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האמנות  –לגעת באמת ולא בצורות אסתטיות 
.מחליטה  

  הערות אחדות על יונה פישר

    2122מאי  22תמר גטר  

 0. אמנות כסיטואציה בהתהוות:

לא מזמן נתקלתי בהתייחסות של יונה פישר 
זאת . למיצג של סטודנטית בבצלאל שבו נכח

הוא . 21-הייתה עדינה בראון בתחילת שנות ה
כמעט חטא הוא לתאר הופעה : "ובצדק כתב, כתב

מבטא את , כאן, רעיון החטא. לא תמיד חטא לתאר יצירה במילים, כעיקרון...". של עדינה
אני פותחת אפוא באפיון . כזו שמכילה תהייה, השלילה כעדות מאוד ספציפית של התבוננות

פי המעשה את הקורדינטות איך להכיל יצירה מוסרת היצירה עצמה מתוקף או: מרכזי של יונה
, שאלת ההכלה הרבה לפני שיפוט? מה זה? איך להכיל, ובכל זאת, כביכול טריוויאלי. שהיא

. סימון של מיקום סביב שהות  

ציינו רבות וגם פתיחה זו באה להזכיר מחדש את העובדה שיונה היה האוצר הראשון כאן 
סיטואציה מתהווה כאן הוא חי . גם בטירונים –בהדגשה , שהתעניין באופן מלא באמנים חיים

משמעי אשר שינה כאן את ההיערכות -בכך יצר תקדים חד. ובעולם באותה אינטנסיביות
השינוי הרדיקלי בתפיסת מהותו ותפקידיו של מוזיאון ייצר מייד אחרי . המוסדית מן היסוד

. מלחמת העולם מהלך מערבי רחב שהקיף את כל המדינות הדמוקרטיות וגם הפחות דמוקרטיות
כחניכו של סנדברג . 21-נה היה שותף פעיל למהלך הזה בתנופה המיוחדת שלו בשנות היו

הייתה לו הבנה ברורה מה המעשה , אמנים ואנשי תיאוריה, מהשטדליק או בין חבריו בפריס
הוא ידע לעקוף בתבונה ועורמה עצומה את כל הגופים המאובנים שלא , בארץ. שיש לעשותו

. ההיה להם מושג ירוק מה קור  

 2. אמביציה:

, ככל שהובנו והרי הובנו היטב, אבל המימד האקוטי והאמביציה שנבעה מן ההבנה של יונה
הרי כל הנחות העבודה של יונה . לא לגמרי ברור? מדוע. התקיימו ברפיון מסוים אצל ממשיכיו

, מערביות, אוניברסאליות, עכשוויות, פוליטיות, קונטקסט, מודרניות: התקבלו בברכה ונשמרו
עם , ובכל זאת. בלי התנצלות, בלי גבולות, פתוחה, תרבות גבוהה, קאנון, אליטיזם, מצוינות

אמנים : לוקאלי ונוקדני, בלי אידיאולוגיה לוקאלית איכשהו הכול נעשה לוקאלי, כוונות זהב
וגם דור של אמנים שמנדב מעצמו לעצמו מיסטיפיקציה מפוקפקת של , נהדרים שעובדים בגטו

רפי . 'משלנו'או פשוט חדלו להיות ' בוגדים'הנוסעים על דעת עצמם כמעט הפכו ל. יים בגטוהח
התנהלות . כולם הנהנו בשביעות רצון. 'עובדה שהטובים נשארים פה, 'לביא אהב להכריז

יונה לא היה פרובינציאל ולא טיפח . המוזיאונים תרמה את שלה לפסיכולוגיה העקומה הזו
ל לא הוכתר "גם חו. בה במידה גם לא רגשי אדנותיות פריפריאלית, פריהרגשי נחיתות של פרי

ומי לא הסכים . כאילו מובן מאליו. האמנות מחליטה. לא זה ולא זה ולא זה. בשום כתר שהוא
דומה . הייתה כאן פסיכולוגיה תרבותית עקומה שיונה לא היה חלק ממנה, ועדיין! ברור! ?לזה

כלל לא עוררו , מול בני אדם –ואולי לפני כן יש לומר , מול אמנותשנסיבות חייו והעמידה שלו 



