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תחומי המציע תפיסה תרבותית -תחומי ובין-הינו מחקר רב, חיינו מחייבים אמנות, ספרה של גליה בר אור

, שלמה בדבר אופן הקמתם של מוזיאונים לאמנות בתנועות הקיבוציות ודרך שזירתם בהוויית החיים

 .המעשה והיצירה בחברות אלו

התרבותיים , החברתיים, מעמיק ויסודי המשייט ביד אמן בין הרבדים ההיסטורייםזהו מחקר 

 'המשכן לאמנות': משלב ביניהם ומפרש בעיקרו של דבר את ההבדלים בין שני מוזיאונים, והפוליטיים

דומה שמה שמוצג בפנינו היא הסוגה של היסטוריה . בקיבוץ הזורע 'בית וילפריד ישראל'חרוד ו-בעין

מבנים והקשרי חיים המפענחים את , ואלית השוזרת לתוכה במרחב של חלל וזמן תצורותאינטלקט

 .הזיקות שהתרחשו בין חיי המעשה לחיי היצירה בחברות הקיבוציות

שמחקר זה , שלא כמו במחקרים רבים הנמצאים לפתחנו והעוסקים בִפשרה של אמנות, נהניתי להבחין

אלא מנתב בדרך הקשה של מתודת חקר של , שקפת עולםאינו מטיל על האמנות תיאוריה מובנית ה

המלקטת ומצמיחה הבנה כוללת בבחינת הליכה מתועדת מהמיקרו אל המקרו של , היסטוריה השוואתית

אין ספק גם שהמתודה ההשוואתית בה נקטה גליה בר אור מחדדת את המייחד מחד . הבנת מעשה היצירה

השומר הצעיר והקיבוץ  ,בשתי התנועות הקיבוציות בהבנת דרכם של יוצרים, ואת המשותף מאידך

 .כפועלים בתוך הוויית חיים המגדירה לעצמה גם את מקומם של האמן והאמנות בתוכה, המאוחד

בר אור מתמודדת גם עם הניתוח השכיח של תפיסת האמן היחיד פורץ הדרך כמגמה כללית בהסבר 

תפיסה  זו . ת בתשתית יסודם של מוזיאוניםהשפעתם והיקף יצירתם של אמנים בחברה נתונה וכמונח

הניתוח השיטתי שמציגה בר אור . מקורה במודרניזם שרומם את האינדיבידואל כיוצר את עצמו וסביבתו

, מבהיר שעל מנת להבין אלו מהיוזמות להקמת מוזיאונים אכן יצאו מן הכוח אל הפועל בתנועה הקיבוצית

תרבות בתנועות -אידיאולוגיה-את משמעות הקשרי חברה יש לבחון לא רק את חזונו של היחיד אלא

 .הקיבוציות בזמן ההיסטורי הנתון

התהייה . נתפסו האמנות והתרבות כחלק מהמעשה המהפכני, בתנועות אלו בתקופה של טרום מדינה

מקום , המבקשת להתפענח היא כיצד נוצר בגוף קומונלי שייצג במוצהר ובמכוון את המרחב השוויוני

כדי לענות על כך מלווה בר אור . גבוהה שיוצרת בהכרח היררכיה מושגית נצפית ומוחשית כאחדלאמנות 

מקבלי ההחלטות על רקע סוג , דרך היזמים, במחקרה את תהליך הקמת שני המוזיאונים משלב הרעיון

, מהלך הדיונים ויחסי הגומלין המתמשכים בין המחליטים, ההחלטות המורכב הנדרש להקמת מוזיאון

 . הקהילה והמערכות החברתיות והפוליטיות שברקע, יוצריםה

תהליך הקמתו ועיצובו לבין המצע החברתי , בר אור מבססת את התזה בדבר ההלימה בין ייזום המוזיאון

כאשר האבחנה בין שתי התנועות על ההבדלים האידיאולוגיים , התרבותי והפוליטי של סביבת פעולתו

 .ת ההתפתחות האחרת של כל אחד מהמוזיאוניםמסבירה א, והתרבותיים ביניהן
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תנועה בעלת , האבחנה החשובה שהיא יוצרת היא באשר לקיבוץ המאוחד כתנועה של המוני בית ישראל

המשקי , את החיבור האידיאולוגי,  אופי עממי המגלמת ביצירה הקומונרית של הקבוצה הגדולה שבנתה

היה ארגון חברתי שקידש , הקיבוץ הארצי לעומת זאת. והחזותי בין היישוב הכפרי לריבוי העירוני

ה נשאב אידיאולוגית ומבנית את הקבוצה האינטימית ומתוך כך את המרות הקולקטיבית הרעיונית שאלי

זאת כאשר סיפורו הייחודי וזרותו של קיבוץ הזורע על הנוף האנושי שבו תרגם אל תוך . גם מעשה היצירה

 . מעטפת תובענית זו את המרחב התרבותי המרכז אירופאי

חרוד כאשר בראשון  האמן נדרש להיות -סיפורם של הקיבוצים הזורע ועין, אלו הם גם שני סיפורי מקום

