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והפך  0191-נולד בברונקס ב (Vito Acconci) י'ויטו אקונצ      
אחרי שהאמנות בעולם לאחת הדמויות המרכזיות 

, (Joseph Beuys) יחד עם בוייס. מלחמת העולם השניה
 Robert) סוןתרוברט סמי, (Bruce Nauman) ברוס נאומן

Smithson) ,לורנס ווינר  (Lawrence Weiner) מייקל הייזר 
(Michael Heizer)  ,מריה ה ד וולטר(Walter De Maria) 

י ועודנו במידה רבה גיבור 'ורבים אחרים היה אקונצ
הפוליטית  ,השקפת עולמו האמנותית. וכוכב השיח הקונטקסטואלי והפוליטי של האמנות

, וביקורת השלטון האמריקני, וויטנאם והחברתית נולדה על ברכי ההפגנות נגד מלחמת
  .קפיטליזם בכלל ושיטת עולם האמנות בתוכו

 

 

 

 

 

 

 

 
בשנות . ונעשה אמן פלסטי בסוף שנות השישים, כמשורר וסופר הוא החל את דרכו האמנותית

הארוטיקה , הפולמוסיסרטים שתוכנם , השבעים הרעיש את עולם האמנות בסרטיו דלי התקציב
האדירה שלהם והמבנה החדש שלהם יצרו במידה רבה את התשתית הפרקטית והאידיאולוגית 

, מהפכה קונקרטית, י יצרו מהפכה'הסרטים של ויטו אקונצ. של הוידאו ארט לעשורים הבאים
ובמיוחד במסורת הסרטים , גם במסורת האונגארד, עד אז' קולנוע'לגבי כל מה שנתפס כ

, הויכוח עם תפיסות הנאראטיב המוכרות: ליסטים אליה יש לעבודתו זיקה לא קטנההסורא
גופו של , גופו של הצופה, היחסים עם הצופה, הזמן, העריכה, פס הקול, עבודת המצלמה

כל אלה טופלו , השאלה הנרחבת של ראיה ונראות, הפעולה המצולמת, בכלל הגוף, המצולם
אולם הדגש . לא מיוצגים, חלל ופעולות ממשיים, זמןבסרטיו הרבים מתוך שימת דגש על 

ויש אף , אלא דווקא, (cinéma-vérité) הקונקרטי לא הביא עימו סוג נוסף של סינמה וריטה
,  יצר זן חדש של קולנוע אישי מאוד - אישית-לאה, חרף הפוליטיות המוצהרת והבוטה -להוסיף 

ל התכונות האלה אפיינו את כל התחום כ. ספרותי ופיוטי במיוחד, אינדיבידואלי במובהק
, לפחות באמריקה, י וניתן לומר כי במידה רבה הוא האיש שיצר'הויזואלי של עבודתו של אקונצ

ושל המיצבים הפיסוליים של שנות , בודי ארט, אנרים של הפרפורמנס ארט'זאת ריצפת ה
את הלך והקצין , עולםה' בתוך, 'החיים' בתוך'י לפעול 'העניין העצום של אקונצ  .השיבעים



', ויתר', מטובי הפסליםחלוץ הבודי ארט ומי שהיה , והיום, עבודתוצורתה ואת נוהליה של 
בו הוא עובד עם קבוצה בינלאומית של " י'סטודיו אקונצ"הקים את , למעשה עזב את האמנות

דרכו פעיל ומבוקש בתחום כפי שהיה לכל אורך  הוא ארכיטקט מזהירכ. ארכיטקטים ומהנדסים
 . האמנותית

לא , אביב של שנות השיבעים-מי לא העריץ אותו בתל. י הוא אחד מגיבורי נעורי'ויטו אקונצ    
האיש החכם " :רפי לביאבאיזו התלהבות קבועה דיבר עליו אני זוכרת למשל , רק בני דורי

, וכאמור, והעריצו אות, דרוקס, כספי, שלזניאק, גרבוז"... חכם ומצחיק", הוא נהג לומר, "הזה
 . כל בני מחזורי, בלי יוצא מן הכלל

 'דק 091סרט וידאו שחור לבן באורך ) Red Tapes -הגיעה היצירה ה, אני חושבת 0111-ב    
 . לספריה של השגרירות האמריקאית ורצנו כולם לראות את זה( 0111משנת 

 

                                                                         

 ושמורכבותאמן , י עוד יותר מאשר את בויס'באיזה שהוא אופן אהבו כאן את אקונצ
י לא היה 'אקונצ. או לא הובנו, של עבודתו עיצבנו לפעמים טקסיהניואנס הדתי וה, הסימבולית

 ,גופני-המטאפורה רק בחסות הקונקרטי; ומוטב, 'לא מטאפורה'ה, נגוע בשום סימבוליזם שהוא
גם זה  ,מעשן בשרשרת ופשוט הליכות', יחפן', י הוא אמריקאי'ואקונצ. היה ערך פעיל בעבודתו

דומני שזו הייתה עבודת הגמר שלה לסיום , נורית דויד כתבה עליו חיבור משגע. דיבר אל ליבנו
 ... הרבה מים זרמו בירקון מאז... על חלל ועל תודעה, היא דיברה אז על גוף. המדרשה

     
 . י נסבה על השאלה של אמנות טהורה ואמנות שימושית'תי עם ויטו אקונצשיח

 
 
 
 

ן ו  :ראי
  

הקבורים מתחת להר ( 'טוב'המילה הערבית פירושה )מרטין וייל סיפר לי על שרידי הכפר חיר  

 :ה אותוזו הייתה חדשה לו והיא הרעיש אינפורמציה. י'שאלתי על כך את אקונצ. האשפה

 

   :י'ויטו אקונצ
, אני מרגיש רע, איזו החמצה, את כל העבודה שלנו, זה היה משנה הכול ,איך לא ידעתי דבר כזה

זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת שעבדנו , על מה, אני בכלל לא יודע איך נתחיל לדבר עכשיו
התייחסנו לחירייה , זה בלתי נסבל, במשך כל החודשים הארוכים האלה מבלי לדעת דבר שכזה



איזו , מה עשיתי, להתקפל ולנסוע... יש אלפים כאלה בכל העולם, כמו אל עוד הר אשפה

 …בזבזנו הזדמנות, מה לעשות, מה יהיה…טעות
                               

  -תמר גטר
תראה מה ... לא יודעת, לכפר חיר" עיר הזבל"להקדיש את , אפשר לשים שלט . לא יודעת

 ...סביבה, אקולוגיה ...מטהרים את האוויר, מתקנים את העולם, מנקים את הלכלוך :אשיוצ
ארבע מאות ושמונים סיפורים , יש ארבע מאות ושמונים כפרים כאלה... וכלום לא מטוהר

זה היה אולי אחד הרגעים ,  0111 -הוידאו שלך מ ,   Red Tapes-אני חושבת על ה. קשים
 .לקחה האמנות על עצמה מעורבות פוליטית וסביבתית חזקה הםשב ,האקוטיים ,הראשונים

 
-   י'ויטו אקונצ

 ...מה לעשות, דווקא אנחנו, איזו החמצה! שלט 
 
 

