
 

 

 

ברביזון ה"קבוצת  :בזמנים של נזילות וחוסר יציבות פיותוושיתמנות וא

 1כמקרה בוחן "החדש

 יעל גילעת

Precarity might be reinvented as a tactical form of productivity that resists 

the destructive initiatives of global capitalism in both rural and urban 

areas. We explore the possibility of applying precarity’s positive qualities 

in a manner that makes it more conjunctive with peace and justice. 

(Critical Art Ensemble, Reinventing Precarity, 2012) 

 הקדמה

שיש  ולמיתהע ים מרחיקי לכת בחברה ובתרבותישינומם יעהעשורים האחרונים הביאו 

ם אלה יצרו פערים עצומים ישינוי 2."מודרניות נזילה"תחת הכותרת  ים אותםסהמכנ

קבוצות חברתיות וכלכליות ם ושל ייחידשל  וסימבוליים כלכליים למשאבים בנגישות

קתי וזינה את חוסר היציבות וחוסר הביטחון התעסהמתרחבת מ. הכלכלה הגלובלית שונות

ו כתוצאה מכך יש המציינים הולדת. בעידן הנוכחיהגלובוס  ביברחפך לנחלתם של רבים והש

 אחרים" שלאו ם של ניכור ימוגדר במושגים קיצוניה, Precariat - "מעמד" חדש של

. אנשים "שקופים"כמתהלכים בו ו החברתי שנפלטו מהסדרסובייקטים ומכליל  3,לעצמם"

 מפוטריםטוי בהיותם והדרתם מקבלת בי ,החברה בשוליבאופן מובהק מצטופפים אלו 

ניתן להבחין במצבן . מקרב קבוצות אלו פליטיםו מהגריםאו בהיותם , מתעסוקה קבועה

במאמרה  4טלראב תודי'ג שמציינת כפי נשים בכל המגזרים הללו,המעורער במיוחד של 

 .  בנושא זההמכונן 

                                                           
1
 .בתמיכת הרשות למחקר והערכה במכללת אורנים כתבהמחקר נ 
2

 .2013באומן,  
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 ( והתהליך שלprecariat) "המעמד המעורער"על רקע תהליכים אלה, בהם סוגיית 

ה עולות שאלות רבות באשר לתפקיד ,על-תיכמטרי יםמשמש 5(precarityהפיכתו לכזה )

מנים ויצירותיהם בזמנים של ומקומם הקונקרטי והסימבולי של אלו אומנותהחברתי של ה

ברמה  תהלכי הגירה מועצמיםהמלווים צדק חברתי קריאה ללצד  טחוןיבו עדר יציבותיה

 ,)תאוריות, תפיסות ומגמות( אומנותעל שיח ה מתוארה האם וכיצד ישפיע המצב. עולמית

מנים רבים והפיכתם של א האם ?)אופני יצירה ותצוגה, ביקורת, פרנסה( אומנותעל שדה הו

? לסולידריות שתוביל( radical precariat) תודעה ביקורתיתצמיח תד החדש מלחלק מהמע

 של נים פוליטיקהמומנים וקבוצות אותתפתח בקרב אש כדיהנדרשים מהם התנאים 

 מסגרות התפרקות שללו להתפוררות כמענה (caringושל דאגה ) (affective) אפקטיביות

 יוכלוי אומנותית ו/או תוצר אומנותפרקטיקה  כיצד בעת העכשווית? והעבודה הרווחה

 ,מניםוודאות? האם א חוסרסולידרי חוצה זהויות אתניות ומגדריות במצב של לקדם מהלך 

לקדם מהלכים אלה כלו וי אומנותבעלי הון תרבותי בתוך שדה השהם בוצות, כיחידים וכק

ניתן לזהות זיקה בין חוסר יציבות  ם שלבזמני כיצד? ועל ידו מבלי שינוכסו חזרה לתוכו

   6?תכנים וסגנון המהווים מהלך סולידרי ,פרקטיקות

או  "יזוןברב-ניו"הת לשם בירור שאלות אלה אני מבקשת להתמקד במאמר זה בקבוצ

, בה לוקחות חלק חמש ציירות ("The New Barbizon") "ברביזון החדשה"בשמה המאוחר 

 ,(קונדינה ואולגה לוקין אסיה, לוקשבסקי אנה, זורבוב נטליה, רקסקי'צ צעירות )זויה

ופועלות  ,של המאה הקודמת מברית המועצות לשעבר לישראל תשעיםשנות הבשהיגרו 

תערוכתן המשותפת הראשונה כקבוצה התקיימה במוזיאון  .2010שנת ברציפות ביחד מ

ים ובחצר האחורית של החברה בישראל יומאז הן נעות בין פעילות בשול 7"ים-בת – מובי"

בקהילות יות עצמאיות או מוזמנות אומנות בין יוזמות, םילבין גלריות ומוזיאונים מרכזי

יחסי כוח ברווי הב הציבורי הישראלי בין המרח, אספנים בעלי ממון הם שלת לבין בתידרו  מּו

  .אומנותל גלריותהשל והסטריליים לבין הקירות הלבנים 

נובעת מהרצון לעקוב אחר קבוצה שמאפייניה  "ברביזון החדשה"שם בהבחירה 

 אינןהן  .הן נשים, מהגרות. חברות קבוצה זו וקהילה אומנותמאתגרים את הדיון על 

אג'נדה במוצהר לא מקדמות אף חולקות סטודיו משותף ו אינןמנהלות גלריה בניהול עצמי, 

                                                           
5
ומגדירים את  ,מאחר שזמנים של חוסר יציבות והיעדר ביטחון תעסוקתי מייצרים תהליכים נזילים 

 כינוי לתהליך ולא למצב. precarity-מעמדו של מי שנמצא במצב זה כמעורער, נוהגים לראות ב
6

 Puar, 2012 
7
-ן ארי, שהוא חלק ממוזיאוני בתעכשווית על שם ב אומנותהתערוכה הוצגה בבניין של המוזיאון ל 

 .ים-. המוזיאון מוכר בציבור כמוזיאון בת(MoBY) ים
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ניתן להגדיר אותן ת שאם חולקות תפיסות אתיוכי  ,אקטיביסטית משותפת-פוליטית

 ,כפי שהגדיר אותן האוצר יניב שפירא ,"חיות ציור"ומר שהן ניתן ל 8.כאתיקה פמיניסטית

עקב אחר פעילותה של נדמה שהמ 9הערכה רבה למחויבותן ותשוקתן למדיום הציור.מתוך 

יאפשר גם לסמן צירי  ,, נסיבות הולדתה, מרחבי פעילותה וסגנון עבודתהת ציירות זוקבוצ

כן אוכל להאיר את הסתירות הפנימיות כמו  10.התייחסות לנעשה בישראל ובמקומות אחרים

מפגשים ועימותים בין  נות, המזמיציבות-אישל נזילות ו תקופותית באומנותשל פעילות 

  11ם לזרים.זרי

המתודה האיכותנית, לבין מתודות של עיון, פרשנות וביקורת בין שילבתי במחקר זה 

ועם  אומניותהקיימתי עם הנחקר במטרה לחלץ תכנים סמויים. מו של המתמקדת בעול

שקודדו ויצרו את הנושאים המהווים את הבסיס להצגת למחצה ראיונות מובנים  הןשותפי

יות שלה. הפרקטיקות המרכזיות אומנותהתפיסות האתיות והו הקבוצה, אפיונה, מטרותיה

הדיון קבוצות אחרות הפועלות במרחב הציבורי בישראל. של בחנו גם על רקע נוהיצירות 

בקבוצה מהווה מקרה בוחן לבחינתן של תאוריה ופרקטיקה באומנות בהקשר 

התבוננות רחבה קהילתי/חברתי בזמנים של נזילות וחוסר יציבות, ומהווה נדבך חשוב ל

  יותר.

                                                           
8
עקרונות הצדק המקובלים, מרחיבה את הדיון על ערכים והאתיקה פמיניסטית מציעה ביקורת על  

ים להערכה יבימוסר המסורתי לא מצא בהם עניין, ומציעה עקרונות אלטרנטההמוסרי לתחומים ש
אידיאל החיים  או ,והערכים שהוא מייצג אוניברסלי""ה פמיניסטית טוענת שהאדם אתיקה. מוסרית

 שהוא מניח, קשורים לדימוי של גבריות או להעדפה של תחומים הנתפסים כגבריים, סוג מחשבה

 ethics) אתיקה של דאגהיתה בין החלוצות בפיתוח התחום המכונה יגיליגן ה סוג פעילות מסוים.ו

of care) בספרה .In A different voice (Gilligan, 1982)אן זספות כגון ו, שאודותיה כתבו הוגות נ'

לא רק ביחס לנשים ולאיכויות אתיקה של דאגה היא כלי יעיל ש הרי, הסב(Tronto, 1993) טרונטו
  .אלא ביקורתי לגבי המציאות של נשים וגברים בעולם המיוחסות להן

9
מקיפה ההתערוכה , במוזיאון עין חרוד (2017) בה לחיים"שפירא, שאצר את התערוכה "השייניב  

ביותר של הקבוצה עד כה, ביקש להדגיש בשיחה עם המחברת במהלך ביקור בתערוכה את 
למדיום הציור, שדרכו הן פועלות ומגיבות לסביבות החיים  אומניותהמחויבות הראשונה של ה

 יצירה שלהן. הו
10

לשעבר ת המועצות ידי נשים מהגרות שהגיעו מברי-עלבישראל שנעשית  אומנותלהרחבה על 
 .2013 ,דקל אצל ראו ,לאומי-ית בהקשר טרנסאומנותואודות יצירה 

11
" של צ'רקסקי. בציורי 91"עלייה דוגמה לכך היא המחלוקת שהתעוררה סביב מחזור הציורים 

עולים תיקים ווהמאפיינים ם ים ומבטים סטריאוטיפיים וגזעניידימוימתה בין ע   אומניתה ,הסדרה
זרות הדדית המשתקפת ומשכפלת את ההדרה ההדדית של , , יוצאי ברית המועצות ומזרחיםכאחד

 אומניותשל העבודות של  ן. בשונה מאופני ההתייחסות הביקורתית לסגנונן ותכניההמודרים
. הקבוצה האחרות, על עבודותיה של צ'רקסקי מתנהל דיון סוער סביב מה שמכונה "גזענות נגדית"

 .2015, למשל אלינה יקירביץראו 
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 2013ינואר  ,ים-בתמובי , "קאלט קארגו", תערוכת "ברביזון-ניו"קבוצת ה

 רקע תאורטי

 בקהילה אומנות ,וקהילה אומנות

התקיימה במהלך המהפכה אשר מנים והנוגעת לפעילותם של א , במסה1934בשנת 

תיאר ולטר לתרבות המהפכנית שהתהוותה,  שנוסחה כתרומה ,יקית ולאחריהבהבולש

בנימין את מיצובו של האינטלקטואל הרוצה לעבוד עם הפרולטריון "כמיטיב וכפטרון 

נוצר בכך מקום המעורר חשש  ,עבור בנג'מין 12אידאולוגי, זה ]העומד ב[ מקום בלתי אפשרי".

