
Excess|גודש:#6לאמנותירושליםכנס

ירושלים,43ז'בוטינסקירחובפולונסקי,בנייןליר,וןבמכוןהיברידיכנס

ישודר במקביל ברשת.

19:00-12:00השעותבין–27.10.2021|רביעייום

משמעויותבעלמושג-ל"גודש"יוקדשהשישיתבפעםהשנהשמתקייםלאמנותירושליםכנס

אקטואליות, היסטוריות ופילוסופיות רבות.

עדנפשימאי-שקטהתפקעות.כדיעדוהגזמהעודפיםבהצפות,גדושיםזמננובןהאדםחיי

דרךזמן,ניהולמאפליקציותבכבישים,העומסעדחברתיותברשתותותעבורהמידעמשפעשטפונות,

הרסנייםמרכיביםעתירתותזונהבולמוסייםקניותבמבצעיוכלהפוליטייםאירועיםשלזרם

לבריאות. אפילו הרגעים המהפכניים ביותר בתולדות האנושות לא אופיינו בגודש בהיקפים של ימינו.

יותרישמתיאחר?במקוםמחסורבהכרחיוצראחדבמקוםעודףהאםאיזון:שלבשאלותעוסקגודש

גורםהואגודשבטאיי,ז'ורז'הפילוסוףלמשלשטועןכפיהאם,השפע?כלעםמתמודדיםוכיצדמדי

מפתח בתהליכים חברתיים וכלכליים שמובילים לאלימות ולמלחמות?

לכתר,בטועניםועתיד,הווהבעבר,גדושהעיר-בירושליםלחשיבההולםמושגגםהואגודש

אתלגדושמפסיקיםשלאומשוררים,ובאמניםדתייםבמנהיגיםבבנאים,במדינאים,במצביאים,

באהואכיצדונראה"גודש"המושגאתנבחןבכנסשנים.אלפיבמשךוהרוחנייםהגשמייםמשעוליה

מידע,גודששלבעידןאמנותשידונו:הסוגיותביןובכלל.המקומיהיצירהבעולםביטוילידי

פסיכואנליזהעכשווית,אמנותעלפסיכדליותהשפעותמכונה,ולמידתמלאכותיתאינטליגנציה

ובזות, גודש בעולם האמנות, גודש וחירות, ועוד.

לחברבמטרהו״הרמה״,רב״״ערבהעתוכתבי״מנופים״פסטיבלביוזמתנוסדלאמנותירושליםכנס

התרבות.מעולםמקצועואנשיאמנותייםמנהליםאוצרים,אמנים,לביןגבוההלהשכלהמוסדותבין



ו״רגע״תכסיס״יתרה״,״בירוראמנות?״,עםעושים״מה״חתימה״,בנושאיםעסקוקודמיםכנסים

האמת״.

אוצרי ומנהלי הכנס: ד״ר רונן אידלמן ויונתן אמיר (״ערב רב״), רינת אדלשטיין ("מנופים", ״הרמה״)
הפקה: אלינה אלכסה

מהלך הכנס:

13:30–12:00|1מושב+פתיחהודבריברכות
ענבל הופמן | סידור עבודה

המדברותוארעיות,פריטיםעמוסותפיסוליותסביבותמעמידהפסל,שלהרעיוןנגדשיוצאתפסלת
בעלמהדברלהעמידהצורךלביןשוב,ללאהעוברוהזמןהשוחקהיומיוםביןהקונפליקטעל

משמעות שיישאר ויחזיק את הרגע.

שימושבאמצעותשביומיומיבנשגבהעוסקתפסלת,ובעיקררב-תחומיתאמניתהיאהופמןענבל
מחומריופיחילוץובפרטנות,בעמלנותמאופיינותעבודותיהוזמינים.זוליםגלםובחומריברדי-מייד

תערוכתארבעהציגהוהיאישראל,מוזיאוןלאוסףנרכשועבודותיהלדימוי.החומרוהפיכתבנאלי
יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות ופרויקטים בגלריות ומוזיאונים בארץ ובעולם.