אנחנו לא , לא שלנו, שלנו, העוני מול העושר, מערב-מזרח, שם-כאן; מישורי דיון כאלה
וגם לא נוח בשני , היה לו נוח מאוד ומעניין בתל אביב ונוח מאוד ומעניין בפריז... אנחנו

עדיין , לאמנים בוודאי, כל זה כמעט מובן מאליו אם היום. או בכל מקום שהוא, המקומות
זו שעדיין מחפשים ... ישראליות, בינלאומיות; מנהלים את המוזיאונים עם הקטגוריות הידועות

. לקישוט, בזהירות עצומה... פה ושם מערבבים קצת, מה הדרך הטובה לשאול על זהותה
פנטסטית , בארץ אמנות מעולה הוודאות החותכת של מרבית האוצרים אחרי יונה היא שנעשית

, התרבותי, הגיאופוליטי, גורלה ההיסטורי, שזה גורלה. 'שם'אבל היא תמיד בעקבות , אפילו
עניין אחרון זה כה הוחרף מאז שנות . 'שם'ערכה אף הוא נקבע מ. הכלכלי וכן הלאה וכן הלאה

.'הטובים הם פה'עד שכמעט מתעורר געגוע לאינפנטיליות הנושנה של  21-ה  

. נדמה לי שזה היה מוחלט. הטוב ביונה היה שבאופן עמוק אין מודל יחסי בחוויית האמנות שלו
 –ויתור פנימי על שאפתנות , מושג היחסיות מקפל בתוכו הנצחה פרובינציאלית של בינוניות

כביכול לצנעה או , תשוקות מזויפות, קיצוץ כנפיים עצמי, בעבודה עצמה, בעבודה כוונתי
. מעוררים בארץ פרויקטים גדולים או יקרים, צדקנית, איזו חלחלה עמוקה. במועטהסתפקות 

, האינדיבידואלית כביכול, נוצרה רומנטיקה עצלנית סביב מושגים מוגבלים של האמת הפנימית
התעוורות מרצון של מערכת . שמצייניו תמיד שליליים וחשודים מראש –כולו ' חוץ'כנגד ה

אבל יש ... אתנית, גיאוגראפית; כל פעם בהנפשה אחרת' שקרי'ל' יאמית'תרבותית שלמה בין ה
פרסום  ,משאבים. כאן אמנות שמרימה רף גבוה והיא זקוקה לאוצרים ואוצרּות מקבילים

. זה לגמרי פשוט ולא מתוחכם. כך מגדלים ומגדילים את האמנות –והגדלת אפשרויות היצירה 
, הובלות ומסמרים הורידה את עצמה לשוליים מרבית האמנות הישראלית שאיננה כרוכה בטנדר

אולי המוזיאון סיים את ? אולי... 'עדיף, 'אדרבא, יש אמנים שאומרים. אחרת אין לה חיים
לי נדמה שיש עוד הרבה מה לצפות ומה לדרוש מן ? התפקיד שביקש לעצמו בשנות השבעים

. הגוף הישנוני הזה  

 3. יכולת:

יונה מול האמנות מקורה בצורך עמוק באמנות של אדם העמידה החשופה של , על כל פנים
מה מונח . אדם שלקח את כל הזמן להתבונן ולחשוב על מה הוא רואה. שהאמנות היא כל חייו

. עם חללים פיזיים וחללים מושגיים, עם חלל, זה היה בלתי נפרד מחיים עם שירה. לפניו
היא מה שראוי , ת האישית הגמורהעל כן עניין החשיפו. כולם יודעים, מילה שלו' מושגי'ה

. להניח בחזית הדברים  

והכושר הזה הגן עליו במידה משמעותית מפני . זה כושר. זו איננה עמדה: אבל ראוי להדגיש
מפני כל מה שאורב  -מהצורך לשאת חן או לרצות , קידוש, טעם טוב, נוסחאות, דעות קדומות

ניתן גם , משעה שישנו, הכושר הזה. דבר אחרלפני שהוא אוצר או אמן או כל , לכל אדם כאדם
שלא , הסמכות השיפוטית השקטה, יונה טיפח את היכולת שלו ומכאן הפתיחות הענקית. לטפחו