  - תמר גטר

  ?איפה נשב, אני צריכה לקנות סיגריות. אני באמת לא יודעת מה לומר

 
 -י'ויטו אקונצ

ממילא אני כל ? מתאים, בגן, ץנשב בחו? זה בכוונה ...מי היה מעלה על הדעת שמתחת לאשפה
אני עכשיו לא אצליח להוציא מהראש את מה . אסור לעשן בפנים, חמש דקות יוצא מהביתן

 ...שסיפרת

 

  – תמר גטר
וסיפר גם שאלף וחמש מאות משאיות פורקות , מרטין סיפר לי על הכפר, מה אני יודעת? בכוונה

ממך למדתי הרבה על הכיוונים של . ינההתחילו עם זה מיד אחרי קום המד. יום-שם אשפה יום

  ?בית קפה   ---הכוונות נטולות הכיוון

  
  (מצטחק) -  י'ויטו אקונצ

 ?חיר. יותר טוב בחוץ, בחוץ, לא? אפשר לעשן שם, הכוונות והכיוונים, כן, כן

 
 -תמר גטר

  .חיר

 
, חיפה, יפו, אביב-תל, שמות ערביים ועבריים, בהמשך התנהלה שיחה בת חצי שעה על כפרים ערביים)

. הוא שאל את השאלות ואני עניתי . רסרב לדב, י לא רצה לדבר על עצמו'אקונצ. קיבוצים ומעברות, ירושלים
 (.לאורך כל השיחה הזו הוא לא פסק למלמל את אכזבתו

 
   -י 'ויטו אקונצ

זו . אנשים לא חושבים מספיק על היסטוריה של מקום, דווקא דיברנו על זה בסטודיו שלנו

 .רק הווה, אנחנו מתייחסים אל מקום כאילו היה רק כאן, טעות

 

  – תמר גטר



. ההיסטוריה של העולם ושל אמריקה בנשימה אחת  -Red Tapes -איזה יופי הצגת היסטוריה  ב

 ?נכון, התחלת עם הדינוזאורים

 
   -י'ויטו אקונצ

 ...ככה, כן-כן

 
 
 

  -תמר גטר

פרה ועוד , אמריקה, יריעה שלמה, בוקרים על הדגל האמריקאיאחד עד ה' ויש'מהדינוזאורים בו
, הדגל עלכל ההיסטוריה , הכל בין הפסים והכוכבים, ועוד חלקה ועוד חלקה, פרה ועוד פרה

עשית את זה . ואלינו, ישר מתוך התודעה אל תוך המצלמה! זה היה משהו, הגוף עלוישירות  
בלי , סוסיםבלי , בלי דולי, האינדיאנים דהרו לך על המצח, על הגוף שלך, על השולחן, בבית

  ?משהו כזה, ארבעים שניות, שלושים, שני שוטים, בלי שום כלום, בלי אקדוחנים, סטטיסטים

 

  – י'ויטו אקונצ

 .אני יודע, אני יודע, ככה, כן-כן

 
  - תמר גטר

, לחברתי, היסטורי, פרטי לקיבוצי-האישיהתנועה הזו הסבוכה בין ; למדתי מזה, הערצתי את זה
והתשובה , השפה שלנו ...החלל המסובך של האידיאולוגיה בתוך החיים שלנו, המקום. לשלטון

   ...מהי התשובה הקולנועית לבעיות האלה, המרתקת שלך לשאלה איך מצטלם דבר כזה

 

   – י'ויטו אקונצ
זה היה מבנה , ל המבנה של הסרט הזהעבדתי קשה ע, זה מה שהיה הסרט הזה ,בדיוק כך, כן

על כל מה שנמצא בתוך , אלו היו המחשבות ברגע ההוא. בזה היה כל העניין, מתוכנן לחלוטין
, לא חושבים על זה מספיק, זה חשוב, חברתית פוליטית, תרבותית-התרכובת הזו האישית

 .הייתה ממש שגיאה זו, באמת, איך להזכיר את הכפר הערבי, כאן, ועכשיו עם העבודה הנוכחית

 
   -תמר גטר

באים הקטעים - Red Tapes -בסוף ה. כך עמוק בעבודה שלך-בעיתיות מהסוג הזה משוקעת כל

 ?נכון, הרבה מאוד ממלוויל, מלווילעל הרמן ו, על ההגירה
 

  –י 'ויטו אקונצ

 .הוא חשוב מאוד למרבית האמריקאים. מלוויל חשוב לי מאוד, כן 

 
 -תמר גטר

 !רק לאמריקאים לא

 - (מצטחק ( י'ויטו אקונצ



או איך נעשה דבר , זה קשור גם בשאלה מה עושה דבר לאמריקני. הוא מאוד חשוב לי, כן
יכולנו  .שבזבזנו משהו חשוב, אני באמת מרגיש עכשיו שאיבדנו, אבל נחזור לחירייה, לאמריקני

 ...אני לא יודע אם היינו יכולים להתייחס אל הכל, לעשות משהו

 
   - תמר גטר

  ?אז איך באמת ניגשתם לפרוייקט של חירייה

 

   – י'ויטו אקונצ
זה כמו  (צוחק באירוניה עצמית) .ואת העבר שכחנו, נו תראי, זה היה עניין של לתת לאשפה עתיד

. נעשה לנו מדע בדיוני Film Noire -ה, שבעסק Film Noire --שכחנו מה, איזה מן מדע בדיוני כזה

 .זו שאלה מאוד עדינה. נגיד את זה כך, את הבסיסי, ת העיקרשכחנו א

 

  - תמר גטר

 ?איך נערכה הפנייה אליכם

 

   – י'ויטו אקונצ
אחר כך הגעתי לכאן ונסענו . למדנו על אשפה, בעקבותיהם באו דיונים רבים. מסמכים, מכתבים

. לגשת לבעיה הזוהתחלנו לשאול את עצמנו איך כדאי . גם טסנו מעליו בהליקופטר, למקום
. זה ממש מוזר. לרגע לא שאלנו את עצמנו למה הר האשפה הזה נמצא במקום בו הוא נמצא

  ?נכון, גם כאן, איש לא שאל את השאלה הזו

 

  - תמר גטר
מחוץ ' פנוי'יש שטח , הישראלים דוחקים ביעילות .כן

יש הרבה לגיטימציות . וזה המקום לאשפה, לעיר
. לא מהיום ולא מאתמול זה. לכיבוש' ענייניות'

, אתה יודע ...עם הדבר הקרוי שיחות שלום, ועכשיו
, אחרי הכל להפוך את חירייה לפארק זה רעיון נפלא

מסמנים וחושבים את , אם רק היו מודיעים בגדול
על ההיסטוריה , אבל בוא נדבר עליך. הקבור למטה

עם , עם הגוף, הכל מתחיל עם הגופני, האמנותית שלך

  ?נכון, הגוף שלך

 
 

   – י'ויטו אקונצ
באתי מדסצפלינות אחרות , לא הגעתי לאמנות עם רקע של אמנות. זה מה שהיה לי. עם הגוף, כן

אלו גם היו הזמנים . באופן הפשוט גם עם גופי שלי, וכן, והייתי חייב להתחיל עם האדם שאני
, גילויים ועצמיות ,וחייםשפה , אישיים-עסקו המון בניתוח יחסים בין; של שאלות מן הסוג הזה