"בלי שינוי בתנאי הייצור של כי לאסתטיזציה של הפוליטי שאורבת לו כמלכוד. הוא התריע 

הל פוסטר, אחד מחוקרי  13פעולה כזו נודעת להיקלט חזרה בשיטה ולשרתה". , כלאמנותה

שהמפנה  14הבולטים בעשורים האחרונים טוען במאמרו "האמן כאתנוגרף", אומנותה

במקומות  שמונים של המאה העשריםקהילתי ההולך ומתפתח משנות ה-האנתרופולוגי

ואל כסוכן פעיל בשדה אינטלקטה/אומןשונים בעולם, עלול לטשטש את מעמדו של ה

אחרים". כלומר, ", מהווה מעין השלכה שלו על ה"אחר"ושהזדהותו הלא רפלקטיבית עם ה

עלול במצב זה לתפוס עצמו כ"שקוף", כמאפשר ומתווך, מתעד וממפה. לעיתים הוא  אומןה

גלריות )קהילת השווים(, דימויים החושפים את מנגנוני הגם יביא לבאי המוזיאונים ו

. סולידרי כלפיהם( מתוך רגש "אחרים"של ייצוגי הקהילה בה הוא עובד )קהילת ההבניה ה

                                                           
12

 Benjamin, 1978: 220  
13

  Ibid 
14

 1999 Foster,   
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חיובי  יהשאלה: האם יהווה צעד זה שינועמוד בעינה ת ,גם אז, לדידו של פוסטראלא ש

ם עבור הקהילה המוחלשת והמודרת ים וסימבולימטריאליישיעניק נגישות למשאבים 

  י וקרוב לוודאי גם האזרחי?אומנותמהשיח ה

להימלט  אומנותוה אומןשל ה וסימני שאלה ולא מעט ספקות מרחפים נוכח יכולת

ו/או בתכנון  אומנותבממלכוד שדות הכוח וההגמוניה. ביתר שאת עולה הקושי בשימוש 

, דבר שהיה לתופעה גלובלית בקידום "ג'נטריפיקציה משאבים לפיתוח קהילתינופי כ

במרחב העירוני אינו  אומנותגמאות שבהן שימוש בליברלי, רבות הדו-בעידן הנאו 15.חיובית"

נע מתוך אינטרסים של העצמת הקהילה אלא מתוך רצון להתחדשות העיר. כך קהילת מּו

מנים/מעצבים המשמשים והמקום עלולה הייתה להידחק החוצה במקביל להגעתם של א

גם אם  16מקדם "סולידריות כלפי אחרים".הסנוניות לשינוי דמוגרפי באצטלה של מהלך כ

פיתוח תיירות תרבות, הרחבת מקומות עבודה ובילוי ויציבות כלכלית הם ערכים הקשורים 

. זה שיקולים לשינוימערכת הב נכללתלשינוי מרחבי, הרי לא תמיד קהילת המקום 

מהלכים שאינם מכוונים אותם כל נועדו מראש לכישלון בפרמטרים של העצמה חברתית, 

ביניהן. תרבותיים -ביןהבמגעים ו רוחני הטמון בקהילות השונותלפיתוח הפוטנציאל הפיזי וה

  17יים ונופיים.אומנותשותפות בנכסים בעיקר ייכשלו אלה הנעדרים כל התכוונות ל

 (Precarity) חוסר יציבות ם שלבזמני אומנותושיתופיות 

חברתית -שחוסר היציבות התעסוקתיתהערך או הפרקטיקה הראשונה השיתופיות אינה 

עלול להיות מעמד הנתון למניפולציות הרסניות המבקשות  precariat-הדווקא  ת.מזמנ

להסית את הקבוצות והיחידים בתוכו זה נגד זה, ואלו כנגד אלו. לעניין זה מוצעת שותפות 

מזדמנת. במקום התאגדות על בסיס של זהות, מוצעת  הבמקום תחרות אלימה על כל עבוד

היוצרת ברית בין "זהויות מרוסקות", כפי  ",אחרים"וה "שונים"רשת חברתית הקושרת בין ה

באה פרדיגמה זו של שותפות  18.(Sandovalבעקבות צ'לה סנדובל ) שמציעה דנה הרוואי

                                                           
15

 Grodach, 2010 
16

-כמו בדמי מחיה זולים לאזורים בלתי מפותחים )בשל  אומניםשל  תםהמהלכים שהחלו בהגע

Greenwich village  ת על מנת להמריץ א אומניםוהסוהו במנהטן( או הבאתם היזומה של קבוצות

לא הביאו לחיזוק  ,בספרד Bilbao-ו באנגליה Gateshead של מקרהמו בהתחדשותן של ערים כ
כתוצאה ממנו כלכלה והח ותיפתרום ללשנות תדמית, ל הצליחהמהלך אולם , הקהילות המקומיות

 מיתהמקו הקהילהמוזיאונים, לעיתים במחיר התפוררותה של ו גלריות, סדנאות, חנויותקמו 

 .Pollack & Paddison, 2010; Freeman & Braconi, 2004יפיקציה. ג'נטרהבתהליך 
17

 Freeman & Branconi, 2004 
18

 .2007הרוואי,  
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כפשוטן או באורח  ןוגם את אימוצ אומנותלהאיר פרקטיקות הנהוגות כיום בשדה ה

  19רדיקלי.

ליברלי הנוכחי ניתן -ומנים רבים בסדר החברתי הגלובלי הנאונראה שמצבם של א

מנים רבים, ום מסדר גבוה. איבעל מקדמים סימבולי הוא אולם , precariatלהגדרה כסוג של

חסרי התקשרות חוזית המבטיחה ביטחון הם בעיקר הצעירים, נתונים לחסדי השוק, 

( residence) "אומןשהות "כניות ונעים בין תהם רה כמו בהוראתה(, יתעסוקתי )ביצ

ומשתתפים  תקופה קצובהנים ברחבי העולם, מתארחים בקרב קהילות לבמוסדות שו

מנים רבים וכך א 20.שתאגידים יוזמים לרווחת החברה ולהשתקת מצפונםשונים בפרויקטים 

עוברים בין פרויקטים על מנת לייצר את הפרויקט הבא. הניידות הגדולה מייצרת אורח 

ואת  תהמקומי אומנותם של שדות הייחיים, יצירה וסגנון המאתגרים את הגבולות הלאומ

-או הדידקטי/במציאות הנזילה. עם סיום תפקידה הפולחני ו אומנותתפקידה החברתי של ה

וירטואלי והפרטת והמרחב השל  ההשפעה התפשטותועל רקע , אומנותלאומי של ה

למצב  יםתייחסמהמהלכים נאלצים ליזום  מניםואההמדיניות התרבותית לידי כוחות השוק, 

מודלים שונים של פעולה נתונים. השותפות נתפסת כאופציה בין הם  ויציבות בחוסר הל ש

המשגת המצב  "עם ודרך"מצאו לנכון לעבוד שתאורטיקנים ואקטיביסטים  מנים,וידי א-על

כדי להתנגד לתוצאותיו  . וזאתחברתית לכדי מושג תאורטי-של חוסר יציבות תעסוקתית

הסדירות האימננטי שהוא  חוסררויות הנפתחות בשל ההרסניות תוך כדי ניצול האפש

סדר ה 21.מגלם: גמישות, חופש, יצירתיות, ניידות, חציית גבולות אתניים ומגדריים

, שאינה "שונים"נבנה סביב שיתוף הנתפס כפרקטיקה סולידרית בין המוצע אלטרנטיבי ה

ות לסדר, מיפויו מבוססת על שותפות של אינטרסים, מוצא אתני או לאומי אלא על התנגד

והתנגדות בו זמנית. שיתוף זה לבש  יים כטקטיקה של הישרדותאומנותוהצגתו בהקשרים 

פנים שונות והתבטא בפרקטיקות שהדגישו רמות שונות של שיתוף, השתתפות ושותפויות 

 יציבות.-נזילות ואימצב של בהתאם לתנאים של חיים ב

היו במוקד   Maydayימצעדם, ניאאיטלקים, צרפתים וקטלביוזמת אקטיביסטים 

יציבות חוסר התחת משטר הנזילות ו. 2001-צורות השיתוף החדשות במרחב הציבורי החל מ

 1-, מצעד הלו שאין מה כל בסך מסתכם לו שהמשותף ,precariat-את מעמד ה יוצריםה

                                                           
19

 Butler, 2009 
20
 .Dekel,  2014: 83-104ראו בהרחבה דיון בשאלה זאת אצל  
21

 CAE (Critical Art Ensemble), 2012 
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 ,מאבק והתביעה לזכויות של מעמד הפרולטריוןהשייצג בעבר את ( Mayday Paradeבמאי )

  22.אירופאי-שיקף שינוי חברתי בהיקפו הכללש והפך למפגן נה את פניושי

 2004נולדה בפברואר  (San Precarioדמותו האיקונית של פראקריוס הקדוש )

לאחר מכן. הדמות, מעין  MayDayידי אקטיביסטים לתהלוכות -ואומצה במהירות על

אחיזה שחוסר היציבות חסרת הרוח ה, נראית תואמת את Lowtechריאליסטי  23בריקולאג'

פי דימויו הסטריאוטיפי של מהגר העובד ברשתות מזון -. היא עוצבה עלמובנה לתוכה

קונים יים מסורתיים )תהלוכות כנסייתיות( לבין  אייגלובליות ושילבה בין מוטיבים פולחנ

 עכשוויים מהעולם הדיגיטלי תוך שימוש בחומרים מצויים.

 

 2004נו, אמיל ,מדיניות העבודה לעתהלוכה במחאה (, San Precario) ס הקדושקריואפר

אודות על שיח ההוביל את  ,אקטיביסטיםלמנים וולא ףהמרחב הציבורי כשדה פעולה משות

י, אומנותהאקדמי והתרבותי, שדה המהשדה הכלכלי ל ,חברתית-תעסוקתיתהיציבות החוסר 

ים שהתקיימו במהלך יאומנותבא לידי ביטוי בתערוכות, כנסים ואירועים הדבר כפי ש

                                                           
22
 Foti, 2005 .םרגוניא בין פעולה בשיתוף שיסודה ,רדיקלית אקטיביסטית רשת, 2001 בשנת 

(, מזדמנת) עבודה של קולקטיבים, סטודנטים לקבוצות חברה, םוקטלאניי םצרפתיי, םיאיטלקי
 במאי 1-ה מצעד את ודשיחד חיו ב"להט וקהילות םיפמיניסטי גוניםאר, עבודה מהגרי של עמותות
  .באירופה נוספות לערים בהמשך ומשם איטליהשב נואבמיל

23
 רוב של דברים מתוך עולמות תוכן וחומר שונים.יע. Bricolage –ית מצרפת 
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התערבויות במרחב ויות אומנותלאור התפתחויות חברתיות אלה, פרקטיקות  24.העשור

קיבלו רלוונטיות  25,(Situationism) םזהציבורי שאפיינו בעבר את תנועת הסיטואציוני

-re) פעולות של פלישה זמנית למבנים והכרזה כניכוס מחדש לציבור 26.מחודשת

appropriation)היסט , (detournement) ידי -של פעולות מקובלות ושיבושן הפומבי על

ובכלל , אירועים מתוזמנים בנקודות שונות בעיר, ריטואלים מדומים, מצעדים וצעידות

קשו לחשוף את ההבניות התרבויות יקהל מזדמן, בשל אסטרטגיות של שיתוף והשתתפות 

רדיקלי ומהופך בעקרון  ולהפוך את היחסים החברתיים מסמויים לגלויים תוך שימוש

  27.(spectacle) הראווה

יצרו  ,, מגע ודיאלוג בין זרים(drift) עקרונות פעולה כגון ארעיות, נדידה חסרת יעד

בכל מקום מודלים שונים של פעולה במרחב הציבורי, שבמהלך המחאה העולמית בשנת 

 28(.Art+ Activism=Artivism) "ארטיביזם" שםזכו לואף  קיבלו משנה תוקף 2011

                                                           
24
 ארטיביסטיות תנועות להקמת שהוביל (,2004) "מינכן אטלייה"בוגמה לכך הם כנס ותערוכה ד 

 החושפות בפעילותן המגוונת את מצבן של נשים, (Precarias a la deriva) המשוטטות דוגמת

 לפני יום שהתנהל( Before Euro-Mayday) במאי 1 עדמצ כנס, וכן בשולי החברה הספרדית

 . הכנס ביקש לשלב את המצעד(2005)בברצלונה  MCBA נויימ-בת אומנותל במוזיאון המצעד

 !"Klartext"בברלין  לאומי-ןהבי הכנסדוגמה נוספת היא  באסטרטגיה תרבותית אומנותית רחבה.

