מקבץ תערוכות חדש
New Exhibition Cluster
مجموعة معارض جديدة
תאריך נעילה התערוכות28.4.18 :
Closing: 28.4.18
اغالق المعرض 28.4.18 :
הגלריה לאמנום אום אל-פחם |  | The Umm el-Fahem Art Galleryصالة العرض للفنون ام الفحم

תערוכות חדשות
أميرة زيّان ,قصر الكريستال ,منسق المعرض :چلعاد أوفير
אמירה זיאן ,ארמון הבדולח ,אוצר :גלעד אופיר
Amira Ziyan, Crystal Palace, curator: Gilad Ophir

دانيئل تشيتشيك ,غبار أسود ,أمينة المعرض :دوريت ليڤيتة هرتن
דניאל צ'צ'יק ,אבק שחור ,אוצרת התערוכה :דורית לויטה הרטן
Daniel Tchetchik, Black Dust, curator: Doreet LeVitte Harten

أڤنر كاتس ,هناك في وا ٍد الظالل هبطت ,أمينة المعرض :ڤردة شتاينالوف
אבנר כץ ,שם גיא צללים ירדו ,אוצרת :ורדה שטיינלאוף
Avner Katz, Down the Valley of the Shadow, curator: Varda Steinlauf

اعمال فيديو آرت – עבודות וידאו ארט Video Art
َجنَّات أمارة ,الداخل2017 ,
ג'נאת אמארה ,תפנים2017 ,
Jannat Amara, Interior, 2017
ياعل تورن ،بُعد ،2017 ،تحريك ثالثي األبعاد 3:35 ،دقيقة
יעל תורן ,2017 ,DIS-TENSE ,אנימצית תלת מימד 3:35 ,דקות
Yael Toren, DIS-TENSE, 2017, 3D animation, 3:35 min

أڤراهام إيالت ،ركض1971 ،
أنتج في األصل بفيلم  16ملم ،وتم تحويله على صيغة رقمية عام  3:30 .2003دقيقة ،بدون صوت.
אברהם אילת ,ריצה.1971,
נוצר במקור בפילם 16מ"מ ,הומר למדיה דיגיטלית ב 3:30 .2003-דק' ,ללא סאונד.
Avraham Eilat, RUN, 1971.
Originally created in 16 mm. film, transferred to digital media in 2003. 3:30 min, without sound.

יעל תורן ,2017 ,DIS-TENSE ,אנימצית תלת מימד 3:35 ,דקות
עריכת פסקול  -שחף וגשל
ייעוץ פסקול  -אביב אלדמע
דימוי גוף דיגיטלי של של אחת מדמויות חיילי הטרה קוטה הסיניות מן המאה השלישית לפני הספירה נושא עימו
מטען מעבר רחוק ,מציף סצנה וירטואלית בחווית הנשימה .אותה מחוות גוף עדינה ,ייצוג אולטימטיבי של מקור
החיים ,מציעה התבוננות על התהום הפעורה והמתח בין רמיסת כבוד החיים ובין האדרת המוות והנצחתו.
עצם הפעולה הדיגיטלית של החייאת לוחם עתיק ,הפרדתו משורת הלוחמים ובידודו מתוך הגוש
האנונימי ,מאתגרת את תפיסת קיומו האוטונומי  -אולי כבר לא לוחם בצבא סין עתיק היומין ,אלא פועל-בניין סיני,
מהגר נצחי בעולם ,נע בין אתרי בנייה גנריים ,שייך לצבא העמלים האנושי במאה ה.21-

