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כיכר פריז ,עיר תחתית ושדרות בן גוריון ,המושבה הגרמנית ,חיפה
חלל פתוח ,כיכר פריז הייתה יחסית מרווחת ,המושבה הגרמנית הייתה צפופה מאוד
במעגל הסובב את הפרפורמנס
 2מ' מג'לילי
חגיגות כריסמס וסילבסטר באזור המושבה הגרמנית ולכן האזור מאוד צפוף
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גלילי כומס בכניסה לכרמלית ,מורח את עצמו בצבע חום .הצבע גורם לו להיראות עירום לחלוטין .הוא מורח על עצמו
פסים בצבע לבן לאורך כל הגוף .הוא גורב גרביים בצבעים שחור ולבן .אנשים רבים עומדים סביבו במעגל ומסתכלים
עליו צובע את עצמו.
אחרי הצביעה הוא נכנס לתוך ריבוע שחור שמסומן על הרצפה ומניח חוטים שחורים בפינות הפנימיות של הריבוע.
גלילי יוצא מתוך הריבוע ,נעמד על הגבולות החיצוניים שלו ,מרים ידיים באוויר ,פרוסות לצדדים .לאחר מכן הוא נכנס
חזרה לריבוע ,בוחר בקפידה איפה הוא דורך ,מרים בובת עץ קשורה לחוט לבן ומציג אותה לסובבים תוך שהוא
מסתובב סביב ציר במרכז הריבוע .הוא מרים פריט לבוש מרובע ,כמעין חצאית בצבעים שחור לבן עשויה חוטים והוא
לובש אותה על הגוף שלו באמצעות חוטים שהוא קושר לגוף שלו .במהלך כל הזמן הזה ברה עוברים ושבים מסתכלים
עליו.
הוא קושר את שתי הבובות לחלק הקדמי של הגוף שלו .יש שקט ,כל הסובבים בוחנים את המעשים שלו .הוא מתחיל
לנעול מגפי עור חומות שקשורים אליהם פעמונים שמצלצלים תוך כדי התנועה שלו .לאחר מכן הוא חובש כובע עשוי
בד כמו החצאית .כל הלבוש הוא באוויר שבטית.
גלילי קושר פעמונים לידיים שלו ,הוא יוצא מן הריבוע ומתחיל ללכת במהירות סביב קווי המתאר של המרובע .כשהוא
מגיע לפינות הוא עוצר ורוקע ברגליו במקום .מרגיש כמו מעין ריקוד שבטי .יש תנועה מרובה של אנשים שעוצרים
להסתכל עליו.
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גלילי לוקח את החוטים שהיו בתוך המרובע והוא הולך בתוך הריבוע ,לאחר מכן הוא יוצא ממנו ומתחיל להסתובב
פעם נוספת סביב קווי המתאר של המרובע כשהוא עדיין מחזיק בחוטים .הוא מתחיל להגשת לאנשים ולרקוע ברגליו.
הוא מתחיל ללכת לכיוון אחר כשכל האנשים סביבו הולכים אחריו ,הוא מתחיל להסתובב סביב פסל שנמצא במרכז
כיכר וכך הוא קושר אותו בחוטים .הפסל מורכב משלוש דמויות .גלילי מסתובב סביב הפסל שוב ושוב והוא מגדיל את
גודל העיגול סביבו גם אם הוא נכנס דרך אנשים.
הוא מתרחק מהפסל וחוזר חזרה לריבוע כשכל האנשים פשוט הולכים אחריו .הוא פעם נוספת עומד בפינה של
הריבוע ומתחיל בהליכה סביב קווי המתאר של המרובע.
גלילי מתחיל ללכת לכיוון חדש ,לכיוון הרחוב וכל האנשים שבאזור הולכים אחריו .הוא הולך נחרצות לכיוון החדש
וכולנו הולכים אחריו במשך דקות ארוכות.
גלילי מגיע עד לאזור המושבה הגרמנית ,לאחר הליכה ארוכה כשכל האנשים אחריו .הוא עומד במרכז הכביש על אי
תנועה בנוי .עשרות אנשים סביבו .הוא עומד במקום ,ידיו פרוסות לצדדים והוא רוקע ברגליו .הפעולות שלו מושכות
את תשומת הלב של כל הסובבים .האזור הומה אדם ומלא המולה.
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כיכר פריז ,עיר תחתית ושדרות בן גוריון ,המושבה הגרמנית ,חיפה
חלקו הראשון של הפרפורמנס התרחש בכיכר פריז .המקום הוא מאוד מרווח ,האירוע
היה מאוד חריג בשטח ושונה ,לכן עוברי אורח עברו במקום ,עצור ויכלו להתכנס סביב
הפרפורמנס ולצפות מקרוב בנוחות .חלקו השני של הפרפורמנס התרחש בשדרות בן
גוריון במושבה הגרמנית .הרחוב מאוד צפוף ,הומה אדם ,מואר מאוד בגלל חגיגות
כריסמס ולעוברי אורח היה יותר קשה להבחין באירוע ,לעצור ולצפות
במעגל הסובב את הפרפורמנס
 2מ' מג'לילי
חגיגות כריסמס וסילבסטר באזור המושבה הגרמנית ולכן האזור מאוד צפוף

