
נהוג לחשוב על מקורות הדימוי הנע כאילו היו אלה נטועים בעידן השעתוק הטכני. אך למעשה, שורשי הסרט אינם היסטוריים 

במהותם, לפחות לא במובן המקובל של המילה. שכן, על אף שניתן להתחקות אחר המצאת המצלמה ופיתוח הטכנולוגיות הקשורות 

בתולדותיה ובתולדות הקולנוע החל מן מהמאה התשע־עשרה הלאה, התהליך הטכני גופו אינו מבאר את טבעה של פעילות ההסרטה עד 

תום. סטאנלי קאוול, הפילוסוף האמריקאי, נגע בסוגיה זו כשכתב ש״המדע מציג את עצמו בסרטים כאילו היה קסם, אך באותה העת אל 

לנו לשכוח שהקסם הוא אחד מן המקורות שמהן נולד המדע״ ולפיכך גם הקולנוע. הצעתו של קאוול מעלה שאלה עקרונית: האם חשיפת 

המנגנון המכני או האורגני שביסוד התנועה )של הדימוי כמו גם של הגוף( אכן פוגעת בתחושת האשליה או בכוחה המאגי של היצירה, או 

ת בבית הנסן מהווה דיאלוג בין שתי עבודות וידיאו ומספר קולאז׳ים מאת  ו ד ו ס שמא שני פנים אלו יכולים להתקיים יחדיו? התערוכה י

שרון אתגר וענת גוטברג המתעמתים עם שאלת הבריאה והיצירה כפי שזו באה לידי ביטוי במיתולוגיה של הדימוי הנע וכן בתפקידו החשוב 

של הפרגמנט, השבר, והחלקי, במיתולוגיה זו.

המפגש בין יצירתן של אתגר וגוטברג הינו תוצר של שיחה מתמשכת שמקורה בהתבוננות משותפת בחומרים ויזואליים וטכניקות 

 , ף ו ס  , ן ִי ַא  , ר ו א הסרטה. לפיכך, שתי עבודות וידיאו מהוות את נקודת המפגש המרכזית שסביבה התהווה הפרויקט. סרטה של אתגר, 

הוא תוצר של סדרת ניסיונות לתרגם תנועה של אובייקטים מכניים מוכרים מהסביבה הביתית באמצעות מצלמת וידיאו המקליטה במבט 

תשליל. הסרט מבוסס על צילום ממושך של מאוורר תקרה הנע סביב ציר מרכזי כמעין מטרונום או מודל אשר על סמך תנועתו מתארגן מערך 

צורני וקצבי בלתי צפוי. מתוך הדימוי הנע מבציע גוף אמורפי הפועם ומשתנה לאורך זמן בעוד קו ישר חודר אל תוך הצורה, נעלם וחוזר 

חלילה. המפגש בין שתי הצורות )קו ועיגול( מגלם תהליך הפרייה המוביל בסופו של דבר לפיצול הצורה לשניים.

ף לעבודת המיצג של ענת  ו ס  , ן ִי ַא  , ר ו א העדר הקול מעבודתה של אתגר כמו מפנה מקום בחלל הגלריה ליצירת קשר בין 

( הכוללת שלוש הקרנות וידיאו, ִמְרֶצֶדת )מובייל( ופס קול מקורי. הסרט נעשה באמצעות  ת י ׁשִ א ֵר ה )בעברית:   A r k h é גוטברג, 

תהליך הנפשה המכונה רוטוסקופ, ובו דימויים מצולמים משמשים כתשתית לרישומים המצוירים ביד על כל פריים בנפרד. לאחר השלמת 

הרישומים, אלו מונחים שוב על גבי ציר הזמן של הסרט והרצף המתארגן מחדש מעניק להם תנועה וחיות במקומו של הדימוי המצולם. 

אולם במקרה של גוטברג, צילום וציור נותרים שניהם חלק מהתוצר הסופי, לעיתים האחד גובר על חשבון השני ולעיתים השניים מתקיימים 

במקביל. הסרט חושף סדרת דימויים השאולים ממגוון סרטי טבע המתעדים בעלי חיים ברגעים קצרים של תקשורת אחד עם השני כמו 

גם קטעים מונפשים המבוססים על תנועתו של גוף האדם. אלו האחרונים מאזכרים את סדרות צילומי התנועה המפורסמות של אדוארד 

מויברידג׳, ממבשרי הקולנוע, ומהווים מעין מאגר זיכרונות המוקדש כולו לראשית הבריאה כשפה קולנועית. על פי גוטברג, טכניקת 

הרוטוסקופ מאפשרת להביט לעומקן של פעולות עקרוניות כמו תנועה או תקשורת באמצעות הקפאת הדימוי, למידתו דרך פעולת הרישום, 

והפעלתו מחדש. הִמְרֶצֶדת שמלווה את הסרטים ממוקמת במרכז החלל בין המקרנים והקירות עליהם מופיעים הסרטים, בעת ובעונה אחת 

מפריעה לסרטים ומעשירה אותם כהמשך ישיר של אותו מחקר צורני. ואכן, חלק מהצורות שהתקבלו ברישומי הרוטוסקופ, כמו גם הדימויים 

המצולמים המתעדים חומרים טבעיים כמו אבנים וענפים, מופיעים על ענפי הִמְרֶצֶדת, נעים לאיטם בחלל הגלריה כהוכחה לממשות הדברים 

או שמא כאביזרי תיאטרון פנטסטיים. 

, הכולל לצד הסרטים גם מגוון קולאז׳ים ופרגמנטים תלת ממדיים עשויים  ת ו ד ו ס המפגש בין יצירתן של אתגר וגוטברג בתערוכה י

עץ לבוד, מהדהד את סצנת הפתיחה של הרמוניות ורקמייסטר )Werckmeister harmóniák(, סרטו של הבמאי ההונגרי בלה טאר, בה קבוצת 

גברים שיכורים נאספת בבית המרזח המקומי רגע לפני סגירתו בשעת לילה מאוחרת ובעזרתו של ואלושקה, המשכיל מבניהם, החבורה 

משחזרת את תנועת מערכת השמש בגופם ואת הרגע בו המערכת קופאת על מקומה בעת ליקוי חמה. הקבוצה נעה בחלל הריק של בית 

המרזח המוזנח כמעין ִמְרֶצֶדת או מאוור תקרה אנושי חי. ״כאן״ אומר ואלושקה לחבריו, ״אנחנו לא חווים אלא רק תנועה כללית, ובתחילה 

איננו מסוגלים להבחין באירועים שלהם אנו עדים הלכה למעשה.״ השאלות הניצבות בפני אתגר וגוטברג פשוטות בטבען: מדוע בדיוק 

האובייקטים הללו שבהם אנו מתבוננים מכוננים עולם? האם השלם תמיד גדול מסך חלקיו, או שמא ניתן לאמוד את הריבוי מבלי לכפות 

עליו תלות בישות גדולה יותר ומקיפה? נדמה כי העדר תשובה מספקת לשאלות אלו היא המאפשרת דו־קיום בין הממד הטכני של היצירה 

וזה הטעון כל כולו קסם.
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