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עיר הזמן / רועי ברנד

ירושלים. מעבר צר  הגג של כנסיית הקבר הוא אחד המקומות האהובים עליי בכל 
חיים  שם  האתיופי,  האגף  אל  מעלה  מוביל  הכנסייה  של  הראשית  לכניסה  מימין 
בצריפיהם הצנועים נזירים זקנים בגלימות לבנות, נשענים על מקלות הליכה מעץ. 
ומעליו  לבנה,  ירושלמית  מאבן  מים  מאגר  עומד  הזה  הנעלה  המושב  של  במרכזו 

ערבה בוכייה מרשרשת ברוח הקלה. 

מאוד.  שקט  למעלה  כאן  אבל  ממבקרים,  מתפקע  שלמטה  לרגל  העלייה  מוקד 
אפשר להריח את הבריזה ולהרגיש את השמיים הרחבים. המבקרים בעיר מסיירים 
ובכל אחת מהן  ירושלים עשויה שכבות־שכבות,  פני הרחוב, אבל  בגובה  כלל  בדרך 
משתמרת תקופת זמן שונה. אפשר להגיע למקומות שונים בהליכה אופקית, אבל 
רק הליכה אנכית לאורך חתכיה של העיר תוביל אותך, כמו ארכאולוג, להרבה זמנים. 
עשיר  אך  מוגבל  פיזי  במרחב  זה  לצד  זה  שחיים  רבים,  הלכי־זמן  שוקקת  ירושלים 

בתקופות ובצורות חיים.  

הלכתי  בצלאל,  ועיצוב  לאמנות  האקדמיה  עבור  תרבות  מרכז  להקים  כשהוזמנתי 
למשרד  מעל  שלמה  קומה  פני  על  שמתפרש   23 יפו  ברחוב  המיועד  בחלל  לבקר 

הראשית.  הטלפון  מרכזיית  בו  התאכסנה  בעבר  העירייה.  בניין  שמול  הדואר 
הגלובליזציה  לשירות  המנדט,  בתקופת  הבריטים  ידי  על  נבנה  המודרניסטי  הבניין 
האמפריאלית ולתפארתה; הוא שימש כסימן לקדמה המערבית עצמה. מיקומו נבחר 
בקפידה, על דרך יפו, רחובה הראשי של ירושלים שנמתח משער יפו בעיר העתיקה 
ועד לנמל יפו שעל חוף הים התיכון. בימי קדם שימש הנתיב נוסעים וסוחרים בדרכם 
מהמדבר. ירושלים הייתה אז ציר מרכזי של סחר וחליפין שלא רק סחורות נדדו בו 
כי אם גם שפות, תרבויות, דתות ודרכי חיים. חשיבות רבה הייתה להצבתו של מרכז 

התקשורת החדש בכניסה לדרך יפו, שכן שם היה מאז ומתמיד. 

כשביקרתי במקום סניף הדואר הישן, הפעיל עדיין, היה הומה בכל תרבויותיה של 
בתור.  יחד  כולם  עמדו  אירופאים  והיפסטרים  חרדים  ופלסטינים,  רוסים  ירושלים. 
ותקווה,  נותרו עדיין עקבות,  זו מזו, אבל במרכז העיר  נפרדות  בירושלים  השכונות 

לחיים משותפים.

האמת היא שירושלים כיום רחוקה מלהיות עיר רב־תרבותית. בערים גדולות בעולם 
אנשים  בירושלים,  משותף.  בהווה  יחד  לחיות  מתקבצים  שונים  ממקומות  אנשים 
חיים באותו מקום אבל לרוב מעדיפים לא להיות הווים זה לזה. ירושלים היא עיר 
זמן שונה  זמן--כרונופוליס--עיר שמקופלת בתוך שכבות תקופתיות עם חתימת 
ואופן מיוחד של תנועה. יש מי שחיים באזור זמן תנ"כי, ויש מי שמעדיפים את ימי 
הביניים. גם ליחה של המאה ה־18 לא נס, ויש שדבקים דווקא במאה ה־19. חלקם נעים 
קדימה במהירות, בעוד אחרים נסוגים בהדרגה, או פונים אל המקורות התקופתיים 
שבחרו להם. אפשר להבין את הקהילות הירושלמיות השונות על פי אותה חתימת 

זמן. ורק מעטים חיים בהווה המתמשך שאנחנו מכנים כיום העכשווי.

שאלות  במינו.  מיוחד  אתגר  היא  בירושלים  עכשווית  לאמנות  מרכז  שפתיחת  כך 
של  מטרתה  היא  מה  דוחקות:  כאן  נעשות  לעתים  רק  עולות  אחרים  שבמקומות 
מי, היא מתקשרת?  ועם  כיצד,  ומתמיד? מה היא משרתת?  או מאז  אמנות, עכשיו 
כדרך  בו  "העכשווי" שכן הבחירה  אודות המאפיינים של  עומדת השאלה  לכל  מעל 
חיים כלל אינה מובנת מאליה בעיר שחיה זמנים רבים. מה הם הערכים שאנחנו )מי 
אנחנו  ואיך  אמת,  מייצרים  אנחנו  אופנים  באילו  מקדשים,  העכשוויים  אנחנו?(  הם 

מעצבים דרכי חיים?

בקומה  שהצגנו  מהתערוכות  אחת  כל  אבל  האלו,  לשאלות  כלליות  תשובות  לי  אין 
השלישית מעל הדואר המרכזי הייתה ניסיון לרדת לחקרן. יפו 23 - על מיקומה, על 
העכשווי  של  ומחשבתי  התנסותי  פרויקט  הייתה   - שלה  הנפלא  הצוות  ועל  תכניה 

במקום שבו להיות "בני־זמננו" מהווה הצהרה פוליטית וסגנון חיים כאחד.   1938 בית הדואר ברחוב יפו, אוסף מאטסון, 
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מאירוע לאירוע התחזקה הנוכחות והזהות שלנו בזירת התרבות הירושלמית. ברובו 
את  להציג  ששואף  עכשווית,  ולאמנות  לתרבות  כמקום  תפקדנו  הזמן  של  הגדול 
היצירה הטובה ביותר של האמנים הרלוונטיים ביותר, להבנתנו, של המקום והזמן. 
תערוכת הנעילה של יפו 23 - מיתוגרפיות- איגדה יצירה עכשווית שמפנה את מבטה 
לאתרים גאוגרפיים בעלי איכות מיתית ייחודית, מאקסטרנשטיינה במערב גרמניה 
ועד לכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים. כמו יתר התערוכות, גם זו נוצרה מתוך 
ולוותה בכנס עיוני. יפו 23 אמנם קם כמרכז לאמנות עכשווית, אבל  מחקר מעמיק 
חריג.  נעשה  הוא  בעולם  והמסוכסכות  העתיקות  הערים  באחת  למיקומו  הודות 
את החריגות הזאת רצינו להעיר לא על מנת להתריס אלא על מנת לעורר שיח בין 
הזמנים שמתקיימים יחד בירושלים; דיון שמכיר בעכשווי כנקודת קצה של תהליך 
היסטורי מסוים שלא כולם שותפים בו וככזה שיכול גם הוא להגיע לסופו. ככלות הכל 
הרי מה עוד נותר לה לאמנות היום אם לא להוביל אל המפתן שממנו ניתן לחשוב 

ולחוות אחרת?

 - הרשמית  הפתיחה  תערוכת  עבור  ובכעס.  בשבח  התקבלו  שלנו  התכנים  ואכן, 
התכתבויות - ביקשנו מאמנים מכל העולם לשלוח הוראות שיבוצעו על ידי אמנים 
ולעקוף, מבלי  לבחון את התחזקותה של תרבות המצור  דרכנו  הייתה  זו  מקומיים. 
להתעלם מקיומו, את החרם התרבותי על ישראל. זו הייתה גם דרך לקיים תערוכה 
הגיע  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  הפתיחה  בערב  אפסי.  בתקציב  בינלאומית 
כדי לחגוג, וכבדרך אגב גם לנכס את היוזמה התרבותית החדשה לקמפיין הבחירות 
של  ה"ייהוד"  נגד  שהפגינה  פעילים  של  קטנה  קבוצה  לו  ציפתה  במקום  אבל  שלו. 
שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים. מיותר לציין שמעולם לא קיבלנו תמיכה כספית 

מהעירייה. 

של  בטכניקות  ניסויים  הייתה  שלנו  הזהות  להגדרת  שעזרה  אחרת  תערוכה 
התעוררות, תערוכת־קיץ שנהפכה לפסטיבל שנתי. שיתפנו פעולה עם עונת התרבות 
של ירושלים ופסטיבל מתחת להר כדי לבנות תכנית פרפורמנס אינטנסיבית שתכיל 
את המגוון התרבותי ואת הלהט הפוליטי של העיר. בערב הפתיחה אירחנו אמנים/

להתמודד  נאלצים  עמם  הרבים  בקשיים  שעסקו  ומשוררים/מוזיקאים,  פעילים 
העתיקות  הערים  אחת   - אל־ליד  או  לוד,  בסביבת  מכפריהם  שנעקרו  פלסטינים 
ויהודים  נוצרים  מוסלמים,  וישראלים,  פלסטינים  רבות  שנים  מזה  לראשונה  באזור. 
ימין  מארגוני  מכתבים  קיבלנו  למחרת  מחשמלת.  הייתה  והאנרגיה   - יחד  רקדו 

שקראו לסגירת יפו 23 ולמשיכת התמיכה הציבורית מהמקום. 

1938 מכונות לחיים, מראה תערוכהבניין הדואר, 
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#01
2 0 1 0 י  ל ו י ב  2  – י  נ ו י ב  1 7

ועידו  בלפורד  )ליאורה  דופרס  דוניץ,  מאיה  גבאי,  רם  מתים,  אשכרה  משתתפים: 
גוברין(, אילן וולקוב, אלכס “דרול“ יונוביץ, לאב גרנייד, נוזס, NX2 ספייס פטרול, להלי 

פרילינג, יניב קוריס, קסקס ויברטו, אלונה רודה, חיה רוקין ואסף תלמודי; 
אוצרים: רועי ברנד, שגית מזמר, יעל רוכמן וסימון קרנץ

תקופת ההרצה של יפו 23 נפתחה עם סדרת עבודות ופעולות סאונד בחלל. #01 הייתה 
בערב  וזמן.  תנועה  סאונד,  באמצעות  החלל  את  שחקרה  ומצטברת  פתוחה  תערוכה 
הפתיחה ניגנה מאיה דוניץ דרך מיצב סאונד של אלונה רודה – גלגל ענק מורכב מעשרות 
רמקולים מנגנים, שבתנועתו הסיבובית דימה בית בד שהקול מופק בו כבתהליך הקמאי 

Lovegrenade ערב הפתיחה, הופעה של 

והמחזורי של הפקת שמן המרכז סביבו את הכפר. הרכב הרוק לאב גרנייד ניגן תוך שהוא 
מתפזר במרחב ומתמזג עם הקהל. לבסוף, אשכרה מתים, להקת פאנק־רוק ירושלמית, 

הופיעה לייב דרך מצלמות וידאו ומסכים.

המשלבים  פיסוליים  אלמנטים  הוסיפו  ויוצרים  מוסיקאים  אמנים,  התערוכה  בהמשך 
סאונד  של  ארכאולוגיה  הציעו  )דופרס(  בלפורד  וליאורה  גוברין  עידו  ותנועה.  סאונד 
בעבודה שהקליטה את קירות החלל החדש, ששיכן בעברו את המרכזייה של ירושלים. 
האם הקירות משמרים משהו מהסיפורים של העבר? האם הקול מותיר חותם היסטורי? 

האם העבר ניתן לקליטה חושית בהווה?

יניב קוריס הציב מיקרופונים סביבתיים בניסיון להכניס את הצלילים של ירושלים פנימה: 
כעין  הצהריים,  אחר  ובשבת  בשישי  והכנסיות  המסגדים  צליל  את  נשם  הגלריה  חלל 
להכנת עלים  דימיטריוס קרמינצס, שהפעיל סדנה  מדיטציה של חלל. בהמשך הצטרף 

לאבוב ועקב אחר התהליך שבו חומר הופך לצליל וצורה.
   

המוזיקאי והמנצח אילן וולקוב וקבוצת Marginal Consort-Israel שאימצה את סגנון 
וניגנו כשעתיים;  הכלים שלהם  ארגז  פרקו את  באותו שם,  יפנית  הפעולה של קבוצה 
קונצרט שולי, כפי שנקרא האירוע, היה ניסיון לבזר את ההרמוניה בחלל תוך שילוב של 

ודיסאינטגרציה.

הפעולות נמשכו כשבועיים והצטברו האחת על גבי השנייה כרבדים של סאונד בחלל. 
 NX2 האקספרימנטליים  ההרכבים  עם  ובמסיבה  עגול  שולחן  בפאנל  הסתיימה   #01

ספייס פטרול, קסקס ויברטו והנוזס.

#02 אחרי הקולנוע
2 0 1 0 ט  ס ו ג ו א ב  2 0  – י  ל ו י ב  1 7

 משתתפים: איילת בן דור, מאיה ז“ק, רתם ליניאל, כריסטיאן מרקליי, מיה ענבר, 
בר פבר וליאור צ‘רבינסקי 

אוצרים: רועי ברנד, שגית מזמר, סימון קרנץ ויעל רוכמן

אחרי הקולנוע נערכה גם היא בתקופת ההרצה של יפו 23. התערוכה נפתחה בימים 
שאחרי פסטיבל הקולנוע בירושלים, ועסקה בשינויים שעוברים על החומר הקולנועי 
כאשר הוא מתורגם למדיה אחרות. התערוכה השתנתה לאורך הצגתה ונהפכה לסט 

פתוח ולעבודת וידאו חדשה.

#01
ים

מוי
די

וד
עמ

ב
76



1
1

−
  1

0

בערב הפתיחה הוקרנה עבודת הוידאו Screenplay של האמן האמריקאי כריסטיאן 
שנועדו  היסטוריים  קולנועיים  מחומרים  המורכבת  גרפית  פרטיטורה  מרקליי, 
אורי ליכטיק, אלכס  להיקרא כתווים. שני הרכבים מוזיקליים בהם חברים בין היתר 
“דרול“ ינוביץ, מאיה דוניץ, קרן רוזנבאום ורם גבאי ליוו את ההקרנה במוזיקה וביצעו 

את הסרט פעמיים בהופעה חיה.

האמנית איילת בן דור יצרה קולאז‘ אינטימי ופורנוגרפי מחומרים של אנימציה, וידאו, 
לכדי  קולנועיות  טכניקות  שמתרגמת  מש־אפ  בעבודת  מטאל,  ומוזיקת  פרפורמנס 
יצירה שחורגת ממסגרות מדיום וז‘אנר; רתם ליניאל הציגה מכונת הקרנה מאולתרת, 
שעון שגלגלי צבע הותקנו על מחוגיו כך שלאורך 24 שעות הוא הקרין בכל פעם דימוי 
מיה ענבר  אחר, מתחלף בשינויים אופטיים ורורשאכיים עם תנועת השעות והדקות; 
שוב  העלתה  מרקס,  האחים  של  סרט  מתוך  קלאסי  נגינה  קטע  מהאינטרנט  דגמה 
לרשת וחוזר חלילה, עד שנוצרה תמונה אחרת שהשינוי בה חמקמק וכמעט לא מורגש, 

ובר פבר העמיד מיצג שמבוסס על דימויים דיגיטליים שחוקים ועל חשיפת־יתר. 

בחלקה השני של התערוכה, לאורך חודש אוגוסט, מאיה ז"ק הקימה וצילמה פרויקט 
וידאו חדש, חוק שחור לבן. תהליך העבודה הייחודי כלל סדנה עם סטודנטים שעבדו 
עם האמנית וצוות ההפקה לקראת צילומי הסרט. הסט והאביזרים השונים המשיכו 

להתקיים כמיצב פיסולי שנפתח לקהל הרחב עם סיום הצילומים.

#03 התכתבויות
2 0 1 0 ר  ב מ צ ד ב  1 7  – ר  ב ו ט ק ו א ב  2 6

משתתפים: אתי אברג‘ל, לי אורפז, מעין אליקים, ג‘ייקוב אמדל, אנדרו דה־פרייטאס, 
ניר הראל, אנדרו נורמן ווילסון, פאבלו פרננדס זפאטה, דניאל יהל, יערה כהן, עפרי 
כנעני, לינדסי לאוסון, מיה מוצ‘בסקי־פרנס, אמרי קהן, ג‘ונתן קיטס, רוני קרני, תכלת 

רם, אביב שחורי, מעין שטראוס וקולין שמפסור 
אוצרים: רועי ברנד, שגית מזמר, יעל רוכמן וסימון קרנץ

בצלאל/ יפו 23 נחנכה רשמית עם התערוכה התכתבויות. כדי לחגוג את פתיחת החלל 
שוכן  בו  בבנין  ירושלים  של  הטלפונים  מרכזיית  פעלה  בו  באולם  הייחודי  מיקומו  ואת 
בית הדואר המרכזי, ובעקבות התנועה האוונגרדית של “אמנות דואר“ או “אמנות לפי 
עשר  יחד  וליצור  מקומיים  אמנים  עם  להתכתב  בינלאומיים  אמנים  הוזמנו  הוראה“, 

עבודות משותפות.
אמנים מרחבי העולם שלחו מספר רב של “הוראות“, ואמנים מקומיים בחרו מהן ומימשו 
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אמת;  בזמן  בחלל  פעולות  סדרת  עם  פרפורמטיביות,  עבודות  הציגו  מהם  כמה  אותן. 
אחרים יצרו עבודות וידאו, מיצבי פיסול וגם מתקנים לגידול צמחים.

שהתפרשו  העבודות,  באמנות.  והחליפין  התקשורת  אפשרות  את  בחנה  התכתבויות 
הרשתות  את  הגלובלית,  הכלכלה  את  שיקפו  עשיר,  ותרבותי  גאוגרפי  מרחב  פני  על 
החברתיות וגם את אופני ההתקשרות האינטימיים בעידן הדיגיטלי. התערוכה בחנה את 
האפשרות של סיכון, מקריות, שחרור ואובדן שליטה באמנות. אך שלא כמו בניסיונות של 
שנות ה־60 לשחרור של האמנות מהאמן, התכתבויות הציעה מודל של יצירה תוך שיתוף 
והחלפה של גוף בגוף ושל תודעה בתודעה, ועל ידי בחינה של מושג האמן העכשווי כלא 

עוד סוכן עצמאי ובודד, אלא מתרגם ומפרש של תרבות בקהילה גלובלית.

לנעילת התכתבויות אירחה יפו 23 שני אירועים:
פסטיבל ריקודי חדר בניהולו האמנותי של הרקדן פרופ‘ עמוס חץ.