JELILI ATIKU
התרשמות אישית תוך כדי אירוע
איך אתם מסכמים את החוויה בתצפית
?

החוויה בתצפית הייתה מעניינת מאוד ,כשאתה יודע מראש שאתה צריך לבצע תצפית ,אתה
יותר דרוך ומוכן לצפות בפרפורמנס ,אתה יודע במה להתמקד ועל מה לשים לב.

האם הרגשתם שעצם היותכם חלק
מקבוצת לימוד שינתה את החוויה
שלכם? הקלה? חזקה? שבשה ?

לא ,אני לא מרגישה שזה שינה משהו בהרגשה שלי ,כל אחד מהסטודנטים התפזר סביב
הפרפורמנס ככה שלא הרגשתי שאני חלק מקבוצה .מה שכן ,בגלל שהתצפית שלי התצבעה
במסגרת לימודית אז אני חושבת שניסיתי לייחס לזה יותר חשיבות וניסיתי באמת להתמקד
לעומק בפעולות שהפרפורמן ביצע.

מה דעתכם על אירועי פרפורמנס
כאמצעי להבנת המרחב הציבורי? הבנת לדעתי זה כלי להבנת המרחב הציבורי אך יש לבחון מראש מהו המרחב הציבורי שאותו
בוחנים .יש להכין את הפרפורמנס מותאם מקום ואוכלוסייה כי מה שעובד במקום אחד לא
העמדות של עוברי האורח במרחב
הציבורי ?
דווקא יעבוד במקום אחר.
האם לדעתכם אפשר להשתמש
באירועים כאלו בכדי להטמיע שינוי
במרחב? באילו מגבלות ?

אני חושבת שכן ,אבל לדעתי האירוע של ג'לילי מאוד ספציפי ולא מתאים לישראל .אני חושבת
שעוברי האורח לא הבינו על מה מדובר ,ולכן הוא לא יכול להטמיע שינוי חברתי.
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התרשמות אישית תוך כדי אירוע
האם לדעתכם מתאים יותר להשתמש
באירוע שנתפס על ידי הצופים כשגרת
פעולה לא מתכוננת או שחשוב שיבינו
Artשזה אירוע מתוכנן מסוג
? performance

לדעתי עדיף שלא ידעו שמדובר בפרפורמנס ,ככה ההתנהגות של העוברי אורח תהיה טבעית
ולא מתוכננת .אם ידעו על כך מראש התגובות לא יהיו אותם תגובות ובעיניי לא יושגו אותם
תוצאות.

מהי ההתרשמות האישית שלכם ממידת
הרצון של עוברי האורח שיתרחש שינוי
במרחב הציבורי ?

בעיניי ,עוברי אורח מעוניינים בשינוי במרחב הציבורי אך לא תמיד פועלים בשביל שזה יקרה.

