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הקדמה
סוזן לנדאו

סביבות עבודה
רויטל בן–אשר פרץ

עבודות
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פתח
דבר
סוזן לנדאו
מנכ״לית ואוצרת ראשית

התערוכה "סביבות עבודה" נותנת במה לחמישה אמנים ישראליים
במסעם אחר האמנות במחוזות "לא אמנותיים" ,כאלו שהם חלק בלתי
נפרד מן ההוויה העירונית :אתר בנייה ,נגרייה ,חנות ,מחסן חומרים
ומחנה מאסר ,מרחבי פעולה לכאורה שוליים וזנוחים ,עד שכמעט אין
מבחינים בהם .שם התערוכה ,״סביבות עבודה״ ,מדגיש את מרכזיותו
בלבו של שיח האמנות הישראלי .מתוך חיבור
של המושג "מקום" ִ
הדוק למקום ינקה האמנות מסביבות העבודה את תמציתן החומרית
והרוחנית ,המביאה לידי ביטוי מצב רגשי ופיזי ,מצב חברתי,
מקצועי ,סוציו–אקונומי ועוד .הבנת הסביבה לעומקה התגלמה לכלל
הכרה ,כי ה"סביבה" אינה אלא רעיון אמנותי גרידא.
באמצעות התערוכה מציע ביתן הלנה רובינשטיין ייצוג ל"מקום
עבודה" פעיל ,חוקר ונחקר ,המתקשר עם סביבתו ועם המבקרים
הפוקדים אותו ומגיב אליהם .נגישות מאתגרת ודינמיקה מעוררת
שאלות הן מאבני היסוד ,שעליהן מושתתים המוזיאון העכשווי
ופרקטיקת האוצרּות בעידן הנוכחי.
תודה מקרב לב לרותי וליואב גוטסמן ,תל אביב ,לאוסף אמנות
דורון סבג ,או.אר.אס .בע"מ ולליאור דושניצקי ,לינב על התמיכה
הנדיבה .תודות לקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב; למרכז
לאמנות עכשווית ( ,)CCAתל אביב; ולעיריית תל אביב–יפו על הסיוע
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ושיתוף הפעולה .תודתי הכנה לאמנים :מאיר טאטי ,רועי מרדכי,
רעות פרסטר ,שי רטנר ודלית שרון ולמשפחותיהם על הליווי הפורה.
תודות והערכה לאוצרת התערוכה ,רויטל בן–אשר פרץ ,שהגתה את
רעיון התערוכה ,הניעה את תהליך הוצאתה מן הכוח אל הפועל וליוותה
אותה במאמר מאיר עיניים .תודה לאתי הילביץ ,אוצרת המשנה ,על
עבודתה המסורה; לאיל שינבאום ולצביקה קפלן מ"טוקן" על עיצוב
התערוכה המוקפד; לנועה שורץ על עיצוב הקטלוג; לדריה קסובסקי
על העריכה הלשונית ועל התרגום הקשוב לאנגלית; לאלעד שריג
על צילום העבודות לקטלוג .תודות לרמי שמש ,מהנדס הבטיחות,
ולרוני שובינסקי על הפתרונות הטכנולוגיים .לבסוף ,תודה לכל
שהטו שכם וסייעו במימוש התערוכה ,ובמיוחד
אנשי צוות המוזיאוןִ ,
לרפאל רדובן ,רכז תיאום פרויקטים ,ולאיריס ירושלמי ,המסייעת
על ידיו ,ליעקב גואטה ולאנשי מחלקות הרישום והשימור ,שליוו את
הפרויקט בנכונות ובעניין.
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הקמת התערוכה
Construction in progress
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מפת התמצאות
ברחובות
סביבות עבודה

שי רטנר
אתר בנייה
גג הביתן

רעות פרסטר
חנות לאביזרי אופנה
מבואה וקומת המרתף

רועי מרדכי
נגרייה
קומת כניסה
וגלריה מפורמייקה

דלית שרון
מחסן חומרי גלם
לבניין/שיכונים
פיר המדרגות

מאיר טאטי
גולאג — מחנה מאסר
לעבודות כפייה
קומה עליונה ומרפסת
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סביבות
עבודה
רויטל בן–אשר פרץ

פתח דבר
המציאות המשתקפת בתערוכה היא בבחינת פאנטום היסטורי–
נוסטלגי .העבר רודף את ההווה אל תוך העתיד ,והאמן אינו אלא
גנב רעול פנים ,המשתוקק ללכוד את נשמתה העל–זמנית של הסביבה
ולנכס לעצמו מעמד של רוח רפאים מקומית.

בתקופה שבה מפעלים ועסקים משפחתיים זעירים נעלמים בהדרגה מן
הנוף המקומי ,נבלעים בקונגלומרטים של מגה–תעשיות ושל רשתות
ענק ,התערוכה "סביבות עבודה" שולחת את אמניה לעבוד בסביבות
"נון–אמנותיות" ,לחוות אותן ולהכירן .סביבות עבודה ,שאמנים רבים
רואים בהן נקודת מוצא ומקור השראה לעבודת האמנות :נגרייה,
מחנה מאסר לעבודות כפייה ,חנות סיטונאית לאביזרי אופנה ,בית
מסחר לחומרי בניין ואתר בנייה  -כל אלה הפכו למעבדות ניסוי
ולחללי סטודיו ,ובתוך כך אפשרו לבחון את שאלת המקום :מה בין
בית לסטודיו למקום עבודה?
לפרויקט נבחרו ,בין השאר ,אמנים שבבעלות משפחותיהם (על–פי–
רוב משפחת אביהם) עסק משפחתי .מצב זה ִאפשר מבט חיצוני ופנימי
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גם יחד ,התייחסות שהיא בעת ובעונה אחת מעורבת ומרוחקת .שיתוף
הפעולה המשפחתי ִחייב התמודדות מורכבת ,וזו העלתה סוגיות,
ביניהן הערצת נעורים מול התפכחות ,פערים דוריים ומגדריים
ותפישות עולם נבדלות.
כל קומה בביתן (בכלל זה ִּפיר המדרגות וגג המבנה) הוקדשה
לסביבת עבודה אחת ,וזו מהווה ביטוי להשקפת עולמו האישית
והאמנותית של האמן .במקביל לחמש תערוכות אוטונומיות הושם דגש
על יצירת מכלול מאחד ,מיצב–על ,ועל גיבוש תערוכה קבוצתית בעלת
מאפיינים מקשרים .בין "הסביבות" השונות נוצרו נקודות השקה
באמצעות הצבות ,המבוססות בחלקן על חללי העבודה המקוריים,
ומתיחת הגבולות שבין מציאות למודל .בנקודות המגע בין העבודות
והקומות נדרש שיתוף פעולה בין האמנים .על מנת לחזק צמתים
אלו התקיימו מפגשים קבוצתיים .המבט מן החוץ פנימה ,הכניסה
לחלל ,ההליכה במסלול התערוכה והמעבר בין קומות הביתן  -כולם
מספקים חוויה פיזית מוחשית ,המזכירה הליכה ברחוב עירוני .בד
בבד ,המעבר מסביבה לסביבה חד וברור כמעבר מעולם אחד למשנהו.

דצמבר 2013

מאיר ,שי ,רועי ,דלית ורעות,
בשבוע האחרון ,כחלק מתהליך העבודה המשותף שלנו על "סביבות עבודה",
טרדה מנוחתי והתבהר לי עיקרון משמעותי להצלחת התערוכה והעבודה
האישית של כל אחד ואחת מכם .מדובר בנקודות המפגש ביניכם בחלל ,באזורי
המעבר בין הסביבות השונות.
"הנטל" העיקרי נופל על כתפיה של דלית ,המתרכזת בפיר המדרגות,
והיא צומת מחבר בין הקומות .ברגע שקונסטרוקציית הפרופילים של דלית
פוגשת את מאיר במרפסת ,היא נטענת במשמעות מחודשת ,והופכת מחזית
שיכונים לסורגי כלא .נקודות השקה נוספות הן סרט הווידיאו של דלית
במדרגות העולות לצריף של מאיר ,הפרוז'קטור של מאיר ,המאיר על סרטה של
דלית ,חזית השיכונים בחלל של רועי ,המטוס של רועי בשיכונים של דלית,
הפיגומים של שי במבואת הכניסה לצד "החנות של רעות" ועוד...
לא נוכל להסתפק בפתרונות ויזואליים גרידא .נחוץ כאן דיאלוג
משמעותי ,עמוק ,וטיפול מדויק .אלו קווי גבול קריטיים ,שעליהם תקום ותיפול
התערוכה כולה.
עקרון ידוע בבסיס תורת הציור הוא כי ריכוך ומדרוג במעברים,
בגבולות ובקצוות מיטיבים עם הדימוי המרכזי .אופן חשיבה ושימוש בשפה
כגון "הפרעות" ,צריכים להתחלף בתובנה כי מדובר באתגר ,בהזדמנות לגדילה
ובהזמנה לשיתוף פעולה יוצא דופן.
מערך זה נבנה כחלק מה"אני מאמין" האוצרותי שלי ומתוך ביטחון ,כי
בכוחם של אזורי התפר לעבוד היטב וליצור גוף מגובש ומתפקד המעצים
את הפרט.
עלינו לייצר את המינון הנכון בין תערוכה קבוצתית לבין תערוכות
יחיד .זוהי ,אמנם ,משימה המוטלת על כתפיי ,אך אני זקוקה לעזרתכם ולהבנה
רוחבית מטעמכם.
ברגע שרועי יגיע לארץ ,נקיים פגישה קבוצתית ב"הלנה" ונתחיל
לטפל באזורי החיכוך הכואבים...
חג אורים שמח,
שלכם,
רויטל
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תוכני התערוכה והמיצבים שבה מתכתבים עם תולדותיו של ביתן הלנה
רובינשטיין ,מראשית תכנונו ובנייתו ברוח המודרניזם הפונקציונלי
של שנות ה– 50המאוחרות ,בהמשך דרכו כחלל תצוגה משלים אך
נפרד ,הממוקם בשולי ספינת האם  -מוזיאון תל אביב לאמנות ,ועד
לשינויים הרוחשים סביבו כיום.
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הפוליטי) או העצלנים חסרי התועלת (להשקפתם
1
של אנשי הימין)".
האמנים בפרויקט "סביבות עבודה" נדרשו להשתלב בסביבות עובדות
ומקיימות .לא היה בכוונתם להשתלם בסודות המקצוע לשם הקמת עסק
קמעונאי או כדי לצלול לענף המתכות ,הבניין ,הסוהרות ,הנגרות
וכיוצא באלה .הם נותרו מרוחקים בעמדתם ,כעוברי אורח בביקור
חטוף ובלתי מחייב .הם היו לתצפיתנים דוממים וללקטנים של שברי
מראות ,של רסיסי דימויים ,של צלילים ,ניחוחות ורעיונות .בתור
"זבובים על קיר" לעתים זמזמו ולעתים אף עקצו.

כל אחת מן ה"סביבות התפעוליות" הנבחרות נוגעת בנושאים
תרבותיים ,חברתיים ,מגדריים ,היסטוריים ,כלכליים ופוליטיים
שונים .היא מייבאת אל חלל המוזיאון עולם יומיומי אחר ,תוך בחינת
מקום האמנות אל מול האומנות וחקירת נושאים ,כגון טפילות ,שגרת
היומיום ,עמל כפיים ,עבודה ,יצרנות ,תעשייה ,הישרדות ופרנסה.
מבחינת תזמונה ,בעידן שבו מושג ה"עסק המשפחתי" עומד על סף
היכחדות" ,סביבות עבודה" מהווה מעין מחווה לעולם הולך ונעלם.
[]1

רבים רואים בבתי מאסר ,באתרי בנייה ובבתי מלאכה קמעוניים זן
של טפילים עירוניים–כאוטיים ,במובן העיצובי והאנושי ,המפרים
את הסדר הבורגני הטוב ופוגמים במשמר האסתטיקה .אלו הם אתרים
גלויים ,ועם זאת ספּונים ונסתרים מן העין.

טפילּות
אנדרס מ' י' גולסטאד" ,טפיל" ,תרגום :איליה אמיר,
מפתח ,כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית (מרכז
מינרבה למדעי הרוח)( 5 ,קיץ  ,)2012עמ' .54-31

השפל והקומי ,ומשם אל המנוון
ֵ
"מן הקדוש אל
וחסר הערך שאינו ראוי אלא להכחדה ,מעטות
הדוגמאות המסוגלות להמחיש את גמישותם
הקיצונית ,סתגלנותם ומעמדם הרעוע של מושגים
כפי שעושה זאת מושג הטפיל ]...[ .נתיב היסטורי
מוזר זה עיצב את הטפיל כמונח יסודי להבנת
בלבן של חברות מערביות
מנגנוני ההדרה המצויים ִ
מודרניות ,ומתפקד כשמו של מעמד הבלתי ראויים
לזכויות בסיסיות .מנגנונים מסוג זה מצאו ביטוי
מלא במשטרים טוטליטריים ,אך אין ספק שגרסאות
מעודנות יותר שלהם מתקיימות גם בדמוקרטיות
הליברליות המתקדמות ביותר ,והן מייצרות את
גבולותיהן ושומרות עליהם באמצעות ההבחנה בין
פנים לחוץ ,ובתוך כך מסמנות את מי שנמצאים
בפנים בפועל אך נתפסים כלא שייכים אליו]...[ .
כיום ,המילה טפיל נוטה להעלות על הדעת יצורים
קטנים ודוחים [ ]...החיים על חשבון אחרים
(ובתוכם) בלי לתת כל תמורה ]...[ .כל זמן שמערכת
היחסים טפילית [ ]...היא מרמזת על חוסר הוגנות
וחוסר שוויון בסיסיים .המילה טפיל גם עשויה
להעלות על הדעת אנשים הפועלים באופן דומה,
המנסים לקחת מן החברה יותר ממה שהם מחזירים
לה .אינספור מועמדים עונים לתיאור זה ,יהיו אלה
הקפיטליסטים תאבי הבצע (להשקפתו של השמאל

במהלך שנות עבודתנו המשותפת על הפרויקט ,התחדדה לא פעם
איכותה הביקורתית של האמנות העכשווית כלפי זירות התרחשות
וכלפי אתרי חשיבה חיצוניים לה .התנשאות ֶאתנו–תרבותית מתפתחת
כשהיא צופה ממרחק על עולם בלתי מוכר ,לכן חשוב היה להישמר
הנראּות הנשכחת .נדרשנו לאמץ התבוננות דו–סטרית,
מהיקסמות מן ִ
מודעת ,הומוריסטית ורפלקסיבית ,שאינה שבויה בנהייה אל ה"אחר"
הפוטוגני ,ההרואי העלוב והמחוספס .ועל אף צו האזהרה המרחף
מעל ראשה ,הרי בעוד עובדים קשי–יום נלחמים על פרנסתם ,פיזזה
לה האמנות ה"נאורה" אל תוך מרחבם האישי ,והתיימרה להבין,
לנתח ,לשמר ולביית את האותנטי ,את ה"פרא האציל" ,את הסביבות
על תכולתן האנושית.
מתחת לפני השטח החלו רוחשים תיוגים מעמדיים ,של "אנחנו"
ו"הם" :אין "הם" מזהים את הזלזול הנסתר ,ש"אנו" רוחשים
כלפיהם; אין "הם" מבינים את הנשגב ,את הפילוסופי ,את המורכב,
את המחוכם ,את הנרמז ,את עליונותו של התהליך ואת דיוקו של
ה"מדויק"; "הם" מסתפקים בעבודה שגרתית ,שחורה ,טכנית ,בלתי
מפותחת ונטולת אתגרים אינטלקטואליים .ומנגד  -גם "הם" אינם
חפים מנקודת מבט שיפוטית ,המזהה "אותנו" כטפילים סרחניים,
בטלנים ,עסקנים המתבוססים בהגות ובניתוח עודף ,פועלי ִריק,
יצרני הבלים.
בעלי המקצוע שעמהם עבדנו חזרו ושאלו" :ומה יוצא לכם מזה?" האם
יכולה האמנות להנפיק תוצרים מוחשיים ,רווחיים" ,אמיתיים"?
האין האמנות אלא ישות טפילית ,השואבת ממחוזות חיצוניים לה
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בחיפוש מתמיד אחר כפתורי הפעלה ,שיתניעו ויניעו אותה? לעתים
היא יונקת ממאגרי ההון העצמי שלה ,בדמות מחווה ,השראה או
ציטוט .עם זאת ,יש לזכור כי אוהבי תרבות ואמנות הנם צרכנים לכל
דבר ועניין :הם נהנים מן התוצר האמנותי ,ובכך משלימים מעגל של
הדדיות ושל סימביוזה חברתית .כך מותנע מנגנון יחסי החליפין
של כלכלת השירות והעונג .אי לכך ,האבחנה כי אין ממנהגו של
טפיל לטפל ,אלא הוא נוהג לסמוך על טיפולם של אחרים בו ,היא
חד–ממדית בהקשר לתערוכה ,אשר זימנה מהלכים טפיליים שונים,
ובמסגרתה היו האמנים לטפילים נתרמים ,אך בה בעת גם לתורמים
ולמטפלים :בנושאים ,בתכנים ,בסביבות העבודה המקוריות ,באנשים
ובחללי התצוגה.

[]3

[]2

ראו אמנון רכטר" ,ביתן הלנה רובינשטיין" ,קט' חמישה רגעים:
מסלולים באדריכלות של מוזיאון תל–אביב ,עורכים :יאשה גרובמן
ואריאל בלונדר (מוזיאון תל אביב לאמנות ,)2011 ,עמ' .71
שם.

גם לביתן עצמו (מילה שהוראתה המילונית" :מבנה קטן ,אוהל ,סוכה,
בקתה ,דוכן" - 2התייחסו לא אחת לאורך השנים כאל טפיל אדריכלי.
כשנבנה ב– 1959נכנס לחיק מרכז התרבות של העיר תל אביב,
שנודע אז כ"כיכר התרבות" ,לצד היכל התרבות ותיאטרון הבימה.
הביתן תוכנן במקור להיות רק חלק מבניין גדול בהרבה שמעולם לא
הוקם .ואמנם" ,הביתן כשמו כן הוא ,רק ביתן; אבל בהקשר העירוני
מוטלת על כתפיו אחריות גדולה בהרבה :הוא ניצב בפינת הרחובות
תרס"ט ודיזנגוף ומהווה נקודת משען חשובה ביותר לקומפוזיציה של
3
המתחם כולו".

[]4

נושא התערוכה הוביל למרחבי שוליים ,ומשם נבע הצורך לקרוא תיגר
על קצוות ,פינות ,אזורים וגבהים בלתי צפויים בתוך המוזיאון.
הממד הטפילי ,שראשיתו ביחסי גומלין בין–אישיים ,תורגם להצבה
טפילית בביתן .בתוך כך נבחנה יכולתו של היכל התהילה ,לב
הקונצנזוס של האמנות הישראלית העכשווית ,לספוג ערכים טפיליים
ולהכילם .האמנים איתרו חללים "אלטרנטיביים" "נון–אמנותיים" -
"נון–חללים" ופינות "נידחות" ,שמיקדו תשומת לב ומבט רענן -
ו"טיפלו" בהם.

ראו רויטל בן–אשר פרץ" ,נון–אמנים" ,בתוך מוזיאון :ערך שימוש,
עורכת ראשית :דרורית גור אריה (פתח תקוה ותל אביב :מוזיאון
פתח תקוה לאמנות ורסלינג ,)2014 ,עמ' .105-103

התערוכה מעלה את שאלת ההשפעה הסביבתית אל מול ההשפעה
הגנטית על תכונותיו ועל נטיותיו של אדם .המדע גורס ,כי הפנוטיפ
של כל אורגניזם נובע ממטענו התורשתי  -מן הגנוטיפ שלו ,ומהשפעת
הסביבה שבה הוא מתפתח ומתקיים .רעות פרסטר ורועי מרדכי
צמחו אל תוך מציאות ,המשלבת בין תורשה לסביבה (סביבת עבודה).
ה"נון–שחקנים" בסרטי הווידיאו שצילמו הם אב ואח .זהותם מגיחה
באופן מעורר אמפתיה ובשיח אהבה .האם מתקיים הריחוק הארוגנטי
בין "אנחנו" ו"הם" גם במסגרת המאבק הנצחי בין גנטיקה לסביבה,
בין קשר דם לבין קרייריזם ומימוש אמנותי?
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נון–אמנים וסביבות נון–אמנותיות
התואר "נון–אמן" ( )non-artistמגלם בחובו ֶח ֶסר ,היעדר ,שלילה
של מושג האמן או מנגד ,תשוקה ומשאת נפש .כשם שה"אאוטסיידר"
ִמתדיין עם ה"אינסיידר" ,כך ה"נון–אמן" ְמזמן דיון בדמות האמן
ובהגדרתה .בהנחה שעולם האמנות והאמן עומדים ביסוד ה"נון–
אמן" ,מה מבדיל ומייחד אותו מאמנים "מן המניין"? האם העובדה
שלא צעד במסלול האקדמי המוכר או ,אולי ,עצם היותו חיצוני
למנגנוני האמנות ולחוגי המושכים בחוטיה  -מוזיאונים וגלריות,
אוצרים וגלריסטים ,עסקנים ,מבקרי אמנות ,יחצ"נים ,אספנים,
קהל? האם מבחין אותו סיפור חיים קיצוני ואקזוטי בשולי החברה,
מאבק הישרדות ,שהוביל אותו ליצירה שהיא בבחינת צורך תרפויטי
מתפרץ ,בלתי ניתן לשליטה? האם שפת הפסיכולוגיה היא המסגרת
הראויה להסביר את יצירתו כביטוי חזותי של מציאות עגומה? והאין
טעמים אלה נכונים לגבי רוב האמנים ,גם לגבי אלו המתפקדים
במסגרת הקונצנזוס החברתי?
משיכתי לאוכלוסיות המצויות בשולי האמנות ,לפריפריה וליציר
הכלאיים ה"נון–אמני" היא עניין מהותי ,והיא מלווה אותי לאורך
שנות עבודתי כאוצרת .האתגר שאני מוצאת בעבודה עם "נון–אמנים",
הוא המפגש עם איכויות ראשוניות ועבודת אוצר–כיוצר המתמודדת
עם חומר גלם אנושי .ערכת הכלים לעבודה כזו כוללת מושגים ,כגון
תהליך למידה ,הזנה ,דיאלוג ,שיתוף פעולה (הדדי ,מתמשך ופתוח),
4
היכרות אישית ואנושית הגוררת היכרות אמנותית.
בתערוכה "סביבות עבודה" ,ה"נון–אמן" הוא הסביבה ,מושג רחב
יריעה ,המקיף את כל החי ,הצומח והדומם המופיעים באופן טבעי
על פני כדור הארץ .סביבת עבודה מוגדרת ,כמקום שבו מתבצעת
ומושלמת משימה ,כוללת את המיקום הגיאוגרפי–פיזי וכן את כל
מה שמתקיים בקרבתה המיידית ,כגון איכות האוויר ומפלס הרעש.
על פי מחקרים סוציולוגיים ,סביבת עבודה מיטיבה ,המספקת את
צורכי העובד בתחומי הגוף ,הכלכלה והנפש ,מניבה תפוקה גבוהה
ואיכותית ומעודדת חשיבה יצירתית ופורה ,בדומה ליצירת תנאים
אופטימליים לשכלול חשיבה אמנותית .מתוך הסביבות הנבחרות עלו
משתפי הפעולה ה"נון–אמנותיים" ,ואלו הם גיבורי מעמד הפועלים
(ה– )working class heroesאו האנטי–גיבורים של מעמד הביניים.
האם סביבות המקור שנבחרו לתערוכה הן סביבות "נון–אמנותיות"?
מתי הופכת עבודת נגרות לאמנות? האם הפינה בחנות של אהרון
קנולר היא סטודיו המחולל אמנות? האם טורח קבלן הבניין להביט
על יופיו של הגריד שעה שהוא מקים פיגומים? ומה לגבי ארגונים
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אמנותיים ואקדמיים המעסיקים בעלי תפקידים שאינם קשורים
ישירות לאמנות (יש להניח ,כי היועץ המשפטי או מנהל החשבונות
אינם מביעים עניין בתערוכות ואינם ממהרים להשתתף בהגשות
סטודנטים)? האם הפכו סביבות ה"נון" לסביבות "הן" מרגע שנכנסו
אליהן האמנים ומיקמו בתוכן את הסטודיו? מי מכריע מהי סביבת
עבודה אמנותית :הפועלים? האמנים? קהל לקוחות? קהל אמנות?
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לקראת הצבת התערוכה נדרשו האמנים לתכנון מוקפד ,שכלל
הכנת דגמים ,סקיצות והדמיות בתלת–ממד וכן לליווי מעצבים
ומהנדסים .הפרויקטים יושמו לראשונה בשטח המוזיאון ,ולכן
במהלך הקמת התערוכה הפך חלל המוזיאון עצמו לסטודיו ,למעבדת
המחקר ולזירת ניסוי וטעייה (מעקרונות ההצבה מותאמת המקום,
ה–.)site-specific

המענה אינו נעוץ בסביבה .הוא מתחיל בפרט העוסק במלאכה.
הבחירה להיות אמן ולייצר סביבת יצירה קשורה בהחלטה ובכוונה
תחילה ,והיא מתרחשת בסביבות ובתנאים משתנים .לאמנות קוד גנטי
פנימי ,והיא "סובלת" מהשפעות סביבתיות ,שביכולתן להמליך את
האמן אך גם לרמוס אותו.