   .(Lorey, 2010) יציבות-אי של ןבעיד אומנותה בשיח הפוליטי של במעמדו שעסק (2005)
25
 The Internationalםמנויות נכרך בתוך הפעולה של קבוצה פוליטית בשוהסיטואציוניזם בא 

Situationist Movement מקורותיה הרעיוניים היו1972-1952, שפעלה באירופה בשנים . 

( Lettrism)הלטריזם זרם מתוך המרקסיזם, האנרכיזם, הדאדא והסוריאליזם. הם התפתחו 
הדיכוי הקפיטליסטית במרחב הציבורי.  שהתאפיין בניכוס ושיבוש של מופעיה החזותיים של שפת

הסיטואציוניסטים הוא זימון של מצבים ה"פורצים" לתוך חיי עיקרון המנחה של פעולותיהם של ה
וש, ם מהמקובל. שיביינמבנים הדכאההעירוני והמשבשים ומסיטים את  יום במרחב הציבורימהיו

של "גרילה לפעולותיהם דמו , וםיהיסט, שיטוט וקרטוגרפיה נגדית היו בין עיקרי הפעולה המרכזי

 , שורן(Guy Debord) דבורהבולטים אפשר לציין את  אומניםתרבות עירונית". בין ההוגים וה

(Asger Jorn)וראמני , (Ralph Rumney)מתוך זיקה  אומניםעלות קבוצות שונות של ו. בישראל פ
, שבין אמניה "התנועה הציבורית"בין הבולטות שבהן אפשר לציין את  להגות הסיטואציוניסטית.

 מר קריגר ודנה יהלום.ונמנים ע
26

 Rosler, 2012 
27
 .2002דבור,  
28

 Museum of) עכשווית אומנותבמוזיאון ל ו, התקיימ2014למארס  2013בין דצמבר  

Contemporary Art-ZMK תערוכה בשם , בשבדיה הבעיר קרלסרוה( השוכן"global aCtIVISm" 
לסדרת תצוגות שהמוזיאון יזם לשמש סיכום  נועדורועים אלה ילאומי באותו נושא. א-ןוכן כנס בי
ארט  - ועסקו במה שלימים יכונה "ארטיביזם ואשר הוצגו באותו מוסד 2013ועד  2002מראשית 
ות תלם והשפעתו התפשטה דרך הרשהאקטיביזם החדש התפתח במוקדים שונים בעו ."ואקטיביזם
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 הקבוצה כדגם שיתופי 

 שונות קבוצות של מןיו סדר על וקהילה נמצאות אומנותאלה על אודות הזיקה בין  שאלות

אחרות לצורך , יאומנותעצמי כאקטיביזם  בניהול חלקן קבוצות ,הפועלות בעולם ובישראל

 , מהלךאומנותכקבוצה בשדה האפקטיבית  נוכחותלאפשר מנים על מנת ושיתוף בין א

הזמנה מטעם מוסדות שונים המעוניינים בכניסה של מסוימות כלהתפתח בנסיבות עשוי ש

קריירה ומטרות חברתיות. לעיתים הקבוצות של במקביל לקידום  "מעמד יוצרים"

של אלה  םוהימצאות ,חלל או סטודיו במחיר נגיש משותף של מתארגנות לצורך ניהול

תרבותי פורה עבור כל הצדדים, -מפגש ביןמזמן  ,או קהילות מוחלשות חלשים באזורים

 29שבמרוצת הזמן מתנסח כדרך פעולה.

והן זוכות לשם כולל של "הארטיביסטים הרדיקלים"  קבוצות בעלות תודעה חברתית

בישראל ניתן  מלמעלה.המוכתבות  מיוזמות כחלק ולא 30התנגדות מתנועות כחלק ותפועל

 קרן, רונן יותם, זיו לל את אורןוכה "אקטיבסטילס" צלמי קולקטיבלתת את הדוגמה של 

מגזין מקוון חדשותי  -" מקומית שיחה" היו בין ממייסדישגרינבאום,  שירזו מנור

 בשיתוף "אזרחית עיתונאות לקידום 972 עמותת" של פרויקטהוא  . המגזיןואקטיביסטי

 מיצל ."אקטיבסטילס" הצלמים קולקטיב ועם "Just Vision" התקשורת ארגון עם פעולה

 עדות" הצילום בתחרות היו בין הזוכים ,מאייר וכן טלי זיו ואורן רונן יותם הקולקטיב

אביב. -רמתב במוזיאון ארץ ישראל אומנות, שהוצגה כתערוכת 2014 לשנת "מקומית

 י.אומנותעבודתם נעה אפוא בין מרחב האקטיביזם לבין המרחב ה

ם הכוללים פעילות בתוך משולבי ם של דגמיםמלקיובדרך כלל בישראל אנו עדים 

 המנגנוןידי -עלאו  ידי קרנות-מרכזים קהילתיים ו/או חללים הנתמכים פיננסית על

                                                                                                                                               
מהפכת , 2011-במדריד ב  Los Indignados,2009-המהפכה הירוקה באיראן בהחברתיות, דוגמת 

והתפשט  2011-אביב הערבי" שהחל בתוניסיה בהועוד. במהלך " 2014-קונג ב המטריות בהונג
יביסטית בנוסף אקטה האומנותביטוי בהן לקומיקס תפקיד והיה הן לגרפיטי  ,לארצות שונות

מפגן של התערבויות "ארטיביסטיות" במרחב הציבורי. התופעה הפכה לגלובלית הן היותו ל
ם ימאפיינים לוקליגם ארטיביסטים. עם זאת, ניכרים הבנושאיה והן בטקטיקות הפעולה שנקטו 

, שבאה לבטא מחאה אזרחית על 2013-ם דוגמת ההתכנסות השקטה בתורכיה ביותרבותיים ייחודי

ירת האומנות זב "Pussy-Roit"של קבוצת  האורבני של איסטנבול, בשונה מהופעת-ופייה האקוא
 להקת פאנק נשית שדרשה זכויות לנשים תוך ביקורת והתנגדותהייתה זו  .2011של מוסקבה בשנת 

קרו את הברית "הלא קדושה" בין יחריפה, בוטה, צבעונית ורועשת למשטרו של הנשיא פוטין. הן ב
. ראו בהרחבה בספר שהופק כסיכום בבית סוהר לשלטון בדיכוי הנשים ברוסיה ונכלאו הכנסיה

  ZMK (Weibel, 2014.)של מוזיאון השנים -רבהמהלך האוצרותי 
29
 2015-2013 במהלך .ן במאמר זהברחבי ישראל פועלות קבוצות רבות שקצרה היריעה כדי לתאר 

 (. 2015)גילעת,  טו בדו"ח מחקרשפור תןדרכי עשייאת אפיינתי ן וחקרתי את פועל
30

 .2009בישוף,  
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 רשתות הקמת ידי-על הקבוצות בארץ ובעולם נשמרת העצמאות היחסית של 31.השלטוני

 מנים ו/או האוצרים לעבוד בתוךוהבחירה של חלק מהא 32.הקבוצות בין סולידריות של

השיח המוסדי ועל  על מבקשת להשפיעההיא בחירה מודעת  ,מהמנגנוןוכחלק  המוסדות

יש שידגישו שפעילותם התוך מוסדית נובעת מהעמדה החברתית  33.כללים בונהעובדים ה

, השיח על "הנגשה" הדבר אם כךכי  34,מתנכר ומתנשא מנים מעמדוהמסרבת לראות בא

 ו"תיווך" ייתפס כנגוע בהדרה ואפליה. 

תנועת "ידי -ית בקהילה מוצעת עלאומנותשאלה של פעילות תשובה ייחודית ל

המדיניות מעל רקע ההתפוררות של הרקמה הקהילתית כתוצאה . 2006-שנוסדה ב "תרבות

 התנוע, השהעצימה את ההדרה של הפריפריות הגיאוגרפיות והחברתיות ליברלית-הנאו

ורח חיים ויצירה המציעה אחברתית ער ותנועה ונ תפועלת מתוך מודל משולב של תנוע

רחבי ב אומנותלבוגרי מגמות צמחה מתוך קבוצה של  תנועהלאורך החיים המתהווים. ה

שירות והחינוך. עם שחרורם מה אומנותלשנת שירות בקהילה בתחומי השנפגשו הארץ 

הדגשת תוך כדרך המשלבת חיים ויצירה  "תנועת תרבות"החליטו להקים את  יצבאה

קבוצות . קהילה בפריפריההנוער ובני הית והחינוכית בקרב אומנותהפעולה התרבותית, ה

מחויבים ליצירה, לחינוך ולתרבות הם את ביתם ושירותם מחנכים רואים במקום -מניםוא

 התנועה, חברתיות-ככל תנועה בעלת שאיפות פוליטיות 35.כמרכז משימתם ופעולתם במקום

יבור הישראלי. זהו אפיון צקרב הכדי להפוך לכוח בעל תוקף ברחב ולגדול שואפת להת

שמרכזה בעיר  "תנועת תרבות"בשונה ממנה, , אך "אקטיבסטילס" חבריהמשותף גם ל

מחנכים -מניםומציאות חייהם וזהותם של חבריה כא פועלת בשאיפה לשנות הן את ,עפולה

מה ועם ישל הקהילה מתוך שיתוף ע הותרבות חיים ויצירה והן את מציאות חייה החולקים

אחרות והמטרות  אומנותשונה מקבוצות  "תנועת תרבות" ,מבחינה זאת .מוסדותיה

של  אומנותיות בשדה האומנותהן המנחות את הפרקטיקות הוהקהילתיות  החינוכיות

ם יכאוצרים, יוצרים, מבצעים ומנהלי פרוייקטים שונים, כולל  פסטיבלים עירוניחבריה 

  ועוד. בעפולה ריה עירונית, ניהול של גלאומןבמרחב הציבורי, שהות  אומנותל

                                                           
31

 .2014אמיר,  
32

 Projecto Rama, 2007 
33

 .2014שינדרמן,  -כהן 
34

 .2013טאטי,  
35
חיים בקבוצות המפוזרות ביישובים ה 32-18 צעירים וצעירות בגילאי 400מעל כיום מונה התנועה  

לדים, בני נוער ומבוגרים יעם ומתמשכת  ושכונות בכל רחבי הארץ ומקיימים פעילות רציפה
חיזוק הסולידריות הקהילתית לצמצום פערים, ללחינוך, הם מצהירים על מחויבותם  בקהילות.

 .מקורית אומנותיצירה של תרבות ולו
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מהווה דגם בפני עצמו הנראה שונה מאלו המצהירים  "החדש ברביזוןה"קבוצת 

, אומניותחינוכיות. הקבוצה מונה חמש נשים הפוליטיות והבמופגן על מטרותיהם האתיות, 

על גבולו, גם בישראל מתוך עמדה סיפית, בתוכו ממש ו אומנותהמתנהלות בשדה הציירות 

ידי זרותן הסגנונית וזרותן -רות המשויכות אליו בחום, אך בה בעת כמסומנות עללרוב כז

-אישותפויות המגיבות לעל רקע המסד התאורטי ונוכח הדגמים השונים של כמהגרות. 

