
Diffusion:
Diffusion: The migration of substances 

from regions of high concentration to regions 
of low concentration, until equal levels of 
concentration are achieved. 

The exhibition “Diffusion” emerged from the experience of four 

artists working from within Neve Eliezer neighborhood, where Gallery 

Kav 16 (Line 16) is located, with the purpose of creating a dialogue 

between the gallery’s interior and its external environment. The artists 

wished to displace their point of view and their creative process onto a 

unfamiliar environment for a certain period of time, and to investigate 

the reciprocal seepage of the environment into their work, and of their 

work into the environment.

The works explore the encounters between the alien artist who 

arrives from the outside and the local. These encounters alternately 

perpetuate and deconstruct the stereotypes of a ‘disadvantaged’ 

neighborhood, and examine with irony the degree in which it is possible 

to produce a statement that is free of condescension or prejudice. In 

addition, they are preoccupied with the notion of the margins-- both 

physical and metaphorical – of the city, of society, and of art. This point 

of view enables the works (of painting by and large) to preempt a mere 

engagement with the medium, rendering them works, rather, that engage 

in a sphere which is external to painting, as well as in its social and 

political meanings. 

The exhibition “Diffusion” is not an answer 
to a question nor a solution to a problem: it is 
a point in time at which the process came to a 
halt. Diffusion never achieves the equalization 
of concentrations for which it strives, but 
rather remains at a place of motion, of tension. 
The molecules continue to spin thin threads of 
encounters and of gazes. 

The artists’ gaze at the neighborhood, and the neighborhood’s 

gaze back through the gallery walls, along with the tension and conflict

apparent in them, reflect both humor and compassion. This is the

gallery’s way of trying to draw somewhat near to the texture of life in 

the neighborhood, to confer upon its walls the values of transparency, to 

become a membrane which permits diffusion.

Maayan Sheleff

פעפוע:
מריכוז גבוה חומר של דיפוזיה) הינו מעבר - פעפוע (בלועזית

(מוויקיפדיה) ריכוזים. שוויון של מצב להשגת עד נמוך לריכוז
נווה אליעזר, השכונה שכונת מתוך ארבעה אמנים בעבודה של מהתנסות התערוכה ”פעפוע“ נולדה

להתיק ביקשו האמנים החיצונית. הגלריה לסביבתה פנים בין דיאלוג ליצור מנת על ,16 שבה נמצאת גלריה קו

החלחול את זמן מסוים ולבחון פרק למשך להם זרה לסביבה שלהם ואת תהליך היצירה מבטם נקודת את

אל הסביבה. ושל עבודתם אל עבודתם של הסביבה ההדדי

הגבול לארכיטקטורה. קווי טבע בין מקומות מפגש חיפוש אחר מתוך בשכונה גל-נור התבוננה אפרת

המרכיבים והמתחים הניגודים את לחקור לה מאפשרים ובפריפריות, ערים בשולי מוצאת היא שאותם הללו,

ה“מקומיות“. מושג את

טרור בפעולות עיסוקו את וידיאו, הממשיכה מיצב עבודת השכונה דרך גבולות את מיפה טאטי מאיר

אליעזר: בנווה התרחשותה מעצם חדשה התבוננות זווית מקבלת המתועדת פעולתו הגבריות. ובמושג אורבני

לו לרחובות וכובש פולש נמצאת הגלריה; ציורו שבה את השכונה באישון לילה לעצמו מסמן ומנכס האמן

לשכונה. להתחבר שבניסיון והעקרות האמן של המגלומניות על עצמי בהומור מביט הוא טריטוריה.

בצילום השימוש דימויים. ואוסף המצלם למשוטט הפך החוץ, אל הפנים מן לצייר הרגיל אמן מרדכי, רועי

לפנטזיה. הריאליזם בין נראה, הבלתי לממד הנראה הממד בין איזון למצוא לצורך אותו הוביל מתווך כבמדיום

מעלים הציורים שלהם. דיוקנאות ולצייר לבתיהם להיכנס השכונה מתושבי ביקשה שפילשר קרן

יש של אנשי השכונה בציור הפורטרטים האם לסביבתו: המבקש להתחבר באשר לסוג האמנות שאלות

הטקסים, את את האקזוטיקה, את הצייר מחפש, בדומה לגוגן בטהיטי, האם אמנותי? קולוניאליזם סוג של

בכל מקום, בכל אנשים של אבות–טיפוס הם אליעזר בנווה למצוא ניתן שאותם האנשים האם הסטריאוטיפים?

