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31.7.2019

אבי פיטשון  

שנים סוערות למדי עברו על המדרשה בעשור האחרון, ולו רק מבחינת התחלופה של שלושה ראשים 

במהלך עשור זה. גם דורון רבינא שעזב את תפקידו ב-2014 אחרי חמש שנים, וגם גבי קלזמר שהסתפק 

בארבע, נפרדו מהמוסד במלים דיפלומטיות בואכה נאומי מלכות יופי. מיותר לציין שבכתבות שפרסמו 

את דבר עזיבתם אפשר היה למצוא טוקבקים שהביעו תסכול ביחס למצב בית הספר במהלך כהונתם. 

אני לא ממהר לשפוט. תחת כהונת רבינא הוקמה תכנית ההמשך של המדרשה וגם הגלריה של ברחוב 

הירקון 19 בתל אביב. מה שנחקק בזיכרוני מכהונתו זה קמפיין פרסום למדרשה עם כל מיני סיסמאות 

שכביכול הסיתו את הסטודנטים למרד עוד לפני שהתקבלו ללימודים, שזה קצת מצחיק. ההתרשמות 

הראשונית שלי מכהונתו הטרייה של גיא בן־נר היא של רגיעה מערכתית, היעדר חיפזון להפוך תוך שנייה 

וחצי למוקד תשומת לב. התוצאה נכון למחזור זה היא שאין סטארים. אין עבודה שלמה אחת שגרמה לי 

לחשוב "אנחנו עוד נשמע את השם הזה". מה שיש זו תחושה של תהליך חיובי. לא ראיתי זיקוקים, אבל 

הביקור היה מתגמל מספיק כך שהטרמפ שלי חזרה העירה נאלץ להודיע לאשתו שהוא מאחר.

שלושה דברים בולטים בתערוכת הבוגרים של הפקולטה לאמנויות — המדרשה: מתוך 28 בוגרים, תשעה 

הן נשים ערביות/פלסטיניות. הדבר השני הוא נראות מוחצנת )במובן האסתטי, לא במובן של "קבוצה"( 

של להט"ביות. השלישי הוא מה שאני מכנה "מגמת המדענים המטורפים באמנות עכשווית". בעוד שתי 

המגמות האחרונות בולטות גם בעולם האמנות שמחוץ לבתי הספר, הנראות של אמנים ואמניות ערבים/

פלסטינים מצטמצמת באופן בולט. אולי זה קשור לדברים שכתבה החודש ראגאא נאטור ב"גלריה שישי", 

על כך שאמנות פלסטינית נמצאת בצומת דרכים סביב השאלה כמה מגויסת היא צריכה להיות. נטור 

כותבת: "מהו מקומם ותפקידם של הפלסטינים שבתוך ישראל בעיצוב הנרטיב והסצינה התרבותית כיום? 

פוחלצים ופאלוסים במדרשה
במחזור האחרון של הפקולטה לאמנות במדרשה אין סטארים, אבל יש תחושה של תהליך 

חיובי, עם 28 בוגרים שתשעה מהם הן נשים ערביות/פלסטיניות, נראות מוחצנת של להט"ביות 
ומגמת "המדענים המטורפים באמנות עכשווית"

עבודה של דניאל קורן: פרפרים שעשויים מקליפות בצל ושום. עדינות צילום: דניאל קורן
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איך לאפשר מקום לקולם ופועלם?...שיח הנורמליזציה מדיר ולמעשה משתיק את קולם של פלסטינים 

שחיים בתחומי הקו הירוק מהנוף התרבותי הכלל־ערבי המתהווה".

עבודה של סשה יופטוב וויטצילום: סשה יופטוב וויט

ובסוגריים, שתי עבודות בולטות — שאין זו אשמתן שאינן נופלות לאף קטגוריה: מוריה דרעי, חוזרת 

בשאלה צעירה שבמקרה אריה דרעי הוא דוד שלה, בחדרון שאפשר היה בטעות לדלג עליו אם לא 

הייתה יושבת בו שקועה בנייד שלה. על הקיר תבליט אורנמנטלי שגם בו לא הייתי מבחין לולא תצוגה 

של גלויות עם ציורים שלה לצדו. תריסר ערימות של גלויות בעלות צבעוניות מוזרה, מטעה בנאיביות 

שלה. אחת מהן היא פורטרט של הדוד. האישי הסוער בדממה של מוריה דרעי הוא כמו נגטיב של עבודה 

