
2011, ערן רובינפלד, רול הגדולה'תרמית הרוקנ

מביא לנו את להיטיהם הגדולים , HPR Music(Hand Practice Records)המפיק ובעל חברת התקליטים , יי רובינפלד'ערן ג
הרולינג ,איגי פופ, דייויד בואי, ארלס'ריי צ, וני קאש'ג, בוב דילן, ווילי נלסון, אלביס- של המוסיקאים שכולנו אוהבים

. ועודאדית פיאף, מיילס דייויס, סטונס

! אשר לא תוכלו להשיג בחנויות המובחרות-ושאנסונים הטובים בעולםסול , אז'ג, אנטריק, פרוג, פופ,אוספי הרוק

, הבעל הכח ובעל המא, הוא המפיק הכל יכול-נרול הגדולה היא הפנטזיה האולטימטיבית של ערן רובינפלד'תרמית הרוק
המוסיקאים שהוא אוהב והנשים הם לא אחרים מאשר הכפופים לו . מקבל ההחלטות וחורץ הגורלות, הוא המושך בחוטים

כולם לנתונים לחסדו הופכים , י התקליטים המפוברקיםבתוך הפורמט האחיד של הכרזה לאוספ. שהוא חושק בהן
.ולשגיונותיו

אשר עושות שימוש מחושב ומהוקצע , במפגש הראשוני עם העבודותהיא מתחילה . התרמית של רובינפלד היא רבת פנים
, הבחורה היפה-הכל נראה כפי שהוא צריך להראות. במרכיבים המוכרים ככרזת פרסומת עד כי נוצר תעתוע של הצופה

ו הכל נדמה כשורה אולם עוד באות. הלוגואים ומילות השכנוע לרכישת התקליט, עיצוב התקליט, הפונט של הטקסטים
השתלת שמו של האמן כמפיק העלום של חלק מהשמות (רמזיו השונים של האמן חושפים את התרמית , מבט ראשון

). הצהרתו על חוסר האפשרות לרכישת המוצר המשווק בכרזה,הבולטים במוסיקה

שנועדו רק פלפולי לשון ובדיחות פנימיות-התרמית ממשיכה בקריאה מעמיקה יותר של הטקסטים המופיעים על הכרזות
, שיריםה, מות האמניםשלם המוסיקה ויכולים לנתח את המניפולציות והצירופים שנערכות ללמביני עניין הבקיאים ברזי עו

. המפיקים וחברות התקליטים המוזכרים בעבודות

הוא נהנה כי ניכר , מצד אחד. הבדיחות הפנימיות הן חלק מאותו הסרקזם שמאפיין את רוח עבודתו של רובינפלד ככלל
כך שגם הפגנת ידע מוסיקלי או טעם הוא מודע ל, מצד שני. ולבחון דרכו הידע של צופיולהשתמש בידע המוסיקלי שלו 

שוחרת תרבות גבוהה ואקספרמנטלית אך , אינטלקטואלית אך מגניבה גם יחד-מוסיקלי מסויים הינו כלי ליצירת תדמית
. רול או מתבשמת בסקס אפיל של הסול'רוקנגם כזו אשר דוגלת בערכי החופש והמחאה של ה

אשר תחת ידיו של , סומתדרך ההחצנה של הדמות הנשית על עטיפות התקליטים וכרזות הפרגם עמדה זו נחשפת 
ניתן לראות . בין נערות שער שובבות מאמצע המאה הקודמת לכוכבניות פורנו עכשוויותשנעות על הציר , רובינפלד

מנשים -שניהםמקרא בסיסי לסוגי נשיות נפוצים בעולם הפורנו והפרסום, נערות האלויאוטיפים המתגלמים בבסטר
מלכות או , נות עם קוקיות ומסטיקילדות קט) מלאכית, קאובוי, שדונית(תחפושות , )המלחית הצרפתייה, הדיילת(במדים 

כולן בגרסאות כאלו . למראה ועוד"אקזוטיות"שחרחרות , אמריקאיות מחומצנות שיערבימבוס, ילדות פרחים,שפחות מין
מותחות עכוזים ושאר איברים ומשאירות מעט מקום , שרועות על הרצפה, פשוקות רגליים,  ואחרות של מבט מזמין

. לדמיון

הרי שהמפגש , לקוח מתמונות פורנוגרפיות עכשוויותובין אם הוא 50-בין אם הדימוי משחזר נערות פוסטר של שנות ה
50- ם מחצין מצד אחד את המופגנות המינית של ימינו ביחס לדימוי השמרני כביכול של נשיות בשנות הבין שני הניגודי

אשר אין בו , ה לנושא להחפצה ולשימוש ציני בפרסוםתמיניותה של האישה הי, נעשה ברור כי גם בעבר, מצד שני.60- וה
. קשר למוצר הנמכר כשלעצמו

. של קלאסיקות מוסיקליות, של יופי ונשיות,קלישאות של נוסטלגיה. ותלישאשל קאוסףאלא ינן מכאן שעבודות אלו א
והכל בפורמט אחיד של פרסומות למוצרים אשר - בון טון וטראש, של דימויים מהתרבות הגבוהה והנמוכה כאחדפסטיש

.אינם קיימים

נוגה דוידסון


