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 מוזיאלי בחלל כהתערו בהפקת סוגיות 
 

 העבודה נושא

 הסמויים המנגנוניםמ חלק לחשוף ניסיון תוך מוצג,ה של לאסתטיקה אתיקהה שבין קשרה תא בחןת העבודה

 וניתוח יהויז (1) אפיקים: שניב תתבצע אתז בחינה המיוצגים. האובייקטים צוגתת עיצוב בבסיס העומדים

 ולאדריכלות לעיצוב ובמחלקה  בכלל, שראלי במוזיאון ערוכהת הפקת שענתנ עליהם  והנהלים האילוצים

 או\ו ידאולוגייםא לוגיסטיים, בטיחותיים, ביטחוניים, הליםנ לכלול עשויים אלה אילוצים בפרט.

 ומערכת החברתי, הקשרה בתוך בתערוכה מופיעיםה והתוצרים יטיםהפר  חינתב (2) , קונספטואליים

 נוצרו.   שלאורם והאמונות הערכים

 תאורטי רקע

 ויטגנשטיין ודויגל של קביעתו את לבחון בקשתמ זו ובמסגרת  ייצוג,ה מתחום וגיותס חריא תחקהמ העבודה

 לש התייחסותו (.1922\9991 ייןויטגנשט הכותב; של חופשי )תרגום ם"ה אחד ואסתטיקה ש"אתיקה

 טיעוןכ דווקא ולא והאסתטיקה, האתיקה יןב המתקיימים גומליןה ליחסי ביטויכ אןכ תפסתנ ויטגנשטיין

  (.2004 )סטנגל מושגיםה שני בין אונטולוגיתה לזהות המתייחס

  המחקר שאלת

 על שראלי במוזיאון לאדריכלותו יצובעל המחלקה של המוזיאלי בחלל ערוכהת הפקת מנוהלי למודל ניתן מה

 בתערוכה? ליםהכלו המוצגים של האסתטי דוהמימ האתי מימדה בין מתקיימיםה הגומלין יחסי

  מתודולוגיה

 עבודהה תנקוט ינופו, ואלו ה,ב יכללו יטיםפר לוא ערוכהת פקתה לע האחראים מכריעים כיצד להבין מנת על

 של אסתטי ניתוח (2)-ו ומשנית, ראשונית ספרות לש טקסטואלי יתוחנ (1) יקריות:ע בודהע יטותש בשתי

 שתמש.מ\המבקר חווית לניתוח נומנלוגיותפ שיטות אמצעותב עצמן התערוכות

  אשונייםר ממצאים

 ומההעדפה מוזיאון,ב התערוכות הפקת את מלווהש מהאתיקה  התעלםל היה פשרא יא התמחותה במשך

 להתמחות התקבלותי של ביורוקרטיה התהליך לדוגמא, עצמו. מוזיאוןה של ייצוגיתה לתדמית הניתנת

 נהש 14 לש תקו בעלי הנםש הניקיון, עובדי  נוסף,ב ביטחוניים. שיקוליםמ שנבע בסירבול כרוך היה במוזיאון

 אך שירות,ה  מחדרי ניקוי חומרי ולהוציא מוזיאוןה של התצוגה חלליב עבודתם תא בצעל שאיםר ומעלה,

 מאבטח. של אישי ובליווי ביטחוןה אנשי בפיקוח ורק

 טןק לקח רק ממדים רחב בחלל וצגיםמ ,ריזינגר דן הגרפי המעצב של בודותיוע בתערוכת האסתטית, ברמה

 ספרמ עולות ריזינגר, של תערוכהב כמבקר ליש המבט נקודתמ  מוזיאון.ה אוסףב כלוליםה מעבודותיו

 האם לפריט? פריט בין יקיםר חללים על שמירה טובתל רבים וצגיםמ לניפוי דיפותע יתנהנ דועמ שאלות:

 'מקודשות'? שמעויותמ ליכבע תפסיםנ עצמם המוצגים האם לת?כול מרחבית תפיסתמ נובעים  השיקולים

 ריזינגר של התערוכה את אשווה המשךב תערוכות? בעיצוב ולמיתע מגמה לש השפעה אןכ יכרתנ האם

  "עיצוב". המרכזית התמה חתת אקלקטיים פריטים מצבור מציגהה בהפקתה שהשתתפתי אחרת לתערוכה

 

 