באופן מסורתי ,המתחם הביתי מוקדש לזוגיות ,למשפחה ולאתנחתא
ומהווה בסיס ליציאה לעבודה ולסטודיו .מטעמי תקציב אמנים
מרבים לשכור חללי סטודיו תעשייתיים ומוזנחים בשולי העיר.
הסטודיו משמש ליצירה ,לאחסון ,להתבודדות ,לניתוק ולבחינת
תהליכים ניסיוניים המלּווים בלבטים .זהו המקום הפרטי ,המבויש
והנסתר ,מוסד "אחורי הקלעים" של האמן .אמן בר מזל יצליח לפנות
כמה ימים בשבוע לעבודת סטודיו ולהתפרנס ממכירת עבודות בלבד.
לעתים מיטשטשים הגבולות והסטודיו משמש גם למתן שיעורים.
יש שחדר בבית מומר לסטודיו או מאכלס עמדת מחשב לכתיבה,
לתקשורת ,לשיווק וליחסי ציבור .יש המתקינים מיטה בסטודיו
ועוברים להתגורר בו .למעשה ,אין ניתוק הרמטי בין הסטודיו לבית

הדס עפרת ,מציאות רבה מדי :על אמנות המופע
(תל אביב :הקיבוץ המאוחד ,)2012 ,עמ' .8

בית–עבודה–סטודיו הוא שילוש סביבתי נפוץ במסלולו של האמן
הישראלי המצוי .המשולש מבטא ניידות גופנית ורגשית ,מן הפנים
אל החוץ ולהפך .שינוי בסדר הדברים (עבודה–בית–סטודיו /
סטודיו–בית–עבודה  /עבודה–סטודיו–בית ,וכו' )...משקף העדפות
תלויות מגדר ונטיות אישיות .רעות פרסטר ודלית שרון ,למשל,
בחרו בסביבות עבודה בעלות דימוי ומאפיינים גבריים והעניקו
להן את פרשנותן האישית ואת נקודת מבטן הנשית .האם הבחירה
הנשית הצפויה היא בית–עבודה–סטודיו? האם סדר זה מצביע על
פער בתחומי עניין ומקצועות בין גברים לנשים? מהי סביבת עבודה
גברית לעומת סביבת עבודה נשית? כיצד מלהטטים שני המינים בין
ריבוי הכובעים בעידן הנוכחי? והאם שאלות אלו הן תוצר של כתיבה
נשית? התערוכה "סביבות עבודה" הזמינה את האמנים לבחון את
עצמם אל מול משולש זה ,לאתגר את אפשרויות הזליגה ולמתוח אותן.

[]5

בית–עבודה–סטודיו

ולעבודה .ה"סטודיו" מלווה את האמן בכל עת ובכל מקום; הוא
מהדהד בעת ביצוע מטלות הבית ,נסיעה ברכב ,קניות בשוק ,טיול
בהרים ,אינטראקציה חברתית ואף בשינה .מרקם החיים הוא המפוח
הנצחי ל"סביבות סטודיו" ַמפרות.

תערוכה מתחלפת (לעומת תערוכת אוסף או תערוכת קבע) הנה עוברת
אורח זמנית במוזיאון .היא מנכסת את החלל לצרכיה ,והוא הופך
יישנה בשום
ָ
לביתה הזמני והחד–פעמי ,שכן אופן תצוגה זה לא
חלל אחר .הקמת תערוכה נמשכת שבועות ארוכים וכרוכה בשהייה
ממושכת בחלל .זוהי מעין תקופת דגירה ,אינקובציה ,ובה מתפתחת
היכרות אינטימית עם כל פיסת קיר ,דלת ואריח ונרקמים עמהם
יחסי גומלין .תקופה זו היא תמצית התמהיל בית–עבודה–סטודיו.
מסירת התערוכה לעולם מלּווה בקונפליקט של שחרור מול ייסורי
פרידה .בערב פתיחת התערוכה פולט אותי החלל מקרבו ומפנה מקום
לפלישת ההמון.

מציאות
האמנות כמעבדת ניסוי מציבה "ניסיון מאתגר ומורכב למצות ִמקטע
מציאות ]...[ .יחסי חוץ (מציאות)  /פנים (מעבדה) מייצגים את
ההבדל בין מציאות ל'מציאות'  -בין מציאות חיים לבין מציאות
5
יזומה ונשלטת על–ידי האמן בכליו של המדיום האמנותי".
התערוכה אינה שואפת לחקות את המציאות הנראית בסביבות המקור.
משימה מעין זו היא בלתי אפשרית ,חסרת תכלית ודינה להיכשל.
באופן דומה הבינה האמנות מזמן כי לא תוכל להתחרות ביופיו של
הטבע ובדקויותיו .בתוך סביבות העבודה מתחולל טבע ,טבע דברים
עם חוקים ועם היגיון פרטי ,אנושי ,חומרי וויזואלי משלו .זכור
לי היום ,שבו נכנסתי לנגרייה ,שבה עובד אביו של רועי מרדכי.
החלל התעשייתי העצום ,מעטפת הפח החלוד ותקרת הוויטראז'ים
המתנוססת הותירו בי פליאה מהולה באכזבה על כי בתוך כתלי
המוזיאון לא יתאפשר לחקות את אותה אותנטיות.
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בנראּות בלבד ,אלא
תפישת המציאות ב"סביבות עבודה" אינה עוסקת ִ
גם ב"מציאות חיים" יומיומית .רעות פרסטר ורועי מרדכי מצויים
במאבק פנימי בין מציאות חייהם לבין תפקידם כאמנים .מאיר טאטי
מתייחס לפרק מסיפורו של עם החי תחת מציאות של דיכוי פוליטי.
המציאות של דלית שרון ושי רטנר שאובה מתנופת הבנייה והשיפוצים
ומהרגלי הצפייה השגורים של האוכלוסייה העירונית .המבט על
בניינים עטויי פיגומים או על שיכונים הוא כה זניח ,עד כי אפשר
שלא ייתפש כמהלך אמנותי יוצא דופן.

[]7

[]6

גדעון עפרת" ,אוצרות היא קיר ותשוקה" ,קט' הזוכים
בפרסי משרד התרבות והספורט לאמנות ולעיצוב2009 ,
(מוזיאון הרצליה לאמנות ,)2010 ,עמ' .111-97
שם.

"המציאות החדשה" שמורה לעולם האמנות והאילוזיה ,והיא שואבת את
הלגיטימציה שלה מכתלי ההרשאה האמנותית .ניתן לשגות ולהניח כי

[]9

מאנטי–מודל למציאות חדשה

[]8

סרטי הווידיאו בתערוכה חושפים את סביבות המקור ומעניקים
לצופה את הטפח החיוני החסר לשם פענוח המכלול .פלישת המציאות
להיכל הסימבוליקה נותרת בין חומרי הרוח :הקרנה ,אור ,אוויר,
חשמל .היא הבלחה ,המוקרנת בתוך המציאות החדשה .האמנים
מספקים הצצות חטופות ו"אגביות" אליהן ,שכן מטרת הסרטים היא,
בראש ובראשונה ,הנחלת רעיון וסיפור עלילה .הסביבות מופיעות
בכסות קולנועית של אתר צילומים ,תשתית ויזואלית" ,תפאורת
רקע"" ,לוקיישן" גולמי.

תמר ברגר ,ברווח בין עולם לצעצוע :על המודל בתרבות
הישראלית (תל אביב :רסלינג ,)2008 ,עמ' .71
הדס עפרת ,מציאות רבה מדי ,ראו לעיל הערה ,5
עמ' .32-31

במאמרו "אוצרּות היא קיר ותשוקה" כותב גדעון עפרת על הרדי–
מייד האוצרותי כי עיקרו "הצבת יחידות תרבות בנסיבות של הזמנה
אמנותית כסביבה רעיונית ,דהיינו ,כמטפורה סביבתית וכהזמנה
מושגית לדיון" וכן "ראיית התרבות כמערכת של יחידות אוטונומיות
(כגון ספריות ,בתי ספר ,מחסנים ,אוספים ,ארכיונים ,סטודיות,
גלריות ,מוזיאונים ,מועדונים) .כל יחידה בבחינת מערכת סימון
שלמה" 6.דבריו של עפרת רלוונטיים לגישה האוצרותית שביסוד
התערוכה .לתפישתו ,סביבות תרבותיות הן אובייקטים ומוקדי עניין
ראויים לתצוגה ,בבחינת התפתחות הרדי–מייד מאובייקט לסביבה.
התערוכה "סביבות עבודה" מרחיקה לכת לסביבות יומיומיות" ,נון–
תרבותיות" ,קרובות יותר להגדרת הרדי–מייד המקורית של מרסל
דושאן :שימוש בחפצים נטולי יומרה אמנותית מוצהרת .סביבות
המקור לא עברו בשלמותן וללא רבב לחלל המוזיאלי ,זאת בניגוד
לעפרת ,המבצע טרנספוזיציה ("העתקתן של יחידות תרבות ממקומן
בשלמותן ,שיבושן זו בזו ללא התערבות 'יוצרת'" ,)7אלא היוו בסיס,
אשר עם הזמן שונה ,תורגם ,עבר אינטרפרטציות למכביר וידע את
רזי הצמצום השמורים לאמנות העכשווית.
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ההעברה (מסביבות המקור) והפרשנות הוויזואלית בתערוכה התבצעו
באמצעות מודלים" .מטרתו של המודל היא לייצג את המציאות באופן
הבהיר והמוחשי ביותר ,מטרה הכרוכה ,לעתים ,באורח פרדוקסלי,
בשיבוש ממדי המציאות :גודל ,צבע ,צורה או מדיום 8."...הדגם קטן–
הממדים אינו מכיל גוף אנושי .הצפייה המרוחקת בו ,ממבט על ומן
הצד ,מקנה פרספקטיבה גורפת .ה"רפליקות" שנבנו בתערוכה ,אינן
מחקות גודל מקורי ויחד עם זאת הן אינן מודלים .אנטי–המודל רוקם
מתח אחר " -מציאות חדשה" ,שהיא אותנטית בפני עצמה ומתעתעת.
עבור התערוכה והחלל נבנו מיצבים במידות כלאיים בלתי מוגדרות,
שנותרו נאמנות להכלת ממדי אדם.
המציאות החדשה לעולם נסמכת על שחזור תחושתי מוכר מן העבר.
"סביבות עבודה" אינה מתיימרת לממש את ההבטחה הבאה ,לבשר
על עתיד חדשני או על שכלול טכנולוגי מסעיר .אדרבא ,היא מתרפקת
על ערכים נכחדים של צנעה ושל פשטות ,ומייבאת אותם מן החוץ
הסמוך אל הפנים .אורבניות הרוחשת במרחק פסע מן המוזיאון,
ללבתו ,מוארת באור
נטפלת לגגו ולקירותיו החיצוניים ,חודרת ִ
חדש ומפרה את מיתוס קדושתו .חוויית השיטוט בתערוכה נשענת על
שגרה מוכרת ,בירוקרטית מסוגה ,של שיטוט בין מוסדות ופונקציות
הנותנות שירות לתושב.
"ריצ'רד שכנר ( ]...[ )Schechnerטוען שכל פעולה בחיי היומיום
שלנו ובחיינו הטקסיים והאמנותיים מבוססת על פעולה קודמת .כשאנו
פועלים ,למעשה אנו משחזרים פעולות .הוא הגדיר זאת 'התנהגות
משוחזרת' ,התנהגות שיוצרת מודעות כתוצאה מזיהוי של פעולה עם
פעולת המקור .במובן מסוים הפעולה היא ' ,'twice behavedכי היא
9
מהווה גרסה או אזכור של פעולה שבוצעה בעבר".
בתהליך העבודה לקראת התערוכה נתקלנו לא פעם במבוי סתום
ובלבטים בהיבטים טכניים ,רעיוניים או פורמליסטיים .המענים
היו טמונים בסביבות המקור וניתנו מתוך היגיון בריא ,חשיבה
בהירה ,צרכים פרקטיים וניסיון רב–שנים .הפיגומים והתומכות,
שמתקין רטנר במבואת הכניסה לביתן ,בתוספת ל"סניף קנולר
הלנה רובינשטיין" של פרסטר ולעמדת השומר ,מייצרים מסדרון
דמוי פסאז' ,תרחיש ישראלי משנות ה– ,70המתייחס למרכז מסחרי
שהתגבש מתחת לבניין עמודים ,ובו ַמ ּכֹולות וחנויות שכונתיות.
הפסאז'ים הולכים ונעלמים מן הנוף המקומי ,מומרים בקניונים
המוניים ,ברשתות ובמותגים.
בשנות ה– 50של המאה ה– 19עבד הפילוסוף וחוקר התרבות הגרמני,
ולטר בנימין ,על כתיבת מסה רחבת יריעה ,שכותרתה "מפעל
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הפסאז'ים" או "הפסאז'ים של פריס ,מופע-קסמים דיאלקטי" ,ובה
ביקש לנתח את העידן המודרני באמצעות פרטים זניחים כביכול,
כגון הפסאז'ים המקוריים .להשקפתו היו פסאז'ים אלה "צורות
חלומיות של התרחשות" ,מעין חלומות של העידן הקפיטליסטי העולה,
המגלמים את ההתלהבות מן החדש ומן המודרני ביותר מחד גיסא
ואת "החזרה הנצחית של הדומה" מאידך גיסא" .מפעל הפסאז'ים"
של בנימין ,שאותו לא השלים מעולם ,נועד להוביל עידן זה לעבר
10
"התעוררות" מאותו חלום.

23

מפרפורמנס למאוזוליאום

[]10
ראו ולטר בנימין" ,פריס ,בירת המאה התשע–עשרה",
בתוך :מבחר כתבים ב' :הרהורים ,תרגום :דוד זינגר
(תל אביב :הקיבוץ המאוחד ,)1999 ,עמ' 46-34; יורגן
ניראד ,מבוא ל"פריס ,בירת המאה התשע–עשרה" ,שם,
עמ' .33-32

אמנות המופע החי (הפרפורמנס) מתקיימת במאובן המוזיאלי .המנעד
הקיצוני שבין פרפורמנס למאוזוליאום טמן בחובו את המקבילות
לנ ָבל ,בין קורבן למקרבן ,בין תנועה לקיפאון ,בין פעיל
שבין גיבור ָ
לסביל ,בין שפיות לטירוף ,בין אמת לשקר ,בין מציאות לדמיון ,בין
קדושה לחולין ,בין חיים למוות.
המוזיאונים הראשונים וחדרי הפלאות במאה ה– 17סבלו מדימוי
שלילי של מאוזוליאום ,משום שהתבססו על איסוף יצורים מתים
מעולם החי .המאוזוליאום של "סביבות עבודה" הוא היכל התבודדות
פיזי ומטאפיזי להתייחדות ,להרהור ולגעגוע .על דגלו חרוטים
ייצור יחידני ,מלאכה ,אינטימיות ,העברת ידע בין–דורי ,התמחות
והתמקצעות.
הפרפורמנס החל בסביבות המקור ,בפינות העבודה החשופות של
האמנים ,שחייבו התנהלות פרפורמטיבית ברוח סטודיו פתוח.
המשכו בתערוכה ,במופעי מיצג ובהשתתפות הקהל .מי נושא בנטל
הפרפורמנס :האמנים? השחקנים? שומרי המוזיאון? או הקהל,
החותם על טופס ויתור על פרטיות ,מצולם ,מתרוצץ בלבירינת ,מהלך
בתוך עבודת וידיאו ודורך עליה ,רוכש אמנות ומטפס לגלריה? קהל
הוא כוח נחוץ ,מניע ומחיה בכל תערוכה ,גם אם הוא נותר פסיבי.
ב"סביבות עבודה" נדרש הקהל לאקטיביזם ,ולכן מתעוררת חרדת
הישרדות ,כי ללא קהלה ,תיוותר התערוכה ללא זכות קיום!

הקמת התערוכה
Construction in progress
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שי רטנר
מונומנט
[עמ׳ ] 95-94 / 51-49

״כל תנועות הנפש הטבעיות נשלטות על–ידי חוקים
מקבילים לחוקי כוח–הכובד בחומר .יוצא מן הכלל
יחיד הוא החסד״.
11
סימון וייל

[]11
סימון וייל ,הכובד והחסד ,תרגום :עוזי בהר (ירושלים:
כרמל ,)1994 ,עמ' .39

פיגומי ה"זקיף" של שי רטנר כמו התקלפו מן המבנה הסמוך ,דילגו
מעבר לכביש והזדקפו על גג ביתן הלנה רובינשטיין .הם מסמנים
את המוזיאון כאתר הנמצא בתהליכי שיפור והתחדשות .זהו רגע
המפגש הראשון של הקהל עם התערוכה ורמז לבאות .בעוד המבנים
הציבוריים הסובבים את הביתן עברו כולם שיפוצים מאסיביים
ולעתים קונטרוברסליים ,בו עצמו לא נגעו .ב– ,1959נבנה הביתן
(בניין ארעי למטרה זמנית) ב"כיכר התרבות" של העיר תל אביב,
ותוכנן כשלב ראשון ,אשר בעתיד יתפתח לכלל מוזיאון של ממש,
שהיה אמור להשתרע בשטח שבינו לבין התיאטרון .בהמשך הוחלט
לוותר על ההוצאה אל הפועל של המוזיאון השלם ,והוא נבנה ב–1971
בשדרות שאול המלך.
 56שנים עברו ,ורטנר סוגר מעגל ,מעלה מן האוב את התוכנית הגנוזה,
נטפל לחזית ולגג ,״מטפל״ בהם באופן ההופך גם אותם ,זמנית,
לאתר בנייה ,המציב במרכז את האסתטיקה המוכרת והארעית כל כך
של בנייה בישראל .במבנה חל כשל מכוון ,והוא קורס אל תוך אחת
מפינותיו .הפיגום על גג (העולם) הוא זמר–המנון למחדל המפואר,
עדות לקומה הנוספת ,שמעולם לא נבנתה והושלמה .המוזיאון עצמו
(הקובייה הלבנה) הופך למרכיב מבני בתוך קומפוזיציית הפסל,
ומתפקד כמעין פדסטל.
להבדיל משאר אמני התערוכה ,רטנר אינו מציג עבודת וידיאו ,כיוון
שהוא מייבא את המציאות כמות שהיא .העבודה עשויה מחומרי אמת
הבוראים מציאות מזויפת .המציאות נתקלת בבדיה בממד הרעיוני,
ולא במעשי( .נעשה שימוש בחומרי גלם מקוריים ,וההקמה נעשתה על
פי ההיגיון הקבלני ,ה״נון–אמנותי״) .הפיגומים ,המשמשים בדרך
כלל כאמצעי זמני לבנייה עצמה ,הנם חסרי תכלית במקרה זה ,אין
כוונת אמת בלבם והם אינם נשענים על דבר לבד מאוויר .למעשה ,הם
אלו הזקוקים לתומכות ולקושרות ,וגם עבורם נבנו פיגומים.
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המעבר מסביבת חולין להדר המוזיאון ,ההקשר החדש ,מחדד את
המבט המורגל וטוען אותו בערכים אמנותיים .המוזיאון מכוון מטרה
להנחלה חינוכית ,להקניית כלים ,להעשרה ולפריצת גבולות דו–
כיוונית  -האמנות מנכסת את הרחוב והוא ,מצדו ,מכיל את האמנות.
כך הופך צינור ברזל לקו רישומי בחלל ,יריעת ברזנט מרוססת
בגרפיטי הופכת לציור וקונסטרוקציית מתכת  -לפסל בעל גריד
גיאומטרי ,ריתמוס פנימי ,חומריות עשירה ,גוני מונוכרום ,משחקי
דו– ותלת–ממד.
המיצב המתעתע מותיר את הצופים עם סימני שאלה רבים :האם זוהי
מחווה אמנותית ,ביטוי לעוצמה או עבודה קבלנית שלא צלחה? האם
הקונסטרוקציה המתפרקת היא מוצר מוגמר או שלב בהוספת חללי
תצוגה להיכל האמנות? מה היה יכול להיווצר בין כתליו? האם
זהו גלגול נוסף למונומנט האינטרנציונל השלישי של טטלין? חלק
מתנופת הבנייה השוטפת את תל אביב? ואולי משחק הרכבה מודולרי
של ילדים בממדי ענק? מה פשר הקריסה? האם נסתיימה כבר או
שהיא בעיצומה? האם מסוכן לעמוד תחתיה? האם נמצא הבניין כולו
בסכנת קריסה תחת כובד משקלו של הפיגום?
ואם אכן שיפוץ  -היש בו טעם? הקריסה לעולם אינה פוסקת ,ולכן,
כהרף עין תופיע שוב הבליה ,תבצבץ שוב הרטיבות בקיר ,והפעם
יהיו הן עיקשות ואיתנות מבעבר (שכן להתיישנות יכולת התחדשות
מתמדת) .במדינה נטולת מסורת של תחזוקה ושל שימור ,התרה אחר
פתרונות זולים וזמניים ,המלחמה אבודה מראש ,הוונדליזם הוא
פסיבי ולאויבים חזות אמורפית :דכדוך ,כיליון וזמן.
לאור ה"שיפוץ" ,מטרידה במיוחד השאלה :האם המוזיאון פתוח
למבקרים? בזמן הקמת תערוכה נתלה על דלת המוזיאון שלט המציין
כי התערוכה בהקמה וכי כניסת קהל אסורה .רטנר מטיל את הספק,
מעורר את אי הנחת ,ובה בעת "פותח" את פסלו לקהל  24שעות
ביממה .הוא חשוף לעין כול ונושא באחריות הנלווית להצבת פסל
חוצות (אנדרטה) הפולש למרחב הציבורי .פסל החוצות הפך למדיום
נדיר ובוודאי אינו רווח בקרב אמנים בני גילו של רטנר .הוא
מתאפיין ברצינות עצמית מופרזת ,בחומריות כבדה ומלאה (בטון
וברזל חלוד) ,ולרוב נלווים לו הקשרים לאומיים .בעוד הצבת עבודה
בתוך המוזיאון מקנה שליטה (מסוימת) על מסלול חשיפתה ,הרי על
פסל חוצות חלה מערכת חוקים מרחיקת לכת אף יותר; הוא חשוף
לגורמים חיצוניים ,לאיתני הטבע ולנקודות תצפית שאינן בשליטה:
מרפסות בתים ,גגות ,גורדי שחקים ומטוסים.
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החומריות הסגנונית והאסתטית של הפסל ואיכותו המונומנטלית
מתכתבים עם הקונסטרוקטיביזם הרוסי של טטלין (שנות ה–30-20
של המאה ה– )20ועם אמנות ואדריכלות כוחנית מאוחרת יותר מתקופת
מלחמת העולם השנייה .עם זאת ,הוא מתאפיין ברזון ובפשטות ומסמן
את גבולות הכוח באופן אנטי–כוחני .לגוף השלדי סתירות פנימיות
נוספות ,כגון איפוק ומגלומניה ,צניעות ואמביציה .גם אישיותו של
הביתן "נוצרת בדיאלקטיקה מתמדת בין גודלו (או מוטב  -קוטנו)
12
לבין הטקטיקה העיצובית שלו ,החותרת לכובד ולמאסה".
הפסל מציב עמדה הפוכה לקפיטליזם ,הדורש יעילות מעל לכול .עם
זאת ,אין להתכחש לעובדה ,כי יישומו התאפשר תוך הכרה במעלותיו,
הוקרה ושיתוף פעולה עם אותו מנגנון קפיטליסטי–ממסדי (בין
היתר ,נאלץ לקבל אישור של ועדת פסלים עירונית).

