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עֹפרֹרותם ֹ
למוזאוןֹתל-אביב ֹ
ֹ
אֹ .
ֹ
רישומיֹהעיפרוןֹשלֹעפרֹרותם ֹ אינםֹנעניםֹלפירושֹהמקובלֹשלֹהמושגֹרישוםֹ.המושגֹהעבריֹ
הזהֹ,החמקמקֹלמדיֹ,מסמןֹבעיקרֹסימוןֹמהירֹ,בקוויםֹבלבדֹ,שלֹמתווהֹהדברֹהמשמשֹכנושאֹ
הציורֹ.בציורֹהאיטלקיֹהקלאסיֹ,למשלֹ,היוֹארבעהֹמושגיםֹנבדליםֹלמעשיֹהרישוםֹהשוניםֹ:
…ֹ .ֹ pensiero, schizzo, studio, disegnoהמושג ֹהראשון ֹ– ֹ"פנסיֹירו" ֹסימן ֹאת ֹקוויֹ
הרישוםֹהראשונייםֹבלבדֹ.מעיןֹמחשבהֹשבאהֹלראשונהֹלידיֹגילוםֹצורניֹ.השניֹ– ֹ"סקיצו"ֹ
הוא ֹהמשכו ֹהמתפתח ֹשל ֹהראשוןֹ ,מעין ֹצמיחה ֹשל ֹהציור ֹמן ֹהשלדֹ .השלישי ֹ– ֹ"סטודיו"ֹ,
כשמו ֹכן ֹהו אֹ :לימוד ֹהדברים ֹמן ֹ"הטבע"; ֹמילוי ֹהרעיונות ֹהראשונים ֹבהתנסות ֹמתבוננתֹ
בדבריםֹממשייםֹ.המושגֹהרביעי"ֹ,דיסֹ ניו"ֹ,הואֹרישוםֹמלאֹומוגמרֹ,העומדֹבפניֹעצמוֹכציורֹ
לכלֹדברֹ ֹ.
ֹֹרישומיוֹשלֹעפרֹרותםֹהינםֹאפואֹ"דיסניו"ֹבמלואֹמובנוֹהקלאסיֹשלֹהמושגֹ:רישוםֹהעומדֹ
בפני ֹעצמו ֹכציור ֹ(להבדיל ֹמן ֹהמושג ֹהמודרניסטי ֹהרואה ֹגם ֹברישומים ֹחטופיםֹ ,ראשונייםֹ
וכלליים ֹיצירה ֹמוגמרתֹ .אלא ֹשפירוש ֹזה ֹספוג ֹבהנחות ֹרומנטיות ֹמאוחרותֹ ,הגורסות ֹכיֹ
הראשוניֹ ,ההיולי ֹוהלא -גמורֹ ,הוא ֹבעל ֹערך ֹרבֹ ,ולפעמים ֹאף ֹעודף ֹעל ֹכל ֹיצירה ֹמוגמרת)ֹ.
חשוב ֹבעיני ֹלהדגיש ֹזאת ֹכאן ֹמשום ֹשההבדלה ֹהקלאסית ֹבין ֹרישום ֹלציור ֹ( ֹ quadra,
 ֹ )ֹ dipintoהיא ֹחשובה ֹלא ֹפחותֹ .רק ֹמתוך ֹההבדלה ֹהזאת ֹיובן ֹהערך ֹהרבֹ ,המיוחדֹ ,שיוחסֹ
לרישוםֹהשלםֹ,העצמאיֹ,למרותֹשאינוֹבגדרֹציורֹ.דווקאֹההבדלהֹהזאתֹהקנתהֹלרישוםֹמסוגֹ
ה"דיסניו"ֹאתֹמשמעותוֹ.הצופהֹבוֹהיהֹערֹליכולתֹהמפתיעהֹליצורֹעולםֹציוריֹשלםֹבליֹכליוֹ
שלֹהצבעֹ.ה"דיסניו"ֹהובןֹכמדיוםֹוירטואוזיֹבמיוחדֹוגדוליֹהצייריםֹהתהדרוֹבוֹ,משוםֹשבוֹ
חלהֹהעברהֹכפולהֹשלֹהכוחֹהמדמהֹ:גםֹהצבעֹהופיעֹבוֹמבעדֹלתרגוםֹאידאיֹלניגודיֹהכההֹ
והבהירֹ.ה"דיסניו"ֹֹהואֹבסיסוֹשלֹהערךֹהמיוחדֹהמוקנהֹהיוםֹ,למשלֹ,לצילוםֹבשחור-לבןֹ .
ֹֹאבלֹרישומיוֹשלֹע פרֹרותםֹאינםֹרישומיםֹרנסאנסייםֹ,גםֹאםֹעצמאותםֹהציוריתֹאינהֹמוטלתֹ
בספקֹ .הם ֹ"דיסניו" ֹעכשוויֹ ,הנובע ֹמנסיון ֹחייו ֹשל ֹאדם ֹעכשוויֹ .הטכניקה ֹהמשוקעת ֹבהםֹ,
הנובעתֹאומנםֹמעולמוֹשלֹהציורֹהקלאסיֹ,פועלתֹבערוציםֹעכשווייםֹ.עובדותֹאלהֹהןֹבעלותֹ
משמעותֹמכרעתֹ .
ֹֹ ה"דיסניו"ֹשלֹרותםֹמבוססֹעלֹתצלומיםֹשנעשוֹבמצלמהֹדיגיטליתֹ.התצלומיםֹעמדוֹבפניֹ
הציירֹכשהםֹעלֹצגֹהמחשבֹ.מעשהֹהציורֹאינוֹלימודֹהממשותֹאלאֹהעתקהֹשלֹצילומהֹ.אלאֹ
שהמושגֹ"העתקה"ֹטעוןֹכאןֹדיוקֹ.העתקהֹאינהֹתמידֹפעילותֹפאסיביתֹשלֹשעתוקֹאוֹשכפולֹ.
פירו שהֹ ,כזכורֹ ,הוא ֹ"העברה"ֹ .זהוֹ ,אגבֹ ,מובנה ֹהיווני ֹשל ֹהמלה ֹ"מטפורה"ֹ .גם ֹבמעשהֹ
ההעתקהֹשלֹרותםֹמתרחשֹמהלךֹמורכבֹשלֹהעברהֹהיוצרתֹמרחבֹמטפוריֹחדשֹ,מרתקֹורב-
כוח ֹ .ההעברהֹבמקרהֹהזהֹהיאֹעיבודֹמורכבֹשלֹהתמונהֹהמצולמתֹ:התבוננותֹובניהֹחדשהֹ
שלֹמראהֹהתמונהֹעלֹהניירֹבאמצעות ֹ עיפרוןֹבלבדֹ.מעשהֹהצילוםֹהקודםֹלרישוםֹהואֹאפואֹ
ה"פנסיירו" ֹ– ֹ בחירת ֹהנושאֹ .ואילו ֹה"סקיצו" ֹוה"סטודיו" ֹהן ֹכאן ֹפעולות ֹשלובות ֹזו ֹבזוֹ
בתהליךֹהעיבודֹהתודעתיֹהנסתרֹמעינינוֹ .
