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במה למחקרי שדה

דור שנות ה-80 
באמנות בישראל1

יעל גילעת

באמנות הבין-לאומית, שנות ה-80 היו שנים של “התפרצות 
אנרגטית” שבהן באו לידי ביטוי אכזבה עמוקה מפני 
והן העמידו את  הפרדיגמות של המודרניזם הטהרני 
הפוסט-מודרניות כאופציה תרבותית של ריבוי, שפע, 
עודפות, פלורליזם ורלטיביזם. בישראל, סוף שנות ה-70 
דה מהרעיונות שהיו  התאפיינו בתחושה של שבר ופרֵ
בתשתית החברה הישראלית - מהפך פוליטי וחברתי הביא 
לעלייתן של תפיסות חדשות, שניזונו בין היתר מהמהלך 

הפוסט-מודרני במערב. 
שנות ה-80 “הישראליות” מציגות תמונה מורכבת, 
מרתקת שעדיין לא נחקרה דיה.2 אחת התופעות התרבויות 
הבולטות בהן הייתה פריצתו של שדה אמנות תוסס 
וצעיר. האמנים הצעירים, רובם ילדי שנות ה-50, שהחלו 
להציג בראשית שנות ה-80 הציפו את שדה האמנות. 
נמצא שקבוצת גיל זו משקפת את דמותם המגוונת של 
ילדי העשור הראשון למדינה, ובכללה  נציגי הדור השני 
לשואה, הדור השני )לעתים הראשון( להגירת ההמונים 
והדור הראשון לחינוך הממלכתי. מבחינה זו, התנהלותו, 
הישגיו וכישלונותיו של דור זה משמשים להבנת מצב 
האמנות בישראל ב-20 השנים האחרונות. תקופת המחקר 
מתייחסת לזמן בו האמנים היו בוגרים טריים שאך סיימו 
את בתי הספר לאמנות, ובמהרה התקבצו מחדש לקבוצות 
אמרגניות עצמאיות. כמה מהאמנים שהיו חיילים צעירים 
במלחמת יום הכיפורים )1973( ואף במלחמת לבנון )1982( 
חוו טראומה עמוקה והיו לא רק “מורדים” בתחום האמנות 
אלא מתחו ביצירותיהם ביקורת חריפה על ההיסטוריה 
הרשמית, על המיתוסים ועל המצב החברתי. לצד כל 
אלה, תחושת מצור אמנותי מצד הדור הצעיר ותחושת 
הצפה בלתי מבוקרת של השדה מצד המערכת הממסדית 
)כלומר מוזיאונים, מרכזים וגלריות מסחריות( הניעה את 
גלגלי הסינתזה הפלורליסטית, “פלורליזם בעל כורחו” 
של הממסד לצד פעילות אוצרותית עצמאית של קבוצות 
ויחידים. אירועים אמנותיים והקמת קבוצות שהעמידו חזון 
אמנותי-תרבותי )אחד העם 90; תל חי 80; מפגשי פיסול 
בטבע; המשותף קיבוץ; מפגש שפיים; קבוצת רגע( עודדו 
דינאמיקת מרכז-פריפריה צפופה ומתישה שהתפתחה 
גם בתוך הערים המרכזיות עם המעבר לאזורים חדשים 
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)למשל בתל אביב שכונות פלורנטין ורחוב שיינקין( לצד 
הופעתם של המקומונים, שסיפקו בימות חדשות לסקירת 
פעילות אמנותית צעירה. יתר על כן, המיליטנטיות שחיפשה 
ִנרְאות הביאה להקמת מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית 
)1986( על ידי מאיר אהרונסון ולפרסומו של כתב העת 
סטודיו )1989( )בעריכת חיים מאור כשברקע טולי באומן 

ומשב הרוח הרענן של אירועי תל-חי והמשותף קיבוץ(. 
אמני דור ביניים, כגון משה גרשוני, מיכה אולמן, פנחס 
כהן-גן ועוד, אימצו במקצת את שיח הצעירים והיו ללא 
ספק בעלי תפקיד מוביל; אולם מסתמן שמשקלם של 
האמנים הצעירים, שלמדו אמנות אצל מורי דור המופשט, 
המינימליזם והמושגיות, ואשר מצאו את עצמם מורדים, 
מבקרים או מאמצים רק בחלקיות את מורשת ה”אבות”,3 

היה גורם מכריע בעצמתו ובשפע ההצעות. 

