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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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יואב בראל, בין פיכחון לתמימות: על האמנות הפלסטית בשנות ה-60 בתל אביב, מוזיאון תל אביב לאמנות, 2004



 ··.ו..--

~--.,~~-
::::::::====--=~~~~~~~~~~~--

94 

לבודדשמשתדלכמיהיוצרשלתמונהלהיווצריכולהכאןעדהדבריםומתיאוריתכן
תמונהאךבלבד.הפנימילעולמווקשובפתוחוהואמסביבתו,האפשרככלעצמואתולנתק

נגמרואינומתחילשאינויותר,הרבהמקיףתהליךמתוךאחדקטעבבחינתהיאזומעין

צררךישבנייתם,שלארוךבתהליךצררךישהפנימיים,מהמשאביםלהנאהלהגיעכדיבה.

לשליטהלהגיעוחשובהיוצרשלעניינובתחוםובהווהבעברשנעשהכלשלרבבידע
הקיימות.ובטכניקותבמיומנותמוחלטת

אחד,כלכמרבהיקפו.ורחבמארדשיטתישהואקודם,למידהתהליךללאיצירהאין

מכולםיותרואוליבתוכוארתהומארגןשבסביבתושוניםממקררותאינפורמציההיוצרקולט
רמזכלשלפוררכלהסביבה;מןשבאהלאינפורמציהמארדוקשובחשוףלהיותנדרשהוא
היצירהתהליךאתהמייחדנוסףצעדאותוהואוההמשךבהמשך.משמעותילהיותיכול

למידה.שלמתהליך

בעולםוארגונהמהחוץ,-מהסביבהאינפורמציהשל'קליטהמשמעה:למידהאם
פנימי'.עולםאותרשל'רה-ארגוןמשמעו:היצירהתהליךהריהפנימי',

שלוהתוצרהפנימיהעולםבתוךמתחוללכולוכלשכןובדידות,ניתוקהדורשקטעזהר
לסביבתו.חדשהשהיאכשהםבדיוקליוצר,החדשההיצירההיאפנימירה-ארגוןאותר

הפנימימהארגוןיותרטובחאיכרתאויותר,גבוההברמהמחודשארגוןמשמעו:חידוש

הקודם.

לעצמו'.כל,קודםלחדש,אדםשליכולתו'משמער-ליצור

עצמו'.אתלענייןאדםשל'משמער-ליצור

היוצריםשלסודםזה-שבעבודההענייןלמעןלעבודואן-גרךשלדבריופשרזהר

הגדולים.

מיאייכולהאם-חרא 1יצירתיולחינוךלחינוךללמידה,הקשורבכלהשאלותושאלת

אתלעניין'היכולתהיוצרים:שלמופלאהפנימיתיכולתאותהאתבאחרליצורמבחוץ

נושאאתלחקורהחשוביםהנימוקיםאחדזהואךלמישהו,תשובהשישסבוראינניעצמם'.

אותר.להביןולנסותהיצירתיות

בסביבהתלוייםפחותולהיותמעצמםלשאובהמסוגליםיותר,רביםאנשיםחסרעולמנו

כאשרמסתייםהיצירתישהתהליךלהניחסבירהזמן.כלאותםותענייןתמלאשתעסיקם,

אוליצירהלהוסיףצררךחשהיוצראיןושרבעצמואתממצחהפנימיהרה-ארגוןתהליך

עצמה.ברשותכברעומדתשהיאממנה,לגרוע

ומבחינתוהדברים.פניהםכךלאהיוצרשלמבטומנקודתשלפחותמסתבר,אבל

רקמרשותו.יוצאתהיאאזרקאחרים:בהלענייןמצליחהואכאשרהיצירהמסתיימת

הלאהללמודליוצרומאפשרתמקרמהאתהיצירהמפנהלאחריםנמסרתהיאכאשר

ליצור.ולהמשיך

מודעחייו.עבודתאתניטשהכותבהשוויצרים,האלפיםבהריומבודדמרוחקבכפר

אתשלו,בכספרמוציא,עצמוניטשהואותונועדה.סגולהליחידישרקמצהירהואלערכה,

הואהספוריםמידידיולאחדבמכתבקורא.אישואיןקונהאיששאיןספרים-לאורספריו

ואחרותכאלהובוואריאצירת 11דם<ל
ל ""האבנילאאםנותבייל שכמהאתסביבתו,אללאהלאנמדבר,של"בסופוזועק:

ו,ההעביר-היוצרשלזהל
זקוקהואוממנהבהללמודשניתןילווצררךלרובעדריותלמצואניתן
בהסבזקוקמשהואפחותלא .אותווהעסיקריגשכך

