נס יוצר סדרות של צילומים מבוימים סביב נושא משותף .הסדרות
עדי
בוחנות נרטיבים ומיתוסים ישראליים ,ויש בהן אזכורים ליצירות
נס
אומנות מתקופות שונות .הוא משתמש בחשיבה ובאמצעים
קולנועיים בבניית הסט ,ומתכנן את פרטיו בקפידה .ההומו־
ארוטיות חוזרת ומופיעה בעבודותיו ושזורה בנרטיב הלאומי
המכונן ,המקדש גבריות הרואית .נס בוחר אנשים מן היישוב לשחק בצילומיו ,בחירה
המחזקת את התחושה ההומנית והאותנטית השורה בעבודותיו .בתערוכה מוצגות שתי
עבודות מהסדרות סיפורי התנ”ך ו־הכפר.
בסדרה סיפורי התנ”ך סצנות מקראיות ממוקמות בנוף עירוני ישראלי מנוכר ,והגיבורים
הם אנשים נזקקים ,חסרי בית .התנ”ך ,שהיה עוגן לתנועה הציונית לאחיזתה בארץ,
מראה לתהפוכותיה ולקלקלתה ולפירוק המיתוסים המכוננים של
משמש אצל נס ָ
החברה הישראלית.
בצילום ללא כותרת (יעקב ועשיו) ,נס מעלה את הפרטים הקטנים שנעדרו מן הסיפור
המקראי ואת מורכבות היחסים שבין הדמויות .בקומפוזיציה ,בתאורה ובצבעוניות הוא
מאזכר ציורים מתולדות האומנות המתארים סצנות תיאולוגיות ,כמו הסעודה באמאוס
של מריזי דה קראוואג’ו או הסעודה האחרונה של לאונארדו דה וינצי.
סדרת הכפר מצולמת באזור כפרי ,בנופי עמק יזרעאל“ .הכפר” (קיבוץ או מושב) מייצג
צורת חיים ישראלית אידאולוגית־ציונית שאיבדה את דרכה .בצילום מוצגת קבוצת
גברים הלבושים בבגדי עבודה כחולים .הם יושבים סביב שולחן בחצר ומנהלים “פרלמנט
מקומי” .מבטם מכוון לעבר הדובר המבוגר שבחבורה .הוא נושא עיניים פגומות כלפי
מעלה ,ומזכיר את דמות הנביא העיוור מהמיתולוגיה היוונית הרואה את העתיד ואת
המציאות כהווייתה.

בית חנקין מרחב מוזיאלי רב-תחומי | הגלריה לאמנות
בשיתוף גלריה לאמנות ברמות מנשה

מיכאל
ליאני
ללא כותרת (יעקב ועשיו) ,2006 ,צילום 187X220 ,ס”מ

מירב
הימן

צלם
אנונימי

בשנות השישים והשבעים נהגו חברי כפר יהושע לערוך
ארוחות חג משותפות ביום העצמאות ובסדר השני של חג
הפסח .ועדת התרבות הפיקה את האירוע ,והחברות חלקו
ביניהן את הכנת האוכל .ההכנות לארוחה וההתכנסות
החגיגית ביטאו את אחדות הקהילה ואת הערכים הלאומיים
והחברתיים של אותה עת.

ארוחת יום העצמאות המשותפת בבית העם
בכפר יהושע ,שנות השישים והשבעים

משפחות
כפר
יהושע

אורח החיים החקלאי בכפר יהושע התבסס על עבודת כל בני
המשפחה במשק ,ויצר הווי מיוחד הקשור לארוחות הבוקר,
הצהריים והערב ,שבכולן נכחו כל בני המשפחה .סדרת
הצילומים שקובצה ממשפחות מכפר יהושע ,מתעדת מגוון
של התכנסויות סביב שולחן האוכל .מקצתן לוקטו מאלבומי
התמונות ,ואחרות צולמו במיוחד עבור תערוכה זו .הצילומים
משקפים מגוון של מצבים המבטאים ערכים משפחתיים
וחברתיים בזמנים משתנים.