 ברביזוןה"קבוצת ב אומניותהכיצד , אבקש לבחון אומנותחברתית מתוך שדה ה יציבות

ית אומנותה ןופן הוא משקף ומתקף את יצירתובאיזה א ,בונות את נרטיב הפעולה "החדש

 ליברלי.-הממשיגה תאורטית את חוסר היציבות המובנה בעידן הנאו מתוך הפרספקטיבה

תוכל להכיל את מה שלכאורה עשוי להתקבל כפרדוקס  וזפריזמה דרך  ןהאם המשגת פעולת

 של הצלחה ותלישות? 

 "ברביזון החדשה"קבוצת  

בראשית לקראת תערוכתה הראשונה  של הקבוצה הילותבאווירה זו החלה להתרקם פע

קריירה נפרדת שנשמרת גם בעלות  אומניות חמשקבוצה ביתה חסרת שם. ישעדיין הכ, 2013

קבוצה. הן מציגות תערוכות יחיד בגלריות מסחריות שונות אם כי רובן עבודה בבמקביל ל

, למעט 1991לישראל בשנת  גם הציגו כקבוצה. כולן הגיעו", בה רוזנפלד"קשורות לגלריית 

ית אומנותהשכלתה הרכשה את , פטרסבורג נטאסיה לוקין נולדה בס 36.נטליה זורבוב

מלמדת ו מתגוררת היא שם ,בירושלים "בצלאל"בלונדון וב מנויותואקדמיה המלכותית לאב

 אומנותל ספר ה, בביתבגלוטניקוב במוסק למדה בסטודיו של יורי קונדינה אנימציה. אולגה

וציירת.  כגרפיקאית שם הפוליגרפי במכון לימודיה את ה וסיימהברטיבית במוסקדקו

 הרוסית אקדמיהשל ה אומנותב שני תוארעלת בהיא  זורבוב נטליה מתגוררת בראש פינה.

התגוררה , בעלת מוניטין אומניתהגיעה לישראל כ .אומנותל ברלין ואוניברסיטת לתיאטרון

ילידת וילנה, היא  כיום חיה ביפו. אנה לוקשבסקי, ולראשונות בישראותיה הבבאר שבע בשנ

, למדה במדרשה "בצלאל"המחלקה לתקשורת חזותית בלמדה שם, בבולגריה ובפריז. בוגרת 

סיום לאחר  אינה.אוקרנולדה ב זויה צ'רקסקי .ועסקה בגרפיקה. חיה בחיפה אומנותל

, "תלמה ילין"מנויות והשתלבה בתיכון לא, מנויות הגיעה לישראלובית ספר לאלימודיה ב

 . חיה ביפו.אומנותמשיכה במדרשה לוה

, 2013 הייתה כאמור בראשית הציגו כקבוצה אומניותהפעם הראשונה שחמש ה

 באצירת( "Cargo Cult") "קאלט קארגו" תערוכתבמקביל עלתה . "ים-בת מובי" במוזיאון

: תוקבוצ  שתיו לשעבר המועצות ברית יוצאי מניםוא הציגו בתערוכה .לומברג מקס

חלף בהמשך בגרסה העברית שמה הוש "ברביזון-ניו"ה וקבוצת "אן'בירוביז קולקטיב"

                                                           
36
 גל העלייה שהגיע מברית המועצות לשעבר לאחר הפרסטרויקה והתפרקות המשטר. 
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 התערוכה שם אוןיהמוז של העגולה חזיתו הופיע על נה בישראלו. לראש"ברביזון החדשהל"

 וקהילות לקהלים שפנו פעילויות של שלם מערך התקיים כן כמו. הרוסית בלבד בשפה

נוספות.  עירוניות יוזמות עם משולבותמהן , מקומיותשהיו  מהן, מקצועיות מהן, שונות

את  נהגם סימו הייתה זו תחילת הדרך שבישרה את מה שעתיד היה לבוא ביחס לקבוצה

כבעל זכות גם אופני הפעולה של מוסד תרבותי הרואה את הציבור לא רק כקהל אלא 

 37אזרחית על המשאב עצמו.

 הקבוצה

הייתה , תוך שמירה על המשך קריירות וחללי עבודה נפרדיםאך , האם ההליכה בקבוצה

? מהלך בין זרות אך הטקטיקות המגיבות לחוסר היציבותהחלטה אסטרטגית, מסימני 

ואם כן, חד תהליך של למידה טרם יציאה? התקבצות סולידרית? י המבקשות לעבורדומות 

 כלפי מי?

רצון למצוא שותפות הלד משהיה זה תהליך איטי שנומסתבר  אומניותהמשיחות עם 

תפות מתוך מודעות שיש בעשייה זו הכרה למהלך של חזרה לציור מתוך התבוננות, שּו

מה שנראה מבחוץ כהתלכדות של  38.מזוהה עם מוצאןהבלגיטימיות של תפיסה ציורית 

רחוק מלהיות כזה, אלא דרש תהליך של חיפוש דרך רשתות חברתיות, היכרות היה שוות, 

שהיה תובעני , ת תנאי אמון, ולימוד מחדש של יסודות הציור מתוך התבוננותאיטית, יציר

לדידה של אנה לוקשבסקי,  נדדו. ם הןלא פחות מאופני הפעולה שנבחרו ומהמרחבים אליה

זרויות שהיא נושאת ולעבוד לבוא עם מטען הלה ההחלטה לחבור לקבוצה כזאת, איפשרה 

 :רכןדרכו וד

זרה כיהודיה  יוילנה ושם הייתהעיר ומות. אני באה מלא כולנו למדנו באותם המק
לא ברמה שלומדים באקדמיה במוסקבה. למדתי שם  אומנותדוברת רוסית, ולמדתי 

. חיפשתי "בצלאל"וכאן בישראל תקשורת חזותית ב ,אחר כך ספרות סלבית ,טקסטיל
וב את , זה נתן לי ביטחון שאני יכולה לעזאומניתאת הקבוצה כדי לחזק את זהותי כ

הגרפיקה ולהתמסר לציור, ודווקא דרך קבוצה של ציירות כמונו לצאת מהגטו הרוסי 
 ולהכיר את החברה הישראלית.

רקסקי שלמדה 'לא מצאה שם את מקומה. עבור זויה צ ךבמדרשה ברמת השרון א הלמד אנה

 היה זה מסלול ישראלי קנוני. היא יצרה בצמד עם רותי נמט, "מדרשה"וב "תלמה ילין"ב

ביקורתית שעבודותיה עסקו  אומניתהייתה ל אנה, זויה" וזכתה להתקבלות מהירה-"רותי

                                                           
37
יה מנהל מחלקת החינוך וקשרי קהילה של חברתי, ה אומןגדיר עצמו כמה אומןמאיר טאטי,  

איון אישי עם המחברת שהוא חוזר יציין בר. התערוכה הראשונה של הקבוצהזמן ים ב-מוזיאון בת
ומזכיר לאנשי השכונה, ש"שום דבר לא חינם במוזיאון, גם אם אף אחד לא משלם על כניסה 

 .(2013י, מיסים, זה מגיע מהם וזו זכותם" )טאטהופעילויות כי זה מגיע מ
38
 .התבוננותה דרךאת  נטשה לא פעם אף ,למשל קונדינה אולגה 
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והתנהלותו. השתמשה בגרוטסקה  אומנותבביקורת תרבות וביקורת השיח, גבולות שדה ה

בהיותה בברלין ולאחר תערוכה קיצונית  ,2008-ב 39ובאירוניה במפגן של אופציות מדיומליות.

ידי אותו שדה וסוכניו(, -)שהתקבלה בתשואות ועל ומנותאטאה ביקורת על שדה הישב

לדרך ללא מוצא. היציאה החוצה לציור מתוך התבוננות הייתה ידועה לה  ההרגישה שהגיע

שוב כבר בשהותה בברלין. אבל עצם היציאה  ההחלה להתנסות בהיא ו לימודיהעוד מימי 

חיפשה. במקביל גם זורבוב א אחריו הילציור במרחב הציבורי לא ענתה על הצורך בשינוי ש

תבוננות ישירה במרחב החיפשה שותפות למהלך דומה של שיבה לריאליזם ולציור מתוך 

העירוני. שאר החברות נהגו לעסוק בציור ריאליסטי מחוץ לסטודיו אבל לא היה לפעולתן 

 נעשתה בהרכבים משתנים וללא מחויבות של יצירת קבוצה. זו ו ,בסיס קבוע

איך את, כזו פנקיסטית, "ה ילין ניגש אליי המורה לציור ואמר: כשלמדתי בתלמ
. אני יודעת שזה לא נכון, שהוא טעה. הרבה אנשים חיכו "מציירת כמו סבתא

והנה אני חזרתי, הקבוצה  ,לאישור לחזור לסוג הזה של הציור, שבארץ נחשב זקן
 (ז.צ'.. )חזרה וזה מעודד אחרים

אחת זה לא  אומניתביע דעה שונה ואת רק קבוצה זה כוח, כוח כשאת רוצה לה
  (נ.ז.. )מספיק

 "עיניים קרוב אליו ועם גישה כשלו שישמש לו  מישהו שיהיה אין צייר שלא זקוק 
הניסיון של כל אחת עוזר  בינינו, כאילו בריאה תחרות סוג כזה של נוספות", זה

עוד מישהו  ני דקויות עולות דווקא מזה שישילשנייה במקום שהיא תקועה. כל מ
 (ז.צ'.) שמסתכל ואומר, אבל בתנאי שיוצא מאותו מקום.

כשמציירים בקבוצה בחוץ, אנשים באים ומתעניינים ואת לא מרגישה שיכול לקרות 
משהו רע. קבוצה בחוץ זה כבר אירוע ולפעמים רוצים גם לצייר, לדגמן, להיות חלק 

 (נ.ז.). אומנותמה

                                                           
39
סומנה היא חברותיה כי משלב מאוד מוקדם זה של צ'רקסקי שונה במקצת מזויה המקרה של  
 2003-ת יודאיקה" כשם תערוכתה בישנעו בין טיפול ב"קולקצי עבודותיה, מבטיחה. אומניתכ

ה רפליקות של הגדות ותכשיטים כמו "פולחניים", עיסוק אביב, וכלל-בתל "רוזנפלד"בגלריית 
ם עצמיים רוויי אנטישמיות סטריאוטיפית ועד לביקורת על המנגנונים השלטוניים )"נשף יבדימוי

עבודותיה  .אומנות, המוזיאונים ומבקרי האומנות( ועל שדה ה"רוזנפלד"ת י, גלרי2004הקורבנות", 
 םוהמערכת ומול טיהרקוהביור סוכני שהציגו את סקיותנעו בין מדיומים שונים: בובות גרוט

 ובה" האוונגרדיסטים"הציגה את התערוכה  2006-וציורי אקריליק גדולי ממדים. ב ,האזרח הקטן
באותה שנה . שונים תפקידים בעלי של מקצועות ומעוות גרוטסקי באופן המתארים פסלים שבעה
 גדולים ציורים ובה  "פעולה ציורי"ה תערוכתה הוצג אביב-תל במוזיאון רובינשטיין הלנה בביתן

 Merda" דוגמת הציור מוזיאליים תצוגה שהתרחשו בחללי ומדממות אלימות שכללו סצנות

d'Artista" (2006), בעבודות אחרות הופיעו פצצות שבה צויר גוש צואה ענק כמוצג מוזיאלי, בעוד ,
 המוזיאון בקהל חשמלי במסור טובחת דמות ועוד וענקית עירומה נשית ם, דמותיפראי כלבים

 הרגישה שהגיעה מהר מאוד לדרך ללא מוצא.משום ש המדמם. בשלב זה נסעה לברלין
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תחלנו להיות יותר בחוץ, כי זה היה לעבוד התחלנו להיות קבוצה כשהשאני חושבת 
ד חשוב כי את רואה איך כל אחת מתחילה ואת רואה איך זה מתפתח, וביחד וזה מא

את רואה את התהליך ואז אני חושבת שאנחנו גם מכירות את המכלול של העבודה 
של כל אחת ואחת הכי טוב. כך אין איזה מישהו שמבקר אותנו מבחוץ ויודע יותר 

ללא סטודיו ענק  לתפקד כקבוצה תנו מה צריך לעשות. כך אנחנו יכולותיטוב מא
ואין לזה השפעה כלכלית של החזקה וגם מרוויחים את  ,משותף אלא בפגישות בחוץ

 .(ז.צ') כל השיח הפנימי.

