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האור הפוליטי באמנות ישראלית עכשווית
שרון תובל
האור מתהווה ומתקיים בייקום כולו .הוא בונה את החלל .הוא החיים עצמם.
האור הוא כלי רב עוצמה היכול לעורר רגשות ,תחושות ,להעביר סיפורים .שימושו באמנות ,לאורך תולדותיה ,ואף מראשית היצירה האנושית ,התקיים
לצרכים אסתטיים אך גם פוליטיים ,ביקורתיים ולמטרות שכנוע והעצמה ,כמו בפרופגנדה הדתית של תקופת הרנסנס או בצילום ובקולנוע הנאצי של
לני ריפנשטאהל.
בהמשך לתערוכות "מעברים" (בית הנסן )2014 ,ו"-אוניברסום" (פסטיבל הצילום  , )2016התערוכה הנוכחית ממשיכה את הדיון אודות ה -די.אן.איי.

המדיומאלי ,אך מבודדת את האור כפונקציה תמטית אמנותית .התערוכה דנה באור הפוליטי באמנות ישראלית עכשווית .היא מציגה אסטרטגיות
שונות לטיפול בנושא כמו הצללות ,החשכות ,הסתרות ,השתקפויות ראליסטיות או תפיסתיות ,שקיפויות ,או באמצעות סמנטיקה .החשכות יכולות
להוות אמצעי להשכחה חברתית ,או התעלמות מנושאים למטרות פוליטיות כאלה ואחרות ,השכחת אזורי מצוקה בישראל ,אוכלוסיות מועטות יכולת,
עובדים זרים ,אך גם מיעוטי מגדר ומין .החשכה יכולה גם להדגיש באופן ביקורתי תמות מנוגדות ובכך להוות סטירה או ביקורת בנושאים אלה .אור
ישיר יכול לבטא העצמה ,שחור לבן עשוי להדגיש השטחה ,הקרנת אור כזרקור ,יכולה להדגיש או סטירית להשכיח את הנושא המטופל.

האור הוא הלב הפועם של כל יצירת אמנות ,בדומה לצליל הבס ,הוא קיים ומתקיים ללא מודעות ישירה .במובן זה הוא מתחבר לאלתיאה (,Altheia
"האמת" היוונית) ,למושג שהגדיר הפילוסוף הגרמני מרטין היידגר ,ה" -אי-נסתרות" ,או חשיפת אותו חלק שאיננו מסוגלים לתפוס עד כה בשל היותנו
טבולים בעולם .היידגר הגיע למונח זה בהרחבת דיונו אודות "הישות" ( )Beingוטען כי אין אנו מסוגלים לקלוט את הווייתנו כי אנו מתקיימים בה.
מהלך המתקרב לאלתיאה ,מתרחש בסדרת עבודותיו של ראם אהרוני " תכשיטי זיכרון" .האמן הצליח לחשוף חלק ממרחב "האי נסתרות" של זהותו,

ע" י כתיבה ומחקר ממושכים אודות תצלומים משפחתיים שבחר בקפידה והציב אל מול מחשבות של זהות ופנטזיות אישיות.
שאלות דומות ,עולות מתוך עבודת הוידאו של יובל אצילי" ,יובל וגל" .בעבודה נראה האמן מציב שקפי תמונות של עצמו ושל אחיו התאום ,אחת על גבי
השנייה ,כנגד האור .ההצבה והחזרתיות שבאקט ,מדגישים את המתח שבין שתי הדמויות ,בין החודר לנחדר ,בין הצילום הסטטי לוידאו תלוי הזמן.
רמי מימון יצר נגטיב מתוך עמוד של מגזין פורנו בו נראה השחקן בעל זקפה מאתגרת ברקע פרוטומה פרעונית .כל הדימוי עטוף בניילון המעוות את
הסצנה ,כמו עוטף ומאחד את שתי הדמויות המשתייכות לזמנים אחרים .הדמות ההיסטורית ,הנצחית מאומתת עם הדמות ברת החלוף .הנגטיב

בצילום הופך את החללים הבהירים לחומריים ומקנה להם תוכן .האם ישנו מעין איחוד של הדמויות? האם המהלך הצילומי של רמי בא לחזק את
האיקונוגרפיה הגאה ,ובכך להעצים סמליותה של תרבות זו?