ארוחת
חג

אוצרות :אורנה אתקין רביב ,נטע הבר

במהלך ההיסטוריה האנושית שימש שולחן האוכל מרכז
להתכנסות חברתית ,קהילתית ומשפחתית .בתודעה הישראלית,
המשפחתית והאישית צרובים זיכרונות שמחים וכואבים הקשורים
להתכנסות סביב שולחן האוכל .ההסבה לשולחן החג משקפת
את השינויים התרבותיים שחלו באורחות החיים במרוצת השנים.
סביב השולחן התקבלו החלטות ,נוצרו דפוסי התנהגות ,התגבשו
טקסים ומנהגים ייחודיים והתקבעו היררכיות חברתיות .בימינו
המרחב הווירטואלי מוצף בצילומי אוכל ,בשולחנות עמוסי כל
טוב ובצילומים של הסועדים המצהירים על קיומם ,על נוכחותם
באירוע ועל מעמדם החברתי והכלכלי.

ללא כותרת (העיוור) ,2011 ,תצלום צבע 187X230 ,ס”מ

עדי נס

דבורה
מורג

גליה
גור זאב

להתכנסויות סביב שולחנות האוכל יש ייצוג רב־חשיבות
בתולדות האומנות המערבית .התערוכה ארוחת חג ,המוצגת
בשתי הגלריות בו־זמנית ,מציגה יצירות של אומנים ישראלים
עכשוויים ,העוסקות בהתכנסות סביב שולחן האוכל ,ומבטאות
סוגיות אישיות ,משפחתיות ,חברתיות ופוליטיות בעת הזו.
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תושבי
כפר
יהושע
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אמירה
זיאן

שולחן האוכל הוא מוטיב חוזר בעבודתה של מורג ,בת לניצולי
שואה .מורג מספרת“ :השולחן המשפחתי לא היה רק עניין של
דבורה
הזנה ומפגש משפחתי ,אלא שולחן שהתקשר עם זיכרון ,כאב
מורג
ואובדן” .שולחן האוכל בבית הוריה היה מכוסה בזכוכית ,ומתחתיה
הונחו צילומיהם של בני המשפחה שנספו בשואה“ .תמיד הייתה
לי תחושה שאנחנו אוכלים על המתים” מוסיפה מורג“ ,כשהמשפחה ישבה בחגים סביב
השולחן ,ההורים שלי תמיד נזכרו במשפחות שלהם ,וכל שמחה הפכה למשהו עצוב,
לדמעות ולבכי”.
השימוש בשקי היוטה נוצר בתגובה לתערוכה הרטרוספקטיבית של ג’וזף בויס בשנות
התשעים .מתערוכה זו נעדר קולם של קורבנות השואה .הבחירה בשקי היוטה קשורה
לזיכרון ִאמה ,שבהיותה בגטו תפרה בידיים מדממות מעילי צמר כבדים לחיילי הצבא
הגרמני .שקי היוטה מבטאים אבל ביהדות ,הם קשורים בתודעה הישראלית ללחימה,
ומעוררים אסוציאציה לעבודת פרך.
בעבודה שולחן ערוך עטפה מורג כלי אוכל בשקי יוטה גסים בתפירה ידנית עמלנית ,ותלתה
אותם מהתקרה .המיצב נראה כשולחן רפאים שנעדרים ממנו השולחן עצמו והמסובים
סביבו .כלי האוכל עטופים במעין תכריכים ותכי התפירה נראים כצלקות.
שולחן ערוך 14 ,2005 ,סטים של כלי אוכל
עטופים ותפורים בבד שק  111X375ס”מ
צילום :אבי אמסלם

מיכאל
ליאני

ליאני חזר למגדל העמק לאחר שהות ממושכת בתל אביב וצילם
את סביבת נעוריו – בית ילדותו ובני משפחתו .בצילומיו הוא
עוסק בהיבטים תרבותיים ,אסתטיים ומסורתיים“ .מערך סימולטני
שאינו נרטיבי ”,הוא מסביר “היוצר פרספקטיבה חדשה המכילה
מניפה של נקודות מבט”.
בעבודה מרוקון מוצגת עוגיית מקרון צרפתית ,שהכנתה מחייבת
מדידה מדויקת וביצוע מוקפד .היא מונחת כתכשיט זר ובודד על
מפת הדיאולן הזולה .מפה כזאת נפרסת בחגיגיות על השולחנות
בארוחות השבת והחג ,ומאפיינת את שולחן החג הישראלי על
שלל גווניו.

