
  
  
  
  
  

 בי�, דברי� מיני בכל עמוסות האחרונות השני� וחמישי� מאתיי� או מאתיי�
  . השוני� בתחומיה אמנות ביקורת של משעשע לא בסוג השאר

 התקופה עד. האמנות ביקורת ג� קיימת, קיימת שהאמנות שמאז ספק אי�
 על אותו להעלות מיהרו שלא עניי� להיות לרוב נטתה הזאת הביקורת" המודרנית"

, ושנית, אישיי� במכתבי� או פה בעל, כ� על לשוחח, ראשית, הייתה הנטייה. הכתב
 ביקורת הכתב על העלו כשכבר. עניי� מגלי של מצומצ� חוג בקרב זה את לעשות
 של ובצורה, אחר משהו על כתיבה תו�, אגב בדר� להיות נטתה היא, פומבית

  . הפלגה תארי והרבה צבעוני דימוי, אישיי� שניי� או משפט – התרשמות
 והפנאי והאמנות הואיל. במיוחד מסתורית איננה הזאת להתנהלות הסיבה

 להגיע אפילו טרחו לא קבוצה אותה חברי, מאוד מצומצמת קבוצה של נחלת� היו
  ".הרחב לקהל"

 שלטו� צורת אותה, הדמוקרטיה של ליבו לב כמוב� אהו" הרחב הקהל"
 בעלת מפלצת פני על ראשי� מיליוני בעלת מפלצת והמעדיפה, זמננו בני על החביבה

  . אחד ראש
 אבל, נחמד. באמנות מסוי� עניי� מגלה, חלקו לפחות, "הרחב הקהל"ו
, אישיות שיחות. להסברי� כלל בדר� זקוק והוא לו סתומה קצת שהיא מתברר
 לתמונה נכנסת וכא�. המיליוני� ע� במיוחד קל עניי� לא ה�, טכנית מבחינה לפחות
 במדורי�. בעיתונות הביקורת: המודרנית האמנות בביקורת מרכזית ֲחברה

" מוסמכי� "מגורמי� הנחיות מקבל" הרחב הקהל", השוני� בעיתוני� ייעודיי�
  .ב"וכיו, ללכת תערוכה לאיזו, לראות הצגה איזו, לקרוא ספר איזה

, לכאורה, פונה אינה המודרנית האמנות בביקורת נוספת מרכזית חברה
. מקצועיי� עת בכתבי או האוניברסיטאות בתו� להתגדר נוטה והיא, "הרחב קהל"ל

 השני במקרה הנטייה, ופשוטה ברורה לשפה היא הנטייה בעיתונות בביקורת א�
 ברורה פחות הרבה ובשפה הקוואנטי� מתורת מורכב פחות לא להישמע היא

 לה ויש, לאמנות קשר שו� לה אי�, פשוטה לכ� הסיבה. הזאת מהתורה ובהירה
 את לכלכל כדי קיימת הזאת הביקורת, אחרות במילי�. בחודש 1!ל קשר המו�

 מדעית להישמע מתאמצת היא לכ� ובדר�, שלה למושא הוגנת זיקה ללא, דובריה
  . עצמו מהמדע יותר

 אינ� שה� מפני, ולאמנות לאמני� קטלניי� ההאל הביקורת סוגי שני
 ואישי מפתח, מרומ�, אמיתי ושיח שיג שו� לה� אי�. מטקות אית� משחקי�

 לומר. האמני� של לעולמ� מאשר המסחר לעול� יותר הרבה שייכי� וה�, אית�
  . יותר מחודד לפחות או, יותר טוב שיר בזכות� כתבתי לא מעול�, בפשטות

  
 להיות מעושה עניי� שו� לי אי�? הזאת הארוכה מהההקד לכל הסיבה מה

 שלי האישיות ובשיחות, הררי ר� של האמנות את כלות עד אוהב אני. אובייקטיבי
  .  למה יודע הוא איתו

  
  

 בוזגלו שמעו�


