהפיתויאתלמנועכדיגופה:

מהקשרייצירותיהםאירועיאתהאמניםמנתקיםרלוונטיים,ולאיומיומייםקריטריוניםעם

שלשונותבמידותמופיעהועצמאיהרמטילמשהוהיצירהאתלהפוךזונטייהמקום. 1זמן

פרנץאצללמשל-המליםבאמנויותגםקיימתזונטייההאמנויות.בכלכמעטקיצוניות

חזקהנטייהמגלההצייראחרים.ורביםיונסקובקט,ז'נה,ז'אןבדוחס,לואיסחורחהקפקא,

פסיארבעתבתוךהקיימתלתבניתורקאךולהתייחסציוריו,בושיוצגומהמקוםלהתעלם

מכלהמנותקכבעצםבפסללעסוקנוטההאחרים,כאמניםכמוהוהפסל,גםוהבד.המסגרת

-שלוהמדיוםעצםמחמת-הי:;Jסלשלשמצבומתבררכאןאולםוזמן.חללשלהקשרים
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האחריםהאמניםשלמזהיותרהרבהקשה
אפילו-הסיפוריהמירקםאתהטווה.הסופר,ולמחהואזהמירקםאם

זשלרגיליםהקשריםרץוו
מסגרותאתגםליצוריכול-מן~מקרםשעל ) frames of reference (ההתייחסות

יכולהציירביצירתו.האירועיםמתחולליםרקען /בעלציוריחללליצור
יצירה)כלכלקבועמבנה

מרחבהציוריים.האירועיםמתארעיםשבר /והצישלהפעילות
הידיעלהיטבתחוםגםרדו

מהסביבההציוראתהמבודדתומסגרתמבחינודעתהציורלאמנותהחיצונית.
תשומתאתמרכזהציורצנטריפטלית:השפעהזרנחמחסכיארתהומנתקבתוכוהלב

 "כבעודרהחוץ-ציוריתבהוו
מהציורחלקשהיאסביבה"מספקלאמנםבפיסולהמצבשרנהגופר).

למשמנסההפיסוגם .
במבנהוישאןהלב;תשומתאתרן 1מהסביבלניתרiוניתןבלתיקשר

שהואהקונקרטיתה 1 1
זר,מבחינהלפיכ,ןלו,נודעתבה.נתרן 1שהחללאתמארגןהואצנטריפוגלית:השפעה

לושמחוצההמרחבעלומצביעלומחוצהללחל"יהואזהשאספקטצוין(וכבר
הפסלשיאינטגר 1 " 1 1

לפיכך,רשאי,אינוהאמן-הפסלעצמו). ."ימהמנדחסלהיות
לפסלנתרןיהיהבראשרוקונטקסט 1

מ"כפירתחופשילהיותרצונוכעםו.לתהיינהחיצוניות"
לבלתיחלiותמידואו 1 /

שללמעמדלהגיעיכולאינוהפסלו: ס~~נ~דתלותלא~הרצוןעצמו.בפניהרמטיעולם
הפסלאצללהתבטאיכולהאמנותיתצרההלשלד"רגמוחשבוןדיןחייבהואשאיןבכך