ליטל בר נוי | בשינוי אדרת - על ״אמנות המציאות הרבודה״ כצוהר למתיחת גבולות רדיקלית
שובמחדשונוצרלהתהוותמפסיקלאהואאךהאמן,שליצירתופריאמנםהואהוירטואלי״הפילטר״

״אמנותפרפורמנס,מופעאפילואוסרטפסל,לציור,בניגודאותו.ש״עוטים״מיפניעלושוב
במסכההשימושבעתשנבראתהחוויההמשתמשים.ידיעלאקטיביבאופןנחוויתהרבודה״המציאות

המרחקגםואיתהה״אני״,זהותומיטשטשתמתערפלתובכךתוכה,אללהיטמעמאפשרתהוירטואלית
שבין גוף האמן, היצירה והצופה.

הגבולאתרקלאלמחוקמאפשריוצריםש״פילטרים״הויזואליהגודשבהםבאופניםתעסוקההרצאה
אתולהרחיבהמגדר,גבולותאתמחדשלהגדיראלאלוירטואלי,הפיסיהמרחבביןהדיכוטומי

גבולותיהם של שדות התרבות והאמנות.

חזותיתלתקשורתמהמחלקהראשוןתוארבוגרתואוצרת,משתמשחוויתמעצבתהיאנויברליטל
נויברבצלאל.באקדמיההאמנויותשלותיאוריהלמדיניותבמחלקהשנילתוארוסטודנטיתבשנקר

בוינה,גבוההלאמנותבאקדמיהביקורתייםללימודיםבמחלקהסטודנטיםלחילופיבתכניתהשתתפה
שלהמתמחיםתכניתבוגרתתשע״ט,האקדמיתבשנהבלימודיםהצטיינותפרסזוכתהיאאוסטריה.



בחברתדיגיטלייםמוצריםכמעצבתעובדתהאחרונהובשנההעולמית,״Facebook״חברת
״.Microsoft״

האנה ברוקמולר, נעה גינזבורג, מיכל ב. רון | גודש כפרקטיקה קווירית
הדיון.גבולותואתהקאנוןאתמשמריםהמיקודומשמועמוסכםצמצוםרלוונטי?להיחשביכולמה

עלהתעקשותתיאורטי:גודשנציעכךלשםתיגר.אלהעללקרואכדיקוויריתפרקטיקהנדרשת
עניינים צדדיים; קישור בין עובדות רחוקות; התעכבות על פרטים הנמצאים בשוליים.

דוקטורטהשלימההיא2020בשנתאוסטריה.בוינה,הפועלתאמנותחוקרתהיאברוקמולרהאנה
היאכעתפמיניסטית.וקריאהארכיוניבמחקרמתמקדתשלההמתודולוגיהבוינה.לאמנותבאקדמיה

עובדת על פוסט-דוק בנושא פרסום ביתי.
MFAה-תכניתבוגרתהיאאביב.ובתליורקבניוופועלתהחיהמיצבאמניתהיאגינזבורגנעה

עוסקתהיאמקוםתלויומיצביםפיסולברישום,בעבודתהיורק.בניוקולג'בהאנטרסטודיולעבודת
בתארגנותחלקלוקחתגינזבורגותפיסה.התבוננותאופניעםומשחקתעמוקה,ובהקשבהצבעבאור,

העזרה ההדדית תרבות של סולידריות.
השלימההיא2017בשנתגרמניה.בברלין,הפועלתותיאורטיקניתאמנותחוקרתהיארוןב.מיכל

כותבתוהיאהעכשוויתבאמנותהזמןבהיבטעוסקמחקרהבברלין.החופשיתבאוניברסיטהדוקטורט
קבועה למגזין המקוון התלת-שפתי לאמנות תוהו.

השוטרת אז-אולי. שם משפחה: יהיה יותר טוב ממשטרת ישר-אל הלב | גודש לקודש
במשטרתשוטרתשלממשמרותסיפוריםצורה?משניםאיךפצע?מרפאיםאיךסיפור?בוראיםאיך

ישר-אל הלב ברחובות העיר ירושלים .
לפעולשמנסהמבטונקודתעדינותהומור,בתמימות,שימושעםוהעירהלבבמרחבפעולהאופני

מחוץ לקופסא בכדי להמיר גודש לקודש באהבה.

שתשכוןעד2020באוגוסט1מה-ירושליםברחבישפועלתליצניתשוטרתהיאאז-אוליהשוטרת
בעיר שלום.

