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 מבוא

 ,של מגידהתל אביבי התכנסנו בקמפוס גבולות יכולתם, מתחו את ותל אביב הקיפו את , בשעה שרצי מרתון 2016בשלהי פברואר 

המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'. מטרתנו הייתה להפגיש אמנות, אופרה, פילוסופיה שקיים  לאירוע ראשון מסוגו

'פרה קונספציה' לתחומי דעת -מלאכת ההכנה שקדמה לאירוע התמקדה בניסיון לחבר את מושגיו של ביון 'קונספציה' וופסיכואנליזה. 

מתוך עניין אישי של המשתתפים. משה העלה חוויות מאופרה, דורית ו נוספים. בחרנו נושאים שהתעוררו בנו אסוציאטיביתהויצירה 

הנושאים ויזיה ושרית מיצירותיו של דושאן. בשיחותינו ובחליפות המיילים שקיימנו לאחר מכן עסקנו בקשר ובהלימה של ומסדרות טל

 זה. לזה 

כל שלושה הוגים ויוצרים שללהתייחס בו זמנית  הבחנו שבלי משים בחרנוטרום הכנס, עדיין בשלבים האחרונים של איסוף ההרצאות, 

ליצור אופנים חדשים להבין  ;להגדירן מחדשם עיסוקו ואחד מהם עסק, במכוון, בניסיון לבחון מחדש את הפרדיגמות המנחות את תחו

 וסיקה.ווילפרד ביון בתחום הפסיכואנליזה, מרסל דושאן בתחום האמנות וריכרד ואגנר בתחום המ -ת המציאות ולחוות א

הראשון של מרסל דושאן, 'המזרקה', הינה יצירת אמנות שנבחרה כיצירה 'המשפיעה ביותר על עולם האומנות' readymade-ה
1

 .

ה לא רק את אופן ההתבוננות בחפץ תשינ ,המשתנה הציבורית שדושאן הכניס אל קודש הקודשים של האמנות הצרפתיתואכן, 

כל דבר יכול להפוך להיות יצירת אומנות  - יצירה' ו'יצירת אומנות'והגדירה מחדש 'מעשה  ,באופן בלתי הפיך ההספציפי אלא ערער

גבול הקיים בין האמן לצופה. האם דושאן המקשקש למשל ה גבולות נוספים;אם נתייחס אליו ככזה. יצירות נוספות של דושאן שברו 

 ליזה הוא אמן או צופה המשחית יצירה? -על גלויה של המונה

אלא קודם כל בגלל  .ולא רק בגלל אישיותו המורכבת או דעותיו האנטישמיות ,עוד בחייותגובות סותרות ואגנר עורר ריכרד גם 

אינה נשמעת לאוזן של המאזין בן זמננו  , קלאסית ורומנטית,. האופרה 'פרסיבל' פרי עטוהשינוי חסר התקדים שחולל בעולם המוסיקה

גרם לשינוי ואגנר שבר מוסכמות והרמוניות והמבנה שלה היווה קריאת תיגר מוסיקלית. לראשונה אבל בזמן שנכתבה ובוצעה  ,חריגה

 התפתחות המוסיקה המודרנית.מתמשך ודרמטי על המשך 

ביון עוסק  הסגנון הדכאני הבא.הן השפיעו על המציאות ובתורן הפכו להיות וכך, יצירות המחאה המוקדמות הפכו להיות הקו המוביל, 

תהליכים מעין אלו ומגדיר את מי שמוביל את השינוי כ'גאון'. אדם שמסוגל לראות את המציאות באופן שונה מכפי שנראתה עד רבות ב

כה, שעמדתו מעוררת בתחילה התנגדות עזה כלפיו אך אם לחברה יש אפשרות להכילו היא מסוגלת להתפתח לכיוונים חדשים שטרם 

 נתפסו על ידה.

ממדית, שופעת, אולי אף עמוסה, בתכנים מעניינים ומעוררים למחשבה. עבור סגל ותלמידי מסלול 'לקרוא את האירוע היווה חוויה רב 

כחלק ממסע שהולך דווקא פנימה, להעמקה בכתביו של ביון. תכני הבוקר נשענו על מצע  ביון', היוו ההרצאות הרחבה והתפשטות

תיאורטי רחב, ששימש כהזמנה לפתוח מחשבה לכיוונים שונים וחיבורים חדשים. עבורנו, נקודות ההשקה בין עולמות תוכן אלו לבין 

 את אחת המוטיבציות לאיגוד ההרצאות בחוברת הנוכחית. קונספציה' ו'קונספציה' הייתה והמשיכה, והיוותה-מושגיו של ביון 'פרה

 

                                                           
 
1
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אפשר, שכאותם חבורת רווקים הנמצאת בחלקה התחתון של יצירתו של דושאן, עורר המפגש המורכב את המתח המתקיים בשהייה, 

החוויה הייתה של  במרווח, בזמנים ובתהליכים שבין ציפייה למימוש. לא תמיד, לא לכולם, התעוררו קונספציות הולמות; לעיתים

 הולם. אף הרגשה זו שימשה מוטיבציה לאיגוד ההרצאות בחוברת זו.-תסכול, כפרי של מפגש לא

מכאן, החוברת הנוכחית, לא זו בלבד שהיא חלק ממסורת בה מועלים תכנים מכנסים והרצאות, אלא היא נועדה לייצר מרחב חשיבה 

הזמנה  –תבוננויות ממרחק של זמן, התבוננויות שעולות בעקבות טקסט, ובאלו נוסף ואחר, להתהוותן של מחשבות מאוחרות יותר, ה

 נוספת ליצירת חיבורים בין הטקסטים של ביון ורעיונותיו לבין תחומים אחרים. 

מצדנו כללנו בחוברת הנוכחית, בנוסף לדברים שנאמרו במהלך אירוע ביון, גם חיבורים נוספים שיצרנו בין הרעיונות שהועלו 

אות השונות לבין מושגיו של ביון. אין בהם אלא הזמנה לכל אחת ואחד להציע חיבור נוסף, אחר, משלהם. כמו שכל התרחשות בהרצ

קונספציה' חדשה, כציפייה למפגש חדש ומחדש. אנו -חוברת זו עומדת בו בזמן גם בפני עצמה, כ'פרהכך  ,של סיום מהווה גם התחלה

 פרות עם הטקסטים הללו.מקווים שתהיה לכם חוויה והתנסות מ

 באתר האינטרנט של בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד ניתן למצוא סרטון מקוצר של האירוע עצמו.
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 דברי פתיחה

 רוזנבוים-ד"ר עינת אספלר

 

ניסיון אני שמחה לפתוח את האירוע השלישי שאנו מקיימים במסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'. הבוקר הנוכחי מהווה 

המאה הקודמת העמידה את עולם החומר במרכז החקירה המדעית. בקצה אחד  ראשון לחבר את החשיבה של ביון לתחומי דעת נוספים.

קוסמי. בתחילה -אטומי ובקצה השני ניסו לפענח את העולם המאקרו-של העדשה התבוננו בחלקיקי החלקיקים של העולם התת

שעם חלוף הזמן המדע יאפשר להבין את העולם לאשורו. בהדרגה, התפתחה ההבנה הממצאים היו מבטיחים והייתה תחושה 

הקוואנטית, לפיה המציאות תלויה בצופה המתבונן או במכשיר המשמש למדידתה. במקביל, התגבשה ההכרה בכך שהעולם סביבנו 

ערכי בין הסמלים -פגעו בקשר החד חומר. הגילוי של יחידות שאין להן מאסה או מטען חשמלי-אינו רק חומרי. יש בו גם אנטי

תכונות שנחשבו בעבר 'חזקות' לתיאור  –המתמטיים של הפיסיקה לבין אחיזתם בעובדות. מאסה, מקום, מהירות, אנרגיה או גודל 

ללא  'המציאות האמיתית', קיבלו אופי דינאמי. ה'חומר' אינו נתפס יותר כהיבט קבוע של המציאות אלא כנתון לתנועה. משנה את טיבו

קשה להבין או לתפוס בצורה אינטואיטיבית מה המשמעות של הממצאים  הרף. אין לנו אפשרות להתייחס ל'חומר' כאל משתנה 'קבוע'.

חומר, בין החלקיקים -המתקבלים מרמת גרעין התא בגוף האנושי ועד לגלקסיות שבשולי היקום. מה מתרחש בעולם בין החומר לאנטי

במציאות שרק חצייה חומרי וחצייה האחר אינו קשור בחומר. עולם הרוח התגלה בקצה העדשה. אומרים חלקיקים. אנו חיים -לאנטי

. שמאנים מצליחים לחוות את המציאות באופן המחלץ אותם out of their minds but they are not crazyעל שמאנים שהם 

חומריים של הקיום. החלל בו הם נעים אינו -של עצמם, משחרר אותם ממגבלות גופם ומחבר אותם לממדים לא mind-ממגבלות ה

אם חלקים  אדם' והחיים אינם מופרדים מהמוות.-מציית לגיאומטריה האוקלידית, הזמן אינו זורם בכיוון אחד, האדם אינו מובחן מ'לא

שלהם וחוברים  mind-ביבנו, ואם יש בינינו אנשים המתאמנים ביציאה מתוך הלא חומריים של המציאות קיימים בתוכנו ובעולם ס

 mind-חומר נכנס לתוך ה-לממדים אחרים של המציאות מאלו המוכרים לנו, אנו חייבים להניח שקיימת גם התנועה ההפוכה. אנטי

'אני חושב משמע אני קיים' הייתה סופו  -רט שלנו ומשפיע עלינו. על האופן בו אנו תופסים את העולם שאנו מכירים. קביעתו של דקא

של הרהור על דרך האלימינציה. דקארט פסל באופן הדרגתי כל אפשרות לדעת משהו על העולם החיצוני ונאחז במחשבה כעדות 

 היחידה לאותו 'משהו' השייך לו עצמו. ביון קבע שהמחשבה קודמת לחשיבה האנושית. שמחשבות קיימות ללא הצורך בחושב. מה

בהמשך לממצאים הידועים מתחום הפיסיקה המודרנית, אולי ניתן  רים וללא צורך בחושב?המשמעות של מחשבה הקיימת קודם לדב

חומר' ובנו, בעולם החומר, יש הבנייה, -חומר' ואלינו כאל 'חומר'. קיימת בעולם מחשבה היא ה'לא-להתייחס למחשבה כאל 'אנטי

משמע אני קיים' צריך להיות 'אני חושב משמע הושפעתי ממחשבה'.   . במקרה כזה, 'אני חושבקלוט אותהדיספוזיציה ל-נכונות, פרה

הסבר כזה, יהפוך את הליך המחשבה מהליך שאדם עושה בתוך תוכו, בניסיון לבודד עצמו מהיבטים אחרים הקיימים בעולם, לתהליך 

 חומר.-קולורית של הגוף ושל הנפש, של החומר ושל האנטי-ינוהדורש שניים, זוג המפרה זה את זה ויוצר דבר חדש. מדובר בראייה ב

בבראשית רבה א', ד' נאמר: "ששה דברים קדמו לבריאת העולם, יש מהן שנבראו ויש מהן שעלו במחשבה להבראות". המחשבה 

-המתחיל בפרה שעלתה בנו קודם להיבראות הבוקר הנוכחי הייתה לפתוח מרחב לחשיבה משותפת הלכה למעשה. לייצר מסע משותף

 קונספציה, בציפייה לקראת הבאות, ממשיך בהתמלאות ולקראת סוף היום מייצר קונספציה משותפת. אני מזמינה את כולנו ליהנות.
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 לבלות עם ביון

 ד"ר גילית הורויץ

 

המבוא הקצר לבוקר זה זכה לכותרת 'לבלות עם ביון'. כוונתנו בכך הינה לצאת מגבולות התחום הפסיכואנליטי אל המוזיאונים לאמנות 

, שיהוו ציר מרכזי conception -ו pre-conceptionואל אולמות הקונצרטים; לקחת איתנו שני מושגים מתוך החשיבה של ביון, 

 חומים נוספים.לבילוי שלנו, ולבחון אותם בת

הפסיכואנליזה עוסקת ביחסים. פרויד הניח את התשתית לתפיסת יחסים כשמיפה את הנפש ודיבר על האגו שמתפתח במפגש של הפרט 

עם עיקרון המציאות. מלאני קליין דיברה על שניים, שהם השד, כמייצג הראשוני של העולם, והתינוק, הפרט. וויניקוט טבע את 

אין קיום. ביון, ברמה המופשטת ביותר, הניח 'אחד  –ינוק בלי אם, לציין כי מלכתחילה יש שניים, שאם לא כן אין ת –המשפט הידוע 

ועוד אחד', אדם ועולם, נפש ומה שמולה, ואינטראקציות שמתקיימות מרגע היוולדנו. יתר על כן, אמר ביון, החשיבה בכל רמותיה, 

בחוויה אמוציונאלית  ה בין הפרט ומה שמולו, בין סובייקט ובין אובייקט,והדגיש את החשיבה הרגשית, מתפתחת באינטראקצי

 המתקיימת במפגש זה. 

הפרט, אומר ביון, נתון מרגע היוולדו בלחצים בצורת מיני גירויים, מבפנים ומבחוץ, שבהם עליו לטפל כדי שלא להיות במצב הצפה 

 מעוררים בו. לפיכך, מנגנון עיבוד ועיכול צריך להתפתח. תמידי. עליו לעכל את החוויה האמוציונאלית שגירויים אלו 

בשונה מכל תיאוריה אחרת וקודמת, שטענה, בדרך זו או אחרת, כי קיימת חשיבה ולכן אנו חושבים, טען ביון את ההיפך: החשיבה היא 

צריכה לטפל. ה'חשיבה' מייצגת את המתפתחת כתוצאה מלחץ המחשבות. 'המחשבות' בטענה זו מייצגות את מיני הגירויים בהם הנפש 

 המנגנון לעיכול נפשי. הפוטנציאל לפיתוח מנגנון נפשי מעכל קיים, הוא מולד, אך לשם הפעלתו הוא זקוק לתנאים מסוימים.

קונספציה וקונספציה, מתייחסים לדרך בה מתפתחת החשיבה ולתנאים הנחוצים לשם כך. הנה -שני המושגים אותם בחרנו, פרה

 הגדרותיהם:

מונח זה מייצג מצב של ציפייה. המונח מקביל למשתנה בחשיבה המתמטית, או לנעלם בחשיבה  –קונספציה  -פרה

 קונספציה היא המקבילה הפסיכואנליטית למושג 'מחשבה ריקה' של קאנט. -המתמטית. פרה

 .קונספציה פוגשת בגירויי חושים הולמים לה-הינה מה שנוצר כאשר פרה –קונספציה 

 (Learning from Experience)מתוך: 

 

  קונספציה לקונספציה והלאה לקונספט:-ביון מציג מודל פסיכואנליטי לתהליך התפתחות המחשבות מפרה

    Pre-conception  mates with realization  conception  repeated realizations   

     preconception  concept 
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ה'מחשבה הריקה', פוגשת במימוש  קונספציה, היא הציפייה,-קונספציות; הפרה-של התפתחות המחשבות הינה הפרה הדרגה הראשונה

שמתאים לה, בגירוי חושי שהולם אותה, ונוצרת קונספציה. לאחר מימושים חוזרים ונשנים של הציפייה נוצרות, טוען ביון, 

מדובר בחיבורים שנבנו וחזרו על עצמם, כך שהפרקונספציה כבר אינה  –פרקונספציות; את אלו הוא כותב אחרת, ומשמעותן שונה 

ציפייה ריקה, היא מחשבה 'מלאה'; ביון מאפיין את המודלים התיאורטיים של האנליטיקאי כפרקונספציות, והן עולות במחשבותיו עם 

ציה, עד אשר מופיעים חיבורים קונספ-ממליץ לשהות במצב של ריקות, של פרה התפתחות המפגש עם חומרי המטופל; אך הוא

עכשוויים. הקונספציה, שהתבססה כחיבור שחזר על עצמו, מתהווה כהפשטה, כקונספט, כמושג. למושגים יש שם, ולכן הם קונספציות 

 קבועות, או מחשבות קבועות. 

ואילו  טולת תכנים ספציפיים,קיימת ציפייה למימוש אך היא פתוחה ונ –קונספציה מתארת ריקות, בא לומר –נשים לבנו לכך שפרה 

 הקונספציה מתארת מלאות שהינה תולדה של מפגש בין ציפייה ובין מימושה, באמצעות גירויי חושים תואמים. 

כי הקונספציה היא התעברות ולכן מלאותה, ואילו  –אם היינו מבקשים לתרגם לעברית את המונחים הללו, לא בכדי היינו אומרים 

 התעברות, הריק שיתמלא. את המימוש היינו מכנים כהזדווגות או כהפריה. -וםקונספציה היא טר-הפרה

 יך הזדווגות מפרה זה על פי ביון:את המודל הפסיכואנליטי המתאר תהל נקרא

-על מנת לבנות מודל פסיכואנליטי, נשתמש בתיאוריה שלתינוק יש דיספוזיציה מולדת של ציפייה לשד. כאשר הפרה

קונספציה -מימוש הולם לה, התוצאה המנטאלית, הנפשית, היא קונספציה. במילים אחרות, הפרה קונספציה באה במגע עם

כאשר התינוק בא במגע עם  פריורית של שד, ה'מחשבה הריקה'( מזדווגת עם המימוש-)הציפייה המולדת לשד, הידיעה א

קונספציה -וענת שכל צירוף של פרהיש הכרה במימוש זה, ומתפתחת קונספציה. מודל זה ישמש כתיאוריה שט השד עצמו;

 קונספציה. לפיכך, נצפה שקונספציות תהיינה קשורות ומצורפות להתנסות אמוציונאלית של סיפוק. מייצר –עם מימוש 

 (111-112, עמ' Second Thoughts)מתוך: 

טענה זו  ה מולדת של ציפייה לשד.קונספציה, שעמה בן האנוש נולד; לתינוק יש דיספוזיצי-התהליך מתחיל, אם כן, מכך שקיימת פרה

ונבהיר: התיאוריה  לכן נשלם את חובה של השפה הפסיכואנליטית לשפה המדוברת עלולה להישמע לא מובנת ולא מנומקת דייה.

הפסיכואנליטית נוהגת להשתמש במונחים של 'שד' ו'תינוק' כדי להביע יחסים המתקיימים בין עולם )'שד'( ובין פרט ) 'התינוק'( 

ה'שד' אינו השד הקונקרטי, הוא אפילו אינו 'שד', אלא ייצוג למה שניצב ממול הסובייקט, מול הפרט, מרגע היוולדו  כתחילה.מל

במפגש עם העולם. זהו מפגש קריטי לשם שימור החיים. הטענה היא כי לפרט הנולד יש ידע אפריורי על מה נדרש לו לשם התקיימות. 

 זאת מן הטעם הבא: 

עם מערכת עיכול. לא זו בלבד שמערכת זו מייצרת גירויים פנימיים )רעב למשל(, אלא שמשום שיש מערכת עיכול, יש  התינוק נולד

לעכל; באותו  -למערכת העיכול אין שימוש ואין יעוד כלל, שהרי מטרתה ותכלית קיומה הן  –גם ציפייה להזנה עצמה. שאם לא כך 

אין למערכת הרבייה  –יש ציפייה לזיווג והולדת צאצאים, ולמיניות. שאם לא כך  –ך אופן, התינוק נולד עם מערכת רביה. משום כ

הציפייה המולדת למימוש נובעת מעצם כך שקיימת מערכת בעלת פוטנציאל לבצע, אלא שעד  שימוש או משמעות או תפקיד כלשהו.

 השלמנו את מהותה ותפקידה. הידע אפריורי נוכח הרי שלא  שהמערכת הזו לא פועלת בפועל, לא מקבלת את הגירוי החושי ההולם לה,
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בצורת מערכות מולדות המצפות, אפשר לומר, לדבר אשר יאפשר להן להגשים את ייעודן. וכשם שיש ציפייה למה שיפעיל את מערכת 

  ייעודו. העיכול, להזנה, כך יש ציפייה להזנה רגשית, שתזרום ותפעיל את הנפש, שתממש את הפוטנציאל הנפשי ותקיים את

נחזור לטקסט: כאשר הציפייה, הנובעת מקיומה של מערכת האמורה להגשים את עצמה, פוגשת בגירוי חושי הולם, נוצרת קונספציה. 

ואם כן, הטקסט שלפנינו מתאר תהליך של עיבור מספק; הזיווג בין הציפייה והמימוש הוליד את הקונספציה. אולם, לפעמים הזיווג 

קונספציה -מימוש', בתסכול. על הזיווג בין פרה-קונספציה פוגשת ב'אין-נו יודעים מהחיים עצמם; לעיתים הפרהאינו מוצלח, כפי שא

 והעדר מימוש כותב ביון כך:

קונספציה ותסכול. המודל אותו אני מציע הוא של תינוק, שציפייתו -את המונח 'מחשבה' אגביל למצב של הזיווג בין פרה

שד, או כשד 'נעדר' בתוכו. השלב הבא תלוי ביכולתו -נמצא שד מספק. זיווג זה נחווה כלאלשד נפגשה במימוש של אין ב

 של התינוק לשאת תסכול: ובמיוחד הוא תלוי בהחלטתו האם להימנע מהתסכול או לשנות את המצב המתסכל.

 .שד בפנים הופך להיות מחשבה, ומנגנון ל'חשיבה' מתפתח-אם היכולת לשאת תסכול היא מספקת, הלא

 (111-112, עמ' Second Thoughts)מתוך: 

קונספציה ומימוש, הרי שה'מחשבה' נולדת מזיווג בין -אם כן: בעוד שקונספציה, התעברות, נוצרה כתוצאה ממפגש מספק בין פרה

מימוש. ואולם, אם היכולת לשאת תסכול קיימת בצורה מספקת, הרי שאותו חסר מגרה הפריה רעיונית, -קונספציה ותסכול/ואי-פרה

אפשר לשהות בחסר, לחשוב עליו, להמציא דרכים לפתרונו. ביון טוען כי כאן, דווקא כאן,  תחת המימוש האקטואלי שנעדר. משמע,

 בחסר, באין, בהעדר, מתפתחת היכולת לחשוב, ליצור, להמציא ולדמיין. 

בתהליך ההשהיה בין הציפייה והמימוש, החוויה האמוציונאלית בזמן זה, היא המרחב של התפתחות החשיבה; אנו נעים, אומר ביון, 

 קונספציה בזיווג חיובי והולדת קונספציה, או בזיווג שלילי והולדתה של מחשבה; בתהליך מתמשך בין שיבה-מעגלי אינסופי של פרה

קונספציה כמחשבה ריקה, וזיווגים המביאים להתמלאות מחודשת, וחוזר חלילה. כך מתפתחת החשיבה, אותו מנגנון שאחראי -לפרה

 י החיים.על עיכול נפשי של גירוי

הכנו סרטון
2

לכולם הצגנו את השאלה האם המונחים קיימים , ובו שלושה דוברים המתאר מפגשים בין ציפייה ומימושה בתחומיהם. 

דוד גורדון  'יולנדה גמפל תדבר מנקודת מבט פסיכואנליטית ומתוך התיאוריה של ביון. פרופ 'פרופבתחום עיסוקם ומה משמעותם בו. 

 זיולוגית בתחום עיסוקו ברפואה. ד"ר דניאל מרום ידבר מנקודת מבט של הרוח, בתחום עיסוקו בלימודי היהדות.ידבר מנקודת מבט פי

בתחום הגוף, הנפש והרוח, ובכך מאשש את  קונספציה וקונספציה-סרטון זה, לא זו בלבד שהוא מבטא את נוכחותם של המושגים פרה

ימת משמעות קרובה למונחים אלו בדיסציפלינות השונות. עד כאן הפתיח לבוקר מעמדם כמושגי יסוד, אלא שאנו עומדים על כך שקי

ונאמר כך: גם אנו רוצים היום לשהות בתווך, בין הציפייה ובין המימוש. להתחיל  זה, מכאן נמשיך לבילוי הבוקר במחוזות השונים,

 ה עיבור משלנו, קונספציה לאירוע זה.קונספציה, מצב של ציפייה לקראת הבאות, עד שייווצר לנו בסוף הבוקר הז-מפרה

                                                           
 
2

 קישור לסרטון נמצא באתר בית הספר באינטרנט. 
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 ערכה ראשונהמ
 

 על מחשבות הקיימות ללא חושב ועל הידוע שלא נחשב

   בקולנוע ובטלויזיה תגליםרעיונות ומחשבות המ
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 מבוא למערכה הראשונה

 רוזנבוים -ד"ר עינת אספלר

 

קרא קווין ספייסי והפנה את קריאתו להוליווד ולתעשיית  מתי שהם רוצים. בפורמט שהם רוצים"תנו לאנשים מה שהם רוצים. "

הטלוויזיה המסורתית. ביטוי זה לצריכה הטלוויזיונית בת זמננו, מבקש לצמצם ולבטל את המתח בין ציפייה למימוש. היצע רב המועבר 

זיוניים, לקבל סדרות חדשות בלחיצה קלה ישר לתוך הטאבלט מאפשר לקהל לבחור בכל רגע נתון מתוך מאגר עצום של תכנים טלווי

בפורמט של עונות מלאות, ולצפות באופנים כפייתיים בנושאים האהובים עליהם. בשונה מהימים הלא רחוקים בהן התעשייה 

הטלוויזיונית ניסתה לזהות ולהזין זהות קולקטיבית, לבנות שעות שידור המתאימות לקהלים מוגדרים, הסטרימינג בן ימינו נולד 

נטרנט. חברה הבנויה על האינטרנט מעצבת אנשים הנאמנים לתחומי העניין ולאובססיות שלהם ולא ללוח שידורים במרחבי האי

 המוכתב מבחוץ. מכוננת תרבות שאינה מאמינה בדחיית סיפוקים. 

שב קצר יותר על מה אנו בוחרים להתבונן כשאנו יכולים להשיג מיד את מה שאנו משתוקקים לו? תרבות ההמונים מעידה על טווח ק

הערים קאלווינו אומר בספרו 'ועל דחפים גולמיים יותר. העולם הצטמצם מסרטים לסדרות ואלו הופכות אלימות ומיניות הרבה יותר. 

אדה מתגלה בדמותה המשתקפת הסמויות מהעין': "העיר ואלדראדה בנויה על כלונסאות לגדותיו של אגם. כל מה שמתרחש בואלדר

. עובדה זו עושה התנועה עצמה וגם השתקפותה במראה בזמן גם אותה-דראדה יודעים שכל תנועותיהם הן, בותושביה של ואלבמים: 

לא שבים כיצד משתקפים מעשיהם במים. את אזרחי ואלדראדה מודעים כל כך לעצמם ולמעשיהם, עד שאפילו בעת התעלסותם הם חו

 .ל הדמויות הזחוחות והקרות שבמראה"דווגותן וקטילתן זו את זו שההזדווגות ואף לא הרצח נחשב בעיניהם, אלא חשובה בעיקר הז

פרויד אינו יכול יון' כותבת ד"ר דורית שיקיירסקי "חקירה בעקבות תיאוריית הקבוצות של ב –בספרה 'הועדה הסודית של פרויד 

המעורער בלאו הכי של להניח להתעניינותו בהעברת מחשבות, אף שהוא סבור כי עיסוק בתופעות אלה יערער את מעמדה 

  .הפסיכואנליזה בממסד המדעי. ברית אפשרית עם העוסקים בתורת הנסתר מסוכנת לפסיכואנליזה...."

