עמוד 1

יש

לה

סטודיו בליסבון

שמועסקים בו 34

עובדים

והיא

האשה

הראשונה
האמנית הפורטוגלית
בארמון ורסאי.
שהציגה
גיואנה ושקונסלוש ,שיצרה את המיצב הפיסולי "לתיסנה"
בנשיות
מספרת למה היא מרבה לעסוק
במיוחדלמוזיאון ת״א,

$DN2$ורסאי $DN2$,בתוכנית לאמנות עכשווית שהחלה
סאי,
ב 2008 -וכללה חבורה של אמנים גברים
כמו ג׳ף קונס

וטאקאשי מוראקמי.

הפורטוגלית,
האמנית

ושקונםלוש לא
הענק שלה,
ניכוס והמרה של

$DN2$במקרה $DN2$הנוכחי ,באה
רה
המיוצגת על ירי

כמהגלריות
בעולם ,עוברתלרוב על
הזמנה,למען חלל

פי

מסויםשאליו היא מנ־
$TS1$מנסה$TS1$

בונה

המושתתים

ימים,

עשתה

בדרך

חפצים מין המוכן .במק־
$TS1$במקרה$TS1$

האמנית

שוטטהבחלל,
כמה

בעצמה את פסלי

כלל על

לתל אביב לכמה

שוחחה עם

האוצרת,

$TS1$ושקונםלוש$TS1$,
וש־
סקיצות וחזרהלארצה.