אתו? מביא מצוקה“ ”שכונת שהמושג למטענים הוכחות האמן שם ימצא שמא או שכונה,

ומפרקים אלה מנציחים מפגשים למקומי. המגיע מבחוץ, הזר, האמן בין נבחן המפגש העבודות בכל

אמירה לייצר שלהם האפשרות מידת באירוניה את ובוחנים שכונת מצוקה, של הסטריאוטיפים את לסירוגין

- והמטפוריים הפיזיים השוליים, במושג בהם התעסקות קיימת בנוסף קדומות. דעות או מהתנשאות חפה

מהעיסוק רובן ציורים, העבודות, את מפקיעה נקודת מבט זו האמנות. ושל החברה העיר, של של השוליים

דרך שלו. הפוליטיות–חברתיות ובמשמעויות לציור החיצוני במרחב העוסקות לעבודות אותן והופכת במדיום

הופך לשחור שנצבע בשחור שפילשר קרן של הבד טעונה: משמעות הציור מרכיבי מקבלים כל הפילטר הזה

ככתם הנייר על המותז הנקי הלבן בעוד הריאליזם, של הצבע הוא גלנור אפרת של העכור הלבן גזע; של

בכל מקום דומיננטי מקבלים והלבן השחור ממנו. מתנתקת הריאליזם, את המשבשת פעולת הציור הוא צבע

ומשמעות. חומר צבע, של שונים רבדים עם העבודות,

בעיה; של או פתרון לשאלה תשובה ”פעפוע“ אינה התערוכה
אינו לעולם התהליך. הפעפוע שבה נעצר בזמן נקודה היא

של במקום נשאר אלא שואף, הוא שאליו הריכוזים לשוויון מגיע
של דקים חוטים לטוות ממשיכות המולקולות המתח. של התנועה,

ומבטים.  מפגשים

המתח לצד מבעד לקירות הגלריה, בחזרה המביטה השכונה של על השכונה וזה האמנים של המבט

למרקם להתקרב מעט דרכה של הגלריה לנסות זו וחמלה. מהם, משקפים גם הומור והקונפליקט הניכרים

פעפוע. המאפשרת לממברנה להפוך שקיפות, של ערכים לקירותיה להקנות השכונה, של החיים

שלף מעיין

גל-נור אפרת
המפגש מקומות את מחפשת (Efrat Galnoor) גל-נור אפרת

מתוך אותם מוצאת היא ולארכיטקטורה. לאורבניות הטבע בין

בפרברים. הערים, בשולי הנמצאים במקומות פרטנית התבוננות

אמירה מנסחת היא אמיתיים, מסוימים, גבול קווי אותם מתוך

בכל להיות המצוירים יכולים הדימויים מתוך הציור. הנובעת כללית

”מקומיות“, של לתמצית הופכים הם ככאלה המרכז. שאינו מקום

פריפריה. של קולקטיבי לדימוי

הפענוח נעשה הפילטר שמתוכו לעיר הוא הטבע בין המפגש

הפנורמי, הקלאסי, הציור יוצא מתוך ציור הנוף המצויר. המקום של

הריאליסטי מהמישור והצבעוניות מושכות אותו הטכניקה כאשר

כצעד מלוכלך ומנוטרל מלובנו של הבד סמלי: הלבן למישור

כחלל לתפקד מפסיק הוא היצירה. עליו נבנית אז ורק ראשון,

לצבע, והופך אמנותיים, בתכנים למלא יש שאותו וטהור ריק

המוקפד הציור את משבשות והנזילות הצבע התזות לחומר.

נוספת כהרחקה פועל בציור השולט הוורוד הגוון תחתיו. וחותרות

זיכרון. או פנטזיה של לכיוון אותו ומושך מהריאליזם

טבע בין - מפגש של ניגודים הם אם כך הנבחרים המקומות

בין פעולה, ציור של בין ריאליזם לסוג ללבן, אדום בין לעיר,

לריסון. יצריות

השיכונים כל של ייצוג למעשה הוא אליעזר נווה של הציור

של הארכיטקטורה: השכבתיות על התבוננות צמח מתוך הוא בארץ.

