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א
מספיק  אמן  צץ  זמן  לכמה  חת 

כן, או מספיק צעיר, שאומר את 

האמת: נכנסתי לביזנס כדי להשיג 

צייר,  להיות  יכול  הוא  בחורות. 

סופר, מוזיקאי קלאסי, כוכב פופ. 

בתקשורת הוא יהיה חריג: לפחות חלק מהקול�

גות שלו יעדיפו להתראיין על הצורך שבער בהם 

תמיד, אולי אפילו ידברו על החיפוש אחר איזו 

אמת מוחלטת. אבל עמוק בפנים, גם הם יודעים 

שלמעמד ה"אמן" יש טונות של סקס אפיל.

מן הצד השני נמצא הקהל: מהגרופיז ההדוקות 

של כוכבי הרוק; דרך אלה שעם תום הצפייה בסרט 

קופצים רגע לגוגל, כדי ללמוד משהו על הבמאי; 

ועד חובבי המוזיקה הקלאסית, שלא יכולים להחמיץ 

את הביוגרפיה החדשה של בטהובן. מה פשר המ�

שיכה האישית שלנו לאמנים? על איזה צורך היא 

עונה? ובאיזו מידה היא נובעת מהמשיכה האוניבר�

סלית לאמנות, או שמא דווקא בונה אותה?

תשובות.  לו  שיש  מאמין  דאטון  דניס  פרופ' 

הוא כינס אותן בספר "אינסטיקנט האמנות: יופי, 

 ,("The Art Instinct") "תענוג ואבולוציה אנושית

שראה אור בינואר, תורגם מאז לשבע שפות והיה 

לרב�מכר. לפי דאטון, התפקיד שהאמנות ממלאת 

בחיינו אינו שונה מהותית מזה שממלאים אהבה, 

וגם  מתוקים,  מזונות  העדפת  או  מינית  משיכה 

הוא ניתן להסבר באמצעות נקודת מבט דרווינ�

סטית. המשולש שעליו מושתת הספר הוא כזה: 

לבני אדם יש צורך מולד, גנטי, באמנות. הצורך 

המין  של  לשאיפה  המינית,  לברירה  קשור  הזה 

הפרטים  של  ולשאיפה  מעמד  להחזיק  האנושי 

להתרבות. את התמונה משלים הקשר החווייתי 

שלנו לאמנות — העובדה שמדובר בהנאה צרופה, 

מענגת. במרכז המשולש גנטיקה�ברירה מינית�

אמנות,  על  העקרוני  הדיון  כל  מאחורי  תענוג, 

עומד אדם אחד, מסקרן מכולם: האמן.

גם "השנון שורד" זה דרוויניזם

"איננו מסוגלים להתעלם ממקורה של יצירת 

האמנות — האמן — משום שהיצירה מייצגת תק�

אחר,  אנושי  למוח  המוח שלנו  בין  ישירה  שורת 

שלו", אומר דאטון בראיון ראשון לכלי תקשורת 

וידיאו מביתו שבכרייסטצ'רץ',  ישראלי, בשיחת 

ניו זילנד. "זו טעות לחשוב שהדבר היחיד שמשנה 

זה צבע שמרוח על בד. אם זה היה הכל, לא היה 

משנה לנו מי צייר זאת — מכונה, קוף, זייפן אמ�

נות או ורמר. אבל אכפת לנו מה ורמר חשב, כי זו 

לא אותה יצירה אם אדם אחר צייר אותה".

על פי דאטון, יצירת האמנות — פלסטית, מוזי�

קלית, קולנועית, ספרותית וכן הלאה — אינה מת�

קיימת בוואקום, במנותק מהקשר; והאמן הוא חלק 

מההקשר הזה. זה מצוין ללכת לתערוכה, אבל זה 

גם בסדר גמור לקרוא על האמן במדורי הרכילות. 

"עניין באמנות תמיד כרוך בסקרנות לגבי היוצר", 

אמנים  עם  ראיונות  קוראים  "כולנו  מסביר.  הוא 

שאחראים ליצירות שאנחנו אוהבים. פעמים רבות 

אנחנו מתאכזבים, אבל כשהיצירה מעניינת, את 

מצפה שהאמן יהיה מעניין באותה מידה".

לסקרנות הזאת, טוען דאטון, יש סיבות אבולו�

ציוניות. במבט שטחי, אמנות אולי נראית מנוגדת 

ליצר ההישרדות — היא לא מצילה חיים, רק מב�

זבזת אנרגיה. אבל בפועל היא מאפשרת זיווגים 

באמצעי  מדובר  הטווס,  של  זנבו  כמו  מובחרים. 

פיתוי יעיל במיוחד. המשיכה שלנו לאמנות היא 

הוא  הזה  והאינסטינקט  דאטון,  לפי  אינסטיקנט, 

חלק חשוב בברירה המינית של בני האדם.

השנונים  והאנשים  האמנים  כל  שבעבר,  "חשבי 

ומאז,  בשבט.  איתך  חיו  מעניינים  דברים  שאמרו 

כשאנחנו חשופים לאמנות, החיווט במוח שלנו עדיין 

נותן לנו תחושה של 'וואו, האדם שכתב זאת בוודאי 

אנחנו  אותו'.  להכיר  רוצה  הייתי  מעניין.  איש  היה 

תמיד, באופן בלתי נשלט, מתעניינים בזהות האמן".

אמנות  עבודת  יצר  שמישהו  העובדה  אבל 

נהדרת אינה ערובה לכך שהוא חזק או בריא, 

אינטליגנט או נראה מצוין.

אנשים,  מושך  וזה  גבוה,  מעמד  יש  "לאמנים 

אבל העניין הוא להיות בעל אישיות כובשת ומק�

סימה. וזו בעיקר ההערצה שלנו להישגים אנושיים 

יוצאי דופן, בכל מיני תחומים. קחי את האולימ�

פיאדה לדוגמה, בענפי הספורט שאנחנו עוקבים 

טיפשי  הרי  זה  שנים.  בארבע  פעם  רק  אחריהם 

לחלוטין, אבל אנחנו צופים בתחרויות כי זה הישג 

של אדם אחר, זה משהו שמעניין אותנו תמיד. זה 

האבולוציה  של  לדרך  לחיברות,  לתענוג,  קשור 

לעודד אותנו להגיע להישגים גבוהים יותר כבני 
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צילום: בלומברג

"!Whaam" של רוי ליכטנשטיין. 
"אמנות היא עניין טבעי כמו 
אהבה, כמו סקס"
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ה ב ש ח מ ת  ר ר ו ע מ ה  ר ד ס

אמנות
או נמות

אמנות אינה מותרות של האלפיון. היא אינסטינקט 
הישרדותי, הכרח מיני ותענוג אמיתי. דניס דאטון גייס 

את דרווין, מוצרט ותרבות הקיטש וכתב על זה רב�מכר, 
שמסביר למה לאמנים יש כל כך הרבה סקס אפיל ||  רוני שני
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