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בשנת 1893, כשלוש שנים בלבד לפני שכמאה שנות ניסיונות כושלים הבשילו לדבר 

שיכונה ראינוע/סינמה/פילם, תיאורטיקן האמנות הצרפתי פול סוריו )Souriau( טען 

לייחודו של סוג דימוי חדש:

האמנויות  כאחת  האמנויות  בשורות  מקומה  את  לתפוס  צריכה  הפנטסמגוריה 

המשפיעות ביותר. רבים הם המקרים שבהם בשומענו מוזיקה אנו רואים לנגד עינינו 

דימויים כאובייקטים להרהור, אלא שהם דימויים כמעט לא–חומריים,קלילים, נעים, 

ולהם רק צל צלה של המציאות, כאילו שהם הקרנות מוארות של חלומותינו אשר 

לפנס  אופרה  יכתוב  אשר  חדש  ואגנר  יופיע  בקרוב  אולי  המוזיקה.  ידי  על  יוצרו 

הקסם — אופרה של מוזיקה חלומית ושל תמונות )tableaux( פנטסטיות ודמיוניות, 

הלכה למעשה.1 

נבואה  בעצם  היה  סוריו  של  שהטיעון  לנו  ברור  כיום  שנים.  ועשרים  כמאה  חלפו 

ייצור, הפצה וצריכה שהוא לא  שהתגשמה, גם אם בצורות, תכנים, טכניקות ואופני 

של  הקדמית  בשורה  מקומו  את  תפס  מאשר  יותר  המוקרן  הדימוי  לחזות.  היה  יכול 

האמנויות. הוא הפך לנפוץ ולמשפיע ביותר. במקומו של ואגנר או מוצרט אחד של 

העולם הקלאסי, הרומנטי והקדם–מודרני, קיבלנו בתקופה מאוד קצרה — קצת יותר 

ממאה שנה — אלפי קולנוענים ואמנים )במקרים רבים אין הבדל בין השניים( אשר 

שינו, הרחיבו והעמיקו את ההגדרה של מהות הדימוי. סוריו כתב את ספרו כמה שנים 

לפני שפרויד השלים את פיתוח התיאוריה שלו, וגם בה יהיה מקום נכבד למושגים כגון 

הקרנה )או השלכה(, מסך, פנטזיה, דימוי לא חומרי ודמיון. 

את  ושוב  שוב  מאתגר  אשר  המוקרן,  חומרי,  הלא  החמקמק,  הזה,  בדימוי 

בגיליון  וגם  הנוכחי  בגיליון  נתמקד  למדומיין,  האמיתי  שבין  הדמדומים  אזור 

סיבות  משתי  לנושא  גיליונות  שני  ולהקדיש  ממנהגנו  לחרוג  החלטנו  הבא. 

פרקטיקות  של   — בעצם  וגדל  הולך   — גדול  בטווח  מדובר  ראשית,  עיקריות. 
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יוצרים  והאיכות של  ושנית, הנוכחות, הכמות  הזו.   המאוגדות תחת כותרת הענק 

ישראלים — קולנוענים, אמנים ואלו הנעים בין שני התחומים — המאתגרים את 

המדיה השונות בהן עושים שימוש בדימויים מוקרנים, וזוכים לתשומת לב חסרת 

תקדים בארץ ובעולם דורשת תשומת לב יותר מקיפה. בעשור האחרון קוטף הקולנוע 

הישראלי )דרמה ותעודה כאחד( פרסים; סדרות טלוויזיה ישראליות נקנות על ידי 

בקביעות  מוזמנים  ישראלים  מוקרן  ודימוי  קולנוע  וידיאו,  ואמני  זרות;  רשתות 

להציג במוזיאונים ובגלריות החשובים ביותר ברחבי העולם, וגם הם זוכים בפרסים 

ובקרנות יוקרתיים. 

אחד  דלז,  ז'יל  מאת  פרקים–מאמרים  בשני  בחרנו  הנוכחי  הגיליון  של  במרכזו 

הפילוסופים הראשונים שהתייחס בצורה מקיפה ומעמיקה לדימוי המוקרן הקולנועי. 