לבניינים השיכונים, דרך השמירה, כלבי עם המבוצרים מהפחונים

שלב הם הרכבת בנייני או השיכונים והמפוארים. החדשים

באה במקום הזה הציור. כמוקד נבחרו ולכן הביניים, המעבר,

הנובעת האורבנית, האפרוריות ביותר הבולטת בצורה ביטוי לידי

השיכונים בין לכוד הטבע האנטי–הומניסטית. מהארכיטקטורה

הבניינים של הוורוד הגריד הצופה, על כסוגרים הנראים מסביב,

של מסמא אור הוא הלבן לעין, אתנחתא נותן ואינו הבד את ממלא

צהריים.

שוכנת שבו המקום של ציור רק אינו אליעזר נווה של הציור

מסוים במובן הציור. נמצא שבו למקום באשר שֵאָלה אלא הגלריה,

כפר שמאחוריהן ,443 כביש החומות שלצד מזכיר את הדבר

חושף כפר. הציור אותו של פסטורלי ציור ועליהן מצויר ערבי

צידוק לקיומו. לקיר נותן שהוא תוך להסתיר, שהקיר מנסה את

מסגרת) נראה ללא בד הגלריה (קרוב לקיר, על קירות הציור שעל

כמעין אותו, מערער גם בזמן ובו מאחוריו שנמצא מה את כמשקף

מחזירים והנזילות הצבע כתמי .(Trompe-l’œil) ”טרומפ–לואיל“

המתעסק הציור של למקום החברתית האמירה ממקום הציור את

ביניהן מפלרטטות הללו הרפלקסיביות המבט נקודות ושתי בעצמו,

הציור. בחלל

מ.ש.

מרדכי רועי
שיטוט מתוך נולדו (Roy Mordechay) רועי מרדכי ציוריו של

לחשוף בניסיון אינטואיטיבי, באופן דימויים וליקט צילם הוא בשכונה.

בלש כמעין זה, שיטוט תיעד. שאותה המציאות של נראה בלתי ממד

שבה בשכונה כילד שיטוטיו את למרדכי הזכיר רמזים, האוסף עירוני

של הצבתם יצרה היו אלה שבהם שאותם בחר לצייר הדימויים גדל.

