
העניין הראשון שלנו הוא קמפיין פרובוקטיבי של בית: יואב גינאי 

ואנחנו. המכללה האקדמית בית ברל, הספר לאומנות המדרשה

מארחים באולפן את דורון רבינא שהוא ראש בית הספר לאומנות

.בוקר טוב לך. המדרשה בבית ברל

.בוקר טוב: דורון רבינא 

מה רואים, אז קודם כל ספר לנו על הקמפיין הזה: יואב גינאי 

שלט חוצות שהכותרת שלו היא. כי אנחנו ברדיו, אני מתאר. בו

ואז מראים ישבן או עכוז או...", הסצנה מעניינת לנו את ה"

?נכון, וגם זה נראה כמו פסל, שתחליטו

.זה פסל של ונוס מהמאה החמישית לספירה: דורון רבינא 

.אחוריה של ונוס. כן: יואב גינאי 

.כן: דורון רבינא 

?אז קודם כל לשם מה הקמפיין הזה. כן: יואב גינאי 
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הקמפיין בעצם מפנה גב לכל ההקשרים: דורון רבינא 

,התקשורתיים הזולים של האומנות, הפופוליסטים, הממוסחרים

ומנסה. שלראייתנו בעידן שלנו הפכו במובן מסוים לחזות הכל

,ביקורתי, להגיד שאנחנו מתעסקים באומנות באופן שהוא ערכי

הדימוי הזה הוא סוג של טיזר שאמור למשוך. חברתי ופוליטי

נדה שלנו נפרשת באופן''אנשים לתוך המינסייט שלנו שבו האג

אנחנו משתמשים כאן באיזה שהוא מטבע לשון. מפורט יותר

אבל בדיוק כדי להגיע, וולגרי במובן מסוים, נמוך, בגובה הרחוב

.באמצעותו למחוזות הרבה יותר משמעותיים וערכיים

אז מי שביקשנו שיגיב על הקמפיין הזה שלכם הוא: יואב גינאי 

דוד, המעצב של המדינה אפשר בהחלט לומר, חתן פרס ישראל

?דוד איתנו. בוקר טוב, שלום לך. טרטקובר

.כן, אני איתכם: דוד טרטקובר 

אז אתה ראית את. עכשיו שומעים אותך, יופי: יואב גינאי 

.ראית את זה? נכון, הקמפיין הזה

אני חושב שהקמפיין הזה. ראיתי את המודעה: דוד טרטקובר 

אתה. מאוד הצליח כי מבחינת התהודה הציבורית שהוא קיבל

.הנה אנחנו מדברים עליו היום כאן, הוא מופיע גם בגלריה? מבין

הוא סטירה בעצם לכל... אבל בעיניי הקמפיין הזה הוא נראה כמו

כי בעצם הקמפיין הזה נראה שזה קבוצה, מה שדורון אומר כאן
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וזה מתאים באמת גם לידידי. בוא נעשה משהו באמת גנוב כזה

לעשות פרובוקציה? אתה מבין, אלון זרמון שהוא פרובוקטור ידוע

...ואני חושב שזה לא מתאים לא לבית ספר ל, בשביל פרובוקציה

אז מה היא באה ולומר, המדרשה שהיא בעצם חלק מהסצנה

אני חושב שהקמפיין הזה. לא? אנחנו לא בסצנה, הפוך על הפוך

.בעצם את המדרשה... הוא וולגרי והוא לא משרת את ה, הוא גס

.לא? הוא מבדל בינה לבין מקומות אחרים? כי מה הוא עושה

והוא, הוא לא מראה את הייחוד שלה. הוא לא עושה את זה

.נראה לי קמפיין באמת חסר טעם

.דורון, תגובתך. כן: יואב גינאי 

הוא לא, זאת אומרת. קודם כל לגבי הטעם. אוקי: דורון רבינא 

,חסר טעם כי הטעם שלו הוא לייצר כמו בכל פרסום תהודה

הטיזר הפרובוקטיבי... זה רק ה, כמו שאמרתי. תשומת לב וקשב

הזה הוא סוג של חכה שאיתה אנחנו רוצים להביא לתוך

...המקומות

כלומר אתם דרך הקמפיין הזה מקדשים את מה: יואב גינאי 

.שאתם יוצאים נגדו בעצם

כשאנחנו מדברים על זה שהסצנה לא. לא, לא. לא: דורון רבינא 

השאלה. זה לא שהיא באמת לא מעניינת אותנו, מעניינת אותנו

מה חשוב לנו קודם, באיזה סוג של סדר עדיפויות, באיזה מקום
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.אנשים שהם שחקנים חזקים ומרכזיים בתוך השדה הזה, הסצנה

,אבל בעידן שבו הפריטו את מושג האומן ואת מושג האומנות

והון, ושאומנות נדחקת מחוץ לתוכנית הלימודים של משרד החינוך

ואתה לא, ושלטון מעצבים את סדר היום האומנותי והתרבותי

,רואה כמעט בגלריות אומנות פוליטית ביקורתית חתרנית ואמיצה

אנחנו אומרים שהסצנה היא משהו שגם כשאנחנו חלק ממנו אנחנו

.מסתכלים עליו באופן ביקורתי

...היית, לו אתה טרטה. כן: יואב גינאי 

...אני רוצה, סליחה: דוד טרטקובר 

.כן: יואב גינאי 

לדעתי כל מה שדורון. אני רוצה לומר דבר אחד: דוד טרטקובר 

אבל זה לא עובר במסר החזותי, אומר במילים הוא נשמע נפלא

זאת אומרת כל. או המילולי שהוא מעביר בשלטי חוצות האלה

אני, אבל הוא יודע, הדיבור מסביב הוא כאילו בא להגן על זה

בוא... מאמין שהוא יודע בעצמו שהמסר הזה הוא שווה באמת ל

.נקרא לזה שווה לשלוש נקודות

היית מתבקש לעצב מודעה מהסוג, לו אתה טרטה: יואב גינאי 

...הזה עבור

.זה שאלה לא הוגנת: דוד טרטקובר 

?למה: יואב גינאי 
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.מתבקש לעצב

