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מושאי  ן  בי הפופולרית:  ותית  החז התרבות  את  פוגשת  נית  ו הקנ כשהאמנות 

העלה  לא  ה"אורתודוקסי”  האמנות  שהיסטוריון  הידועות,  מן   > מחקר  לשיטות  מחקר 

בדעתו לחקור אלא את האמנות ה"גבוהה”, קידש את לימוד העובדות וההקשרים ההיסטוריים 

בתרבות  עיסוק  אחרות,  במילים  לרגליו.  כנר  היוצר  כוונת  אחר  ההתחקות  את  והעמיד 

היו מבחינתו מחוץ  לחוויה האישית  דרור  ומתן  מן העכשווי  היוצאת  ה"פופולרית”, קריאה 

לתחום, שלא לומר בלתי לגיטימיים בעליל. 

מאמר זה מבקש להציב לעצמו מטרה כפולה: 1. חשיפת התרבות החזותית כשדה מחקר 

המאפשר, מתיר ואולי אף מחייב לשים בכפיפה אחת יצירות אמנות ותוצרי תרבות פופולרית; 

2. העלאת האפשרות של יישום מתודולוגיות מחקר מסורתיות על התרבות הפופולרית, מחד 

ולפרשנות  לניתוח  תוסף  בתור  חדשות  התבוננות  ודרכי  מחקר  בגישות  שימוש  ושל  גיסא, 

ה"אורתודוקסיים” של האמנות הגבוהה של העבר, מאידך גיסא. 

שאין–ספור  מאחר  בוחן,  מקרה  לשמש  נבחר  מ–1504-1501  למיכלאנג'לו  דויד  פסל 

העמדת  לשם  בו  והשתמשו  לעצמם  אותו  ניכסו  האחרונות  בשנים  שנוצרו  חזותיים  דימויים 

ייבחנו לאורו  מסרים הנוגעים להיבטים שונים של השיח והתרבות העכשוויים. דימויים אלו 

האפשרות  תוצע  מנגד,  ב–1939.  פנופסקי  ארווין  שהציע  הנוקשה  האיקונוגרפי  המודל  של 

לקרוא את היצירה הקנונית עצמה על פי תצורות שיח עכשוויות, מן ה"אני” הפרטי של הקורא 

ובהתייחסות להתקבלותה ולצריכתה העתידיים — מהלך שבכוחו להאיר את היצירה באור חדש. 

ד”ר נעמי מאירי–דן חוקרת היבטים שונים של תולדות האמנות והאדריכלות המערבית ושל 

התרבות החזותית. מרצה במחלקה להיסטוריה ותיאוריה ב"בצלאל”, בבית הספר לתקשורת 

במכללת “ספיר” ובבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. 

1. כרזת פרסומת לחברת התקשורת 012 סמייל, תל אביב, ראשית המאה ה–21
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דן – רי נעמי מאי

ת  נית פוגשת את התרבו ו כשהאמנות הקנ

ותית הפופולרית: החז

ן מושאי מחקר לשיטות מחקר בי

אני יכול לקרוא טקסט כדי לשאוב השראה למטרותיי שלי; אבל אם ברצוני לפרש 
את הטקסט ]...[, אני מוכרח לכבד את הרקע התרבותי והלשוני שלו.1

נפגשים ואלוהים  צן  חו מבוא: חברת תקשורת, 

בשלטי  נתקלים  ושבים  העוברים  ה–21:  המאה  הראשון של  העשור  אביב,  תל  רחובות 

חוצות מטעמה של חברת התקשורת 012 סמייל. כותרתם מציינת: “כשהתקשורת טובה 

smile 012”. הטקסט נתון על רקע  יותר הכל אפשרי // סתם כי בא לי לדבר... // 

ציור של יד, הנראית כידו של חּוצן, ותצלום של יד, ככל הנראה ידו של גבר. הידיים 

מושטות האחת לעבר האחרת ועומדות לגעת זו בזו באמצעות אצבען הזקורה. אצבעו של 

החּוצן קורנת אור. אין צורך בידע מקיף בתולדות הקולנוע כדי לזהות את מקור ההשראה 

לדימוי. כמובן, הידיים מבקשות לשלוף מנבכי זיכרונם של הצופים את ידיהם של אי.טי. 

E.T. the Extra-( מן הכרזה לסרט אי.טי. — חבר מכוכב אחר )Eliott( ואליוט )E.T. ׂ(ׂ

Terrestrial(, סרט מדע בדיוני שביים והפיק סטיבן ספילברג )Steven Spielberg, נולד 
1946( ב–1982 והיה לאחד משוברי הקופות הגדולים מאז ומעולם. אי.טי. נחקק בתודעה 

הקולקטיבית בתור בעליו של המשפט האלמותי “E.T. phone home”. כך נרקם קשר 

בלתי ניתן להתרה בין חברה שיכולותיה נושקות לתחום המדע הבדיוני, לבינינו, שכל 

שאנו מבקשים לעצמנו הוא לצאת מבדידותנו הקיומית ולהיות בקשר עם שכמותינו. 

אומברטו אקו, פרשנות ופרשנות–יתר )תרגם: יניב פרקש(, תל אביב: רסלינג, 2007, עמ' 71.   1

ההדגשה במקור.  

תמונה 1

תמונה 2
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תמונה 3

2. כרזת פרסומת לסרט אי.טי. — חבר מכוכב אחר, 1982

לפרסומת  מקור ההשראה  בתור  ה"קלאסי”  הכרזה של הסרט  שזיהוי  אבל כשם 

מקור  את  לזהות  כדי  האמנות  בתולדות  מקיף  ידע  נדרש  לא  כך  בספק,  נתון  אינו 

מיכלאנג'לו  שצייר  אדם,  בריאת  לתמונת  כמובן,  הכוונה,  עצמה.  לכרזה  ההשראה 

)Michelangelo, 1564-1475( על תקרת הקפלה הסיסטינית ברומא בין 1508 ל–1512. 

אם כן, ידו של האלוהים הכל–יכול, ידו של “חבר מכוכב אחר” ו"ידה” של חברת 

תקשורת מובילה היו לאחת. המגע העומד להתממש נותר פלאי כשהיה. על השרשור 

ההיסטורי אי אפשר לערער: מן המאה ה–16 אל המאה העשרים וממנה אל המאה ה–21. 

גם השרשור ההיררכי נדמה ברור: מן האמנות הגבוהה )המיוצגת באמצעות ציור תקרת 

הכנסייה( אל התרבות הפופולרית )המיוצגת באמצעות סרט הקולנוע ההוליוודי( וממנה 

אל הפרסומת. מפיקי הסרט ביקשו להיזון מן הקדושה של יצירת המופת ה"קלאסית”, 

ולימים ביקש משרד הפרסום של 012 סמייל לנכס לעצמו את שתי ה"קלאסיקות” גם 

הרנסנסי  הקיר  לציור  להידמות  הישראלית  הפרסומת  שאפה  אחדות,  מבחינות  יחד. 

שבה  ה)כמו–(אלוהית  שהיד  בלבד  זו  לא  הקולנועית.  הכרזה  לו  משדמתה  יותר  אף 

ידו של אדם  ִצדה הימני של התמונה, אלא שהיד האנושית חזרה להיות  לתפוס את 

בוגר ותנוחתה מזכירה עד מאוד את תנוחת ידו של אדם הראשון, הכֵמה לרגע שיופחו 

בו חיים של ממש. 

זו לא הייתה טורדת את מנוחתי אלמלא רגע מכונן שזימנה לי הערה של  כרזה 

סטודנט במהלך קורס שנשא את השם “בין מקור למקוריות — על ניכוס, מחווה ותחייה 

בתרבות החזותית”. הסטודנט טען שהפכתי סדרי בראשית: לדעתו הנחרצת, עם כל 

הכבוד לספר בראשית, הסרט אי.טי. קדם לציור הבריאה. כשהתעקשתי, בתורי, על 

כך שמיכלאנג'לו הלך לעולמו 382 שנים לפני שנולד ספילברג, הוא שלף את הטיעון 



ותית הפופולרית      209 נית פוגשת את התרבות החז ו < כשהאמנות הקנ –דן   209נעמי מאירי

לדבר  הבריאה, שלא  ציור  לפני שהכרתי את  אי.טי.  את  אני הכרתי  “אבל  המנצח: 

ראיתי”.  לא  מעולם  המקורי  הבריאה  ציור  ואת  בקולנוע  ראיתי  אי.טי.  כך שאת  על 

כלומר, רגע ההיכרות וטיבה )היותה בלתי אמצעית או מתווכת( הם המכריעים. בשלב 

לא  מעולם  שלמעשה,  להודות  היססו  שלא  נוספים,  סטודנטים  לדיון  הצטרפו  הזה 

נתקלו — אף לא בספר או באינטרנט — ביצירתו של מיכלאנג'לו. אחת מהם הגדילה 

לעשות וטענה שאין לה ספק בכך שגם מעצבי הכרזה הישראלית לא נתנו דעתם למקור 

)“האיש  הממוצע  הישראלי  הצופה  של  היכולת  על  סמכו  שלא  ובוודאי  ה"אמנותי”, 

מהרחוב", שפוגש את הכרזה בלכתו ברחוב( לשלוף ממאגר הידע שלו את השרשור 

המורכב הזה. ובקצרה: אי.טי. הוא האלוהים. האחד והיחיד. 

סדרת טיעונים זו אין כמוה להעיר שני דיונים על היחסים הסבוכים: 1. בין האמנות 

ה"גבוהה” לתרבות ה"פופולרית”; 2. בין העובדות ההיסטוריות לחוויה האישית. ככל 

שהדבר נוגע למלאכת פענוחם של דימויים חזותיים, הדיון הראשון קורא להתמודדות 

עם קיומו של שדה מחקר חדש, ואילו הדיון השני מחייב בחינה של מתודולוגיות מחקר 

חדשות, ואולי אף דורש התמודדות — אמיצה משהו — עם עצם הנחיצות בתפקידו של 

איש האקדמיה בתור בר–סמכא יודע–כול, המופקד על תיווך המסרים בין המוען )היוצר( 

לנמען )הצופה(. בהכללה, אפשר לומר שהדיון הראשון מעמיד משני צדי המתרס את 

המוזיאון והרחוב, ואילו הדיון השני מעמת בין החוקר המלומד לבין ה"איש מהרחוב". 

למן העשורים האחרונים של המאה העשרים, סוגיות אלו טורדות את מנוחתם של חוקרים 

הבאים מדיסציפלינות אקדמיות שונות, מבקרי אמנות ותרבות, הוגים, אוצרים ויוצרים. 

מן הידועות, שהיסטוריון האמנות ה"אורתודוקסי” לא העלה בדעתו לחקור אלא 

את האמנות ה"גבוהה”, קידש את לימוד העובדות וההקשרים ההיסטוריים והעמיד את 

3. מיכלאנג'לו, בריאת אדם )פרט(, 1512-1508, ציור קיר, תקרת הקפלה הסיסטינית, רומא
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ההתחקות אחר כוונת היוצר כנר לרגליו. במילים אחרות, עיסוק בתרבות הפופולרית, 

היו מבחינתו מחוץ לתחום,  ומתן דרור לחוויה האישית  קריאה היוצאת מן העכשווי 

שלא לומר בלתי לגיטימיים בעליל. במאמר זה אבקש לבחון אפשרות של שזירה כפולת 

פנים: של מושאי מחקר שונים, מחד גיסא )פרק א'(, ושל שיטות )ואולי עדיף לכנות 

גישות( מחקר שונות, מאידך גיסא )פרק ב'(. בתור מי שבאה מחקר תולדות האמנות 

וגדלה על ברכיה של המתודולוגיה האיקונוגרפית )ראו להלן(, אני מבקשת להידרש 

למצב שעל שולחן הניתוחים מונחים זה לצד זה מושאי מחקר הכוללים: יצירות אמנות 

קנוניות, יצירות אמנות חתרניות, שלטי חוצות, גרפיטי, כרזות פוליטיות, קריקטורות, 

תצלומי עיתונות, רישומים מדעיים, קומיקס, קליפים, פרסומות, מוצרי צריכה, חפצי 

וכו'. ברגע שמצב כזה נעשה אפשרי, עולה בהכרח סוגיית  בית ומשרד, פרטי לבוש 

מתודולוגיות המחקר שהחוקר חייב לזנוח, לאמץ )מקצתן או במלואן( או לשלב ביניהן. 

כבר בשלב זה אסתכן ואומר שבתור חוקרת ומרצה אני נוטה לגלות גמישות גדולה 

מאוד לפתיחת מושאי הדיון ולהכללתם של הפופולרי, הלא–ממסדי, הלא–"אמנותי” 

והמסחרי. אני מאמינה שהציור המסורתי אינו ראוי למחקר ולהוראה יותר ממשחקי 

מחשב ומתצלומים המועלים בטוויטר )twitter( ובאינסטגרם )Instagram(. למרות 

זאת — אולי דווקא בשל זאת — אני ממשיכה להתלבט ולהתחבט באשר למידת הגמישות 

ממרכז  ה"אורתודוקסיות”  המחקר  שיטות  של  לדחיקתן  בנוגע  לגלות  ונכון  שניתן 

מסורתיות  מתודולוגיות  בעליל( של  )לא–אפנתי  יישום  להציע  אבקש  כן,  על  הבמה. 

על מושאי המחקר החדשים של התרבות החזותית. נוסף על כך, אבקש לבחון עד כמה 

חדשות  התבוננות  ודרכי  מחקר  גישות  מתודולוגיות,  להכיל  מסוימים,  במקרים  נכון, 

)או לפחות לא–מקובלות( על מושאי המחקר המסורתיים, קרי: על האמנות ה"גבוהה” 

של העבר. 

ותית,  חז ותרבות  ותית, אמנות  חז א. מושאי המחקר: אמנות או תרבות 

ותית חז אמנות כתרבות 

“גבוהה" לתרבות  בין תרבות  הנוקשות  יש אמת מסוימת בטענה שההבחנות  גם אם 

תולדות  נדמה שמחבריהם של ספרי  יותר,2  רלוונטיות  אינן  פופולרית(  )או  “נמוכה” 

האמנות ממשיכים להעמיד מחסום כדי למנוע את חדירתם של מושאי מחקר שאינם 

לדיון כללי באמנות גבוהה ובתרבות פופולרית בין מודרניזם לפוסט–מודרניזם, הכולל גם הפניות לטקסטים   2

מכוננים, ראו: מוטי רגב, סוציולוגיה של התרבות — מבוא כללי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2011, עמ' 

.208-145
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נמנים עם האמנות ה"טהורה”. במידת הצורך, הם נכונים להכליל תחומי אמנות חדשים 

בהם  נמצא  לא  אך  דיגיטלית(,  ואמנות  מיצגים  מיצבים,  וידאו–ארט,  צילום,  )דוגמת 

התייחסות לציור או פיסול )מדיה אמנותיים מסורתיים בעליל(, שהגדרת ה"אמנות” 

אינה חלה עליהם )לדוגמה, ציור גרפיטי בתחנות רכבת תחתית או פסל של דינוזאור 

משפחות  ושאר  גרפיים  רומנים  פרסום,  כרזות  אפנה,  של  מקומם  דלק(.  בתחנות 

לחקר  המוקדשים  בספרים  ככלל,  יכירם,  לא  לעיל  שהוזכרו  החזותיים  הדימויים 

האמנות ה"גבוהה". 

נדונים בכפיפה אחת ציורי שמן  זאת, בספרים שעניינם תרבות חזותית,  לעומת 

עיתונות  תצלומי  טלוויזיה,  ותכניות  קולנוע  סרטי  ה–21,  המאה  ומן  ה–16  המאה   מן 

דימויים  מיני  ושאר  מדעיים  רישומים  צריכה,  מוצרי  פרסום,  כרזות  טבע,  ותצלומי 

וליזה  סטארקן  מריטה  לדוגמה,  ביומו.  יום  מדי  אדם  של  בדרכו  הנקרים  חזותיים 

של  בתצלום  חזותית3  בתרבות  מבואי  לדיון  המוקדש  ספרן  את  פותחות  קארטרייט 

יורק, הצופים ב"רצח  בניו  בית ספר  ילדי  )Weegee, 1968-1899( מ–1945, של  ויג'י 

 ,Vincent Van Gogh( הראשון שלהם” ברפרודוקציה של ציור של וינסנט ואן גוך

1890-1853( המוטבעת על ספל קפה, בציור טבע דומם הולנדי מן המאה ה–17 ובציור 

של רנה מאגריט )René Magritte, 1967-1898( מן המאה העשרים. בהמשכו של אותו 

הפרק שתי החוקרות דנות בדפי שער של מגזינים, בפרסומות, בתצלומים של המבקרים 

ובתצלומים של אירועי חדשות  יצירת האמנות,  במוזיאון לאמנות, הניצבים אל מול 

ושל ידוענים. לאורך הפרק שזורות תמונות של יצירות מופת, דוגמת תמונת האירוסים 

של ואן גוך מ–1889, תמונות המדונה והילד של רפאל )Raphael, 1520-1483( מ–1505 

או דיפטיכון מרלין של אנדי וורהול )Andy Warhol, 1987-1928( מ–1962. ההצדקה 

להצגתם בכפיפה אחת של הדימויים החזותיים האלה היא בכך שכולם משמשים לדיון 

ב"פרקטיקות של ראייה: דימויים, כוח ופוליטיקה". את הפרק השני של ספרן חתמו 

סטארקן וקארטרייט במשפט הבא: “איננו יכולים להבין תרבות בלא ניתוח תוצריהן 

של כל תצורות התרבות ו]אופני[ צריכתן, מן הגבוה אל הנמוך”.4 אין ספק, שעירוב 

כל  אינהרנטי להגדרת התרבות החזותית בתור מושא מחקר המאגד את  זה  תחומים 

עולם הדימויים החזותיים. 