ֹֹ אלא ֹשעבודות ֹהרישום ֹשל ֹרותם ֹאוצרות ֹבתוכן ֹרכיב ֹנוסף ֹשאינו ֹיכול ֹלהיות ֹמוסברֹ
באמצעות ֹהרצף ֹהפוזיטיביסטי ֹ הקלאסי ֹ(הרצף ֹהצומח ֹהמוביל ֹממושג ֹיציב ֹשל ֹממשות ֹאלֹ
המחשבהֹואלֹהיצירה)ֹ.עבודותֹהרישוםֹהללוֹ,הנראותֹבמבטֹראשוןֹכייצוגֹקפדניֹביותרֹשלֹ
נופיםֹ,טבעייםֹאוֹעירונייםֹ,פיסות-יערֹאוֹבריכת-שחייהֹ,אוצרותֹבתוכןֹצורותֹקטנותֹ,תמונותֹ
מיניאטוריות ֹושברי ֹתמונות ֹשאינן ֹ מצויות ֹכלל ֹבנופים ֹהממשיים ֹשצולמו ֹוהועתקוֹ .שלבֹ
הרישוםֹעצמוֹאצלֹרותםֹ,כלומרֹמעשהֹהציורֹבעיפרוןֹ,הואֹשלבֹבוֹמתמזגֹערוץֹתודעתיֹאחרֹ
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בתכלית ֹמן ֹהערוץ ֹהאנליטי ֹהעוסק ֹבהעתקת ֹהצילום ֹאל ֹהציורֹ .בשלב ֹהזהֹ ,עם ֹתנועתֹ
האצבעות ֹוכף ֹהיד ֹהמציירת ֹובונה ֹאת ֹמקטעי ֹהצורות ֹהקטנים ֹשמהם ֹעשוי ֹהצילוםֹ ,עולהֹ
מישורֹאחרֹ,שאיןֹלוֹשםֹהולםֹיותרֹמןֹ"הדמיון "ֹ,והואֹמכניסֹעצמוֹאלֹתוךֹחלקיקיֹהמראותֹ
המורכביםֹ.אניֹמוצאֹלנכוןֹלהזכירֹכאןֹכיֹמובנוֹשלֹ"דמיון"ֹבמילונוֹשלֹסמואלֹג'ונסוןֹבןֹ
המאהֹה" ֹ–ֹ18-היכולתֹלייצגֹדבריםֹשאינםֹבנמצא"ֹ,הואֹהמתאיםֹלדיוןֹהזהֹ .
ֹֹהתהליךֹהזהֹאינוֹפשוטֹכללֹועיקר;ֹכלומרֹ–ֹ איןֹזהֹבגדרֹ"שילוב"ֹשלֹ"מוטיביםֹמןֹהדמיון"ֹ
בתוך ֹמערך ֹ"מציאותי" ֹאו ֹ"ריאליסטי"ֹ ,משום ֹשההגדלה ֹוההתבוננות ֹהמועצמת ֹבחלקיֹ
המציאות ֹהמצולמים ֹמוציאות ֹאת ֹהמראות ֹהללו ֹמכלל ֹ"מציאות" ֹאו ֹ"ריאליזם" ֹעוד ֹלפניֹ
כניסתםֹשלֹחומריֹהדמיוןֹאלֹתוכםֹ ֹ.
ֹֹזאתֹהנקודהֹהראשונהֹהראויהֹלדיוןֹשהויֹיותרֹסביב ֹמעשהֹהרישוםֹשלֹעופרֹרותםֹ.אנסהֹ
להבהיר ֹזאת ֹבאמצעות ֹהתבוננות ֹבפרט ֹמתוך ֹ"גילה ֹוברכה ֹֹ :"2014הרישוםֹ ,הפורש ֹלפנינוֹ
ייצוג ֹמפורט ֹווירטואוזי ֹביותר ֹשל ֹרצפת-בריכה ֹהניבטת ֹמבעד ֹלשכבת-מים ֹצלוליםֹ ,פורשֹ
למעשה ֹדבר ֹש איננו ֹמייחסים ֹלו ֹכל ֹחשיבות ֹבהיותו ֹחלק ֹמצילוםֹ .העובדה ֹשקרני ֹהאורֹ
נשברות ֹאחרת ֹבמים ֹוהם ֹמעוותים ֹאת ֹזוויות ֹהעצמים ֹומידותיהם ֹידועה ֹלנו ֹכחלק ֹמניסיון-
חיינוֹהראשוניֹביותרֹ.זוֹ ,כזכורֹ,העובדהֹ ששימשהֹבידיֹהקדמוניםֹלהוכחתֹכשליֹהתפיסהֹשלֹ
העיןֹ.הצילומיםֹהמראיםֹלנוֹאתֹעיוותיֹהצורותֹשלֹהדבריםֹהשקועיםֹבמיםֹאינםֹמוחשיםֹלנוֹ
כלל ֹכמייצגים ֹדבר ֹמשמעותיֹ .הם ֹמראים ֹאת ֹהמובן ֹמאליוֹשאינו ֹטעון ֹכל ֹמחשבהֹ .כך ֹהיהֹ
בוודאי ֹהצילום ֹששימש ֹמודל ֹלרישום ֹהמרתק ֹהזהֹ :בריכת-שחיה ֹמרוצפת ֹאריחי ֹקרמיקהֹ
היוצריםֹשרטוטֹגאומטריֹשלֹשתיֹוערבֹ.העובדהֹשקוויֹהשתיֹוהערבֹמתעוותיםֹבצורותֹשונותֹ
בגלל ֹתנודות ֹהמים ֹהמקיפים ֹאת ֹהדמות ֹהניצבת ֹבהם ֹהיא ֹמובנת ֹלגמרי ֹומשום-כך ֹ– ֹאינהֹ
זוכהֹכמעטֹלתשומת-לבֹ.ברישוםֹ,לעומת-זאתֹ,מזדקריםֹקוויֹהרצפהֹהמתעקמיםֹסביבֹהדמותֹ
כארועֹהמרכזיֹ,המרתקֹעדֹאין-קץֹאתֹתודעתֹהמתבונןֹבוֹ ֹ.
