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מקור כוחה וחשיבותה של 
התערוכה טמון דווקא בהקשר 

הרחב שבו היא ממקמת את 
האמנות הישראלית: הקשר של 
אמנות עכשווית חריפה ומאוד 

רלבנטית, המתקשרת גם לרצף 
היסטורי של עבודות שכבר 
הפכו לקלאסיקה. כך, ניתן 

למצוא בחלל אחד את מאיה זק 
לצד מיכל רובנר ובצידו השני 

של הקיר יצירות נדירות של 
רוברט מייפלתורפ.

אמנות חריפה
פסל כוכב ענק של גיא 

זגורסקי, עשוי תאורת נאון 
ומראות, ניצב בחדר אינטימי 
עם שני ציורי מכוניות גדולי 

מידות, בשחור ולבן קלאסי, 
של רוברט לונגו. הפסל מאוסף 

סבג, הציורים מאוסף דיימלר. 
המפגשים הנוצרים על גבי 

הקירות אינם כפויים. הם נעשו 
באופן לא היררכי, כך שהיצירות 

מאירות אלו את אלו ולא 
מאפילות.

נקודת המוצא של האוצרת 
הייתה התערוכה "מאיצים לעבר 

אחרית הימים", שאצרה טל 
יחס מאוסף סבג, והוצגה בקיץ 
האחרון בחלל גבעון לאמנות 

בנווה צדק. אולם בברלין תפסו 
המוצגים כיוון חדש והם נקראים 

אחרת לאור החלל והשילוב 
עם יצירות אחרות. עבודות 

של אמנים גרמנים, כמו תומס 
הלביג או אנדראס הופר (החותם 
על עבודותיו 'אנדי הופ 1930') 
מאוסף סבג, מקבלות פרשנות 

שונה כשהן מוצגות בברלין.
יחס עצמה מעידה, כי כאשר 

היא פוגשת את חלקי התערוכה 
שאצרה בהקשרם החדש זה כבר 

משהו שונה לגמרי. לדבריה, 
ניכרת השפעה של התערוכה 

מתל–אביב ובכלל, של המפגש 
בין האוסף המאוד מהוגן ושמרני 

של דיימלר עם הטעם היותר 
קיצוני של סבג. "אחרי תערוכות 

מינימליסטיות במובהק, אני 
חושבת שזו הפעם הראשונה 

שיש בדיימלר התייחסות כל–כך 
קרובה לגוף", אומרת יחס "זו 

התרומה שלנו". ¿

התערוכה פתוחה לקהל ללא 
תשלום מדי יום, 11:00–18:00, 

מדי שבת בשעה 16:00 מתקיים 
בה סיור מודרך

 Alte Potsdamer st. 5, Berlin

כתובת האתר:
collection.daimler.com

העבודה "האגם שבהר" של נדב ויסמן. גדול–מידות  

שיר השכונה
"טור אחד לחלום",
ד' 21:00, ערוץ 10

האסוציאציה הראשונה שעולה לראש 
כאשר צופים ב"טור אחד לחלום", היא 

גלויה מהסרט "הבחור של שולי", שהיה אחד 
הראשונים לתאר את ההוויה שלא קיבלה 
עד אז ייצוג בתרבות הישראלית, הוויית 

השכונות של ימי טרום מהפך 77.
זה לא שהחיים האלה היו נטולי ייצוג 

בתרבות, אבל גם כאשר ייצוג כזה התקיים, 
הוא התקיים בגטאות תרבותיים של "מוזיקה 

מזרחית" או "סרטי בורקס", מעין תו 
שהוטבע בז'אנרים הללו בידי האליטה 

התרבותית של אז (שהעדיפה ייצוג של 
מזרחיים במחוזות שבין "סאלח שבתי" 

ל"פסטיבל הזמר בסגנון עדות המזרח"). 
הפופולריות של שני הז'אנרים, הייתה 

אמורה לגרום לממסד של אותם ימים להבין 
שיש כאן קהל רחב לסוג כזה של יצירה, אבל 

היא נדחקה והודחקה עד כדי כך, שאין זה 
פלא שעם היוודע תוצאות הבחירות ב–1977, 

סבר מי שסבר ש"העם השתגע".

