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 דבי לוזיהאמנות 

התקציבים מצטמצמים, התחרות גוברת והמבקרים עסוקים בסלפי 
יותר מאשר באמנות עצמה. חוסר הוודאות בעידן העכשווי דורש 
מהמוזיאונים לחשב מסלול מחדש, ולהצטרף למהפכה הטכנולוגית

ישראלית בשם Museloop במוזיאון ישראל 
ובמוזיאון תל אביב, שמטרתה לרתק את הדור 

הצעיר על ידי הפיכת הביקור לחוויה משחקית. 
שם המשחק הוא יצירת חוויה רב ממדית 
המותאמת אישית. אפליקציה ישראלית 

 ,Come to Art שמבוססת על העיקרון הזה היא
המספקת תוכן התומך באמנות המוצגת כמו 

פסקולים וסרטוני וידיאו. המשתמש מוזמן גם 
להתלוות לסיור וירטואלי של אוצר או מבקר, 

שהעלה לאפליקציה הדרכה בקולו - כמו 
להסתובב במוזיאון עם מדריך פרטי. 

האפליקציה החדשה של המוזיאון לאמנות 
מודרנית בסן פרנסיסקו מקפיצה את רעיון 

הפרסונליזציה קפיצה קוונטית. מדובר 
בפריצת דרך שתשפיע על האופן שבו נחווה 
בעתיד תערוכות מוזיאליות: עד כה, חוויית 

מדריך השמע חייבה הרבה התעסקות עם 

מוזיאונים חווים משבר עמוק בעידן 
הדיגיטלי. הקונספט של חלל דומם 

שאסור לצלם בו, המחייב לדבר 
בלחש ולהתנהג בהתאם, אינו ממש 

אטרקטיבי בעידן הסמארטפון והסלפי. מה 
גם שהרבה מהאמנות המוצגת אינה נהירה, 

ומחייבת הכנה מוקדמת או קריאת תוויות, שגם 
הן לא תמיד מספקות את המידע הנחוץ. 

כך, בתקופה שבה התקציבים מצטמצמים 
והתחרות גוברת, נוצר חוסר ודאות שדורש 
מהמוזיאון לחשב מסלול מחדש ולבחון את 

תפקידו לא רק כשומר נכסי תרבות, אלא גם 
כמוסד חברתי–תרבותי שמתאים את עצמו 
לעידן העכשווי. גמישות והרחבת גבולות 

חיוניות להצדקת המשך קיומם של מוזיאונים, 
הסובלים מתדמית אליטיסטית ומיושנת. ואכן, 

אט אט מחלחלת התובנה אצל מנהלי מוזיאונים 
ברחבי העולם שדרוש שינוי אסטרטגי עמוק. 
מושגים כמו מיתוג, שיווק ומדיה חדשה הפכו 

לחלק בלתי נפרד מניהול מוזיאון.
הסרת איסור הצילום היה הצעד הבולט הראשון 
בדרך לשינוי. מאז המצאת הסמארטפון, שומרי 

המוזיאון היו כה מרוכזים באכיפת חוק זה, 
שהזניחו את היצירות עצמן. אז ברוח האמרה 

האנגלית ‘אם אינך יכול להילחם בהם, הצטרף 
אליהם’, הוסר בהדרגה צו איסור הצילום 

במוזיאונים, ואף הוצע למבקרים חיבור חינם ל–  
Wi-Fi, מתוך הבנה שכל מבקר הופך לשגריר 

המשווק את המוזיאון בקהילה הווירטואלית 
שלו. כך החלה הזליגה של המרחב הווירטואלי 

לתוך המרחב הפיזי.

של פיקאסו
האפליקציה

המכשיר, ואילו האפליקציה החדשה עוקבת 
אחר התקדמותו של המבקר במרחב, מגיבה 

למקומו, ואף מכוונת אותו אל מקומות שבהם 
המדריך מעוניין לפרט על יצירה מוצגת. וכל 

זה כשהמכשיר בכלל מונח בכיס.
מכאן, האפשרויות בלתי מוגבלות. מדריך כזה 

יוכל, למשל, לכוון את המבקר לכל היצירות של 
אמן מסוים במוזיאון, או לכל היצירות בנושא 
מסוים. המדריך לפיקאסו יוכל להיות מומחה 

לאמן ולתקופתו. מדריך ליצירות אורבניות יוכל 
להיות אדריכל או מתכנן ערים. בקיצור, חוויה 

תפורה על פי מידה, רב ממדית ורב חושית. 