ֹֹמה ֹקרה ֹכאן? ֹהרי ֹלכאורה ֹלא ֹנעשה ֹכאן ֹדבר ֹזולת ֹהעתקה ֹמדויקת ֹלעילא ֹולעילאֹ .אלאֹ
שכאןֹמתגלהֹהפןֹהמטפוריֹשבהעתקהֹהזאתֹ,אותוֹממדֹציוריֹעמוקֹשהקנהֹל"דיסניו"ֹהקלאסיֹ
את ֹיוקרתוֹ :ההתמודדות ֹשל ֹהמדיום ֹבמושא ֹהחמקמק ֹמעירה ֹאותו ֹפתאום ֹמתרדמת ֹהמובןֹ
מאליוֹ .המדיום ֹהפשוט ֹשל ֹעיפרון ֹהגרפיטֹ ,הישןֹ ,המגושםֹ ,האיטיֹ ,השומר ֹעל ֹיחסי ֹזיקהֹ
ושייכות ֹלאצבעות ֹהיד ֹהאנושיתֹ ,מפעילֹאת ֹהמבט ֹבדבריםֹאחרת ֹלגמריֹ :העין ֹעוקבתֹאחרֹ
הקוים ֹלא ֹכאילו ֹהיו ֹפיסת-מציאות ֹאלא ֹכקווים ֹ שיצאו ֹמתוך ֹפעולה ֹאיטית ֹשל ֹהתבוננותֹ
ויצירהֹ .הקווים ֹהכה ֹרגילים ֹבמציאות ֹנראים ֹפתאום ֹמפעימים ֹבהתגוונויותיהם ֹהאין ֹסופיותֹ.
המובן ֹמאליו ֹהפך ֹלבלתי-מובןֹ .ארג ֹהצורות ֹהמתגלה ֹבמים ֹהפך ֹלמדיטציה ֹעל ֹאודות ֹארגֹ
הצורותֹהמתגלהֹבמיםֹ .
ֹ מיֹשיתקרבֹלרישוםֹהזהֹדיֹהצורךֹיגלהֹשההגדלהֹשחוללֹמבטו ֹשלֹרותםֹבצילוםֹעשתהֹבוֹ
עוד ֹיותרֹ .אין ֹזו ֹ"רזולוציה" ֹגבוהה ֹיותר ֹכפי ֹשנהוג ֹלדבר ֹעל ֹצילומיםֹ ,אלא ֹחשיפה ֹגדלהֹ
והולכת ֹשל ֹרגישות ֹלצורות ֹהמולידות ֹצורותֹ .הרישום ֹחושף ֹאת ֹהתפרקותה ֹשל ֹהמציאותֹ
לחלקיקים ֹלא ֹמפוענחים ֹהמצויים ֹבמטמורפוזה ֹמתמדתֹ .החלקיקים ֹהללו ֹאינם ֹבגדרֹ
"פיקסלים"ֹ.כלומרֹ– ֹהםֹאינםֹיחידות-מידעֹזהות-גודלֹהאדישותֹלאמורֹבאמצעותןֹ,אלאֹהןֹ
מעיןֹמולקולותֹבתוךֹהתרחשותֹצורניתֹגדולהֹ.אניֹנזהרֹמלומרֹ"התרחשותֹאורגנית"ֹ,משוםֹ
שאיןֹזהֹברורֹכללֹש"השלם"ֹכאןֹמתאחדֹסביבֹרעיוןֹחיוניֹכלשהוֹ.הרישוםֹשלֹרותםֹמפרקֹ
את ֹהמראות ֹלהתרחשויות ֹצורניות ֹקטנות ֹוהולכותֹ ,והצופה ֹתוהה ֹמולן ֹ– ֹהאם ֹ"השלם"ֹ,
"התמונה""ֹ,גילהֹובריכה"ֹ,הםֹבבחינתֹשכלֹ גדולֹהאוחזֹבחלקיקיֹהישֹ,אוֹאשליהֹאופטיתֹ,
אופטימית-נאיבית ֹשל ֹהצופהֹ .ומכאן ֹ– ֹהמבט ֹהנשלח ֹברישום ֹהופך ֹשוב ֹכוח ֹפעילֹ ,דרוךֹ,
חיוניֹומודעֹ .
ֹֹוכאןֹמקומהֹשלֹהנקודהֹהשניה ֹהטעונהֹפירושֹ:השתלבותוֹשלֹהדמיוןֹברישוםֹ .אםֹנתבונןֹ
היטבֹבאריחיםֹהגדוליםֹביותרֹשב"גילהֹובריכה"ֹ,אלוֹהקרוביםֹביותרֹלתחתיתֹהרישוםֹ,נגלהֹ
באריחֹהשלישיֹמשמאלֹ,בתוךֹכתמיֹהאריחיםֹהאפוריםֹ,ציטטהֹחזקהֹל"הצעקה"ֹשלֹאדוורדֹ
מונקֹ,ואםֹנביטֹמעטֹימינהֹנגלהֹביןֹכתמיֹהאריחֹציטטהֹלא-פחותֹחזקהֹשלֹדיוקנוֹהנודעֹשלֹ
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וינסנטֹון-גוךֹעםֹמקטרת ֹ.ואםֹניטיבֹלהתבונןֹבאריחיםֹהאחריםֹנמצאֹעודֹועודֹצורותֹמוכרותֹ
שלֹמסכותֹ,יצוריםֹשוניםֹועליםֹ.אבלֹהנובעֹמכךֹמרתקֹאפילוֹיותרֹ:המבטֹהמרוכזֹשיוצרותֹ
הדמויות ֹהללו ֹמלמד ֹאת ֹהעין ֹלחפש ֹולמצוא ֹעוד ֹועוד ֹצורות-משמעות ֹולגלות ֹרצפים ֹשלֹ
התהוות ֹמצורות ֹהיוליות ֹלצורות ֹגמורות ֹשלחלקן ֹיש ֹגם ֹמשמעות ֹמקובלת"ֹ .הצעקה" ֹו"ון-
גוך"ֹאינםֹאלאֹמפתחֹלמישורֹהתרחשותֹנוסףֹשבוֹלאֹרקֹדמיונוֹשלֹעופרֹרותםֹנמזגֹבתמונהֹ
אלא ֹדמיונו ֹשל ֹהצופהֹ .משהו ֹילדי ֹומשחק ֹנמזג ֹבמעשה ֹההסתכלותֹ ,לצד ֹמעשה ֹחדש ֹשלֹ
פרשנותֹ :מהו ֹהמישור ֹהזהֹ ,הצופןֹבחובו ֹיצוריםֹוזיכרונות? ֹמה ֹלוֹולמציאות ֹהמתפרקת ֹכךֹ
לחלקיקיה?ֹ ֹ
ֹֹפניֹה מיםֹהנרעדיםֹשברישוםֹהםֹפתחוֹשלֹעולםֹסמויֹ:אין-ספורֹתנועותֹמסוכסכותֹהופכותֹ
לנגדֹעינינוֹלדרמת-צורותֹ.שכבותֹשלֹהכרהֹושלֹתת-הכרהֹהחודרותֹזוֹאלֹזוֹ.המציאותֹ,אוֹ
מהֹשנותרֹממנהֹבמעשהֹהרישוםֹ,מוצפתֹבאין-ספורֹחומריםֹטמיריםֹהבאיםֹמריבואֹכיווניםֹ.