[]12
רכטר ,קט' חמישה רגעים ,ראו לעיל הערה  ,2עמ' .71

רטנר עסוק במימוש הפוטנציאל המשובש ,הקיים ממילא בסביבה
העירונית ,וביכולת לזקק מתוכו רגעים של חסד .חלומות גדולים,
מפעלים גדולים  -כל אלה יכולים לקרוס ברגע מהיר אחד או באטיות
מרובה" .האקטיביות" של הקריסה הפינתית מעידה על נטיותיה
האובדניות של העבודה כולה .היא פואטית–סימבולית ,תוצר של זמן
ושל הזנחה .התדרדרות בנוסח "אפקט דומינו" .אולם רגע הקריסה
הוא בבחינת מימוש השיא הדרמטי ,ולכן הוא גם רגע השחרור.
בתום הקריסה מתייצב הפצע ומגליד ,תרחיש האימה הולך ומתרחק,
ונותר זיכרון החרדה .הקתרזיס מפנה מקום לנחמה ,לגאולת ביבים,
להתחדשות ולתקווה.
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רועי מרדכי
חיתוך גס
[ עמ׳ ] 59-52

בילדותו נהג רועי מרדכי לשבת שעות ארוכות ולצפות באביו הנגר,
אבנר ,מושא הערצתו ,העמל בנגרייה הרוחשת .מגוון העצים,
המכשירים ,המכונות ,צלילי העץ הנבקע ,הצבעים ,ריח הנסורת
והקסם שבהפקת יש מאין  -כל אלו הציתו את דמיונו ואת חושיו .תחת
עינו הפקוחה של אביו היה אוסף את שאריות העצים ובונה מטוסים
בצורת צלבים ,דימוי צורני החוזר ונשנה בעבודותיו .למעשה,
זהו פסל העץ ופיסת הנגרות הראשונה בהיסטוריה .בהקשר זה
עולה על הדעת ,כמובן ,אביו של ישו ,יוסף הנגר ,והשילוש הנוצרי
הקדוש :האב ,הבן ורוח הקודש .האם בעולם אפיקורסי משולה רוח
הקודש לרוח היצירה היצרית והיצירתית של האמן? האם משולה
ההתנצרות ל"התנגרות"?
מרדכי נע בטווח שבין השמימי לארצי ,בין אמנות לנגרות .עיסוקו
ביקום חיצוני ופנימי ,עליון ותחתון ,נובע ממיזוגם ומהפרדתם של
שני הדימויים :רכב ואווירון .עובדה לא ידועה היא ,שחברת המכוניות
"סובארו" החלה את דרכה כמפעל למטוסים ,וכי מטוסי סובארו חגו
בשמים במשך תקופת מה .הרכב נענה לתכתיבי כוח המשיכה בעוד
האווירון המאולתר משייט על גבי מסילה בשמי התערוכה כחרק
מחוצף ,טפילי וטורדני ,מבקש לפלוש לשיכונים של דלית שרון ,בונה
מתח אווירי ומעלה סכנת התנגשות .הוא מממש את ייעודו התעופתי
ואת הכמיהה לשחרור ,לחיּות ,לעצמאות ,לנסיקה ולחופש.
בנערותו עבד מרדכי בנגרייה ,ולצורך הפרויקט נדרש לשוב לנגרייה
שבדרום תל אביב ,הפעם כשהוא מצויד הן בנקודת מבט חיצונית
והן פנימית ,בהתייחסות שהיא בעת ובעונה אחת מעורבת ומרוחקת.
הפונקציות של הנגרייה וזהויותיה השתנו על רצף ציר חייו :מבית,
לסביבת עבודה מפרנסת ,לסטודיו ולסדנה להפקת אמנות .בעבר
שימש כשוליה לאביו .לקראת התערוכה עבדו שוב האב והבן בשיתוף
פעולה ,אך הפעם ,במונחים אמנותיים/טפיליים ,שימש אבנר
כ"אסיסטנט" לבנו.
המאוזוליאום הפרטי של מרדכי החל כאשר איבד אביו את אצבע יד
ימינו במכונת הקרייזיק שבנגרייה .יד נטולת אצבע הפכה לסמל
סטטוס איקונוגרפי ולסימן היכר לנגר .האובדן זכה ,במרוצת
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השנים ,למעמד פגני של טקס חניכה גברי בבית המלאכה .בעלטת
אותו יום הפך "גיבור העל" ל"אנטי גיבור" ,והנגרייה  -ממגרש
משחקים למגרש גרוטאות ואימה ,תזכורת לשבר ,לנכות ולגדם,
לניתוץ מיתוס דמות האב החסין.
מרדכי יוצא למסע להשבת (כבוד) האצבע האבודה .מתוך שורש גזע
עץ הוא בורא ומצמיח אצבע (מאשימה) מפלסטלינה שממדיה דמוניים.
מקור הגזע בעיבורו של יער פראי ,גוש חי בעל נוכחות היסטורית
אמיצה ,חיונית לטביעת האצבע (רגל) האקולוגית ,שסופו  -כריתה.
מּורדת מן הגלריה שבנגרייה
אצבע הפלסטלינה (המשולשת)
ֶ
(הסטודיו) ומועמסת על גג מכונית הסובארו ,ההופכת באופן
זמני למעין כן לפסל .הסובארו המשמשת להובלת עבודות נגרות
מוזמנות ,מובילה הפעם אמנות (תרחיש נפוץ עקב מחסור בתקציבים
להובלה מקצועית); הבטמוביל ( ,)batmobileבמטמורפוזה ציורית
וקרטונית ,הופכת לארטמוביל.
בסרט הווידיאו לאונה הלנה תהלוכת לוויה יוצאת מדרום העיר
לעבר ביתן הלנה רובינשטיין .הסובארו נכנסת לתוך קומת התצוגה,
ושם מתבצעת פריקת המונומנט בחרדת קודש .המסע בא אל ִקצו עם
העלאת הארכיטיפ הפאלי אל גלריית העץ שנבנתה עבורו ,שתוכננה
על פי גלריית העבודה המוגבהת של מרדכי בנגרייה .בנייתה של
הגלריה במוזיאון נעשתה כמהלך טפילי ל"נון–חלל" .היא מטפלת
ולריק .גודלה צר וקטן ,וביכולתה להכיל מספר
ונטפלת לגבהים
ִ
מועט של מבקרים .הגלריה האמנותית היא חלל סגור לתצוגה.
לעומתה ,הגלריה הביתית נבנית לגובה .מטרתה ניצול שטח
מרבי ,והיא משמשת כחדר שינה ,למטרות אחסון או לעבודה .זהו
החדר המוסתר מן העין  -אחורי הקלעים ,הסטודיו .לגלריה של
מרדכי ערכים של אינטימיות הלקוחים מן הגלריה הביתית ,אך
עניינה אמנותי.
שהותה של האצבע במרומים לאורך המסע כולו מגלמת משמעות
פסיכואנליטית וסימבולית :מחפץ גשמי וצורני ,ריחופה הקליל
כמו הופך לרסיס הזייתי שמקורו בתת–מודע .איכותה המאסיבית
היא מטאפורה לעול ולכובד התודעה העליונה .בגלריה המוגבהת,
המקבילה לקרקע ,הלא היא קומת האלטר–אגו ,משתחרר מטען הנשמה
העודף שלה וממשיך בדרכו השמימה.
האצבע (עץ–בה) מוצאת את מנוחתה ואת נחלתה האחרונה בתוך
קרביו של ארון מטבח גדול .היכל קבורתה מחופה בקירות וברצפת
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פורמייקה :חומר סינתטי ,מעובד ,תעשייתי ,כבוש בטמפרטורה
גבוהה ,המשמש כציפוי ומיועד לשכבה חיצונית.
ההליכה מסביב לגווייה ,רגעי ההתייחדות עם גדם הפלסטלינה
המגושם ,כמוה כטקס אשכבה לאחרון הגיבורים ,שהקריבו את גופם
על מזבח הנגרות .שּובה (בגדול) של האצבע החסרה מאפשר השלמה
ופרידה מהילדות ,מהשלמות ,מהטבע הגולמי ,מתבונת הכפיים,
מהעסקים המשפחתיים ,מהגילדות וממעמד הביניים.
בעוד שעל גג מכונית הסובארו (סטיישן  )1.6מוצבת אצבע ענקית,
הרי בטנה משמשת להעברת רפליקת העץ המפורקת שלה עצמה.
משטחי עץ נארזו ונערמו לתוכה זה על גבי זה כערכה מוכנה מראש,
קיט  ,DIYעשה–זאת–בעצמך .התהליך ה"פיסולי" מיישם את "פלאי
הטכנולוגיה" וחושף את קסם הנגרות שבהרכבת מוצר נפחי תלת–
ממדי מפלטות שטוחות ודו–ממדיות .מעשה שיבוט הרכב מרמז על
הערגה הכמוסה לשכפול גנטי בין–דורי ורב–כיווני ,ומזכיר את
סיפור "פינוקיו" ,ילד העץ ,יציר כפיו של אביו ,הנגר ג'פטו.
סרט וידיאו נוסף ,זמן איכות ,מתעד את תהליך הבנייה,
הפירוק ,ההעמסה ,הפריקה וההרכבה המחודשת ,ומספק הצצה
"אגבית" לסביבה המקורית .הנגרייה משמשת תשתית ויזואלית ,סט
צילום להתפתחות מערכת יחסים בין אב לבנו ולזמן איכות שהם
מבלים בצוותא.
בשעה שהרכיבו מרדכי ואביו את מכלול חלקי הרכב ,זה היה משול
לרהיט והמוזיאון  -לנגרייה פעילה .עם סיום הבנייה נותרה
קליפה נטושה ,ספק ארון קבורה ,ספק ארגז כלים ,והחלל הושתק
בדומיית מאוזוליאום.
רכב העץ סובארו לאונה סטיישן נבנה בגודל אמיתי; הוא אינו דגם
מוקטן ואף לא מודל שיווקי .האנטי–מודל נמצא בתעתוע החומרי
והתפעולי ,בנגרות הפופ–ארטית ובגבול שבין אמנות לעיצוב.
מרדכי משתעשע עם הפונקציונלי ,ומייעד את מנוע הרכב למקרן
ואת תא המטען להצגת חפצי אמנות .המציאות החדשה מספקת חוויה
ריאליסטית ,אך גם סוריאליסטית :מציאות ופנטזיה ,ערות ותרדמה.
מרדכי משרטט את דמויות הנגר והאמן הישראליים .מפנסי הרכב
(האוטו–ביוגרפי) מוקרנים שני דיוקנאות ,שלו ושל אביו אבנר (אבן
נייר) ,מצוירים בצבעי מים על נייר .העדינות והשקיפות הצבעונית
של הראשים מועצמת באמצעות אלומות אור אווריריות .מחד גיסא,
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מתכתב סגנון הציור עם ז'אנר האנימציה ,ומאידך גיסא הוא מושפע
מפסלי עץ פרימיטיביסטיים ,קוביסטיים .הראשים הכרותים של
מרדכי נעים בתזוזה מעגלית קצובה ,אינסופית והיפנוטית ,מתקתקים
כמחוגי שעון ,כתזכורת לזמן השאול ,תזכורת לזמן האבוד.
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אפשר שמינה של פרסטר גזר את גורלה ,שלא לרשת את ניהול העסק.
הפריטים בחנות שייכים לעולם אופנה נשי ,אך היא מנוהלת על ידי
צוות גברי ,העוטה על עצמו שריון הגנה אבירי ,ספון בבונקר ,בין
קירות עמוסים פריטי ברזל ומתכת .אלרגיה רפואית למתכות מונעת
ממנה ליהנות מן ההיצע הקשטני/נשי שיכולה החנות להציע.

רעות פרסטר
קנולר אביזרי אופנה
[ עמ׳ ] 69-60

היופי הוא תכלית עצמו.
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[]13
ראו עמנואל קאנט ,ביקורת כוח השיפוט,
תרגום :שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטשטרייך
(ירושלים :מוסד ביאליק.)1960 ,

הפרגמנטים בחנות הם כמעין רליקווים מסתוריים ,המהלכים קסם
על הסובבים אותם .תפקידו של החפץ הבודד הוא בגדר תעלומה,
וחיבור אלמנטים פותח אפשרויות אינסופיות ליצירת שלם .יופיים
קשור בפשטות המופשטת של חומר ,צורה ,צבע ומרקם .הם מציתים את
הדמיון ופורטים על נימי הגירוי הגופני והרגשי.

[]14

פרסטר נחשדת בטפילות בנוסח "דייר משנה" ,שאינו משלם שכר
דירה ,ובעיסוק חובבני ,בעוד החנות מוכרת אביזרים קישוטיים
לעולם ה"מלאכה" .במובן זה ,החנות ,בדומה לאמנות העכשווית,
משווקת פריטי מותרות ,ולא מוצרי יסוד .לטענת פרסטר ,לאמנות
עוצמה מחוללת ,שכן הפקת התועלת בינה לבין החנות היא הדדית
( .)win-winלקראת התערוכה זיהתה פרסטר הזדמנות לעדכן את
חזותה של החנות ,שמעולם לא שופצה ,באמצעות קופסאות חדשות,
ולצורך עבודתה בתערוכה השתמשה בקופסאות הישנות שהתפנו.

"כשמשפחה הופכת לקישוט" ,המוזיאון לאמנות
ישראלית ,רמת גן" ;1997 ,היופי שלי השכל שלך",
גלריה נלי אמן ,תל אביב" ;2006 ,ידועה בציבור",
גלריה נלי אמן ,תל אביב ;2008 ,ועוד.

החנות המשפחתית "קנולר" ,העוסקת בייבוא ,בשיווק ובייצוא אביזרי
אופנה ,הוקמה באמצע המאה הקודמת בדרום תל אביב ,והיא מקיימת
שלושה דורות של מסחר זעיר בשולי עולם הזוהר .בחנות מאוחסנים,
מקוטלגים ונמכרים מיליוני פריטים ,בדומה לאוסף אנתרופולוגי
שמור במרתפי מוזיאוני טבע ובמעבדות מחקר .היא כעין יהלום
(מפויח) חבוי ,מאוזוליאום ארכיאולוגי( type specimen ,פריט
יחידני נדיר) משבט נכחד .פרסטר הילדה עבדה בחנות בחופשות,
בילתה וגדלה על ברכי האֹוצרֹות החזותיים והחומריים האצורים בה.
כיום ממוקם הסטודיו שלה בפינה צדדית בחנות ,ולצד קרוביה ,היא
שוזרת חיים שלמים של יחסים ,של קשרים ,של משפחה–עסק–אמנות.

שגרת יומם של אביה אהרון ושל אחיה שגיא עמוסה בהזמנות סחורה,
בנסיעות לסין הרחוקה לאיתור מוצרים חדשים בחנויות קמעונאיות,
במפעלים ובתערוכות מסחריות ,ביצירת קשר עם לקוחות ,במכירה,
בחשבונאות ,בשיווק ,וגם בשעמום ובשחיקה  -מנת חלקו של כל
עובד .תוצרם ניתן לכימות כלכלי ,והוא מלּווה בתחושת סיפוק
מניהול ,מתקשורת בינאישית ומקבלת החלטות .פרסטר ,לעומתם,
עמלה לילות כימים בהכנת פריטים לתערוכתה .עבודתה הסיזיפית
מתבצעת בסטודיו לאורך שנים ,אך אינה מניבה רווח כלכלי ישיר
ומיידי .עם זאת ,העיסוק האמנותי מאפשר תחושת מימוש עצמי,
התפתחות ,חשיפה וקידום מקצועי ,שאינו נחלתם של בני המשפחה
האחרים העובדים בחנות .אמנות עכשווית "נשתלת" במשורה בתוך
החנות ,נטמעת ונעלמת לתוך ריק נטול הקשר ומשמעות.
המיצב שבנתה בביתן עושה שימוש בחומרים אותנטיים ופונקציונליים
מן החנות ,שהומרו לעבודות אמנות ונטענו במשמעות (מציאות) חדשה.
פרסטר בוצעת ,מותחת ,משחיתה וממסגרת חלקי תצלומים ,טקסטים
וקטעי דפוס תיעודיים מקטלוגים ישנים ומתערוכות קודמות שלה .כך
נקרעות פיסות מתוך ההיסטוריה הפרטית ומתקבל הדהוד ,תיעוד,
ומחזור ליצירה טרייה .ב"רטרוספקטיבה הגרוסה" מועצם
שימור ִ
הממד האוטוביוגרפי (אישי) שבתוך הרטרוספקטיבי (אמנותי) ,שכן
14
עבודותיה הקודמות עסקו בסיפור הנשי–משפחתי.
בתרבות הצריכה של ימינו נאגרים בתדירות מסחררת מוצרים בלתי
נחוצים ,שאינם בגדר הכרח קיומי .מה מניע את הגלגל הצרכני
בתרבות המערבית? האם מערכת שיווק ופרסום שוטפת ומסמאת?
האם לחץ חברתי להשתלב בקצב הטרנד המשתנה? כניעה לדחפים
של ה"יפה"? תשוקה לחפצים? צורך בהתחדשות? העלאת סף
הגירוי? הרגל?
אספנות בכלל ואספנות אמנות בפרט עונים על צרכים עמוקים,
הקשורים בחסכים קדומים ,בלחשים מן הילדות ,ביצר בלתי נשלט,
ברכושנות ,בתשוקה לבעלות ובמשיכה לאסתטיקה .אלו משולבים
בשיקולים כלכליים ,מעמדיים ,תחרותיים ומסחריים.

32

פרסטר מעלה על פני השטח נושא מושתק ובלתי מדובר  -כסף .היא
הופכת ליצרנית כמותית ,חסרת הכרה ,של אלפי פרטי אמנות "על
המשקל" וגורמת לאינפלציה ,העלולה להטות את מאזן השוק.
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למרחבה הפרטי ,תוך בימוי גילויי הערצה פומבית כלפיה הוא,
למעשה ,קריאה להכרה מבית? האם הצורך באישור חיצוני הוא
הורי?
השלכה של צורך ַילדי בריצוי ִ

המיצב קנולר  -סניף הלנה רובינשטיין ,הנע בין חנות לבין אמנות,
מזכיר עמדת מזכרות מוזיאלית .נמכרת בו אמנות "בת השגה" לאספן
דל האמצעים ,שידו אינה משגת .ה"סניף" משמש תחליף לדלפק
מכירת הספרים שנסגר ומהווה הכנסה רווחית לחנות .למעשה העתיקה
פרסטר את הסטודיו שלה מן החנות אל המוזיאון ,ובשעות הפתיחה
היא מייצרת את חפצי האמנות ומוכרת אותם .אמנם ה"מזכרות"
נמכרות במחיר השווה לכל כיס ,אך עלותן עדיין גבוהה מזו שבחנות,
עובדה המעוררת תמיהה בקרב עובדיה.

פרסטר מתפקדת כ"סוכנת כפולה" שתולה ,המתריסה כנגד קהלה
ומתגרה בו .היא בוחנת את גבולות "המשחק" ומשתפת פעולה עם
הפארסה שיצרה במו ידיה .האם עמדתה המודעת מקנה לה ריחוק
לגלגלני מן הסיטואציה הכוזבת ,או שמא היא שותפה מלאה לקשר
השתיקה? העיסוק בערכים שנויים במחלוקת נעשה תוך שימוש
"תועלתני" בהם .המיצב והסרט בקומת המרתף בביתן הם בבחינת
"מסע תעמולה שיווקי סמוי" ומתחכם להשבחת העבודות הנמכרות
ב"סניף" שבקומה העליונה.

פרסטר אף הנפיקה קטלוג מוצרים למכירה ולהזמנה עבור ה"סניף",
כזה שעיצובו מאזכר קטלוגים של ירידים בינלאומיים מסחריים .על
העבודות ב"סניף" חתמה פרסטר ב"חתימת אמן" חדשה  -תוספת שמה
לחותמת החנות המקורית .פעולה שהיא טפילית ,ובד בבד  -מימוש
של זכותה המּולדת.