המודל  הזה.  הדימוי  של  הייחודיים  המרכיבים  לקריאת  אונטולוגי  מודל  מציע  דלז 

מכונה זמן ותנועה. אדם אבולעפיה מכנה אותו "פוסט–פנומנולוגי". דלז מצליב בין 

קריאה של היסטוריות ספציפיות של הקולנוע לבין הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים 

את  אבולעפיה  אדם  הפילוסוף  מנמק  שלו  המבוא  במאמר  המדיום.  של  והחומרים 

הבחירה בשני הפרקים הספציפיים מתוך מכלול הכתיבה של דלז על קולנוע. חשוב 

מכך, הוא מציג את התזות העולות משני הכרכים ומציג את ספריו של דלז על קולנוע 

הן ביחס לכתיבתו הפילוסופית הכוללת והן ביחס לכמה מהפילוסופים מהם הושפע 

או שאיתם התפלמס. תודת המערכת לאדם על העזרה ב"בניית" תיק דלז ועל המאמר 

מאיר העיניים שכתב במיוחד לגיליון. 

קריאה ספציפית, ממוקדת של מרכיב אחד מציע חוקר הקולנוע ד"ר בני בן–דוד, 

שמתבונן בשוט המתמשך )long take( במבחר סרטים עלילתיים ישראליים של העשור 

האחרון. אל מול המודל הדומיננטי, הסוציו–פוליטי, של ניתוח הקולנוע המקומי, מציע 

בן–דוד מודל הבוחן סוגיה אסתטית, מדיומלית — ובמקרה הזה, סגנונית ופורמלית. 

בן–דוד מציג את הפרשנות הקלאסית של אנדרה באזן בנוגע לשוט המתמשך, ובעצם 

אסתטית– פרקטיקה  של  זה  בסוג  בשימוש  מאחדים  למאפיינים  טוען  משהוא  יותר 

שמה  אשר  לפרשנות   — ואחרים  באזן  דלז,  בעקבות   — לחזור  קורא  הוא  סגנונית, 

הראויות  ייחודיות  תכונות  בעל  ותנועה,  חלל  זמן,  של  כמדיום  הקולנוע  את  במרכז 

לתשומת לב לא פחות מהתכנים והעמדות הסוציו–פוליטיות. 
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קצרה  היסטוריה  שלה  במאמר  מציגה  קוץ  ליז  האמנות  וחוקרת  ההיסטוריונית 

בוחנת  קוץ  העשרים.  המאה  של  התשעים  משנות  החל  בעיקר  הווידיאו,  מיצבי  של 

לאלו  ביחס  הן   — תצוגה   / ההקרנה  ולתנאי  לסביבה  שיש  המיוחד  התפקיד  את 

ותיקה  יותר  ה)קצת(  להיסטוריה  ביחס  והן  והטלוויזיה,  הקולנוע  ה"סטנדרטיים" של 

של הווידיאו ארט. קוץ גם מציגה את האופנים השונים שבהם מיצבי דימוי מוקרן אלו 

שינו את תפיסת החלל, הן של המוסדות )מוזיאונים, גלריות, חללים ייחודיים ואחרים(, 

ושל הצופים.

גם חוקר הספרות והתרבות ד"ר עודד וולקשטיין מתמקד בתופעה אחת מרכזית של 

הדימוי המוקרן: הסינכרוניזציה, התואם בין האלמנטים )זמן, תנועה, קול, דימוי, חלל( 

במיצבים של תמר הרפז. תוך שהוא חוזר, דרך קריאה "גותית" של עבודותיה, לרגעים 

קולנועיים ופרה–קולנועיים, טוען וולקשטיין כי בעבודות של הרפז היא מתעקשת על 

מה שהוא מכנה "סנכרון שאינו מסונכרן" — כזה המנכיח, המדגיש את "הטראומה של 

הסנכרון הבלתי אפשרי, הסנכרון הבלתי אפשרי של הטראומה". אז הנה רוח הבלהות 

של הפסיכואנליזה שוב איתנו. 