הפעולה שלה,
$DN2$ושקונםלוש $DN2$,בדמותה ובאופן
$DN2$מנסה$DN2$לחבור באמצעות עבודתה .היא נמנעת קונםלוש,
סה
רחוקה מאור מהדימוי הארכאי של האמן
מייצור של אובייקט הממלא את החלל או
המתייסרבעליית הגג :יש לה סטודיו
היטלר .״אפשר
קיריות״
איתן בוגנים
$DN2$״וולקיריות״ $DN2$שלושקונםלוש שעליה החלה ואגנר ,שהיתה אהובה על
מקשט אותו ,אלא חותרתליצור עבורה
$TS1$הכניסה $TS1$,בליסבון שמועסקים בו  43עוברים ובהם
שתהיה חלק מהאווירה שלהבניין ,הכני־
לומר שבאופן פואטיהעולםניצל בזכות
הוולקיריות הן דמויות
לעבור מ2004 -
צילום :תומר אפלבאום
$DN2$הכניסה$DN2$,חללי התצוגה ,התנועה של האנשים,
סה,
האמנות״ ,טוענת ושקונםלוש ומוסיפה
מהנדסים ,תופרות ואנשי יחסי ציבור .היא
נשיותמהמיתולוגיה הנורדית ,מעין
האוסף המקומי ורוחהעיר .כמו
שהמוזיאונים,לטעמה ,הם כבר לא שו־
$TS1$שומרי$TS1$
אלות חסר
מוזיאון תל אביב מרחף בימים
מתעקשת שלאלכנות את הסטודיו המ־
$TS1$המפואר$TS1$
הוולקי־
$TS1$הוולקיריה$TS1$
המרחפות מעל שרה הקרב
^י״*
$DN2$המפואר $DN2$שלה
פואר
ריה
$DN2$שומרי $DN2$הסף הקופאים על מקומם ,הפקידים
ובוחרות את הלוחמים האמיצים שנספו
$TS1$״להיטו$TS1$
״להיט־
אלה המיצבהפיסולי
מפעל ,מונח המרמז על ייצור
מרי
$DN2$הוולקיריה $DN2$ב״מפל האור״ ,חלק ניכר מהעבודות
של הסדר הטוב ,אלא מוסרות הפתוחים שלה אינן תהומות בחלל מסוים ,ואינן המוני אושכפול .״אני לאמפעל ,יש לי
ביכולתן של
כריללוותםלהיכלואלהלה.
נה״ של האמניתהפורטוגלית
ו$DN2$
שמתפקד כמו שסטוריו היה מאז
סטודיו
$TS1$למישהי $TS1$כבולותלצפייה מזווית מסוימת .״הצופה
> 02 ■•%ג׳ואנהושקונסלוש .גופה של הוולקיריותלהשפיע על מהלך הקרבות ,לדינמיקההגלובלית ,״המאפשרתלמי־
״לרמברנרט ,רו־
$TS1$רובנס$TS1$
ומתמיד״ ,היא מסבירה,
שנמצאת הרחק מכאן ,יכול להסתכל על העבודה מנקודות מבט
מפורטוגל,
שהי
$DN2$למישהי$DN2$
$TS1$מטולא $TS1$לעזורללוחמים ראוייםולהזיקלאחרים.
הוולקיריה הגרנדיוזית ,מטו־
לוזיטנה,
וולאסקז היה סטודיו שנבנה לתכלית
בנס
$DN2$רובנס$DN2$
מה שנו־
$TS1$שנותן$TS1$
שונות ,ובעצם מארבע קומות
הישראלית״.
מהתרבות
$TS1$במשך $TS1$להיות חלק
 $DN2$ברים צבעונים מסוגים שונים ומשו־
לא
$TS1$ומשונים $TS1$,הוולקיריה ,שעברהגלגולים רבים במ־
אחת לבנות אובייקטים מדהימים .מאז
$DN2$שנותן$DN2$ליצירה דינמיקה ועוצמה אחרתלגמרי
תן
הקשורה במהותה
$DN2$במשך $DN2$השנים ,היא ישות
שך
ים $DN2$,נשרך לכל אורכו של מסדרון האור
נים,
המאה ה 14 -הסטודיו היה מקום שבו אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
מהפיסול המסורתי שמקשט או נכנע לא־
$TS1$לארכיטקטורה״$TS1$,
ששמו למוותולקרבות ,וגם להצלה וחסד .״הן
מהאווירה
חלק
הטבעי בן ארבעת קומות החלל
$DN2$אנשים $DN2$שונים למדו זה מזה ,כמו הסטודיו
שים
$DN2$לארכיטקטורה״ $DN2$,היא אומרת .אסטרטגיה זהה
$TS1$גדלה $TS1$רכיטקטורה״,
היא נולדה בפאריס ב 1971 -אך גד־
אומרת
״מפל האור״ .זנבהוזרועותיה העצומות מצילות את האמיצים שמתו״,
בפורטוגל .היא ייצגה אתפורטוגל
$TS1$והתחלה $TS1$לה
$DN2$גדלה$DN2$
הוולקיריה,״זו שבוחרת את הגופות״ ושקונסלוש ,״יש בהן תקווה ,חיים והתח־
של
נקטה בעבורה האחרונה שהציגהבביאנלה שלי .בשונהלחלוטין ממפעל שבו העו־
$TS1$העוברים$TS1$
$DN2$העוברים $DN2$מומחים בטכניקה אחת שמנוצלת
ברים
(בנורריתעתיקה) ,משתרעים לכל עבר ,לה
$DN2$והתחלה $DN2$חרשה .הן דמויות נשיות חזקות ,אלות בביאנלה הנוכחית בוונציה ותערוכות בוונציה ,שבה עולה הצופה על מעבו־
$TS1$מעבורת$TS1$
לפס הייצור המכני ,אצלי כולם מומחים
מליםבוןומפליג עמה .בבטן
$DN2$מעבורת $DN2$שהובאה
רת
העולם .מאז הוצ־
$TS1$הוצגה$TS1$
שלה הוצגו ברחבי
פולשים לחללי התצוגה במפלסים השו־
$TS1$השונים $TS1$ולוחמות בהבעת״.
בעולם לדברים שוניםוכולם מוסיפים משהו מזה
האונייה מגלה המבקר שהוא נמצא
$DN2$הוצגה $DN2$העבודה ״הכלה״ בביאנלה בוונציה
גה
ים $DN2$שלהבניין.
נים
ושקונםלוש ירעה על המעמר השנוי
$TS1$עוצמה $TS1$במחלוקת של האלות הנורדיותבישראל,
ב 2005 -יצירה הבנויה מ 25 -אלף טמ־
$TS1$טמפונים$TS1$
אחר ,מוקף על ירי הפסל ולא נשלט על ליצירה .לא היה אפשרלבנות את העבו־
$TS1$העבודות$TS1$
הוולקיריה שלושקונסלוש רבת עו־
$DN2$העבודות $DN2$האלובלי לשתף אתכולם״.
דות
נברשת גדולת ממרים ,ירו,תלוי על בלימה בתוך מציאות אור־
$TS1$אורגנית$TS1$
$DN2$טמפונים $DN2$המרכיבים
פונים
הוולקיריה ברו־
$TS1$ברונהילרה$TS1$,
המוכרות בעיקר דרך
צמה
משעשעת
צמה $DN2$ומטילת אימה ,ובה בעת
לחלוטין ,מעין רחם
שמקיפה אותו
גנית
$DN2$אורגנית$DN2$
הביאנלות והאספנים .היא
נהפכהליקירת
וקלילה .העבודה שנוצרה במיוחד לחלל נהילרה,
$DN2$ברונהילרה $DN2$,כוכבת מחזור האופרות ״טבעת
הלווייתן.
$TS1$ורסאי $TS1$,מונומנטלי או בטן
גם האשה הראשונה שהציגה בארמון ור־
$TS1$״וולקיריות״$TS1$הניבלונגים״ שלהמלחין הגרמני ריכרר
מהסדרה״וול־
התל־ אביבי היא חלק
המשך בעמי
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המשך מעמי

