
נוגה דוידסון//טיפת מזל

הזו מדכדכת מהרבה עבודהה. מועדון יום לקשישיםבטקס יום השואה מתועד קטע מ'שער הרחמים'בוידאו 

קבוצת , בעוד המדריכות מורות על האווירה הנדרשת באמצעות השיר העצוב והבעתן הרצינית-סיבות

על רצדמהמקרן שתלוי על שלט המזגן ולוגו של פלקט-הטקס" תפאורת"קפואה אל מול ת קשישות יושבה

-אבל הוא נותן את הטון לקריאת שאר העבודות" טיפת מזל"דיאו אמנם נדמה כחריג בתערוכה יהו.מחיקלוח

הומור הרבה כאןשלמרות שיש חמצן מציאותי ובלתי מטאפורי בעליל ומבהיר לצופהתערוכה הוא מחדיר ל

. זוהי לא תערוכה מצחיקה-וסרקזם 

נמל התעופה בן טרמינל הנוסעים המשופץ של העמוד במרכז הגלריה הוא חיקוי גס של העמודים התומכים ב

צ "תמונת יחכמעין , רושם של מכובדותלנמל התעופה הישראלילהקנות מן הסתם שיפוץ הטרמינל נועד.גוריון

אמנם ספק אם מרבית הנוסעים העוברים , ברוח מטרה זובטרמינל עוצבו העמודים התומכים ו, של המדינה

הוא אחד העמוד , לעומת זאתכאן בגלריה. ליתפקידם פונקציונ- כלשהיבטרמינל מעניקים להם תשומת לב

לב שהוא דורש התשומת הפער בין הכבוד ו. הפיל שבחדרנהיההוא , נהיה עבודה מונומנטליתהוא - ויחיד

, יקטים בחללגודל שאר האוביבין למהיחס הפשוט בינו , )יחידות עץ500-מכהוא מורכב (מעצם הגודל שלו 

שמתקיימת פרופורציונליות החוסר את מייצג -נליושהוא בסך הכל עמוד תומך פונקצילבין ההבנה המשמימה 

העיקר, גדול הופך לקטןה- את פעולות הניפוח והוצאת האויר שעברו כל אחד ממושאי היצירות.בתערוכה כולה

. ולהיפךהמצחיק לעצוב, המכובד למגוחך, היפה למכוער, לטפל

חוצות הנפוצים בכיכרותיה ואיי התנועה של ערי פסלי עבודות הפיסול הקטנות בתערוכה מתחקות אחר סגנון 

את הדי אן איי האסתטי של הפיסול הישראלי הנפוץ בעבודות אלה למעשה מפרק ' מרקוביץ. ישראל

פיסול שנועד למלא ,פלדהכמו אבן ועשוי מחומרים כבדים , הוא לרוב גדול מימדיםפיסול ש. והפופולארי ביותר

כמו השיר . מזמינים פסל ענק שיוצב במרכז הכיכר= אגף לטיפוח פני העיר+ יש כיכר -שטח במובן הכי מילולי

וכשפסלים ."תרבותלמען הפעילות"סימון וי על מכך פסלי הכיכרות הם לא יותר , שמשמיעים לקשישות

מחנות זולות משקולות נייר ל,לגביעי ניצחון עלובים, לגרסאות מגומדות ומאולתרותמאסיביים שכאלה הופכים

חושף עד כמה - מגוחך מרוב שהוא לא משכנעחיקוי , כיצד חיקוי זולם גם הופכים לשיקוףה', מתנות לגבר'

. מגוחך המקור

אנק אינסופי נשפך ממזרקה העומדת ברחבה של 'שטף ג''Fountain of Things,בוידאו השני בתערוכה

בעבודה זו יש ,ממוצעכמו פילטר שפולט החוצה את העודף הבלתי נחוץ שמצטבר בבית מודרני .מסחרימרכז

יחד עם זאת האופן האלים בו המזרקה מקיאה את .קפיטליסטיים רחבים מההקשר המקומיהתייחסות לרבדים 

. דן בהם בעבודות האחרות בתערוכה' שמרקוביץהבטחות הריקותמהעוצמת המיאוס את מחדדת, החפצים

. בין האידאה של מדינת ישראל לבין איך שהכל נעשה פה הלכה למעשהחוסר התיאום במופרותהבטחות אשר 

לסחבת , אה הסופית נתונה לאילוצי תקציבהתוצ, גם כשמתכננים פה משהו שאמור להיות מרשים וייצוגי, כלומר

המזרקה וטקס , פסלי הכיכרות, ג"ד מנתבהעמו. לתרבות החפיפניקית של הישראלים, בירוקרטית ויותר מהכל

של , של ויתורים, ם ייצוגים של רישולובמקום זה המורים להיות ייצוגים של מכובדות אכולם, שואהיום ה

הם מייצגים . 'תרבות יום א, 'סוג בהם תרבות , החיקוי של הדבר האמיתי, הם גרסת השוק". לעשות בכאילו"

. הביצועיפות וראויות שהתרוקנו מתוכן בשלב, כוונות גדולות
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