
איך להיות הדיוט 
סמינר לאמנות תלוית עולם

מנחה: בוריס אויכרמן

לואיז בורז'ואה תיארה באחת מהרצאותיה את האמן 
כמי שעושה את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה 

ואיך שהוא רוצה - וזה נראה כתיאור נכון למדי של 
המצב. בהתחשב בחופש המוחלט הזה, אפשר לתהות 

מדוע אמנים רבים בסופו של יום עושים דברים דומים, 
בדרכים דומות, ומציגים אותם במקומות דומים. אפשר 

לגשת לשאלה הזאת מפרספקטיבות היסטוריות, 
תרבותיות וכלכליות, ולגלות את הדפוסים הסוציולוגיים 

והחינוכיים שעיצבו את האמנות כפי שאנו מכירים 
אותה. אך בסופם של תהליכים אלה ישנו האמן, אדם 

ספיציפי, שצריך להחליט בבוקר: מה אעשה היום, מדוע 
שאעשה זאת, איפה וכיצד.

 מטרת הסמינר היא ליצור תנאים בהם 
המשתתפים/ות יוכלו לגשת לשאלות אלו מתוך 
הכרה שכל יצירה חדשה יכולה להתחיל מחוסר 

ידיעה של מה, כיצד ואיפה צריך להיעשות. עמדה 
זו של אי ידיעה פרודוקטיבית נמצאת בבסיס של 

כל תהליך מחקרי המתיימר לגלות משהו חדש, והיא 
עשויה להוביל להרחבה משמעותית של אפשרויות 

לפרקטיקות יצירתיות באמנות. 

הסמינר יארח שישה אמנים - סטודנטים וחמישה 
מדענים-אורחים לשישה מפגשים. מחצית הראשונה 
של כל מפגש תוקדש לשיחות מעמיקות עם מדענים 
המובילים בתחומם, שיציגו נושאים הקשורים לשיח 
מורחב על אסתטיקה - אך מנקודות מבט חיצוניות 

לשיח זה. האם אנו שומעים את האוזניים שלנו? מה 
הופך צליל לטבעי? מדוע מדיטציה חשובה להבנת 

התודעה? כיצד גנטיקה משמשת לחקר התרבות 
וההיסטוריה? איך סימטריה מאחדת מחקר בכימיה, 
פסיכולוגיה ואדריכלות? מה פסלים ופיזיקאים של 

יריעות גמישות יכולים ללמד אחד את השני?

המדען האורח ייקח חלק גם במחצית השנייה של 
המפגש. מחצית זו תתחיל מהרצאה של אחד האמנים 

המשתתפים, שיציג את הפרויקט הלא-ממומש 
האהוב עליו. פרויקטים לא ממומשים קיימים אצל 

כל אמן, וחשיבותם ביכולת השחרור מהנסיבות 
הפרקטיות של הפעילות האמנותית השגרתית. 

הפרויקט לא חייב להתקשר פעילות הקיימת של 
האמן המציג, או לאמנות כלל, ואין אפילו צורך 

שיהיה בר מימוש. אך הצגתו תכיל את כל המידע 
הנחוץ להבנת ההצעה: מה הוא כולל? על איזה צורך 

בעולם הפרויקט עונה? מהם ההשלכות האפשריות 
 של מימושו? אילו מיומנויות וידע צריך לרתום

לעניין?

המפגשים יציעו במה לשיחה ישירה ובלתי אמצעית 
שתתחיל מנושאים הקשורים ישירות לפועלם של 

המשתתפים, ותמשיך להתפתח לכל כיוון אליו 
יוביל הדיון. סביר להניח שהשאלות אשר יועלו ע"י 

משתתפי השיחה יגעו בתחומים רחבים יותר מאמנות 
או מדע: תרבות, חברה, כלכלה, פילוסופיה, דת 

ואחרים. ההרצאות של המדענים והאמנים יניעו דיון 
על השלכות אפשריות של התייחסות לפרקטיקות 

האמנות והמדע כפועלות באותו שדה ידע והחוקרות 
את אותו עולם. נחשוב יחד כיצד ננוע מאזורי 

הנוחות, נהפוך להדיוטות, ומתוך עמדה של אי 
ידיעה פרודוקטיבית, ניצור יצירות בעלות השלכות 

שהינן מעבר לחללי התצוגה.

מדענים-אורחים: פרופ. דוד אבניר, דר' אביבה 
ברקוביץ'-אוחנה, פרופ. ערן שרון, פרופ. אלי נלקן, 

דר' לירן כרמל

מידע נוסף הכולל תקצירי ההרצאות ומידע על 
האורחים כאן

 הסמינר יתקיים בת"א בשעות 10:00-14:00,
בימי שישי 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7 

ו-24/7. 

מחיר הסמינר 1200₪.

המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח הצעה 
להרצאה על פרויקט לא ממומש באורך עד 

400 מילה, וקישור לתיעוד של עבודות, למייל 
inventorytlv@gmail.com

לבירורים: 054-8002974 יעל

http://www.ctlv.org.il/new-view-arts
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