" ...האור הוא הלב הפועם של
כל יצירת אמנות ,בדומה לצליל
הבס ,הוא קיים ומתקיים ללא
מודעות ישירה".
דוגמא אחת לשימוש באור ,שאין רבים מכירים והותירה בי רושם עז ,היא זו של אחד מגדולי האמנים הנאו-קלאסיים ,ז'אק לואי דוד .לאחר שנאלץ
לברוח מפריז לאחר המהפכה הצרפתית ,שלח ממקום גלותו בבלגיה ( ,)1799הוראות מדויקות למנהל הלובר ,להצבת המאסטר-פיס "חטיפת הסבינות"
( .)1796-1799 ,L'Intervention des Sabinesהמכתב מרתק וכולל הוראות מפורשות לבחירת החלל המתאים בין אולמות הלובר ,הוראות עיצוב בניהן
הצבת מראה אל מול הציור גדול הממדים ,בזווית מדויקת אל חלון האולם .הוא קבע באיזה שעה לפתוח את התערוכה לקהל ,בהתחשב בעוצמת האור
בחוץ .הכל כדי ליצור אווירת שקיעה ,המחזקת את ההתרחשות הכאוטית שביצירה ,כביקורת נוקבת על המצב הפוליטי בצרפת .1
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ראם אהרוני ,תכשיטי זיכרון ,2014 ,קטעי יומן ותמונות משפחתיות.

משחר האמנות בארץ ישראל ,עוד מתחילת בית הנכות בצלאל ,אמנים כאפרים משה לליין בתצריב "מאי היהודי" ( )1903או זאב רבן ביצירתו
"הבריאה" ,עשו שימוש בדמות השמש הזורחת כמטאפורה לעידן הציוני החדש ,לשחר המפציע ופורץ גבולות לאומיות .כפי שמשכיל לתאר זאת גדעון
עפרת במאמרו המאיר מחשבות "אורות של מטה ואורות של מעלה"  ,2אור זה ,המאוד פיזי ,ארצי ,אינו מותיר הרבה מקום לתהייה .בתחילת המאה,
באמנות הישראלית ,האור הוא דימוי סימבולי אידאולוגי טהור .עבודתה של דנה יואלי "תכסית" ,מתייחסת לאור ככלי להעצמה ,בו עושים שימוש
לתאורת אנדרטאות ומבנים היסטוריים .היא נוצרה במרתף המואר באור חורפי צפון גרמני .האמנית תעדה טופוגרפיות של אתרי הנצחה גרמנים
בהנובר ( ,)Hanoverהדפיסה ,פירקה והקימה מודלים חדשים ,עם תאורה דרמטית ,כבצילום פרופגנדה.
עם השנים ,אותו שימוש פיזי בדימוי השמש ,הפך למופשט וסימל רובד יותר רוחני :אם בליתוגרפיה של אבל פן "ויפח באפיו נשמת חיים" ( )1923או
כמה עשורים מאוחר יותר ,ייצוג האור כהילה מיסטית בציורו המיתי של מרדכי ארדון "שערי ירושלים" ( .)1967לעבודות של ראשית הלאומיות ,הגיבו
בראייה ביקורתית מספר אמנים כמו שלום סבא ביצירתו "הבריאה" ,שבא נראה שבר שמימי וסלעים נופלים משמיים ,כמשוב לזריחה הכפולה
והאינטנסיבית ביצירתו של זאב רבן .מיכל נאמן ,עסקה באור היהודי ,וציירה את "עצי אור ממטרי זהב" ( )1993המנורה היהודית .במקום אור לאומי
בוהק ,נוזל שתן של זאבים היושבים על עץ ,סמל לחרדה .אבישי אייל ,ביצירתו "השכחה" ,יצר את שקיעת המילה "השכחה" על רקע קרני השמש
האגדיים של לליין .מאוחר יותר ,היצירה "שמש שוקעת" של נעמי סימן טוב ( )2000הגיבה ישירות אף היא לשמש הזורחת המיתולוגית.
החשמל הופיע ביצירות האמנות הישראלית כמחליף לשמש ,בהשראת אמנות האור האמריקאית של שנות השישים ,כמו זו של ברוס נאומן .כתובת
הניאון של דוד גינתון "הסוף של אלוהים" ( ,)1998מקרינה אור סגול המקפיא את הטקסט ובכך מהווה ביקורת מאוד מודרניסטית על האמונה ומערכת
הדת .בשנת  2006הציג בלו סימון פניירו בתערוכתו בוויצו חיפה " כלולות בצלם אלוהים" ,עבודת ניאון עם הכיתוב ,המאוד גרפי" ,יהוה" ,בחיפוש אחר
אותו שם .ישנן דוגמאות רבות לשימוש פוליטי באור באמנות ישראלית.

"...משחר האמנות בארץ ישראל,
אמנים עשו שימוש בדמות השמש הזורחת
כמטאפורה לעידן הציוני החדש ,לשחר
המפציע ופורץ גבולות לאומיות ".