הסרט שגיא נעשה בנוסח קומדיה מוקומנטרית  -סוגה טלוויזיוניות,
קולנועית וספרותית ,המוצגת כדוקומנטריה ,אך ,למעשה ,היא
פיקטיבית ברובה ,אף שלעתים היא נשענת על המציאות .הסרט מביא
את סיפורו של שגיא ,אחיה של פרסטר ,שבוקר בהיר אחד מחליט
לעשות הסבה מקצועית משמעותית בחייו .אפשר שמשבר גיל החמישים
הוא המוביל אותו למסע של חיפוש עצמי ,והוא מנסה את מזלו כאמן
בזירה המקומית .בהמשך הוא מחליט כי החנות צרה מלהכיל שני
אמנים ומאלץ את רעות לעזוב .לאורך כל הסרט עסוק שגיא בכל
הקשור להתנהלות הסובבת את האמנות מלבד עשיית האמנות עצמה.
פרסטר שומרת על עיקרון "הכול נשאר במשפחה" .בדומה לאופן שבו
האירה בסרט חנות את סביבת העבודה בזרקור האמנות ,כך היא
מאדירה את אחיה .שוב הנידה את שרביט הקסמים הכול–יכול שלה,
זרתה אבק כוכבים והמליכה את אחיה החייכן ושובה הלב ,שגיא,
בבחינת רדי–מייד אנושי.

בסרט הווידיאו חנות לא הסתפקה פרסטר בחלקים ממנה ,אלא
ניכסה את כולה לשירות האמנות .החנות משנה את זהותה היומית
לזהות לילית ,ומארחת אירוע חגיגי–פיקטיבי של פתיחת תערוכה.
ההמרה מחנות לאמנות מתרחשת ללא שינוי מהותי ,באמצעות עיקרון
הרדי–מייד הסביבתי ומכורח החלטת האמנית והכרזתה כי הסביבה
הפכה לגלריה לאמנות ,ובסיוע אמצעים תיאטרליים חיצוניים,
"הארה" (פיזית ורוחנית) באמצעות תאורה דרמטית ,שיצרה אווירת
תהילה ופנטזיה ,תזמורת קטנה ,כיבוד יוקרתי ורשימת מוזמנים
מובחרת .פוליטיקת הבחירה מתהפכת על פיה ,כשפרסטר מקיימת
תחרות פופולריות סלקטיבית :אילו אוצרים ,אמנים ,מבקרי אמנות,
גלריסטים ,אספנים וקניינים יוזמנו להצטלם לסרטה ולפקוד את
אירוע הגאלה המיוחס.
בערב הפתיחה נראים האורחים עסוקים בלגימת יין אופנתית
ובפטפוטי סרק .נוכחותם של הידוענים ובני הסמכא מספקת את
האישור ,את חותמת הגומי ,לגבי ערכן (הכלכלי או האמנותי?) של
ה"יצירות" הנטולות ,במודע ובמתכוון ,תו איכות רעיוני ואמנותי .הן
נמדדות כעת על פי שם ,מוניטין ומיתוג.
האם מרגע כניסתם של "כוכבי" הסרט ל"סניף" במוזיאון דבק בהם
"אוויר קדושתו"? האם קיבלו את הלגיטימציה להיקרא אמנות? האם
נסק ערכם הכספי בהתאם? האם זימונו של עולם האמנות הפולש

הטרחה הרבה הכרוכה בהפקת סרט ממצבת אותו כפרסונה מלאת
ִ
חשיבות  -אמן! הוא ,מצדו ,אינו חוסך בביקורת עוקצנית ולעגנית
כלפי אחותו וכלפי עולם האמנות העכשווית שאותו היא מייצגת.
הסרט ,המוקרן באזור "אחורי הקלעים" ,שופך את אור "האמת על
פי שגיא" .ההדהוד לסרט חנות מפוצץ את בועת הרצינות העצמית
שבה שרויה האמנות .שגיא משמיע את ה"מניפסט המושתק" ,את קולו
של העם ,אשר אינו הולך שולל אחר תרמית ההבלים ,תוך שהוא חוטא
בה בעצמו מבלי משים .בסצנת הסיום של הסרט נראה שגיא מוצג
לראווה בתוך המוזיאון ,מוגן–כלוא–מוגדר ומגודר על ידי ִחבלול,
ישוב על כיסא וקורא בניחותא את עיתון הספורט היומי .מי הוא
בעצם השבוי האמיתי?
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דלית שרון
15
מכונת מגורים
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הזהב של שרון עשוי מחומרי פח דלים (חרף היותם כסופים),
המקצינים עליבות אל מול הידור.
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אזכור לאמירתו הידועה של לה קורבוזיה כי "בית הוא מכונת מגורים" (.)une machine à habiter
חתך הזהב או יחס הזהב ("הפרופורציה האלוהית") הוא קבוע מתמטי ,המרתק מדענים ,אמנים ואדריכלים מזה דורות .זהו
יחס המאפשר המשך גדילה ללא שיבוש הצורה .בטבע הוא מתגלם ,למשל ,בסידור עלים מסביב לגבעול או בצמיחת קונכייה.
יש הגורסים כי זהו מספר מיסטי ,וכי הוא מעיד על כך שבריאת העולם הייתה מעשה סדור ומתוכנן .סדרת פיבונאצ'י היא
סדרת מספרים ששני איבריה הראשונים שווים ל– ,1וכל איבר נוסף בסדרה הוא סכום שני האיברים הקודמים לו .מנתם של
כל שני איברים עוקבים בסדרה שואפת ליחס הזהב.

שני הווקטורים ,המפלחים את החלל לאורכו ולרוחבו ,מעידים על
מיזוג שני כוחות משיכה שהניעו את עבודתה של שרון :האחד הוא
"מחסן הברזל" בדרום תל אביב לממכר צינורות מתכת וחומרי גלם
לבניין ,והאחר  -בניינים וחזיתות משכנות עוני ,סביבות מחיה.
שני סרטי הווידיאו המשולבים במיצב עוקבים אחר אותו עיקרון
וחושפים את סביבות המקור :האחד (מחסן החומרים) מתייחס למבניות
התלת–ממדית של המיצב ונבלע בעומקן של המדרגות; האחר (חזיתות
שיכונים) מקפיד על שטיחות צורנית .מפתיע ,כי דווקא במקום שבו
ניתן לצפות להקפדה אסתטית (סביבת מגורים) היא מופרת ,ואילו
במחסן הצינורות נטול היומרה מתגלה יופי בלתי צפוי.
למיצב קנה מידה ,הנע בין מודל אדריכלי לבנין מגורים ,בין מיקרו
למקרו ,בין פיזי למטאפיזי .תנועה אנושית בלתי נמנעת זורמת בו
עקב הבחירה האסטרטגית למקמו על צומת דרכים/מעבר חצייה/
צינור ניקוז שבין הקומות .חומר הגלם כמו התארגן מעצמו ונאסף
לכדי גולם דמוני הקם על יוצרו ,ולתוך השד הצנום נוצקו התכנים
החומריים המקיימים אותו" .המחסן החדש" הוא בית ,מכונת מגורים,
חלל תצוגה אוטונומי ,המארח ,כולא ,מתכתב ומסכם את עצמו ואת
העבודות שסביבו .שרון כמו שותלת תערוכה בתוך תערוכה.
ה"פלחים" ,המיועדים ,בדרך כלל ,לבניית קירות גבס בעיצוב פנים,
משמשים לבניית פסאדה חיצונית מדומה ,בעלת גריד רפטטיבי עם
היגיון פנימי מוסדר וקצבי של חלון או של מרפסת" .משחק" הלגו
של שרון כרוך בפירוק ובהרכבה ,בבניית מגדלים באוויר ובהריסתם.
ממדי המיצב מבוססים על חתך הזהב ועל סדרת פיבונצ'י 16.חתך

מאיה ויניצקי" ,הזמני והקבוע :כרוניקה של ביתן" ,קט' חמישה רגעים ,ראו לעיל הערה  ,2עמ' .147
פיליפ ליידר" ,דלית שרון :החלל שמקיף אותה" ,בתוך קט' בית שני (.http://www.dalitsharon.info/#!philip-leider/ca9w ,)2005
הברוטליזם ,אחד מביטויי האדריכלות המודרניסטית ,רווח בעולם ובישראל משנות ה 50-ועד אמצע שנות ה 70-של המאה הקודמת .הסגנון ,המתאפיין במונומנטליות ובשימוש
בבטון חשוף ,הופץ בהשפעתו של האדריכל הצרפתי ,לה קורבוזיה .דומה שחשיפת החומר וגסות העיצוב התאימו לאדריכלים שהיו פעילים בארץ באותה תקופה ועלו בקנה אחד
עם חומרי הבנייה ,עם תנופת הבנייה ועם רוח החספוס שזיהו בחברה הישראלית .ראו :אלה טל" ,ברוטליזם בינלאומי  ,"1975-1950באתר הרשת מפגשים מהסוג החזותי בעידן
המודרני.http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/Brutalism.aspx?mid=2 ,

דלית שרון מטפלת ונטפלת להידרה ה"נון–חללית" שבלב הביתן.
פרופילי מתכת קשיחים נטווים ממסד עד טפחות מסביב לפיר
המדרגות ,המעלית והירידה לשירותים ,משרטטים קווי ִמתאר
רישומיים בחלל .נטיפים וזקיפים חודרים את הרצפות ואת התקרה
ונשענים על מעקה המדרגות .העבודה מתחככת בקצות המיצבים של
שאר אמני התערוכה ,המציגים בשלוש קומות הביתן ,ובפיגומים של
רטנר על קומת הגג ,הקומה הרביעית של התערוכה.

העבודה מתייחסת לביקורות הלא מעטות ש"נשמעו לאורך השנים על
בעיית האוריינטציה בביתן ,בנוסח' :מבנה ללא התחלה ,אמצע וסוף',
'לא ברור אם צריך לרדת למטה או לעלות למעלה'" 17.האם תוקעת
שרון יתד? האם היא מציעה עמוד שדרה מכנס ותומך במרחב הפתוח
או שהיא מבלבלת ,מבזרת או אף מסכנת את הביתן? האם עלולה
עבודתה לבקוע את היסודות ולהביא להתמוטטות ולחורבן כולל?
ב–" 1997המזל האיר פניו לשרון ,ולפרק זמן מוגבל יצרה האמנית
בחלל מרווח ושטוף אור ב'המומחה' ,מבנה ישן ,ששימש בעבר כמפעל
הראשון לייצור מרצפות בתל אביב ונועד להריסה ]...[ .בערך בשנת
 2000החלה ההריסה של 'המומחה' ,והאמנית עקבה אחר כל שלב
ושלב בתהליך .כשהמעטפת החיצונית של הבניין החלה להיעלם,
נחשף מבנה השלד המורכב מסטרוקטורה של קורות ורלסים ונתגלה
18
גריד של קווי קומפוזיציה וחלל רבי–עוצמה".
כעס מהול בגעגוע הובילו את שרון בשנת  2003לפעולת תגובה .במשך
חודש ימים ,מדי לילה ,בנתה על מגרש ריק בנמל תל אביב שלד בניין
ממתכת" .ההתגנבות הלילית" נשאה אופי מחתרתי וסיזיפי ,וחשיפתה
לקהל שילבה בין סטודיו פתוח לסביבת עבודה של אתר בנייה .המבנה
צמח והיה להיכל/קתדרלה/בית/סטודיו .משך העבודה על המיצב/
מיצג תחמה את אורך חייו ,ועם סיומו נגזר דינו .בתום הבנייה
נאלצה שרון לפרק ,לנטוש את עוללה ולנתץ את אשליית הווילה
הצופה לים או הסטודיו האוטופי .השם שניתן לעבודה היה בית שני
כמחווה היסטורית ברורה" .סביבות עבודה" עוסקת בשאלת הזליגה
בין התחומים :בית–עבודה–סטודיו .מהו ,אם כן ,ה"בית הראשון" של
שרון :בית משפחתה או שמא הסטודיו המנוח בגלריית "המומחה"?
על גרם המדרגות מוקרנים תצלומים בעלי פרספקטיבה חד–מגוזית,
המתחלפים בהילוך אטי והדרגתי .הקהל עולה ויורד במדרגות ,בתוך
ועל ההקרנה ,הופך לחלק אינטגרלי פעיל ומפעיל .הדימויים לקוחים
משלבי המחקר והסטודיו של שרון :צינורות נחושת ופליז ארוכים
בזווית אילוזיוניסטית .התאמתם למדרגות נעשתה בטכנולוגיית
"מיפוי" ,המפרקת את הסצנה לתתי–חלקיקים ואז ממפה אותם
ליצירת תצלום אוויר.
בעבודת הווידיאו המוקרנת על הקיר בקומת המרתף צילמה שרון
שיכונים בירושלים ,אשר נבנו בסגנון הברוטליסטי( 19כמו הביתן
עצמו) .החוץ צולם מן הפנים .המצלמה עושה את מסלולה דרך
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החלון ,עוברת במסדרון צר וארוך היישר למבואת השיכון .חזיתות
השיכונים צולמו ב– ,still motionוכמעט לא ניכרות בהן תזוזות.
מדי פעם מתרחשת פעימת חיים זעירה :אישה תולה כביסה ,אישה
מורידה כביסה ,סדין נע ברוח  -עדויות מפלילות לנוכחות אנושית
בתוך גושי הבטון נטולי החלונות .שיקוף אדריכלי עגום לכורח
לאומי של מדינה המתבצרת מאחורי בטונדות ,בונקרים מיליטנטיים
מאסיביים ,עזובים ושוממים .זהו המאוזוליאום של החיים ,נטול
כל ממד פרפורמטיבי ,משום שהדרים בו עסוקים בהישרדות ואינם
פנויים למשחקי מלחמה.
תושבי השיכונים מנציחים את ה"כיעור" באמצעות התערבויות
טפיליות ו"נגיעות אישיות" :התקנת מזגן ,סגירת מרפסת ,הוספת
סורג .שרון נמשכת/מכבדת ,ובו בזמן נרתעת מתוצרי הסלאמס ,כמו
גם מתהליכי הג'נטריפיקציה ,חדירת אוכלוסייה מן המעמד הבינוני
והגבוה לשכונות חלשות במרכזי ערים ,המניבה שינויים עירוניים–
חברתיים ושינוי באופי השכונות .כתוצאה מכך נדחק העוני אל שוליים
קשים יותר ,ושם ,באופן מכמיר לב ,צץ צורך בקמצוץ דקורציה ,בטבע
ובאינטימיות ,ועולה תשוקה לנוף ,לאוויר ולגינה .האם מדובר באמירה
יצירתית מסוגה או בתכתיבי מצוקה ספונטניים? האם מודעים תושבי
השיכונים להחלטות הפומביות שהם לוקחים לידיהם ,כשם שפסל
החוצות של רטנר מודע להיותו פולש למרחב הציבורי?
העין האמנותית אינה יכולה לשאת את המפגע הסביבתי המזלזל בסדר
המקובל ואת השיבושים במודולים הארכיטקטוניים .שאיפה כפייתית
לשלמות מעבירה את שרון על דעתה ,וכמו תחת הפרעה טורדנית היא
מוחקת בדמיונה את "המיותר" ואת ה"לא יפה" :היא מסירה את המזגן
ואת הכבלים ומוסיפה פרחים ,מנסה "לטייח" ולתקן את פני השטח בכוח
המחשבה ,לשכפל את הכיעור אינספור פעמים ,עד שנכפה עליו ה"יפה".
סוף הסרט בלובי  -אזור מעברְ ,ספר וחיץ ,מעין לימבו ,מקום
ביניים ,המתקיים על התפר הדק שבין פנים לחוץ ,בין הפרטי
לציבורי .הדיירים אלתרו בו מעין "סלון" פיראטי ,לאונג' מנוחה
עם כורסאות מהוהות ,שולחנות פלסטיק שבורים ,עציץ נבול
ותמונות .בדומה לחזיתות ה"מטופלות" עולה השאלה ,האם מאחורי
ה"סלון" ישנה כוונה יזמית שיקומית? האם הוא מבטא צורך בטיפוח,
בהתכנסות קהילתית ,ואולי מדובר בהתפרצות אלימה של ניכוס,
שליטה והזנחה?
החדירה וההצצה הסמלית למבואה הדפה את שרון אל החוץ וחיזקה
את בחירתה בדממת הריק של הפסאדה .היא שמה את מבטחה
במאוזוליאום ,שידע לספר את סיפורם של החיים.
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מאיר טאטי
שרשקה
[ עמ׳ ] 93-78

"שרשקה" (רוסית :מקום לשעשועים) הוא כינוי לאחד מסוגי
הגולאגים ששימשו כמעבדת מחקר סודית והיו פעילים ויצרניים
במיוחד .העצורים במקום היו מדענים (חלקם בכירים) שהורשעו,
נכלאו והועסקו בפיתוח טכנולוגיות חדישות ובמחקר בסתר.
הגולאגים (ראשי תיבות של "ההנהלה הראשית של מחנות עבודה
לתיקון") היו מחנות עונשין לעבודת כפייה ,ענף של שירותי ביטחון
הפנים של ברית המועצות .הם יועדו לפושעים מכל הסוגים ,אך בפועל
שימשו כאמצעי לדיכוי יריבים פוליטיים ומתנגדי המשטר הסובייטי.
מאז שנת  1929הוקמו מאות מחנות באתרים מרוחקים ונידחים בצפון–
מזרח סיביר .רובם נסגרו ב– .1960האסירים סיפקו את כוח העבודה
האנושי לבניית רוסיה התעשייתית .לאחר שהשתחררו ,עברו לגור
בעיירות שבנו .מספר האסירים שעברו בגולאגים הגיע ל– 29מיליון
איש .מיליוני אסירים קיפחו את חייהם כתוצאה מרעב ,מהתעללות
ומתנאי מזג האוויר או הוצאו להורג .גופותיהם של אחרים שימשו
חומר מילוי לבטון בבנייה.
עבודתו של מאיר טאטי בזרותה מעוררת סקרנות ותאוות מציצנות.
בעוד החיבור לעסקים עירוניים מוכרים בעבודותיהם של שאר אמני
התערוכה מיידי ,בחירתו של טאטי ,אמן ישראלי ממוצא מזרחי,
בגולאג כסביבת עבודה עשויה להיתפש כתמוהה .עם זאת ,טפילות
להיסטוריה רחוקה הן במונחי זמן והן במונחי מקום (להבדיל ממרדכי
ומפרסטר ,שבחרו בשיתופי פעולה משפחתיים וקרובים) ,עשויה להיות
דווקא משחררת .העיסוק בסיפורו של האחר ,בשאילת אסון אנושי
"לא לו" ,מאפשרת לו לגעת בנושאים רחבים מנקודת מבט מפוכחת,
עקרונית יותר ופחות מעורבת :סוציאליזם ,משטרים טוטליטריים,
עריצות ,רצח עם והסתירה הבלתי נסבלת שבין פוליטיקה לבין
הנהגה הומניטרית–חברתית .כל אלה עשויים להשליך על אירועים
יהודיים–היסטוריים ועל תרחישים מקומיים בתקופה הנוכחית ,כגון
ערי מסכנות ,השואה ,ההתיישבות הציונית ,ההתיישבות הקיבוצית,
מחנות פליטים בנגב ועוד.
טאטי בוחר חלקיקי נרטיבים ומערב אותם בעבודתו האמנותית
כדי לספר מחדש ,מנקודת מבט אישית ,את סיפורו של המקום .הוא
מרבה לעבוד עם חומרים קיימים ,ממזג מציאות ובדיה ומוהל אותן
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באמצעות מהלכים אמנותיים .בשרשקה "שחזר" מחנה עבודה בהשראת
"פרם  ,"36אחרון הגולאגים שנסגר ב– ,1987שוחזר בעצמו והפך
למוזיאון למחקר הפתוח גם למבקרים .חלל נבנה בתוך חלל ,כמו
הוצנח סט תיאטרלי אל תוך המוזיאון ,והוא ממוזער ומצופף אך מכיל
גודל אנוש .עמדת התצפית מן המרפסת מקצינה את מבט העל המרוחק
של "עיקרון המודל" .הצופה נכנס לנעלי שומר ,המתבונן מטה על
"עכברי המעבדה" המתרוצצים בין החדרים והמסדרונות הצרים.
טאטי מייצר מעין לבירינת ,ובו שני אזורים עיקריים :אזור מגורים
ואזור עבודה .אלו מחולקים לתתי אזורים :צריף סוהרים בכניסה,
ספרייה ,בית קולנוע" ,חדר פוליטי" ,שבמרכזו ניצב שולחן אדום
ארוך (סביבו היו יושבים האסירים ומאזינים לשידורי תעמולה
על המשטר תוך שהם חשופים לשטיפת מוח ולהיחלשות הנפש),
אזור שינה ,מרפאה ,חדר חקירות ,חדר ביקורים ,עמדת תצפית
לשומרים ,מנהלה ,צינוק ,חדר הוצאה להורג וסדנת הדפסים.
המציאות החדשה בשרשקה באה לידי ביטוי בטרנספורמציה ממחנה
עבודה ומאסר לסביבת עבודה מוזיאלית פעילה שיש בה קהל ,עובדי
מוזיאון ושחקנים.
איכות המשולש המושגי בגולאג :בית–עבודה–סטודיו נותרה ברמה
פונקציונלית תת–בסיסית .בין כותלי הגולאג ,השולל זכויות
יסוד וחירות ,מקבל המשולש תפנית נלעגת ,מעוותת וצינית :הבית
הנו אסופת קרשי עץ נוקשים ללינה ,העבודה  -סלילת כבישים
בטמפרטורה מינוס חמישים מעלות ,הסטודיו  -הדפסת כרזות
לאומניות ,ספרי תעמולה וסרטי תעמולה .הבית אינו בית ,העבודה
אינה עבודה ,והסטודיו (יצירה ,יצירתיות ,חופש המחשבה והביצוע),
בוודאי ובוודאי ,אינו סטודיו.
לכל סביבה כללי התנהגות תרבותיים ,אתיים וטקסיים שונים .בית
חולים ,לדוגמה ,מכתיב קודים של לבוש ושפה ,הנבדלים מאלו
המקובלים באצטדיון כדורגל .בשרשקה מגדיר טאטי חוקים משלו,
העוסקים בממד הבחירה והכפייה ,ובעינו הצופייה של האח הגדול.
הכניסה ללבירינת נעשית דרך עמדת בידוק ,שבה מחתימים שומרי
המוזיאון (שמוצאם מרוסיה ,והם משמשים בתפקיד פרפורמטיבי של
שומרי מחנה המאסר) את הנכנסים על טופס ויתור על זכויות הפרט.
מרגע זה נחתמת ברית ונכתב חוזה מוסכם בין טאטי לקהל ,המתהלך
תחת עדשותיהן של מצלמות מרושתות .החומר המצולם נאסף מדי יום
ומוקרן ביציאה מן הלבירינת.
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התקנת מצלמות אבטחה במוזיאונים ,בחנויות ,בעסקים ובבתי
מגורים היא תופעה שכיחה ,ואינה זוכה להתייחסות מיוחדת.
אנשים מצולמים ללא הרף ,חומר הגלם נותר בידי המצלם ,מידע
נאסף ומועלה ברשת האינטרנט הפרוצה .ערך הפרטיות הפך לשולי
לעומת ערכי הזמינות והחשיפה .שומרי המוזיאון (מצלמות האבטחה
האנושיות) סובלים מ"שקיפות" דומה .השתתפותם ה"פעילה" (יש
לזכור כי הם מבצעים את עבודתם ה"טבעית" ,היומיומית והרגילה)
במיצג מכוונת אליהם תשומת לב.
האם יוצא הקהל מאזור הנוחות המוכר? האם מעוררת ההתניה
התנגדות ,רתיעה או סקרנות? פיתוי במעמד של כוכב ריאליטי לרגע?
רצון לשוב ביום המחרת ולצפות? ואולי אפשרות הבחירה אינה אלא
מצדו של האמן? האם מפתח הצופה מודעות למצלמה
הפגנה של כבוד ִ
העוקבת ובהתאם שוקל את צעדיו ,את תגובותיו ואת הבעות פניו?
האם הוא עסוק בעצמו או באמנות שמסביבו? האם הסחת הדעת אל תוך
העצמי משרתת את העבודה?
בלב הלבירינת ממוקמת ספריית מחקר דינמית ,המבוססת על ספריית
הגולאג המקורית ,שעל מדפיה הונחו כתביו של לנין .בספרייה
המשוחזרת של טאטי ניתן למצוא ספרות מקור ,חומר היסטורי וספרי
אמן מעשה ידיו ,עשויים מציורים ,מסקיצות ומיומני מסע .אלו
מזכירים אלבומי הדבקות ) )scrap booksשל ילד בתקופת מלחמה.
לגזרי העיתונים ולקולאז'ים אופי אסוציאטיבי של הקאה תרפויטית,
ביטוי למחשבות ולפחדים קמאיים.
עוד מוצגים בספרייה סרטי וידיאו ,המתעדים ריאיונות עם תריסר
חוקרי גולאג ,ביניהם פרופ' שמעון יקרסון ,מומחה לשפות שמיות
ומנהל מוזיאון אתנוגרפי ברוסיה; ליאונה טוקר; ד"ר דינה זיסרמן
ברודסקי ,מקימת עמותת "מורשתנו" ,והרב מיכאל ריבקין ,פעיל
פוליטי מארגון "בצלם" ,הדנים בנושא "האינטליגנציה הרוסית"
בהקשר הישראלי  -מונח עתיק יומין ,השמור לשפה ולתרבות הרוסית.
ה"אינטליגנטים" היו ,למעשה ,החומר האנושי שאכלס את הגולאגים -
מתנגדי משטר אקדמאיים ,בעלי מצפון שכלי ורגשי מפותח ,שסירבו
לשתוק לנוכח עוולות חברתיות ,והקריבו את ביטחונם האישי ואף
את חייהם.
הקהל מוזמן לשלוף ספרים מן המדפים ,לדפדף ,לגעת ולחפש
מידע ממוחשב .הארכיון של טאטי הוא מאוזוליאום מזן נאור,
דידקטי ,המתכתב עם ז'אנר המוזיאונים ההיסטוריים (יד ושם,
אושוויץ ,פרם  36וכיוצא באלה) ,המשמשים כאנדרטאות זיכרון
וכתמרורי אזהרה לעתיד.
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על מסך גדול בקולנוע הלבירינת מוקרן הסרט המרכזי ,שצולם בפרם
 36וחושף את סביבת המקור .טאטי נראה מזדחל ברחבי הגולאג,
על ראשו מסכה צהובה ,כגנב עלום ,המשתוקק לנגוס ברוחות
המקום .מן הנופים המרוקנים בוקעת זעקה אילמת ,קודרת ומהבילה.
לגדרות התיל ,לשבילים מכוסי השלג הלבן ולעצי האשוח נראּות זרה
וחומריות אותנטית.
העבר רודף את ההווה אל תוך העתיד ,וטאטי מנכס לעצמו מעמד
של רוח רפאים מקומית .האם התמכרותו של טאטי לזוועות הגולאג
הובילה אותו לגנוב פיסת תרבות מלוכלכת ומוכתמת ,המאירה את
הרודנות האנושית בזרקור סנוורים? האם מדובר בצורך אישי/
חברתי לחשוף את פניה המרירים של המציאות?