 ,חלק מהביטוי לחיזוקו של הקולקטיבויצירתו מהווה , ועלת למען תיקון החברהחלק מהאקטיבה הפ

ממדי של הרבים שאפשר שיח רחב וביטוי אמנותי של יחידים כמרכיב חיוני -ואילו בשני התקיים מפגש רב

אם בשומר הצעיר נתפסו האמנים כמי , במילים אחרות. בתהליכים הלגיטימיים של עיצוב החברה הגדולה

הרי בקיבוץ המאוחד  הוכרה מרכזיותם , ים את כוחותיהם האמנותיים לטובת המאבק הקולקטיבישמגייס

של ההתבוננות הפנימית והגילוי העצמי כתנאי לקיומו של המרחב הציבורי וכמאפשרים שילוב של אופני 

 .חיים שונים בקיבוץ הגדול

דומה . אפתקר-רתו של חיים אתראחד החלקים המעניינים יותר בספר היא ההליכה בעקבות חייו ויצי 

-מעגלי השפעתו התרבותית והנגיעה הרחבה שלו במה שניתן לכנות היצירה הארץ, יצירתו, שאישיותו

, חברתית הרחבה למה שבקיבוץ המאוחד ציפו להיות בו-העניקו את המשמעות התרבותית, ישראלית

בנה לעצמו אתר עמדה של , בנוסף. דהיינו סוללי דרך הממוקמים באליטה התרבותית של החברה בישראל

כזו שביטאה סיפור המנוגד לתפיסה , סמכא בגיבוש ועיצוב מרחב זיכרון ודפוסי חג בחברה הקיבוצית-בר

-עיטורי החג שלו יצרו חיבורים עם רובדי העומק של ההיסטוריה הארץ/ציורי. 'בא מן הים'של אליק אשר 

וכך מחקרה של גליה מוביל לבנייה השיטתית . ישראלית והתרבות היהודית במובנה העמוק והרחב

חרוד כמוזיאון הפועל -המשכן של עין: והשלמה של התפקיד השונה שממלאים שני המוזיאונים הללו

ומוזיאון , במרחב הציבורי הרחב ומייצג עמדה תרבותית המשפיעה על המסגרת החברתית ממנה צמח

 . ייחודית של קיבוץ וחברה בעלי אופי מסויםוילפריד ישראל בהזורע שנשאר כמייצג תפיסה קהילתית 

-ויזואלי של שני המוזיאונים כמשקף את ההבדלים הבין-מצא חן בעיניי במיוחד הניתוח הארכיטקטוני

. חרוד אותו תכנן שמואל ביקלס-ניכר במבנה המוזיאון בעין, מסבירה בר אור, עיר-הקשר כפר. תנועתיים

הוא מהווה מכלול הצופה על העמק מנקודה גבוהה בנוף וגם . כפרי למוזיאון עצמו אופי עירוני יותר מאשר

מהדהדים בו המורשת האדריכלית האירופאית בנוסחתה , אם הוא משולב כנטוע בסביבתו הטבעית

, שמו של המוזיאון. הקלסית מזה וקווי הבאוהאוס המשדרים בניקיונם ובהירותם מודרנה ישירה מזה

מיקומו ולא כל שכן . מקומי-הוא מכוון להקשר רוחני על גם, משכן לאמנותמבהירה בר אור 

מרכז המקרין על מעבר לגבולות האתר הגיאוגרפי הפריפריאלי של "הארכיטקטורה הפנימית שלו מכוננים 

במקום הסמוך לחדר האוכל , לעומת זאת, בית וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע נבנה(. 100 :בר אור" )המקום

מובילה אליו מדרכה רגילה להולכי רגל ואחד מאגפיו אף נבנה . ת מגורים קיימתכחלק מדשא קיבוצי ושכונ

קיבוצי המכוון פנימה להעשרת חיי התרבות של -זהו מרכז פנים. כספרייה לשירותם של חברי הקיבוץ

 (.שם)קומתי וגג הרעפים המשופע מקנה לו אופי כפרי -הקהילה המקומית כאשר המבנה החד

קולקטיביות רעיונית הייתה גם הייתה נשק חברתי ופוליטי בקיבוץ , ות בכךוחשוב לא לטע, עם זאת

יעיד על כך ממש כיצד זו ( כתב עת של התנועה הקיבוצית המאוחדת) 'מבפנים'המאוחד ועיון בכתב העת 

זאת כשם שדיונים בעיתונות הקיבוץ הארצי ולא כל שכן ביצירות אמניו משלהי שנות . פעלה ונגחה מבפנים

אין בכך כדי .  ם של המאה העשרים יעידו על ויכוח נוקב ומתמשך על זכות האמן לביטוי אישיהחמישי

 .לומר שבר אור אינה מסכימה עם קביעה זו אלא שבספרה בחרה להדגיש את המובהק במייחד ובמאפיין

 