דוד עדיקא ,מתוך סדרת "אור אחרון"2014 ,

המדיום שזוכה להקלות יתר בשימוש באור ,הוא כמובן הצילום .הצלם האייקוני יוג'ין סמית ( , )Eugene Smithעשה שימוש מופתי באור ,ביצירתו

האייקונית "הליכה לגן עדן" (ארה"ב ,)1946 ,בה נראים שני ילדים בגבם ,פוסעים מתוך יער אל מרחב שבו האור שופע .התצלום מסמל את תקופת נכותו
של סמית ,לאחר שנפצע בחזית האוקיינוס השקט במלחמת העולם השנייה ,והרצון לצאת למרחב פעולה צילומי שונה מזה שעסק בעבר .אך יותר מכל,
וזו גדולתו של הצילום שהפך לאוניברסלי ,הוא משאיר דרגות חופש רבות לאינטרפרטציה ושיפוט ,וחוסר פניהם של הילדים הפך אותם לילדים של
כולם .עודף החשיפה היוצר את הלובן בצילום ,כלומר שריפה יתרה ,הוא זה שיוצר את התקווה שבו .האור מקבל משמעות של האנושות כולה ורצונה
לפסוע בדרך החיים ,החופש ,התקווה והשלום.

 2עפרת גדעון" ,אורות של מטה ואורות של מעלה" ,מתוך "אורים –האור בפסרות ובהגות ובאמנות" ,קובץ מאמרים ,עורכים אמילי בליסקי ,אמיתי מנדלסון ואביגדור
בנאון ,עם עובד ,ת"א.2005 ,

מתולדות הצילום הישראלי הקצרים ,ניצב גוף עבודות מרתק של דליה אמוץ ,אמנית שלא זכתה להכרה בעודה חייה .בסדרת עבודותיה המאוחרת
"שדות האור" ,יצרה דליה עבודות צילום מופשטות בהן האור צולם ברגעיו האחרונים ,בשדות מקומיים ,לפני מוות וחושך .היא יצרה "מציאות יתרה",3
צילום שבורח מתוך העולם הנראה .סדרת עבודותיו "אור אחרון" של דוד עדיקא ,מתוכה מוצג הדיפטיך "ללא כותרת ב'" ,ישנו ניסיון לתפוס את אותו
אור שעוד רגע הופך לחושך .בניגוד לדוד עדיקא ,דליה אמוץ התעמתה חזיתית אל מול קרני האור האחרונים.
לאור המערבי ישנן שתי סכנות מיתה ,האחת כאשר הוא הופך לחושך והשנייה כאשר שארית האור פוצעת ושורפת נקודה בסרט הצילום .הרצון לחמוק
מאותה דואליות מטאפורית של שתי המיתות בצילום ,מקיים מאבק בלתי פוסק ,כמעט כאוטי ,קיומי :האם "היותנו" אינו ניתן להפרדה ממאבקנו על
הקיום? האם הקיום אינו אלה רגעי חסד מתוך מאבק מתמשך אינסופי ,בדומה לאותם רגעי אור אחרונים החורטים את החושך ההולך וקרב? עדיקא
נוגע בלב הפועם של הדיון העדתי המקומי ,כאשר מציב אור מערב על אובייקטים מזרחיים מבית הוריו.
בניגוד מוחלט אליו ,יאיר ברק בעבודתו " ,"Crown Hall, Illinoisשותל מלאכותית שמש מזרחית על תצלומי מבנים אדריכליים מערביים ,כאימפוזיציה
של מזרח "קוסמי" אל מול מערב "תרבותי".

" ...האור הזה מפלח את לב
הצילום ואת לב הכהות
המחשיכה על התמונה .תמונה
של עולם הנזקק למנות אור
כמו מכות חשמליות לקיים את
לבו ער".
דליה אמוץ

דנה יואלי ,תכסית2013-2014 ,

כאשר האור מתבטא בציור או רישום ,צריכים לתת את הדעת על שאלה אחת עיקרית :האם לאור יש צבע? הניכוס הצבעוני המידי הוא הצבע הלבן .צבע