בהינתן שהן ה"גבוה" הן ה"נמוך” ממשיכים לטרוד את מנוחתו של חוקר התרבות 

החזותית, ויהיו שיטות המחקר שהוא נוקט אשר יהיו, אני מבקשת למקד את המבט 

 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of Looking — An Introduction to Visual  3

Culture, New York: Oxford University Press, 2001, pp. 10–44

שם, עמ' 50.  4
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ההדדיים,  וההזנה  הזליגה  ובנתיבי  החפיפה  באזורי  התפר,  בנקודות  הגבול,  בקווי 

“פופולריים”  דימויים  שלל  לבין  העכשווית  ה"גבוהה”  האמנות  בין  המתקיימים 

לעתים  שמכונה  )מה  העבר  של  ה"גבוהה”  האמנות  לבין  אלו  כל  ובין  עכשוויים, 

“האמנויות היפות המסורתיות”(. הנחת היסוד היא שהאינטראקציות השונות יוצרות 

גבוה/נמוך  של  המסורתית  ההיררכית  לחלוקה  מוגבלים  שאינם  ניואנסים  של  מגוון 

בתור איכותי/לא–איכותי. 

לשם כך, בכוונתי להציג כמה דימויים חזותיים שנוצרו בשנים האחרונות, שהמכנה 

קנונית.  אמנות  ביצירת  יוצריהם  של  ומוצהר  מודע  שימוש  על  עומד  להם  המשותף 

מעצבי הכרזה לסרט אי.טי לא היו הראשונים שניכסו לעצמם את דימוי הידיים מיצירת 

זו בזו מופקעות  וידו של אדם העומדות לנגוע  יד האלוהים  המופת של מיכלאנג'לו. 

פעם אחר פעם מהקשריהן הפיזיים, הנרטיביים וההיסטוריים וצצות על גבי חולצות טי 

וביצירות אמנות. לצורך  וספלי קפה, בגרפיטי ובקעקועים, בפרסומות, בקריקטורות 

הדיון במושאי המחקר של התרבות החזותית אני מבקשת להידרש ליצירת מופת אחרת 

מעשה ידיו של מיכלאנג'לו, שאין–ספור יוצרים השתמשו גם בה בתור מקור השראה 

ליצירתם שלהם. 

בספרו, המבקש לפענח את סוד כוחם של הדימויים, דייויד פרידברג מצביע על 

שתי משפחות של דימויים — הדימויים הדתיים והדימויים הארוטיים — שהן המודלים 

לכל מעשה האמנות בתרבות המערב.5 פסל דויד, שחצב מיכלאנג'לו מגוש השיש בין 

בולט  1504-1501, הוא בלא ספק אחת מגולות הכותרת של תרבות המערב — מייצג 

דווקא  )לאו  יחד.6 דומה שאין בנמצא ספר על אמנות הרנסנס  גם  של שני המודלים 

באיטליה(, על האמנות באיטליה )לאו דווקא בתקופת הרנסנס(, על המדיום של הפיסול 

או על הצגתם של נושאים דתיים באמנות, שיצירה זו לא זכתה בו לדיון מקיף. לימים 

הפך דויד למה שנהוג כיום לכנות איקון.7 בראש ובראשונה, מדובר באיקון של תרבות 

בעידן  החזותי  מהסוג  “מפגשים  באתר  לדוגמה,  בפרט.  פיסול  או  אמנות  ושל  בכלל 

המודרני” של הִמנהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך בחרו בפסל זה בתור איקון 

באמנות  לעיון  מוקדש  שהאתר  העובדה  לנוכח  מפתיעה  בבחירה  מדובר  פיסול.  של 

 David Freedberg, The Power of Images — Studies in the History and theory of Response,  5

 Chicago: Chicago University Press, 1989

מיכלאנג'לו, דויד, 1504-1501, שיש, גובה: 5.17 מ', גלריית האקדמיה, פירנצה. הבחירה שלא להביא תצלום   6

של היצירה ולהפנות לביבליוגרפיה מקורה בהנחה שהפרק כולו מבוסס עליה, שהקורא הממוצע אינו זקוק 

לכך, באשר הוא נושא את הדימוי ופרטים בסיסיים על אודותיו במוחו. 

 Sturken & Cartwright, Visual Culture, pp. 36–41 :ועל משמעויותיהם, ראו image icons על  7
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“מאמצע המאה ה–19 ועד ימינו".8 זאת ועוד; אף לא אחד מתחומי היצירה האחרים 

)עיצוב, אדריכלות, ציור ועוד( לא זכה באתר הנדון לאיקון ייחודי, אלא נאלץ להסתפק 

בדימוי כוללני )כיסא, חזית בניין ומכחולים, בהתאמה(. 

רק  לא  לחיקוי  ומודל  אוניברסלי  השראה  למקור  היה  שבגברים,  גבר  זה,  דויד 

בהקשרים של תרבות או אמנות. מצד אחד, הוא “סמלו האולטימטיבי של הלוחם חסר 

ויכול לגדולים וחזקים ממנו  המנוח, שמעולם לא איבד את האמונה במשימה שלו”9 

בזכות חכמתו, ערמתו ואומץ לבו וגם בזכות צדק פואטי כלשהו. מצד אחר, הוא משמש 

מסמן חד–משמעי של איכות ויופי באשר הם. במילה אחת: קלאסיקה! או: מיתוס!10 לכך 

יש להוסיף שמיכלאנג'לו עצמו, שהיה פסל, צייר, אדריכל, מתכנן ערים ומשורר, הפך 

ברבות השנים ל"צב נינג'ה” — גיבור–על של תרבות פופולרית.

כאמור, לא מעטים הם היוצרים שבחרו בדויד בתור מקור השראה. לרגעים נדמה 

ותוצריו,  נדוש,  גורפת עד כדי כך שמהלך הניכוס בכללותו נעשה  שמדובר בתופעה 

ביצירת  לפתוח  מבקשת  אני  הקלישאה.  לתהומות  ליפול  שלא  מתקשים  הם,  באשר 

צריכה  ומוצרי  פרסומות  גם  אבחן  בהמשך  מיכלאנג'לו.  של  לדויד  שפנתה  אמנות 

 http://www1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/About.aspx :ראו  8

כך הסביר Blek le Rat, אחד מאמני הגרפיטי החשובים הפועלים כיום, את בחירתו החוזרת ונשנית בדמותו   9

של הגיבור המקראי. אלא שדויד שלו, העשוי בטכניקת הסטנסיל ומבוסס, כמובן, על הדימוי המפורסם מכול, 

 Sybille :הרובה החביב על מהפכנים ולוחמי חופש ברחבי העולם. ראו ,AK-47 המיר את הקלע בקלצ'ניקוב

Prou & King Adz, Blek le Rat, New York: Thames and Hudson, 2008, p. 109

לעניין המיתוסים בהקשר זה, ראו: רולאן בארת, מיתולוגיות )תרגם: עידו בסוק(, תל אביב: בבל, 1998 )1957(,   10

עמ' 260-256.

4. מפגשים מהסוג החזותי בעידן המודרני, אתר של המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף מפ"ט עמל–עמלנט, 

http://www1.amalnet.k12.il/sites/mifgashim/Pages/Default.aspx ,דף הבית
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שיוצריהם הרהיבו עוז לנכס לעצמם את היצירה הקנונית.11 מובן שבחירתי בדימויים 

חלקית  היא  למיכלאנג'לו  דויד  את  אחר  או  כזה  באופן  השוזרים  עכשוויים  חזותיים 

ואף אקראית במידת מה; זאת ועוד, אין בכוונתי להעמיד ניתוח מעמיק של הדימויים. 

הבחירה בהם נעשתה בכפל כוונה:

חזותית”,  “תרבות  הכותרת  תחת  שמתכנסים  הדימויים  של  העצום  המגוון  חשיפת    .1

וככאלו ראויים להתבוננות ולמחקר אקדמי. מאליו תישאלנה שאלות הנוגעות לא רק 

לזיקות האפשריות בין תתי–התחומים )גבול, תפר, חפיפה וזליגה(, אלא גם לקיומן )או 

אי–קיומן( של היררכיות פנימיות כלשהן. 

הטלת אור על המגוון העצום של ההיבטים, הסוגיות ותחומי הדעת והשיח, שהצופה/   .2

חוקר המבקש לפענח כל אחד מן הדימויים החזותיים האמורים נדרש להם. לעת עתה 

איני עוסקת בשיטות המחקר. 

 )National Museum of Singapore( ב–2008 הזמין המוזיאון הלאומי של סינגפור

את האמנית האינדונזית טיטארובי )Titarubi, נולדה 1968( להעמיד העתק אדיר ממדים 

)Rotunda( — חלל  דויד במרכז הרוטונדה  )למעלה משמונה וחצי מטרים גובהו( של 

עגול מחופה כיפה המהווה את לבו של המבנה.12 הפסל החדש, ששמו להקיף את דויד 

)Surrounding David(, עשוי פיברגלס ובד המעוטר ברקמת ברוָקד )brocade( עשירה 

בצבעי ורוד–פוקסיה וזהב. כאמור, אין בכוונתי להעמיד ניתוח מעמיק של היצירה, אלא 

לחשוף את ההיבטים והסוגיות שיידרש אליהם הצופה/חוקר המבקש להבין את היצירה. 

בשל ריבוָים, להלן אציג רשימת היבטים )שאינה ערוכה על פי סדר היררכי כלשהו(. 

אחר כך תישאל השאלה: האם עצם ההידרשות לתחומי דעת ושיח עכשוויים מייתרת את 

מתודולוגיות המחקר המסורתיות ומחייבת ניכוס של מתודולוגיות חדשות? 

היצירה  את  אלא  למוזיאון  לשגר  התבקשה  לא  שטיטארובי  הגם  ראשון:  היבט 

האמנית  של  יצירותיה  מכלול  עם  כלשהי  היכרות  שנדרשת  ספק  אין  הזאת,  האחת 

האינדונזית ועם הסוגיות שטורדות את מנוחתה ומתבטאות בעבודותיה. אליבא דאתר 
הבית שלה עצמה, מדובר בעניינים של “גוף, זהות, ִמגדר, זיכרון וקולוניאליזם”.13

 Gill Perry & :לא אתעכב כאן על עצם השימוש במונחים "יצירת מופת” או אמנות "קנונית”. ראו לדוגמה  11

 Colin Cunningham (eds.), Academies, Museums and Canons of Art, New Haven: Yale

 University Press & The Open University, 1999, pp. 12–17

ראו התייחסות להזמנה באתר הבית של המוזיאון:  12

 http://202.172.178.216/EventDetail.aspx?id=6&cat=1  

http://titarubi.com/?page_id=1597 :ראו  13
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ובדרום מזרח  היבט שני: היות ש"סצנת” האמנות העכשווית באינדונזיה בפרט, 

וגם אינה רלוונטית כל–כולה לענייננו, נראה  אסיה בכלל, רחבה מכדי להיסקר כאן 

לי שאפשר להסתפק בהפניית המבט ליוצרים מחלק זה של העולם המבקשים לשלב 

בהכרח  מעלים  הם  )מקומיים(.  ו"מזרחיים”  “מערביים”  ומסורות  דימויים  ביצירתם 

לניגודים  בין–תרבותיּות(;  לעומת  )רב–תרבותיּות  תרבויות  למפגשי  הנוגעות  שאלות 

הבינאריים בין “אני” )האירופי והלבן( לכל מי שמייצג “שונּות” ו"אחרות” על רקע 

לאומי וגזעי; לגלובלי, ללוקאלי ולגלוקאלי; לקולוניאליזם או לפוסט–קולוניאליזם. 

בחירה מדוקדקת וממוקדת מטרה של מושאי ההשוואה תוביל לבחינתן של יצירות 

ברכיה  על  שצמחו  התרבות  מן  לבוש  פרטי  ששזרו  אסיה  מדרום–מזרח  אמנים  של 

בקבאיה  שלה  דויד  את  הלבישה  טיטארובי  מערביים.  תרבות  גיבורי  של  בדימויים 

)Kebaya( האינדונזית המסורתית.14 זה בגד המשלב שמלה וחולצה, העשוי לרוב מבדים 

שקופים למחצה ומעוטר בברוקד. לצד העובדה שהקבאיה הייתה לתלבושת הלאומית 

של אינדונזיה, היא נושאת משמעויות שונות — פוליטיות, דתיות, אתניות, מעמדיות 

 ,Sui Jianguo( ומגדריות. בהקשר זה, כדאי להזכיר את האמן הסיני סואי ג'יאנג'ואו

הדיסקוס  זורק  פסל  של  העתקים  מעט  לא  האחרונות  בשנים  שהעמיד   ,)1956 נולד 

)Discobolus( למירון )Myron, 440-480 לפנה"ס( מאמצע המאה החמישית לפנה"ס 
המערבית  הקלאסיקה  של  אולטימטיבי  מסמן  משמש  הפסל  מאו”.15  “חליפת  לבוש 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kebaya :14  ראו

http://en.cafa.com.cn/sui-jianguo-discus-thrower-exhibiting-at-the-british- :ראו לדוגמה  15

museum.html

5. טיטארובי, להקיף את דויד, 2008, פיברגלס ובד ברוקד, גובה: 8.5 מטרים
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כמו  הקומוניסטית.17  סין  את  כמובן,  מסמל,  הבגד  ואילו  משמע(,16  תרתי  )קלאסיקה 

 Yasumasa( מורימורה  יסומסה  היפני  האמן  של  עבודותיו  סדרת  לתודעה  עולה  כן, 

Morimura, נולד 1951( שהוקדשה לבחינה אישית של “תולדות האמנות” — המערבית, 
 Self-Portrait( דיוקן עצמי כתולדות האמנות  כמובן. בין העבודות שהוצגו בסדרת 

 )Portrait [Futago[( )תאומים/תאומות(  דיוקן  as Art History( רלוונטית תמונת 
מ–18,1990-1988 שמורימורה שילב בה את פניו שלו )כפי שעשה בכל התמונות בסדרה( 

בפניהן של אולימפיה ושל המשרתת השחורה מתמונת אולימפיה )Olympia( לאדוארד 

מאנה )Edouard Manet, 1832–1883( מ–19.1863 אולימפיה היפני/ת שרוע/ה על בד 

המערב  תרבות  של  בסמלים  שימוש  הוא  היוצרים  לשלושת  המשותף  עשיר.  קימונו 

)כמקשה אחת( ושל התרבות הייחודית של כל אחד מהם. על פניו ניתן לטעון, שהפסל 

הרנסנסי, הפסל היווני הקלאסי והציור האימפרסיוניסטי מזה, והקבאיה, “חליפת מאו” 

רים  והקימונו מזה, משמשים כאן כולם מזכרות קלישאיות של תיירים — אלמנטים מּוָכּ

שהבגדים  לכך  מודעים  היו  האוריינטלים  האמנים  שלושת  למעשה,  אבל,  ומוְׂכרים. 

מעמדיות  דתיות,  לאומיות,   — שיעור  לאין  מורכבות  משמעויות  נושאים  שבחרו 

מעניק  ממוצע  מערבי  שצופה  הכוללנית  הפרשנות  בין  כאן  שנוצר  המתח  ומגדריות. 

ותו לא( לבין המשמעויות המדויקות שהצופה המקומי מסוגל  )“לבוש אקזוטי”  לבגד 

להעניק לו, מעלה בהכרח שאלות הנוגעות לקולוניאליזם ולפוסט–קולוניאליזם.

היבט שלישי: נוסף על בחירתם של מורימורה וטיטארובי בייצוג התרבות המקומית 

)יפנית ואינדונזית, בהתאמה( באמצעות בגד מסורתי, יש לתת את הדעת על משחקי 

הגבר  על  עטתה  האמנית/אישה  ואילו  לגבר,  האישה  את  הפך  האמן/גבר  המינים. 

