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נושא התרגיל הוא ליצור עבודת אמנות )והשאלה מה היא עבודת אמנות?( שנושא העבודה הוא שליטה מרחוק

תרגיל דקאן

בתוצרי התרגילים נצפה יחד, כל קהילת הסטודנטים והמרצים ביום חמישי הראשון ללימודים 3.11.16

אפשר גם להבין את המשימה בכמה אופנים:
יצירה המייצגת שליטה מרחוק 

עבודה המקיימת שליטה מרחוק 
עבודה שכדי לבצעה יש לקיים מערכת של שליטה מרחוק 

עבודה שמצהירה, ממחישה ומקיימת מערך שליטה מרחוק במהותה

הסטורית מלאכת הציור והפיסול נתפסת כמעשה ידני.

ציורי המערות בהם יד מוטבעת על קירות המערה מייצגים את המידיות והחושניות של הקשר הגופני בין היוצר 
והיצירה, הטבעה של נוכחות: השארתי סימן עם היד ושל היד, )הטבעתי את ידי, המסמן והמסומן(. 

פיתוח של אמצעים כמו מכחול עפרון מפסלת, הם תחילתו של מהלך בו המרחק בין היד הגוף מתרחק ומשתכלל.

הצילום של מאטיס אוחז מכחול ארוך ביותר, הוא דימוי יפה המציג מרחק. מגבלותיו של מאטיס בשל חוליו ואולי 
גם הרצון לאבד שליטה מסוימת בשל אורכו של המכחול, מייצגים יפה את התרגיל – שליטה ממרחק.

הגדלת המרחק בין היוצר והיצירה עוברת מהלכים לאורך השנים והמשחק שאמנים משחקים עם שליטה ואבדן 
שליטה הוא חלק חשוב בהתפתחות המודרניזם.

: ה ב ש ח מ ל ם  י נ ו ו י כ

עבודות אמנות שמפעילות או משתמשות בתהליכים סביבתיים שמשפיעים על תהליכים ביצירה. אור, חום, 
שמש, מים וחומרים כימיים או אורגניים.

אנדי וורהול Andy Warhol משתין על ציורים שצבעם הוא נחושת ולכן תהליך האוקסידציה מואץ והם 
הופכים לכתמים ירוקים.

איב קליין Yves Klein שורף עם להביור ומשאיר צלקות שרופות על בד. 
פיירו מנזוני Piero Manzoni מצייר קוים באורכים עצומים באמצעות מכונה.

ג'קסון פולוק Jackson Pollock מחורר פחיות מלאות צבע כדי שיטפטפו על בדיו.
איאן דוונפורט Ian Davenport מטה את ציוריו כך שהגרביטציה הטבעית גורמות שנזילות הצבע יהיו 

מדויקות, ללא מגע יד. 
דוקופיל Jiri Georg Dokoupil מניח ירקות ופירות על בדים אשר משאירים כתמים מובהקים.

עבודות בחדרי חושך )מאן ריי( בהם פוטוגרמות נוצרות וכן מצלמת נקב הלוכדת את העולם )ראו חיים לוסקי(.
דוגמאות אחרות מעבודות מושגיות בהן האמנים מאבדים או משמרים שליטה רופפת על תהליכי העבודה: 

סול לויט Sol Lewitt כותב כללים לרישום שאותם מעביר לביצוע בידי אחרים.
רדי מייד Ready Made גם הוא מימד של אובדן שליטה או אופן אחר של שליטה. 

מלכודת, סנסור, גלאי, מצלמות המופעלות על ידי אחר או על ידי מתקן ועד מתקנים או מכשירים אוטומטיים 
או אוטונומיים שיכולים לשמש אתכם. 

פישלי אנד ווייס Fischli and Weiss יצרו מערכת מאד משעשעת - תיאטרון של חפצים אקראיים בפעולות 
מתגלגלות, שכל מיקרו פעולה מפעילה את המהלך הבא לאין סוף של הפעלות אוטונומיות הרסניות ופסלים 

.The Way Things Go - שעומדים על בלימה. ראו את עבודת הווידאו
דוגלס הובלר Douglas Huebler יצא מביתו לתפוס טרמפים ברחבי ארה"ב בלי שום ידע לאן ייקחו אותו, 

סוג של שיטוט שנקבע אקראית ללא שליטה אלא על פי החלטה מקדימה אחת, כלומר אימוץ כלל או החלטה 
שמחוללת שרשרת נסיבות. 

ליצור מתוך אובדן השליטה או העברת השליטה לגורם אחר, לשלוט בתהליך יצירתי מרחוק באמצעות ״אחר״, 
כגון אדם, הוראות, מכשיר וכד'.

כיום אנו נמצאים בעיצומו של תהליך בה אנו שולטים ונשלטים מרחוק )אלגוריתמים(.
חפשו משהו מאותה חוויה, אותה מציאות למשל.... הזמינו פיצה בשליטה מרחוק ....... מניו יורק. 

עלי לציין כי אין כאן תשובה ״נכונה״ או "לא נכונה" לתרגיל הדיקאן, אין קושי "לענות על התרגיל״, אלא אתם 
מתבקשים לאמץ או לייצג את עיקרון ה״שליטה מרחוק״ כדי ליצור משהו מעניין. 
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ד"ר גבריאל קלזמר
דקאן הפקולטה לאמנויות – המדרשה
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https://www.google.co.uk/search?q=hand+paintings+neanderthal+cave&client=safari&hl=en-gb&prmd=insv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig-5b6rtDPAhUMET4KHY7jATQQ_AUIBygB&biw=1024&bih=704#imgrc=DpM18H5Pu-P_zM%3A
https://www.google.co.uk/search?q=andy+warhol+piss+paintings&client=safari&hl=en-gb&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikrry5rtDPAhUMHT4KHUlJC5EQ_AUIBygB&biw=1024&bih=704#imgrc=gPsCg6utPakVfM%3A
https://www.google.co.uk/search?q=ive+kleine&client=safari&hl=en-gb&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZtfXar9DPAhXMGj4KHYfpBXEQ_AUIBygB&biw=1024&bih=704#imgrc=iw58iFsswnJv2M%3A
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