[]20
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בתוך חללי הלבירינת מתקיימים מיצגים בימים קבועים ובשעות
קבועות .בשאר הזמן מוקרן בהם צילום המיצגים ,המשחזרים מצבי
כפייה ותנוחות עינויים ,המבוססות על ספרו של דנציג בלדייב,
ציורים מהגולאג ,שהיטיב לאייר ,בשפה גרפית ייחודית ,את חיי
היומיום במחנות ואת שיטות העינויים השונות שהופעלו על האסירים.
במודל פעולה זה מתעד טאטי (בווידיאו) שחזור (מיצג) של תיעוד
(רישומים מהגולאג ,שעברו את עינו ואת ידו המתווכת של הרושם).
בשיתוף עם אנסמבל שחקנים העלה טאטי מופעי כפייה ,כגון אסירים
מוחאים כפיים ללא הרף (חלק מפולחן האישיות של סטאלין) ,אסיר
שכוב על הרצפה ורגל סוהר מאיימת על צווארו ,ישיבה ממושכת על
גזע עץ תלוי ,טפטוף מים ִאטי וממושך על ראש אסיר ,נחקר בחדר
חקירות ,אסיר בצינוק ,כתיבת סתרים באבקת קמח ,הקשות קוד מורס
על קירות ,ייצור כרזות תעמולה ועוד.
במופעים מחליפים ביניהם השחקנים תפקידים :הקורבן הופך
למקרבן ,האסיר  -לסוהר ,הנחקר  -לחוקר ,המענה  -למעונה .אלו
משליכים על מערכות היחסים שבין צופה לאמן וכן על היחסים שבין
מציאות לדמיון ,בין חיים לאמנות ,בין חירות לשלילתה.
קרב ומיוחל -
ה– ,freak showהקרקסנות הזולה ,עוסקת בכאב ובסוף ֵ
פרפורמנס עם תוכני מאוזוליאום" .מהם גבולות המופע ,והאם הם
מצטמצמים לגבולות היכולת של הגוף הפיזי? גבולות המופע עשויים
להיות גבול הסיבולת (כאב ,סבל ,הצפה רגשית ,סף חושי) ,גבול
20
השפיות ,גבולות הנורמה החברתית המקובלת ,גבולות החוק".
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האם שפת המופע של טאטי היא שפה אוניברסלית? על פניו ,מבעי
הרגש ושפת הגוף של בני לאומים ותרבויות שונים הם זהים .בעבודה
פעולה מס'  )2009( 2רץ טאטי יחף ברחובות תל אביב ,חצאית קש
למותניו .דימוי פרימיטיבי ,שבטי; גוף חשוף מתריס כנגד המראה
המנוכר של מרכזי העסקים .בהקשר זה ,חצאית אפריקנית שבטית
אינה שונה מכתונת אסיר בגולאג.
הדימויים מספרי האמן מופיעים שוב על קירות הלבירינת ,הפעם
מוגדלים .חזרתם היא כמעין מנטרה ויזואלית חודרנית ומחלחלת.
הציור של טאטי נשען על אמנות הגרפיטי .עבורו ,הרחוב הוא
הסטודיו ,וקיר נטוש הוא בד הקנווס .אין לו סטודיו קבוע ,והוא
מסתפק בארון מלא בחומרי ריסוס .הסימונים על בתים נטושים
הם זמניים ואינם אלמותיים .פעולת הציור ברחוב מהירה ומלּווה
בריגוש ,באדרנלין וברטט סכנה .בדומה לבחירה בנושא מרוחק,
גישה זו מאפשרת לטאטי שחרור מטעמי השוק המסחרי .ריסוס
הקירות במרחב הציבורי נעשה בהתגנבות יחידים ,ולא כמופע מול
קהל ,אך הוא טומן בחובו זכר פרפורמטיבי ואת עקבות פעולת הציור.
קירות התערוכה היו למצעיו החד–פעמיים של טאטי ,וכך הכניס את
הגרפיטי (החיים שמחוץ) אל תוך המוזיאון .הוא מיישם את אותם
עקרונות ,עזרים וטכניקות (הקרנה ,תרסיסי שמן ,שבלונות ,מרקרים
מיוחדים) ומצייר באופן שטוח ,אינטואיטיבי ,מחתרתי ,מתריס
ו"אסור"  -לכאורה .סגנונו מתאפיין בנזילות צבע רשלניות ,וציוריו
נראים ככרזות חוצות צעקניות .הפלטה מצומצמת לגוני צהוב ,שחור,
אדום ,כסף וכחול; קווי המתאר שחורים ועבים.
באחד הסרטים נראה טאטי מקעקע את גופו בציור של דוב שיכור
המנגן באקורדיון ,סמל לחוליגן רוסי צעיר ,דימוי הלקוח מן
האנציקלופדיה השלמה לקעקועים של עולם הפשע הרוסי .זהו אקט
פרפורמטיבי מתמסר של חילול הגוף למען האמנות.
הגרפיטי והקעקוע הם ז'אנרים בעלי מאפיינים דומים .שניהם מבטאים
משיכה לשרבוט ולציור סימבוליסטי ,לסגנון איורי על פורמטים בלתי
קונבנציונליים ולממד הזמניות .הם חשופים להשפעות ולגורמים
חיצוניים וכן לתהליכים טבעיים הנובעים ממערכות פנימיות .האם
לציור על הגוף איכויות על–זמניות לעומת ציור הגרפיטי הזמני? מה
נותר במקרה של מחלת עור או עם קמילת הגוף?
בשרשקה עסוק טאטי בחשיפת שיטות הענישה הסבוכות והאכזריות
שהתקיימו במחנות הגולאג ,ובתוך כך נוקט בעצמו באיחוי מורכב
בין שיטות פעולה וייצוג :תיעוד מציאות ,תיעוד אמנותי ,הצבה
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ארכיונית ,הצבה אמנותית ופרפורמנס תיאטרלי .בד בבד הוא נוטל
על עצמו את תפקיד האמן המגשר בין תרבויות ובין מדיומים :ציור,
מיצב ומיצג.
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אחרית דבר
חודש יוני .ילדיי מסיימים את שנת הלימודים ,ואני בציפייה
דרוכה ליום שבו ניתנות רשימות ספרי הלימוד לרכישה .כבכל
סוף שנה ומטעמו של הרגל ,מצוידת בניירת מפורטת ובטבלאות
עמוסות לעייפה ,שמתי פעמיי לעבר החנות "וקס" ,הממוקמת בלב
התחנה המרכזית הישנה של תל אביב .בית המסחר הקטן ספון בין
מכוני ליווי ובתי הימורים .מסביבו סרסורים ,לקוחות ,נרקומנים
ומחוסרי דיור ,הנכנסים לחנות מדי יום לנהל שיחת חולין .את
העסק המשפחתי מנהלים שרגא וקס ועובדו הנאמן עמית .הספרים
המאובקים מסודרים על מדפים מרצפה עד תקרה .והאוצרות...
האוצרות הקסומים והבלומים בחנות הנדירה הזאת .והיחס ...היחס
האישי והחביב.
הגעתי מזומנה למכור ספרים ישנים ,לקנות חדשים ,מדחיקה את
העובדה ,כי בגרנו בשנה נוספת וכי אין מנוס מלהמשיך ולקחת חלק
בקלישאה המחזורית השחוקה ,המציינת סוף ,התחלה ואמצע .קבלת
הפנים בחנות לּוותה באווירת נכאים .שרגא סיפר לי בפנים נפולות
כי החנות נסגרת" :זה היה רק עניין של זמן ...מה חשבת לעצמך?!
צריכים להמשיך הלאה" (לאן? עולה בי זעקה פנימית) ,ועוד אמר:
"לכל אחד יש תחליף" .בו ברגע ,כשדמעות חונקות את גרוני ,הבנתי
כמה צינית ,ובעיקר אווילית המימרה ה"מנחמת" הזו .אין תחליף לזן
נדיר ,לידע ,לאוספים ,לספרים ,לקשר אישי ולאמון הנבנה במשך
עשור .אין תחליף לתשוקה ולכישרון של אנשים ואין תחליף לזמן .צר
לי ,שהתרבות הנוכחית מעלה על נס את ריצת המרתון המתמדת .פניה
קדימה ,והיא אינה טורחת להסב את ראשה .הרי ההיסטוריה כבר
הוכיחה ,כי בשנים לבוא יהיה זה בעוכריה.

הפסיעה בשבילי "סביבות עבודה" זימנה רצף של דילמות אנושיות
ומקצועיות ,שחייבו בחינת רוחב ועומק .הפרויקט שאף לרכז תחת
קורת גג אחת את סיפורם של העוסקים במלאכה האמנותית וה"נון–
אמנותית" ,ולשם כך נדרשנו לצעוד בנעליהם של העומדים בצדי
המתרס השונים ,לשכלל זוויות התבוננות תלת–ממדיות ,לוותר על
שיפוטיות ועל עמדות קדומות.
הפרויקט בכללותו  -האמנים ,האוצרת ,סביבות המקור ,משתפי
הפעולה ,צוות המפיקים ומקימי התערוכה ,ביתן הלנה רובינשטיין
ומוזיאון תל אביב לאמנות  -היו לישות עצמאית ,פעילה ,חושבת
ועובדת .סביבת העבודה החדשה השכילה להציב בפנינו את דרישותיה,
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ואנו נעתרנו .ככל סביבת עבודה סבלה גם היא ממעמד החיזור על
הפתחים ,ולאורך שלבי היצירה וההפקה ידעה רגעי משבר ,חרדה
קיומית ,רעב ומחסור .הסביבה החדשה הפכה ליצרנית של מתחים בין
פנים לחוץ ,המאתגרים את קהל האמנות המזין והמוזן .היא טוענת כי
היופי מצוי בכיעור ,בסתמי וביומיומי הנזנחים מן העין ,ולחילופין -
כי קיים כיעור במה שנחשב ליפה .היא סבורה שהשוליים הם המרכז,
והמרכז "סובל" משוליות.
התערוכה ביקשה לבחון את טפילותה של האמנות העכשווית כלפי
זירות חיצוניות לה ואת יכולתה להשיב תמורה .שובם של האמנים
לעסקים המשפחתיים העלה את שאלת הניצול והתועלת ההדדית,
את הסוגיה של גנטיקה מול סביבה .למרות הניסיון לשמר נפרדות
בתוך המשולש התפקודי :בית–עבודה–סטודיו ,ניכר היה שלא ניתן
להימנע מזליגות בין התחומים הן מבחינה פרקטית/גיאוגרפית והן
מבחינה רגשית.
מושגים ,שההסכמה לגביהם היא אבן יסוד ותשתית לחברה מתוקנת,
הפכו למתעתעים :אמת ,שקר ,מקור ,אותנטיות ,זיוף ,העתק ,שכפול,
שימורִ ,שחזור ,מציאות ופנטזיה.
"סביבות עבודה" מאמינה כי לא ייתכן חזון עשיית היסטוריה כאן
ועכשיו ללא ערכים כגון שיבה ,הישענות ,שימור ,ותק ונוסטלגיה.
ומהקדמה -
ִ
מסורת היא חלק בלתי נפרד מהתעשייה ,מהטכנולוגיה
היא היא החדשנות העכשווית.
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תודות
תודה לסוזן לנדאו ולאלן גינתון על שהאמינו בי והפקידו בידיי
חלל נפלא ,תקציבים ואת האפשרות להגשים את חזון הסביבה
העובדת .אין טוב מזה! תודה לאתי הילביץ ,אוצרת המשנה ,שידעה
להכיל את התהפוכות במקצועיות וברוגע; לאילנה אלוני שהודות
להתמדתה צמחה קומת פיגומים על גג הביתן; לרפי רדובן ,מפיק
העל ,איריס ירושלמי ,ולכל צוות מוזיאון תל אביב לאמנות.
תודה לאמנים אשר ידעו לחזק ולהתחזק ,על הדיאלוג המרתק ,על
הנחישות ועל ההקרבה .תודה לצוותים המקצועיים ,החכמים וחסרי
התחליף ,שעמהם אני עובדת לאורך השנים :לאיל שינבאום ולצביקה
קפלן המסורים מטוקן על עיצוב התערוכה ,הפקתה והקמתה; לרוני
שובינסקי על הפתרונות הטכנולוגיים; לדריה קסובסקי על העריכה
הלשונית והתרגום; לנועה שורץ על העיצוב הגרפי של הקטלוג ושל
התערוכה; ולאלעד שריג על צילום העבודות בחלל.
תודה למשפחות האמנים ששיתפו עמנו פעולה באהבה רבה :אבנר
מרדכי ,אהרון ושגיא קנולר ,עמיחי ביקובסקי.
תודה למריה ואטס שסייעה במימוש עבודתו של מאיר טאטי ברוסיה
ולאיתן כהנא ,שעבד עם שי רטנר; תודות לאמיל תובל ,מנהל מחסני
העירייה ,על הפגנת הנדיבות ורוחב הלב; תודה לידיד יקר על
ההירתמות בשעת משבר; תודה ליובל סער שליווה את תהליך הקמת
התערוכה בכתיבה ,לצלמת לירון ברייר דנציגר ולצלם הווידיאו,
יואב בצלאלי.
תודה למשפחה שלי :לילדיי הקסומים ,עומר ,רות ורותם ,שגדלו
והפכו לאנשים מעוררי השראה ,ולבעלי התומך ,מיקי.
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עבודות
WORKS

הקמת התערוכה
Construction in progress
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 מראה הצבה,15x25x25 , ברזל ועץ: פיגומים,2015 , מונומנט, ] שי רטנר51-49 '[ עמ
[ pp. 49-51 ] Shai Ratner, Monument, 2015, scaffolding: iron and wood, 15x25x25, installation view
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 מראה הצבה,3x14.75x13.20 , וידיאו וטכניקה מעורבת,2015 , חיתוך גס, ] רועי מרדכי53-52 '[ עמ
[ pp. 52-53 ] Roy Mordechay, Rough Cut, 2015, video and mixed media,
3x14.75x13.20, installaton view
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 מראה הצבה,1.60x4.20x1.65 , וידיאו וטכניקה מעורבת, עץ,2015 , סובארו לאונה סטיישן, ] רועי מרדכי55-54 '[ עמ
[ pp. 54-55 ] Roy Mordechay, Subaru Leone Station-Wagon, 2015, wood, video, and mixed media,
1.60x4.20x1.65, installation view
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' דק9:15 , וידיאו,2015 , לאונה הלנה, ] רועי מרדכי57-56 '[ עמ
[ pp. 56-57 ] Roy Mordechay, Leone Helena, 2015, video, 9:15 min
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,2015 , פרט מתוך חיתוך גס, ] רועי מרדכי59-58 '[ עמ
 מראה הצבה,3x4.80x2.40 , פלסטלינה ועץ: פורמייקה; אצבע:גלריה
[ pp. 58-59 ] Roy Mordechay, detail from Rough Cut, 2015,
gallery: Formica; finger: plasticine and wood, 3x4.80x2.40, installation view
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 מראה הצבה,3x3x2 , טכניקה מעורבת,2015 , סניף הלנה רובינשטיין-  קנולר, ] רעות פרסטר61-60 '[ עמ
[ pp. 60-61 ] Reut Ferster, Knoller — Helena Rubinstein Branch, 2015,
mixed media, 3x3x2, installation view
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' דק8:50 , וידיאו,2015 , שגיא, ] רעות פרסטר63-62 '[ עמ
[ pp. 62-63 ] Reut Ferster, Sagi, 2015, video, 8:50 min
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' דק4:10 , וידיאו,2015 , חנות, ] רעות פרסטר65-64 '[ עמ
[ pp. 64-65 ] Reut Ferster, Store, 2015, video, 4:10 min
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 מראה הצבה,3x9x6.60 , וידיאו וטכניקה מעורבת,2015 , קנולר אביזרי אופנה, ] רעות פרסטר67-66 '[ עמ
[ pp. 66-67 ] Reut Ferster, Knoller Fashion Accessories, 2015,
video and mixed media, 3x9x6.60, installation view
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 מראה הצבה,3x6.60x0.70 , טכניקה מעורבת,2015 , קנולר אביזרי אופנה, ] רעות פרסטר69-68 '[ עמ
[ pp. 68-69 ] Reut Ferster, Knoller Fashion Accessories, 2015,
mixed media, 3x6.60x0.70, installation view
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,2015 , מכונת מגורים, ] דלית שרון71-70 '[ עמ
 מראה הצבה,' דק3 : וידיאו,11x14x4.40 ,)פרופילים ממתכת ווידיאו (על קיר
[ pp. 70-71 ] Dalit Sharon, A Machine for Living, 2015,
metal profiles and video (on wall), 11x14x4.40, video: 3 min, installation view
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 מראה הצבה,11x14x4.40 ,) פרופילים ממתכת ווידיאו (על מדרגות,2015 , מכונת מגורים, ] דלית שרון77-72 '[ עמ
[ pp. 72-77 ] Dalit Sharon, A Machine for Living, 2015,
metal profiles and video (on stairs), 11x14x4.40, installation view
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 מראה הצבה,6x15x14.50 , וידיאו וטכניקה מעורבת, ציור,2015 , שרשקה, ] מאיר טאטי93-78 '[ עמ
[ pp. 78-93 ] Meir Tati, Sharashka, 2015,
painting, video, and mixed media, 6x15x14.5, installation view
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' דק12 , וידיאו,2015 , שרשקה, ] מאיר טאטי83-82 '[ עמ
[ pp. 82-83 ] Meir Tati, Sharashka, 2015, video, 12 min
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 מראה הצבה,15x25x25, ברזל ועץ: פיגומים,2015 , מונומנט, ] שי רטנר95-94 '[ עמ
[ pp. 94-95 ] Shai Ratner, Monument, 2015, scaffolding: iron and wood, 15x25x25, installation view
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Tradition is an integral part of industry, technology,
and progress — it is the epitome of contemporary
innovation.
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Epilogue
June. The school year was about to end, and I
impatiently awaited the day on which the next year’s
text-book shopping lists are issued. By force of habit,
equipped with detailed paperwork and overflowing
charts, I headed to the Wachs stationery shop at
the heart of Tel Aviv’s old central bus station. The
small business is hidden amid escort services and
casinos; surrounded by pimps and clients, junkies
and the homeless, who regularly pop in for a chat.
The family business is run by Shraga Wachs and his
loyal assistant, Amit. Dusty books line the shelves
from floor to ceiling; a rare repository of magical
treasures and friendly, personal attention.
I arrived at the shop ready to sell old books and buy
new ones, ignoring the fact that a year has gone by,
and repressing the inevitable participation in the
hackneyed cyclical cliché marking end, beginning,
and middle. This time, however, the reception was
accompanied by gloom. Shraga told me with a dejected
face that the shop was closing: “It was just a matter
of time… What did you expect?! One has to move on”
(Where to? my inner voice screamed out). “No one is
irreplaceable,” he added. At that moment, choking,
I realized how cynical, and mainly hollow, this
“comforting” maxim was. There is no replacement
for a rare breed, for knowledge, collections, books,
personal contact, and trust built over a decade. There
is no substitute for passion and talent, and there is
no substitute for time. Unfortunately, contemporary
culture extols the ceaseless race. It rushes ahead,
disregarding the lessons of history, never bothering
to look back.