 .אולי היו בזה גם דברים אחרים, ואני חושב, שאלות על אישיות והגוף שלנו עמדו במרכז
 
 
 



   - תמר גטר
גם . ולפני כן בוינה את המשאית המוארכת, חצויה שלךבטוקיו את המכונית ה 0111-ראיתי ב

עבודות אלה וגם פסלי הרהיטים מעוררים תחושה שהמחשבה העצומה שאתה משקיע בעיצוב 
  .באשר הוא, יש בה שלילה ממש של עיצוב בכלל, הדגמים האלה מקורה פרודי

 
 

 )מגחך) –י 'ויטו אקונצ

 
        -תמר גטר

וכל ', סיגנון'לא רק צוחק על ו...
וזה מה  –אלא צוחק , סיגנון

על מה תופסים  –שחריף 
הדבר ', פונקציונלי'או ', פונקציה'כ

מובן 'ה, הלא מעורער הזה

 ...'מאיליו
 

 -( בהדגשה) י'ויטו אקונצ
 !יש לפסלים האלה פונקציה

 
 

    -תמר גטר
איזה , הבית שעשוי מהדגל האמריקני

נים הפ, החוץ בפנים? פונקציה יש לו
, הכל רפלקסיבי, העיר שבנו, תמיד העבודות מספרות על החללים שבתוכנו', ריק'הכל , בחוץ

והשאלות נראות אחרות , ועכשיו הגעת לחירייה, מסמן חללית תובנות, אתה שואל שאלות

  ?לגמרי

 

-י'ויטו אקונצ    
 ?'לגמרי'למה את מתכוונת באחרות 

 
 



                                

                 -   גטרתמר 
בחירייה יש התמודדות לוגיסטית מעשית , וכאן, המתח הבסיסי בעבודות היה ביקורתי ואוטופי

עם הגזים שהוא , עד הפרט האחרון עם הר זבל

 ?'גמרי'זה לא דבר אחר ל… פולט

 
   - י'ויטו אקונצ

אנחנו רוצים לעבוד מתוך וכלפי , אדרבא
זו הייתה . שימוששתהיה לעבודה , פונקציה

לא נתבקשנו לעסוק , בחירה לעסוק בגזים
כי באופן בו עומדים ' אנחנו'אני אומר . בהם

אני לא ממש מרגיש יותר , הדברים היום
, זו קבוצה, ובאישיות שלי, שמדובר בי

אנחנו עובדים . סטודיו לארכיטקטורה
ויותר מאשר , אנשים עובדים בשבילי, בצמוד

שים הם ארכיטקטים רוב האנ .איתי ,בשבילי
במקצועם ואני חושב שרוב הפרוייקטים 

, שאנחנו עושים הם פרוייקטים ממשיים
נכון , דברים בעלי פונקציות מוגדרות, בעולם

עובר , שהמבט בשאלת הפונקציה מוטה

, לטפל בדברים ממשיים; אבל בבסיס זה הרעיון, הסטה

 .בשאלות מעשיות

                              

  – רגט תמר
, הצבות, שינית את המושגים שלך או את יחסך לפיסול

 ?אמנות

                            

   – י'ויטו אקונצ
זה ארכיטקטורה , אני לא חושב שאנחנו עושים אמנות

 .שתהיה פונקציה לדברים אני רוצה. ואדריכלות נוף

   

  - תמר גטר 
, מה קורה עכשיו לשאלות על הממד הלשוני, בכל זאת 

כמו . השיטה, הגלריה, האובייקט האמנותי: הייתה חקירה בנושא גבולות, אמנותי-המטא
  לבנות זה. המצווה הייתה לשנוא את אמריקה ואת המוזיאונים, ארד פרינס'שאמרת פעם לריצ

 ...סיפור אחר

 

    - י'ויטו אקונצ 
ואני אפילו לא כל כך משוכנע , ההן הן בלב הדברים שאני עושה היום אני לא בטוח שהשאלות

, הדחף הממשי לעשות אותם, מה שמזיז את הדברים, עד כמה הן הניעו את הדברים אז

                          .מקורותיו אולי שונים



 
   - תמר גטר

 …הגודארי,  ממד הברכטיאניה

 
 - י'ויטו אקונצ

 ?ומרת שזה הלך לאיבודואת א, כמובן, כן, כן

 

  - תמר גטר

 ?האם זה הלך, אני שואלת

 
 - י'ויטו אקונצ

אני , אבל לא פחות מכך אני מקווה, אני רוצה שתהיה לדברים פונקציה, אני לא יודע אם זה הלך
אני לא יודע אם , אבל אני רוצה שימוש. רוצה להאמין שהם ישמרו את היכולת להעלות שאלות

אופן , התגוררות, אופן מסוים של השתכנות, שלא מציעים איזה שהוא מקוםבדברים  אני מאמין
, כל זה מעלה הרבה שאלות, דבר בתוך אופן כלשהו של לחיות, משהו בתוך מסוים של להימצא

אני לא יודע אם העניין  ,ךבתו אני רוצה גם מקום, שאלות בתוך אבל אני לא רוצה להיות רק
האם לי דווקא יש את המילה האחרונה , אבל מה אני יודע , האחד הרס לגמרי את העניין האחר

האם נתון החופש , אני מתכוון, אני לא יודע אם אני האיש הנכון לענות על זה, (מצטחק)? בעניין
אני אפילו לא בטוח עד כמה , האם אנחנו באמת  חושבים על השאלות האלה כל כך הרבה, הזה

אבל אני , כן, השאלות היו שם, כמה זה היה, זה היהמה , זו השאלה, באמת חשבתי על זה בעבר
זה היה יותר קל לשאול אז את השאלות כשדברים עמדו בקונטקסט  ...לא בטוח עד כמה

עכשיו אני חושב על , כשהיה זמן לחשוב על השאלות, כשהיה זמן לחשוב על דברים, אמנותי
העולם אתה מרבה לשאול  אני לא יודע אם באמצע, אני לא יודע ,העולםאמצע מתוך  החופש

 .את השאלות האלה
 -מר גטרת

 .בוייס שאל את השאלות האלה כל חייו

 
   - י'ויטו אקונצ

 .כן-כן 

 
 - תמר גטר

שרידים  -באו לראות איך פותרים את התצוגה של דבר כזה-אחרי שהוא מת הלכתי לגרופיוס

 …החיים 'תוך'ב ',עולם'לפעולות ממשיות ב

 
 - י'ויטו אקונצ

 ?ומה חשבת, זו הבעיה, כן, בעיה זה, כן-כן, נו
   

 - תמר גטר

אם היה כוח ... 'היות בתוך החיים'אחרי מה שאמרת על ל, לך, נו ואיך אני אגיד את זה...  
 להיות, 'חיים'ה... 'עולם'לא כל כך בגלל ה, האמנותיות, בדברים שהוא עשה זה בגלל האמנות

ובהצגה הזו , הייתה הצגה... הזה' בתוך'לא כל כך יודעת מה לעשות עם ה ...החיים 'בתוך'
, הצגה חשובה ...עושה פרצופים לשיטה הקפיטליסטיתשמישהו לקח על עצמו להיות המוקיון 



? לא… אמנות  'רק'זה לא כל כך נורא להיות  ?רע מה, תמונה, משל, זה מטאפורה, זה אמנות