...אבל אני שואל, לא: יואב גינאי 

אני לא מכיר, אני לא מכיר את הבריף שלהם: דוד טרטקובר 

,והדבר עצמו. אני יכול להתייחס לדבר עצמו. את המטרות שלהם

אז לגבי טעם, אז סליחה, גם העניין של אומר שזה חסר טעם

.אין פרמטרים

.נכון: יואב גינאי 

טעם זה תכונה מולדת או לא. אין פרמטרים: דוד טרטקובר 

את השיקול... לכן אני, אבל אין פרמטרים. אני לא יודע, מולדת

.אני מבקש להוציא מזה, אם זה חסר טעם או לא

.כן: יואב גינאי 

אני חושב שזה לא משרת את הערכים של: דוד טרטקובר 

וזה לא? כן, שיש לה מקום של כבוד באומנות ישראלית, המדרשה

.עובר דרך המשפט הזה

ליבך נחמץ כשאתה רואה כזה, כמי שבוגר בצלאל: יואב גינאי 

אתה היית רואה למשל את בצלאל עושים קמפיין מהסוג? דבר

?טרטה, הזה

.אני לא שמעתי את השאלה: דוד טרטקובר 

אני שאלתי האם היית רואה את בצלאל עושים: יואב גינאי 

?האם ליבך היה נחמץ אם היית רואה בצלאל? קמפיין מהסוג הזה
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.אבל אני לא יודע מה בצלאל היו עושים, בצלאל

.כן: יואב גינאי 

לראות את, אני יכול להתייחס לגופו של עניין: דוד טרטקובר 

היום יש קמפיין. אם הייתי רואה את הקמפיין של בצלאל. הדבר

השם, חוץ מהמילה. של בצלאל שרץ גם כן בתחנות אוטובוס

אני חושב שאין שם שום דבר אחר ועבודה כל, בצלאל בגדול

.פעם מדיסיפלינה אחרת של המוסד

על ליבם של? נכון, אתם בעצם מתחרים בבצלאל. כן: יואב גינאי 

.הסטודנטים שרוצים להיות אומנים בישראל

.בצלאל הם המתחרים ההיסטורים והמיידיים שלנו: דורון רבינא 

.כן, ההיסטורים והגדולים שלכם: יואב גינאי 

שהוא לא רק המילה בצלאל, הקמפיין של בצלאל: דורון רבינא 

.אלא כתוב בוא להיות בוגר בצלאל, ודימוי של עבודת אומנות

...אני לא? סליחה: דוד טרטקובר 

.הוא לא שומע אותנו, כן: יואב גינאי 

.אני לא שמעתי אותכם: דוד טרטקובר 

.כן: יואב גינאי 

...אני לא, יכול להיות: דוד טרטקובר 

הוא לא מדבר על", בוא להיות בוגר"והמשפט הזה : דורון רבינא 

...פוליטית ביקורתית, איזה תפיסה אומנותית
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בוא תהפוך, אלה זה להשתמש במושג של מותג: דורון רבינא 

.למותג

.כן: יואב גינאי 

בדיוק סביב. בוא תהפוך למישהו שלמד בבצלאל: דורון רבינא 

.התפיסה הזאת הממתגת

.זה מכעיס אתכם: יואב גינאי 

.רק יש לנו סוג של ביקורת, זה לא מכעיס אותנו: דורון רבינא 

אבל זה כמו שאמריקה, כן... אין מה לעשות, בצלאל: יואב גינאי 

עם, מוסד עם מסורת. אומרים בוא תהיה בוגר הרווארד למשל

''.וכו'' שם שהוא מותג וכו

אני רק מדבר על הפער שיש שוב בין משפט. כן: דורון רבינא 

קהל יעד רלוונטי עושה את, שאתה זורק לרחוב ואחר כך מישהו

המחקר ומגיע למקומות שבהם אנחנו מוסרים את התוכן ואת

.המסר שלנו

,ובינתיים רשויות מקומיות כמו ירושלים. העניין ברור: יואב גינאי 

מודיעין החליטו להסיר את הכרזות האלה של אחוריה של, בת ים

.אז אולי לפחות בעניין הזה הצלחתם. ונוס מלוחות המודעות

...ואני דווקא מופתע. כן: דורון רבינא 

.אנחנו שומעים אותך, טרטה, כן, כן: יואב גינאי 

.אני בפירוש מתנגד לצנזורה של מועצות מקומיות: דוד טרטקובר 
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.אותם להמשיך ולתלות את השלטים האלה

אני מאוד. אנחנו נסתפק בזה כי הזמן שלנו תם. כן: יואב גינאי 

.מודה לכם

.תודה רבה: דורון רבינא 

.דורון רבינא: יואב גינאי 

.בוקר טוב טרטה: דורון רבינא 

.בוקר טוב, תודה רבה: דוד טרטקובר 

.להתראות. טרטקובר: יואב גינאי 
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