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 דבי לוזיה, סולזנו, איטליה אמנות 

הייתי שם! גם אני הלכתי על 
המים במיצב ה–floating piers של 

כריסטו. גם אני חוויתי את תחושת 
האושר שבאה עם הידיעה שהייתי 

במקום הנכון, בזמן הנכון. זו כנראה 
הייתה ההנעה של 1.2 מיליון מבקרים להגיע 
לאגם איסאו בצפון איטליה, במהלך 16 ימים 
מרתקים ביוני האחרון. זה כנראה מה שגרם 
לטום קרוז לשלוח סוכנים שיאתרו לו מקום 

לינה על האגם, בכל מחיר.
כריסטו ממותג כ'אמן שעוטף דברים' כבר 

מסוף שנות ה–50. בסוף שנות ה–60 הוא כבר 
עטף מפרץ באוסטרליה, בקיץ 1985 עטף 

את הגשר המפורסם בפריז - הפונט נף, 
ב–1995 עטף את בניין הרייכסטג בברלין. 

הוא עשה את מיצב השערים בסנטרל 
פארק בניו יורק ב–2005, שכלל מעל 5,000 
שערים עשויים בד כתום. המיצב הזה היה 

חיזיון של יופי שגרם לי לדמוע. היה לי ברור 
שלא אחמיץ את המיצב הבא. 

קל לתייג את כריסטו כאמן סביבתי, אבל 
הוא ראוי לקטגוריה משלו, בזכות גישתו 
הייחודית למרחב ולזמן ולהשבת המרחב 

לקדמותו. יצירותיו מותאמות מיקום, 
משלבות טבע ואדם, ויוצרות שיבוש זמני 

בנוף. לוקח שנים להפיק את העבודות, אך 
הן מתקיימות במציאות רק שבועות ספורים. 

ה–floating piers נהגה ב1970, ובמקור היה 
מיועד לדלתא של ריו דלה פלטה, נהר 

בארגנטינה, אבל לא צלח את הביורוקרטיה. 
רק ב–2014 נבחר לבסוף האגם בצפון 

אמנות

איטליה. בתוך האגם, הרביעי בגודלו 
במדינה, מצוי האי מונטה איזולה וגם איים 

קטנטנים כמו סן פאולו, בבעלות פרטית של 
משפחת בארטה, כן, אלה מהאקדחים. 
התוכנית הייתה לחבר בין עיירת החוף 

המנומנמת סולזנו למונטה איזולה ומשם לסן 
פאולו ולאפשר לאנשים ללכת על המים. 
סך הכול חוברו 200 אלף מצופים ויצרו 

שלושה קילומטרים רציפים וצפים ברוחב 
16 מטר, ועוד 2.5 ק״מ של מסלול יבשתי, 
שכוסו ב–70 אלף מ״ר של בד לבן, שעליו 

נפרשו 100 אלף מ”ר של ניילון בצבע זעפרן 
זוהר.

עלות הפרויקט - 18 מיליון דולר, וכמו 
כל המבצעים של כריסטו, גם זה מומן 

ממכירת עבודות שנעשו במיוחד לקראת 
המיצב. מימון עצמי הוא רק אחד החוקים 

של כריסטו. החופש שמאפשר המימון 
העצמי הוא ערך עליון עבורו, כמו גם כניסה 

חינם. עוד חוק: אין מרצ׳נדייז. אין גלויות, 
אין דוכני מזכרות, יש רק ספר שמחירו 20 

יורו, המתעד את ההכנות לפרויקט. בירידה 
למצופים חילקו אנשי הצוות פיסות קטנות 

מהבד הזהוב למזכרת.
הרגע שבו החלו לפרוש את הבד הזהוב היה 

מרגש לא פחות מרגע ההליכה על המים. 
הבדים הזהובים נחתכו מראש לפי מידה 

ומיקום מדויקים, כשכל עץ, ספסל, עמוד 
ועיקול נלקחו בחשבון. צוותים מיוחדים 

חיברו את פיסות הבד בחוט ומחט, אותו 
חוט שממנו נשזר הבד. הביצוע היה מופתי 

ומעורר השתאות, מבצע צבאי של ממש, 
שבו כל אחד יודע בדיוק את תפקידו.