לפנינו הרצאתה של ד"ר דורית שיקיירסקי, שתאפשר לנו התבוננות ברעיון של מחשבות הקיימות ללא חושב ותעשה זאת תוך כדי 

 טים וסדרות טלוויזיה.ניתוח של תיאוריות פסיכואנליטיות, של סר
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 ביון עם סרטים, סדרות, רעיונות ומחשבות, שילוב עם סימני שאלה

 גילית הורויץד"ר 

 

המושגים  –בפתיחה ובמבוא לבוקר זה ציינו כי ענייננו הוא במפגש בין תחומי דעת שונים, כשהמפגש עצמו נסוב סביב ציר מרכזי 

של ביון. עוד אמרנו, כי מונחים אלו שייכים לתיאוריה על איך מתפתחת חשיבה, ידיעה, של העולם ושל  'קונספציה'ו 'קונספציה-פרה'

 –'מחשבה' שמחפשת חושב  -חומר, המחפשים את החומר, את האדם, או במילותיו של ביון -עצמנו. כמו כן נטען, כי רעיונות, האנטי

וימים מקננים בראשיהם של אנשים שונים, וכאשר כל אחד מהם הוא בעל עשויה למצוא חושבים רבים, בו בזמן. וכך, רעיונות מס

האחד אמן, האחר תסריטאי, השלישי מוזיקאי, וכן הלאה כולל אדם שהדיספוזיציה שלו היא פנאטיות דתית  –דיספוזיציה אחרת 

 הרי שהתפתחותם של רעיונות אלו לכלל מחשבה ולכדי מימוש תמצא זווית מבט שונה.  –ורצחנית 

מרחיבה דורית את היריעה על הממשקים בין דיסציפלינות. היא מראה כיצד אותה מחשבה יכולה להיחשב בראשים שונים,  בהרצאתה

עם תולדות שונות, עם גלגולים שונים; האם נוכל לומר כי אם המחשבה תתפתח בממד הווירטואלי, הרי שסידרת מתח משובחת היא 

-פרה'מדובר ב -הרי שאסון רצחני יכול להתממש. תהא התולדה אשר תהא  –אות שתיוולד; אם המחשבה תתפתח בממד המצי

, משם 'קונספציה', ציפייה למימוש של אלמנט מולד המגיע לעולם, שפוגש בגירויי חושים הולמים לו, ומכאן מתפתח ל'פציהסקונ

אינו מעיד על ערכיותו,  – 'קונספציה'ל 'קונספציה-פרה'למושג, והלאה למימוש ופעולה. מכאן נבין, כי תהליך התפתחות מחשבה מ

איכותו או תוכנו של מה שייוולד, על אם יהיה הוא עבודת אמנות, יצירה מרגשת, או אירוע רצחני והרסני. ביון, שהבין זאת, העדיף 

 ייחסים לכללי.להשתמש במושגים מתמטיים ריקים, כמשוואות או נעלמים, או במונחים פילוסופיים שאף הם נטולי תוכן ספציפי ומת
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 בותובתרתרומות )לא( אנונימיות: על סימולטניות של רעיונות בחברה 

 ד"ר דורית שיקיירסקי

 

אנלוגיות ומחשבות סימולטניות בתחומי  אני רוצה לשים כמה סימני שאלה במקום סימן הקריאה האוטומטי שעולה בנו כשאנו קוראים

לנוכח הראיות שמישהו חשב wow זו כמובן התחושה של שמושך אותי להתעניין בזה,דעת שונים אצל אנשים שונים. למרות שהדבר 

 על כך קודם, בדיוק על אותו דבר, אבל במקום אחר ובזמן אחר. 

כדי להדגים ובכך לקדם העלאת שאלה זו שבין סימני הקריאה, ועוד בטרם אומר כמה דברים כלליים על הקשר בין פסיכואנליזה 

הקטע בו נצפה. X-Filesשל  spin off, סדרה שהיאThe Lone Gunmen להקרין קטע מסדרת הטלוויזיהותרבות, אבקש 
3

הוא  

 בארה"ב.  2001במרס  5-הדקות המסיימות את אפיזודת הפיילוט, שהוקרנה ב

אחרי  ודם...הזה. מישהו חשב על זה ק wow-עלו על דעתכם. התגובה הראשונית שלנו היא ה בספטמבר 11מאליו מובן שאירועי ה

הזה נרגע אפשר להציב סימני שאלה: האם באמת מדובר באותה מחשבה, באותו דבר? אני חושבת שהפערים,  wow-שמשהו ב

ההבדלים, הם המקום לסימני שאלה, ואלה הם המקומות הפוריים מבחינת ההבנה של התפקודים הפסיכולוגיים בצירופים כאלה. 

תתר בדומה: במציאות הייתה רצחנות מסיבית באמצעות אקט של התאבדות; אבל בקטע למשל, בקטעים האלה יש הרבה שונה שמס

בספטמבר היה מאוד  11-שראינו הרצחנות מבוצעת בשליטה מרחוק, אנשים רבים ימותו אבל לא מי שזמם את המזימה. האירוע ב

low-techאוד , ותוצאותיו נבעו מחוזק חומרים, פיצוצים והתנגשויות. הקטע שראינו הוא מhigh-tech  במובן של יכולת שליטה

מרחוק במסלול של מטוס בלי מנגנוני ביטחון, כי אף אחד עדיין לא חשב על זה. התחושה שלי שבפערים האלה אנחנו יכולים לחשוב 

 ( אם תרצו. כך, למשל, ההתאבדות הוצגה כזרה לחלוטין לתרבות המערבית.disavowal(, או שהופקע )denialעל מה שהוכחש )

)זעם(, שמדבר על מפקד אמריקאי וחייליו שכולם בוחרים להילחם עד מוות, ובעצם  Furyיצא הסרט  2013-מעניין להוסיף כי ב

להתאבד על מנת לחסום גדוד נאצי. יש החייאה של מורשת הלחימה עד מוות גם בתרבות המערבית, שכביכול לחלוטין לא תומכת 

 באקטים רצחניים כאלה, אלא אם כן מדובר בטלוויזיה ובקולנוע שלה. 

ברים על תרבות של קבוצות חברתיות גדולות, ועל הדימויים שמושלכים במצבים של קונפליקט, על הפנטזיות אם כן, אנו מד

וההשלכות שמתחוללות בתוך הקבוצות ובין הקבוצות. אפשר שכאן המקום להוסיף דבר מה כללי על תיאורית הקבוצות של ביון. 

של המאה העשרים. כשביון מדבר על תרבות הקבוצה הוא מדבר  50-הו 40-התיאוריה המוקדמת של ביון על קבוצות גובשה בשנות ה

על התרבות הפוליטית שלה. כל העיסוק בתכנים תרבותיים שימלאו לנו את המסכים ואת התודעה בהפסקות בין הפרסומות ושאר 

דיין לא שווקה להמונים בסוף כל זה לא היה קיים, ובהכרח כלל לא היה בתודעה; הטלוויזיה ע –הפעולות הפוליטיות של המכשור הזה 

 -נפש, אותו הוא מכנה מטריצה פרוטו-. בתיאוריה זו, מדבר ביון על מצע בסיסי של גוף30-, למרות קיומה משנות ה40-שנות ה

                                                           
3

 קישורים לסרט  

 

 BDh4PU-https://www.youtube.com/watch?v=EjbQ    לינק לפרק המלא 

 https://www.youtube.com/watch?v=vfpFzAuZ3PE  לינק לקטע שהוצג במהלך ההרצאה

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjbQ-BDh4PU
https://www.youtube.com/watch?v=vfpFzAuZ3PE
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מנטלית, שמתוכה עולה הדחף, שמתארגן בתבנית הגנתית כנגד החרדה. בקבוצות, ביון מכנה את תבניות הגנתיות אלה הנחות בסיסיות 

(basic assumptionsכשמהלך הגנתי זה עובר למישור החברתי, לקבוצה .)  גדולה יותר, אנחנו מדברים על תרבות פוליטית, שגם לה

יש תפקיד הגנתי. המשחק הזה בין חרדה והגנה לא בולט אם בכלל קיים בכתבים המאוחרים של ביון, כאשר עבר לחקור סוגיות 

 אחרות.

, כאשר הוקם פורום שנקרא 'החברה הפסיכולוגית של יום רביעי', 1906-לבין חקר התרבות כבר ב ראשית הממשק בין הפסיכואנליזה

אותה קבוצה שהייתה נפגשת בביתו של פרויד, עוד לפני שקמה החברה הפסיכואנליטית הראשונה. כבר אז, במקום הזה שבו הכול 

לא נקראה כך. התרבות והאמנות נכללו בסדר היום של קבוצה הזו דובר, כל הדיסציפלינות נדונו מנקודת ראות פסיכואנליטית, שעדיין 

 מהרגע הראשון. שתי גישות בלטו ובשתיהן יש מעגליות מסוימת:

 השימוש באובייקטים תרבותיים, בדרך כלל מתרבות גבוהה, כהשראה לתיאוריה.  .1

ריה שנגזרה מאובייקטים תרבותיים הניתוח של יצירות או אובייקטים באמצעות פרשנות פסיכואנליטית, שמאששת את התיאו .2

 אחרים. 

השימוש באמנות כהשראה לתיאוריה מאוד בולט אצל פרויד, וביון במובן הזה, כמו במובנים רבים אחרים, הולך בעקבות פרויד. אגב, 

פרסמה פרשנות  כיום נהוגה גם קריאה של ביון כטקסט אסתטי, ספרותי. המובילה בסוגה זו של קריאה היא מג הריס וויליאמס. היא

 A Memoir of the –המשונה אך המשעשע  –במסורת של ביקורת ספרות על הכתבים המאוחרים של ביון, ובמיוחד על הספר 

Future. שנים האחרונות בכתיבה הפסיכואנליטית הוא חלק מתגובה ספונטנית של הפסיכואנליזה  15-לדעתי, מה שקורה כיום וב

. היו כל מיני תגובות לשינוי הזה ביחסי הכוח הפוליטיים בין 1980-סיכיאטריה הביולוגית החל מלעליה הדרמטית של ההשפעה של הפ

 הפסיכואנליזה שהייתה מאוד דומיננטית בארצות הברית לבין הפסיכיאטריה הביולוגית, ואלה כוללות:

 התעוררות מחודשת של המחקר המדעי בפסיכואנליזה.  .1

 הסתגרות בחדר הטיפולים, והתמקדות בחקירה הקלינית.  .2

גם של הפסיכואנליזה על התרבות, וגם של חוקרי תרבות, ספרות ואמנות  –אינפלציה בפרשנות תרבות: פרסומים רבים מופיעים  .3

ם, שאינה חיפוש דרך אחרת לחקור את העולשמשתמשים בפרשנות פסיכואנליטית. מבחינת הפסיכואנליזה, ריבוי זה מעיד על 

 בהכרח מבוססת על רדוקציה אמפירית של רעיונות תיאורטיים מורכבים.

שהתרסק באלפים  Germanwings דוגמא נוספת של רעיונות סימולטניים אביא כעת, והיא המקרה הידוע של מטוס נוסעים מחברת

הסתבר שכאשר הטייס יצא לשירותים,  אנשי הצוות נהרגו. לאחר מציאת הקופסא השחורה 6-הנוסעים ו 144. כל 2015במרס  24-ב

בספטמבר, ונועדו למניעת  11-נעל טייס המשנה את דלת תא הטייס, פעולה שהנה חלק מהנחיות הבטיחות שגובשו בעקבות אירועי ה

ת השתלטות של טרוריסטים, וריסק את המטוס בכוונה תחילה לתוך ההר. עם פרסום מידע זה הופיעו בתקשורת, בעיקר באינטרנט וקצ

במדיה הרגילה, ספקולציות לגבי ההשפעה האפשרית של סצנת הפתיחה
4
 על האירוע.  (Relatos Salvajes)סיפורים פרועיםשל הסרט  

 

                                                           
 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=UEDQKxep1eg  לינק לסצנת הפתיחה:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEDQKxep1eg
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בסרט מוצגת פנטזיית הנקמה האולטימטיבית. מהשוואת הסרט אל אירוע התאומים ניתן לעמוד על  זו הייתה האסוציאציה המתבקשת.

, 70-ראשית נאמר, כי כאשר הקימו את מגדלי התאומים בראשית שנות הבהוצאה לפועל של פנטזיית הנקמה. מספר הבדלים, שנוגעים

מיד התעוררו פנטזיות לגבי סירוס סימבולי של האובייקט הפאלי הזה. היו גם פנטזיות פחות רצחניות, כמו זו של פיליפ פטי, ללכת על 

יש אובייקטים שמעוררים, בצורה די צפויה, מחשבות דומות המופיעות במקביל  .1974כבל בין המגדלים, פנטזיה אותה מימש בשנת 

 אצל אנשים שונים. 

י הגנות אלה, אם סדרות טלוויזיה, סרטים ואובייקטים אמנותיים ממלאים תפקיד הגנתי, כדאי להתבונן על החרדות שמסתתרות מאחור

הרבה "תוכן". כיצד פועלות הגנות אלה? כאן למשל, האסוציאציה בין יתר, לצרוך בצורה אובססיבית כל כך וגורמות לנו, בין ה

האירוע במציאות לבין הסצנה הזאת, מאפשרת לדמיין ייחוס סיבתי, כאילו אנדראס לוביץ, הטייס שריסק את המטוס, ראה איזה סרט, 

לה קרו באזורים של העולם שלא אך א ואז עלה בדעתו הרעיון. אולם אירועים כאלה כבר קרו, לפחות שש פעמים אם לא יותר.

מעניינים את קהל הדעת המערבית, כמו אפריקה, דרום מזרח אסיה וכולי. את ה"שטיק" של לנעול את עצמך בתא הטייס ולרסק את 

המטוס באופן אובדני המציאו כבר קודם. לא פחות סביר שאנדראס לוביץ, כטייס, ידע על האפשרויות הללו יותר ממה שהציבור 

ודע, וקיבל את השראתו מהמציאות דווקא. מחשבה זו מעוררת חרדה: אם ההשראה באה מהמציאות ולא מפנטזיה שמגולמת הכללי י

זה  –מה נוכל לעשות מולה? לבטל את כל הטיסות בכל רחבי העולם כדי שלאף אחד לא יבואו רעיונות רצחניים  –באובייקט תרבותי 

ותי, הרי שאפשר לצנזר אותו, ואז לפחות לרגע, ללא קשר מה יקרה במציאות, יש לא יקרה. אבל אם ההשראה באה מאובייקט אומנ

דברים איומים לא יקרו במציאות. האם אפשר לשים מנעול על הדמיון?... ברווח שבין  –אשליה שאם רק נשלוט בביטוי של רעיונות 

 יהן, אך לפחות ניתן יהיה לחשוב אותן. האובייקט התרבותי לבין המציאות אפשר להעלות שאלות, שלא פשוט יהיה להשיב על
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 הרהורים שאחרי, עם מבט אל ביון

 ד"ר גילית הורויץ

 

תרבות, אנו רואים כיצד קיימות השפעות הדדיות של תחום על אחר, ועל זאת אפשר לחשוב כך: תחום לגם בממשק בין הפסיכואנליזה 

דברים ההולמים את הציפייה שלו. והנה, מופיעים גירויי חושים מכיוון  דיספוזיציה מולדת, ציפייה לפגוש בעולם-מסוים הנו בעל פרה

דיספוזיציה של הפסיכואנליזה הייתה לפגוש עוד ועוד גירויי חושים, עדויות, מקרים קליניים, מחשבות, -כלשהו. בדוגמא זו, הפרה

-ופיעו גירויי חושים שהינם בניגוד לפרהמאה הקודמת, הה לש 80-אשר הולמות את הקונספציה התיאורטית הקיימת. אלא שבשנות ה

ומאחר והתסכול של  גרמו תסכול, גרמו מועקה, גרמו אי נחת. מאחר והגירויים לא פסקו, -ציה הפסיכואנליטית, וככאלהזידיספו

זה, ניתן לחשיבה, הרי שהשפעות הדדיות, חדשות, נולדו בעקבות כך: חידוש מחקר מדעי בפסיכואנלי-פלינה לא היה בלתייצהדיס

כשיטה של הפסיכואנליזה להצדיק ולבסס את דרכי חשיבתה. כמו כן, הפסיכואנליזה העמיקה  evidence-based-התפתחות מחקרי ה

מן הצד השני, חדרו גירויי החושים אל הדיסציפלינות האחרות והביאו  את פרשנויותיה לתרבות, זו שהחלה כבר במפגשי יום רביעי.

דיסציפלינות רבות לומדות היום את הפסיכואנליזה, לפחות את  –כדבר שיש לקחתו בחשבון, ולפיכך את החשיבה הפסיכואנליטית 

 כתביו של פרויד.
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 מערכה שנייה

 

 האמנות כנקודת מבט
 

  



 

17 
 המסלול ללימודים מתקדמים "לקרוא את ביון" –כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד  ©

 

 מבוא למערכה השנייה

 רוזנבוים-ד"ר עינת אספלר

 

נשלחה הזמנה הכוללת בעיית שחמט אניגמטית, עליה עיצב מרסל דושאן הזמנה לתערוכה קבוצתית בה השתתף. למוזמנים  1943-ב

נוסף נייר שקוף שכלל גם איור של קופידון. מתחת לתרשים הופיעה הכותרת: "לבן מתחיל וזוכה". וכך חיבר דושאן בין התשוקה של 

ת בין היבטים שונים של קופידון )אליו עוד נתייחס היום(, לבין המצב הלא פתיר בשח, וגם שילב נייר שקוף, כרמז למחיצה אשר קיימ

 המציאות. והשילוב של מחיצות, תשוקה, וניסיון לפתור איזה מחסום בלתי פתיר, חוזר רבות ביצירותיו.

 '.הכלה מופשטת על ידי רווקיה, עדייןחלק מכותרת הבוקר שלנו לקוחה מעבודה של דושאן. 'הזכוכית הגדולה או 

רה ִהּיּוִלי. תשוקה כהבטחה לא ממומשת. נראה שלגברים ישנה תשוקה לכלתם. היצירה תוהה על התשוקה, כשהיא עדיין במצב צבי

והם יצרו יחדיו מכשיר. מבנה אשר כולל מעברים, מבנה שמיועד לקשור אותם לכלתם ולהעביר מהם אליה תשוקתם. אך לנו, הצופים 

גל, אך הארוטיקה מהם נשללת. הרווקים אולי בהם, נראה שהמבנה שבו הם נתונים גורם להם לסבל. הם מביימים ארוטיקה, רוצים מש

חשים שכך הם מתענגים על התשוקה. שזו תשוקה. ומעניין היה לשמוע מה הוא שיח הגברים המתפתח במהלך הפעולה אך אנו מבינים 

 שאין הם אדוני האהבה, הם עבדיה.

מעברים בין תצוגות חרטו בה כאל תהליכים דושאן עבד על היצירה מספר לא מבוטל של שנים, והתייחס לסימנים שונים שהזמן וה

שהפכו אותה למעניינת יותר בעיניו. הוא התאהב באבק שהצטבר עליה; ריכז אותו באזור מסוים, מרח עליו חומר משמר ואף רתם את 

אפשר מאן ריי ליצור ממנו צילום כהמשך לעבודה על היצירה. הוא שיחק בשח עם דוגמנית עירומה כשהיצירה משמשת להם רקע, 

לווג שתשמש לו רקע לשער בו הדוגמנית עוטה שמלת כלה על רקע הכלה המעופפת. הוא יצר בשם בדוי קטלוגים של היצירה. וכך, 

 בעוד תשעת הרווקים שקועים במאמץ עקר להגיע לאיחוד עם הכלה, דושאן המשיך לפעול מלא חיים וחידושים מתוך היצירה.

רקע 'הזכוכית הגדולה', עם דוגמנית בשר ודם, קשה לומר מה מעורר את התשוקה יותר, מה וכשדושאן פותח במשחק שחמט, בחי, על 

מושך אותנו כצופים. היכן נרצה להתמקד? ביצירה המדוברת? בדוגמנית העירומה? באמן שיצירותיו שינו את פני האומנות 

את היחסים בין היצירה המקורית אל המיצב העכשווית? בניסיון לפענח את מצב משחק השח על לוח המשחק? או בניסיון לחקור 

 הנוכחי? וכך בפרדיגמה די פשוטה, דושאן מדגים לנו חזור וגם הדגם שהחשוב מכל הוא אופן ההתבוננות.

כי התשוקות טבען שהן חולפות, יחסיות, וכל אשר נותר לנו הוא ליהנות ולהתענג בניסיון לבחון, לבחון שנית, ליצור ולגלות, באמנות, 

שונות להתבונן במציאות. כי אומנות היא דרך לחוות את המציאות באינטנסיביות יותר גדולה. האמנות היא מחשבה אשר איננה  דרכים

מפסיקה לחשוב על נקודות מבט המפרקות ומרכיבות, שוברות ומערערות כל סדר. האמנות צריכה לפעול מול תקיעויות שהחברה 

 ות ולאפשר מבט אחר על המציאות. יוצרת, לתהות על החוקים המעקרים את החי

לפנינו הרצאתה של שרית שפירא שתדגים לנו את הקשר בין ציפייה למימוש ואת אקט ההשתהות כמהלך מכונן בכרוניקה של האמנות 

 בת זמננו.
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 המושגית בארץ הפלאות האמנות ,או – הזכוכית והארנב

 שרית שפירא

 

הזכוכית הגדולה׳ והארנב. הבמאים של השחקנים, או ה׳פרפורמרים׳ הללו, הם: מרסל השחקנים הראשיים של הפרזנטציה הזו הם 

כפי שכבר כתב בנג׳מין בוכלו, אחד התיאורטיקנים  דושאן, וגם ממשיכו אל תוך התרבות האירופאית, אם כי בגזרה אחרת, יוזף בוייס.

אני מאוד לא  יסוד של האמנות המושגית המודרנית.ה-עמודיושאן, וורהול ובוייס הם שלושת המשמעותיים של האמנות המושגית, ד

לדאבוני, אני לא רואה שום  ובכל זאת, אוהבת הכללות ומדרגים, מה גם שכאישה קשה לי להעניק הגמוניה נוספת לשלושה פאלוסים...

 לחשוב באמצעותה את מבני היסוד של האמנות המושגית. צורה אחרת לתאר או

 שלושתם:כמה מבזקים מהירים על 

  (1868-1887)  (Marcel Duchamp) מרסל דושאן

למרות  ,שנה ליסודה(. דושאן הוא אמן צרפתי 100בראייה היסטורית הוא הדמות המכוננת ביותר בתנועת הדאדא )שלפני שבוע מלאו 

קולה של אמנות צרפתית שאת רב שנותיו המכוננות הוא עשה בארצות הברית. ועדיין חשוב לציין, ולו בקצרה, שדושאן הוא דובר 

-בפרט ואירופאית בפרט, גם כשהוא חי באמריקה. כלומר קולו הוא קול של אמנות גולה, המתבטאת בשפה הרחוקה ומותקת מערש

המוכן', אולי הדבר המהפכני והקריטי ביותר של האמנות העכשווית.  -׳, החפץ 'מןready-madeלשונה. דושאן מזוהה עם המצאת ה׳

כותב במאמרו ״האשלייה  המיתולוגי ז׳אן בודרייארד, אף שאינו שייך ממש לתחום ההיסטוריה והתיאוריה של האמנות,הסוציולוג 

הרי בעוד , וינצ׳י -נעיר ילד משנתו ונשאל אותו מי האמן של הרנסאנס הוא ישיב לאונרדו דה , שכיום, אם1992טית״ משנת תהאס

הוא חלק ממה שקלווין תומקינס, אחד הביוגראפיים  שאן. אז אולי גם בודרייארד: מרסל דושנה, התשובה של אותו ילד תהיה 500

 (explorersעולמו )-, מתאר כשבט בינלאומי, השוכן במחוזותיה של האמנות המודרנית וכל כולו מורכב מחוקריןהקלאסיים של דושא

לא  דושאן לא היה כמקודם: לא הפיסול ובעיקרמספרם רק הולך וגדל משנה לשנה. על כל פנים, שום דבר שהיה אחרי , ששל דושאן

אמני הסוראליזם והדאדא, דושאן סמן כיעד מרכזי  ם שללכאורה הפנה להם עורף. כרבדושאן אף לא האמצעים המסורתיים ש ;הציור

היה עסוק הוא בין הידע הפסיכואנליטי שהתפתח באופן מואץ באותן שנים. להיותו 'מדיום׳ בין האמנות את את התיווך, או בלשונו, 

 . פסיכולוגי-יונג ולידע פרה לשפרויד, וקשור בכתבים של 

פסיכואנליטיות מאוחרות  לתיאוריות שאמדה את עבודתו ביחס ,כתיבה תיאורטיתמאוחר יותר הזמינה  הדבקותו בדיסציפלינות אל

 יותר, ובעיקר של זאק לאקאן. 

תוך התמקדות בעבודה הקאנונית ביותר שלו: ״הזכוכית הגדולה: הכלה מופשטת על ידי  ,את עיקר דברי היום אייחד למרסל דושאן

. כוונתי של דושאן תועבודה הזו וספיחיה ישמשו כדי להמחיש את אחד הדפוסים הקריטיים ביותר בעבוד(. 1915-23רווקיה, עדיין״ ) 

העיכוב הוא  .מונחים דומים אך לא בדיוק זהים - אזי הוא כולל בתוכו הן 'עיכוב' והן 'השהיה' ,שאם צריך לתרגמו לעברית ;delay-ל

 המאפשר זמן אחר ותהליכי השתנות שונים  ,-present continuousיותר מתמשך, ב פועל מהיר, מיידי וחד יותר, וההשהיה היא פועל
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תר בכרוניקה ובשדה של האמנות המודרנית, הציור המודרני בעיקר, והוא דושאן אי delay-ה. אני אנסה לטעון כי את בזמן ההשתהות

 (.1נות, ומה דפוס פעולתה ומה תפקידה )ראה תמונה מס' ובכך גם חרץ ודיבר מחדש ובהיגוי חותך מהי אמ - רק חידד ושיקף אותו

 1תמונה מס' 

 1915-23. ידי הרווקים, עדיין-הזכוכית הגדולה: הכלה מופשטת עלמרסל דושאן, 

Marcel Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires, même. 1915-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1987-1928)( Andy Warhol) אנדי וורהול

מו. אחד ממשיכיו הוא גם לא מסתיים עע לכל, וכמו כן, כפי שגלוי וידו ,ם דושאןעהעולם של דושאן, כפי שאמרתי שאטען, לא מתחיל 

, ארט׳ האמריקאי-אנדי וורהול. וורהול הוא הדמות המובהקת, וגם המוכרת יותר בציבור הרחב, של ה'פופ של דושאן היה המובהקים

המוכן׳ של -ה׳חפץ מן ,׳ready-madeשוורהול הפך את ה׳בהקשר זה כתבה לינד דוייטש רוז דאדא׳.-׳נאוה -נוסף בשמו ההפחות מוכר 

  חפץ עובר לסוחר.', commodity׳-ל ,מרסל דושאן
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 Joseph Beuys (1986-1921)))יוזף בוייס 

זרה של האמנות הגרמנית עושה זאת יענוע של האמנות המושגית, אזי בגאם וורהול מייצג את ההעמדה של האמנות האמריקאית בש

 אוקאלט, בעיקר של שאמאניזם,בוייס קשר את הפעילות המושגית לאנתרופולוגיה, לסוציולוגיה, לאקולוגיה, לידע של  יוזף בוייס.

