
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut  1 
Alle Rechte vorbehalten 
www.goethe.de/israel 
 

 :היו הגיטרה של עצמכם
 הרהורים על "אמנות האוטופיה"

 
עשרה, ירדה מגדולתה במאה שאחריה. את מקומה תפסה -כידוע, הספרות האוטופית, שהייתה בשיא פריחתה במאה התשע

. בעקבותיו הופיעו היצירות )1895( סדרה ארוכה של חיבורים אנטי־ אוטופיים. הראשון שבהם היה מכונת הזמן מאת ה"ג וֵלס
מאת ג'ורג  1984; )1932(מופלא מאת אלדוס האקסלי  ; עולם חדש)1927(הקנוניות אנחנו מאת הסופר הרוסי יבגני זמיאטין 

; ועוד רבים אחרים. היום, סוגה זו עולה כפורחת. אין ספק שאנו )1985(, סיפורה של שפחה מאת מרגרט אטווד )1948(אורוול 
פוסט־אוטופי; ידה של המציאות, כך נראה, על העליונה. עם זה, לא ברור עד כמה חיובית ההרחקה המוחלטת של חיים בעידן 

מציינת כמה וכמה  , מעניין להיווכח,2017החשיבה האוטופית מהחברה המודרנית. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. שנת 
הציוני הראשון, מאה שנים למהפכה הרוסית, חמישים שנה לקונגרס  120יובלות הקשורים בתפיסות חלופיות של החברה: 

מצאנו לנכון להזמין מעצבים גרפיים ממגוון מדינות לחשוב על  שנה למרד הסטודנטים בארצות הברית ובאירופה, ועוד. לפיכך
נים, נושא האוטופיה. לא בכדי בחרנו במתכונת הּכרזה, שכן הכרזה שימשה במשך שנים רבות אמצעי עיקרי בתקשורת ההמו

 .והיה לה תפקיד מרכזי בכמה מן המאורעות ההיסטוריים הנזכרים
 

 אופטית )והתפכחות(אשליה 
לא מפתיע שכמה מן העבודות בתערוכה משקפות את ההתפכחות מאשליית  לנוכח החשיבה האנטי־אוטופית של תקופתנו,

בר ובילי קייב מתבוננים מקרוב בתוצאותיה של האוטופיה. ריקו לינס מברזיל, האמן ההונגרי איְׁשְטוון אֹורֹוש, דוד טרטקו
מאייבסקי חדה באותה המידה, אך בעלת אופי גנרי יותר: "זקיפת  האוטופיה הסוציאליסטית. עבודתו של האמן הפולני לך

אך גם לתרבות הפייסבוק הנוכחת בכל מקום ולתלות שהיא  —האגודל" בראש עשויה להתייחס לכל מחשבה טוטליטרית 
אוטופיה עלולה  מוש האמנותי של ורנר ֵיֵקר באשליה האופטית הנודעת מדגיש נקודה כללית: כמו תמונת תצרף, כליוצרת. השי

להפוך בן רגע לחלום בלהות. זה תלוי רק בנקודת המבט. גם לוקה רייסקי חושב כך: "איני יכול לחיות עם אוטופיה אבל גם לא 
י, השקוע במים עד צוואר ומגחך גיחוך זדוני כאילו ידע משהו שאיננו יודעים, בלי אוטופיה", הוא אומר. והאיש של דוד פולונסק

 ?הוא עוד דוגמה: על איזו מין אוטופיה הוא חושב
 

 בדיקת שפיות
אם אוטופיה היא באמת ובתמים כה אמביוולנטית, נשאלת השאלה איך תופסים אותה. ברונו מונגוצי, המציב במרכז עבודתו 

ן וייל, אולי אינו מציע פתרון לדילמה, אך הוא מציע לכל הפחות בדיקת שפיות טרם היישום של רעיון את הפילוסופיה של סימו
אוטופי בשטח: כשמנסחים תזה זו או אחרת, נחוץ לבדוק באיזו מידה גם ההפך ממנה עשוי להיות נכון. הדבר עולה בקנה אחד 

את האוטופיה האמיתית: מרק גואינג, קארין  —באחידות  ולא —עם כמה עבודות אחרות המוצגות בתערוכה, הרואות בגיוון 
גולדברג, פאולה שר, הארי פירס וקתרינה זאסק, כל אחד מהם בדרכו מזכיר לנו שאין, ואסור שתהיה, אוטופיה אחת אלא 

