
בגוף העבודות שמוצג בתערוכה תיקון בגלריה קו 16, מאיר טאטי מתעד את עצמו בפעולה אמנותית במרחב 

האורבני. הפעולה נעשתה באתרים תל אביביים בהם התרחשו פיגועים ובאתרים בהם קרו אירועים אותם 

הוא מגדיר כטראומות אישיות, בתקופת ילדותו בבת ים. הוא משפריץ צבע ממעין אפוד החגור על גופו על 

קירות באותם אתרים ומכתים אותם בשאריות הפעולה. אותה פעולת השפרצה יוצרת אסוציאציה לפעולת 

ההתפוצצות של חגורות נפץ, למרות שעיצובה הלואו טקי מזכיר יותר מעבדות בסרטי מדע בדיוני, בהן 

חומרים שונים מתערבבים במיכלים שקופים ויוצרים תרכובות כימיות מסתוריות. גם ההתפוצצות עצמה 

של  התהליך  לאורך  ביחס  מאכזבת  כמעט  קטרזיס,  מחוסרת  היא   - אמיתית  התפוצצות  מזכירה  אינה 

טעינתה בצבע וביחס לגודל הציפיות שתפקידה מעמיס עליה, ציפיות הנגזרות משם התערוכה. פליטת 

הצבע הקצרה נמשכת פחות משנייה, ודומה יותר לאורגזמה גברית מאשר להתפוצצות.  

בתיעוד הפעולות המוצג בעבודות הווידאו בתערוכה, הביוגרפיה הלאומית מתערבבת עם הביוגרפיה 

האישית והטראומות נוגעות זו בזו. ערבוב הפוליטי עם האישי מאפיין את עבודתו של טאטי דרך שימוש 

הומוריסטי באלמנטים מעולמות שונים - דימויים ממשחקי מחשב, סרטי טראש ומדע בדיוני מתערבבים 

עם דימויים אקטואליים מהאינטרנט והחדשות. הוא יוצר במדיומים מגוונים כמו מיצג, וידאו, מיצב, 

ציור וצילום, שביחד יוצרים סביבה מורכבת המשקפת את היחסים בין המציאות הסוציו - פוליטית 

לאמצעי התיווך שלה. 

תיעוד פעולות ההתפוצצות באתרים השונים.  מוצבות ארבע טלוויזיות המציגות את  תיקון  בתערוכה 

הטלוויזיות תלויות על זרועות ברקן בחדר הצבוע כולו בצהוב ומרופד בשטיח צהוב מקיר לקיר, כמו 

משרד או חדר המתנה משובש ומוקצן. השימוש בסממנים ישראליים כמו זרועות הברקן או השטיח, לצד 

הבחירה בצבע הצהוב החלמוני הנדמה כלקוח מסרט קומיקס, יוצרים תחושה של היכלאות במעין מרחב 

ביניים קולנועי, מקומי וזר בעת ובעונה אחת. הדימוי של חדר המתנה שאינו מוביל לשום מקום חובר 

לתחושת הציפייה שלא באה על סיפוקה בפעולה הפרפורמטיבית. 

על קירות הגלריה טאטי מצייר בגרפיט דימויים מהאינטרנט לצד כאלה הלקוחים מתמונות ילדות שלו 

ומתיעוד הפעולות שעשה. גם כאן מתערבב הפוליטי והלאומי עם האישי דרך הפעולה האמנותית. אף לא 

אחת מהפעולות הציוריות שהוא עושה - זו המופשטת, היצרית, שמשאירה כתמי צבע על הקיר האורבני, 

וזו הפיגורטיבית המצוירת על קירות הגלריה - אינה מהווה אובייקט אמנותי שניתן למכור או לקחת 

הביתה. שתיהן נותרות כמעין מתווה שמנסה לפענח את הפעולה האורבנית הממשית שנעשתה, באופן 

המדגיש את הניסיון להעניק לאמנות תפקיד ממשי, קרוב יותר למציאות. 

מיצב זה הוא המשך ישיר של עבודות קודמות שעשה טאטי מבחינה תימטית וצורנית. בתערוכה הקבוצתית 

פעפוע בגלריה קו 16, בה השתתף לפני כשנתיים, הוא שיבץ הקרנת וידיאו של פעולה מיצגית מתועדת 

בתוך רישום קיר עשוי גרפיט. הרישום תיאר את תוואי המפה של שכונת נווה אליעזר, מקום משכנה של 

גלריה קו 16. בפעולה שתועדה טאטי סימן באבקה צהובה קו ארוך שתחם את גבולות השכונה. האבקה 

הצהובה פוזרה דרך צינור שהיה מחובר למנשא גדול בן שלושה מיכלים שקופים שטאטי נשא על גבו - 

מעין פרפרזה צורנית על מכשיר להדברת חרקים משנות השישים, מכשיר שיצר אסוציאציה לריסוס 

ה-DTT של העולים החדשים בשנות החמישים. גם בעבודה זו ה”טרור האורבני” הפך לפעולה פופית 

באמצעות מכשיר פונקציונלי אך תפאורתי כאחד, הנראה כלקוח מסרט מדע בדיוני. בנוסף, חוזר בה 

עניין הסימון, כפעולה שמאזכרת באופן פארודי סימון טריטוריה גברי )השתנה, פליטת זרע(, במקביל 

למשמעויותיה החברתיות או הפוליטיות. 