גברית ואיקונית משנות ה-90 של י.ר. מורד, צלם בעיתון "העיר" שחזר לזרועות ש"ס — פורטרט של דרעי 

בזרועות מונפות לצדדים ועיניים עצומות. ההבדל בין מי שבשבילו דרעי היה הישועה ובין מי שבשבילה 

היה דוד. סשה יופטוב וויט מציגה מה שאפשר היה לפטור כעבודת שורשים סטודנטיאלית, אלמלא 

במרכזה היו שתי סריקות ענק מדהימות של גלויות מאוירות מקזחסטן, כשהיתה חלק מברית המועצות 

בשנות ה–50 וה–60, בסריקה אחת נערה קזחית ובסריקה השנייה "קונגרס נסיכים" עתיק כלשהו.

נשים פלסטיניות

העבודות של סארה כבהא אינן עוסקות בסוגיות פוליטיות, ומצליחות להתגבר על מכשול דלות החומר 

הסטודנטיאלי בשל החוכמה שבה היא משתמשת באותה דלות: כבהא מציירת סצנות אידיליות שנראות 

כאילו נלקחו מספרי ילדים על גבי ניילון פצפצים – ילדות קופצות בחבל, סילואטות של משפחה מאושרת, 

זר שושנים, חתן וכלה. אם הייתה משתמשת בבד ציור רגיל, הנאיביות המוקצנת של הציורים הייתה 

נחלשת. במיצב של רואן גבארין דלות החומר פחות חכמה ויותר נדושה – למשל השימוש בחלקי בובות 

חלון ראווה – אבל היד הכסופה היוצאת מהקיר ומושכת בצמת שיער היוצאת מהקיר גם כן, מזכירה קצת 

את רוברט גובר, מינוס החלק המצחיק; הפסל המוטציוני האוחז מזוודה וכפות הידיים המונחות במזוודה 

נוספת — אלגנטיים ומעיקים כאחד. סוהא אבו בכר מידרדרת כל הדרך לתהום הפלקט הפוליטי עם ציורי 
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קיר גדולים בשחור־לבן ,של הרס במחנות פליטים או אולי בעזה. למרות זאת, יש משהו דווקא בריאליזם 

המגויס־עד־הסוף. הוא מזכיר עטיפות של תקליטי פאנק וזה מקשה עליי להתעצבן.

עבודה של למא וותדצילום: מאיה זהבי 

גם אלא היתם בסכנת הידרדרות: עבודות הריקמה שלה המבוססות על קריקטורות מחאה של האמן 

נאג'י אל־עלי, ושפל השפלים, האות "דאד" שצלילה ייחודי לערבית, עשויה מצמחי צבר כרוכים בתיל, 

מונחים על הרצפה – מבוי סתום אחד גדול וטרגי. היתם מצילה את היום בשלשה של השנייה האחרונה 

עם עבודת וידיאו גאונית בפשטותה, שבה היא נראית מנגנת לבדה את "התקווה" על כינור ומזייפת ללא 

הכרה, בכוונה, במה שנראה כמו חדר ריק בקונסרבטוריון. השילוב של הלוקיישן המכובד ועקמומיות 

הזיוף מעוררים את אותו סוג של צחוק נערי־פאנקיסטי בלתי נשלט מסוגת הלצחוק בצפירה בבית ספר, 

וככזה מהדהד חוויה אוניברסלית שלא קשורה לשאלה אם הצופה בעד או נגד הכיבוש. היתם לא תרגמה 

לעברית את הטקסטים הרקומים המלווים את הקריקטורות, ויש בבדלנות ה"חצופה" הזו הצהרה חזקה.

חנין וותד מציגה דימויים איקוניים/קלישאתיים בזהב על יריעות שחורות גדולות )פרפר, ציפור, כפות 

ידיים פרושות, תינוק, עוף דורס( ומשדרת רוח קוממיות מבלי להיות מפורשת: הדימויים ושילוב הצבעים 

מזכיר טי־שירטים או קעקועים של אופנוענים אמריקאים. למא וותד משלבת את הישירות של חיתם 

ואת תרבות הפופ של וותד עם ציורים של רוצחי נשים )מצוירים עם הגב או כצלליות( שנראים לקוחים 

היישר מנובלות גרפיות ברמה גבוהה )אבל מבוססים על מקרים אמיתיים(. מול כל רוצח הציבה ציור של 

עין מביטה, כל עין של נרצחת אמיתית. אני מבין את ההיגיון הרעיוני אבל ברמה אסתטית, אם לא יודעים 