אבנר כץ | שם גיא צללים ירדו
אוצרת :ורדה שטיינלאוף
בדרכו האירונית והמושחזת ,אבנר כץ מתמקד ביצירתו במושגים של חידלון ,פחד
ומוות .עבודותיו בעשור האחרון מעלות ברובן תחושות קשות של עצב וחרדה .לדברי
כץ:
כשאני עובד ,אני לא מרגיש שמחת יצירה ,אלא ייסורים וחיפוש מתוך תסכול.
אני מוציא אינוונטר מהביוגרפיה שלי ,ממחסנים שאני אוגר בתוכי ,וזו
התוצאה ,אני יוצר משלים .המושגים המרכזיים בחיי הם פחד ,עצב וגעגועים.
אני עצוב ,כי אני מפחד ,ואני עצוב כי אני יודע שאני מתגעגע לעולם שכבר אינו
קיים .אם אפסיק לפחד ולהתגעגע ,אפסיק ליצור .הפחד והגעגועים מזינים
אותי.
אבנר כץ מתגעגע לאותם דברים בעולמנו שהתקלקלו ,שהוחמצו ואינם קיימים עוד.
אמנותו של כץ היא אמנות טקסטואלית-קונספטואלית .זו אמנות ההופכת לספרותית
בעודה יוצאת כנגד הספרותי במשמעות של "טקסט" .לדוגמה ,סדרת עבודות שנעשו
בהשראת קובץ שירים שכתב אדגר אלן פו ,בהם השיר "אנבל-לי" ( ,)1849שעליו אומר
כץ" :הלך הרוח הרומנטי והעצוב שלו מדבר אלי" ,או השיר "אלדורדו" ,שכץ מרבה
לצטט ממנו ,ומשם לקוח גם שמה של התערוכה הנוכחית" ,שם גיא צללים ירדו".
שיריו של אדגר אלן פו ,מאבות השירה הסימבוליסטית ,נטועים בממלכת הצללים של
החלום והמוות ומצטיינים במוזיקליות נדירה ,כאילו קולות מלאכי גן עדן בקעו
מגיהנום נפשו .ב"אלדורדו" שואל האביר את הצל היכן ימצא את אלדורדו? כץ מצטט
בעל פה את המילים הבאות בתרגומו של שלונסקי:
[ ]...ויום אכזר  /כוחו כי סר  /אז הוא וצל נועדו  /אמר לו "צל"  /היי בתבל /
זו ארץ אלדורדו  /מעבר רום  /גבעות חלום  /שם גיא צללים ירדו  /רכב וצלח
 /אם עוד תתאב  /לבוא אל אלדורדו.
סוס ורוכבו ,אנשים נושאים דגלים ,מתעמלים ,שוחים בבריכה – אלו רק כמה
דימויים מארסנל הדימויים המציף את המתבונן בעבודותיו של כץ .הדמויות הן
צלליות חסרות נוכחות ממשית ,בצירופים לא טבעיים ,הקוראות תיגר על שייכותן
למקום ועל הסדר החברתי הקלישאי שהן אמורות לפעול בו.
כץ בוחר בניגוד החריף שחור-לבן כדי לנכר את הרגשות הישירים ולהרחיקם אל עולם
החלום והפנטזיה ,ניגוד שיוצר דרמטיות מעיקה .במבט ראשון הדמויות נדמות
כבעלות חזות קלילה ושמחה ,אבל במבט שני העין קולטת גם קטעים רוויי אלימות,
כמין סרט אימים אפל שניכר בו הומור שחור ,מקאברי ,אבסורדי וחסר פשר .הצופה

מוצף בתחושת התפכחות מאשליה שנגרמה בגלל אובדן העולם החומק ונעלם מבין
אצבעותיו של כץ ,אלא שכץ אינו מנסה לשוב ולמצוא את העולם הזה.
בסדרת עבודות אחרת ,החיתוך במצע העץ זוכה לעדנה מחודשת בידיו של כץ ומדגיש
את הפואטיקה האקספרסיבית של האור והחושך .קשת הצבעים בעבודות חמה
ובוערת אך ישנן כמה עבודות בעלות צבעוניות קרה יותר ,ועם זאת ,הן מסויטות לא
פחות ומעצימות את חומו של הכלל .מדובר בציור חסר עכבות שנהנה הן מעשייתו
הפיזית והן מפריקת העול הנרטיבי ,וככזה הוא גדוש במתח שבין הפראי והגלוי לבין
המחושב מראש ,המתבטא הן בקומפוזיציה הכללית והן באפיון הצורני והססגוני של
הפלטה הצבעונית .המתח הזה מבליט את הניגוד הפואטי בין רוח לגוף.
ככלל ,בציוריו של כץ מדמם פצע פתוח .מצע הדיקט הוא מרקם של שכבות אטומות
ושקופות המשמש בסיס לציור עז מבע ואינטנסיבי ,שאליו הוא דוחס את כל עולמו
העשיר.

אברהם אילת ,ריצה.1971,
נוצר במקור בפילם 16מ"מ ,הומר למדיה דיגיטלית ב 3:30 .2003-דק' ,ללא סאונד.
עבודתו של אברהם אילת  ,)1971( Runשנעשתה בלונדון בזמן לימודיו ,מתבססת על מלאכת עריכה
מוקפדת ופרטנית ,המורכבת משוטים קצרים .בשל התחביר האיטי ,הדימויים מתפרקים למרכיביהם
הזעירים וממקדים את העין בכל פרטיה של הפעולה הפשוטה .הדימויים המבודדים מתאפיינים
באיכויות ציוריות ,המושגות באמצעים צילומיים; באופן זה ,נוצר מתח בין הרצף הכרונולוגי הנע לבין
איכותו של הדימוי היחידי :מחוות הגוף הנבדלות זו מזו בריבוי וריאציות .לצד החוויה המדידטיבית
בצפייה בסרט ,שיש בה מידה רבה של יופי ודיוק ,ניתן לאפיין ממד דק של חרדה המצויה בה,
בהופעתם של הדימויים הסותרים ,המבליחים לעתים בתצלום הנגטיב ובבידודה של הדמות הנתונה
במקטעים קצרצרים של קפיאה .הסרט משמר לכל אורכו מתח בין התקדמות איטית לבין חזרתיות על
וריאציות שונות של תנועות הגוף ,שפעמים נראה כי אינו מתקדם.