בגדי אישה. לטעמי, העובדה שכמה מעצבי אפנה אינדונזיים עכשוויים ערכו בקבאיה 

וגוברת, הצמדת הבגד  הולכת  )שקיפות  ברוח המערב  ובעיקר  ברוח התקופה  שינויים 

אופן  על  להעיד  זה  כמהלך  אין  כשלעצמה.  מעניינת  ג'ינס(  למכנסי  וחבירתו  לגוף 

השתלבות האפנה בתפיסות של מין, מיניות וִמגדר. מחד גיסא, נשים תובעות לעצמן את 

מירון, זורק הדיסקוס, 450-460 לפנה"ס. המקור העשוי ברונזה אבד, וכיום הפסל מוכר דרך העתקי שיש   16

רומיים והעתקי גבס מודרניים שנעשו על פי העתקי השיש. 

יש לקרוא את הסדרה האמורה לצד סדרת חליפת מאו )Mao Suit( שהחל סואי לייצר ב–1997. על חליפת   17

בהקשר   .http://depts.washington.edu/chinaciv/clothing/11maosui.htm לדוגמה:  ראו  מאו, 

 )Rebellious Slave( המורד  והעבד   )Dying Slave( הגווע  העבד  פסלי  על  לפסוח  אפשר  אי  הנדון 

למיכלאנג'לו )1516-1513, כיום במוזיאון הלובר בפריז(, שסואי הלביש גם אותם בחליפת מאו. 

 Morimura Yasumasa, Self Portrait as Art History (exhibition catalogue), Museum of :ראו  18

Contemporary Art, Tokyo, 1998

אדוארד מאנה, אולימפיה, 1863, שמן על בד, 130×190 ס"מ, מוזיאון אורסיי, פריז.  19
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הזכות ללבוש ג'ינס )בגד שאין “יוניסקסי” ממנו(. מאידך גיסא, הן ממשיכות להיענות 

גבר  והנה,  חושני.  אובייקט  בתור  עצמן  את  ומציבות  המסורתיות  הגבריות  לדרישות 

ליל יופי זכה לכסּות, שתחת להסתיר את גופו ולספק לו “עלה תאנה" מעצימה  עירום ְכּ

את החושניות )הן בשל שקיפותה הן בשל היצמדותה לגוף( ואת האינטראקציה המורכבת 

בין צופים/צופות לבין נצפים/נצפות. אפשר לומר שהקבאיה משמשת כאן בדיוק לאותה 

המניפולציה שצעיפי המשי השקופים משמשים בהצגות של שלוש הגרציות לדורותיהן: 

בין הסתרה לחשיפה ובין צניעות לארוטיות מופגנת. זאת ועוד; נראה שדווקא הוספת 

הבגד )שאינו מבקש באמת להאפיל על העירום( מאלצת את הצופה לשוב ולתת דעתו 

על ההבדל המובנה בתרבות )לפחות התרבות המערבית( בין עירום גברי לעירום נשי. 

העירום הגברי הוא עדות לגבורה ואומניפוטנטיות, ואילו העירום הנשי נועד לחשוף את 

המיניות, החושניות, הרכות והפסיביות. במילים אחרות, העירום הגברי מעצים תכונות 

שהמהלך  דומה  להפליא!  פשוט  “נשיות”.  תכונות  מעצים  הנשי  והעירום  “גבריות” 

הממד  להעצמת  דווקא  גרם  והצמוד,  השקוף  הבגד  את  בהוסיפה  טיטארובי  שנקטה 

ה"נשי” )המיני והפסיבי(, והפך את הגבר הכל–יכול לפגיע. הפגיעות הזאת היא פועל 

יוצא של המתח המתקיים בין מושא ה"מבט” )gaze( למי שמביטים בו. 

אם כן, בחינת שני ההיבטים הראשונים מחייבת לימוד של יצירתה של טיטארובי 

בפרט, ושל האמנות העכשווית בדרום–מזרח אסיה בכלל, ואולם בחינת ההיבט השלישי 

ומבט  ִמגדר  מיניות,  שיעור.  לאין  רחב  ושיח  דעת  בתחום  לעיין  החוקר  את  מאלצת 

)גברי/נשי( היו בעשורים האחרונים לסוגיות מהותיות בשיח התרבות.20 בהקשר של 

התרבות החזותית אי אפשר לחמוק מעיון חוזר בספרו של קנת' קלארק על העירום21 

פועלים  “הגברים  היות  אודות  ועל  ראייה  דרכי  על  ברג'ר  ג'ון  של  המכונן  ובטקסט 

פנו  האחרונים  בעשורים   22.)”Men act and women appear“( נראות”  והנשים 

החוקרים גם לעיסוק ב"מבט הנשי” )female gaze( ובאפשרות שהצפייה בתור אקט 

של שליטה ואמצעי אפשרי של חפצון ודיכוי יכולה ליצור ולשקף היפוך תפקידים.23 

דיון משולב בהיבט השני והשלישי מאפשר לנו להבין את יצירתה של טיטארובי 

 Sturken & Cartwright, :לסקירה של היבטים שונים של שיח המבט בהקשרים של תרבות חזותית, ראו  20

Practices of Looking, pp. 72–108

Kenneth Clark, The Nude, Middlesex: Penguin Books, 1956  21

 John Berger, Ways of Seeing, London: BBC & Penguin Books, 1972, pp. 45–64 (esp. p. 47)  22

הדיון עתיר פנים מכדי להיסקר במסגרת זו. על הצגות של עירום גברי שנוצרו בידי אמניות נשים, לדוגמה,   23

 Alexandra Mattzner, “Female Gazes”, in: Tobias. G. Natter, Elisabeth Leopold (eds.), :ראו

 Nude Men from 1800 to Present Day (exhibition catalogue), Leopold Museum, Vienna,

 2012, pp. 271-285
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בהקשר של השיח העכשווי, המוקדש לבחינה מחודשת של מערכי הכוחות הפועלים 

בעולם: בין מערב למזרח מזה, ובין גברים לנשים מזה. סדרי בראשית אינם עוד כשהיו: 

אישה אוריינטלית הפכה את הגבר המערבי למושא המבט שלה. 

להתייחס  יש  הרוטונדה,  עבור  שהוזמנה  ביצירה  שמדובר  היות  רביעי:  היבט 

אליה כאל יצירה תלוית אתר )site specific(. כך, מצד אחד, אי אפשר שלא לחשוב 

דויד המקורי, שנועד להיראות במרחב הציבורי הפתוח, ועתה הוא גלוי רק למי  על 

ששלשלו כסף לקופת המוזיאון. מצד אחר, אי אפשר שלא לתת את הדעת על טיבו של 

חלל המוזיאון, הן מבחינת המשמעויות וההקשרים הסמליים שהוא נושא הן מבחינת 

 Galleria( חוויית ההתבוננות שהוא מזמן לצופה. תבנית האפסיס בגלריית האקדמיה

dell’Academia( בפירנצה, המשמשת רקע ליצירה המקורית מאז העברתה לגלריה 
ב–1873, הומרה כאן בתבנית של רוטונדה, שמזכירה לנו כי יותר משהמוזיאונים תופסים 

ונותרה  הרוטונדה, ש"הייתה  כמקדשים.  תופסים את עצמם  הם  ככנסיות,  את עצמם 

גולת הכותרת של המוזיאון”,24 מעלה בתודעה בראש ובראשונה את ֵאם כל המקדשים, 

הפנתאון ברומא )126 לספירה(, וגם אי–אלו חללי מוזיאון אירופיים מוקדמים לחלל 

שאימצו  ב–1887-1884(,  הוקם  המוזיאון  של  ההיסטורי  )האגף  שבסינגפור  המוזיאון 

את התבנית הרומית בגין הקשריה הסמליים. דוגמה מופתית לאלו משמש המוזיאון 

 Karl( שינקל  פרידריך  קארל  של  תכנונו  פרי  בברלין,   )Altes Museum( הישן 

דויד– 1841-1781( מ–1830-1823. אין ספק שהצבתו של פסל   ,Friedrich Schinkel
נוסף  ממד  מעניקה  הנאו–קלאסי  החלל  במרכז  דווקא  של–מיכלאנג'לו–לובש–קבאיה 

לשיח הקולוניאליסטי/פוסט–קולוניאליסטי.

להקיף את דויד היא עדות  זאת ועוד; בחירתה של טיטארובי לקרוא ליצירתה 

באֵחר  מבט  של  לסוגיות  רק  נוגע  אינו  מנוחתה  את  שטורד  שהמבט  לכך  ותזכורת 

)ההיבט השלישי(, אלא גם לסוגיות  )ההיבט השני( או באֵחר המיני–מגדרי  התרבותי 

יוצר  בין  הטעונים  הכוחות  ליחסי  הנוגעים  לעניינים  ובהכרח  מוזיאונית,  תצוגה  של 

לאוצר, השותפים להבניית חוויית ההתבוננות של הצופה.25 חוויה זו כשלעצמה נגזרת, 

הציטוט לקוח מאתר המוזיאון עצמו. ראו:  24

http://www.nationalmuseum.sg/NMSPortal/faces/pages_Page5a57af21_13afdff89fa_  

_7ff1/Page5a57af21_13afdff89fa__7fef?_afrLoop=3656684893404605&_afrWindow   

Mode=0&_afrWindowId=8seigzxmg_54#%40%3F_afrWindowId%3D8seigzxmg 

_54%26_afrLoop%3D3656684893404605%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-

state%3Dz5h0y0ghi_4.

:(Enim Supriyanto) ראו הבלוג של האוצר אנים סופריאנטו  25

http://thisis9.multiply.com/journal/item/102  
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בין היתר, מזווית הראייה )מלמטה כלפי מעלה וכו'(, מהיותה סטטית )מוגבלת לנקודת 

תצפית יחידה( או דינמית )מאפשרת הקפה של הפסל(, מן האפשרות לגעת ביצירה או 

לחלופין ממניעת האפשרות הזאת )על ידי הרחקתה או הצבת חבל, שומר, שלט וכו'( 

ומן המיקום שלה לעומת יצירות אחרות במוזיאון ולאורך ציר התנועה בו. בשלב הזה 
יידרש החוקר לעיון במחקרים העוסקים באוצרות ובמוזיאולוגיה על מגוון היבטיהן.26

דיון משולב בהיבט השלישי והרביעי מבהיר שאף כי תחת ידה של טיטארובי היה 

דויד גדול לאין שיעור מדוידשל מיכלאנג'לו, ואף שהוא נותר לעמוד על גבי פדסטל 

)מופרד מן הצופה ומורם מעם(, הבגד הנשי השקוף–צמוד )ההיבט השלישי( והבקשה 

להקיף את הגוף מכל עבריו ולבחון אותו סנטימטר אחרי סנטימטר )ההיבט הרביעי( 

נותר חזק, למעשה, הוא  עין הוא  חוברים להעמדת הגבר באור חדש. אף שלמראית 

נעדר יכולת פעולה — נתון למניפולציות )נשיות( וכפות למבט. דויד דגם 2008 אינו 

עוד דויד המקראי, הבחור הצעיר העומד לנצח בקרב בזכות ערמתו וזריזותו, וגם לא 

דויד הרנסנסי, הגבר המסוקס המשמש סמלה האולטימטיבי של עיר יהירה.

כלשהו,  מקור  של  העתק  על  בבסיסה  מושתתת  שהיצירה  היות  חמישי:  היבט 

ל"מקורות”  “מקוריות”  בין  המתעתעים  המפגשים  של  השונים  בפנים  לדון  יש 

)originality vs origins(. פנים אלו נעים מתופעות גורפות ומקיפות של “תחייה" 

דו–כיווני  )מהלך  מהתכתבות  העבר:  אמנות  אל  נקודתיות  לפניות  ֵנאו(  או  )רנסנס 

במהותו( לניכוס )מהלך חד–צדדי בעליל(, מהעתק לעיבוד, ממחווה לפסטיש, מציטוט 

לָפרודיה וכמובן, מהלגיטימי לבלתי לגיטימי. מונחים אלו משמשים לעתים קרובות 

הפוסט–מודרני”.  ל"מצב  נרדפים  לשמות  שהיו  נדמה  כי  עד  העכשווי,  בשיח  כך  כל 

ככל שהדבר נוגע לדויד למיכלאנג'לו, אי אפשר שלא להזכיר כאן את העתקי הפסל 

המצויים במיטב המוזיאונים בעולם; לדוגמה, העתק הגבס שמוזיאון ויקטוריה ואלברט 

את  להזכיר  אפשר שלא  אי  כן,  כמו  בו.27  מתנאה  בלונדון   )Victoria and Albert(
 )Piazza della Signoria( העיר  כיכר  של  בלבה  המצוי  מכולם,  המאתגר  ההעתק 

בפירנצה מאז הועתקה ממנו היצירה המקורית אל גלריית האקדמיה )ראו לעיל(, או 

את אין–ספור ההעתקים עשויי הבטון/גבס/פלסטיק/קלקר, המיועדים — מי לעיטור 

חזיתה של מסעדה איטלקית )בשם האיטלקיות, כמובן( או להעשרתה של סדרת חנויות 

 Emma A. Barker (ed.), Contemporary Cultures of Display, New Haven: Yale ראו לדוגמה:   26

 University Press and The Open University, 1999

מוזיאון  של  ההעתקים  אוסף  גבס,  העתק  לערך,   1857 למיכלאנג'לו,  דויד  של  העתק  ידוע,  בלתי  אמן   27

ויקטוריה ואלברט, לונדון )Museum no. REPRO 1857 161(. ראו:

http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-vanda-cast-collection/  
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יוקרה )בשם ה"קלאסיקה"(,28 מי לגינת הבית הפרטי29 או לאחד מחדריו )בשם השפע 

המעיד על עושר, מחד גיסא, ובשם אנינות הטעם, מאידך גיסא(. החומר, הגודל, הצבע, 

התוספים או ההשמטות, מידת הדיוק או ההכללה, מטרת הייצור )לשם לימוד, אמירה 

פוליטית, סמל מעמד וכו'( והמרחב )הפרטי או הציבורי( שהפריט מיועד אליו — כל אלו 

עניינים מהותיים לדיון. רוצה לומר: הבנת התרבות החזותית לגווניה ולהיבטיה מחייבת 

הידרשות לשלל האופנים שיוצרים עכשוויים )אמנים כמעצבי פרסומות( בוחרים בהם 

כדי לפנות לאמנות העבר וללוש אותה לצורכיהם, בבקשם להשתמש בדרך מקורית 

ובשיח שאינם מוצאים עוד עניין  זה המקום לומר שדווקא בעידן  בו.  במקור שבחרו 

ולנמוך=לא–אמנות=לא– לגבוה=אמנות=נכון  המודרניסטית  הדיכוטומית  בחלוקה 

בין טוב לרע, הנובעת ממידת המורכבות הסמיוטית של כל  נכון, יש מקום להבחנה 

ובין  לקלישאה  מקוריות  בין  להבדל  האחראית  היא  זו  מורכבות  הדימויים.  מן  אחד 

חברתיים,  פוליטיים,  )היסטוריים,  מרובדים  בהקשרים  הנטועה  רפלקסיבית,  יצירה 

)Caesars Palace( בלאס וגאס. לאתר הבית של  כך, לדוגמה, ב–Appian Way Shops בסיזאר פאלאס   28

 .http://www.caesarspalace.com/things-to-do/appian-way-shops.html :המלון, ראו

 )Norwood Young( מיוני 2005 מציג את הזמר נורווד יאנג )Naomi Harris( התצלום של נעמי האריס  29

שרוע על הדשא באחוזתו בלוס אנג'לס, כלבלב ורוד בחיקו ושדרת פסלי דויד הניצבים על עמודים קלאסיים 

 The House“ מאחוריו. אלו כאלו משמשים, כמובן, סמלי מעמד ושיוך קבוצתי. על האחוזה, שזכתה לכינוי

 http://:ראו שלה,  הקדמית  בחצר  הניצבים  למיכלאנג'לו  דויד  של  ההעתקים   19 שום  על   ”of Davids

www.dailymail.co.uk/news/article-2028592/The-2-1m-mansion-sold-singer-Norwood-

Young-famous-is.html. לאתר הבית של האמנית ראו:

http://naomiharris.com/portraits. אני מבקשת להודות לנעה חזן שהפנתה את תשומת לבי לתצלום.   