תנועת "הירוקים". בסצנת , Die Grunne אתבפרלמנט הגרמני הוא ייצג  1980בשנת . כך למשל, פעילות פדגוגית ופוליטיתול

דלה מחומרים, בוייס העלה מחדש את הזיכיון לעסוק בחומרים עתירי חומריות ונוכחות כמו שומן, דם או ההרזה ו ,האמנות המושגית

  , של הציור הגרמני.של המאה הקודמת ואילך 80-משנות ה ,ובגדול, הכשיר את הקרקע לחזרתוהוא בכך . לבד

The silence of Marcel Duchamp was overestimated" היהאחד המשפטים המפורסמים של בוייס 
5

. ועדיין, ארצה לומר כי "

כמצע של פעילותו, כטריטוריה שלה, כאקלימה, כהרכב הפיסי  שמשו את בוייסהם ש, -delayהפעילות, הפער או ה-ה'השקט', השבתת

 -לומר . כוונתי עצמההיא הקנתה לבוייס את הלגיטימציה להיות  של בוייס בריק, בפער או בכפור הפעילות והכימי של עבודותיו.

מבוייס, דושאן מעולם לא גם מנסה לרפאו. בשונה ו אמנות גרמנית המתקיימת לאחר מלחמת העולם השנייה, גם מתחשבנת עם עברה

שבארצות הברית, יוסטון ב 1957 באפרילהוא נשא את הרצאתו הקאנונית, , כאשר למשלכך ישירות בטראומה של המלחמה.  עסק

""The creative act Vגם למה שאינו לאור הנסיבותחר של האמנות. אבל , אין בדבריו כל התייחסות למלחמה או לכל פן פוליטי א ,

כוונתי לכך שדושאן מדבר על ״האקט היצירתי״ על רקע . והוא קשור לרקע הדיסקורסיבי של אמירתו ,יש תוקף פוליטי נאמר בדבריו

או . של מלחמת העולם השנייה אין יותר מקום לאמנות סוריאליסטית״ ״לאחר המציאות הסוריאליסטיתכי של אנדרה ברטון  יואמירות

ורנו כי ״אי אפשר לכתוב שירה אחרי אושוויץ״. דושאן, לעומת זאת, מחייב את האקט של תאודור אדאפילו על רקע אמירתו הידועה 

  .delay-ל ,תעקרוני ,אותווכורך היצירתי, 

ובאופן  .ם העיכוב וההשהיהבעבודה זו השלה היא ה׳זכוכית הגדולה׳. ההתרחשות והאפוס מרכזי לאתר  delay-את ה העבודה שהפכה

גם לוורהול יש את גרסתו ל׳כלה׳  .שהם מנועים מלהיות חתניה, בעליה ובועליה ,כלההבין בין הרווקים ל, עיכוב והשהיית המגע המיידי

רנב, ה׳פרפורמר׳ של יוזף בוייס. מרילין מונרו. אבל לפני שנגיע אליה, אני דווקא רוצה להתעכב אצל הא. זוהי כמובן מושגת בלתי

. והארנב, או הארנבת מעלהד לזנק מועהצבי ההייצוגים המרכזיים שלו. עשה שימוש בשני ייצוגים של בעלי חיים בין בוייס 

)ראה תמונה  רבייהשפע מיניות ומסמל אדמה. בוייס גם ידע לציין כי הארנב מצופות להובילו אל מעבה ה ,חיות מתחפרותהאחרונים, כ

 .(2מס' 
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נקבות, ובמתת הפוריות של אותה חיה מתחפרת. אבל אני רוצה לזכרים . בין הארנב קשור לפוטנטיות הליבידינאלית שבין המינים

, כוונתי לארנבון המופיע ב״הרפתקאות אליס בארץ הפלאות״ של לואיס קרולומפורסם הרבה יותר של הארנב; ו לפנות למופע מוקדם

הארנבון היא הדמות הראשונה שאליס פוגשת בתחילת העלילה; הוא חונך אותה לקראת התרחשות העניינים ומופיע מספר . 1862-מ

בה אני רוצה להתעכב בקצרה על כמה נקודות בעלילה . בצמתים מרכזיים במהלך העלילה רב של פעמים אחר כך, כמדיום של אליס,

 מושגית.אשתמש כנרטיב אלגורי לכמה מהלכים של האמנות ה

 מצטטת מתחילתו של הספר: אני

פעמיים הציצה -אליס התחילה להשתעמם מאוד מן הישיבה לצד אחותה, על שפת הנחל, כשאין לה מה לעשות; פעם"... 

]ואז  תפיסה...-שה אותה מנומנמת מאוד וקשתלתוך הספר שאחותה קראה, אבל לא היו בו תמונות ולא שיחות.... החום ע

לבן עם עיניים ורודות חלף לידה. לא היה בזה שום דבר יוצא דופן במיוחד ואליס לא חשבה את זה לחריג ארנבון ...לפתע[ 

במיוחד, כששמעה את הארנבון אומר: 'אוי לי! אוי לי! אני נורא מאחר' )כשחזרה להרהר בזה כעבור זמן, נראה לה 

רק כשהארנבון ממש הוציא שעון מכיס שהייתה צריכה להתפלא על כך, אבל באותה שעה נראה לה טבעי לגמרי(. 

א ראתה ארנבון האפודית שלו והסתכל בו ואז נחפז הלאה, אליס זינקה על רגליה, כי הבזיקה במוחה המחשבה, שמימיה ל

  "...עם כיס של אפודית

אז . של בארממחילת הארנב אל בור  ,באיטיות ,נופלתו הארנב חומק לתוך מחילה ענקית שמתחת למשוכה, אליס דולקת אחריו

מתכווצת,  אליסאלגורי. -הסוריאליסטי, הנחלם ,ההזוי זה. מתחילה שרשרת אירועים המכוננים את מסע ההרפתקאות של אליס

מתרחבת, פוגשת חיות משונות ודמויות חריגות, נתקלת באפיזודות חידתיות, מוצאת מפתחות קסמים ומאבדת אותם חליפות. מבין כל 

 של אליס  קשורה לצלילה הפלאים של אליס. האחת - בתחילת מסע להזכיר ולהדגיש כמה, והן מופיעות ההתרחשויות הללו אני רוצה
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האבחנות הראשונות שהיא עושה לאחר שעיניה מסתגלות לחשיכה: היא חוטפת צנצנת מאחד מדפי הארונות שהיא  ולאחת אל הבאר

  תפוזים״, אבל ״לאכזבתה הרבה הצנצנת הייתה ריקה״.רואה על דפנות הבאר לאחר שנדמה שעל תווית הצנצנת כתוב ״ריבת 

קשור בפגישה השנייה של אליס עם הארנבון; היא נמצאת ברגע שלאחר , מבין שרשרת האירועים ,העניין השני שברצוני להזכיר

ול אל תוכו. צמיחתה לממדי ענק, המונעים ממנה להיכנס אל הגן המיוחל ומאפשרים לה אך לשכב על צידה ולהציץ דרך חור המנע

ערגתה, היא שומעת פתאום טפיפות רגליים ורואה שוב את הארנבון הלבן, מטורזן כל כולו. ואז -בוכייה, מעוכבת מחדירה אל מושא

ה״דוכסית על כך שפעם נוספת את האמירה שכבר נאמרה מייד בתחילת הדברים: הוא קובל על כך שהוא מאחר ו הארנבון משמיע

נעלם והגינדור שלו, תה של אליס במקום, שומט את הכפפות והמניפה, אביזרי ך הארנב מגיב בבהלה לנוכחוד אחר כיתהרוג אותי״. מי

 הגיוניות, מאגיות. -אליס לוקחת אותם ובמהרה גם מגלה שהם פועלים כמדיומים להתרחשויות אי .מהמקום

. אליס מתמרמרת על כך שהספר בתחילת העלילהממש תיאור המופיע בשלב זה, אני מבקשת לעצור את הרצף הסיפורי בכדי להדגיש 

טיבי אבסטרקטי, או אפילו אפתח הדבר לעלילה כולה הוא רצף נר ,כלומר תמונות או שיחות.ממנו קוראת לה אחותה נטול 

י הדוכסית תהרוג אותי״. כפ, התיאור של הארנבון שאומר; ״אני מאד מאחר איקונוקלאסטי. מאוחר יותר במהלכו של עולם זה ישנו

ומראש הוא בעצם דיבור  שנקבעו מקודם שאתם בטח זוכרים, זו הפעם השנייה שהארנבון אומר זאת. הדיבור על איחור למקום וזמן

ובמילים אחרות, על איחורו  -התעכבותו כעת -, שחלים בזמן הנוכחי. הדיבור הכפייתי של הארנב על השתהותוהשתהות או עיכוב על

, delay-ה, השהיה-, כמקצב, כדחף העלילה של אליס. אני רוצה כבר בשלב זה לומר שהעיכובמשמש כפעימה - ביחס למקום אחר

הוא הפעימה, המקצב והדחף של האמנות המושגית לכל אורך דרכה; אם לרגע מתבקשים  - כמונח שהוטבע בשיח האמנות המודרניסטי

מחוות  - )בקשה לא טובה, אגב, ובכל זאת( לומר מהי אמנות מושגית, אזי אפשר לומר שהיא כרוניקה של עיכובים, או השתהויות

delayוממשמע את הת מהפעולות, העבודות והאמנים המושגיים, מקשר שכל אח. כdelay- .בנסיבותיו הרלוונטיות 

כשחזרה להרהר בזה כעבור זמן, נראה לה שהייתה . 'אוי לי! אוי לי! אני נורא מאחר'" עוד תזכורת: בתחילת הנרטיב של אליס נאמר:

של  'משךה' הוא מהשאלה צריכה להתפלא על כך, אבל באותה שעה נראה לה טבעי לגמרי״. זוהי אבחנה מצוינת של אליס ל

אם תחשבו על . למצב רדום, ׳טבעי׳, מוכר, נורמטיבי waking call, יוון שכל פעולה נוספת של אמנות מושגית היא עוררותכ .אמנות

הרי מה יותר טבעי ומוכר מארנבון שרץ מהר, מה גם שדי נורמאלי לחשוב שמישהו רץ כיוון שהוא מאחר. אבל פה מדובר  ,זה לרגע

או , ועל הפרסונה הזו נעשית השלכה ;הוא מתנהג כמו אדם שמאחר .שעובר פרסוניפיקציה מדובר בארנבון. במשהו שונה במקצת

שמתריעה בטון עצבני כי ריצתה היא  ,ואז הפרסונה החדשה הזו. ארנב )מישהו שממהר ורץ כמו ארנב(של פוריזציה של תכונות אמט

פחות או יותר, , זהוטבעי׳ הזה .-הלב אל הדבר ה׳לא-בעי וצריך בכל פעם להסב את תשומתהיא דבר לא ט ,בגדר איחור או התעכבות

כלומר, מייצגים חפץ שגרתי, שעובר . האמנות המושגית בכללבפרט ושל  ׳ של דושאןready-made׳-סט האבחנות שמייצר את ה

ה׳טוטם׳ וה׳טאבו׳. אך פוגע בגבול איים, חשקים, תשוקות אסורות וכרונות קמיז מעורר חפץה .רציונאלית בעיקרה-פרסוניפיקציה, אי

אז על הפרסונה המפוקפקת הזו מושלכת שוב הזהות של אותו חפץ מוכר והיא נאסרת ונעצרת מחדש בגבולותיו. אלא שמהלך זה כבר 

 לא יאפשר לאותו חפץ את זיהויו המורגל והטבעי. הוא הופך למטרד, כלומר לאמנותי.
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' ready-madeה׳ למה שוולטר בנימין זיהה כ״אמנות בעידן השעתוק הטכנולוגי״. שייכת, באופן גנרי, האמנות המושגית ר:חשוב לומ

-א ויותר יותר נעשים האמנותיים התוצרים ככל שעובר הזמן,. הציוראת  כלומר, 'self-made object'-ה החליף אתשל דושאן 

ותם. את יבתהליך ייצורם, הפצתם, קיקיונמחיקת עקבות כתב היד האישי, מואצים אדם, תוך -ללא מגע יד ,פרסונאליים, מתועשים

צ׳רלי צ׳פלין הפך אותה לנרטיב מרכזי בסרטיו, אבל גם . של המודרניזם האצת הזמן הזו מתאר טופלר כמהפכה הקריטית ביותר

 וורהול, בשכפול הבלתי נגמר של הדמויות, ממחיש את הבלחתן והיעלמותן ביעף מהעולם.

בוייס, קשור למרוץ המטורף הזה. הרי ארנב הוא בסופו של דבר  וכזכור גם של ,קרוללואיס של  גם הארנבון, המדיום אבל, מין הסתם

מאחר, מתעכב ומשתהה. בדיוק כמו שחפצי האמנות  הוא גם, הארנבון של קרול לואיס, בו בזמן שהוא רץ במהירות ארנב. אלא מה,

ובעניין זה  בולמים אותם. כך הם גם -וההפצה המואצים שלהם ככל שהם מחוברים לגלגלי השיניים של מנגנוני הייצור  - המושגית

כי עבור דמויות ומצבים . השניים טוענים ופליקס גואטרי ׳יל דלוז ז( של 1986בספר ״אלף מישורים״ ) המופיע ראוי לציין רעיון בולט

 ,הספרות, טת. במילים אחרות, הפילוסופיהבין עצירה מוחללמוביליים, אין הבדל בין מהירות עצומה -וטרנס טרנספורמטיביים, יםינווד

בין ל דינאמיים-ופסיכו פיסיים חומריםמואצת וגואה של  שוצפת, בין תנועה האמנות יכולות למצוא או להמציא חפיפה מלאה או

הזו משתהה -מאחרת-איטית-הדמות המהירה נצפו במראה חלקה ודוממת. -רק כאילו  -רפלקסיבית כאילו  השהייתם לשם התבוננות

 של הארנב קשורה בעבותות בתהליכים שעוברים על הילדה אליס, וזהו עניין נוסף שחשוב להדגישו. ממש בתחילת העלילה המפגש

-קרקעיים והתת-כמסעה אל העולמות התת של אליס עם הארנב ה׳משתהה׳ מוליך לתחילת ירידתה של אליס אל המחילה והבור,

נטה, השאול אליו א( של דinferno( של יונג, האינפרנו )nekyiaלומות, אתרי הנקייה )פנטזיה, הדמיון, הפליאה, החהמודעים של 

 חניכה של ארוס. התבגרות והיורדת פרספונה במיתולוגיה היוונית, או טקסי ה

כזכור, היא צומחת  ., בארנב-delayשל ה ית כשהיא פוגשת שנית בפרסונהזפי-אליס כבר נתונה באיבה של טרנספורמציה פסיכו

הארנב ומצהיר כי  ,לפתע ,ואז מופיע .ממדי ענק, פרופורציות הגוף שלה משתנות והיא מציצה לגן הנחשק, מעוכבת מלהיכנס אליול

ארוטיות -וף המשתנה בגיל ההתבגרות, האוטות האפשריות של התהליך שאליס עוברת די ברורות: גתמעויומתאחר׳. ההש-הוא ׳מתעכב

הסיפורית מצליבה בין אותם שהתמונה  הואשל גן התענוגות של הגוף הנשי. אבל מה שמעניין עוד יותר  ומימוש-םוגילוי טרהשלה ו

בו הדמות של מקום ב. זאת ועוד .ה׳התעכבות׳, הארנב המאחר רגעי ׳התעכבות׳ של הדמות הנשית ובין עצם הפרסונה של

תפוזים.  צנצנת ריבת -נוסף, והוא  מתגלה דברדעים שלה מו -קרקעיים והתת-מלווה את הדמות הנשית אל המצבים התת ההתעכבות׳׳

׳ של מרסל ready-made׳-ריקה. זו ממש ההגדרה של ה צנצנתמגלה שההיא אבל אז  ,כשאליס נופלת באיטיות לבור היא חומדת אותה

משותק מנתונים שנדמה כמלא בתכולה, או בפוטנציאל אינסטרומנטלי כלשהו, אבל מתגלה כריק או כ חפץ. רוצה לומר, דושאן

שגם משהה את הסיפוק או השירות שהוא מצופה להעניק. בכדי  ,. במילים אחרות, חפץ שאנו חפצים בו, חפץ פתייניהאפשרויות אלמו

(, כפי 1917ל׳מזרקה׳ ) תיוכוונ ,להדגים זאת, אזכיר דברים שאומר מרסל דושאן על אחד ה׳חפצים המצויים׳ היותר מוכרים שלו

 . (3)ראה תמונה מס'  שנקרא 'חפץ המשתנה' שלו
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 3תמונה מס' 

 1917. המזרקהמרסל דושאן, 

Marcel Duchamp, Fountain. 1917 

 

נשאל מדוע השתמש בחפץ של משתנה, הוא ענה: ׳רציתי לראות אם מישהו באמת ישתין בה׳. הפועל היוצא של דבריו הנו  דושאןכש

, מלהשתין בה כמובן מאליו. אבל כשאנחנו ואמנות, הרי שאנשים יימנעו, או לפחות יירתעו, יתעכב-ברגע שהמשתנה היא חפץ כי

או ברמת תודעה אחרת ולא  -ואפשרי בדמיון  טי, מעוכב במציאותתחיים פוטנציאלי, היפו -נמנעים מלהשתין במשתנה פורץ זרם

׳אגן הטבילה׳, פרץ חיוניות של תחילת החיים, או איתחולם, גייזר ליבידינאלי מיתי או  או של ה׳מזרקה׳, ׳מעיין החיים׳, -מוכרת 

מדובר בחפץ  מזרקה-. במקרה של המשתנה, בהפוך על הפוך, הוא גם משחרר חסימה או השהיהready-made-כלומר, ה דיוניסי.

גם פריט של התחלה, של  המשתנה מהווה בזמן, בו , שמטרתו איסוף נוזלי גוף, הפרשות ודברים שהגוף סיים לפרקם.אסכטולוגי

 בריאה, של יצירה. 

Ready-made גם . (4)ראה תמונה מס'  מזרקה' הוא ה׳ז׳אקט׳ שלו בגרסותיו השונות -׳משתנההפחות מוכר מ ,של מרסל דושאן נוסף

באפיוני האפודית של הארנבון, כלומר אם אתם זוכרים, בתחילת העלילה, אליס מבחינה . יש פרטי לבוש רשמיים כאלו ללואיס קרול

מודעים. גם בשלב מאוחר יותר הארנבון מפיל -מגלה מודעות חדה לאפודית, שבעקבותיה היא מתעוררת להליכה אל העולמות התת

-ה לאלכאור, קישור, ואולי אפילו מחוות חיזור ופיתוי-בבהלה, כמו בשוגג, את כפפותיו ומניפתו ואליס מרימה אותם כתגובתה למחוות

ומחוות החיזור היא סקסית  חיזור,-שהוא גם קוד ,dress-code -גנדור הם המבע של ה -לבוש ואמצעי -נשלטת. פריטי-מכוונת ובלתי

פי הקודים של ה׳דנדי׳, או ה׳פלאנר׳, אותה דמות של משוטט עירוני -הזה ריק מתוכן. כך לפחות, על dress-code-במיוחד כאשר ה

 , ואף מגזים,ה מקפידה׳דנדי׳ או ה׳פלאנר׳ הז. ובודלייר נמנו על חבר מרעיו(שדושאן, קרול ) fin du ciecle-בטלן, בוהמיין מה

חברתי  השימוש בקוד עצם אבל, כלפיו. המייצר אותם ואף תחושת בוז בד בבד עם התרוקנות מהאתוס בהחצנתם של גינוני תרבות,

  והמרחב הכללי הזה מקודד, על הפעילות במרחב לשוני או סימבולי כהכרזה חלול, מחולל ומקולקל ככל שיהיה, הוא -וייצוגי כמו בגד
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לומר, ״ארץ הפלאות של אליס״ אינה רק ׳גן נעול׳, המכנס את היחסים כ יכול להתפרש גם כלשון התרבות גם כשפת האמנות.

הם אינם נחלת הפרט בלבד, אלא שייכים גם  .בין הארנבוןשבין אליס ללתיים של הפיתוי, הגירוי, והארוס יהאינטימיים, החבויים, המח

בארנב  ,1986-או גם הרבה אחר כך, ב יוז׳ף בוייס, לכן, הארנבון יחזור, כמו למשל בשפת האמנות של .לנחלת הכלל, התרבות והשפה

 שעשוי מבלוני הליום של ג׳ף קונס.

 4תמונה מס' 

 .1973בנובמבר  11בספטמבר עד  22, כריכה לקטלוג תערוכה במוזיאון פילדלפיה לאומנות מרסל דושאן,

Marcel Duchamp, Exhibition guide published in conjunction with show held at Philadelphia Museum of Art, 

September 22-November 11, 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבל  סובייקטיביים.-ממבעים אישיים ויחסים אינטרמכיר היטב את התפקיד המדיומאלי של עבודתו בשדה רחב יותר  דושאן, כזכור,

בדיבור על העתיד ההווה והעבר של האמנות, קרי ההיסטוריה גם מניעים רחבים וכלליים הוא מבטא לללשונות ו שייכותו את

במוזיאון  בכנס שנערךמרסל דושאן דיבר בנימה נבואית, אוטופית, על האמן בעתיד, , 1961במרס ברגע מאוד מאוחר בעבודתו, שלה.

תייחס ל׳אליס בארץ הפלאות׳, וכך הוא אמר: האז הוא גם  .(Philadelphia Museum Collage of Artאוניברסיטאי בפילדלפיה )

[ של הרטינה, על מנת looking-glass -הלעבור דרך המראה ] אמן העתיד[ יוכל] ״אני משוכנע כי כמו אליס בארץ הפלאות, הוא

 The great artist of tomorrow will go underמרסל דושאן באמירה נוקבת: "סיים את דבריו . יותר״להגיע אל ביטוי מעמיק 

ground."  
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מונחים  ,ולו בחטף, להזכיר כי הוא חובק את המונח ׳מחתרת׳ או ׳מחתרתי׳ ,הוא רב משמעויות, אבל כדאי under- groundהמונח 

פעם  המקומות שאליהם הולכת אליס: עם יחד אמנות עכשווית בכלל,של ה׳דאדא׳ ופוליטי של -ן האנרכיסטי והביקורתישיוחסו לפ

ות, ופעם שנייה, אל המקומות מורגלת של המציאהאחת אל מה שנמצא מאחורי המראה הרטינלית, קרי מאחורי הקליטה המיידית ו

 עניין.הניסוח שונה לאותו למעשה הם  מותשני המקו מודעים של מחילת הארנבון.-קרקעיים והתת-התת

בין עבודתו  תן לומר כי כפועל יוצא של ההקבלה,ני נבואי, אזי -לואיס פן עתידני של כאשר דושאן מייחס לכמה פרמטרים בספרו

במובלע, להנחיל לדורות הבאים של האמנות  ,בין אותה יצירה ספרותית, ניתן להבין אילו ערכים ומהלכים הוא מבקשלהמושגית 

חריגים,  ת. אבל באמצעות אותה השוואה ניתן גם להדגים כיצד הדימויים והאמצעים של דושאן וה׳דאדא׳ שנחשבו כההעכשווי

 היסטוריית האמנות המודרנית. אמנות הם, בעצם, המשך של-אנרכיסטים וסותרי

מנוחה, הפסקות ממלאכת  -הממחישים אתנחתאות, רגעי  ,רגעים, המשען של דושאן בנתיב ההיסטורי הן מצבים -אלא מה, נקודות 

היושב כאן  קהללומר ל ואני לא צריכה. המים-היומיום, הרהור, ואולי ערעור, על הסדר ומהלך העניינים מתוך השתרעות על גדת

המים, כהתמקמות על  ההימצאות על מקווה או זרימת מהדימוי של המתבקש, בעיקר הפירוש היונגיאני, הפסיכולוגי הפירוש מה באולם

 ת מודעים.והיגיון ושפה, על ההשתהות בגבול אותם חיים פח -לידה, טרום-חיים, טרום -עולם, טרום-החומר ההיולי של הטרום גדת

מתחומה של האמנות , שמענו בסיפורו של קרול על אליס ששוכבת על גדת הנהר, אבל אני מבקשת להראות לכם עוד מספר דוגמאות

ומשתהה על יד מים או מבוע של חומרי הטרום  מאותן שנים, שבהם דמות נשית שהיא גם ׳מודל׳, מתוארת כשרועההפלסטית בערך 

 .(5)ראה תמונה מס'  מודע-עולם או התת-תתעולם, ה

 5תמונה מס' 

 1856, עלמות על גדת הסיינהגוסטב קורבה, 

Gustave Courbet, Les Demoiselles du bord de la Seine, 1856. 
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תקשורתי, זה הזחוח,  -ההיסטוריונים של האמנות, ובעיקר לינדה נאוקלין ודורותי קוסינסקי, כתבו בפרוטרוט על מבע העיניים הלא

החל   בהיפנוזה, פסיכולוגיה, בעיקר-פסיכולוגיה ובפרא-החולמני או ההוזה, כהשפעה וכביטוי של הסקרנות והעיסוק הרבים בפרה

-והתגברו עם הדקאדנט של סוף המאה הפו מודע, הצטר -מדעי בלא -והפרא העניין המדעי אל .19-ולאורך המאה ה 18-מסוף המאה ה

(. הדימוי הנשי הספון 6, עניין ומבעים רבים בשירה, בספרות ובאמנות, שעסקו במיניות הנשית ובלסביות. )ראה תמונה מס' 19

בציורים מוקדמים של דושאן. פעם אחת בדימוי  ( והוא אף קיים7תמונה מס'  ארוטיציזם שב ומופיע בציור של פיקאסו )ראה -באוטו

תמונה ראה ( )1910לא ממש על מים, בציור ״משחק השחמט״ ) . פעם אחרת, אם כי לא(8)ראה תמונה מס'  של נשים טובלות במים

גברים. הבדלה זו, של הנשי מחבורת (, ובו הדמות הנשית, שרועה, דוממת, שקועה בעצמה, מובדלת משאר החבורה שעיקרה 9מס' 

הארוחה על הדשא )הפיקניק( של אדוארד מאנה.  - fin du ciecle-באחת העבודות המוכרות מאותה תקופה של ה הגברים, קיימת

כלומר להשהיית הרצף של מלאכת היומיום. למרות הקרבה הפיזית,  -שמתוארת בה חברותא שגם היא התכנסה יחד לזמן פנאי 

העין שהם יוצרים: הגברים מביטים ומשוחחים זה עם זה, והאישה, והיו -דמות הנשית זרים זה לזו בצבעוניותם ובקשריהגברים וה

  .(10)ראה תמונה מס'  מישירה מבט אל הצופה -שטענו בזמנו כי מדובר בדמות של יצאנית 

 

 

 6תמונה מס' 

 1866, השינהגוסטב קורבה, 

Gustave Courbet, Le Sommeil (Sleep), 1866 
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 7תמונה מס' 

 .עירום נשי בגן, 1934פאבלו פיקאסו, 

Pablo Picasso, Female nude in the garden, 1934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8תמונה מס' 

 1911, השיחמרסל דושאן, 

Marcel Duchamp, The Bush, 1911 
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 9 תמונה מס'

 1910, משחק השחמטמרסל דושאן, 

Marcel Duchamp, Chess Game, 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 תמונה מס'

 1862-1863, ארוחת בוקר על הדשאמאנה,  דאדואר

Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1862-1863 
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 11 תמונה מס'

1873-1874, אולימפיה מודרניתפול סזאן,   

Paul Cézanne, A Modern Olympia, 1873-187412  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 תמונה מס'

 1877, הנקבה הנצחיתפול סזאן, 

Paul Cézanne, L'Éternel Féminin, 187 
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והכוונה היא  .המעניינים ביותר לענייננו, אני רוצה להראות לכם בשתי עבודות ציור של פול סזאן ,אולם את ההרחקה ועיכוב המגע

 .(12)ראה תמונה מס'  (1877״הנקבה הנצחית״ )בציור מאוחר יותר ו (11)ראה תמונה מס'  (1873ל״אולימפיה מודרנית״ )

בדמות נשית שגם שרועה, גם מרחפת במדורים של מעלה, אפופה בעננה. אלא  אמן, מסתכל ב״אולימפיה מודרנית״, סזאן, גבר,

שהדבר שסזאן מתבונן בו ומורחק ממנו הוא לא רק אישה, ולא רק מודליסטית או ׳מודל׳ שלו, אלא היא עבודת אמנות אחרת 

ת אמנות יש בה דימוי של אולימפיה )טיציאן, רמברנדט ואחרים(. כלומר סזאן הוא גם )׳אולימפיה׳ של מאנה, ואולי, בעצם, כל עבוד

מושאו, האמן, הקשור ליצירת הציור, גם הצופה, וגם ׳מדיום׳ לעבודת אמנות אחרת; ולכן לא רק שבשל התפקיד יש פער בינו ובין 

 אלא ה׳פער׳ הוא בו עצמו. 

