פארק שעשועים בניו יורק .מתקנים פוטוריסטיים צילוםFred H. Rothstein :

סביבה

השפל הכלכלי בניו יורק פינת בית קברות בהרצליה
פרד רוטשטיין תיעד את ההוויה הניו-יורקית בשנות ה– 20וה– 30ואת תנופת הבנייה בעיר .נכדתו,
האמנית נאוה ג'וי אוזן ,מפרקת ביצירתה את צילומיו ומשלבת בהם דימויים מצילומים עכשוויים שלה
באתרי בנייה ואדריכלות בישראל
אסתר זנדברג
 27ביולי 2016

שלט שנשאו חברי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית  CPUSAבצעדת
המחאה בראשית שנות ה– 30בניו יורק קרא לשחרורו ממאסר של מנהיג
הפועלים טום מוני .הוא הואשם על לא עוול בכפו בפיגוע קטלני ערב כניסתה
של ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה ב– .1916שלט אחר תבע את
זיכויים של "תשעה נערי סקוטסבורו" ,נערים שחורים שנדונו ב– 1931למוות על
אונס שלא היה ולא נברא בנערות לבנות ,בפרשה גזענית שנותרה עד היום
כתם שחור על המצפון האמריקאי .עוד דרשו המפגינים חברי המפלגה —
שבסיועה הוקלו העונשים לנאשמי השווא — להילחם באבטלה הגואה ולהבטיח
ביטוח לאומי לכל .ההפגנה תועדה במצלמתו של פרד רוטשטיין (,)1983–1903

עקוב

סוכן ביטוח ניו יורקי ,צלם חובב ופעיל סוציאליסטי בזכות עצמו ,שהנציח להפליא
רגע נדיר בהיסטוריה האמריקאית.
תצלום ההפגנה הוא אחד ממאות תצלומים של רוטשטיין שתיעד את ההוויה
הניו יורקית בשנות ה– 20וה– ,30ואת תנופת הבנייה בעיר בשנות השפל
הכלכלי הגדול .מרביתם נשמרו היטב בעיזבונו ועברו בירושה לנכדתו ,האמנית
נאוה ג'וי אוזן ,ישראלית ילידת ניו יורק .אוזן ,מוקסמת מהאוצר שנפל בחלקה,
רואה בתצלומים את הדנ"א של עבודותיה .מיצב הווידיאו "עיזבון  "2016שיצרה
ומתכתב כהגדרתה עם ארכיון התצלומים של סבה ,מוצג בימים אלה בתערוכה
"לובי" של בוגרי התוכנית ללימודי המשך באמנות (אוצרת :הילה כהן־שניידרמן)
בגלריית המדרשה ברחוב הירקון בתל אביב .התערוכה תימשך עד  6באוגוסט.
חלל התצוגה ממוקם בכניסה לבית מלון גנרי ברחוב מלונות התיירות בעיר —
מיקום שבספרו של רם קולהאס "הזיית ניו יורק" על מנהטן היה נכנס ללא ספק
תחת ההגדרה "לובוטומיה" :נתק בין הנראות החיצונית של בניין לבין
ההתרחשות בתוכו.

הפגנת המפלגה הקומוניסטית האמריקאית .הפליא להנציח רגע נדיר בהיסטוריה צילוםFred H. Rothstein :

האם סמל הנהנתנות האמריקאית הומצא על ידי הצלם?

ב"עיזבון  "2016מפרקת אוזן את תצלומי האדריכלות של רוטשטיין ומשלבת
בהם דימויים מתצלומיה העכשוויים באתרי בנייה ואדריכלות בישראל .המיצב
הוא הקרנת וידיאו גדולה ומהפנטת בקומה השניה של חלל התצוגה — מצרף
היברידי בין ניו יורק לבין ישראל ,בין גשרים ומחלפים בקווינס או במנהטן,
מפעלים ופועלים ,מבני תעשייה וגם רבי קומות בסגנון אר־דקו תקופתי מהדור
הראשון של גורדי השחקים הניו יורקיים ,לבין גשרים ומחלפים בכביש 531
בדרום השרון או בית קברות בקומות בהרצליה ,שמטיל על המיצב מימד מורבידי
כמו מסרט אסונות .הצירוף סוריאליסטי ,ומוביל את הצופה בנבכי קרביה של
קדחת בנייה חובקת עולם ונמשכת ללא הפסקה כאן ושם ,אז ועתה.
אוזן מזהה קשר בין פרץ הבנייה בניו יורק — שהיתה גן עדן ליזמות ולניסויים
אורבניים ואדריכליים דווקא בתקופה של משבר כלכלי — לבין "התהליך
שמתרחש בשנים האחרונות במרכז הארץ ,ההיבריס של הבנייה ,השכונות
החדשות והבניינים הצפופים שנראים כשכפול של עצמם ,והתחושה
הקלסטרופובית שאני חווה כאשר אני יוצאת לצלם בערי המרכז" .ניו יורק ברגע
ההיסטורי ההוא נהפכה "למפעל של חוויה מעשה ידי אדם מקום שהממשי
והטבעי חדלים להתקיים" ,כותב קולהאס .ישראל רחוקה עדיין מאותה חוויה
פוסט מודרנית ,והקשר בין ערי המרכז כאן לבין ניו יורק הוא לפחות מוגזם .עם
זאת וחרף ההבדלים בין ההוויה או ההזיה הניו יורקית לבין זו בישראל ,ההעמדה
שלהן זו ליד זו ובתוך זו בהקרנת הווידיאו עושה טוויסט מחשבתי.
פרד רוטשטיין .מהגר קלאסי
צילוםFred H. Rothstein :