הקבוצה אינה קשורה בחלל אלא במרחב פעולה ובזמן פעולה מדוד הצוברים התנהלות 

בסביבות פיזיות וחברתיות משתנות, נוכח דמויות שזרות  ה בחוץיהשהי איכות מצטברת.

ד הוק את גבולות הקבוצה, כאשר אתרבותי המרחיב -מייצרת דיאלוג בין ,להן תרבותית

הקבוצה, חברות . לדידן של אומנותצופים מזדמנים הופכים ל"שותפים לרגע" בשדה ה

מידה האישית מועצמת ומאתגרת את הל ,החוויה החוזרת של ציור מתוך התבוננות

 אומנותפיסול ואנימציה, בוהביקורת ההדדית. בעוד חלקן התנסו קודם לכן בגרפיקה ו

נתפס כמיומנות בסיסית  ,ובייחוד זה המתבצע במרחב הציבורי בצוותא ,מושגית, הציור

ים לתופעות העולם החברתי, להציע זוויות שונות יוהכרחית הקשורה בנכונות לפקוח עינ

לזירה של נראות ודיאלוג במקום אתר של  אומנותפוך את שדה השל התבוננות, ולה

היעדרות ושקיפות. נוכחותן של  חמש נשים צעירות, המופיעות במפתיע במרחב הציבורי, 

היא מעין  ,ני ציור, מכחולים, צבעי שמן וחומרים נוספיםכמצוידות בבדי קנבס גדולים, 

יד חנויות, במרכז הכיכר, בפתחו של "שיבוש" של הסדר. הן עומדות בין חצרות הבתים, ל

י אומנותאלא גם את הפעולה כמהלך  ,ומציעות לא רק את הציור כאובייקט ,משרד ממשלתי

חוסר יציבות תות של יהן מנסחות גרסה מעודכנת לסיטואציוניזם בעשכקבוצה, תכן ישלם. י

 מובנה.

 בעזרת השם

בחירת  ."ברביזון החדשה"להיה  לאחר מכן כאמורש "ברביזון-ניו"ה נולד ים-בתערוכה בבת

להבין את מיקום ניתן ללמוד וה תהליך מהיר יחסית אבל דרך האופציות שנזנחו יתהשם הי

  יחסה למה שמחוצה לו.את הקבוצה בשדה ו

אבל זה היה כאילו בדיחה פנימית של עולם  40,"+5"כמו  בהתחלה עלו שמות
 .(ז.צ'. )ה שאנחנו עושותתה קשורה אלינו ולמיהישראלי ולא כל כך הי אומנותה

רוז לציירת הריאליסטית רוז בונהר, ל , כמחווה"רוז"חשבנו גם לאמץ את השם 
חשבנו ללכת על שם ברוסית,  .[...] ז פרקרועוד נשים מדהימות כרללוקסנבורג ו

אבל לא צלצל טוב והיה הופך ממש סוג  אומנותראשי תיבות, שמשמעותן בית ספר ל
 .(.זנ)של חידה עבור כולם. 
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משקף את רצונן לסמן סוג של מפנה אחורה הוא הסכימו. היה ברור ש ןכשעלה השם, כול

אבל גם איזה ריחוק מהסצנה  אומנותשל מסלול המחדש" וקדימה. מעין "חישוב 

גזעני: -הישראלית. שם ש"חוצה מרחבים". עם זאת, השם קיבל היסט לעבר תיוג מגדרי

 זונות".-ל"ברביומשם ול"ברביזוניות"  "ברביזון-ניו"מ

שכל הרוסיות הן כאלה, , להם משודר מה לא חשבנו שזה ככה יקרה, אבל כנראה, זה
כשהצגנו בבאר שבע הייתה כתבה מקומית שדיברה על זה וגם שמענו הרבה משחקי 

 .(ז.צ') מילים כאלה.

 שם .ברביזון החדש"ה" אומניותת האורבת להשיח סביב שם הקבוצה חושף את הפגיעּו

 אלביקש לחזור לרגע קריטי בהיסטוריה של הציור המערבי,  שנבחר לבסוף הקבוצה

 קורו הציירים קאמי ביניהם, חבריה אשר עשרה-תשעה המאה מאמצע ברביזון סכולתא

(Corot ,)רוסו תיאודור (Rousseau ,)מייה פרנסואה-אן'ז (Milletוא )פעלו באזור, חרים 

בחירת השם הייתה  .en plein air - הטבע בחיק הטבע את וציירו ברביזון הצרפתי הכפר

כידוע,  41.העכשווי אומנותקשו להבליט על רקע שדה היקפה היטב את מה שביוש ,מוצלחת

ברביזון המקורית צעדה מעבר להתבוננות במציאות כמושא,  קבוצתית של אומנותעמדתה ה

יסטי. הקבוצה שכבר בעבר שימשה כבסיס לבניית דגם אידיאלי, מיתי, רומנטי או היסטוריצ

חרגה במפורש מקונבנציות אלה בקביעת המציאות הנגלית לעין כנושא. מכאן, שבהמשך 

 ,( כמניפסט פוליטיCourbetידי גוסטב קורבה )-ית שנוסחה עלאומנותהריאליזם, התפיסה ה

ה יאלא לחרוג ממשטר הראי ,ליצור מתוך הנוף החברתי לא רק מה שהעיניים רואות הקשיב

לזרם אז ה את אשר לא תאם לסדר החברתי ההגמוני. הריאליזם היה יאישהדיר משדה הר

מהפכני שהגיב באופן רדיקלי למודרניזם המוקדם, למהפכה התעשייתית ולתהליכי 

האורבניזציה, כלומר לקפיטליזם התעשייתי המוקדם, הן באשר למושאי ההתבוננות והן 

אלטרנטיביים לסלונים  בפרקטיקות שכללו יציאה למרחב הציבורי ותצוגה במרחבים

ולאקדמיה. הסגנון זכה לביקורת ותואר כגס, מכוער, שטחי ותעמולתי. בהיסטוריה של 

האוונגרד, נרשם הריאליזם כשלב הכרחי לעבר שחרור האסתטי לתחום האוטונומיה של 

ר החושיות. השימוש בריאליזם מפרסיוניזם, מבכ  ייים, כאבי האאומנותהאמצעים ה

הרחיק עוד יותר את הדיון בו  ,הכפוי של השלטון הסובייטי ונונהסוציאליסטי כסג

דמה תפיסות אחרות של תגובה וביקורת. ההתבוננות יהמערבית שהלכה וק אומנותמה

גישה זו י. בישראל אומנותהישירה במציאות הפיזית והחברתית כמעט ונעלמה מסדר היום ה

 פחו אותהיטשמעטים היו אלה לא יממו, אומנותעלמה כמעט באופן מוחלט מבתי הספר לנ

 . עוד קודם
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 2012אביב -בפעולה, תל "החדש ברביזוןה"קבוצת 

בשנות האלפיים החלה בישראל השיבה לריאליזם אקדמי ולציור המחדשים ערכים 

ים, מתוך התבוננות ישירה, כמו גם לצילום ישיר או מבוים וכהנה תופעות דומות. יסאקל

חורגות מהעניין המובא ה אומנותיים ולתנודות בשוק התאומנוקשורה לתהליכים זו שיבה 

שונה ממהלך זה ופונה למקורותיו  "החדש ברביזוןה"כאן. אולם ברור לכל, שהריאליזם של 

 של הריאליזם ולפרקטיקות הציבוריות שלו.  םיהרדיקלי

ן ריבוי זמ  שם הקבוצה הוא אכן אחד המסמנים שלה. אבל המסומן הוא מרובד שמ  

פעולה המבקש לסמן את הוחברה, דיאלוג  אומנותות המקדמות דיאלוג על של משמעוי

ישנה. -ית בתוך ההיסטוריה, כזאת שהיא בתוכה אך גם אלטרנטיבית, חדשהאומנותכעשייה 

בהם  זר ובשל כך "עביר", גם במקומות שקיימתאו  השם מהווה גם כרטיס כניסה לא מאיים

מלשינים או משתפי פעולה כעלולים להיחשב חשדנות כלפי "מתעדים" ישראלים למיניהם ש

 עם השלטונות.
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 מרחבי הפעולה

 

מצה את עקרון הנדידה. אין מקומות פעולה קבועים. השהות בחוץ לא מקנה יהקבוצה א

  לעיתים קיבל" בחוץ ציור" של הפעולה מציירות. אופן ן"בעלות" על המקומות אותם ה

חלק.  לקחוחברות הקבוצה  בו" טרי צבע" חריהמס היריד במהלך שנעשה כפי, חתרני אופי

 ,כלומר, נפש לכל שווהה במחיר ושבים עוברים של פורטרטים לצייר והציעו בחוץ הן ישבו

מגלה  לצייר הקבוצה יצאה אליהם המקומות מעבר לכך, רשימת .לה ובניגוד השיטה בתוך

לא פנו  - בשונה מהםך , אהסטודיו מחלליהן יצאו  ,ברביזון מאסכולת ציירים, בדומה לשאכן

-אימרחבים של  ,"כנגד" בבחינת מרחביאחרים", "אלא למרחבים עירוניים ולמרחבים  לטבע

, של מחוסרי זכויות, שנוכחותם הציבורית נעה בין משוללת לשקופה. בעקבות הגותו יציבות

הטרוטופיים לחברה הישראלית ההגמונית,  ניתן לומר שאלה מרחבים 42של מישל פוקו

ים, ערים ומחנות פליטים ושובים בדוייבלסים בעולים, פליטים, מהגרים וכן המאוכ

יה מבקש לחסום התבוננות, שם הן יוגם מחנות צה"ל. במקום שמשטר הרא םיפלסטיני

מרחב השל  ,ני ציור כמסמן של הזמן והמקום שהציור "יפתח"כהעמידו למספר שעות 

, זרות, אומנותעל שיח וייצר , רים ושביםעובה בין באי המקוםו יה חדשה ולשיח ביניהןילרא

שיח של התבוננויות מצטלבות. הן היו , פחד להיחשףעל הגירה, נשים, הכנסת אורחים, 

ליון יהמחאה החברתית וצעדת המבזמן  אביב-בתל רוטשילד רות(, בשד2010)אוגוסט  רהטב

אביב -אנן בתלשכונת נוה ש, ב(2013, אפריל 2012(, בשכונת עג'מי ביפו )נובמבר 2011)

שכונת ניצנה ב(, 2013, יולי 2012קיבוץ ברעם )דצמבר ב(, 2013 ארסמ-, פברואר2012)דצמבר 

                                                           
42
כדי לתאר ( 2003) פוקוישל ף מוהשתמש הפילוסמקום( =שונה, טופוס=הטרו) הטרוטופיהבמושג  

משמשים לפגיעה בו ועד  ,בתוך החברההאדם האופן שבו מרחבים מוגדרים המקיפים את את 
 .תים גם זהותוילשלילת כוחו ולע
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(, 2013 ארסבית לחם )מבם בדהיישה וייפלסטינהפליטים המחנות ב(, 2013ים )ינואר -בתב

-ים בתלנהפגנות הפליטים האפריקבו "חולות"מתקן ב(, 2013עיר התחתית בחיפה )אפריל ב

( שכלל שימוש 2014מאי -ארסאביב )מ-בתל "פרויקט התחנה המרכזית"(, ב2014ינואר אביב )

