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סירוב״וקיבלתירציניות

החלי־הציונית,הממלכתיותהמדינה,הפטרון.או

פו

$TS1$החליפו$TS1$

$DN2$החליפו$DN2$עודהםוהתאגידיםהגדול׳׳האחועכשיואותם

שנ־צילוםשנה,1015לפניעדבשרשרת.חוליה

עשה

$TS1$שנעשה$TS1$

$DN2$שנעשה$DN2$נכוןאזמגויסת.כאמנותנתפסהממסדעבור

לאשזהאומרזהזה,אתמימנוהציוניותשהקרנות

זההחשיפה,אתמבטיחגםהפטרוןפהמשמעותי?

החמדהמשכיותהרבההפטרונים,בליכוח.עלכוח

נוצרות״.היולאהאמנותשל

rrnמהותיות:שאלותכמהעםנותריםסוף

עבר־הכלשבסךאוהתקלקלנו,האם

■■■

$TS1$■■■עבר$TS1$

$DN2$■■■עבר$DN2$אתמעטשמטשטשתאבולוציהעודנו

התרבותאתשתחזקכזואךהתרבותיים,הגבולות

ייחצו.לאהאלושהגבולותלכךאחראיומיעצמה;

תוכניותשמייצרמיאצללהיותצריךלא״הגבול

99ב־המוזיאונים.אוהאקדמיההמארח,בגורםאלא

שמנהליםובאנשיםבמוסדתלויזהמהמקריםאחוז

הזההדיוןעלשמשקיףפריס,רהאילןאומראותו״,

וכס־ירושליםסינמטקאתשניהלכמיצידיו,משני

מנכ״ל

$TS1$וכסמנכ״ל$TS1$

$DN2$וכסמנכ״ל$DN2$ביןרשת,ערוץזכייניתשללשעברהתוכן

ווייס׳.׳דהשלארצהלעלייתוהאחראים

מתנגשיםהאמנותיוהעולםהמסחרי״העולם

לשע־״כמנהלמוסיף.הואשונים״,אינטרסיםבגלל

בר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$באהאלהבתופעותנתקלתיתרבותימוסדשל

מתע־הואדבר,שוםאותומענייןולאשיווקמנהל

ניין

$TS1$מתעניין$TS1$

$DN2$מתעניין$DN2$שצ־חסותנתנואורנג׳שניםהלוגו.בגודלרק

בעה

$TS1$שצבעה$TS1$

$DN2$שצבעה$DN2$ותמידבכתום,בירושליםהקולנועפסטיבלאת

שאחריוהזההדקהקועובראיפהעצמנואתשאלנו

היוםמלולר.חברתשלאירועעודכמונראהכברזה

ישראלארץמוזיאוןהאםהגדרות:הואהמשחקשם

יחסיכתרגילכותליולביןנהדרת׳׳ארץאתיכניס

תע־שיעשואוצריםלוישכיאוהתוכניתשלציבור

רוכה

$TS1$תערוכה$TS1$

$DN2$תערוכה$DN2$הםאםטוב.לאזהאמירה,איןאםאמירה.עם

הייתהספרותמעולםמשהועלתערוכהעושיםהיו

קייםלאזהואםביקורתיות,שלמסויםלסוגמצפה

ציבור״.יחסישלבתעלולהצליחההתוכניתאז

הג־עובראיפהלאקדמיה,ריאליטיביןובחיבור

בול?

"יש

$TS1$הג"יש$TS1$

$DN2$הג"יש$DN2$המ־עםלדיאלוגתוכניותשלאותנטירצון

קומות

$TS1$המקומות$TS1$

$DN2$המקומות$DN2$רציניתאמיתית,ביקורתמייצריםשבהם

איןכיוםממוסד.מספיקלאאבלטוב,זהואקדמית.

לתקופההאקדמיהאוהמוזיאוןשלאירוחאלאחיבור,

ועמוקביקורתירציני,חיבורלהיותצריךמסוימת.

כמואמנותי,אואקדמיאלאשלילי,דווקאלאיותר.

שרוצהטלוויזיהתוכניתשקיימת.אחרתתופעהבכל

אליה״.להתמסרחייבתאותהתארחשהאקדמיה

לה־ותבקשלאקדמיהתלדלאאתהבעיה,זואבל

עלות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$לחתוךולהתחילהניתוחיםשולחןעלאותך

כולם.לעיני

מאודהתוכניותמערכותלמהלהביןיכול"אני

סטודנטיםלרשתלהביאניסיתיזה.אתאוהבותלא

סי־וקיבלתירציניותמאודעבודותלעשותשרצו

רוב.

$TS1$.סירוב$TS1$

$DN2$.סירוב$DN2$ויפגעהחדריםמחדרימשהושייצאמפחדאתה

עבו־לעשותשניסוסטודנטיםפשלה.וזובמותג,

דות

$TS1$עבודות$TS1$

$DN2$עבודות$DN2$תמידואחרותכאלהתוכניותעלאקדמאיות

ולהיכנסלחטטשרצוברגעאבלבברכה,התקבלו

כאן׳״.׳עדלהםאמרוללמוד,כדילישיבות

גםזהלאקדמיהאולאמנותבידורביןלחבראז

אמנות.שלפוג

זהעללכתובשווהאוליאומנות.שלסוג״יותר

למאסטר״.תזה
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