ניו יורק היתה "שאפתנית כל כך עד שהיא לא היתה יכולה להתנסח במפורש",
כותב קולהאס ,שספרו הוא "מניפסט רטרואקטיבי למנהטן" .גם בלי מניפסט
מנהטן ,וניו יורק בכללה ,לא הלכה לאיבוד חרף שאפתנותה .זוהי מכונת תכנון
ואדריכלות רואה עתיד ומכוילת היטב ,ארוזה בגריד ישר זווית מהודק ,מצייתת
לכללי ברזל המסכלים התפרעויות ,והאדריכלות שבה ,לדורותיה ,לא פועלת
בחלל הריק אלא נשענת על מסורות שורשיות .לישראל לעומת זאת ,יש מניפסט
תכנוני מפורש מיום הקמתה ,ובכל זאת ,היא מתאבדת תכנונית כרונית .התכנון
פרוץ לכל עבר ללא מחשבה לטווח ארוך ,הבנייה לא מצייתת לשום דבר
והאדריכלות היא אוסף של גחמות ללא מסורות ושורשים .מיצב הווידיאו המצרף
את תצלומיו הניו יורקיים של רוטשטיין ואת אלה הישראלים של נכדתו ,מקצין את
ההבדלים בלי מלים.
רוטשטיין היה "המהגר הקלאסי" כדבריה של אוזן .הוא בן למשפחה יהודית
מסורתית שהיגרה מרוסיה לארצות הברית ,גדל בלואר איסט סייד במנהטן
והתגורר בשכונה לבני מעמד הביניים בקווינס .הוא נישא למריון רות ,בת
למשפחה מבוססת ,משכילה וחילונית שהתנגדה לקשר ביניהם .רוטשטיין ומריון
רות היו שמאלנים ,אומרת אוזן .היא שנאה את העולם העשיר שממנו באה ,הוא
היה רחב אופקים ,איש תרבות ומוזיקה ,והרבה יותר מאשר צלם חובב כפי שניתן
להתרשם מתצלומיו .הוא רצה להיות אמן ,אבל חרף ניסיונות חוזרים הוא לא
הצליח לפלס את דרכו בעולם הצילום המקצועי והמוזיאלי .בלית ברירה פתח
בניו יורק סוכנות ביטוח שקרא לה "רד סטון" .שום מניפסט לא יכול לנסח מראש
צירוף כמו סוכנות ביטוח אדומה בניו יורק.

המיצב של נאוה ג'וי אוזן .קדחת בנייה חובקת עולם ונמשכת ללא הפסקה צילום :מור שמושקוביץ

" 1932היא שנה של התמזגות איקונוגרפית בין ברית המועצות לארצות
הברית" ,כותב קולהאס ב"הזיית ניו יורק" ,ורוטשטיין ממחיש בתצלומיו את
הפרדוקס .באחד מתצלומים זוהר בקו הרקיע של השדרה שמינית במנהטן בניין
"מלון ניו יורקר" ,מבנה בסגנון אר־דקו ובמתכונת "עוגת חתונה" אופיינית .הבניין
נחנך ב– ,1930במקביל לרבי קומות אחרים בסגנון דומה בסביבתו ,הידוע בהם
הוא אמפייר סטייט בילדינג .עד כמה שקשה להאמין ,יצירות האר־דקו
הקפיטליסטיות הללו היו מקור השראה איקונוגרפי ,אם גם לא אידיאולוגי ,לרודן
ברית המועצות יוסף סטאלין כשביקש ליפות את עיר הבירה מוסקבה בשנות
ה– 30והקים בה את מה שזכה לכינוי "שבע האחיות" — שבעה בנייני ציבור רבי
קומות ניו יורקיים למהדרין ,אמנם פחות אלגנטים ,בלב הקומוניזם.
תצלומיו של רוטשטיין ,שנפעם ממדיניות ה"ניו דיל" הסוציאליסטית של הנשיא
רוזוולט ,משקפים את הפרדוקס .הם מתעדים סביבה קפיטליסטית אבל אפופים
בדוק של דרמטיות תיאטרלית שלא היתה מביישת פמפלט תעמולה סובייטי.
נדמה שסערה אידיאולוגית קומוניסטית חגה מעל ניו יורק שלו ,מעל תצלומי
ארובת המפעל ,הפועל המטפס על סולם אינסופי ,ילדי מהגרים ברחוב מרוקן,
ואפילו מעל מלון ניו יורקר ומתקני השעשועים שצילם בקוני איילנד ומזכירים
לרגע את המונומנט הפוטוריסטי לאינטרנציונל השלישי מעידן הקונסטרוטיביזם
הרוסי .גם ממרחק הזמן תצלומיו של רוטשטיין אינם נוסטלגיים אלא פוליטיים.
שני עשורים מאוחר יותר ,בעידן המקארתיזם ,הם היו לבטח ממיטים עליו אסון.
האם גם מדינת ישראל בדרך לשם?

מלון "ניו יורקר" .מבנה בסגנון אר־דקו ובמתכונת "עוגת חתונה" צילוםFred H. Rothstein :

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

ניו יורק
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