בגלריית הקומה החמישית במבנה כחלל סטודיו משותף )בנוסף לסדר היום האישי של כל 

(, בשוק הבדואי בבאר שבע 2015-2012) אביב-בתל , בשכונת שפיראאחת בסטודיו שלה(

 (.2016עין חרוד )ב( ו2013)

 תודעה פוליטית - תבוננותה - ציור

התארחה הקבוצה ביישוב הבדואי ח'ורה )אפריל  ,המרכזית" פרויקט התחנה"במקביל ל

בהזמנה היו  43.בח'ורה, משה בלמס אומנותהידי מנהל פרויקט -הוזמנו על אומניות(. ה2014

בפעילות הקבוצה: ציור של נופים, אתרים ואנשים  םכרוכים שני יסודות החוזרים על עצמ

והוראה של ציור מתוך התבוננות באותן סביבות חיים , תוך החצר האחורית של ישראלמ

כחוויה של "התעוררות מעיוורון" המזמנת כלים להתארגנות בעולם )דרך חשיפה 

 לקומפוזיציה, פרופורציה ועוד(.
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. הפיס מפעל ובסיוע המקומי ס"והמתנ התרבות משרד במימון ופועל 2012הפרויקט החל בשנת  

. אוטיסטים תלמידיםבו גם  ומשולבים יב-יא-ו ח-ז בכיתות תלמידים פועלים אומנותה בסדנת
 כסייפה. ביישוב אומנות תלמידי של קבוצות פועלות, בנוסף
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אליהן כמה ימי עבודה. כבר ביום הראשון הצטרפו ציור ל בדילמקום מצוידות בהן הגיעו 

. הקבוצה והמצטרפות רדת החשכהעבדו ברחוב עד והן  מקוםבנות התי תלמידות ש

 את קיבלו הואשלה-ואל שולדום-אבו משפחות הכפר. ובלב בחצרות, ברחוב החדשות עבדו

 ציירותה .נויוהתעני דיגמנו ,פירותו הישתי הגישו, ןובתיה ןחצרותיה לתוך בשמחה הציירות

כנשים המציירות "בחוץ",  ,אומנות על םלשאלותיה נווע אותם ציירו, התושבים עם שוחחו

כעולות חדשות ותיקות. בתום שלושת הימים התקיימה תערוכה ו אומניותכ שלהן החיים על

וזהות, כאשר הציורים  אומנותאליה הגיעו תושבי המקום ונפתח עוד מרחב של שיח אודות 

פרויקט כתב משה השל בבלוג  במעשה.של התושבים גם את רגעי השתתפותם  קפויש

ונטיות של הציור ולשאלת הרלגם קש להתייחס יבלמס רשימה המסכמת את הביקור. הוא ב

 ערוצי:-עכשווית בעידן רב אומנותהריאליסטי כ

 רעב מתוך מציירות הן. רלוונטית ואינה כמעט הזו השאלה ,מציירות אותן כשרואים
 כל של המראה ואת שלהן ההתבוננות את לשפר עניין מתוך. זווית ולעוד דמות לעוד
 חיים של רגע ולעוד מדויקת צבעים לבחירת ,מוצלחת לקומפוזיציה בשאיפה, ציור
 בלי קשה ועובדות מתלכלכות, המדרכות על יושבות הן. משוליותו מחלצות שהן

 בפשטות להיות ביקשו כאילו מציירות, לבטים ללא, להשראה לחכות בלי, להתמהמה
   44".היראי מכונות"

 
 2014לוקשבסקי, חור'ה  אנה

 ,ריאליזם ציורי חשוף ותובעני כזה, מהיר, אקספרסיבי וצבעוני בתוך סביבות של "אחרים"

י, מעין אומנותלגיה, בעלי ההון הביעלול להתקבל כמבט רגרסיבי של נציגי הפרי
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הזיקה בין  45נטליזם" המחפש אקזוטיקה מזרחית או "אפריקניזם" לעבר מושאי המבט.י"אורי

עולה ביתר שאת אצל מבקרים הרואים את  ,ית ותודעה פוליטיתאומנותסגנון, רדיקליות 

ציירות, בדומה לאלה שהציפו -של תיירותפרקטיקה פעולתם לא כפרקטיקה חברתית אלא כ

את המזרח בראשית המאה העשרים. גליה יהב כורכת באותו הרהור ביקורתי את זיקתן של 

 47ובייחוד אצל צ'רקסקי. ,בגישתן לצבע 46(Matisseו של הנרי מטיס )חברות הקבוצה ליצירת

, ייצוגים דמויי צלליותבנטיתן לציור סכמטי והשימוש לעיתים בקונטורים שחורים ו/או 

מקנה לריאליזם מתוך התבוננות הקשר פרשני קריקטורי, מה ששוב קושר אותן לגדולי 

 אומניותה" כפי שכונו יהראי . מכאן ש"מכונותעשרה-תשעהריאליסטים של המאה ה

ניסטי הבורגני ומפרסיי, אינן מבקשות להיות עין "תמימה" כפי שהציור הא"החדש ברביזוןה"

ולהוות מעין זכוכית מגדלת להפניית "העיניים נראית, -עין רואהלהיות אלא  ,ביקש להשיג

  48אל העיר".

י אני חושבת אני אמרתי שאולי צריך לצאת קצת החוצה לראות בכלל מה קורה כ
שאני בכלל לא הבנתי איפה אני חיה עד שהתחלתי לצייר בחוץ. את מבלה המון זמן 
עם האנשים ובמקום עצמו. אני חושבת שגם המודעות הפוליטית שלי קפצה מדרגה 

 (ז.צ'.) מאז שהתחלתי להתעסק בזה.

 הכי מציירת אותם כי זו הדרך אני פעם לא ומבחינתי, אחרים אנשים אותי מעניין
 (נ.ז.)ללא סיבה, וזה מה שמאפשר להכיר.  להכיר, זה כאילו טובה

יות אומנותגם אנה לוקשבסקי טוענת שהציור בחוץ מתוך התבוננות שינה את תפיסותיה ה

 ערסים""והחברתיות, את גישתה לסביבה ובעיקר למזרחים, שהרי בנרטיב הרוסי, ה

קט "אתם" )גלריה יתקף בפרומש הדברכפי ש ,איציקים", היו מושא לעג אך גם פחד"הו

כפל את י( שהתבססה על דימויים מהאינטרנט. המרחק הדיגיטלי שימר וש"45פלורנטין "

 זי.והסטראוטיפים גם אם זכו לביצוע וירטוא

עכשיו אני לא מציגה את "אתם", שבאמת היה כזה מנותק וסנובי אלא "אני ואתם", 
הפעולה שלי היום מאוד מודעת, לא ממש "אנחנו", כי ה"אני" זה גם הציירת שבי. 

                                                           
45

 .2015יהב,  
46
 (, מגדולי הציירים של המחצית הראשונה של המאה העשרים, ביקש אחר1954-1869אנרי מאטיס ) 

תוכן וצורה, המקיימת חוקיות יים מתוך שאיפה להבעת הרמוניה בין אומנותטוהר האמצעים ה
בראשיתיות, חושניות, פרימיטיביסטיות ודקורטיביות  ,משל עצמה. ציוריו התאפיינו באיכותיות

 בהקשר חדש ומודרניסטי מושטח וסכמטי בה בעת.  
47

 .2015יהב,  
48
ה , ששימש את ג'יין ג'ייקובס לתיאור אחד מאופני הפעול"eyes on the street" פרפרזה על הביטוי 

 (.2008)ג'ייקובס,  במאבק להחזרת המרחב העירוני לחזקת התושביםשלה 
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ין יין אמיתי באנשים והם מגלים דרכי עניאני מחפשת את המרחב לשיחה, יש לי ענ
  (א.ל.) בציור, וזה גם בי.

שאלת הקשר בין ריאליזם ציורי ותודעה פוליטית אינה כה פשוטה. העניין ב"אחר" חוזר 

ממרחבי העשייה. להיות בעולם מניות ועולה מהאיקונוגרפיה של ציוריהן כמו גם ובדברי הא

זו פרקטיקה שמייצרת מפה קוגניטיבית חדשה של מהי ישראל ומהו אותו  "אחרים"דרך ה

התפקחות מתודעה של ריבוי אתני, מעמדי, לאומי ומעמדי המבקש הכרה ונראות גם במחיר 

ות הלכה וגיבשה מודעות לריבוי ולהבדל, רגיש "החדש ברביזוןה" ,אחדותית כוזבת. כקבוצה

לשוני, לדקויות, לפגיעות ולמרחק שכל תרבות מבקשת. הן פעלו לא כאתנוגרפיות הבאות 

ת השורים גם על היצירות אלא כחלק מאותו ריבוי של זרויות ופגיעּו ,מהמרכז ההגמוני

חברות הזנחה שלעיתים הן מייצגות. חלק מהין אינו מכסה על הדלות ויהצבעוניות שיופ

של ליטיות מגובשות. ניתן לראות זאת לדוגמה בציורים הקבוצה חולקות השקפות פו

התגייסותן של זורבוב וצ'רקסקי למסע בחירות בו ,המתארים את מחאת האוהליםצ'רקסקי 

נשאו ו שלטים וציוריםהן הכינו . "דעם" הפועלים זחאלקה ומפלגת אגבארייה אסמא למען

יום מך גם ציוריה של זורבוב רוסית. כבו ערביתב, בעברית!" לכולם אחד צדק"כתובות כגון 

התודעה  תפיסת עולם פוליטית ומפלגתית. יםמשקפ ,פחם-אל הבחירות בקלפי באום

רקסקי, בו מופיעות דמויות 'מוצאת ביטוי בשלט של צ precariat-החברתית למצבו של ה

קיון לצד הכתובת "אנחנו לא עבדים". סגנון הציור המציג גרסה ישל מאבטח ועובדת נ

מעמדי של -הן של אופייה האתניויטי "מבית" יביקורתית הן של ריאליזם סוב-גרוטסקית

 החברה הישראלית.

ים סגנוניים עלולה ות שבה אין הסתתרות מאחורי מיסוכאולם אליה וקוץ בה. הישיר

חרף הריאליזם הסוציאליסטי" )"מגויסות", להחזירן לחיק " אומניותלתייג אותן כ

 להחזירן לשיח מגזרי כיוצאות ברית המועצותו הדגם(, הביקורתיות הברורה שלהן כלפי

. אבל דווקא כאן נדרש המבט הפרשני המתחקה אחר הסגנון, אופני הפעולה רחמנא ליצלן

אפשר לצלוח את המלכוד. אין בציורים )ובוודאי לא בשלטי המ , מבטוהאיקונוגרפיה

, "אחר"הערצה של ה התעמולה( מעמד הרואי, מעצים או מגביה, כבסגנון הסובייטי. אין

יום, באותו מרחב שיחסי הכוח מציור של יחסים, ציור העוסק בחיי היויש ויותר מכל 

הציור הריאליסטי שמצויר בתוך " מתגלמים בו מבלי שנתעכב עליהם. אומרת נטליה זורבוב:

מעניין".   הוא, הגבול הזה שאנחנו מציירות, אומנות-ולא אומנותהחיים נמצא בגבול בין 

רים עוסקים ביחסים בין אנשים לסביבה, סביבות נזילות וחסרות יציבות, בעלות ריבוי הציו

חברתי בכלים -ציירות הקבוצה עורכות מחקר חזותי לשוני והשפעות גלובליסטיות.