 …ות שוטה אפקטיביהצלחת להי  אני מנסה להאמין שאם

 
  - י'ויטו אקונצ

 ...שוטה אפקטיבי , כן-כן-כן

 
 - תמר גטר

 .שאם הצלחת להיות שוטה אפקטיבי אז עשית משהו לא מבוטל, כן
 (צוחקים(

 

    – י'ויטו אקונצ
את לא חושבת שאת יכולה ? העולם אל תוךאבל את לא חושבת שניתן ממש להכניס דברים 

, שאנשים משתמשים בו ברגילות ...להכניס דברים אל תוך אותו עולם שאנשים אחרים
ושהחדרת הדברים האלה אל תוך העולם תוכל להעלות איזה שהיא שאלה על העולם הזה 

  ?ובאותו זמן תביא לו תועלת כלשהי

   – תמר גטר

 .הדרך הזו תובעת קורבן

 
 - י'ויטו אקונצ

 ?אבל איזה קורבן, קורבן

 
  –תמר גטר 

 (שתיקה ארוכה)

 

   – י'ויטו אקונצ
, מנגד לעולם האקטואלי היומיומי ...אני חושב שזה כרוך באמונה שבמקום לעמוד מנגד לאמיתי

אפשר לחיות בעולם ולהגיב , הזה באמצע העולם אפשר לעמוד, בכדי לחשוב על העולם הזה
או תמונה של , לא חייבים שיהיה תיאטרון של העולם, יביםלא חי. עליו בעת ובעונה אחת

הופכים להיות  חלק , אז זה עובד אחרת באופן הזה. אתה יכול להיות בתוך העולם, העולם
ואולי זה מן ספסל כזה שגורם לך לחשוב באופן שונה מעט , זה נעשה משהו כמו ספסל, ממשהו

 .על מה זה להתיישב על ספסל

 

   – תמר גטר
אז עם הפרוייקט ההוא של הבתים , אד'ושב שזה בעצם מה שגרהאם רצה להגיד לגאתה ח

 ?באמריקה
 

   – י'ויטו אקונצ

 .בפירוש, כן
 
 
 



  – תמר גטר
זה לא , אני ממש תקועה עם הארכיטקטורה, תשמע, של ואלרי" אופאלינוס"אתמול קראתי את 

 ...זה

 

   – י'ויטו אקונצ

 .תזכירי לי קצת, הטקסט הזה על האדריכל, אה כן
 

  -תמר גטר

השיחה שלו עם פיידרוס על  .הטקסט בנוי בתבנית של השיחות הסוקרטיות, אתה יודע 
אכפת לו ', גוף'מה לו ול ;וסוקרטס נשאר סוקרטס. האדריכל אופאלינוס מתנהלת בבית הסוהר

אתה חושב שהבית סוהר הזה עושה עליו איזה שהוא ! ?מה יש לו מזה, מאבנים מסודרות
לא זה , פחות אור, יותר אור, מקום שיחה. עוד חדר. זה חדר? שאכפת לו מהצורה שלו, רושם

  נייניםואת התגלית הזו שיש ב, לאט את אופאלינוס-מצד שני פיידרוס מוכר לו לאט. מה שקובע

  ...'שרים'הבניינים ש, הנעלים מכולם, אלה, ועוד ',דבריםמ'אחרים ש,  'מתים'

 
 - י'ויטו אקונצ

 .זה העניין, כן-כן, אה

 
 - תמר גטר

, במתרחש, בחי, בפיזי, התפארת כולה מתגלה בפרטים, ובשביל אופאלינוס מתגלה אלוהים
גם , תיאורטית, ונסטרוקציה רעיוניתולא בשום ק, שם בממשות של הבניין, בפרטיקולרי, בחומר

זה בעצם ". אני הוגה כמי שכבר מבצע"גמרנו עם החלומות , הוא אומר. לא בתמונה של משהו
מצד ... אבל ...אני צריכה ללמוד ממך, איך אני יכולה שלא להעריץ את זה. מה שאתה אומר לי

 ...שני
 (צחוק)

 
  - י'ויטו אקונצ

זה דבר כל , שמעניין בארכיטקטורה זה שזו אמנות שכולם אוהביםהדבר , זה מה שמעניין כל כך

 .כך בלתי נפרד מחיי היומיום

 
  -תמר גטר

כבר ' מזמרים' וכמה בתים, מה נעשה בלי סוקרטס, כי מצד שני, גדול' אבל'אני נשארת עם 
ככל שהזמן עובר גדלים , אני מלמדת בבית ספר לארכיטקטורה יחד עם ארכיטקט? ראינו

 .ביחס למקצוע הזהשלי  הספקות
 

   – י'ויטו אקונצ

 ?באמת

 

   -תמר גטר
כלומר מה  - זיקה, הזמינו אותי ללמד שם בגלל שיש לעבודה שלי זיקה לארכיטקטורה .כן

כל מה שאתה והדור שלך ביקשתם לסלק  ,-דימויים של, כלומר תמונות -מעריךשאתה לא 
אני , לא יודעת, אולי גם מקנאה, עדיין מעריצה, וריכל כך הערצתי אתכם בנע  ...'חיים'ה לכבוד



זה , האמנות, הציור, לא רק שזה מספיק לי. כן, תיאטרון. בלשון, ברעיונות, מתעניינת בתמונות
לגמרי , חי ונושם, ריאלי, הם דבר ממשי "המלט" חמש שורות מתוך. נעלה בעיני יותר ויותר

, ממשי ביותרעסק ה הלופט געשפט ז. 'מזמר'ן בניייותר מכל , האמת! ואיך, החיים שלי 'תוךב'
  .שאפשר 'ךבתו' הכי

מעלה , או בעבודה אחרת Red Tapes --כשאתה מתרוצץ בסטודיו שלך ב? מה זה לא ככה     

זה בתוך החיים שלי כבר    He said , She said ,וצורח את הטקסט הנפלא ההוא, מעלה מטה, מטה

אתה תעלה על הכסא ; איך משלימים, לימדת אותנו איך רבים ,אני צריכה את זה, עשרים שנה
הראת לנו את הצורות של , חינכת, ואחר כך אני אעלה על הכיסא ואצרח מפה, ותצרח משם

אתה חושב שלעשות מחירייה חתיכת עיר ; חיסלת צביעות של דורות, צחקנו, בכינו, האהבה

 ?טק זו הגאולה-היי
 (צחוק)

 

    – י'ויטו אקונצ
זה , גם אני אוהב אותו נורא ...זה אחד הקטעים היפים,  He said, She said ...זה קטע טוב, אה

 ?מה, קטע יפה
 

   – תמר גטר

 !זה די משעמם -עבורי  -ולעומתו ארכיטקטורה! נהדר, מושלם

 

   – י'ויטו אקונצ

 ?איך, מה משעמם, למה, למה

 

   – תמר גטר
אין , שהשימושיות דורשת אותו לעיתים קרובות, הפיגורטיביזם המזעזע הזה כל הזמן

 ...אבסטרקציה

 

  – י'ויטו אקונצ

 ?הארכיטקטורה לא יכולה להיות דבר ממשי להיות בו ואבסטרקציה בעת ובעונה אחת

 