6. נעמי האריס, נורווד יאנג באחוזתו בלוס אנג'לס, 2005, תצלום עבור Marie Claire )אנגליה(

תמונה 6
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יוצרה או של בעליה  וכו'( ליצירה שמעידה על חוסר מודעות מוחלט של  תרבותיים 

והיא נטולת כל הקשר ועומק, בנאלית ובלתי מאתגרת. כמו כן, נראה לי שעדיין יש 

מקום להבחנה כלשהי )לאו דווקא על בסיס היררכי( בין “ניכוסה" של יצירת מופת 

)דויד למיכלאנג'לו אינו אלא משל( לשם שימוש בשדה האמנות עצמו, כפי שעשה, 

לדוגמה, האמן הטורקי סירחן אוזקיה )Serkan Özkaya, נולד 1973( בדויד )השראה 

ממיכלאנג'לו( מ–30,2005 לבין “ניכוסה” בשדות האחרים של התרבות החזותית )ראו 

להלן(. זאת ועוד, הבנת התוצר הסופי לאשורו מחייבת את הצופה לאבחון מדויק של 

ויקטוריה  )מוזיאון  מדויק  העתק  יצירת  הרי  לא  במקור.  היוצר  שעשה  המניפולציה 

ואלברט( כיצירת העתק מוגדל )תמונות 5, 8( או מוקטן )תמונות 6, 7(, לא הרי שכפול 

המקור )תמונה 6( כנטילת פרט בודד ממנו )דוגמת הראש או איבר המין( )תמונה 15( 

ולא הרי שמירה על המדיום המקורי )פיסול, במקרה דנן( כהמרתו במדיה אחרים )כפי 

שאראה להלן(. 

היבטים  במגוון  עיון  מחייב  לטיטארובי  דויד  את  להקיף  של  הפענוח  כן,  אם 

בדרום– העכשווית  האמנות  לסצנת  האמנית,  של  יצירתה  למכלול  הנוגעים  וסוגיות, 

מזרח אסיה, לשיח על אודות מין ומגדר וסוגיית המבט, לאוצרּות ולקשת מושגים כמו 

ניכוס וציטוט. מובן שלא כל תחומי הדעת והשיח שהוצגו כאן רלוונטיים לדיון בדימויים 

מדובר בהעתק עשוי פוליסטירן מוקצף צבוע זהב, תשעה מטרים גובהו, המבוסס על מודל ממוחשב שהוכן   30

)2005(, אלא שבמהלך  נוצר לביאנלה התשיעית לאמנות באיסטנבול  באוניברסיטת סטנפורד. במקור הוא 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_ :ההקמה הוא קרס. הפסל שוחזר ונוצקו שני העתקים שלו. ראו

הכירה  אם  לשאלה  כרגע  נדרשת  איני  לביבליוגרפיה.  הפניה  כולל   ,(inspired_by_Michelangelo)

טיטארובי את יצירתו של אוזקיה.

7. דוכן מזכרות, רומא, 2013
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של  המגוונים  המחקר  במושאי  מעמיק  שעיון  ספק  לי  אין  אבל  הם,  באשר  חזותיים 

התרבות החזותית, בין שהם משתייכים לשדה “האמנויות היפות” בין לשדה “התרבות 

הפופולרית”, מחייב מיפוי מדוקדק שלהם והתאמת כל מקרה לגופו. במילים אחרות, 

בהינתן שפרסומות ומוצרי צריכה, קליפים וקומיקס הם איברים שווי מעמד לאמנות 

ה"גבוהה" בגוף המתקרא “תרבות חזותית”, אין סיבה שלא לנתח ולפרש את כולם על 

פי אותן אמות המידה, הקוראות לבחינה מעמיקה של מכלול התחומים שכרוכים בהם 

ויכולים להטיל עליהם אור. 

בשם השאיפה לחשוף את המגוון העצום של דימויים שמתכנסים תחת הכותרת 

“תרבות חזותית” ולבחון את שלל ההיבטים, הסוגיות ותחומי הדעת והשיח, שהצופה/

חוקר המבקש לפענחם נדרש להם, ברצוני להציג בקצרה גם ארבע פרסומות ומוצר 

של  השימוש  על  ובראשונה,  בראש  עומד,  לכולם  המשותף  שהמכנה  אחד,  צריכה 

המרתקים  המפגשים  על  להעיד  כמותם  שאין  דומה,  למיכלאנג'לו.  בדויד  יוצריהם 

והמאתגרים בין אמנות לעיצוב להיבטיהם השונים.

מובן שהשאלות שיציב לעצמו חוקר פרסומות שונות בבסיסן מן השאלות שיציב 

ללימוד  לפנות  עליו  ובראשונה,  בראש  אמנות.  יצירות  לפענח  שמבקש  מי  לעצמו 

ושיווק.  מיתוג  של  בסוגיות  ובעיקר  הצריכה,  לתרבות  הנוגעים  שונים  מרכיבים  של 

הם  שככלל  נמצא  הגבוהה,  באמנות  פרסומאים  של  השימוש  אודות  על  במחקרים 

מעדיפים את האמנות ה"קלאסית”, בעיקר אמנות הרנסנס, על פני כל סגנון אמנותי 

אחר.31 מסתבר, שלעתים אין כמו ה–old masters לסייע במכירה של מוצר חדש. כבר 

  Amir Hetsroni, “The Presentation and Reconstruction of Art in Advertising: A Content  31

 Analysis, A Survey of Creatives and a General Public Survey”, Visual Arts Research, vol.

31, no. 2 (61), 2005, pp. 38–56

 8. סירחן אוזקיה, דויד )השראה ממיכלאנג'לו(, 2005, פוליסטרן מוקצף צבוע זהב, גובה: 9 מטרים 

)העותק שבתצלום אינו קיים יותר(
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בראשית שנות השבעים של המאה העשרים התייחס ג'ון ברג'ר לפרסומות המבוססות 

על יצירות אמנות “קלאסיות”. לדעתו, פעולת ה"ציטוט” משרתת שתי מטרות: 

]1.[ אמנות היא סימן של שפע ועושר; היא שייכת לחיים הטובים ]...[ ]2.[ אמנות 

מציעה גם סמכות תרבותית, צורה של כבוד, אפילו של חכמה, שהיא נעלה מכל 

אינטרס חומרי וולגרי. ]...[ וכך, יצירת האמנות המצוטטת ]...[ אומרת שני דברים 

מציינת  היא  ורוחניות:  עושר  מסמנת  היא  אחת:  ובעונה  בעת  כמעט  סותרים 

שהרכישה שמוצעת היא גם ]בבחינת[ מותרות וגם בעלת ערך תרבותי.32 

ואולם מלבד העניין הכללי באמנות הגבוהה, פרסומאים מתוחכמים משכילים להידרש 

למערכות סימנים ייחודיות השתולות ביצירות אמנות ולהסיטן לצרכיה הייחודיים של 

הפרסומת. לדוגמה, ברג'ר מצביע על דימויים של אימהות שלוות ונאצלות השאובים 

או  ונוס  של  מייצוגים  השאובים  מפתות  נשים  של  ודימויים  המדונה  של  מייצוגים 

כותב:  הופמן  בארי  באמנות,  הפרסום  עולם  של  לשימוש  המוקדש  בספר  נימפות.33 

“For starters, there is always the David”.34 כך, “דויד” בהא הידיעה — והוא 

ממשיך: “אם יש לך מוצר סקסי, הוא האיש שלך”.

נוסף על העובדה שחקר פרסומות באשר הן דורש תמיד התעמקות בסוגיות של 

תרבות צריכה, מיתוג ושיווק, הפרסומות שיוצגו להלן מחייבות גם דיון בעירום הגברי 

וב"מבט” בהקשריו המיניים–מגדריים )ההיבט השלישי לעיל בניתוח יצירת האמנות(. 

אבקש להתמקד בהיבט זה, על מנת להבהיר שהזיקה העמוקה המתקיימת לעתים בין 

מוגבלת  אינה  משל(  אלא  אינן  )הפרסומות  הפופולרית  לתרבות  ה"גבוהה”  האמנות 

להיבט הטכני–תוכני )שימוש ביצירת מופת(, אלא שולחת שלוחות גם לתחומי הדעת 

והשיח שלהם נדרש מי שחוקר אותן באשר הן. 

 ML לחברת  פרסומת  סרטון   McCann Erikson חברת  הפיקה   2010 בשנת 

Woman, רשת אפנה לבגדי נשים במידות גדולות.35 המסר של הפרסומת, ששודרה 
בערוצים המסחריים של הטלוויזיה הישראלית, היה “Hard to resist you”. הסרטון 

בן 52 השניות מציג אישה יפהפייה, דשנה וחושנית להפליא )נועה תשבי(, המבקרת 

דויד למיכלאנג'לו, לאחר שברור שהיא סימנה אותו בתור  במוזיאון שמוצג בו פסל 

Berger, Ways of Seeing, pp. 135–142  32

שם, עמ' 138.  33

 Barry Hoffman, The Fine Art of Advertising, New York: Stewart, Tabori & Chang, 2002,  34

p. 44

 http://www.youtube.com/watch?v=A--LnNrDcZM  35
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יעד. היא בוחנת אותו במבט יודע–כול וממהרת להסתובב על עקבותיה ולצאת כלעומת 

שבאה. או–אז מתרחש מה שמתרחש לעתים קרובות כאשר גבר מביט באישה דוגמת 

תשבי. “כל גופו רועד במכנסיים”, מדווחת חברתו של בני בשירם של אהוד מנור וקן 

אין  דויד,  אבל   — אלביס(  כמו  רוקד  שהוא  לכך  כמובן,  )ומכוונת,  רע”  “ילד  גלובוס 

באזור  שחל  השינוי  למראה  המומים  נותרים  הצופות,  ובעיקר  הצופים,  מכנסיים.  לו 

מסוים בגופו של דויד. הנזירה, שסביר להניח שמעולם לא חזתה בפלא כגון זה, סופקת 

כפותיה וממהרת להצטלב, שתי נערות צעירות מחייכות בהנאה/מבוכה והאם ממהרת 

לכסות את עיניה של בתה בעוד היא עצמה פוערת בתדהמה את פיה ואת עיניה. בשלב 

הבא נראית תשבי, היורדת במדרגות המוזיאון, כשהיא מוציאה מתיקה את תמונתו של 

היעד/הקרבן הבא: מגדל פיזה, שגם אותו היא מבקשת לזקוף. אין לטעות באושרה.

אף שקשה להתעלם מן הסקסיזם הבוטה, ואולי דווקא בעטיו, מעניין לדון בפרסומת 

יוצא של מורכבותם של  זו בהקשר ל"מבט” ולתפנית הכפולה שהתחוללה בו, פועל 

יחסי הכוחות המיניים–מגדריים כפי שהם פועלים כיום. לא זו בלבד שהאישה )הלבושה( 

היא הצופה והגבר )העירום( הוא הנצפה )תפנית ראשונה(, אלא שגם הנצפה הופך — 

אולי בעל כורחו — לצופה )תפנית שנייה(. כך, מצד אחד, האישה נותרת האובייקט 

המיני הנתון למבטו של הגבר. אבל מצד אחר, היא מבקשת לעצמה את המבט הזה 

ומבחינות מסוימות אף כופה אותו על הגבר, שתגובתו הבלתי רצונית מעמידה אותו 

ואפשרות  ראש  נטולת  ישות   — עצמה  לאישה  ייעדה  לדורותיה  שהתרבות  במקום 

בחירה. כלומר, היא הופכת את תפקידה המסורתי בתור סובייקט מיני פסיבי למקור 

הבגד שלה אפקטיבי  לנשים,  גברים  בין   — לעד   — הכוח המתקיימים  כוח. במשחקי 

לא פחות מן העירום שלו. ואולם דומה שההתרסה מכוונת לא רק כלפי הגברים, אלא 

9. סרטון פרסומת ל–ML Woman )שנייה 33(, 2005
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גם כלפי הנשים עצמן, שאולי יותר משהן חוששות מן המיניות של עצמן, הן חוששות 

מן המיניות הגברית. וכך, תמיד–כמו–תמיד, נאסר המבט על הילדה הרכה, שכן כוחו 

משחית, ומי שאוסרת אותו עליה היא לא אחרת מאמה, מתוות דרכה. אין ספק שניתוח 

מעמיק של פרסומת מאתגרת זו דורש בחינה של סוגיות מעולם הפסיכואנליזה )ובעיקר 

 )voyeurism( למציצנות  לפורנוגרפיה,  ופנטזיות,  לתשוקות  הנוגעות  הלא–מודע(, 

היופי”  ב"מיתוס  הכרוכים  שונים  היבטים  ושל  מזה,   )scopophilia( ולסקופופיליה 

הנשי בעידן הפמיניסטי ואולי הפוסט–פמיניסטי מזה.36 

בגוף   — ללגיטימי  המבט שהיה  כן,   — המבט  סוגיית  את  הבאה מעמידה  הכרזה 

 Roseland–ב מתקיים  לשנה  אחת  הממסדי.  ההקשר  נוסף:  בהקשר  העירום  הגברי 

אנשי  שבו  משתתפים  עתיר  אירוע   ,Broadway Bares–ה יורק  בניו   Ballroom
Broadway Cares/ במה רוקדים, מאלתרים ומתערטלים לצורך גיוס כספים עבור 

Equity Fights AIDS.37 בכרזות שפרסמו את המופע ה–21 )שנערך ב–19 ביוני 2011( 
הוצג, בין היתר, רקדן ניו יורקי בנוי לתלפיות )Brandon Rubendall(, שפשט את 

בגדיו ו"לבש” את גופו העירום של דויד ההוא, כשהוא עומד לבחינת קהל הרוכשים 

הפוטנציאליים במכירה פומבית. הצילום תופס כביכול את הרגע המכריע, שבו מניף 

מאן דהו )ה–bidder( את ידו כשהוא נושא שלט שכתוב בו "master piece”. השלט 

לעניין המבט, ראו הערה 20. לעניין מיתוס היופי, ראו: נעמי קליין, מיתוס היופי — על השימוש בייצוגים   36

של יופי נגד נשים )תרגמו: דרור פימנטל, חנה נוה(, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004.

 http://www.broadwaybares.com/history21.html;http://broadwayworld.com/article/  37

Photo-Flash-BROADWAY-BARES-XXI-Artwork-Revealed-20110316
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מסתיר כמו באקראי את מבושיו של “דויד”, וכך הקהל הנוטל חלק בהתרחשות וצופה 

במוצג המיועד למכירה רואה את מה שאנו, הצופים בכרזה, איננו יכולים לראות. 

מן  אותנו  תשחרר  למופע  כרטיס  רכישת  שרק  הוא  הלא–סמוי  שהמסר  מובן, 

החיץ הזה ותאפשר לנו לראות את מה שמוסתר מאתנו. המבט המותר/אסור הוא שם 

המשחק. נקודה זו מעניינת במיוחד, משום שלאורך ההיסטוריה היו אלו דווקא בעליהן 

מבטם  להזין  כנשים(  )גברים  לצופים  אפשרו  שלא  מוזיאונים(  )בעיקר  היצירות  של 

בגוף העירום. דאגתם הייתה נתונה, כמובן, לרגשותיהם של הצופים וליכולת המוגבלת 

שלהם להכיל “מראות קשים”. בהקשר זה, ראוי אולי להזכיר את עלה התאנה העשוי 

גבס שנוסף להעתק פסלו של דויד למיכלאנג'לו במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, 

הכרזה  לעומתו,   38.)1901-1837( ויקטוריה  המלכה  של  המזועזעת  תגובתה  בעקבות 

הנדונה כאן מכריזה שההסתרה הלא–מכוונת כביכול שמסתיר הבעלים )מניף הכרזה 

המבקשת  מניפולציה  אלא  אינה  “דויד”  של  מבושיו  את  הפוטנציאלי(  הרוכש  הוא 

להבהיר שבתוך המוסד עצמו הכול פתוח ומותר. עניין נוסף העולה מן הדימוי מחייב 

ונשים  פועלים  “גברים  אודות  ברג'ר על  ג'ון  )dictum( המכונן של  לדיקטום  שיבה 

נראות”. שוב התהפכו סדרי בראשית, ושוב המהלך אינו פשוט כפי שאולי נדמה. נכון, 

האישה הנצפית פינתה את מקומה לגבר נצפה, אך הוא בתורו לא ויתר על היכולת 

והזכות שלו לפעולה. הגבר בעידן הנוכחי אינו נרתע מהעמדת גופו העירום לבחינה. 

זו בלבד שהוא מודע לחלוטין לתפקידו כסובייקט לצפייה וכמקור לעונג ארוטי,  לא 

הקהל  לשיפוט  העומד  צריכה  מוצר  בתור  חד–משמעית  אותו  מציגה  שהכרזה  אלא 

דיון  סוגיית המבט מצריכה  וכך,  ומבחינתנו.  וזה לגמרי בסדר מבחינתו.  ולהנאתו — 

מורכב במהותה של חירות — חירותם של הצופים/צופות )לבחור את המבט הנכון להם 

מבלי להיות כבולים בכבלי הצנזורה שהממסד משית עליהם( וחירותם של הנצפים/

נצפות )לבחור להגן על פרטיותם–כבודם או להיחשף(. בהכרח, עולה כאן גם סוגיית 

חירותה של היצירה לשמור על הממד האותנטי שלה ככל האפשר. עלה התאנה חוטא 

ליצירת המופת של מיכלאנג'לו לא פחות משהוא חוטא לצופה.