משהוֹמטרידֹישֹבמתחֹהע זֹשביןֹהפכפוךֹהמשועשעֹשב"סיפור"ֹהמצולםֹשברקעֹהציורֹלביןֹ
השעשועֹהעולהֹממעשהֹהרישוםֹעצמוֹ.קולוֹשלֹה"מתווך"ֹ,אוֹה"מספר"ֹ(=ֹהצייר)ֹמוסיףֹ
תזמורֹהמערערֹאתֹהעולםֹהמיוצגֹמיסודוֹ .
בֹֹֹֹֹ .
העיקרוןֹשתוארֹכאןֹהואֹפתחֹלערעורֹרדיקאליֹשלֹתפיסתֹהמציאותֹהמצוירתֹכולהֹ.ראוֹ
למשל ֹאת ֹהרישומים ֹהמכונים ֹ"סדונה""ֹ ,קדימה" ֹובמיוחד ֹ– ֹ"מיור ֹֹ ."4ממרחק ֹכמהֹ
צעדיםֹנראהֹהרישוםֹכעדותֹנרגשתֹלמסתוריןֹשבטבע;ֹפיסתֹיערֹסבוכהֹ,שוקקתֹצמיחהֹ,
שלכתֹ ,רקבֹ ,צלליםֹ ,חרקים ֹוזוחליםֹ .העוצמה ֹהצורנית ֹשל ֹהצגת ֹהגזעיםֹ ,הענפים ֹועליֹ
השרכים ֹמוחשת ֹכאקורד ֹמוזיקאלי ֹרומנטי ֹרב-רושם ֹומסתוריןֹ .אבל ֹאם ֹמתקרבים ֹאלֹ
הרישום ֹ– ֹכל ֹצעד ֹחושף ֹבו ֹצורות ֹחדשותֹ ,עד ֹשמקרוב ֹממש ֹמבחינה ֹהעין ֹבתיאטרוןֹ
גדוש ֹ שלֹדמויותֹהבאותֹבתחפושתֹשלאֹנראתהֹכמותהֹמעולםֹ.איןֹאלוָֹאלּוזיותֹליצירותֹ
מפורסמות ֹאלא ֹהצגות ֹשלמות ֹהמוצגות ֹבידי ֹאימפרסריו ֹשֵ ִדיֹ .תמצאו ֹכאן ֹראש ֹמאִֹ ֵֹייֹ
הפסחאֹמחופשֹלסוס-נדנדהֹ(שבחזיתוֹציטטהֹשלֹמופשטֹשלֹמונדריאן!)ֹ,טוטםֹאינדיאניֹ
כעוסֹהמחוברֹלעוגן-ספינהֹ,כלבלבֹחביבֹהמתפרקֹלשלדֹההופךֹלשורשֹ,גמדֹגרמניֹהפוךֹ
עלֹראשוֹ,צבֹההולךֹלדרכוֹהנוטשֹצבֹאחרֹההפוךֹעלֹגבוֹ ,כדורגלֹקטןֹ,שרשרתֹומנעולֹ,
מפלצת ֹארוזה ֹברשתֹ ,מרי ונטה ֹקומית ֹהאוחזת ֹבשוט ֹוחיצים ֹפורצים ֹמגופהֹ ,גביע ֹמלאֹ
ננסים ֹשריםֹ ,אברי-מיןֹ ,ציפורים ֹהפוכותֹ ,פאלטת ֹציירים ֹואפילו ֹדיוקנו ֹהמדוייק ֹשלֹ
אלוהיםֹב"בריאה"ֹשלֹמיכלאנג'לוֹ(כראויֹ:בפינהֹהימניתֹהעליונה)ֹ.הרשימהֹשהבאתיֹכאןֹ
היאֹחלקיתֹמאדֹובמיוחדֹ– ֹהיאֹמתגלהֹרקֹלמתבונןֹמקרובֹמאדֹ.ממרחקֹמעטֹרבֹיותרֹ
יתגלוֹדמויותֹודבריםֹאחריםֹ–ֹבעיקרֹשלדיםֹֹוחרקי-ענקֹ .
ֹֹ הנובעֹמכךֹהואֹשהרישוםֹהנראהֹממרחקֹכמהֹצעדיםֹאינוֹאלאֹשכבהֹאחתֹבמבנהֹרב-
שכבתיֹשכלֹאחתֹמשכבותיוֹנושאתֹמשמעותֹשאינהֹהורסתֹאתֹהאחרותֹאלאֹהיאֹקיימתֹ
לצידןֹ,בוֹבזמןֹ,כבמבנהֹפוליפוניֹ ֹ.
ֹֹ הפוליפוניהֹבמוזיקה ֹהגיעה ֹכזכור ֹלשיאה ֹהגבוהֹביותר ֹבתקופת ֹהבארוקֹ,ואז ֹהגיעֹגםֹ
לידיֹביטויֹעזֹהפוטנציאלֹהאמביוולנטיֹשלהֹ.הקולותֹהציגוֹריבויֹשלֹעמדותֹרגשיותֹביחסֹ
לנושאֹהשירה ֹ.זוהיֹגםֹמשמעותהֹשלֹהפוליפוניהֹכמושגֹהמושאלֹלספרותֹ(כמוֹבמשנתוֹ
הנודעתֹשלֹבאחטיןֹעלֹי צירתֹדוסטוייבסקי)ֹאוֹלאמנויותֹאחרותֹ.ברישומיוֹשלֹרותםֹעולהֹ
אמביוולנטיותֹקיצוניתֹביחסֹלמושגֹהמציאותֹהמשעיןֹעצמוֹעלֹצילוםֹ(=ֹצֵֹלם)ֹ.השכבותֹ
הסמויותֹ ,המתגלות ֹלצופה ֹטיפין-טיפין ֹמערערות ֹאת ֹבלעדיותה ֹשל ֹהמציאות ֹהנגליתֹ
בראשונהֹומעמידותֹאותהֹבהקשרֹמתמידֹשלֹקולותֹנוספיםֹובעצםֹ–ֹשלֹשכבות-מציאותֹ
נוספותֹ .