בתיקון ממשיך טאטי את ההתייחסות האירונית לתפיסת הגבריות. סיום הפעולה האמנותית מאזכר את 

סצנות הגמירה בסרטי הפורנו, אותן סצנות “חשובות” שכל סרט פורנו אינו יכול בלעדיהן. אזכור זה 

מערבב ופורם את המשמעויות פרימה נוספת - האם הפוליטי הוא פורנוגרפי? כיצד כל זה מתחבר לקשר 

עתיק היומין בין הליבידו הגברי למלחמות?. העבודה רוויה בהומור עצמי טראגי - קומי: האמן הוא 

הגבר, גיבור העל, כוכב הפורנו, לוחם קדום, אך הוא נחשף במערומיו, בפאתטיות של הפעולה שלו. 

הצבע הצהוב, הדומיננטי בחלל הגלריה ובתלבושתו של גיבור העל בתיקון, חוזר לאורך יצירתו של 

טאטי בשנים האחרונות. אותו צהוב בו סימן את גבולות השכונה בפעפוע הופיע גם בדמות שבדה - 

“yellow man” - מעין גיבור קומיקס שעל ראשו כדור צהוב גדול המעוור את עיניו. במסגרת פרויקט 

הסוכנות, )עם רועי מרדכי בתפקיד פומפה מן ושחר מרקוס בתפקיד מ’ המפקד(, הוא יצא אל העיר 

לעזור לאנשים. גם הצהוב מקורו בערבוב של האישי עם הלאומי - הוא הופיע אצלו לראשונה בחלום 

ילדות סיוטי לפני שחבר למשמעויות האסוציאטיביות הקולקטיביות שלו - צהוב של סימון טריטוריה 

גברי, צהוב רדיואקטיבי של סכנה אפוקליפטית, צהוב של התאגדויות שונות כגון בית”ר ירושלים או 

להבדיל תנועת כהנא חי, צהוב של לוחית זיהוי ישראלית, וכמובן הצהוב של הטלאי, גם הוא אקט של 

סימון החקוק היטב בזיכרון הקולקטיבי. 

בהתייחסותו לאוטוביוגרפיה שלו טאטי אינו בא להגדיר את עצמו כ”מזרחי” או כ”מדוכא”, לא בהקשר 

של שכונת נווה אליעזר ולא של ילדותו בבת ים. דווקא התייחסותו לעצמו כאל גיבור קומיקס, שאינו 

קורא קריאות מחאה על עוולות המציאות אלא מנסה לתקן אותה שוב ושוב, למרות מודעותו מראש לכישלון 

אפשרות התיקון, הופכת את הדמות הפרפורמטיבית שלו לעגולה, מורכבת ונוגעת ללב ומונעת ממנו ליפול 

למלכודות הקלישאה. השימוש בסממנים פופ ארטיים מלאי הומור מנטרל את הפוליטי מהכובד הדידקטי 

יותר. הדמות הלבושה כולה בצהוב, על גבה  ומורכב  ומפנה אליו מבט אחר, פואטי  הפוטנציאלי שלו 

חגורת הצבע, יוצאת כביכול לתקן את העולם. אך בניגוד לגיבורי העל בסרטי הקומיקס, גיבור העל של 

טאטי מסורס, פעולתו סיזיפית, חסרת תוחלת אמיתית. היא יכולה רק להותיר כתמי צבע על הקיר כמעין 

“ג’קסון פולוק לעניים”, במטאפורה אירונית לחוסר יכולתה של האמנות לתקן את המציאות. הפער בין 

יכולותיה של האמנות לבין הכובד העצום והנורא של המציאות האלימה גדול מידי. 

מעין שלף

The exhibition Tikkun )”amendment“( at Line 16 Gallery presents Meir Tati׳s new body of 

work in which he is documenting  an action in an urban setting. The actions were carried 

out throughout Tel Aviv in locations where terrorist acts were carried out. Other works 

were made in sites where ”personal traumas,“ as Tati calls them, occurred during his 

childhood in Bat Yam. Tati sprays paint from a vest he wears on his body onto walls at 

those sites. He stains the walls with a residue of the action. The low-tech design of 

the vest is reminiscent of science-fiction movie labs, in which different substances 

are mixed in transparent containers creating mysterious chemical concoctions. The 

spraying action creates an association to the act of a suicide bomber, even though the 

actual explosion does not resemble a real one - it lacks the element of catharsis. This 

creates disappointment due to the lengthy process of loading the vest with paint and in 

the build up of expectations, expectations generated by the title of the exhibition - 

Tikkun. The short spurt of paint, lasting less than a second, resembles a male orgasm 

more than an explosion.