האזור האסור לצפייה בגופו של הגבר הוסתר כאן כמו בהיסח הדעת )מהלך שיזכה 

ל"תיקון” בחסות הממסד(, אך ישנן פרסומות שלב העניין בהן הוא הכיסוי המכוון של 

אותו פלג הגוף. לדוגמה, חברת לווי’ס בחרה למכור את מכנסי הג'ינס ה"קלאסיים” שלה 

באמצעות “דויד” העוטה את דגם 501 הישן והטוב לגופו החטוב, וחברת קלווין קליין 

)Calvin Klein( בחרה באסטרטגיה זהה למכירת תחתוני מיקרופייבר נטולי תפרים. 

 http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/davids-fig-leaf;/http://collections.vam.  38

ac.uk/item/O85428/fig-leaf-for-david-cast-d-brucciani-co/
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כמו  להיראות  רוצה  שאינו  הגבר  נולד  שלא  היא  היסוד  הנחת  המקרים,  בשני 

דויד האולטימטיבי, ואם האל הטוב לא חנן אותו בנתונים טבעיים מעולים כשלו, אזי 

מכנסי הג'ינס/ תחתוני המיקרופייבר הם שיעשו עבורו את העבודה. הנחה נוספת היא 

שהצופה — כן, גם האיש מ"הרחוב” — ישכיל )!( לקשר בין יצירת אמנות “קלאסית” 

לבין מוצר צריכה “קלאסי”: פורץ דרך, ראשון במעלה מבחינת איכותו, שאינו נתון 

לגחמות האפנה אך מכתיב אותה. המכנסיים/התחתונים היו למושא תשוקה ומעוררי 

למושא  בעליהם  את  להפוך  דויד, משום שבכוחם  של  המין  לאיבר  ערך  שווי  ריגוש 

תשוקה שווה ערך לדויד עצמו. 

צופה שינתח את הכרזה אגב מודעות לשיח ה"מבט” הנשי/גברי, מן הסתם, ייתן 

את דעתו לא רק לעובדה שהגבר הפך מצופה לנצפה, אלא שמתקיים כאן מתח קומי, 

האמנות  תולדות  של  והכול–יכול  הסמכותי  הפעיל,  שהגבר  העובדה  של  יוצא  פועל 

והתרבות מוצג עתה כשהוא עוטה תחתונים. אין ספק שלצד היות הגבר מושא תשוקה, 
יש בתחתונים גם משום הגחכה שלו.39

בהקשר זה של הסתרת העירום השחוק כל כך, אני מבקשת להפנות את תשומת 

 ,)Trio( טריו  לייחצן חודש של סרטים בלתי מצונזרים בערוץ  הלב לכרזה שביקשה 

ערוץ נישה אמריקני בכבלים ובלוויין.40 הכרזה כמו–אומרת: אנחנו נוריד לדויד את 

לו במהלך השנים, על מנת להציג אותו שוב במלוא תפארתו, ממש כפי  מה שנוסף 

 Sturken & Cartwright, אצל:   Jockey של  לתחתונים  לפרסומת  הניתוח  את  לדוגמה  ראו  זה,  בהקשר   39

Practices of Looking, pp. 88–89

 Hoffman, Fine Art of Advertising, p. 44  40

11. כרזת פרסומת לתחתוני מיקרופייבר נטולי תפרים של קלווין קליין
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שהיה במקור.41 במילים אחרות, ביוני 2002 נטלה לעצמה הרשת את החירות להחזיר 

לצופים )המעוניינים בכך( את החירות להביט, חירות שמלכתחילה הוענקה להם בידי 

המאה  בן  הקולנוע  בימאי  לבין  הרנסנס  איש  האמן  בין  הבדל  אין  )לענייננו,  היוצר 

העשרים(, ושנלקחה מהם בידי עדת צדקנים למיניהם. במהלך אותו החודש הוקרנו, 

בין היתר, לוליטה, הפיתוי האחרון של ישו והטנגו האחרון בפריז — כולם בגרסה 

כאן  מסתכם  אינו  דויד  של  שתפקידו  ספק,  אין  יותר(.42  או  )פחות  הלא–מצונזרת 

בהפניית מבט ללגיטימיות של המבט, אלא גם בהיותו — בראש ובראשונה — איקון 

באופן  כמעט  מיד,  משליך  בו  השימוש  לפיכך  קלאסיקה.  של  וסימבול  מצוינות  של 

אוטומטי, הן על סרטי הקולנוע שהרשת התעתדה להקרין הן על הרשת עצמה בתור 

מתוות דרך תרבותית.

בעולם שבו כל גבר חולם להיראות כמו דויד, ורבות מן הנשים וכן לא מעט גברים 

חולמים להזין מבטם בגופו של דויד, אך אלו כאלו אינם מצליחים להגשים את החלום 

)להיראות או לראות(, נמצאה חלופה: סינר מטבח שמוטבע עליו חלק הגוף הנחשק 

במילה  הדיון  את  לפתור  אפשר  היה  איטליה.  ברחבי  מזכרות  בדוכני  לרכישה  ניתן 

אחת: וולגריות. אבל הידרשות להיבטים שונים של השיח הפוסט–מודרני, ככל שהדבר 

נוגע לפסטיש, להומור, לשימוש רפלקסיבי בקיטש, למשחקי תפקידים על בסיס מין 

בהקשר זה, מעניין לציין שעלה התאנה שהוצמד להעתק של דויד במוזיאון ויקטוריה ואלברט )ראו הערה 38(   41

הוסר ב–1953. כיום הוא מוצג על גבי חלקו האחורי של הכן שהפסל ניצב עליו, עדות למחויבותו של המוזיאון 

ליצירת המקור, מחד גיסא, ולהיסטוריה של התצוגה, מאידך גיסא.

http://articles.nydailynews.com/2002-06-11/entertainment/18189616_1_uncensored-  42

trio-dot )נדלה ב–21.11.12(. הרשת אינה פעילה יותר, וכיום )מרס 2013( המידע אינו מופיע באתר הנ"ל.

12. כרזת פרסומת לחודש של סרטים בלתי מצונזרים בערוץ טריו, 2002
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ומגדר ולחמקמקותה של המציאות )במעין פרפרזה על זו אינה מקטרת,43 אנו ניצבים 

כאן מול “זה אינו עירום”(, תעניק לגיטימציה להכללתו של הסינר בדיון על תרבות 

חזותית עכשווית. 

האם כל הפריטים שנדונו כאן ראויים להיכלל בסל אחד? לפי מגדיריה של התרבות 

החזותית בתור שדה מחקר ומרבית העוסקים בה בפועל, נראה שבהחלט כן. יתרה מזו, 

המגוון העצום של מושאי הדיון הוא, כאמור, נשמת אפה של התרבות החזותית. ככל 

שהדבר נוגע לתחום שנדרשתי אליו במאמר זה, נדמה לי שמדובר בתרבות חזותית 

במיטבה — שה"נמוך” בה אינו נרתע משימוש תבוני ב"גבוה", ואילו “הגבוה", בתורו, 

אינו נרתע מכך שגם ה"נמוך” נדרש לאותם חומרי הגלם עצמם. מובן שאין משמעות 

הדבר שבהכרח התפוגגה ההבחנה ביו אמנות גבוהה לתרבות המונים. לטעמי, צדק 

מיטשל, מן האבות המייסדים של חקר התרבות החזותית, כשטען כי:

העובדה שחוקרים מסוימים רוצים לפתוח את התחום של הדימויים על מנת לבחון 

הן דימויים אמנותיים הן דימויים לא–אמנותיים, אינה מבטלת באופן אוטומטי את 

ההבדלים בין התחומים האלה. ]...[ הפתיחה של שדה לימוד כללי אינה מבטלת ]את 

ה[שוני ]בין אמנות ללא–אמנות[, אלא הופכת אותו לזמין לחקירה, תחת לטפל בו 

כבמחסום שיש להשגיח עליו ולעולם לא לחצותו.44 

רנה מאגריט, בגידת הדימויים )La trahison des images, 1928-1929(, שמן על בד, 93.98×63.5 ס"מ,   43

מוזיאון האמנות של מחוז לוס אנג'לס. 

 W.J.T. Mitchell, “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture”, Journal of Visual  44

 Culture, 1(2), 2002, p. 173

13. סינר שמוטבע עליו הטורסו של דויד למיכלאנג'לו
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במחצית הראשונה של המאה העשרים אימצו הסוריאליסטים את המשפט “הוא היה 

יפה כמפגש מקרי של מטרייה ומכונת תפירה על שולחן הניתוחים” בתור המוטו שלהם. 

 Isidore( דוקאס  לוסיין  איזידור  הצרפתי  המשורר  בידי  ב–1868  שנכתב  זה,  משפט 

דברים שחיבורם  בין  הדמיוני שהציע  הצירוף  בשל  להם,  קסם   ,)Lucien Ducasse
אינו אפשרי בחיי היום–יום, אלא רק בתת–מודע ובחלום.45 היות שככל שהדבר נוגע 

למושאי המחקר של התרבות החזותית, הוסכם זה מכבר שיאה להן, למטרייה ולמכונת 

התפירה )ולענייננו: יצירות אמנות, פרסומות ומוצרי צריכה( להסתופף יחדיו, השאלה 

המתבקשת כעת היא: כיצד מקבצים אותם על שולחן הניתוחים המחקרי ובאילו כלי 

עבודה משתמשים? 

ומכונת תפירה על שולחן  יה  ב. שיטות המחקר: איך מפגישים מטרי

הניתוחים?

למעשה, הלבטים הנקרים בדרכו של היסטוריון האמנות ה"סולידי” הם כפולים: 

האם הדיסציפלינה האורתודוקסית של תולדות האמנות רלוונטית לניתוחם של דימויים    .1

להתהדר,  מבקשים  אינם  המקרים  מן  וברבים  מתהדרים,  שאינם  עכשוויים  חזותיים 

בתואר “אמנות”? 

מחקר  ולגישות  התבוננות  לדרכי  כיום  האמנות  היסטוריון  של  החשיפה  האם  מנגד,    .2

לשרת  חייבת,  ואולי  יכולה,   — בעליל  לו  וזרות  חתרניות  חדשות,  מקצתן   — אחרות 

אותו כאשר הוא קורא את יצירות האמנות של העבר )מה שמכונה “האמנויות היפות 

המסורתיות”(? 

השפעות  תהיינה  הדיסציפלינרית–מתודולוגית  הבחירה  שלעצם  ברור  מקרה,  בכל 

הנמצאים  הדימויים  של  פענוחם  דרך  ועל  מראש  מניח  שהחוקר  ההנחות  על  שונות 

על שולחן הניתוחים. מצב שבו לא רק מושאי המחקר הם אין–סופיים, אלא גם דרכי 

המחקר מגוונות עד אין קץ, חזקה עליו שייצור שיח אינטר–דיסציפלינרי פורה.

תרבות חזותית: מבוא  ג'ון. א. וולקר ושרה צ'פלין פותחים את המבוא לספרם 

סדר  לפי  הערוכות  מילים  כרשימת  והאחרת  כטקסט  מנוסחת  האחת  קביעות,  בשתי 

]השדה[  לבין  אקדמית  “דיסציפלינה  בין  להבחין  מבקשים  הם  בטקסט  הא"ב.46 

http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/maldoror.aspx?mid=1  45 

אני מבקשת להודות לד"ר גל ונטורה על שהפנתה את תשומת לבי לשיר.

 John. A. Walker & Sara Chaplin, Visual Culture: An Introduction, Manchester: Manchester  46

University Press, 1977, pp. 1–6
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 history of–ל )דיסציפלינה(   art history בין  ההבדל  זה  לדידם,  לומדת”.  שהיא 

להיות  יכול  חזותית”  “תרבות  שהביטוי  וכותבים  מוסיפים  הם  המחקר(.  )מושא   art
מקור לבלבול, מפני שהוא משמש הן לדיסציפלינה הן לאובייקט הלימוד. מסיבה זו 

 visual culture כאל   visual culture החוקרת  הדיסציפלינה  אל  להתייחס  בחרו 

את  מציינים  החוקרים  שני  הפרק,  בהמשך  המופיעה  המילים  ברשימת   .studies
 visual–שמותיהן של שלושים וארבע )!( דיסציפלינות שונות, שהדיסציפלינה של ה

culture studies מושתתת עליהן. היות שהרשימה ערוכה, כאמור, על פי סדר הא"ב, 
 art( אמנות  ביקורת  בין   )art history( האמנות  תולדות  של  הדיסציפלינה  מופיעה 

criticism( לבין לימודים שחורים )black studies(, אחרי אסתטיקה, אנתרופולוגיה, 
ארכאולוגיה ותולדות האדריכלות, ולפני תיאוריות ביקורתיות, לימודי תרבות, תולדות 

פילוסופיה,  פוליטית,  כלכלה  פנומנולוגיה,  מרקסיזם,  בלשנות,  פמיניזם,  העיצוב, 

פניו,  על  וסוציולוגיה.  קוויריים  לימודים  פסיכואנליזה,  פוסט–קולוניאליים,  לימודים 

כל הדיסציפלינות האלה )ורבות נוספות( ְשוות מעמד. למרות זאת, נדמה לי )לעתים 

קרובות מדי( שכיום, נחיצותן של “תולדות האמנות” בתור דיסציפלינה שבכוחה לספק 

תרומה מתודולוגית חיונית ומשמעותית לחקר התרבות החזותית אינה מובנת מאליה. 

בשם האב: פנופסקי לנצח?

לא אחת אני זוכה להרמת גבה, המגובה באנחת זלזול, כאשר אני מתעקשת להמשיך 

 ,)1968-1892( פנופסקי  ארווין  האמנות  היסטוריון  של  הסדורה  משנתו  את  ולהטיף 

כפי שהועלתה על הכתב בפרק המבוא לספר על אמנות הרנסנס, שפורסם לראשונה 

ב–47.1939 בדרך כלל, הטענה מסתכמת במשפט המנצח: “פנופסקי כתב את הטקסט הזה 

שאת מדברת עליו לפני חמישים/שישים/שבעים וארבע שנים ]נכון לרגע כתיבת שורות 

אלו[”. אין בכוונתי להתפלמס על הנהייה אחר טקסטים חדשים, פורצי דרך ככל שיהיו, 

רק כדי ליצור תחושה של מעודכנות. תחת זאת, אני מבקשת להזכיר על מה בעצם עמד 

פנופסקי בטקסט שלו, שהנחיל לדורות של היסטוריוני אמנות מתודת עבודה מחייבת. 

 Erwin Panofsky, “Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of  47

 Renaissance Art”, Meaning in the Visual Arts, Chicago: Chicago University Press, 1982

 Erwin Panofsky, “Introductory”, Studies in Iconology: :(1955). לפרסום המקורי, ראו, pp. 26–54

 Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, New York: Oxford University Press,

“איקונוגרפיה  פאנופסקי,  ארווין  ראו:  לעברית,  התרגום  מן  לקוחים  להלן  הציטוטים   .1939, pp. 3–31

ואיקונולוגיה: מבוא לחקר אמנות הרנסנס” )תרגם מאנגלית ומאיטלקית: אביעד שטיר(, המדרשה — כתב 

העת של בית הספר לאמנות, המכללה האקדמית בית ברל, גיליון 12, 2009, עמ' 97-69. 
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אורגני  מהלך  על  מושתת  האמנות  יצירת  של  הפענוח  פנופסקי,  של  לשיטתו 

המורכב משלושה רבדים, הנסמכים זה על זה:

השלב   —  )pre-iconographical description( )הקדם–איקונוגרפי(  התיאור  שלב    .1

את  כלומר  והבעות,  ומאורעות(  )אובייקטים  עובדות  )אוטומטית(  מזהה  הצופה  שבו 

המשמעות הראשונית או הטבעית.

הצופה  שבו  השלב   —  )iconographical analysis( )האיקונוגרפי(  הניתוח  שלב    .2

מפענח דימויים, סיפורים ואלגוריות, כלומר את המשמעות השניונית או המוסכמתית.

שבו  השלב   —  )iconological interpretation( )האיקונולוגית(  הפרשנות  שלב   .3

הצופה חושף את היצירה “כסימפטום של משהו אחר, שמתבטא במגוון של אינספור 

סימפטומים אחרים”, כלומר את המשמעות הסגולית או התוכן. 