לייקה – נבואות והספדים, הפקה של הזירה הבינתחומית מאת ליאור לרמן ויונתן שוחט. #03
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ערב הפתיחה, פרט מתוך מיצב של אתי אברג'יל
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I See Darkness חשיכה  #04
1 1 . 3 . 2 0 1 1  –  2 7 . 1 . 2 0 1 1

 משתתפים: שי אזולאי, נועה גור, ססקיה אולדה־וולברס, דאג פישבון, בת־שבע רוס
אוצרים: שגית מזמר, רועי ברנד

I See Darkness קיבצה יחד חמש עבודות יחיד של אמנים שיצירתם הגיעה לבגרות 

ועומק; והן עוסקות בחיפוש אחר סביבה חושית או אופן־קליטה חדש. כותרת התערוכה 
מתייחסת לממד החושי המאחד בין העבודות, שהוצגו כולן בחושך. 

יפו 23, על עשרות החלונות שבגלריה, נהפכה מקופסה לבנה לקופסה שחורה על מנת 
ביקשו  תלוי,  בלתי  באופן  כולם,  אידיאליים לחמשת האמנים.  תנאי תצוגה  לאפשר 
החשכה באזור העבודה שלהם. תפיסת החלל השתנתה, ובהתאם תפיסת המציאות 
נפתחה לבחינה מחדש. כזה היה, בסופו של דבר, מוקד העיסוק של העבודות עצמן: 
המעבר אל הצד האחר והאפל, אל הלא־רציונאלי או הלא־מושגי של החוויה החושית.

הצהרת־יוצר  או   Creator‘s Manifesto את  הציגה  אביב/רוטרדם(  )תל  רוס  בת־שבע 

)2011(, מיצב משני סטים של שקופיות שבמרכזו שני פרקים מהאפילוג לספר איוב, בהם 
מדבר אלוהים על אופי השגחתו ועל אחריותו כלפי ברואיו. הפסוקים הופיעו מתורגמים 
לאנגלית על רקע ציורים שרשמה רוס בעקבותיהם ביומן ציור פרשני אשר חוקר את 
המתח בין טקסט לדימוי, בין יוצר לקהל ובין מקור לפרשנות, ואת אחריותו הסמכותית 

של היוצר ביחס ליצירתו.

מיצב   ,)2009( ההיפנוזה  פרוייקט  או   Hypno-Project את  הציג  )לונדון(  פישבון  דאג 
וידאו בן שני מסכים הבוחן כיצד קהל צופים מגיב לגירויים דרך תחושה ואובדן תחושה. 
כך  ואחר  מסויימים,  לדימויים  להגיב  אותם  והנחה  אנשים  שנים־עשר  היפנט  פישבון 
הדימויים  רצף  במיצב מסך אחד הקרין את  היפנוזה.  בהם מתוך  צופים  אותם  תיעד 
והמסך שמולו הציג את שנים עשר המהופנטים הצופים בהם, מוחאים כפיים, צורחים 
ואף נובחים עם הופעת אות היפנוטי על המסך; כמה מהם לא זכרו אחר כך דבר. עבודתו 
בוחנת את מה שגבריאל גרסיה מרקס כינה “ההזייה הפרשנית“ שכרוכה בכל מעשה 
של תפישה חושית ופרשנות, ואת אפשרויות המניפולציה החושית והתנהגותית נוכח 

עבודת האמנות ודימויים חזותיים בכלל.

נועה גור )תל אביב/ ברלין( הציגה את המדיום הוא המסר )2011(, מיצב וידאו שנוצר 
שכיסו  ההאפלה  לוחות  שבו.  האטומים  לחלונות  ובעיקר   23 יפו  של  לחלל  במיוחד 
הלא־ את  ותיווך  שמיפה  נוף  עליו  להקרין  כמדיום  בעבודתה  שימשו  החלונות  את 

נראה שסביב חלל הגלריה: המעל והמתחת, ההווה וחוצות ירושלים; הנוף החיצוני 
מתחת  בקומה  במשכנו  התקשורת  ממשרד  והקולות  הבניין  מגג  שנשקף  הפנורמי 

לגלריה.   

פלסיבו היא עבודתה הראשונה של ססקיה אולדה־וולברס )לונדון( שהוצגה בישראל. זו 
עבודת וידאו שנעשתה באמצעים פשוטים בתוך אקווריום בסטודיו האמנית ומתחזה 
כזולגים  וחמקניים,  נוזליים  דימויים  נעים  המסך  על  טכנולוגית.  מתוחכמת  לעבודה 
בין מצבי־תודעה בסביבה דמויית־חלום: הם נמסים זה לתוך זה יחד עם קווי העלילה 
המסופרת ברקע, על מאהבת של רופא, לכאורה, שמבינה בהדרגה, מתוך רשמים חצי־

והחלל  הדמות  של  הפנימי  החלל  גמורה.  המצאה  היה  לה  שסיפר  מה  שכל  עשויים, 
יחד למציאות פנטסטית שמתקיימת בתוך עולם עצמאי,  נמזגים  הנוזלי של הסיפור 

קלאוסטרופבי וחסר גבול בעת ובעונה אחת.  

שי אזולאי )ירושלים( צייר בערב הפתיחה בגלריה החשוכה לאור תאורה אולטרא־סגולה. 
ידי  על  שהונחה  אזולאי,  של  הציורי  הפרפורמנס  את  גם  כללה   ,Blind Date עבודתו, 
התערוכה  למהלך  נותר  כך  שנוצר  הציור  עיוורת.  אשה  של  ויזואליים  וזיכרונות  סיפור 

כעדות וויזואלית למקום שמעולם לא נראה פיזית.  #04
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ים / אמנות/חי כנס 
21 בפברואר 2011

משתתפים: פרופ‘ כריסטוף מנקה - פילוסוף, אוניברסיטת גתה, פרנקפורט; פרופ‘ 
ג‘ודית‘ רודנבק - היסטוריונית של אמנות, שרה לורנס קולג‘, ניו יורק; ד“ר רועי 
ברנד - מנהל ואוצר ראשי, בצלאל יפו 23; אודי אלוני - אמן, סופר ויוצר סרטים. 

נוכח פרקטיקות אמנותיות חדשות שמערערות על הגבול בין אמנות לחיים, הכנס אמנות/
חיים הזמין דוברים מתחומים שונים לרב שיח על נקודות החיבור והפיצול שבין שני 
התחומים האלה. יותר ויותר אמנים עובדים במדיום של החיים עצמם, יוצרים סיטואציות 
ואדמה  אמני טבע  גם  כמו  פרפורמנס  אמני  בעת,  ובה  קיימים;  אירועים  או ממסגרים 
מתכנסים לתוך מסגרות מוזאליות ועבודותיהם, חד־פעמיות באופיין, מורכבות מחדש 
להצגה חוזרת. ביום העיון פילוסופים, אמנים, היסטוריונים של אמנות ואקטיביסטים 

בחנו את הההתפתחויות האלה מזוויות שונות ודנו בחיים כאמנות ובאמנות כחיים.

וינאי על האמן הישראלי־צרפתי  “וירוס בעיר“, סרטו של סדריק  לפני הדיון הוקרן 
אבשלום לרגל התערוכה הרטרוספקטיבית ב־KW ברלין.

“17 “ה־ ג את  נד מצי ביל דראמו  / ארוע 
2011 23 במרץ 

בישראל.  ראשון  לביקור  דראמונד  ביל  הבריטי  והמוזיקאי  האמן  הגיע   2011 במרץ 
דראמונד הוא אמן רב תחומי, מוזיקאי, יוצר פופ, כותב, מפיק, אוצר ופרפורמר. הוא 
מי שייסד והנהיג את להקת KLF הבריטית שהצליחה מאוד בשנות ה־90, כבשה את 

מצעדי הפזמונים ואז שרפה מילון פאונד שהרוויחה מתמלוגים.

דראמונד ידוע בפעולות שרובן נעשו באופן אנונימי ואף לא הוקלטו, ומאז 2006 פעילותו 
מאמין  דראמונד  מקצועית.  הלא  המקהלה  רעיון  על  המבוסס  ה־17,  בפרויקט  מתרכזת 
שמוזיקה מקהלתית שאינה מוקלטת, חיה וחד־פעמית, היא העתיד של המוזיקה. הוא קץ 
במוזיקה המוקלטת ובטוח שמתקרב לסופו העידן שבו הוקלטה כדי שתושמע שוב ושוב.

האירוע הראשון של מקהלת ה־17 של דראומנד החל במודעה שפרסם בעיתון לונדוני,  2002 ססקיה אולדה־וולברס, פלסיבו, 
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הוא  מאז  חד־פעמי.  באירוע  להשתתף  בקולם  להשתמש  שמעוניינים  לגברים  שקראה 
ערך אירועי מקהלות מאות פעמים ברחבי העולם, בכל פעם עם קבוצה אחרת של 17 
משתתפים: נשים, ילדים בני שש, גמלאים, שוטרים, שחקני כדורגל ועוד. המשתתפים 
מתבקשים לא להקליט או לצלם, ודראומנד מצידו מוחק את ההקלטה בסוף האירוע, מיד 

לאחר שהשמיע אותה בפעם היחידה למשתתפים. אלו כללי הטקס.

מסגרת  צפוי.  בלתי  וגם  דומה  באופן  עובד  דראמונד  יותר,  גדול  לקהל  באירועים 
על  ומקובלים  מראש  קבועים  ופתיחתן  הדלתות  נעילת  זמן  לעבודה,  חשובה  הזמן 

המשתתפים.

דראמונד ערך שלוש הרצאות/אירועי 17, שניים בירושלים ואחד בתל אביב. האירוע 
בדיוק,  ב־20:30  נסגרו  הדלתות   .2011 במרץ  ה־23  בערב   23 ביפו  נערך  המרכזי 
והמשתתפים התחייבו לא לתעד או להקליט דבר. כמאה איש, נלהבים ונרגשים לפגוש 
את האמן, חולקו על ידו לשתי קבוצות של נשים וגברים ופצחו בסדרה של תרגילים 
על  סיפורים  סיפר  הוא  הכל.  על  וניצח  הנחה  פחות,  לא  נלהב  דראמונד,  מקהלתיים. 
הרציונל  את  הסביר  ה־17,  מניפסט  על  דיבר  לבין  ובין  שעבר,  הדרכים  ועל  חלומות 

מאחוריו וזכה לשיתוף פעולה מלא של המשתתפים.  

עם  לטיול  יצאו  מזמר,  ושגית  ברנד  רועי  הגלריה,  אוצרי   23 ביפו  האירוע  למחרת 
דראומנד והזמינו את האמן רפרם חדד להצטרף אליהם.  הנה טקסט שכתב דראמונד 

בעקבות אותו יום בדרכים:

הפרג / ביל דראמונד
2 0 1 1 ץ  ר מ ב  2 4

הוזהרתי מראש. אך לא באמת הבנתי ממה אני מוזהר. כלומר, אני ביל דראמונד, אף 
אחד לא מטיל ספק במזג הפרוע שלי. אני לוקח דברים עד הסוף וגם מעבר לו. או שזה 

לפחות הרושם שאני מנסה ליצור בטקסטים שלי. אך אלו רק מילים.
כשנפגשתי מוקדם יותר היום עם רפרם ‘רפא‘ חדד, האדם ממנו הוזהרתי, הוא נראה 
כמו אדם חביב עם חזות דודית לא מזיקה, בתחילת שנות השלושים שלו. גובה ממוצע, 
עם קצת משקל עודף. משקפיים שחורים במסגרת עבה, שיער שחור וגלי ומין גיחוך 
יושב  כשאני  עכשיו  אבל  אותי.  שיאתגר  האדם  שזהו  מקדימים  סימנים  שום  חברי. 
הרשימות  את  כותב  אביב,  לתל  מירושלים  בחזרה  אותי  שלוקחת  השירות  במונית 

האלו, אני חייב להודות שהוא פשוט הביס אותי.
לבצע  אמור  אני  ב־2012  המערבית.  בגדה  שלי  המדריך  יהיה  שרפא  היתה  17, הזמנה לארועהתכנית  ביל דראמונד, ה־
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יכול להגיע לאן שאני רוצה. בתוניסיה חציתי את הגבול ללוב. אבל אחרי שהסתובבתי 
בלוב, צילמתי, פגשתי אנשים ואכלתי, נעצרתי.“

“על מה?“
“ראיתי בדיוק את הסימפסונס בטלוויזיה במלון שלי.“

“אתה יכול להיעצר בגלל שראית את הסימפסונס?“
“יש סיבה יותר טובה?“

“לא, אבל...“
“הייתי בחדר במלון, זה היה יום לפני שהייתי אמור לחזור לתוניסיה ומשם לישראל. 
הם  בלונדון, אבל  גר  ומאיפה באתי. אמרתי להם שאני  אני  מי  רצו לדעת  הרשויות 

ידעו שאני יהודי.“
“איך הם ידעו את זה? אתה לא נראה יהודי הרי.“

“זו אמורה להיות מחמאה או עלבון?“
“לא, אבל...“

“כל אדם שני בלוב הוא מודיע. צילמתי אזורים בלוב שהיו מאוכלסים בעבר על ידי 
יהודים. שאלתי מקומיים על יהודים שחיו שם בעבר ומה קרה להם. היתה שם קהילה 

יהודית גדולה. הם חיברו אחד לאחד וקיבלו...“
“אז היית מרגל או משהו כזה?“

“לא, אבל כמובן שזה הדבר הראשון שהם אמרו לי שעשיתי.“
“הם עינו אותך?“

“כמובן, כמו שהם עושים לכולם. זה התחיל בשלושה ימים מאד קשים שאני מעדיף 
לא לפרט לך עליהם, כדי שנוכל לאכול ארוחת צהריים כמו שצריך. ואנחנו הולכים 

לאכול טוב היום.“
“כן, אבל מה קרה אחרי שלושת הימים האלו?“

“אה נכון. אחרי שלושת הימים הם אמרו לי ‘ברוך הבא, אתה נמצא במתקן של המשטרה 
החשאית הלובית. אנחנו המשטרה החשאית הכי אכזרית בעולם. אם היית שומע סיפורים 
עלינו, היית כנראה מנסה להתאבד מזמן. אתה לגמרי לבד. אף אחד לא יודע שאתה כאן. 
הודענו לשגרירות התוניסאית שנהרגת בתאונת דרכים. המשפחה שלך חושבת שאתה 

מת, אז כדאי שתשתף איתנו פעולה עכשיו‘.“

עכשיו אני חושב, האם אני מאמין לרפא הזה? אולי הוא ממציא את הכל. אולי זה מה 
שהוא עושה בתור אמן, ממציא סיפורים. כלומר, כשהוא סיפר את כל הסיפור הזה היה 
לו על הפנים חיוך גדול ונעים. יש היום את כל האמנים האלו שחושבים שזה חכם 
לעשות מתיחות. משתמשים באינטרנט להפיץ את השטויות שלהם. אולי הסיפור הזה 

הוא ז‘אנר של אמנות עכשווית. אולי זה כל מה שהם עושים פה בישראל.

“אז מה קרה אחר כך?“

מיצג של Score 317: REPEAT לאורך ישראל וחלקים מפלסטין. רציתי לקבל קצת 
מושג על הנוף בכל המובנים השונים של המילה, על איך ישראל ופלסטין נראות הרחק 
מהערים והחלקים המתועשים. מוקדם הבוקר הוא אסף אותי ממלון. הוא היה עם רועי 
ושגית, שעובדים בגלריה יפו 23, המקום בו עבדתי אתמול בלילה. הייתי מוכן ליום 

החדש הזה.

“לאן אתה רוצה לנסוע, ביל?“
“אני רוצה לעמוד איפה שמשה עמד, על גדות הירדן, מסתכל על הארץ המובטחת, 
בלילה לפני שהוא מת“. ורק כדי להזכיר לכם, זה היה לאחר שמשה הוביל את עמו 
אני  במדבר.  שנה  ארבעים  של  סיבוב  עוד  אותם  והעביר  במצרים  מהעבדות  החוצה 

רוצה לדעת איך הארץ המובטחת נראתה.
“כן ביל. אבל אתה לא תראה ארץ זבת חלב ודבש, אתה רק תראה חתיכת מדבר עם 

קצת שיחים“.
ידעתי מראש שזה יהיה המצב. ידעתי גם שאני לא רוצה להיות אחד מאותם תיירים 
התיירות  שתעשיית  האלו  הנקודות  בכל  ועומדים  העולם  של  הזה  לחלק  שבאים 
החליטה שהן הנקודות התנ“כיות. גם לא הייתי באמת בעניין של לעמוד איפה שמשה 
נוסעים. רציתי לצאת מהעיר, היא התחילה  עמד, רציתי רק לענות על השאלה לאן 

כבר לעלות לי על העצבים.

בעוד אנחנו נכנסים לכביש מספר 1, מזרחה, לכיוון היציאה מירושלים, רפא התחיל 
לחשוף קצת מהאישיות והרקע שלו. אך ראשית, בחזרה להופעה החיצונית שלו. אין 
להיראות  אמור  איך  לגבי  שלנו  הראשונית  להנחה  שמתאים  שלו  בחזות  דבר  שום 
יהודי. הוא לעולם לא ישמש מודל לקריקטורה אנטישמית מהעבר. אני מנחש שהסיבה 
לכך היא שהוא לא מהתפוצה האשכנזית, אלא מהספרדית. הוא מתוניסיה, המשפחה 
שלו הגיעה לישראל כשהוא היה צעיר. כלומר, הוא מדבר עברית וערבית בלי מבטא. 
ומפני שהוא לא “נראה“ יהודי, הוא יכול להגיע לכל מקום, בישראל או פלסטין, בלי 

שמישהו ידע מאיפה הוא. הוא נראה כמו המדריך המושלם לנסיעה הזו.

המכונית האיצה החוצה מירושלים לתוך השממה והשיחה התפתחה. אני הייתי מעוניין 
במה שרפא עושה, כשהוא לא מראה לאדם כמוני את האזור.

“אני אמן.“
“איזה סוג של אמן?“ שאלתי בתמימות.