המעבר דרך פנטסטי, לתרגום פוטנציאל זה לצד זה אלמנטים מספר

זיכרון. של בפילטרים

זרוק שהיה לרכב, שמש מגן מצא אליעזר בנווה משיטוטיו באחד

אריחי הדוגמה של את לראות מאפשרת שקיפותו המדרכה ואשר על

שמצא גוזל לו הזכיר הדרקון דרקון. מודפס ועליו שמתחתיו, המדרכה

המצוי לאובייקט הזיכרון לחייזר. המפגש בין בעיניו ודמה בילדותו

מלכתחילה, בו שהאובייקט טעון הקולקטיבי האישי לזה הזיכרון ובין

לפרק ולהסתיר, לחשוף היה ניתן שאותה מציאות של שכבות יצר

מחדש. ולהרכיב

וצורה הנוצרות צבע של בשכבות גם ביטוי לידי השכבתיות באה

בין המקום האיזון החיפוש אחר שם נמשך עצמו, בתהליך הציור

עליהם, מצויר חדש ודימוי נמחקים הדימויים הפנטסטי. למקום המציאותי

גמורים. נחשבו לציורים שכבר פולשים זהותם ואחרים את משנים חלקם

מובילים והתחפׂשות. הציורים הסוואה והסתרה, בחשיפה משחקים הם

קריאת הדימויים של חדשה צורה יוצר שמתווסף דימוי זה, וכל את זה

בציורים מעוררת ההתבוננות שיצרו. מהעולם מושפע גם הישנים, אך

משלו: היגיון בעל מקביל עולם ויוצר ונבנה ההולך נרטיב של תחושה

הכדורסל, מגרש של בחומה החבויים קטנים לעטלפים הופך הדרקון

לחייזר דומה בגינה פסל הביניים, מימי כאבירים נראים אורח עוברי

מיתולוגי. סף שומר כמו נראה כדורגל ושוער

אבסורדיות: למצוא ניתן שנבחרו הדימויים של הצילומי בגלגולם

לתפקיד המקורי רדוקציה מתפקודם או שעברו מתפקודם, שנוטרלו או

הפניית תפקודי. היגיון שום בהם היה לא שמלכתחילה או בלבד, אסתטי

שם אינו שאיש מה חשוב, שנראה לא שימוש, מה לו שאין מה אל המבט

כאשר הועצמה חמלה, וזו למעוררי את האובייקטים הפכה אליו, לב

האובייקטים אל שהופנה מבט חומל בציור. אותו האנשה הדימויים עברו

בשיח רבות המופיע ה“מבט“, ברעיון ומשתעשע הצופה אל חוזר

עיניים. בצורת שלו ופיזית קונקרטית הופעה ידי על האמנותי,

עיניים של פינה - מכל המציצות עיניים בין הדימויים בולטות

- כעיניים, ולבסוף שנדמות רחוב מנורות דמיוניים, של יצורים אנשים,

ריאליסטי, שיוך או ”הצדקה“ ללא הציור, בחלל מרחפות שפשוט עיניים

הצופה. אל מבט ומחזירות

מ.ש.

המסומנים“: ”הקווים לקלישאת מעבר טאטי מאיר
 16 קו ”פעפוע“, גלריה בתערוכה טאטי מאיר עבודתו של על הדו-כיווני. הפעפוע

ווידיאו מיצג של עבודות נקשר לרצף ”פעפוע“ בתערוכה (Meir Tati) טאטי מאיר הווידיאו של מיצב

טאטי משבץ הנוכחית בעבודתו משמעויות. של ובפריעה מתעתעת בהיפוכים הרוויות האחרונות, שביצע בשנים

תוואי המפה את המתאר גרפיט, עשוי ממדים גדל רישום קיר בתוך מתועדת מיצגית פעולה של הקרנת וידיאו

שמתפענח מעין מתווה הוא רחובותיה. הרישום על ,16 קו גלריה של משכנה מקום אליעזר, נווה שכונת של

הגרפי  בתוואי השתול ה-LCD הקטן במסך המוקרנת הממשית, האורבנית הפעולה – הדיגיטלית ליבתו מתוך

של השכונה. 

גבולות את התוחם ארוך צהובה קו באבקה לילה באישון המדרכות מסמן על טאטי המתועדת בפעולה

מפוזרת הגרפיט. האבקה הצהובה את רישום התוחם הצהוב בקו ההיקפי גם סימון הניכר במקביל – השכונה

צורנית פרפרזה מעין – גבו על נושא שטאטי עגולים שקופים מכלים שלושה בן גדול למנשא המחובר צינור דרך

טעונים הקשרים כמובן לסמן עשויים כשלעצמם האלה המרכיבים השישים. משנות חרקים להדברת מכשיר על

באופן בוטה מחאתי או של היגד פאתוס נשימה, יודע לחמוק היטב מכל ממש באותה אלא שטאטי, בוטים, ואף

ההשתמעויות מסייעים לכל ברורה פרסונלית פרפורמטיבית ונוכחות ”פופית“ ברוח של הומור ממד חד-ממדי.

דידקטיים. חברתיים-פוליטיים טיעונים של מתכתיבים להימנע האפשריות

של כמובן למאפייניה – נקשר והפרדה אזהרה המסמן בוהק צבע – הקו הצהוב הראשוני ביותר, במובן

המכשיר לכול. הפרפרזה על וידועים ברורים המובחנים הסוציו-אקונומיים התל אביבית, שהקשריה השכונה

אסוציאציה – תרצו ואם אלים, נידוי או ”נחיתות“ של סימון – מורבידי מטען כמובן נושאת החרקים להדברת

גם לשם ההגינות, להזכיר יש (ובכללם, החמישים בשנות אז אי החדשים העולים של לריסוס הדי-די-טי כלשהי

מעבר קדימה אחד צעד חברתיים, על היגדים פרודיה כמעט אלא שזוהי השואה). מארצות ”תקניים“ אשכנזים

מכשיר באמצעות המתבצעת צבעונית, ”פופית“, גם פעולה הוא השכונתיים בהקשריו האורבני“ ה“טרור – לכך

הוא כוחנית מחאה של כאקט להתפרש שעשוי מה ”סיינס-פיקשני“. מראה בעל כאחד, ”תפאורתי“ אך פונקציונלי

בתוך ברוח נידפת צבעונית קסמים אבקת שמפזר מי של למדי, אפלולית גם כי אם ועולצת, הזויה קריצה גם

ה“מסומנת“. החיים הוויית

אמן פרפורמנס הוא טאטי מובהקת, שכן פלסטית עובדה גם העור (וזוהי שחום איש הרסטות טאטי,

של האפשרי הדידקטי הפאתוס תוקף קומיקס ”זול“, ”לואו-ֶטקי“, שמרוקן את גיבור גם אפוא הוא בנשמתו),

לו שאין של מי חירות אמן, חירותו של היא – גנאי מילת אינה ”תיאטרליות“ פרפורמטיבית בהקשר הזה, האקט.