עצמו.אתiוודםשלימדלל
 1מהמדארתה.ללמדשניתןלסביבה
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לבודדשמשתדלכמיהיוצרשלתמונהלהיווצריכולהכאןעדהרבדיםומתיאוריתכן

תמונהאךבלבד.הפנימילעולמווקשובפתוחוהואמסביבתו,האפשרככלעצמואתולנתק

נגמרואינומתחילשאינויותר,הרבהמקיףתהליךמתוךאחדקטעבבחינתהיאזומעין

צורךישבנייתם,שלארוךבתהליךצורךישהפנימיים,מהמשאביםלהנאהלהגיעכדיבה.

לשליטהלהגיעוחשובהיוצרשלעניינובתחוםובהווהבעברשנעשהכלשלרבבידע

הקיימות.ובטכניקותבמיומנותמוחלטת

אחד,כלכמובהיקפו.ורחבמאודשיטתישהואקודם,למידהתהליךללאיצירהאין

מכולםיותרואוליבתוכואותהומארגןשבסביבתושוניםממקורותאינפורמציההיוצרקולט

רמזכלשלפרודכלהסביבה;מןשבאהלאינפורמציהמאודוקשובחשוףלהיותנדרשהוא

היצירהתהליךאתהמייחדנוסףצעדאותוהואוההמשךבהמשך.משמעותילהיותיכול

למידה.שלמתהליך

בעולםוארגונהמהחוץ,-מהסביבהאינפורמציהשל'קליטהמשמעה:למידהאם

פנימי'.עולםאותושל'רה-ארגוןמשמעו:היצירהתהליךהריהפנימי',

שלוהתוצרהפנימיהעולםבתוךמתחוללכולוכלשכןובדידות,ניתוקהדורשקטעזהו

לסביבתו.חדשהשהיאכשהםבדיוקליוצר,החדשההיצירההיאפנימירה-ארגוןאותו

הפנימימהארגוןיותרטובהאיכותאויותר,גבוההברמהמחודשארגוןמשמעו:חידוש

הקודם.

לעצמו'.כל,קודםלחדש,אדםשליכולתו'משמעו-ליצור

עצמו.'אתלענייןאדםשל'משמעו-ליצור

היוצריםשלסודםזה-שבעבודההענייןלמעןלעבודואן-גרךשלדבריופשרזהו

הגדולים.

מיאייכולהאם-הואיצירתי,ולחינוךלחינוךללמידה,הקשורבכלהשאלותושאלת

אתלעניין'היכולתהיוצרים:שלמופלאהפנימיתיכולתאותהאתבאחדליצורמבחוץ

נושאאתלחקורהחשוביםהנימוקיםאחרזהואךלמישהו,תשובהשישסבוראינניעצמם.'

אותו.להביןולנסותהיצירתיות

בסביבהתלוייםפחותולהיותמעצמםלשאובהמסוגליםיותר,רביםאנשיםחסדעולמנו

כאשרמסתייםהיצירתישהתהליךלהניחסבירהזמן.כלאותםותענייןתמלאשתעסיקם,

אוליצירהלהוסיףצורךחשהיוצראיןושובעצמואתממצההפנימיהדה-ארגוןתהליך

עצמה.ברשותכברעומדתשהיאממנה,לגרוע

ומבחינתוהרבדים.פניהםכךלאהיוצרשלמבטומנקודתשלפחותמסתבר,אבל

רקמרשותו.יוצאתהיאאזרקאחרים:בהלענייןמצליחהואכאשדהיצירהמסתיימת

הלאהללמודליוצרומאפשרתמקומהאתהיצירהמפנהלאחדיםנמסרתהיאכאשר

 .ליצורולהמשיך

מודע .חייועבודתאתניטשהכותבהשוויצדים,האלפיםבהריומבוררמרוחקבכפר

אתשלו,בכספומוציא,עצמוניטשהואותונוערה.סגולהליחידישדקמצהירהואלערכה,

הואהספוריםמירידיולאחדבמכתבקורא.אישואיןקונהאיששאיןספרים-לאורספריו

ואחרותכאלה"ובוואריאציותאדם'<לל
שכלמהאתסביבתו,אלהלאהלכאנימידבר,של"בסופוזועק: ""הבניאאםוחבל

 , 1 1העביר-היוצרשלהל

זקוקהואוממנהבהללמודשניתןילו 1זצורךלרובעדויותלמצואניתן
בהסבזקוקמשהואפחותלאאותו.והעסיקריגשכך