“אמן שמגיע למקומות, פוגש אנשים, מקיים שיחות, נכנס לצרות וגם אוכל טוב, אני 
אוהב אוכל טוב.“

“אז איפה היית ואת מי פגשת?“ שאלתי בארשת מבודחת.
“טוב, בשנה שעברה נסעתי לתוניסיה. יש לי שני דרכונים ושתי אזרחויות, כלומר, אני 
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קטן  בתא  אותי שם  הניחו  הם  אחר.  לכלא  אותי  ולקחו  הראש  על  לי שק  “הם שמו 
לחמישה חודשים.“

“בבידוד?“
“כמובן.“

“אז מה עשית?“
ביום רצתי סביב התא הקטן שלי.  סוג של משמעת. עשיתי כושר. שעתיים  “יצרתי 
מיני  כל  עשיתי  הצהריים  ואחרי  לי  שהיה  המים  קנקן  את  הרמתי  אחרות  שעתיים 
קראפט מניר כסף וממגשי האוכל שהביאו לי. ובלילה, כששכבתי על המזרן נזכרתי 

בכל רחוב בפריז שהייתי בו ובכל בחורה.“
“אז איך יצאת משם?“

“יום אחד הם שוב שמו לי שק על הראש. זרקו אותי על הרצפה במושב האחורי של 
מכונית והתחילו לנסוע. חשבתי שהעינויים הולכים לחזור או שירו בי כיתת יורים. 
כשהמכונית עצרה, יכולתי לשמוע מטוס. הורידו לי את השק מהראש, וראיתי שאני 
בשדה תעופה קטן. ממטוס קטן נושא את דגל אוסטריה, ירד אדם שניגש אלי, לחץ לי 
את היד ואמר לי, ‘שלום, אני מרטין שלאף, אתה רוצה לעלות על המטוס?‘, אמרתי 

כן.“
“אז מי זה מרטין שלאף ולמה הוא הוציא אותך?“

עם  בזמנו  עבד  הוא  יהודי.  אוסטרי  מיליארדר  הוא  שלאף?  מרטין  על  שמעת  “לא 
השטאזי. הוא עשה הרבה כסף מנפילת החומה וממזרח אירופה. הוא קשור לבתי קזינו 
וביריחו הוא שותף לקזינו ששימש בעיקר ישראלים. הוא שותף שם בקזינו עם ערפאת 

והבן של קדאפי. אם תרצה, אפשר ללכת לשם אחרי שנבקר בירדן.“
“רגע אחד, היית על המטוס הזה..?“

“כן, במטוס הפרטי של מרטין שלאף. הוא הסיע אותי החוצה מלוב.“
“למה האיש הזה היה מעורב?“

יכול  הוא  אחד,  כל  עם  עסקאות  ועושה  אנשים.  עם  מתעסק  שלאף  שמרטין  “בגלל 
לדבר במקומות שאחרים לא יכולים. הוא חבר של הבן של קדאפי, סייף אל אסלאם, 

ועוד כמה מנהיגים.“

“אז איזה דיל נרקם תמורת השחרור שלך?“
“הממשלה הישראלית שילמה לו 50 מיליון דולר שאותם הוא העביר לקדאפי שהעביר 

את הכסף לצדקה ולבניית בתים בעזה.“
“ומה אמרת שאתה עושה בתור אמן?“

“חי פשוט. אני פוגש אנשים ודברים קורים. היחסים בין האנשים זו אמנות. היום אני 
פוגש אותך למשל.“

“אבל אמרת משהו לגבי אוכל?“
“כן, אני המתאם של תנועת סלואו פוד בישראל. אחר כך נשב לאכול משהו.“

כל זה היה יותר מדי בשבילי. אז חזרתי להסתכל דרך החלון של המכונית. אנחנו כבר 
נראה  כלום.  ובעיקר  שוממות,  גבעות  יש  המערבית.  בגדה  עמוק  לירושלים,  מחוץ 
מסחבות  עשויות  בקתות  רואים  פעם  מדי  בעולם,  המשמימים  המקומות  אחד  כמו 
של  הבתים  הם  האלו  שהמקומות  למד  אני  כך  אחר  עזובים.  גדולים  קונטיינרים  או 
הבדואים. נראה שהם כבר לא גרים באוהלים האלו שראינו בצילומים, אבל הם עדיין 
רושם  אני  אברהם.  מתקופת  עשו  שהם  כמו  ועזים,  כבשים  עם  למקום  ממקום  זזים 
לעצמי הערה מנטלית לגבי הבדואים. רוצה שאחת הקהילות לעבודה הקרובה תורכב 

מבדואים.

התחיל לרדת גשם. הגשם בעצם לא יורד, הוא ממש שוטף את הכל. מגבי המכונית 
עובדים ללא הרף ושום דבר לא נראה הגיוני. אני לא יודע מה אנחנו עושים, לאן אנחנו 
הולכים ולמה. אני נותן לראש שלי להיסחף. אני שוב ילד בן 9 במכונית משפחתית, 
הוא  רואה  שאני  מה  כל  סקוטלנד,  במקום  אבל  החלון.  דרך  הזז  בנוף  לבהות  מנסה 

מדבר. האחרים מדברים בעברית. אני תוהה באיזה פרק של הסימפסונס עצרו אותו.
אך לפתע אנחנו במעבר גבול. ובמעבר הגבול חיילות צעירות סקסיות לבושות במדים, 

מחזיקות רובים.

“קדימה ביל, זמן לצאת החוצה. אני ואתה הולכים לעבור את הגבול לירדן.“
“מה?“

להיכנס  צריך  כל  קודם  המובטחת?  בארץ  ולהסתכל  הירדן  נהר  על  לעמוד  “רצית 
לירדן.“

“אבל אין לי פה את הדרכון.“
“ביל, אתה איתי. אתה לא צריך את הדרכון.“

“רגע אחד. אני לא הולך למדינה זרה, למדינה ערבית, בלי הדרכון שלי. אני אולי לא 
אצליח לחזור בחזרה.“

“זה בסדר ביל, אני יכול לארגן את זה, אני מכיר את האנשים האלה.“
אני יורד מהמכונית, יורד עדיין גשם. אני חייב להיכנס לפוקוס, להיות החלטי.

“לא רפא. שיניתי את דעתי, זה בסדר, אנחנו לא צריכים לעמוד איפה שמשה עמד. אני 
לא צריך לראות את הארץ המובטחת.“

נראות  האוטומטים  והרובים  המדים  עם  האלו  שהילדות  חושב  הייתי  ולא  והלוואי 
סקסי. זה בדרך כלל אני שמנסה לדחוף את הגבולות, לבדוק את הקצה, אבל הרפא 
הזה מקדים אותי בקילומטרים. אולי הסתכלתי בפרק הלא נכון של הסימפסונס. אם זה 

היה סוג של משחק פוקר, אז רפא ניצח.
אני חוזר למכונית. רפא מחייך ושני האחרים לא אומרים מילה. המכונית מסתובבת 

בחזרה ואנחנו חוזרים בחזרה לירושלים.
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“בואו נלך ליריחו, אני מכיר מקום נהדר לאכול שם.“
“לא רפרם, אנחנו לא הולכים ליריחו. ראית את החדשות הבוקר?“ 

שגית מנסה לעשות קצת סדר.

לעזה  נכנס  הישראלי  הצבא  אתמול,  בירושלים  הפצצה  שהתפוצצה  שאחרי  נראה 
ופוצץ שם בית. אחר כך חמאס הגיב בירי טילים לתוך ישראל.

“היי, יהיה בסדר והאוכל שם מעולה. הם חברים.“
זה הזמן שלי להיכנס.

“רפא, הבטחתי לילדים שלי, שכל עוד אני כאן, אני לא נכנס לשום צרה. הבטחתי 
להם שאחזור עד מחר.“

יש  בגבעות.  חזרה  לירושלים,  המהיר  הכביש  דרך  חוזרים  אנחנו  במכונית.  שקט 
התנחלות יהודית בראש אחת הגבעות, מצד שמאל, וכפר פלסטיני בתחתית העמק, 
מצד ימין. יש גם גשר שחוצה את הכביש המהיר. זה מקום נהדר לגרפיטי, אבל לא 

היום, כשאחזור בעוד שנה. יהיו שתי כתובות, אחת בעברית ואחת בערבית.

“אתם יכולים לעצור רגע? אני רוצה להסתכל על הגשר, לצלם קצת.“

זווית צילום כדי  הם עוצרים ואני יוצא החוצה. הגשם כבר הפסיק ואני מנסה למצוא 
הגרפיטי  של  המקום  את  וגם  והיהודי  הפלסטיני  הכפר  את  וגם  הגשר  את  גם  לתפוס 
המתוכנן. זה הולך להיות קשה, אבל לא קשה כמו דברים אחרים. אני מסתכל מסביב, 
באדמה הצחיחה, היכן שכלום לא גדל. למה אנשים רוצים להרוג או להיהרג על מקום 
כזה נטוש? פתאום הבחנתי בפרח של פרג בודד, בצד של הכביש המהיר. הוא נראה 
בדיוק כמו הפרג בסקוטלנד, רק עם מרכז שחור יותר. הוא היה מאד יפה וידעתי שאם 

אקטוף אותו, עלי הכותרת שלו יפלו. הוצאתי את הטלפון וצילמתי אותו.

בחזרה במכונית, אנחנו נוסעים לכיוון מרכז ירושלים. רפא החליט איפה אנחנו הולכים 
לאכול. חנינו מחוץ לעיר העתיקה ונכנסנו דרך אחד השערים לתוך השוק. הסמטאות 
בשוק לא השתנו במהלך מאות שנים, אם לא אלפים. הרחוב היה עמוס. העיר הזו, או 

החלק העתיק שלה, בנויה בשכבות. השוק הוא השכבה התחתונה. רפא מוביל. 

הגענו לקפה קטן, אין שום שלט בחוץ שיכול לרמוז למה שיש בפנים. בפנים הכל ריק, 
רק שלושה שולחנות. בתקרה פלורסנט אחד ואין תפריטים, שום דבר מסביר פנים. 
אך בעל המקום המבוגר מברך את רפא כמו שמברכים חבר ישן. הם מדברים בערבית. 
התיכון.  במזרח  טובה  הכי  היא  רפא,  לפי  אבל  אחת,  מנה  רק  מוכר  שהמקום  נראה 

בשיחה ביניהם נראה שבעל המקום מתקשה למצוא אשה לבנו. הבן עובד עם האבא 
בקפה ודי ברור שיש לו כמה בעיות, אוטיזם או משהו אחר. המנה האחת היא מאפה 
דק ומתוח עם מילוי של גבינה מתוקה. וזה מעולה. אבל אני לא מצליח להחליט אם 

זו מנה מלוחה או מתוקה.

כשאנחנו מחכים למאפה, רפא מתחיל לדבר על משהו אחר.
“אתה מכיר את הקבר הקדוש?“

“כן, גולגולתא והקבר שבו ישו נקבר ואחר כך קם מהמתים.“
“אתה יכול לשמוע את הצעדים מעלינו?“

“כן.“
“אלו התיירים בתוך כנסיית הקבר. הכנסייה נמצאת בדיוק מעלינו. הם חושבים שהם 

נמצאים במקום בו ישו נקבר ואחר כך התעורר לחיים. הם לא באמת שם.“

רפא קם, הזיז את השולחן שלידינו כדי לתת גישה לדלת קטנה בתוך הקיר. רפא פתח 
אותה ומשך אותי פנימה. נכנסתי דרך הדלת למרתף עם קשתות עתיקות. האור היחיד 

נכנס מהדלת שפתחנו. היו שם כמה קופסאות וכמה גזירי עץ ותו לא.
“לפני כמה שנים ארכאולוגים מצאו את החדר הזה. הקירות והקשתות האלו מתוארכות 
אלפיים שנים אחורה. זה השער שהלנה בנתה, לקבר של ישו. לא מה שנמצא למעלה.“

“אז למה אף אחד לא בא כאן? זה המקום האולטימטיבי הרי לכל עולה רגל נוצרי.“
“כן, אבל אף אחד לא יודע שזה כאן. תעשיית התיירות וגם אנשי הכנסייה לא שמחים 

עם הגילוי של המקום הקטן, טוב להם בהיכלות הגדולים והמכניסים למעלה.“
“אבל מה עם הטיפוס שמנהל את הקפה כאן? הוא בטוח יכול ליהנות מהכסף שהדבר 

יביא איתו.“
“לא, הוא לא צריך פה אלפי אנשים. הוא רוצה את החיים השקטים שלו. הוא עושה 
מאפה אחד ברבע שעה. הוא מחפש אישה לבן שלו כדי שהוא יוכל לפרוש והכלה שלו 
תנהל את המקום. הבן שלו יודע להכין את המאפה, אבל לא יכול לנהל את המקום.“

חזרנו לשולחן כדי לשתות את התה עם הנענע שבדיוק נמזג לנו. אני פותח את הטלפון 
ומסתכל בתמונות ורואה שוב את הפרג שצילמתי. אולי לא עמדתי על גדות הירדן 
במקום בו משה עמד, אבל נשמתי את האוויר שישו נשם כשהתעורר מהמתים. או אולי 

זה רק עוד סיפור.

ועכשיו, אחרי שעתיים, אני נוסע מירושלים בחזרה לתל אביב. כותב לי את הרשימות 
הוא  כאמן,  בחיים.  פוגש  נדירים שאתה  אנשים  מאותם  אחד  הוא  חדד  רפרם  האלו. 
לא צריך לעשות שום אובייקט שאתה יכול לראות, לגעת או אפילו לכתוב עליו. זו 
רק הגישה שלו לחיים שמייצרת סיטואציות שבסוף משנות את המציאות של החיים 
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סביבו. הסיטואציות האלו הן עבודת האמנות. הוא אולי לעולם לא יהיה כוכב בינלאומי 
בעולם האמנות עם רטרוספקטיבות במוזאונים הנכונים, אבל לפי דעתי הוא כבר אחד 
הגדולים. התחלתי את הטקסט הזה כשכתבתי שאי אפשר להמם אותי או לעקוף אותי 
ואז הגיע רפא הזה והראה לי את ההפך. כמובן שכתבתי כאן רק את המילים שימשכו 
את תשומת הלב שלכם, אבל אין פה ספק, רפא הימם אותי. אני מתכוון, איך זה מרגיש 
להיות עם פרס של 50 מיליון דולר על הראש שלך ומישהו שמשלם את זה בסוף? איזו 

אחריות זו שאתה צריך לשאת לשארית חייך?

אני מוציא את הטלפון שוב ומסתכל על התמונה של הפרג. הפרג נראה מפתח לכל מה 
שקורה. אני שולח אותו לטרייסי מוברלי. היא כל הזמן מצלמת פרגים. אולי היא תדע 

מאיזה סוג הוא ומה המשמעות שלו.
כשאנחנו נכנסים לתוך התחנה המרכזית של תל אביב ואני עומד להניח את הפנקס, 
המחשבה האחרונה שמציקה לי היא זאת. אני חייב למצוא את הפרק האחד מתוך 450 

הפרקים של הסימפסונס שרפא ראה בזמן שהוא נעצר.

אחרית דבר:
באירועי  משמעותיים  שחקנים  היו  הטקסט  בתחילת  בקצרה  שמוזכרים  ושגית  רועי 
היום. אך כדי לספר את הסיפור, התפקיד שלהם הוקטן. כשאחזור לישראל ב־2012 או 

2013, התפקיד שלהם יגדל בחזרה. 

#05 גבי קריכלי / פרויקט ויליאם אשבלס
2 0 1 1 ל  י ר פ א ב  7  – ץ  ר מ ב  2 9

גבי קריכלי הוא האמן השני שהוזמן להקים מיצב פיסולי במיוחד לחלל הגלריה )אחרי 
מאיה ז“ק באוגוסט 2010(. העבודה על הפרויקט החלה ב־20 במרץ ונמשכה כשבוע 
עם  יחד  כתת־אמן  של  במסגרת  פיסוליים  חלקים  קריכלי  הרכיב  שבמהלכם  וחצי 
סטודנטים מהמחלקה לאמנות בבצלאל. פרויקט ויליאם אשבלס היה פעולה אמנותית 
 23 יפו  של  בחלל  במיוחד  שנעשו  ויצירות  פעולות  מסדרת  כחלק  בחלל,  ספציפית 

ושילבו יצירה מקורית, סדנת אמן ותערוכה. 

ויליאם אשבלס הוא משורר פיקטיבי, פרי דמיונם של צמד הסופרים ג‘יימס בליילוק 
וטים פאוורס. בספרו של פאוורס שערי אנוביס, הגיבור נוסע בזמן בעקבות המשורר 

רק על מנת לגלות כי הוא עצמו אשבלס המהולל.

קריכלי ביקש לבנות לעצמו מערכת דומה של הזרות בהתייחסו לחלל הגלריה. בתהליך 
העבודה הוא ייצר מעין נוסחאות במטרה להגיע מחדש אל העבודה, כאילו הוא מוצא 
אותה לראשונה. כך פעל האמן כחוקר המגלה יצירה שאיננה שלו. האובייקטים הפיסוליים 
של קריכלי היוו כעין ממוצע של מערכות דימויים מיתולוגיות, כגון ציורים או פסלים של 

יושבי מערות, חפצי דת ופולחן מימי הביניים והבארוק וסצנות מתוך סרטי מדע בדיוני.
עבודתו התכוונה לחדור אל שכבת הידע או החוויה הבסיסית המשותפת לתרבויות 
שונות לאורך היסטוריות ארוכות. הזאב, התן או הכלב העומד כשומר סף בפתחי טירות 
או כנסיות ועל גגות בניינים; הקשת הארוכה בבסיס השלד של ספינות מסע או צלמית 
אדם לא מזוהה – דימויים אלה ואחרים השתלבו בה כיחידות מתמטיות ליצירת שפה 
אוניברסלית בסיסית, תבליט של ההיסטוריה האנושית שמתגלה לאמן־אנתרופולוג־

חוקר שנוסע בחופשיות על פני החלל והזמן.

2011 גבי קריכלי, פרויקט ויליאם אשבלס, 
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Gate way  / ם  י אירוח לאמנ תוכנית 
‘11  |  ‘12  |  ‘13

גתה  ומכון   Schir–art concepts עם  בשיתוף  ל־2013  בין 2011  Gateway, שהתקיימה 
בישראל, העניקה לאמנים המבוססים בגרמניה מלגות למחייה ועבודה בירושלים. מדי שנה, 
אמנ/ית מבין מאות מועמדים נבחר/ה לשהות בירושלים ולעבוד בסטודיו ביפו 23 לתקופה 
של שלושה עד חמישה חודשים, שבמהלכם נחשפ/ה למרקם האורבני הייחודי של העיר 
ולסצנת האמנות המקומית. תכנית האירוח נתפרה למידותיהם של כל אחד ממקבלי המלגה, 
בהתאם לאופי עבודתם ולמוסדות המשתתפים באירוח. האמנים הציגו את עבודתם דרך 
תערוכות, מיצגים והרצאות. הם רקמו קשרים ארוכי טווח עם אמנים מקומיים, שלעתים 

קרובות הובילו לפרויקטים נוספים במקומות אחרים בעולם.