Traversing the paths of “Workplace” confronted us with
a succession of human and professional dilemmas which
required in-depth and thorough research. It set out to
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bring the stories of those engaging in artistic and
“non-artistic” practice under a single roof. We had
to walk in the shoes of those standing on either side
of the divide, to develop three-dimensional viewing
angles, to suspend judgment and prejudice.
The entire project — the artists, curator, original
workplaces, collaborators, production and mounting
teams, Helena Rubinstein Pavilion and Tel Aviv Museum
of Art — has become an active, thinking and working,
yet autonomous entity. The new workplace posed its
demands to us, and we complied. Like any workplace,
it too suffered from the need to beg, and experienced
moments of crisis, existential anxiety, and
destitution throughout its phases of production. The
new setting became the generator of tensions between
in and out. It challenged the art audience, pointing out
that beauty lies in the ugly, the indefinite, and the
mundane, and that there is ugliness in the “beautiful”;
that the margins are the center, and the center suffers
from marginality.
The exhibition endeavored to explore the parasitic
quality of contemporary art toward arenas external
to it, and its ability to reciprocate. The artists’
return to the family businesses elicited the question
of exploitation and mutual benefit, genetics versus
environment. Despite the attempt to maintain a
differentiation within the functional triangle:
home-work-studio, it was impossible to prevent
leakage among them, practically-geographically as
well as emotionally.
Notions which are a cornerstone and foundation in
every society, have grown illusive: truth, falsehood,
origin, authenticity, fake, copy, reproduction,
conservation, reconstruction, reality, and fantasy.
“Workplace” believes that there can be no vision of
history-making here and now without such values as
reliance, conservation, seniority, and nostalgia.
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The images from the artist’s books reappear on the
walls of the labyrinth, this time enlarged. Their
repetition is akin to an invasive, infiltrating
mantra. Tati’s painting relies on the art of graffiti.
The street is his studio, and a forsaken wall is the
canvas. He has no permanent studio, and he settles
for a cupboard filled with spraying materials. The
signs on deserted houses are temporary rather than
eternal. The act of painting on the street is quick and
accompanied by excitement, adrenalin, and the thrill
of danger. Like the choice of a remote subject matter,
this approach liberates Tati from commercial market
tastes. Spraying on walls in the public space requires
individual stalking, unlike performance before an
audience, yet it conceals a performative remnant and
the traces of the painterly act.
The walls of the exhibition have become Tati’s
one-time surfaces, and thus he has introduced
graffiti (life outside) to the museum. He implements
the same principles, aids, and techniques (projection,

oil sprays, forms, special markers), and paints in
a flat, intuitive, subversive, defiant, ostensibly
“forbidden” manner. His style is typified by sloppy
color drippings, and his paintings resemble loud
outdoor posters. The palette is reduced to yellow,
black, red, silver, and blue hues. The contours are
black and thick.
In one of the films we see Tati tattooing his body with
the image of a drunken bear playing the accordion, a
symbol of a young Russian hooligan, an image extracted
from the complete encyclopedia of tattoos of the
Russian crime world. It is a dedicated performative
act of body desecration for the sake of art.

Hadas Ofrat, Too Much Reality, p. 31.

Is the language of Tati’s performance universal? Prima
facie, the expressions of emotion and body language of
people from different nationalities and cultures are
identical. In Action no. 2 (2009) Tati runs barefooted
in the streets of Tel Aviv, wearing a grass skirt. A
primitive, tribal image; a bare body defying the
alienated facade of business centers. In this context,
a tribal African skirt is no different from a prisoner’s
uniform in the Gulag.
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[20]	

The freak show, the carnival-like performance,
touches upon pain and the hoped for nearing end — a
performance with mausoleum contents. “What are the
boundaries of the show, and do they limit themselves
to the abilities of the physical body? The performance
boundaries may be the limits of endurance (pain,
suffering, emotional inundation, sensory threshold),
the limit of sanity, the limits of conventional social
norm, the boundaries of the law.”20

Graffiti and tattooing are genres with similar
features. Both convey a penchant for doodling and
symbolist painting, for an illustrative style on
unconventional formats, and for the dimension of
temporality. They are exposed to external influences
and factors, as well as to natural processes stemming
from internal systems. Does painting on the body
possess timeless qualities as opposed to the transient
graffiti? What remains in the case of a skin disease or
the withering of the body?
In Sharashka, Tati sets out to expose the tangled,
cruel punitive methods in the Gulags, while he
himself performs an intricate fusion of modi
operandi and modes of representation: real-life
and artistic documentation, archival installation,
artistic installation, and theatrical performance.
Concurrently, he assumes the role of the artist,
bridging cultures and media: painting, installation,
and performance.
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At the heart of the labyrinth is a dynamic research
library based on the original Gulag library,
whose shelves housed Lenin’s writings. In Tati’s
reconstructed library one may find Russian literature,
historical material, and his own artist’s books with
paintings, sketches, and travel journals. These call
a child’s wartime scrap books to mind. The newspaper
clippings and collages have the associative nature
of therapeutic vomiting, an expression of primordial
fears and thoughts.
The library further contains videos documenting
interviews with a dozen Gulag scholars, among them
Prof. Shimon Yakerson, an expert on Semitic languages
and the director of the Russian Museum of Ethnography,
Leona Toker, Dr. Dina Zisserman Brodsky, founder
of "Our Heritage — The Charter for Democracy" NGO,
and Rabbi Michael Rivkin of B'tselem, who discuss
“Soviet intelligentsia” in the Israeli context — an
age-old concept preserved for Russian language and
culture. The intelligentsia served, in fact, as the
human material which populated the Gulags — academic
opponents of the regime with a developed mental and
emotional conscience who refused to keep silent in
view of social wrongs, and sacrificed their personal
safety and even their lives.
Visitors are invited to pull a book off the shelf, leaf
through it, touch, and search computerized information.
Tati’s archive is an enlightened, didactic mausoleum
that corresponds with the genre of historical museums
(Yad Vashem, Auschwitz, Perm-36, etc.), which function
as monuments and as warning signs for the future.
The large screen in the labyrinth cinema shows the
main film, which was taken in Perm-36, exposing the
original setting. Tati creeps around the Gulag, a
yellow mask on his head, like a thief who wants to get
a taste of the place and zeitgeist. A silent, somber
and steaming cry arises from the vacated landscapes.
The barbed wire fences, the snow-clad paths, and the
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fir trees have a foreign appearance and authentic
materiality.
The past haunts the present into the future, as Tati
appropriates the status of a local ghost. Has the
artist’s obsession with the Gulag atrocities led
him to steal a dirty, stained piece of history which
turns a blinding spotlight on human despotism? Are
we confronted with a personal/social need to expose
reality’s bitter facet?
Performances are held in the labyrinth on given days,
at fixed hours. During the rest of the time there are
screenings of the performances which reconstruct
states of coercion and torture postures based on
Danzig Baldaev’s book Drawings from the Gulag, who
masterfully sketched, in unique graphic language,
the everyday in the camps and the various torture
methods used on inmates. Via this modus operandi, Tati
documents (on video) a reconstruction (performance) of
a documentation (drawings from the Gulag, mediated by
the draftsman).
In collaboration with an ensemble of actors,
Tati staged coercion shows, such as prisoners
endlessly clapping (as part of Stalin’s personality
cult), an inmate lying on the floor with a warden’s
foot threatening his neck, prolonged sitting on a
hanging stump, slow ongoing dripping of water on a
prisoner’s head, a prisoner being interrogated in
the interrogation room, a prisoner in solitary
confinement, cipher inscribed in flour, Morse Code
tapping on the walls, production of propaganda
posters, etc. In the performances, the actors switch
roles: victim becomes victimizer, prisoner becomes
warden, interrogated becomes interrogator, torturer
becomes tortured. These reflect on the relationship
between viewer and artist, as well as on the relations
between reality and imagination, life and art, freedom
and its denial.
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labor camp inspired by Perm-36, the last Gulag which
was shut in 1987, was itself reconstructed to become
a research museum which is also open to visitors. A
space was built within a space, as if a theatrical set
had been dropped into the museum, miniaturized and
condensed, yet still at human scale. The observation
point from the balcony takes the distant overview
of the “model principle” implemented throughout the
exhibition to the extreme. The viewer steps into a
guard’s shoes, looking down at the “lab rats” running
around the rooms and narrow corridors.
Tati creates a labyrinth with two main areas: a
residential area and a work area. These are divided
into sub-areas: a warden’s shack at the entrance, a
library, a cinema, a “political room” with a long red
table in the middle (at which the prisoners would sit
and listen to propaganda broadcasts about the regime,
subjected to brainwashing and mental weakening),
a sleeping area, a clinic, an interrogation room,
a visitor’s room, an observation post for guards,
administration offices, solitary confinement cells, an
execution room, and a print workshop. The new reality
in Sharashka is manifested in the transformation from
a labor and incarceration camp to an active museum
work setting with an audience, museum employees,
and actors.
The quality of the conceptual triangle home-workstudio in the Gulag remains below the basic functional
level. It acquires an absurd, twisted, cynical turn in
light of the denial of basic human rights and freedom:
the home is a collection of hard wooden boards for
beds, work is paving roads at 50° Celsius degrees,
and the studio means printing nationalist posters,
propaganda books, and propaganda films. The home
is not a home, work is not work, and the studio (art,
creativity, freedom of thought and implementation) is
certainly not a studio.
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Each setting has different cultural, ethical, and
ritual behavior norms. A hospital, for instance,
dictates dress and language codes which differ from
those in a football stadium. In Sharashka, Tati defines
rules of his own pertaining to the dimension of choice
and coercion, and the watchful eye of the Big Brother.
Entry into the labyrinth is through a check post at
which the museum guards (who are Russian in origin,
and have a performative role as the prison camp
guards) sign up visitors on a waiver. At that moment,
a pact is made and a contract written between Tati and
the audience, who walk under the lenses of cameras
covering the entire space. The filmed material is
gathered daily and screened at the labyrinth exit.
The installation of security cameras in museums,
shops, and homes is a common practice, which does
not attract much attention. People are constantly
being photographed, the raw materials remain in the
hands of the photographer, information is gathered
and put on line in the wide open Internet. The value
of privacy has become marginal in comparison to the
values of availability and exposure. The museum
guards (human security cameras) suffer from a similar
“transparency.” Their “active” participation in the
performance (bear in mind that they perform their
“natural,” ordinary, mundane job) draws attention
to them.
Does the audience leave the familiar comfort zone?
Does this result in objection, eschewal, or curiosity?
A temptation innate to the status of an instant reality
star? A desire to return the next day and watch the
materials? Perhaps the choice is merely out of
courtesy on the artist’s part? Does the viewer become
aware of the camera following him, calculating his
steps, reactions, and expressions accordingly? Is he
focused on himself or on the art around him? Does this
self-oriented distraction serve the work?
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trying to “coat” and fix the surface with the power of
the mind, to duplicate the ugliness countless times,
until the “beautiful” is forced upon it.
The film concludes in the lobby — a transitional
area, a border, and a buffer zone; a type of limbo;
an intermediate place transpiring on the thin line
between interior and exterior, between the private
and the public. The tenants have improvised a type of
piratical “living room,” a lounge with worn armchairs,
broken plastic tables, a withered plant, and pictures.
Like the “manipulated” façades, one wonders: is there a
rehabilitative entrepreneurial intension behind the
“living room”? Does it convey the need for grooming,
communal gathering, or is this a violent eruption of
appropriation, control, and neglect?
The symbolic entry and peek into the lobby has pushed
Sharon out, reinforcing her choice of the silent void
of the façade. She puts her trust in the mausoleum to
tell the story of the living.

Meir Tati
Sharashka
[ pp. 78-93 ]

Sharashka (Russian: a deceitful sinister enterprise),
is the informal term for a type of an especially
active and productive Gulag camp which served as
a secret research laboratory. It held scientists
(often prominent ones) who had been arrested, and
sentenced to forced labor on clandestine research and
development of innovative technologies. The Gulags
(Russian acronym for the “Main Administration of
Corrective Labor Camps and Settlements”) were penal
forced labor camps, a branch of the Soviet internal
police and security service. They were intended for
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all types of criminals, but in practice were used as an
instrument for the repression of political opponents
and objectors of the Soviet regime. Beginning in
1929, hundreds of camps were set up in outlying,
desolate areas in northeast Siberia. Most of them were
closed in 1960. The prisoners provided the human labor
force for the industrialization of the Soviet Union.
After their release the ex-prisoners moved to the
towns which they had built. The number of prisoners
who went through the Gulags reached some 29 million.
Millions of prisoners died of starvation, abuse, from
the harsh weather conditions, or were executed. The
bodies of others were used as filling material for
concrete in construction.
Meir Tati’s work invokes curiosity and voyeurism.
While the affinity to urban businesses is quite
explicit in the work of the other participants in
the exhibition, the choice of a Gulag as a workplace
by an Israeli artist of Mizrahi origin may seem
somewhat puzzling. Nevertheless, pursuing a history
which is distant in terms of both time and place
(unlike Mordechay and Ferster, who opted for close,
familial collaborations), may, in fact, be liberating.
Engagement with the story of the other by borrowing
a human catastrophe “not his own” enables Tati to
address broad subjects from a disillusioned, more
principled and less involved perspective: socialism,
totalitarian regimes, tyranny, genocide, and the
unbearable discrepancy between politics and a
humanitarian-social leadership. All these may project
on Jewish historical events and on local scenarios
taking place in the current era, such as treasure
cities, the Holocaust, Zionist settlement, the kibbutz,
refugee camps in the Negev, etc.
Tati chooses narrative excerpts which he incorporates
into his art to recount the story of the place anew,
from a personal point of view. He often works with
existing materials, blending reality and fiction via
artistic processes. In Sharashka he reconstructed a
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Photographs with a single point perspective are
screened on the stairwell, switching in gradual slow
motion. The public goes up and down the stairs, on and
inside the screening, becoming an integral, active, and
activating part of it. The images were extracted from
Sharon’s research and studio stages: long copper and
brass pipes at an illusionist angle. Their adaptation
to the stairs was achieved by means of a “mapping”
technology, which deconstructs the scene into subparticles, subsequently mapping them to create an
aerial photograph.
In the video piece screened on the basement wall,
Sharon photographed apartment blocks in Jerusalem
built in a Brutalist style,19 like the pavilion itself.
The outside was shot from the inside. The camera
covers her path through the window, down a long and

[18]	
[19]	

Anger blended with yearning led Sharon to respond
in 2003. Every night for a month she constructed a
metal building frame in a vacant lot at the Tel Aviv
Port; a nightly “infiltration” akin to an underground,
Sisyphean act, whose exposure to an audience was a
combination of an open studio and a construction site
work environment. The structure grew into a hall/
cathedral/home/studio. The duration of work on the
installation/performance limited its life span, and
once concluded, it was doomed. When construction was
done, Sharon was forced to abandon and disassemble her
offspring, to shatter the illusion of a sea-view villa
or a utopian studio. The title given to the work, Second
House (a literary translation for the Hebrew term
denoting the “Second Temple”) was a clear historical
gesture. The exhibition addresses, as aforesaid, the
question of trickling between domains: home-workstudio, begging the question, what is Sharon’s “first
house”; is it her family home or rather, the departed
studio at Hamumche Gallery?

Philip Leider, “Dalit Sharon: The Space Surrounding Her,” in cat. Second House (2005), http://www.dalitsharon.info/#!philip-leider/ca9w [Hebrew].
A derivative of modernist architecture, Brutalist architecture was prevalent in Israel and the world from the 1950s to the mid-1970s. Typified
by monumentality and the use of bare, unfinished concrete (b é t o n b r u t ), the style was disseminated through the influence of French architect
Le Corbusier. Exposure of the material and the crude design suited the architects active in Israel at the time and was congruent with the local
building materials, the construction boom, and the rugged nature they identified in Israeli society. See: Ella Tal, “International Brutalism, 19501975,” in the website Visual Encounters in the Modern Era, http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/Brutalism.aspx?mid=2 [Hebrew].

rails, and a grid of powerful composition and space
lines was revealed.”18

narrow corridor directly into the block’s foyer. The
façades of the buildings were shot in still motion,
with barely any movement discernible. Every now
and than a tiny beat of life occurs: a woman hanging
laundry on a clothes line or taking it off, a bed sheet
moving in the wind — incriminating evidence of human
presence within the windowless masses of concrete. A
grim architectural reflection of a national necessity
in a state which entrenches itself behind concrete
barricades, massive, forsaken and desolate militant
bunkers. It is the mausoleum of life, devoid of any
performative aspect, since its occupants are busy
surviving and have no time for war games.
The housing project inhabitants perpetuate the
“ugliness” via parasitic interventions and “personal
touches”: installing an air conditioner, closing off
a balcony, adding security bars. Sharon is attracted,
respectful, yet at the same time, put off by the slum
outcomes and the processes of gentrification — the
intrusion of middle and high class populations into
impoverished neighborhoods in the city centers, which
effectuates social-urban changes and transforms
their character. Poverty is thus pushed further to the
margins, where the need for some decoration, nature,
and intimacy arises in a heart-rending manner, as well
as a desire for landscape, air, and a garden. Is this
a unique artistic statement or rather spontaneous
dictates originating in distress? Are the inhabitants
of the housing projects aware of the public decisions
they take into their hands, just as Ratner’s outdoor
sculpture is conscious of its being an intruder in the
public space?
The art-minded eye cannot bear the environmental
nuisance which scorns the accepted order, and the
distortions of architectural modules. An obsessive
perfectionism drives Sharon up the wall. As if she
were suffering from OCD, she erases the “redundant”
and “not beautiful” in her imagination: she removes
the air conditioner and the cables, and adds flowers,
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The two videos incorporated in the installation obey
the same principle, exposing the original settings:
one (the construction warehouse) refers to the
installation’s three-dimensionality, and is being
swallowed into the depth of the stairs; the other
(housing project façades) maintains formal flatness.
In the very place where one may expect aesthetic
meticulousness (a residential setting) it is violated,
whereas in the pipe warehouse, which is devoid of all
pretension, one encounters beauty.
The installation’s scale ranges from an architectural
model to a residential building, from the micro to
the macro, from the physical to the metaphysical.
Inevitable human movement flows through it due to the
strategic decision to locate it on a drainage pipe, an

The “segments” usually allotted for plasterboards
in interior design, are used for the construction of
a fake external façade underlain by a repeated grid
with rhythmic, orderly internal logic of a window or a
balcony. Sharon’s “Lego” game involves deconstruction
and reconstruction, building castles in the air and
their demolition. The installation’s dimensions are
based on the “golden section” and on the Fibonacci
sequence.16 Sharon’s golden section consists of frugal
sheet metal (despite the silvery color) which takes
wretchedness versus adornment to the extreme.
The work alludes to the criticism often “directed at
the building’s problematic orientation, claiming, for
instance, that it was a building with no beginning,
middle or end, and that it was unclear whether one
should go down or up once inside it.”17 Does Sharon
offer a centralizing, supportive backbone in the open
space, or rather confuse, decentralize, even endanger
the pavilion? Can her work crack the foundations and
lead to overall collapse and destruction?
In 1997 fortune knocked on Sharon’s door, and for
a limited period of time she was able to work in a
spacious, light-bathed space at Hamumche Gallery, an
old building previously used as the first tile factory
in Tel Aviv, which was to be demolished. […] Around
2000 demolition of Hamumche began, and the artist
followed each and every step of the process. When the
building’s external envelope began to disappear, the
frame was exposed, comprising a structure of beams and
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The two vectors cutting the space lengthwise and
crosswise attest to the fusion of two gravitational
forces which gave rise to Sharon’s work: one is the
“Iron Warehouse” in South Tel Aviv which sells metal
pipes and building materials; the other is slum
buildings and façades.

[15]	

Dalit Sharon clings to the “non-spatial” hydra at
the heart of the pavilion. Rigid metal profiles are
woven from floor to ceiling around the stairwell, the
elevator, and the stairs leading down to the restrooms,
sketching contours in the space. Stalagmites and
stalactites penetrate the floor and ceiling, leaning
on the steps. The work brushes against the edges of the
other installations featured in the pavilion’s three
levels, as well as against Ratner’s scaffoldings on
the roof, the exhibition’s fourth level.

An allusion to Le Corbusier’s famous assertion that “the house
is a machine for living (u n e m a c h i n e à h a b i t e r ).”

[ pp. 70-77 ]

intersection between the floors. The raw material has
arranged itself, as it were, and assumed the form of a
demonic Golem which rises against its creator, as the
material contents sustaining it are infused into the
lean demon. The “new warehouse” is a home, a machine for
living, an autonomous exhibition space which hosts,
imprisons, corresponds with, and sums itself and the
works around it up. It is as though Sharon inserts an
exhibition within an exhibition.

Golden section or golden ratio (“divine proportion”) is a mathematical constant that has fascinated scientists, artists, and architects
for centuries. It is a ratio which enables continued growth without distortion of form. In nature it is manifested, for instance, in the
arrangement of leaves on the stem or the spirals in a nautilus shell. Some maintain that it is a mystical number attesting that the Creation
was an orderly, planned act. A Fibonacci sequence is a set of numbers whose first two elements equal 1, and every additional element in the
sequence is the sum of the previous two. The ratio of every two consecutive elements in the sequence approaches the golden ratio.
Maya Vinitsky, “Temporary-Contemporary: Chronicle of a Pavilion,” trans. Einat Adi, in cat. Five Moments, E47.
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Dalit Sharon
A Machine for Living15

readymade,” by virtue of the artist’s decision and
declaration that the place has become an art gallery,
and with the aid of external theatrical props, the use
of dramatic (physical and spiritual) “lighting” to
create an atmosphere of fame and fantasy, a small band,
appetizing refreshments, and a select guest list. The
politics of choice is reversed when Ferster performs
a selective popularity contest: who are the curators,
artists, art critics, gallery owners, collectors, and
buyers who will be invited to take part in her video
and attend the prestigious gala event.
On opening night the guests are seen engaging in
fashionable wine-drinking and chitchat. The presence
of celebrities and authorities provides the seal of
approval, the rubber stamp, as to the (economic or
artistic?) value of the “works” which are intentionally
and consciously devoid of a conceptual and artistic
mark of quality. They are now appraised by name,
reputation, and brand.
Has the “air of sanctity” clung to the film “stars”
once they have entered the “branch” at the museum?
Have they been legitimized and sanctified as art? Has
their economic value risen accordingly? Is summoning
the art world into her private sphere, while staging
manifestations of public admiration for herself, in
fact, a cry for her family’s recognition? Is the need
for external approval a projection of a childlike need
to placate one’s parents?
Ferster acts as a “double agent” who provokes and
challenges her audience. She tests the boundaries of
the “game,” playing along with her self-made farce.
Does her conscious stance lend her a sarcastic distance
from the false situation, or is she, in fact, a full
partner in the conspiracy of silence? She addresses
controversial values while making “utilitarian” use
of them. The installation and video in the pavilion’s
basement level are akin to a witty, hidden marketing
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campaign aimed at ameliorating the works sold in the
“branch” on the top level.
The video Sagi is a mockumentary comedy — a
cinematic, television, and literary genre presented
as documentary, which is, in fact, fictitious for the
most part, although it has a grounding in reality. The
film unfolds the story of Sagi, Ferster’s brother, who
decides one day to make a significant career change,
possibly due to a mid-life crisis that leads him on a
self-searching quest, and tries his luck as an artist
in the local art scene. Later on he decides that the
shop is too small to accommodate two artists, and
makes Ferster leave. Throughout the film, Sagi handles
all the peripheral aspects involved in art-making,
but makes no art. Ferster, on her part, abides by the
principle of “keep it in the family.” Much like the way
in which she turned an artistic spotlight on her work
space in the film Store, she now glorifies her brother.
Once again she waves her omnipotent magic wand,
sprinkles stardust, and crowns her endearing, goodnatured brother, as if he were a human readymade.
The great effort involved in filmmaking introduces
him as an important personality — an artist! — while
the brother does not spare caustic criticism of his
sister and the entire world of contemporary art which
she represents. The film, screened in the “backstage”
area, sheds light on “the truth according to Sagi.”
The echoes to the former film, Store, pierce art’s
bubble of self-importance. Sagi voices the “silenced
manifesto,” the voice of the people, who are not misled
by the vanity deceit, but at the same time falls into
the very same trap unknowingly. In the concluding
scene he is showcased inside the museum, protectedimprisoned-fenced behind ropes, seated on a chair,
leisurely reading the sports news, making one wonder
who the real prisoner is.
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In
today’s
consumerist
culture,
superfluous
commodities are garnered at a dizzying frequency,
products which are in no way an existential necessity.
What is it that sets Western culture’s consumerist
wheel in motion? Is it a brainwashing, blinding system
of marketing and advertising? Is it peer pressure
to keep up with the changing fads? Submission to a
passion for the “beautiful”? A passion for objects? A
need for renewal? Raising the stimulation threshold?
Perhaps a mere habit?