ל"היכרות  או  מעשי”  ל"ניסיון  נדרש  החוקר  התיאור(  )שלב  הראשון  בשלב  כך, 

כל  של  פניות  ונטולת  תמה  בראייה  מאליה,  מובנת  שאינה  )ולמיומנות,  יום–יומית” 

נקרא  הוא  הניתוח(  )שלב  השני  בשלב  הדימוי(.  את  המרכיבים  החזותיים  הפריטים 

האמנות(.  תולדות  לאורך  הצגתם  אופן  את  גם  )ולעתים  ספרותיים”  “מקורות  לדעת 

בשלב השלישי )שלב הפרשנות( החוקר נזקק לשימוש ב"אינטואיציה סינטטית” כדי 

להתחקות אחר הקשרים שונים ולתאם ביניהם. אלו הן הנסיבות הלאומיות, הפוליטיות, 

הדתיות והחברתיות שהיצירה נוצרה בהן, סביבת העולם התרבותית–אמנותית שהיוצר 

פעל בה, ולעתים גם פנים שונים הנוגעים בו עצמו או בפטרונו.

קורא  שהוא  למה  השאיפה  הוא  פנופסקי  של  במשנתו  המהותי  העניין  להבנתי, 

הפענוח  של  הרמות  שלוש  בכל  מלכודות  מזהה  הוא   48.)correctness( “נכונות” 

ומציע דרכים להימנע מהן באמצעות סדרה של “עקרונות מתקנים”. מטבע הדברים, 

הפרשנות האיקונולוגית טומנת בחובה את הסכנות הגדולות מכול. פנופסקי מטעים כי 

בשלב הזה “נחוצה לנו יכולת מנטלית שניתן להשוותה לזו של הדיאגנוסטיקן”. היות 

שהחוקר מחויב עתה למיפוי של מגוון ההקשרים הרלוונטיים למקום, לזמן ולנסיבות 

קהל  ושל  היוצר  של  עולמם  לחשיפת  )כלומר,  אליהן  ונועדה  בהן  נוצרה  שהיצירה 

המטרה כאחת(, קשה — שלא לומר, אי אפשר — לערוב להבניית תמונה מלאה, מחד 

החוקר  שלעתים  בלבד  זו  לא  אחרות,  במילים  גיסא.  מאידך  מסולפת,  ובלתי  גיסא, 

וכו'(,  תרבותית  כרונולוגית,  גאוגרפית,  )מבחינה  לו  זר  עולם  אחרי  להתחקות  אמור 

אלא שהוא אינו יכול להימנע מהכנסת עולמו שלו אל הפרשנות. פנופסקי עצמו נתן 

שם, עמ' 75.  48
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על כך את הדעת כשכתב ש"כל גישה אינטואיטיבית מותנית תמיד בפסיכולוגיה של 

הפרשן ובהשקפת העולם ]...[ שלו". אבל, באותו המשפט הוא ממהר להתרות בחוקר 

שעליו “ליישם את אותם תיקונים ובקרות שהתגלו כהכרחיים כבר כשהיה מדובר רק 

בניתוח איקונוגרפי ובתיאור קדם–איקונוגרפי”. ולבסוף, “כמה גדולה תהיה הסכנה", 

הוא כותב, “אם נסמוך על האינטואיציה שלנו ותו לא”! 49 לשם כך: 

של  הסגולית  כמשמעותה  לו  שנראה  מה  את  לבדוק  צריך  האמנות  היסטוריון 

היצירה, או קבוצת היצירות, שהוא מקדיש לה את תשומת לבו, לאור מה שנראה 

לו כמשמעותן הסגולית של תעודות תרבותיות הקשורות מבחינה היסטורית לאותה 

יצירה או קבוצת יצירות — תעודות במספר רב ככל שיצליח למצוא. כלומר, מסמכים 

המעידים על הנטיות הפוליטיות, הפואטיות, הדתיות, הפילוסופיות והחברתיות של 
האדם, התקופה או המדינה שאותם חוקרים.50

ואולם בקריאה חוזרת ונשנית של הטקסט של פנופסקי, נדמה לי שיותר משהוא חשש 

מן הטעות או ממה שהוא כינה “אי–הבטחת הנכונות”, שמקורה ב"יישום חסר אבחנה” 

של ניסיוננו המעשי או של הידע שלנו, הוא ירא את השרלטנות:

יש להודות כי קיימת סכנה שהאיקונולוגיה תתנהג לא כאתנולוגיה )“מדע הגזעים 

הגזעים  )“תיאור  מאתנוגרפיה  להבדיל  אוקספורד(  דמילון  אליבא  האנושיים, 
האנושיים” לפי אותו מילון(, אלא כאסטרולוגיה להבדיל מאסטרוגרפיה.51

מובן שגם את הטקסט של פנופסקי, שדורש מן החוקר “לתגבר ולתקן את הזיהויים 

התעמקות  באמצעות  שלנו,  הסובייקטיביים  בכלים  ]ה[תלויים  שלנו,  והפרשנויות 

היה  לא  פנופסקי  כתיבתו.  של  ההיסטורי  בהקשר  לקרוא  יש  ההיסטורי”,52  בתהליך 

הזה,  הטעם  מן  צרופה.  מודרניסטית  משנה  היא  ומשנתו  אדוק,  מודרניסט  אלא 

מיושנת   1892 יליד  החוקר  שהציע  המחקר  שמתודולוגיית  הטענה  כיום  ועולה  שבה 

לא–אפנתי  בתור  האיקונוגרפי  המודל  תפיסת  אחרות,  במילים  ולא–רלוונטית. 

ההיסטוריונית  שכתבה  למאמר  מבט  נפנה  אם  די  זה,  בהקשר  בעליל.  אפנתית  היא 

שם. כל הציטוטים מעמ' 79.   49

שם, עמ' 80.  50

שם, עמ' 74.  51

שם, עמ' 80. ערכתי שינוי קל במשפט.  52
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גרטרוד הימלפרב )Gertrude Himmelfarb( ב–1992, ובו יצאה נגד ההיסטוריונים 

הפוסט–מודרניסטים, כשהיא שבה ומזכירה את העקרונות העומדים כנר לרגליהם של 

בין  המודרניסטים.53  האמנות(  היסטוריוני  גם  הסתם,  מן  זה,  )ובכלל  ההיסטוריונים 

של  הקביעּות  “את  הפוסט–מודרניסטי  השיח  ששולל  השלילה  נגד  יצאה  היא  היתר, 

איזשהו  של  סמכותו  את  הפרשן,  על  המחבר  סמכות  את  שהוא,  סוג  מכל  ‘טקסטים’ 

‘קאנון’ ]...[, את קיומה של ממשות ‘מהותית' מכל סוג שהוא ]...[, את קביעּות העבר 

]...[ ולפיכך גם כן את האמת האובייקטיבית על–אודות העבר ]...[”.54 כידוע, התאמץ 

לנסות  העבר,  אנשי  של  וחוויותיהם  נפשם  תוך  אל  “לחדור  המודרניסט  ההיסטוריון 

להבין אותם כדרך שהם הבינו את עצמם, להסתמך ככל האפשר על הרָאיות של בני 

הזמן, לערב מעט ככל האפשר את השקפותיו ואת הנחותיו, לשחזר כמיטב יכולתו את 

לכל  האינהרנטיות  התורפה  לנקודות  המודעות  דווקא  בעליל’”.55  שהיה  ‘כפי  העבר 

)דיסציפלינה(  משמעת  להנהיג  בצורך  המקצוע  אנשי  את  “שכנעו  היסטורית,  יצירה 

באמצעות בדיקות ובקרות שמטרתן לפצות על חסרונות אלה".56 בדיקות ובקרות אלו 

מושתתות על עבודה בארכיונים ובדיקת אמינותם של המקורות ועל הקפדה על שיטות 

“לנקוט  התבקש  המודרניסט  ההיסטוריון  בקצרה,  ומדויקות.  ברורות  וציטוט  תיעוד 

“הפוסטמודרניסטים”,  ההיפך”.57  לנהוג  הפיתויים  כל  למרות  ְמרּבית  אובייקטיביות 

קובעת הימלפרב בצער ובייאוש )המהולים בקורטוב של זעם ובוז( “שמים ללעג את כל 

זה"58 ורואים את התשוקה המודרניסטית לשקף )לפחות במידת–מה( את ממשות העבר 
ולמסור איזושהי אמת עליה, בתור “התועבה בהתגלמותה”.59

אין ספק שעצם חקירת היצירה העכשווית )בין שזו האמנות ה"גבוהה” בין התרבות 

הנדרש,  המרחק  העדר  של  יוצא  פועל  כלשהו,  קושי  בחובה  טומנת  ה"פופולרית”( 

)ואולי בלתי אפשרי(  כזה, קשה  לבין מושא המחקר שלו. במצב  בין החוקר  לטעמי, 

לצפות לקריאה שתהא גם מקיפה וגם חסרת פניות. אבל פרט לכך, איני רואה סיבה 

שלא להידרש לטבלת התיאור–ניתוח–פרשנות של פנופסקי גם בבואנו לבחון את אותם 

גרטרוד הימלפרב, "לספר כטוב בעיניך: היסטוריה פוסטמודרניסטית והבריחה מן העובדות” )תרגמו: מיכל   53

גולן, אדם טננבאום(, בתוך: א. וינריב )עורך(, פוסטמודרניזם והיסטוריה — מבחר מאמרים, תל אביב: 

האוניברסיטה הפתוחה, 2003, עמ' 54-41.

שם, עמ' 41.  54

שם, עמ' 42.  55

שם, עמ' 43.  56

שם.  57

שם.  58

שם, עמ' 44.  59
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טיטארובי,  של  האמנות  ביצירת  החל  המאמר,  של  הראשון  בפרק  שהוצגו  הדימויים 

כל  בעיניי  תועבה  אינה  ה"אמת”  לחשיפת  השאיפה  בסינר.  וכלה  בפרסומות  עבור 

עיקר.60 

בכל אחד מן המקרים שנדונו כאן, בראש ובראשונה, הצופה )וכאן איני מבחינה 

בין איש האקדמיה לבין האיש “מהרחוב”( מחויב לזיהוי מקור ההשראה המידי והחד–

משמעי, הלוא הוא פסל דויד למיכלאנג'לו. כלומר, הנחת היסוד היא, שאף לא אחד 

מן הצופים הוא בבחינת “טאבולה ראסה” )או “איש ערבות אוסטרלי”, אם להשתמש 

במונח שטבע פנופסקי בהקשר זה(.61 יתרה מזו, סביר להניח שכל אחד מן היוצרים 

של הדימויים האמורים האמין ביכולתו של הציבור הרחב, יהיו השכלתו ומיומנויות 

וערכים  הקשרים  שלל  הרנסנסית  המופת  מיצירת  לחלץ  יהיו,  אשר  שלו  המחקר 

)תרבות המערב, איכות, גבורה, פטריוטיות, יופי וכו'(.62 מן הסתם, הניחו היוצרים גם 

שהצופים ישכילו)!( להחיל את ההקשרים והערכים האמורים על כול אחד מהדימויים 

היחודיים שניכסו את דויד לעצמם. 

זיהוי מקור ההשראה, על מגוון משמעויותיו, דורש מהלך “ניתוחי” )השלב השני 

במודל של פנופסקי(, ואילו טוויית הקשרים בין הנסיבות השונות שהדימוי נוצר בהן 

על  שומה  כך,  לשם  פנופסקי(.  של  במודל  השלישי  )השלב  “פרשני”  מהלך  מחייבת 

המבקש להבין לאשורו את הדימוי החזותי העכשווי לחקור את שלל ההיבטים, הסוגיות 

ותחומי הדעת והשיח שיש להם נגיעה כלשהי אליו. לדעתי, בין שמדובר ביצירת אמנות 

בין בכרזת פרסומת — הרי זה היינו הך. אין ספק שנוסף על ידע נרחב של עובדות, 

ושוב,  ברצון;  די  אין  הצער,  למרבה  מחקר.  של  כלשהי  מיומנות  גם  דורש  זה  מהלך 

היטיבה הימלפרב לתאר את הסיטואציה בסיפא למאמרה:

לעניין זה נדרשתי כבר בטקסט קודם. ראו: נעמי מאירי–דן, “האם ‘הולדת הצופה’ מחייבת את ‘מות המחבר’”?   60

של  לסטנוגרמה   .48–44 עמ'   ,2011 ביוני   30–28  ,6 מס’  כנס  תרבות,  ולחקר  לדיון  ספיר  פורום  בתוך: 

http://forumtarbut.wp.sapir.ac.il/files/2012/11/%D7%A1%D7%A4%D7%9 :ההרצאה ראו

9%D7%A8-6-%D7%A9%D7%9C%D7%9D1.pdf

 Pierre( פאנופסקי, איקונוגרפיה ואיקונולוגיה, עמ' 70, 77. זה המקום להידרש לכתביו של פייר בורדייה  61

Bourdieu( ולעיסוק שלו ב"הון תרבותי/ סימבולי”, ב"טעם” וב"הביטּוס” בתור מי שמכוננים ומשמרים את 

הלגיטימיות והסמכות הכלכליות והתרבותיות של בעלי הכוח ומגדירים את מעמדו של אדם בחברה. ראו: 

פייר בורדייה, “השוק הלשוני” ו"המטמורפוזה של הטעם”, בתוך: שאלות בסוציולוגיה, תל אביב: רסלינג, 

ראו:  פנופסקי.  גדול של  היה מעריץ  להזכיר שבורדייה  אולי המקום  גם  זה   .164-155  ,133-121 2005, עמ', 

 http://www.brynmawr.edu/bmrcl/Winter2007/Premodern.htm

ראו לעיל עמ' 213.  62
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אובייקטיבית  היסטוריה  אל  לחזור  רצון  של  התחזקותו  את  לחזות  אפשר 

]מודרניסטית[, לכידה יותר ופחות מפולגת על–פי אינטרסים פרטיים. יותר קשה 

יהיה להחזיר לקדמותה את המתודולוגיה שהיתה הליבה של היסטוריה זו. קם דור 

של היסטוריונים )אפילו דורות אחדים, כפי שאלה נמנים באקדמיה(, שאין לו כל 

הכשרה במתודולוגיה זו. אפשר שהוא חסר אפילו את המשמעת המוסרית הנחוצה 

לשם כך”.63 

בשמה של המשמעת המוסרית הזאת — נשמת אפו של המחקר המודרניסטי )המסורתי 

והאורתודוקסי( — מי שלומד את התרבות החזותית העכשווית )ובכלל זה גם פרסומות 

ומוצרי צריכה( חייב לפנות לתחומים המצויים ברומו של השיח העכשווי וללמוד את 

הסוגיות הנגזרות מהם. עם סוגיות אלו אפשר למנות עניינים שנוגעים לגלובליזציה, 

לוקליזציה וגלוקליזציה, לקולוניאליזם ופוסט–קולוניאליזם, למיניות, מגדר, פמיניזם 

ולשיווק   )new media( חדשות”  ל"מדיות  המונים,  לתקשורת  למבט,  ואחרּות, 

ופרסום. לצורך העניין, מדובר במהלך מחקרי שאינו שונה במהותו מן המהלך שנוקט 

היסטוריון האמנות בעת שהוא מיישם על מושא המחקר שלו את השלב האיקונולוגי. 

אפשר בהחלט שבמסגרת חיפוש המידע יידרש החוקר לטקסטים שנכתבו בידי עמיתים 

מדיסציפלינות שונות בעליל מן הדיסציפלינות שהוא עצמו אמון עליהן, יהיו אלו תורת 

תקשורת.  לימודי  או  פסיכולוגיה  אנתרופולוגיה,  סוציולוגיה,  פילוסופיה,  הספרות, 

אבל מה שחשוב לענייננו הוא שעצם ההידרשות למחקר מעמיק של סביבת העולם 

התרבותית–אמנותית שהדימוי נוצר בה, נסיבות היווצרותו וקהלי היעד שלו, מקורה 

ככל  עמוק  לרדת  המודרניסט,  האמנות  היסטוריון  לעצמו  שתבע  התביעות  באותן 

האפשר לחקר “האמת האובייקטיבית”. בטקסט מכונן נוסף, שנכתב ב–1940 והוקדש 

לתולדות האמנות כדיסציפלינה הומניסטית, עמד פנופסקי על הצורך ללמוד “שפות 

קלאסיות, שיטות היסטוריות משעממות ומסמכים ישנים מעלי אבק”.64 לטעמי, היינו 

קוויריים  או טקסטים  מן המאה החמישית  הך אם החוקר מנתח טקסטים תאולוגיים 

מן המאה ה–21, ואם הוא לומד על אודות פולמוסים כנסייתיים מימי הביניים או על 

דיונים פמיניסטיים עכשוויים. אלו כאלו מחייבים אותו למתן כבוד לעובדות  אודות 

)ההיסטוריות( ולמגוון של כל ההקשרים והנסיבות שהדימוי נוצר בהם ונועד אליהם, 

וכן להבנת הצורך ביצירת סינתזה בין כל הנתונים שעלה בידו ללקט. אינני חוששת 

הימלפרב, לספר כטוב בעיניך, עמ' 53.  63

 Erwin Panofsky, “The History of Art as a Humanistic Discipline”, Meaning in the Visual  64

Arts, Chicago: Chicago University Press, 1982 (1955), pp. 1–26. הציטוט לקוח מעמ' 19.
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מכך ש"היסטוריונים צעירים לעולם לא ילמדו את מלאכתם כל עוד עמיתיהם הבכירים 

כמו   65.)Thomas Bender( בנדר  כפי שחשש תומאס  ב'פולחן העובדות’”,  עוסקים 

המתודולוגיות  הדיסציפלינות,  מריבוי  לא  ואף  השיח  נושאי  מריבוי  חוששת  איני  כן 

למרכיבים  בתורם  הופכים  כאלו  אלו  תבוני,  בשימוש  להם.  הנדרשות  והתיאוריות 

בשלב הסופי של הפענוח, בין שהחוקר משתמש במושג “איקונולגיה” בין שהוא חומק 

האיקונולוגית  הפרשנות  בשלב  לפנות  האמנות  לחוקר  קרא  עצמו  פנופסקי  ממנו. 