של יבבנית לעורר מחאה מבקש אינו גם אך מיוחסת“, ”אליטה איזו בתוך נולד שהוא להעמיד פנים כוונה כל

ה“קומיקסי“, מבעד לתעתוע ”פרשני“ הנזקקת לאקט חבויה בהכרח ליבה אינה של המסרים האכזריות נדכאים.

המחאה. של החברתי השיח קונבנציות לכל ער שכבר מי של ומצוטט מודע גלם חומר וראשונה בראש אולי היא

הצהוב. בצבע פעמים בשימוש פרודי, ל“טרור אורבני“ באופן טאטי הקודמות התייחס בעבודותיו גם

אביב, תל ברחבי קדחתני מירוץ – (שי וייס) שותפו עם ”מאבק“ ניהל הוא למשל, ,Redemption הווידיאו במיצג

אורבנית הוויה מתפשט. שתן ככתם צהבהב, צבע המזרקה למימי ולשפוך דיזנגוף לכיכר להגיע שתכליתו

הרחוב אל שיצא טאטי, של ברקע פעולותיו בחיים, בפוליטיקה ובאמנות עמדו טריטוריות וענייני דורסנית

ממשי מפגע יותר מאשר מפגע של הוא סימון הצבע הצהוב גם כאן, גרילה. פעולת בפרודיה על והשתעשע

ונידפת ברוח. הצבע חמקמק בקו המפוזרת או כזו של המים, בסירקולציה המתמוססת אבקה  – וחמור סבר

גדול  צהוב כדור קומיקס שעל ראשו גיבור מעין – Yellow Man שבדה, בדמות גם טאטי את שימש הצהוב

של סיוט בצבע הצהוב, השימוש של מקורו סופר-מן. של אירוני היפוך מעין גלימה, עיניו ולגופו את המעוור

בו שיש אקט – הבלהות חלום של הקומית-אפלולית להרחבה אותו משמש בזיכרונו, היטב החקוק ילדות חלום

אונות גברית. על הומור גם אך כוחניות וסכנה,

אליעזר נווה לשכונת בא אינו טאטי ולהסתוות: להתחסד אי-אפשר הנוכחית התערוכה של בהקשריה גם

חי אך אביב, תל בצפון והתחנך גדל לא שבהחלט כמי מתחסד. קומיסר של ”קהילתית-אקטיביסטית“ מעמדה

והיפוכם קדחתני גברי ארוס של אוניברסליים הקלישאות. עניינים כל את היטב מכיר הוא מבפנים, אביב תל את

חברתיות-מגזריות זהויות בין כמובן להפריד אי-אפשר כי (אף מגזרי-שכונתי שיח כל מעל מתעלים האירוני

הרבה ערמומיים לרוח, הנדיפים שלו, המסומנים“ ה“גבולות מקום, מכל מינית-מגדרית). תפיסה של שאלות ובין

של היתרה המודחקת את קרבתם גבולות לאותם מחוץ שמצוי למי להזכיר הם עשויים קיפוח: זעקת מכל יותר

הצהוב הנידף והאבק דו-כיוונית, היא הקווים של השבריריות לכאורה. המבוצרים הסנוביזם“ ”מעוזי גם אל אלה

מתנייד האלה, הגבולות את מכיר היטב תיכוני. טאטי הישראלי והמזרח הכללי – המקומי באבק מתערבב ברוח

מאשר כל יותר הרבה חודר עמוק עצמי, הוא מזכיר לנו בשיטתיות, הומור דק של טרור אותם. בהם וחוגג

קיפוח. קלישאות של נוקבת קריאה

דוד ירון

block english
Diffusion: The migration of substances from regions of high 

concentration to regions of low concentration, until equal levels of 
concentration are achieved. The exhibition "Diffusion" was born from 
the experience of four artists working from within the Neve Eliezer 
neighborhood, where Gallery Line 16 is located, with the purpose 
of creating a dialogue between the gallery's interior and its external 
environment. The artists wished to displace their 

The works explore the encounter between the alien artist who arrives from the outside and the local. These 

with irony the degree in which it is possible to produce a statement that is free of condescension or prejudice. In 

addition, they are preoccupied with the notion of the margins-- both physical and metaphorical – of the city, of 

society, and of art. This point of view enables the works (of painting by and large) to preempt a mere engagement 

with the medium, rendering them works, rather, that engage in a sphere which is external to painting, as well as 

in its social and political meanings. 