"טור אחד לחלום" הוא סיפור שכזה. יש בו 
שתי מסגרות של עלילה: העלילה הכללית 
שבה משתלבות הכנות לחתונה משפחתית 

באווירה הפוליטית של ימי המהפך. על 
בגין והליכוד של 1977 נדמה שאין צורך 
להכביר מילים, על הסאגה המשפחתית, 
ובכן היא עשויה מאותם חומרים שמהם 

עשויים סיפורים כאלה בדרך–כלל: סכסוכים 
ישנים, קנאות, אהבה והרבה חום, לטוב 

ולרע. הסיפור האישי הוא סיפורו של שבי, 
האח הגדול של החתן המיועד שחולם 

חלום שנראה לנו טריוויאלי היום, אבל 
לפני 35 שנה הוא היה כמעט חתרני: חלום 

על התעשרות מהירה ולא מעבודה, אלא 
מהימורים, או ליתר דיוק - מהטור הזוכה 

בטוטו. 
"טור אחד לחלום" אינו סרט גדול, אבל יש 
בו הרבה חן, אווירה של פעם שאינה מלחמות 

או טראומות של פוסט שואה (שתי אבני 
היסוד של הזרם המרכזי בתרבות המרכזית 

של אותן שנים), ובעיקר צוות שחקנים 
כובש, עם עמוס תמם, לירז צ'רכי, יעקב כהן, 

אלי אלטוניו ועוד. הנה לא רק ללוחמים, 
לקיבוצניקים או לדור השני לשואה יש 
נוסטלגיה, אלא גם לאנשי השכונות. ¿
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לראות או לא לראות / ניר קיפניס

חברי הלהקה: רן ניר - שירה וגיטרה, דניאל בנחורין - בס, 
מתן אסייג - תופים, קוסטה קפלן - גיטרה, יונתן דסקל - קלידים

וותק: שנה

סגנון מוזיקלי: רוק

קצת על הלהקה: הלהקה הוקמה ע"י רן ניר, לשעבר מייסד ובסיסט 
להקת המוג'וז של אסף אבידן. לאחר פירוק המוג'וז יצא רן לדרך 
עצמאית והקליט את האלבום Tales Of A drunken Man. את חומריו 

האישיים כתב רן במהלך השנים האחרונות, בדרכים, תוך כדי סיבובי 
ההופעות עם הלהקה בארץ ובחו"ל. החומרים עוסקים בנושאים שסבבו 

את חייו בתקופת הכתיבה. להקלטות האלבום ולמופע החי הרכיב 
רן סביבו מעין סופר-גרופ של נגנים מוכשרים מתעשיית המוזיקה 

המקומית, בהם נגנים מהמוג'וז, הקולקטיב, האחים רמירז ועוד. יוסי 
מזרחי (הקולקטיב, הדג נחש) חבר להפקת האלבום.

www.lfnt.bandcamp.com :קישור לאתר הלהקה

LFNT

קי
ס

זוו
ני

פו
ה 

אל
ב: 

צו
עי

ג 
ור

נב
פיי

אי 
רו

ם: 
לו

צי

תערוכות יחיד
למיקי קרצמן

ונדב ויסמן º תערוכה 
על הגולם בפראג

פראג, מיאמי, ברצלונה

דורון פולק אוצר בפראג את 
פרויקט "הגולם מטמורפוזיס", 

 Tina B במסגרת פסטיבל
לאמנות המתקיים בבירת צ'כיה 

עד ה–31 באוקטובר. הפסטיבל 
השנה מתמקד בשמחה ופולק 

הוא אחד מתשעה אוצרים 
בינלאומיים המציגים יחד 115 

אמנים במספר התרחשויות 
ותערוכות בעיר. "נציג 

בארבעה אתרים ברחבי העיר 
פראג עבודות של האמנים 

הישראליים ישראל רבינוביץ', 
דורית פלדמן, ארנה ישראלי, 

ארנה לוסקי, רוני בן אריה, 
מייקל לזר, ורדה כרמלי ועוד", 

מוסר פולק. העבודות עוסקות 
במישרין או בעקיפין במיתוס 

הגולם מפראג, האם מדובר 
באמת או בדיה, בהתגלמות 

המוות או בהפחת חיים.
השבוע נפתחת בברצלונה 
תערוכת יחיד לצלם הבכיר 

ועטור הפרסים מיקי קרצמן, 

העומד גם בראש המחלקה 
לצילום בבצלאל.

הזמנה אישית
התערוכה הוזמנה 

על–ידי האוצר אוקטביו זאיה 
והוצגה לראשונה במוזיאון 
MUSAC בליאון, ספרד. 

