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מאמר זה מבקש להציב  יס <  בו זף  ו י אצל  רדיקלית  גיה  פדגו  : אמן הוא  מורה  כל 

את היחס בין מעשה האמנות למעשה ההוראה בתור נקודת מוצא לפרשנות בתולדות האמנות 

ובביקורת התרבות. דרך בחינת יצירותיו הפדגוגיות של יוזף בויס — כמו מופעי ההוראה שלו 

או מיצבי לוחות הכיתה — תועלה האפשרות לפרשנות פדגוגית של האמנות, כלומר, ניתוח 

יצירת האמנות דרך ההיבטים הפדגוגיים שלה, כגון ההוראה כנושא ביצירה, הזיקה בין מעמד 

האמן למעמד המורה או הטשטוש בין קהל לכיתה. המאמר יתבסס על הרחבה סמיולוגית של 

מושג ההוראה לכדי רשת של משמעויות, שהמתחים והקשרים ביניהן מתבהרים במיוחד בשל 

תכונותיו המשחררות של המדיום האמנותי של המיצג )פרפורמנס(. 

באוניברסיטה  הספרות  ותורת  הצילום  של  היסטוריה  חזותית,  תרבות  מלמד  גל  נעם  ד“ר 

אנדרס  ופרס   2011 לשנת  הצילום  לחקר  שפילמן  פרס  זוכה  הוא  גל  וב“בצלאל”.  העברית 

מטעם אוניברסיטת ייל לתיאוריה חדשה במדעי הרוח לשנת 2012. גל פרסם מאמרים בארץ 

ובעולם על יחסי אדם–חיה בצילום ובספרות ועל תפיסות של טבע וסביבה בביקורת התרבות 

העכשווית. 

1. יוזף בויס, הצילו את היער, 1972, תיעוד פעולה ליד דיסלדורף, 14.12.71, הדפס אופסט, 50×49 ס"מ
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גל נעם 

: כל מורה הוא אמן

יס בו זף  ו י גיה רדיקלית אצל  פדגו

 

בדצמבר 1971 ארגנה הסדנה להגנת הסביבה של הארגון לדמוקרטיה ישירה )שמאוחר 

יותר סופח לאוניברסיטה הפתוחה הבין–לאומית( פעולת מחאה ביער גראפנברג ליד 

דיסלדורף בגרמניה. “לחסל את הדיקטטורה המפלגתית! להציל את היער!” הכריזו 

יוזף  היה  עצמה  הפעולה  של  והיוזם  זה  סטודנטים  ארגון  של  המייסד  המפגינים. 

האמנות  בשדה  ביותר  המשפיעות  הדמויות  מן   ,)1986-1921  ,Joseph Beuys) בויס 

המערבית במאה הקודמת. המורה וחמישים מתלמידיו יצאו ליער, שהיה מיועד לביאור 

לצורך הגדלת מועדון גולף מקומי, ציירו צלבים לבנים על גזעי העצים וטאטאו את 

אדמת היער במטאטאי זרדים. בכרזה הצילו את היער נראה בויס מוביל את כיתתו 

בפעולה זו, בידיו המטאטא, ומחוות גופו מערבת את מלאכת הטאטוא עם מפגן ראווה 

של אמצעי לחימה. הקווים הבהירים של כל המטאטאים האחרים, שאנכיותם מקבילה 

הן לעצים ששעותיהם ספורות הן לאנשים המתערבים בגופם בסביבת היער, מדגישים 

את חשיבותו של המטאטא, המחליף את המברשת והמכחול בעשיית אמנות ובהעברת 

ובאופן  גם,  מסריה. כך, המטאטא אינו רק סמל לתעשייה המנצלת עצים אלו, אלא 

בלתי צפוי, כלי למחאה ציבורית, “קו מנחה” למודעות חברתית ולאקטיביזם מתקן, 

המקל, ולא השלט שבדרך כלל מתנוסס עליו בהפגנות. קווי המטאטאים עולים מעלה 

וחשוב מכך,  וזרדים,  )תרתי משמע( למקל  וצמרת הופכים  גזע  אל צמרות העצים — 

ומתקבלת  ואצבעותיו,  המפגין  ידי  של  ההצבעה  פעולת  עצם  את  ממשיכים  כמו  הם 

הדמיה אורגניציסטית של משאל העם )רפרנדום, או, Volksabstimmung, כלומר 

הצבעת העם(, הכלי המרכזי בדמוקרטיה ישירה, שהיה אחד הרעיונות שהעסיקו את 

בויס ותלמידיו )ראו השלט בתמונה 3(. 

תמונה 1
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באופן דומה שימשו בעבודותיו של בויס מטאטאים נוספים: מגרפות וַמטות קווים 

)pointers( לרעיונות חדשים או לקשרים  )guide-lines( או נקודות הכוונה  מנחים 

בין רעיון אחד לאחר ובין אמן לצופה. אך מטאטא זה כמוהו כאותו הכלי שביכולתו 

למחוק את פני שטחם של חומרים או סימנים. מחַוות הגוף של המורה האוחז במטאטא 

והקשר שהיא מציבה בין מאבק קהילתי לצדק סביבתי לבין פעולה אמנותית–פדגוגית, 

היא המעניינת אותי. 

בריאיון לארטפורום ב–1969 אמר בויס: “להיות מורה זו יצירת האמנות הגדולה 

הדגמה  פסולת(,  גם:   ,waste product( לוואי  תוצר  זה  השאר  כל  שלי.  ביותר 

)demonstration, גם: הפגנה(”.1 גם אם כיום אין אנו מופתעים מהצהרה זו של בויס, 

הרי אנו מבינים אותה על בסיס ההנחה המוקדמת שעל פי רוב, אמנות אינה הוראה של 

כיתה אלא עשייה מסוג אחר לגמרי שמוצריה שונים בתכלית. אנו מבינים את הקביעה 

ו"היות אמן” חולקים ערכים  הזאת של בויס גם על בסיס המוסכמה ש"היות מורה” 

האחרונה.  המאה  במחצית  תרבותית  מבחינה  שנשחקו  שאפשר  משותפים,  בסיסיים 

האזנה חוזרת לסיפא של האמירה של בויס מעלה שאלות: מה ההבדל בין הוראה, היות 

והמחשות?  הדגמות  בהכרח  מכילה  הוראה  האין  הדגמה/הפגנה/הצגה?  לבין  מורה, 

מנגד, האין הוראה מושתתת גם על סדר כוח, שהפגנות דעה לא–שגרתיות מושתקות 

בו? ובסופו של דבר, אם אין באפשרותנו להבחין על נקלה בין אמנות להוראה, מהו 

תוצר הלוואי — הפסולת — שהמטאטא גורף לאחר מעשה ההוראה האמנותי? 