. בכדי עוררו יראת כבוד  

פוגשים היום בעיקר אוצרות מורליסטית . נדירה יותר ויותר -העמידה החשופה אל מול 
לתיקונו של עולם , אגב, ופעל. נטיתטית לדבר הזהיונה הוא הפיגורה הא. שמבקשת לתקן עולם
.ובאפס צדקנות, יותר ממתקנים רבים  

 4. חלל-זמן ותערוכה כמדיום עצמאי

גם אמן , לרפי לביא: לדוגמא. חיים היו תלויים בזה -מה הוא החלל של יצירה  -בניית תערוכה 
לזה אין תשובה ? למה. לזההוא גם בז . עיוורון גמור. לא היה מושג אלמנטארי בחלל, וגם אוצר



מזרונים בגלריה דוגית היא דוגמא + 01. אבל היה בו העיוורון הזה ,הוא לא היה בור. טובה
. זה היה סתמי. מילאו את הגלריה במזרונים ורבצו עליהם עם סיגריות ובדיחות. לעיוורון חללי
ם לפעול בכל חללי שיזם יונה במוזיאון ישראל בהזמנתו אמני' מבוך'תערוכת . אפילו כבדיחה

המוזיאון כראות עיניהם גם היא נכשלה כליל אבל לפחות הרעיון הציע איזו אפשרות מאתגרת 
? האוצר או האמנים עצמם, גם מי נכשל...ממש  

ראוי על כן לסמן בקו מבליט: את תפיסת התערוכה כמדיום עצמאי הביא לארץ יונה. זו עובדה 
אפילו תומרקין עצמו לא העלה . ה את פסליו מהתקרההוא הביא את תומרקין לארץ ותל. מוצקה

צייר אנפורמל צרפתי שצייר בהופעה , ורז מאתייה'את ז 22הוא הביא ב. את האפשרות בדעתו
לא אערוך כאן את כל . הייתי ילדה בבית ספר עממי 22-ב... חיה לפני קהל סידרת ציורים

. הרשימה  

אבל אזכיר ואכנה: שאלה על פסל או ציור וזמן, זמן אמת, זמן צפייה, צורות צפייה, צורות 
עשייה בזמן. זמן צבירה. צבירה. בסוף חייו הוא כל כך התעניין בשאלות הללו, למשל דרך 

שאלות החלל והזמן הן ציר חשיבה ורגישות מרכזי מאוד לכל . העבודה של פסח סלובבסקי
כך אני מבינה את . של חייו, אלה היו השאלות שלו, וזו איננה רק הדרך האוצרותית. אורך הדרך

זה. זה קשור ביחס לאלגי, למלנכולי שהוא זיהה בבסיס העשייה האמנותית, וגם אהב. הוא גם 
, לעשות תערוכות חתך לא גדולות, הוא אהב לעבוד עם אמנים חיים. אהב להתלוצץ על זה

. בתוך קונטקסט מערבי עדכני, רעיוניות  

 5. שיחה

יונה למשל . הועמדה מולי תביעת ההתקדשות לעשייה. פרטית של רפיבתיכון נעשיתי תלמידה 
או שאתה מצייר או שאתה שם את יהבך על . "הוצג אז כדוגמא לאחד שרצה להיות אמן וויתר

ששורפים את עצמם בעניין , היה מן מוטו כזה שנועד להבחין בין אלה שמתלכלכים!" מסמר
זה לא היה רק ... הדודים והדודות שלה, ות וסוכניהפקידי האמנ, דיילי קוקטילים, הנקיים, לאלה

הטמפרמנט הדורי הדומיננטי אז ביקש לאפיין וגם להנחיל את ההבדל בין אמן לאוצר . רפי
במובן זה שמעגל השיחה הפנימי , או אמיתי ממש, כתהום שאין מעליה גישור אפשרי ממש

ם לא כשהם בכל זאת ג. ביותר של האמנות לא נתפס כמה שמתחולל בחוגם של אוצרים
הרבה מאוד היה . '--אבל... שרה היא משלנו, יונה הוא משלנו, ברור': כך דיברו אז. 'משלנו'