1
אמירה זיאן | ארמון הבדולח
אוצר :גלעד אופיר

נקודת המוצא לעבודותיה של אמירה זיאן הן שיחות שהיא מנהלת עם נשים דרוזיות ,מקצתן קרובות אליה
ומקצתן נשים שהכירה לאחרונה .היא שואלת שאלות ומקשיבה לחוויותיהן של הנשים בצעירותן ובבגרותן,
בחייהן כרווקות וכנשים נשואות ,כבנות משפחה ,כאימהות וכבנות זוג .התרשמויותיה שולחות אותה לדימוי
החזותי – לצילום ,שבאמצעותו היא מתעלת את הדברים וממשיגה אותם בשפה צילומית ייחודית .העבודות
ממחישות את תהליך היצירה עצמו ,את המעבר מהסיפור המדובר אל התמונה כמציאות חזותית חדשה,
מתומצתת ופואטית .באמצעות הצילום זיאן משקפת ומעבדת את תובנותיה האישיות ומחברת אותן אל התובנות
המועברות אליה דרך הדיאלוג וחוויות החיים המשותפות.
תוכן העבודות נוגע לסוגיות ולשאלות שעניינן תפקידי האישה ,מיניות ,שקיפות ודימויי גוף בחברה שמטילה
עונשים מפורשים על חריגה מהמוסכמות וחשיפה בתחומים אלו .בעבודותיה של זיאן ,הצבע הלבן מאפיין את
השמלה ,בין שזו שמלת בד המסמלת את שמלת הכלה ובין שזו שמלת קצף .הבד ,הרעלה ,הקצף המסמל ניקיון –
כולם לבנים .מנגד ישנו הצבע שחור ,שמספק רקע מאחד לעבודות ובה בעת רומז על מסתורין ,על סוד נסתר ,על
מה שלא נאמר .לדברי זיאן ,״בחברה הדרוזית דברים רבים לא נאמרים״.
מושג הניקיון חוזר ועולה בשיחות עם זיאן ובהתייחסותה לעבודות .מלאכת הניקיון היא מלאכתה של האישה,
והיא כוללת את מלאכות הבית ,את הדאגה ותשומת הלב לילדים ויותר מכך את הדאגה לעצמה .כאן הכוונה
להקפדה על ניקיונה האישי ,לתשומת הלב לגוף האישה ולמגעה עם אנשים בכלל ועם גברים בפרט .כל מגע כזה
פוגם בערך הניקיון; פוגם במעמדה של האישה בחברה ובהתייחסות אליה מצד חברי הקהילה ,נשים וגברים
כאחד.
פעולת הרחצה ולבישת שמלת הקצף כשמלת כלה מסמלות את כניעותה של האישה הדרוזית ונכונותה המוחלטת
לקבל את התכתיבים המחמירים של העדה בכל הנוגע לנישואין ,לרכוש ולכלכלת הבית.
עבודתה של ז'יאן חוברת לעבודותיהן של אמניות דרוזיות ומוסלמיות בארץ ובעולם ,אשר מתוות את דרכן
בתהליך ממושך של שינוי תודעה ובתחושת שליחות שמובילה לתפיסה של שינוי חברתי והגשמה עצמית כמטרה
בפני עצמה .אפשר לתאר את יחסה של זיאן לנשות הקהילה הדרוזית בכפרה ,נשים שהן חלק מהמשפחה
החברתית שלה ,כמבוסס על אמפתיה ,שיתוף פעולה וביטחון עצמי .בתצלומיה הן מאבדות את האינדיווידואליות
שלהן והופכות לסמלים ,לדימויים ,אולי אף רוחניים ,שיוצרים מקום או מרחב שלתוכו נמזגות משמעויות
חדשות.
בולטת לעין העובדה שאין גברים בתצלומים .אמירה זיאן היא אישה שמעידה על נשים ,היא משקפת את המצב
הנפשי של התקופה שבה היא חיה ולא חוששת להציג את עצמה כמי שעייפה מעולם הנשלט על ידי גברים .ככזו,
קולה מאתגר את התרבות הגברית ההגמונית ,והיא פועלת לשנותה ברובד העמוק ביותר.