מול ובמרחק מהדמות הנשית המרחפת מצויה חבורה  -אותה הסיטואציה, אלא שהפעם ממחישה את  ,'הנקבה הנצחית' ,עבודה השנייהה

תפקידים, ביניהם ארכיבישוף  -מעריצים או חשקנים אלו, מחקר האמנות כבר זיהה דמויות שונות של בעלי-של גברים. בקרב עדת

סזאן עצמו. שני עניינים אחרונים להדגישם  - וןזה הקרח, במרכז החלק התחת–ושני ציירים: האחד מזוהה עם יוג׳ין דלקרואה, והשני 

 בקצרה בקשר לציור זה של סזאן: 

של דמות ההתבוננות וההתייחסות אל מושא התשוקה הנשי לא ליוצר אחד, אלא למועדון, או מערך רחב  - extension-ה -א. ההרחבה

 מקצועות ובעלי תפקידים.  -וכללי יותר של בעלי 

או נכון יותר יחסי  ,יש בהעלאת דמותו משום הפגנת זיקה –הללו הוא ארכיבישוף, מלבד הציניות שבדבר  התפקיד׳ -ב. כשאחד מ׳בעלי

לב דתיים במניעים אמנותיים,  -זו המרה של רחשי המרה, בין עולם דתי ובין אמנות ומצבים ארוטיים, אורגסטיים, של אורגיה אפילו.

ת של ארוטיקה מועצמת שעוברת סובלימציה ) עולה לשמיים(. עניינים נעשה באמצעות דמו -האקט המדיומאלי -כאשר התיווך

ספרו של ג׳יימס ג׳וייס, לוהם מתגלגלים, למשל, עד  ,fin du siecle-טרנספורמטיביים מעין אלו מוכרים באקלים התרבותי של ה

מיוצגים תחת  השולפים יביים בין כל(. אלא שבציור של סזאן תהליך ההמרה והיחסים האינטראקט1916) 'דיוקנו של אמן כאיש צעיר'

-1915עדיין״ של מרסל דושאן ) ,מכאן ועד ה״זכוכית הגדולה, הכלה מופשטת על ידי רווקיה הסימן של מחוות הרחקה ועיכוב מגע.

עליון. שני האזורים  ,או ׳כלה׳ ,אזור נקביותחתון,  ,או ׳רווקים׳ ,זכריםשל ראו נא, אזור . המרחק לא רב( 1)ראה תמונה מס'  (1923

כתשע  דושאן מתאר אותם .מקצוע ותפקידיםאנשי , הבעלי מלאכבצורה ברורה ונחרצת. בין ה׳רווקים׳ נוכל למצוא מגוון של מופרדים 

שוטר, קברן, משרת,  ,בית קברות למדים ותלבושות. המדים הם של כומר, נער שליחויות, פרש, עוטה שריוןהמהוות תבניות זכריות, 

  למלצר ומנהל תחנת רכבת.עוזר 

, המרחק הוא (1)ראה ציור מס'  בין ה׳זכוכית הגדולה׳ל ,(12ציור מס' ראה )ויחד עם זאת ועדיין, בין הציור האחרון שראינו של סזאן 

הם ההרחקה  -׳, אמצעיותה, הגדרתה המדיומאלית, זרותה לכל אמצעי מוכר ready-made׳-ה עצום, מפני שהעבודה של דושאן,

עושה הנו  בעצם מה שדושאן זה מזה בדין. פעורים -והשהיה. ולא דיברנו עוד על הכותרת: רווקים וכלה, רווקים וכלה שאסורים 

עצירות,  ,הימנעויות ,אתנחתאות ,השתהויות מצבים של השהיות,, של של מבעים -על מוקדים ׳חזקים׳  delay-הרכבה של דמות ה

עיצורים ופעירת רווחים, שמופעלים בעמדת הציור המודרניסטי; במונחים של לואיס קרול ניתן לומר כי הוא מוסיף את הדמות של 

 כחלק מרגעי עצירה ועיכוב ברצף בהיסטוריה  בכך מזדהה עבודתו הארנבון לכל האליסות שכבר שוכבות על הגדה בתמונות קודמות.
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במילים אחרות, זו השתייכות לכרוניקה של פערים  עיכוב עקרוני ומובהק. ,כדי כך גם מייצרת עצירה אך תוך -של האמנות 

  פער או עיכוב שאין להתעלם מהם הגדרת זו באמצעות היסטוריית האמנות המודרנית, תוך כדי המחשת הכרחיותה של כרוניקה ברצף

של פער זה, באמצעות מדיום שאינו מוכר עדיין בטווח האמצעים כלומר שאינם כלולים עדיין בטווח של הסימבולי. ההמחשה  -

גם מפנים וגם מחוץ לכרוניקה  היא זו שמאזכרת את האפשרות הרפלקסיבית על האקט האמנותי. זו פעילות - המקובלים של האמנות

גות ממנו כדי לאפשר מבט ההסתיי אך גם - ההיסטורי והלשוני של אמנות הרצופה בפערים לרצף ולהיסטוריה של האמנות, שייכות

  פעולה של השהיה וקריעת פער. קרי, - אך המהלך הזה מתבונן על מהי בעיניו אמנות. רפלקסיבי עליו

המדיום של עבודה  ,את האמצעי אני רוצה לצטט בהקשר זה את דושאן, שבאחת מהערותיו ל'זכוכית הגדולה' כתב, כי על מנת לאפיין

העומד למבחן הוא  . זוהי רק דרך להתקדם, מבלי לחשוב כי הדבר)...(ציור בתמונה או ב, במקום (delay)״השתמשו ב׳עיכוב׳  ,זו

יותר באיחוד (, אלא delayלהשהות זאת באופן כללי ככל שאפשר, לא כל כך בכל המובנים השונים שניתן לייחס ל׳עיכוב׳ ) תמונה,

 ציטוט זה של דושאן: אני מבקשת להדגיש שני עניינים מתוך  ."מחודש והססני ביניהם

 . delay -שהוא ממציא מדיום חדש, ושמו ה. א

 הזה צריך להיתפס, ולא רק ביחס לציור, אלא בהשלכותיו ובהשתמעויותיו לכלל העולם: אולי הפוליטי, השהיה-ב. שמדיום העיכוב

 פיסי. -הציבורי, הפרטי, הפסיכו ,התרבותי

 delay-אחרת ה ,delay-לדימוי או פשר אחד של ה איחוי ההשתמעויות השונות הללוהוא בעיכוב, או במניעה של  delay-טבעו של ה

 -כל אפשרות של איחוי של פירושים שונים  לעכב או להשהות מעצם טבעם, אמורים ,שהרי אותו עיכוב או השהיה ;delayלא היה 

  מחוות העיכוב או ההשהיה. ובעיקר, הפירושים השונים של ,כולל

תחומים  על הרבה מאוד delay-הזו של ה הדמות המפקפקת והדקונסטרוקטיביסטית בהחלט מטילה את ״״הזכוכית בגדולה

המתמטיקה,  הפרוידיאני, היונגיאני, המכניקה, התרמודינמיקה, וכבר הרבה נכתב על זיקתה של עבודה זו לידע ;ודיסציפלינות

מציינת את ההמרה  ,אחת ההבחנות השגורות של אמנות מושגיתש אני רוצה להזכיר האיזוטריה, האלכימיה ואף הקבלה. ,הפילוסופיה

 טכנולוגיות עתירות ידע, ,מדעים מדויקים וכמ ,בפעילות בין כותלי תחומים אחרים ,במסגרת הדיסציפלינה האמנותית ,של העבודה

מתוך  המושגית עושה את פעמיהסוציולוגיה או פעילות פוליטית. אבל יהיה יותר נכון לומר כי האמנות  ,פסיכולוגיה ,פילוסופיה

  '.delayהפורענות׳ של ה׳ -אל טווח הדיסציפלינות האחרות בכדי להטיל בהם שוב ושוב את ׳זרעי האמנות

שלו הוא מרכיב כמכונה  את ה׳זכוכית הגדולה׳ מרסל דושאן נהג לומר לא פעם כי הוא מתעניין בארוטיקה יותר מאשר באמנות.

כוב׳ הזה חל גם על לי. באופן משונה, ה׳עים של אותו מעגל ליבידיניה׳השהיה׳ או ה׳פער׳ על השותפים האלמנטרי ,ה׳עיכוב׳ הגוזרת את

אולי כבמקשה  עשייתה של העבודה: היא נמשכה או עוכבה במשך מספר שנים, כמעט כעלילה של סרט, שלבסוף אנחנו צופים בה

 המקום והעלילה.  הזמן, האחדות הפרפורמטיבית הקלאסית שלאחת, אבל בפועל, כפי שכותב וולטר בנימין, נשברת בו 
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, זמן קצר 1915 בשנת בפועל, דושאן החל לעבוד על העבודה :(1)ראה תמונה מס'  נוסיף כמה מילים על תולדות העשייה של עבודה זו

, בעת ששהה בחופשה של כמה 1912 בשנתכבר  תהליך החשיבה והבנייה אתככל הנראה הוא החל  .ניו יורקל צרפתשהיגר מלאחר 

במהלך העבודה על "הזכוכית הגדולה", יצר דושאן סדרה של רישומים ועבודות הכנה שנועדו לבחון רעיונות . מינכן חודשים בעיר

 " מטחנת שוקולד(, "1912" )כלה" וציורימו למשל לחלקיה השונים של היצירה. חלק מעבודות אלו הפכו ליצירות אמנות עצמאיות, כ

בודה על חלקה העליון הושלמה רוב העבודה המרכזית על היצירה. דושאן סיים את הע 1918 ". בשנתטחנת מים( ו"1914 - 1913)

עזב דושאן את ניו יורק  1918 של היצירה ובו תיאור "הכלה", ואילו בחלק התחתון נותר להעתיק אל העבודה עוד כמה דימויים. בשנת

המשיך לעבוד על רישומים  ארגנטינה. במלחמת העולם הראשונהל ארצות הברית לדבריו, עקב כניסתה של ,בואנוס איירסועבר ל

, עם שובו מביקור בצרפת, העביר דושאן את העבודה הלא 1920 בשנת ל"זכוכית הגדולה", אותה התכוון להשלים בשובו לניו יורק.

א עבד עליה פחות ופחות. "היצירה עניינה אותי", . למרות רצונו לסיים את העבודה, הומנהטןמערב ב 73גמורה לסטודיו חדש ברחוב 

הסופי של  חל גם על תהליך הסיום והמימוש delay-העיד דושאן, "אולם לא מספיק כדי להיות נחוש לסיים אותה" במילים אחרות, ה

 העבודה.

ובק את החדר מא , שביקרה בסטודיו של דושאן, העידה כי "הסטודיו נראה כאילו לא טואטא מעולם ...ראיתיג'ורג'יה אוקיף הציירת

, מאן ריי". את הצילום יצרו דושאן והצטברות אבקאת הצילום " 1920 על היצירה הולידה בשנת אבק הצטברות שכבת  ובלתי נעים ".

אל שטח  , והעברתם במשך כשישה חודשים על ידי ריכוז זהיר ודקדקני של כל האבק וגושי האבק שהצטברו על גבי "הזכוכית הגדולה"

]הערה על אבק: הוא מצטבר על חפצים ומקומות שהושהו מתפקוד וייצוגים שוטפים. אבל בזמן   מצומצם בחלקה התחתון של היצירה.

האבק  האבק, כמו אבקנים או האבקות ששמשו להכנת הצבע בימים עברו. גרגרי -שהם מושהים נוצר הלוא חומר גרעיני חדש, גרגרי 

 האלו נמצאים בהלימה לחומר גרעיני אחר באזור החתנים: גרגרי מטחינת השוקולד הנמצאת אף היא במדור התחתון של העבודה[.

שנים, לא הושלמה מעולם בהתאם לתוכניותיו שב דושאן לאירופה ולכן היצירה, שעליה עבד במשך כשמונה  1923 בפברואר

המלאות. "ייתכן כי באופן בלתי מודע לא התכוונתי לסיים אותה", סיפר דושאן מאוחר יותר, "כיוון שמן המילה "לסיים" משתמעת 

, אז חזר לארצות 1942 דושאן שהה באירופה עד  ( המתלווים אליהם".paraphernaliaהסכמה לשיטות המסורתיות ולאביזרים )

 הברית.

 רישומים והעתקי יצירות הקשורים ליצירה. עמודי 17-עמודי טקסט ו 77מארז בן  -" הקופסה הירוקהפרסם דושאן את " 1934 בשנת

יצאה  "הקופסה", לעבודות של דושאן. הראשונה, דרה של שלוש מהדורות של "קופסאות" המתייחסותהשנייה בס זו המהדורה

כאסופה של אמורה לשמש  "הקופסה הירוקה" הלבנה". "הקופסה בשם נוסף מארז רפרודוקציות  יצא 1963 בשנתו ,1914 בשנת

 אפיגראמית. ,קטעי פרשנות פתוחה

מה שבין ה׳רווקים׳  הקופסה הירוקה היא זירת הפרשנות המתקיימת בפער שבין הרווקים לכלה, מוכלת בו אך לעולם לא תמלאנו.

לא נהיר מגושר,  -הוא חלל שניתן למילוי עד אינסוף אך תמיד גם יישאר ריק, קרוע, בלתי פיזיות, -ל׳כלה׳, כדמויות פיסיות ומטא

 לתודעת ופרשנות תרבותית.

בתקופה האחרונה, בזכות ההזמנה לכנס זה, קראתי חומרים של ביון ונשביתי ישית קצרה הקשורה לסדר היום הנוכחי. תוספת א

לתרגום העברי של הספר, חגית אהרוני ואבנר ברנשטיין מכתירים כ׳על הסזורה  את מאמר ההקדמה בכלל ובעיקר מ׳סזורה׳. בקסמם,

 חורחה לואיס בורחס, או ׳בבל׳  ם, ׳קפקא ומבשריו׳ של"׳מורה נבוכים׳ של הרמב ובין שאר ה׳סזורות׳ הם מונים את -ועוד סזורות"
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א להימנות בודה המושגית של מרסל דושאן יכולה אף היו׳שיבולת׳ של ז׳אק דרידה. האינטואיציה שלי מנחה אותי להעיז ולומר כי הע

  ברשימת הסזורות הללו.

 אמרתי להעיז ולומר מפני שלתחושתי, הידע שלי בחשיבה של ביון הוא דל וקצר מכדי שאומר משהו משמעותי על תבניות החשיבה

אבל כאמור לפי המעט שהכרתי . של דושאןלאפרטוס העבודה  - ובעיקר התבניות האופרטיביות שהוא מציע ביחס לחשיבה ולמנגנון

 - ואני מדברת מטעם האינטרסים של הדיסציפלינה שלי ,ולפי תחושתי יש עוד הרבה עבודה מעניינת לעשות ביחס בן השניים

של דושאן. נדמה לי  delay-שעוד יכולות וצריכות לעשות הרבה בכדי לזקק את מהלך ה - היסטוריה ותיאוריה של אמנות עכשווית

  החשיבה של ביון יכולה לסייע רבות במלאכת זיקוק הזו.ש

תה ורויץ, שמתוך ההיכרות והידידות אד"ר גילית ה האפשרות לחשוב את דושאן ביחס לביון הוצעה לי על ידינדרש גם.  וגילוי נאות

לתחום היא גם נחשפה  בשנים האחרונות יצא לנו לדבר לא מעט גם על אמנות, ומתוך עניין ותשוקה רבים ונפלאים שהיא מגלה

 לעולמו של דושאן.
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 אל ביון מבטהצעה לעיון בטקסט, עם ה

 ד"ר גילית הורויץ

 

 –מה -האמנות היא מדיום של ייצוג לרעיונות, חוויות, חוויות נפשיות, תחושות, תשוקות וכן הלאה. כאשר רעיון מיוצג באמצעות דבר

מתן היבט חושי )הפיכתו לנראה, נקלט בחוש  –משמעו של דבר מימוש של רעיון, כלומר  -וכן הלאהחפץ, יצירת אמנות, מילה, סיפור 

קונספציה, -הראיה( לאותו רעיון. כייצוג, הוא מכיל בתוכו חוויות, זיכרונות, תשוקות. כבר בכך אנו מדברים על תהליך שמתחיל מפרה

כאשר  שאינו נותן מנוח מבפנים, את המחשבה שמחפשת את החשיבה שלה.כציפייה לגירוי חושי שיהלום את החיפוש הפנימי, את זה 

 יצא לדרך.  קונספציה לקונספציה והלאה למושג-יימצא לה הביטוי המתאים, דהיינו הגירוי החושי שיבטא אותה, הרי שהתהליך מפרה

כשכל אחת  - delayמחוות  -שרית אומרת כי אפשר לומר שהיא כרוניקה של עיכובים, או השתהויות  מהי אמנות מושגית? 

בנסיבותיו הרלוונטיות. אם האמנות המושגית היא כרוניקה  delay-מהפעולות, מהעבודות ומהאמנים המושגיים מקשר וממשמע את ה

קונספציה לקונספציה, לקונספציות, -של השהיות, הרי שאנו פוגשים כאן התוויה של המהלך של התפתחות החשיבה על פי ביון, מפרה

חושי כלשהו, כצומת: האם יתרחש המפגש המספק ותיווצר קונספציה, -מושג עצמו. מהציפייה לקראת דבר, עד המפגש עם גירויועד ל

ית, כהתרחבות של מה חדש, כיצירת אמנות, כהתפתחות נפש-או שמא ימנע, ישתהה, ואזי תתפתח כאן מחשבה, שמתוכה ייוולד דבר

 ידיעות רגשיות. 

כלומר החזרה שוב ושוב על אותו אלמנט; אפשר לדמותה לקונספציה  - האמנות המושגית היא ההפיכה ל'מן המוכן'אחד ממאפייניה של 

תיאוריה של רעיון. אלא שגם באמנות, כמו בחשיבתו של ביון,  -ועוד קונספציה, עד לכדי יצירת מה שביון מכנה 'תיאוריה'. נאמר 

ממש כשם שתיאוריה יכולה להגביל את  .וח לקליטה והחופשי לכל גירוי שיגיעחסימת הערוץ הפת יש בהן חסימה. -הקונספציות 

חזרה שוב ושוב על הקונספציה, כחפץ שהוא מן המוכן, אף היא לא מאפשרת לחפץ את חיבורו  –הכרת החדש והשונה. באמנות 

תי. חפצי האמנות המושגית, אומרת כלומר לאמנות. היא כולאת את הרעיון בתוך המושג האמנו –למקורותיו, והופכת אותו למטרד 

כך הם גם בולמים אותם. שרית טוענת  –שרית, ככל שהם מחוברים לגלגלי השיניים של מנגנון הייצור וההפצה המואצים שלהם 

שנדמה כמלא בתכולה, או  צנצנת הריבה אצל לואיס קרול, כמו גם אובייקטים ה'מן המוכן' אצל דושאן, הם חפץ )בהמשך( כי

ל אינסטרומנטלי כלשהו, אבל מתגלה כריק או כמשותק מנתונים ואפשרויות אלו. משמע, הקונספציה סוגרת וחוסמת בפוטנציא

 קונספציה. -מהתפתחות נוספת. לכן, טוען ביון, יש להניח אותה הצידה ולחזור למצב הפרה

תה ציפייה שהתממשה והפכה לקונספציה, ואף שנטען כך, פותחת שרית מחשבה נוספת, שאף היא עולה בקנה אחד עם מחשבת ביון: או

 היא פותחת לפנינו אפשרויות חדשות.  –או קונספציות, הרי שכמושג 

אפשרויות של בריאה, חידוש והתפתחות. במה תלוי הדבר? בנקודת מבטנו: אם נזכור כי בו בזמן אותו מימוש הוא סופני אך גם תחילי, 

המוכן אשר מבטא התרוקנות מהגוף אך גם את פרץ החיים -מו אותו חפץ מןסופו של תהליך אך גם תחילתו של תהליך חדש, כ

קונספציה בזיווג -הליבידנאלי, הרי שנוכל מכאן להמשיך הלאה ליצירה נוספת. אנו נעים, אומר ביון, בתהליך מעגלי אינסופי של פרה

קונספציה כמחשבה ריקה, וזיווגים -שיבה לפרהחיובי והולדת קונספציה, או בזיווג שלילי והולדתה של מחשבה; בתהליך מתמשך בין 

 על עיכול נפשי של גירויי החיים. המביאים להתמלאות מחודשת, וחוזר חלילה. כך מתפתחת החשיבה, אותו מנגנון שאחראי
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פרסוניפיקציה שעבר  -הארנב  -ובין פרסונת ההתעכבות  -בדמותה של אליס -בהצטלבות שמוצאת שרית בין 'התעכבות' של הנשי 

כי אלה טוענת שרית  על .אנוש, אפשר לאתר את אותו הדבר אודותיו מדברת דורית, כרעיונות סימולטניים בין אנשים שונים-לזכר

סימולטניות זו הנה מכוונת ונובעת מתקשורת בין אמן לאמן ובין שניהם לרוח הזמן, כסוג של השפעות כמעט מודעות וכמעט מתייחסות 

מציג את ההשתהות במפגש בין הנקבי לזכרי; לואיס קרול את  'זכוכית הגדולה'יכות אחת את קודמתה: דושאן בזו אל זו, ממש

בין ש של הזכרי והנקבי, בין הציפייה להשתהות הזכרית. ההשהיה מוצגת בתווך שבין המפגלההצטלבות בין ההשתהות הנקבית 

קונספציה כמושגי יסוד, שנבחנו בממד הגוף, הרוח לקונספציה ו-לפרהמימושה. טענות אלו פוגשות את תכניו של הסרטון המתייחס 

כתהליך  ,חדשלברווח שבין המוכר  - ברמה הגופנית, המפגש בין הזרע והביצית מתרחש כתהליך; בממד הרוח - והנפש. בתחום הגוף

מימוש, החוויה האמוציונאלית בזמן זה, היא המרחב לההשהיה בין הציפייה  - כפי שכתב ביון - התפתחות רוחנית, ובממד הנפששל 

מימוש. ואולם, אם היכולת לשאת -תסכול/ואילקונספציה -של התפתחות החשיבה והחשיבה הרגשית; ה'מחשבה' נולדת מזיווג בין פרה

לשהות בחסר, תסכול קיימת בצורה מספקת, הרי שאותו חסר מגרה הפריה רעיונית, תחת המימוש האקטואלי שנעדר. משמע, אפשר 

לחשוב עליו, להמציא דרכים לפתרונו. ביון טוען כי כאן, דווקא כאן, בחסר, באין, בהעדר, מתפתחת היכולת לחשוב, ליצור, להמציא 

 ולדמיין. 

דושאן, אומרת שרית, מפנה פניו אל הרצף ההיסטורי של האמנות המודרנית ובעיקר אל הפערים ברצף זה, בו בזמן שהוא ממחיש את 

היא פעולה של השהיה וקריעת פער. במושגי ביון,  –חיות של פער, של עיכוב, הכרחיות לשם התבוננות רפלקסיבית. מהי אמנות ההכר

 ממוקמת ומתרחשת בהשהיה, בפער שבין הציפייה ובין מימושה. האמנות, או כל יצירה אנושית, בסיסית עד כדי החשיבה עצמה,
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 מערכה שלישית

 ביון באופרה

 לקרוא את ביון בעזרת "פרסיפל" של ואגנר
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 מבוא למערכה השלישית

 ד"ר עינת אספלר רוזנבוים

 

 -נשאי התשוקה )גבר, אמן, צופה ( לבין ׳מושאי תשוקה׳ )האישה, המודל, עבודת שרית הדגימה את האופן שבו מתקיים המתח בין

המשוואה של  שמשמשת לי כהשראה לא במקרה ולא רק בגלל המרתון.אמנות( בתחום האמנות. דבריה מחזירים אותי ליוון העתיקה, 

שרית הינה גלגול מודרני של המתח בין קופידון לפסיכה. במיתולוגיה היוונית קופידון הוא ארוס, אל התשוקה. ארוס נולד כפרי 

יה מאהבה המועדף. בת זוגו של היחסים האסורים בין אהבה למלחמה. אפרודיטה אמו הייתה אלת האהבה וארס, אביו, אל המלחמה, ה

 ארוס, פסיכה, הייתה עיוורת בתחילה לזהותו של בעלה. אך לאחר זמן מה הבינה מיהו ואף זכתה לחבור למגורים באולימפוס.