ֹֹזוהיֹתכונתוֹהבארוקיתֹהמיוחדתֹשלֹעפרֹרותםֹ.הבארוקיותֹאינהֹרקֹוירטואוזיותֹמופלגתֹ
ביחסֹלמדיוםֹ,אלאֹקשירתהֹשלֹהוירטואוזיותֹלראיית-עולםֹמטאפיזיתֹאופייניתֹ.בתקופתֹ
הבארוקֹההיסטוריתֹהיתהֹזוֹפסימיותֹמרהֹהמשולבתֹבתשוקהֹיצריתֹעזהֹאלֹהנשגבֹ,בעודֹ
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התשוקהֹאלֹהנשגבֹשרויהֹבמאבקֹמתמידֹבתשוקהֹלאֹפחותֹעזהֹאלֹהבשרֹואלֹהחושיםֹֹ.
הבארוק ֹהעכשווי ֹ(כבסרטיו ֹשל ֹטרנטינו ֹלמשל) ֹחושף ֹמתחת ֹלמראה ֹ"הכללי" ֹפרטיםֹ
ופרטי -פרטים ֹשל ֹמכשיריםֹ ,מעשים ֹואברים ֹאנושייםֹ ,המעלים ֹבפני ֹהצופה ֹממד ֹאחרֹ,
סמויֹמןֹהעיןֹ,האדיש ֹלכלֹמושגיֹהעלילהֹוהמשמעותֹ.הרב-קוליותֹשלֹעופרֹרותםֹאינהֹ
מסגירה ֹעצמה ֹבקלות ֹ לפרשנות ֹפסיכואנליטית ֹרצופה ֹוגם ֹלא ֹפרשנות ֹספרותית ֹלכידהֹ
אחרת ֹ .אךֹברורֹכיֹהשכבותֹהדמיוניותֹהמאכלסותֹאתֹהעולםֹהמעוצבֹברישומיםֹמציבותֹ
בתוךֹהמציאותֹהוויהֹאחרתֹ,נבדלתֹ,אנארכיתֹֹבהטרוגניותֹהקיצוניתֹשלהֹ ֹ.

ֹ
גֹ ֹֹ .
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ֹֹהפואטיקהֹשלֹרישומי ֹעפרֹרותםֹחבהֹחובֹגדולֹלמושגֹהגרוטסקהֹ ,ובעיקרֹלמשמעותוֹ
המקוריתֹ ,בעולמה ֹשל ֹהאמנות ֹהאיטלקית ֹבמאה ֹהֹ ֹ .16-המושג ֹהזה ֹנגזר ֹמן ֹהמלהֹ
האיטלקיתֹ ֹ grottoשמשמעותהֹ– ֹמערהֹ.הכוונהֹבתוארֹהאופןֹֹ grotescheהיתהֹלסמןֹ
עיטוריםֹ(בד"כֹבפר סקו)ֹשנעשוֹבסגנוןֹעיטוריֹהקירותֹבארמונותֹובווילותֹהרומאיותֹמןֹ
התקופהֹהאוגוסטיניתֹ.במאהֹהֹ 16-החלוֹלחשוףֹכמהֹמןֹהארמונותֹהעתיקיםֹהללוֹשהיוֹ,
בטבע ֹהדבריםֹ ,קבורים ֹתחת ֹעיי ֹחורבות ֹוהיו ֹבבחינת ֹמערותֹ .אבל ֹכוונת ֹהמושג ֹהיתהֹ
מדויקתֹיותרֹ:עיטוריֹהקירותֹהרומאייםֹהעתיקיםֹהיוֹעשוייםֹארגֹמיוחדֹשלֹצמחיםֹ,חיותֹ
ובני-אדםֹ.היוֹאלהֹצורותֹמטמורפיותֹעשירות-צבעיםֹוצורותֹשחוללוֹמהפכהֹבחשיבהֹעלֹ
אודות ֹמלאכת ֹהקישוט ֹוארגון ֹהמרחב ֹהביתיֹ .האמניםֹהאיטלקייםֹשהתמחו ֹהסגנון ֹהזהֹ
(וביניהם ֹרפאל ) ֹהגיבו ֹבדריכות ֹרבה ֹלפוטנציאל ֹהאקספרסיבי ֹוהפואטי ֹהגלום ֹברעיוןֹ
הגלגול ֹהצורניֹ .התמורה ֹהמהירה ֹבין ֹגבעול ֹלכנףֹ ,בין ֹבצל ֹלגוף-אשהֹ,בין ֹציפור ֹלענףֹ,
התפתחהֹבידיהםֹליצירותֹפנטסטיותֹשבהןֹחדריםֹואולמותֹשלמיםֹמכוסיםֹבגלגוליֹחייםֹ
וצמחים ֹכמן ֹחידותֹ .ברור ֹכי ֹהחשיבה ֹהמיתולוגית ֹהיוונית ֹוהרומית ֹהעתיקה ֹעל ֹאודותֹ
יצורי ֹכלאיים ֹכמו ֹהמינוטאורוסֹ ,הכימרה ֹאו ֹהגריפון ֹושלל ֹהנימפותֹ ,הטריטוניםֹ
והסאטיריםֹעומדתֹביסודֹההמצאהֹהקישוטיתֹהרומאיתֹהזאתֹ .
ֹֹֹבמאהֹה ֹ,19-בעיקבותֹכניסתםֹהחדשהֹשלֹסופריֹהרומנטיקהֹאלֹתחומיֹהחלוםֹ,הסיוטֹ
ועולם ֹהשדים ֹהאגדיֹ ,הפך ֹהמושג ֹגרוטסקה ֹלמסמנם ֹשל ֹאימיםֹ ,בלהות ֹוגיחוך ֹנוראֹ.
במאה ֹה ֹ 20-נדד ֹהמושג ֹהזה ֹאל ֹאימי ֹהקיום ֹהאנושי ֹהריאלי ֹלגמריֹ .מלחמת ֹהעולםֹ
הראשונהֹהעבירהֹאתֹהגרוטסקיֹמתחומיֹהאגדהֹאלֹהמציאותֹהיומיומיתֹ ֹֹ.