תיבהויצירתושהיכה
האימננטית;חוקיותהמתוןןלאילהרחיביכולהואאיןאך

לאתשינתסבכןזרדתת 1
כלנתונים.זמן 1חללמהקשריהפס 1יהיהכזהניתרiוניסיון

תיאררטיתמבחינהגםו,ו 1 1
קיימת.פיסוליהמבעיההתחמקות /

ניסיוןהיאהאמן,שלהספציפיבסגנונומותניתבהיותהמאוד,מוגבלתאחת,אפשרות

צורותלהעדיףהאמןאתיחייבזהדברהאפשר.ככלאוטונומישיהיהכךהפסלאתלבנות

משינויפחותפגיעיםהרמטייםשנפחיםצויןכברהאפשר.ככלוהרמטיותנפחיותסגורות,

ניכרחלקלהביאאפשרלדוגמה,כזה).שינויבפניועיקרכללמחוסניםאינםכי(אםסביבה

הפיסרליהמבנהשלהרמטיזציהליצורמנסהתחילהשבכוונהעשת,פנחסשלמפסליו

מאוד,מותניתכזראפשרותהחוץ-פיסולי.החללממבנההאפשרככלולנתקועצמובתוך

ביותר.אקטואליזהפתרוןאיןלמשל,"פתוח",ל~סלהספציפי;ב~סלכאמור,

פעולהשיתוףהאידיאלית:האפשרותכמעטהיאיותר,וכלליתרחבהאחרת,אפשרות

המחיה""טורחאתבחשבוןלהביאאפשרכזהבמקרהלאדריכל.~סלביןהאפשרככלהדוק

פעולהשיתוףזהשיהיהכדיכילהעיר,הדיןמןאבלבחלל.מלאשילובולשלבוהפסלשל

אינושהביתלזכורחייבוהאמןלבית,"קישוט"רקאינושהפסללזכורהאדריכלחייבאמיתי

שלהלבתשומתעללאדריכלה~סלביןתחרותכלפסל.להקים"הזדמנות"בבחינתרק

שלמזהוהןהפסלשלהאסתטימערכוהןשיגרעמיותרמתחמידאחריהתגרורהמסתכל,

אפשרותבלאאחתאסתטיתביחידהלהשתלבחייביםוהבנייןה~סל .הארכיטקטוניהמבנה

אתרואההאדריכללהישמע.עלולשהינוכפיכךכלקלאינוזהדברביניהם.להפריד

חלליםלעצבמשתדלהאדריכלפיסולי.מבנהכיוצר-צדקשלמסוימתבמידה-עצמו

אתלעבדובצדק,ינסה,הואאחת.רבעונהבעתואסתטיתשימושיתפונקציהשימלאו

וסביבתוהארכיטקטוניהמבנהכלאתהמקיפהשלמרתשיהרוכךהארכיטקטונייםהפרטים

להתייחסירצהלא(ראםפיסרלירתיצירותבבנייןלשלבמרנןיהיהאםאפילוהקיימת.

כללייםסגנונייםגבולותולקבועלפקחבצדק,ושרביתבע,בלבד),טפל"קישוט"כאלאליהן

כרגילמעדיףמצדו,ה~סל,הארכיטקטוני.במבנהלהשתלבהאמורההפיסרליתליצירה

ביטוילידיברשתובאנהפסל,ליצורלושיאפשר"רקע"כאלהכלליהמבנהאללהתייחס

האמנותי>סגנונוכלאתקרובות,לעתים(והמהוות,אותרהמעסיקותהפיסרלירתהבעיות

התערבותכאלה.;דסליתייחסהאדריכלשלהנחיהלכלהנתרן.הספציפיהבנייןלהקשרמעבר

למהבהתייחסותביטוילידישבאהנוספתדרךזוהיהאמנותיים.בענייניוהצדקהכלחסרת

שלבהקשרגם-ליצורנוטההאמןהאמנותית":היצירהשלהתלותאי"מיתוסכאןשנקרא

הנתונה,לסביבהביחסעצמאיתאךעצמה,בפנישלמהאולישתהיהיצירה-מסריםבניין

פחותאוליכיאםהארכיטקט,גםוהתערבות.ככפייההארכיטקטמצדהנחיהכלויראה

זה(במקרהמבחוץ""התערבותללאהארכיטקטוניהמבנהאתלהשליםיעדיףמה;וסל,

יוותרושניהםאםאיפוא,אפשרי,לאמןהאדריכלביןאמיתיפעולהשיתוףהפסל).התערבות

אךהאחר.שלמלאכתו-יצירתואתיותריכבדמהםאחדכלראםהמגלומני,הרגשעלמעט

חינהלארכיטקט,האמןביןראמיתימלאפעולהשיתוףשל /זואפשרותגם

המקריםברוביפסל.בטרםכזרלהזדמנותלחכותהמרכן~סלחירםחיאםספק-מוגבלת

הזמנה.וללאמיוזמתויוצרהוא

האמןכאשרתתגשםובאטלייה,מוקדמתהזמנהללאלפסללאמןשתאפשרנוספת,דרך

-שיזדמן"מקרהלכל"פסליםלהכנתהכוונהאיןאפשריים.תצוגהמקומותבחשבוןיביא
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ד.

בפסל-רiועיחסישלהבעיהמשהועמדהעתה,
חלקמדועלהביןגםאפשריותר,בהיראור 1לנראההמודרנימהפיסולכךכלניכר

ללשרםמתאיםאינווכאי 1ו מחוץשנעשויםהפסמקרם.ללשלבסטודיוברגיל-להקשר
שלבחשבוןהבאהאוהאמן

אינם-אחרארזהתצוגהמקוםלר"יעלכלמתאימים
ללללעשוייםהםיושאסביר 1 "

לאלגן,לאלדירה,ולאלביתא :גהתג(אםלמוזיאוןלאואפילולגלריה,
למסרגליםהאחרוניםשניכי

הרבהמארגניםישאם-סביבליצור-אמצעיםמארדוהרבהטוברצוןמארד
עיוותאתבמשהושתפחיתמלאכותיתההיותידיעלהנוצרהפסל

אפשרכיצדממשית.בעיההיאהבעיהחדש).במרחבנתרןו 1לפתרה?