אלת האהבה והתשוקה חסרת הרסן. אותה אלה כסנדלרית הייתה צועדת יחפה הביתה.  -מעט על הדמויות הראשיות: אפרודיטה

יסטוס, הבעל הכעור בו לא חשקה. ואנו יכולים רק לדמיין על מה חלמה ומה אותה הטריד מתוך פעולותיה בעולם. למשכבה ליד הפי

העלילה מוסרת שהקנאה של אפרודיטה ביופיה של  מדוע היא שלחה את ארוס בנה לתקוע חץ של אהבה בלבבה של פסיכה היפה?

לצד אדם כעור. ממש כמוה. אבל אם ארוס יממש את בקשת האם, אז פסיכה גרם לה לבקש בקשתה מארוס. מאחלת לפסיכה חיים 

אולי אפשר לומר שאפרודיטה הייתה רוצה שגם בתוך ליבה יא תתמסר ותימשך אל הבעל הכעור. פסיכה תהיה עיוורת מאהבתה. ה

מהרומן המטלטל תתעורר תשוקה לבעל המגיע שחור מפיח של כבשן. תשוקה כזו הייתה מרגעת את חייה ומאפשרת לה להיחלץ 

וגם אפשר  אימה ופחד. -שהתרגום של שמם איננו מלבב  –דיימוס ופובוס  -והמסעיר עם ארס ומהנטל של ילדים שהזיווג הזה הוליד 

לחשוב שאפרודיטה משלחת את הבן לפסיכה כרמז לתשוקה שלה להשתדך לבנה. כי ארוס הוא היד אשר שולחת חץ אך אפרודיטה 

וקה אשר נחשפת לפנינו היא תשוקתה של אם מינית, סוערת, שמעורר בה בנה, שהוא כמוה, משלח את חיציו היא מקור הפעולה. והתש

וארס, המשמש בעלילה כדמות משנה, אבל מורכבת, שיכולה לקחת את ההצגה למרות  בכל אדם ללא כל השהייה או עכבת מוסר.

ר מטיל אימה על כל רואיו וגם... חרדה קשה. ואנו מביטים בו עם מיעוט של זמן במה. הוא משלב באישיות גם אלימות ודחף רצחני אש

העולם כולו, בשדה הקרב, מלא עוז, הדר מטיל אימה ופחד. אבל כשהוא נפצע, או כשחרדותיו הפנימיות אותו תוקפות, הוא מתקפל, 

 קרב לקרקע, גונח, מפחד וממהר אז בזחילה להתחבא.

, קופידון. והמיתוס מצייר את האהבה המתעוררת בליבנו כלפי האנשים אותם אנחנו אז החיבור בין אהבה למלחמה יצר את ארוס

אוהבים כפרי של מזיגה בין היכולת לאהוב באופן כללי )אפרודיטה(, ולקבל לתוך הקשר גם אלימות, שנאה וחרדה עזה )ארס(. ורק 

אדם אחד, נבחר )היא פסיכה(, רק אז תתחיל כשאהבה נלכדת, עם תשוקה, כמו קרן אור, כמו חץ )של קופידון(, שלוחה כלפי 

ההשפעה על פסיכה, היא הנפש. והסיפור מבהיר שבתחילה הנפש עיוורת למקורות של תשוקתה, אבל אחרי שישתרר אמון יתחיל מסע 

 שיאפשר לאהבה לשרוד לאורך זמן. כמו זכתה בחיי נצח.

יוונית. מתוך זיווג אסור של אהבה עם -ת בני המשפחה הרומיתוכדי לחזור לאופרה, המשלבת מיתוסים עם מוסיקה, אזכיר שנית א

תשוקה, אימה, פחד ופירוד. אבל נולדה גם בת, ושמה הרמוניה. והיא הצליחה להכניס בסדום קצת סדר  –מלחמה נולדו מספר אחים 

העוצמתי של מיתוס משולב  ולא להיכנע ליצרים. אלא לכפוף אותם באמצעות שליטה לחוויה של נועם ואסתטיקה גם יחד. ועל כוחם

 בדפוס הרמוני ליצור שינוי רגשי במאזין וגם לתרום להבנה של נפש האדם, יספר לנו ד"ר משה ברגשטיין.
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 ביון באופרה: לקרוא את ביון בעזרת "פרסיפל" של ואגנר

 ד"ר משה ברגשטיין

 

הזה האופרה "פרסיפל" של ואגנר, כדי מיתוס המובא כיצירת אמנות, במקרה בדברים שלי אבקש להראות כיצד ניתן לעשות שימוש ב

 3-לגלות תובנות ביחס לנפש האדם, ולעשות בהן שימוש כדי להעשיר את ההבנה ואת התיאוריה הפסיכואנליטית. אביא את הדברים ב

רבה על התייחסותו של ביון לנושא.  תחילה אסביר את הרציונל לשימוש שכזה במיתוסים ובאמנות, תוך שאתבסס במידה –חלקים 

אח"כ אתאר את האופן שבו ניתן להקשיב ָלאופרה כדי לשמוע בה אמיתות כאלה, בפרט ביחס לחמלה. לבסוף אציע בקצרה כיצד 

 אפשר לנסות ולשלב אמיתות אלה בתיאוריית החשיבה של ביון, ובפרט בתפקיד החמלה בהתפתחות מערך החשיבה.

במה שאפשר לכנות "סיפורים" כדי לחקור את החוויה הרגשית, ובהשאלה מכך גם כל הבניה )שאינה בהכרח ביון כותב על השימוש 

חוויה  "סיפורית"( העושה שימוש קוהרנטי בדימויים כלשהם. למעשה, עצם היווצרותה של קונסטלציית הדימויים הזו מעידה על

למעשה ביון  –ו לאדם הספציפיים שטרחו לתקשר במקרה כזה או אחר רגשית שקיים צורך לתקשר אותה. הצורך אינו ייחודי לחוויה א

תופס את המהות של החוויה הרגשית ככזו שמפעילה לחץ על הנפש לעשיית טרנספורמציה ולמציאת פשר ומשמעות )ולפיכך גם 

 –נראטיביות או אחרות  –לפיתוח מערך חשיבה שיבצע משימות אלה(. מכאן שאפשר לכנות את התקשורות הקוהרנטיות הללו נגזרות 

 של חוויות רגשיות.

החל מגניחה, המשך במשפט, בסיפור או חלום, ועד משהו שנתייחס אליו כאל מיתוס  –מכאן אנו יכולים להבין שכל ביטוי של דבר מה 

יסודות  כל אלה מחזיקים בתוכם קונסטלציה )או הרבה קונסטלציות( של חוויות רגשיות. )מה שביון מכנה "צירוף קבוע של –

אלפא"(. מכאן נובע הרציונל לעשות שימוש בסיפורים שמופיעים באסוציאציות של המטופל כדי לעשות טרנספורמציות נוספות 

טרנספורמציות תמידיות של חוויות רגשיות לכדי מחשבות ברמת מורכבות  –לחוויה הרגשית שבבסיסן, ושזהו למעשה תהליך החיים 

 משתנה.

גם כל קונסטלציה קוהרנטית אחרת של דימויים(, משמש  –יכולים להבין שהמיתוס, כמו החלום )ושוב  מתוך הדברים הללו, אנו

לקשירה של מרכיבי החוויה הרגשית החבויה בו בתוך נראטיב קוהרנטי שמאפשר אגירה בזיכרון ותקשורת של החוויה בצורתה 

 המותמרת.

מכאן אפשר להבין את האמירה של ביון, שהפונקציה של המיתוס ביחס לחברה אנלוגי לפונקציה של החלום ביחס ליחיד. החלום 

מחזיק את הגרסה הניתנת לזכירה ולתקשורת, של החוויה הרגשית של הפרט. )אזכיר כאן ש"החלום" אצל ביון אינו רק חלום הלילה, 

יה רגשית, כלומר גם סיפורים שאותם אנו "חולמים" בערות(. במובן הזה "החלום" מייצג אלא בעצם כל נגזרת נראטיבית של חוו

חוויה רגשית מסויימת מאד שחווה היחיד ברגע מסויים. המיתוס, או הסיפור שהפך במהלך הזמן לבעל סטטוס של מיתוס, מחזיק 

ית יותר, נוגעת לא רק ליחיד שחשב עליה וכתב אותה בדומה לחלום חוויה רגשית, אך לעומתו החוויה שהמיתוס מחזיק היא אוניברסל

 הסיפור היה נשכח, ולא  –)בהנחה שקיים יחיד כזה(, אלא איזושהי אמת רגשית עמוקה יותר, שנוגעת להרבה יותר אנשים. אילולא כך 
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להשתמש בה כדי לעשות תה, ויהיה הופך למיתוס שמשמש שוב ושוב לתקשורת של חוויה רגשית שאנשים אחרים יכולים להזדהות א

 טרנספורמציה לחוויה הרגשית הזו כפי שהיא מופיעה אצלם. 

בעצם זה אומר שהמיתוס יכול לתפקד במובן מסויים גם כמו תיאוריה, אם נתייחס למרכיבים הקונקרטיים של הסיפור )כגון הדמויות 

נים. למעשה ביון אף דיבר פעמים רבות בזלזול והיחסים ביניהן( כאל "משתנים לא רוויים", שאפשר להחליף אותם בערכים משת

מסויים על ריבוי התיאוריות שלנו, והזכיר לנו שההברקה הגדולה של פרויד לא באה בהכרח מתוך השיטה המדעית הקפדנית שלו, 

רסלית. )על אלא דווקא מהחיבור האינטואיטיבי שלו למיתוס של אדיפוס, ומההבנה שלו שמדובר במיתוס שמחזיק חוויה רגשית אוניב

מידת האוניברסליות ניתן להתווכח, אך ברור שמדובר בחוויה שיש לה אחיזה חזקה בתרבות, מה שאיפשר לה להישמר בצורת המיתוס 

 הזה במשך מאות שנים, ושאנשים רבים יכולים להיות מעוררים רגשית ממפגש עם התקשורת הגלומה בו(.

אופרות הן יצירות אמנות שהן  –ובן מסויים דבר דומה שאנו אומרים על מיתוסים כאשר אנו עוברים לעסוק באופרות, אפשר לומר במ

עצמן נגזרת של חוויות רגשיות, ובמובן הזה ניתן לדבר על אופרות שנשתמרו והפכו מרכזיות בתרבות ככאלה שממלאות תפקיד דומה 

יבות נוספות, למשל סוציולוגיות ופוליטיות, לכך לזה של המיתוסים ביחס לחוויות רגשיות שהן אוניברסליות יותר )ישנן כמובן ס

שאופרות מסויימות משתמרות בעוד שאחרות נשכחות, אך יש להניח שללא היסוד הרגשי העמוק, ההשתמרות שלהן תהיה מוגבלת(. 

הרגשית  הכאשר אנו מדברים על אופרה המבוססת על מיתוס, כמו שתיכף נעשה עם פרסיפל, אז הפונקציה של המיתוס ביחס לחווי

 נעשית מורכבת אף יותר. 

השימוש במוסיקה מוסיף מימד חשוב נוסף, מאחר שלמוסיקה יש אימפקט רגשי ישיר ומיידי שאינו מתווך על ידי השפה. זו אגב הסיבה 

 שפרויד ציין שהוא עצמו אינו אוהב מוסיקה, משום שקשה לו להסביר במלים את האפקט הרגשי שלה עליו. אך יש להניח שהאפקט

הרגשי הישיר הזה גם קשור לתופעות שמתרחשות סביב תשוקת הקהל שהולך לאופרה, ושלעתים מזכיר את התנהלות הקהל במשחקי 

כדורגל... אפשר לטעון )ואכן טוענים( שאמנות בכלל, ומוסיקה בפרט, משרתות את תהליך הצמיחה הרגשית בגלל האופי הלא מילולי 

 על פי ביון, לצמיחה שכזו.שמאפשר את הטרנספורמציות הנדרשות, 

מוכר משירים מימי הביניים, והסיפור מופיע בגירסאות רבות ושונות. עוד לפני שנעסוק באופרה של  (Percevalהסיפור של פרסבל )

ואגנר, הסיפור על הנער התמים שמציל את חבורת האבירים האמונים על שמירת הגביע הקדוש )או "הגרייל"( הפך למיתוס בפני 

של ואגנר מבוססת על כמה מקורות של המיתוס, ובעיקר עושה שנה בריבוי של גירסאות ושפות. האופרה  900עצמו, ששרד לפחות 

, של וולפרם וון אשנבאך )שהיא עצמה מבוססת על גירסה צרפתית מוקדמת יותר של קרטיין(. האופרה 12-שימוש בגירסה מהמאה ה

עליו בקצרה בהמשך.  "פרסיפל", שנעמוד –מתבססת אמנם על המיתוס, אך עושה לה טרנספורמציה משמעותית, כולל שינוי קל בשם 

ניתן לומר שהשינויים שואגנר עשה, יחד עם השינויים שנעשו במיתוסים הכתובים במהלך השנים, מהווים טרנספורמציות שונות של 

הסיפור, כפי שביון תאר שאנו עושים בפרשנויות שלנו, תוך שמירה על המרכיבים היסודיים של החוויה הרגשית. נציין ש"פרסיפל" 

האחרונה של ואגנר, ונחשבת ליהלום שבכתר בהישגיו מבחינת העומק הרגשי שהיא מנסה ללכוד והצורות שבהן היא  היא האופרה

 מנסה לעשות זאת.

(, שבהמשך αתיאוריית החשיבה של ביון מציעה לנו סכימה שמבוססת על טרנספורמציה של רשמי חושים ליסודות נפשיים )יסודות 

קונספציות, שפוגשים מימושים, או בשפה של ביון "ריאליזציות" -ופיעים כמצבי ציפייה, או כפרהההתפתחות )כולל מיד עם הלידה( מ

  "מחשבה"  שביון מכנה  מה את שמייצר  בין אם בסיפוק הציפייה )"ריאליזציה חיובית"( או בתיסכול שלה )"ריאליזציה שלילית"(, –
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את התיסכול שנוצר. אני מבקש להציע מעין "קריאה" של "פרסיפל"  תלשא הציפייה, ומאפשרת של הסיפוק  במקום  וזו נוצרת  -

בגירסתו של ואגנר, כדי ללמוד משהו על התהליך הזה שבו מתפתח מערך החשיבה, או במלים אחרות המערך הנפשי שמאפשר לחוות 

 את העולם הרגשי. 

באופרות של ואגנר ישנה שבירה רדיקלית של הקונבנציות האופראיות, תוך הדגשת אופיה של האופרה כ"יצירת אומנות טוטאלית", 

שנותנת מקום דומה לכל ההיבטים שלה. )בהתאם לכך ואגנר גם כתב את הליברית של האופרות שלו, ולא רק את המוסיקה.( הביטוי 

ציה של חלוקת האופרה ל"אריות" ו"רצ'יטטיבים", כך שמתקבלת עבודה אחידה בתנועה שלה, הבולט ביותר לכך הוא שבירת הקונבנ

שנועדה לקדם את הדרמה, ולא רק משתמשת בדרמה כתירוץ למוסיקה. )ואגנר אף התעקש לא לכנות את היצירות שלו "אופרות", 

חד מיתר ה"דרמות במוסיקה", ולכן הוא כינה אותה אלא "דרמות במוסיקה" כדי להדגיש את ייחודיותן. את פרסיפל הוא אף רצה ליי

(. כפועל יוצא מכך, האופרות הללו מתוארות Bühnenweihfestspiel -"יצירה לקידוש תיאטרון הפסטיבל"  –בשם המסורבל משהו 

 לעתים קרובות כ"סימפוניות". 

יטוי לרעיונות מורכבים, תוך שימוש באמצעים כשמדברים על "סימפוניּות", הכוונה בד"כ ליצירות בקנה מידה גדול, שמאפשרות ב

כלומר  –מבנה כללי של פרקים, ומבנה פנימי של הפרקים )כמו צורת סונטה(, ורעיונות מוסיקליים  –שמחברים ביניהם. למשל 

 מוטיבים. 

וסיקליות ששבות קונספציות, דרך הטכניקה של הלייטמוטיבים, שהם פראזות מ-האופרות של ואגנר למעשה בנויות כמארג של פרה

ואגנר עושה שימוש במוטיבים כיסודות שמהם הוא טווה את כל  ומופיעות בגלגולים שונים, ומקושרות עם רעיון, דמות או מקום.

היצירה כולה. הלייטמוטיבים בעצם משתנים ומותמרים כל הזמן בכל מיני אמצעים, והם גם נובעים אלו מאלו ובכך יוצרים עוד ועוד 

כלומר, אלה אינם פראזות מוסיקליות שאפשר  –רות הבשלות שלו הוא נמנע משימוש "לקסיקלי" במוטיבים שלו קישורים. באופ

פשוט להחליף אותן במלים, למרות שכדי לעזור לנו להבין את היצירות המורכבות האלה, חוקרי האופרות הללו מספקים לנו כותרות 

ציות לקראת מימושים עתידיים שיהוו קונספציות )ולא קונספטים, או מושגים, קונספ-למוטיבים. במובן הזה המוטיבים הם למעשה פרה

 כפי שה"כותרות" שניתנו למוטיבים מרמזות(. 

מכאן שהאפקט של הלייטמוטיבים הוא כזה שמתפתח בצלילים מייצוג או דימוי פשוט, לדימויים מורכבים יותר, עם מטען שנצבר 

הם פועלים כמו פרסומת סמויה..(. ביון מתאר את האפקט של הטרנספורמציה של רשמי  מקישורים לדימויים נוספים )ובמובן הזה

מושג שפרויד השתמש בו לתיאור הסינפסה, וביון משתמש בו  –( שמשמשים גם ליצירת "מחסום המגע" αהחושים ליסודות נפשיים )

מודע, ושמאפשר "ראייה -שנוצר בין מודע ללא כדי לתאר את המחסום הדינמי )המחבר וגם מפריד, כפי שהשם "מחסום מגע" מרמז(

כלומר פרספציה שנצבעת ע"י היבטים מודעים ולא מודעים של הנפש שלנו, ובכך נותנת לעולם שלנו נפח רגשי. אפשר  –בינוקולרית" 

בים הנטווים )או העוררות( של מרקם המוטי לומר על הלייטמוטיבים שהם מהווים מצע ל"הקשבה בינוקולרית", שנוצרת מהאבוקציה

 זה תוך כדי טרנספורמציות שונות. זה ב

קונספציה באופרה מושג פעמים רבות בכך שפעולה מסויימת המתוארת או מבוצעת על הבמה מכילה בתוכה )בצלילים( -אפקט הפרה

גשית הלוחצת את המשמעות שתתפתח ממנה בהמשך, ובכך היא "מורגשת כאילו יש לה משמעות", ובמובן הזה היא אנלוגית לחוויה ר

 על הנפש לטרנספורמציה ומציאת פשר.

 דגים זאת בהמשך עם מה שאפשר לכנות "מוטיב הנבואה", אחרי שאציג את עלילת האופרה.א
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אפקט מוסיקלי נוסף שבו עושה ואגנר שימוש הוא בכרומטיות, כלומר ביצירת מתח מוסיקלי, שגם הוא למעשה יוצר ציפייה שדורשת 

שלה. האפקט של מתח מוסיקלי הוא תכונה מובנית של המוסיקה, ובמוסיקה המערבית היא מתבטאת בתוך השהייה עד למימוש 

"סולמות". סולם הוא רצף של צלילים מוסיקליים שמכיל בתוכו נקודת כובד, שיתר הצלילים מושכים לכיוון שלו, למעין נקודת 

עומת, למשל, ב"טריסטן ואיזולדה", שם המתח ההרמוני נשמר הרפייה. ב"פרסיפל" ואגנר עושה שימוש מדוד יותר בכרומטיות )ל

לאורך האופרה כולה ומגיע להרפייה בפעם הראשונה רק בסוף האופרה, כשכולם מתים(. כאן הכרומטיות משמשת כדי להדגיש מצבים 

 המשך(.ראו ב –של מתח רגשי, ובעיקר מקושרת עם הדמויות המקושרות עם מתח זה )קונדרי, קלינגזור, אמפורטס 

* * * 

כשנה לפני מותו, והיא נכתבה לבית האופרה  1882-"פרסיפל" היא כאמור האופרה האחרונה של ואגנר, היא עלתה לראשונה ב

שואגנר בנה במיוחד להצגת האופרות שלו בביירויט שבבוואריה )כלומר, בעצם, במיוחד לתזמורת המכוסה(. ואגנר החל לחשוב על 

, וזאת אחרי שכבר נחשף לכתיבה של שופנהאואר והכתיבה שלו עצמו החלה 1857-נה קודם לכן, כבר בש 25-כתיבת אופרה בנושא כ

להיות מושפעת ממנו. בתקופה הזו הוא ככל הנראה כבר הכין סקיצה לליברית של "פרסיפל", אך הניח לכך וחזר לכתיבת האופרה 

 בהן עסק בפרוייקטים אחרים.השנים שלאחר מכן, עם הפסקות מאד גדולות ש 25כמה פעמים במהלך 

ואגנר משתמש באופרות שלו בנראטיבים שמספרות הדמויות על הבמה כדי להעביר לנו את ההתרחשויות, כשהפעילות על הבמה היא 

בד"כ מועטה יחסית. אחת התוצאות של זה היא התמקדות בהתרחשות הנפשית של הדמויות וביחסים ביניהן, יותר מאשר בסיפור 

 המסגרת.

הפשטות, אספר את הסיפור בסדר כרונולוגי, על אף שבגלל השימוש בנרטיבים איננו נחשפים לסיפור באופן כרונולוגי על  למען

מאפשרת לנו  –כלומר כנגזרת נראטיבית וצלילית של חוויה רגשית  –הבמה. יחד עם זאת אציין שההקשבה לאופרה כאנלוגיה לחלום 

השימוש בכלי הנראטיבי על הבמה, ובנוסף מבנה המערכות של "פרסיפל", שהוא מבנה להקשיב ללא מחוייבות ללינאריות בזמן. 

החוזר על עצמו ומעמיד ניגודים רגשיים שמופיעים באופן דומה בין המערכות, גורם לכך שהאופרה הזו נותנת את עצמה מאד לסוג כזה 

"בו  –זמן. היא תואמת את התיאור של הגרייל  של הקשבה, לא לינארית, המייצגת התרחשות רגשית שהיא בעצם שטוחה מבחינת

 הזמן והמרחב חד הם".
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 סיפור האופרה

 לפני ההתרחשות על הבמה

ה"גרייל" הקדוש הופקד למשמרת אצל חבורת אבירים בראשות המלך טיטורל, הממוקמים בטירה ביער מונסלבט, שאותה כופרים 

לא היה מסוגל לעמוד בתנאי הזה הוא  –קלינגסור  –מהאבירים, וכאשר אחד מהם אינם יכולים למצוא. טיטורל דרש טוהר )מיני( 

סירס את עצמו בנסיון להגיע לטוהר. בתגובה הוא סולק מהמסדר, ובעזרת כוחות על טבעיים שרכש במעשה הסירוס העצמי בנה 

 בעזרת "נערות הפרחים" היפות.לעצמו טירה משלו, לשם הוא מפתה כנקמה אבירים ממסדר הגרייל, תוך השחתת הטוהר שלהם 

לאחר פרישתו של טיטורל, בנו אמפורטס נטל את הנהגת המסדר. הוא תקף את טירתו של קלינגסור, תוך שהוא נושא חנית קדושה 

)המקושרת באסוציאציה לחנית שבה נדקר ישו על הצלב(. אך בתוך הטירה של קלינגסור, אמפורטס נכנע לפיתוי ע"י אחת הנשים, 

בזמן שקונדרי פיתתה את אמפורטס, קלינגסור גנב את החנית, ובעזרתה פצע את אמפורטס. אמפורטס הצליח להימלט, אך  קונדרי.

הפצע לעולם לא הגליד
6

. את הנחמה מוצא אמפורטס בחזיון שחלם, שבו הופיעה הנבואה שבה עליו להמתין לשוטה הטהור שיחכים 

 בעזרת חמלה.

 על הבמה

החג המציין את צליבתו של ישו(. אנו מתוודעים אל הדמויות של גורנמנץ, אביר ותיק שמספר לנו את ) : יום ששי הטוב1במערכה 

העבר, ושל קונדרי, שמגיעה עם שיקוי שאמור להקל את ייסוריו של אמפורטס. פרסיפל נתקל ביער מונסלבט, והוא מתגלה לאבירים 

ר, ופרסיפל התמים מתמלא חרטה ושובר את הקשת שלו. פרסיפל אינו כשהוא צד ברבור. גורנמנץ נוזף בנער על מעשה ההרג המיות

יודע לומר דבר על עצמו, וקונדרי מעירה שאמו מתה. הוא מתנפל עליה בתגובה, אך גורנמנץ מפריד ביניהם, ומתחיל לחשוב שאולי 

טכס השנתי של חשיפת הגרייל, טיפשותו של הנער מעידה על כך שהוא המימוש של הנבואה. הוא מוביל אותו לטירה שם מתקיים ה

המתבצע ע"י אמפורטס, שמתנגד מאד לבצע את המשימה משום שהגרייל מספק את החיוניות של המסדר, והוא מבקש למות כדי לשים 

קץ לייסורי הפצע שלו. פרסיפל מתבונן בטכס ובמונולוג של אמפורטס הזועק את ייסוריו, ואינו מבין דבר. גורנמנץ מתייאש ממנו 

 ק אותו מהיער.ומסל

: פרסיפל נתקל בשיטוטיו בטירתו של קלינגסור. הוא גובר על האבירים השומרים על הטירה, ומפלרטט עם נערות הפרחים. 2במערכה 

קונדרי מופיעה וקוראת לראשונה בשמו, שהוא עצמו שכח. היא מזכירה לו את אמו, ומספרת לו על מותה מצער לאחר שהוא עזב אותה 

ו, ובאותו הרגע הוא חש את עוצמת ייסוריו של אמפורטס, ומתחיל להתאבל על אמו, ולחוש אשמה על ויצא לשיטוטיו. היא מנשקת אות

חוסר האונים שלו אל מול ייסוריו של אמפורטס. הוא מבקש לחזור לטירה, אך קונדרי זועמת על הדחיה שלו אותה ומקללת אותו 

יפל בעזרת החנית, אך החנית מרחפת מעל ראשו של פרסיפל, לעצור את פרס שיהיה נדון לשיטוטים אינסופיים. קלינגסור מנסה 

 שלוקח אותו ובכך מנפץ את הקסם האופף את הטירה, שמתפוררת.

                                                           
6

בגרסאות המוקדמות של המיתוס הפצע הוא באיבר המין, ובאופרה ואגנר "העביר" אותו לצד. בכך הוא יוצר אסוציאציה לפציעה של ישו על  

 הצלב. יחד עם זאת הקונוטציה המינית נשמרת, כאשר הפצע דומה מאד לסיפיליס )כאבי לילה מוגברים, בלתי ניתן לריפוי, הקלה בטיפולי אמבט,

 19-ירולוגית בשלבים המתקדמים שמתבטאים בהתנהגות לא רציונלית(, תוך שמירת הקונוטציה של החטא המיני. הקהל של סוף המאה הופגיעה נו

 ככל הנראה ידע לזהות זאת, מאחר שבאירופה של התקופה היה עיסוק אובססיבי בפגעי הסיפיליס.