שני יסודות בולטים: אין שימוש במצלמה ויש נוכחות ומודעות יש בו ש יים נגישיםאומנות

 לנוף לשוני.
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  2013 אביב-, שמן על בד, תלנווה שאנן זויה צ'רקסקי,

 ריבוי לשוני  ,נוף לשוני

 .כשהלכנו לבית לחם, אנשים שם לא הבינו מה זה, כי אנחנו לא דוברות ערבית
ממש התלהבו. לא  [...] ברגע שהוסבר להם .[...] נראינו להם מתנחלות, אני לא יודעת

כדי  .[...] זרנו בהםהייתה לנו שפה ואם רצינו לצייר את האותיות בשלטים נע
ל הציור, ללהתחיל צריך לפעמים מתווך או איש מקומי אבל אחר כך הכל זורם בג

 (נ.ז.) שלא מאיים.

מסמן זה ר ואז יש שם השלט. אני תמיד מקפידה לצייר את השלט כי ּפציירנו בסּו
  .(ז.צ') לפעמים זה מה שבעל הבית רוצה, שנבליט את השלט, זה כמו דיוקן. חזק.

דרך להעביר  ןשמתי לב שהחולצות שהם לובשים ה ,ראיםתייתי במקום של אריכשה

, כלומר מתים להיות במקום "I rather be in Canada" חולצה מסר, למשל יש להם
 (ז.צ'.) אצייר גם את מה שכתוב על החולצה. ,אחר. ברור שאם אצייר אותם

. הנוף הלשוני כמרחב של הקבוצהשל הנוף הלשוני הוא מרכיב משמעותי ובולט ביצירות 

ידי הציירות לרישום -משמעות, שניתן לקריאה, לפענוח ולפרשנות. כך, החשיבות הניתנת על

קנים אלא נובעת מההבנה שאין אלו סימנים מרּו ,כסימן חזותי בלבד אצלןשל מה שנתפס 

טקסט מרחבי, -אייצוגים של מערכות כוח. היחסים בין הסימנים הלשוניים מייצרים מט

. הדבר מקבל משנה תוקף בנוגע לשפות הפליטים. השפות יהןנוכח כחוט השני ביצירותש
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כאקט של  "החדש ברביזוןה"של  אומנותשל העומדים לפני גירוש נרשמות ביצירות ה

 הנצחה. 

אביב. בנווה שאנן למשל יש מלא חנויות שהסחורה -אצלי זה התחיל כשציירנו בתל
כירה. ואז אני קלטתי שאני ממש צריכה לכתוב והשלטים בכל מיני שפות שאני לא מ

אני החלטתי שלא עושה סתם  .ואני לא יודעת את האותיות וגם לא מה כתוב ]...[
קשקוש. אני מעתיקה את זה מאוד מדויק כי זה מעביר איזו שהיא התמודדות עם 
מה זה לצייר בחוץ. גם השלטים בעברית מסביב לדמויות שאין להן מושג מה כתוב 

אוד משמעותיים בעיניי ולכן, אם יש עניין של שפה, לא אקשקש משהו כדי שם מ
 שייראה דומה אלא אנסה באמת לכתוב. )ז.צ'.(

כשציירתי דיוקנאות של אנשים כאן באזור הנמל, רציתי לרשום את שמם בציור ואם 
זה היה ערבי אז בערבית והוא רשם בעצמו. אני באה מהגרפיקה וכל הענין עם 

גם כשהכנתי את השלט לתערוכה "מזימות נדל"ן",  .אה לי חשוב ]...[הפונטים נר
 [ מאוד הקפדתי. )א.ל.(2013לגלריית "החדש והרע" ]חיפה, 

הנרשם בתוך זרם חיי  ,וחוסר ביטחון, הציור המהיר, הריאליסטי יציבות-איבמצב של 

תו. כדברי את זרוו את מצבו שמבלי לטשט precariat-הופך לכלי המנציח את ה ,יוםמהיו

צ'רקסקי, "יש לנו קצת הרגשה כזאת שאנחנו צריכות לתפוס את נוכחותם של הסודנים 

 הפגינו 2014 בינואר ,אכן. ווהאריתראים לפני ששולחים את כולם וכאילו כל זה לא היה"

 כגוף מאורגן בעל קול, בתביעה להכרה לראשונה בישראל יםנאפריק פליטים אלפי עשרות

רקסקי ציירה אותם. הם גם הופיעו בציוריה כצועדים 'ושם צ רבין יכרבכ הפגינו . הםבהם

לוקין נכחו וציירו  ואסיה רקסקי'צ . זויה"חולות" ומוחים במתקן השהייה בירושלים לכנסת

. אבל  "שדה הקרב"הן נכחו ב "ציירות מלחמה"גם את שלבי ההתארגנות של ההפגנות. כ

שם מטעם להן לא נשלחו  ,עשריםם במאה הבשונה מהתקדימים הגבריים של מלחמות העול

 משרד ממשלתי כלשהו, אלא מטעם עצמן.
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 2012אביב -, שמן על בד, תלמסעדה אריתריאית ברחוב נוה שאנןנטליה זורבוב, 

 מצלמה זה האח הגדול

  לפעמים מאז שהתחתנתי, אני גם כל הזמן מציירת, אז ]לשם[ באפריקה שאני נוסעת
מנו לגלות כמה כוח קומוניקטיבי יש לפעולה הזאת של ציור נדה .]...[ לא צריך שפה

כאילו נגיד בנווה שאנן אני מוציאה מצלמה אז כאילו אנשים ממש לא  .כי זה ישר
 (ז.צ'.) רוצים להצטלם.

בו מגיבים הפליטים "מצלמה זה האח הגדול" אומרת נטליה זורבוב בהתייחסה לאופן ש

מהדהדת את האביב. וזו אמירה -לוינסקי בתל בשכונת נוה שאנן וגינתלשליפת המצלמה 

צילומי האקטיביסטים שמועלים  השיח על הצילום התיעודי, תפקידו ומקומו בעידן בו

עים לביטולן. אבל נראה יות ומסייפומבי לעוולות נוראאחת ברשתות החברתיות נותנים לא 

להשלמתו, במערך  יש בפעולת הציור, במשך הנדרש ,"אחרים"בסוגיית המפגש בין זרים וכי 

מה שמתקבל כמחווה של קרבה ונתינה ולא -דבר ,הבחירות והמשא ומתן בין המצייר למצויר

 רק כ"לקיחה". 

ציור, ככה שעושים במקום, נראה לי שמזמין מפגש בין  קלישאה אבל ואולי ז
 פשוט, להצטלם רוצות לא המוסלמיות הנשים כי בשוק הייתי תמיד אני תרבויות,

: וגם רוצות "?לא מהל" הן אומרות, כן עושות בשמחה זה ציור לדגמן אודווק ,אסור
  (ז.צ') ."ציירי אותי? אני לא למה"
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זה לתת למה שרואים להתארגן בלי לצנזר. אין מה  .זה לא לתפוס את הרגע המכריע
 (נ.ז.)לתפוס. צריך להיות. 

ילום כי אני חושבת שלפעמים הציור משקף איזו מודעות יותר גבוהה אפילו מהצ
העיניים שלו רואות. אם מצליחים להתגבר על שכשאדם מצייר הוא מצנזר את מה 

יושב לך בתוך הראש אז כאילו הצלחת להתנגד לאיזו תודעה קולקטיבית. שה"שוטר" 
המציאות" אבל בציור, שיש בו תהליך עשייה "ברור שגם הצלם אינו "מקליט" את 

ולכן המודעות לכלים שלך  ,יותר גבוההוא ר, הפיתוי למחוק, לייפות, לצנז ,איטי יותר
 .(ז.צ') .הומאיפה אתה עובד צריכה להיות מאוד גבוה

מידה של  ותמאפשר ,והימנעות מ"שליפת" המצלמה בעיני ציירות הקבוצה, פעולת הציור

. הציור מעורר סקרנות לקחת חלק בציור אנשי המקום בו הן מציירותשל שיתוף ונכונות 

עבר לכך תובע מהן כציירות ריאליסטיות מידה גבוהה של מודעות מ ךללא חשדנות א

יות ולמשטר אומנותעצמית לאורך כל זמן העשייה, מודעות למושא ההתבוננות, לתחבולות 

ה הדומיננטית. כל הערוצים אמורים להישאר פתוחים ככל שהפעולה מתרחשת בתוך יהראי

 פולוגית.זרם החיים. ואם לא כך, הפעולה תהפוך לתבניתית וטי

 הוראת ציור במרחב הציבורי

ציירות הכחלק מהמהלך הכולל של פיתוח אופני פעולה שונים במרחב הציבורי וכלפיו, 

ים, בתערוכת -זה התחיל בבת כיחידות וכקבוצה עוסקות בהוראת ציור במרחב הציבורי.

סדנאות בהדריכו את הבאים הן מוזיאון העל המדשאות שלפני  ,. שם"קאלט קארגו"

 פורסמו מראש והזמינו את הקהל לבוא ולהשתתף. מאוחר יותר בחודשי הקיץ, אנהש

בחיפה,  "החדש והרע"במסגרת פרויקט משותף עם נטלי לוין, אוצרת הגלריה  ,לוקשבסקי

שום וציור בכיכר פריז בעיר התחתית. לסדנאות שהתקיימו ישבוע סדנת רחת לאקיימו 

מעמד , אנשי ילדים. הנהו מוסלמיות, צעיריםבשעות הערב הגיעו יהודים חרדים, נשים 

זה . אומנותהתייצבו לראשונה לשיעורי  ,יום מהשכונה-קשיאנשים חלקם הגדול , עובדיםה

התבוננות, היכרות,  מנוולתבוע מאותו קהל שרק הציור במרחב הפתוח הצליח להפגיש  היה

 מחוות הגופניות של ה"אחר". בהקיימות הקשבה לשוני ולדקויות 

 ללא ספר המגדיר עצמו כבית", שמצלאל"את  2013הקימה באוגוסט  זורבוב יהנטל

היוזמה, כמו לשם מה של בחוץ. לש ורישום ציור שיעורי מתקיימים במסגרתוו קירות

את  המקומי. השם מגחיך אומנותיש משמעות ביקורתית ביחס לשדה ה ,הקבוצה עצמה

  49.ם"האושבה דוד בן גוריון גיחך על , כפרפרזה לדרך המזלזלת "בצלאל"שמה של האקדמיה 

                                                           
49
מּום ם"אּו"   כשר שכיהן בעת גוריון-בן דוד בישראל, שטבע תרבותי היה למטבע לשון בשיח "ש 

הציע בן גוריון, בידיעה שזו  הממשלה, בישיבת ויכוח במהלך (.1955שרת ) משה בממשלת הביטחון
 פיגועי ריבוי בעקבות מצרים מידי עזה רצועת את המאוחדות, לכבושהתגרות בעמדת האומות 
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מבקשות לשנות את כללי המשחק ולהציב אלטרנטיבות לאופני ה ,היוזמות האלה

מאזכרות  ,הפעולה של הממסד ומהוות התערבות שיטתית אך רנדומלית במרחב הציבורי

מה את הפעולות של הסיטואציוניסטים. מקומות לימוד לא קבועים, משתנים, -במידת

אותו  נתנטווית מעל המרחב הציבורי ומסמאשר ורשת שקופה של סימנים  ,מתחלפים

מחדש כמקום של לימוד. וגם, הקבוצה הלומדת "משתלטת" על שטח ומקיימת לימוד 

פרויקט התחנה ". במהלך אומנותמזמנת פגישה בלתי אמצעית עם הובכך  מוקפד ושיטתי

רחה יהתקופה, הגלריה במקום אאביב, התנהלו השיעורים גם שם. בסיום -בתל "המרכזית

 ."שמצלאל"תצוגה של תלמידי 

                                                                                                                                               
זהו מודל המשקף את הארוגנטיות הישראלית. בגלגולו הנוכחי אצל  .הפדאיון חוליות של הטרור

