
 מכונת אמת תסיע
 המאה ה־20 הייתה, בין השאר, המאה של המכונית המשפתתית: המצאה זו שינתה

 את אורתות תייהם של פרטים רבים ושל תברות שלמות. האם ייתכן שבעת שאנו
 פותרים ״בעיה" אתת ומשלבים עבודה פיזית עם המצאותינו אנו מפנים מקום

 לבעיות נוספות, שלא שמנו לב אליהן קודם לכן, ונורמים להן לעלות אל פני
 השטת? - או שמא אנו יוצרים, במידה לא מבוטלת, ״בעיות" תדשות בעצם

 עמיחי זילברמן המסלול שבתרנו בפתרון בעיות קודמות?
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Charles Burchfield, Street Scene, 1940-7 (oil on canvas, 39 x 53 in.). 
In The Paintings of Charles Burchfield, North by Midwest, N. V. Maciejunes and M. D. Hall (New York: Harry N. Abrams in 
association with the Columbus Museum of Art, 1997), p. 207, plate no. 94. 



32 
C 

John Sloan, Gray and Brass, 1907 (oil on canvas, 54 x 67.4 cm). 
In Metropolitan Lives, The Ashcan Artists and Their New York, R. Zurier et al. (National Museum of American Art, 1996), 
p. 113, fig. 113. 
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James Doolin, Corporate 
Rise, 1986 (oil on canvas, 
90 x 72 in.). 
In California Cityscapes in 
Contemporary Art, M. 
Stofflet (San Diego: San 
Diego Museum of Art, 
1991), p. 36. 
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Dan Jones, Untitled, 1992. In American Showcase. 2,1993, !lustration^ 
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