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בחירת האמנים והעבודות של שק משובחת, כך גם התמהיל שבין הסוגים

השונים והמדיות השונות, וההתאמה ביניהן לאופיים של החללים הירושלמיים

שיכול להעיב לעתים על רגעיות היצירות המוצגות בהם. אך התערוכה גם

סובלת משרירותיות הסד הנושאי, המנסה לצקת את כל המוצג בה אל תבניתו

הנושאית הכפויה. לכן יש אולי להשתחרר ממנו ולהכיל כל אחד מהאמנים לעצמו

ואופן חיבורו או אי־חיבורו לאחרים.

- פרסומת -

אתחיל בזה שבא מרחוק ובציקלונו תקוותיהם הנכזבות של אלו שנותרו מאחור.

זהו אדריאן פאצ'י האלבני, שהיגר לאיטליה והיה לאחד האמנים הבין לאומיים

החשובים והמשפיעים (פאצ'י הציג בגלריה דביר בתל אביב ובמוזיאון ישראל

ומוזיאון על־התפר בירושלים). בווידיאו שלו, ''מרכז ארעי/קבוע'', רואים מרחוק

ומהצד כבש מדרגות המוביל למטוס לא נראה על רקע נופו של שדה־תעופה

לוהט מחום. המבט משתנה מראש המדרגות אל תחתיתן, כשטור של אלמונים

מתקרב ומתחיל לעלות בהן. רואים תקריב על נעלי הפוסעים אל הכבש, וחוזרים

למבט הרחוק מהצד שבו העולים נראים כצלליות. המצלמה נעה לראשונה

אנא הזינו כתובת אימייל
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ומתקרבת וחגה בין ראשי האנשים בעלי החזות ה"חוץ אירופית"; מאלמונים הם

נהפכים לגברים, נשים וילדים ממשיים, מסוימים, שחשש וחשד נמהלים

בסטואיות הכמעט הירואית של פניהם, בייאוש השקט. רק מעטים מיישירים מבט

(נטול כל תוכחה) אל המצלמה המתעכבת והמתרחקת לאיטה, מגלה שכבש

המדרגות לא הוביל לשום מקום, לשום מטוס, ועצירי מרכז הפליטים דחוסים

לגובהו עד פי תהום, כמו היה מין כלי־תחבורה סהרורי של תקוות מופרכות, בעוד

שהמטוסים האמיתיים ממריאים ונוחתים ברקע השרבי, אטומים ואסורים להם,

הם המופקרים ללימבו הזה שמחוץ למניין הזמן והמקומות שהיה להם לארעי

קבוע.

זהו וידיאו שכמו צולם במסרטה ביתית, אך מורכבות העריכה הקולנועית בין

השוטים השונים הבונה את הסיפור והמטען התוכני, ההומני, המוסרי, שהוא

נושא - הופכים אותו למשל מרגש ויפה הבועט ברכות בבטננו השבעה.

צחי חכמון ממשיך להגשים ולבסס את ההבטחה הגלומה בעשייתו. במיצב

המרשים והמורכב שנוצר במיוחד לתערוכה חסם את אחד החללים בקירות של

צילום: עוזי צור The Only Time is Now ,צחי חכמון
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ק

פח מגלוון כמו היה אתר בנייה ארעי / קבוע, שסטיקרים עדיין מודבקים עליהם

(''חדרים מפוארים לפי שעות / לילה''), ואיפשר כניסה אליו אך ורק מבעד

למחסום המחובר לבודקה. הבודקה הוא אתר דחוס עד להתפקע של סימני חיים

פועמים, עד שנדמה שבכל רגע השומר יחזור מעשיית צרכיו וירעים עליך בקולו

איך העזת לעבור את המחסום בלי רשותו. כי הרי זו כל תכליתו, כמו ב''המשפט''

של קפקא.

