יונתן הירשפלד
תמונה יונתז

כשהאמנות עוד לא התרחקה מהמדע
התבוננות ברישומי הירח

גליליאו
של

הנה
צייר

מחשבה נוגה:

למענו .בימינו
$DN2$שהראייה$DN2$שלנו לא עוצבה ותוכננה
ראייה
מתי בפעם האחרונה

ציירישראלי מדעןישראלי

או

התייחס

היטשטשהגבול הזה בין מה שמציע את עצמו

הוא דובר את
את

השפה

הגרפית כפי

שהוא דובר

השפה המדעית .הוא מבין את בניית הצו־
$TS1$הצורה$TS1$

$DN2$הצורה $DN2$הקלאסית
רה
למבט ומה שאינו ,אבל במאות ה 16 -וה17 -
אליובעבודותיו? מה סביר יותר שנראה בת־
$TS1$בתערוכה$TS1$
$DN2$טונאליות $DN2$.הנחת צבעיהמכחולעדינה ,נותנתלדיו
ליות.
ישראלי :דיוקן של מדען או הגבול היה ברור ומובהק.
$DN2$בתערוכה $DN2$של אמן
ערוכה
לשלולית .הידע הזה
״נשיונל להיספג בניירבליליהפך
התרגלנולראות בסרטי הטבע של
ריאליטי?
שלםלבריטאי תוכניות
בטור קודם ,על ״ניצחון האהבה״ של ג׳יאוגרפיק״ אתהקלוז אפ על האריה (שבמ־
($TS1$שבמציאות$TS1$
הוא חלק מהכשרתוכמדען.
ליאונרדו במחברתו ליד תרשי־
$TS1$תרשימי$TS1$
וכך כותב
אליו) ,התר־
$TS1$התרגלנו$TS1$
($DN2$שבמציאות $DN2$לא היינו עומדים כה קרוב
ציאות
קרוואג׳ו ,כתבתי על קריצה ששלחקרוואג׳ו
$DN2$תרשימי $DN2$הלב (מצוטט מספרה שלדובב) :״אזכיר לך
מי
$DN2$התרגלנו $DN2$אללשון הזיקית הנורהבהילוך איטי אל
$TS1$כרותה $TS1$גלנו
גליליאו ,על הברית שהיתה כרו־
לעברו של
$DN2$כרותה $DN2$בין האמן
תה
לעינינוברגיל .לאלהתעסק במלים אלא אם אתה מדבר אל
החרק :אירוע קטן ומהיר מדי
למעשה ,מי שיחפש עשוי
למדען.
$TS1$לתחומו $TS1$,העיוורים...באילו מלים תתאר את הלב הזה
כאמור ,זהו המבט הפולש אל מחוץ לתחו־
גליליאו
להיות מופתע כמה אמנים ציירו את
$DN2$לתחומו $DN2$,והוא נמצא בתשתית הרצוןלדעת:לחרוג בלי למלא ספר שלם? וככל שתאריך לכתוב
מו,
או רמזואליובעבודותיהם ,במאה השבע עשרה
תבלבל את השומע ותמיד תצטרך פרשנים״.
המדע המודרני כברנולד מהמיתוס והאמנות,
ממראית העין הפשוטה,לחדור מבעדלעור
הוויזואלי על הכתיבה
עליונותו של הרישום
ההוויה אל אמת הדברים הרחוקה ,הזעירה או
אבל טרם ניתק מחוט הטבור שלו ,האמנים
ליאונרדו בכך שהוא מיידי יותר.
לדידו של
המוסתרת.
והמדענים רתומים היולאותו פרויקט שלייצוג
פחות זקוקלפרשנות .איןלנו בשנת  2016צו־
$TS1$צורך$TS1$
העולם והבנתו.
בעודי עסוק במחשבות אלונפלועיני על
ליאונרדו .בהבי־
$TS1$בהביטנו$TS1$
רך
גליליאו במח־
$TS1$במחברתו$TS1$
רישומי הדיו המקסימים שרשם
לאה דובב ,בספרה החדש ״אדם מן הבשר״
$DN2$צורך $DN2$להסכים אולהתווכח עם
גליליאו אנו
$DN2$בהביטנו $DN2$ברישומי הירח היפהפיים של
טנו
$DN2$במחברתו $DN2$בשנת  1610באמצעות הטלסקופ מציץ
ברתו
ספר שהוא מופת שללמדנות
ליאונרדו
על
ליאונרדו .יורש הר־
$TS1$הרצון$TS1$
מבינים אותו כיורשו של
כשלעצמו כי־
ובעל איכות
המחשבה
ומקוריות
$TS1$כיצירה $TS1$גליליאולירח כדוד המשקיף על בת־שבע.
מגבולותיו
להעביר את המבט
לדעת ,הרצון
צון
$DN2$הרצון$DN2$
לעין אדם,
צירה
$DN2$כיצירה $DN2$ספרותית נוגעת בדיוק בתפר הזה שבין עירום הירח ומכתשיו ,שלאנועדו
ויזואלי מיידי.
$TS1$בכתב $TS1$,ולנסחו כמסר
גליליאו אינו רושם תיאור בכ־
נחשפים בפניו.
האמןוהמדען.
$DN2$בכתב $DN2$,או לא מסתפק בתיאור בכתב; הוא מבין כי
תב,
אחת הנקודותשמעלים מחקריו האנטומיים
זהו ידע שטרם נותק מערבים ,טרם נעשה
אינסטרומנטלי כאצל המדען הטרוריסט
כה
הרישום ,התיאור הגרפי ,הוא מן ההכרח של
ליאונרדו ושאיננה מרפה ממני היא המ־
$TS1$המבט$TS1$
של
התבונה.
$DN2$המבט $DN2$המופנה אל מה שאינו מזומןלו.כלומר אל
בט
המשתמש בידע המערבי נגד ערכי המערב;
ידע שטרם נותק מאמנות והומניזם.
גליליאו אינם
רישומי הדיו של
פנים הגוף האמורלהיות מוסתר ,שה־
$TS1$שהראייה$TS1$
הפנים
עילגים.
כתם־ריק־קו .הוא מבין טונא־
$TS1$טונאליות$TS1$.