ם בקלות אוטופיות רבות. אם כך הם פני הדברים, מוטל עלינו לצאת ולתור אחר האוטופיה האישית שלנו. ודווקא את זה נוטי
 ."העתיד שייך לך !לשכוח. מישל ִמיַאֵרס הולנדס מצטטת מתוך אליס בארץ הפלאות ומזהירה: "אליס התעוררי

 
 גישה כלפי המציאות

, טמון בתפיסת המציאות כדבר מה הנתון בידינו. אל לנו לוותר על אם כן, המפתח להבנת האוטופיה, לדברי מיארס הולנדס
החיפוש אחר האוטופיה גם כאשר היא מאוימת מכל עבר. והאיומים רבים ומגוונים: החשיבה האוטופית עשויה להיחסם על ידי 

, ומדיניות עוינת עלולה )צקיךאנה נאומובה וקיריל בלאגודַ (, שגרת חיי המשרד עשויה להפוך אותה לבנלית )אּווה לֹוש(רוח הזמן 
. לכל זה יש תוצאה חשובה אחת: כאשר המרחבים מצטמצמים, כל מחשבה על חלופות למציאות )גץ גרמליך(לסכן אותה 

 .הקיימת הופכת למעשה אוטופי
ָייֶנס: מחשבה על אוטופיה היא אוטופיה, או במילים אחרות: התהליך עצמו הוא המהות. לכך מרמזת עבודתו של אלחנדרו מג

 .אמנם המחשבה על אוטופיה רצופה טעויות, אבל דווקא מהלך זה של ניסוי וטעייה הוא שמאפשר לנו להתקדם הלאה
 

 דרכים להתחיל מחשבה אוטופית
זה הדבר שלאונרדו סונולי  —איך להתחיל לחשוב על אוטופיה? מה נחוץ לשם כך? בראש ובראשונה היפטרו מדעות קדומות 

. פתחו דף חדש; זה הצעד הראשון, צעד גדול וחשוב שדורש )ובאופן אחר גם אנטה לנץ ומרתה ֵרוּוֶאלָטה( מראה לנו בעבודתו
כוח ואומץ. לא בכדי אנו מוצאים לעיתים קרובות בספרות האוטופית הקלאסית מטפורה של קפיצה. אלן לה קרנק משתמש 

האם היא קופצת או צועדת בסך? לא ברור, ולפיכך  —ֶלבסקי מצ'יסלב וסי בדימוי הזה בעבודתו האירונית; והדמות בעבודתו של
היא מחזירה אותנו אל אותה אמביוולנטיות המאפיינת כל אוטופיה שנזכרה קודם לכן. וסיֶלבסקי גם מגדיר כמה מושגים שכל 
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די להתגבר על אוטופיה אמורה להתמקד בהם: צדק, חירות, אמת. ואילו איזידרו ֵפֵרר הספרדי מציג פתרון חזותי מפתיע כ
המאמץ: היו הכלי של עצמכם; היו הגיטרה של עצמכם. בכך הוא רומז כמובן לאחת האוטופיות המאוחרות, חלום שהיה 

 .למציאות: אלטנוילנד מאת בנימין זאב הרצל
 

 חזונות חיוביים
למשל עבודותיהם של אפריל (פֵרר מוביל אותנו לחזונות חיוביים שפיתחו כמה מן האמנים. חזונות אלו עשויים להיות מופשטים 

; הם עשויים להיות עליזים )למשל עבודתו של יאן ַהְמְסְטָרה בנושא הכנסה בסיסית לכול(או מוחשיים ביותר  )גריימן וא"ג סאטו
. )ה ֵּפֶטהכמו עבודותיהם של קארי פיפו ּוורוניק(או כבדי ראש  )רוזנוב ויוסי למל )מיש(כמו עבודותיהם של הנינג ָוֶגנְּבֶרט, מיכאל (

שנים נראה לנו בר השגה והיום, לעומת  22החזון המרגש ביותר הוא אולי חזונו של רפי אתגר: הוא מזכיר לכולנו יעד שלפני 
 .זאת, הוא מכה בנו כמשהו שבא מן העבר הרחוק. מה קרה בינתיים? כדאי לחשוב על כך

 
 וולף אירו
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