אצל חכמון האלוהים שוכן בפרטי הפרטים הבוראים אתר של מציאות

היפר־ריאליסטית, בו אילתורי החיים נהפכים לנצח האמנות; מבקבוק המים של

השומר, הכיסא המשרדי המרופד בכרית נוספת המודבקת אליו במסקינטייפ,

רפרודוקציה של מנה, המגבת הכחולה, הקומקום וכוסותיו. זהו אתר לילי המואר

בדוחק באורות חשמליים שלקולות יש בו חיים משלהם. מהרדיו של השומר

בבודקה ועד לקולות האנשים העולים עמומים מקצהו הרחוק האפלולי של

האתר, מתוך ערמות הפסולת. הריאליזם הזה של השטחים העיוורים של

המציאות שנותקו מרצף החיים, טומן בחובו איכויות של אמנות גבוהה.

- פרסומת -

בווידיאו של אסף שושן, ''מקום ללא שם'', בפריים נייח כתמונה שוכן בעומק

אוהל בדווי ערירי בנוף הגבעות המדבריות של הנגב, שאל אפלוליתו הנקבית

באים עוד ועוד ילדים, נערים, גברים, ביחידים, בזוגות, בקבוצות, ברגל, או רכובים

על חמורים, או בטנדר; כולם נבלעים בחיק האוהל הלא גדול ואיש אינו יוצא,
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ק

כחלום בלהה חידתי של יופי מדברי, שהוא משל על נוודים הנבלעים בתת

ההכרה של יושבי הקבע, נוודים שלא סופרים אותם במניין האנשים.

ב''אחרי החשכה'' בוראת דינה שנהב אתר של חורבן פיקטיבי. זהו חדר אפלולי

שכל רצפתו מכוסה בנוף שרוף, נוף מוקטן של חורבות מפוחמות, שאתה מנסה

לנחש את מתאריו ותכליתו בטרם השריפה. להט רמציו עדיין מהבהב בפינה

הרחוקה באדמומיות זרה, שכנגדה, בפינה האחרת, רובצת בריכת מתכת רבועה

שמימיה התכולים הכבדים מוארים מבפנים ומלמעלה, כשריד לאש ולחורבן

ומימיו מרצדים זהובים על פני הקירות הסוגרים.

אוהד מטלון מרכיב מיצב מהקרנות סטטיות של חמישה נגטיבים ופוזיטיבים

בשחור־לבן רדיואקטיבי, המוקרנים מלבניים ומאורכים על קירות החלל האפל,

של מקומות והתרחשויות הנמצאים מחוץ לשיגרת חיינו. ההקרנה הנגטיבית

חושפת כיפות של רדארים מודיעיניים בנוף הררי צחיח כמו היו קברי־שייח

מאפוקליפסה עתידנית; או סכימה של בית מבטון מזוין הרובץ על דיונות רמוסות

בשרשרות טנקים; או בלון הצפלין של חיל המודיעין החונה בקרקעית הנוף

ההררי המדברי כדג זרחני שנותר מים קדמון; או הכור האטומי בדימונה על שפת

מצוק סלעי; או הכפר הפלסטיני הפיקטיבי על בתיו הצפופים וצריחי מסגדיו,

באמצע שום מקום, המשמש את חיילי צה''ל לאימוני לחימה בשטח בנוי. את

המראות השונים מאחד פסקול הנשמע כנהמת מכונות עמומה, מאיימת משהו,

שהחשיכה מחברת אותם לגוף אחד של סיוט קר כצילומי רנטגן מעוצבים.

- פרסומת -
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שגית מזמר ממירה חומר־גלם שהוא הפקר למעשה אמנות ידני נוקדני. מזמר

נטלה צמד שטיחי לבד גולמיים וחרכה בבשרם המופקר דוגמאות נגטיביות של

צמיחה אורגנית, של כאב ויופי דקורטיבי היכולים לשמש עתה כשבלונות לציורי

קיר של גני עדן מזרחיים.

ממול נפרש הרישום הפנורמי של ליהי תורג'מן שאתה נשאב אל תוכו בתחושת

סחרור. זהו רישום ציורי העשוי בטכניקה שהיתה לסימן ההכר של תורג'מן,

הלשה פחם ושמן על בד לצורתו של חדר מדרגות נטוש, שהוא האנטי־גיבור של

העבודה הזאת, המסתחרר כלפי מעלה או מטה, כתפאורה אקספרסיוניסטית.

פרסומת:  בשנה הבאה נשב על המרפסת. המעוצבת: המדריך המלא לעיצוב ושדרוג הבית
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