מהי ההתרשמות האישית שלכם ממידת
אני חושבת ,שהרבה פעמים עוברי אורח כן מעורבים בהבניית המשמעות של המרחב הציבורי
הנכונות של עוברי להיות מעורבים
בהבניית המשמעות של המרחב הציבורי אך לא לוקחים חלק פעיל בהבניית שינוי .לרוב יותר קל להם שמישהו אחר יפעל במקומם והרבה
ומהי להערכתכם מידת נכונותם לקחת
פעמים מטילים את האחריות על הממשלה.
חלק פעיל בהבניית שינוי כזה?
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שדרות בן גוריון ,המושבה הגרמנית ,חיפה
רחוב צפוף ,הומה אדם ,מואר מאוד בגלל חגיגות כריסמס
במרחק של כמה צעדים מאחורי פיטר
 2מ' מפיטר
חגיגות כריסמס וסילבסטר באזור המושבה הגרמנית ולכן האזור מאוד צפוף.

PETER BURKE
התרשמות אישית תוך כדי אירוע
איך אתם מסכמים את החוויה בתצפית
?
האם הרגשתם שעצם היותכם חלק
מקבוצת לימוד שינתה את החוויה
שלכם? הקלה? חזקה? שבשה ?

החוויה בתצפית הייתה מעניינת מאוד .לחוות מהצד את מגוון התגובות אפשר לבצע תצפית
אמיתית ולזהות את הסוגים השונים של ההתרחשויות שקרו בעקבות הפעולה .אם זה מבטים
שונים של אנשים ,אמירות והתייחסויות לאירוע או ההשתתפויות של האנשים השונים שבאו
לעזרתו של פיטר.
היותי חלק מקבוצת לימוד אפשרה לי לבחור במה אני רוצה להתמקד ובמה אני מעוניינת
לצפות .במידה ולא הייתי חלק מקבוצת לימוד ,ככל הנראה הייתי מפספסת חלק גדול מתגובות
הסובבים.

לדעתי ,אירועי הפרפורמנס יכולים להבין יותר טוב את המרחב הציבורי ואת העמדות של
מה דעתכם על אירועי פרפורמנס
כאמצעי להבנת המרחב הציבורי? הבנת עוברי האורח אך ,יש צורך להתאים את הפרפורמנס למרחב הספציפי .לכל מקום יש קודים
חברתיים שונים ויש להתייחס אליהם בעת התצפית .אם מדובר בלבוש ,התנהגות ,שפה
העמדות של עוברי האורח במרחב
הציבורי ?
וכדומה.
האם לדעתכם אפשר להשתמש
באירועים כאלו בכדי להטמיע שינוי
במרחב? באילו מגבלות ?

האירוע של פיטר לא מיועד לבצע שינוי במרחב ולכן לדעתי הפרפורמנס הספציפי הזה לא יכול
לייצר שינוי ,אם זאת נתקלנו במהלך הקורס בפרפורמנסים שכן יכולים וכן עשו שינוי .דרך זו,
כאשר היא מתוכננת נכון ובעלת מטרה של שינוי יכולה בהחלט להשפיע על המרחב ועל
התפיסה של האנשים מצבים שונים.
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התרשמות אישית תוך כדי אירוע
האם לדעתכם מתאים יותר להשתמש
באירוע שנתפס על ידי הצופים כשגרת
פעולה לא מתכוננת או שחשוב שיבינו
Artשזה אירוע מתוכנן מסוג
? performance
מהי ההתרשמות האישית שלכם ממידת
הרצון של עוברי האורח שיתרחש שינוי
במרחב הציבורי ?

האירוע של פיטר צריך להיתפס על ידי הצופים כאירוע לא מתוכנן ובכך אפשר לראות תגובות
אמיתיות בזמן אמת של עוברי האורח .עם זאת ,ישנם פרפורמנסים שמתודולוגיה שלהם היא
יותר בכיוון של הופעה מחאה מסויימת ולכן על מנת להבין אותם יש צורך להבין שהם אירועים
מתוכננים .עם זאת ,לאו דווקא יש צורך להסביר את המטרה שלהם לצופה .לעיתים אפשר לתת
לצופה לחוות ולהבין בעצמו את המשמעויות של הפרפורמנס.
הפרפורמנס של פיטר לא מיועד לבצע שינוי במרחב הציבורי וכן לא יכולה להתרשם ממידת
הרצון של הצופים בשינוי כזה בעקבות האירוע הספציפי הזה.