מטרת המחקר
מטרת המחקר היא למפות ולאפיין את קווי ההתפתחות 
ואופני הפעילות של דור זה וכן את מידת משקלו הסגולי 
על אמנות ישראל. כלומר פעולת המיפוי כוללת את 
היוצרים, את יצירותיהם, את הקבוצות והאוצרים שקמו 
ופעלו בשנים הללו תוך בחינת היקף הפעילות, מקומה 
ואופייה. יתר על כן, המחקר יאפשר להבנות את ההקשר 
בין פעילות אמנותית זו לבין האירועים באותן שנים בתחומי 

חברה ותרבות. 
מלבד המטרות העיוניות הנובעות מנושא המחקר, 
מטרת משנה היא למצות מהלך לימודי מחקרי כולל, 
המתחיל בשדה האמנותי-פדגוגי בתערוכות לימודיות, 
בקורסים  ערוכים(,  אמן  )סרטי  מצולמים  בראיונות 
סמינריוניים ומסתיים בכתיבה מדעית החוזרת לכיתת לימוד 
כבסיס למחקרים נוספים באמנות ישראלית. דגם הוראה זה 
הופך את המכללה לבית יוצר של משאבי לימוד התורמים 
הן ללומדים והן לשיח האמנותי הכללי. כך התאפשרה 
תרומתו של מהלך זה לתערוכת “צ’ק-פוסט” שנות ה-80 
באמנות בישראל, מוזיאון חיפה, יוני-אוקטובר 2008, כולל 

הקרנתה של סדרת הראיונות המוסרטים כאגף מיוחד.

הרקע הרעיוני
אמנם, חלוקה שרירותית של ההיסטוריה התרבותית 
לעשורים מקשה על הניסיון לשרטט דיוקן של תקופה, 
שמאפייניה אינם תואמים תמיד את גבולות העשור, אך 
בדיעבד, אפשר לראות בשנות ה-80 פרשת דרכים - “נקודת 
אל חזור” שבישרה פרֵדה4 ממה שאפיין עד אז את השיח 
הפוליטי, החברתי והתרבותי בישראל ואת תחילתן של 
המגמות חדשות. אמנם רק כמה מהתמורות האלה הגיעו 
לידי הבשלה בעשור עצמו, אך כמה מגמות תרבותיות 
שהחלו את דרכן אז - גם אם בבחינת ניצנים בלבד - 

ממשיכות להשפיע על שדה האמנות הישראלי.

דה, מובילות לחיפוש  תחושת השבר, המפנה, הפרֵ
האלטרנטיבות שהוצעו על ידי דור יוצרים צעירים, גם 
אם אלה נותרו רק בסיס להתפתחויות עתידיות וגם אם 
לא צלחו את פעילות העשור. לא החיפוש אחר יצירות 
המופת נמצא בעיקרון במחקר נוכחי זה אלא ניסיון לחלץ 
מתוך השפע והריבוי את המגמות שנולדו בקרב היוצרים 
הצעירים שהלכו והתפתחו במשך העשור והעניקו לו  את  
רוחו ואת צביונו. אין הדבר אומר שהדינאמיקה האמנותית 
והתרבותית תשתקף במלואה במחקר זה. אדרבא ואדרבא, 
יושם דגש על ההתחלות מפני שהללו היו מרובות ומגוונות 
ולא מופו עד כה לעומת יצירתם של אמנים מרכזיים אשר 
זכו כבר במשך העשור לתערוכות יחיד גדולות ובעקבותיהן 
לכתיבה מחקרית. יתר על כן, התמקדות ב”התחלות” היא 
פועל יוצא מתחושה של: “מה שהיה זה לא מה שיהיה”, 
המבטאת היטב את המונח פרֵדה. הפרֵדה כהיגיון תרבותי 
של שנות ה-80 מבקשת את ה”פוסט”, ה”לאחר”, מה 
שמתיישב עם הדיון בפוסט-מודרניזם ותקפותו כרקע 