עצמו.אתiוודםשלימדלל
ומהמדאותה.ללמדשניתןלסביבה
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ו 971שחרחורת,שאניאל-תראוניל,בראיואב

כלבבנראוסף . A/Pליטוגרפיה,

ארוטיקה

תל-אביב /"גורדון"גלריה /קבוצתיתתערוכה / 8.3.68 /הארץ /באמנותארוטיקה

-התערוכותלכלהמשותף-האחדלדיון.ראוייםאספקטיםשנייש"ארוטיקה"לתערוכת

שולינראההואאםגם-אחרמאספקטגםלהתעלםאיןזאתעםאךהאיכות.אספקטהוא

התחמקותבבחינתתהיההתמאטימהצדהתעלמותבתמאטיקה.העוסקהאספקטברגיל:

סמויות,הנחותמספרכך,עליתרזו.תערוכהסביבמהוויכוחיםניכרחלקהמעוררמהאספקט

לציור"הראוי"נושאמהולצופהמכתיבותהתרבותיות,מהמקובלותחלקרבהבמידהשהן

-מכיןמערךתרצה,אםאו-מראשהכתבהמעיןגםכאןישבדיעבדכזה.נושאאינוומה

ביותר,קיצונייםאקספרסיבייםעיוותיםלראותמוכןשיהיהצופההמוצג:לאיכותבאשר

כ"מגעבנושאאקספרסיביביטויכללפרשעלול"שמחה",או"כאב"הואהנושאכאשר

איכותי.שיפוטמכלולהתעלםכפורנוגרפיה,מיני",

-זובתערוכהמשותףגורםהמהווההתמאטיקההאם-היאלכן,הראשונה,השאלה

ומודעיםהמורגליםאנשים,הרבהבאמנות.לגיטימיתתמאטיקההיא-המיניהמגעהיינו,

באמנותגםבחיוב.זושאלהעליענוושירה,בספרותהדברבולטהאמנות,שלהשוניםבפניה

זוכריםאםאבלהאמנות.תולדותכאורךכמעטארוכההיסטוריהזהלנושאישהפלסטית

רובמדועלהביןאפשרשבינו-לבינה,היחסיםעלהמערביתהתרבותשהטילהחטאנואת

הנורמותושינויהיחסשינויעםהרחב.לקהלידועותהיולאאלהנושאיםעלהיצירות

שקרויבמההחלמסוימתשבמידהפרויד,מימיכךכלהבולטשינוי-בחברהה"מוסריות"

אינטימייםיחסיםשלתיאוריםויותר.יותרזהמתחוםנושאיםהופיעו-המינית""המהפכה

התחוללועדייןהקודמת,המאהבסוףהפלסטית.ובאמנותבקולנועבשירה,בספרות,מופיעים

עלבוקרו"סעודת"אולימפיה"המפורסמותתמונותיואתמנההציגכאשרשערוריות

ג'יורג'ונה,שלו"ונוס"טיציאןשל"ונוס"אתשהכירומבקרים,כמהואפילוהקהל,הדשא".

שקטעריימונדי,שלרישומואת-ובמקבילמנהשלל"אולימפיה"מודל-צורניששימשו

שלבוולגריזציההצייראתהאשימוהדשא",עלבוקרל"סעודתמודל-צורנישימשממנו

ממסגרתהחורגמשהואלהבציוריםראוכיצדלהביןלקהלקשההיוםובפורנוגרפיה.הנושא

יסתיררקאםביותר,נועזעירוםזהיהיהאםאפילו-עירוםהמקובלת.האירופאיתהאמנות

בפורנוגרפיה.חשדכלללאלעצבושאפשרנושאנעשה-האדםבגוףאיבריםמספרהצייר

לצפותהיהאפשרעצמו.המיניהאקטשלאמנותיעיצובהואביותר,הטבעיהבא,השלב

שבו;"החידוש"עצםמפאתמהסנסציהבושישמשהוכזהנושאיהווהשבתחילהמראש,

בספרותגםאלאהאמנותשלבהיסטוריהרקלאתקדיםזהל"חידוש"היהכאמור,א,ך

ובקולנוע.

הצנזור.מספריאתלהפעילויתבעו"פורנוגרפיה!"שיזעקואנשיםיהיושתמידכמובן

לאנשיםאיןעיקר>כלטהוריםשאינםלחשודבהחלט(שאפשררגשותיהםשמלבדנראה,

מידות"להשחיתיכולהשאמנותההנחהעליו.לעמודשאפשרמוסריאועיוניבסיסאלה
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