ולחבור אליהם  לעזרתם של חוקרים הבאים מן הדיסציפלינות השונות במדעי הרוח 

“במישור אחד משותף” לפענוח משמעויותיה הסגוליות של היצירה.66 אני מעזה להניח 

שהוא היה מסכים גם לשיתופם של חוקרים הבאים ממדעי החברה או ממדעי הטבע 

והמדעים המדויקים. נוסף על כך, אני מרשה לעצמי להחיל את משנתו גם על מושאי 

מחקר עכשוויים שאינם נמנים עם האמנות ה"גבוהה”. דרישתו מהיסטוריון האמנות 

“לבדוק את מה שנראה לו כמשמעותה הסגולית של היצירה ]...[, לאור מה שנראה לו 

למצוא”67  שיצליח  ככל  רב  במספר   ]...[ תרבותיות  תעודות  של  הסגולית  כמשמעותן 

נראית לי רלוונטית וחיונית כתמיד, אולי אף יותר מתמיד.

האומנם?  .It ’s  Al l  About Me רצח אב: 

בעשורים  רבות  טלטלות  ידעה  האמנות  תולדות  של  שהדיסציפלינה  הידועות,  מן 

מלא  מענה  מספקת  אינה  המסורתית  שהמתודולוגיה  תחושה  בעקבות  האחרונים. 

לתפיסה העכשווית של תפקיד ההיסטוריון, חברו חוקרים רבים וטובים לכינונה של 

פנופסקי  של  משנתו  הייתה  בו–בזמן   .new art history לכנות  לעתים  שנהוג  מה 

בין  להפריד  ניתן  שלא  מובן  מיאוס.  מחמת  מוקצית  לומר  שלא  פחות,  לפופולרית 

התהליך המורכב הזה, שהתרחש בד' אמותיה של הדיסציפלינה של תולדות האמנות, 

לבין צמיחתם של לימודי התרבות החזותית בתור דיסציפלינה חדשה, שמנהלת יחסי 

אהבה–שנאה עם אחת מדיסציפלינות הֵאם המהותיות שלה עצמה. 

ובמתודולוגיות  בדיסציפלינות  אדון  לא  זה,  מאמר  של  היריעה  קוצר  מפאת 

החדשות, ואסתפק בהפניית המבט לכמה טקסטים מחקריים מן העשורים האחרונים 

של  המסורתית  המתודולוגיה  לבין  החדשות  המתודולוגיות  בין  להבדלים  שנדרשו 

ונורמן ברייסון, המוקדש  האיקונוגרפיה. ראש וראשון הוא מאמרם של מיקה באל 

כפי שמצוטט אצל: הימלפרב, לספר כטוב בעיניך, עמ' 46.   65

פאנופסקי, איקונוגרפיה ואיקונולוגיה, עמ' 80.  66

שם.  67
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ל"סמיוטיקה ותולדות האמנות”.68 גם תיאו ון ליוון נדרש לסוגיה זו וקבע כי: 

ההבדלים העיקריים בין שתי השיטות נעוצים, בראש ובראשונה, בנשוא המחקר 

שלהן — יצירות אמנות של העבר מול דימויי מדיה של ההווה. ]...[ הבדל נוסף בין 

לטיעונים  מוגבלת  נותרת  בארת69  של  החזותית  שהסמיוטיקה  הוא  השיטות  שתי 

על  המבוססים  בטיעונים  גם  משתמשת  האיקונוגרפיה  ואילו   ]...[ טקסטואליים, 

השוואה אינטר–טקסטואלית ועל מחקר רקע ארכיוני.70 

תולדות  של  המתודולוגיות  בין  להבדלים  דיקוויטסקיה  מרגרט  גם  התייחסה  לימים 

האמנות לבין לימודים חזותיים. מצד אחד, היא טוענת שהלימודים החזותיים מאפשרים 

לנו לשאול שאלות שאינן נשאלות בתולדות האמנות והם מכסים תחום רחב יותר של 

מושאי מחקר, שאינם נכללים בגבולות ה"מתחפרים ומתבצרים” של תולדות האמנות. 

מצד אחר, מדובר דווקא בשדה צר יותר משדה תולדות האמנות, “מפני שהוא משתמש 

במסגרת ביקורתית, מערכת של הנחות והשערות, שבאמצעותן מעריכים את האובייקט 

המנותח”.71 שוב, מחקר ארכיוני, מזה, וקריאה שאינה מוטה מראש, מזה, הם א”ב של 

עקרונות המודל האיקונוגרפי.

בהקשר הנדון כאן אני מבקשת להבחין בין מתודולוגיות וגישות מחקריות חדשות 

נוספות או חלופיות )הסמיוטיקה אינה אלא משל( לבין הנטייה שלא לאמץ מתודולוגיה 

בכלל. פנופסקי, בטקסט הלא–אפנתי שלו, כבר התייחס לשני עניינים, כשהוא מתרה 

בחוקר להיות מודע להם ולתקנם:

העניין הראשון נוגע לאפשרות ש"הערכים ה'סימבוליים’ ]שהחוקר תר אחריהם בשלב    .1

שונים  אף  הם  ואולי  עצמו,  לאמן  ידועים  אינם  קרובות  לעתים  הפרשני–איקונולוגי[ 

בתכלית מהדבר שאותו התכוון באופן מודע להביע”.72 

והתרבות  המקום  הזמן,  איש  אלא  אינו  בתורו,  שהחוקר,  לעובדה  נוגע  השני  העניין    .2

 Mike Bal & Norman Bryson, “Semiotics and Art History”, Art Bulletin, vol. 73(2), June  68

1991, pp. 174–208

ראו להלן, עמ' 239 והערה 75.  69

 Theo Van Leeuwen,”Semiotics and Iconography” in: Theo Van Leeuwen & Carey Jewitt,  70

 Handbook of Visual Analysis, London: Sage Publications, 2001, p. 117

 Margaret Dikovitskaya, Visual Culture — The Study of the Visual after the Cultural Term,  71

 Cambridge (Mass.): MIT Press, 2005, pp. 64–84

פאנופסקי, איקונוגרפיה ואיקונולוגיה, עמ' 73.   72
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שהוא עצמו חי בהם, “שהרי כל גישה אינטואיטיבית ]שהחוקר נדרש לה לשם פרשנות 

איקונולוגית[ מותנית תמיד בפסיכולוגיה של הפרשן ובהשקפת העולם ]...[ שלו”.73 

בהכללה ובמידה כלשהי של פשטנות, אפשר לומר שהעניין הראשון עומד בבסיסן של 

תפיסות “מות המחבר” למיניהן, ואילו העניין השני אומץ על ידי “תיאוריות ההתקבלות” 

למיניהן. מובן שאלו כרוכות באלו, באשר הן מערערות על האובייקטיביות לכאורה 

של המוצר התרבותי, מייתרות במובנים כלשהם את המוען/מחבר/יוצר ומעניקות כוח 

עצום לנמען/קורא/צופה. המאבק בין “כוונת המחבר” )intentio auctoris( ל"כוונת 

הפרשן” )intentio lectoris(74 נעשה עקוב מדם.

ב"רטוריקה של הדימוי” מ–1977, המסה שרולאן בארת )Roland Barthes( הניח 

בה את היסודות לסמיוטיקה החזותית, הוא הצביע על כך ש"מספר הקריאות של אותה 

יחידה מילונית )lexia( )או של אותו דימוי(, משתנה מאדם לאדם ]...[ ]שכן[ השונות 

בקריאות ]...[ תלויה בסוגים השונים של הידע ]...[ המשוקעים בדימוי”.75 אף שבטקסט 

או  התרבותי  )סמלי(,  ה"סימבולי”  המסר  אחר  להתחקות  הצופה  מן  בארת  ביקש  זה 

הקונוטטיבי המוצפן בדימוי עצמו, כבר ב–1968 הוא קבע את “מות המחבר”.76 משמת 

המחבר, והטקסט )הספרותי כמו גם החזותי( היה לפתוח, נולד קורא )או צופה( שניתנה 

לו חירות מוחלטת. חירות זו הופכת את אקט הצפייה עצמו ליצירה — דינמית, פתוחה, 

סובייקטיבית וחפה מכל מחויבות ליוצר המקורי.77 בין שמדובר בריבוי קריאות, פועל 

יוצא של העובדה שכל אחד מאתנו הוא בעליו של גוף ידע שונה )ובהכרח חלקי( )1977(, 

בין שמדובר בבקשה מכוונת להימנע מפרשנות סגורה )ומלאה( ומכל ניסיון “לכפות על 

הטקסט נקודת גבול, לסמן לו מסומן אחרון, לנעול את הכתיבה” )1968(78 — בטקסטים 

אחרי  כך,  כל  המודרניסטית  ה"פנופסקאית”,  הנהייה  נגד  בארת  יצא  אלו  מכוננים 

ה"נכונות”. 

שם, עמ' 79.   73

אקו, פרשנות ופרשנות–יתר, עמ' 29 ואילך.  74

)עורכות(,  טלמון  מ.  ליבס,  ת.  בתוך:  פרידלנד(,  אורית  )תרגמה:  הדימוי”  של  "הרטוריקה  בארת,  רולאן   75

טלוויזיה כסביבה של תרבות היום–יום, תל אביב: האוניברסיטה  מקראה, כרך א',  תקשורת כתרבות, 

הפתוחה, 2003, עמ' 271-259. הציטוט לקוח מעמ' 268.

רולאן בארת, מות המחבר )תרגם: דרור משעני(, תל אביב: רסלינג, 2005, עמ' 18-7.  76

על חירות זו ראו, לדוגמה: יגאל בורשטיין, מבטי קרבה — מחשבות של סרטים, ישראל: הוצאת הספרים   77

של אוניברסיטת חיפה והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית ירושלים, 2009, עמ' 93-91.

בארת, מות המחבר, עמ' 15.  78
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השיח הפוסט–מודרניסטי בכלל ומחקר התרבות החזותית בפרט העלו פעם אחר 

)קורא או צופה( בתור גורם מהותי במרחב ההתקיימות של היצירה  פעם את הנמען 

לתרבות  מבוא  ספר  בנמצא  אין  להיום  נכון  כי  דומה  החזותית(.  או  )הטקסטואלית 

חזותית שאינו נדרש לפערים שבין פעולת הייצור, הכוונה והפנייה לפעולת הצריכה, 

ההתקבלות והתגובה,79 ושאינו מעניק משנה חשיבות לצופים בתור “יצרני משמעות” 

)meaning-makers( פעילים. לדוגמה, סטארקן וקארטרייט קובעות כי “המשמעויות 

של כל דימוי הן מרובות, הן נוצרות בכל פעם שבה הוא נצפה”.80 רוצה לומר, משמעות 

הדימוי נגזרת, בין היתר, מן ההקשר שהוא מוצג בו )ושאינו זהה בהכרח להקשר המקורי 

או להקשר שנועד אליו( ומזהותם של הצופים )שאינה זהה בהכרח לזהותם של הצופים 

שמלכתחילה כיוון אליהם היוצר(. הצופים “מביאים עמם מערך ייחודי של הקשרים 

היו  כאלו  בנסיבות  לדימוי”.81  שיעניקו  הייחודית  הפרשנות  על  שישפיע  תרבותיים, 

“פרשנות יתר”, מחד גיסא, ו"נגד פרשנות”, מאידך גיסא, לאופציות לגיטימיות, שלא 

 )Umberto Eco( לומר מועדפות. בדברו על “פרשנות יתר”, התייחס אומברטו אקו

 )Susan Sontag( סונטאג  סוזן  טענה  לעומתו  הבלתי–מוגבל".82  הסמיוזיס  ל"רעיון 

ש"לפרש זה לרושש, לרוקן את העולם — על מנת לכונן עולם צללים של ‘משמעויות'”. 

לדידה, “היעד שלנו אינו לחלץ את מקסימום התוכן ביצירת האמנות, ועוד פחות מזה 

לסחוט ממנה תוכן שאיננו בה. המשימה שלנו היא להדוף את התוכן כדי שנוכל בכלל 

לראות את הדבר. ]...[ במקום הרמנויטיקה אנו זקוקים לארוטיקה של האמנות”.83 

לעתים נדמה לי שיותר משהשיח והכתיבה העכשוויים הציעו לנו, אנשי תולדות 

האמנות, אופציה חדשה להבנת המסר, הם שחררו אותנו מן המחויבות לכוונתו המקורית 

של המחבר, והעניקו לנו אמנציפציה מוחלטת ולגיטימציה לקריאה אישית מאלף עד תו. 

ואכן, בהפיכת פעולת הפענוח של הקורא/צופה לרכיב המרכזי של הפעולה התרבותית 

יש משהו חווייתי ומשחרר. השאלה היא, האם צדק בארת' בקביעתו ש"הולדתו של 

הרחקת  וש"לאחר  המחבר”,84  של  מותו  את  דורשת  הצופה[  שלנו,  ]ובמקרה  הקורא 

על תיאוריות ההתקבלות ראו: רגב, הסוציולוגיה של התרבות, עמ' 75-68.  79

Sturken & Cartwright, Practices of Looking, p. 25  80

שם, עמ' 46.  81

אקו, פרשנות ופרשנות–יתר, עמ' 28-27. יש לציין שאקו עצמו טען כבר ב–1989 ש"רעיון הסמיוזיס הבלתי–  82

מוגבל אינו מוליך למסקנה שלפרשנות אין קריטריונים כלשהם”.

לאמנות,  הספר  בית  של  העת  כתב   — המדרשה  זמיר(,  מיכל  )תרגמה:  פרשנות”  "נגד  סונטאג,  סוזן   83

המכללה האקדמית בית ברל, גיליון 12, 2009, עמ' 39-29. הציטוטים לקוחים מעמ' 33 ומעמ' 39.

בארת, מות המחבר, עמ' 18.  84
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הרודני  השלטון  לחלוטין”?85  נחוצה  בלתי  נעשית  טקסט  ‘לפענח’  היומרה  המחבר 

של המחבר, שנגדו יצא בארת, אסור לו, להבנתי, להיות מומר בשלטונו הרודני של 

הקורא — מי שקריאתו אולי “ביקורתית” )ואולי לא(, אבל בה בעת מושתתת על בורות, 

יכולים  אינם  ונרקיסיזם  עצלות  שרלטנות,  הבורות.  של  קידושה  על   — מכך  וחמור 

להצדיק היעדר מתודולוגיה. 

דורשת את מות המחבר: הצעה לקריאה פרשנית  נה  הולדת הקורא אי

משולבת

חיוני  מוקדם  שידע  ספק  אין  זה,  במאמר  שנדונו  למושאי המחקר  נוגע  ככל שהדבר 

בין  המוזיאוני  השן  במגדל  הספונה  אמנות  ביצירת  שמדובר  בין  הדימויים,  לקריאת 

בפרסומת המשודרת בערוץ טלוויזיה מסחרי בין בסינר שנקנה בדוכן מזכרות ומשמש 

במטבח הביתי. כאמור, הידע המוקדם אינו נוגע רק לזיהוי מקור ההשראה המידי על 

של  )כלשהי(  פענוח  ליכולת  גם  אלא  כשובל,  עמו  נושא  שהוא  סימנים  של  מערכת 

“כוונת המחבר” ושל ההקשרים ועולמות התוכן שהדימוי שואב ההשראה נוצר בהם, 

ובהם הוא אמור )או היה אמור( להיקרא. 