האמנים הנבחרים:

2011: קלייר וואפל
קלייר וואפל, האמנית האורחת הראשונה בתכנית המלגה Gateway '11 בבצלאל/ 
יפו 23 בירושלים, שהתה בעיר ועבדה בה במשך ארבעה חודשים, ותוצאות מחקרה 

ועבודתה הוצגו כחלק מהתערוכה אמנות/חיים ביפו 23.

וואפל מתארת ביצירתה התנגשות בין פרקי זמן מקבילים אך סותרים ומרכיבה מבנים 
אישיים  נרטיבים  בין  שנעה  עבודתה,  ומיצב.  צילום  קולנוע,  באמצעות  ניגודיים 
למיצבים אנליטיים מופשטים, חוקרת את יחסם של מדיומים שונים אל הזמן וחושפת 

צדדים חריגים של ההיסטוריה והזיכרון. 

Still, שצולם  Still משנת 2010.  הקצר  סרטה  את  אמנות/חיים  במסגרת  הציגה  וואפל 
בברלין, מוטלא מסדרת דימויים שבהם האמנית שוכבת פרקדן במקומות שונים ברחבי 
העיר. הסרטונים הקצרים מציגים התנגדות רב ממדית לקצב המהיר של העיר, כמו גם 
לוורטיקליות שלה. תנוחתה האופקית המדויקת של וואפל מרחיקה דימויים של מוות או 

נפילה ומדגישה תחת זאת את בחירתה להיות חסרת תנועה ובו בזמן לעורר אי־שקט. 
בנוסף, וואפל הקימה מיצג צילומי של תמונות נוף מדברי ממזרח לירושלים שהוקרנו 
על גבי לוחות מתכת כבמעין חומת הפרדה. וואפל, שבזמן שהותה בעיר בחנה את הקשר 
בין נוף לאידאולוגיה, השתמשה במתכת על מנת להעניק לצילומים מרקם וממדיות וגם 
על מנת לפרקם. מתוך הנחה שנוף מעוצב בידי אידאולוגיה, היא התייחסה אל הנוף כאל 
דו־שיח בין גאוגרפיה להיסטוריה ובחנה את הרישומים שמשורטטים דרכו על גבי הנוף.

2012: הייקה גלמאייר
חודשים,  חמישה  במשך  בירושלים  2012, שהתה  לשנת  אורחת  אמנית  גלמאייר,  הייקה 
הנחתה סדנה לתלמידי המחלקה לאמנות בבצלאל, ערכה שיח אמן על עבודתה, ויצרה יחד 

עם אמנים מקומיים. עבודתה הוצגה כחלק מהתערוכה מכונות לחיים ביפו 23.
עבודתה של גלמאייר נעה בין מרחבים, זמנים ומדיומים. בצילומיה, גדולים ועמוסי פרטים, 
של  למריה  הבשורה  כגון  המוקדמת  הרנסנס  מתקופת  איקוניות  תמונות  בונה  גלמאייר 
ג‘וטו והולדת ונוס לבוטיצ‘לי מפסולת שאספה בשיטוטים ברחובות. הסצנות ההיסטוריות, 
שסביבתנו  בכך  ההכרה  את  מעוררות  וזמינים,  זולים  רדי־מייד  מחומרי  המשוחזרות 

היומיומית שזורה בעכבות של נרטיבים נשכחים ושל היסטוריות שאבדו עם הזמן. 

הצילומים הם תוצר סופי של תהליך הרכבה קפדני שמבצעת גלמאייר בסטודיו שלה, 
ולעתים בגלריה עצמה: הם השלב שבו הסביבה התלת־ממדית מתנקזת לכדי דימוי דו־
ממדי, היפוכו של אפקט הפרספקטיבה באמנות הרנסנס, שהמציאה את אשליית העומק. 
כמו בציור האבסטרקטי, צילומיה משטיחים את העומק ודוחפים הכל אל פני השטח;  אך 
העומק נוכח בהיעדרו, משבש את התמצאות הצופים וכופה עלינו להתמקם שוב ושוב 

ביחס למרחב הייצוג.  

גלמאייר בוחרת לרוב בסצנות של לידה והתהוות, שמנציחות רגע של טרנספורמציה 
בזמן,  תנועה  ללכוד  המוקדם  הצילומי  מהניסיון  בשונה  אך  כאחד;  ומנטלית  פיזית 
גלמאייר משחררת את רגע ההתהוות מקיפאונו על ידי חשיפת התהוותו של הדימוי 
הצילומי. עבודתה מדגישה את הצורך לדמיין מחדש את המציאות על מנת לראותה 
בפעם הראשונה: לבנות דימוי של המציאות מהפרספקטיבה שבה נדמה כי כל הקווים 

נגוזים לכדי נקודה אחת.

2013: אכים לנגרר
אכים לנגרר )ברלין/לונדון( נבחר כאמן אורח לתכנית "Gateway 13", ובמשך שלושה 
מיצבים  פרפורמנס,  דרך  שפה  של  בשאלות  עוסק  לנגרר  בירושלים.  ויצר  חי  חודשים 
והוצאה לאור. הוא ייסד פרויקטים שיתופיים כגון freitagsküche )עם מייקל רידל( ו־

voiceoverhead )עם האמן הישראלי דני גל(. ב־2009 לנגרר הקים את Scriptings, חלל 
תערוכה נודד ודפוס בן־רגע המשמש כזירת שיח שמלווה את עבודותיו. חלל התערוכה 
מזמין אמנים, כותבים, מעצבים גרפיים, אמני פרפורמנס ומוציאים לאור, שהמשותף להם 
הוא עבודה עם תצורות של "כתב" ו"טקסט" בהליכי הייצור שלהם. עבודת הדוקטור של 

לנגרר, באוניברסיטת גולדסמית' בלונדון, חוקרת את הקשר בין קול, תווים והופעה חיה.

במהלך שהותו ביפו 23 ערך לנגרר סדנה בהשתתפות סטודנטים מהמחלקה לאמנות 
ברכט.  ברטולד  לא' מאת  האומר   / כן  'האומר  הלימודי"  "המחזה  בעקבות  בבצלאל 
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ניסויי  תיאטרון  של  רדיקלית  צורה  הוא  בגרמנית,   Lehrstück הלימודי,  המחזה 
וה־30 של המאה ה־20. המחזה  נוספים בשנות ה־20  יוצרים  יחד עם  שפיתח ברכט 
)סוכנים( לקהל, בוחן  בין שחקנים  הלימודי, שדוחה במודע את החלוקה המסורתית 
אפשרויות של למידה דרך משחק, גילום תפקידים, תנוחות גוף ומצבים. סדנתו של 
המחזה,  של  ושיכתוב  פרפורמנס  של  משותף  תהליך  על  דגש  שמה  בבצלאל  לנגרר 
היסטוריות  בסדנה,  המשתתפים  של  ופוליטיות  אישיות  זהויות  ידי  על  שהושפע 

ההגירה שלהם ומצבם בהווה.
המחזה הוצג והוקלט כתסכית רדיו על רקע ירושלים בהנחיית לנגרר ובשיתוף המוזיקאים 

זוהר שפיר ואלכס דרול. התהליך תועד וצולם עבור פרויקט הנודד של האמן.

למעלה: אכים לנגרר, הקלטות חוץ בגיא בן הינום;

2011, מראה הצבה  ,Places have been למטה: קלייר וואפל, 

#06 אמנות/חיים
2 0 1 1 י  נ ו י ב  2 4  – י  א מ ב  1 9

משתתפים: איי־2 קומפני, ענת אייזנברג, יונתן ויניצקי, קלייר וואפל, יונתן לוי ותיאטרון 
מעין, אילה לנדאו, די.ג'יי ספוקי, סער סקלי, מגזין פיקניק, הלל רומן וקרן שפי; 

להר,  מתחת  פסטיבל  עם  )בשיתוף  קריגר  ועומר  מזמר  שגית  ברנד,  רועי   אוצרים: 
עונת התרבות בירושלים(

פרקטיקות אמנותיות חדשות מערערות כיום על קו הגבול שמפריד בין אמנות לחיים. 
מצד אחד יותר אמנים עובדים במדיום של החיים עצמם, על ידי יצירת סיטואציות או 
בתוך  יוצרים  ואדמה  טבע  ואמני  פרפורמנס  אמני  שני  מצד  קיימים;  אירועים  מיסגור 

מסגרות מוזיאליות, ועבודות “חד־פעמיות“ נאספות ומוצגות שוב.

באופן  אחריה  ועקבה  עכשיו,  חיים  אנחנו  כיצד  השאלה  את  העלתה  אמנות/חיים 
צורות  על  ולהתבונן  לחוות  למשתתפים  שאיפשרו  אירועים  יצירת  ידי  על  קונקרטי 

הפעולה שלהם בהווה.

די. ג'יי ספוקי, הרצאה בפתיחת אמנות/חיים
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עם  אינטנסיבי  בדיאלוג  כיום  מצויים  וכוראוגרפיה  מוסיקה  פרפורמנס,  תיאטרון, 
האמנות הפלסטית. בדיאלוג הזה משורטטות סביבות חדשות שמשלבות את הזמן החי 
של הפרפורמנס עם הזמן ההיסטורי של המוזיאון או הגלריה – סביבות שבהן הנוכחות 
של האמן או המבקר מהווה אתר לבדיקה של חוויה או מצע לשינוי של צורות חיים 
ואופני התקשרות. אמנות/חיים נטשה את העיסוק באובייקט כדי להחזיר לאמנות את 

החוויה המידית, שלרוב כוללת מיסגור פיסת־חיים שמוצעת למשתתפים כרדי־מייד.

התערוכה נפתחה ב־19 למאי עם קונצרט והרצאה של האמן, המוסיקאי והתאורטיקן 
די.ג‘יי ספוקי, שעסקה ביחסים שבין אמנות, פילוסופיה וטכנולוגיה. 

בששת הימים הראשונים של חודש יוני אירחה אמנות/חיים את פסטיבל מתחת להר 
לאמנות ציבורית חדשה )באוצרות משותפת עם עומר קריגר(. בכל יום נערכה סדנה 
או הרצאה בנושאי התערוכה. בכל ערב הוזמן אמן לממש יצירת אמנות חד־פעמית 

המבוססת על השתתפות פעילה של הקהל.

סער סקלי וקרן שפי ערכו ניסוי חברתי בעזרת הוראות אקראיות שנפלטו ממחשב; 
תיאטרון מעין הקריא את פרוטוקול ועדת הכלכלה על חלוקת רווחי הגז; ענת אייזנברג 
צילמה סרט שבו הקהל הוא גיבור מרכזי; יונתן ויניצקי נתן הרצאה פרפורמטיבית על 
פיסול במרחב הציבורי, וקבוצת פיקניק נעלה את השבוע עם הפנינג אודיו־וויזואלי 

ומסיבה שבה הוקרנו על קירות הגלריה עבודות ותכנים שהביאו האורחים. 
ארבעה  בעקבות  צילום  פרויקט  וואפל  קלייר  הברלינאית  האמנית  הציגה  ביוני  ב־9 

חודשי רזידנסי ביפו 23. 
ב־12 ביוני אירחה אמנות/חיים את הקבוצה איי־2 קומפני )עלית קרייז ואנטון מירטו(. 
הטרוגני  קהל  שמשכה  בירושלים  המוות  עתיד  בשם  סדנה  בגלריה  ערכה  הקבוצה 
והוצג לראשונה  נוצר   The future of death ואובדן.  ועסקה בנושאים כמו חולשה 
במרכז לאמנות מודרנית )ICA(, לונדון בשנת 2005 ומאז הועלה בחמש ערים שונות 
באירופה וקצר שבחים רבים. כל  פרק, בכל עיר, הינו ייחודי ומשקף את הזמן, המקום 
ואת המשתתפים המעורבים ביצירה. הסדנה הסתיימה בשני ערבי מופעים פתוחים 

לקהל הרחב שהוזמן לקחת בהם חלק. 

הלל  לנדאו הציבה עבודות על מרפסת הגג הצופה אל העיר העתיקה. האמן  אילה 
רומן עיצב את החלל החברתי של הגלריה ועשה זאת בהשראת עבודתו של אוסטין 
המנדט  בתקופת  ציבוריות  לעבודות  המחלקה  ומנהל  אדריכל  הריסון,  סיינט־בארב 
הבריטי. הריסון תכנן את מוזיאון רוקפלר בירושלים כמו גם את בניין הדואר המרכזי 

ברחוב יפו 23, שהיה מאוחר יותר למשכנה של הגלריה. 
הבונים  והמלאכות,  האמנויות  מתנועת  מגוונות  השפעות  למצוא  ניתן  בבנייניו 

החופשיים ואוריינטליזם בריטי.  #06
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סער סקלי וקרן שפי, ההגרלה

מדוע האהבה כואבת, פגישת קבוצת המחקר לאמנים בהנחיית פרופ' אווה אילוז
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מדוע האהבה כואבת
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משתתפי הקבוצה: רז גומא, מתן דאובה, ניר הראל, רפרם חדד, שגית מזמר, עידו 
מיכאלי, אלי פטל, נירה פרג, ג‘וליה פרמנטו, אלכסנדרה צוקרמן, רן קסמי, יהודית 

קקון, עומר קריגר, אלונה רודה, אפרת שווילי, נטעלי שלוסר, רועי ברנד

אילוז,  אווה  פרופ‘  הסוציולוגית  של  מ־2012  ספרה  שם  הוא  כואבת  האהבה  מדוע 
העוסק בסוציולוגיה של הרגשות ובייחוד בפתוס של כאב האהבה והחיפוש התמידי 
אחר “אהבת אמת“. בין קיץ 2011 לקיץ 2012, קבוצת אמנים, כותבים ואוצרים נפגשה 
האמנותיים,  בהקשרים  האהבה“  “כאבי  על  לשיחות  אילוז  עם   23 ביפו  חודש  מדי 

הטיפוליים והחברתיים שלהם.

אחרים  ודימויים  עבודותיהם  את  הציגו  המשתתפים  אמנותית,  מחקר  מעבדת  במעין 
ובחנו אותם בזיקה לסוגיות סוציולוגיות באמנות הישראלית, למחקרה של אילוז ולסדרת 
מרצים  הוזמנו  מפגשים  לכמה  אחת  הארץ.  בעיתון  שהתפרסמה  עטה  פרי  מאמרים 
אורחים, בהם פרופ‘ אריאל הירשפלד והסוציולוג ד“ר איתן ווילף. מטרת הפרויקט היתה 

לייצר למידה ושיח משותף בין אמנים פלסטיים לחוקרים ממדעי הרוח והחברה. 

ניסיונות  התערוכה  במסגרת   2012 ביולי  ב־22  האחרונה  בפעם  נפגשה  הקבוצה 
התרבות  ומבקרת  חוקרת  של  למאמרה  הוקדשה  הפגישה  התעוררות.  של  בטכניקות 
הישראלית.  באמנות  ואוניברסלי  מקומי  על   – הדגים  חינסקי, שתיקת  המנוחה שרה 
הטקסט היה ראשון בסדרת מאמרים שכתבה חינסקי ואשר חשפו והעלו לדיון מנגנונים 
התאפיינה  חינסקי  הישראלית.  האמנות  שיח  והסוציולוגיה של  האידאולוגיה  בבסיס 
ביכולת לייצר הדים ותגובות־נגד רבות, כיוון שלא חששה להעלות על המוקד אמנים 
ומושגים שהיו בלב השיח הקנוני כמו אביטל גבע, יצחק דנציגר ומושג דלות החומר.

בפגישה התארח פרופ‘ שי לביא, ראש מרכז ספרא לאתיקה בפקולטה למשפטים של 
הודפס מחדש  המפגש  לרגל  חינסקי.  וקולגה של  קרוב  ידיד  תל־אביב,  אוניברסיטת 
העת  בכתב  ב־1993  לראשונה  שפורסם  הדגים“,  “שתיקת  חינסקי,  של  מכונן  טקסט 

“תיאוריה וביקורת“ בהוצאת מכון ון ליר ירושלים. 

#07  עולם אחר אפשרי
2 0 1 1 ר  ב מ ב ו נ ב  4  – ר  ב מ ט פ ס ב  2 7

 
כסלו,  פרדי  שחר  יפמן,  רונה  חלבי,  פהד  ברלוביץ,  עמית  רון,  בן  איה   משתתפים: 

דליה מרקוביץ‘, אהד פישוף, אלונה פרידברג, רינת קוטלר וטלי קרן
אוצרת: מעין אמיר

התערוכה עולם אחר אפשרי הציגה עשר עבודות וידאו חדשות שהופקו בישראל ב־2011 
האמנים  ולטלוויזיה.  לקולנוע  החדשה  הקרן  של  ניסיוני  לקולנוע  המסלול  בתמיכת 
בתערוכה התבקשו על ידי הקרן לעסוק ביחסים שבין קולנוע ניסיוני ואמנויות אחרות, 
בהן קולנוע, מוסיקה ותיאטרון. העבודות, שונות זו מזו בהצגתן ובאופי עשייתן, נבחרו 

2011, פרט מתוך וידאו שחר פרדי כסלו, המוח, 
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מתוך עניין במימוש ההצעות הראשוניות שהגישו האמנים המשתתפים בתערוכה.

הצפייה בעבודות המוצגות הזמינה את הצופה אל בסיס המתח שכרוך במחשבה על 
צילום וקולנוע ניסיוני בתוך העשייה המקומית. מהעבודות עלתה תחושה חריפה של 
ניתוק: הן הנכיחו רגעים שבהם הסוביקט מתנתק ממחוותיו, ממילותיו, מקולו שלו. 
העבודות הגיחו מתוך מרחב של ייצוג מפוצל שכמו קורם עור וגידים לנגד עינינו, כך 
שהתקבלה תמונת עולם של חברה שאיבדה את היכולת לשלוט על הדימויים שהיא 

#07מייצרת לעצמה.
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בירושלים שיתוף פעולה עם האקדמיה האמריקאית 
2 0 1 1 ר  ב ו ט ק ו א  

האקדמיה האמריקאית בירושלים )AAJ( הוקמה ב־2011 על מנת להביא לעיר אמנים 
עשייה  על  בדגש  מקומיות,  קהילות  עם  בשיתוף  שיפעלו  מובילים  תרבות  ואנשי 
אזרחית  עשייה  לקדם  במטרה  יהודית  לתרבות  הקרן  בידי  נוצרה  התכנית  חברתית. 

לחיזוקה של ירושלים כמוקד בינלאומי של אמנות ותרבות. 

יפו 23 נמנתה עם כמה מוסדות מקומיים שנבחרו לתאם את פעילותם של משתתפי התכנית 
בזמן שהייתם בירושלים, לסייע בכינון קשרים בינם לבין יוצרים מקומיים מתחומי עשייה 

דומים, ולקיים אירועים שיאפשרו ליוצרים לשתף זה עם זה את עבודתם. 