נבט  הווידיאו–סאונד של  גם למיצבי  היציאה המכוונת מסנכרון הינה מרכזית 

בשתי  בן–חורין.  מיכל  ד"ר  והתרבות  הספרות  חוקרת  ידי  על  הנבחנים  יצחק, 

בעצם  למוזיקה.  מרכזי  תפקיד  יש  בן–חורין  מתמקדת  בהן  יצחק  של  העבודות 

"המעשה  כי  טוענת  בן–חורין  וצלילים.  דימויים  של  קומפוזיציה  הם  המיצבים 

הקומפוזיציוני של יצחק, הכולל פעולות של חיתוך והתכה, קטיעה ועיבוי, הוצאה 

שכפי  כמובן  המסורת".  ונגד  עם  מרתקת  עבודה  ומהדהד  משקף  מחדש,  ומיקום 

כאשר  לגמרי  שונות  משמעויות  יש  לסנכרון  ולחזרה  ליציאה  בן–חורין,  שמראה 

מדובר במוזיקה קלאסית מערבית או במוזיקה קלאסית ערבית — במיוחד כאשר 

הצופה–מאזין הוא/היא ישראלי/ת. 

המאמר האחרון מאת האוצר והחוקר בוריס גרויס בוחן שני מיצבי הקרנת שקופיות 

 .Flowers/Mushrooms ,1998 ,ומאותה שנה Projection 1 ,של דיוויד פישלי ופיטר וייס

בעוד הקולנוע מנסה בעזרת טכניקות העריכה להסתיר את אי–הרציפות של הדימויים, 

 את היותם יחידות מחוברות בזמן–חלל, הרי שצמד האמנים השווייצרי — טוען גרויס — 

"מתכחש "לכל רציפות חלל זמנית 'טבעית'" ומדגיש את "אי–הרציפות" הסינמטית. 
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תיקי העבודות שבחרנו הם של כמה מהאמנים הישראלים המובילים בתחום הדימוי 

המוקרן והווידיאו. אלונה פרידברג, ראש תחום מדיה חדשה במדרשה ואמנית וידיאו 

)תיק עבודות שלה נבחר אף הוא לגיליון(, אצרה במיוחד לגיליון זה תערוכה מודפסת 

של "נבחרת" אמני דימוי מוקרן צעירים. למרבית העבודות הישראליות בגיליון, יש 

הפניות לצפייה באינטרנט, המופיעות לצד כיתובי העבודות.

והאהובים —  המשפיעים  הוותיקים,  המורים  מאחד  השנה  נפרדה  המדרשה  משפחת 

פרופ' בועז טל. בועז, צלם ואמן נפלא, מרצה מוערך, קולגה וחבר אהוב, הלך לעולמו 

בחודש אפריל. צעיר בן שישים. התצלומים הנהדרים, הקרנות של נפש נדיבה ומקורית, 

יישארו עמנו. 

**

ולעורכת  למתרגמים  חלוץ,  ועלוה  מגן  למעצבים  המערכת,  לחברי  להודות  ברצוני 

הטקסטים של  בבחירת  שייעץ  אבולעפיה  לאדם  מיוחדת  תודה  לויט.  הלשונית ענת 

דלז ואף אחראי לעריכה המדעית שלהם. לו ולשאר כותבי המאמרים בעברית תודה על 

הטקסטים מאירי העיניים. 

לסיום, תודתנו למועצת הפיס לתרבות ולאמנות על התמיכה בגיליון זה. תודתנו 

גם לקרן הקולנוע הישראלי על המענק המיוחד לגיליון זה. תודה אישית למנכ"ל הקרן 

כתריאל שחורי ולמר דוד ליפקינד. המערכת גם מודה לוורדה בוברוב שעזרה בגיוס 

משאבים לכתב העת.  

גלעד מלצר, קיץ 2012

 Paul Souriau, La suggestion dans l’ art, Paris: Felix Alcan, 1893, pp. 178-7. 1
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