התערוכה, שנפתחת הערב ב–
 La Virreina Image Centre

בברצלונה ושתוצג עד ל–13 
בינואר, כוללת מעבודותיו 

הפוליטיות והאנושיות מאוד 

של קרצמן לאורך השנים, תחת 
.As It Is הכותרת הנוקבת

גם האמן נדב ויסמן פותח 
השבוע תערוכת יחיד במיאמי 

 Ups and Downs - פלורידה
Landscapes. עבודותיו, 

ציורים גדולי–מידות ומיצבים, 
 KaBe יוצגו בחלל של גלריה

Contemporary, שהקשר 
איתה נוצר בעקבות פנייה 

של אספן אמריקני, שהמליץ 
לאנשי הגלריה על האמן האהוב 

עליו. ¿

(צילומים: הנס גאורג גאול)      אורי ניר. מפגש בין אוספים 
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חלל הגלריה לאמנות 

עכשווית של תאגיד 
דיימלר במרכז ברלין, 
נפתחה בשבוע שעבר התערוכה 

"private/corporate 7" ובה 
יצירות מאוסף האמנות 

הבינלאומי של דורון סבג ויצירות 
מאוסף דיימלר, אחד מאוספי 

התאגידים הגדולים והחשובים 
באירופה. למרות המיצוב 

הקוסמופוליטי והרב–תחומי של 
התערוכה, ניכרת בה דומיננטיות 
ישראלית, חלקה מכוונת וחלקה 

ככל הנראה מבלי משים.
"בכל תערוכה אני מנסה 

לעשות משהו שונה ובהחלט 
יש היסחפות לקו רעיוני 

מסוים", מסבירה האוצרת, 
ד"ר רנטה ויהגר. התערוכה 
היא חלק מסדרת תערוכות 
רב–שנתית, המפגישה בין 

האספנות התאגידית לאספנות 
אישית, והיא הראשונה 

המוקדשת לאספן ישראלי. 
היוזמה לתערוכה היא תוצאת 

תהליך ודיאלוג שהחל בביקורה 
בישראל של אוצרת האוסף, 

ד"ר רנטה ויהגר, כדוברת 
מרכזית בכנס ARTFI לאמנות 

ועסקים.
ויהגר ביקרה בתערוכות 

ונפגשה עם אספנים ואמנים 
בסיוע יוזמות הכנס, שירי בן 

ארצי ואיה שהם, בעלות גלריה 
ארטסטיישן. היא אף רכשה 

לאוסף התאגידי של דיימלר 
יצירות של אמנים ישראלים, 
ביניהם עילית אזולאי, עמית 

ברלוביץ, מאיה זק, אפרת 
שווילי, סיגלית לנדאו ואלהם 
רוקני. חלק מהרכישות הללו 

משולבות כעת בתערוכה 
המרשימה, לצד יצירות של 

אמנים בינלאומיים חשובים, 
המגיעות משני האוספים.

דומיננטיות 
ישראלית בברלין
אמנות ישראלית ובינלאומית מאוסף דורון סבג, בשילוב עם יצירות מאוסף דיימלר, 

מוצגת בימים אלה בתערוכה חדשה בגלריה של דיימלר במרכז ברלין

אתמול (ג') נפתחה בסינגפור 
תערוכת יחיד של האמן צדוק בן–

דוד. התערוכה נוצרה בהזמנת 
בית המכירות הפומביות סותבי'ס, 
ביוזמה ראשונה בתולדותיו להציג 

במיקום יוקרתי במזרח אסיה 
תערוכת יחיד לאמן בולט. לא 

במקרה נבחר צדוק בן דוד, האמן 
הישראלי החי בבריטניה ומציג 

בעיקר פיסול גדול–מידות בברזל.
התערוכה נוצרה בהשראת 

התערוכה השנתית של סותבי'ס 
בטירת צ'סטוורת שבבריטניה, 

שבה מציג בן דוד בקביעות, לצד 
אמנים כמו אניש קאפור, דמיאן 
הרסט ואחרים. בן דוד הוא אמן 

מוכר בזירה הבינלאומית והקשר 
שלו עם סותבי'ס יוצא דופן 

- הוא אינו משתתף במכירות 
פומביות אך במכירות הפרטיות, 
שבהן עבודות מוזמנות מאמנים, 
נוכחותו משמעותית. לאחרונה 