 

44 
 המסלול ללימודים מתקדמים "לקרוא את ביון" –כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד  ©

 

: שנים לאחר מכן, שבהן פרסיפל משוטט ואינו מצליח למצוא את מונסלבט, אנו שוב ביום ששי הטוב. מסדר האבירים 3במערכה 

אמפורטס, שהולך ומשתגע מייסוריו, ומסרב לחשוף את הגרייל ובכך להאריך את חייו. כתוצאה בינתיים דעך והתנוון בגלל פצעו של 

מכך טיטורל מת, והלווייתו אמורה להתקיים ביום זה. פרסיפל נכנס לתוך היער ופוגש את גורנמנץ ואת קונדרי, בעודו נושא את 

ה, שם אמור שוב להתקיים טכס חשיפת הגרייל. בטירה האבירים החנית. קונדרי מזהה אותו, וגורנמנץ מטביל אותו, ולוקח אותו לטיר

תובעים מאמפורטס לבצע את טכס הגרייל, אך הוא מסרב ומתחנן שיהרגו אותו. פרסיפל נכנס ונוגע בפצעו של אמפורטס עם החנית, 

 והפצע מיד מחלים. פרסיפל גם סולח לקונדרי, ולוקח על עצמו את הנהגת המסדר.

קונספציה. האופרה כולה סובבת סביב נבואה, מצב של ציפייה, שיגיע ה"שוטה -שסיפור האופרה הוא סיפור הפרהאנו יכולים לראות 

 ..שבטוהר של אי ההבנה שלו יושיע את חבורת ה"גרייל" –"פרסיפל"  –הטהור" 

, שייתכן Percevalיין אומר משהו על השם "פרסיפל". זהו בעצם שינוי קל ביחס למיתוס, שם השם הוא בגירסה הצרפתית של קרט

(. ואגנר הפך את זה ל"פרסיפל", בגלל ,pierce the veil perce le voileלנקב את המעטה, או הכיסוי" )שמקורו מהביטוי הצרפתי ל"

, כפי שהסביר בחלופת מכתבים בעת שהיה עסוק בכתיבת האופרהparsi – fal –המשמעות של "שוטה טהור" 
7

. רעיון "השוטה 

(, שאותו ביון מגדיר כאדם שיש לו יכולת לשאת מגע קרוב יותר עם mysticאת הרעיון של ביון לגבי המיסטיקן ) הטהור" מזכיר

". אחד התנאים ליכולת כזו היא היכולת והנכונות לשאת את הכאב Oהאמת הרגשית המוחלטת המשתנה ללא הרף, או מה שהוא כינה "

 ת. והתיסכול שכרוכים במגע קרוב כזה עם האמת הרגשי

אנו נוטים כאמור לתרגם זאת כ"גביע הקדוש", שמקושר באופן ישיר לסיפור  –לעניין ה"גרייל" והנוכחות של הנצרות באופרה 

הנצרות ולגביע ששימש את ישו בסעודה האחרונה ולאחר מכן נאסף בו דמו של ישו על הצלב. יש משהו מתעתע בחיבורים לכאורה 

וצר המוגמר הנצרות אינה מוזכרת במפורש, והאופרה נותנת ייצוג למיתוס שמחזיק בתוכו את של האופרה לנצרות. העובדה היא שבת

 החוויה הרגשית העמוקה יותר שאינה נוצרית דווקא.

מהמכתבים של ואגנר בזמן שהיה עסוק יותר ברצינות בכתיבת האופרה, ניתן להבין שואגנר התכוון באמת בתחילה לכתוב אופרה 

יה הנוצרית, אך בהמשך נראה שהוא הבין משהו שדומה למה שביון כתב על הפונקציה של מיתוסים והביטוי שמבוססת על המיתולוג

(. אחרי שדיבר על פאראדיי כמי שיש לו מגע ישיר 1967-שלה בסיפורי דת. ביון למשל דיבר על כך בסמינרים שלו בלוס אנג'לס )ב

כדי להנגיש את המגע שלו לאנשים "רגילים", הוא אומר: "אנו לומדים עם האמיתות של החשמל, והניסוח של נוסחאות פיזיקליות 

מערך של כללים, ומתמודדים איתו. הכנסייה עושה אותו דבר עם המיסטיקן. בכנסייה המקבילה של חוקי הפיזיקה היא הדֹוגָמה. 

שית נגישה באמצעות הדֹוגָמה. אתם קיימות אמירות דוגמטיות שנועדו לאנשים רגילים שלהם החוויה המיסטית אינה נגישה; היא נע

ישו, וכדו'[, אלו הם הכללים, עליכם לציית לכללים אלו, ואז תהיו שותפים  –מאמינים בכך וכך ]כלומר, בסיפורי המיתולוגיה הדתית 

 לתועלתה של הדת, תהיה תועלת זו אשר תהיה". 
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 קיימת קודם לכן. הייתהשלא  ככל הנראה ואגנר שגה בכך, ובעצם יצר את המשמעות הזו היכן 
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של המיתולוגיה הנוצרית, בצורתה כדת, כביטוי של קונסטלציה  (, מתייחס לפונקציה1880ואגנר, במסה האחרונה שלו, "דת ואמנות" )

רגשית עמוקה, שהאמן בעצם יכול לעשות לה טרנספורמציה, תוך שמירה על המשמעות העמוקה אך לאו דווקא תוך שמירה על סיפורי 

דת ע"י פרשנות של המיתוסים הדתיים עצמם: "ניתן לומר שכאשר הדת נעשית מלאכותית, על האמנות להציל את המהות של ה

הסמלים המיתיים, שהדת רוצה שנאמין בהם כאמת ליטרלית במונחים של הערך הפיגורטיבי שלהם, כדי לאפשר לנו לראות את האמת 

העמוקה הסמויה ]...[. בעוד הכומר עסוק רק בכך שיש להתייחס לאלגוריות דתיות כאילו היו אמיתות עובדתיות, אין הדבר מעסיק את 

 .שהוא מציג את עבודתו בכנות ובפתיחות כהמצאה שלו עצמו"האמן, מאחר 

ואגנר בעצם מתאר כאן בדיוק את מה שביון תאר )במאמרו על "מגדל בבל"(, כשהוא מתאר את העבודה הפרשנית של המטפל כניסוח 

או ייצוגים אחרים,  מחדש של סיפור המטופל דרך ההתחברות לחוויה הרגשית שבבסיסה, ושאותה אפשר לבטא רק בעזרת "סיפורים"

אם נחזור לפרסיפל ונראה בו מעין "מיסטיקן", אז נוכל לראות  תחילה של המטופל ואז של המטפל )"המצאה של עצמו" כדברי ואגנר(.

בדמות של אמפורטס מעין תשליל של פרסיפל, כאשר האופרה מציגה לנו את ההתחלפות ביניהם. היהירות של אמפורטס שבעטיה 

 ונפצע, לעומת החמלה ונשיאת התסכול של פרסיפל. איבד את החנית 

שנה לפני כתיבת "פרסיפל"( שבשיטוטים של פרסיפל, לאחר המפגש עם  20-אוסיף כאן במאמר מוסגר שואגנר חשב תחילה )כ

ת של קונדרי, בחיפושיו אחר מונסלבט )שבאופרה הן בעצם בין המערכה השניה והשלישית(, הוא ייתקל בטריסטן, במערכה השלישי

טריסטן ואיזולדה, שם טריסטן גוסס וממתין להופעתה של איזולדה כדי שיוכל למות. ואגנר לבסוף ויתר על הרעיון הזה. ייתכן שזה 

בשל ההתמכרות של טריסטן למוות, בעוד אמפורטס מחפש את המוות רק כאמצעי לשחרור מהסבל, ולא כמטרה בפני עצמה. אנו 

לזו של אמפורטס, כתשליל שלה, וכמי שבסופו של דבר גם מחליפה  ביחספרסיפל למעשה קיימת יכולים אם כן להבין שהדמות של 

 אותה.

המוסיקה
8

 

קונספציה -המוטיבים המרכזיים של האופרה מופיעים כולם בפתיחה, ובמובן הזה הפתיחה מכילה כבר את כל הסיפור, בצורת פרה

)הדבר דומה מאד לאופן שבו ביון תופס את החוויה הרגשית שאנו יודעים דחוסה, שנפרסת אח"כ כנראטיב )או כריבוי נראטיבים(. 

אותה דרך הטרנספורמציה, הרבה פעמים כטרנספורמציה נראטיבית.( בנוסף, המקצב של הפתיחה אינו סדיר, ובכך נוצר מתח נוסף 

מוטיב היחיד שמופיע באופן בשל דרך כאמור, אחד המוטיבים המרכזיים באופרה הוא מוטיב הנבואה. זהו ה של ציפייה אצל המאזין.

אשתמש בו כדי להדגים את השימוש שואגנר עושה  שירה )ולא רק בתזמורת(, ולכן הוא הקרוב ביותר להכלה של פשר לקסיקלי.

לרעיון של המוטיב המתפתח. כדאי לשים לב שהמוטיב המלא מסתיים בטוניקה, כלומר בנקודת הכובד ההרמונית. אגב, המוטיב נגזר 

חלקיו מהמוטיב המרכזי, ומכיל בתוכו את הצלילים שפרסיפל שר כשהוא הוגה לראשונה את שמו במערכה השניה במפגש עם  על

 )ראו בהמשך(. קונדרי
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 את שלושת המוטיבים שמופיעים בפתיחה, ושמהם נגזרים כל יתר המוטיבים, ניתן לשמוע בקישורים הבאים: 

מוטיב ( וyoutu.be/fqbp00dIk1s) מוטיב האמונה(, youtu.be/cHOIT83H4AA) – מוטיב הגרייל(; - (Youtu.be/HJ6W-0NVGkw המוטיב המרכזי

 (. youtu.be/iMe3PMj3koU) – הנבואה

https://www.youtube.com/watch?v=HJ6W-0NVGkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJ6W-0NVGkw&feature=youtu.be
file:///C:/Users/גילית/Downloads/youtu.be/cHOIT83H4AA
file:///C:/Users/גילית/Downloads/youtu.be/fqbp00dIk1s
https://youtu.be/iMe3PMj3koU
https://youtu.be/iMe3PMj3koU
https://youtu.be/iMe3PMj3koU
https://youtu.be/iMe3PMj3koU
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אנו יכולים תחילה לשמוע קטע גולמי מהמוטיב, כאשר אחד האבירים מתייחס לתקוות גורנמנץ להקלה בסבלו של אמפורטס בעזרת 

עונה לו: "כך אתה מקווה? אתה שיודע הכל?". כמה רגעים לאחר מכן המוטיב כבר נשמע ברור יותר בזמן שגורנמץ שיקוי, כשהאביר 

מתייחס לחוסר התוחלת של השיקויים ושצריך להמתין לישועה, ואז מיד שוב כשהוא מתייחס במעורפל ל"אחד" שיביא את הישועה. 

"יחכים באמצעות החמלה, השוטה הטהור",  –הכמעט בשלה ובליווי המלים  בפעם הבאה המוטיב מופיע מפיו של אמפורטס, בצורתו

אך כאן אמפורטס מתייחס לישועה באמצעות המוות. את המוטיב הבשל והמלא אנו שומעים מעט לאחר מכן, מפיו של גורנמנץ, רגע 

ולכאורה מיד מופיעה הריאליזציה  לפני כניסתו של פרסיפל, אחרי שהוא הרג את הברבור. אנו שומעים אם כן את מוטיב הנבואה,

קונספציה לפרסיפל הבוגר. )במובן הזה הדמויות משמשות כייצוגים, ופחות -בדמותו של פרסיפל הצעיר, שהוא עצמו מעין פרה

כ"אנשים".( אחרי הנבואה מופיע הרג חסר חמלה של הברבור, ובמפגש עם גורנמנץ מתחילה מיד הכניסה של החמלה לאופרה, לנפש 

גורנמנץ רואה שהנער קצת טמבל, ועולה בו התקווה שאולי זהו המימוש של הנבואה. הוא לוקח אותו  סיפל, ולתהליך החשיבה.של פר

לצפות בתהליך חשיפת הגרייל, ובוחן את תגובותיו, שהן בעצם אלם ארוך. הוא צופה במחזה הטכסי מאד, מסוגנן מאד, ובמונולוג של 

הוא נותר חסר הבנה לחלוטין. בתגובה גורנמנץ המאוכזב מסלק אותו מהיעראמפורטס שזועק את הסבל שלו, אך 
9
.  

בהמשך למה שראינו, פרסיפל צופה במונולוג המיוסר של אמפורטס, ושוב אינו מבין דבר. אם נחשוב על סצינה זו דרך שתי פונקציות 

בות של סצינה זו בהתפתחות המאוחרת יותר של אנו יכולים להבין את החשי –"קוהרנטיות" ו"פשר"  –החשיבה שעליהן דיבר ביון 

כלומר, פרסיפל צופה במחזה שאינו מבין את פשרו, אך  –מערך החשיבה של פרסיפל בכך שכאן מתממשת פונקציית הקוהרנטיות 

ולים מוכל(. את זה אנו יכ-מסמן את גבולותיו, כך שבהמשך תוכל להתממש פונקציית מתן הפשר )ובמלים אחרות, פונקציית המיכל

 לראות ולשמוע במפגש של פרסיפל עם קונדרי במערכה השניה.

המפגש של פרסיפל עם קונדרי במערכה השניה הוא סצינת המטמורפוזה של פרסיפל, ושל מערך החשיבה שלו. התפקידים של השניים 

מה. ההבדלים הללו מתבטאים קונדרי מביאה את ההיסטוריה של פרסיפל, בעוד פרסיפל עובר טרנספורמציה רגשית עצו –שונים מאד 

המוסיקה של קונדרי מוחזקת בפני עצמה, היא "מביאה" את המוסיקה הזו בצורה מונותימטית, בדפוסים  –במוסיקה של שתי הדמויות 

שם אמו של פרסיפל )"לב  –" Herzeleideריתמיים שנקבעים כבר בהתחלה, והיא שרה מה שהוא כמעט אריה המבוססת על מוטיב "

הצורנות הסגורה של המוסיקה משדרת שליטה מלאה של קונדרי בסיטואציה בשלב זה. לעומת זאת המוסיקה של פרסיפל דואב"(, 

 בוא, באמצעות המרקם הלייטמוטיבי.ׅמתקשרת כל הזמן למה שקדם לה ולמה שעתיד ל

שמו של פרסיפל, וזו הפעם היא קוראת ב -הכניסה של קונדרי נעשית בכך שהיא מכניסה את ההיסטוריה באופן הבסיסי ביותר 

תווים, הנגזרים ממוטיב הנבואה. הקריאה הזו שלה מעבירה את הסביבה  3הראשונה ששמו מוזכר באופרה. היא עושה זאת בצורת 

שבמסורת הרומנטית , B minבמול(, דרך הסביבה ההרמונית של קלינגזור ) Aההרמונית מהסולם שבו שרות קודם נערות הפרחים )

. כלומר, היא זו שמובילה את המעבר )ומהווה מעין "מיכל" (G majם וברוע(, ועד לסולם החדש של הנראטיב שלה )מקושרת בקסמי

 לטרנספורמציה שעתידה להתפתח(, ומגרה את הזכרון הנשכח של פרסיפל על העבר שלו.
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(, שהוא גלגול של כמה youtu.be/NF7r7XmrbCw" )מונסלבטפעמוני להלן שני קטעים הכוללים חלק קטן מהטקס הזה, שמלווה בחזרה רבה של מוטיב " 

 ( המקושר עם אמפורטס. youtu.be/5EggWWHHDog" )הסבלמוטיבים, וביניהם של מוטיב הנבואה. כמו כן, הוא רווי במוטיב "

file:///C:/Users/גילית/Downloads/youtu.be/NF7r7XmrbCw
file:///C:/Users/גילית/Downloads/youtu.be/5EggWWHHDog
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קונדרי מספרת את הסיפור כדי לעורר תגובה רגשית בפרסיפל )כחלק מהפיתוי שלה(. )בכך שונה מהנראטיב של גורנמנץ, שבו הוא 

מגיב לזכרונות של עצמו וכך בעיקר מעביר לנו מידע(. )כלומר, על הגריד של ביון אלה הן שתי קטגוריות שונות לגמרי, למרות 

 .(יש סיפורי היסטוריהשבשתיהן 

סיפל מגיב לסיפור ההיסטוריה של קונדרי בכך שהוא מתחיל להתאבל על מות אמו, אך המוסיקה שמלווה את דבריו היא ציטוט פר

השיכחה  על   כמעט מדוייק של זו שמלווה את אמפורטס שזועק את כאבו במערכה הראשונה. בעוד פרסיפל מתאבל על אמו ומתייסר

כלומר הוא חווה חוויה רגשית שלוחצת להתפרץ החוצה, ודורשת ייצוג. ברקע מילותיו  –אמו, הוא שואל "מה עוד שכחתי"  שלו את 

קונספציה )ומעורר אותה בנו( שתתממש בעוד כמה -שוב מתנגנת המוסיקה של אמפורטס, ובכך ואגנר מצייר לנו במוסיקה את הפרה

 באמצעות החמלה. –רגעים באמצעות הנשיקה, המיניות ובפרט 

גובות של פרסיפל כאילו ניתן להפוך את הפגיעות המתעוררת שלו לתשוקה, ובדיאלוג שלה איתו שולט מוטיב קונדרי מגיבה לת

( שמזוהה איתה, עם קלינגזור ועם הפיתוי. אך ברגע הנשיקה שני התווים האחרונים הופכים youtu.be/e3vKfkQU7gAה"קסמים" )

במוטיב, בקישור ליוטיוב(. זהו מה  B-המוטיב המרכזי )המסומן בלמוטיב שקשור בפצע של אמפורטס )שהוא למעשה קטע מתוך 

 שאפשר לכנות במושגים של ביון השינוי הקטסטרופלי שעובר על פרסיפל ושמתבטא כך במוסיקה. 

ברגע זה, של השינוי, פרסיפל הופך להיות אמפורטס, והוא אף שר את הקו הווקלי של אמפורטס. הזיכרון של פרסיפל את מה שראה 

קונספציה מתממשת והופכת קונספציה ברורה, שכמעט משחזרת את מה שראה קודם לכן )במובן המוסיקלי(. אך -תחרר, והפרהמש

בשירה של פרסיפל הקונספציה נעשית עשירה יותר. הקריאה של פרסיפל "אמפורטס" מהדהדת בצלילים שלה את קריאתו של 

"מושיע, אדוני החסד! האם  –אופרה. המלים האחרונות שפרסיפל שר כאן אמפורטס עצמו, בבקשתו לחמלה במונולוג שלו בתחילת ה

על חטאי הנורא אוכל למחול?", מושמעות במוזיקה שמזכירה את זו של המלים של אמפורטס: "קח ממני את זכותי מלידה, סיים את 

ס בסיום האופרה )תוך החלפת המאמץ הסבל שלי", וכך גם מנבא )או מהווה פרה קונספציה( להחלפת התפקידים בין פרסיפל ואמפורט

 להיפטר מהסבל אצל אמפורטס במאמץ להחזיק אותו אצל פרסיפל(. 

להלן הקטע הזה, החל מהרגע שאחרי ההודעה של קונדרי על מותה של אמו של פרסיפל. אציין חלק מהטקסט של פרסיפל, שמודגש 

אלה האמירות של פרסיפל שמחזיקות את החמלה שמתפתחת בו,  –במוסיקה על ידי הליווי בתזמורת של המוטיב המרכזי של האופרה 

והיא נשיאת הסבל של האחר )היזכרויות צליליות של התימה המרכזית משמשות כאן  –תוך הדגשת המשמעות העמוקה של החמלה 

 כמעין "מרקר צהוב" על חלקי הטקסט המתקשרים לחמלה(:

 יגון חד, סובל חומל""ייסורים, ייסורים, קריאת היגון מנקבת את לבי. 

 "בתוכי! כאן! כאן!"

 "כאב האהבה"

 "מקלט"קריאת המושיע עוברת דרכי, מקוננת את חילול ה

 "מושיע! מציל! אדוני החסד! האם על חטאי הנורא אוכל למחול?"
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לבדו, גם אם ברגע הנשיקה מגיעות החמלה והתובנה. הדגש הוא על שניים )פרסיפל וקונדרי(, החמלה לא תיווצר אצל פרסיפל 

קונדרי כמעוררת ייצוג של האם בתוך פרסיפל. כלומר, לא די בחמלה שמופנית כלפי אמפורטס. )אז  –"האחר" מופיע בתוכו כייצוג 

הדבר דומה יותר לרחמים ופחות לחמלה(. עליו לקחת על עצמו את הסבל של אמפורטס, באמצעות הקשר עם קונדרי, הנשיקה, הקבלה 

 ילה שהוא נותן לה במערכה השלישית.שלה, ולבסוף גם המח

הן של הפצע שיש לרפא, הן בחמלה שתיווצר לקראת הריפוי. זהו למעשה תהליך של מיכל מוכל,  –המיניות נמצאת כל הזמן ברקע 

ובכך לשמר את האלמנט )♂(, ומוכל )♀( ושמהדהד את הבחירה של ביון לעשות שימוש בסימנים של זכר ונקבה כדי לסמן את המיכל 

 של המיניות הילדית שבבסיס התהליך.

אך פרסיפל דוחה לבסוף את ניסיון הפיתוי של קונדרי )לאחר שחווה אותו(, ולמעשה הוא מוותר על המיניות, בהתאם לפרשנות 

החמלה מניעה את  השופנהאורית של ואגנר לאגדת הגרייל )כלומר, התנערות מהמיניות כמבטאת את הרצון הארצי לטובת חמלה(.

קונספציה -שות המשמעות )פונקציית מיכל מוכל(, שנותנת פשר בדיעבד למה שפרסיפל ראה קודם לכן ולא הבין, היא הפרההתגב

המבנה של האופרה המכיל אנלוגיות במבנה המערכות מאפשר בעצם  שעוברת טרנספורמציה כך שמאפשרת מתן משמעות בדיעבד.

זמניות עם הנשיקה שמתאר אמפורטס במפגש עם קונדרי שהוביל לפצע. צד  להתייחס לנשיקה במערכה השניה כמתרחשת בסוג של בו

אחד הוא המחשבה הנוצרת ככאב )"לחץ מחשבות הדורש התפתחות מערך חשיבה"(, והצד השני קשור בהתפתחות היכולת לשאת את 

 הכאב.

ך המוסיקה נושאת את אי הידיעה המערכה השלישית רוויה בתחושת דיסאוריינטציה, אי שקט של הליכה לאיבוד במקום מוכר. כ

והאפשרות של תנועה לקראת ידיעה חדשה שמגיעה עם ההכרה של גורנמנץ את פרסיפל )ובכך מזכירה את התנועה בין העמדות 

, בין התפרקות לבין אינטגרציה, שמאפשרת מציאת "העובדה הנבחרת" שמספקת קוהרנטיות PS<->D -הנפשיות, שביון מציין כ

. ידיעה זו מתפתחת מתוך המוטיב המרכזי בצירוף מוטיב הקסמים, אך נשמעת הפעם כחיפוש, כשיטוט, כמשהו הנפשיים(לנתונים 

 פתוח, אך ש"מורגש כבעל משמעות" שעתידה להתהוות.

מה השוטטות והמסע של פרסיפל הוא בבירור מסע פנימי, והיכולת לשאת את המסע הזה הוא  ניתן לשמוע זאת בפתיחה של המערכה:

", ובמובן הזה הוא Oכלומר מי שיש לו מגע ישיר יותר עם החוויה הרגשית, " –שהופך את הדמות של פרסיפל לדמות של "מיסטיקן" 

אגב, הופעתו של פרסיפל במונסלבט בפעם השניה היא שוב ב"יום  מתאים כדמות "המושיע" )ומכאן הדמיון לייצוג של ישו בנצרות(.

על יום האבל, גורנמנץ מתקן אותו ומסביר שזהו יום של אושר, על ההקרבה והסבל של המושיע  ששי הטוב", וכשפרסיפל מדבר

)כלומר, היפוך של הפרשנות הנוצרית שמופיעה באגדה הימי ביניימית(, תוך הדגשת ההישג ההתפתחותי שנובע מחמלה, מהיכולת 

 לשאת כאב של אחר.

 מיקום החמלה בתיאוריה

( מנסה למפות את אותם מרכיבים יסודיים שכדי לעשות מהם שימוש לבניית 1963) elements of psychoanalysisביון בספרו 

הבנה פסיכואנליטית יש להוציאם מההקשרים הספציפיים שבהם הם נוטים להופיע, כדי שאפשר יהיה להרכיב קומבינציות שונות 

גם ספציפי מספיק כדי לאפשר מתן פשר לתופעות שאנו  שלהן, וליצור תיאוריות כלליות מספיק כדי לאפשר תוקף רחב, אך במקביל

האופרה מעלה בפנינו אפשרות לחשוב על החמלה כ"אלמנט של הפסיכואנליזה", שהינו מרכיב מרכזי בהתפתחות של מערך  פוגשים.

  החשיבה, ושלקיומה, או להיעדרה, יש השלכה מכרעת על התפתחות החשיבה ועל החלימה האנושיים.
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היכולת לשאת תיסכול כגורם מכריע בהתפתחות התקינה של מערך החשיבה, ואפשר לשער כי החמלה עשויה לאפשר  ביון כותב על

התפתחות באמצעות העלאת סף התסכול. מנגד, גם התהליך ההפוך עשוי להשפיע על מערך החשיבה, כאשר סף התסכול הוא גורם 

טענה הבסיסית של סביר להניח שיש תפקיד לשני הכיוונים, בדומה ל( החמלה. פונקצייתפקטור במונחים של ביון( בפעולתה של ))

סכול מאפשר חשיבה, וחשיבה מאפשרת העלאה של סף התסכול. אם נתייחס לרעיונות שעולים דרך פרסיפל, ושאולי ביון לפיה סף הת

ה תפקיד עצמאי בהרחבת מערך אנו גם יכולים לחוש באופן אינטואיטיבי )ולכן גם עוצמת הנגיעה בנו של האופרה(, נראה שלחמל

החשיבה, מעבר להשפעה ולמושפעות של היכולת לשאת תסכול, והיא בעצם מובחנת מסף התסכול בכך שהיא לא רק מתייחסת ליכולת 

קונספציות תיאורטיות, ותידרש חשיבה נוספת -אלה הן השערות בשלב זה, מעין פרה .של אחרלשאת כאב, אלא ליכולת לשאת כאב 

 הן ריאליזציות.כדי לחפש ל
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 שיח -רב

 פרופ' שי פרוגל

 

השיח -אני מציע לנהל דיאלוג סוקראטי ברב. שי: אחד הכללים של הדיאלוג הסוקראטי הוא שחייבים להשיב בקצרה ולשאול בקצרה

"דיברה" אליכם אם לאו. אני זה. ראשית, אני רוצה להפנות את תשומת הלב ליצירת אומנות שנמצאת פה על הבמה. איני יודע אם 

דובר פה הרבה על אומנות, ואני חושב שההופעה של אובייקט אומנותי פה על הבמה יכולה  התבוננתי בה לפרקים לאורך הבוקר;

 האומנות מדברת בעצמה.  -להגיד לנו משהו על מה שמילים מפספסות כשמדברים על אומנות 

שסוקרטס, אבי הפילוסופים, לימד אותנו לנהוג בשיחה פילוסופית. בפתח דבריי, אעלה שיח, להקשות על ביון, כפי -אנסה, כמנחה הרב

מספר דברים: ראשית, לביון יש, לדעתי, בעיה בהבנת קאנט או שפשוט הוא מרשה לעצמו להשתמש באופן חופשי מאד ברעיונותיו. 

