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נוגה דוידסוןאוצרת

.תערוכה זו עוסקת בתפקידה החברתי של האמנות בתרבות ליברלית
נדמה כי עיסוק באמנות וברוח עם זאת . והשוויוןס את ערכי החופש במהותה החברה הקפיטליסטית המערבית מעלה על נ

רווחי או כזה המביא תועלת אמיתית , כמותרות לבעלי יכולת ולתחביב יותר מאשר למקצוע לגיטימינתפשים ) החילוניבמובן (
.לחברה

ועלתנות אלו מושתתים בראש ובראשונה על ת: שורשיו הפרוטוסטנטיים של הקפיטליזם המודרנימובעת כנראהתפיסה זו נ
בתרומה רוחנית,אם בכלל,מסתכמתהלחברהומתה של האמנות היא תרומה על כן היות ותר.אישית כתמורה לעבודה קשה

.אזי יש להתייחס אליה בחשדנות ולהטיל ספק מתמיד בנחיצותה,ניתנת לכימות או למדידהשאינה
להכיל בוחר ההורה ליברלי כמו. אמנות והמחאהיה של הערכי הפלורליזם והדמוקרטיה הן בעוכרדווקאלעתים נדמה כי 

.מונע מהילד את שלב המרד הנחוץ להתפתחותוובכך במקום להגביל 
חופש הביטוי כדוגמת המדכאים אתכשמדובר במשטרים שמרניםנדמה שלאמנות יש משקל פוליטי משמעותי יותר דווקא 

.(Salman Rushdie)מן רושדיאו סל(Ai Weiwei)איי ויי ויי, (Pussy Riot)פוסי ריוט
מקצר את תוחלת החיים של אקט המחאה מבריאתו ועד לרגע , לשופר חופש הביטויבדורנו אשר הפך ,כך גם האינטרנט

בו הכל הופך בין רגע לחדשות ,הוא נשטף כעוד חלקיק מזערי בתוך הזרם האינסופי של התודעה הפוסט מודרנית. לאחריו
.האתמול

עולםעם התעוררתם אשתקד ב. OCCUPYעם תנועות המחאה וההתמודד המשטר הדמוקרטי רך בהניתן להתבונן בד
כפי שהם גרועאינוטענות שהמצב אולם לאחר זמן סירסו אותן ב, למחאה להתקייםגילו כפליהן סבלנות ואיפשרוהחופשי
חיי את אינם יכולים להרשות לעצמם כי עלמתלונניםהם רה את המפגינים כחבורה של מפונקיתגובת הממסד ציי. מציגים

כי , ניתן להניח.ראויות לשיטה הכלכלית הנוכחיתאלטרנטיבותאו ושאינם מציגים פתרונות מעשייםשהיו רוציםהמותרות
ברברת , בלתי רלוונטית, אוטופית" פקה פקה"כפועלם ים חולקים התייחסות מזלזלת המבטלת אתאנשי המחאה והאמנ

.תלושה מן המציאות

את היא מציגה.מבוי סתוםו מייצגת תחושה כי השפעתו הפוליטית של הפרט בחברה הדמוקרטית מצויה בתערוכה ז
החש שאינו יכול לשנות סדרי עולם ושכל שנותר לו הוא , של האינדיבידואלמחדלהברירת האינטרוברטית כהתעסקות ה

.וליהנות ממה שאפשרחברההבתוך לנסות למצוא דרך למקם את עצמו 

. ים אישיים מעברהמתחילות בצלילה לתוך סיפורהילה לביבעבודותיה של 
ניתן . ריםומנסה לתמצת את הסיפור למערכת של חו,במהלך הפשטה שיטתיהיא מפרקת את המטען שסיפורים אלו טומנים

רגשיבמהלך במקביל מדובר.חומר ודימויבהפשטה וברדוקציה של אמנותי -עיסוק פורמליסטי פניםכלפרש את עבודותיה 
מנגנון המבקש למצוא שליטה ונחמה בעזרת צמצום בתוך עולם . כאמצעי להבין ולסדר את המציאותמשתמש בהפשטהה

שכן ניתן לתפוש אותה כהתעסקות , יצירתה מייצגת את הניגוד המוחלט לעבודה בעלת ערך במובן הנורמטיבי.מלא בעודפים
- קיים פער בתפישת האמנות כבעלת משמעות.  המעיזה להציג שקיות אשפה ונייר צלופן כאמנות, יהירהתמוהה ואף, טפלה

היא אמנם יכולה להיקרא כשיא של אלגנטיות ואינטליגנציה צורנית ומושגית אך באותה מידה גם יכולה להיקרא כשטויות 
. במיץ

צלו עיסוק זה הולך למחוזות מדומיינים של ביולוגיה ומדע אלא שנדמה שא, שחר פרדי כסלוהעיסוק בהפשטה ניכר גם אצל 
ייצורים את הבמובהקלזהותלמרות שלא ניתן. אשר מעוררות פחד וחיבה גם יחדכסלו יוצר גרסאות מרוחקות של גוף . בדיוני
, עיניים(ם חושיים הייצורים שיוצר כסלו הינם גושים חסרי גפיים ואיברי. לגוף מעורר אמפתיה מסויימתהדמיון שלהם, האלו