 Willoughby Sharp, “An Interview with Joseph Beuys”, Artforum 8(4), 1969, pp. 40–47  1

 2. יוזף בויס, לטאטא, 1972, ויטרינה ובה נייר, חול, אבנים, פסולת, מטאטא וטקסטים מאת האמן 

מודפסים על שקיות פלסטיק, אוסף רנה בלוק, המוזיאון החדש בנירנברג 

תמונה 2
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בויס  של  יצירתו  במכלול  המרכזיות  התמות  מן  היא  שפדגוגיה  ספק  אין 

פעילותו  למכלול  אינהרנטיות  הן  פדגוגיות  ששאלות  אף  שלה.  ובהיסטוריוגרפיה 

לא  יחד,  גם  האוהדים  ופרשניו  הדורסניים  מבקריו  דעתם  נתנו  שלכך  ואף  בויס,  של 

להדגים  אנסה  זה  במאמר  פרשנית–פדגוגית.  פרספקטיבה  הזה  התמטי  הרובד  הצמיח 

כי בחקר התרבות, פרספקטיבה פדגוגית מעמידה את שאלת ההוראה במרכז הפעילות 

הפרשנית שיצירת האמנות מעוררת, ולשם כך עליה לשאוב מן הפילוסופיה של החינוך 

של  לסוגיות  בנוגע  החינוך  של  הסוציולוגיה  מן  ומשמוע,  אתיקה  של  לסוגיות  בנוגע 

יישומי פרשנות אמנותית בכיתה ושל הוראת אמנות בכלל, וכמובן, גם מן ההיסטוריה 

התרבותית של מיסוד הידע. במאמר קצר זה לא אוכל לעסוק בכל אלו לעומקם, אך 

עדיין ברצוני לאפשר לשאלות העולות מעבודותיו הפדגוגיות של בויס להפוך לשאלות 

המובילות פרשנות של אמנות מצד אחד וביקורת של מקצוע ההוראה מצד אחר. נקיטת 

ללמד  יכולה  אמנות  שיצירת  ההנחה  על  מתבססת  פרשנית–פדגוגית  פרספקטיבה 

ולומדות  אחרים  המלמדות  פעולות  כהוראות,  כמוהן  הפרשנות  ושפעולות  הוראה  על 

מאחרים בו–בזמן. 

ועד  ב–1962  דיסלדורף  של  לאמנות  באקדמיה  לפרופסור  בויס  של  מינויו  מאז 

פיטוריו בחלוף עשור )בשל “ערעור הסדר הקיים של המוסד”, כפי שנאמר(, ולמעשה, 

לאורך כל חייו המקצועיים של בויס ועד מותו בטרם עת ב–1986, הוא השתמש בכיתה 

בתור חלל לקיום חליפין אמנותיים ובגלריה בתור מקום להתרחשויות חינוכיות. שיטות 

ההוראה הלא–מקובלות של בויס כללו קבלת מאות תלמידים לקורס )בניגוד למכסה 

המותרת של האקדמיה(, מופעי פעולה משותפים לו ולתלמידים )גם כן בניגוד לחוקי 

המוסד דאז( וארגון הפגנות סטודנטים בשטח הקמפוס נגד האקדמיה ונגד הממשלה. 

תמונה 3

3. יוזף בויס, המשרד לדמוקרטיה ישירה, 1972, תיעוד פעולה ומופע בדוקומנטה 5 בקאסל
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מעגלי השיח שארגן בויס עם תלמידיו, לרוב בשילוב מיצגים, עסקו בדרך כלל ביחסי 

אמנות–חירות, במדיניות החינוכית באקדמיה, בתפקיד המדינה בקידום צדק חלוקתי 

ובאפשרויות לדמוקרטיה ישירה.2 לאחר פיטוריו מן האקדמיה של דיסלדורף המשיך 

בויס לשלב את חומרי ההוראה שלו בפרקטיקה האמנותית שלו, כפי שאפשר לראות 

במכלול  בולטות  עבודות  השבעים.  משנות  ומיצביו  מיצגיו  שבמרכז  הכיתה  בלוחות 

יצירתו של בויס מכילות במרכזן או בשוליהן לוחות כיתה עמוסי הסברים ודיאגרמות, 

המחשות של רעיונות בדרגות בהירות משתנות והרצאות של האמן. כך קורנליה לאוף 

יוזף בויס: הפדגוג כפרסונה: “הדמות של הפדגוג חושפת את  מסכמת את מחקרה 

המאפיינים החשובים ביותר של נוכחותו האמנותית של בויס”.3 בטינה פונקה טוענת 

בעין ספקנית יותר ש"בויס הפך למדיום של דיבור הלובש לסירוגין את דמות המורה 

או השאמאן או הכומר או האקטיביסט, תמיד מוכן לדיון ולעימות, אבל תמיד בתפקיד 

הראשי, כוכבן שעבורו הופעה חיה מול קהל היא התפקיד היחיד”.4 מעניין להיווכח שגם 

הביקורת שהתייחסה לעבודה הפדגוגית של בויס ראתה בה אלגורית בלבד, המעבירה 

את השאלה הפדגוגית בכיוון חד–סטרי, מן הכיתה לגלריה. לדוגמה, אלן בורר כותב: 

“פדגוגיה היא המעגל הראשון של קורפוס דוקטרינלי מרומז, לב–לבה של המחשבה 

הבויסיאנית — אמנות כהוראה ולא הוראה כאמנות”.5 לא זו בלבד שהכרעה פרשנית 

כזו מתעלמת מן האג’נדה המוצהרת של בויס, השואפת למלא תפקיד בשני החללים 

בו בזמן — הגלריה והכיתה — אלא שהיא גם מפספסת את הדיאלקטיקה הגלומה ביחס 

של בויס להוראה כמופע: כשהאמן מביא את הלוחות מהרצאותיו בכיתה אל הגלריה 

ומעמיד מהם מיצב, גם אנו, הצופים, ממוקמים מחדש )ולמעשה, מופיעים( כתלמידים 

של  הנורמטיביות  ההסדרות  את  בביקורת  בוחנים  שגם  ביקורתית,  לחשיבה  בסדנה 

החינוך ואת מעמדנו בתוכן.

הזיקה בין מופע לבין הוראה נוצרה כבר עם עלייתו של המיצג )פרפורמנס( בתור 

מדיום אמנותי חדש )אף שאפשר כי מקורותיה קדומים יותר וקשורים להשתלשלות 

אלו  שגבולות  הפוליטיקה  ועל  פעולתו  גבולות  על  הנואם  הרטוריקן  של  המסורת 

בויס אגב  ומתבססת אצל  הולכת  הזאת  הזיקה  ועד ברכט(.  מוויקו  מבקשים לפרוץ, 

 Petra Richter, Mit, neben, gegen: Die Schüler von Joseph Beuys, Düsseldorf: Richter, 2000,  2

 Caroline Tisdall Joseph Beuys: We Go This Way, London: Violette Editions, :ראו גם ;chp. 1

1998; Caroline Tisdall, Joseph Beuys, (catalogue), London: Thames & Hudson, 1979

 Cornelia Lauf, Joseph Beuys: the Pedagogue as Persona, Doctoral Dissertation, Columbia  3

University 1992, p. 16

 Bettina Funcke, “Joseph Beuys: Charlatanism as Media Strategy”, Public 37, 2008, p. 87  4

Alain Borer, The Essential Joseph Beuys, Cambridge: MIT Press, 1997, p. 14  5



יס בו זף  ו י גיה רדיקלית אצל  : פדגו < כל מורה הוא אמן גל   319נעם 

הצבת השאלה “מהי דמוקרטיה” בתור שאלה על תפקידה של האמנות. מנגד, כפי 

הופכות  אמנותיים  ביטוי  ודרכי  רעיונות  של  וההפצה  אמנות  של  הקבלה  שאראה, 

איך  מ–1965,  בויס  של  במופע  היא  ביניהן  ביותר  שהידועה  פדגוגיות,  לשאלות 

מסבירים אמנות לארנבת מתה? במיצג הזה פעולת ההוראה של המורה לאמנות 

מוגחכת, הן מפאת חזותו המופרעת של בעל הסמכות )פניו מכוסות דבש וזהב ולרגלו 

)גוויית ארנבת(  גילומו האומלל של התלמיד  הצולעת מעין מגלש רועש( הן מפאת 

הציור  מאוסף  מופת  )יצירות  כלא–רלוונטיים  המוצגים  ההוראה  חומרי  מפאת  הן 

הרומנטי של הגלריה(. על פי פרשנות מן הפריזמה הפדגוגית, יצירה זו מתבססת על 

כותרתה ובייחוד על המילה הראשונה בה, השאלה “איך”: הנטייה להבין את המופע 

הזה כתשובה )כך!( על השאלה )איך?( מתנגשת עם העובדה שבסופו של דבר, סימן 

השאלה הוא שמאפיל על פרשנות היצירה, כלומר הסברה, הדגמה והוראה הן פעולות 

ה שאין עליהן כל תשובה ברורה, ואילו התשובה המעורפלת טמונה דווקא בחובה  שֵאלָׂ

של האמנות.

