אנונימי:X

סוף עידן הפרטיות
במוזיאון חיפה לאמנות
אשכול תערוכות אקטואליות ,הכולל מעל 250
עבודות ,העוסקות בהתמכרות שלנו לרשתות
החברתיות ,באקסהיביציוניזם ,נרקיסיזם
ובמעקב הרשתי אחרינו .עיסוק בתופעת
הסלבס ,בהצלחתן של תוכניות הריאליטי
ובמציצנות .תערוכה מדליקה ,רלבנטית ,עם
הומור עצמי .אוצרת האשכול :סבטלנה ריינגולד
מאת שוש להב

יצירה :דינה גולדשטיין

אשכול התערוכות במוזיאון חיפה לאמנות,
מציג  11תערוכות ,מתוכן  5תערוכות יחיד
ו 6-קבוצתיות .בתערוכות מציגים כ 70-אמנים
ישראליים ובינלאומיים .האשכול עוסק בטשטוש
הגבול בין המרחב הציבורי לבין המרחב הפרטי,
אקסהיביציוניזם ,נרקיסיזם ומציצנות  -מהנושאים
הבוערים של המאה העשרים ואחת.
התערוכה מבקשת לחשוף את התפיסות
החברתיות לגבי רעיון הפרטיות ואת המודלים
החדשים שיצרה מהפכת המידע והתקשורת,
מתחילת המאה העשרים ועד היום.
ברבות מהעבודות מופיע מוטיב המבט והמעקב,
המעלה שאלות אתיות מאתגרות ,הנוגעות לסוגיות
של מקור היצירה ,כוח ושליטה .מארק צוקרברג,
מייסד הפייסבוק ,טען שפרטיות כבר אינה
"נורמה חברתית" ,ובעשור האחרון עברנו
לחשיפה מתמדת של מידע אינטימי באינטרנט,
כחלק בלתי נפרד מ"השתתפות" בחיים העכשוויים.
צילום :מירי דודוביץ

צילוםSimon Fujiwara :
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צילום :יובל יאירי " -ביקורת יציאה"

התערוכה מחולקת לפרקים:
* הפרק הראשון דן בעיקרון העונג המציצני,
ובו נבחן המרחב הציבורי שבו המציצנות
הגיעה לדרגת רגולציה חברתית.
* הפרק השי עוסק בתופעת הסלבריטאיות,
כדוגמה בולטת לתוצר של תרבות הנראות
וההערצה של ימינו.
* הפרק האחרון עוסק במשמעויות השונות של
חברת המעקב של המאה העשרים ואחת.
חלק מהתערוכות הינן של אמן יחיד וחלקן
קבוצתיות .אתמקד כאן בתערוכה קבוצתית אחת:

רחוב אובריו ,פריז,1975 ,

צילוםHelmut Newton :י

השימוש הנרחב בטלפונים ניידים,
באינטרנט ובמצלמות במעגל סגור ,מבטיח
שכולנו נהיה נצפים ומלוהקים כמציצנים.
בעידן שלאחר ה 11-בספטמבר אנו מוכנים
לאפשר חדירה לפרטיות ,המעניקה לנו
לכאורה תחושת ביטחון .מצלמות האבטחה
פועלות ללא הפסקה ,דימויים מופצים ברשת,
ארכיונים מקוטלגים ,נסרקים ונפתחים לקהל,
לוויינים משגרים נתונים למערכות מחשוב
רבות עוצמה .ללא ספק ,אנו חיים בחברת
ה"אח הגדול" ,שבה כל צעד שלנו נרשם,
מצולם ומתועד .אם "אינך נצפה" אז "אינך
קיים" .מצבים חדשים של תפיסה והתבוננות,
יוצרים מצבים חדשים של ייצוג .בתערוכה
נבחנת משקלה של האמנות במרחב התרבות
השיתופית של המדיה החדשה.

