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זה , 1999- מ" החוש השישי"נייט שאיאמאלאן ' לפעמים אני מרגיש כמו הילד שראה מתים בסרטו של מ
נראים פרד , בכל חיוניותם ובעיקר הדרם, יומול, אני עושה זאת הרבה. קורה כאשר אני צופה בסרטים ישנים

המפרי בוגרט ואינגריד ברגמן נפרדים  בנמל , רס רוקדים לצלילי פזמון של קול פורטר'ר רוג'ינג'אסטר וג
. יימס סטיוארט וגרייס קלי מציצים בחלון של השכן בו הם חושדים שרצח את אשתו'התעופה של קזבלנקה וג

חיים מולי כמו ביום שבו הונצחו , מתים מזה שנים רבות, ן וסטיוארט וקליבוגרט וברגמ, רס'אסטר ורוג, הם
.ואני רואה אותם, רוחות רפאים כולם, הם. הסצנות האלה

מה שאנו רואים היה (בקולנוע ההווה הוא כבר תמיד עבר . הקולנוע מתעד את הזמן בפעולתו הסהרורית
שר ורוקד בגשם ברגע , ין קלי'שוב ג, הנה מולי(ה והעבר הוא תמיד שוב הוו, )הונצח כבר, תועד כבר, כבר
לעולם יפרד רט באטלר מסקרלט אוהרה באותו מבט ובאותו משפט שיאמר , הקולנוע הוא אמנות הנצחי). זה

בין  השמור , שמעגנת את המונצח בין עבר להווה, הקולנוע הוא גם אמנותו של החמקמק. באותה אינטונאציה
. החיים למוותבזיכרון למתפוגג ממנו ובין

אותו מושג פרוידיאני –בתרגום לאנגלית " Unheimliche "–"Uncanny"הקולנוע הוא אמנותו של ה
הוא אמנותו של הנוכח והנעדר . ולפיכך מצמרר, שמתייחס למשהו שנדמה לנו מוכר וזר בעת ובעונה אחת

וגם –ראיתי כבר –מושג במשמעותו הממשית והגשמית של ה" Déjà vu"אמנותו של ה; בעת ובעונה אחת
? אולי לא? אולי כן? ראיתי כבר–במשמעותו הספקנית 

שמשדר את Jamais Vuספוגות בקורטוב של , Déjà vuעבודותיו של ערן וולקובסקי הן עבודות של 
וזף 'אותו מושג שג, כמעט ראיתי, Presque Vuואולי גם בקורטוב של , התחושה שהמוכר נראה לנו לפתע זר

כדי לתאר את המצב התודעתי שנע בין " 22מלכוד "ציא והוסיף לשני המושגים הרשמיים בספרו הלר המ
. הכרה לערפול חושים שבו נתון גיבור ספרו

עבודותיו של וולקובסקי נראות כמו פיסות של זיכרון שמרחפות מתוך עברו של האמן אל תוך ההווה שלו 
ככול , והזיכרון. שלפתע הופך שוב את העבר לנוכח בהווהבזכות מקריותו ושריריותו של השידור בטלוויזיה

פה ושם אנו מזהים את הפנים . לעתים עדות ולעתים בדיה; הוא לעתים מדויק ולעתים מטושטש, זיכרון
נמלט ממטוס , הנה קרי גרנט. הנראות בעבודותיו של וולקובסקי ואת הסצנות הקולנועיות המונצחות בציוריו

זו אחת הסצנות . קוק שהעניק לתערוכה את שמה'סרטו של אלפרד היצ, "אומיותמזימות בינל"הריסוס ב
. אך רוב הפעמים הדמויות לא מזוהות, הידועות והזכורות ביותר בתולדות הקולנוע



נגלו לעיניו של וולקובסקי בזמן שאחד מערוצי הסרטים , דאנה אנדרוז או סטרלינג היידן, פניהם של גלן פורד
פניהם ; הם היו לפניהם של כול גיבורי הקולנוע שהיו אי פעם. יה שידר שם סרט של פעםבטלוויז

.המטושטשות של מי שהפכו לרוחות רפאים
המקריות והשרירותיות המאפיינים את גיחתם של סרטי העבר  אל תוך ההווה מיוצגות בעבודותיו של 