עבר די הרבה זמן עד שעולם האמנות המקומי . שלא לומר הרבה מדי, הזה' אבל'מונח על ה
. התבגר מתמונת היחסים האבודים מראש שבין הטבח המלוכלך למלצר המעונב  

העניק לו נוישטיין את ' נהר ירושלים'סביב מעורבותו הפעילה והמצויינת של יונה בפרוייקט 
נהר '. זה מדגים בדיוק נמרץ עד כמה לעומק האמינו אז בתהום שבין אמן לאוצר. 'אמן'התואר 

-אוצר: אחר כך המציאו קטגוריה חדשה. 'אבל'בלי ' אחד משלנו'הציב את יונה כ' ירושלים
קשה לדמיין סתירה יותר מוחלטת בין ההצהרות , היום. ציינת את כל זה בחצי גיחוךאני מ. יוצר

לבין עובדות , אוצר'ה'אמן על 'ה'עצם האמונה באיזה שהוא יתרון אפריורי של , מן הסוג הזה
, איך לומר, ואז. תלוי מי הוא האמן ותלוי מי הוא האוצר: זה גם די פשוט. החיים החותכות

...יוצר-טב אוצרמו, בשורה התחתונה  

 2. כוח ועצמאות

הנוסח האוצרותי השגור היה אני האוצר ואני מחליט. אצל יונה - האמנות מחליטה. אם מי 
בזה . חף מכוח, טור ענייני לחלוטין לא הירארכי. אז היא והוא ויונה, שעשה אותה נמצא שם



, אף שגם בזה. בהמשך שלמדו ממנו בעניין הזה יש אוצרים וגלריסטים. היה כוחו רב מאוד
. כנראה שהעניין הוא יותר בכושר ויכולת מאשר בלמידה של משהו  

יונה הקשיב לאמנים . דרך רפי ותומרקין, דורי, אביבי הצעיר-יונה הכיר את כל דור האמנים התל
 שהעריך אבל היו לו הדעות שלו, הערכות משלו, הוא גם החטיא באופן עצמאי.

. היו בעיקר רפי ויגאל, לא אנשי המוזיאונים -חבריו הממשיים -העצמאות של יונה מול יריביו
לפעמים : וכמובן למשה קופפרמן, ציירת גדולה, הוא הקשיב גם ללאה ניקל. אחרי ארוך

. את ניקי דה סנט פאל ליצור את המפלצת בירושלים כשהביא, למשל. עצמאותו גם הפתיעה
( צבעים נוזלים על מתכת ועוד, הנשק, המנקינים, הבובות), לא מעט תומרקין שהושפע ממנה

ובוודאי לא חשב שיש סיבה עמוקה להביא את הצעצועים , כמובן לא בדיוק הודה בזה
, עסוקים בדושאן וקונספטואליזם, גם רפי והצעירים שהיינו בסביבה. המנופחים שלה לירושלים

. אבל יונה לא חשב כך... בפיסול מתנסים ידידותי ונחמדלא חשבנו שיש סיבה רצינית להתעניין 
, הליכה על קצה, ראה כוח. כך בפשטות, גדולה אמיתית, הוא ראה בפיסול של ניקי דה סנט פאל

היא לא הייתה . היא לא הייתה בעיניו עממית, לא. יופי גדול ושמחה, פיוט, אומץ לב, הסתכנות
, צורות, חשיבה אחרת לחלוטין על נפחים. פיסול-ולזה היה בשבילו פיס. לא. בעיניו פולקלור

. ניקי צפצפה עליו, ובלי דושאן... קהילה... ילדים... צופות... צופים, צופה... חומרים, צבע, חלל
צהלת חיים , פיסול שיש בו מתיקות; לא רק שלא היה דבר כזה בכלל באמנות הישראלית

או ' גבוה'ייק של כל מה שאינו מספיק ניקי הייתה מארז מדו. ומשובה ושהוא נגיש לכולם
 .מתוחכם

ניקי הייתה ציוד נלווה לכל תערוכה של ; אולי אני מגזימה לגבי העצמאות הרוחנית של יונה 
, להביא אותה לירושליםועדיין , היה גם הגב האינטלקטואלי הרציני של פונטוס הולטן, טינגלי