אידאי לדיון בדור שהחל את פעולתו בעשור זה.
דבר נוסף שהנחה את ההתמקדות בדור יוצרים של 
שנות ה-80 הוא נוכחותם רבת ההשפעה של בתי ספר 
לאמנות בכלל ובמערכות של הכשרת מורים לאמנות 
בפרט. רוב האמנים שלמדו בשנות ה-80 והציפו את שדה 
האמנות בחרו דרכי פעולה נוספות להיותם אמנים מציגים. 
חלקם הגדול נקלט בהוראה ואף ממלא כיום תפקידים 
בכירים.5 יוצא מכך שמחקר אודות דור זה עשוי לשפוך אור  
על מקורותיהן של תפיסות אמנותיות-חינוכיות  שהתפתחו 
בתוך מוסדות להכשרת מורים לאמנות בשני העשורים 
האחרונים ולעודד מחקרי המשך. במובן מסוים מחקר זה 
הוא מחקר רפלקטיבי של דור על המאפיינים של עצמו 

ועשוי לתרום למחקרים נוספים.
מבחינה דורית, שנות ה-80 באמנות בישראל מתייחסות 
ליוצרים ויוצרות צעירים, רובם ילידי שנות ה-50, שהחלו 
 Strauss &( להציג בראשית שנות ה-80. שטראוס והוואה
Howe, 1991,1993(6 מאפיינים את הדורות השונים בארה”ב 
מאז ייסודה על פי קטגוריות משנה )דור הנביאים, הנוודים, 
הגיבורים והאמנים( המוסברות לפי עקרונות ה”המפנים 
התרבותיים” )Turning(. ההטרוגניות התרבותית המאפיינת 
את החברה הישראלית שונה מזו של החברה האמריקנית 
אך יש אפשרות לראות במודל זה בסיס לחיפוש קווי 
פעולה המאפיינים דור זה, שהנתונים הביוגראפיים, האישיים 
והקולקטיביים כאחד זימנו לו אתגרים תרבותיים ייחודיים, 
הנובעים הן משנות העיצוב )שנות ה-50 וה-60( והן משנות 
בחרותו )שנות ה-70 וה-80( בצל מלחמת יום הכיפורים, 
מלחמת לבנון, האינתיפאדה והמהפך הפוליטי. דור זה 
מצטייר כדור שחווה שבר עמוק בשל חוויותיו הטראומתיות, 
לצד העברה בין-דורית של טראומות הוריו )שואה, הגירה, 
מלחמת 1948(. כמה מהאמנים פנו ללימודי אמנות או 
לעיסוק באמנות לאחר פציעה, הלם קרב, תחושת שוליות 
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וחוסר מוצא. האמנות על כל תחומיה הייתה גם למרחב 
פעולה פוליטי עבור הדור הצעיר שמאס בפוליטיקה 
המפלגתית. לא דור של מקימים או ממשיכי דרך אלא 
דור מאוכזב ופגוע. דוד וקשטיין, יליד 1954, מהאמנים 
האופייניים לדור זה אומר: “כשעליתי לבצלאל ללמוד 
אחרי ההחלמה הראשונית מצאתי שם במחזור 1975-1979, 
חברים לטראומה ]...[ אי-אפשר היה להפריד בין החיים 
לאמנות. לעסוק בקו, כתם, רגישות לירית היה פינוק ]...[ 
אני נכנסתי למעבדת הצילום וראיתי את הצבעוניות של 
הטנק”.8 ראוי לציין בהקשר הבין-דורי שמחזורים אלה 
של בוגרי בצלאל היו מעורבים בפעולות המחאה של 
הסטודנטים, שכוונו ברובן אל כמה ממורי המחלקה ומנהלי 
האקדמיה, אך היה לה גם אספקט פוליטי כללי יותר. “רוב 
הסטודנטים של אותן שנים היו חמש שנים קודם לכן חיילים 
סדירים במלחמת יום כיפור. הם לא היו מיוצגים בתנועות 
המחאה של חיילי המילואים. המהומות ב’בצלאל’ היו גם 