לפתאפשריותדרכיםעלהרהוריםהעלאתלפני
זהעיוןשאיןלהדגישעלינושרמהרון,לפתרלהציעחייב

לשללאמיתוחייבפתרוןשהם!כרנות
שללגרפומקרהבכלבואדבר, 'ללגישליצירהבהתאםעניין

בתהליהiושרריםתנאיםוהאמןתו,
מבחינההאמנותי.העיצובו 1 1לסמעיןאפילוקיימתמסוימת

עלולתמידמישהו-אפשרייםלפתרונותרמזיםאת~העכלנהאלרמזיםאללהתייחס
הכלעםחדשהדוגמהנאה

הדיןמןכזאת.בהתייחסותוכרוךבבילהצהיראיפרא
 1לפתחליףליצורארכלשהיד;גמהלקבועהכוונהאיןרוו:ו '

אישייםתורנותאמןכלשל
בתמעשההבעיהמכלהתחמקותולאפתרונותבאמתאלהנזכ;ךב~~~יישיהיראםיענה.
שאוליכללירתגישותמספרולבדוקלנסותזאת,בכלאפשר,זר,גרת 1בה

 1משלו.אישייםלפתרונותבהגיעוהאמןלהיעזרירכלון
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לאלא-קודםכברזומעיןאפשרותשהועלתהכפי
חברתייםז.זקשריםעליותרמעמיקהרהורללרiועשיהוווארכיטקטוניים

לזיiומתוךיוצגאשר 1פסו 1
יהיההאמןאחרות,במליםיחם.אןהשפסלבחשבוןלהביאצריך

יאופחותבדירהיוצגו
הדירותסוגמאותו-סטנדרטיתותרללבראחדולכלכךכלהמוכר

יהשעצםטבהחידר .
דירהבחשבוןלהביאצריךשאמןרןורעלחלשיהווהכרקעסטנדרטית

לילעוררעשוי 1מהפסק 1 1
מהאמנים.רביםבקרבעמוקהדהסלאמנינראיתכזאתדירה

י- yחוכסביבהרביםם
במפורש,אנטי-אסתטיתאפילותאואמנותשילעלמחשבהוכל

מגביהפיסולוביןבינהוב
כלילזומסביבהלהתעלםהרצוןאתרההפיסולהיצירהאתולעצב

אוטונומיתכיחידהית 1 1
נאמרכבראךזרים;מהקשריםהמנותקתהאמן.פאיןכזאתשבגישה

למאלאהבעיהאתותר 1
אם-האמןיהרהרכאשרממנה.םתע .בסביב-זאתיעשהאמנם

לעליiויימיםברקעאוה
יצירתושתתפוסהמקוםמהזכורגםו 1וילזהמiווםכזה:בהקשר

החילביותרמרכזיבהכרחהיהא 1ו
ך-9ההמאהבהשהעטתהה, 1 1 •לכמעכ"מופעהאמנותאת

לאמאודנעימהדהי",אט
וליצירותיו.לעצמולאמצהששוהואמןלראותמעדיףהיההוא

לכiויהגינה)(אוהדירהאת מאורגנתלפחותאויצירתו,סתמישוטו 1שלהיאהאמתהפסל.סביב
לספורימטורפיםהוציא 1 1

בלבד),בודדיםאלהבין(וגםאמנותםלאאישדעתעליעלהלא
ובצדפסלסביבדירהרגן

משוחחיםגרים,אוכלים,"גם"בדירהק. .ללפסלiושרכלללאועודועוד
לסביאפשרותכאין .ו

שהפסלכךבדירההחייםאתארגןרהלעעלויכריזבמרכזםיעמוד
למצישהרףיבצמו

נוכחותוביןכלשהומשקלשיווירא .לשל(אופסלשלהאסתטית
אחאמנותיצירתכ

מקוםשלהשונותהפונקציותוביןדת)תiובונמצאיםו/אושגרים
להמובנטייתםזמן.ןופות

שללמונופוליזציהרביםאמניםשגזמת 1לנאימשהוישהלבתשומת
בהחלמתעוררדרתי.יבי,ו

בהשליכםמהאמנים,שחלקהרושםטוהאלשלהםה"אני"את
ללתובעיםהאמנותיומוצרו

אותההאמנותית,היצירהדרך 1קב 1ללiורוציםשהיולבתשומת
יתניהאישיתמנוכחותםןב

בסיכומומביאות,זהמסוגתרערת .ויצירתוהאמןלניתוקדבר,של
לההחברתיותמהמסגרות היחידהרקעאתמעשה,ומהוות,לכימובןלפעולתווהאמיתי

להבא(היינוזואפשרותגםו • ליצירתסטנדרטירקעשבחשבוןהוומגבלותנודעותאמנות)
ילשבהן·הבולטתוהרישונות.

