
39כאן | מציאות ישראלית באמנות | | כאן | מציאות ישראלית באמנות  38

ממציא את הגלגל
עודד הירש במוזיאון חיפה לאמנות 

קולנועיות, איכויות  בעלות  ווידאו  עבודות  מציג  הירש   עודד 
הוא אבסורדיות.  לסיטואציות  מפורטים  תסריטים  על   שמתבססות 
המלא התרחיש  את  ומספק  לפתור,  שיש  ותקלות  אתגרים   ממציא 
בעוד האתגר.  מן  פחות  לא  מופרך  הפתרון  לרוב  הפתרון.   לאופן 
 התסריט בדיוני, פעולתם של המשתתפים בסרטים ממשית לחלוטין,
בסיסיים. טכנולוגיים  אמצעים  בסיוע  כפיים  בעבודת   ומתאפיינת 
שלו, הוידיאו  עבודות  צילום  לשם  לפעולה  א.נשים  מגייס   הירש 

.ויחדיו הם מתלכדים למכונה אדירה שיכולה לבלתי אפשרי
בוידיאו, הירש  של  עבודותיו  של  רחבה  פריסה  מציגה   התערוכה 
 בצילום ובפיסול. בנוסף לעבודות הוידיאו של האמן, מוצגת בבכורה

בטוח". "מעבר  ששמה  שלו  החדשה  המונומנטלית  הוידיאו   עבודת 
למוזיאון במיוחד  שנוצרו  ומיצב  פיסול  עבודות  בתערוכה,   עוד 
ומורכב, הונף בין היתר, בתום מבצע הנדסי מאתגר   חיפה לאמנות. 
 בשלמותו טרקטור שמופיע באחת מעבודות הויידאו שלו, והוכנס אל

.הגלריה שבקומה השנייה
 הירש לא ממציא את הגלגל, אלא רק בודק אם הוא שימושי עדיין.
בהם  – הציוני  האתוס  של  המכוננים  מעקרונותיו  בכמה  נוגע   הוא 
העצמי וביטול  משותפת  מטרה  סביב  התקבצות  כפיים,   עבודת 
 .לטובת הכלל – ובוחן את מידת הרלוונטיות שלהם בישראל של היום

Oded Hirsch's works are based on detailed scripts for absurd 
situations. He invents challenges and problems that need to 
be solved, providing a complete scenario for their solution. The 
solution is usually just as far-fetched as the challenge, and the 
works leave the viewer wondering about the very necessity of 
these actions: Why is it necessary to pull out a tractor buried in 
the ground, lift it upwards, and introduce it into the museum?
In the absence of other answers, the main reason seems to be the 
action itself. Hirsch’s photographic, video, and sculptural works 
are always centered on people laboring: carrying, digging, hoisting, 
and sweating. The challenge is indeed absurd and the solution 
awkward, but the participants' action is real, and is characterized 
by manual labor carried out with the aid of obsolete low-tech 
means. The groups of people that Hirsch brings together manage 

Inventing the Wheel
Oded Hirsch at Haifa Museum of Art

to meet the difficult challenges he poses. Each group member has 
a clear role, and together they fuse into a formidable machine that 
can overcome the impossible.
Hirsch does not invent the wheel, but only checks whether it is 
still useful. He touches on some of the formative principles of the 
Zionist ethos—including manual labor, grouping around a common 
goal, and self-effacement for the common good—examining their 
relevance in present-day Israel. The focus on father-son relations 
also reflects the relationship between the “State Generation” and 
the generation that followed. The wheel has turned: the handsome 
young sabras with their unruly forelocks have gone bald and 
grown a belly, and their children and grandchildren "invent" the 
same old wheel, which turns round and round without purpose.