כל מוזיאון צריך מרפסת
תפישת המוזיאון כ’מקום’ התרחבה אף היא 

בזכות קיומו הווירטואלי, שמאפשר להנכיח 
אותו גם מבלי לבקר בו פיזית. זה כמובן מעורר 

חשש בקרב מנהלי המוזיאונים, בשל חוסר 
הוודאות שכרוך במהלך. האם הגישה מרחוק 

לנכסי המוזיאון תגרום לקהל להסתפק בסיור 
וירטואלי דרך גוגל ארט או באמצעות אתרי 
אינטרנט? כיצד החשיפה ברשת תשפיע על 

מספר המבקרים במוזיאון?
נכון לעכשיו, המספרים מעודדים, ואולי 

אפילו מפתיעים. ב–2015 המוזיאון הפופולרי 
בעולם היה הלובר בפריז, עם 8.5 מיליון 

מבקרים, למרות מחיר הכניסה הלא מבוטל 
ולמרות התקפת הטרור בנובמבר. בעשירייה 

הפותחת של המוזיאונים הפופולריים נמצאים 
גם המוזיאון הבריטי בלונדון, מוזיאון 

המטרופוליטן בניו יורק, מוזיאון הוותיקן 
ברומא, הנשיונל גלרי בלונדון, מוזיאון 
הארמון הלאומי בטייפה, הטייט מודרן 

בלונדון, המוזיאון הלאומי בוושינגטון ומוזיאון 
ההרמיטאז’ בסנט פטרסבורג. 

מגמה חדשה במוזיאונים שנפתחו לאחרונה 
נוגעת להיבט האדריכלי: בניגוד לתפישת החלל 

האמנותי כקובייה לבנה סגורה, היכל קדושה 
חילוני המנותק לחלוטין מסביבתו, אסטרטגיית 

הנגישות החדשה דווקא מבקשת ליצור 
חיבורים עם הסביבה. במוזיאון הוויטני החדש, 
שנפתח בשנה שעברה, ניתן לצאת בכל קומה 
למרפסות ענק המשקיפות על העיר ועל נהר 
ההדסון. באגף החדש של הטייט מודרן תהיה 

קומת תצפית שלמה, וכן שני פארקים חדשים 
אשר יחברו בין המוזיאון לבין השכונה שבה 

הוא ממוקם. במומה החדש בסן פרנסיסקו נבנו 
מרפסות חדשות, והאפליקציה החדשה תכלול 

גם יציאה מהמוזיאון וסיור בשכונה הסמוכה לו. 
הזליגה ההדדית בין הווירטואלי לפיזי מרחיבה 

את שטח הפעולה, אך יוצרת רף שלא כל 
מוזיאון יכול לעמוד בו. פעם אנשים היו הולכים 

ללובר כדי לראות את המונה ליזה. היום הם 
הולכים כדי לצלם סלפי על רקע המונה הליזה. 

זהו שינוי בסיסי בחוויית המוזיאון, אך כנראה 
הכרחי להמשך קיומו.

זה לא עבר בקלות. במעוז השמרנות, הנשיונל 
גלרי בלונדון, נרשמו תגובות קשות. היסטוריון 

אמנות חרץ כי ‘המעוז האחרון להתבוננות 
שקטה עומד להפוך לסלפי סנטרל’, ומבקר אחר 

כתב ‘פיסה מנשמתי מתה בכל פעם שמישהו 
מצלם יצירה, או גרוע מכך, מצלם סלפי מבלי 

להסתכל על היצירה בשתי עיניו’. אלו תגובות 
המייצגות את טהרני האמנות, המבקשים לשמר 

את המוזיאון כאי של שלווה ורוגע בתוך ים 
הרעש שמסביב, ומסרבים לקבל את העובדה 

שגם המוזיאון צריך להתקדם יחד עם העולם. 
כשהתפרסם צילום של ילדי בית ספר עסוקים 

בטלפונים הניידים שלהם אל מול יצירת 
המופת של רמברנדט ‘שומר הלילה’, כל 

הטהרנים כבר זעקו גוועלד. לא עזרה הידיעה 
שהילדים קיבלו משימה באפליקציה הקשורה 

ליצירה, כי אי אפשר להתווכח עם העובדה 
שאף לא אחד מהם התבונן בה. אם תמונה 

אחת שווה אלף מילים, התמונה הזו מגלמת 
את האיום הגדול על עתיד המוזיאונים. האם 

ילדים שחווים אמנות דרך מסך הטלפון יגיעו 
למוזיאון מרצונם החופשי?