מרוקון ,2018 ,הזרקת דיו ג'לטין 100X70 ,ס”מ

בעבודה סדר מציבה גור זאב דימויים
גליה
של בני משפחתה המצולמים על רקע
גור זאב
שחור וחסר פרטים .כל דמות ממוסגרת
בנפרד .הדמויות מאופיינות באמצעות
לבושן ,שפת גופן ומבטן .השולחן נראה
כמו קורה שחורה וצרה החושפת את פלג גופן התחתון .אופן
הצבת הצילומים בחלל מייצג את חוויית ההתכנסות סביב השולחן.
“אני מתייחסת לדינמיקות וליחסים שמתקיימים סביב השולחן,
לסידור השולחן ,לכללי הטקס ולספירת המלאי של מי בא לאכול
ומי לא” מספרת גור זאב“ ,כל זה התחיל מזיכרון מוקדם שלי
מהילדות .לקראת נסיעת משפחתי לברזיל בעקבות עבודתו של
אבי ,אימא שלי לימדה אותנו‘ ,הקופים מקריית שלום’ ,הליכות
ונימוסים מבית היוצר של חנה בבלי .פתאום חל משטור חריף על
כל ההתנהלות סביב השולחן”.

סדר ,2002 ,הדפס ארכיבי 187X93.5 ,ס”מ

הימן עוסקת במערכות יחסים ובפולחנים
מירב
המתקיימים בין כותלי הבית וסביב שולחן
הימן
האוכל .עבודותיה מבוימות ומתוכננות,
אך הן חותרות תחת הסדר המקובל
ומערערות את קדושת המשפחה .הימן
מפריכה את הקלישאות המקובלות בשיח הישראלי ואת אחיזת
העיניים הנרקמת סביב האתוס של המשפחה המלוכדת.
בסדרה אחות רחמנייה ( ,2001צילום) הימן מתעדת “פגישות
עיוורות” בינה לבין אנשים שהכירה בצ’ט באינטרנט – מרחב
המאופיין בזהויות בדויות ודמיוניות .זהו ניסיון מלאכותי ליצירת
קשר אנושי ולשבירת האלמוניות של הפרטים במרחב הווירטואלי.
בעבודת הווידאו סלון ,מטבח ,חדר ילדים ,חדר שינה (,)2013
ארוחת ערב פשוטה הופכת לאתגר אקרובטי המשקף ניסיון
תמידי לאיזון המבנה המשפחתי .האיזון מתערער באופן קיצוני
ומפתיע בסצנה הפרודית בעבודה טרמפולינה ,המתארת ארוחת חג
הפורחת באוויר .הקרקע היציבה נשמטת מתחת לרגלי הסועדים,
המתאמצים להמשיך ולהיאחז בטקס הארוחה המשפחתית ,רגע
לפני שהכול יתנפץ לרסיסים.
בעבודה בית הבליעה ( ,2003וידאו) הימן מציגה מופע משפחתי
אינטימי כרצף של פעולות מכניות ריקות מתוכן .בעבודה מוצגות
משפחות פיקטיביות במהלך ארוחה .השחקנים לא הכירו זה
את זה ונפגשו לראשונה בעת הצילום .הסט והדמויות מעוצבים
בהגזמה ובגיחוך – כל משפחה צבועה בצבע מוגדר והסצנות
מוקרנות בהילוך מואץ לאחור.

זיאן חיה ויוצרת בירכא,
אמירה
כפר הולדתה .היא
זיאן
מספרת את סיפורן של
הנשים בחברה הדרוזית
המסורתית ,הנתונות
לתכתיבים מחמירים .בצילומיה סיפורן של הנשים
הללו מצטמצם לדימוי בשחור־לבן ,שרב בו הנסתר
מהגלוי .לדבריה“ ,רוב העבודות שלי הן בשחור ולבן.
שחור מסמל עבורי רשמיות ,עוצמה ופחד ,והלבן
מסמל רוחניות ,טוהר וניקיון”.
הצילום  seven sistersמספר על משפחה
חסרות
מרובת בנות המייחלת לבן .שבע האחיות ְ
הפנים והגוף ,מסבות לשולחן ונבלעות כרוחות
רפאים ברקע השחור .רק ידיהן העדינות נראות ,והן
מרחפות במעין מחול .האוכל דל ובסיסי ,וכלי האוכל,
היוגורט וקליפות הביצים בולטים בלובנם הבוהק.

טרמפולינה ,2010 ,צילום  120X160ס״מ

 ,2019 , seven sistersצילום מודבק על דיבונד 100X200 ,ס”מ