     – תמר גטר
 .זה משהו אינהרנטי Red Tapes. -אבל לעולם זו לא תהיה האבסטרקציה של ה, יכולה, כן, נכון

 .א מוגבלתהי, לא נתון לה
 

  – י'ויטו אקונצ

 .בשבילי, כל כך יותר חשובה, אבל אני חושב, זו אבסטרקציה אחרת, כמובן

 
 - תמר גטר

 - -אתה מסתכל על הבניין שלו, Rem Koolhaas)) רם קולהאס ?כן

 
 



  -י'ויטו אקונצ

 .אני נכנס פנימה

 

  – תמר גטר
משל ל, שלכם, בסוף אני מזהה פופולריזציה של רעיונות משנות השישים, מבפנים, מבחוץ

ועכשיו מגיע הטיפוס הפיקח הזה ואורז את , חפרתם את הערוץ אתם   ...שלךהאמנות של הדור 

  ?לא, הכול בחבילת הייטק יפהפייה

 

   – י'ויטו אקונצ

 .אה
 

   – תמר גטר
זה ערך גדול , פליקציה התלת ממדית היקרה להחריד של קוביזםהא, בברלין  (Sharoon) או שרון 

לראות איך שרון מקפל וגוזר . אני מסתפקת בנייר קטן של בראק? הכרס של הארכיטקט, כזה
זה , אבל זה פתרון של בעיות מכניות, קילומטרים של בטון זה להעריץ מבצע טכנולוגי מדהים

אנחנו , מה-נו, זה דבר עוד יותר מדהיםכל הליקופטר פשוט . מפגן ראווה של מהנדסים

 ?או שוב שנשתחווה ללה קורבוזייה, פוטוריסטים

 
 

   – י'ויטו אקונצ

 ?את לא רואה ערך בראליזציה

 

  - תמר גטר

 .לא הראליזציה, האפשרות, התובנה, ןהוא רגע הפריצה של רעיו', שוק'ה, הרגע החשוב

 
 - י'ויטו אקונצ

את לא עסוקה , להרגיש אותם, את יכולה לחוש אותם, שימוש אבל בתוך חלל ריאלי יש לדברים
בר מאשר רק לחשוב בשבילי זה כל כך יותר חשוב לחיות את הד. אותם, לשער, בלדמיין דברים
  .ואותו או אודותי

 

  -תמר גטר

 ?בדוקומנטה (Jeff Koons) ף קונס'מה חשבת על פודל הפרחים של ג

 

 (נאנח אנחת ביטול) – י'ויטו אקונצ

 
 - תמר גטר

 ?כי זה רק דימוי, למה

 

    – י'ויטו אקונצ

 .אני יודע על זה הכול? בשביל מה זה טוב, לדעת הכל מראש ...מה, כן



 
   - תמר גטר

 ?זה בונבון

 

     – י'ויטו אקונצ
, לא נפטרים מדברים, בארכיטקטורה אין דבר כזה .אני לא יכול להתעניין בדבר כזה בכלל

ומה יש . ארכיטקט לא אמור להתעסק בדבר חסר תועלת. אתם באמת מתמודדים, עומדים מולם
איזה אפקט יש לזה ? מה זה עושה, אני לא יודע מה זה כן...  -זה לא,  -זה לא, אני לא יודע? כאן

ואולי   (צחוק)  .קים שמסרבים להתבגרמפונ מלבד המחשבה שזה מעורר בי על אמנים כילדים
ואולי זה  (צחוק)? ואולי זה לא רע בכלל לפתח קצת אחריות  (צחוק)! ?להתבגר .O.Kזה דווקא כן 
 )צחוק) --תנסי את זה ?לא רע בכלל

 

  -תמר גטר
 ...אני מתה מזה, עזוב, (צוחקת)שלוש שנים כבר ארכיטקטורה ' לומדת'אני , מה

 
  - י'ויטו אקונצ

? של חיים זו איזו מן צורה( צחוק גדול) —אמנים עם כל ה, וב'לקחת ג, רע ללמוד מקצועלא 
  - -זה שזה מה —(צחוק גדול), המטיפים, מהכנסייה, זה כמו האלה (צחוק גדול)
 

 - תמר גטר
על מי  (צחוק)! מי לימד אותנו להטיף (צחוק רם)  Red Tapes-הכומר הגדול מה, שאתה תדבר ככה

  ?וב הזה'מי לקח את הג, ר מושלםזה היה תפו
 

  -י'ויטו אקונצ
 ...ואיזה כומר משוגע הייתי! וב הזה'אני לקחתי את הג, וב הזה'מי לקח את הג, מי

 (צחוק רם)

 

  -תמר גטר

 ?אתה לא חושב שזה נורא אחראי להיות מטיף
 

   – י'ויטו אקונצ
וזה תמיד הופך להיות , צריך להאמין, משום שכדי להיות אמן, משום שכדי להיות כומר .לא

שום דבר באמנות לא מצליח לקבל איזה שהוא , אני מתכוון, עניין של הפצה של האמונה הזו
בעוד שהארכיטקטורה קיימת כל עוד צריך , תוקף או משמעות מבלעדי האמונה שלנו באמנות

ובה בשעה את יכולה . כאן לא צריך להאמין במשהו אחר, רוך חלללהשתמש בשירותים או לצ
שות זאת אומרת הארכיטקטורה יכולה לע, ללכת לחדר אמבטיה וזו יכולה להיות חוויה מטורפת

  .תאת מה שהיה בכוח האמנות לעשו
 

  - תמר גטר
בית כיסא יותר משוכלל ממעבדת חלל של  :כאלה בטוקיו מטורפות  היו לי כמה חוויות

  (צחוק). החלק האחורי שלך מקבל כזה טיפול שאתה כבר לא בטוח אם הוא שלך . א.ס.א.נ

 



 - (צחוק רם) י'ויטו אקונצ
כאילו גוף , עושים מן הגוף משהו אחר, גם אני ישבתי על הדברים האלה, הייתי בטוקיו גם אני

אולי , גם די מענייןוזה , הוא נעשה פרוגרמה של מכונה, הופכים אותו לרובוט, הוא לא גוף יותר

 . הגוף יכול לעשות דברים אחרים
 -תמר גטר

 .הפיסול שלך מרבה לעסוק בשאלות כאלה 
 

  -י'ויטו אקונצ
צריך להסיר את הבלוק הטוטלי הזה שבין צורת החשיבה של ארכיטקט וזו . ניסינו, ניסינו, כן

ארכיטקט כמו רם קולהאס זה הרבה יותר מעניין להבין איך פועל , עכשיו, בשבילי. של אמן

והדבר הבא בו אני  , MVRDV או ארכיטקטים צעירים יותר כמו הקבוצה ההולנדית, למשל

 ---הוא שהם לא מנסים לעשות פסלים מתעניין
 

 - תמר גטר
— (Frank Gehry) נק גריאפר... אבל הרוב הגדול זה פיסול נוצץ ומצויץ

 
 – י'ויטו אקונצ

, זה משהו אחר MVRDV אבל, זה לא מאוד מעניין אותי, זה פיסול נק גריאפר, הוא לא, טוב בסדר
— נק גריאזה לא פר

 