“When Family becomes an Ornament,” The Museum of Israeli Art,
Ramat Gan, 1997; “My Beauty Your Brains,” N&N Aman Gallery, Tel
Aviv, 2006; “Publicly Recognized,” N&N Aman Gallery, Tel Aviv,
2008; etc.

Ferster’s installation in the pavilion employs
authentic and functional materials from the
store, which were converted into art works and
charged with a new meaning (and reality). She cuts,
stretches, and frames photograph parts, texts, and
printed documentary materials extracted from old
catalogues and previous exhibitions of her work.
Scraps from her private history are thus torn, echoed,
documented, preserved, and recycled into fresh
new work. The “shredded retrospective” reinforces
the autobiographical (personal) dimension within
the retrospective (artistic) facet, since Ferster’s
previous works addressed the female-familial story.14
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the boredom and attrition — the lot of any worker.
Their produce is economically quantifiable, and the
acts of management, interpersonal communication,
and decision-making furnish them with a sense of
satisfaction. Ferster, in contrast, exerts herself day
and night to prepare items for her show. Her Sisyphean
labor takes place in the studio and requires years
to complete, but it does not yield an immediate and
direct economic profit. Nevertheless, artistic practice
offers one a sense of self-fulfillment, development,
exposure, and professional advancement, which are
not enjoyed by the other family members who work in
the store. Contemporary art is “inserted” in a small
dosage into the store, assimilating and dissolving
into a meaning- and context-less void.

Collecting in general, and art collecting in
particular, meets profound needs associated with early
deficiencies, childhood whispers, an uncontrollable
urge, capitalism, a desire for ownership, and an
attraction to aesthetics. These are combined with
economic and commercial, competition- and classrelated considerations.
Ferster brings a silenced, undiscussed subject to the
fore — money. She becomes a tireless mass producer,
creating thousands of art objects “by the pound,”
causing inflation which might tip market balance.
The installation Knoller — Helena Rubinstein Branch,
which oscillates between a store and art, evokes a
souvenir stand in a museum. It sells “affordable”
art to the penniless collector. The “branch” replaces
the bookstand which was closed, providing the store
with profitable income. In fact, Ferster has relocated
her studio from the store to the museum, and during
opening hours she manufactures and sells her art
objects. While the “souvenirs” are sold at popular
prices, their cost is still higher than in the
original store, a fact which arouses curiosity among
its workers.
In addition, Ferster produced a catalogue of products
on sale which may be ordered from the “branch,” whose
design is reminiscent of catalogues of international
commercial fairs. She signed these works with a new
“artist signature,” adding her name to that of the
original store — a parasitic act which is, at once, a
realization of her birthright.
In the video Store Ferster did not settle for parts of
it. She appropriated all of it in the service of art. The
store changes its daily appearance into a nocturnal
one, hosting a fictive-festive exhibition opening
event. The conversion from shop to art occurs without
fundamental change, as if it were an “environmental
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Reut Ferster
Knoller Fashion Accessories
[ pp. 60-69 ]

“A beautiful object has no purpose
external to itself and the observer.”13
The family business Knoller, specializing in the
import, marketing, and export of fashion accessories,
was set up in the mid-20th century in south Tel Aviv,
sustaining three generations of light commerce at the
margins of the glamour world. Millions of items are
cataloged, stored, and sold on site, calling to mind
anthropological collections kept in the basements of
natural history museums and research laboratories; a
hidden (sooty) diamond, an archaeological mausoleum,
a specimen of an extinct tribe. As a young girl, Ferster
used to work here during school breaks, growing up with

J.H. Bernard, “Editor’s Introduction,” in Immanuel Kant,
Critique of Judgment, trans. J.H. Bernard (Mineola, NY: Dover
Philosophical Classics, 2005), p. xii.

Mordechay sketches the figures of the Israeli artist
and the Israeli carpenter. The headlights of the (autobiographical) car project two portraits, of the artist
and his father Avner, painted in watercolor on paper.
The delicacy and colorful transparency of the heads
is reinforced by airy light beams. On the one hand,
the painting style corresponds with the genre of
animation; on the other hand, it is inspired by
primitivist, cubist wooden sculpture. Mordechay’s
severed heads move in rhythmic, endless and
hypnotizing circular motion, ticking like a clock to
remind us of borrowed and lost time.
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line between art and design. Mordechay toys with the
functional. He uses the car engine as a projector, and
the trunk for the display of artifacts. The result is
a realistic, but at the same time also surrealistic,
experience: reality and fantasy, wakefulness and sleep.

the visual and material treasures stored all around.
Today, her studio is located in a corner of the store;
alongside her relatives, she maintains an entire
spectrum of affinities between family, work, and art.
Ferster is suspected of parasitism of a “sublessee”-type, who does not pay rent, and of a hobbylike amateurish preoccupation, while the store
sells ornamental accessories for the “craft” world.
In this sense, the store markets luxury rather than
basic products, much like contemporary art. Art, she
says, possesses a generative power, as this is a winwin situation for both herself and the store. Since
the shop has never been renovated, she spotted an
opportunity to update its appearance with new boxes,
and in preparing the exhibition, she used old boxes
which now became available.
The fragments in the store are like mysterious relics
enchanting their beholders. The function of each
individual item is a mystery, but the combination
of elements opens up endless possibilities for the
creation of a whole. Their beauty is associated with
the abstract simplicity of material, form, color, and
texture. They spark the imagination, and strike the
notes of physical and emotional stimulus.
Ferster’s gender may have sealed her fate not to
inherit management of the business. The items in the
store all belong to the world of women’s fashion, but
it is managed by an all-male team that assumes a suit
of chivalrous armor, hidden in its bunker amid walls
teeming with metal items. A medical allergy to metals
prevents Ferster herself from enjoying the store’s
range of feminine ornaments.
The routine of Ferster’s father, Aharon, and her brother,
Sagi, is filled with merchandise ordering, trips to the
faraway China to find new products in retail stores,
factories, and professional exhibitions, contacting
clients, sales, bookkeeping, and marketing, as well as
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cardboard, painterly metamorphosis) is transformed
into an artmobile.
In the video Leone Helena a funeral procession departs
from South Tel Aviv toward the Helena Rubinstein
Pavilion. The Subaru enters the exhibition level,
where the monument is unloaded with great awe and
reverence. The journey concludes when the phallic
archetype is lifted to the wooden gallery built for
it, designed to replicate Mordechay’s elevated work
gallery in the carpentry shop. The construction of the
gallery in the museum was performed as a parasitic
process, a leechlike “non-space.” It clings to heights
and void. Narrow and modest in size, it can only
accommodate a small number of visitors. While the art
gallery is a space closed for display, the domestic
gallery rises upward to exploit the space fully, and
may function as a bedroom, a storeroom, or a work space.
It is the invisible room — the behind-the-scenes,
the studio. Mordechay’s gallery has an intimate
quality derived from the home gallery, yet its essence
is artistic.
The finger’s high position throughout the journey
embodies psychoanalytical and symbolic meaning:
from a formal, corporeal object, its light hovering
seems to become an illusive fragment originating in
the subconscious. Its massiveness is a metaphor for
the burden and weight of the higher consciousness.
In the elevated gallery, parallel to the floor, which
is the level of the alter-ego, the finger’s excess
spiritual baggage is set free, continuing its voyage
to the heavens.
The finger finds its final resting place inside a large
kitchen cabinet. Its burial chamber boasts Formicapaneled walls and floor: an industrial, processed,
synthetic substance, pressed at high temperatures,
used as a coating material and intended for the
external layer.
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The act of walking around the corpse, the moments of
communion with the awkward Plasticine stump, are akin
to a burial ceremony for the last hero who sacrificed
himself on the altar of carpentry. The return of the
missing finger enables reconciliation and farewell
with childhood, perfection, and raw nature, with
craftsmanship, family businesses, guilds, and the
middle class.
While the roof of the Subaru (1.6 L station-wagon)
sports a giant finger, its interior is used to deliver
a wooden replica of the car itself. The wood skids
were packed and piled inside it, one atop the other,
like a ready-to-use DIY kit. The “sculptural” process
implements the “marvels of technology,” exposing the
magic of carpentry in assembling a three-dimensional,
voluminous product from flat, two-dimensional boards.
The car’s cloning implies a hidden yearning for multidirectional, intergenerational genetic reproduction,
alluding to the story of Pinocchio, the wooden boy
created by his father, the carpenter Geppetto.
Another video, Quality Time, documents the process
of construction, deconstruction, loading, unloading,
and reconstruction, and offers an “incidental” peek
into the original setting. The carpentry shop serves
as a visual infrastructure, a filming set for the
development of a relationship between father and son
and a quality time they spend together.
When Mordechay and his father assemble the car from
its parts, it is tantamount to a piece of furniture, and
the museum becomes an active carpentry shop. When the
construction is done, only a deserted shell remains,
possibly a coffin, possibly a toolbox, and the space
falls silent like a mausoleum.
The life-size wooden car, Subaru Leone Station-Wagon is
neither a scaled-down version, nor a marketing model.
The anti-model lies in the material and operational
illusion, in the pop-arty carpentry, straddling the
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Roy Mordechay
Rough Cut
[ pp. 52-59 ]

As a child, Roy Mordechay used to observe his father,
Avner, his role model and hero, for hours, as he toiled
in the busy carpentry shop. The variety of woods,
tools, and machines, the sounds of splitting wood,
the colors, the smell of sawdust, and the magic in
producing something ex nihilo — a l l these sparked
his imagination and stimulated his senses. Under the
father’s watchful eye, he would collect the wood scraps
and build cross-shaped airplanes, a formal image
recurring in his works. The first piece of carpentry
and the first wooden sculpture in history, it forthwith
conjures up Joseph, the carpenter of Nazareth, father
of Jesus, as well as the holy trinity: the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Can the Holy Spirit be
likened to the artist’s sensual, creative spirit in an
Epicurean world?
Mordechay oscillates between the spiritual and the
corporeal, between art and carpentry. His engagement
with an external as well as an internal world,
with both the high and the low, the sublime and the
inferior, stems from the fusion and differentiation
of the two images: car and airplane. Interestingly, the
automobile company, Subaru, started out as an aircraft
manufacturer, and Subaru airplanes dotted our sky
for a while. The car obeys the dictates of gravity,
whereas the improvised airplane sails along a track
in the exhibition skies like an impudent, parasitic,
irritating insect. Attempting to invade Dalit Sharon’s
housing projects, it generates aerial tension and
introduces the danger of a collision. It realizes its
aviation potential and the yearning for liberation,
vitality, independence, ascent, and freedom.
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Mordechay worked in his father’s carpentry as an
adolescent. For the current project, he had to return
to the carpentry shop in South Tel Aviv, this time
equipped with a point of view both external and
internal, with a reference both involved and alienated,
outsider. The carpentry’s functions and identities
have changed in the course of his life: from a home,
to a sustaining workplace, to a studio and a workshop
for the production of art. While in the past, he worked
as his father’s apprentice, toward the show, the father
and son collaborated once again, this time, however —
in artistic/parasitic terms — it was rather Avner who
functioned as his son’s “assistant.”
Mordechay’s private mausoleum began when his father
lost a finger from his right hand to the Kreissäge
circular saw in the carpentry. A hand missing a finger
has become an iconographic status symbol and a
trademark of carpenters. Over the years, the loss has
acquired a Pagan-like status of a manly rite of passage
in the workshop. In the darkness of that day, the
“superhero” became an “anti-hero,” and the carpentry
shop transformed from a playground to a junkyard and a
site of horror, a reminder of the rift, the disability,
the stump; a reminder of the demythologization of the
figure of the indestructible father.
Mordechay embarks on a journey to retrieve the (honor
of the) lost finger. From the root of the stump he spawns
and sprouts an (accusing) plasticine finger of demonic
dimensions. The stump originated on the outskirts of
a wild forest, a living lump with a brave historical
presence, vital to the ecological foot (finger) print,
ultimately to be felled.
The plasticine finger is lowered from the gallery in
the shop (the studio) and loaded onto the Subaru’s roof,
temporarily a pedestal. The Subaru used to transport
commissioned carpentry works, now transports
art (a common scenario due to lack of budgets for
professional transportation). The batmobile (in a
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In light of the “renovation,” one is particularly
bothered by the question: Is the museum open to
visitors? During the show’s construction, a sign
was hung on its door reading: “Exhibition under
construction. Closed to visitors.” Ratner casts doubt,
elicits disconcert, while “opening” his sculpture
to the public 24 hours a day. It is exposed for all
to see, carrying the responsibility involved in the
installation of an outdoor sculpture (a monument)
which invades the public sphere. Outdoor sculpture
has become a rare medium, certainly unusual among
artists of Ratner’s age group. It is characterized by
exaggerated self-gravity, a full, heavy materiality
(concrete and rusty iron), and it is often accompanied
by nationalist contexts.
While installation of the work in the museum
furnishes (a certain) control over the course of its
exposure, in the case of an outdoor sculpture, an even
more far-reaching set of rules applies; it is exposed
to external factors, to the forces of nature and to
vantage points which cannot be controlled: apartment
balconies, rooftops, high rises, airplanes.

The sculpture’s monumentality as well as its stylistic
and aesthetic materiality correspond with Tatlin’s
Russian Constructivism (1920s-1930s) and with later
fascist art and architecture from the World War II
years. At the same time, its asceticism and simplicity
mark the limits of power in an anti-militant manner.
The skeletal body is informed by numerous inner
contradictions, such as restraint versus megalomania,
modesty versus ambition. By the same token, the
pavilion’s character “is shaped by the dialectic
relationship between its size and its design, which
highlights the building’s weight and mass.”12
The sculpture's stance is opposed to capitalism, which
demands efficiency above all . Its implementation,
on the other hand, required the artist to acknowledge
the merits of, pay respect for, and collaborate with
the very same institutional-capitalist apparatus
(among other things, he had to secure the approval of a
municipal sculpture committee).
Ratner sets out to realize the distorted potential
inherent to the urban setting and to refine moments
of grace from it. Big dreams, big enterprises can all
collapse in one brief moment or at a very slow pace.
The “active” nature of the corner collapse attests
to the suicidal tendencies of the work as a whole. It
is poetic-symbolic, the outcome of time and neglect.
A domino-effect deterioration. But the moment of
collapse is akin to realization of the dramatic
climax, hence it is also a moment of liberation. When
the collapse is over, the wound stabilizes and heals,
the horror scenario draws away, and only the memory
of fear and anxiety remains. Catharsis gives way to
consolation, to “salvation through the gutters,” to
renewal and hope.
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Amnon Rechter, “Helena Rubinstein Pavilion,” in Yasha J.
Grobman and Arielle Blonder (eds.), cat. Five Moments, p. E51.

And if this is indeed a renovation — is there a point
in it? The collapse is neverending; wear and tear will
pop up in no time, the dampness in the wall will soon
burst forth again, and this time they will be more
persistent and tenacious than ever (because aging is
capable of constant regeneration). In a country which
lacks a tradition of maintenance and conservation, and
always seeks inexpensive, temporary solutions, this
is a lost battle to begin with, vandalism is passive,
and the enemies are amorphous: dejection, destruction,
and time.
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giant children’s puzzle? What is the meaning of the
collapse? Has it already ended, or is it at its peak?
Is it dangerous to stand underneath it? Is the entire
building threatened by collapse under the weight of
the scaffolding?

Shai Ratner
Monument
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[ pp. 49-51 / 94-95 ]

Fifty-six years later, Ratner goes full circle,
conjuring up the shelved plan. He leeches off the
pavilion’s façade and roof, temporarily transforming
it into a building site, thereby turning the spotlight
on the familiar, all-so makeshift aesthetics of
Israeli construction. A deliberate flaw occurs in the
structure, and it implodes into one of its corners.
The scaffolding on the roof (the top of the world) is a
hymn to the grand failure, evidence of the additional

[11]	

Shai Ratner’s “stalagmite” scaffolding appears as
though it has been peeled off the adjacent building,
carried across the street, and straightened up on
the roof of the Helena Rubinstein Pavilion. It
signifies the museum as a site undergoing processes
of improvement and renewal. This is the public’s first
encounter with the exhibition, and a hint of what
lies ahead. While the surrounding public buildings
have all undergone massive, at times controversial,
renovations, the pavilion itself has remained intact.
A makeshift building for temporary use, according to
its dictionary definition, the pavilion was built in
1959 in Tel Aviv’s “culture square.” It was intended
as an initial phase which would later evolve into a
full-fledged museum that was supposed to occupy the
area between the current structure and the theater.
Implementation of the plan was shelved, and the museum
was ultimately built on Shaul Hamelech Blvd in 1971.

Simone Weil, Gravity and Grace (New York: Octagon Books,
1979), p. 45.

"All the natural movements of the soul
are controlled by laws analogous to
those of physical gravity. Grace is the
only exception."
Simone Weil11

level which was never erected. The pavilion itself
(the white cube) becomes a structural element within
the sculptural composition, functioning as a pedestal
of sorts.
Unlike the other participating artists, Ratner does
not present a video piece; he imports reality as is.
His work is made of genuine materials which spawn
a fake reality. Reality confronts fiction on the
conceptual rather than the practical level. (The
original raw materials were used, and construction
followed a “non-artistic,” contractor’s logic). The
scaffolding, which usually serves as a temporary aid
in the construction phase itself, is pointless in this
case; it is fraudulent and leans on nothing but thin
air. In fact, it requires supports and anchors, and
special scaffolding was constructed for it too.
The transition from a mundane setting into the
grandeur of the museum, the new context, reinforces the
customary gaze, charging it with artistic values. The
museum is goal-oriented, striving to educate, provide
tools, enrich, and push boundaries; art expropriates
the street, and the street, on its part, contains the
art. A steel pipe thus transforms into a drawn line in
the space; a sheet of tarpaulin sprayed with graffiti
becomes a painting, and a metal construction is
rendered a sculpture with geometric grid, internal
rhythm, rich materiality, monochromatic hues, and
interplay of two- and three-dimensionality.
Ratner’s elusive installation leaves the viewer with
many quandaries: Is this an artistic gesture, an
expression of power, or a failed contractual project?
Is this imploding construction the end product or
is it merely another stage in adding exhibition
spaces to the hall of art? What could have been
created inside the supposed building? Is this yet
another incarnation of Vladimir Tatlin’s Monument to
the Third International? A part of the construction
boom that has taken Tel Aviv by storm? Perhaps a
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The art of live performance takes place in the museum
fossil. The axis between performance and mausoleum
embodied the analogues between hero and villain,
between victim and victimizer, between motion and
stasis, active and passive, sanity and insanity, truth
and falsehood, reality and imagination, sacred and
profane, life and death.
The first museums and Wunderkammer (cabinets of
curiosities) of the 17th century suffered from a
negative image of mausoleums because they were based
on the collection of dead creatures from the living
world. The mausoleum of “Workplace” is a physical
and metaphysical hall for seclusion, meditation, and
longing. It promotes one-off production, manual labor,
intimacy, inter-generational bequest, specialization,
and training.
The performance originated in the original
environments, in the artists’ exposed work corners,
which required performative conduct as in an open
studio. It continued in the exhibition, in the
performances and the audience participation. Who
carries the burden of performance: the artists? the
actors? the museum guards? or the visitors who sign

See Walter Benjamin, “Paris, the Capital of the Nineteenth Century” (1935), in
The Arcades Project, trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin (Cambridge:
Harvard UP, 1999), pp. 3-13; see also: Jorgen Nirad, “Introduction to Paris, the
Capital of the Nineteenth Century,” in Walter Benjamin, Selected Writings Vol. 2
(Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1999), p. 34 [Hebrew].

From Performance to Mausoleum
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[10]	

In the 1930s, philosopher and scholar of culture
Walter Benjamin wrote an extensive treatise entitled
The Arcades Project, or Paris Arcades: A Dialectical
Fairyland, in which he set out to analyze the modern
era via ostensibly negligible details, such as the
original arcades. He regarded these arcades as dreamy
forms of occurrence, like the dreams of the rising
capitalist era which embody the excitement with the
new and most modern, on the one hand, and “the eternal
return of the same,” on the other. Benjamin’s Arcades
Project, which he never completed, was intended to
guide this era toward “awakening” from the dream.10

a waiver relinquishing the right to privacy, are
photographed running around the labyrinth, walking
within a video work, stepping on it, purchasing art,
and climbing to the elevated gallery? An audience is
a necessary element, enlivening and activating in
every exhibition, even if it remains passive. In
“Workplace” the audience is asked to be active, hence
the anxiety of survival is awakened, because without
its audience, the exhibition will remain bereft of its
raison d’être!
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The new reality always relies on familiar sensory
reconstruction from the past. “Workplace” does not
purport to realize the next promise, to herald an
avant-garde future or an exciting technological
innovation. On the contrary, it nestles in the dying
values of modesty and simplicity, importing them
from the close outside indoors. The urbanism sizzling
only a few steps from the museum clings to its roof
and external walls, infiltrating its core, illuminated
with a new light, violating the myth of its sanctity.
The experience of wandering in the exhibition relies
on a familiar, bureaucratic routine, of wandering
between state institutions and offices.
“Richard Schechner […] maintains that every action
performed in our daily lives and in our ritual and
artistic lives is based on a previous action. When we
act, in fact, we reconstruct or restore actions. He calls
this ‘restored behavior,’ ‘activity carried out with a
consciousness of itself’ as a result of identifying an
act with the original act. In a sense, the act is ‘twice
behaved,’ because it is a version of or a reference to
an act previously performed.”9
In preparing the exhibition we often ran into a cul
de sac and had to confront deliberations pertaining
to technical, conceptual, or formalistic aspects. The
answers were found in the original environments via
common sense, clear thought, practical needs, and
long life experience. The scaffolding and supports
installed by Ratner in the pavilion’s lobby, in
addition to Ferster’s “Helena Rubinstein Knoller
Branch” and the guard’s post create an arcade-like
corridor, a 1970s Israeli scenario alluding to the
shopping center which evolved under the pilotis, with
groceries and other neighborhood shops. The arcades
gradually disappear from local view, replaced by
malls, chains, and brand names.

