	
  

סוזנהגמא
רז
מ .וינטרלינג
06/10-26/11/2011
נוקס ומחסה
ושיתוף־פעולה עם נדירה חוסיין
מערכת לשונית היא סדרת הבדלים צליליים המשולבת בסדרת הבדלים רעיוניים.

אירוע פתיחה בנוכחות שתי האמניות :יום חמישי ,ה־  19בינואר20:00 ,
תאריכי התערוכה 19 :בינואר –  25בפברואר
 2012סוסיר
פרדינאן דה
עבור,1970
וינטרלינג (נ.
גיום רושון גאה להכריז על תערוכת היחיד הראשונה בישראל לאמנית הגרמניה סוזנה מ.
פעילותה הבלתי מודעת של הרוח מתמצה בהכפפת תכנים לצורות ,ואם צורות אלה אכן זהות באופן יסודי
חיה ועובדת בברלין ובאוסלו).
כל הרוחות

עתיקות כמודרניות ,פרימיטיביות כמתורבתות

הרי שבדומה למחקר הפונקציה הסימבולית ,צריך

רק ,ואף מספיק ,להגיע למבנה הנסתר והבלתי מודע המונח בבסיס כל מוסד ומנהג ,ובכך להגיע לבסיס

וינטרינג תציג גוף עבודות חדש שנוצר במיוחד עבור החלל ,המורכב מהדפסים צילומיים ומסרט 16
הפרשנות התקפה עבור כל המוסדות וכל המנהגים.
מ"מ .העבודות משלבות היבטים מוכרים משפתה הצורנית והמושגית עם רשמים מביקורה הטרי
בישראל .כמו-כן הזמינה וינטרלינג את האמנית הצרפתיה נדיה חוסיין (נ ,1980 .חיה ועובדת בברלין
שטראוס
קלוד לוי
שיחבר את תקרת הגלרייה לרצפתה.
גדול־מימדים
ובפריז) לשתף עמה פעולה ביצירת פסל
האמנית עסוקה בייצוגי המציאות ולא ברגע החולף ,ומדגישה מאוד את המגבלות שמציבה חומריות
המדיום שבו בחרה .היא מביימת מפגשים בין חפצים ממשיים לבין מקבילותיהם הדו-מימדיות ובכך
בקפידה לבין
ההכללות
פתיחתהסדרת
המתקיימים בין
היחסים
מצביעה על
שנבחרו רז גמא,
התרבותיותהיחיד של
הגלריה בתערוכת
הרשמית של
החמקמקיםספורות לפני
קדחתני ,שעות
אחר צהריים
אותו
התרבותיות
ההתייחסויות
הקולקטיבי.
במובנו
והן
הפרטי
במובנו
הן
הערך,
למושג
שלהן
הרלוונטיות
התקשרה אלי עיתונאית צעירה אחת בפעם האחרונה ורצתה לוודא עוד פרט שנותר ברשימת הבירורים שלה:
סימון ווייל ,את המחזאי והסופר ז'אן ז׳נה ,את הקולנוען ריינר
הפילוסופית
כוללות את
בתערוכה זו
כותרת?"
ולתערוכה אכן אין
הבנתי נכון
"האם
ורנר פאסבינדר ואת המחברת אן קרסון.
עיגון גוף העבודות החדש של רז גמא בתחום הסטרוקטוראליזם עשוי להיראות כמהלך אנאכרוניסטי או מיושן,

נוקס היא יחידת שטף אורי ,השווה ל־  1/1,000יחידות לוקס
נוקס הוא משחק וידאו מבית ווסטוורד סטודיוז
כותרות לעבודות שבתערוכה ואף לתערוכה עצמה מפשיט גמא במתכוון את תהליך ייצורן מהתחום המילולי,
נוקס הוא לחש בספרי הרי פוטר
וזאת במטרה ברורה למקם את העבודות בתחום החושי ,המולד ,הטבעי ,ולהרחיקן מתחום סימון היתר של
נוקס הוא רומן פרי עטה של אן קרסון
השפה .הדבר מעלה על הדעת ,בעיני ,קריאה המהדהדת עקרונות סטרוקטוראליסטיים.
נוקס היא קבוצת פרפרים בני המין אטרופניירה
נוקס הוא תרגום שמה של ניקס ,אלת הלילה

אך ההתבוננות בעבודות מבעד לאסכולה מחשבתית זו מוצדקת במגוון רמות .ראשית ,בכך שנמנע מלתת

את יסודות הרעיון הסטרוקטוראליסטי הניח פרדינן דה סוסיר כבר במאה ה  ,19והתחום מצא את עיסוקו
וינטרלינג להיכנס לעובי הקורה בתחום שנכתב עליו כבר רבות ,הכשיר למעשה סוסיר את
בשדהמ.השפה .מבלי
הראשוני
סוזנה
הקרקע להבנה שיטתית של השפה במסגרתה המרכיבים הסמאנטיים הבדידים מובנים כיחסיים זה לזה