ֹֹרותם ֹיוצר ֹברישומיו ֹאפקטים ֹגרוטסקיים ֹבכמה ֹרבדיםֹ :עצם ֹהצירוף ֹהדיסוננטי ֹביןֹ
מושאיֹהנוףֹהשקטיםֹוהקמאייםֹלביןֹהדמויותֹוהחפציםֹהחבוייםֹבהםֹהואֹגרוטסקיֹבמובןֹ
מודרני ֹמאדֹ :המובן ֹהמוכר ֹלנו ֹמכתביֹקפקאֹ .השכנותֹהכפויה ֹעל ֹדברים ֹהזרים ֹזה ֹלזהֹ
לחלוטיןֹ.ומעלֹזהֹ:צירופםֹשלֹהמושאיםֹההטרוגנייםֹכל-כך;ֹהטרוגנייםֹבאורחֹאבסורדיֹ,
בכפיפה ֹאחתֹ ,בלא ֹכל ֹסדר ֹעלילתי ֹאו ֹסיבתי ֹואפילו ֹבלא ֹכל ֹהתחשבות ֹבחוקי ֹהמרחבֹ,
הכובדֹאוֹהפרספקטיבהֹ,הואֹגרוטסקיֹבאותוֹמובןֹרומנטיֹשלֹהמושגֹ:המאייםֹ.הדמוניֹ.
ומעל ֹכל ֹזהֹ :הגרוטסקה ֹהקלאסית ֹבצורה ֹעכשווית ֹומפתיעהֹ :ארג ֹשל ֹצמחים ֹהעובריםֹ
תמורותֹלדבריםֹאחריםֹ.איןֹבהםֹ,כמובןֹ,מןֹהפארֹהמשועשעֹשלֹקישוטיֹהקירֹברומאֹ,
אבלֹהםֹנעניםֹלאותוֹעיקרוןֹעצמוֹ:להצמיחֹדברֹמתוךֹדברֹ .
ֹֹ המרתק ֹבחזותו ֹהכוללת ֹשל ֹרישום ֹכזה ֹהוא ֹבכך ֹשאין ֹכל ֹחריקה ֹוסתירה ֹבין ֹמישוריֹ
המציאותֹהשוניםֹ,אוֹביןֹהקולותֹהשוניםֹבפוליפוניהֹ.הדמויותֹוהחפציםֹהרביםֹהנמצאיםֹ
בסבךֹמתמזגיםֹבוֹבהרמוניהֹמלאהֹ ֹ.
דֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ .
שרֹ.
ֹֹֹֹֹֹֹֹבמקום ֹהזה ֹיש ֹלהעיר ֹכיֹאין ֹדמיוןֹרב ֹבין ֹיצירתוֹשל ֹעפרֹרותם ֹלזוֹשל ֹמֹ .קֹ.אֹ ֹ
רישומיו ֹהנודעים ֹשל ֹאשר ֹמצויים ֹכולם ֹבמישור ֹשכלתני ֹמאד ֹומעשה ֹהרישום ֹבהם ֹעשויֹ
מתווה ֹגאומטרי ֹ ברור ֹומחייבֹ .גם ֹאם ֹיש ֹבאפקט ֹהנוצר ֹברישומיו ֹסתירה ֹברורה ֹשל ֹשיטהֹ
גאומטריתֹאחתֹאוֹשיטתֹעיצוב-מרחבֹמסוימתֹ,הםֹמושתתיםֹעלֹהבניהֹגאומטריתֹשלֹמושגֹ
המרחבֹ.גםֹהסתירותֹשבהםֹמתרחשותֹבמישורֹהשכלתניֹבלבדֹ.אשרֹאינוֹעוסקֹבמציאותֹאלאֹ
במחשבותֹעלֹאודותֹהצורותֹהניתנותֹלמדידהֹ ֹ.
ֹֹ לעומת ֹזאת ֹיש ֹטעם ֹבאיזכורו ֹשל ֹצייר ֹאנגלי ֹנשכח ֹכמעטֹ ,מן ֹהתקופה ֹהויקטוריאנית ֹ–ֹ
ריצ'רד ֹדאד ֹ( ֹֹ )ֹ Daddבזיקה ֹלרישומיו ֹשל ֹרותםֹ .דאד ֹהפך ֹאת ֹעולם ֹהפיות ֹוהשֵֹדוניםֹ
הרוחשיםֹביערות ֹ(בנוסחֹהמוכרֹלנוֹלמשלֹמ"חלוםֹלילֹקיץ"ֹהשקספירי)ֹלמרכזֹיצירתוֹ.דאדֹ
הגיעֹבז'אנרֹהמוזר ֹ שפיתחֹלעוצמותֹמרתקותֹ,החורגותֹהרבהֹמעברֹלמוכרֹלנוֹמתחוםֹהאיורֹ
בדורֹההוא ֹ (ארתורֹרקהאםֹאוֹאדמונדֹדולקֹ,אםֹלהזכירֹאתֹהמפורסמיםֹביןֹמאייריֹהאגדותֹ
בדורֹההוא)ֹ.משהוֹאפלֹרוחשֹבציוריוֹשלֹדאדֹדווקאֹמשוםֹהדיוקֹהבוטניֹוהאנטומיֹבעיצובֹ
הטבעֹ.הריאליזםֹשלֹהפנטסיהֹתחתֹידיוֹמקנהֹלהֹנוכחותֹמטרידהֹ,רחוקהֹמאדֹמןֹהשובבותֹ
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הנהוגהֹבעולםֹהספריםֹהמאויריםֹובוודאיֹ–ֹמןֹהמשחקיותֹהמופלאהֹשבמוזיקהֹשלֹמנדלסוןֹ
ל"חלום"ֹהשקספירי[ֹ.ר'ֹתמונהֹבעמודֹהבא] ֹ
ֹ

ֹ
ֹ
על ֹהמבדיל ֹביןֹאמנותו ֹשל ֹדאד ֹלבין ֹזוֹשל ֹרותםֹאין ֹצורך ֹלהרחיבֹ .אבל ֹהמשותף ֹמענייןֹ:
האמןֹמב קשֹלטעתֹאתֹיצוריֹהדמיוןֹבמציאותֹמוחשיתֹומוכרתֹ.גםֹריצ'רדֹדאדֹכמוֹטועןֹכיֹ
יש ֹלהתקרב ֹמאד ֹאל ֹהטבע ֹכדי ֹלראות ֹאת ֹהיצורים ֹהקטנים ֹשבוֹ ,אלא ֹשהוא ֹעושה ֹזאתֹ
במקומנוֹ:התמונהֹהיאֹתקריבֹהחושףֹאתֹעולםֹהפיותֹ .