Hadas Ofrat, Too Much Reality, pp. 31-32.

The “new reality” is reserved to the world of art and
illusion; it draws its legitimacy from the boundaries
of artistic authorization. One may erroneously assume
that the transfer (from the original settings) and
the visual interpretation in the exhibition were
performed by means of models. “The goal of the model is
to represent reality in the clearest and most tangible
manner, a goal which sometimes, paradoxically,
involves distortion of the dimensions of reality:
size, color, form, or medium…”.8 The downscaled
model cannot contain a human body. Watching it from a
distance, from an overview and from the side provides a
comprehensive perspective. The “replicas” constructed
in the exhibition do not mimic original size, neither
are they models. The anti-model generates a different
type of tension — a “new reality,” which is authentic
in itself and illusive. Installations of indefinite
hybrid dimensions were constructed for the exhibition

and the space, dimensions which remained faithful to
containing a human scale.

[9]	

From Anti-Model to a New Reality

Tamar Berger, In the Space Between World and Playing:
The Model in Israeli Culture (Tel Aviv: Resling, 2008),
p. 71 [Hebrew].

The videos in the exhibition expose the original
settings, furnishing the viewer with the missing
dab necessary for deciphering the whole. Reality’s
invasion into the hall of symbolism remains within
the substances of the spirit: screening, light, air,
electricity. It is a flicker projected onto the new
reality. The artists offer brief, “incidental” peeks
into them, because the goal of these films is, primarily,
to bequeath an idea and a plot. The environments appear
in the cinematic guise of a shooting location, visual
infrastructure, “background décor,” raw location.
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units from their location, intact, and their blending
and disruption without ‘creative’ intervention”7);
rather, they formed a basis which was altered over
time, translated, underwent multiple interpretations,
and was subjected to the secrets of reduction of
contemporary art.

The exhibition does not strive to imitate the reality
visible in the original workplaces. Such a task is
impossible, pointless, and inevitably doomed to fail.
By the same token, art has long realized that it cannot
compete with the beauty and nuances of nature. Each
workplace has a unique nature, the nature of things
with a private, human, material, and visual logic and

The perception of reality in “Workplace” addresses
not only visibility, but also an everyday “reality
of life.” Reut Ferster and Roy Mordechay engage in
an internal struggle between the reality of their
lives and their role as artists. Meir Tati relates to
a chapter from the story of a nation living under a
reality of political oppression. The reality of Dalit
Sharon and Shai Ratner is drawn from the construction
and renovation boom and from the viewing habits of
the urban population. The gaze at buildings clad with
scaffolding or apartment houses is so negligible, that
it might not be regarded as an odd artistic act.
In his essay “Curatorship is Wall and Passion,” Gideon
Ofrat writes about the curatorial readymade, which
is essentially the “installation of units of culture
under the circumstances of an artistic commission as
a conceptual setting, namely — as an environmental
metaphor and a conceptual invitation for discussion,”
and “viewing culture as a system of autonomous units
(such as libraries, schools, warehouses, collections,
archives, studios, galleries, museums, clubs). Each unit
is akin to an entire system of signification.”6 Ofrat’s
assertions are highly relevant to the curatorial
approach underlying the current exhibition. He
believes that cultural settings are objects and foci
of interest worthy of display, the development of the
readymade from object to environment. “Workplace”
reaches into mundane, “non-cultural” environments,
closer to Marcel Duchamp’s original definition of
the readymade: the use of objects devoid of professed
artistic pretension. The original settings were not
relocated wholly into the museum interior, unlike
Ofrat who performs a transposition (“shifting cultural

Gideon Ofrat, “Curatorship is Wall and Passion,” cat. The
Winners 2009: Ministry of Culture and Sport Awards for
Arts and Design (Herzliya Museum of Contemporary Art,
2010), pp. 97-111 [Hebrew].
[7]	Ibid.

Art as an experimentation laboratory poses “a
challenging, complex attempt to exhaust a segment of
reality. […] The relationship of outside (reality) /
inside (laboratory) represents the difference between
reality and ‘reality’ — between the reality of life
and a reality initiated and controlled by the artist
with the tools of the artistic medium.”5

132

laws all its own. I remember the day when I entered
the carpentry shop where Roy Mordechay’s father works.
The vast industrial space, the rusty metal covering,
and the stained glass ceiling left me with a sense of
wonder blended with disappointment that we will never
be able to imitate such authenticity in the museum.

[6]	

Reality

Hadas Ofrat, Too Much Reality: On Performance Art
(Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 2012), p. 8 [Hebrew].

A changing exhibition (as opposed to a permanent or
collection exhibition) is a temporary passerby in the
museum. It appropriates the space for its needs, and
that space becomes its temporal, one-off home, since
the same mode of installation cannot be repeated in
any other venue. The mounting of an exhibition takes
many weeks, and involves a prolonged stay in the
space. It is a type of incubation period during
which intimate acquaintance and interrelations are
developed with every piece of wall, door, floor tile.
This period is the essence of the home—work—studio
mix. Presenting the exhibition to the world is
accompanied by a conflict: letting go versus pangs of
farewell. On opening night, the space emits me, making
room for the invasion of the masses.
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[5]	

of designers and engineers. The projects were
implemented for the first time in the museum; hence,
during the mounting phase, the museum space itself
became a studio, a research lab, and a site of trial
and error (all of which are principles of site-specific
installation).

chosen workplaces - the working class heroes or the
anti-heroes of the middle class.
Are the original workplaces selected for the
exhibition “non-artistic” settings? When does
woodwork become a work of art? Can the corner in
Aharon Knoller’s store be deemed an art-generating
studio? Does the contractor bother to observe the beauty
of the grid when he erects the scaffolding? What about
artistic and academic organizations which employ
professionals who are not directly related to art (one
may assume that the legal advisor or accountant of
such bodies is not necessarily interested in the shows
staged on site)? Do the “non” environments transform
into “affirmative” environments once the artists
enter them and locate their studios in them? Who
decides what an artistic workplace is: The workers?
The artists? The customers? The art audience?
The answer does not lie in the environment. It begins
with the individual practitioner. The decision to
become an artist and to create an artistic environment
is associated with a premeditated decision and
intention. It takes place in various settings and
under varying conditions. Art has an internal genetic
code, and it “suffers” from environmental influences,
which are capable of “crowning” an artist, but also of
dethroning and crushing him.

Home—Work—Studio
Home—Work—Studio is a common environmental triangle
on the route of the ordinary Israeli artist. This
triangle expresses physical and emotional mobility,
from the inside out and vice versa. A change of order
(Work—Home—Studio / Studio—Home—Work / Work—
Studio—Home, etc.) reflects preferences dependent on
gender and personal inclination. Reut Ferster and
Dalit Sharon, for example, opted for work environments
with a masculine image and characteristics, and gave
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them their personal interpretation and feminine
perspective. Would the expected female choice be
Home—Work—Studio? Does this order indicate a gap in
fields of interest and professions between men and
women? What is a masculine versus feminine workplace?
How do men and women juggle their multiple roles in
the current era? Are these questions the result of
feminine writing? The exhibition “Workplace” invited
its artists to examine themselves in relation to this
triangle, and to challenge the possibility of leakage
between its constituent elements.
Traditionally, the domestic sphere is dedicated to
one’s partner and family, offering a safe haven and
serving as a base from which to go to work and to the
studio. For budgetary reasons, many artists rent
run down industrial studio spaces on the outskirts
of the city. The studio serves as a space for work,
storage, meditation, detachment, and exploration of
experimental processes accompanied by doubts and
hesitations. It is the private, hidden place, the
artist’s “behind-the-scenes” establishment. A lucky
artist will be able to spare a few days a week for
studio work, and be able to support himself by selling
his art. Sometimes the lines blur, and the studio
also serves for teaching. At times, a room at home is
converted into a studio, or houses a computer
workstation for writing, communication, marketing,
and PR. At times a bed is installed in the studio,
and the artist moves in. In fact, there is no hermetic
distinction between studio, home, and work. The
“studio” accompanies the artist wherever he goes;
it resonates while s/he performs domestic chores,
travels in the car, shops in the market, hikes in the
mountains, engages in social interaction, and even
during sleep. Life itself is the eternal generator for
enriching “studio spaces.”
Before mounting the exhibition, the artists had
to provide a careful plan which included models,
sketches, and 3D simulations, as well as the assistance
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Non-Artists and Non-Artistic Environments
The title “non-artist” embodies an absence, a
lack, a negation of the notion of artist or,
alternatively - a passion and a yearning. Just as
the “outsider” corresponds with the “insider,” the
“non-artist” calls for a discussion of the figure and
definition of the artist. Assuming that the art world
and the artist are at the very core of the “non-artist,”

My attraction to populations who transpire at the
margins of art, with the periphery and the “nonartistic” hybrid is essential and has been with me
from the very outset of my curatorial career. The
challenge I find in the work with “non-artists” is
the encounter with primal qualities and the work of
an artist-curator who confronts human raw material.
The toolbox required for this type of work includes
such notions as work process, nourishment, dialogue,
(mutual, ongoing, open) collaboration, personal and
human acquaintance followed by artistic acquaintance.4
In “Workplace,” the “non-artist” is the place, the
environment - inclusive concepts which encompass
all the living, animate and inanimate naturally
existing on earth. A workplace is the site where one
performs a job or a task; it includes the physicalgeographic location and everything that takes place
in its immediate vicinity, such as the quality of the
air and the noise levels. According to sociological
research, a beneficial work environment which provides
the worker’s needs in terms of body, economy, and soul,
yields higher and better production and encourages
creative, fertile thought, like the creation of optimum
conditions for the elaboration of artistic thought.
The “non-artistic” collaborators emerged from the
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See Revital Ben-Asher Peretz, “Non-Artists,” in Drorit Gur
Arie (ed.), Museum: Use Value (Petach Tikva and Tel Aviv:
Petach Tikva Museum of Art and Resling, 2014), pp. 103-105
[Hebrew].

Amnon Rechter, “Helena Rubinstein Pavilion,” trans. Talya
Halkin, in Yasha J. Grobman and Arielle Blonder (eds.),
cat. Five Moments: Trajectories in the Architecture of the
Tel Aviv Museum (Tel Aviv Museum of Art, 2011), p. E51.
[3]	Ibid.

The pavilion itself (“a small structure, tent, shack,
hut, or stall,” according to its dictionary
definition2),was often referred to as an architectural
parasite over the years. When it was constructed in
1959, it entered directly into the bosom of Tel Aviv's
cultural center known then as the “Culture Square,”
alongside the Mann Auditorium and Habimah Theater.
Originally, it was designed to be part of a much
larger building, which was never implemented. “For
the pavilion is, indeed, just that - a pavilion; its
urban context, however, charges it with a much greater
responsibility: it is located at the intersection of
Tarsat Boulevard and Dizengoff Street, and constitutes
a crucial part of the surrounding complex.”3

[2]	

The theme of the exhibition led to the margins,
which elicited the need to challenge edges, corners,
and unexpected heights within the museum too.
The parasitic dimension, which originated in
interpersonal relations, was translated into parasitic
installations in the pavilion. Concurrently, the
ability of the hall of fame, the heart of the consensus
of contemporary Israeli art, to absorb and contain
parasitic values, was thus examined. The artists
located “alternative” and “non-artistic” spaces ”non-spaces” and “sequestered” corners which focused
new attention and a fresh gaze - and “treated” them.

what is it that distinguishes him from “proper”
artists? Is it the fact that he did no follow a known
academic route, or rather - his being external to the
apparatuses of art and the circles of its movers and
shakers - museums and galleries, curators and gallery
owners, dealers, art critics, PR people, collectors,
audience? Is he distinguished by an extreme, exotic
biography transpiring on the margins of society, a
fight for survival which led him to art as an erupting,
uncontrollable therapeutic necessity? Is the language
of psychology most suited to account for his work as a
visual expression of a bleak reality? Do not all these
apply to most artists, even those who function within
the social consensus?

[4]	
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blood relations on the one hand, and careerism and
artistic realization, on the other?

The artists participating in “Workplace” were asked
to integrate into working, sustaining environments.
They had no intention of learning the secrets of
the trade to set up a retail business or to delve
into the field of metalworking, construction, prison
guarding, carpentry, etc. They remained distant, as if
they were passersby on a fleeting visit. They became
silent observers and gatherers of splinters of sights,
images, sounds, scents, and ideas. Like “flies on
the wall,” they sometimes hummed, and sometimes
even stung.
Many regard prisons, building sites, and retail shops
as chaotic-urban parasites (in the human sense as well
as in terms of design), who violate the good bourgeois
order and interrupt the aesthetic watch. These are
open sites, yet hidden from view.
During our years of joint work on the project,
contemporary art’s critique toward scenes of action
and sites of thinking external to it has often come
into sharper focus. Ethno-cultural condescension
develops when an unknown world is observed from a
distance, hence it is important to beware of enchantment
with forgotten visibility. We had to adopt a bidirectional, conscious, humorous, and self-reflexive
observation which is not caught up in yearning for the
rough and wretched heroic, photogenic “other.” Despite
the warning hovering over its head, when day laborers
struggle for their subsistence, “enlightened” art
pranced into their personal space and purported to
comprehend, analyze, preserve, and domesticate the
authentic, the “noble savage,” the settings complete
with their human content.
Class labels of “us” and “them” thus began to sizzle
under the surface: “they” fail to notice “our” latent
scorn towards them; “they” do not understand the
sublime, the philosophical, the sophisticated, the
complex, the implied, the superiority of the process;
they settle for routine, unskilled, technical,
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undeveloped labor, free of intellectual challenge.
On the other hand, “they,” too, were touched by a
judgmental point of view, identifying “us” as lazy
parasites who wallow in philosophy and excessive
analysis, workers of void and manufacturers of vanity.
The professionals with whom we worked kept asking:
“What do you get out of this?” Can art produce concrete,
profitable, “real” products? Is art not merely a
parasitic entity, which draws on realms external to
it in a constant search for switches to set it in
motion? At times it draws on its own assets, in the form
of a tribute, inspiration, or quotation. Nevertheless,
one must bear in mind that art and culture lovers
are consumers just like any others: they enjoy the
artistic product, thereby completing a circle of
reciprocity and social symbiosis, and activating
the apparatus of exchange relations of the service
and pleasure economy. Hence, the distinction that
a parasite is not a caretaker, but only relies
on the care of others, is one-dimensional in the
context of the exhibition, which indeed called
for various parasitic processes, as part of which
the artists became receiving parasites but also
caretakers and contributors: of themes, of contents,
of the original work environments, the people, and the
exhibition spaces.
The show introduces the question of environment versus
genetics and their impact on a person’s traits and
inclinations. Science maintains that the phenotype
of any organism stems from its hereditary baggage:
from its genotype and the influence of the environment
in which it exists and evolves. Reut Ferster and Roy
Mordechay grew into a reality which combines heredity
and work(place) environment. The “non-actors” in their
videos are a father and a brother, whose identity
bursts forth in a manner invoking empathy and a
discourse of love. Does the arrogant distance between
“us” and “them” also exist as part of the eternal
struggle between genetics and environment, between
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In the past week, as part of our joint work process on “Workplace,” I felt
troubled; it became clear to me that there was a principle crucial to the
success of the exhibition as a whole as well as of the personal work of each
of you. I refer to the convergence points between your works in the space,
the transitional areas between the different environments.
The main “burden” falls on Dalit’s shoulders, as she focuses on
the stairwell, which is the axis connecting all levels.
Once Dalit’s profile construction encounters Meir’s work on the
balcony, it becomes charged with a new meaning, transforming from an
apartment block façade into prison bars.
Other points of convergence are Dalit’s video on the stairs
leading up to Meir’s shack, Meir’s projector illuminating Dalit’s film,
the apartment block façade in Roy’s space, Roy’s airplane in Dalit’s
apartment blocks, Shai’s scaffolding in the entrance lobby next to Reut’s
“store,” etc…
We can’t settle for mere visual solutions. We need a significant,
profound dialogue and meticulous treatment. These are vital borders which
will determine the quality and success of the entire show.
It is a basic painterly principle, that gradation along
transitions and edges enhances the core image. We must replace our thinking
mode and the use of concepts such as “interruptions” with the understanding
that this is a challenge, an opportunity for growth, and an invitation to a
unique collaboration.
This array was conceived as part of my curatorial “credo” and in
utter confidence that the fusion areas can work well and generate a solid,
functioning body, which will reinforce the individual installations.
We must find the right balance between a group exhibition
and solo exhibitions. While this is indeed my task, I need your help and
lateral understanding.
Once Roy returns to Israel we will have a group meeting at Helena
and start work on the painful friction zones…
Happy Hanukkah,
Yours,
Revital

Anders M. Gullestad, “Parasite,” Political Concepts:
A Critical Lexicon, 1 (New York, 2012),
http://www.politicalconcepts.org/issue1/2012-parasite/.

Meir, Shai, Roy, Dalit, and Reut,

“From holy to base and comic, and then
to degenerate and utterly worthless,
fit for nothing but extinction: few
examples show the extreme flexibility,
adaptability and changing fortunes
of concepts as well as that of the
parasite. […] [T]his strange historical
trajectory has turned the parasite
into a key term for understanding the
exclusionary mechanisms at the heart
of modern Western societies, coming
to function as a name for a class of
beings not entitled to the same basic
rights as others. While such mechanisms
have historically found their clearest
expression in totalitarian regimes,
there is no doubt that milder versions
are at work in even the most advanced
liberal democracies, helping create and
secure their borders through separating
inside from outside, as well as marking
that which is spatially located inside
the borders, but which is thought not
to properly belong. […] Today, the word
parasite tends to bring to mind nasty
little creatures […], living off (and in)
others, all the while giving nothing in
return. […] [A]s long as a relationship is
parasitic […] it implies a fundamental
unfairness and inequality. The word
might also bring to mind humans acting
in a similar manner, trying to get more
out of society than they give back.
Candidates for this role are legio, be
they greedy capitalists (according to
those on the political left) or lazy
good-for-nothings (according to those
on the right).”1
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[1]	

Parasitism
December 2013

a building site — all have become laboratories and
studio spaces, thereby enabling examination of the
question of place: what’s between home, studio, and
workplace?
The participating artists include some whose
families (usually their father’s family) own a
small business, a condition which provided a gaze
at once internal and external, a reference which
is concurrently involved and distant. The family
collaboration required a complex confrontation,
which, in turn, raised questions, such as youthful
admiration versus disillusionment, generation and
gender gaps, as well as divergent world views.
Each level in the pavilion (including the stairwell and
the roof) is dedicated to a single work environment,
manifesting the artist’s personal and artistic world
view. Concurrent with five autonomous exhibitions,
emphasis was placed on the creation of a unifying
whole, a super-installation, a group exhibition
with binding features. Points of convergence were
created between the different “environments” by
means of installations, partly based on the original
workplaces, stretching the boundaries between reality
and model. The contact points between the works and
levels required collaboration between the artists,
and group meetings were held to enhance these nodes.
The view from the outside in, entrance into the space,
following the exhibition route, and the passage
between the pavilion floors — all these provide
a concrete physical experience reminiscent of a
walk along an urban street. At the same time, the
transition from one environment to another is clearcut like the transition between different worlds.
The installations and contents of the exhibition
correspond with the history of the Helena Rubinstein
Pavilion — since its planning and construction in
the spirit of late 1950s functional modernism,
through its later existence as a complementary, yet
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separate exhibition space, located on the margins
of the mother ship — Tel Aviv Museum of Art, to the
changes swarming around it today.
Each of the chosen “operational environments”
touches upon different cultural, social, gender,
historical, economic, and political themes. Each
brings a different everyday world into the museum
space, while delving into the subject of art vs. craft,
and exploring such notions as parasitism, routine,
manual labor, work, productivity, industry, survival,
and livelihood. In terms of its timing, in an era in
which the concept of the “family business” is on the
verge of extinction, “Workplace” is a type of gesture
to a disappearing world.
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dynamics are among the cornerstones on which the
contemporary museum and the curatorial practice in
our time are founded.
My heartfelt thanks to Ruthi and Yoav Gottesman,
Tel Aviv, Doron Sebbag ORS Art Collection, and Lior
Dushnitsky, Linav for their generous support. Thanks
to the Joshua Rabinovich Foundation for the Arts,
Tel Aviv; The Center for Contemporary Art (CCA), Tel
Aviv; and the Tel Aviv-Yafo Municipality for their
assistance and support. Sincere thanks to the artists:
Reut Ferster, Roy Mordechay, Shai Ratner, Dalit Sharon,
and Meir Tati, and their families for a fruitful
collaboration. Thanks and appreciation to Revital
Ben-Asher Peretz, the curator of the exhibition,
who conceived the underlying concept, brought it
to realization, and wrote an enlightening essay
to accompany it. Thanks to associate curator, Etty
Hilevitz, for her devoted work; to Eyal Schoenbaum
and Tzvika Kaplan of Tucan for the meticulous
exhibition design; to Noa Schwartz for the catalogue
design; to Daria Kassovsky for the attentive editing
and translation; to Elad Sarig for photographing
the works for the catalogue. Thanks to Rami Shemesh,
the safety engineer, and to Roni Shubinsky for the
multimedia equipment. Finally, thanks to all the
members of the Museum staff who were involved in the
implementation of the exhibition, and especially to
Raphael Radovan, project management officer, and his
assistant, Iris Yerushalmi, to Yaakov Gueta, and to the
committed teams of the Registration and Conservation
departments for their ongoing assistance and
involvement in the project.
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WORKPLACE
Revital Ben-Asher Peretz

Prelude
The reality reflected in the exhibition is akin to a
historical-nostalgic phantom. The past haunts the
present into the future, and the artist is nothing
but a masked thief striving to capture the timeless
soul of the place and appropriate the status of a
local ghost for him/herself.

In an era in which small family businesses are
gradually disappearing from local view, swallowed
up by the conglomerates of mega-industries and
super chains, the exhibition “Workplace” sends its
artists to work in and acquaint themselves with “nonartistic” settings. Work environments which many
artists regard as points of departure and sources of
inspiration for artistic work: a carpentry shop, a
forced labor camp, a wholesale business for fashion
accessories, a store for construction materials, and
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FOREWORD
Suzanne Landau
Director and Chief Curator

The exhibition “Workplace” provides a platform for
five Israeli artists on their quest for art in “nonartistic” environments which are an integral part
of urban life: a construction site, a carpentry shop,
a store, a warehouse, and a prison — ostensibly
marginal, neglected spaces, often disregarded. The
title of the exhibition, "Workplace," emphasizes the
centrality of the notion of “place” at the core of
the Israeli artistic discourse. Through a close bond
with the place, art has drawn material and spiritual
essence from these work environments, manifesting
mental and physical, social, professional, and socioeconomic motivations. In-depth examination of each
setting grew into a recognition, that “workplace” is
ultimately an artistic concept.
Through the exhibition, the Helena Rubinstein
Pavilion offers a representation of an active,
researching and researched “workplace,” which
communicates with its visitors and surroundings,
and responds to them. Challenging accessibility and
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