מחאה מיואשת ומאוחרת של דור בשר התותחים”.9
בשנות ה-80, הייתה החברה הישראלית ככלל, ולא רק 
שדה האמנות, בתנודה חסרת מרכז, והתפוררות הזהות 
הלאומית האחת לזהויות החלה כבר אז: הדיון סביב הזהות 
היהודית ומקומה של השואה בזהות הישראלית מצד אחד 
ומצד אחר השינוי במעמדם של בני עדות המזרח בתרבות 
ובחברה. מבחינה פוליטית, אפשר לומר ששנות ה-80 
החלו כבר עם המהפך הפוליטי ב-1977 וככלל היו אלה 
שנים של שינוי דרסטי ב”מעמדו של הקונצנזוס הלאומי” 
)ממלחמת יום הכיפורים עד מלחמת לבנון והאינתיפאדה 
הראשונה(. מגמות ההפרטה והליברליזם הכלכלי הניעו 
את גלגלי התרבות, וכנגד דור של אמנים צעירים ניסו 
להעמיד אלטרנטיבות, כגון קבוצות וגלריות קואופרטיביות 

ופסטיבלים ואירועים פריפריאליים ו”אחרים”.
מודעות לשבר ולמפנה של שנות ה-80 בזמן התהוותן 
קשורה כמובן להתפתחויות העשור הקודם לתודעה 
הדורית, בנוגע למה שקדם ולמי שקדם לדור זה הייתה 
חלק ממאפייני הדור והתקופה. מאמרי הקטלוגים, רשימות 
ומאמרי ביקורת שהתפרסמו בין סוף שנות ה-70 למחצית 
השנייה של שנות ה-80 מגלים התפתחות של תודעת רוח 
זמן אחרת, חדשה ושואפת להתנסחות מובחנת.10 מודעות 
לזמן מעניינת במיוחד משום שבחלוף שני עשורים, בבואנו 
למפות את שנות ה-80 כשדה מחקר, אנו מוצאים מעט 
מאוד כתיבה מחקרית לעומת כתיבה וריבוי של טקסטים 

מאותו זמן ובכללם ביקורת,11 קטלוגים12 או מסות.13 

מערך המחקר וכלי המחקר
כמקובל  היסטורית-תרבותית.  היא  המחקר  מתודת 
בהיסטוריה שבעל-פה, נעשה השימוש בראיונות כלי 
לאימות תפיסות או השערות מחקר שעולות מהעיון 
במקורות טקסטואליים. לצד המחקר העיוני והארכיוני, 
נערכו ראיונות עם אמנים, עם אוצרים ועם מבקרי אמנות 
שפעלו בעשור זה. אם כן, במחקר נעשה שימוש בכלים 
שונים: תיעוד )צילום של מקורות ראשונים, כלומר יצירות 

שנוצרו בתקופה(, סריקה ביבליוגרפית וארכיונית מקיפה 
ומפורטת לשם יצירה של כרוניקת התקופה, ראיונות 
מתועדים עם אמנים, אוצרים ומבקרים. כל אלה יצרו את 
התשתית לניתוח תוכן פרשני של הממצאים שעלו. לשם 

הדגמה נעשה שימוש בגרפים תיאוריים.