פדגוגיה  בתור  המיצג,  המופע,  אמנות  הוגדרה  אחת  לא  העשרים,  המאה  מסוף 

הנחות  המפרקים  ואמניות  אמנים  של  זרם  ובמעשה,  בתיאוריה  פוסט–מודרנית 

ומשפיעים  פוליטית–ביקורתית,  לסוכנות  הקהל  הכשרת  אגב  דומיננטיות  תרבותיות 

במישרין או בעקיפין על מערכות הטמעת ידע בחברה.6 האמן והחוקר צ’ארלס גארויאן 

 ,Hugo Ball( מסביר כי שלא כמו חלוצי אמנות המופע של המודרניזם כהוגו באל 

או   )1944-1876  ,Filippo Tommaso Emilio Marinetti( מארינטי   ,)1927-1886

Garoian Charles, Performing Pedagogy: toward an art of politics, Albany: SUNY Press, 1999  6

4. יוזף בויס, איך מסבירים אמנות לארנבת מתה, 1965, תיעוד מופע בגלריה שמלה בדיסלדורף
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)Tristan Tzara, 1963-1896(, אמני המופע של סוף המאה העשרים  טריסטן צארה 

ולהיות קומוניקטיביים במקום  מבקשים להרחיב ככל האפשר את קהל היעד שלהם 

אליטיסטיים, פוליטיים ומעורבים במקום ניסיוניים או חידתיים. לפי חלוקה זו, אפשר 

שנכון להציב את היצירה של בויס איך מסבירים על אמנות לארנבת מתה? דווקא 

במחצית הראשונה של המאה העשרים, בניגוד לעבודות האחרות שלו, שאתמקד בהן 

בהמשך. גארויאן מבקש להציע מודל של פדגוגיה הנשען במלואו על אמנות מופע: 

בה  שאין  בהתרחשות,  המעורבים  כל  של  ֵמַרּבית  השתתפות  על  המתבססת  פדגוגיה 

ניכרים בה — “מרחב  ואי–יציבות מתמידים  ודאות  מוקד סמכות אחד מרכזי, שחוסר 

מאתגרים  כשהם  שלהם  הסובייקטיביות  את  בו  לבטא  יכולים  שהתלמידים  אסתטי 

את המבנה הקוריקולרי של מוסד ההוראה”.7 גם אמן המיצג הנודע גיירמו גומז–פניה 

)Guillermo Gómez-Peña, נולד 1978( מציע מודל דומה בכתבו על ניסיונו האישי 

במעבר )המאוחר יחסית והנגזר מאירועים פוליטיים( ממיצג להוראה ובחזרה.8 

אם כן, העירוב בין הוראה למופע שיצר יוזף בויס כבר בראשית דרכו האמנותית 

השפיע על האופן שבו נהוג לחקור ולהבין את המדיום המכונה מיצג בחמישים השנים 

“מה  בתור  בויס  של  ביצירתו  הפרפורמטיביות  את  מנתח  אולמר  גרגורי  האחרונות. 

ומראה  אומרת,  שהיא  מה  את  העושה  כתיבה  של  הדקדוקית  המטרה  את  שמגשים 

כיצד אפשר לחקור את המטאפורות שבשורשי הפילוסופיה המערבית ולפרקן ברובד 

בין  הדו–כיוונית  הגבול  הסגת  האמנות,  תולדות  של  בהקשר  ככלל,  ממש”.9  המעשי 

הגלריה לכיתה היא מאפיין בולט של המיצג מאז שנות השישים של המאה העשרים. 

“מעבדות  בתור  בראשיתו  והווידאו–ארט  המיצג  כמו  אמנותיות  תנועות  כינה  אולמר 

והתנסות החליפו בהן את הצורה בתור כוח מנחה  לפדגוגיה חדשה, מכיוון שחקירה 

]...[ וכי העיקרון המנחה שלהן הוא התמוטטות ההבחנה )ניגוד או היררכיה( בין חשיבה 

תיאורטית–ביקורתית לבין פרקטיקה יצירתית”.10 

מה טיבו של הממד הפוליטי ביחסי מיצג והוראה, אם ההוראה נתפסת גם כחלופה 

להתארגנות ציבורית? כיצד המדיום הזה מציע לצופים חוויה המהדהדת מודלים של 

דמוקרטיה רדיקלית )כמו האמצעים לדמקורטיה ישירה שביקש בויס לפרסם ולממש 

 Garoian, Performing Pedagogy, p. 132; Norman Denzin, “The Call to Performance”,  7

Symbolic Interaction 26(1), 2003, pp. 187–207

 Guillermo Gómez-Peña, Ethno-Techno: Writings on Performance, Activism and Pedgogy,  8

London: Routledge, 2005

 Ulmer, Gregory, Applied Grammatology: Post(e)-Pedagogy from Jacques Derrida to Joseph  9

Beuys, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1985, p. 206

Ulmer, Applied Grammatology, p. 225  10
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בגרמניה(? עם מודלים אלו נמנה המאמץ הכפול למצוא דרכי ביטוי של סמכות ציבורית 

שעברו דה–צנטרליזציה )קהל( ולמצוא דרכים לרסן מוקדי כוח פרטיים קיימים )אמן על 

במה(,11 או לחלופין הקריאה להפרדה מחדש של הפרויקט הפוליטי )לדוגמה, המאבק 

בין שינוי לשימור השיטה הנאו–ליברלית של הדמוקרטיות המערביות( מן ההצדקות 

האפיסטמיות שבבסיסו )כמו האוניברסליזם של “היות סובייקט” ו“היות רציונלי”(.12 

כידוע, המדיום של המיצג לא נעלם, ייתכן אף להפך, והוא נושא עמו דיון חשוב על 

היותו משקף מבנים פוליטיים חלופיים המושתתים על קונטינגנטיות, ריבוי הבדלים 

דמוקרטיה  של  וחשובים  נוספים  רעיונות  על  כאן  להרחיב  אוכל  לא  הכרעה.  והעדר 

רדיקלית )מקצתם ישובו בהמשך הדיון(, שכן אני מבקש להתמקד באופק החתרני של 

הפדגוגיות במיצג. אסתפק בהנחה שמדיום המיצג, לפחות במעקב קצרצר אחרי פעילותו 

של בויס, עשוי ללמדנו על ארטיקולציה אחרת של רעיונות של פוליטיקה שיתופית, גם 

כשנראה שהם נכבשו עד דק תחת המכונה של השוק החופשי. אניח למסרים הפוליטיים 

כ“ִססמאות”,  נדמים  או  סותרים  הם  לעתים  אם  )שגם  בויס  של  במופעיו  החתרניים 

בדרך  ואתמקד  הדמוקרטית(  ההתארגנות  של  הגזרה  גבולות  במתיחת  עניינם  תמיד 

מודל  גם  אלא  ביצירתו,  נושא  רק  היא  שאין  אפשר  לפנינו.  שהוא “מציג”  ההוראה 

ושאלת הפרפורמטיביות(  הייצוג  זה, שאלת  )ובכלל  לניתוח השאלות הפוליטיות בה 

והשאלות הפרשניות שעולות מן הצפייה בה.