The exhibition "Diffusion" is not an answer to a question nor a solution to a problem: it is a point in time at 

which the process came to a halt. Diffusion never achieves the equalization of concentrations for which it strives, 

but rather remains at a place of motion, of tension. The molecules continue to spin thin threads of encounters 

and of gazes. The artist's gaze at the neighborhood, and the neighborhood's gaze back through the gallery walls, 

along with the tension and conflict apparent in them, reflect both humor and compassion. This is the gallery's

way of trying to draw somewhat near to the texture of life in the neighborhood, to confer upon its walls the 

values of transparency, to become a membrane which permits diffusion.

מילה 700 טקסט בלוק

"פעפוע" של מאיר טאטי בתערוכה הווידיאו מיצב
בשנים ווידיאו שביצע מיצג של עבודות לרצף נקשר
של מתעתעת ובפריעה בהיפוכים הרוויות האחרונות,

הקרנת משבץ טאטי הנוכחית בעבודתו משמעויות.
קיר רישום פעולה מיצגית מתועדת בתוך של וידיאו
המפה תוואי את המתאר גרפיט, עשוי ממדים גדול

משכנה מקום רחובותיה, על אליעזר נווה שכונת של
של תוואי המפה את המתאר גרפיט, עשוי גלריה ם של

של משכנה מקום רחובותיה, על אליעזר נווה שכונת

ארוך קו באבקה צהובה המדרכות באישון לילה על מסמן המתועדת טאטי בפעולה

את התוחם בקו ההיקפי הצהוב גם הניכר במקביל סימון גבולות השכונה – את התוחם

שלושה בן גדול למנשא המחובר מפוזרת דרך צינור הצהובה האבקה הגרפיט. רישום

להדברת על מכשיר צורנית פרפרזה מעין – גבו על נושא שטאטי שקופים עגולים מיכלים

טעונים הקשרים כמובן לסמן עשויים כשלעצמם האלה המרכיבים השישים. משנות חרקים

היגד של מכל פאתוס לחמוק היטב יודע נשימה, באותה ממש אלא שטאטי, בוטים, ואף

פרפורמטיבית ונוכחות ברוח "פופית" הומור של ממדי. ממד חד באופן בוטה או מחאתי

של טיעונים מתכתיבים להימנע האפשריות ההשתמעויות לכל מסייעים פרסונלית ברורה

דידקטיים. חברתיים-פוליטיים

– נקשר והפרדה המסמן אזהרה בוהק צבע – הצהוב ביותר, הקו במובן הראשוני

ברורים המובחנים הסוציו-אקונומיים שהקשריה אביבית התל השכונה של למאפייניה כמובן

– מורבידי מטען נושאת כמובן החרקים להדברת המכשיר הפרפרזה על לכול. וידועים

ה-DTT של  לריסוס כלשהי – אסוציאציה תרצו ואם אלים, או נידוי "נחיתות" איזו של סימון

אשכנזים גם ההגינות, לשם להזכיר יש (ובכללם, החמישים בשנות אי-אז החדשים העולים

אחד צעד חברתיים, היגדים על פארודיה כמעט שזוהי אלא השואה). מארצות תקניים

צבעונית, פעולה פופית, גם הוא השכונתיים בהקשריו האורבני" – ה"טרור לכך מעבר קדימה

שעשוי מה "סיינס-פיקשני". מראה בעל כאחד, "תפאורתי" אך פונקציונלי מכשיר באמצעות

לא כי גם אפלולית אם ועולצת, גם קריצה הזויה הוא כוחנית, כאקט של מחאה להתפרש

ה"מסומנת". החיים הוויית בתוך ברוח נידפת צבעונית קסמים אבקת שמפזר מי של מעט,

פלאסטית מובהקת, שכן טאטי עובדה (וזוהי גם העור טאטי, איש הראסטות שחום

שמרוקן את "לואו-טקי", קומיקס "זול", גיבור גם הוא אפוא בנשמתו), פרפורמנס הוא אמן

פרפורמטיבית "תיאטרליות" של האקט. בהקשר הזה, האפשרי הדידקטי הפאתוס תוקף

פנים להעמיד כוונה כל לו שאין מי אמן, חירות של של חירותו היא – גנאי מילת אינה

של יבבנית מחאה איזו מבקש לעורר אינו גם אך "אליטה מיוחסת", איזו בתוך נולד שהוא

מבעד "פרשני" לאקט הנזקקת ליבה חבויה אינה בהכרח המסרים של האכזריות נדכאים.

