
 

 כאן ב -על ידי גואל פינטו  30/11/2018ראיון ד"ר ספי הנדלר  תמלול 

 

י שמה של תערוכה חדשה בגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל גואל פינטו : 'קווי הגנה' זוה

אביב שמעמידה במרכזה את קו מז'ינו קו של ביצורי בטון שבנתה צרפת עם שכנותיה, יחד עם קו 

 ברלב מערך מבוצר שבנתה ישראל לאורך תעלת סואץ ועוד ועוד קווי הגנה למיניהם . 

 ערוכה . שלום לדוקטור ספי הנדלר אחד משני אוצרי הת

 ד"ר ספי הנדלר : שלום גואל . 

גואל פינטו : נתחיל בשאלה הכי חשובה הדוקטור הנדלר מי שמציגה אחת מהמציגות בתערוכה היא 

 מרינה אברמוביץ מבכירת אומני המיצג החיים בינינו פגשת אותה ? 

גשתי , גם ד"ר ספי הנדלר : אני מסכים למה שאתה אומר ואפילו לטעמי באמת החשובה שבהם לא פ

להגיע אליה באימייל זה לא דבר פשוט , גם לשכנע אותה להציג בישראל זה לא דבר פשוט , אתה 

עובר דרך המון עוזרים ועוזרות וכולם אומרים אי וויל טוק טו מרינה, אי וויל אסק מרינה , אבל בסוף 

למיטב הכרתנו  כנראה שמישהו באמת.. מרינה והיא מאוד אהבה את הפרויקט והיא הסכימה להציג

בפעם הראשונה בישראל את החומה הגדולה של סין, היא ציירה .. רוסית בוידאו באמת יצירה 

 סמינלית של מרינה ואולי . 

גואל פינטו : נאמר רגע מלה על היצירה הזו כי באמת היא מונומנטלית , מרינה אברמוביץ היא ילידת 

לא פחות טוב ממנה אולי הם היו נשואים והם  יגוסלביה הייתה בזוגיות ארוכה עם אומן מיצג אחר

מחליטים לתעד את רגע הפרידה שלהם בכך שכל אחד מהם עולה על קצה מנוגד של החומה הסינית 

ובמשך שלושה חודשים הם צועדים וצועדים עד אשר הם נפגשים אולי באמצע , מתנשקים, אומרים 

 שלום ומתגרשים . 

נו גליה .. מציבה אותה באמצע התערוכה ובמובנים רבים וזה ד"ר ספי הנדלר : כן, זו יצירה שאנח

מאוד מעניין שאתה מתחיל עם היצירה הזו היא אולי לב הסיפור , כי אפשר לדבר על קווי הגנה 

מנקודת המבט הצבאית והפוליטית והמון עושים את זה ולא רק בארץ אבל, קווי הגנה הרי הם גם קווי 

ש ושל פרידה, הם קווים שאנחנו בונים סביב עצמנו עם הקרובים הגנה רישמיים הם מקומות של מפג

אלינו ועם הרחוקים מאיתנו ושבאמת נפגשים על החומה בסוג של פרידה מתועדת ומתוכננת מראש 

ומשוחקת אל מול המצלמות והיא מתחילה לבכות והתחושה היא שאתה רואה את זה שהבכי הוא 

שני הוידיואים מתחילים להקרין את אותו הדימוי . עד  אמיתי זה באמת רגע מדהים כי באותו הרגע

 אז הם הולכים זה מול זה ופתאום זה אותו הדימוי זה רגע מצמרר בתוך .. 

גואל פינטו : באמת אחת העבודות המוכרות והמפורסמות והיפות ביותר בסוגה הזאת . למה בכלל 

  החלטת הדוקטור הנדלר לעשות תערוכה שבמרכזה קווי ביצורים ?

ד"ר ספי הנדלר : כי אני חושב שהתפקיד שלנו בתור אוניברסיטה , אוניברסיטת תל אביב 

אוניברסיטת מחקר גדולה גדולה בישראל הוא לא לפחד מלהתעסק בסוגיות שעומדות בסדר היום 

,סוגיות שהם לעתים קרובות מעוררות מחלוקת אבל, להראות את כל הארסנל האינטלקטואלי 

יע לעיסוק בתופעות כאלו ולהציב במרכז העיסוק גם את השאלה של האומנות או שאנחנו יכולים להצ

אומנות החזותית , אומנות התאטרון וליצור איזו שהיא תיבת תהודה שבה יגיעו הרבה מאוד אנשים 

 יתבוננו ואולי יוכלו לגבש דעה שהיא קצת מעבר לשאלה האם אתה בעד החומה.. 