כמו  שלא  הוראה.  מהי  ולשאול  לשוב  לנו  קוראים  ומיצביו  בויס  של  מיצגיו 

המקבילות ביוונית עתיקה או בערבית, המילה העברית “הוראה” חובקת משמעויות 

רבות ושונות, כולל המשמעות “משמעות”. סקירת שלושה מילוני עברית מובילים מן 

המאה העשרים )שבבסיסם כולם עמד השיח על החינוך ועל מעמד המורה והיה לכוח 

מעצב( הובילה אותי לרשימה הבאה: 13 

 Keith Aoki, “Reflections on Radical and Plural Democracy”, Cal. Law Review 185,  11 

1996–1997

 Chantal Mouffe, “Radical Democracy: Modern or Postmodern?”, (trans. Paul  12

Holdengraber), Social Text 21, 1989, pp. 31–45

בחרתי באחת המהדורות האחרונות של מילון אבן שושן )2003(, שנחשב למילון הפופולרי ביותר בקרב דוברי   13

עברית, במילונו של יהודה גור מילון עברי )1934(, שהיה המילון הפופולרי בקרב דוברי עברית בפלסטינה 

וכמובן  הציונים,  המחנכים  מגדולי  לאחד  נחשב  ומחברו  העשרים,  המאה  של  והארבעים  השלושים  בשנות 

במילונו של אליעזר בן יהודה מילון הלשון העברית )1908(, שמילא תפקיד חשוב בפרויקט האידאולוגי–

תרבותי של “החייאת” השפה העברית, ושעל ברכיו מבוסס, במידה רבה, היחס אל העברית מסוף המאה ה–19 

ועד היום. למעמדם של שיח החינוך ובייחוד של ההוראה בפרויקט הציוני להפצת העברית, ראו לדוגמה: רחל 

אלבוים–דרור, החינוך העברי בארץ ישראל, ירושלים: יד בן צבי, 1986. 
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“הוראה” 

1. לימוד — העברת ידע לאחר, לרוב לתלמיד;

2. הדרכה, הכוונה — הדרכת אחר, הצגת הכיוון שיש להמשיך אליו;

3. חינוך — העיסוק בחינוך, מקצוע המחנך;

4. לימוד )דת( — הוראה והנחיה בלימודי כתבי קודש ופירושיהם;

5. הצבעה — סימון כיוון או מקום בעזרת האצבע או מחוות גוף אחרת;

6. פקודה — מתן הנחיה מחייבת מבעל סמכות; 

7. הוצאת חוק — העברת החלטה בהליך חקיקה; 

8. צו, תקנה — פרסום פקודה מחייבת או מסירתה לנמעניה;

9. מובן, משמעות — הוראתו של דבר, משמעו בשפה, כוונתו של מונח; 

10. פירוש, ביאור — הסבר, מתן פרשנות. 

לא זה המקום לפרוש את המפה המלאה של הזיקות בין כל הפירושים האלה ולהסביר 

מבחינה פילולוגית את ההיסטוריה התרבותית המאפשרת כל זיקה כזו. לצורך הדיון, 

במילה  כבר  נעוצה  פרשנית–פדגוגית  למתודה  האפשרות  כי  להבחין  יותר  חשוב 

הטעונה “הוראה”, שכן אנו רואים כי אי אפשר לנתק בין פעולת הלימוד או ההנחיה 

היא  כי  משמעויות  מסדירה  ההוראה  מילה.  כל  של  הוראתה  או  משמעותה  לבין 

ותלמידים  לוח  בה  שיש  בכיתה  אותה  ש"עושים”  מפני  ולא  “משמעות”,  כשלעצמה 

רלוונטית  ואולי תהיה  אוסטין,  הנודע של  לפי המודל הבלשני  “פרפורמטיביות”  )זו 

5. יוזף בויס, אמנות=הון, 1980, תיעוד מיצג ואירוע באדינבורו
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מסומנות  שבמהלכה  ההתרחשות  כי  מלמדת  הרשימה  ואולם  דבריי(.14  להמשך 

משמעויות בעבורנו מכילה תמיד מבנה כוח של סמכויות ונתינים. משמעותה של כל 

מילה בשפה, בין שעודנה המסומן של דה–סוסיר בין המיתוס הטעון של בארת, היא 

מה שמוסדות ומנגנונים שונים של הוראה מספקים לנו. אין באפשרותנו אלא להיות 

רשומים לפחות באחד מן המוסדות האלה — משפחה, בית ספר, טלוויזיה, “קינדל”, 

“ויקיפדיה” וכדומה — ובאופן שנראה לנו טבעי ביותר )הדברים ידועים כל כך שעתידם 

להישכח(. סעיפי הרשימה שלעיל מראים לנו בסמיכותם, כי לפחות בכל הנוגע לשפה 

מילולית, הדרך אל משמעויות והדרך של משמעויות אלינו סלולות כפקודה, אף שלא 

תמיד אנו מרגישים כך. דרידה מכנה זאת ה"היות מוכרח” שחבוי שם תמיד, “מרגע 

שבמת המורה מאוישת” והשיעור מתחיל.15 בידינו כבר לא מעט חוות דעת, מפרויד 

ובנימין ועד לאקאן, פוקו, בנדיקט אנדרסון או אדוארד סעיד )והרשימה עוד ארוכה(, 

כלומר,  טקסט,  דרך  ובראשונה  בראש  מתנהלת  הפקודה  של  הפרקטיקה  שלפיהן 

מתקיימת  היא  שדרכו  הטקסטואלי  הביטוי  מן  סמכותה  מקור  את  שואבת  “הוראה” 

בעולם. הטקסטואליות האינהרנטית למנגנוני לימוד וחינוך )הפועלים על דרך הפקודה 

הסמויה( היא הסיבה לכוחם האבסולוטי מלכתחילה, מכיוון שהטקסט שעל הלוח או 

למסירה  ללמידה,  להוראה,  שניתנת  משמעות  כנושא  עצמו  יציג  לעולם  המסך  על 

הלאה )ואפילו המדובר באות בודדת או ברצף אותיות שלמראית עין אינו נושא פשר 

מוכר, הרי טקסט תמיד כבר מוכר כנשא משמעות(. הסמכות להורות על משמעויות, 

ובכלל זה, לדוגמה, המשמעויות של מילים לא–פשוטות, כגון “משמעות” או “הוראה”, 

מחוברת לקיומו של טקסט בקשר בל יינתק המושלך על המוסד המורה, באופן שנשפט 

כמנוגד לחופש המחשבה והביטוי, לעתים שלא בצדק. 

יותר בתור עֵרמה  לפי שרשרת ההגדרות הזאת )שיש סיבה טובה לחשוב עליה 

ֵמרשימה(, מה שנותן למילה “הוראה” את המשמעות הפדגוגית שלה מלמד בה בעת 

מהי משמעות, ולא בטוח שאפשר לומר זאת על המילה “משמעות”, שאינה פעולה, 

מהי  להסביר  נוכל  איך  הדברים,  פני  כך  אם  אבל  הופעה.  של  פעולה  שכן  כל  לא 

)אם הוראה היא  ליפול למלכודת של “הצבעה הדדית” בשוויון מוחלט  הוראה בלי 

כי  מזהיר  דרידה  משמעויות?(  הוראת  היא  הוראה  של  משמעותה  האם  משמעות, 

טאוטולוגיות כאלה הן שמבססות את היראותן הטבעית של סמכויות כ"מקורות”.16 

על “המבע הביצועי” ותפקידו במסירה של משמעות בשפה ראו: ג’.ל. אוסטין, איך עושים דברים עם מילים   14

)1962(, )תרגם: גיא אלגת(, תל אביב: רסלינג, 2006.

