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מכונות לחיים    

20.3.12 בשעה 20:00, נעילה:22.6.2012    פתיחה: 

 Le Corbusier, ”מכונות לחיים“ (Machines à habiter) - מונח שטבע הארכיטקט לה-קורבזיה (

1887-1965), מדגיש את הצורך בפונקציונליות על פני עיטור אסתטי ומהדהד את השאיפה של 

הרומנטיקה המאוחרת, של הבאוהאוס ושל המודרניזם לעצב את החיים כיצירת אמנות טוטאלית. 

בהשראתו, עוקבת התערוכה הנוכחית אחר ייצורן של סביבות חיים אוטופיות או הרמטיות, השואפות 

ליצור קיום סגור ואוטונומי, כזה המספק את עצמו. דוגמאות היסטוריות בולטות לעבודות מסוג זה 

כוללות את ’הקופסה במזוודה‘ של מרסל דושאן, שהיא כעין רטרוספקטיבה נודדת של יצירתו וחייו 

(1941), או את ה‘תאים‘ הידועים של  אבשלום (1964-1993) בהם תכנן להתגורר בבידוד בלב ערים 

מרכזיות בעולם (1987).

 (Escape Vehicle) ‘מכונות לחיים“ תציג מבחר עבודות עכשוויות של עשרה אמנים: ’רכב הימלטות” 

של אנדראה זיטל (Joshua Tree, California) שעבר התאמה אישית על-ידי ליאור שביל (ניו-יורק); 

מיצב וידאו של איניגו מנגלאנו-אוואיה (שיקגו) שצולם במכון הטכנולוגי באילנוי של מיס ואן דה רוהה; 

מיצב צילומי של שני האמנים הבריטיים אדם ברומברג ואוליבר שאנרין (לונדון), בו נראה מחנה האימונים 

”שיקגו“ המדמה כפר ערבי וטקטיקות של לוחמה בשטח בנוי; צילומים של מיצבי פיסול גדולים, 

המתייחסים לסביבות עירוניות מלאכותיות של הייקה גלמאייר (ברלין), השוהה בימים אלה ברסידנסי 

ביפו 23; שני ציורי מבנים מודרניסטים בישראל של אלמוג נאמן; רישומי ניר ווידאו של מריון ריצמן 

(ציריך); מיצבים פיסוליים של אלישבע לוי ודינה קורנבייץ; ופסל רובוטי של שחר פרדי כסלו (תל אביב). 

”מכונות לחיים“ מקשרת בין שני צירים מרכזיים של המודרניזים: רעיונות אוטופיים של יצירה 

ואוטונומיה מכאן, ובידוד מאיים של סביבות-מגורים מנוכרות מכאן. מתחים אלו פועלים גם במישור 

אסתטי וגם במישור החברתי-פוליטי כאשר הרצון ליצור אינדיווידואל אוטונומי או חברה ריבונית  

מוביל לעיתים להתסתגרות ובידוד.  

 התערוכה תלווה בקטלוג שיתהווה ויודפס במהלכה, בעיצובם ובקיטלוגם

של מעין לוין והראל שרייבר. 

* For English please scroll down