14:00–13:30|הפסקה
15:30–14:00|2מושב

נראהשאינוומהשנראהמה-תבניותוזיהוימיפוי,Big-data|ון-אסןאילתיעל
אפשרויותכאשרלהכיל:אפשרותשוםאיןאדםשלבנימידעגודשמייצרתהדיגיטליבעידןהמציאות

הופךרביםובמקריםולהאסףלהיערםממשיךהמידעבלתי-מוגבלות,לכמעטהופכותהמידעאיחסון
פרקטיקותבמקביל,אולםלהנגשתם.יעילהדרךכשאיןערךלחסרותהנפרדותהמידעפיסותאת



משמעויותהשוניםלפרטיםהמעניקבאופןוקישוריות,ידעתבניותלחלץמאפשרותמיפוישלחדשות
במקריםמזאת,יתרה.big-dataב-השימושבאמצעותאלאלאתרםניתןשלאחדשותותובנות

ע״ישנוצר"סינתטי",נוסף,מידעהוספתבאמצעותרקלהתקבליכולותאלותובנותמסויימים
אלגוריתמים של בינה מלאכותית.

המשמעויותאתותבחןעכשוויות,מיפויבטכנולוגיותשימוששלביקורתיתבבחינהתתמקדההרצאה
הפוליטיות הנגזרות מן האפשרויות של איסוף נתונים ומיפויים בקנה מידה שלא התאפשרו בעבר.

מדעעיצוב,עיצוב,אמנות,שביןבהקשריםהמתמחהואוצרתחוקרתהיאאסןוןאילתיעלד"ר
וטכנולוגיה.

אירית שטרנברג | האמנית והמכונה: בינה מלאכותית בין יצירה ליצרנות
כליםגוך.ואןכמוולציירגיימןנילכמולכתוביכוליםהיוםשאלגוריתמיםנראההשטח,פניעל

עלבמאסה,חדשותעבודותליצורומאפשריםמדיומים,ועודבעודמפותחיםלמידת-מכונהמבוססי
פי סטים נרחבים של דוגמאות קודמות.

בבינהלשימושחלופיותגישותצומחותמבוססת-חיקוי,על-אנושיתביצרנותהמיקודכנגד
ואףהפרטיקולריות,הסוכנות,האנושיות,אתדווקאמדגישותאלואמנותית.ביצירהמלאכותית

הגילום הגופני של הישות היוצרת.
מייצגתשהיאובעמדותגישהבכלהחבוייםהערכיםיידונוודרכםהשונות,מהגישותפרויקטיםיוצגו

- ביחס למעשה האמנות וכן ביחס ליצירה הסופית.

התזהעבודתת"א.באונ'כהןממכוןשניתוארבוגרתוכותבת.אמניתמעצבת,היאשטרנברגאירית
שכתבה עסקה בביקורת פמיניסטית של בינה מלאכותית.

אחרותובעיותקריפטו-ארט,NFTעל|בנחוריןבן
מהאפשרויותלהרוויחרוצהאמנ.יתכלוכמעטלמיינסטרים,חדרNFTה-כיצדראינוהאחרונהבשנה

אפיקיעצמאייםויוצרותליוצריםשמאפשרתמהטכנולוגיההעצומהההתלהבותלמרותהחדשות.
עםוהכרותיעבודתימתוקףהפוכות.תופעותעלהמעידיםסימניםישנםלדמיין,יכלולאשהםהכנסה
הנושא.עלמחשבותכמהאציג),deviantart.com(בעולםהגדולההאמנותקהילת

מתמחהבשנקר.דיגיטלייםמוצריםעיצובמסלולראשדיגיטלי.ואמןמרצהמעצב,הואבנחוריןבן
בפתרונות מערכתיים לעיצוב חווית משתמש ואמנות גנרטיבית מבוססת קוד.

Reality|מוזסנטע is virtual
וידאו במרחב המשותף של הדיגיטלי והממשי.



באוניברסיטההמחשבבמדעיתוארהמשלבתהתוכניתבוגרתומיצב,וידאואמניתהיאמוזסנטע
העברית ותואר במחלקה לאמנויות המסך בבצלאל.