דינאמיקת שדה האמנות בשנות ה-80 
ומקומו של דור האמנים הצעירים

תרשים 1 - התארגנות השדה

תרשים 2

שנות ה-80 הן נקודת מפנה בשיח האמנות הישראלית  
ובמבנה שדה האמנות עצמו. השינוי הקיף הן את המוזיאונים 
המרכזיים והן מרחבי תצוגה חדשים ו”אלטרנטיביים”. 
המודעות למתח הבין-דורי הביאה לכך שכבר בשנת  
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כתב-עת  אורנים
י מ ו ח ת - ב ר י  מ ד ק א ת  ע - ב ת כ

1983 החליט מנהל מוזיאון תל אביב, אז מרק שפס, 
להועיד את ביתן “הלנה רובינשטיין” לתצוגות מתחלפות 
של אמנות ישראלית עכשווית; מוזיאון ישראל עתיד היה 
לחנוך את הביתן הישראלי על שם אילה זקס אברמוב 

בשנת 1985.
ניתן לראות שבין 1984 ל-1986 התרחשו שינויים בעלי 
משמעות לעתיד לבוא הן מבחינת ההצגה של האמנים 
הצעירים והן מבחינת מקום ואופי הצגתם )תרשימים 1, 2(. 
שני פרמטרים אלו מאפשרים התחקות אחר דינאמיקת 
השדה, וכדאי גם להתעכב על תערוכת מפתח, שעשויה 
להאיר שינויים אלה בהקשר תוכני פרשני רחב יותר. ב-1986 
הוצגה במוזיאון תל אביב תערוכה שאמורה להתקבל 
כדֹוגמה )dogma( שלאורה התארגן שדה האמנות. זו הייתה 
התערוכה “כי קרוב אליך הדבר מאוד: דלות החומר 
כאיכות באמנות הישראלית”, שאצרה שרה ברייטברג-
סמל במוזיאון תל אביב לאמנות. חשיבותה צוינה לעיל.  
ברייטברג-סמל תיארה בתערוכה את המתח בין “כאן” 
)ישראל( ל”שם” )אירופה(: טענתה המרכזית הייתה כי 
האמנות המערבית, המושתתת בין השאר על הקלאסיקה 
ועל הנצרות, אינה קשורה לתרבות היהודית-ישראלית וכי 
הקשר בין השתיים נוצר במודרניזם. האמנות הישראלית 
נולדה, לטענתה, במאה ה-20 לאורם של שני מיתוסים 
גדולים )אותם היא מתארת כ”תאומים זהים”( - המודרניות 
והציונות. בתערוכה הצביעה ברייטברג-סמל על בחירה 
מודעת בדלות חומרי היצירה כבחירה אתית ואסתטית 
שנתפסה על ידה כגילום המקומיות, אף שהיא בעצם מעין 
“התאזרחות” של מגמות שהומצאו קודם לכן באמנות 
המערב. מאפייני שפה זו )שימוש בחומרים “דלים” כמו דיקט 
וייצורו של מראה “דל” במכוון בפני השטח של העבודה( 
טופלו באינטנסיביות, לדבריה, עד שהתקבלו  כ”רגישות 
מקומית”, כדרך ישראלית לתיאור העולם. מדבריה עולה כי 
ה”דלות” נובעת מהאתוס החלוצי-סוציאליסטי ומן ההיבט 
האנטי-אסתטי, הלא חומרי, במורשת היהדות. “ניסיתי 
להראות שהרקע המיוחד, הישראלי, ואולי גם היהודי, 
הביא לסוג ביטוי חומרי שונה מזה האופייני לאמנות הענייה 
בעולם האירופי. ביטוי זה הוא אחד ההישגים החשובים 
באמנות הישראלית. הפיכת המגבלה והשוני למנוף, לכוח, 
לזהות” )שרה ברייטברג-סמל, שנתיים-איכויות מצטברות, 

מוזיאון תל אביב, 1984 ]קטלוג[(.

מסקנות
מחקר זה התמקד בדור אמנים שהחל את דרכו בשנות 
ה-80. מאפיינים דוריים שעלו במחקר מצביעים על דור 
אשר האכזבה והשבר שחווה הגבירו בו רגישות תרבותית 
ופוליטית. האמנות לא הייתה בחירה של קריירה או של 
עיסוק אליטיסטי אלא מקום לביטוי ולפעולה. סוג של 
מפלט, מקלט שהיה לבית מסוכסך, בית של אמנות 
טוטלית, וכדברי דוד וקשטיין: “אמנות עכשיו!!” זו הייתה 
דרישה של דור חסר סבלנות זה, שביקש לקצר תהליכים 

ולהגיע מהר ככל אפשר לתצוגה והכרה.