למקוםתובאשהיצירהמתאכ . "תא"להצורךיהיה 1ספציפי
ללזהוהיצירההמקוםאתיםו תמידאחריוהגורריןתה-זו 1 1דקורטיביות.פשרות

ינאכבראחרות.אפשרויותכמרבן,קיימות, .
ארכלליםולמצואלנסותהכוונהןשאמרלהרהאלאדוגמ;ת,

האמיוכלשבמסגרתןבגישותוו 1
רכאישיים.פתרונותלמצואהאחראין 1ספשללאנראהכ,ךאר להפסלבעיiור-חייבהאמןק

פיסולימרכיבבאותוהיטבהרהר-ו_ופסל-רiוע""יחסיכאןשנקרא
 .ו
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עצמךאתלענייןהיכולת .יצירתיות

י 968 /ירלי /ימס'גילירן /אמנרירת /ריצידחירצד

אומץהדעת,זחיחותנפש,מסירותהיוצרים:מןמיאיאצללמצאהשאיןבאדםתכונהאין

העיןמןסמויים-היוצריםבקבוצתמצוייםהאישיותקשתגווניכל-אנוכיותאולב

הנפש.בפנימיותנחבאים

מדובראםמשנהזהואיןעצמוהמעשהשבעצםהענייןהואהיצירתיהמעשהתכלית

אנושיתעשייהכלאחר.אנושיעיסוקכלאוהטכנולוגיההמדע,הסיפור,הציור,במלאכת

הואהיצירתיהמעשהשלומבחנוהיא.יצירתית-שבעשייתההענייןעצםהיאשתכליתה

עצמו.לענייןמעבראחרים,רצוןאויצרלשוםעצמוכופףשאינו

בעבורה.לוותגמולעבודתואתתעריךאותו,תכבדשסביבתוהיוצרמקווהאדם,כלכמו

בעצמורקאלה;מעיןתקוותע"ימודרךאומושפעשיהיהלואסורהיצירתיהמעשהאך

נעשה.עצמוולשםתלויהוא

עדויותישהיא;ולאמיסטי,חזיוןאואוטופיבחזוןמדוברכאילוהרושםשיתקבלאפשר

להלהשתוותיכולהאינהאחרתחוויהששוםבחוויהמלווההיצירתישהתהליךלכךלרוב

זהוכך.כלרביםהמלווהליצור,היכולתלחשש-של-איבודהטעמיםאחדזהובעוצמתה.

תגמוליםמיניושארפרסוםכבוד,תהילה,תחליף,אוערךשווהלהשאיןחוויהשלאבדן

נחתלגרוםכדיהסתם,מןיש,אלהבכל-מוקירהשהיאלאלהלהעניקהסביבהשיכולה

לאותהבעוצמתםלהשתוותיכוליםאינםיחדכולםלאוגםמהםאחדלאאףאךרוח,וקורת

לחלוטין.פנימישמקורהחוויההיצירתי,המעשהאתהמלווהחוויה

ויותריותרמאמין"אנימעיר:כשהואבכךנוגעוהממצה,החשופהבדרכוואן-גר,ך

הגדולים".המאסטריםשלהסודזהעצמהשבעבודההענייןלשםשלעבוד

מרכיביםלתכליתוולשעבדלנקזהיצירתיהתהליךמצליחשבובאופןמקורולכךההסבר

טכניות.ומיומנותזיכרוןמצפון,דימויים,רגשות,אינטלקט,האישיות:שלרביםוכישורים

שאפילולכ,ךרבותעדויותישויחיד.אחדמעשהלצורךיחדיומופעליםאופועליםאלהכל

אםחלקו,אתתורםהואגם-החלום-צפוייםוהפחותנשלטיםהפחותהדבריםאחד

ערותו.בזמןבהםמתלבטשהיוצרלנושאיםשטחייםבפתרונותואםרמזיםבצורת

מתפתההואואיןעצמו,במעשההואעניינוכלאחראוזהשיוצרלךמניןהשואל:ישאל

כ,ךיצירתואתומעצבמתחשבהואשאיןלךמניידלה?שמעברמהאתלעבודתולהכניס

ורצוי?מוכרסביבתו,עלמקובלאותושתעשה

וכךלדעת,יכוללבדוהוארקהיוצר,רקלדעת.יכולואיננייודעשאינני-היאתשובתי

מאבקוזהלעצמו.אדםשביןענייןלחלוטין,ופנימיהואאישיהיצירהתהליךשיהיה.צריך

להגשיםומבקשתהחוצההפונהמשאלהלשוםלהתפתותשלאעצמו,היוצרשלהיומיומי

סופיהאיןבקרבניצחאונכשלכמהעדלדעתיכוללבדוהואורקהיצירה.בדרךעצמהאת

הזה.
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