  Derrida, Jacques, Who’s Afraid of Philosophy?,(trans. Jan Plug), Stanford University 	15

Press, 2002, pp. 68–69

שם.  16
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למראית עין, עֵרמת ההגדרות הזאת מציעה גם הסברים היסטוריים. לדוגמה, הזיקה 

בין “מובן” )meaning( ל"ביאור” )interpretation( משקפת תמורות ביחסה של 

של  המתמשך  הפרויקט  לאורך  בייחוד  בחברה,  ולתפקידה  השפה  למעמד  התרבות 

המודרנה. ברנט דיוויס, הפורס את הגנאלוגיה של המצאת ההוראה על בסיס היחס 

אל השפה, מביא לדוגמה את דקארט ובייקון, שקידמו יחס תכליתי ולא–ביקורתי אל 

השפה בתור מערכת תיוג, “שבה מילים הן בעלות משמעות רק משום שהן מצביעות 

הגישה השלטת באקדמיה  הייתה  בעולם. מראשית המאה העשרים,  אובייקטים  על 

ששפה היא משהו אחר לגמרי מאוסף של תוויות, היא אוסף של פרשנויות”.17 דיוויס 

מציב את הגישה החדשה הזאת למעמדה של השפה בתור תנאי לשינוי מושגי עמוק 

במשמעותה של הוראה )teaching(, שלטענתו, אחד הביטויים המובהקים שלו הוא 

המרעישה  ולהתקבלותו  המינים  מוצא  לכתיבת  שהביא  מה  וכל  דארווין  צ’ארלס 

המושגית  המהפכה  זאת,  עם  ה–19.  המאה  של  השנייה  במחצית  הזה  החיבור  של 

בין  בין השאר, את אותו פיצול מהותי  בנוגע להוראה עודנה מכילה בתוכה,   הזאת 

העולם  איך  להראות  בכוחו  ויש  מדויק  הוא  הגשמי  בעולם  הנטוע  שהסבר  ההנחה 

באמת עובד, לבין ההנחה המטאפיזית המוכרת לנו הן מן המדע הן מן הדת כי ערך 

של אמת או של נכונות אכן קיים בעולם, ושאפשר להשיגו או לפחות להתקרב אליו 

אחרות,  במילים  רוחנית(.18  או  )אינטקלטואלית  האנושית  המחשבה  של  בכוחה  רק 

לפנינו הפיצול בין “הצבעה” לבין “פירוש” )כעולה בעֵרמת ההגדרות שהובאו לעיל(, 

אלא שכעת, עם המהפך המושגי שדיוויס מתאר, פיצולים כגון זה נמצאים בתוך מערך 

וממיינות  המסווגות  ליֵנאריות  ברשימות  ולא  והסתעפויות  קשרים  של  סבוך  רשתי 

הבדלים. 

מזווית סוציולוגית, גבריאל מוראן מסכם כי נראה שההוראה נעדרת תפקוד או 

הגדרה יציבים: “מבחינה אטימולוגית והיסטורית, ‘הוראה’ פירושה להראות למישהו 

זה, איך למות”.19 מוראן מזהה פער מושגי עמוק בין המשמעות  ובכלל  איך לחיות, 

הפורמלית של “הוראה” לבין “מה שאנשים חושבים שמורים אמורים לעשות”, ומן 

מה  של  במילון(  הפירושים  )ממנעד  יותר  הרבה  גדול  מנעד  מנתח  הוא  הזה  הפער 

מרחב  בכל  יותר  או  “פחות  אלא  ספר,  בבתי  רק  לא  הוראה”,  “סוכני  מכנה  שהוא 

ציבורי”. בבסיס המהלך של מוראן מוצע המעבר מתפיסת ההוראה לא בתור פעולה 

  Davis, Brent, Inventions of Teaching: a Genealogy, Mahwah and London: LEA. 2004, pp.  17

114–115

 Davis, Inventions of Teaching, chp. 1  18

Moran, Gabriel, Speaking of Teaching, New York: Lexington Books, 2008, p. 164  19
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זו  זאת.  מראה  הוא  דרך  באיזו  אלא  לנו  מראה  כלשהו  סמכות  שבעל  במה  התלויה 

טיבם  אל  ההיסטורית  הסיבתיות  מן  ב"הוראה”  הדיון  את  המשיבה  חשובה  נקודה 

הפרפורמטיבי הן של הפעולה, הן של המושג עצמו, של אותה רשת חיה של משמעויות 

מתחרות, באופן המתקרב לדיונו של דרידה בשאלה “מה זאת אומרת ללמד?” דרידה 

שואל את השאלה הזאת במסגרת חקירתו את היחסים בין האוניברסיטה לבין חופש 

“מושרש  הרוח,  במדעי  בייחוד  ההוראה,  במלאכת  כי  ומציין  והמחשבה,  הביטוי 

המחשבה”.20  וצדק  עליון  חוק  בשם  סרבנות  של  אפילו  אזרחי,  אי–ציות  של  עיקרון 

וגם פעולה של הצהרה  גם סימן  בין מדוכאת, היא  בין שהיא מבוטאת  זו,  התנגדות 

)declaration(. דרידה מתעקש על ה"ערך הפרפורמטיבי של ההצהרה, שמורה תוך 

זו הבטחה  כי  )professes while promising(”. דרידה טוען  כדי שהיא מבטיחה 

שתמיד גלומה בהוראה, באותו המקצוע המושתת על התחייבות לשאת באחריות למה 

הוראה  בין  ניגוד מובהק  אין  כנראה  והנה,  מוגדר מראש.  לידע טכנו–מדעי  שמבעד 

לבין חופש המחשבה והביטוי, וכי לא דרך הניגוד לכאורה הזה נוכל להבין את המושג 

המתוח הוראה. כעת אבקש להתייחס למושג זה לא בתור ערך מילוני )ולכן — בלא 

מירכאות( אלא בתור טקסטורה זזה, נטויה בין משמעויות שונות, פנימה לתוך עצמה, 

 לעבר המשמעות של “משמעות”, וממנה החוצה, לעבר משמעויות אחרות של פירוש

)ולכן — הוראה(. 

