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נוגה דוידסון: אוצרת

החיים בתוך . ים העולים בין שתי קיצוניות אלוציבורי ולמתחת לגבולות בין המרחב הפרטי להתערוכה מתייחס
) בלתי נסבל לחיות בהיעדר גבולותהרי זה (בעוגן , בשגרה, ך אנושי במבנהעל צורמסגרת כללים אמנם עונים

לפיכך העבודות בתערוכה נעות . אולם הם עומדים בסתירה תמידית לדחף האדם לממש את רצונותיו החופשיים
, לה חסרת בינהפעו" (אוטומציה"ל)היכולת לקבל החלטות ללא אילוץ חיצוני" (אוטונומיה"על הציר בין ייצוגים של 

עבודות המורכבות ממערך כללים פרטי המתקיים בתוך מרחב נפרד עדבין ; )מכנית ונשלטת על ידי גורם חיצוני
במרכז התערוכה עומדת הסטרוקטורה כך גם.ת דיאלוג עם הסביבה שבה הן נוצרועבודות שעורכולבין , אוטיסטי

כמקרא מובאים, ת צורת העבודה ומצדיק את קיומהאמכתיב , המנגנון המרכיב, שיטת העבודה. של העבודות
. "שיטה"לה של היוצר בתוך לדרכי הפעו

פעולת היד מדמה מדפסת . זיפי ומונוטוני של קווים רשומים בסרגליעשויה מרישום סנעמה מילרהעבודה של 
זו מחייבת רהשיטת עבודה חמו. קבלת הדימוילאשר מעבירה בשיטתיות על גבי דף הנייר קודים צבעוניים עד 

אולם דווקא מתוך זאת היא גם הופכת בהדרגה , עצמהציות למערך כללים נוקשה אותו האמנית הכתיבה ל
התוצאה . המסביר את הדימוי המופשט אשר נוצר בסופו של תהליך, ביטוי למצב תודעה עילילכךואילמדיטטיבית 

ובמתודת העבודה ) העיפרון והסרגל, יירהנ(הסופית היא אם כן תיעוד פעולה אשר נאחזת בחומרי העבודה 
גם זונחת כל אחיזה במציאות הקונקרטית ואת הצורך להסתמך כשבד בבד היא, )שיטתית על הקוויםהחזרה ה(

. עליה

של "A Man Escaped"השתמשה האמנית בכרזה לסרט הקולנוע , עדן בנטבעשרים וחמשת הרישומים של 
כך גם הפעולה של בנט , כמו במקרה של נעמה מילר. רת נייר העתקהכבסיס ליצירת שכפול ידני בעז, ברסון

היא אמנם משתמשת בדימוי הכרזה . שבמקרה זה חוזרת על אותו הדימוי שוב ושוב, מעלה על הדעת מכונת דפוס
מכאן . היא מפרקת את הצורה הראשונית של הכרזהעם כל נסיון אולם ) וכגורם חיצוני מוגדר(ותי כבסיס חז

שכן שתיהן בוחרות , ניתן למצוא זיקה בין פעולה זו למתודה של מילר, הדימוי המתקבל אינו מופשטרות ששלמ
של כלי של הנייר וחומריותו, קומפוזיציה, קו(להתמקד במרכיבים הבסיסיים של טכניקת הרישוםבסופו של דבר 

ניסוי המשוחרר לחק ויצרה פתח למשהיא שהפעולה בתוך מסגרת כללים , גם במקרה זהלכךאי). הרישום
.מההצמדות לדימוי

ובבדיקת השפה הצורנית , א במלאכה של פירוק והרכבה מחדשהיגם תשיצרה בנט עוסק" מכשיר"עבודת הרצפה 
הגיון הצורני של מכשירים עבודתה נשענת על ה.המרכיבה את העולם שמסביבה ואת האובייקט האמנותי כאחד

ם בין על מנת ליצור מקומות בינייזאת , )'כלים הנדסיים וכול, למנוף, לספינהבעבודה זו ניתן לראות רמזים (שונים 
חותרת להבין את המנגנון המרכיב בנט. ספציפיתאותםים מסויימים לבין כזו שמגדירהאובייקטצורניות המדמה

- ה פרטיתשאריות החומרים נכפים לתוך שפ. הציבורי וליישמו מחדש בתוך סדר אסתטיאובייקטים שונים במרחב 
.שפה אשר שוללת מהחומרים את ייעודם המקורי, כתם וקו, אמנותית של משקלי צבע