הזו בעיר היהודית שעסוקה תמידית  ולגרום לטדי קולק לתת להעמיד את המפלצת הפאגנית
הצהלה והדרמה של פסלי ניקי : חשוב מזה. הייתה בזה העזה: איך להגיד... במפתחים לשמים

, היום. לציור של רפי לביא( לדעתי)שונה במהות משמחת ההתיילדות שיוחסה בצדק או לא 
ת מול ועם הציור חשיבה ערני. הערה משמעותית של יונה -ניקי בישראל : ראוי לומר, בדיעבד

 . לא נראה לי שמישהו עסק בזה מהפרספקטיבה הזו. של רפי והפיסול בחמר של ציונה שמשי

 

 2. קידום אמנות צעירה

המקרה שבו , עדינה, יונה העומד בין הסטודנטים צופה בהופעה של סטודנטית צעירה: שוב
בהתחלה של משהו וראה הוא צפה . 'זהות אמנותית מסומנת'עוד לא ', שם'עוד לא . פתחתי

אחד או אחת שעוד לא ? מה עושה אישיות כזו מול אמן צעיר. צלול, ברור, אותה באופן חד
גם . הוא היה חרישי ופתוח מול לא מעט אמנים. לא צריך להסביר? יודעים מימינם ומשמאלם

וכה תער, שפיצר' תערוכה שיונה אצר ביחד עם סרג -' סדנה פתוחה'ב-0725ב. אני זכיתי לזה
הוא נתן לי לרשום את חצר תל חי בשני מגדלים , אולי פחות, קבוצתית שנערכה לחודש בלבד

, אבל פה, לא בעולם, מבחינת הסטנדרט המוזיאלי המוכר. על קירות בילי רוז במוזיאון ישראל
, להזמין אמנים לעבודה אין סיטו. לאצור ביחד עם אמן: הכול היה פחות או יותר ללא תקדים

... לא להתערב בעבודה, לתת חופש גמור... מקום לאמנים מאוד צעירים בראשית דרכםלתת 
, אופנהיימר, השתתפו בין השאר סול לוויט' סדנה פתוחה'בתערוכה שקדמה ל. אפילו לא בפסיק

חשבתי שישאירו את הרישומים . אמנים מפורסמים שנכחו בכול אתר בינלאומי של אמנות הזמן
אבל יונה נתן הוראה לסייד את . ות לעולם ועד בתור נכס מוזיאלישל סול לוויט על הקיר



ציירתי את חצר תל חי . הציורים של לוויט ואמר בפשטות גמורה הנה שני קירות לבנים בשבילך
. בשני מגדלים על גבי סול לוויט  

שם ציירתי את רוב ציורי מחזור תל חי , הוא הגיע לרפת הישנה של סבא שלי בגבעתיים 0722-ב
לתת . לא היו אז דברים כאלה. הוא הציג את המחזור הזה בכל בילי רוז בתערוכת יחיד -0721וב

. גם פמיניזם לא היה אז, כאמור. במוזיאון ישראל, תערוכת יחיד במוזיאון, 25בת , לאישה
. האמנות מחליטה. זה הכול. יונה התעניין באמנות וחשב הנה משהו מעניין וחי: אמרתי כבר  

 

 1. מודרניזם

לאחר שצפה , גבי קלזמר, כתב לעדינה בן כיתתה ולימים קולגה 0723בשנת : אסיים עם פתיחתי
זו שעליה סיפרתי שגם יונה פישר , שנערכה בבצלאל -הראשונה בכלל  -בהופעתה הראשונה 
אני נרגש מהגישה : "גבי כתב לעדינה". שכמעט חטא לתאר אותה במילים" נכח בה וכתב עליה 

יונה היה ". בצורות אסתטיות]...[ ולא  -לגעת באמת  -להדריך אני חושב את כולנו  שצריכה
.אני חושבת, חותם על זה  

:ובראן'אני מסיימת במשפט מתוך שיר מפורסם של חליל ג  

DO NOT LOVE HALF LOVERS 

                     

 

 

 