הנחמה הבסיסית בידיעה , יותר מכך. שםנמצאים הם פשוט , ונטולי תועלתלי יכולת נטו, הם מיצויו של המיותר.)'אוזניים וכו
.אורגני אבל למעשה הוא תוצר מיותרוטבעי" נראה"נשאר רק מה ש. ם היאקורסת ג, כי לפחות בטבע קיים הגיון



הלא משמעית עלולה ליצור מבוכה ואף לגרור גילויי םאשר חזות, סנדר'הלימבו המגדרי של הטרנסגדן במצב אורי הולבן 
ה מחשבות על זהות כדבר נזיל הולבן הופך את הפרשנות השלילית המיוחסת למצבי ביניים ומציף במקומ. שנאה ואלימות

החוגג את מצב הלימבו ומזמין את הצופים הוא הופך את המצב החשוף של נזילות ההופעה המגדרית לפרפורמנס . דינאמיו
של (למעט פורטרט אחד , הדמויות המופיעות בעבודותיו". לעבור מתחת למקל הניאון הבוער"להשתתף במה שהוא מכנה 

- ב והפכו למוכרות בתרבות המיינסטרים "נדרים אשר חצו את הקו מעבר לקהילת הלהט'הן של טרנסג) שותפתו לדירה
, ובסקי'ולנה ווצ" ונסונס'אנתוני והג"סולן להקת , אנתוני הגארטי, "בנים  אינם בוכים"ר חייו עובד לסרט שסיפו, ברנדון טינה

נדרית בחברה משפיעה על תהליך קבלתם 'ניתן למצוא הקבלה בין האופן שבו יצירת ניראות טרנסג".  המטריקס"במאית 
. אמנותית של הולבן דורשת ניראותבקרב תרבות המיינסטרים לבין האופן שבו נוכחותה של יצירתו ה

עבודה אחת מתעדת הליכה בפארק מנקודת המבט של . מתעדות פעולות הרסניות נגד המצלמהטל נסיםעבודותיו של 
ניתן . עבודתו השניה מתעדת כיצד הוא מנסר את עדשת המצלמה על קו האופק של הים. מצלמה הנבעטת לאורך המסלול
בין הצלם תיחסי התלות ההדדישנאה שבין האמן למלאכתו ול-יחסי האהבהאילוסטרציות ללהתייחס אל שתי העבודות כאל

היא משולה לשפחה פסיבית הממשיכה , היות ובשתי העבודות המצלמה ממשיכה לצלם תוך כדי שהיא נהרסת. למצלמה
יהם מפלטים בורגניים מחיי נהפארק והים מייצגים ש, בנוסף לכך מושאי הצילום. להתרצות לגחמותיו האלימות של אדונה

לעסוק בפעילות פנאי ולכן הפעולות המשונות של נסים מקבלות , מרחבים מוגדרים בהם מותר להיות בחוסר מעש, העיר
. לגיטימציה מן הסביבה בתוכה נוצרו

אינו מיועד שרורת לתוך מרחב אשר בהיא פולש. ההיפךעושה בדיוק, שחר מרקוס ודנה לוירקדנית הפלמנקו בעבודתם של 
אמנםהקהל.פסיביות של הסובבים אותהמעניין להתייחס אל האקטיביות של הרקדנית לעומת ה. רקות או ליצירהלהתפ

אמנםהרקדניתלעומתו.נחוציםסידורים בירוקרטייםעושה הוא ,אולם בקונטקסט של המקום, פסיבי בהיותו ממתין לתורו
חשבו עליה האנשים שהרימו גבה כשהתחילה מהלתהות מעניין . רת תמיההומעורמהקשרה פעולה תלושה זואךאקטיבית

, כלומר, יתכן שחשבו שמדובר במתיחה ושעליהם להתנהג בהתאם. ומחאו לה כפייםדנית לרקוד אך לבסוף השתעשעוהרק
.שעליהם לצחוק ויתכן שהבינו שלמרות שהיא מוזרה היא בלתי מזיקה וביקשו לעודד אותה

אשר נאלצה , את יומניה של אמהסורקתבה היא 2008בקוחות מתוך סדרה מתמשכת שהתחילהלורד נסיםעבודותיה של
הסדרה משקפת לא רק את פתיחותה של . להתפרנסכדיזנוח את שאיפותיה היצירתיות לעזוב בגיל צעיר את הלימודים ול

רעיונות ל ידי בתה ולהתחיל לכתוב ולנסחת עהאם לתמוך במקצוע לא רווחי כמו אמנות אלא גם את פתיחותה להיות מושפע
, האופן שבו מחשבותיה פזורות באופן אורגני בין סידורי העבודה ומעקב זמני נטילת הכדורים. פוליטיים ורגשיים, מופשטים

.כאילו אין חיץ בין הצורך לשרוד פיסית לצורך לשרוד נפשית. הופך את הכל למקשה אחת נטולת היררכיות