של ביטול והתנשאות כלפי מי  תרבותי-הוא משמש כמודל לשוני ",בצלאל"נטליה זורבוב כנגד 
עליונה בתחום  האקדמיה הישראלית( כבעל סמכות כנציגת "בצלאל"שנתפס בעיני עצמו )

  .אומנותה
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 סיכום

הציגה גישה בבישראל  אומנותבשדה הלציון דרך תה יהי "החדש ברביזוןה"הופעת קבוצת 

על אודות מקרה בוחן תה ליהופעתה הי .עכשווית וקהילה אומנותיחסים בין בנוגע ל רעננה

עידן בהתאמה לאתגרי  "אחרים"ידרי עם שיח סול מתהמקיי עכשווית אומנותיתכנות של ה

מסתברת  ,במרחב הציבורי אומנותה ה שלת התערבותי. הצעת הקבוצה בסוגיחוסר היציבות

חברות  באופני הפעולה וכמסמנת משא ומתן מורכב חוצה מעמדות, מגדר ואתניות. כעשירה

יאליזם.  לר ןהקבוצה לא באו ממקום הגמוני גם אם חלק מחברותיה זכו להצלחה טרם שוב

על ידן כמעשה  הפעילותן במרחב הציבורי לא צמחה כ"פרויקט" קהילתי ובוודאי לא נתפס

ה השולט בחברה ירש שינוי של משטר הראיודהרופי אלא ביטוי של עניין בסובב תפילנ

לכדי קבוצה שחברותיה דוברות רוסית יצרה מרחב  אומניות. התלכדות האומנותכב

ביסס בעבורן את המכנה  ,ן עצמן, שעל אף השוני ביניהןפמיליארי וסולידרי בינן לבי

 הישראלי.  אומנותהמשותף הדרוש נוכח מאבקי הכוח בשדה ה

התאימה את עצמה  ,עצמאותשל  אך בה בעת גםשיתופיות הקבוצה, בתנאים של 

גם מבקרות ביצירותיהן. הן הקפיטליסטי, שבתוכו הן פועלות ואותו  אומנותלתנאי שוק ה

ובכך לממן את פעולותיהן במרחב  ,למכורואף  להציג בגלריות מסחריותהן המשיכו 

יה של יהציבורי. בניצול כללי המשחק הן "מחדירות" את השולי והשקוף לתוך שדה הרא

ית אומנותמגזרים נוספים. בחירתן ב"שיקום" של העשייה הציורית הריאליסטית הייתה 

הדיאלוג ככישורים אנושיים נגישים גם וחברתית בו זמנית בהדגישה את מקום ההתבוננות ו

 . חוסר יציבותבזמנים של 

 עןוט, עשרים ואחתה במאה יםיהמרכז הביקורתיים התאורטיקנים אחד, גרויס בוריס

 האסתטיזציה" כנגד בנימין ולטר של האזהרה שמשמעות 50,ואקטיביזם אומנות על במאמרו

 תחת שדווקא טוען גרויס. ונליפונקצי לכלי האסתטי להפיכת בעיקר נוגעת" הפוליטי של

 ,בעליל פונקציונלייםלא  פעולה ואופני יוזמות, והגלובליזציה ליברלית-הנאו התרבות

, אחר כמרחב יתאומנותה האוטונומיה נשמרת שכך מפני, רדיקלי מעשה להיות עשויים

 המרחב את המייפות ,קונסטרוקטיביות יוזמות בעוד. זאת חלופות להציע אפשר שממנו

 של האינטרסים את לשרת עלולות ,לאוכלוסייה" תרומהו "חידושו של מסווהב וריהציב

ני הציור במרחביה השונים של החברה הישראלית ובייחוד כהעמדתם של  הסדר. שומרי

תפיסתם העצמית של התושבים היא של מי שהמדינה נטשה אותם או גרוע בהם במקומות 

של מיעוט כלפי  וה של שותפות גורלמעוניינת בעזיבתם, מסתברת אפוא כמחו - מכך

. במרחב המאופיין בהדרה, גזענות ואי ביטחון, נוצרה מחווה של תקווה מיעוטים אחרים

 ושל סולידריות.  

                                                           
50

 Groys, 2014 



לעת י ג  יעל 

280 
 

 

 

 ביבליוגרפיה

 גור אריה 'דבתוך: . בירושלים ות כעימות, מודלים של אמנות חברתיתתיקהיל (.2014' )אמיר, י
 רסלינג.אביב: -(. תל128-120)עמ'  וזיאון פתח תקווהמ ,ערך שימוש :מוזיאון(, ת)עורכ

 .הקיבוץ המאוחדאביב: -(. תלספיר 'מ 'תר) תרבות בעולם מודרני נזיל .(2013) 'באומן, ז

 . אוחזר מתוך ערב רב:אנטגוניזם ואסתטיקת יחסים(. 2009בישוף, ק' )

 http://maarav.org.il/archive/?author=171  

 Hura Art project-מ 17.2.2015-נדלה ב .מצטיירת חורה .(2014) 'מ ,בלמס

https://huraartproject.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94-

%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9F/ 

 - 5 )עמ' בברעם החדש הברביזון .דהיום חברתי ריאליזם: החדש הברביזון קבוצת (.2014)' ברטוש, ר
 ברעם. קיבוץ, דוד-בר מוזיאון (.12

 .אביב: בבל-תל(. מןטלית 'מ )תר' מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות[(. 1961]2008' )ג ג'ייקובס,

בחינת דרכי פעולה של קבוצות ויחידים במסגרת אקטיביזם אמנותי  ארטיביזם:(. 2015גילעת, י' )
ת טבעון: י. דוח מחקר. קריבאמנות בת זמננו בישראלבקונטקסט של "המפנה החברתי" 

 מכללת אורנים, הרשות למחקר ולהערכה.

 אביב: בבל.-(. תלרז )תר' ד' חברת הראווה[(. 1967]2002' )ג ,דבור

 10.2.2015-נדלה ב(. רוטברד 'ש 'ר)ת 1, חוברת האינטרנציונאל הסיטואציוניסטי[(. 1958]2015' )דבור, ג

 http://readingmachine.co.il/home/articles/1105447760  :מתוך

http://maarav.org.il/archive/?author=171
https://huraartproject.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9F/
https://huraartproject.wordpress.com/tag/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://readingmachine.co.il/home/articles/1105447760


ושיתוף בוא תזמנות  ילו ז נ של  ים   מנ

281 
 

 אביב: רסלינג.-תל .אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי –נשים והגירה . (2013)' ט דקל,

 ללמוד ,(עורכות) ואחרות אמיר 'ד, באום 'ד: בתוך. הסייבורג מניפסט .([1985]2007)' ד ,הרוואי
 .המאוחד הקיבוץ: אביב-תל (.286-285)עמ'  מקראה: פמיניזם

 17.2.2015-נדלה ב .28.1.2015, ץהאר .בבטן מאטיס את יש רקסקי'צ לזויה .(2015) 'יהב, ג

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/newexhibitions/.premium-1.2550219 

-http://erev 1.1.2015-נדלה ב .בין שעשוע למחאה פוליטית זועקת(. 2015' )יקירביץ, א

rav.com/archives/34898  

-יאון העירוני לאמנות: מנכסים למשאבים ומערכי בעלות לערכיזהמו .(2014)' שניידרמן, ה-כהן
(. 66-51 )עמ' תקווה פתח מוזיאון, שימוש ערך: מוזיאון(, תעורכ)גור אריה  'ד :בתוך שימוש.

 .סלינגביב: רא-תל

 רסלינג. אביב:-תל(. אזולאי )תר' א' הטרוטופיה  (.2003) 'פוקו, מ

 -www.tarbutמתוך אתר תנועת תרבות:  16.2.2017-תנועת תרבות. )ללא ציון תאריך(. אוחזר ב

mov.co.il              

Benjamin, W. (1978[1934]). Reflexions (p.220). (Ed. P. Demetz). N.Y.: Harcourt Brace. 

Butler, J. (2009). Performativity,  precarity and sexual politics. Revista de Antropología 

Iberoamericana, 4(3), i-xiii.  

CAE - Critical Art Ensemble (2012). Reinventing precarity. The Drama Review, 56(4), 

49-61. 

Dekel, T. (2014). At (art)work value: Gendered aspects of income and livelihood. Hagar 

– Studies in Culture, Polity and Identities, 11(2), 83-104. 

Foster, H. (1999). The return of the real the avant-garde  at  the end of the century (pp. 

302-309). Cambridge, Mass: MIT Press. 

Foti, A. (2005). MAYDAY MAYDAY! Euro flex workers, time to get a move on! 

European Institute for Progressive Culture ,4. retrieved 12/2/2015 from 

http://eipcp.net/transversal/0704/foti/en   

Freeman, L, & Braconi, F. (2004). Gentrification and displacement: New York City in 

the 1990s. Journal of the American Planning Association, 70(1), 39-53. 

Gilligan, C. (1982). In A different voice: Psychological theory and women's 

development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Grodach, C. (2010). Art spaces, public space, and the link to community development. 

Community Development Journal, 45(4), 474–493. 

Groys, B. (2014). On art activism. e-flux, 56, 1-14. 

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/newexhibitions/.premium-1.2550219
http://www.haaretz.co.il/gallery/art/newexhibitions/.premium-1.2550219
http://erev-rav.com/archives/34898
http://erev-rav.com/archives/34898
http://erev-rav.com/archives/34898
http://eipcp.net/transversal/0704/foti/en


לעת י ג  יעל 

282 
 

Lorey, I. (2010). Becoming common: Precarization as political constituting. e-flux 

Journal, 17. retrieved 20.4.2013 from: 

 http://www.e-flux.com/journal/becoming-common-precarization-as-political-

constituting/ 

Mitropoulos, A. (2005). Precari-us. European Institute for Progressive Cultural Policies. 

retrieved 20/1/2013 from: http://eipcp.net/transversal/0704/mitropoulos/en 

Pollack, V., & Paddison, R. (2010). Embedding public art: Practice, policy and 

problems. Journal of Urban Design, 15(3), 335–356. 

Puar, J. (2012). Precarity talk: A virtual roundtable with Lauren Berlant, Judith Butler 

Bojana Cvejić, Isabell Lorey, Jasbir Puar, and Ana Vujanovic. TDR: The Drama 

Review, 56(4), 163-177. 

Projecto Rama. retrieved 10.2.2015 from: 

http://www.sur-sur.info/spip.php?article269&lang=es 

Rosler, M. (2012). The artistic mode of revolution: From gentrification to occupation. 

e-flux Journal, 33. retrieved 12.6.2012 from: 

http://www.e-flux.com/journal/the-artistic-mode-of-revolution-from-

gentrification-to-occupation 

Tronto, J. (1993) . Moral boundaries: A political argument for an ethic of care .  N.Y. & 

London: Routledge. 

Weibel, P. (Ed.). (2014).  Global activism – Art and conflict in 21
st
 century. Karlsruhe: 

Center of Art and Media Karlsruhe ZKM books.  

 ראיונות

 7.1.2014אביב, -נטליה זורבוב, תל

 19.1.2013 ,ים-מאיר טאטי, בת

 18.1.2014נטלי לוין, חיפה, 

 18.1.2014 ,אנה לוקשסבקי, חיפה

 7.1.2014אביב, -זויה צ'רקסקי, תל

 

 

 

 

http://www.e-flux.com/journal/becoming-common-precarization-as-political-constituting/
http://www.e-flux.com/journal/becoming-common-precarization-as-political-constituting/
http://eipcp.net/transversal/0704/mitropoulos/en
http://www.sur-sur.info/spip.php?article269&lang=es
http://www.e-flux.com/journal/the-artistic-mode-of-revolution-from-gentrification-to-occupation
http://www.e-flux.com/journal/the-artistic-mode-of-revolution-from-gentrification-to-occupation