ער שכבר מי של ומצוטט מודע גלם חומר וראשונה בראש אולי היא ה"קומיקסי", לתעתוע

המחאה. של החברתי השיח קונבנציות לכל

פעמים פארודי, אורבני" באופן ל"טרור טאטי הקודמות התייחס בעבודותיו גם

"מאבק" הוא ביצע למשל, ,“Redemption" הווידיאו במיצג הצהוב. בצבע בשימוש

דיזינגוף לכיכר להגיע שתכליתו אביב תל ברחבי קדחתני מירוץ – וייס) (שי שותפו עם

דורסנית אורבנית הוויה מתפשט. שתן ככתם צהבהב, צבע המזרקה למימי ולשפוך

שיצא טאטי, של פעולותיו ברקע עמדו ובאמנות בפוליטיקה בחיים, טריטוריות וענייני

של סימון הוא הצהוב הצבע כאן, גם גרילה. פעולת על בפארודיה והשתעשע הרחוב אל

המים, בסירקולציה של המתמוססת סבר – אבקה וחמור ממשי מפגע יותר מאשר מפגע

גם בדמות את טאטי שימש הצהוב הצבע ברוח. ונידפת חמקמק כזו המפוזרת בקו או

המעוור את גדול צהוב שעל ראשו כדור קומיקס גיבור – מעין "yellow man" שבדה

הצהוב, בצבע השימוש של מקורו סופר-מן. של אירוני היפוך מעין גלימה, גופו ועל עיניו

של הקומית-האפלולית להרחבה אותו משמש בזכרונו, היטב החקוק ילדות חלום של סיוט

גברית. על אונות הומור גם אך וסכנה, כוחניות בו שיש – אקט הבלהות חלום

בא אינו ולהסתוות: טאטי להתחסד אפשר אי הנוכחית של התערוכה בהקשריה גם

כמי "קהילתית-אקטיביסטית". בעמדה מתחסד קומיסר של מעמדה אליעזר נווה לשכונת

היטב מכיר הוא מבפנים, אביב תל את חי אך אביב, תל בצפון והתחנך גדל לא שבהחלט

מתעלים האירוני, והיפוכם קדחתני גברי ארוס של אוניברסליים עניינים הקלישאות. כל את

חברתיות-מגזריות להפריד כמובן בין זהויות אי אפשר מגזרי-שכונתי (אף כי שיח כל מעל

הנדיפים המסומנים" שלו, ה"גבולות מכל מקום, מינית-מגדרית). של תפיסה שאלות ובין

לאותם מחוץ שמצוי למי עשויים להזכיר הם קיפוח: מכל זעקת יותר הרבה ערמומיים לרוח,

לכאורה. המבוצרים הסנוביזם" "מעוזי אל גם אלה של היתרה המודחקת קרבתם את גבולות

המקומי ברוח מתערבב באבק הנידף הצהוב והאבק כיוונית, דו של הקווים היא השבריריות

וחוגג בהם מתנייד האלה, הגבולות את היטב מכיר טאטי תיכוני. והמזרח הישראלי – הכללי

הרבה יותר מאשר עמוק חודר בשיטתיות, לנו מזכיר הוא עצמי, הומור של אותם. טרור דק

קיפוח. קלישאות של נוקבת קריאה כל

שפילשר קרן
השכונה ברחובות שוטטה (Keren Shpilsher) שפילשר קרן

ולצייר לצלם לבתיהם, להיכנס רשות פגשה שאותם מאנשים וביקשה

אצולה על ציורי הדיוקנאות של משפחות הציורים הם פרפרזה אותם.

