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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

סוף שבוע הקצה

ראיה חותכת

אשראי גדול מדי
מה מסמל כרטיס אשראי ורוד, ולמה מעולם לא עמדה אשה בראש הקרן הקיימת

להלי פרילינג, "אגרופן" 2008, מתוך "ממחטה ופודריה", תערוכה קבוצתית בגלריה נולובז

עודכן ב: 15:04 |  15:00 14.03.2018
 | טל ניב

2 שמור
התראות במייל nRcf

 

wf

mp

$  uRX

}{

אשראי גדול מדי למה שלומי אלדר הרגיש לא
רצוי פה?

עוד בסוף השבוע

אשראי גד החוק המנדטורי שהביא לנו
את המילה "תאונה"

הקצה

https://www.haaretz.co.il/magazine
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge
https://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.1371765
https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium-1.5907332
mailto:?subject=%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99%20%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%93%D7%99&body=https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.5907332
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Chauveau_-_Fables_de_La_Fontaine_-_01-14.png
https://www.haaretz.co.il/
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.5907332
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.5907399
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.5907332
https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/mehasafa/.premium-1.5906367


3/15/2018 אשראי גדול מדי - הקצה - הארץ

https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.5907332?v=FE7CF05C43C887EB774A905E062DE49F 2/8

להלי פרילינג ראיתי על הקיר. ורוד ומושך, שטוח ובוהק. מה בעצם אומר הכרטיס הזה? הוא חוזר על המוסכמה שאשה צריכה
שיהיה לה כוח קנייה. שכסף הוא כוח. אבל ככל שהאובייקט הזה מובן, הוא אינו פשוט כלל. מכיל סתירות. הוא מטאפורה

שמתממשת ואז נסתרת. חורי האצבעות בכרטיס הופכים אותו ל"גברי", לאגרופן. מכשיר מסוכן, שיכול להרוג כשמלבישים אותו על
כף היד להעצמת המכה. אלימות. כיוון שאומרים שלכסף אין ריח, אבל יש לו צבע, האגרופן הוורוד של פרילינג נעשה "נשי". כידוע,

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

גם כתוב עליו בדפוס בלט) אינו מעמיד בהכרח משוואה שבה אשה שמרוויחה כסף היא אשה עצמאית. הוא גם סותר את עצמו, כי
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–1999. זוהי 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 25, שלושה 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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צילום: שבתאי פינצ'בסקי שבתאי פינצ'בסקי, ללא כותרת, 2018. מתוך "ביכורים", אוצרת סאלי הפטל נוה, סדנאות האמנים טדי, ירושלים

עוד כתבות בנושא

k 07.03.2018   מסכות, רעשנים וכדורי גומי

k 27.02.2018   לא סוסים ולא מסוקים

k 21.02.2018   לנה דנהאם לא זקוקה לרחמים
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העבודות של שבתאי פינצ'בסקי שראיתי בתערוכת הבוגרים במחלקה לצילום בבצלאל ב–2016 אינטליגנטיות. בדימוי שלו יש הכל.
מה שנראה, בפועל, מה שנזכר ומה שנשכח. וגם אירוניה, כל הזמן: שבח וייס, ניצול השואה, הנערות הערביות, עמוד החשמל.

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

"לאהוב" את הארץ? למי אסור, על פי חוק? האם מי שאוהב את הארץ שומר על הטבע שלה או מעצב את הטבע שלה, הורסו
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.

תגובות

הוסיפו תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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