“מיתוס”,86  מכנה  שבארת  למה  מופתית  דוגמה  הוא  למיכלאנג'לו  דויד  פסל 

במובן זה שבמבט ראשון משמעותו נדמית לנו אוניברסלית, טבעית ומובנת מאליה. 

אין ספק שיכולתו של הצופה )ובמקרה של פרסומות, הרוכש הפוטנציאלי( לזהות את 

מקור ההשראה, שנלקח מלב–לבה של המורשת התרבותית המערבית, מעצימה אותו 

עצמו בהעניקה גושפנקה להיותו חלק מן החבורה )המיוחסת( של אנשים בעלי “חינוך 

לגופו,  מקרה  בכל  מאפשרים,  נוספים  מבטים  רק  טוב”.87  ב"טעם  האוחזים  אירופי” 
חשיפה של שלל ההיבטים הנבנים כנדבכים זה על גבי זה.88

השונים  להיבטיה  החזותית  התרבות  שמחקר  משהובהר  ולטעמי,  להבנתי  כך, 

ֵיצא נשכר מהידרשות למתודולוגיות המסורתיות הנקוטות בדיסציפלינה של תולדות 

האמנות, אני מבקשת לסכם ולתהות על מצב שבו לא יירתע היסטוריון האמנות עצמו 

מאימוץ דרכי התבוננות מן הזן הזר לתפיסת העולם שגדל עליה. לשם כך, אציג שלוש 

אפשרויות לקריאתה של האמנות ה"גבוהה” המסורתית, המסתמכות על שיטות וגישות 

שם, עמ' 15.  85

ראו הערה 10.  86

ראו שוב: Berger, Ways of Seeing, pp. 134ff. מי שהרבה לעסוק בכך הוא, כמובן, פייר בורדייה. ראו   87

הערה 61.

ראו גם: רגב, סוציולוגיה של התרבות, עמ' 68-58.   88
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מחקר שאינן “כוס התה” הטבעית להולכים בנתיב הסדור שהמודל האיקונוגרפי מציע. 

ותניב  היצירה  של  אחר  לפן  זרקור  בהכרח  תפנה  האפשרויות  מן  אחת  בכל  בחירה 

תוצאות שונות. 

אפשרות ראשונה: קריאה של אמנות העבר על פי תצורות שיח עכשוויות

לשיטתם של חוקרי האמנות המודרניסטים )כלומר, המסורתיים( דווקא ההבנה שהיוצר 

יכול  אינו  ושהחוקר  גיסא,  מחד  יצירתו,  של  ההיבטים  למכלול  בהכרח  מודע  אינו 

להימנע מקריאה סובייקטיבית, מוטה וחלקית, מאידך גיסא, דורשת משנה זהירות. אבל 

משהושלם מהלך המחקר הצרוף — המתעקש על תיאור, ניתוח ופרשנות, המחויבים 

 )model reader( לדוגמה"  ול"קורא  אליה  כיוון  שהמחבר  ל"נכונות”  האפשר  ככל 

שהוא הניח — החוקר יכול להתפנות לקריאה המושתתת במודע ובמוצהר על תצורות 

שיח )discourse formation(89 עכשוויות ועל מה שאקו מכנה “תיאוריות פרשניות 

ופוסט–קולוניאליות(  נאו–מרקסיסטיות  וקוויריות,  )פמיניסטיות  מוְנחות–קורא”90 

ולכפות אותן על מושאי המחקר שלו. 

בהכרח, המקום שמוענק בשיח העכשווי לקורא/צופה יוצר מצב המאפשר לפענח 

יצירת אמנות מדיאבלית גם על פי תפיסות פמיניסטיות, או יצירות אמנות רנסנסיות 

דויד  של  שקריאתו  בהחלט  אפשר  לענייננו,  נאו–מרקסיסטיות.  תפיסות  פי  על 

למיכלאנג'לו תועשר אם הפרשן ישתמש באופן תבוני ומבוקר בתיאוריות עכשוויות 

עליו  שומה  לטעמי,  אבל  המיניים–מגדריים.  בהקשריו  ל"מבט”  לדוגמה,  הנוגעות, 

לנסות ולהבחין ככל האפשר בין “כוונות המחבר” לזווית הראייה של הקורא. אסור לו 

להתעלם מכך שהעיניים שלו הן “עיניים–רואות–מגדר” )או אחר/גזע וכו'( — עיניים 

הצפייה  שדה  את  ומארגנות  קיימות  פרשניות  להנחות  הכפופות  מטרה,  ממוקדות 

לצורכיהן, ובו–בזמן מגבילות אותו ומדירות ממנו את כל מה שאינו מתאים להן. לעתים 

או  בו,  פעל  שהיוצר  הזמן  לרוח  לחלוטין  זרות  בהיותן  לאנכרוניזם,  מוליכות  אף  הן 

סותרות את הנתונים ההיסטוריים. קריאה “מתמקחת”, הנושאת ונותנת על המשמעות 

והפרשנות הדומיננטיות של הדימוי, או קריאה “אופוזיציונית”, המתעלמת מן העמדה 

הדומיננטית, אינן יכולות לבוא על חשבון ניסיון כן )סיזיפי ומתסכל( ללימוד הדימוי — 

בראש ובראשונה — בהקשרים שנעשה בהם ושנועד אליהם.91 

על שיח ותצורות שיח, ראו: רגב, סוציולוגיה של התרבות, עמ' 83-75.  89

אקו, פרשנות ופרשנות–יתר, עמ' 69.  90

על קריאה "דומיננטית–הגמונית”, קריאה “מתמקחת” וקריאה “אופוזיציונית”, ראו:  91

Sturken & Cartwright, Practices of Looking, pp. 57–58  
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אפשרות שנייה: קריאה של אמנות העבר בגוף ראשון

משהותר הרסן והתאפשרה קריאה של העבר על פי היגדים, מושגים, תפיסות, תובנות, 

 interpretive( פרשניות  לקהילות  המשותפים  עכשוויים,  ופרקטיקות  תיאוריות 

חופשית,   — לחלוטין  אישית  לקריאה  גם  מקום  יש  קולקטיביות,   )communities
עצמאית, אסוציאטיבית, רגשית, חושית ואף חושנית. זו קריאה המשחררת את המפענח 

לא רק מן המחויבות לעולמו של היוצר ולאובייקטיביות לכאורה של התוצר התרבותי, 

אלא גם מן ההסתופפות הנינוחה בחיקה החמים של הקהילה הפרשנית ה"נכונה” ומן 

האימוץ הכמעט אוטומטי של תצורת השיח התקינה פוליטית. אני מעזה אפילו לומר, 

ְמקום, אלא  שלא זו בלבד שקריאה כזו אפשרית, אלא שהיא בלתי נמנעת. ושוב, לא ּבִ

בנוסף.

אפשרות שלישית: קריאה של אמנות העבר על פי ההיסטוריה המאוחרת שלה עצמה 

מן הידועות, שהאמנות היוונית של המאה הרביעית לפנה"ס נלמדת הן בתור אמנות 

“בתר–קלאסית” הן בתור אמנות “טרום–הלניסטית”.92 היות שכך, חוקרי יצירותיו של 

פרקסיטלס )Praxiteles(, איש המאה הרביעית לפנה"ס, נותנים דעתם על ההשפעות 

שספג מפוליקלטוס )Polikleitos(, איש המאה החמישית לפנה"ס. נוסף על כך, הם 

מתייחסים גם להשפעה שעתידה להיות לו על הדור הבא של היוצרים היוונים. 

בהקשרים  גם  מיכלאנג'לו  של  יצירתו  את  נלמד  שלא  בעצם,  מדוע  כך,  אם 

שמיכלאנג'לו עצמו לא היה יכול לתת דעתו עליהם, בין היתר, משום שהם התהוו שנים 

)באמנות הקלאסית  לאחר מותו? מדוע עלינו להסתפק בציון מקורות ההשראה שלו 

ובאמנות הרנסנס המוקדם( ובלימוד המילֶיה הפוליטי–דתי–תרבותי שפעל בו )פירנצה 

של  חשיבותם  את  נכחיש  לא  אם  גם  ה–16(?  המאה  וראשית  ה–15  המאה  שלהי  של 

אלו, לא נוכל לחמוק מן ההבנה שדויד “שלנו” אינו באמת זהה לדויד שחוו ראשוני 

אליו  לבוא  אפשר  שאי  לי,  נראה  הפיזי(.  המיקום  שינוי  בשל  רק  )ולא  בו  הצופים 

כיום בלא מודעות לחשיפת היתר שלו ולעובדה שכולנו מכירים אותו משכבר הימים 

נוכל  לא  גם  ועוד,  זאת  אינטרנט.  ואתרי  מצגות  שקופיות,  רפרודוקציות,  באמצעות 

המופת  מיצירת  שנגזרו  חזותיים  דימויים  שלל  פגשנו  הדרך  שלאורך  מכך  להתעלם 

)ושרק חלק זעיר מהם נדון כאן(. בהקשר זה, אין כהתבוננות חפוזה בתוצאות החיפוש 

בלא   :google images החיפוש  במנוע   ”David Michelangelo“ המילים  צמד  של 

כל סדר הגיוני )למראית עין( ובוודאי שבלא כל היררכיה, מציפות את המסך תמונות 

של היצירה המקורית ושל פרטים נבחרים שלה לצד יצירות אמנות, פרסומות ומוצרי 

לדוגמה, ראו: מיכאל אבי–יונה, תולדות האמנות הקלאסית, ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, עמ' 161-142.  92

תמונה 14



2013  ' פרוטוקולאז       244

צריכה שנגזרו ממנה. מקצת התוצרים עתירי רבדים )גם אם הם הומוריסטיים ומשיקים 

לתרבות הפופולרית( ומקצתם שטחיים, נדושים ומשעממים )גם אם באמנות “רצינית” 

 Walter( בנימין  ולטר  של  המכוננות  לקביעותיו  בהתייחסות  כלומר,  עסקינן(. 

Benjamin(, בהחלט אפשר, נכון ואולי צריך להבין את היצירה כ"תלכיד זמן”, הכולל 
בוודאי   — ולנתחה  המאוחרות,  תולדותיה  את  הן  המוקדמת שלה  ההיסטוריה  את  הן 

שבדיעבד — גם בהקשר של הפוטנציאל הטמון בה לצפייה ולמימוש עתידיים )בתור 

שעתוקים, מחוות, ציטוטים ופסטישים למיניהם(.

קורת  תחת  לכנס  מאפשרים  החזותית  התרבות  של  המחקר  שמושאי  העובדה 

ההבנה  את  מחדדת  פופולרית  תרבות  של  ותוצרים  “גבוהה”  אמנות  יצירות  אחת  גג 

שהמחבר לא מת. הוא, ובעיקר יצירתו, זוכים לחיים חדשים — לא על חשבון החיים 

וכן, חיים אלו כוללים גם את ארבעת  הישנים — כל אימת שמתבוננים בהם מחדש. 

המגנטים המוצמדים למקרר הביתי שלי. 

ב–1939.  פנופסקי  לטבלה שרשם  קלה  תוספת  להציע  מעזה  אני  הזה,  הטעם  מן 

החזותיים  מקורותיה  אל  )קרי:  העבר  אל  פנופסקי  ששלח  )המדומיינים(  לִחצים 

והטקסטואליים של היצירה( ולעיגולים הקונצנטריים )המדומיינים( שרשם מסביב לה 

)ומסמנים את שלל ההקשרים הבונים את עולם ההווה שלה(, אני מבקשת להוסיף חץ 

המפנה אל העתיד )אל מה שאפשר להגדיר בתור “ההיסטוריה המאוחרת” שלה ומביא 

בחשבון רבדים שונים של צריכתה והתקבלותה(. 

google images במנוע החיפוש ”David Michelgangelo“.14
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ד  ד לאיבו ן עיבו בי סיכום: 

מאמר זה ביקש להציב לעצמו מטרה כפולה:

חשיפת התרבות החזותית כשדה מחקר המאפשר, מתיר ואולי אף מחייב לשים בכפיפה    .1

אחת יצירות אמנות ותוצרי תרבות פופולרית.

העלאת האפשרות של יישום מתודולוגיות מחקר מסורתיות על התרבות הפופולרית,    .2

לניתוח  תוסף  בתור  חדשות  התבוננות  ודרכי  מחקר  בגישות  שימוש  ושל  גיסא,  מחד 

ולפרשנות ה"אורתודוקסיים” של האמנות ה"גבוהה” של העבר, מאידך גיסא.

והחתרני  הממסדי  והמסחרי,  ה"אמנותי”  של  והכללתם  הדיון  מושאי  פתיחת  כיום, 

בסל אחד הייתה למטבע עובר לסוחר. ואולם דומני, ככל שהדבר נוגע למתודלוגיות 

המחקר, כי אפשר שיאשימו אותי בהיצמדות לקרנות המזבח של העולם הישן ובשימור 

נורמות עבודה אקדמיות הנהירות ליודעי ח”ן בלבד. למרות זאת, במאמר זה ביקשתי 

לטעון שיאה לתרבות החזותית העכשווית להילמד במחויבות כנה להקשרים ולנסיבות 

שנוצרה בהם ונועדה אליהם. חזקה על אימוץ של המודל האיקונוגרפי הנוקשה שהציע 

ביקשתי  מנגד,  השדה.  את  הבנתנו  את  ויעשיר  בלימוד  שיסייע  ב–1939,  פנופסקי 

עכשוויות,  שיח  תצורות  פי  על  העבר  של  ה"גבוהה”  האמנות  של  שקריאתה  לטעון 

היא  העתידיים  ולצריכתה  להתקבלותה  ובהתייחסות  הקורא  של  הפרטי  ה"אני”  מן 

לשיח  ההתמכרות  זאת,  עם  חדש.  באור  היצירה  את  להאיר  לגיטימי, שבכוחו  מהלך 

ולגחמות פרטיות, לא כל שכן הבוז לעובדות   )political correct( “תקין פוליטית” 

)יצירת המופת  יכולים לשאת לבדם את הפענוח של הדימוי החזותי  כהווייתן, אינם 

15. מגנטים של העיניים, האף הפה והאוזן של דויד למיכלאנג'לו
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מושא  לשמש  בהחלט  ראויה  סמייל  ל–012  הפרסומת  כרזת  הפופולרי(.  הפריט  כמו 

מחקר. התעלמות מכוונת מחקירת מקומה על ציר ההיסטוריה ומדיון אקדמי בהקשריה 

התרבותיים האפשריים אינם אלא התחמקות מפעולה והתנערות מאחריות. 

האדריכל יואב מאירי חתם את הטקסט המלווה את תערוכת פרויקט ארגמן — על 

ארכיטקטורה ותעשייה בישראל )הגלריה בבית האדריכל, יפו, ינואר–פברואר 2013(, 

במילים הבאות:

כדי להיות רלוונטית ומשמעותית, אדריכלות של עבודה ושל ייצור מחויבת להגיב 

ולהשפיע  לתרום  כדי  והסביבה.  הכלכלה  החברה,  בתחומי  המתרחשים  לשינויים 

לפתח  המתכננים  קהילת  על  העתידיות,  העבודה  סביבות  של  התפתחותן  על 

לכלכלנים  אותו  להשאיר  ולא  בתחום,  ויצירתי  חקרני  ובין–מקצועי  מקצועי  שיח 

ולפוליטיקאים בלבד.

דומני כי מה שנאמר לעיל תקף עד מאוד לענייננו, דווקא משום שהוא קורא לאחריות 

כפולה: מחד גיסא, אחריותו של היסטוריון האמנות למחקר “רלוונטי ומגיב לשינויים”, 

שבכוחו “לתרום ולהשפיע על סביבות העבודה העתידיות”, ומאידך גיסא, אחריותם של 

כל השותפים באותה “סביבת עבודה" )יצירה ומחקר( להבנת חיוניותו של “שיח בין–

מקצועי”, שאינו מתכחש לדיסציפלינות ומתודולוגיות, שיש הטוענים כי אבד עליהן 

הכלח. כמו כן, אסור להשאיר את שיח התרבות החזותית ל"כלכלנים ולפוליטיקאים”, 

המונעים על ידי תצורות שיח עכשוויות )שלמרבה הצער אינן מצליחות בהכרח לכונן 

המחקר  של  מקומו  מראש.  קבועה  מבט  לנקודת  וכפותים  חלופי(  תרבותי  יום  סדר 

ההיסטורי הצרוף — המודרניסטי–אורתודוקסי — הוא מהותי.

ולא. אין לראות בקריאה זו למחויבותו הבלתי מתפשרת של הקורא גם אל המחבר, 

הבלתי  והריגוש  התשוקה  על  לוויתור  כלשהי  בקשה  היצירה,  של  הלגיטימי  אביה 

אמצעיים שבכוחה של ההתבוננות בתרבות החזותית לספק ולעורר. 