הם . מתוך אותם סרטים, מקרי ושרירותי, דאח' וולקובסקי במקריות ובשרירותיות שבה הוא מתעד אימג
מביאים עמם אל הטלוויזיה את המהות האנאכרוניסטית של עבר רחוק מאוד שמתעקש פעם נוספת להיות 

. לחלק מההווה
שמתחיל בצילום של המצולם ומעתיק את המצולם לציור מייצג , תהליך היצירה של עבודותיו של וולקובסקי

הקולנוע בציוריו של , כמו הקולנוע עצמו. ע מעדות לזיכרון ומזיכרון להזיהאת תהליך הפיכתו של הקולנו
מרחיק פעם נוספת את ההווה עבר רחוק , בה בעת, וולקובסקי הוא עבר שמתעקש על מיידיותו בהווה והוא

אף יותר מזה שבו היה לכוד קודם 
, וולקובסקי. תע מכול עבר אחרוהוא מעורפל ומטושטש וחמקמק ומתע, זהו אותו עבר שאנו מכנים ביוגרפיה

. ובתערוכה הזאת נדמה שכל אגפיה של זהותו כאמן משתלבים, הוא גם מאייר וגם קריקטוריסט, בל נשכח
שמנציחות , Snap Shotsנדמות כבעלות מהות של, בין אם כצילום תחילה וכציור לאחר מכן, עבודותיו

האם לא ניתן לומר אפילו . והוא לא, צחיבמהירות ובמקריות את המבט שנשלח אל מה שמבקש להיות נ
למרות שהן מנציחות דימויים קולנועיים דווקא ואולי בגלל שהן , שעבודותיו של וולקובסקי הכלולות בתערוכה

Snap Shotsהן , דימויים שמתחברים בהווה עם הביוגרפיה והזיכרון של יוצרן, מנציחות דימויים קולנועיים
? של החיים עצמם

, דות הכלולות בתערוכה אינן מנציחות שיאים קולנועיים מוכרים אלא רגעים סתמיים לכאורהמרבית העבו
בין , כמו החיים שמתנהלים להם ככה, הקולנוע נבנה על רגעים שבין שיא לשיא. רגעים שנמצאים בין לבין

דרך ההווה שבו , הוהתבוננותו אחור, בציוריו הופך וולקובסקי את הזיכרון הקולנועי לשגרה של יום יום. לבין
, "מזימות בינלאומיות", שמה של התערוכה.  היא נטולת נוסטלגיה, הוא מתעד את פיסות הזיכרון האלה

, אלא מתייחס גם לאופן שבו הקולנוע, מתייחס לא רק לשמו של אחד הסרטים המועדפים על וולקובסקי
רטים הבודדים ששמו העברי שונה הוא אחד הס" מזימות בינלאומיות: "היה לחלק מפה, שהגיע אלינו משם

אבל נטמע כה חזק בזיכרון הקולנועי של כולנו שקשה כבר ") North by Northwest("לחלוטין משמו המקורי 
הזיכרון שלו וההתעקשות שלו להוות חלק הולך ונמשך , הקולנוע. לחשוב שהיה יכול להיות לו גם שם אחר

.טי ומקומימחיינו הם אמנם מזימות בינלאומיות בהקשר פר
אמריקאית , גיבורת הסרט, מראיינת פטרישה, 1960- אן לוק גודאר מ'סרטו של ז, "עד כלות הנשימה"ב

עונה , "להיות לנצחי ואחר כך למות. "סופר רומני בשם פארבולסקו ושואלת אותו מה יעדו בחיים, בפאריס
יוצרם של פילם נואר , ר מלווילאן פיי'בסרטו של גודאר מגלם אותו במאי הקולנוע הצרפתי ז. פארבולסקו

המהות הפרדוקסאלית של הקולנוע כולו נמצאת בתוך תשובתו של אותו סופר רומני מומצא המגולם . רבים
על ידי במאי קולנוע אמיתי ואותה פרדוקסאליות נוכחת גם בעבודותיו של ערן וולקובסקי הנכללות בתערוכה 

. שמייצגים את מה שחלף וגם את מה שנותר, ם קשוריםתלושים אך ג, מבודדים, ים בודדים'הזאת כאימג