לניתוח  לכלי  אותה  נהפוך  אם  רק  יצליח  הוראה  מהי  להסביר  אפשר שהניסיון 

המתיכה  הפעולה  היא  הוראה  ביקורתי,  לניתוח  כלי  בתור  למעשה.  הלכה  ביקורתי 

משמעות?  זו  מה  )משמעות(;  מלמדת?  את  מה  בתכלית:  שונות  שאלות  שתי  לאחת 

כינה  שבארת  )מה  סימון  של  מתמדת  תנועה  עצמה  היא  זו  שפעולה  אלא  )הוראה(. 

signification בנתחו את המצוי והחסר במודל של דה–סוסיר(,21 סימון בו–בזמן של דבר 
 ,)denotation( ושל הגדרתו של משהו )signifying( ושל מילה, של עשיית סימנים

בתור  להוראה  אתייחס  אמנות,  של  לפרשנות  כלי  בתור  ומשמעות.22  הוראה  של 

  Derrida, “The University Without Condition”, in: Peggy Kamuf (trans. & ed.), Wihtout  20

Alibi, Stanford: Stanford University Press, 2002, pp. 214–215

21  ראו את תיאור השניות של פעולת הסימון במה שנראה גם כ"הודעה” וגם כ"קביעת עובדה”, במאמר המסכם 

מיתולוגיות, )תרגם: עדו בסוק(, תל אביב: בבל, 1998, עמ‘  והחשוב “המיתוס היום”, בתוך: רולאן בארת, 

.252–251

  “Signification is the union of what signifies and of what is signified, which is to say,  22

 again: neither form nor content, but the proceedings between them”. Roland Barthes,

 “literature Today”, in: Critical Essays, (trans. Richard Howard), Evanston: Northwestern

University Press, 1972, p. 151



2013  ' פרוטוקולאז       326

וארעית  teaching-meaning, שהיא פעולת–מופע השואפת לאפשר חלוקה אחרת 
יותר של כלי המשמוע, חלוקה מתחלפת תדיר בין ההצבעה על דבר בעולם )וההסבר 

על קיומו( לבין הוויכוח על פעולת ההצבעה ועל כיוונה )על ההנחיה והביאור(. בתמונה 

לוח  על   ,1972 לונדון,  טייט  בגלריה  בויס  של  מידע–פעולה  במופע–שיעור  שצולמה 

הכיתה הימני רשום: 

הוא שב–1972 יכול לחיות ללא דאגות ולישון בשקט חרף הידיעה ששני שלישים מן 

האנושות רעבים או גוועים ברעב בעת שרבים מן השבעים נוטלים גלולות הרזיה 

צריך לשאול את עצמו איזה אדם הוא, ואף חמור מכך, אם אדם הוא בכלל. 

ברברה לאנג מצטטת את ההצהרה הזאת כשהיא מעידה על חווייתה בתור צופה במופע 

בביקורת  עולמי  חלוקתי  לצדק  בויס  של  הקריאה  את  ממסגרת  ועדותה  בטייט,  הזה 

כלפי “חופש הביטוי”, שסומן במופע: 

מן הפודיום שודר קולו ]של בויס[ לחדרים הסמוכים בלא עזרת מתורגמן. הוא שב 

וחזר על השאלה “יש שאלות? יש לכם שאלות?”. בהרצאה הוא פרס את משנתו 

רעיון הקמת  את  קידם  העולם,  מן  פוליטיקאים  ביקר  בסגנון מתנשא,  הפוליטית 

הרפרנדום ודרש חינוך חינם לכול. על מנת להבהיר את דבריו הוא שרטט בגיר 

לבן, אדום, צהוב וכחול מיני דיאגרמות על הלוח השני משמאל. ]...[ בעקבות טרדה 

גוברת מן הקהל, קוצר הדיאלוג בין האמן לקהל. כשעלתה ביקורת שרק לבויס יש 

מיקרופון ורק הוא נשמע וכי כל שאר הקולות מן הקהל נבלעים ברחש הכללי, אמר 

6. יוזף בויס, מידע–פעולה, 1972, תיעוד מופע–שיעור בגלריה טייט בלונדון
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בויס בתגובה שהוא ממלא אחר חובת הדיווח שלו בתור אמן כלפי החברה שהוא 
משרת.23

זה סוג הפקודה או הפקודתיות שהוראה מכילה בתוכה, שעלול לגבור על מה שהמורה 

מבקש ללמד, להצהיר או להיאבק למענו. אם כך הדבר, הרי שכל פעולת הוראה היא 

אוטו–אימונית במובן שהיא הורסת את שאיפתה שלה לקידום ביטוי חופשי. אלא שבויס 

בו  שיש  מרחב  או  בדיוני  מרחב  של  להפעלה  למופע,  להצגה,  הוראה  להפוך  מבקש 

בדיון. היש פעולת הוראה שאינה כזו, הוא שואל. בין שתי האפשרויות של התמקמות 

הקהל — תלמידים של בויס בעת המופע או צופי אמנות בגלריה — מתנהלת תנועתה 

של הוראה )teaching-meaning(, תנועה בלתי פוסקת בין מוקדי כוח משתנים. לפי 

עדותה של לאנג, אנו רואים שאין המופע מקיים את הבטחתו לחופש ביטוי, כלומר 

רובד זה של “פרפורמטיביות” )במובן האוסטיני( משובש למדי; ההוראה המשוחררת 

של בויס אינה חפה מכוחניות, ואולם יש לזכור שמרגע שהמופע הסתיים היא חדלה 

להתקיים בתור מיצג, וכל שנותרים ממנה הם שרידים שגוזלים את סמכותו הבלבדית 

של היוצר, כמו לוחות כיתה שנותר לנו לפרש או כמו עדויות של צופות המתווכות לנו 

משהו מן החד–פעמיות של המיצג. כמובן, הוראה במובנה המקובל אוסרת על שרידים 

כאלה. דברי המורים אמורים להיחקק בתודעת מאזיניהם עד למבחן ולאחריו, ובכל 

מקרה, לוח הכיתה אינו ברשותם. 

כפילות  את  מייצגת  גם  בויס  של  הכוחניות  לאנג,  של  עדותה  לפי  מכך,  חשוב 

הפנים שכבר ישנה בפעולת ההוראה המקובלת, כשהמרצה “מותיר זמן לשאלות בסוף 

מן  הידע  של  הסמכות  את  המפרידים  הכוח  סדרי  את  היטב  לשמר  כדי  רק  השיעור” 

Lange, Barbara, “Questions? You Have Questions? Joseph Beuys’ Artistic Self-  23

 Presentation in Fat Transomation Piece/Four Blackboards (1996)”, in: Mesch, Claudia &

 Michely, Viola (eds.), Joseph Beuys: The Reader, London & New York: I. B. Tauris, 2007,

pp. 181–183; הערתה של לאנג מזכירה עניין נוסף שאין מנוס מלהזכירו בכל טקסט על המדיום האמנותי 

החמקמק והמאתגר של המיצג, והוא ,שהיכולת לכתוב על מופע בלי לנכוח בו משולה לכתיבת ביקורת על 

ספר שמעולם לא קראת. לא ראיתי את בויס מופיע, ראיתי רק את שרידי מופעיו מוצבים בתור חלק מיצירות 

אמנות עצמאיות, וקראתי, כאמור, עדויות מן המופעים האלה. אין הערה זו בגדר “גילוי נאות”, כפי שאין 

ההערות אחרות מבקשות לאשש, לאשרר, לאמת, לספק סימוכין, למה שממילא הופיע פעם אחת, ובאותה 

הפעם הוא נמוג. כמעט שאין תיעוד וידאו ממופעיו של בויס; תגובות נזעמות או זיכרונות נרגשים יש בשפע. 

ונמסרת להעתקה  בו  נותרת  עוד להיות טקסט, היא אינה  יכולה  לו הוראה אינה  זה בדיוק הגבול שמעבר 

ולשעתוק. הוראה אינה אלא אירוע שהיה, והאפשרות לנכוח בו טמונה רק בזיכרון ובהזכרתו בפעולות המשך. 

מאמר זה מבקש ללמוד מבויס ולהזכיר לנו איך לחשוב על הוראה, ועל כן, הוא גם מוקדש לזכרה של אמי, 

שהלכה בטרם עת, וארבעים שנות הוראה מאחוריה. 
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הציבור. נוסף על כך, הפנייה )“החירשת”( של בויס אל קהלו בתביעה “יש שאלות? 