תערוכות
הציגה
סוסירהיא
העולםשלכולו.
ברחבי
אתרבים
ובמוסדות
בגלריות
לזה.תערוכות
הציגה
וינטרלינג
סוזנה
זה כבר
התפשטו
רעיונותיו
הלשון ,אך
אמנם במקור
התיאוריה ניתחה
לעומת
ומובחנים זה
בראון ,ניו
אף של
אנטרפרייז
החזותיתבגלריה
האמנותגרמניה,
קרלסרוהה,
תיאורטייםבבאדישה
בין השאר,
יחיד,
גווין על
השפיעה
והאדריכלות .היא
קונסטווריין,הספרות,
ותרבותיים אחרים ,ובהם
לשדות
בביאנלה
השתתפה
פרנסיסקו.
יושיי ,טוקיו
האנתרופולגיההירומי
יורק ,בגלריה
המבנה
וינטרלינג זה מובן
טראוס .בשדה
סן קלוד לוי ש
סילברמן ,של
ובגלריהמהתיאוריות
והתרבותית המוכרת
החברתית
ואלנה
באוצרות אדם
ברלין (
החברתי של
החמישית
פיליפוביץ'.על זהויות האנשים עימם הם
זהותם בהתבסס
שימצ'יקאת
מרכיבים היחידים
,)2008במסגרתם
יחסי תלות
כסדרת
באים במגע .זווית שניה זו של הקריאה הסטרוקטוראליסטית רלוונטית במיוחד לגוף העבודות הנוכחי של גמא,
וזאת במובן שחפציו

ניתן לומר ,פסליו

שעות פתיחת הגלריה:

אמנם אישיים ,אך פתוחים מספיק לתמיכה בסוג של תפישה

המתעלה מעבר לעמדתו החברתית והאישית של האמן עצמו.

	
  

	
  

רז גמא
06/10-26/11/2011
11:00-18:00
שלישי-חמישי
שישי-שבת 10:00-14:00
ובהזמנה
פרטיתהיא סדרת הבדלים צליליים המשולבת בסדרת הבדלים רעיוניים.
מערכת לשונית

למידע נוסף ,אנא פנו לגלריה

פרדינאן דה סוסיר

פעילותה הבלתי מודעת של הרוח מתמצה בהכפפת תכנים לצורות ,ואם צורות אלה אכן זהות באופן יסודי עבור
כל הרוחות

עתיקות כמודרניות ,פרימיטיביות כמתורבתות

הרי שבדומה למחקר הפונקציה הסימבולית ,צריך

רק ,ואף מספיק ,להגיע למבנה הנסתר והבלתי מודע המונח בבסיס כל מוסד ומנהג ,ובכך להגיע לבסיס
הפרשנות התקפה עבור כל המוסדות וכל המנהגים.
קלוד לוי שטראוס

אותו אחר צהריים קדחתני ,שעות ספורות לפני פתיחתה הרשמית של הגלריה בתערוכת היחיד של רז גמא,
התקשרה אלי עיתונאית צעירה אחת בפעם האחרונה ורצתה לוודא עוד פרט שנותר ברשימת הבירורים שלה:
"האם הבנתי נכון ולתערוכה אכן אין כותרת?"
עיגון גוף העבודות החדש של רז גמא בתחום הסטרוקטוראליזם עשוי להיראות כמהלך אנאכרוניסטי או מיושן,
אך ההתבוננות בעבודות מבעד לאסכולה מחשבתית זו מוצדקת במגוון רמות .ראשית ,בכך שנמנע מלתת
כותרות לעבודות שבתערוכה

ואף לתערוכה עצמה

מפשיט גמא במתכוון את תהליך ייצורן מהתחום המילולי,

וזאת במטרה ברורה למקם את העבודות בתחום החושי ,המולד ,הטבעי ,ולהרחיקן מתחום סימון היתר של
השפה .הדבר מעלה על הדעת ,בעיני ,קריאה המהדהדת עקרונות סטרוקטוראליסטיים.
את יסודות הרעיון הסטרוקטוראליסטי הניח פרדינן דה סוסיר כבר במאה ה  ,19והתחום מצא את עיסוקו
הראשוני בשדה השפה .מבלי להיכנס לעובי הקורה בתחום שנכתב עליו כבר רבות ,הכשיר למעשה סוסיר את
הקרקע להבנה שיטתית של השפה במסגרתה המרכיבים הסמאנטיים הבדידים מובנים כיחסיים זה לזה
ומובחנים זה לעומת לזה .התיאוריה ניתחה אמנם במקור את הלשון ,אך רעיונותיו של סוסיר התפשטו זה כבר
לשדות תיאורטיים ותרבותיים אחרים ,ובהם הספרות ,האמנות החזותית והאדריכלות .היא אף השפיעה על
האנתרופולגיה החברתית והתרבותית המוכרת מהתיאוריות של קלוד לוי שטראוס .בשדה זה מובן המבנה
החברתי כסדרת יחסי תלות במסגרתם מרכיבים היחידים את זהותם בהתבסס על זהויות האנשים עימם הם
באים במגע .זווית שניה זו של הקריאה הסטרוקטוראליסטית רלוונטית במיוחד לגוף העבודות הנוכחי של גמא,
וזאת במובן שחפציו

ניתן לומר ,פסליו

אמנם אישיים ,אך פתוחים מספיק לתמיכה בסוג של תפישה

המתעלה מעבר לעמדתו החברתית והאישית של האמן עצמו.

	
  