״לוזיטנה״,הוולקיריההתל־אביבית,
שמקורםבפורטוגל וביש־
$TS1$ובישראל$TS1$.
עשויה ברים
לוזיטנית,
 $DN2$שם העבודה משמעו אשה
ראל.
שנחשב
כלומר ,חברת שבטהלוזיטנוש
הפורטוגלית.
באופן סמלי למקור האומה
״השם מהרהר את תהליך ההתפתחות של
המגדרית בתוך

הזהות

המסורת

והתרבות

פורטוגל״,
של
כה,
 $DN2$,אהובהישראל,״ושקונםלוש מעברת
לוזיטניות אותנטיות ,כמו מלא־
$TS1$מלאכות$TS1$
מסורות
ת $DN2$ביתיות של נשים פורטוגזיות ,לי־
$TS1$ליצירת$TS1$
כות
ספקטקולרי ,צבעוני וחושני,
צירת
ירת $DN2$מופע
שמייצרת הארכיטק־
$TS1$הארכיטקטורה$TS1$
החולש על המרחב
ורה$DN2$הדיגיטלית העכשווית של הבניין
טורה
חלליו״.
וחודר אל
הווליקירה הנוכחית ,הגדולה שלה
מסבירה אוצרת התערו־
$TS1$התערוכה$TS1$,

ושקונטלועו.

מופע

ספקטקולרי

מובהק

ביותר עד כה בסדרה ,היא ייצוג
של הרוח הפמיניסטית
המפעילה את עבו־
$TS1$עבודות$TS1$

ת $DN2$האמנית .״הכל נעשה בבר והיאכולה
דות
ושקונםלוש ,״קנה
עסוקהבנשיות״ ,מספרת
המירה שלה הוא רב עוצמה ,כמו שבדרך
כלל קורהבפסלים של גברים.העניין הוא
להיותבעלת כוחלעשות עבורה שיש לה
לעבודה גברית ,ולא עם מה
עוצמה זהה
שאני

מכנה

"לוזיטנה״.

חומרים גבריים כמו ברונזה

האמנית ,״האם הוא עדייןיבלוט?
יתקשר בכלל? גם אם
הוא
על

מתקשרת באופן מיידי

בטח

הוולקיריה
ואבן.

נראית

היא גם חזקה .היא

לנשים כאילו
לפסל .יש

אמנם קלה,

אך

האם

חושבים

אספן

המרתי את הסביבה הביתית

תתלה

שבדרך

אחרת

חופש ביצירות

כלל לא

למטה

מימין:

הנברשת

האלה

לנשים״.
מתאפשר

ולמה זה עדיין

חשובלך ,במעמדך,

שרוכש

את העבודה ,אז היא

בחדר המגורים,
שהיא

לא

במטבח או בסביבה

שהציגה

נשמע

לכן עבודות האמנות שלי

תפקיד

במו

מאוד

רציני

ומחייב.

״בהחלט,
ברצינות.

שאנשים
$DN2$וכשאנשים$DN2$
וסטרילית.
בהכרח לבנה

מתקשרות עם

ושקונסלוש

בביאנלה

בוונציה,

תפקיר

שצריךלהתייחסאליו

מטמפונים

העשויה

צלום:

שיאדם

עלפיסול ,וזו גם

להסתכל
מסתכלים
אמנים עכשווים
על
דרך

שימוש

$DN2$מסימני $DN2$הזמן הוא
מני
כשאתה ערלכובד הדברים וכ־
$TS1$וכשאנשים$TS1$

הדרך

שבה
אמנות

במריומים שונים .אחר מסי־
$TS1$מסימני$TS1$
שאמנים הם כבר לא הטכ־
$TS1$הטכנאים$TS1$