במה מדובר, אני לא בטוח שהשילוב עובד. וזה חייב לעבוד גם לפני שיודעים במה מדובר.
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עבודה של ג'נא שואהנה. "לכל לילה יש ירח אפילו לאותו לילה שבמעמקים שלך"צילום: מאיה זהבי

ג'נא שואהנה מציגה משפט סופי בערבית קישוטית מנצנץ על קיר שחור שאומר "לכל לילה יש ירח אפילו 

לאותו לילה שבמעמקים שלך" לצד מנדלות שעליהן מסתלסלים משפטי מוטיבציה מוצלחים יותר או 

פחות. זה מצחיק כי במקרה יצא שפיסות הנייר שעליהן כתובים המשפטים בשתי שפות — נראות בדיוק 

כמו פתקים של עוגיות מזל, וכך בלי כוונה יצרה שואהנה שילוב של מקדש סּופי ומסעדה סינית באמצע 

בית ברל. מעולה.

להט"בים

ענבל כהן חמו משתפת פעולה עם תהליך השינוי 

של בנה סטאר מגוף נשי לגברי. בעוד שרבים 

מהפורטרטים של סטאר עצמו עוצמתיים ונוגעים 

ללב, כמו גם ציור שצייר בילדותו — של נערה 

ארוכת שיער וכותרת בשפה שהמציא שאומרת 

"כאורך השיער כך גודל הכאב", לצדם ערימה של 

אובייקטים והצבות שהולכים ליותר מדי כיוונים 

וכתוצאה מכך מאפסים זה את זה, ובמקרים 

מסוימים נראים כמו אובייקטים שהיו יכולים 

להיראות עכשוויים במובן הגלריסטי־מסחרי־מייבש. 

אבל אפילו זה לא עובד בגלל דלות חומר ותקציב. 

חן נוכר מגיש מיצב נוסטלגי וקורע, מלא בכסאות 

ושאר חפצים שעברו פנפון ורוד־אדום, צילום 

משפחתי מאירוע, כולם בלבן אייטיז עצבני, ווידיאו 

עבודה של פטרי₪צילום: מאיה זהבישל פטריק סוויזי בו משולבת הודעה של נוכר: 
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"תמורת מדבקות ופוסטרים של פטריק סוויזי מוכן לתת את מספר הטלפון הביתי של הזמר אדם". האמן 

פטריש נוכח במיצב הפוחלצים והפאלוסים הפסיכי והדקדנטי שלו כשהוא לבוש בתחתוני צמר ומסכת 

פנים שיורדת לחזה עם שדיים ושפתיים מוגזמות, גם מצמר.

מדענים מטורפים

דניאלוי מציג מעבדה שבמרכזה יד מעץ שעושה גלים בתוך אקווריום מלבני צר, פסלי ציפורי אנוביס 

כסופים והקרנה על פסל נוסף של דמות האל המצרי אנוביס מהלך לתומו, נכנס ויוצא מהפריים. שמואל 

מושקוביץ' השתלט על המקלט ובנה שם מעבדה ענקית של צמחיות, הנבטות, תירסים בצנצנות, פריטים 

בוטניים בוויטרינות מחליפות צבעים וכספת ענקית וישנה שלעולם לא נדע מה בתוכה.

עבודה של שמואל מושקוביץ' צילום: מאיה זהבי

מור פלד הקימה מרחב רובוטי עם כל מיני דמויות שחגות סביב עצמן, מנגנון עם זוג כפיות שמצליפות 

בווידיאו שבו קלסתר של כלב ושירותים ובהם לפטופ שמקליד שירה באופן עצמוני. אני מת על הדברים 

האלה וקל לי יחסית להחליק על ליקויים אסתטיים פה ושם )חלק מהמכונות של פלד היו סתמיות, 

ואצל מושקוביץ' היתה טיפה חזרתיות במבוכו התת־קרקעי(, ולכן כדי לאזן את חולשתי לכל מה שנראה 

כמו ניסוי לא אחראי אציין את העדינות של דניאל קורן והפרפרים שעשויים מקליפות בצל ושום שלה, 

שמוצגים לצד קולאז'ים במדיה מעורבת שמערבים את המדעי, האישי־פרטי־משפחתי־אירוטי, בחן 

שמזכיר לי מתנות עבודת יד שהיתה מכינה לי בת זוג לפני עשור וחצי, כשהיא גרה בירושלים ואני 

בלונדון.

תערוכת בוגרים, הפקולטה לאמנויות — המדרשה, בית ברל. עד 31.7