 , או נגדה . גואל פינטו : האם אני בעד החומה 

 ד"ר ספי הנדלר : או נגד בדיוק לא שאלתי אותך מה אתה חושב . 



גואל פינטו : כאשר צריך לומר ואני מניח שמבקרות ומבקרים רבים יאמרו את זה כאשר יצפו 

בתערוכה היפה שלכם , שבאמת לא הייתה ברירה לאף מדינה שהעמידהכ את אותם קווי הגנה בצד 

 , לא סין ואולי גם לא אמריקה עם מקסיקו .  שלה לא צרפת , לא ישראל

ד"ר ספי הנדלר : התערוכה באמת נפתחת עם דימוי מונומנטלי של אסף עברון של הדגומה של 

החומה שהולכת ונבנית מי יודע אם תיבנה מול מקסיקו בצד האמריקאי של הגבול זו שאלה שבאמת 

ני רוצה גם לפרוש אותה כרונולוגית מעסיקה את האדם אתה צודק שאתה פורש אותו גאוגרפית וא

משחר קיומו . אתה בונה סביבך בית ואז בונה סביב העיר חומה ואז סביב המדינה עוד קווי הגנה , 

יש המון דוגמאות כאלו בהיסטוריה . וזה ממשיך להיות רלוונטי ומה שאותי די הדהים בזמן שחפרנו 

ות עד כמה המבט מצומצם לכאן ולעכשיו בדוגמאות ולא התיימרנו להציג אינציקלופדיה של חומ

כשאתה קורא את מה שאמרו על קו מז'ינו או מה שאמרו על קו ברלב ואתה משווה למה שאומרים 

עכשיו מול הקו שנבנה מול עזה שרק עוד שלושה מטר בתוך האדמה ועוד שלושה מטר מעליה ואיש 

ם בנושא החשוב הזה היום לא לא יוכל לחצות אותו זה די מפחיד לחשוב עד כמה אנשים שמטפלי

 רוצים להסתכל , לא יכולים להסתכל או שוכחים להסתכל על מה שקרה . 

 גואל פינטו : אולי כי התפקיד שלהם זה הכאן ועכשיו והתפקיד שלך הוא היסטורי ? 

ד"ר ספי הנדלר : זה יכול להיות אבל אני רוצה לחשוב שכולנו יכולים ללמוד מההיסטוריה ואולי קצת 

תר קל ללמוד ממנה אם אנחנו שמים את זה דרך הדוגמא האומנותית , הצילומים של אלכסנדר יו

גירקין הצלם הצרפתי הצעיר הוא בכלל לא נולד כשניבנה כמובן קו מז'ינו , הוא גדל שם בתור ילד , קו 

מז'ינו זה עצום כן זה שבעת אלפים מבנים שבעצם רצים עד לקורסיקה , הוא משחק במזרח צרפת 

במבנים האלו המבנים הם פשוט מעוררי השתהות הם כל כך יפים איך שהטבע נכנס לתוכם אוכל 

 אותם מפיל אותם , הצבא הצרפתי שהקו הזה עדיין שייך לו לא יודע כל כך מה לעשות איתם.. 

גואל פינטו : זה מדהים כי נקודת המבט שלו כצלם זה אולי לא שנקודת המבט שלו היא אולי לא כצלם 

כילד ששיחק בין המבנים האלה . אתה רואה את הז'ואה דווי של מי שרץ שם ואני לא יודע מה  אלא

 עוד עשה שם . 

ד"ר ספי הנדלר : וניסה לגלות את המבנים כי לפעמים באמת הם מוסתרים אז התפקיד שלהם דבר 

לכסנדר ראשון זה באמת לחשוף לא רק את המבנים האלה בתהליך של גילוי וחלק מהצילומים של א

בהחלט מזמינים אותך לחפש בהתחלה בכלל אתה לא מבין לאיפה זה מתחבא ומעבר לזה , בכל 

זאת לחשוב איך מדינה עצומה כמו צרפת משקיעה כסף עצום במבנה הכי גדול שהיא בונה במאה 

העשרים ותוך יממה הוא לא עובד . הדבר נכון גם לגבי קו ברלב זה לקח בסך הכל כמה שעות והקו 

 שבמודעות הבחירות של המערך בשנות השבעים הבטיח ביטחון והגנה קרב בתוך שעות .  הזה

גואל פינטו : מעניין טוב , אז נאמר תודה . ונזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לבקר בתערוכה הזו, 

קווי הגנה שמה היא נמצאת בגרליה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב . הדוקטור ספי הנדלר 

 י מודה לך שהיית איתי . אנ

 ד"ר ספי הנדלר : תודה רבה גואל .