ֹ
ֹ
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ֹ
ה.
מנגד ֹלעולםֹהדמיוןֹהיעריֹמציבֹעפרֹרותםֹהתמודדותֹרישומיתֹעםֹהעירֹבמובנהֹהחריףֹ,
הטכנולוגיֹביותרֹ–ֹ סדרתֹתחנותֹהרכבתֹהגרמניותֹאוֹסדרתֹהרחובותֹהתל-אביבייםֹ.בשתיֹ
הסדרותֹמקפידֹרותםֹעלֹמרחבֹציבוריֹרועשֹ,אימפרסונאליֹ,תחבורתיֹ.המרחביםֹמהוויםֹ
נקודותֹשלֹאובדןֹהייחודֹהאישי;ֹהאדםֹמאבדֹבהןֹכלֹאזכורֹלחד-פעמיותוֹ.אלוֹהמרחביםֹ
שבהםֹה אדםֹהואֹחלקֹממסהֹענקיתֹשלֹחברהֹעירוניתֹהנוסעתֹתדירֹממקוםֹלמקוםֹ .
ֹֹמעשה ֹההזרה ֹהנעשה ֹכאן ֹלצילומי ֹהמקומות ֹהעירו ניים ֹששימשו ֹאת ֹרותם ֹברישומיוֹֹ
שונה ֹמאד ֹמרישומי ֹהטבע ֹשלוֹ .כאן ֹעוסק ֹרותם ֹלא ֹבתפיסת ֹהמציאות ֹהנגלית ֹאלאֹ
במשמעותהֹ .
ֹֹ"קלן ֹֹ :"8מבט ֹכלפי ֹמעלה ֹמתחתיתו ֹשל ֹגרם-מדרגות ֹהמקביל ֹלגרם-מדרגות ֹנעותֹ.
תקרת-זכוכית ֹגדולה ֹנשענת ֹעל ֹמרישי-מתכת ֹקשתיים ֹ– ֹביצוע ֹפוסט-מודרני ֹלקמרוניֹ
הברזל ֹוהזכוכית ֹהאופייניים ֹלתחנות ֹהרכבת ֹשל ֹסוף ֹהמאה ֹהֹ 19-וראשית ֹהֹ .20-קירותֹ
זכוכיתֹ,לוחות-זמניםֹדיגיטלייםֹ.משמאלֹלגרםֹהמדרגותֹֹ -קירֹמרוצףֹ,מקושטֹבדגםֹשלֹ
עליםֹ,מלוטשֹכזכוכיתֹוהואֹמשקףֹאתֹהמראותֹשסביבוֹכשהואֹמסנןֹמהםֹפרטיםֹרביםֹ
ומותיר ֹהפשטות ֹאפורות ֹבלבדֹ .גם ֹלוחות ֹהזמנים ֹהדיגיטליים ֹמשקפים ֹאת ֹהמראותֹ
שמעליהםֹאךֹשמשתםֹהכההֹמכההֹאתֹהמראותֹ.בני-אדםֹקפואיםֹעלֹמקומםֹבהרףֹהעיןֹ
שלֹהצילוםֹ.עיצובםֹמותירֹאותםֹאנונימייםֹוסכמטייםֹ .
ֹ קשה ֹלתאר ֹרישום ֹאקספרסיבי ֹיותר ֹמזה ֹעל ֹאודות ֹתחנת-רכבת ֹעכשוויתֹ .כאן ֹמתבארֹ
בכוח ֹחדש ֹואחר ֹכוחה ֹשל ֹהתמורה ֹשמחולל ֹמעשה ֹהרישום ֹבצילום ֹהמצוי ֹבבסיסוֹ:
הצילום ֹהזהֹאינו ֹאלא ֹעדותֹאדישהֹ ,משועממתֹומשעממתֹ ,על ֹאודות ֹתחנת-רכבת ֹבעירֹ
אירופיתֹ.עםֹכלֹהענייןֹהצורניֹשישֹבתהודהֹההדדיתֹשלֹחלקיֹהמבנהֹ–ֹאיןֹבוֹכדיֹללכודֹ
את ֹתודעתנו ֹהנרדמת ֹלמראהוֹ .הרישוםֹ ,לעומת-זאתֹ ,הופך ֹכל ֹפיסה ֹמן ֹהמראה ֹהזהֹ
למניפסט ֹשל ֹבדידות ֹאנושיתֹ .הביצוע ֹהקפדניֹ ,החושני ֹוהמלטףֹ ,של ֹכל ֹפרטי ֹהמרחבֹ
הנגלהֹ :המדרגותֹ ,הרגל ֹהניתקת ֹשל ֹהאשה ֹהעולהֹ ,המעקה ֹוהשתקפותו ֹבקיר ֹהמלוטשֹ,
הכפלת ֹבבואתו ֹשל ֹהגבר ֹשמימין ֹבמרצפות ֹהקיר ֹשאינן ֹרצופות ֹלחלוטיןֹ ,הברגיםֹ,
המוטותֹ,המנורותֹ,פרטיֹהמידעֹשעלֹלוחותֹהזמניםֹוכו'ֹוכו' ֹ– ֹכלֹאלהֹבוניםֹמבטֹאחרֹ
הנשלחֹאלֹעברֹהמרחבֹהזהֹ.המבטֹהזהֹחושףֹבוֹאתֹקיומוֹהעיוורֹלהתרחשותֹהאנושיתֹ
העוברתֹבתוכוֹ.הידֹהאוחזתֹבעיפרוןֹהגרפיט ֹ ובוחנתֹכלֹבורגֹ,כלֹזוויתֹוכלֹהשתברות-
אורֹ ,אינה ֹנעלמתֹ .מעשה ֹהרישום ֹנוכח ֹומפעיל ֹאת ֹהתודעה ֹאחרתֹ .האיטיותֹ
והאינטנסיביותֹהקיצוניתֹשלֹהביצועֹהרישומיֹמתחברתֹאלֹהמבטֹ.אוֹההפךֹ:המבטֹחוברֹ
אל ֹתנועות ֹהרישום ֹואל ֹדרמת ֹהדיוק ֹהקשהֹשאצורה ֹבוֹ .אין ֹהמדובר ֹכאן ֹבוירטואוזיותֹ
לשמהֹ.כבכלֹ"דיסניו"ֹקלאסיֹ– ֹהפלאֹשבמעשהֹההעברהֹשלֹהמראותֹדרךֹהתודעהֹאלֹ
הידֹהמציירתֹהואֹהפועלֹעלינוֹאלֹפעולתוֹ.וכאןֹ– ֹהפערֹהנוראֹשביןֹרגישותוֹהמופלגתֹ
של ֹמעשה ֹהרישוםֹ ,על ֹהמאמצים ֹהמשוקעים ֹבוֹ ,העורמה ֹהטכניתֹ ,שיקולי ֹהדעתֹ
המעניינים ֹבאשר ֹלייצוג ֹשל ֹ האתגרים ֹהאפיסטמולוגיים ֹוהפרצפטיביים ֹשהצילום ֹמזמןֹ
בפנינו ֹ לביןֹדממתוֹהאובייקטיביתֹשלֹמרחבֹהתחנהֹ.הואֹגדושֹנוכחותֹומצדֹשניֹ–ֹדומםֹ
כמוֹהעדרֹגמורֹ .