יש למישהו שאלות?” היא פנייה רטורית, שהתשובה עליה טמונה עוד בראשית דבריו 

הרשומים על הלוח המצוטט מעלה: כלומר, ודאי שיש שאלות, שהרי “הוא שב–1972 ]...[ 

צריך לשאול את עצמו איזה מן אדם הוא, והאם אדם הוא בכלל.” כפי שמראים היטב 

והמושגים שבעזרתם  בויס על שני הלוחות האחרים במופע, השאלות  החצים שמתח 

צריכים  ישירה  דמוקרטיה  על  או  חלוקתי  צדק  על  אותנו משהו  “ללמד”  הוא מבקש 

להיות שאלות ומושגים החוזרים תמיד אל השואל עצמו, ולא שאלות ומושגים שיוצאים 

מנקודה אחת של חוסר ידע ונוחתים בנקודה חדשה של ידע מלא. התנועה המסומנת כאן 

היא גם מושג מרכזי בתיאוריה האמנותית של בויס )Bewegung(, העוסקת, בין השאר, 

במעבר מתמיד של חומרים ואנרגיות מצורה אחת לאחרת בתהליך היצירתי, אבל גם 

במעבר מציור או רישום אמנותי לדיאגרמה, לשרטוט הסבר. הכתיבה הטרייה והחולפת 

בגיר לוח על הרגע של 1972 ומצב חלוקת המשאבים בכלכלה הנוהגת מבקשים יחדיו 

לגייס את המאזין לנהל דיאלוג עם עצמו ועם סביבתו, שאין האמן מרכזו או אף מבועו 

ההכרחי, אלא רק התנועה המצביעה או המורה לעבר מצב דיאלוגי זה. 

באותה השנה, 1972, בדוקומנטה החמישית בקאסל, נכח בויס בתצוגה במשך מאה 

ימים, בנהלו את המיצג המשרד לדמוקרטיה ישירה, שהמבקרים בדוקומנטה הוזמנו 

אליו על מנת להשתתף בסמינרים פתוחים בנושאים פוליטיים שונים. על אחד הלוחות 

בסמינר רשם בויס: 

ההצעה שלנו: זכויות שוות לגברים ולנשים. עשרים שנה של פוליטיקת מפלגות לא 

הביאו למימושה של הזכות הבסיסית הזאת: ההכרה בעבודת משק בית בתור משרה 

7. יוזף בויס, לוח, 1972 מתוך: המשרד לדמוקרטיה ישירה, אוסף קרן אדולף–לותר, קרפלד
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זה ברמה אחת עם שאר העיסוקים הפורמליים.  והצורך להציב מקצוע  מקצועית 

לתמוך  ברצונכם  אם  ולגברים!  לנשים  הבית!  משק  לעבודת  קבועות  משכורות 

נא חתמו על  זכויות אִמתי לנשים,  במאבקנו למימוש הדרישה האזרחית לשוויון 
עצומה זו. חירות אִמתית לנשים!24

מה מטרתו של לוח כיתה זה? למשוך תגובת צופים מידית ולקדם צדק חברתי — כך אולי 

נמהר להסיק ולמקם את בויס בהיסטוריה הגרמנית של מעורבות אמנים בפוליטיקה 

הלאומית. מסקנה כזו גם תערער את צדקת השתייכותה של העבודה לשדה האמנות. 

אך מבטנו כבר מנוסה )במידה שכבר אי אפשר להשתחרר ממנה( בהתייחסות מורכבת 

יותר לאמנות מושגית, ואין איש סבור שמונומנט פלדה של המילה “אהבה” אינו אלא 

מודיע על קיומה של אהבה או מורה לנו להפסיק לחפשה. הטקסט המוחצן של אמנות 

המחצית השנייה של המאה העשרים מיועד למסור לנו דבר–מה על טקסטואליות, על 

היות מחשבה, על הקשר בין מחשבה לטקסט ולפעילות אמנותית, ועל כל אלו בקשר 

למה שאכן כתוב באותו הטקסט, לחומריות שנבחרה לכך, למקום שהטקסט מוצג בו 

וכדומה. במקרה שלפנינו, מה נמצא שם על לוחות הכיתה במשרד לדמוקרטיה ישירה, 

נוסף על המסרים הישירים הרשומים בכתב ידו של האמן? לוח וכתב יד, תוצריה של 

פעולת ההוראה החולפת, וכמעט שום דבר אחר. אם כן, נושאה של העבודה הוא גם 

השאלה הפדגוגית עצמה, ומנקודת מבט פוליטית: האם הוראה היא כבר אמנות? או 

שמא רק אם ה"תוצר” של ההוראה הוא שאלות על משמעויותיה ועל טיבה הדמוקרטי 

“ידע”  להיחשב  זוכה  מה  מורה?  להיות  מותר  למי  ללמד?  מותר  היכן  ההוראה?  של 

לגיטימי להעברה בשיעור? האם יש “דרך” נכונה להוראה? נראה שלכל הפחות בלוח 

הכיתה הזה, לא רק שחרור נשים עומד על הפרק אלא גם שחרור לוחות. 

אכן, הלוחות של בויס ישוחררו; הם תמיד על סף סכנת הימחקות. הלוחות יזוזו 

מן המופע המקורי להשתלבות במיצבים מאוחרים. הם אינם “תלויים” בכיתה מסוימת 

או בעצם קיומה בזמן או במרחב, אלא הופכים למה שדורותיאה צווירנר מכנה “שרידי 

נאומים” )relics of speeches(.25 מובן שהממסד האמנותי מיד יעניק ללוחות האלה 

מעמד כלכלי הרחוק מאוד מערך השימוש של לוח כיתה, ועם זאת, לעתים ימשיך בויס 

ויתייחס אליהם כאל “שאריות” )כפי שכינה את כל מה שאינו הוראה ממש(. על גבי 

 Bodenmann-Ritter, Clara, “Every Man an Artist: Talks at Documenta V by Joseph Beuys  24

(1972)”, in: Mesch et al., Joseph Beuys, pp. 189–197

 Zwirner, Dorothea, “Beuys and Broodthaers: Dialectics of Modernity between Analytic  25

 Geometry and the Belief in an Unbelieving God” (2001), in: Mesch et al., Joseph Beuys,

pp. 66–87
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“שאריות” אלו יוזמנו המבקרים בגלריות לדרוך, כמו במיצב כוחות כיווניים מ–1975. 

זו מחיקת ההוראה–כפקודה על ידי התערבותם של הצופים בתור תלמידים, ה"מצביעים 

ברגליים” למען חלוקה אחרת של סמכויות בתוך המרחב התזזיתי של פעולות הוראה, 

פעולות של הצבעה לעבר כיוונים של משמעות. כמו הטאטוא, המחיקה אינה מעלימה 

את החומר אלא רק את אחד מסימניו הנראים, טען בויס, ולכן לא תמיד ראה חשיבות 

מפעולת  שנותרת  הגיר  באבקת  השימוש  )ולראיה,  הלוחות  שעל  הטקסט  בשימור 
המחיקה ביצירות המשך(.26

גרסאות  בכמה  שהוצג  רב–ממדים,  למיצב  חומריו  את  בויס  אסף  השנים  לאורך 

 Das Kapital( ראשי  חלל  המונומנטלית  לכותרת  וזכה  בעולם  שונים  במקומות 

מארק  לפי  העבר.  מן  כשריד  מרקסיסטי  נופך  מכילה  1977-1970(, שכמובן   ,Raum
בויס.27  של  הפדגוגי  בז’אנר  ביותר  והחשובה  המובהקת  היצירה  אולי  זו  רוזנטל, 

בחדר גדול )אז כבר קרא לזה בויס “סביבה”( מוצבים אבייקטים רבים, מפסנתר כנף 

חפצים  ועוד  ביתית,  קולנוע  מסרטת  משפך,  גיגית,  סולמות,  ועד  גרזן  עליו  שנשען 

גבוה,  קיר  על  אלו,  כל  מעל  הגלריה.  רצפת  על  בחופשיות  מפוזרים  כולם  ביתיים, 

ומקצתם  קודמים  וממיצבים  הוראה  ממופעי  מקצתם  כיתה,  לוחות  עשרות  תלויים 

26  האמן האירי שון לינץ‘ מספר על השימוש באבקת הגיר שעשה אחד הצופים במופע של בויס, וזאת במסגרת 

עבודה של לינץ‘ מן השנים האחרונות, שכותרתה בויס )בדיון( 2007-8. עם זאת, ידוע כי לוחות כיתה רבים 

אחרים רוססו בפיקסטיב כדי למנוע הימחקות או אף נכתבו מחדש )ברוב המקרים על ידי תלמידו ועוזרו של 

בויס, יוהנס שטוטגן(.