“רוח הזמן” שדור זה צמח בה הייתה בסימנה של  סיום 
הסדר העולמי הישן המודרניסטי ששרד לאחר מלחמת 
העולם השנייה, ובייחוד בסימן מותן של האידאולוגיות 
הגדולות, המטה-נרטיבים. בחינת ההתרחשויות העולמיות 
שהיו בעלות משמעות גאו-פוליטית - כגון סיום המלחמה 
הקרה, נפילת חומת ברלין, מנהיגותם השמרנית של מרגרט 
תאצ’ר )תצ’אריזם( באנגליה ורונלד רייגן )רייגניזם( בארה”ב,  
ואף התפרצות מחלת האיידס ועלייתה של תרבות הפאנק  
- מייצרת את סיפור המסגרת של המפנה הפוסט-מודרני 
של התקופה. במקביל חלו שינויים מרחיקי לכת בישראל,  הן 
בקונצנזוס הלאומי, ממלחמת יום כיפורים, המהפך, מלחמת 
לבנון הראשונה, האינתיפאדה, והן באופייה הכלכלי-חברתי, 
בכך שזנחה את תפיסת מדינת הרווחה לעבר הפרטה 
וקפיטליזם דורסני. הציונות, שהייתה המטה-נרטיב המכונן 
של האמנות הישראלית עם הדגם המודרניסטי, קרסה 
בדור זה ואיבדה את תוקפה כיסוד מארגן של החברה 

וטלטלה את ההגיונות של שדה האמנות. 
דור היוצרים הצעירים הזה הגיב לכל אלה, וכן יצא כנגד 
הדור שקדם לו. ה”מרד” היה אמנותי ופוליטי. התקוממות 
זו נגעה הן לסגנון ושאלות מדיומליות והן לפן ארגוני-פוליטי 
)לא מפלגתי( של שדה האמנות. למורי הדור היה  קושי 
להיות אבות. הם היו חסרי אוטוריטה אשר להיסטוריה 
הגדולה של המערב, אך היה להם שפע של כריזמה והם 
היו מעודכנים בנוגע לאמנות בזמן אמת.  האמנים של סוף 
שנות ה-60 וה-70 - שהיו אמורים להיות מורי הצעירים של 
שנות ה-80 - העדיפו את המושגיות, המינימליזם והמופשט 
עד התנכרות למסורות האמנותיות של ישראל עצמה ואף 
דחייתן כמוקצות. מנגד, עלתה המגמה ההיסטוריוגרפית 
שהעמידה תערוכות רבות שעסקו בתולדות האמנות 
המקומית. עד שנות ה-80 היה הקוד הבין-לאומי עירוב 
של הציור הצרפתי המופשט והשפעות מאוחרות של פופ 
ופוסט-פופ אנגלו-אמריקני. קבוצה מעורבת של יוצרים 
יוצאי המדרשה ובצלאל מדור ה-80 טופחה בתחילת  
דרכה; היוצרים נחשבו כיורשים פוטנציאליים של דור 
“דלות החומר”, אך במהרה הציבו אלטרנטיבות, ואלה 
הלכו והתגבשו לקראת השנים 1988-1984. בסופו של דבר, 
אמנים צעירים שסומנו כמתאימים על ידי  משולש  הכוח 
)מוזיאון, מוסד לימודי, ביקורת עיתון(, הציגו בשנות ה-80 
בתערוכות קבוצתיות להמונים, כגון “איכויות מצטברות”, 
“כאן ועכשיו” ו”צבע טרי”, הם זכו בתערוכות יחיד ואף 
נשלחו כנציגי ישראל לתערוכות בין-לאומיות; למשל, 

האמניות תמי גטר ומיכל נאמן והאמן צדוק בן דוד.
מאפיינים דוריים אלה שפורטו עד כה  לא מצליחים 
להקיף את הריבוי ואת השונות שהציפו את שדה האמנות 
בבוגרים טריים של בתי ספר ותיקים כחדשים. בשנות ה-80 
קמו מסגרות לימודים רבות, ובעקבותיהן גלריות עצמאיות 
וקבוצות אמנים. שדה האמנות דמה לסיר לחץ מבעבע. 
ככל  שהתגברה נוכחותם של הצעירים, כך גברו ניסיונותיו 
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במה למחקרי שדה