בעונה הראשונה, שנפתחה ב־23 באוקטובר 2011, העניקה האקדמיה מלגות לארבעה 
פלסטית  אמנות  ותאטרון(,  מוזיקה  )מחול,  הבמה  אמנות  קטגוריות:  בשלוש  יוצרים 
עירוני  )נוף, תכנון  ועיצוב  וניסויית(  ומדיה מסורתית  צילום  )קולנוע,  ואמנות מדיה 
ואדריכלות(. השתתפו בעונה האמנית הפלסטית לין אבדנקה, הכוראוגרף דונלד בירד, 

במאי התאטרון דייוויד הרשקוביץ ומתכנן הערים דייוויד קרנובסקי. 

בעמוד 71, הדמיה מתוך פרויקט גגות ירוקים ברחוב יפו, שנוצר תוך שיתוף פעולה 
עם האקדמיה האמריקאית בירושלים, איל רונן ודיוויד קרנובסקי.

#08  פורמטולוגיה
ד י ת  ד ו ב ע ב ה  ק י ז ו מ י  ז ר א מ

2 0 1 2 ר  ב מ ב ו נ ב  2 5  – ר  ב ו ט ק ו א ב  2 7

אוצרים: דודיק אופ ורני זגר

לייבל האנדרגראונד Heart & Crossbone יזם והציג את ‘פורמטולוגיה‘: אוסף נדיר של 
יותר ממאה מארזי מוזיקה בעבודת יד שנעשו ונאספו בשנים האחרונות. תקליטי ויניל 
לדימוי  התייחסות  שאיפשרו  ייחודיים  אובייקטים  קרובות  לעתים  היו  האנלוגי  מהדור 
לביטוי  נתנה חופש מוחלט  ולחפץ, מעבר להנאה שבהאזנה. עטיפת התקליט הגדולה 
אישי ואמנותי עבור המעצב אותה. עם המעבר מתקליטים לדיסקים הושקע מאמץ גדול 
באיכות הצליל, והעטיפות, יפות ככל שיהיו, נהפכו למשניות וקומפקטיות, עד שחשיבותן 

נעלמה כליל עם הצריכה הפופולרית של מוזיקה באמצעות הורדת קבצים וסטרימינג.

סצנת האנדרגראונד, לעומת זאת, המשיכה לייצר תקליטים מרשימים והמעבר לדיסקים 
רבה,  בהשקעה  נעשים  והתקליטים  הדיסקים  המארזים.  של  החזותי  בממד  פגע  לא 
בעבודת־יד, בהדפסי רשת ותחריט ותוך שימוש בחומרים לא שגרתיים בעלי חותם אישי 
ובמהדורות מצומצמות. פריטים אלה הם כיום פריטי אספנות שמשמרים משהו מהממד 

פרט מתוך התערוכה
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הישן של החוויה המוזיקלית, שכולל שילוב אינטימי בין שמיעה, מגע ודימוי. 

אוסף הפורמטים שהציג Heart & Crossbone בתערוכה התגבש במהלך כחמש שנים 
נסתר  עולם  אוסף המארזים מגלה  אנדרגראונד.  מוזיקת  לייבלים של  בין  של החלפות 
של עבודות אישיות שמושקעת בהן אותה רצינות שבה נעשית המוזיקה עצמה, בעיצוב 

ובחריגה ממוסכמות הפורמט הסטנדרטי.

שנבנו  האזנה  בעמדות  לו  להאזין  היה  ואפשר  מוזיאליות  בוויטרינות  הוצב  האוסף 
במיוחד. באירועים שונים לאורך התערוכה ניגנו את האוסף DJs תומר רוזנטל, עלמה בן־

יוסף, ליאור אשכנזי ורני זגר.

#09  תרבות.אקלים
2 0 1 2 ר  א ו נ י ב  6  -  2 0 1 1 ר  ב מ ב ו נ ב  2 2

סימון  קיצ‘לס,  דניאל  גלזברג,  וניה שאוב, שרון  דור,  ושחר  גבע  משתתפים: עתר 
פייתפול, מייקל סלסטרופר, תומאס מולקייר  וגידו ואן דר־וורב 

אוצרים: אלפונס הוג, רועי ברנד ושגית מזמר בתמיכת מכון גתה ירושלים

העבודות שהוצגו בתערוכה הפגישו מחדש את הסביבה עם החושים. כדבריו של אלפונס 
הוג, אוצר הביאנלה בסאו־פאולו ב־2002 ו־2004 ואוצר עבודות הווידאו בתרבות.אקלים: 
“תופעות אקלימיות, שנתפסות יותר ויותר כנתונים יבשים העוברים דרך המדיה, צריכות 
חדשות  גישות  של  האסתטיות  הטמפרטורות  מדידת  ידי  על  מחדש  תירבות   לעבור 

כלפי החיים“. 

ההשלכות  אחר  והתחקתה  האקלים  משבר  של  האסתטי  בממד  עסקה  התערוכה 
החלוקה  הבאים.  הדורות  עתיד  את  רבה  במידה  תקבע  אשר  תופעה  של  המוסריות 
המקובלת בין תרבות מעשה ידי אדם מהצד האחד וטבע מהצד השני אינה אפשרית 
עוד, והחוויה האסתטית מגלה את ההצטלבויות הרבות בין השניים. עבודות וידאו של 
סימון פייתפול, מייקל סלסטרופר, תומאס מולקייר וגידו ואן דר־וורב שהוצגו בתערוכה 

ייצרו עולמות שבהם אקלים מעשי ידי אדם משתלב עם תרבות שנהפכה לטבע.

חינוך  אקולוגיה,  שבין  בטווח  עין־שמר  בקיבוץ  יחד  עובדים  דור  ושחר  גבע  עתר 
המופע  אמנות  מתוך  עקרונות  שילב  שהציגו  הפרפרומטיבי“  ה“אובייקט  ואמנות. 
והפיסול גם יחד. זה היה אובייקט פיסולי “צף“ עשוי מיריעות פלסטיק שמשמשות 
2011, פרט מתוך מיצבלרוב בחקלאות ובפרט בגידול ירקות. האובייקט כלא בתוכו כמות קבועה של אוויר  עתר גבע ושחר דור, גולם, 

שנכנס אליו וזלג באופן ספונטני תוך שהוא מרחף בחלל הגלריה.

חיה,  של  בנוצות  מכוסים  עצים  שורת  שהעמיד  פיסולי  מיצב  הציגה  גלזברג  שרון 
המוחזקות על העצים בעזרת מאווררים. “פסל חי־מת“ זה איחד בין הצומח והחי בתנאי 

סביבה ואקלים מלאכותיים.

וניה שאוב, אמן גרמני שחי ופועל בישראל, מרכיב בסטודיו שלו היברידים של עצי בונסאי 
מעצים מקומיים ישראליים.  בגלריה הציג מיצב של נייר וצמחייה שהשתלבו יחד לכדי 
אטלס כרוך, לצד אקווריומים שבהם ייצר נופים וגנים קטנים המחקים רישומים ועבודות 
נייר של דירר, בויס ואחרים. שאוב בחר במהלך הפוך לזה של מסורת ה“אמנות לפי טבע“, 

וייצר סביבות טבע לפי עבודות אמנות.

השליח, עבודת וידאו של האמן והמוזיקאי הירושלמי דניאל קיצ‘לס )סולן ההרכב “יאפים 
 .2011 של  בירושלים  המקומית  האקלים  לתרבות  פרשנית  קריאה  היא  ג‘יפים“(,  עם 
העבודה צולמה מקמפוס בצלאל בהר הצופים, אל מול שכונת עיסאוויה בעיר. קיצ‘לס 
השתמש בנוף ובקולות שנוצרים מתוכו – קול המואזין במקרה זה - כברדי־מייד, וניכס 
אותו ליצירה מוזיקלית חדשה. עבודה זו מדדה את המרחק בין שתי סביבות תרבותיות 

שונות החולקות אקלים זהה.
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שיחה בין שגית מזמר ורועי ברנד לדניאל קיצ‘לס 
בעקבות עבודת הווידאו ‘השליח‘

 השיחה הופיעה בדפוס לקראת התערוכה חיפה־ירושלים־תל אביב, במוזיאון חיפה לאמנות ; 
פברואר 2012

האם תוכל לספר מה הרקע ל‘השליח‘? האם מקור העבודה בחוויה של רגע בודד או שהיא נולדה 

כתוצאה מהתבוננות מתמשכת לאורך זמן?

הרעיון הראשוני לעבודה היה המשך ישיר להתעסקות שלי ביחסים בין הר הצופים לעיסאוויה — 
נושא שמצאתי עצמי חוזר אליו שוב ושוב במהלך תקופת לימודיי בבצלאל. באחת הפעמים בהן 
יצאתי להתבונן בכפר בזמן קריאת המואזין, התנגנה מוזיקת פופ מסונתזת מרדיו דולק סמוך. 
קולות  של  דגימות  ששילבו  מוזיקאים  של  הקלטות  לי  הזכיר  השונים  האלמנטים  בין  השילוב 

ומקצבים ממקומות שונים בעולם לכדי יצירה אחת.
שבו  מהאופן  דווקא  אלא  שלה,  מהמוזיקליות  נבע  לא  הזו  המקרית  בסינתזה  החידוש  עבורי, 
היא פעלה במרחב. המקורות המוזיקליים השונים לא הגיעו מתוך מיקס ערוך ומתוזמן שבקע 
מאותם רמקולים, אלא מנקודות שונות, מקריות ולא מתוזמנות במרחב. המרחקים, ההדהודים 
והשילובים שנוצרו בין שני המרחבים המכילים ביניהם מתחים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים, 
יצרו קומבינציות חד פעמיות שגירו את המחשבה. מאוחר יותר הבנתי שמה שמעניין אותי הוא 

לנסות לייצג את המורכבות הזאת דרך סאונד.
‘השליח‘ מציג את חמש הקריאות לתפילה המוסלמית בזו אחר זו, מצב המאפשר לעקוב אחר 
שינויי התאורה והאופן שבו הם משפיעים על מראה הנוף. בעבודה על כל אחת משעות התפילה 

השונות, ניסיתי להתאים את פס הקול באופן שיתייחס לשינויים של אותה שעה ביום על מנת 
להנכיח ערוץ נוסף של החוויה העולה מההתבוננות בשינויי הנוף.

הסאונד של העבודה מתפזר בחלל ויוצר תחושה של זמן מושהה - לפני או אחרי רגע דרמטי. התחושות 

של  הסאונד  בין  להפריד  ניתן  בכלל  האם  עצמו.  בווידאו  מתבונן  לפני שהצופה  הרבה  עולות  האלו 

העבודה לדימוי הוויזואלי?

רוב התגובות התייחסו להרמוניה שנוצרת משילובם של שני מוטיבים מוזיקליים שונים כל כך. 
לו באופן פרטי,  כדי שיוכלו להאזין  ‘השליח‘  פנו אליי בבקשה לקבל את פס הקול של  אנשים 
ובכך למעשה, לתת לו תוקף מוזיקלי עצמאי. באופן מסוים, נראה לי שהאזנה לפס הקול תוך כדי 

הפרדתו מהקשרו הוויזואלי עשויה לפספס את אחת מהעמדות שקיוויתי שיעלו בצפייה .
עניין אותי לבחון כיצד סולם שהאוזן המערבית מורגלת אליו יכול לייצר מצע נוח לקליטתו של 
ניסיתי להעביר בעזרת  כזיוף(.  )ונתפסים במסגרתו  טונים החורגים ממנו  הנוגע ברבעי  סלסול 
בסביבה  והכלתו  התרבותית  מסביבתו  המואזין  בהפקעת  הגלומה  הכוחניות  את  המוזיקה 

תרבותית אחרת, באופן שיספק את המאזין ויגרום לו לרצות להמשיך ולחוות אותה.
מכיוון שהקריאה הפרשנית הזו נסמכת על החציצה הוויזואלית בין שני המרחבים )הרכס והכפר(, 
ומאחר שהמטאפורה של פעולת הניכוס מובנת על רקע המראה של הכפר המונמך אל מול נקודת 

המבט של הצופה, בחרתי שלא להפריד בין מרכיבי העבודה לעת עתה.

העבודה הזו משלבת את שני ערוצי הפעולה שלך — כמוזיקאי וכאמן פלסטי. שני הערוצים הללו 

מייצרים מתח משולש בעבודה: בין מה שנראה לבין מה שנשמע, בין מה שנראה לבין מה שאתה 

בוחר לנגן, ובין מה שנשמע “משם“ לבין מה שנשמע “מפה“. 

האמנות  של  לאלו  המוזיקליות  הפרקטיקות  בין  פער  קיים  המואזין  להקלטת  בהתייחסות 
כאל  להיות  יכולה  המואזין  של  להקלטה  ההתייחסות  מוזיקלית,  ממסגרת  כחלק  הפלסטית; 
דגימה )סאמפל( ואילו במסגרת וידיאו שמביא עימו ייצוגים ויזואליים של מרחב פיזי ושל עולם 

מושגים אמנותי, ההתייחסות אליה יכולה להיות כאל רדי־מייד.
התייחסות לתרבות אחרת כאל חומר גלם וניכוסה אל יצירה חדשה שנוגעת בשאלות על אופני 
קשב, כמו גם הרגליו של המאזין ממקומו מעל פסגת הר הצופים לעומת מה שנשמע ממרגלות 

ההר, נראו לי כמתחים מעניינים לעבוד איתם.

מעניין לבחון את השפה העברית כמכילה את המתחים ביחסי מאזין־מואזין דרך השימוש באותו 

השורש. מה היחס שאתה רואה בין סאונד לתמונה בכלל, ובעבודה זו בפרט?

לייצר  יכול  תמונה  לבין  סאונד  בין  השילוב  עיקרי.  מקום  יש  לסאונד  להעביר  שניסיתי  בחוויה 
מניפולציה שבכוחה להביא את הצופה למצב התבוננות פסיבי — מצב שבו מערכת הדקדוק של 

היצירה אינה מחייבת אותו לקחת חלק פעיל בהתרחשות. 
הנראות של הנוף ב‘השליח‘, מנקודת המבט שבה בחרתי, אינה מאפשרת אמנם פתח לדיאלוג, 
אולם הסאונד בעבודה מציע אפשרות שמתגברת על החציצה כך שנוצר פתח להקשבה בין הכפר 
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לבין הרכס. אפשרות זו מרחיבה את נקודת המבט הקולוניאליסטית שהעין התרגלה אליה.

אנחנו מסתכלים עליך מגבך. כלומר באיזשהו מקום אנחנו מסתכלים איתך לכיוון עיסאוויה. מעבר 

תפקיד  האם  תחתיו.  המתרחש  על  המתבונן  הצופה  עמדת  עם  הזדהות  יש  האמן,  עם  להזדהות 

האמן, כפי שאתה רואה אותו, מתקשר לשם העבודה, ‘השליח‘?

הרעיון של נקודת המבט נבע, בין היתר, מהרצון לקבוע לצופה את הצד שממנו הוא יחווה את 
הדיאלוג, להציב אותו לצידה של הדמות האנונימית שעל הרכס, ועל ידי כך, לנסות ולערער על 
מהו  לנסח  יודע  לא  אני  במרחב.  המוסרי  או  האינטואיטיבי  הטבעי,  למקומו  הנוגעת  השאלה 
תפקידו של האמן, ולא בטוח שאני רוצה לנסות. בשלב זה, אני בעיקר מרגיש צורך לשאול שאלות 
הנוגעות למקום שבו אני חי, על מרכיביו השונים.  קראתי שברוס נאומן אמר בראיון שמקומה 
של האמנות מתחיל במקום שבו מילים מאבדות תוקף. אני מזדהה עם התחושה הזאת — תחושת 

תסכול לנוכח מגבלותיה של השפה לתרגם למילים תחושות, כוונות וצרכים.

 . “תרבות.אקלים“  הייתה חלק מתערוכת  זו הפעם השנייה; עד לא מזמן העבודה  ‘השליח‘ מוצג 

בינלאומית שנגעה באופן שבו אנחנו מתייחסים לטבע  - במסגרת תערוכה  גלובלי  היה  ההקשר 

סביבנו. בתערוכה הנוכחית, במוזיאון חיפה לאמנות, העבודה מייצגת את “ירושלים“, כלומר, היא 

מקבלת דגש מאוד מקומי. איך אתה מתייחס לעבודה ולהקשרים השונים שבהם היא מופיעה?

על אף תחושת ההיכרות עם הנוף המקומי העולה מהעבודה, היה לי חשוב לנסות ולוותר על מאפיינים 
ספציפיים של הכפר ושל הדמות, ובכך להתייחס אל המרחב ביניהם כאל מרחב שיכול להתקיים גם 
במקום אחר. הרגשתי שהשאלות העולות מעבודת הווידאו הן אוניברסליות, ועוסקות בקולוניאליזם, 
לקריאה מתוך  דווקא מחוייבים  לאו  אלו  כל  בין תרבותי.  ודיאלוג  ניכוס  אל הטבע,  הרמוניה, מבט 

גיאוגרפיה מקומית ספציפית.

דמותך המשקיפה אל מרגלות ההר מזכירה את המסורת הרומנטית של המטייל בטבע הפראי או 

המטפס אל מול נוף הררי. האם הרקע ה‘פנים־אמנותי‘ של העבודה יכול להיות מומר להקשר המקומי?

משנות  גרנדיוזיים  קליפים  מתוך  גיטרה  סולו  קטעי  על  חשבתי  ‘השליח‘  על  העבודה  במהלך 
השמונים והתשעים. בקליפים מופיע נגן גיטרה חשמלית אל מול מרחב מדברי באמצע שומקום, 
או על צוק מול טבע פראי.  הציורים של פרידריך הדהדו באיזשהו מקום תוך כדי פיתוח העבודה. 
לקריאת  נוסף  ציר  בעיני  מאפשרת  הערפילים‘  ים  מעל  ‘הטייל  עם  המתכתבת  הקומפוזיציה 
העבודה הנשען על המסורת הרומנטית, כפי שהיא מובנת לי. אני אוהב את הרעיון שתנועת כדור 
הארץ, שגורמת לשינויי התאורה הדרמטיים בעבודה, יכולה להפוך את המתחים המתמידים בין 
הדמות לכפר, בין שירת המואזין לנגינת הגיטרה, ואת כל מה שהם מייצגים לחסרי חשיבות. הטבע 

מוכיח את עצמו בסופו של דבר כבעל הכוח המניע האמיתי אל מול התרבות, הדת והאמנות.