ריות. מדובר, מבחינת קאנט, על הצורות הכלליות של קונספציות אלא על קטגוריות וצורות הסתכלות אפריו-קאנט איננו מדבר על פרה

קונספציות רק אם מבינים אותן כקונספציות מולדות, שהן -התודעה שלנו ולא על היבט תוכני או תכליתי כלשהו. נכון לכנות אותן פרה

ראה לי ממחוזות נ O-דבר נוסף שמפריע לי אצל ביון זו הזליגה לתוך המיסטי. ה תנאי הכרחי לאפשרות החשיבה )המשגה(.

המיסטיקה. ניטשה טוען שההסברים המיסטיים הם אפילו לא שטחיים. אני נוטה להסכים עמו, ובכל מקרה אני גורס שנדרשת כאן 

זהירות. שלישית, מן הראוי להזכיר כאן את ה"אבא" של כל הדיון הזה, הלוא הוא פרויד, שהוא תופעה תרבותית בפני עצמה. אפשר 

מו ביון, כמו קליין וכמו הרבה אחרים ולנסות לפרק את פרויד למרכיביו ולתת עדיפות למרכיבים מסוימים על פני לעשות כמו לקאן, כ

נטיאניות היא של קאנט והאפלטוניות אאחרים. זוהי עבודתו של הפרשן וממשיך הדרך. אך, הפסיכואנליזה היא של פרויד, כמו שהק

ם מקורית וממשיכיהם הם בבחינת פרשנים, שגם חידושיהם נעשים בגבולות השקפת של אפלטון. ההוגים הגדולים יוצרים השקפת עול

עולמם של ההוגים הגדולים, כל עוד הם רואים עצמם כממשיכיהם. מבחינה זו, אי אפשר ללכת מעבר לפרויד בפסיכואנליזה. ולכן, גם 

מפתחים את פרויד, אך אינם חורגים מפרויד. אם הרטוריקה של הממשיכים והפרשנים, כולל ביון, היא שהם מסבירים את פרויד או 

 יחרגו ממנו אזי לא תהיה זו פסיכואנליזה אלא פסיכולוגיה אחרת. 

ודבריה, בשם ביון, יהוו ציר מרכזי לדיון. יולנדה מסבירה שחשיבה ל יולנדה גמפל, שהופיעה בסרטון, נתחיל התייחסותנו מדבריה ש

מתסכלת. סוקרטס לימד אותנו כי התנסות מתסכלת היא המניע לחשיבה, וניתן לראות היא היכולת להפוך קטסטרופה להתנסות 

 מפרספקטיבה זו את הדיאלוג הסוקרטי כניסיון לתסכל את בן השיח אך באופן כזה שיעורר את חשיבתו ולא ייאש אותו לחלוטין.

ה מדי עלולה להוביל לקטסטרופה, גישה חומלת החשיבה, אם כן, מתעוררת במרחב שבין הקטסטרופה לסיפוק האינפנטילי. גישה נוקש

 יך של מחשבה ושל עבודה אנליטית. מדי לסיפוק אינפנטילי, כל אחת מהן מונעת תהל

אף החוויה האסתטית היא חוויה שמערבת חשיבה ולא רק רגש )לא קטסטרופה ולא סיפוק אינפנטילי(. קאנט מלמד אותנו שחוויה 

דמיון. יש פה חוויה רפלקטיבית ולא רגשית לחלוטין, לא ישירה. חוויה רגשית היא תחושה אסתטית היא משחק שבו השכל כפוף ל

עורר בכם, אבל אם הייתם רצים ומנפצים אותו היה זה סימן לכך שהוא  ישירה ולא רפלקטיבית. אינני יודע מה האובייקט על הבמה

ד על שמירת מרחק בין הסובייקט לאובייקט. מרחק זה יותר אובייקט רגשי עבורכם מאשר אובייקט אסתטי. המרחב האסתטי מיוס

 קונספציה. אני רוצה וקונספציה -פרה מאפשר השהייה של תגובות ישירות, ובכך פותח מרחב של עיבוד וחשיבה. נחזור למושגים של
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קונספציה/קונספציה. האדם הוא, -הפרהלעמת בין כך שהפסיכואנליזה היא תפיסה שמבוססת על תפיסת האדם כאורגניזם לבין שאלת 

קונספציה מורכב משתי -קונספציה בייצור חי. המושג פרה-עולה השאלה מה המקום של פרה קודם כל, ייצור חי, ואם הוא ייצור חי

ריה היסטו-היסטוריה, הפרה-קונספציה היא בעצמה קונספציה או לא? למשל, בשימוש במושג פרה-מילים: פרה וקונספציה. האם הפרה

קונספציה היא בעצמה קונספציה, ואז לא נכון -היסטוריה. ישנה, אם כן, אפשרות אחת, שפרה-היא ההיסטוריה לפני שתועדה ולא לא

לדבר עליה במונחים של דחפים, רגשות או התנסויות. אם, לעומת זאת, רוצים לטעון שהיא דחף, רגש או התנסות אז מטעה לקרוא לה 

קאנט איננו עושה ניתוח של תהליכים בגוף אורגני אלא ניתוח של עולם המושגים  ל לא קונספציה.קונספציה, כי היא כל-פרה

למשל, סיבתיות  קונספציות, לפי קאנט, הן קונספציות מולדות, שעל בסיסם נבנים המושגים האחרים שלנו.-)קונספציות( שלנו. הפרה

קטגוריות(: אפשרותנו לנסח קשרים סיבתיים בכל תחום, מחיי קונספציות היסודיות האלה )קאנט מכנה אותן -היא אחת מהפרה

קונספציה( של הכרתנו. יתר על כן, איננו יכולים כלל לחשוב -היומיום ועד מדע משוכלל, מיוסדת על כך שזו אחת הקטגוריות )פרה

 קונספציה כלל.-קונספציה, לפי קאנט, היא קונספציה או שאיננה פרה-בלעדיה. הפרה

 הטענה של קאנט שהקטגוריות הן קונספציות. לי בבקשה את דבריך עלגילית: תסביר 

קונספציות( הן קונספציות, הכוונה בקונספציה היא לצורה. בואי נדבר במושגים של חומר וצורה. קונספציה -הקטגוריות )הפרה: שי

 היא צורת ארגון ולא תוכן. 

 אני לא בטוחה. : גילית

 היא צורת ארגון או שהיא סתמית )נטולת צורה(? קונספציה-בסדר. נשאל: האם הפרה: שי

קונספציה לקטגוריות של קאנט. נכון שיש משהו מטעה בכך, כי, לכאורה, יש -הפרה הייתי מקבילה את ,גילית: אם כבר הייתי מקבילה

השאלה מה היה  יש לנו קונספציה, נשאלת onceתיאור תהליכי של מה הולך להתהוות, אולי זה תיאור של הצגה בדיעבד. כלומר,

 קונספציה משמע היא שאתה מצפה לדבר מה שאתה נחוץ לו כדי שיקרה דבר מה.-קודם. אבל הפרה

 מודע או לא מודע.: שי

 גילית: לא מודע.

  אני מנסה לעשות דיאלוג סוקראטי. אינני קובע מה נכון אלא מנסה להבין את עמדתך.: שי

 קונספציה-המושג פרה. רוצה שנבחר צד, ואני רוצה לקחת את זה למקום אחר משתתף מהקהל: אין לי מספיק רקע אבל נראה שאתה

מושאל מקאנט ומשמעו משהו שהוא לפני. אני חושב שההגדרה הזו, במבט לאחור, היא לא לגמרי ממצה את הדבר עצמו, לא שאין בה 

 את הממד הזה .

 למה כוונתך בממד הזה?: שי

 כמו סוג של היריון נקרא לזה . ,בשלב של לפני משתתף מהקהל: הכוונה שהוא

 בתוך הסיפור.  Conception-אנחנו מתווכחים רק על ה ,אז אנחנו מסכימים על לפני: שי
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משתתף מהקהל: קודם כל זה תהליך, כמו שיש היריון יש תהליך של התעברות פנימית, שבסופו של דבר יוצא משהו שהוא המשך של 

 ההבחנה איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר היא קצת מלאכותית.ה"פרה". הוא לא מנותק ממנו, ולכן כל 

 שי: שים לב שלא שאלתי איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.

-דבר שני :כל התהליך הזה הוא תהליך של חיּות. אנחנו לא יכולים להגיד מה זה פרה. משתתף מהקהל: בסדר, אני רוצה לחדד את זה

אנחנו מדברים גם על תהליך חיּות . ואז פתאום מופיעה הנשמה, זה לא בדיוק ככה ושם,קונספציה, כי זה משהו סתמי, לא זז ולא נ

 State ofפנימי שאין לנו תמיד כלים לראות אותו. ביון לוקח את הדברים האלה ויותר מאוחר מחליף את התהליך הזה בכל העניין של 

mind,  פרובלמטי, כמובן, ואז הם מחליפים את השמות שאני חושב שהוא הרבה יותר גמיש, הרבה יותר רחב והרבה יותרinfinite & 

finite . 

בעצם בשאלותיי. אכן, נדמה שברגע שאנחנו עובדים מדיון כמו של קאנט,  שי: חשוב לי להגיד שאת הנקודה הזאת רציתי להדגיש

טגוריה( זו שנקראת סיבתיות. קאנט קונספציה )ק-מושגי בסיסי, להסברים של תופעות שונות בעולם, אנו מתבססים על פרה שהוא דיון

משהו שהוא מבנה בתודעה שלנו שאנחנו מחויבים אליו בהתייחסות לכל מקרה פרטי בעולם, זו  ,קונספציה-טוען שסיבתיות היא פרה

קשור כבר להשקפת עולם מסוימת, נכנה אותה  בהכרח מציית לה. לעומת זאת, מה שאתה מציין קונספציה מסוימת שכל מקרה פרטי

 היסטורית, ולכן לא בכדי אתה משתמש במטאפורה מרפואה. -יולוגיתב

קונספציה במובן הקאנטיאני )סוג מסוים של צורה שיש לה מימוש בצורה קונקרטית( אלא -כלומר, יש פה תהליך, שזה לא פרה

-זו פרה כלומר, אין. Conception-לכן, אני אומר שאני לא מתווכח על ה"פרה" אלא על ה. התפתחות ממצב מסוים למצב אחר

נאמר שהתהליכים הנפשיים , קונספציה אלא תהליך לא מודע, לא קונספטואלי. אם נשתמש בשפה הפסיכואנליטית, בניטשה וברפואה

 הם גופניים בחלקם, ולכן אינם רק קונספטואליים. 

תה מתאימה יותר אם היינו מנתחים קונספציה היי-הטענה היא שמדובר בגוף חי ולא מדובר בניתוח לוגי של מערכת מושגית. הפרה

שמובילים גם לחשיבה )קונספטים(. אך  שיש בו תהליכים יחסים לוגיים בתוך מערכת סגורה מושגית ולא גוף חי, שאנו מניחים

 הקונספטואליות, כמו שניטשה טוען, היא קצה קרחון קטן מאוד שאנחנו רואים בסוף תהליכים מסוימים. 

קונספציה, הם בעצמם תהליכים -את ההנחה שלך שכל החיים העובריים, שהם בעצם מקבילים לפרה משתתף מהקהל: אני לא מקבל

 התפתחותיים חיים ונושמים החל מכמה חודשים של ההיריון.

 למה זה נוגד את מה שאני אומר?  שי:

 קונספציה.קונספציה ומתי מתחילה ה-משתתף מהקהל: כי אין פה את ההבחנה ברורה וחד משמעית מתי נגמרת הפרה

 שי: לא טענתי זאת. 

משתתפת מהקהל: אפשר להגיד שביון לקח לא פעם מושגים שונים, ולא כל כך התכוון לדבר על תיאוריה שנשארת גוף מוצק שאי 

אפשר להזיז, ולראותם כמודל חשיבתי. הוא לא דייק בקאנט אבל השתמש בו כנקודת מוצא שהקונספציה נשארת פתוחה וניתן למלא 

 ל ההתייחסות לתיאוריה שלו כתיאוריית של חשיבה הוא לא לגמרי נכון, כי כשאנחנו מדברים על חשיבה מוצאות מידית אותה. כ
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האמוציות והחוויות והרגשות, שהן לא משהו ליניארי סיבתי אלא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קדימה ואחורה בתנועתיות שלו, 

 יריון.במובן שאי אפשר להגיד שקדם היריון הוא ה

שי: חשוב, לדעתי, לזכור תמיד בדיון על מושגים, במקרה הזה בדיון מושגי על ביון, שהמושגים לא מתארים את המציאות אלא הם 

כלים כדי להתמודד עם המציאות. לכן, אם תקועים במושג מסוים כאילו הוא מתאר את המציאות זה סימן לכך שלא עובדים עמו נכון. 

אורטיקן ימציא מושג יים, שמושג מסוים כבר לא משמש אותנו בצורה מוצלחת נחפש אחר מושג אחר. התלכן, כשנגלה, בשלב מסו

 תיאורטיקן יחפש מערכת מושגים אחרת שתעשה עבורו את העבודה. אחר. מי שאיננו

אנט לצרכיו משתמש בק גרין אומר כשהוא משתמש בנגטיב בתיאוריה של הגל לצרכיו שלו, כך ביון המשתתף מהקהל: כמו שאנדר

 לא התכוון לדייק בקאנט. לא נראה לי רלוונטי אם הוא התכוון או. הוא תופס את הפילוסוף באופן מאוד אימפרסיוניסטי שלו.

ואני בוודאי לא קורא אותו  שי: השאלה, אם כן, היא למה הוא מזכיר את קאנט. אם אתה טוען שהוא אימפרסיוניסטי בהתייחסות שלו,

שכזה שנמצא בתוך הדיון  name dropping ע הוא מזכיר את קאנט? למה גרין מזכיר את הגל? האם זה מעיןכפרשן של קאנט, מדו

 האם גם ביון חוטא בזה? אני שומע טענה זו לפעמים. הפסיכואנליטי?

מילים לתאר את משתתף מהקהל: לא, ביון לא עושה את זה מהסיבה הזאת. הוא עושה את זה כי הוא מרגיש כי הוא לא מצליח למצוא 

החוויה שהוא מתאר ואז הוא מנסה להיאחז בדברים שהוא לוקח במקומות אחרים, שקצת עוזרים לו, כי הוא מרגיש שהשפה 

הפסיכואנליטית לא מספיקה לו. בגלל זה הוא נדרש לפילוסופיה, למתמטיקה וגם למיסטיקה, שביטלת בהינף יד, אבל נדבר על זה 

 בפעם אחרת .

גם הפעם. אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד שמזכירים שמות בצורה חופשית מדי, פעולת הליקוט הזו זרה, לפי שי: אפשר לדבר 

שאיננו מזכיר הוגים רבים. אמרתי שאני עוסק הרבה בניטשה.  למורשת הפרוידיאנית. אחד הדברים הבולטים אצל פרויד הוא דעתי,

בים שלו. במאמר "האני והסתם", הוא מתוודה שהוא הפסיק לקרוא את ניטשה הוא מזכיר אותו חמש פעמים, עד כמה שאני ספרתי בכת

כי הוא הרגיש שהוא הקדים אותו. אני חושב שזו סתם הפרזה של פרויד כי מי שמכיר את ניטשה יודע שהוא לא היה פילוסוף שיטתי 

תייחס בדיוק לדברים שלו. כלומר, או שהוא ולעומת זאת פרויד היה הוגה מאוד שיטתי. בכל מקרה, כאשר פרויד הזכיר מישהו הוא ה

לא מזכיר ממי הוא מושפע, גם אם הוא מושפע ממישהו, ופשוט מבצע את החשיבה שלו והאנשים הקוראים את המאמרים שלו לא 

ה הוא תמיד יודעים ממי הוא משופע, וזה, לדעתי, בסדר. אך כאשר הוא מזכיר מישהו הוא נוהג כאחרון המדענים ומקפיד לציין מאיפ

לקח את הדברים, על מה מדובר בדיוק ומשתדל להשתמש בזה בצורה הכי מדויקת שהוא מבין. השאלה היא אם לא מתפתחת מורשת 

 חופשית מידי של שימוש בהוגים שונים בדיון הפסיכואנליטי שמוציאה מהשיטתיות הפרוידיאנית.

הוא משתמש . וינצ'י-נג'לו ועל לאונרדו דהאעל "משה" של מיכאל שרית: אני לא בטוחה שפרויד לא מזכיר, לפחות בתחומי. הוא כותב

לא מדויקת לדיסציפלינה של תולדות האומנות. קאנט הוזכר פה רבות. בעקבות ספר של  בזה בצורה מרתקת מושכלת ומלמדת אבל

קונספציה, כי -ה לדבר על פרהתקפו אותו בצורה דומה לדרך בה תוקפים כאן את ביון. בכל זאת, אני רוצ ,שיצא על קאנט אחרי דושן

או לא. יש משפט ידוע שאומר  זה מתקשר לתחילת דבריך. דיברת על יצירת האומנות שנמצאת פה על הבמה ושאלת אם ראו אותה

לא באופן עמוק ומורכב כמו שרמזתם בשיחה, אלא באופן  אנדי וורהול והוא שהוא רוצה שיראו את היצירות שלו מהגב. הוא מציע,

 לסמן עבודת אומנות כמשהו שהוא מחוץ לשיחה, היא מהגב.  ופרפורמטיבי אופרטיבי
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דיברת על אומנות מושגית, הקשבתי לזה כמשהו שיש בו . בשאלה שקשורה להרצאתך אני רוצה לפנות אליך דורית ,אמירה יפה: שי

רגליו של הייצוג האמנותי עצמו. דבר זה בולט סוג של אירוניה. אירוניה, בין השאר, על מבקרי אומנות, שהמלל הרב שלהם דוחק את 

במיוחד באומנות הקונספטואלית, לפחות להדיוטיות, עקב ההסברים שמצורפים ליצירות. השאלה היא למה אומנות מושגית מלווה, 

בדרך כלל,  האמנות,. בדרך כלל, בהסברים רבים ולא מסתפקת בחוויה של שהייה מול יצירת האומנות, כמו שאומנות עושה בדרך כלל

כמו אומרת, אני מציגה ומדברת בשביל עצמי, אתה יכול לחשוב מה שתחשוב. באומנות מושגית אנחנו מוצאים צורך, גם אצל האומנים 

האם זה לא ניסיון לדלג על שלב התסכול? מרגישים שהתסכול גדול ולצורך כך עושים גישור מילולי  עצמם, להסביר את יצירתם.

 עבור היצירה. 

א. כיוון שהיא אומנות, כמו בכל אומנות יש מרחק אסתטי,  .אף אחד לא יכול להיות מומחה אליה -אומנות מושגית באופן גנרי  שרית:

נג'לו. כלומר, צריך פוסטר כדי אמרחק לתסכול, שזה לא בדיוק אותו הדבר. הייתי במסעדה והיה פוסטר של הבריאה של מיכאל

אי  - נג'לואיא אומנות, שבבריאה יש תמיד מרחק. ב. גם את הקפלה הסיסטינית של מיכאללהזכיר לנו בסביבה המידית שאומנות ה

 אפשר להבין באמת בלי המלל מסביב, להבין גם מה קשור אליה מה היא אומרת ומה היא לא אומרת.

אסתטית יכולה לעורר מחדש חוויה אסתטית. חוויה  דרך ההתייחסות לשאלה מהי כבר קודם את הקשר בין חיּות ואומנות הצעתי: שי

חוויה אסתטית אחרת, אבל החוויה האסתטית כשלעצמה לא צריכה את ההבנה. קאנט מציע להבין חוויה זו כחוויה הפוכה לחוויה של 

אומר? אני חווה עכשיו את החדר עם כל  הבנה: בחוויה של הבנה הדמיון כפוף לשכל ובחוויה האסתטית השכל כפוף לדמיון. מה זה

יידרש לסדר אותו במושגים או בחוקים. חוויה אסתטית שלו  ברים באופן אימפרסיוניסטי )התרשמות לא מחייבת(. ידע של החדרמיני ד

היפה  אנו רואים יצירת אומנות, למשל, ואומרים היצירה יפה. רגע! היצירה יפה או מעוררת בי חוויה של יופי? היא לחוות אותו כיפה.

זהו סוג של חוויה, שהשכל מעורב בה, אך בניגוד  היצירה איננה יפה באותו אופן שיש בה צבע אדום(,הוא לא תכונה של האובייקט )

אנו רק חווים סדר ולא יכולים להוכיחו. סדר זה הוא מעין הרמוניה, שאינני יכול לקרוא לה בשם. אם הייתי יכול לקרוא  להכרת ידע,

יש, מצד אחד, את  אסתטית לעומת זאת, בחוויה מצב בו הדמיון כפוף לשכל(.לה בשם ג'ירפה, דקל או כיסא אז היה מדובר בהכרה )

לכן, כשמדברים על . שרק השכל, לפי קאנט, יכול להעניק לחוויה סובייקטיבית, אבל הדמיון הוא המוביל ולא השכל האחדות הזאת,

קשר ישיר עם האובייקט. חוויה אסתטית היא זה קצת צורם. לא מדובר על רגש, על  אומנות או על חוויה אסתטית רק כחוויה רגשית

אקטואלית,  ואנו מדברים עמו. רציתי לעבור לדורית ולהרצאתה הכה חוויה שבה האובייקט, האומנותי או הטבעי, ניצב ממרחק

לה את המבט התרבותי כמבט על, שקשה להבין את המישור הרעיוני בלעדיו. השא שמתייחסת למרחב הדיגיטלי שמקיף אותנו. הכנסת

שהוא רואה  אלא מודרניסט, מפני מודרניסט-פוסט לא שהוא נראה מודרניזם.-בטווח שבין מודרניזם לפוסט היא איפה ביון נמצא שלי

מודרניסט, שמסביר את התרבות מתוך הפסיכולוגיה, והפוסט  פרויד הוא פסיכולוג פסיכולוגית כחוויית יסוד, ולא להיפך.  החוויה את

וך וטוען שלא ניתן להסביר את הפסיכולוגיה אלא מתוך התרבות שמתוכה צמחה. איפה ביון ממוקם, מבחינתך, מודרניזם מציע מבט הפ

 מנקודת מבט זו? 

המחשבה שלי היא לא שהתרבות תסביר את הפסיכולוגיה אלא אולי הפסיכולוגיה היא לא הרג'יסטר האולטימטיבי להסבר של : דורית:

הוא מתחילת דרכו כמודרניסט מאוד קשור רגשית לפרויד הוא תמיד ממקם את עצמו ביחס כל דבר. מבחינת ביון, אני חושבת ש

לפרויד. הוא הלך לאיזה שהוא מקום שמבחוץ, הוא הלך למקום שהוא פוסט מודרניסטי דווקא בכתבים המאוחרים וזה במיוחד בא לידי 

 הוא מתחיל בזה שהוא קורא פילוסופיה באוקספורד אחרי מלחמת העולם הראשונה. משהו  .A memoir of the futureביטוי בספר 



 

55 
 המסלול ללימודים מתקדמים "לקרוא את ביון" –כל הזכויות שמורות לבית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד  ©

 

פסיכולוגיה שהיא -מודרניסטי במובן של ריבוי נקודות מבט וריבוי קולות. הוא רוצה להציג איזה מטא -לקח אותו למקום יותר פוסט

תיאוריה מדעית. במובן הזה אפשר לקרוא את הפוסט בכל זאת שונה משל פרויד, שמתאמץ כל כך להפוך את הפסיכולוגיה שלו ל

של הכתיבה שלו אפשר לחשוב מודרניזם לתוך ביון, למרות שאני לא בטוחה שהוא לא היה מזועזע מהרעיון, אבל כן, בעשור האחרון 

 על זה.

תוך התרבות לא רק בתוך שי: תודה על תשובה. מה שרציתי להדגיש זה שבמעבר מפרויד לחלק מממשיכיו, בניהם ביון, קרה משהו ב

היום, ישנה ממש תביעה לריבוי פרספקטיבות, ובמקרים רבים על חשבון שיטתיות. השאלה איפה כל אחד מוצא את  הפסיכואנליזה.

עצמו בתוך כל המרחב הזה. מצד אחד, יש לגיטימציה מאוד גדולה להרבות בנקודות מבט, ובתור מי שעומד בראש תכנית רב תחומית 

לט מכיר את זה מקרוב. מצד שני, ואולי אפשר לשמוע את זה מהדרך בה אני מדבר, קשה לי מאד עם העדר שיטתיות. אני אז אני בהח

חושב שצריך להדריך אותנו בקריאה של ביון, בין השאר, מתי ביון מושך אותנו לכיוון שיטתי יותר ומתי לריבוי פרספקטיבות, וכמו 

 ד את האחיזה בפסיכואנליזה כשיטת מחשבה.כן, מתי ריבוי הפרספקטיבות מחליש מאו

עוסק הרבה בקאנט ובניטשה, ביון מתייחס לקאנט ופרויד ראה ברעיונותיו זיקה חזקה לניטשה ומזכיר לא פעם את קאנט. ניטשה  אני

ת ווגנר קיבל בחילה מהאופרה עליה דיבר משה )"פרסיפל"(, הוא חשב שווגנר הולך לכיוון לא טוב. הוא העריץ בתחילת דרכו א

ושופנהאור, שהיה הוגה חשוב מאד עבור ניטשה. שניהם שמשו כאבות הרוחניים של ניטשה. בהתחלה הוא מעריץ אותם ובשלב מסוים 

מקדמים גישה רומנטית, שבאה מתוך דלדול הרוח ולא מתוך  הוא בועט בהם. הוא טוען שהם מטעים אותו ואת התרבות, מכיוון הם

ה ולא של עוצמה, שמעמידה כערך גבוה מאד את החמלה. השאלה היא איך ביון היה מסתכל על הדברים שפע רוחני, אומנות של חולש

דרך מושג הקתרזיס, שליווה את הפסיכואנליזה בתחילת דרכה. אם אני הולך ליסודותיו ההיסטוריים והפילוסופיים של מושג הקתרזיס, 

ם חרדה. הקתרזיס מוצג, כבר על ידי אריסטו, כסוג של חוויה אסתטית מדבר על חוויה שנולדת מתוך חמלה אבל יחד ע הרי שאריסטו

ולא רק רגשית, חוויה שיש בה ממד מושכל. התנסות מושכלת, מבחינתו של אריסטו, קתרזיס, היא המקום הכי גבוה שאפשר להגיע 

אם  האם חשוב להוסיף פה חרדה?אליו אם אתה לא פילוסוף. השאלה שלי היא כזאת: האם חמלה מזוהה או לא מזוהה עם הקתרזיס? 