העבודה שייכת לשפה שפיתח מלול במהלך . מתקיימת גם היא בתוך מרחב אוטיסטי" מנגל"עוז מלולעבודתו של 
ולל מהמכשיר ש, מוהמנגל הממונע שמסתובב סביב עצ. דרך יצירת מכשירים חשמליים חסרי פונקציה, השנים

תן ברור מאליו שלא ני, "מנגל"על אף שהעבודה קרויה . ככלי שנועד להפיק תועלת לאדםהחשמלי את תפקידו
ות של המכשיר אלא גם  פונקציונאלילמכאן שיש כאן משחק שמתייחס לא רק. להתייחס אל האובייקט כאל שמו

הוא בדיחה לא , וא פרנקנשטיין של מכשיריםהמנגל של מלול ה. לסימנטיקה של הגדרתו כאובייקט כזה או אחר
. מיש מש של שימושים שקורסים לתוך עצמםהוא , מצחיקה על חשבוננו

דקות שבו האמן מבקש להוציא מזומן מהכספומט אולם מסרב 20א לופ של הו" עמלת שורה"הוידאו של מלול 
משקפת את האבסורד שבעצם ברירת הסירוב שמציע מלול. הפעולההשלמתלשלם את העמלה הנדרשת לצורך

העבודה . עין יש לו בחירה חופשיתשלמראית, "לא מסכים"/ "מסכים"-האפשרויות המוצעות למבצע הפעולה
שמבין שעושקים אותו מימין ומשמאל בלי סיבה מוצדקת עגל הסגור שבו שבוי האדם בן זמננוהממשקפת את

. וממשיך לשתף פעולה עם המערכת מחוסר ברירה



מופיעה דמות מוסתרת שרואים רק את פעולותיה ואת איפיון , 'רועי מנחם מרקוביץסרטו של , לי הזעםבגלג
הדמות .ומגוחך גם יחדגברי-להם מראה אוברשמשוויםבאובייקטים אופנוע מקושטבצורה של הדמות שלה

. ף אחד מהשנייםהצליח להיות אלמשוגע שלא מבין שלא, hell's angelל,בין ערס מצויהעולה על הדעת נעה
וא פורץ והכבוד למרחב הפרטי של האדם שלפניואינו מודע לקודים חברתיים המחייביםנראה שרוכב האופנוע

מוסתר משום שלמעשה הוא אינו הנושא של נדמה שהאופנוען. סות ואף אלימותעד גלתוך אותו מרחב בשובבות ו
בנוסף לתמה התרבותית . כועסים או מבודחים, המומים-תקל בהםהעבודה כי אם התגובות של האנשים שהוא נ

.שבו הם מגיבים לפריצת גבולם הפרטיהם כולם מספרים משהו על עצמם ועל האופן , שעולה מן העבודה

היא עבודת רחוב " לב אפור. "מתייחסות אל עבודתו כאמן רחוב דרך שימוש בקילופי קיריוחאי מטוסשל עבודותיו
האמן הוא "כי , בדומה לתפישה של מרסל דושאן. אליה שב לאחרונה וקילף את מה שנותר ממנה, סישנה של מטו

י והלכלוך ל הבלאע, אותהן של העבודה מרגע שהוא סייםמטוס מתייחס אל ציר הזמ, "של היצירהרק אמה
עבודת בין חר משך זמן זה מעצים את המתח קילוף העבודה לא. היתה במרחב הציבורישהצטבר עליה בזמן ש

. )הפיסית והרעיונית כאחד(כייצוג לעולמו הפנימי של האמן לבין השפעת הסביבה עליההאמנות

מנכסת פיסת היסטוריה של אנשים אנונימיים שזרקו לרחוב את שאריות "My Emotions are Authentic"העבודה 
הפער בין הכוונות הכנות של הטקסט שיצר מקילופי הקיר מהדהד את. הצבע המקולף של חדר הילדים בביתם

. לבין פעולת הניכוס המודעת שערך מטוס, האלמונים לייצר תחושה ביתית למעונם באמצעות דקורציה קיטשית
הפרטי קונספציות ) ומכאן בעולמו(של האדם המיישם בביתו - מכאן נשאלת השאלה אילו רגשות הם מלאכותיים