וזכוכית בבצלאל.  בוגר המחלקה לעיצוב קרמי  בירושלים.  ועובד  חי  יליד 1980,   דניאל קיצ‘לס, 
סולן ויוצר בלהקת “יאפים עם ג‘יפים“.

#10  מכונות לחיים
2 0 1 2 י  נ ו י ב  2 2  – ץ  ר מ ב  2 0

ברומברג,  אדם  מניאנו־אוואיה,  איניגו  שביל,  ליאור  זיטל,  אנדראה   משתתפים: 
 אוליבר שאנרין, הייקה גלמאייר, אלמוג נאמן, מריון ריצמן, אלישבע לוי, דינה קורנוויץ, 

שחר פרדי כסלו
אוצרים: רועי ברנד ושגית מזמר

“מכונות לחיים“ )machines à habiter( הוא מונח שטבע הארכיטקט לה קורבוזיה כדי 
להדגיש את הצורך בפונקציונליות על פני עיטור אסתטי בתכנון ערים ובתים. מהדהדת 
בו השאיפה של הרומנטיקה המאוחרת, של הבאוהאוס ושל המודרניזם לעצב את החיים 
סביבות  של  ייצורן  אחר  שעקבה  לתערוכה,  ההשראה  והוא  טוטאלית,  אמנות  כיצירת 

חיים אוטופיות או הרמטיות השואפות ליצור קיום סגור ואוטונומי המספק את עצמו. 

דוגמאות היסטוריות בולטות לעבודות מסוג זה הן הקופסה במזוודה של מרסל דושאן 
)1941(, שהיא כעין רטרוספקטיבה נודדת של יצירתו וחייו; והתאים )1987( הנודעים של 

אבשלום )1964־1993(, שבהם תכנן להתגורר בבידוד בלב ערים מרכזיות בעולם .

2012 1996, מיתווה להתאמה מחדש של ליאור שביל,   ,A-Z אנדראה זיטל, רכב מילוט 
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הימלטות  רכב  אמנים:  עשרה  של  עכשוויות  עבודות  מבחר  הציגה  לחיים  מכונות 
)Escape Vehicle(, של אנדראה זיטל מג‘ושוע טרי שבקליפורניה, אשר הותאם אישית 
בידי האמן ליאור שביל )ניו־יורק(; מיצב וידאו של איניגו מניאנו־אוואיה )שיקגו( שצולם 
במכון הטכנולוגי באילינוי, ביתו האקדמי של הארכיטקט המודרניסטי לודוויג מיס ואן דה 
רוהה; מיצב צילומי של האמנים הבריטיים אדם ברומברג ואוליבר שאנרין )לונדון( שהראה 
את שיקגו, מחנה אימונים דמוי כפר ערבי שבנה צה“ל לאמן חיילים בלוחמה בשטח בנוי; 
עירוניות  לסביבות  ומתייחס  ופיסול  צילום  המשלב  )ברלין(,  גלמאייר  הייקה  של  מיצב 
וידאו  רישומי  נאמן;  אלמוג  של  בישראל  מודרניסטים  בניינים  ציורי  שני  מלאכותיות; 
מריון ריצמן )ציריך( תוך כדי נסיעה במכונות שונות )אוטובוס, אפניים ומכונית  שיצרה 
מרוץ(; מיצבים פיסוליים של אלישבע לוי ודינה קורנוויץ שמזירים סביבות ביתיות; ופסל 

רובוטי של שחר פרדי כסלו )תל אביב( שמטפל בשיער אשה.

של  אוטופיים  רעיונות  המודרניזם:  של  מרכזיים  צירים  שני  בין  קישרה  לחיים  מכונות 
יצירה ואוטונומיה, לצד בידוד מאיים של סביבות מגורים מנוכרות. מתחים אלה פועלים 

הן במישור האסתטי והן במישור החברתי־פוליטי.

#10 התערוכה לוותה בקטלוג שהתהווה והודפס במהלכה, בעיצוב מעין לוין והראל שרייבר.
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#11 ניסיונות בטכניקות של התעוררות
2 0 1 2 ט  ס ו ג ו א ב  4  - י  ל ו י ב  1 5

משתתפים: תנועה ציבורית, Slavs and Tatars, הישיבה החילונית, האף, פלסטינימה 
ועוד. אוצרים: רועי ברנד, שגית מזמר, עומר קריגר )בשיתוף עם פסטיבל מתחת להר, 

עונת התרבות בירושלים(

בטכניקות  שימוש  אפשרויות  על  לחשוב  עלינו  האמנות,  של  בכוחה  אמון  לנו  יש  אם 
האמנותיות בשדות שונים. כיצד ניתן להפוך את האמנות לזירת תרגול והכנה לקראת 

נתיב פעולה מסוים?

קיץ 2011 ייזכר כקיץ המחאה החברתית בישראל, בו התחילה מחאת הדיור ומושגים 
כמו התעוררות ופעולה אזרחית קיבלו משמעות מחודשת, חברתית וברורה. הוא הוביל 

לציפייה לקראת קיץ 2012 שימשיך ויעצים את השלכותיו של קודמו. 

שם  התעוררות.  של  בטכניקות  ניסיונות  הפרויקט  התגבש   2012 קיץ  של  תחילתו  עם 
התערוכה מצוטט מתוך יצירתו הבלתי גמורה של ולטר בנימין, פרויקט הפסאז‘ים, בו 

הוא מתאר את פעולת כתיבת ועריכת הטקסט ההיסטורי שלו כסדרת נסיונות בטכניקות 
השתתפותית,  אבסטרקטית,  אמנות  העבר.  דרך  עבודה  ידי  על  להווה  התעוררות  של 
זה תקופה ארוכה.  והשפעה בשדה האמנות  היו טכניקות פעולה  ייצוגית  או  אקראית 
מה הן הדרכים העכשוויות לפעולה? אמנות עכשווית היא שיח רב־משתתפים, מייצרת 
ממשיכות  כיום  האמנותיות  הפרקטיקות  אחרת.  ולחשיבה  חדשים  לניסיונות  מקומות 
תהליך ארוך של דמוקרטיזציה, שהחל עם פתיחת הארמונות לקהל הרחב ועם יצירתו 
זה, כאשר מוסד  בעיצומו של תהליך  אנחנו מצויים  וחוויה.  של מרחב משותף לשיחה 

האמנות נעשה בתורו זירת תירגול לציבוריות שעתידה לבוא.  

בכל ימי התערוכה אירחנו ביפו 23 קבוצות, סדנאות ואירועים בהשתתפות הקהל: 
הסבת החלל המרכזי של יפו 23 לחלל חברתי־ציבורי בתיכנונה של  15.7 - פתיחה: 

מיכל הלפמן.
DAM, מוחמד ג‘באלי, מאירה  מחתרת הפנינה:  חארקה פאורייה – מאבק על הבית: 
אשר, מאיה דוניץ, וואלא סבייט, עלמה כץ, ערן זקס, אבנר עמית, אריאל ערמוני, יואב ביירך, 

G-Town ,איחנא מין הון ,ministry of dub-key

16-19.7: אירוח של הישיבה החילונית. ימי לימוד והרצאות, סיורי זריחה וחאפלה עם 
ריקודי מעגלים )חלוציים, חרדיים וסופיים(

22.7: דיון פתוח – אמנות עכשווית בחברה הישראלית. דיון בעקבות טקסטים של שרה 
חינסקי. משתתפים: אווה אילוז, שי לביא וקבוצת המחקר "מדוע האהבה כואבת".

ערב הפתיחה, חארקה פאורייה – מאבק על הבית
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15-28.7: אירוח של פנזין האף וסדנת פנזין־זאת־בעצמך
29.7: אירוע השקה של פנזין המהפכה

במסגרת  חדש  חברתי  במרכז  ומפגשים  סדנאות  פעולות,  מופעים,  שבוע   :30.7-4.8
פסטיבל “מתחת להר“

באמצעות  עצמאי  מיפוי  סדנת  וחברתית:  תודעתית  פיזית,   – התעוררות  אירועי  ועוד 
עפיפון ומצלמה דיגיטלית ממרפסת הגג של יפו 23; סדרת פלסטינימה בנושא סרטים 
מסודן,  מאכלים  של  פוט־לוק  וערב  פליטות  על  הרצאה  הערבי;  מהעולם  עכשוויים 

#11אריתראה, ירושלים ועוד.
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בירושלים ולמבקשות מקלט  רי עברית לפליטות  שיעו
2 0 1 3 2־ 0 1 2

פרויקט הסיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בירושלים, המבוסס כולו על עבודת מתנדבים, 
נוצר ב־2008 ופועל לספק למבקשי המקלט בעיר סיוע ותמיכה בתחומים שונים, שאחד 
העיקריים בהם הוא הוראת עברית. מערך שיעורי השפה של פרויקט הסיוע שואף לתת 
רבים  הישראלית.  בחברה  להשתלב  ואפשרות  תקשורת  מיומנויות  המקלט  למבקשי 
ב־2011  הוקמה  השתתפותן  על  להקל  כדי  מעטות.  הנשים  אבל  לשיעורים,  מגיעים 

קבוצה ייעודית לנשים, שכללה הפעלה לילדיהן במקביל לשיעור.

לאורך שני סמסטרים בין 2012 ל־2013 התארחו שיעורי העברית לנשים בכיתות הלימוד, 
בגלריה ובחלל המזרחי של יפו 23. הפרויקט גייס את התלמידות, כמו גם מתנדבים שאחת 
לשבוע הפעילו יחד עם צוות הגלריה בין 30 ל־40 ילדים במשחק, קריאה ויצירה. במקביל, 
אימותיהן למדו עברית בשתי קבוצות, למתחילות ולמתקדמות, בהנחיית מורות מתנדבות. 

של  בטכניקות  “ניסיונות  מהתערוכה  וכחלק  הראשונה  השיעורים  שנת  סיום  עם 
ומבקשי מקלט עם  פליטים  אירועים פתוחים לקהל שהפגישו  נערכו שני  התעוררות“ 
קהילות שונות בעיר: ב־25 ביולי 2013  נערך מפגש בו פליטים ומבקשי מקלט סיפרו 
על הדרך שעברו כדי להגיע מאפריקה לישראל. נערך דיון במצב שהביאם לכאן, כמו 
גם במדיניות הישראלית כלפיהם ובהגדרות העומדות בבסיס השיח על זכויות פליטים 

ומבקשי מקלט בישראל ובירושלים בפרט. 

משותף  ואוכל  מוזיקה  של  תרבותי  רב  אירוע  התקיים  ״נסיונות״  התערוכה  במסגרת 

לפליטים ולמשפחות ממגוון של קהילות ודתות בירושלים. המשתתפים הביאו מאכלים 
לחלוק זה עם זה וברקע הופיעו להקות וזמרים שנמנים עם קהילת מבקשי המקלט בעיר.

יוזם ומתאם הקשר מול יפו 23: שי אבידן. מובילות הפרויקט: אריאלה צוויקל, ג‘וליה 
פרמנטו, ושי עוזרי.

פוט־לוק, ערב של מאכלים מסודן, אריתראה, ירושלים ועוד

#12 אמנון בן־עמי - צפריר 
2012 תערוכת יחיד של זוכה פרס אילנה אלוביק – בצלאל לציור 

2 0 1 3 ר  א ו נ י ב  4  –  2 0 1 2 ר  ב ו ט ק ו א ב  3 0
אוצרים: רועי ברנד ושגית מזמר

פרס בצלאל ע"ש אילנה אלוביק להצטיינות באמנות נוסד בשנת 2012 על־ידי משפחת 
אלוביק בשיתוף האקדמיה בצלאל לאמנות ועיצוב ירושלים. 

במסגרות  רבות  שנים  ועובד  בירושלים  גר  הפרס,  של  הראשון  הזוכה  בן־עמי,  אמנון 
עצמאיות. הוא שומר על קו נקי וייחודי שמשלב פופ ישראלי ורוחניות זנית. עבודותיו 
מתוארות לרוב כקלילות, פשוטות, בעלות דיוק מרבי ושווי־משקל יוצא דופן. דימויים 
סנט־ויקטואר  הר  של  בפיו,  וסיגריה  אחת  רגל  על  שעון  איש  של  וכפכף,  גזייה  של 
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שהרבה סזאן לצייר – נושאי העבודות של בן־עמי מגוונים אך בכולן נושבת רוח הבוקר 
הקלילה – צפריר.

רבות  יחיד  תערוכות  הציג   .)1986( בצלאל  לאמנות  המחלקה  ובוגר   1955 יליד  הוא 
בסדנאות האמנים, ובגלריות שלוש, דביר ואחרות. כמו כן הציג בתערוכות קבוצתיות, בין 
היתר בברבור, במוזיאון עין חרוד, באוניברסיטת חיפה ובמוזיאון תל אביב. עם הפרסים 
בהם זכה נמנים פרס עידוד היצירה של משרד החינוך והתרבות )2008(, פרס קרן ברנט 

ואנאלי ניומן )2006( ופרס האמן הצעיר של משרד החינוך והתרבות )2001(.

נחום  פרופ'  צלמונה,  יגאל  סאקר,  רבקה  צוקרמן,  ארנון  פרופ'  השיפוט:  ועדת  חברי 
טבת, מיכל רובנר ונציג משפחת אלוביק נימקו את בחירת הזוכה: "אמנון בן־עמי הוא 
צייר מרתק שמרחיב ביצירותיו את הגדרת התחום 'ציור'... ציוריו מבוססים מחד גיסא 
של  להבהרה  ניסיון  ועל  מעמיקה  חשיבה  על  והישענות  שכלתנית  מושגית,  גישה  על 
ומאידך  הציור;  מתחום  נושאים  של  מחקר  ועל  'צבע'  או  'ראייה'  כמו  וחוויות  מושגים 
גיסא קורנת מציוריו התלהבות חושנית מהצבע ומעצם הנעת המכחול ויצירת הדימוי 
על המצע. היצירות של בן־עמי הן אבסורדיות וניהיליסטיות לכאורה מבחינת פשטותן 
הרדוקטיבית ועם זה יש בהן עושר פרובוקטיבי ופיוטי ועולה מהן אהבת ציור עצומה, 

חכמה ויצירתיות."

2003 אמנון בן־עמי, פרי המחשבה, 
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/ ארטיביזם פאנל 
י ט י ל ו פ ם  ז י ב י ט ק א ו ת  ו י ת ו נ מ א ת  ו ק י ט ק ר פ

2 0 1 2 ר  ב מ ב ו נ ב  1 1

שמשלבים  אמנים־אקטיביסטים  בהשתתפות   23 ביפו  התארח  ארטיביזם  הפאנל 
בעבודתם פרקטיקות אמנותיות עם אקטיביזם פוליטי: פדריקו צוקרפלד ולורטו גרין 
קבוצת  חברת  סווצ‘נקו,  ואינה  וצ‘ילה(,  )ארגנטינה  אצטרה…  קבוצת  ממייסדי  גוזמן, 

פמן האוקראינית, שהצטרפה בשיחת סקייפ חיה.
 

של  המיידי  המרחב   - ברחובות  אמנותיים  באמצעים  להתערב  מבקשת  אצטרה 
קונפליקטים חברתיים - ולהחדיר קונפליקטים אלה אל מרחבי הייצור התרבותי, כגון 
צוקרפלד  באטצרה…  לפעילותם  בנוסף  ואמנות.  תרבות  ומוסדות  המונים  תקשורת 
וגרין גוזמן היו ממקימי תנועת ה־Errorist הבינלאומית )2005(, שאימצה את הטעות 

כפילוסופיית חיים.

בגוף  משתמשות  הקבוצה  חברות  מודרני.  לפמיניזם  החדשה  בפרשנותה  ידועה  פמן 
העירום ככלי פעיל בעימות מול מוסדות פטריארכליים: הכנסייה, הממשלה המדכאת 
או תעשיית המין. הן מכנות את הטקטיקה הזו Sextremism, שבה חשיפת הגוף הנשי 
מול מוסדות הכוח מעלה לתודעה עימותים סמויים ומייצרת מבחן אמיתי לדמוקרטיה 

בכל מקום.

שתי הקבוצות הציגו את הפעולות האמנותיות שלהם, המתקשרות למציאות הפוליטית 
המורכבת בארצותיהן. האסטרטגיות הייחודיות שלהן שימשו רקע לשיחה על הקשר 
הישראלית  במציאות  ולתגובה  להתבוננות  כלים  וסיפקו  ואקטיביזם  אמנות  בין 

הנוכחית.

קולנוע.  ויוצרת  אוצרת  פוליטית,  אמנית  )פראג(,  מויזס  תמרה  הדיון  את  הנחתה 
גישה  פני  על  והפוליטיקה  החברה  בחומרי  ישירה  התערבות  מבכרת  היא  בעבודתה 
וידיאו שמערבבות  יוצרת עבודות  אקדמית: על מנת לשקף מחלוקות חברתיות היא 

תיעוד עם פיקציה באופן הומוריסטי ופתטי כאחד.
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#13  סטיית היקף
ת י ו ו ש כ ע ת  ו נ מ א ב י  ל ט י ג י ד ב  ו צ י ע

ם י ל ש ו ר י ב ב  ו צ י ע ה ע  ו ב ש מ ק  ל ח כ ה  מ י י ק ת ה ה  כ ו ר ע ת ה
1 1 . 1 . 1 3  –  1 3 . 1 2 . 1 2

משתתפים: ג‘רמי ביילי, אלכס דלייני, קונסטנט דולארט, שאנה מולטון וג‘ון רפמן 
אוצר: מיקל פרו 

סטיית היקף הציגה חמישה אמנים בינלאומיים שעובדים תחת השפעתה של התרבות 
הדיגיטלית וחוקרים את המנגנונים שבליבה. עבודותיהם חושפות את ההנחות והציפיות 
בבסיסן של מוסכמות עיצוב. על ידי כיפוף הגבולות שבין אמנות, עיצוב וטכנולוגיה, הן 
קוראות להערכה מחודשת של הפרקטיקות הרווחות בתקופת הרשת. העולם הדיגיטלי 
שואף לרוב לעיצוב ללא רבב, נקי ממגע יד אדם. מערכות המחשוב והרשתות מעודדות 
אחידות פונקציונלית על פני ביטוי אישי. כבמושג הניהולי שעל שמו נקראה התערוכה, 
העיצוב  של  ובשפה  בכלים  שימוש  דרך  המקורי  מהיקפן  חרגו  בה  שהוצגו  העבודות 

הדיגיטלי במטרה לערער על ההיגיון הקר שלו.  

עבודות הווידאו־פרפורמנס של ג‘רמי ביילי עושות שימוש עם קריצה במדיה דיגיטלית 
בשיטת עשה־זאת־בעצמך. ההומור של ביילי, שמכנה את עצמו “אמן ניו־מדיה מפורסם“, 

מעניקה קנה מידה אנושי לטכנולוגיות שעמן הוא משחק.

