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ברחבי במסגרת התרגיל הושמעו . שנערך ביוני האחרון, "5נקודת מפנה "התערוכה קרויה על שם תרגיל פיקוד העורף 
. עקות אשר במהלכן נבחנה היערכותם של אזרחי ישראל לכניסה למרחבים מוגנים בשעת חירוםשתי אזהמדינה 

הוא ציני מיסודו ועם . ההכרה בכישלון הניסיון לשינויאל מול , לזמנים חדשים, דואליות של תקווה לשינויכילשם התרגיל מ
.  לון חוזר אולם גם אי כניעה והתמדה עיקשתשישכן הוא מתאר כ, הוא פסימי וגם אופטימי. גדולההומאניותזאת מבטא 

בעוד .  ל משקף את היחס הדואלי שקיים בתרבות כלפי העבר והעתיד גם יחד"השם שבחר צה, בתוך הקשר התערוכה
, במקביל העתיד נצבע באיום אפוקליפטי;הפרימיטיבישל העבריםם והמפותחמיהמתקדנתפשים כהמשכםההווה והעתיד

. בחטא ההיבריס המסמן את הסכנה שבהתרחקות מהטבע, במיתוס מגדל בבל, יד לקום על יוצרובמיתוס הגולם שעת

מקרא לתופעות תרבותיות ה קודם כל דרך הפרקטיקה האמנותית אולם מבקשת לראות בהנושאעם ת התערוכה מתמודד
ודות חוזרות בין ערכי זרמים חברתיים שיש בהם חיפוש ותנלמייצגים היא פני שטח במובן שהמתודה , ותררחבות י

שילוב בין סגנונות כגוןותיים נושאים אמנכך ניתן למצוא בעבודות בתערוכה שאלות על ערכים ו. שמרנות לחדשנות
).זהות ותרבות פופולרית, למיניות, טבע דומם, דיוקן, נוףמ(ומודרניסטיות תימות מסורתיותומדיומים ובין 

לאופן , מיתולוגיים והיסטוריים ובתוך כך, השייכים לעיסוקו בנושאים דתיים, רוכהמציג שלושה ציורים בתעיונתן הירשפלד
זוג הפורטרטים של אדיפוס מנוקר העיניים ודמותה של , כך. שבו נושאים אלה תוארו בתולדות האמנות במשך השנים

על נסיונות ,דיון על גאווה כי אם מייצגים בסיפורם , אינם רק מתקשרים למסורת האמנותית והתרבותית של המערב, איזבל
אשר ראה יותר מדי ולכן , כמו כן אדיפוס מייצג את הטרגדיה של הצייר. להתכחש לגורלם ההרסני ועל מלחמות אמונה ודת

. מנקר את עיניו

רוצה לחשוב צמאון לדם ואכזריות אשר האדם המודרני , חייתי-מייצגים טבע אנושיארתור יעקובובקרבות הכלבים של 
בצורות ממוסדות ובלתי , אולם הם קיימים ושרירים במציאות ימינו באותה מידה שבה היו בעבר. כאל נחלת העברעליהם

בו , לאופן שבו האדם מתעל את האלימות הקיימת בו למופע ממושטר בכלליםקרבות הכלבים הם ייצוג. חדממוסדות גם י
.שכן בסופם חיה אחת לפחות נרצחת, "ספורט דם"נוי מופעים מסוג זה קיבלו את הכי.בידור המונילהופכתהזוועה 
". מתורבתות"שהן לכאורה לא מערביות ומכאן לא יכולה לסמל תרבויות , ארת ביצירההתרבות האפגנית המתו, במקביל

אולם היא מבודדת את הקשר , עושה שימוש בסימבוליזם שטומן מופע של אלימות ממושטרת גם כןחןליהי עבודתה של 
את , את פגיעותםהזיקה נוצרת בין השניים מדגישה דווקא. האדם והשור- תמקדת בקשר הנוצר בין זוג הלוחמיםהקהל ומ

מעצים , "בעינייםהבט לי ישר "שם העבודה . כזוג אוהבים המקיימים ביניהם יחסי כוחות, האחד בשניתלותם הסימביוטית 
הצורך בהתנגשות הכוחות אל מול הפחד מחדלון על , בוההתחמקות ש, שבוהעימותעל מימד , בעבודהאת ההקשר הזוגי 

ת את המימד ההרואי והאקזוטי שייחסו למלחמות השוורים אמנים כגון ות זו מערערהתבוננ. שכל צד מאיים על השני בו
, והן מבחינה טכנית)הפיכתם לשווים(הן מבחינת הפרת ההיררכיות בין השור ללוחם, ואף אלמודוברגויה, מאנה, פיקאסו