"מתוך הסדרה צילום עצמי" ,צילום :שני נחמיאס
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תערוכה זו מתמקדת בתופעת הסלבריטאיות של ימינו ,שבה
ההקרבה של חיי הפרט היא אולטימטיבית והכול מגויס כדי
לספק את הצמא להכרה ,לסיבוב קצר ככל שיהיה בקרוסלת
התהילה המסחררת .ברבות מן העבודות משתקף העיסוק
ב"סלבריטאיות" כמושג ,בשכפול האינסופי שחוקק את פניהם
של זרים בזיכרוננו.
עבודות אלו ,המתאפיינות באסתטיקה של שכפול מתייחסות
לעולם התקשורת שבו "הכול קיים רק בגלל שהוא דימוי",
שבו "להיות זה בדיוק כמו להיות משוכפל".
דומה כי הצילום המבריק ,המלאכותי ,מעניק את הנראות
המסוימת הדרושה לעולם שבו אנו חיים .בעידן העכשווי,
הצילום הוא שסולל את הדרך אל הסלבריטאיות .כאשר פנים
מסוימות מתחילות לצוץ במרחב הציבורי ,סביר להניח כי
המצלמה אחראית לכך .העבודות בתערוכה עוסקות בשאלות
של ייצוג עצמי ,החלפת זהויות וה"פוזה" שאותה אנו בוחרים
לעצמנו מול המצלמה .הייצוג העצמי כדימוי ,מונח בבסיס
תופעת ה"סלפי" ,המתייחסת לבניית העצמי בתוך רשת של
שחקנים וירטואליים.
חלק מהעבודות בתערוכה מדגישות את היותו של
הסלפי סוג של מסכה ,פרפורמנס עצמי שמהווה חלק
בלתי נפרד מטכנולוגיות הייצוג של העידן העכשווי.
ביצירות אלה הסיפורים מתווכים באמצעות "מראה דיגיטלית",
שבה משתקפים הרהורים על כוח ,מיניות ,דחיקה לשוליים
ויכולת פעולה .סיפורים אלה עוסקים במקומה של
הזהות בתוך ההקשר המעורפל של האמיתי והווירטואלי,
על רקע תופעת הסלבריטאיות במאה העשרים ואחת.
אמנים משתתפים :אלין אלג'ם ,רחל ארז ,נטלי בוקצ'ין,
קרלה גניס ,מרסלו ג'פטי ,אליסון ג'קסון ,מירי דוידוביץ',
קייט דרבין ,פיליפ הלסמן ,ג'ואל-פיטר ויתקין ,וולפגנג טילמנס,
ורדי כהנא ,נועה כהנא ,אוהד מטלון ,אורלי מיברג ,אוהד מילשטיין,
שני נחמיאס ,הלמוט ניוטון ,סיימון פוג'יווארה ,דניאל פלדהקר,
אנג'ליקה שר ,סינדי שרמן.

 ,Franco NeroצילוםMarcello Geppetti :י

הדרך לתהילה ,אוצרת :סבטלנה ריינגולד
חנה ארנדט ,ההוגה היהודייה-אמריקנית ילידת גרמניה,
דנה בתופעת הסלבריטאיות בהתייחסה לתחום הציבורי
כ"מרחב של נראוּת" .לטענתה ,במרחב זה ההערצה הופכת
ל"דבר שיש להשתמש בו ולצרוך אותו".
התוצאות הישירות של תרבות הנראות הן הערצה ציבורית
ותופעת הסלבריטאיות ,כאשר סובייקטים אנושיים פועלים
במרחב הציבורי כשחקנים המחפשים אחר תהילה ופרסום.
הפרסום ,כמושא לשאיפה בזכות עצמו ,הפך ל"מסמך ריק".
התשוקה החדשה" ,להיות בעל פנים מזוהות" ,מניעה מערכות רבות
עוצמה :תוכניות טלוויזיה ,עיתונים ,משרדי יחסי ציבור ופרסום.
שלל בעיות פסיכולוגיות חדשות צמחו ממפגש זה ,בין אבק הכוכבים
שמותירה הילת הפרסום לבין המורכבות של חיי היומיום.
הפופולריות הרבה של תוכנית "האח הגדול" ,למשל ,משקפת
את התשוקה לתהילה ,ליותר ממה שהחיים מספקים.
אנשים רבים מכל שכבות הציבור ,ולא רק צעירים,
נאבקים על הזכות להופיע בתוכניות מסוג זה ולמכור את
פרטיותם תמורת התהילה.
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 ,Jacqueline KennedyצילוםMarcello Geppetti :י

יMarcello Geppetti : צילום,Brigitte Bardot

יMai יDaas : צילום,ללא כותרת
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מרלין מונרו ,צילוםPhilippe Halsman :י
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מרלין מונרו ,צילוםPhilippe Halsman :י
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אינגריד ברגמן ,צילוםPhilippe Halsman :י

52

אליזבט טיילור ,צילוםPhilippe Halsman :י
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אודרי הפבורן ,ציורAline Alagem :י
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