ממשיך  הוא  בכך  מקוריים.  סטודיו  מצילומי  מוקפד  וידאו־קולאג‘  יוצר  דלייני  אלכס 
את צורת העבודה שלו בפרנסתו העיקרית כצלם פרסומות מסחריות, אך מרחיב את 

גבולותיה על ידי זניחת הסכמות הקבועות של עולם הפרסום. 

וידאו  אינטרנט,  של  עיצוב  כלי  מתמרן  דולארט  קונסטנט  ואוף־ליין,  און־ליין  ביצירות 
ופרינט. באמצעותם, הוא מערער על הנוקשות ועל היעילות של אמצעי תקשורת ופותח 

צוהר ביקורתי אל אופני פעולתם.  

בסדרה של סרטונים עלילתיים שאנה מולטון, דרך האלטר־אגו שלה סינתיה, חולפת על 
ויערות פסיכדליים. המרחבים הפסיכולוגים הממוצאים  פני סביבות מגורים קיטשיות 
כמו  האונליין  דימויים מתרבות  לתוכם  הנוף של המדיה, שואבים  האלה מפנימים את 
עוסק במקומם  ג‘ון רפמן  גם מרוחניות העידן החדש. והקולנוען, המסאי ואמן המדיה 
של דימויים בתרבות מרושתת. הדפסיו ממחישים אובייקטים בלתי־אפשריים שלא ניתן 

לדמיינם אלא בעידן הדיגיטלי.

לאריסה אהרוני, יהודי, מוסלמי ונוצרי נכנסים לגלריה..., מראה התערוכה

#14 לאריסה אהרוני - יהודי, מוסלמי ונוצרי 
 נכנסים לגלריה... 

ה כ ו ר ע ת  / ה נ ד ס  / ל ל ח ב ת  י א מ צ ע ה  ל ו ע פ
2 0 1 3 ץ  ר מ ב  5  - ר א ו ר ב פ ב  4

אוצרים: רועי ברנד ושגית מזמר

את  הפכו  המונותאיסטיות  הדתות  שלוש  על  בדיחות  ועליהן  צבעוניות  כריות  עשרות 
הדתות  מלחמת  תרפויטי.  חברתי־פוליטי־דתי  חלל  או  משחקים  לחדר  הגלריה  חלל 
גלולות שיצאו מפרופורציה, מעין תרופות  כריות, שנראו לרגעים כמו  היתה למלחמת 
אהרוני  שערכה  מסדנה  כחלק  נאספו  שבעל־פה,  ממסורת  חלק  שהן  הומור.הבדיחות, 

לסטודנטים בירושלים, בג‘נין ובמרחבי האינטרנט ב־2012־2013. 

אמנות־שפה.  של  הקונספטואלית  התנועה  את  בעבודתה  ממשיכה  אהרוני  לאריסה 
וחושני  קונקרטי  אובייקט  כאל  לשפה  מתייחסת  היא  שלה  ובמיצבים  בפיסול 
אחרות. חוסם  הוא  בעוד  מסוימות  פעולה  דרכי  מאפשר  מחייה,  סביבת  #14 המייצר 
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2008 ערן נווה, ללא כותרת, 

SHE BUSH  #15
2 0 1 3 ץ  ר מ ב  5  - ר  א ו ר ב פ ב  4

איילת  לנדאו,  איילה  לינק,  טליה  כהן,  נטע  חוזליטו,  אלבלינג,  ליאת  משתתפים: 
לרמן, זאק נאדר, ערן נווה, אלה ספקטור, יואב פרידלנדר, יעל פרנק וכרמית שלומי 

אוצרים: עמית חברוני, יניב )יויו( יור, שלומית יעקב
 

העבודות שהוצגו ב־SHE BUSH מתייחסות לשינוי בתפישת המציאות בעקבות מעבר 
לאורח חיים בו ה“טבע“ מוצג לאדם דרך מסכי LCD שטוחים. התערוכה הוצגה בחלל 
זה  בחלל  היא  אף  שהוצגה  היקף“,  “סטיית  קודמתה,  של  כהמשך   23 יפו  של  המזרחי 

ועסקה בהשפעות התרבות הדיגיטלית על אופני החישה, המחשבה והחוויה. 

במניפולציה של סמלים יומיומיים מוכרים, במשחק בין מדיות שונות, הצליחו האמנים 
שהם  תוך  מלאכותיים,  באמצעים  סביבנו  שנבנתה  המציאות  את  לשבש  בתערוכה 
אותו. למשל  דימוי של מציאות טבעית במטרה לחשוף  במנגנון שמייצר  משתמשים 
פרסומות  ממקסס  האמריקאי  נאדר  זאק   ,Around the House מ־2012  בעבודתו 
שבהן משפחות אמריקאיות מנסות למכור מוצר בעזרת דימוי האושר שלהן: בווידאו 
מרצד וחסר קול, הן נראות לפתע כרוחות רפאים הנשלטות בידי הטלוויזיה, נעות בבית 

שאצטלת החמימות נתלשה ממנו; ב־Optional Feature Shown מאותה שנה הוא 
הופך מכוניות יוקרתיות מסצינות פרסום איקוניות לסופות טורנדו אלימות הקורעות 

את הנוף הפסטורלי. 

מהתרבות  דימויים  של  דיגיטליות  ממניפולציות  עשויות  שלומי  כרמית  של  העבודות 
היפנית, שבהם העימות בין הטבעי למלאכותי מגיע לכדי אבסורד. עבודתה מתקיימת 
במרחב האורבני־צרכני, בו האדם מרוסן, מהוסס וזר לעצמו והטבעי מצטמצם לנוכחות 
מלאכותית־דקורטיבית; אבל כוחו הפראי, הכמו־מאגי של הטבע מרחף מעל למציאות 
יעל  הציבה   YES ובעבודתה  כשיבוש.  לתוכה  מתפרץ  ולעתים  הטכנולוגית־דיגיטלית 
פרנק כדור מואר ועליו נקודתיים וסוגריים, מרכיביו של החיוך הווירטואלי האיקוני, אל 
מול מסך כבוי של טלוויזיה ישנה. התשקפות הכדור בקימורי המסך מעוותת את האייקון 

לכדי פרצוף עצוב בפעולה אינסופית של היפוך. 

את הקהל בתערוכה ליווה קולה של טליה לינק כקריינית בסרט תדמית. אוצר החיים, 
ניו אייג‘ שיצרה לינק מערבוב ועיבוד של דימויים מהרשת.  הינו לקט עצות בסגנון 
במניפולציות של צבע וסאונד שמדברות בשפת המדיה החדשה, לינק יוצרת סרטונים 
אמינים למראה שרק במבט נוסף נחשפת בהם הגזמה קולאג‘ית של שפת הניו־אייג‘, 
שמדגימה את האבסורד בשיטה למכירת דרך לחיים טובים יותר ונהפכת לשיח על 

היפנוזה, היקסמות ומניפולציות ישירות. 

#16 מיתוגרפיות
2 0 1 3 י  נ ו י ב  2 1  – ץ  ר מ ב  1 9

ס נ כ ו ה  כ ו ר ע ת

יונתן אופק, פרנסיס אליס, אבנר בן־גל, מלני דניאל, ג'רמי מילר, אוהד מרומי, גוסטבו 
 Detroit Treeסגורסקי, קרן רוסו, דוד שוקן, אסתר שניידר, אריאל רייכמן  אינגו וטר ו־

.of Heaven Woodshop

אוצרים:  רועי ברנד ושגית מזמר

שבהם  ייחודיים  מקרים  בחנה  מיתוגרפיות  התערוכה  לה,  שנלווה  הכנס  עם  יחד 
הממד המיתי מוטמע בתוך המרחב הגיאוגרפי. מיתוגרפיות התחקתה אחר נקודות 
המפגש של היסטוריה ופנטזיה ובחנה את היחסים שבין נוף, זיכרון קולקטיבי, אנשים 
ומדינות. מיתוגרפיות הציגה שניים עשר אמנים בינלאומיים וישראלים. עבודותיהם, 
רובן נוצר עבור התערוכה והוצג בה לראשונה, עסקו ביחסים שבין ממשות, מציאות 

דימיונית וטקסט.
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גרמניה  בצפון  עוסקת בתצורת סלעים  רוסו,  קרן  של  וידאו   ,)2012( אקסטרנשטיינה 
שמושכת אליה ניאו־פגאנים, שוחרי עידן חדש וניאו נאצים - כאשר כל אחת מהכתות 
והסביבתית  החברתית  באידאולוגיה  אקסטרנשטיינה  של  החריג  הנוף  את  מטמיעה 
שלה. בערבוב חמקמק של תיעוד אנתרופולגי ומדע בידיוני, רוסו בוחנת כיצד אנחנו 
משליכים על הטבע את יצירי דמיוננו וכיצד ארכאולוגיה פורטת על נימיה העמוקים 

ביותר של אומה - עד כדי טשטוש בין ההיסטורי לפנטסטי.

המכרות  עיר  את  חוקר   ,)2012( וטר  אינגו  של  המוניטורים  ארבעת  מיצב   ,Ön/Island

קירונה שבצפון שבדיה. בשל מיקומה 180 ק״מ מתחת למעגל הארקטי, קירונה עשירה 
במרבצי עפרת ברזל וכבר במאה ה־16 נקשרו באדמתה מיתוסים על פוריותו המסתורית 
של הטבע. כיום, אחרי מאות שנים של כרייה, החפירות הגיעו לעומק של 1,364 מטר, והן 
יוצרות עיוותים וסדקים על פני הקרקע. בעבודה אחרת שהציג בתערוכה, וטר בנה יחד 
)אילנטוס(  אילנתה  מיצב מענפי   Detroit Tree of Heaven Woodshop עם קבוצת 
שנגזמו בירושלים. האילנתה, שמקורו בסין, מתפשט באזורים עירוניים נטושים ברחבי 
העולם בקצב שמאיים על הצמחייה הטבעית, ועל פי רוב הרשויות המקומיות רואות בו 

מזיק שיש להדביר. 

גידול  בשל  בית  במעצר  נתון   ,)2007  ,Jerome( דניאל  מלני  של  סרטה  גיבור  ג'רום, 
מריחואנה. קלאונה )Kelowna(, העיר הקנדית בה הוא חי ובה גדלה האמנית, רוחשת 

מעבדות לייצור סמים מאחורי מעטה נוצץ של עושר ורווחה. רבות מהן מייצרות סמים 
הרסניים כמו קראק, קריסטל מת׳ והרואין. במונולוג אישי ומפוכח, ג׳רום מספר מנקודת 

מבטו על תעשיית הסמים המקומית ועל התפשטותה, שמאיימת לזרוע הרס בעיר. 

סרטו של ג׳רמי מילר )Belated Again )2013, שנוצר עבור התערוכה, מציג מחשבה 
עוגן  ללא  משוטט  הוא  וסמלים.  מקומות  אנשים,  של  ונדודים  עקירה  על  חופשית 
על פני מוזיאונים, כנסיות וספריות ברחבי אנגליה, בחיפוש אחר מוטיבים מכנסיית 

הקבר הקדוש שהועתקו למקומות ולזמנים אחרים.

בירושלים של ימינו, גוסטבו סגורסקי לוכד במצלמתו רגעים חולפים של מיתוס בסביבה 
נזילה  שמקיפה את הסטודיו שלו בעיר. צילומי הסדרה הדסה/ עין גדי/ בית צפאפא/ 
)2012( חדורים קסם על־זמני: הקודש מופיע מתוך החול והיומיומי. אסטרטגיית הייצוג 

שכולאת את הרגע המכריע קורצת לפנטזיה האוריינטליסטית על ארץ תנ״ך בתולית.

במיצב האש שלי )2013(, אסתר שניידר יצרה מעין מרחב מעבר פולחני בחלל הגלריה. 
הגלריה  בין  כחיץ  שעמדו  מחשבת,  מלאכת  עשויים  לפרגודים  הוסבו  חלונות  שלושה 
לירושלים. אור היום הסתנן דרכם פנימה כמו מבעד למשרביה או מטפחת ראש. החומרים 
בין הדומסטי  ועיטורים - מפגישים  נוצות טווס, סרטים  של שניידר - שיער מלאכותי, 

לנצחי, בין הריטואלי למיני.

בעבודתו מתוך ביוגנטיקה )2010(, אבנר בן־גל מייצר מיתולוגיה פרטית: קבוצת חברים 
משומשים,  ברגים  מעין  של  מפעל  פותחת  מעוותים  אנשים  של  כמשפחה  שנראית 
צורניות  בין  בתנועה  "להשתלט".  במטרה  מפוקפקים  עסקים  לנהל  משם  וממשיכה 
חדה למחוות אבסטרקטיות, ציוריו של בן־גל מעצבים את המציאות היומיומית כחלום 

וכאלגוריה סמויה. 

העבודה זוגות )2005( של יונתן אופק עוסקת ביחסים דואליים: בין בני זוג, בין טוב לרע, 
בין יחיד לחברה. כפות הידיים המוגדלות של דמויות החימר שלו מדגישות את הקרבה 
הרגשית הפעילה שמתקיימת ביניהן. בני הזוג - היחידה החברתית הקטנה ביותר - 
נקשרים זה לזה על ידי פעולה משותפת שמכוננת חברה, מקום וסיפור. עבודתו של 
אופק מושפעת מפיסול ותבליט ארכאי, בעיקר זה של האימפריה הססאנית )220־650 

לספירה(, שהתאפיין בתווי פנים חדים ועיני שקד בולטות.

אוהד מרומי. זהו  עבודת הוידאו רוח אמריקאית )2011( היא חלק מ"פסלי החזרה" של 
תרגיל בהיעדר פעולה, שמתגלם בשלמותו, לפי מרומי, בעישון סיגריה: פעולה מינימלית 
שמאפשרת למקום להיהפך לבמה. עבודתו, על קו התפר שבין וידאו ופיסול, מתכתבת  מיתוגרפיות, מראה תערוכה
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עורכי הכנס: רועי ברנד ושגית מזמר

הכנס מיתוגרפיות נערך למחרת פתיחת התערוכה באותו השם, והרחיב את נושאיה מעבר 
לגבולות האמנות לדיון בהצטלבות הייחודית של ספרות, היסטוריה, פולקלור, גאוגרפיה 

ואגרונומיה.

הכנס שילב בין הרצאות אמן פרפורמטיביות, הרצאות נושא ופאנלים על מנת לבחון 
האדם,  של  ביותר  העמוקים  לרגשות  פונים  כבדיוניים  מציאותיים  מקומות  כיצד 

ולחקור את תפקידם של מקומות בבניית ההון הרוחני. 

מושב בוקר: על מקומות ומיתוסים

 הרצאה פרפורמטיבית: היהלום הנסתר - פרויקט שרלוט ברגמן 
)פרויקט בתהליך( / יונתן ויניצקי אמן, חיפה 

שלה  האמנות  אוסף  את  שתרמה  )1903־2002(  בלגית  אספנית  הייתה  ברגמן  שרלוט 
בשלושת  האוסף.  של  לצידו  לחיות  ביקשה  ובתמורה  בירושלים  ישראל  למוזיאון 
העשורים האחרונים לחייה התגוררה ברגמן בווילה נסתרת אשר נבנתה במיוחד עבורה 
ויניצקי  יונתן  בתוך שטח המוזיאון. בהרצאה, שנעה בין הדוקומנטרי לדמיוני, האמן 
סקר את הפרויקט העצמאי ורחב־ההיקף שיצר, המבוסס על הסיפור יוצא הדופן של חיי 
האספנית, שידוע רק למעטים. הפרויקט מעלה שאלות על אופני תצוגה ועל אחריות 

האמן והמוזיאון.

 בעקבות פלישת המין 'אילנתה בלוטית' )אליאנטוס( והשינוי הדרסטי בנוף 
העירוני / אבינדב בגין

 ,)   Ailanthus altissim( אבינדב בגין, אמן ופובליציסט, דיבר על עץ האילנתה הבלוטית
עירוניים  באזורים  בעיקר  מאוד,  מהיר  בקצב  העולם  ברחבי  שנפוץ  במקורו  סיני  זן 
שמתאפיינים באוויר יבש ומזוהם. העץ נשתל לפני עשרות שנים בירושלים וביישובים 
נוספים בישראל ופרץ זה מכבר את גבולותיו המקוריים. בשל קצב גידולו, התפשטותו 
ועמידותו הוא כיום הצמח הדומיננטי בירושלים, ואיום ממשי על התוואי הנופי המתוכנן. 
האילנתה  מפלישת  כתוצאה  בעיר  לצמחייה  המצפה  הקודר  בעתיד  דנה  ההרצאה 
והתייחסה לאפשרויות שונות לניצולו של העץ, שאחת מהן כבר מיושמת בפועלה של 

קבוצת Detroit Tree of Heaven Woodshop, שהשתתפה גם היא במיתוגרפיות.

עם ההצגות הקפואות במסורת ה־tableau vivant. הצילום בחורשת אורנים בפורטלנד, 
אורגון - בעבר ביתם של ילידים אמריקאים רבים - יוצר קשר דמיוני בין האתר ל״רוח 

אמריקאית״, חברת הטבק המפורסמת אשר את מוצריה מעטר ציור של צי'ף אינדיאני. 

העבודות של אריאל רייכמן מגלות את תהליכי יצירת המיתוס תוך כדי פירוקו. הגברי, 
ההרואי והמונומנטלי נעשה גם רך, חשוף ומינורי. בללא כותרת )דגל(, )2009( חתיכת 
דימוי הירואי של דגל, ממחישים  יחד  יוצרים  ומקרן  שמאטה לבנה על מקל, מאוורר 

תהליך הטרנספורמציה של חומרים דלים לסיפור מיתי.

סדרת הצילומים של דוד שוקן מאחורי דלת )2013( עוקבת אחר דירה של אגרן, שחומרי 
היומיום נאגרים בה כאילו היו ממצאים ארכאולוגים חשובים. כמו חפציו של האגרן, 
שאינו יכול לברור ולהיפטר ממה שאין בו צורך, הכל מאיים להישמר עד בלי די מחסנים, 

במחשבים, באתרי שיתוף קבצים ובאתרי פסולת.