  -תמר גטר

 .אלה עובדים יפה מאוד, כן
 

  – י'ויטו אקונצ
אני מזכיר את הקבוצה ההולנדית כי הם  .זה מתחיל ממקום אחר, זה לא לעצב צורות !זה מלהיב

עם הם עובדים לא ממושגים צורניים אלא , יחידות חיים, מתחילים ממושגים כמו קפסולות
אני לא בטוח שיש טעם להתחיל  .אני לא כל כך מתעניין בצורה .עם תוצאות של צורות, תוצרים

 .משהו מצורה
 

    – תמר גטר
גם , בכלל, אותנו אל ראשית המודרניזם בפיסולההצעה שלך מפנה , בסופו של דבר
נגד כל רעיון   ,נגד כל סגנון שהוא :(Adolf Loos) זה הרציונל היסודי של לוס, בארכיטקטורה

ובה במידה לגלג על  Secession))אנשי הססציון הוא ירד על תאוות הקישוטים של  .צורני
  ...הפוריזם הלבן

 

   – י'ויטו אקונצ
מה , אלא שתהיה תמטיקה שתוכל להוליך לכל סגנון שהוא, שלא נזדקק לסגנוןהייתי רוצה , כן

 .שלא נעשה
 

 - תמר גטר

 .זה הדבר החשוב, אסטרטגיה אם כן



 
 - י'ויטו אקונצ

האסטרטגיה זה הדבר , כן, האסטרטגיה

                                .החשוב
 

  - תמר גטר
הפיסול שלך  וכאן בעצם הקשר העמוק בין

 ?והארכיטקטורה שלך
 

 - י'ויטו אקונצ
                               (מצטחק). אני מקווה כך. כן

 

   -תמר גטר 
אתה מוכן לתאר באופן ספציפי איך חשבת על 

                               ?חירייה
 

    - י'ויטו אקונצ
אני מתכוון שזה באמת היה שונה מעט כי  ,כן

לכן זה היה יותר עניין , בנייהידענו שלא מדובר ב
ויחד עם זאת . של לפתח תיאוריה של מקום

לא רק , פיתחנו דבר שהוא לא רק תיאוריה
פוטנציאלית ניתן לבנות את זה ממש גם , פנטזיה

אם מפרט ההזמנה אמר שלא מדובר בתכנון 
. התחלנו עם חשיבה על גז המטאן. לצורכי בנייה

קשה : השני דברים עיקריים מתרחשים במזבל
מאוד לבנות על גביה משום שהיא איננה יציבה 

ואחת הסיבות לאי יציבות זו הוא גאז המטאן 
אבל גאז המטאן . שמשתחרר כל העת

במרכז . הוא שימושי ובזה התרכזנו
הפרוייקט ממוקמים האמצעים להפוך 

אותו לאנרגיה שימושית לכל מטרה 
השאלה . של מקטע עירוניבמונחים 

היה לבנות עיר הייתה האם ניתן י
האם המטאן יוכל . בראש מזבלה

. להיות תחנת הכוח של העיר הזו
וצריך היה לפתח איזו סטרוקטורה 

זוהי רשת , שתייצב את המזבלה
, מרגע שיש רשת. הבטון מסביב

. אפשר לעשות ממנה בניין, אפשר לעשות ממנה אצטדיון, אפשר לבנות אותה כאלמנטים
אז , הים התיכון נינו שמראש המזבלה נשקף נוף רחב אלבביקור האחרון בישראל צוין בפ

זו , ספר-בית, לכיוון הים ניתן יהיה לשלוף מן הרשת או לשתול בה דירות מגורים .O.Kחשבנו 
, העיר שבה יוכלו לגדל לבד את המזון הדרוש, העיר הפרטית של דייריה, תהיה עיר לעצמה

וחשבנו , את כל צרכיה באופן מלא עיר שהיא יחידה אוטונומית המספקת, בקר, צמחייה



למבני ציבור לצורכי אנשים מכל מקום בין אם , שבצידה האחר תהיה העיר הזו פתוחה לכלל
אבל . או פארק ציבורי, מדובר באצטדיון או בפונקציות קהילתיות אחרות כמרכזי ועידות למשל

, מה להגיד על כל זהאני לא יודע , זה ששכחנו אותו, אחרי שסיפרת לי על הכפר הערבי למטה
אני לא … וזו כל כך שונה… יש כל כך הרבה מזבלות בעולם, להיות בכל מקום העיר הזו יכלה

, אבל הידיעה (בצער מצטחק)… יודע אם הייתי מוותר כליל על הרעיון להפוך את המזבלה לעיר

  - - -זה היה נחשב בתכנון, הידיעה על הכפר
 ...כל שלטון משתמש בבניינים של השלטון הקודם, כשכל מהפכה, ככה זה (בצער מצטחק) 
  

  -תמר גטר
בוא נדבר . פסל וארכיטקט, איש סרטים, היית משורר לפני שנעשית פרפורמר, התחלת מכתיבה

אני יכולה לחשוב גם על אולי ו, היה חשוב לך (E.E. Cummings)קאמינגס .אי.אי. על הכתיבה

  ? O'Brien)) בראיין' כמו או, דורךסופר שהוא יותר בן 
  

   – י'ויטו אקונצ
והרבה יותר . (Samuel Beckett) הדברים המוקדמים היו מאוד מושפעים מבקט, לא ממש, ככה

 William Carlos) ,וווליאם קארלוס ווליאמס . (Ezra Pound) מקאמינגס היה חשוב לי עזרה פאונד

Williams) קואל פורטר. בדיחות היו מאוד חשובות ליאבל גם , היה מאוד חשוב לי (Coal Porter) 

                              .זה אני, ועדיין כל זה, משחקי לשון היו מאוד חשובים לי, היה חשוב לי
 

 - תמר גטר
תמיד , עם הפסלים, עם הסרטים שלך? מה מהכתיבה מוזרם לפרוייקטים שאתה עושה היום

עדיין כל אובייקט נראה כמשהו , שימוש בטקסט מדובר או כתובאין ממשית כשהרגשתי שגם 
זה … של פסל מינימליסטי' אילמת'לשום עבודה שלך לא הייתה הגופניות ה, שמחליק ממילים

  .תמיד היה אובייקט של משורר או סופר
 

   – י'ויטו אקונצ

של עבודה באיזה אני חושב את החלקים , אבל אני לא משוכנע שזה לא ככה גם היום  ,כן .נכון
אני לא בטוח שזה השתנה , במונחים של מקום עבודה, (Plot) עלילה שהוא אופן במונחים של

זה הבסיס לכל , על המשחקים בה, על לשון, אני עדיין חושב כמו סופר ;אני מתכוון, אצלי
את , אני לא יודע? לא, אבל את ממש חושבת שפרוייקט כמו חירייה כל כך שונה. העבודה

 ?ת שלהתעסק ברשת בטון וגז סוחב אותי בהכרח למקומות אחריםחושב
 

  - תמר גטר
, בסטודיו, את העבודות המוקדמות שלך עשית בבית. הכסף –תראה לפחות דבר אחד בולט 

אולי זה היה רק . הפכת עולמות בלי גרוש, אוננת, זחלת, שרת, בכית, צחקת, צעקת, דיברת
ועכשיו זה עסקי הייטק מסובכים שעולים מיליונים של , אבל הוא שינה את חיינו, 'תיאטרון'

