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למה שלומי אלדר הרגיש לא
רצוי פה?

עוד בסוף השבוע

החוק המנדטורי שהביא לנו
את המילה "תאונה"

אשראי גדול מדי

אשראי גד
{

הקצה

סוף שבוע הקצה
ראיה חותכת

אשראי גדול מדי
מה מסמל כרטיס אשראי ורוד ,ולמה מעולם לא עמדה אשה בראש הקרן הקיימת
 | 15:00 14.03.2018עודכן ב15:04 :
טל ניב |  nהתראות במייל
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להלי פרילינג" ,אגרופן"  ,2008מתוך "ממחטה ופודריה" ,תערוכה קבוצתית בגלריה נולובז

צילום :שרון פדידה

1
אל הפתיחה של התערוכה הקבוצתית "ממחטה ופודריה" ,ברחוב זבולון בשכונת פלורנטין ,נסעתי באוטובוס .ברחוב עמדו האנשים
על המדרכה ,בגלריה עמדו אובייקטים קטנים וגדולים ,המים והיין זרמו ,והאנשים — לבושים מצוין .את כרטיס האשראי הוורוד של
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להלי פרילינג ראיתי על הקיר .ורוד ומושך ,שטוח ובוהק .מה בעצם אומר הכרטיס הזה? הוא חוזר על המוסכמה שאשה צריכה
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מטאפורהX R
שיהיה לה כוח קנייה .שכסף הוא כוח .אבל ככל שהאובייקט הזה מובן ,הוא אינו פשוט כלל .מכיל סתירות .הוא u
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שמתממשת ואז נסתרת .חורי האצבעות בכרטיס הופכים אותו ל"גברי" ,לאגרופן .מכשיר מסוכן ,שיכול להרוג כשמלבישים אותו על

גד
אשראי
של לנו
שהביא
המנדטורי
שאומריםמדי
אשראי גדול
אלדר הרגיש
למה שלומי
כידוע,
פרילינג נעשה "נשי".
הוורוד
החוקהאגרופן
שלכסף אין ריח ,אבל יש לו צבע,
לאהמכה .אלימות .כיוון
להעצמת
כף היד
את המילה "תאונה"
רצוי פה?
{

עוד בסוף השבוע

המצאת הוורוד היתה ,בין השאר ,שיווקית .כדי למכור צעצועים נפרדים לבנים ולבנות בארצות הברית אחרי מלחמת העולם .מלכים,
שועים ורוזנים דווקא לבשו אדום ,ובאיקונוגרפיה הנוצרית צבע שמלתה של האם הוא כחול .אבל כרטיס האשראי של פרילינג )שמה

הקצה
שמרוויחה כסף היא אשה עצמאית .הוא גם סותר את עצמו ,כי
גם כתוב עליו בדפוס בלט( אינו מעמיד בהכרח משוואה שבה אשה
היא "כוח קנייה" ,המופעלת בתוך השיטה .הכלכלה אינה כזאת פשוטה .לא כל הנשים ,כמו שלא כל הגברים ,מוכשרות כלכלית.
צריך לשלם על משכנתה ועל הסדק בקיר ועל דברים .עגום לספור כסף קטן .להיות מצומצמת לכסף קטן .בגלריה עשרות

אובייקטים בקנה מידה קטן ,שחלקם ,כפי שכתבו האוצרות אפרת רובינשטיין ,רקפת וינר עומר ואדווה דרורי ,אפשר להכניס לארנק.
ההומור עובר מעל ראשי .את כרטיס האשראי הוורוד הזה אפשר בהחלט להכניס לארנק .בדרך החוצה אני מסתכלת בתצלום עוצר
נשימה מסדרת תצלומי ההתבוננות "סוניה" של גוסטבו סגורסקי מ– .1999זוהי עמדה מיושנת אל מול כרטיס האשראי של
פרילינג .עמדה קלאסית שבה "הוא" מביט בה ,בבית ,בעודה מטגנת חביתה ,ובכל זאת עיניה משיבות את אישיותה ואת עולם
היחסים ביניהם .באוטובוס חזרה ,בקו  ,25שלושה תלמידי ישיבה בחליפות וכובעים מתייעצים ,נראים לחוצים .אחד ,לבן פנים ותכול
עיניים ,רואה שאני מסתכלת ואומר :את מדברת אנגלית! ושואל ,איפה אנחנו צריכים לרדת בשביל לראות את הים? ואני מסבירה
בשמחה גדולה מדי.
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הקצה

שבתאי פינצ'בסקי ,ללא כותרת .2018 ,מתוך "ביכורים" ,אוצרת סאלי הפטל נוה ,סדנאות האמנים טדי ,ירושלים

צילום :שבתאי פינצ'בסקי

עוד כתבות בנושא
מסכות ,רעשנים וכדורי גומי k 07.03.2018
לא סוסים ולא מסוקים k 27.02.2018
לנה דנהאם לא זקוקה לרחמים k 21.02.2018
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העבודות של שבתאי פינצ'בסקי שראיתי בתערוכת הבוגרים במחלקה לצילום בבצלאל ב– 2016אינטליגנטיות .בדימוי שלו יש הכל.