או שמא זהו האמן שעושה ; יסות שהוא מבין אותן כשלו וכאותנטיותתפ', מגדר וכיוצ, יופי, תרבותיות על ביתיות
ניתן לומר כי העוקצנות , בפעולה של הפוך על הפוך. שימוש שכלתני בהופעות תרבותיות חסרות מודעות מסוג זה

שכן בין אם אנו מודעים או לא מודעים לתפיסות , היא מודעת אולם היא גם מבטאת כנות, הקיימת ביצירה
. רגשותינו תמיד יחוו כאמיתיים, ת הטבועות בתודעתנוהחברתיו

קרקס של עבודות המשלבות פיסול ותוכנה ויוצרות מעין עולם הלקוחה מתוך מיצבמציג עבודהשמוליק טוויג
, שמציע המסך הגדול' משתלב אצל טוויג עם המיראז, אותו מרחב בו גבולות המציאות נמתחים, הקרקס. פנטסטי

אולם בעוד שמילה נשבה בקסם התעתועים האופטיים . מילייה' ורז'קולנוען הצרפתי ז-ל הקוסםבדומה למהלכיו ש
. טוויג בוחר באסטרטגיה הפוכה וחושף את הטכניקות המניפולטיביות לעיני כל, שהמצלמה הנעה מאפשרת

דה ולהבין להפעיל את העבושכן היא מחייבת את הצופה, העבודה לפנינו היא אולי התמצית של הפעולה שלו
המכונות הסטטיות והמתות קמות לתחייה עם כל לחיצת כפתור ומפעילות את מופע . עצמו כיצד היא עובדתב

כשאין זה ברור אם הצופה שולט , נשלט-כך העבודה מעלה שאלות על שולט. הקסמים הוודווילי בביצועו של האמן
. הצופה הופך למריונטה ביד האמן- בוידאו או להיפך

י מיטווך משתמש במבנה החומרי והצבעונ. התערבויות של האמן בחלל משרדימתעדיםן מיטווךמתשל צילומיו
ומהתלים ומראות במיקומים אסטרטגיים אשר משבשים את תפיסת החלל יםטפטשל המשרד ושותל לתוכו פיסות

, מבחינה אופטיתוהן הן מבחינה חומרית , בשני מובניםעורך מניפולציהכך הוא. בנקודת המבט של הצופה
יוצר פורטלים מכאן שהאמן כביכול. חלל המרכזי המצולםנוספים לכשנקודת המבט מייצרת אשליה של חללים 

שכן נוכחותו הפיסית של , אולם אותה מציאות יכולה להתקיים אך ורק בתוך הרגע המצולם, למציאות אחרת
יוצר כלומר מיטווך . בט השונות האפשריותשוברת את האשליה דרך נקודות המבהכרח הצופה באותו חלל היתה 

.בה בעת מנוע מלהיכנס אליומוזמן אליו ועולם חדש אשר הצופה

ישנו אפקט של הטעיית פרספקטיבות ולוקח זמן עד שהצופה הדס סטגם בצמד העבודות של , מיטווךכמו אצל
משפטים מתחביר של דימויים נוהגת ליצור, שמצלמת סנאפ שוטס בטכנולוגיה פשוטה, סט. מבין מה הוא רואה

אחד מנושאי (התחביר המוצג בתערוכה הוא בין תמונה של עננים שצולמה מחלון מטוס . שונים ואקראיים לכאורה
מצבי הצבירה . לבין צילום של קוביות קרח נמסות בתוך כיור נירוסטה, )הצילום הפופולאריים והבנאליים ביותר

הצורך . ת גבולות או כתיעוד להתמוססותם של הגבולות אל לא כלוםהמשתנים נקראים בהקשר לתערוכה כפריצ
הוא פעולה , לתעד את ההתרגשות המוכרת של מי שיושב במטוס מול הגורם המופשט והאמורפי שהוא השמיים

שסותרת את עצמה שכן אותה אינסופיות אמורפית שמושכת את הצופה מלכתחילה איננה ניתנת להכלה בתוך 
מכאן שההצבה אל מול דימוי יומיומי כמו קביות הקרח . הקסם פג בשירות המסגרת שהוצבהפריים של תמונה ו

. יוצר מאבק בין הצורך לתחום לצורך למוסס, הנמסות בכיור תעשייתי