ג'נאת אמארה | תפנים ()Interior

בעבודותיה של האמנית ג'נאת אמארה ,האלימות נוכחת בצבעוניות הדרמטית והאפלה .הגיבורים הם
בני משפחתה ,ומקום ההתרחשות של הסצנות הוא הבית שהפך לגלריה .דרך ההצבה בחלל אמארה
מבקשת להכניס את הצופה אל תוך הבית .היא מבקרת באירוניה מרומזת את המציאות המזעזעת של
אלימות כלפי נשים ,בעיקר אלימות במשפחה ,שעשויה להתבטא באלימות פיזית ,נפשית ומילולית.
התערוכה  Interiorהיא עבודת מיצב הכוללת שבע יצירות ,שנוצרו במגוון טכניקות :ציורי שמן ,רישומי
פחם ועבודת וידאו בשם ג'יהאד ,המציגה את הג'יהאד הפמיניסטי בחברה הפטריארכלית ,הרואה את
האישה כרכוש.
ההשראה לעבודותיה ולתערוכתה של אמארה נובעת מציורו של אדגר דגה ( ,)Degasתפנים (האונס).
ואולם לעומת דגה ,אמארה מעצבת את ההתרחשות על פי רצונה .בתגובה לשליטה הגברית
הפטריארכלית ,היא מדגישה את האישה הפמיניסטית החזקה ,העוצמתית והעצמאית .מנגד ,דמות
הגבר בעבודותיה נוטה להיות מרוחקת ,דבר המעיד גם על ריחוק מהיבטים רגשיים כגון הגנה ואהבה.
עם זאת ,המרחק נשמר גם כאשר ישנה קרבה ,כפי שמתבטא בעבודה יום הולדת שמח.

אדגר דגה ,תפנים (האונס) ,1868-9 ,שמן על בד 114.3X81.3 ,ס"מ.
אוסף מוזיאון פילדלפיה לאמנות.

דניאל צ'צ'יק | אבק שחור
אוצרת התערוכה :דורית לויטה הרטן

רבות מעבודותיו של דניאל צ'צ'יק חולקות תכונה משותפת שניתן לסכמה כנרטיב של מלנכוליה ,המתבטא בגוונים
השחורים ובאופי המעורפל והמטושטש של דימוייו וכמו כן באורות המהבהבים הנודדים על פני השטח של
התצלום .נוף פנימי ,שחור ומאיים ,כופה את המציאויות שלו על העובדות המוצעות על ידי העין .המציאות
מהתפכת כלפי חוץ ובמעשה של התגלות חושפת את מצבה האמיתי.
הדימויים של צ'צ'יק לעולם אינם חפצים בביטוי של מה שהעדשה תיארה .הם דוחים הצעה זו כדי להשיג משהו
נוסף .הדימויים אינם משתמשים בכלי העזר של הצילום המסורתי ,אלא משחררים את עצמם מהם .האור אינו
נופל ממקור חיצוני ,אלא נובע מתוך האובייקטים עצמם ,הספֵ רה הדיגיטלית נזנחת וממדים אנלוגיים מופיעים ,כמו
התעוררו מן המתים .עבודות אלה אכן משחזרות את חזרתם של פחדים ויצרים מודחקים ומתפרשים ,וכך
מתייחסים אל התת מודע ,אל תהום שאינה צריכה לראות את אור היום .שיטה זו של מצבים משתנים ,של הלכי
רוח ,ואפילו של הצבת דימויים מסודרים באופן רציונלי בסדר הבנה שונה ,שלילת מה שהעין רואה והמוח מסרב
לקבל ,נוכחת בכל העבודות .תחושה של משמעות אחרת וספֵ רות אחרות של הבנה שוררת על הדימויים
האבסטרקטיים והפיגורטיביים כאחד.
תסריט יום הדין ,בין שהוא אמיתי ובין שהוא תוצאה של שרשרת של אסוציאציות ,הוא הגורם הדומיננטי המוצג
ביצירתו של דניאל צ'צ'יק .כאן מעשי ההרס המוצגים על פני השטח של התצלום נפרדים מהמרחב של הידוע
והופכ ים לאניגמטיים ,שכן אין אובייקט שאנו יכולים לשייך לו ערך סמלי .זהו מעין "לימבו" הפתוח למספר עצום של
אפשרויות ,כולן מסתיימות באירוע קטסטרופלי.
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