
 דבי לוזיהאמנות 

לא רק סלפי במוזיאון
תרבות השיתוף משפיעה על עולם האמנות, כשהגבולות 

מתרחבים, והקהל הופך לחלק מהיצירה 

עם יד על הלב, מתי לאחרונה ביקרתם 
בתערוכה מבלי לשלוף את הטלפון 
הנייד כדי להצטלם עם איזו יצירת 

אמנות ולהעלות את התמונה לרשת, כדי 
שהחברים שלכם יראו כמה אתם תרבותיים? 
צילומי סלפי אמנותיים הפכו לחלק בלתי נפרד 

מתרבות השיתוף, ברמה שהאמנות הופכת לא 
פעם לתירוץ לצילום סלפי, ולא למטרה בפני 
עצמה. אך כאשר מדברים על השפעת תרבות 

השיתוף על האמנות, יהיה בנאלי להתמקד 
בצילומי סלפי. הרבה יותר מעניין לדבר על 

ז’אנרים חדשים שנולדו בעידן שבו אין נושא, 
ולו האינטימי ביותר, שאינו ראוי לשיתוף. 

אמנים תמיד היו אקסהיביציוניסטים. האמנות 
מעצם מהותה מכילה היבט ראוותני, שבו האמן 
יוצר ומשתף את הקהל. אך אם בעבר האמן היה 
מוציא את הקרביים באופן מטאפורי, היום ניתן 

למצוא ברשת תוצרי מעיים המוצגים לראווה 
כאילו באמת היו יצירת אמנות. 

תרבות השיתוף משפיעה על עולם האמנות 
באופן שיוצר נקודות חיבור מרתקות בין 

האמנות לבין החיים עצמם. הגבולות מתרחבים, 
והקהל הופך למעשה לחלק מהיצירה. אחת 

האמניות המרתקות בהקשר זה היא קנדי צ’אנג 
האמריקאית, שנעזרת בצופים למימוש חזונה. 

על קירות שחורים היא תולה את תחילת המשפט 
החוזר: “לפני שאמות אני רוצה...”, שאותו הקהל 

מוזמן להשלים במשאלה אישית. בסופו של 
דבר מתקבל קיר משאלות שהוא בעצם פרויקט 
קהילתי, אשר גורם לאנשים לעצור רגע בתוך 
המרוץ המטורף של החיים, ולשאול את עצמם 
מה הם רוצים עוד להגשים בחייהם. הפרויקט 

הזה הפך גלובאלי, ובוצע גם אצלנו בארץ 
.Tedx ב–2013, במסגרת אירוע

המיזם הדרמטי ביותר של צ’אנג הוא “וידויים”, 
שהוצג לראשונה בלאס וגאס ב–2012. הבסיס 
של וידוי, של שיתוף במעשה אסור או מביש, 
הוא בנסיבות התרחשותו האינטימיות, לרוב 

בפני איש דת בתא חשוך, כאשר פני המתוודה 
מוסתרים. צ’אנג הציגה את הפרויקט שלה 
בחלל ציבורי, שבו יצרה תאי וידוי מכוסים 

בווילון, אליהם נכנסו אנשים ורשמו על פיסות 
עץ בגודל אחיד את חטאיהם. אלה הוצגו 

לראווה ברחבי הגלריה, ואף פורסמו בהמשך 
באתר אינטרנט שמוקדש לפרויקט. 

אין דבר מרתק יותר מסודות כמוסים: “אני 
נראה בטוח בעצמי אבל אני לא”, “אני אוהבת 

פורנוגרפיה יותר מבעלי”, “אני עדיין אוהב 
אותה, אחרי חמש שנים ושתי חברות”, “אני 

פוחדת שאבא שלי ימות לפני שאני אתחתן”. 
פחדים בנושאי אהבה, בדידות ומוות שולטים, 
אבל מעבר למציצנות, יש כאן עניין תרבותי 
מרתק, שהופך את הפחדים הכי גדולים שלנו 

 .למידע בר שיתוף

דינמיקה בין צילום למיצג היא ה
 Performing for the נושא התערוכה
Camera שמתקיימת בימים אלה בטייט 

מודרן בלונדון. למרות הרלבנטיות של 
הנושא לתרבות השיתוף של זמננו, עיקרו 
דווקא היסטורי. בעבר )הלא רחוק( המיצג 

כז’אנר אמנותי היה מאוד מוגדר, ואילו 
היום טושטשו הגבולות בין מיצג לצילום. 

באמצעות הרשתות החברתיות אמנית כמו 
עמליה אולמן )אין קשר ישראלי( יכולה 
לעשות מיצג באינסטגרם, שדוגמאות 

ממנו מוצגות בתערוכה.
אולמן חושפת כביכול סיפור אישי על 

התאקלמותה כנערה כפרית בלוס אנג’לס, 
ובו היא מתעדת את רגעיה הפרטיים. 

למעשה, הכול מבויים עד לפרט האחרון. 
זוהי דוגמה מרתקת ופורצת דרך של 

הרחבת גבולות האמנות בהשפעת 
הרשתות החברתיות, ואין ספק שזוהי רק 

ההתחלה.

מהאינסטגרם למוזיאון

 ,Excellences & Perfections מתוך סדרה העבודות
 אמליה אולמן. 
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אין דבר מרתק יותר מסודות כמוסים. 
העבודה "וידויים" של קנדי צ'אנג
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