. ניסוי וטעייה, המאפשר מחיקה, דרך השימוש בציור דיגיטלי

הכינוי הלועזי של מסך . מתכת פשוטמציגה וידאו מוקרן על מסך כסוף המתוח ברישול על גבי מעמדאלישבע לוי
בשעת " להעלם"תפקידו השיגרתי של מסך הוא .באופן מילולי ומוקצןקורם עור וגידים בעבודה זוsilver screenהקולנוע
- טק ולואו-הייהעבודה נעה בין . כאן המסך הוא אוביקט בפני עצמו. ולשמש מצע לתכנים של הסרט, ההקרנה

תמידית בתוך הנוף - תהקשת הזוהר. טכניקות מסורתיות ונוסטלגיות לבין פרקטיקות תצוגה עכשוויותבין,טק
נהיה , של המציאות מרונדר בצביעה מלאכותיתהנוף השומם. מקיימת מעגל נצחי של אופטימיות על סף הטירוף,המדברי

.מט ליפול, מוקרן על פני מסך כסף שברירי, משתקף מנצנץ ומפתה, יפה ובוהק



The Mentos & Colaשם הצילום . techlow–highעובדות גם הן על ניגודיות על אסף שחםהעבודות של 
Experiment #18 ,תיעוד ניסוים בהחדרת סוכריית מנטוס לבקבוקי שתיה - מסביר את תהליך העבודה באופן מאד ברור

שם העבודה הלקוני מצד אחד , "ציור הפעולה"קסון פולוק ו'אל מול הקישור המיידי לג. ץהיוצרים ריאקציה של פיצו, מוגזת
" בידור"אותו , מצד שני. רית ומבדרת'טינאייג- פרסיביות של הפעולה הציורית לטובת פעולה קונדסיתמגחך את האקס

דימוי אסתטיים / גם מאשרת את החיבור הרגשי שכל אדם יכול לחוות אל מול צורה, שניתן למצוא בפיצוץ היפהפה שנוצר
.ותיתן מתקשרת לבסיס החוויה האמנולכ

RGBכל צילום מורכב משלושה פריימים נפרדים של הפילטרים , r Time and AgainTime Afteבעבודות מתוך סדרת 
איחוד העבודות עשויות מ. פילטרים סטנדרטיים לצילום אשר שילובם מעניק פלטת צבעים בסיסית, )ירוק וכחול, אדום(

מתואר אחד ill lifestאם בעבודת ה, כך. בייקט המצולםהאותזוזת את המתעד,פה נפרדות דרך כל פילטר חשישכבות 
עבודת הבלון . אל פרקטיקת הצילום עצמהתעבודת הפילטרים מתייחסהרי ש, ואזת פרחים-נדושים ביותרמנושאי הציור ה

באמצעות המתודה שהוצגה בשתי , שכן הוא מתאר אובייקט אקראי כפשוטו, מצביעה על מהלך נוסף, לעומת זאת
. העבודות האחרות

. לקחה האמנית טפט של נוף טרופי ויצרה מתוכו טופוגרפיה תלת מימדית של נוף הררי, רילינגלהלי פבעבודת הרצפה של 
שכן היא מהתלת בין צפייה דו מימדית לצפייה תלת מימדית של , העבודה מתייחסת הן לצורות מסורתיות של תיאור נוף

המפאר את הנוף עד כדי - הן של הטפטעל שבירת תיחום ועל הגדרה כפויה, היא מדברת על מיפוי שטח, כמו כן. העבודה
. המסמנת גבולות באופן מלאכותי, והן של המפה; הפיכתו למלאכותי

העיסוק בצריכת דימויים . המעלים שאלה על קניין רוחני בעידן הדיגיטלי, ים מרדי מיידס דיגיטליים'יוצרת קולאזדנה דרויש
' גם לקולאזםהזיקה החזותית שלה. בעבודותהשחקנים דיגיטליים מנוגד כביכול למראה הנוסטלגי של דיוקנאות 

הומניסטית של -לעומת התפיסה המודרניסטית. מוסיפה לדיון תחום עיסוק של הגדרת ופירוק הזהות, הסוריאליסטי
מיסטיפיקציה של הפרט דרך הצגתו כסך כל החלקים שהוא נחשף -ים של דרויש יש דה'בקולאז, 20ראשית המאה ה

. ל סביבתוכתוצר ש. אליהם

חלק מסדרה של חיפושים אחר העבודה היא. רעורםת במרכיבי הציור הבסיסיים ובעסקעושרון פדידהשל העבודה
נעה בין פיגורציה להפשטה , משחקית של פדידה- שיטת העבודה החופשית. ישר ומעוקל- וריאציות לשני סוגי קווים

למקורות הזדהות ושיקוף של , )צורות אנושיות(נתרופומורפיותהאדם נוטה לקראת צורות אומתפקדת כתזכורת לאופן שבו 
. גם אם מדובר במערך אקראי לכאורה של סוגי קווים, עצמו