, ומי היה יכול להרשות לעצמו דירה על דופן רשת הבטון של הפרוייקט היקר שלך. דולרים
אבל נדמה לי ? או אולי אני לא יודעת מספיק פרטים על הפרוייקט הזה. אני לא חושבת? פועל

ולא רק שהוא מיליונר עליו גם להיות מתורבת ומתוחכם , ליונרשהקליינט הריאלי הוא מי
                              ...י'ויומרני דיו כדי לרצות לגור בעיר של אקונצ

   



  – י'ויטו אקונצ
, אהבתי את העניין הזה. מה שהיה יותר זול היה יותר טוב. העבודות המוקדמות היו זולות, כן

, היה חשוב להראות שאתה לא צריך הרבה. זו הייתה הצהרה. חשובזה היה . זול שאפשר הכי
עכשיו זו הצהרה , ועכשיו. אני לגמרי מסכים אתך. להשפיע, ליצור, ולא זקוק להרבה כדי לדבר

  (מצטחק) ...אתה צריך את כל הכסף שבעולם, של ויתור
 

   – תמר גטר
 ...בוינה הפכת את המוזיאון על הראש

 

   – י'ויטו אקונצ

 .נגררתי, זה היה מיותר לחלוטין, זה עלה הון תועפות, אני לגמרי מסכים אתך, ה היה אבסורדיז

  - תמר גטר
 שאז ניהל ( Dr. Lorand Hegyi ),  ולוראנד האגי (Ludwig Museum) , בלודוויג, באותו זמן הצגתי שם

אני זוכרת שאמרתי אני יודעת שויטו  ...הכסף, הפרטים; סיפר לי את כל הסיפורהוא  ,אותו
אבל לא הייתי , שלה' כמו'וה' כאילו'עם ה, של אמנות' תיאטרליות'י מתלבט שנים עם ה'אקונצ

זו הייתה , על כל פנים... לא חשוב... יקר-יקר ...גרנד אופרהתהיה מעלה בדעתי שהתשובה לכך 
 .המוזיאון ההפוך שלך – תערוכה נפלאה מאוד

 

 (.צוחק) – י'ויטו אקונצ
 

 - תמר גטר

 ?אתה מכיר את הסיפור על טריפו והמרצדס
  

  - י'ויטו אקונצ

 .ספרי, לא? טריפו מהקולנוע
 

   -תמר גטר
ולא )שלוש שניות מישהו  יהתפוצצות מרצדס שיראה בסרט שלשל אם בשביל אפקט : הוא אמר

 .אז אני משנה את התסריט, צריך להוציא רבע מליון מארק מהכיס( חשוב מי
 

  - י'ויטו אקונצ

  ?הוא אמר את זה, באמת ,שהוא משנה את התסריט, זה מה שהוא אמר
 

  - תמר גטר
אתה חושב שהמורליזם הזה הוא . אני משנה את התסריט, לא רוצה דברים כאלה .כן, הוא אמר

    ?ריק מתוכן היום
 

  -י'ויטו אקונצ 
זול , לעשות דברים ממשיים בעיר ,לבנות :זה לא שזה חסר משמעות כמו שזה משהו אחר, לא

 .זה נורא יקר, אבל אני לא יודע לעשות פרוייקטים ארכיטקטוניים זולים ...זה לפעמים לא טוב
 



 - תמר גטר

  ?יש ניסיון לפתור את הדברים באופן ממש כלכלי

   - י'ויטו אקונצ
ת מאוד זולים דברים יכולים להיו. זו ממש בעיה, זו בעיה. זה יקר נורא, זה לא ממש מצליח

והעבודה לא ממש אמורה להכיל בני אדם וגם לאורך , הוא בבסיס העבודה, גופך, כאשר אתה
כשלא אתה אלא אנשים אחרים הם בבסיס , עבור אחרים, אבל לבנות ממש, אז זה אפשרי… זמן

, אני באמת לא יודע אם את הדברים האלה ניתן לשנות. זה נעשה סיפור של תקציבים, העבודה
להפוך את הבניין על הראש , בוינה היה די מטופשהוא בלי ספק הדבר ה. לא יודע איךאני 

, הילד הרע של וינה, אבל היה שם אוצר צעיר. זה מגוחך, בשביל תצוגה של חמישה חודשים
להוציא כל כך , אין ספק (מצטחק). נגררתי… את יודעת, משהוהוא רצה , שיפצו את המוזיאון

הרבה כסף על פרוייקט שאין לו משמעות קיומית ממש הוא דבר שראוי תמיד לשאול עליו 
 .שאלות

 

  – תמר גטר

 ?בוינה, (Mak Museum)שעמדה שם לפני מוזיאון מאק שלך והמשאית 
 

  – י'ויטו אקונצ
 .במיוחד לא היה יקר זה

 

   – תמר גטר
זה פסל בכל ? יש למשאית המוארכת שימוש. הפונקציה, הכסףלא . אני חוזרת לנושא הקודם

  ?אבל פונקציה, נהדר, פסל נורא מצחיק, ירדתי בצד השני, עליתי בצד אחד? לא, מובן שהוא
 

  – י'ויטו אקונצ

 . זו יחידת מגורים ...מטבח, שירותים, יש בו חדר אמבטיה, אפשר לחיות בו! בוודאי
 

 - תמר גטר

 ?מגורים שזו הצעת, זה העיקר
 

 - י'ויטו אקונצ
, זה הרעיון, אבל הרעיון, מספיק בפרטים, אולי לא הכל מספיק תוכנן. על זה חשבתי. בהחלט

אני , אז זה הפך לאובייקט מוזאלי, המוזיאון קנה את זה. שאפשר לגור בו ושהוא בר העברה
ולא זו הייתה  ,הוא לא נעשה עבור המוזיאון. שגיאה למכור אותו למוזיאון חושב שזו הייתה

הפרוייקטים של התקופה האחרונה הם , וינה היה די מזמן, אנחנו חושבים כעת אחרת. הכוונה

 .לא יותר, במוזיאון אפשר רק להראות רעיון של שימושיות. ממש שמישים
 

 -תמר גטר

 ?עם הצעה לאיזה פרוייקט שימושי במקום אחר, אז כך אתה בוחר להגיע למוזיאון היום
 

  – י'ויטו אקונצ

 .עכשיו לא קל לי בכלל להראות משהו במוזיאון, עכשיו



 
 -תמר גטר

 ...'אמנים' סופסוף נותנים להם להיות, ארכיטקטים טסים למוזיאוןהו, עולם הפוךאיזה , אוי
 )צחוק)

   – י'ויטו אקונצ
לא פלא שארצה , לא היה המוזיאון בעוד העולם שלי היה רק המוזיאון העולם שלהם, כמובן

 (צחוק)…משהו מחוצה לו
 

   -תמר גטר 
? אתה מכיר, (או סיטרואן)עם המושבים של רנו (  (Jean Nouvelאן נובל 'את בית הקולנוע של ז

 ...ראש של מעצבים, הכל שיק, שיק, שיק
 

  -י'ויטו אקונצ

  ?את חושבת שברגע שמשהו נעשה ארכיטקטורה זה הגורל היחידי. אבל זה לא חייב להיות ככה
 

 - גטר תמר

 .בערך, כן
 

  -י'ויטו אקונצ
עדיין אפשר , עדיין ניתן לשמר אותם, אם את לוקחת חלקים ישנים של דברים, אני מתכוון