16:00–15:30|הפסקה
17:30–16:00|3מושב

Jeremy Biles | Toward a Sensibility of the Sacred: Anal Surrealism and the
Erotics of Everyday Life

This talk draws upon psychoanalysis, surrealism, and the work of Georges Bataille in
order to formulate an “anal surrealism” as the basis of an “erotics of everyday
life”—a theory and practice predicated on energetic and interpretive excesses.
Exploiting a curious link between the anus, the unconscious and the sacred—all sites
of profound ambivalence—I adumbrate a “sensibility of the sacred,” an attitude of
thought and an affective mode instigating limit experiences in which excessive
ambivalence in various forms elicits an ecstatic disturbance of the boundaries that
define the self in everyday life.

Jeremy Biles is an Associate Professor at the School of the Art Institute of Chicago
and author of the book Ecce Monstrum: Georges Bataille and the Sacrifice of Form.

מכון לחקר החופש | החופש יוצא מכל החורים
צפייהתנועה,פקקלנטפליקס,מנוייקיומית,חרדהדראפט,אוברסמויה,פרסומת'כיף',שמפו

תסמונתקפוא,תירסשניצלאיי-בי-סי,סי-די-סי,החברתית,ברשתנופלאיששלבסרטון
חרדהראש,כאביגלגלצ,גב,כאביכלכלית,חרדהבהארץ,כותרותבוויי-נט,כותרותשטוקהולם,

מהפכתהצרפתית,המהפכהאחר,ליוםאוליבמקרר,שנייםבשקית,קטשופלוואי,תופעותחברתית,
חופשית,כלכלההמועצות,בריתנפילתארבע,כבראולישלוש,אוליעולם,מלחמותשתיאוקטובר,

יזומות,שריפותבלפור,מחאתברוטשילד,חברתיתמחאהסטריט,אוקיופיי-וולעולמי,כלכלימשבר
שהטובחולמיםובלילהלשגרה,משועבדיםביוםלכסות,שצריךשאומריםשמשמציפות,הצפות

חסריהתרגלנו,ומצטמצם,הולךהגירוייםמגווןאבלפעםמאימחוברהעולםלפינה,מעברמתממש
חדשיםערוציםשלפתיחהלזרזלהשתנות.רוציםלשנות.חייביםלשנות.אמיתיתביכולתאמונה

הנגשהשימור,איסוף,שלענקיתלמסיבהשותפיםועודעודלמצואפעולה,ושיתופילתקשורת
לכלאחריות,לקיחתלכלמשמרת-חיים,התארגנותלכלהידדשישנם.האמצעיםבכלידעשלושיתוף

נתינה בתום לב. איך נוכל באמת להיטיב עם עצמנו, סביבתנו הקרובה, החי, הצומח והעולם כולו.



שללקיוםהנדרשיםהתנאיםויצירתלחקירתהנפגשיםפרטיםשלאוסףהואהחופשלחקרמכון
ידיעל-שבדרךהשותפויותכללושלהידעשלוהנגשהגישורהיאמשימתינופתוח:כמשאבהחופש

ופעולותשיתופיותיוזמותפתוחות,שיחותמומחים,עםפומבייםמפגשיםאמנות,מעשיאירועים,
ציבוריות.

17:15–17:00|הפסקה
17:15-18:45|4מושב

עידו הרטוגזון | גודש נומינוזי: כיצד להבין אסתטיקה פסיכדלית
לגודשאולםהמרכזי.האמנותמשיחפעםלאאותההדירהפסיכדליתהאסתטיקהשלהצבעוניהגודש

והרב-ממדיתהמתמטיתובתאולוגיההפסיכדליתבחוויהעמוקיםשורשיםישנםהזההבושהוחסרהעז
שבבסיסה. ההרצאה תעסוק במאפיינים שמייחדים את האסתטיקה הפסיכדלית ובמשמעותם.

תודעהמשנההטורובעלאילן,ברבאוניברסיטתפסיכדליתתרבותומלמדחוקרהרטוגזוןעידודר'
בעיתון הארץ.

ענת מנדיל, רקפת וינר-עומר | פיגורטיביות ודפורמציה ביצירתה של רקפת וינר עומר
עלובפרטדלזיאניתקריאהעלהמתבססעומר,וינררקפתלאמניתמנדילענתהאוצרתביןדיאלוג
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