)מחר(, עבודת אנימציה של  פני הבאים שיר ללופיטה  בכניסה לתערוכה קידמה את 
לכוס בלופ אינסופי לצלילי השיר  ובה אשה מוזגת מים מכוס  פרנסיס אליס מ־1998 
מניאנה, מניאנה )מחר, מחר(. החזרתיות של תנועותיה מעקרת ציפייה ומזכירה את 
חלוף הזמן וחוסר המשמעות של הקיום. ההווה הוא שיר לעתיד טוב ומשמעותי יותר 

שנדחה ללא הרף, עד אינסוף. 
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התחנה המרכזית – תחנה סופית / ורד לי כתבת 'הארץ'
החברה  בשולי  למיקרוקוסמוס  השנים  עם  הפך  אביב  בתל  המרכזית  התחנה  אזור 
הישראלית המנהל שגרת יום משלו: 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, בין עכברים 
וערימות אשפה ומתחת לאפה של המשטרה. במתחם התהווה עולם מקביל עם שולטים 
את  המתעדת  לי,  ורד  ועבדות.  זנות  סמים,  חליפין,  וסחר  פנימית  כלכלה  ונשלטים, 
האזור מזה כמה שנים בעבודתה העיתונאית, הציגה חלקים מהתמונה המורכבת שעולה 
מתוך ביקורים ופגישות עם יושבי התחנה והבניינים הסמוכים לה. מתוך סיפורם עולה 

סיפורו של מקום, וסיפורה של החברה שבתוכה הוא מתקיים. 

מת לחיות: מה באמת קרה בשנת 73 במצדה? / ד"ר גיא שטיבל, המכון לארכאולוגיה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים; המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל 

מיתוס מצדה הוא אחד המיתוסים המעצבים של החברה הישראלית. במידה רבה, היחס 
היהודית  החברה  על  שעברו  לתהליכים  מראה  הם  השנים  לאורך  והשתנותו  למצדה 
הארכאולוגיים  הנתונים  של  בחינה  ואולם  הישראלית.  והחברה  הארצישראלית 
שנהוג  מכפי  מורכבת  הייתה  המרד  בזמן  במצדה  שהמציאות  מלמדת  וההיסטוריים 
לחשוב. במוקד ההרצאה עמדה הצגה ביקורתית של קהילת המורדים במצדה, המתגלה 
כקהילה הטרוגנית, לצד בחינה של אוכלוסיות כנשים וילדים, שלרוב מודרות מהדיון 

הארכאולוגי.

מושב צהריים: מיתוס העיר הכתובה 

בין הכרך הארצישראלי לאירופאי בספרות / פרופ' מנחם ברינקר, ראש תכנית 
מדיניות ותיאוריה של האמנויות, בצלאל

שלושה  של  מיתיות  תמונות  יצרו  בספרות  הריאליזם  מגדולי  שלושה  ה־19  במאה 
כרכים: בלזק בפריז, דיקנס בלונדון ודוסטויבסקי בפטרבורג. הכרך המודרני היה אז 
תופעה בהתהוות ושלושת הסופרים, כל אחד בדרכו, יצרו תמונה מאיימת שלו. בספרות 
הרוסית פטרבורג, העיר המערבית והמלאכותית, תוארה כעיר נגועה בתחלואי העולם 
נחשבה  קווקז,  הצלע השלישית,  בעוד  והטבעית,  הרוסית  למוסקבה  בניגוד  המודרני 
לאזור ההבראה מהחולי הפטרבורגי. בהרצאתו הראה מנחם ברינקר כיצד משולש זה 
השפיע עמוקות על הספרות הארצישראלית בימי העלייה השנייה, אשר העתיקה אותו 

לשילוש ירושלים־יפו־הגליל, על ים הכנרת שבו. 

הפסאג'ים והשוטטות / ד"ר רועי ברנד, מנהל ואוצר ראשי, בצלאל/יפו 23
בפרויקט הפסאג'ים מתאר וולטר בנימין את פריז של המאה ה־19 כיצור ספרותי. הוא 
מתמקד במעברי הרחוב - הפסאג'ים מפלדה וזכוכית שהופיעו בעיר באותה תקופה - 
כבמעין מוזיאון של היומיום, או מבשרו של הקניון. הפסאג'ים אינם מקומות פיזיים 

בלבד, אלא גם מעברים של טקסט ושל זמן. בנימין מרכז ציטטות מעיתונים, פרסומות, 
ספרי שירה, דיווחי משטרה ומקורות רבים אחרים, ובכך מנצל את פוטנציאל השיטוט 

בספר כדי להאיר חוויה של שיטוט בזמן אחר, במקורותיה המיתיים של העיר.

מושב אחר הצהרים: בדיונות ומקומות 

 הטבע לא עונה: מיתוס, היסטוריה ופנטזיה בגרמניה של ימינו / קרן רוסו, 
אמנית, לונדון

מיתוגרפיות  בתערוכה  שהוצגה  אקסטרנשטיינה,  עבודתה  על  הרצתה  רוסו  קרן 
כעבודת־קיר וכסרט. אקסטרנשטיינה מתמקדת בתצורת סלעים בצפון גרמניה המהווה 
מגנט לניאו־פגאנים, לשוחרי העידן החדש ולניאו־נאצים, שעולים לרגל לאתר כדי 
לציין חגים ומועדים עונתיים. כל אחת מהתורות האידאולוגיות הללו מנכסת את הנוף 
החריג של אקסטרנשטיינה ומטמיעה אותו במיתולוגיה סביבתית, רוחנית ופוליטית 

שתואמת לדוקטרינה שלה עצמה.

ציונות ומדע בדיוני/ דורית לויטה הרטן, אוצרת, ברלין
באידאולוגיה  נטועות  שתיהן  במשותף.  הרבה  יש  בדיוני  מדע  ולספרות  לציונות 
קולוניאליסטית ומייצרות עקב כך גאוגרפיות מנטליות שתואמות את צורכיהן. שתיהן 
ונצמדות לאתוס החלוצי כדי  גם מדגישות את אזור הְספַ ר כמקום התרחשות מרכזי 
לתת לגיטימציה לפרויקט כולו. אלמנטים אלה מובילים לחזיונות שווא בעלי אחיזה 
רחבה בציבור, אשר בסיסם בפנטזיות מיסיונריות ואנתרופולוגיות. לויטה הרטן הציגה 
כמה דוגמאות לפנטזיות כאלה: קידמה, הפרחת השממה, יחס דו־ערכי אל המקומי, 

מיתוס המקום הריק, המסע ועיצוב החברה האוטופית.

 מיתוגרפיות / ג'רמי מילר אוצר, אמן ומרצה לביקורת האמנות 
 Royal College of Artב־

בירושלים  הקבר  מכנסיית  הלקוחים  סמליים  אלמנטים  בהרצאתו  סקר  מילר  ג'רמי 
מיתוגרפיות  החדשה,  עבודתו  את  צילם  שונים שבהם  במקומות  להופעתם  והתייחס 
ספריות,  כנסיות,  של  תצוגה  דרך  שמה.  את  לה  והעניקה  בתערוכה  שהוצגה   ,2013
סמלים  של  ובהשאלה  בהתקה  דן  מילר  אנגליה,  ברחבי  ואוניברסיטות  מוזיאונים 
ממקום אחד למשנהו. בין היתר הציג את עבודתו של אּבי ורבורג, היסטוריון אזוטרי 
של תולדות האמנות שעבד מרבית חייו על יצירת אטלס זיכרון מתמונות )מנמוזינה(. 

ורבורג נפטר לפני שהספיק להשלים את מפעל חייו. 



7
1

−
  7

0

#17 מיי ברבריאן
ה כ ו ר ע ת  / ע  פ ו מ  / ה  נ ד ס

2 0 1 3 י  נ ו י ב  2 1 4־

משתתפים: מיי ברבריאן; עדי אבידני, אניסה אשקר, אולג ברגמן, מור גור אריה, אורי 
הולבן, שרון חקק, מאיר טאטי, דניאל יהל, סמדר לוי, איילת לרמן, תמה עובדיה, מאיר 

רובין, דני רוטשטיין, נטעלי שלוסר ויערי שלם
אוצרת: לאה אביר

ב־4 ביוני 2013 במקביל ל“מיתוגרפיות“, נפתחה בגלריה המזרחית של יפו 23 תערוכת 
 .)My Barbarian( יחיד ראשונה בישראל של קבוצת האמנים מלוס אנג‘לס מיי ברבריאן
מוזיקה  גורדון, משלבים תיאטרון,  וג‘ייד  גיינס  אלכסנדו סגאדה, מאליק  חברי הקבוצה, 
בסיסיים של  לאלמנטים  עבודתם מתייחסת  וקיצוני.  וירטואוזי  באופן  חזותית  ואמנות 
טקסים הקשורים באמונה, קהילה, היסטוריה ומיתולוגיה. בחודש מאי הגיעו האמנים 
לירושלים עם פרויקט שבגלגוליו הקודמים התארח, בין היתר, במצרים, איטליה, ספרד 
וניו יורק. הם העבירו סדנה אינטנסיבית עם קבוצה של כעשרה אמנים מקומיים. הסדנה 

והמופע שבסופה התבססו על טכניקות של אילתור ופעולות גופניות.

מיי ברבריאן, תאטרון פעולה, מופע ותערוכה

23 והאקדמיה האמריקאית בירושלים, הדמייה של ענר גלם פרויקט גגות ירוקים של יפו 

Green Roofs Project, a cooperation of Yaffo 23 and the American Academy in  

Jerusalem, illustration by Aner Gelem

#17
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23 רשימת האמנים, האוצרים, החוקרים והיוצרים שהשתתפו בפעילות יפו 



1938, אוסף מאטסון  בית הדואר ברחוב יפו, 
 The post office at Jaffa Road,1938 
Matson Collection
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23 וציור הקיר   סניף הדואר ביפו 
1972 של אברהם אופק מ־
 Central Post Office
 on Yaffo 23, and the
 Mural of Avraham
Ofek from 1972



#1
ערב הפתיחה

מאיה דוניץ ואלונה רודה, שישי מתוך 
שבעה ימים, 2010

Opening event
 Maya Dunietz and Alona

Rodeh Six of Seven Days, 2010
photo: Gaston Zvi Itzkovich
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#1
:On this page בעמוד זה / 
 ליאור לרמן ויונתן שוחט 

לייקה, נבואות והספדים, 2010
 Lior Lerman and 

  Jonathan Shohet
 Laika – Eulogies and Prophecies

2010

:On the left משמאל / 
מראה כללי של התערוכה

Installation view
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 After Cinema / #2 אחרי הקולנוע
מאיה ז"ק, חוק שחור־לבן, 2010
Maya Zack, Black-White Rule, 2010
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 Correspondences / #3 התכתבויות
ערב הפתיחה 

פרט מתוך מיצב של מאיה מוצ'בסקי־פרנס
Opening night

 detail from the installation of Maya
Muchawsky Parnas

photo:Aner Gelem
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 Correspondences / #3 התכתבויות

:On the right מימין / 
ראש עירית ירושלים, ניר ברקת בפתיחת התערוכה 

והפגנה של קבוצת ״כפותים״ שהתנהלה מולו.
 Nir Barkat, Mayor of Jerusalem, at the
 opening night and a demonstration of

“Blindfolded” group. photo: Aner Gelem

:On this page בעמוד זה / 
מעיין אליקים, ַהְלַבָנה, פרט מתוך מיצב, 2010

 Maayan Elyakim, No Room 
for Silence; photo: Judith Kakon
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#3
שם העבודה, שם אמן, שנה

Work name, Artist Name, 2010

 Correspondences / #3 התכתבויות
:On the right מימין / 

ערב פתיחת התערוכה, פרט מתוך מיצב של אתי אברג'יל
 Opening night, detail from the installation of

Etti Abergel, photo: Aner Gelem

:On this page בעמוד זה / 
אתי אברג'יל, פרט מתוך מיצב

Etti Abergel, detail; photo: Judith Kakon
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I see Darkness / #4 חשיכה
:On the right מימין / 

הזמנה לתערוכה עיצוב: הליגה
exhibition poster Designed by The League

:On this page בעמוד זה / 
 דאג פישבון, היפנו פרוג'קט, 2009 

Doug Fishbone, Hypno Project, 2009
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I see Darkness / #4 חשיכה
:On this page בעמוד זה / 

שי אזולאי, פגישה עיוורת, פרט מתוך מיצב ציור, 2011
Shai Azoulay, Blind Date, installation detail, 2011

photo: Judith Kakon

:On the left משמאל / 
ססקיה אולדה־וולברס, פלסיבו, 2002

Saskia Olde-Wolbers, Placebo, 2002
דאג פישבון, היפנו פרוג'קט, 2009

Doug Fishbone, Hypno Project, 2009
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#5 פרויקט ויליאם אשבלס / 
The William Ashbless Project

גבי קריכלי, פרט מתוך מיצב, 2011
 Gabi Kricheli, installation detail, 2011

photo: Judith Kakon



Life/Art  #6 אמנות/חיים / 
:On the right מימין / 

הזמנה לתערוכה עיצוב: סטודיו ג2
 exhibition poster Designed by

Studio Gimel 2

:On this page בעמוד זה / 
מראה הצבה, BYOB ירושלים

 Installation view, BYOB Jerusalem
(Bring your own Beamer)
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Life/Art  #6 אמנות/חיים / 
יונתן לוי ותאטרון מעין, אנרגיות טובות, 
2011; קריאה דוקומנטרית של פרוטוקול ישיבת 
ועדת הכלכלה של הכנסת על תמלוגי הגז הטבעי
Yonatan Levy & Maayan Theatre, 
Energy/Utility, 2011; A documentary 
reading of the meeting protocol of the 
Knesset's economic affairs committee on 
natural gas royalties; photo: courtesy of 
Jerusalen Season of Culture



Life/Art #6 אמנות/חיים / 
A2 Company, עתיד המוות בירושלים, 2011

פרפורמנס וסדנה בהנחיית עלית קרייז ואנטון מירטו; 
 A2 Company, The Future 

of Death in Jerusalem, 2011
 Performance and workshop led by Alit

Kreiz and Anton Mirto; photo: Hillel Roman

:On next pages בעמודים הבאים / 
 #7 עולם אחר אפשרי / 

Another Wolrd is Possible
עמית ברלוביץ', ילדה, 2011

Amit Berlowitz, A Girl, 2011

Formatology #8 פורמטולוגיה / 
מראה כללי של התערוכה

installation view
photo: Judith Kakon
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Culture.Climate #9 תרבות.אקלים / 
:On this page בעמוד זה / 

 גידו ואן דר־וורב, מספר שמונה, הכל יהיה 
בסדר, 2007

Guido van der Werve, Nummer Acht, 
Everything Is Going To Be Alright, 2007

:On the left משמאל / 
2011, Regrowing ,וניה שאוב

 Wanja Schaub, Regrowing, 2011 
photo: Judith Kakon
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 Machines for Living #10 מכונות לחיים
ערב פתיחת התערוכה, פרט מתוך שחר פרדי כסלו, 
העלמה והמוות, 2009
 Opening event, detail from Shachar Freddy
Kislev, Death and The Maiden, 2009 
photo: Yael Sloma
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 Machines for Living / #10 מכונות לחיים
#5, 2006, מראה  אדם ברומברג ואוליבר שאנרין, שיקגו 

הצבה 2012 
 ,Adam Broomberg and Oliver Chanarin 
 ;Chicago #5, 2006, installation view 2012 

photo: Yael Sloma
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 Machines for Living / #10 מכונות לחיים
:On the right מימין / 

אהד פישוף, הרצאה על ארכיטקטורה, 2012
Ohad Fishof, A Lecture on Architecture, 2012

:On this page בעמוד זה / 
, A-Z אנדרה זיטל, רכב מילוט 

1996, התאמה מחדש של ליאור שביל, 2012
Andrea Zittel, A-Z Escape Vehicle, 1996

Customized by: Lior Shvil, 2012
photo: Yael Sloma

:On the next page בעמוד הבא / 
הזמנה לתערוכה #11 עיצוב: סטודיו הראל ומעין

exhibition poster Design by Harel and Maayan Studio
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#11 נסיונות בטכניקות של התעוררות /
Experiments in Techniques of Awakening

:Previous page בעמוד הקודם / 
 Slavs and Tatars, Reverse Joy, 2012

התערבות ציבורית במזרקה בכיכר העיריה במסגרת פסטיבל מתחת להר, עונת 
התרבות בירושלים, 2012

Slavs and Tatars, Reverse Joy, 2012 
 Public intervention and mixed media, Under the Mountain, festival

for new public art, Jerusalem Season of Culture, 2012

:On this page בעמוד זה / 
סדנה ליצירת תצלומי אוויר בהנחיית חגית קיסר וזמר ס"ט

 DIY aerial photography workshop, led by Hagit Keysar and 
Zemer Sat; photo: Yael Sloma

:On the left and on the next page משמאל ובעמוד הבא / 
ערב פתיחת התערוכה, חארקה פאורייה – מאבק על הבית: הופעות ותיקלוטים

Opening event, Harakeh Fawreyeh, Struggle for Home
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#11 נסיונות בטכניקות של התעוררות /
Experiments in Techniques of Awakening

:On the left משמאל / 
ערב פוט־לוק של מאכלים מסודן, אריתראה, ירושלים ועוד

 Potluck Evening of Sudanese, Eritrean and Israeli dishes; 
photo: Yael Sloma 
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 #12 אמנון בן־עמי - צפריר 
 Amnon Ben-Ami - Zephyr

מראה הצבה
exhibition view; photo: Judith Kakon



#14 לאריסה אהרוני - יהודי, מוסלמי ונוצרי 
נכנסים לגלריה... 

Larissa Aharoni - A Jew, a Muslim, 
and a Christian Walk into a Gallery…

מראה הצבה, 2013
installation view, 2013; photo: Yael Sloma
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Mythographies #16 מיתוגרפיות / 
:On the right מימין / 

מראה כללי של התערוכה
installation view; photo: Yael Sloma

:On this page בעמוד זה / 
הזמנה לתערוכה, דימוי מתוך אוהד מרומי, רוח אמריקאית, 

 ,exhibition poster, image by Ohad Meromi 
American Spirit, 2011



Mythographies #16 מיתוגרפיות / 
 אסתר שניידר מתקינה את עבודתה, 

האש שלי, 2013
 ,Ester Schneider 

installing her work, My Fire, 2013
photo: Yael Sloma
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Mythographies #16 מיתוגרפיות / 
:On this page בעמוד זה / 

 קרן רוסו, אקסטרנשטיינה, 2012
Karen Russo, Externsteine, 2012

:On the left משמאל / 
 גוסטבו סגורסקי, בית צפאפא, 2012

Gustavo Sagorsky, Bet Safafa, 2012

מראה תערוכה
exhibition view; photo: Yael Sloma
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#10
:On the right מימין/

שם העבודה, שם אמן, שנה
Work name, Artist Name, 2010

:On this page בעמוד זה/
שם העבודה, שם אמן, שנה

Work name, Artist Name, 2010

My Barbarian #17 מיי ברבריאן / 
 תאטרון פעולה, מופע ותערוכה

Living Theater, performance and exhibition
Photo: Yael Sloma