החלל ,טוטאלי ,היכול "לקבל" את כל הצבעים יחדיו .הלבן הוא מטא-צבע ,לו פוטנציאל הכלה רוחבי הכולל את כל הצבעים .האי-צבע זה השחור ,או
האי-אור ,האי-חלל .המבנה הסמנטי של החומר הוא חשוך ושחור ,הוא הצבע המוחלט ,צבע החומר המלא שאינו מכיל חלל ,סגור לגמרי.
זו'זף יוסף דדון מציג ריבוע שחור ,מסדרת עבודותיו "קופסא שחורה בתוך ריבוע" ,המסמל את הזפת ,כעדות לתקופה שבה מזרחיות נתפסה כעבודה
שחורה .האסוציאציה הראשונה של הריבוע השחור היא "ציור שחור על רקע לבן" של הסופרמטיסט 4קזימיר מלביץ' ( ,)1915בו הציור שוחרר מכל
מעמד חזותי והפך למופשט מוחלט ,ל"אובייקט ציור" ,כאחד מכל האובייקטים שבטבע ,ישות בפני עצמה .לאלו היבטים נוספים הקופסא השחורה

יכולה להפנות את מחשבתנו? מה הקשר בין החפצת יצירת אמנות לבין אפליה עדתית? בין אקט של תיעוד ואחסון לבין הרצון להשתחרר ממשקל
ההיסטוריה?

 3שרה ברייטברג-סמל ,במאמרה "קשה שפה" ,על עבודותיה של דליה אמוץ.
 4מלביץ' תיאר את הסופרמטיזם כאמנות ללא חברה ,ללא פוליטיקה וללא תועלת אחרת; ביטוי טהור של מה שניתן לכנות "התחושה האסתטית".

עבודותיה של מרב סודאי ,צילומים ישנים מבית הוריה המודפסים בשחור לבן על גבי בלטות "שומשום" ישראליות ,מעין פיסול צילומי .העבודות
מונחות על הרצפה ,מחזקות את הדיון אודות ההשטחה החברתית של ראשית ימי המדינה .הצילומים הדהויים ,בעלי ניחוחות היסטוריים ,מבטאים
מעין נוסטלגיה לא נעימה ,על גבול המאשימה .העיסוק בפיסול נוכח אף הוא בעבודתה של אלה ספקטור "הפסולים" .זהו צילום אינטרנטי ,בו נראית
חבורת רגליים גבריות ,כנראה מתנועת דאעש ,החגה סביב ניפוצו של פסל היסטורי בסוריה .האמנית מנסה להבין את אותו אקט של ניפוץ בלתי נתפס,
של מחיקת רגע קדום יקר ערך .הזרקור הוא על היד האוחזת את הפטיש ,והניפוץ עצמו .זהו אקט אקסטטי ניטשאי המהלל את רגעי היצירה ,במקרה
זה ההרס ,עד כדי אורגזמה יצירתית ,כאשר החוויה היא העיקר ,ולא החפץ האמנותי .כאן מסתיים לו פרק אחד בהיסטוריה ,ואחר מתחיל .ההרס פועל
כבנייה פיסולית.
ליאור גריידי במיצב המרכזי "ללא כותרת" ,הציב סימטרית ,בסדר קצת יקי ,סדרות של מטפחות שחורות המוארות בזרקור אור יחיד ומרכזי .האור
המרכזי מחזיר אותנו אל עולם הקולנוע הרפלקסיבי ,בו המטפחות הן סמל למנהגים מזרחיים מסורתיים ,לדמות האם המזרחית ,שעבדו מאחורי
הקלעים של הבית ,והיוו לעמוד התווך של המשפחה .בזאת ,עבודתו מהווה להן מחווה ,אך בו בזמן גם ביקורת חברתית ,עדתית ומגדרית.
את אותה מחווה ,מכיוון אחר לגמרי ,ממחיש פהד חלבי ,בשני ציורים עדינים מאוד ,שעשה לאחרונה ממקום מגוריו בהמבורג .נראות דמויות ללא פנים,
בשחור לבן ,רק השחור נוכח על הדף שכמעט נקרע מעומס הדיו .האם מדובר ברוחות רפאים? הדגשת השחור ,מבליטה את הלבן ומנכיחה את הנעדר.
הדמות הנשית ,כדמות האדמה ,נראית כמו חלום רחוק .זאת היא מחווה אל אמא אדמה ,אל הגעגועים העזים לעם הפלסטיני ,אל המסורת והמשפחה.
דיכוי מגדרי מופיע תפיסתית בצל של אבן הבטון ,בעבודתה של אמירה ז'אן .כסמל להתנגדותה למסורת התרבותית והדתית מהמגזר הדרוזי .אמירה
עושה שימוש באור השמש ,באוויר ,וגם בבטון ,כסמל למתח בעבודתה בין הקבוע לארעי ,בין הנוכח לנעדר ,כך היא ממחישה את עולמה המסוכסך עם
המסורת ,ללא וויתור על יופייה.

" ...כדי לצלם סלע ,דאג
שייראה כסלע ,אך שיהיה יותר
מסלע".
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