החל לכתב בלוג–אמן באתר 
סותבי'ס, בהזמנת החברה. שם הוא 

מלווה את חוויותיו מתערוכות 
בעולם. השנה הציג פרויקט 

אדריכלי פיסולי ראשון מסוגו 
בפורטוגל  ותערוכה גדולה בקייב 

בירת אוקראינה.
בשנים האחרונות נרכשו 

רבות מעבודותיו על–ידי 
אספנים וממוזיאונים במזרח 

אסיה. כך שהיוזמה לתערוכת 
מכירה בסינגפור נועדה לקרב 
את היצירות אל הקהל. "יש לי 

בסינגפור קשר עם כמה אספנים 
חשובים. יש לי כאן שלושה 

פסלים במרחב הציבורי וכך גם 
בסין, במתחם האולימפי בבייג'ינג 

ובמוזיאון גדול", מספר בן דוד 
בשיחה עם "גלובס" מסינגפור, 

כשהוא בדרכו לערב "טרום 
פתיחה".

פסליו של בן דוד יוצאים 
מנקודת מבט מתעתעת ונעים 

בין דו–ממד לתלת–ממד. למרות 
נוכחותם המאסיבית בשטח, 
הבחירה שלו לעבוד בחומר 

שטוח, מעניקה ליצירות עדינות 
ושבריריות שמתייחסות בעיקר 

לנושאי הפיסול: אדם, עץ או 
פרח.

התערוכה כוללת 17 פסלים 
המוצגים במרחבי הגן הבוטני 
בסינגפור. חלקם טובלים בכר 

דשא, חלקם משתקפים במים או 

עולים מתוך ערוגות פורחות. 
הפסלים מתנשאים לגובה של 3–4 

מטרים. 
פסלי הפרחים הענקיים נעשו 
בעקבות דגמים מסוימים שבחר 
בן דוד מתוך היצירה המורכבת 

בלאקפילד. שם הופיעו הפרחים 
בפיסול מיניאטורי, כאן הם 
מקבלים ממדים מפלצתיים 

כמעט, ובכל זאת שומרים על 
האפקט השקוף, הדקיק. הפסל 

"סלין" הוא גרסה אמזונית נשית 

של אדם שגופו עשוי כחיתוך 
מנוף עץ. "זהו ההיפוך של עץ 
האדם המוצג ביד ושם", מזכיר 

בן דוד.  
טווח המחירים של הפסלים 

המוצגים בסינגפור נע בין 200 

ל–400 אלף דולר. יש להדגיש 
כי סותבי'ס מציעה את היצירות 

במכירה פרטית ולא במכירה 
פומבית, לכל המרבה במחיר. 

"אני משתדל שלא יגיעו עבודות 
שלי למכירה פומבית, לי אישית 

אין עניין ובינתיים אספנים לא 
מוכרים", מציין בן דוד את הבעת 

האמון של אוהדיו. 
הפרויקט הגדול הבא שלו יהיה 

תערוכה בגלריה בלוס–אנג'לס, 
שלה הוא קורא "מפתיעה", ומוכן 
לגלות רק שהוא מתכנן להציגה 

בחשיכה כשהיא מוארת כולה 
באולטרה–סגול. 

"היא תהיה מורכבת מאלפי 
פרפרים וחרקים ומדמויות 

אנושיות, ותעסוק בין היתר 
בשאלות על יופי, כי הפרפר 

הוא חרק, אבל קשה לזכור זאת 
כשאנחנו מתפעלים מיופיו 

וסולדים מאחיו". ¿

התערוכה פתוחה לקהל מדי 
יום ללא תשלום, מ–5:00 בבוקר 

ועד חצות, בגנים הבוטנים של 
סינגפור, עד 31 בינואר 2013 

sbg.org.sg :כתובת האתר

צדוק בן דוד בגן הבוטני בסינגפור
תערוכת יחיד יוקרתית בהזמנת סותבי'ס פונה לאספנים ממזרח אסיה; היצירות עוסקות בטבע, באדם ובמה שביניהם

חגית פלג–רותם

ת ו נ מ א

hagitpr@globes.co.il
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פסל "סלין" של צדוק בן דוד בסינגפור. נוכחות משמעותית 

אמנים 
ישראלים 

בחו"ל

עבודה של גיא זגורסקי, מתוך התערוכה 

מראה מחלל התצוגה של דיימלר בברלין. במרכז: מתוך וידיאו–ארט של           