מהי ההתרשמות האישית שלכם ממידת הפרפורמנס של פיטר לא מיועד לבצע שינוי במרחב הציבורי וכן לא יכולה להתרשם ממידת
הרצון של הצופים בשינוי כזה בעקבות האירוע הספציפי הזה.
הנכונות של עוברי להיות מעורבים
בהבניית המשמעות של המרחב הציבורי עם זאת ,אני מאמינה שלציבור יש רצון בשינוי ובמידה ותינתן להם ההזדמנות לשנות תהיה
ומהי להערכתכם מידת נכונותם לקחת
היענות גדולה.
חלק פעיל בהבניית שינוי כזה?
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שדרות בן גוריון ,המושבה הגרמנית ,חיפה
רחוב צפוף ,הומה אדם ,מואר מאוד בגלל חגיגות כריסמס
בכניסה למסעדות במושבה הגרמנית.
בין שניים לשלושה מטרים.
חגיגות כריסמס וסילבסטר באזור המושבה הגרמנית ולכן האזור מאוד צפוף.

PETER BURKE
שיחה עם עוברי אורח ותיעוד בשאלונים
שאלה
ראית את האיש שנפלה לו המזוודה עם
הדפים? מה קרה שם?
מה חשבת? מה עשית?
הבחנת במישהו/יא שעזרו לו?
מה לדעתך הסיבה שעצרו לעזור לו?
למה לדעתך היו כאלו שלא עצרו ?במה זה
תלוי לדעתך?
ידעת שזה היה אירוע מתוכנן (פרפורמנס?(
האמן פיטר בורקה הפיל את המזוודה ,הוא
מופיע ברחבי העולם ובוחן איך אנשים
מגיבים במרחב הציבורי
מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד על תגובת
אנשים במרחב הציבורי? סימון מתוך
אפשרויות

תשובה
כן ראיתי ,זה היה נראה כמו הצגה ,לא ככה שומרים על מסמכים סודיים.
זה היה נראה יותר מדי לראווה ,לא הבנתי מה הוא עושה ,ראיתי שעזרו לו ,לכן אני לא עשיתי
כלום.
כן ,היו אנשים שעזרו לו להרים את המסמכים
מה זאת אומרת? בן אדם מסכן ,כל המסמכים שלו נפלו והתפזרו ברחוב ,הוא לבד התכופף
להרים הכל אז הגיוני שאנשים ירחמו עליו וירצו לעזור לו
לדעתי אלו שלא עצרו ועזרו ,פשוט הבינו שמדובר בהצגה ,לא הגיוני כל כך שבן אדם יסתובב
ברחוב עם מסמכים סודיים.
ממ לא בוודאות ,אבל לא היה נראה אמיתי ,הבן אדם מאוח חריג בשטח ,לובש חליפה בצבע
תכלת ,משהו די חריג בנוף שלנו.

אני חושבת שאפשר ללמוד מזה הרבה ,אפשר ללמוד על אמפתיה למשל אך במקרה הספציפי
הזה תנאי השטח לא עמדו לטובתו ,מה גם שבגלל ההיסטוריה שלנו ,מאוד ברור לנו שלא
מסתובבים עם מסמכים סודיים ברחוב אז אני חושבת שזה גרם לאנשים לפקפק באירוע.