Documentation of actions displayed in the video, show the national biography mixed 

with the individual biography as traumas touch each other. The political and personal 

mix characterizes Tati’s work by way of humorous use of elements from different 

realms - images from computer games, B movies and science fiction mixed with images 

from the Internet and news. He creates in diverse media including performance, video, 

installation, painting and photography, together creating a complex environment 

reflecting relations between socio-political reality and its mediators.

In the exhibition Tikkun, four TV screens display documentation of explosions at 

different sites. The TV’s are hung from the wall in a room painted entirely in yellow 

with wall-to-wall yellow carpeting, fashioning an extreme, distorted waiting room 

or office. The use of typical Israeli representations such as the Barkan TV devices 

or the carpet, as well as the egg yolk yellow color that seems to have derived from a 

comic book, create a sense of entrapment in a cinematic interim space, both local and 

foreign. The image of the waiting room that leads nowhere is coupled with the sense 

of unfulfilled Expectations.

The gallery walls are painted in graphite with Internet based images as well as images 

from Tati׳s childhood. Here too, the political and national aspects are mixed with the 

personal. None of the paintings he creates are art object that could be sold or taken 

home. They all remain studies that attempt to decipher the real urban action taken in 

a manner emphasizing the attempt to give art an actual role, closer to reality.

The current installation is the direct extension of previous works created by Tati, 

thematically and formally. In the group exhibition Diffusion at Line 16 Gallery, in 

which he took part two years ago, he placed a video performance as part of a graphite 

wall work. The work presented the map of Neveh Eliezer neighborhood, where Line 16 

Gallery is located. Tati marked a long yellow line defining the neighborhood limits. 

The yellow dust was strewn through a pipe connected to a large pack of three transparent 

tanks borne on Tati’s back - a formational paraphrase of an insecticide device, creating 

an association to the DDT with which immigrants arriving in Israel in the 50’s were 

treated. In the current work, Urban Terror is again presented as a pop action using a 

functional but decorative device that seems to have been taken from a science fiction 

movie. The act of marking also repeats as an associative parody of male territorial 

marking )urination, ejaculation(, alongside with its political or social subtext. 

In Tikkun, Tati continues to present his ironic perspective on male perception. The 

conclusion of the art work suggests an ejaculation scene in a pornographic movie, 

the ”highlight“ and the essential part of any porn film. This mixes and unravels the 

significance a bit more - is the political pornographic? How does all this relate to 

the ancient link between male libido and wars? The work offers a tragic-comic self 

humor. The artist is the man, the super hero, the porn star, the primeval warrior, but 

he is exposed naked, in the pathetic facet of his action.

The yellow color, dominant in the gallery and in the super hero’s clothes in Tikkun, is 

repeated throughout Tati’s works. The same yellow with which he marked neighborhood 

borders in Diffusion also appears in a character he invented - Yellow Man - a type of 

comic book hero with a large yellow ball on his head obstructing his vision. In The 

Sochnut (agency) Project )with Roy Mordechai playing Pompa Man and Shachar Marcus 

as Commander M( he ventured into the city to help people. The yellow also comes from 

a mix of personal and national symbols - first appearing in a childhood nightmare 

before being included in its associative collective symbols - yellow as a symbol of 

male territorial marking, radioactive yellow of apocalyptic hazard, yellow of various 

associations such as Beitar Jerusalem soccer team or Cahana Hai ultra radical right 

wing movement, Israeli license plate background yellow, and of course the yellow patch, 

an act of marking of Jews during the Holocaust.

In relation to his biography, Tati does not define himself as ”Oriental“ or ”oppressed“, 

neither in relation to Neveh Eliezer neighborhood nor to his childhood in Bat Yam. 

Indeed, relating to himself as a comic book super hero who does not shout demonstrative 

slogans against social injustice but tries to repair it time after time, despite his 

awareness that repair is due to fail, makes his performing character complex and 

touching and prevents him from falling into the cliché trap. The use of humoristic pop-

art characteristics neutralizes the political from its potential didactic weight and 

shows another view of it, more poetic and multi-layered. The character dressed entirely 

in yellow, with the paint vest on its back, supposedly ventures to repair the world. But 

unlike cartoon heroes, Tati’s super hero is emasculated, his action is futile, lacking 

real value. It can only leave stains of paint on the wall as a sort of «Jackson Pollock 

wanabee» in an ironic metaphor of art’s inability to amend reality. The gap between 

art’s abilities and the horrible burden of violent reality is too big.

Maayan Sheleff
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