ֹֹע פרֹרותםֹמוקסםֹמהשתברותֹשלֹמראותֹבזכוכיותֹ,בשיקופיםֹמלאיםֹוחלקייםֹ,בהכפלותֹ
משונות ֹהיוצרות ֹמראות ֹהמרובדים ֹזה ֹעל ֹזה ֹ(דוגמאות ֹקיצוניות ֹלכך ֹהם ֹהרישומיםֹ
"החשמונאים" ֹו"הירקון") ֹוהוא ֹמרותק ֹאל ֹהאתגרים ֹהמורכבים ֹשהעלילות ֹהאופטיותֹ
הללוֹמעמידיםֹמולֹהטכניקהֹֹהרישומיתֹ.אלאֹשדווקאֹלהטוטיֹהראיהֹהללוֹמוביליםֹאותוֹ
אל ֹהאקספרסיהֹ .בעוד ֹשצילום ֹהדברים ֹהללו ֹהיה ֹחושף ֹאת ֹההשתקפויות ֹהללו ֹכמבוךֹ
אופטיֹמרתקֹ,הרישוםֹהופךֹאותוֹלמרחבֹהצומחֹסביבֹהאדםֹכדיֹלבטלֹֹאתֹמשמעותוֹ.לאֹ
האדםֹהרואהֹומביןֹהואֹהעיקרֹכאןֹ,אלאֹמרחבֹהקייםֹלעצמוֹ,העסוקֹבעצמוֹ,המשתכפלֹ
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למראותֹמופלאיםֹשאיןֹלהםֹצופהֹואישֹאינוֹיכולֹלקלוטֹולהביןֹ.חוסרֹהמשמעותֹהופךֹ
כאן ֹלנוכחות ֹדרמטית; ֹהרישום ֹ שוקקֹפעילות ֹעיוורת ֹלחלוטיןֹ ,כמכשיר ֹטלוויזיה ֹהמציגֹ
סרטֹפעולהֹמותחֹבחדרֹריקֹ .

ֹֹ
ו .הרהורֹקצרֹעלֹוירטואוזיותֹרישומיתֹבעידןֹהדיגיטלי
ב"מראהֹמתחתֹלגשר"ֹהעתיקֹעופרֹרותםֹצילוםֹשבמרכזוֹקוֹאורֹעזֹהחודרֹמבעדֹלחרךֹ
הנמצא ֹבין ֹחלקי ֹגשר ֹונופל ֹעל ֹפני ֹמי ֹהנהר ֹאו ֹהתעלה ֹשתחתיוֹ .הוא ֹעשה ֹבאיטיותֹ
ובקושי ֹרב ֹמה ֹשהיתה ֹעושה ֹמדפסת ֹמשוכללת ֹבקלות ֹובמהירות ֹרבהֹ .יתכןֹ ,אפילוֹ,
שהמדפסת ֹהיתה ֹמפיקה ֹכאן ֹתמונה ֹלא-פחות ֹמעניינתֹ.כאןֹ ,יותר ֹמבכל ֹמקוםֹאחר ֹהואֹ
העמיד ֹעצמו ֹבתחרות ֹעם ֹהמכונה ֹשהוא ֹבא ֹבמקומה ֹבתהליך ֹהמקובל ֹהיום ֹשל ֹצילוםֹ
והדפסהֹ .
ֹֹנראה ֹלי ֹכי ֹה משפט ֹהזה ֹצופן ֹבחובו ֹעניין ֹמהותי ֹלמחשבה ֹעל ֹאודות ֹהאמנות ֹבעידןֹ
השעתוקֹהטכניֹ:האדםֹמקבלֹעלֹעצמוֹכאןֹלעשותֹבידיוֹ,בענווהֹ,בכוחֹובסבלנותֹאין-קץֹ,
מהֹשהמכונהֹעושהֹבלאֹיודעיןֹ,במהירותֹ,בלאֹכוונהֹובלאֹסיבהֹ.הואֹלוקחֹמןֹהמכונהֹ
אתֹהמעשהֹכדיֹלעשותוֹבידיוֹ.המכונהֹאינהֹמצטיינתֹ.רקֹהאדםֹיכולֹלהצטייןֹבמעשיוֹ.
מכוניתֹגומאתֹמרחקֹשלֹֹ42.195ק"מֹבהרבהֹפחותֹמחצי-שעהֹ.אבלֹרץֹמרתוןֹהעוברֹאתֹ
המרחק ֹהזה ֹבריצה ֹמהירה ֹבמעט ֹיותר ֹמשעתיים ֹלימד ֹאת ֹגופו ֹלעשות ֹמעשה ֹנדיר ֹשלֹ
תנועהֹמהירהֹבמרחקֹ.זוהיֹוירטואוזיותֹבמלוא ֹמובנהֹהרוחניֹ.וכךֹ– ֹדווקאֹבתחרותֹהזוֹ
שעורך ֹעפר ֹרותם ֹמול ֹהמכונה ֹמצטלל ֹהיסוד ֹהאנושי ֹמול ֹהמכאניֹ .המעשה ֹאינו ֹשייךֹ
למציאות ֹאלא ֹלרצוןֹ ,לידֹ ,לאוזלת ֹהידֹ ,לתבוסה ֹולאי-תבוסהֹ .לרשום ֹקרן ֹאור ֹהבוקעתֹ
מגבוהֹוחודרת ֹלמים ֹבעיפרוןֹגרפיט ֹהוא ֹמעשה ֹרבֹוגדול ֹשל ֹמבטֹאנושי ֹבעצם ֹהוויתוֹ
כמבטֹשלֹאדםֹחיֹואוזל;ֹמבטֹהמחזירֹאתֹההוויהֹמןֹהמובןֹמאליוֹאלֹהלא-יאומןֹ .
ֹ