דו”ח המחקר המוגש בזאת מתייחס לדור שנות   1
ה-80 באמנות בישראל, שהוא פרק מתוך מחקר 
רב-שלבי שבמרכזו עומדות שנות ה-80 באמנות 
ובתרבות בישראל. מחקר זה מתבצע  בעקבות 
פעילות אוצרות שהתקיימה בגלריה של המכון 
לאמנות במכללת אורנים במשך שתי עונות, בין 
שנת 2004 לשנת 2006. בקורס גלריה בהנחיית 
האמן דוד וקשטיין התקיימו 12 תערוכות קבוצתיות  
שנאצרו על ידי סטודנטים תוך כדי הפקת “סרטי 
אמן” על כ-45 אמנים דור שנות ה-80. מבחינה זו 
פעילות הגלריה והשיעור שהתלווה לה היו לשלב 
טרום-מחקרי שהלך והשתלב בתוך המחקר 
הנוכחי. תודתי לעידית לבבי-גבאי, מנהלת הגלריה, 
לדוד וקשטיין, האוצר הראשי ולנאוה גלנטי שהיתה 

יד ימיני כעוזרת מחקר ומפיקת הגלריה.

לאחרונה, בעקבות ציון שישים שנה למדינה,   2

התקיימו שש תערוכות מוזיאליות מלוות מחקר, 

ובהן הוצגה במוזיאון חיפה “צ’ק-פוסט: שנות 

אילנה  באצירת  בישראל”  באמנות  השמונים 

טננבאום. ראו: אילנה טננבאום )עורכת(, צ’ק-

פוסט, שנות השמונים באמנות ישראל, מוזיאון 

חיפה לאמנות, חיפה 2008. בעקבות מחקר שדו”ח 

זה בא לסכם ופעילות הגלריה לאמנות בין 2004 

ל-2005, נמצא שמכללת אורנים הייתה לשותפה 

פעילה בהכנת התערוכה, תצוגת הסרטים והקטלוג. 

מכאן שכמה מהנושאים המוצגים כאן מובאים גם 

בקטלוג התערוכה. למותר לציין שתרומתו של 

מכון מופ”ת מצוינת הן בקטלוג אשר למחקר זה 

והן בתערוכה עצמה.

על אמני “דלות החומר” )רפי לביא, יאיר גרבוז,   3
ואחרים( כשמה של תערוכה מוזיאלית )1986( 
בחזקת “אבות דור אמני שנות ה-80” ראו בהמשך 
ובהרחבה ב: שרה ברייטברג-סמל, “תאומים זהים 
ומודל המודרניזם באמנות הישראלית”, סטודיו 

35 )יולי אוגוסט 1992(, עמ’ 25-6.
דה” טבע עוז אלמוג ב-1999;  את המונח “פרֵ  4
ראו: עוז אלמוג, פרֵדה משרוליק: שינוי ערכים 
באליטה הישראלית, אוניברסיטת חיפה וזמורה 

ביתן, חיפה, 2004.
פעילות חינוכית זו, שהייתה מן הידועות, נחשפה   5
לאחרונה תוך כדי מסירת עדות ראשונית בסדרת 
ראיונות מצולמים ותערוכות על ידי דוד וקשטיין 
)עורך(, מורים 2007, נ.צ. רשת תחנות לאמנות, 

אל-רסלקס פרס, רמלה 2008.

