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אמנותי במעשה ה  שימוש בשפת מחאה מאורגנת: העיניים של המדינה, מיכל נאמן– 03.3עיר שדה 

על . שני שלטים בעלי כתובת זהה בחוף שרתון בתל אביב מיכל נאמן הציבה האמנית 1974בסתיו 

העיניים "כתבה האמנית בצבע טורקיז את צירוף המילים , שהוצבו ופניהם מערבה, השלטים הללו

ון בתום הקרב על החרמ. םביטוי שחדר ללקסיקון הישראלי בזמן מלחמת יום הכיפורי –" של המדינה

. על חוויותיו מהמלחמה לכתב הטלוויזיה מחטיבת גולני בני מססהטוראי סיפר  ,1973באוקטובר 

הסבירו לו מפקדיו שהחרמון , כשנשאל על אומץ הלב שגילה בעת הקרב השיב כי בתדריך המקדים

.  חשיבות אסטרטגית רבה בכיבושוולכן יש ' העיניים של המדינה'הוא 

בעריכת אדם  ירחון לתרבות ולאמנות " -מושג"ל הוצגה לראשונה בגיליון השלישי ש עבודה זו

אדם . ונתן במה לתכני אמנות אוונגרדיים מהעולם בזמן אמת 1976 – 1975הירחון יצא בשנים . ברוך

תפיסה  -חלל המוזיאון או הגלריהברוך ראה את העיתון המודפס כפלטפורמת תצוגה אלטרנטיבית ל

העבודה ": הסבירה נאמן, בהקדמה לעבודה שהופיעה בכתב העת. שהייתה חדשה לאותם ימים

פעולה : נת אחרתהינה תיעוד של עבודה בעלת מתכו, המופיעה בדפים אלה' העיניים של המדינה'

בר פרסום רב המשפט שנבחר הינו משפט שצ. ים והמפורטת בגוף העבודהשנעשתה במקום מסו

הפעולה שנעשתה הינה . מיותר להסביר אותו ואת ההקשר המקורי שאליו הוא צמוד. ומטען מסוים

זור גיאוגרפי פוליטיים ושתילתו בא-מוציונאלייםניתוקו של המשפט מתחומיו הגיאוגרפיים והא

 (.77' עמ, גיליון מספר שלוש, מושג) .נ.מ". ידי שימוש באקט של שילוט-שונה על

הבעת מחאה כנגד ההיאחזות בנכסים הצבת זו של השלט במיקום שונה לחלוטין מתפרשת כ

החייל )מתן הצדקה מוסרית להקרבת חיים ושפיות תוך , צבאיתטגיים על מנת להשיג עליונות אסטר

נאמן מבטלת את ההיררכיה בין (. כהלום קרבהוכר לימים , שתבע את המונח בראיון המפורסם

לבין  ,הוגדר כהכרחי להישרדות המדינהסיפוחו ש, אחרתבשטח מדינה ההר הגבוה  – המקום ההוא

" אסטרטגי"כאן כנכס  תמוצע, עיר שהים הוא גבולה, וריה של האמניתמקום מג. יבחוף הים בתל אב

, אל מול הים רמיזה זו הופכת חריפה יותר ומתריסה מעצם הצבת השלטים, למעשה. לא פחות

 1978בשנת . המסיטה את המבט מזה המבקש לכבוש את הפסגה הבאה לכזה המביט אל האופק

 -בחנה את יחסי האמן אשר, (סמל -שרה ברייטברג: אוצרת)אמן -חברה-אמן הוצגה העבודה בתערוכה

מצביעה , צמהמדינה העסוקה בגבולות של ע": בקטלוג התערוכה הסבירה נאמן כי. החברה בישראל

סביב הגבולות נאסף . על ההיקף שלה ומוטרדת בלי הרף מהקשרים בין מעשי עבר למעשים בהווה

ההידוק , נוצר אוצר של דימויים ויזואליים בצמוד לדימויים מילוליים...צרור של דברים ודימויים

  ".שלהם יחד הוא שמעניין אותי

שהפך  למילים המרכיבות את הביטוימפנה את תשומת הלב  במיקומו החדש בת השלטפעולת הצ

מסייעות לטבען אשר , יות במשפט זההיא חושפת את פעולת ההאנשה והבעלות המצו. לשגור

, השימוש בכיתוב הפשוט על גבי שלט שמוצב על החוף, מעבר לכך .את אקט הכיבושולהצדיק 

הפונים , הבעת מחאה באמצעות סלוגנים פשוטים; מאזכר בצורה מכוונת את שלטי ההפגנות

ההשאלה הזו מעולם . לתודעה הקולקטיבית וכתובים בצורה גלויה ומפורשת בפונט פשוט ובולט

לבן  -תיעוד פעולת הצבת השלט בצילום שחורוהשפה הויזואלית של , פוליטי-האקטיביזם החברתי

. כלי להבעת מחאה, האקט האמנותי כמעשה פוליטי; מחדד את לב העניין, באיכות נמוכה

תיארה נאמן את נבואתה באשר , בנוסף לתצלום המתעד את השלטים המוצבים, בגוף העבודה עצמו

ידי הרוחות  -דרגתי עלהרס ה: תוצאה אפשרית של כמה גורמים": לגורלם העתידי של השלטים
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כנראה שהתחזית השלישית . יהיידי פקחי העיר-התנכלות של עוברי אורח או הסרה על, והגלים

ההכרה כי פגעי ( . 79' עמ 3גליון , מושג)". לאחר שלושה ימים נעלמו השלטים מן החוף: התממשה

והשלמה עם  הקהל והבירוקרטיה העירונית הם אלו שיגבילו את משך הצבת השלטים בחוף, הטבע

במהלך האמנותי לעומת המהלך המלחמתי שאליו והזמניות הטמונה מדגישה את הצניעות , המצב

.  הוא מתייחס

: תגיות

מושג , אמן -החבר -אמן, מיכל נאמן, העיניים של המדינה

: ביבליוגרפיה

 77' עמ, גיליון מספר שלוש, מושג

הוצאת מוזיאון תל אביב , העיניים של המדינה -היבטים באמנות ישראלית של שנות השבעים

 1998, אלן גינתון: אוצרת, לאמנות

 1978, אביב-מוזיאון תל, אמן-חברה-אמן וגקטל, שרה ברייטברג

 

 

 

 

 

 