 Rosenthal, Mark, Joseph Beuys: Staging Sculpture, in: Joseph Beuys — Actions, Vitrines,  27

Environments, London: Tate Modern, 2005, p. 80

8. יוזף בויס, כוחות כיווניים, 1975/77, תיעוד הצבת לוחות, גלריה רנה בלוק, ניו יורק 

תמונה 8

תמונה 9
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הכהים  המרובעים  לבין  הגלריה  רצפת  על  ההתרחשות  בין  היחס  זו.  ליצירה  נוצרו 

המכסים את הקירות מזכיר את המתח שכבר סומן באיך מסבירים אמנות לארנבת 

מתה?, אלא שכעת האמן כבר אינו נזקק למושא הוראה מסורתי שהוא מצביע עליו 

והוא  ההוראה  מושא  הוא  ההוראה  מעשה  יותר:  מובהקת  כאן  ההצהרה  באירוניה. 

את  לחקות  מבקשת  אינה  האמנות  זאת,  עם  האמנות.  של  האִמתי  הקפיטל  ה"הון”, 

הסדר הנורמטיבי של החינוך המקובל, ואין כאן כיתה או אפילו גישה נוחה לקריאת 

לוח כיתה, אלא רק הצבעה על פעולות הוראה שנעשות במקומות ובזמנים אחרים. 

את היחס בין החפצים הפזורים למרגלות כל הלוחות בחלל ראשי אפשר אולי לפרש 

בתור היחס בין תלמידים למורה או למוקד של הוראה, פירוש המאניש את החפצים 

הלכאורה לא–קשורים האלה לכדי קבוצה אחת שעוד יש לה מה ללמוד: לפסנתר עוד 

יש מה ללמוד )ולא רק לפסנתרנית(, למסרטת הקולנוע עוד יש מה ללמוד )ולא רק 

ועודן  אפשרו  העכשוויות  המודרניות  האמנויות  כמובן,  הלאה.  וכן  הקולנוע(  לאיש 

מאפשרות התרחשויות בדיוניות כאלה.

הפרמפורמטיבית  הפרקטיקה  לבין  ביטוי  חופש  של  העיקרון  בין  ניגוד  יש  אם 

הפשוטה  המחיקה  שאימת  היכן  הכיתה,  לוח  של  למרחב  מתורגם  הוא  הוראה,  של 

הזן  מן  לציות  סירוב  או של  נגד  כתיבת  פעולה של  היא עצמה  בעוד  מרחפת תמיד, 

כמו  מנוגדות  משמעויות  הלוח,  גבי  על  האקדמיה.  במבנה  דרידה  של  בדיונו  שנזכר 

אלו שברשימת המשמעויות של המילה “הוראה”, משמעויות כגון “פירוש” ו"פקודה”, 

מתקיימות יחד לאורך ציר זמן משותף: הפקודתיות בהרצאתו של בויס בגלריה אחת 

ופירושו החופשי של הצופה לאחר המופע, אולי בגלריה אחרת, מול אותו הלוח במיצב 

חדש. מבקרים כגון שטפן גרמר תקפו את “האסתטיזציה הזאת של הפוליטי” בטענה 

9. יוזף בויס, חלל קפיטל, מיצב בגלריה לאמנות חדשה בשאפהוזן, שוויץ 1980
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ש"בויס מתעלם מן הסוגיה של הרלוונטיות החברתית של פעילותו, מכיוון שהוא שואל 

של  בפוליטיות  עין  מראית  ישנה  שאכן  אפשר  הפוליטי”.28  של  ההילה  את  בעבורה 

המופעים הציבוריים האלה של בויס, אולי אף אחיזת עיניים שתפסה קהלים גדולים 

כל כך שבויים בססמאותיו האוניברסליות של בויס — כפי שטען, כידוע, בנימין בוכלו 

במאמרו מ–1980 29 — אבל מראית עין זו היא בדיוק מה שמחייב אותנו לחשוב שוב על 

הלגיטימיות שלהן מנקודת מבט פדגוגית, והאם הביקורת, לפחות כזו של בוכלו או של 

גרמר, מאפשרת לנו ללמוד משהו ממישהו ש"אינו פוליטי באמת”. קווים ושרטוטים 

מן  נודדים  והלוחות  בויס,  של  הכיתה  לוחות  שעל  לטקסט  לרוב  מפריעים  עלומים 

המופע למיצב כלשהו ושוב למופע אחר, פעמים רבות נמחקים בשוגג או במכוון בידי 

האמן או צופיו או מועתקים בידיו ונמכרים לאוספים יוקרתיים — נראה שכל זאת מכוון 

נגד הצימוד העיקש של מערכת משמוע מבוססת שפה והמושג האותנטי כביכול של 

החינוך, שעליו מושתתות כמעט כל פעולות ההסדרה הלוגוצנטריות של מדינת הלאום, 

כלכלת השוק, המבנה המשפחתי והבנת הגוף והנפש של היחיד. ייתכן שהסדרות כאלה 

 signifying( מתערערות רק כאשר נפתח מחדש המרווח בין סימון, מתן משמעויות

system(, לבין הוראה וחינוך. 
רבות עוד אפשר ללמוד על מושג ההוראה ועל הפוטנציאלים המהפכניים שבה 

בתור  בפדגוגיה  שעסקו  ואמניות  אמנים  בקרב  וחומר  קל  האמנות,  מתולדות  דווקא 

חומר ונושא לביטוי אמנותי. בכל שימוש אמנותי בחומרים כאלה, תהא האידאולוגיה 

שהם מבקשים לקדם אשר תהא, עולה מחדש השאלה כיצד עבודת האמנות ופעולת 

יש  הוראה.  של  השונות  המשמעויות  שבין  הפנימיים  הניגודים  על  מכסות  ההוראה 

להדגיש כי השאלה הזאת רלוונטית לא רק לתולדות האמנות; זו שאלה שיש להתמודד 

עמה גם בתור מורים, ובייחוד בחפשנו אחר הגדרות חלופיות למה שאנו עושים בכיתה, 

לרמת השיתוף שבה, לזכויות הביטוי שבה, בעת שהיא נמצאת במוסד המפוקח על ידי 

המדינה; ולמי שייכים החומרים שבכיתה, ומה עושים בהם לאחר השיעור, וממי עוד 

נוכל ללמוד איך ללמד אחרת? 

Stefan Germer, “Haacke, Broodthaers, Beuys”, October 45, 1988, pp. 63–75  28

 Benjamin Buchloh, “Beuys: The Twilight of the Idol. Preliminary Notes for a Critique”,  29

Artforum 18(5), 1980, pp. 35–43