נאים
מאפשרים לך להמשיך בזה ,זו
$DN2$הטכנאים $DN2$הטובים ביותר בתחומם .אני יודעת

מחויבות ,זה לא

משחק שעשועים כי

אתה

קונבנציונליים .תמיר הרגש־
חללים לא
$TS1$להתקיים$TS1$
להת־
$TS1$הרגשתי $TS1$יורע שחלק מהאובייקטים ימשיכו
$DN2$להתקיים $DN2$אחרילכתך״.
קיים
תי
$DN2$הרגשתי $DN2$שעבודת אמנות טובהיכולהלהעשות

לתפורולרשום ,אבל
בגלל

אני

לא

זה הסטודיו מחזיק את

שעוברים בו כל יום .כל
שאנחנו יוצריםמעולם לא

כל

מומחית.
האנשים

לדבר על פמיניזם?
$TS1$מלבריטאי$TS1$,
מל־
מצד שני ,בזמננו האמן הוא גם
לחלל מסוים ואז להמשיך להשתלב בח־
$TS1$בחללים$TS1$
״כי אני אשה שחיה בארץ גברית ,שבה
הפעם הראשונה שמנסים אותם .אז בכל
$DN2$מלבריטאי $DN2$,כמוךבפורטוגל.
בריטאי,
לחיות״.
$DN2$בחללים $DN2$אחרים ,להמשיך
ללים
©Luis Vasconcelos/
אין לנשים זכויות שוות כמו
צילוםUnidade :
לגברים .ער
פעם צצות בעיות ,בכל פעם מרחיבים
״ההיבט הסלבריטאי הוא לא חשוב,
מעברלגלגולי החיים הנוספים של
שזה יקרה ,אנחנועדיין זקוקות לדבר על
במידה
את הגבולות והולכים הלאה.
מה שכן חשוב זה שהשבטשלי,הקהילה,
האמנות ,ושקונסלוש
שהבת הקטנה שלי לא מרגישה טוב ואני
זה .יש עור הרבה מה
מבקשת בעבודו־
$TS1$בעבודותיה$TS1$,
לעשות״.
מסוימת ,אני לא באמת יודעת מה יקרה,
המרינה,החליטו שאני ראויה כרילייצג
לתקשר
בנוכחית,
שאת
וביתר
תיה,
$DN2$בעבודותיה$DN2$,
צרי־
$TS1$צריכה$TS1$
שאני
אני
אתה.
נמצאת
לא
מסוים
זה קשור
בחייך?
עם
יודעת
לאירוע
הקהל שלה באופן בלתי אמצעי .היא
$DN2$צריכה$DN2$להיות שם ,אבל באותו זמן אני צריכה
כה
ממשפחה רב תרבותית
״לא .אני באה
אותם .מה שחשוב בלהיות מפורסם זה זו הרפתקה״.
זה גם אחד מסימני הזמן.
לא הפרסום עצמו ,אלא העובדה שאנשים
בוולקיריה,
משתוקקת לכך שאנשיםיגעו
שגרה בהרבה ארצות לאורך הדורות ,להיות גם פה .אם לא אעשה אתעבודתי,
״נכון ,אלו זמנים של חוסר בטחון,
אחטא למי שאני״.
לא ממשפחה מסורתית.אולי מפני שלא
יחושו בה ,יתיירדו עמה .תפקיר האמן ,נתנו לי את אישורם כרי שאמשיךלע־
$TS1$לעשות$TS1$
שות
ומעולם לסמן את זמנו,
לרעתה ,היה מאז
התאפשר לי מרחב
באחת כזאת,
גדלתי
שבהם אנחנו לא באמת בטוחים שהעו־
$TS1$שהעולם$TS1$
$DN2$לעשות $DN2$את מה שאניעושה״.
$DN2$שהעולם $DN2$ימשיךלהתקיים עור זמן רב .אם אתה
יחד עם חבריהלסטודיו ,היא עושה לם
ומתוך זה,ליצור קשר עם העתיד .כמו
קשר עם
להסתכל אחרת על המשפחה המסורתית״.
העתיד
המוזיאלית נוהגת האמ־
$TS1$האמנית$TS1$
לא שובר אתהגבולות עכשיו ,כל מה
$TS1$הראשונים $TS1$,הכל מכל ,ללא הפסקה .בהתאם לרוח
ציירי המערות הקדמונים ,האמנים הרא־
לצד העשייה
ההצלחה הגדולה בטח השפיעה על