של הממסד האמנותי לאמץ )ובחום( את המתאימים 
ל”סיפורה של האמנות הישראלית”  ולדחות באותה מידה 
את ההמון הרב שהתדפק על דלתות המוזיאונים ונשאר 
ללא מענה. כל אלה באו לידי ביטוי ברור בתערוכות של 
הצעירים במוזיאונים, בגלריות ובחללים אלטרנטיביים. ראינו 
שהתקופה של אמצע שנות ה-80  נתפסת כתקופת שיא 
באשר לצירוף הצעירים לעולם האמנות. היו תערוכות יחיד 
מוזיאליות לאמנים צעירים ותערוכות רבות לא ממסדיות 

שצברו מוניטין בין הצעירים.
מעטים היו האמנים שרצו מלכתחילה לפעול מהשוליים 
בלבד כדי לשנות את כללי השדה. רובם, בסופו של דבר, 
וכן  ראו בקבוצות מעין שלב בהתפתחות האמנותית 
אמצעי לחץ לקראת התקבלות במרכז. עם זאת, כמה 
מהקבוצות עבדו בפריפריה, קיימו הלכה למעשה חללי 
תצוגה ויצירה פלורליסטיים שהיו למרכזי תרבות ואמנות 
פתוחים וביקורתיים )“אחד העם 90”; “הסדנה ביבנה”; 

“תת רמה”; “גלריית הקיבוץ”(.  
המתח הבין-דורי היה מורכב ומפולש, ומתוכו עלה שמו 
של רפי לביא כמורה כריזמטי ואב רוחני )עבור חלק מדור 
זה(, אב לא רחום, בטוח בדרכו ולא מתפשר עם מגמות  
פיגורטיביות אקספרסיביות, רומנטיות ונרטיביות, שנתפסו 
על ידו כחיקוי מיובא  לא מוצלח של השיח הפוסט-מודרני 

האירופי. 
דור זה - בגלל גודלו ואופיו הפלורליסטי - היה צריך 
לגרום לשינוי בהתארגנות השדה כדי להתקבל. לחציו 
על שדה האמנות לא הביאו לשינוי הרדיקלי המצופה, אך 
פתחו אותו לאפשרויות נוספות. נדמה שלא הושג שינוי אלא  

הייתה זו הרחבה מסוימת, שיש הסוברים שהיא מתעתעת 
ביוצרה אשליה של שינוי במקום בו אין השינוי ממשי. עם 
זאת, תרומתו הסגולית של דור זה באה לידי ביטוי במפנה 
האוצרות )אוצר-יוצר, גלריות בניהול עצמי(, המדיומלי 
אנדרטאי,  ולא  מונומנטלי  לא  פיסול  לציור,  )חזרה 
התקבלות מדיום הצילום( והתמטי-סגנוני )פיגורציה, 
אקספרסיביות, בוטות, אירוניה, שינוי במעמד האובייקט 
האמנותי, ביוגרפיות אישיות, תחילתה של פוליטיקת 
הזהויות, ואסתטיזציה של הפוליטי(. לצד כל אלה, בלטה 
הנטייה לטשטוש גבולות ולמיזוג בין-תחומים - בין תיעודי 
למבוים, בין ביוגרפי לבדוי, בין מדיומים שונים, בין אמנות 
“גבוהה” ל”נמוכה”, אגב ציטוטים מתוך תולדות האמנות 
הכללית והמקומית. מכאן ששנות ה-80 באמנות ישראל 
ככלל ופעילותו של דור שנות ה-80 בפרט מתאפיינים 
בריבוי הצעות ואלטרנטיבות הן בפן של מערך הכוחות 

בשדה והן בפן התוכני-סגנוני. 
בכל אלו מוטבע חותמו של דור של יוצרים ויוצרות זה, 
שכיום ממלאים תפקידי מפתח בכל המוסדות להוראת 
אמנות בישראל. מכאן שיש להמליץ על מחקר נוסף 
)המשך( שבהתבסס על מאפייני הדור ועל דרכי הפעולה 
שהתגבשו בשלב המעצב של דור זה, יחקור את הִמתאם 
בין כל אלה לבין דרכי הוראה וחינוך לאמנות שדור זה 
טיפח ופיתח וכן את מידת השפעתם על דור יוצרים 
של שנות האלפיים. מחקר המשך זה יכול לתרום רבות 
להכשרת מורים לאמנות ולהבנת תפקידם של אמנים-

מורים והשפעתם על אמני העתיד.
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