אני לא יודע אם זה חייב בהכרח להפוך לפני , אני לא יודע, של דברים אחרים' לעשות אסמבלאז
  .הזה בכלל לא הכרחי שכך יהי, לשיק ,שטח מלוקקים

 

   – תמר גטר
ואחר , היה לנו מונדריאן... אולי. אבל זה רוב מה שאני רואה, לא הכרחי, אתה צודק, לא יודעת

 ...אולי אני סתם. כך העולם התמלא בשמלות  מונדריאן
 

   -( מחייך) י'ויטו אקונצ
אני מאוד אוהב את … את לא חושבת שזה נהדר שמונדריאן מסתובב בעולם בצורת שמלות

אני  אוהב את הרעיון של אמנות , דווקא מוצא חן בעיני ...מלות כאלהש ,(צוחק), הרעיון הזה
אף פעם לא אהבתי את הגלריות ואת . מיושמת יותר מאשר את הרעיון של אמנות טהורה

. זה מעורר בי התנגדות. אני לא אוהב ללכת למקומות בהם אני אמור לקבל חוויות, המוזיאונים
העולם עשיר . בחוץ, אני רוצה שזה יקרה לי בעולם, סדאני לא רוצה חוויות מאורגנות בתוך מו

שם אני פוגש , עולם האמנות צר, העדפות שונות, ראיות שונות, יש כל כך הרבה תובנות, כל כך
 . זה לא מלהיב, זה לא מעניין, שחושבים דומה, רק אנשים שדומים לי

 
 

   -תמר גטר
שיסמן את גבול האותנטיות של  לחשוב שהגבול הפיזי בין הרחוב לגלריה הוא דווקא זה

. אין לי שום בעיה עם זה.  הציור על הקיר, הספר יושב על המדף… לא יודעת! ?חוויות
למיכל הזה הכניסו ומכניסים דברים מטומטמים וגם , הקופסה הלבנה של המוזיאון היא מיכל

ית כרוכה לאחריות חברתית ופוליטית רצינ, למה ההוכחה למעורבות. לפעמים דברים מופלאים



מכך שאין , או במה בדיוק מתגמדת המחויבות העמוקה של אמן, בחיסול הגלריות והמוזיאונים
אני רוצה להאמין שמה שאני עושה . את הרעיון הזה אני מסרבת לקבל! ?לאמנות שלו יישום

, אישית, חברתית, פוליטית, בלב הבעיות הכי בוערות, החיים שלנו שאפשר' תוך'הוא הכי ב
רק , רק תמונה, יש רק מעשייה, ין לעבודות שלי שימוש במובן שאתה מתכוון איליווא, הכל
 .בעיני משלים הם דבר רב תועלת. …משל

 

  -י'ויטו אקונצ
הארכיטקטורה משרתת את כולם וגם את הקהל . מתוחכם, מלומד, האמנות משרתת קהל זעיר

 .הזעיר
 

 -(מחייכת)תמר גטר 
במיוחד קשה אם זוכרים שאין , הערך המוסף של רדיקליותקשה לראות איך הישומיות נעשית 

י אין 'גם ארכיטקטורה של אקונצ. בלי המוזיאון ובלי הקהל הזעיר, י בלי הגלריה'ויטו אקונצ

 .בלי אלה
 

  - (מחייך) י'ויטו אקונצ

  .זה המצב. זו אמת, זה ככה, כמובן
 

 - (צוחקת)תמר גטר 
בימים  (Daniel Buren)מה עושה דניאל בורן על השאלה אני רוצה לחשוב ... פונקציות ויישומים

 ?ויםוהוא גם חצה ק? אלה
 

  (מחייך) –י 'ויטו אקונצ
הוא גם . מלכתחילה באיזה שהוא אופן, זה תמיד היה מיושם, הפסים, ממשיך עם אותו עניין

 .עובד על פרוייקטים ציבוריים
 

  -תמר גטר

 ?הפרוייקטים הבנויים שלךהיית צריך לרכוש מיומנויות חדשות בשביל 
 - (צוחק)  י'ויטו אקונצ

 .לאנשים מסביבי יש אותן
 

  -תמר גטר

 ?אתה חושב והם מבצעים
 

   – י'ויטו אקונצ
אנחנו , זו קומבינציה, לא בהכרח, אני אפילו לא יכול לומר לך שזה רק הרעיונות שלי, לא

לי , ים מסוימים יודעים לעשותאנחנו מנסים לראות מה סטרוקטורות וחומר, מתווכחים, מדברים
עכשיו קצת , טוב, אני לא יודע כלום על בניינים, אני לא יודע כלום על חומרים, אין ידע מספיק

אבל הם לא רק מבצעים את . רק משום שאני מסתובב בתחום, יותר מאשר לפני עשר שנים
יש עוד , חושב אחד זו איננה יותר עבודה של אדם, קבוצת דיון, זה יותר סדנה, הרעיונות שלי

כי , אני לא יודע אם כאשר עוסקים בעולם אדם אחד עשוי להספיק. ואני אוהב את זה, שבעה



והדבר היפה בעבודה משותפת עם אנשים , העולם הוא דברים שונים כל כך עבור אנשים שונים
ארבע , בסטודיו שלנו יש כעת שבעה אנשים מלבדי… הנטיות השונות, שונים הוא בדיוק זה

אחד , אחד מונצואלה, הגילים בין שלושים ותשע לעשרים וארבע, נשים ושלושה גברים
קרוב לוודאי כל אחד מתכוון לדברים , כל אחד אומר מילה… אנשים, אחר מספרד, מאיראן
שהתרבויות השונות מתערבבות אלה , שהנטיות; שזה מעורב, ואני אוהב את זה (חקטצמ), אחרים
על אף העובדה שאני , וכמובן. אני לא יודע, א לידי ביטוי בפרוייקטאם וכמה זה בסוף ב. באלה
… אני הוא זה שמשלם שלהם את המשכורות, עובדים יחד' אנחנו'ואני אומר ש', אנחנו'אומר 

 (חקטצמ)
 

  -תמר גטר

 ?והיצירות מופיעות תחת שמך בלבד
 

  -י'ויטו אקונצ
, גם השמות שלהם נזכרים, ועדיין זה שמי, כן. י'אין יותר ויטו אקונצ', י סטודיו'אקונצ'זה , לא

 .(תנועת ביטול). הוא עדיין שם העטיפה,  כן, אבל שמי

 

   -תמר גטר

  – הדיונים
 
 

   -י'ויטו אקונצ
, ליםזה תמיד מתחיל ממי, כשאני מתחיל… אולי אני מתחיל עם משהו,  אחרים מעלים רעיונות

ולפעמים זה , זה תמיד מילים, ולכן אמרתי קודם שמבחינה זו העבודה לא השתנתה אף פעם
אני מבלה , ואני שולח פקסים, משום שכאשר אני במקום אחר, עובד יותר טוב כשאני לא שם

  ...כשאני מתחיל עם מילים, והם אומרים שיש להם יותר חומר משחק, מילים, יותר זמן עם לשון

                                                   
 

                                                        
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