אין זה מקרה שחלק גדול מהאסטרטגיה החדשה 
של מוזיאונים מכוונת לדור העתיד. לראיה, 

5,000 ילדים מרחבי בריטניה יהיו הראשונים 
שיזכו לבקר באגף החדש של מוזיאון טייט 

מודרן, שייפתח החודש. בכל מוזיאון שמכבד את 
עצמו יש היום אגפים מיוחדים לילדים ונוער, 

המשלבים פעילויות המותאמות למבקרים 
צעירים, ודור העתיד אף זוכה לאפליקציות 

ייעודיות. רק לאחרונה הושקה אפליקציה 
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התמונה הזו מגלמת את האיום 
הגדול על עתיד המוזיאונים

קודם נתעד ואחר כך נתבונן, אולי. 
המונה ליזה בלובר
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ייקון אופנה שזוכה לתחייה מחודשת, א
או שאולי מעולם לא גווע, הוא 

בובת הברבי, שחוצה כעת את האוקיינוס 
האטלנטי מארה”ב לאירופה. על פניו, 

נראה קצת משונה ששתי תערוכות ברבי 
מתקיימות בו זמנית, ברומא ובפריז. המלצה 

אמנותית אין כאן, למרות שבתערוכה 
בפריז ניתן למצוא גם עבודות אמנות 

שברבי שימשה להן מוזה, כמו ציור של 
אנדי וורהול. מה שכן, חובבי התרבות יוכלו 

לגלות באמצעות 700 בובות ואלפי תלבושות 
ואביזרים את האבולוציה של ברבי על פני 

שישה עשורים, ולקבל זווית מעניינת גם על 
האבולוציה של התרבות האמריקאית. שלב 

ההתפתחות הנוכחי של הבובה הוא מאוד 
פוליטיקלי קורקט: רב–תרבותית עם כבוד 

למגדר. בשנה שעברה יצאו לשוק בובות 
בצבעי גוף ועיניים שונים, כדי להגביר את 
פוטנציאל ההזדהות של ילדות עם הבובות.
הבעיה המרכזית היא החיבור עם היצרנית, 

חברת מאטל, אך למרות הביקורת על מסחור 
מוזיאונים, נראה כי המגמה רק תתחזק.

חת הסיסמה 'אמנות משתנה, כך ת
גם אנחנו', יתקיים החודש האירוע 

האמנותי המשמעותי ביותר באירופה 
ל–2016 - פתיחת האגף החדש של הטייט 

מודרן, המוזיאון הפופולרי בבריטניה. 
הרחבת המוזיאון תוסיף מעל 20 אלף 

מ”ר של חללי תצוגה על פני עשר קומות, 
שיגדילו את שטח המוזיאון ב–60%. 

בעצם, זהו מוזיאון חדש בפני עצמו, והטייט 
מנצל את ההרחבה כדי להציע את חזונו 

לעתיד: קהילתיות ואינטראקטיביות. שיא 

החגיגות יהיה בהופעה של 20 מקהלות 
מרחבי לונדון, שיבצעו יצירה שנכתבה 

בהשראת שיחות שניהל האמן פיטר 
ליברסיג’ עם עובדי המוזיאון, הבנאים, 

מבקרים ותושבים מקומיים.
במקום תערוכת בלוקבסטר בחר הטייט 

לשים דגש על מיצגים, מחול, ופרויקטים 
ניסיוניים כמו Tate exchange, שייפתח 

בהמשך השנה ויחקור, בשיתוף הציבור, 
דרכים חדשות לחשוב על אמנות והערך 

שלה לחברה.
)The new Tate Modern © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron :צילום)

להדפיס את לגרפלד
Manus x machina, מטרופוליטן, ניו יורק

שעברה, למשל, הייתה ‘סין - מבעד למראה’ 
- שהציגה את השפעת האופנה הסינית על 
המערב - התערוכה הפופולרית ביותר בניו 

יורק ומשכה 816 אלף מבקרים. 
התערוכה Manus x machina, שנפתחה 
בחודש שעבר, עוסקת באופנה בעידן 
הטכנולוגי - אך מי שמצפה לרובוטים 

יתאכזב. הדגש הוא על טכניקות ותהליכים 
המשלבים בין טכנולוגיה לעבודת יד, כמו 

ביצירה של קרל לגרפלד עבור שאנל 
שצוירה ביד, נסרקה ועובדה במחשב 

להדפסה על בד. הדוגמה הממוחשבת 
שימשה בסיס לתפירה ידנית של אבנים 

טובות. הכוונה היא לנפץ את הדיכוטומיה 
בין ייצור ידני וייצור ממוכן, ולהציג טכניקות 

מרהיבות ומדעיות כמעט, היוצרות את 
הבגדים שאנו לובשים. 

שנים האחרונות מושך מכון האופנה ב
של המטרופוליטן תשומת לב וקהל 

באמצעות תערוכות מרהיבות. בשנה 

בשיתוף הציבור. 
הטייט בלונדון

לנפץ את הדיכוטומיה בין 
ייצור ידני וייצור ממוכן

האבולוציה של התרבות 
האמריקאית

ברבי עושה את אירופה
המוזיאון לאמנות דקורטיבית, פריז

קומפלקס איל ויטוריאנו, רומא

תמונת המקהלה
טייט מודרן, לונדון
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