
 

 אמנות החפירה

 

של ההיסטוריה, והעניקו להן תוכן חדש  כתב חרטומיםהטבע של הנפש הפכו יצירות אמנות ל תולדותאוספי "

  "תוך צמצום הישן.

 . ”Proust Valery Museum“תיאודור אדורנו,  -

 

 קלהה ההרוח והתנוע אוושת. הזמזום העדין של הציפורים, זריחהשל הוהרך הציורים נראים יפה באור הורוד 

מתבוננים  אך אנו ומפנים את תשומת הלב למיקום העבודות בציר הזמן. את המיצבמנפישים כמו של המצלמה 

 אחסון. ומדים בערימה כנגד הקיר ומוכנים לע ציורים המוצגים לצפייה בדימויבסצנה הזאת במוזיאון, אותם 

מתיקה ומכפילה אובייקטים וסצנות ה משונה גלריהדנה לוי יוצרת  Impermanent Displayבמיצב הוידיאו  

  אמורה לשמר.  שהיאמחיי המוזיאון, בשילוב עם ההיסטוריה והתרבות 

חדשה עבודה ליצור בניו יורק,  שחיה דנה לוי, אמנית ישראליתמוזיאון פתח תקווה לאמנות הזמין את כאשר 

)רומא  Ancient Rome: אמנותל משתמשת באוסף המוזיאון, היא פנתה לשני ציורים ממוזיאון המטרופוליןה

פניני  צמד התמונותשל האמן הנודע ג'יובאני פאולו פניני. ב)רומא המודרנית(  Modern Rome -והעתיקה( 

 יכלות רומיות חשובותאת העיר עצמה, אלא גלריית ציורים גרנדיוזית המציגה עבודות אמנות ואדרלא צייר 

אתרים רך וד סלים של מיכלאנג'לו וברניניפך אוסף הדרמשתי תקופות שונות בהיסטוריה. העיר מתגלה 

 יתהקולוסאום והפנתיאון. העבודות מנציחות את העוצמה התרבותית והכלכלית של האימפריה הרומכדוגמת 

 חורבות. גלית דרך מדגישות את הגישה הארכיאולוגית שעל פיה ההיסטוריה נובה בעת 

 Impermanentלחקירת אוסף מוזיאון פתח תקווה. המיצב לוי השתמשה בגלריה המדומיינת של פניני כמודל 

Display  של דיוקנאות עצמיים, ציורי ז'אנר וציורי נוף שצוירו במגוון סגנונות: החל גוני -רבכולל מבחר

מהצבעים העזים של הפאביסטים, משיכות המכחול השבורות של האימפרסיוניזם וכלה בסגנון "השרירי" של 

מחיי מטונימיים לצד אירועים  –הכותל והכנסת   – של לוי בולטים אתרים ספציפיים הסוצריאליזם. בבחירתה

 את המציאות הישראלית העכשווית.   אשר מטיבות לייצג סצנות של אלימות ותפילה – היום-היום

אחד  ",מאוזוליאום מזור"ל במקום להציב את העבודה במוזיאון, לוי ביקשה להעביר את הציורים הנבחרים

לספירה נימצא במרחק  3-האתר המתוארך למאה המהמבנים העתיקים ביותר, שעומדים בשלמותם בישראל. 

 של ההיסטוריה; ִָּליְמְפֶסְסטכפמאזכרת מקדש, המבנה משמש של קילומטרים ספורים מהמוזיאון. בעל חזית ה

לצד  נראהבלתי כמעט  ניצבמבנה רומי בעל נישת תפילה בקיר הדרומי, תוספת מוסלמית מאוחרת, אשר 

המקטלגת תחת טיפולה העדין של  ,20-פסלים מן המאה השכבת הציורים וה . עם התווספות444כביש 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8


הזמנית של לוי על הצד החיצוני של המבנה חושפת את העבודות לכוחות ההצבה  והמשמרת של המוזיאון,

מזכירה מחסן שבו עבודות אמנות  הזו הסצנהמה על עצמו. -הטבע, ובו בזמן מגלה למוסד המוזיאון דבר

כך שהסידור הנוכחי מרמז על קולקטיביות בפעולה, . מסודרות לפי קריטריונים של גודל או מספר מלאי

  .בקומפוזיציית אוסף המוזיאון ו דווקא חסרת משמעות, שרירותית אך לא

מדיום המאפשר  –אמצעות סרט הרומים של פניני ב ציוריו מתחקה אחר  Impermanent Display העבודה

המיצב מקים את עבודות . למושגים עכשוויים במובן הפוליטי והאסתטי 18-מהמאה ה ציוריםללוי לעבד את ה

תקות מהנרטיב המוזיאלי ומועברות לסוג של חורבה המסומנת על ידי ההיסטוריה. האמנות לתחייה תוך שהן ני

תנועת המצלמה האיטית והשוטים לא כתצוגה דוממת אלא כדימוי נע.  התרחשותהמצלמה שלה מעבירה את ה

  במוזיאון. קיימתואת פעולת ההתבוננות המתהארוכים מעצימים את דרמת האובייקטים 

לסיפורים של ההיסטוריה  חשופיםשברים  חברהארכיאולוג מיפלינת חפירה. ארכיאולוגיה הינה דיסצ

היכן שהאוסף ותצוגת האובייקטים עשויים  ,גילוי והרכבה קורה בלב המוזיאון האנושית. תהליך דומה של

  Impermanent Display. בעבודה בת נגד לתחומי עניין עכשווייםש את ההיסטוריה כתגולכתוב מחד

 מעורר השראה.וי דהארכיאולוגי והמוזיאלי נפרשת כסיפור אבסורהאנלוגיה בין 

 

 מייגן האואר

מייגן האואר, כותבת והיסטוריונית של אמנות. מנהלת התכנית הציבורית במוזיאון הוויטני לאמנות  -

 אמריקאית, ניו יורק. 

 