אנשים הוא הציור נושא כאשר הקודמות, מהמאות אמנות ופטרוני

מזמין אלא אינו מוזמן והצייר מצוקה, הנתפסת כשכונת שכונה בני

לבתיהם. עצמו

במקרים אך פנימה, הבית אל המבקרת הוזמנה מהמפגשים בחלק

וכך שמתחת לביתם, ברחוב רק האנשים את לתעד קיבלה רשות אחרים

והשכונה. הרחוב של זה בית, יותר של רחב במעגל התבוננות נוצרה

לביים וכך במקום הקומפוזיציה, את קבעה האנשים למצלמה תגובת

האמנית עצמה מצאה שתכננה, כפי המאפיינת, היומיומית הסצנה את

את התגובה אל חדירתה ליומיום. מתעדת

נוספת החוץ קיבלה משמעות מן הפנים אל הבית הרחבת

הייתה השכונה הסוכות. חג במהלך שהתרחשו הראשונים, במפגשים

ופלישה אינטימית טקסיות תחושת שיצרו חג, של בהתרחשויות מלאה

המבט ברחוב. ועל כיסאות ואכלו בסוכות אנשים ישבו פרטי. מרחב אל

שבה גם השכונה מסוימת, תחום במסגרת זמן הפך הָזר על השכונה של

והעשירות המושקעות הסוכות בין הפער לרגע: פניה את הופכת

הסוכות לצריפים שבין הדמיון דירות, של הדל תוכנן בקישוטים לבין

בשכונה. מסוימים באזורים קבועים למגורים המשמשים

נמצאו לביתם האמנית את להכניס שהסכימו האנשים בתי בתוך

ארעיות מסוימת. בתוך הגדרה יכלו להיתחם שלא שלמים עולמות

שנבנו אקסצנטריים אוספים באחר. וביתיות חמימות באחד, וכאוס

כמעט חללים להכילו, לעומת ויזואלי שקשה ויוצרים עומס שנים במשך

וקישוטים. מריהוט ריקים

והרגשי הוויזואלי העומס גרם הללו המפגשים חוויית של בתרגום

מצע בצביעת התחיל הציור תהליך וריסון. להפחתה דווקא בהם הכרוך

מתוך וייבנו האור“ אל ש“יצאו הפרטים נבחרו מכן ולאחר בשחור, העץ

רהיטים, - הדיוקן נשוא של סביבתו את שהרכיבו הפרטים האין-צבע.

ומקבלים טיפול פרטני הציור בונים את - חפצים, בדים, טקסטורות

סמליים. מתאר בכמה קווי הפנים, המטופלים מתווי יותר

אלא אינדיבידואליים, דיוקנאות לשרטט מנסים אינם הציורים

העתידי. הצופה ואל האמנית פרשנותה של אל הזרקור את מעבירים

יותר, פעילה להתבוננות העין את לפתות ניסיון יש ההפחתה דרך

מגולמים הפוליטיים-חברתיים התכנים החסרים. הפרטים להשלמת

או סגנוניות כביכול שהן בין החלטות הגומלין יחסי דרך באירוניה,

סגנון מביאות אתן. שהן והמטענים האסוציאציות מנייריסטיות לבין

בשכונות ביטוי ומחאה כצורת שצמח עם הגרפיטי מתכתב הציור

הוא הנאיבי, הקומיקס והציור משפת שאוב מעצם היותו ובנוסף, מצוקה,

האנשים פני כקריקטורות. הדמויות את ומצייר סטריאוטיפי מלכתחילה

המתארים המינימליסטיים המתאר קווי שחורות. ונותרות נצבעות אינן

לעומת חומר וצבע של שחור שחור, על בשחור הם לעתים הפנים את

כשחורים השכונה אנשי מציור הנובעות הקונוטציות וִריק. חלל של שחור

עדתיים סטריאוטיפים מהנצחת הנובעת אי-נוחות, לצופה גורמות

יחד. גם והאמנותי החברתי בדיבור מודחקים לרוב אשר וחברתיים

מ.ש.
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סדרת מתוך ליהי, שפישלר, קרן
50X50 עץ, על פנדה הימים, ששת

Keren Shpilsher, Lihi, 
from Sheshet Hayamim 

series,panda on wood, 50X50

נוה, סדרת מתוך חיה, מרדכי, רועי
25X35 בד, על שמן

Roy Mordechay, Animal, Neve 
series, oil on canvas, 25X35

פרט מתוך  אפרת גל-נור,
שמן נוה, סדרת מתוך נוה–אליעזר,

210X537 בד, על תעשייתיים וצבעים
Efrat Galnoor, Detail of Neve-

Eliezer, oil and industrial paint 
on canvas, 537X210

גוש/חלקה, מתוך טאטי, מאיר
מיצב–וידאו

 Meir Tati, Block/Division,
video installation
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