זה רק עניין רגשי אז אנחנו גולשים, לדעתי, לכיוון דלדול הרוח, שחומלת במקום ליצור חוויות מתסכלות. רוח חומלת בתוך האנליזה 

 אולי נמנעת מליצור חוויות מתסכלות ואז לא עושה את העבודה האנליטית.

זאת לא בטוח שהוא חש מבחילה מהערך התרבותי של האופרה או מהערך משה: כשאנחנו אומרים שניטשה חש בחילה מהאופרה ה

של  דחה את התפיסה אותה, כי הנתק ביניהם הוא כל כך חריף שאני לא חושב שאפשר לדבר על זה כך. ניטשה האנושי של מי שכתב

הקשורה לחוויה האסתטית, כמו שאני שאני טועה. החמלה  אם כי יכול להיות והקדם קונספטואלי, כל הממד הנומינלי המיסטיקה ואת

תופס אותה, שונה מהדרך שאתה מדבר עליה, כי כשאתה מדבר על העניין אתה מדבר על אזור שיש בו ייצוגים ואילו אני מדבר עליה 

כך, בא ממקום שאין בו ייצוגים. אני חושב שאצל ביון יש סדר היררכי. הלחץ לייצר את הקונספטואליזציה וכולי, כל מה שמגיע אחר 

לשאלתך על  מהחוויה הרגשית, ולא להיפך. צריך להגדיר על מה אתה מדבר כשאתה מדבר על חוויה רגשית. התשובה הקצרה

 מהקתרזיס . הקתרזיס היא שהחמלה זה בדיוק להפך

 להפך מהקתרזיס. שי: בזה אנחנו מסכימים, החמלה היא בדיוק

פשוט של המילה: היכולת לשאת כאב של מישהו אחר. נדרשת יכולת שהיא  משה: כשאני חושב על חמלה אני חושב עליה במובן הכי

 לא עושה הרבה. היא  מיכל, זה לא הדבר שאחר כך קורה בו. זהו איזה שהוא תנאי והתנאי הזה קשור בחמלה. החמלה, בפני עצמה,
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-ומר, אני לא מדבר יותר על פרהמייצרת את התנאים שיכולים לאפשר טיפול ארוך טווח. דמיינתי מה אני חושב שביון היה א

 קונספציות /קונספציות, עכשיו נראה אתכם עושים בלבול שפות .

שי: זה קל מאוד. אתה יודע, אנחנו בפילוסופיה מתמחים בזה. האמירה האחרונה שלך מתאימה למקום בו מסתיים דיאלוג סוקראטי, מה 

והתפיסות שלנו. האם יש, בכל זאת, מישהו או משהי  מחדש על המושגיםשמכונה 'אפוריה': אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחשוב שוב 

 שרוצה להעיר פה הערה אחרונה לסיום?

משתתפת מהקהל: הערה מנקודת המבט של ביון, איך שאני מבינה אותה. אני לא בטוחה שהוא היה אוהב את הטכניקה הרוויזיוניסטית 

א על "גם וגם". לא אחד מול השני אלא על הקשר שבניהם, בחיבור בניהם, של "או, או". כי הוא לא היה מדבר על "או, או" אל

זה לא שיטתיות או משהו אחר. אם אני מבינה נכון, העיקר אצלו זו האמת מאחורי הדברים, ואת זה לא הזכרנו היום  ובעיקר שהבסיס

 אבל בעיני זה הדבר העיקרי אצלו.
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Flying Down 

 גולדפינגרשלומית 

 

Flying Down 

2014 

 

רישומים על נייר פרגמנט, על שקף ועל ניילון 

תפורים עם חוט ניילון לנייר. על הנייר מופיע דגם 

גיאומטרי שבתוכו מודבקים קרעי יומנים ישנים. 

הנייר מחובר מצד אחד למצנח ניילון באמצעות 

התפורה מפנימית  חוטי דיג, ומהצד השני למשקולת

וממולאת בחול, באמצעות חוט דיג סרוג של גלגל 

 140 המחובר לכבל ברזל. קוטר החלק האחורי

 .2014 .ס"מ
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 על תהליך היצירה שלי באופן כללי

התא המשפחתי, הזיכרונות שנאספו באלבומים, מכתבים, יומנים, וציורי ילדות, הם נקודות המוצא לעבודתי. אולם לצד הניסיון ללכוד 

  אותי גם השכחה: שכחה עצמית, היבלעותו של הפרט בתוך הקבוצה, והזעקה לאותנטיות.זיכרון, מעניינת 

בעבודתי אני משתמשת בטכניקות פשוטות ואף ילדותיות, ובטכניקות של מלאכת יד, לצד טכניקות "גבוהות יותר". אני חוקרת את 

נים ושבריריים. אני בודקת את עמידות החומר, ולעתים המתח בין שקוף ואטום, ואת המתח בין חומרי גלם תעשייתיים לחומרי גלם עדי

באופן השימוש בו, מוציאה אותו מהקשרו. תהליך העבודה שלי כולל עבודה סיזיפית של תפירה, עבודה איטית של שכפול פירוק 

שפחה, מתקרבת ואיחוי חלקים אלה לאלה בהם נארגת חוויה ומתגלה עולם. אני מתארת תהליכי חיים: ילדות, זוגיות, הורות ומ

 ומתרחקת מהקרובים לי, החיים, או אלה שכבר אינם.

את ההשראה לחלק מעבודותיי אני מוצאת במתח שנוצר בין הצילום כתהליך של שכפול ושעתוק, והצילום כלוכד את חד הפעמיות של 

בדגם, בגיאומטרי אל מול אורגני היומיומי בחיי המשפחה. השראה נוספת היא אמנות הוויטרז' ואמנות האסלאם, כשהשימוש בשכפול, 

 וחדירת האור מסמלים את מחזוריות החיים ואת הרוחני. 

בתהליך העיבוד, המסמכים המכתבים והצילומים האישיים, מהווים לעתים מקור השראה ולעתים מהווים כחומר הגלם הממשי של 

היצירה. אני רואה בעבודות אלו התייחסות לאמנות גם כפעילות של אגירת 

 וגם כפעילות של טרנספורמציה של זיכרונות. כרונות,זי

 "Flying Downעל העבודה עצמה "

כהקדמה עליי לציין שתהליך יצירת עבודה זו ארך כמה שנים. עבדתי עליה 

 במהלךת, ו"פתרתי" אותה לאט לאט, לסירוגין תוך כדי פיתוח עבודות אחרו

שהפך אותה מעבודה דו ממדית קטנה לעבודה תלת ממדית, בעלת נפח ונוכחות 

נקודת המוצא לעבודה זו היא החדירה של המצלמה  מלאה מתקרה ועד רצפה.

להווי המשפחתי. הצלם מחד מנסה למסגר רגע משפחתי ולעצב את האופן שבו 

חותו כצלם תונצח המציאות המשפחתית )באלבום התמונות(, ומאידך עצם נוכ

בתא המשפחתי, מעמידה אותו בעמדה חיצונית, מתבוננת, ואפילו מנותקת. 

משמשת בעבודה זו כמצע להתבוננות  הסיטואציה המוכרת במשפחות רבות

ההזרה שבהפיכת בני את  באקט שהוא לכאורה טריוויאלי, אולם מקפל בתוכו

 המשפחה למושאים לצילום. 

 

 

 

 

Flying Down 2014 . 

 פרט מתוך העבודה, טכניקה מעורבת
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תולדות האמנות והצילום והן  ושא ההתבוננות של הגבר, הן לאורךהתעניינותי במערכת בה האישה הינה מנקודת מוצא נוספת הייתה 

  בעולם התקשורת והפרסום.

העבודה מבוססת על שני צילומים משפחתיים שלי, באחד מהם נראה גבר מצלם )בן זוגי( ובשנייה דמות אישה )אני(. הרעיון ההתחלתי 

דמויות כך שייראה שהגבר מצלם את האישה ולשכפל את צילומי האישה כך שיפרצו את גבולות לעבודה היה להציב את שתי ה

מחד כגולם הקם על יוצרו, ומאידך כדמות שקופה המאבדת את נוכחותה הייחודית והופכת לרפליקציה של  –הפורמט של העבודה 

מרחב חדש תכנס? השתמשתי בסופו של דבר  עצמה הדמות המשוכפלת אכן פרצה את גבולות הפורמט אבל השאלה הייתה לאיזה

חוברת ששמרתי מילדותי הבנויה מדפים שונים בהם דגמים שונים לצביעה. מיקמתי ותפרתי את הדמויות  -בדגם מתוך "דפי אלתר"

השקופות לתוך הדף, כך שהמשחק בין השקוף והאטום הבליט אותם, והדמות המשתכפלת מצאה את עצמה שוב שבויה בתוך פורמט 

דש, ובתוך גבולות ודגם חדש. בחלק התחתון והמכונס יותר הדמויות המשוכפלות "פילסו" את דרכן דרך הנייר כמו זחל המכרסם את ח

הפתוח יותר, חיברתי תוחם רקמה עגול במרכז והדמויות התפזרו ממנו לרוחב הנייר והשתלבו לתוך , דרכו דרך עלה. בחלק העליון

  הדגמים שבו.

העבודה מצאתי חלום שרשמתי במחברת שהתאים לקונספט של העבודה ושילבתי קרעי מילים מתוכו לתוך דגם דפי תוך כדי תהליך 

 האלתר, כאשר בחלק העליון קרעי דפים אלה פרצו והזדקרו החוצה מגבולות המצע.

לנית וסיזיפית, שנדרש בשלב האחרון מצאתי את עצמי מול עבודה דו ממדית, מלאה בפרטים ודחוסה, עשויה במלאכת יד נשית, עמ

מבט קרוב ובוחן לגלותה. גבולות העבודה היו אמורפיים ואופן התלייה שלה וההצגה שלה לא היה נהיר לי. הבנתי שעל מנת לאפשר 

  מבט מרחוק על העבודה, יש צורך שהמרכז הדחוס ייפרס ויתרחב, ויתפוס יותר מרחב בחלל.

, שתפרתי, וחובר אליו בעזרת חוטי דיג, בקשרים שמזכירים קורי עכביש. החלק החלק העליון שנפרס ונפתח חובר למצנח ניילון

 -דומה לפאלוס, שנתפס לוו של משקולת שאיזנה את האווריריות של המצנח. המשקולת -התחתון חובר למעין צינור סרוג מחוטי דיג

  עשויה מפנימית של גלגל, תפורה וממולאת בחול.

בין צניחה לתעופה, בין כובד  –חיבור בין נשיות וגבריות  -ארץ, מחוברת לקיר, לתקרה ולקרקעהעבודה עמדה עכשיו בין שמיים ו

 וחומר ובין קלות ואווריריות, בין נוכחות לחוסר נוכחות.

כאשר העבודה הוצגה במקום אחר היא נתלתה מהקיר. לקראת הכנס עקב מגבלות טכניות היה צורך למצוא פתרון תלייה אחר, ועל כן 

שנראה כמו מצנח וגם כמו  -ה נתלתה מפינת החדר בין הקיר לתקרה. בעקבות אופן התלייה החדש, החלק האחורי של העבודההעבוד

ונראה כצונח מלמעלה. המגבלות הטכניות היוו טריגר לדינמיות ולפירוש קצת שונה של העבודה, שבדיעבד  -קורי עכביש, נפרס פחות

 ו פוקוס אחר מאשר זה שנוצר באופן התלייה הראשוני.אתגרו את אופן ההסתכלות שלי עליה ושמ
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 תודות

 

טרחו  על אירוע 'ביון והזכוכית הגדולה' ועל יצירתה של חוברת הרצאות זו המלווה ומעשירה את הסרטון המקוצר של האירוע

 ועמלו מספר אנשים, שלהם נתונה תודתנו והערכתנו. 

לד"ר משה ברגשטיין, לגב' שרית שפירא, לד"ר שי פרוגל ולד"ר דורית שייקירסקי על ההנאה בחשיבה  –לצוות המרצים 

המשותפת המקדימה, על השתתפותם באירוע ועל עריכת הרצאותיהם המדוברות לכלל טקסט כתוב. תודתנו שלוחה לכם; כל אחד 

 להבין היבטים שונים מהתיאוריה של ביון בעולמות תוכן מגוונים.  מכם הוסיף זווית ראייה ייחודית ומשמעותית לאפשרות

ולד"ר דניאל מרום, אשר פינו מזמנם ותרמו לנו מחשיבתם על אודות המושגים שנבחנו,  יולנדה גמפל, לפרופ' דוד גורדוןלפרופ' 

 העניקו להם עומק וצבע, ובכך פתחו את מרחבי החשיבה למחוזות נוספים.

' ללוות את האירוע, והשקיעה זמן ומאמץ רבים על מנת לחשוב Flying Downדפינגר שתרמה את עבודתה 'לאמנית שלומית גול

על אפשרויות שונות להתאמתה לתצוגה בתוך חלל שונה מהחלל המקורי. תהליך ההעברה של היצירה דרש השקעה מרובה של זמן 

 יחד עם תשומת לב מרבית לפרטים.  ומאמץ. כל אלו נעשו באווירה טובה, תוך הפגנת יצירתיות מחשבתית

לצוות המנהלי ובמיוחד לשקד אילני, שטרחה והייתה אחראית על הפקתו של האירוע מתחילתו ועד סופו ועשתה זאת בנועם, 

 בצניעות ובהקפדה מלאה.

 לדורון צירולניק, אשר צילם, הסריט וערך את הסרטון בעין טובה.

 מה רבות להצלחתו של האירוע ולאפשרות לשתף בו גם לאחר מעשה. ליונת מלכא, מנהלת השיווק והפרסום, שתר

 תודתנו נתונה לקהל הרב על ההשתתפות באירוע ולכל המשתתפים שתרמו ושיתפו אותנו במחשבותיהם. 

 בחוברת זו ועל ההתעמקות בתכניה. ולכם, תודתנו נתונה על הקריאה

 

 

 רוזנבוים,-ד"ר עינת אספלר       ד"ר גילית הורויץ, 

 מנהלת בית הספר לפסיכותרפיה.               ראש המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'.
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 אודות המסלול ללימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'

 

 "הדרך נוצרת באמצעות הליכה בדרך" )ח. ל. בורחס(

שיוקדש כולו להעמקה בכתביו של וילפרד ר. באחת מישיבותיה של ועדת ההוראה בבית הספר העלינו את הרעיון להקים מסלול 

 –ביון. רתמנו לצוות ההיגוי של התכנית שניים מהמפענחים המיוחדים שיש לביון בתקופתנו, המחדשים ומעמיקים את ההבנה בו 

בחירת  פרופ' יולנדה גמפל ומר נוויל סימינגטון. מאז החל תהליך עתיר מחשבה ותשוקה; של הבנייה מוקפדת ומדויקת של תהליך,

 תכנים ואיסוף צוות הוראה שמושקע שנים בתיאוריה של ביון, אוהב, חוקר, כותב ומלמד עליה.

הנחת היסוד הבסיסית שלנו קשורה בנאמנות לתפיסת עולמו של ביון ובמחשבה שכל ניסיון 'ללמד' את ביון כפרדיגמה, כתיאוריה 

הזמנה לקריאה משותפת בכתביו של  -כנית וההזמנה הגלומה בו אותה ניתן ללמוד מאדם אחר, נדון לכישלון. מכאן שמה של הת

ביון. בכל אחד מהקורסים נקרא מאמר אחד, אולי שניים. הקריאה הקרובה, הצמודה, היא בחירה מודעת ומכוונת. היא מאפשרת 

ן בו התפתחה איסוף של כל התגובות, המחשבות, ההרהורים והרגשות המתעוררים נוכח הטקסט ובעקבות ההליכה אחרי האופ

המחשבה של ביון. ניפתח לשינויים ולתגובות העדינות שנוצרים בכל אחד מאתנו, נבחן את נקודות הכשל בהבנה, את התפוגגותן 

של משמעויות קיימות ונפלס נתיבים להבנות חדשות. בכך נקיים, הלכה למעשה, בית מדרש 'ביוניאני', המשלב בין פרשנויות 

ואקטואליות למשתתפים בלמידה, לבין היפתחות לריבוי נקודות המבט, והבנה מורכבת ורב ממדית של  אישיות, רעננות, ייחודיות

 המציאות.

הנחת יסוד נוספת שלנו הינה שקריאה כרונולוגית בלבד של כתביו של ביון אינה מאפשרת להבין אותם.  "בחקרנו את חשיבתו של 

ן, אופן החשיבה שלנו לא יתקדם על פי רצף סיבתי. ברצוננו לתפוס את ביון אנו רוצים להיות נאמנים לדרך החקירה שלו. לכ

החשיבה עצמה ולא את המסלול שבו הגיע אליה... שיטתנו, אם כן, היא לקחת נושאים שכל אחד מהם הוא ביטוי של החשיבה של 

[. לכן, במהלך הלימודים ננוע בין סקירה 9ונוויל סימינגטון, החשיבה הקלינית של ביון, עמוד  ןביון, אך לא הדבר עצמו" ]ג'וא

כרונולוגית של כתבי ביון )כתביו המוקדמים לעומת המאוחרים( לבין חקירה רוחבית, המאפשרת התבוננות על היבטים וגוונים 

משיך להגדיר ולעצב את המושגים השונים וגם עבור גם עבור ביון, שה -שונים שמקבלים אותם המושגים בהקשרים שונים 

תיאוריה הכתובה בסגנון חידתי, סתום לעיתים, -המשתתפים. הדבר משקף את תפיסת עולמנו, לפיה הטקסטים של ביון מהווים מטה

ימנים ברור. אך לא שרירותי. הבנה שביון שרטט עבורנו מפה של הלא מודע, נתיבים אל הלא ידוע. מפה דינאמית ונטולת מפתח ס

מפה הקיימת בשורות הכתובות ובעיקר ביניהן. קיימת כמחשבות עוד בטרם אנו חושבים אותן. קריאה במפה מחייבת מפגש אמיתי 

סופי של אפשרויות המתקיימות בו -עם עצמך ועם העולם. הלימוד מצריך חשיבה אישית, הוספה, כיוונון ופתיחות לריבוי האין

בין המועד ההיסטורי של פרסום טקסט מסוים, לבין חווית הקריאה בו בהווה, מתואר היטב על ידי  זמנית בעולמנו. המתח הזה,

וולטר בנימין "... 'הידיעה המדויקת היחידה שיש' אמר אנאטול פראנס, 'היא ידיעת שנת ההופעה והפורמט של הספרים'..... ואכן, 

הגורל החשוב ביותר של כל עותק הוא  –תו של הקטלוג"  ובמובן זה סדירותה של ספריה, הרי זו סדירו-אם קיים מושג מנוגד לאי

 [.107-108ההיתקלות בו עצמו.... לידתו מחדש של זה...." ]וולטר בנימין, אני פורק את ספרייתי, המשוטט, עמוד 
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זמנית למגוון -והנחת יסוד שלישית שלנו קשורה בקודמותיה ומתגלמת בהחלטה שלנו לבנות תכנית לימודים שתאפשר חשיפה ב

זמנית מאפשרת להוראה שלא להפוך מודל מקבע, המצמית את החשיבה אלא -של מרצים, כולם מכירי ואוהבי ביון. ההנחיה הבו

להוות, הלכה למעשה, אמצעי לעידוד הריבוי, הזרימה והתשוקה לדעת. כך, הלמידה המשלבת חברותא של אנשי מקצוע בשלים 

מרצים בעלי פרשנויות אישיות שונות לטקסטים הנלמדים, עם הטקסטים של ביון, ומגוון של  וונותומנוסים, בעלי רמות היכרות מג

הלימודים מתמקדים בחמישה נושאים מרכזיים המהווים לדידנו את  . O-מהווים קרקע דשנה לצמיחה מנטלית, להתקרבות  אל   ה

 אבני היסוד המרכזיות בתיאוריה של ביון.

? נעמיק בתפיסה לפיה המחשבות קודמות לחשיבה עצמה. נבחן מהו התהליך את המחשבותאיך נוצר המכשיר לחשוב 

שבאמצעותו מתפתח המכשיר לחשוב את המחשבות )קרי, תהליך החשיבה(, מה תפקידו ומה הפסיכופתולוגיה הנובעת מהפרעות 

 ושברים בהתפתחותו. 

וקב אחר תהליך התפתחותה וארגונה של הנפש, . ביון עילד-האופן בו המכשיר לחשוב את המחשבות מתפתח בקשר אם

רבדית שביון משרטט בה רבדים -המתקיים מיד בתחילת החיים ולעולם בתוך מערכת יחסים. אנו נעקוב אחר מפת הנפש הרב

מוקדמים ופרימיטיביים ביותר הפועלים בצד רבדים מפותחים, וחלקים פסיכוטיים בצד חלקים לא פסיכוטיים. נבחן כיצד הוא  

ילד כאל מודל פרוטוטיפי לקשרים בתוכם מתפתחת ומתארגנת הנפש. וכיצד היבטים אלו מתקיימים -תמש במודל היחסים אםמש

 (.  the gridבקשר הטיפולי ויכולים להוות מקור לצמיחה נפשית. כל אלו יעשו סביב מושג ה'רשת' )

-. ביון מסמן את הסזורה כמוקד החקירה האנליטית. "חקרו את הסזורה, לא את האנליטיקאי, לא את האנליזנד, לא את הלאהסזורה

טרנס(פרנס, -מודע, לא את המודע, לא את השפיות, לא את הטירוף; אלא את הסזורה, את החיבור, את הסינפסה,  את ה)קאונטר

(. אנו נבחן את מושג הסזורה, החל מסזורת הלידה ודרך הסזורות הטבועות 66 לא טרנזיטיבי" )שם,-את מצב הרוח הטרנזיטיבי

 בקיומנו לכל אורך החיים ונחשוב על תפקידם של המטפל והטיפול בהקשר אליה. 

נעמיק בתפיסה של ביון את החוויה הטיפולית האנליטית, חוויה שהיא  (.Attention and Interpretationהקשבה ופרשנות )

ות עצמן, הקשורה בחוסר היכולת שלנו לתפוס באופן מדויק את המציאות. הקושי להכיר במציאות כפי שהיא )מושג מעבר למחשב

(, מתבטא בין היתר בכך שכל דרך לתקשר אותה מהווה ייצוג בלבד שלה ואינו מבטא אותה בדיוק. הייצוגים השונים O-ה

ולות, שתיקות וכן הלאה( ועל מנת להבחין בהם בתוך המרחב מתבטאים באופני תקשורת שונים )תקשורת ורבלית, מחוות, פע

הטיפולי ביון מנחה מטפלים להרפות מן הזיכרון ומהתשוקה. באופן זה, הם יכוננו בתוך עצמם מרחב של ריק, מרחב שאינו רווי, 

 לקבלתן של 'המחשבות המחפשות חושב'. 

ן מבחר סמינרים. אלו הוקלטו, וחלקים מהם נשמרו ושוכתבו על . בעשר השנים האחרונות לחייו, העביר ביוהסמינרים הקליניים

ידי פרנצ'סקה, אלמנתו. אנו נקדיש מספר מפגשים לעקוב אחר ההתייחסויות הקליניות של ביון. בשונה מהכתיבה התיאורטית של 

מוד ניסיון, מדגים את האופן ביון, שלעיתים אניגמטית וקשה לפיענוח, כשביון מדבר אל אנשים המציגים מקרה קליני, הוא בהיר, ל

ית, כזו המעוררת חשיבה בו כדאי לעקוב אחרי התיאוריה ובו זמנית לזנוח אותה, לפתח הקשבה יצירתית, מפתיעה ולא שגרת

 והתפתחות.
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 סגל המרצים

 

 ד"ר גילית הורויץ. – ראש התכנית

 ד"ר עינת אספלר רוזנבוים.פרופ' יולנדה גמפל, מר נוויל סימינגטון, ד"ר גילית הורויץ,  – ועדת היגוי

 חני בירן

פסיכולוגית קלינית מדריכה. פסיכואנליטיקאית מנחה ומלמדת במכון ת"א לפסיכואנליזה. אנליטיקאית קבוצתית, ומלמדת במכון 

 הישראלי לאנליזה קבוצתית.

 ד"ר משה ברגשטיין

 סוציאלי, מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה; חבר אפק, הארגון הישראלי ליחסי קבוצות.עובד 

 נעמי ברונפמן הולר 

 . זמננו בת לפסיכואנליזה אביב תל במכון ומדריכה מורה. פסיכואנליטיקאית, קלינית פסיכולוגית

 פרופ' יולנדה גמפל

פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בירושלים, בעבר יו"ר  פרופסור בדימוס, המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת ת"א.

הבינלאומי של  החברה הפסיכואנליטית בישראל, סגן יו"ר החברה הפסיכואנליטית האירופאית וכיום נציגת אירופה בוועד

 הפסיכואנליזה.

 ד"ר גילית הורויץ

קדמים 'לקרוא את ביון'. חברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית. ראש המסלול ללימודים מת

 זמננו. מטפלת בפסיכואנליזה ובפסיכותרפיה בקליניקה פרטית, במבוגרים, נוער וילדים.

 נוויל סימינגטון

שנים חבר בכיר בחברה הפסיכואנליטית הבריטית ובחברה הפסיכואנליטית האוסטרלית ובאגודה הפסיכולוגית האוסטרלית. בין ה

כיו"ר  1987-1993וכיהן בתקופה שבין  1986החזיק בעמדת סגל בכירה במרפאת המבוגרים של טוויסטוק. בשנת  1977-1985

הקים ארגון  2007כיהן כנשיא החברה הפסיכואנליטית האוסטרלית. בשנת  1999-2002המכון לפסיכואנליזה של סידני ובין השנים 

 פסיכוטיים. המתמקד בפסיכותרפיה הניתנת למטופלים

 רוני עמיאל

 . לפסיכואנליזה אביב תל במכון פסיכואנליטיקאי, מדריך קליני פסיכולוג
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 קהל היעד

המסלול נועד לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים בהבעה 

 דינאמית או בעלי ניסיון קליני של חמש שנים לפחות. -ויצירה בעלי תואר שני, בוגרי אחד מבתי הספר לפסיכותרפיה בגישה פסיכו

 מועד ומיקום הלימודים

 . 10:30-14:00הלימודים יתקיימו בתל אביב, בימי ו' בין השעות 

 . 2017עד יוני  2016שנת הלימודים נמשכת מאוקטובר 

 שכר הלימוד

 ₪  375 –דמי רישום ₪ |  9500שכר הלימוד השנתי הינו 

 

 