איש מופנם ובלתי נשכח
כריסטו ולדימיר יאבאצ׳ף נולד בבולגריה 

ב–1935. בדיוק אז נולדה ז׳אן קלוד במרוקו. 
הם נפגשו בפריז ב–1958, ומאז לא נפרדו עד 
יום מותה ב–2009. היא לא הייתה רק אשתו, 
אלא שותפה מלאה ליצירתו, חתומה על כל 

פרויקט, כולל ה–floating piers, שלמעשה 
היה המיצב הראשון של כריסטו מאז שהלכה 
לעולמה. בזוגיות הזאת הוא היה האמן היוצר 

והיא הדוברת והמנהלת האישית. בשיערה 
האדום הפרוע ובאופיה המוחצן היא פיצתה 

על אופיו המופנם והביישני. 
מבין הפרויקטים של כריסטו, המיצב הזה 

היה הראשון שדרש השתתפות פעילה. 
הליכה פיזית וחוויה רב חושית של חוסר 

יציבות, צבעוניות מדהימה של נוף ירוק, מים 
כחולים ובד זהוב, תחושת הרוח, השמש, 

הגשם, ומגע הרגליים על המצע הצף. 
למה כריסטו משקיע כל כך הרבה משאבים 

בפרויקט כל כך קצר מועד? זו שאלה של 
אנשים שחיים בעולם תכליתי. כריסטו אינו 

עוסק בצרכים, אלא בתשוקות. 
זה היה אירוע אמנותי, חוויה תרבותית, 

ובעיקר מפגן של חופש, כי ברגע שכריסטו 
סיים המיצב שייך לכולם. החופש נגזר מפרק 

הזמן הקצוב, ותפיסה זו נוגדת את המודלים 
הרווחים בעולם האמנות, של נצחיות, 

אספנות ומסחר בסכומי עתק. כריסטו 

ברגע שכריסטו סיים לבצע, 
המיצב שייך לכולם. אף אחד 

לא יכול לרכוש אותו. זה 
נוגד את המודלים הרווחים 

בעולם האמנות, של נצחיות, 
אספנות ומסחר בסכומי עתק

אמנם מנצל את השוק כדי למכור את רישומי 
ההכנה למימון עבודותיו, אבל מרגע מימושן 

הוא כבר בפרויקט הבא. על הפרק: מיצב 
מעל נהר בקולורדו ופירמידה בגובה 150 

מטר העשויה מחביות נפט, שתוצב באבו 
דאבי ותהיה הפסל הגדול בעולם וגם 

הפרויקט הקבוע הראשון של כריסטו. 
רבים חששו ללכת על מצופים בלי מעקה 

באמצע אגם. אבל רבים גם נשכבו והתיישבו 
כדי לחוש את תנועת הגלים, רבים הלכו 

יחפים כדי להרגיש כמו ישו על המים, ואז 
לפתע נשמעו קולות שמחה כשהתברר 

שכריסטו מסייר על מעבורת לאורך 
הרציפים ומאפשר לקהל המאושר להודות 

לו על החוויה המרגשת. 
בחצות הליל בין השניים והשלושה ביולי 

נותקו הרציפים מהיבשה. כל חומרי 
הפרויקט ימוחזרו ולא יישאר שום שריד 

פיזי ל–floating piers. אבל הם יישארו לעד 
בעשרות אלפי צילומים וסרטונים, ובעיקר, 

הם יישארו לעד בזיכרון ובלב של כל מי 
 .שחווה אותם

פרויקט עטיפת 
הרייכסטג

עוסק בתשוקות. 
כריסטו
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רק אמן כמו כריסטו יכול להעניק חוויה יוצאת דופן 
של הליכה על המים בעזרת מצופים, שילוב גאוני 

של חזון והפקה. מעל מיליון תיירים הציפו את אגם 
איסאו בצפון איטליה והרגישו כמו ישו ליום אחד