שייוותר לך זה להסתכל על התפוגגות
הזמן ,היא מפסלת ,מצלמת ,עושה פר־
$TS1$פרפורמנם$TS1$,
שונים,
$DN2$האמנית $DN2$לשתף פעולה גם עם חללים לא
נית
החיים הפרטיים שלך ,כבת זוג וכאמא.
$DN2$הראשונים $DN2$,שייצגו את זמנםושלחו מסרלע־
$TS1$לעתיד$TS1$:
הדברים.כולנו צריכים לשבור גבולות
$DN2$פרפורמנם $DN2$,וידיאו ובונה מיצבי ענק ממגוון
פורמנם,
$DN2$לעתיד $DN2$:אנחנו אכן קיימים ,אנחנו עשינו את
תיד:
מסורתיים :ביתמלון ,מועדוןכדורגל,
״יש לי צוותגדול בסטודיו שזקוק לי
כרי לראות אם יש טעם להמשיךלחיות.
טמפונים ,סירים,
מרשים של חומרים
זה .״הם
גוצ׳י ,וכאמור ,העבודה שה־
$TS1$שהציגה$TS1$
בית האופנה
השתקפות של השבט ,וזו בעצם
על בסיס יומי .יש לי בת קטנה,בעל,
אנחנו צריכיםלנסות ,ללכת למקומות
מכונית
מפלסטיק,
סכו״ם
ברים,
הזמן,
את
לשקף
האמנות
של
תפקידה
״מפל
גם
הספינה.
בבטן
בוונציה
אמא ,אבא ,ומשפחהגדולה שחלק ממנה
ציגה
$DN2$שהציגה$DN2$
ועוד.
יהיה
מה
להבין
לנסות
שונים,
הפי־
$TS1$הפיסולית$TS1$,
במסורת
אמנם
שורשיה
שא־
$TS1$שאנחנו$TS1$
״מובן
מספרת.
היא
לחשוב
הזוויות
אביב,
האור״
עובר אתי .מובן שהבת הקטנה שלי צריכה
תל
במוזיאון
עליו״,
על
בעתיד״.
נטועים
$DN2$הפיסולית $DN2$,אבל כל עבודותיה מתחילות
$DN2$שאנחנו $DN2$משקפים את מה שאנחנו מרגישים סולית,
נחנו
פרטיקולרי ויוצא
המשתנות בו ,הוא חלל
אותי כל הזמן .אני בדרך כלל מבלה שבוע
וחושבים .אולם מאז תקופתם של אנשי מרעיון ,מחשבה ,הרגשה ,אף פעם לא
האמנית בש־
$TS1$בשמחה$TS1$.
דופן ,אתגר שנענתה לו
בהקמה של תערוכות וחוזרת הביתה״.
מההתעסקות בחומר עצמו .״אני מתחי־
$TS1$מתחילה$TS1$
המערות וער עצם היום הזה ,התפקיד הזה
$DN2$בשמחה $DN2$.בדרך כלל ,אמנות נעשית לחדר
מחה.
מרגישה שזה מאוזן?
את
$DN2$מתחילה $DN2$מהרעיון ואז מוצאת את החומר הנ־
$TS1$הנכון$TS1$
נותר חשוב מאין כמוהו .כשמוטלתעלי לה
מוזיאלי נשלט,
״אני מנסה .האיזון לא באמת קיים ,מה ריק ,קובייהלבנה ,חלל
$DN2$הנכון $DN2$לממשאותו״ ,היא מבהירה ,״כשאתה
כון
המשימה לבצע עבודת אמנותבחלל ,זו
מעין מקום בטוח שבו כמעט כל אובייקט
שקיים הוא מה שאתהיכוללעשות לא־
$TS1$לאלה$TS1$
הולך לראות עבודות של ריצ׳ארד סרה
השבט
משימה לייצג את
תמיד אותה
שיוכנסאליויבלוטבלי הפרעות ,״אבל
שאתה אוהב .האיזון צריךלהיות בין
לה
$DN2
פורטוגלית .אלה זכות וכ־
$TS1$וכבוד$TS1$
שלי כאמנית
אם תיקח את אותו אובייקט ותציב אותו
המשפחהשלך .אני חייבת
מי שאתהלבין
למשל ,שעושה עבודות מדהימות ,אתה
אחרת
יורע למה לצפות .אצלי זו דרך
$DN2$וכבוד$DN2$גדוליםלקיים את התפקידהזה״.
בוד
בחלל מסוג אחר ,תיווצרבעיה״ ,אומרת
להורותשלפעמים זה קשה ,כמו בימים
האובייקטים

התקיימו ,זו