אשראי גד
הנערות לנו
המנדטורי שהביא
מדיאירוניה ,כל הזמן :שבח וייס,החוק
אשראי
הרגיש לא
מהאלדר
למה שלומי
הערביות ,עמוד החשמל.
ניצול השואה,
גדולוגם
שנשכח.
בפועל ,מה שנזכר ומה
שנראה,
את המילה "תאונה"
רצוי פה?

עוד בסוף השבוע

באתר שלו אפשר לראות פרויקטים אחרים ,למשל מצלמות גבס שבנה ,ואת עבודת הגמר "איך לצלם את ארץ ישראל" ,שהיא מעין

{

חדר פלאות הסובב סביב עבודתו וחייו של זאב וילנאי .מהי האדמה? מי הם האנשים שעובדים אותה? מהי אהבת מולדת? למי מותר
הקצהשומר על הטבע שלה או מעצב את הטבע שלה ,הורסו
"לאהוב" את הארץ? למי אסור ,על פי חוק? האם מי שאוהב את הארץ
כרצונו? שאלות כבדות משקל .התצלום "ההיסטורי" או תצלום הארכיון של שבח וייס ונערות הצופים השותלים יחד שתיל של הקרן
הקיימת — מולבש על תצלום מורדות האוניברסיטה .אני רואה את הלכלוך שהשאירו מבקרים על הדשא ,שאריות של מגשי
פלסטיק ופחיות מעוכות .העיבודים שפינצ'בסקי עושה לחומרי ארכיון הם עצובים־מרירים ,נוגעים ללב .כמו בקולאז' הזה המוצג
עכשיו בתערוכה "ביכורים" בסדנאות האמנים טדי ,שאצרה סאלי הפטל נוה .פינצ'בסקי מתחקה אחר האופן שבו הישראלים פעלו
כמגלי ארצם וכ"גואלים" .כיצד פעלו ארכיאולוגים ,כיצד פעלו קרטוגרפים ,כיצד פעל בכלל "הממסד" ,כמו הקרן הקיימת ,בין השאר
באמצעות טקסי השתילה .נושאים גדולים וכבירים ,והוא תופס אותם .מלחים מקומות וזמנים שונים ,ואלה נעשים דומים
ומלאכותיים .בתצלום של שבח וייס זוהי עונת החורף .מעילו כבד .שמה לב לאיש שעומד מימינו ומביט למצלמה .מעולם לא עמדה
אשה בראש הקרן הקיימת 13 .גברים עד היום.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

מגזין
ציפה גוב :האשה שהכירה
לשאגאל את אילת

מגזין
חיות הבר כובשות חזרה את
הערים

מגזין
לאמהות עובדות אין פריבילגיה
להשתעשע בפמיניזם החדש

מגזין
=28.5X158

Recommended by

על גבריות ועל אבהות  -מגדר של גברים

תוכן מקודם

תגובות
הוסיפו תגובה

הכתבות המומלצות באתר
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יומנו של איש הצללים || יד ימינו
של שמעון פרס מספר הכל על
המדינאי הגדול והפוליטיקאי הקטן

אשראי גד
{

הקצה

שיאומי העיזה לשנות את הכללים
והוציאה מכשיר דגל מופתי

נורית גלרון :אני מרגישה שנאה
באוויר ,משהו כאן הולך למקום לא
טוב

הייתי מתפקע מאושר אם רק היו פה
עוד סדרות מעולות כמו הסדרה הזו

הרשמה לניוזלטר

מחפשים חומר קריאה משובח לסוף השבוע? הירשמו עכשיו
ayeletm9@gmail.com

הרשמה
ברצוני לקבל ניוזלטרים ,מידע שיווקי והטבות

עוד כתבות מומלצות

סיציליה זה כאן :העם רוצה שוחד? תנו לו!

אז אתה אומר שרוצים להרוג אותך? הרבה תודה ובהצלחה

יוסי קליין  //דעה | 32 c

רוגל אלפר  //ביקורת טלוויזיה | 23 c

קופת חולים כללית שלחה הזמנה ל"ערב נשים" עם מחזירה

יותר מ 20-מיליון איש קנו את "קיצור תולדות הזמן" ,כמה קראו

בתשובה

והבינו?

נעה שפיגל | 61 c

אריאנה מלמד  /מדפזפת |

מתכונים לפסח
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השיחה בין הרצוג ,שקד
ובנט ,וההצעה החתרנית
להדחת נתניהו | ורטר
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את המילה "תאונה"
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כך השיג מנכ"ל האוצר
מחיר מיוחד באל על,
ומה אמר בתגובה?

הפרהיסטוריה אינה
בדיוק כפי שתיאר יובל
נח הררי

ואז בשעה  20:38הגיעה
בווטסאפ מודעת אבל
עם השם שלי

חנינה תמורת התפטרות
נתניהו היא אכן העסקה
הטובה ביותר כרגע

הסדרה
הדברים
שראיתי

<

H

מערכת | הנהלה | אודות הארץ | דרושים | צור קשר | עשה מינוי | ביטול מינוי דיגיטלי | שאלות ותשובות | פרסם אצלנו
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רצוי פה?

אשראי גדול מדי

חלון מבזקים
ארכיון הארץ

אוכל

מסעדות מומלצות
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קנה מינוי דיגיטלי אשראי גד
שהביא לנו
אטרקציות לילדים בפסחהחוק המנדטורי d
את המילה "תאונה"
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Rami Hamdallah

סרטים מציגים בקולנוע

Rami Hamdallah
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