
'בעיקר קולאז, אבי יאיר

, בדמויות חיילים, שימושו התדיר במפות.  הפרשנות הפוליטית כביכול מתבקשת מעבודתו של אבי יאיר

טציה מיידית ומעוררים קונ, דוגמניות פורנומגזרות עיתון מירחוני לייף סטייל ווכן ב, מסוקים, מטוסי קרב

רש את העבודות דרך ניתן לפ, ואכן. הצריכה ומגדרתרבות , פוליטיקה מקומית, יסוק בטריטוריהשל ע

.בעבודתיוהקייםלרובד האישי אולם נראה שהרובד הפוליטי קשור בעבותות ,פרספקטיבה כזו

ובין אם מדובר נייר מגזרות מדובר באם בין - רדי מיידבדרך כללואהיאיר מצע העבודה שלהיות ו

נדמה שבכל המקרים מדובר באמצעי תיחום אשר -פריםמיני סוגים וסקופסאות מכל כגון אובייקטים ב

ליאירגבולות המצע הם שמאפשרים. שלו בתוך הסיפור הפוליטיהאישי גדיר את מקומולהעוזרים ליאיר

לתוךתוצקנכך למעשה.תוכן המקורי של האובייקט או הדימויאת חופש הפעולה לשבור ולהסיט את ה

.ים של יאירהפרטימתוך רצונותיו באופן בלעדי המונעת כביכול חוקיות שרירותית ים אלומצע

, תורקפה, של הרצלודמות-סמליםאותם בשב ומשתמשיאיר, בנוסף למוטיב המרכזי של המפות

שילוב זה בין התמונות .אחיושל של אביו ו, ת של יאיר עצמויואף הדמווהגלובוס, המעוצבהסלון, החלונות

עצמו ואת הסיפור האישי יאיראתכים הופ, וכריםסמלים תרבותיים מבין האישיות מהאלבום המשפחתי ל

עליהם הוא , ממנויםחיצונידימויים שטוחים הלעצמו ואת משפחתוהוא כמו הופך את. לסיפור סמלישלו

פני ל, מוטיב חוזרל, לייצוג אסתטיעד שהם נהפכיםכך.וריאציותבעוד ועודומשכפל אותם מתבונן בריחוק

. אפשרית יותר, אשר היכולת להתמודד איתם קלה יותר או לכל היותרשטח

הופך ,כשכל חומר שהוא, פוליטי גם יחד-התמודדות שכזו לפיכך פועלת על המישור האישי והתרבותי

, נדה'חסר מחוייבות לאג, וכך מתאפשר משחק היתוליבמציאותלייצוג מושטח ומרודד של הדבר עצמו

כהגדרה עצמית בתוך המערך המשפחתי ניתן לפרש זאת , במישור האישי. לערכים או להיסטוריה

סוג של זהו, תרבותי-במישור הפוליטילעומת זאת . של המילהבמובן הפסיכולוגיוכחתירה לנפרדות

הוא . להטיל בה ספקהתחיל לא הולך לנצח את השיטה אבל בהחלטמבין שהוא ש-לאזרח הקטןמפלט 

לאחר ,שת התרבותית שהונחלה לוורדש אל המיתוסים ההרואים של המקוהפסיק להתייחס בחרדת 

את המחיר האישי שנאלץ האזרח לשלם כמו גם , הסתירות הקיימות בהואת המורכבות הבין התפכח וש

של יאיר עיצבה את חייו והוא בתורו "תבנית נוף מולדתו". בישראל בפרט, בשם אותה מורשת תרבותית

. השליטה לידיו באמצעים אמנותייםחזרה ולוקח אתמעצב אותה 
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