PETER BURKE
שיחה עם עוברי אורח ותיעוד בשאלונים
שאלה
ראית את האיש שנפלה לו המזוודה עם
הדפים? מה קרה שם?
מה חשבת? מה עשית?
הבחנת במישהו/יא שעזרו לו?
מה לדעתך הסיבה שעצרו לעזור לו?
למה לדעתך היו כאלו שלא עצרו ?במה זה
תלוי לדעתך?
ידעת שזה היה אירוע מתוכנן (פרפורמנס?(
האמן פיטר בורקה הפיל את המזוודה ,הוא
מופיע ברחבי העולם ובוחן איך אנשים מגיבים
במרחב הציבורי
מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד על תגובת
אנשים במרחב הציבורי? סימון מתוך
אפשרויות

תשובה
כן ,פתאום הוא היה על הרצפה ,כמעט דרכו עליו שמה.
אני עם הילדה שלי אז התקדמנו מהר ,לא רציתי שירמסו אותה.
לא ראיתי מישהו שעזר לו אבל כל מיני אנשים עצרו להסתכל .יכול להיות שעזרו לו אחרי
שהתקדמתי.
אם עצרו ,אז כדי לעזור לו ,מה זאת אומרת? כל הדפים שלו היו מפוזרים על הרצפה עם
סימנים בעט אדום ,הוא בטח מורה או משהו.
היו הרבה מאוד אנשים .אני לדוגמה לא עצרתי ,אני פה עם הילדה הקטנה שלי ולא רציתי
להשאיר אותה לבד שלא תיעלם או תקבל מכה מכל העוברים.
לא ידעתי מה זאת אומרת מתוכנן?
אוקי.
אני חושבת שרוב האנשים דואגים לעצמם ולא יעצרו לעזור לכל אחד .אולי זה היה איש
מבוגר או ילד אבל לרוב אנשים לא יעצרו.

PETER BURKE
שיחה עם עוברי אורח ותיעוד בשאלונים
שאלה
ראית את האיש שנפלה לו המזוודה עם
הדפים? מה קרה שם?
מה חשבת? מה עשית?
הבחנת במישהו/יא שעזרו לו?
מה לדעתך הסיבה שעצרו לעזור לו?
למה לדעתך היו כאלו שלא עצרו ?במה זה
תלוי לדעתך?
ידעת שזה היה אירוע מתוכנן (פרפורמנס?(

תשובה
הוא לא שחקן טוב הבנתי מהר שזה משחק הוא לא עושה את זה טוב .הוא עושה הצגה
שנופלים לו דברים סודיים.
בגלל שעזרו לו לא עצרתי לעזור פשוט ווידאתי שלא לוקחים לו דברים חשובים
כן ,יו כמה שעצרו ועזרו.
כי הוא לבד והכל נופל לו.
כי ראו אחרים שכבר עוזרים.
ידעתי שזה מתוכנן החליפה נראה ,תוצרת חול ,כל המסמכים מתוייקים ,הכל נראה לא אמין
בכלל.

האמן פיטר בורקה הפיל את המזוודה ,הוא
מופיע ברחבי העולם ובוחן איך אנשים מגיבים
במרחב הציבורי
מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד על תגובת
אנשים במרחב הציבורי? סימון מתוך
אפשרויות

אני חושבת שהמיקום והמומנטום לא טובים מספיק ,עמוס פה מדי אנו בעידן התוכנית של
אברי גלעד זה טרנד לעוס כבר ,ישר חיפשתי מצלמות .ישר הבנתי שהסיטואציה לא אמיתית
אנשים לא עוצרים כי רואים אחרים שעוזרים .רואים שזה לא אמיתי בעיקר כי כתוב סודי
ביותר.

PETER BURKE
שיחה עם עוברי אורח ותיעוד בשאלונים
שאלה
ראית את האיש שנפלה לו המזוודה עם
הדפים? מה קרה שם?
מה חשבת? מה עשית?
הבחנת במישהו/יא שעזרו לו?
מה לדעתך הסיבה שעצרו לעזור לו?
למה לדעתך היו כאלו שלא עצרו ?במה זה
תלוי לדעתך?
ידעת שזה היה אירוע מתוכנן (פרפורמנס?(
האמן פיטר בורקה הפיל את המזוודה ,הוא
מופיע ברחבי העולם ובוחן איך אנשים מגיבים
במרחב הציבורי
מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד על תגובת
אנשים במרחב הציבורי? סימון מתוך
אפשרויות

תשובה
הוא הלך וקלטתי אותו על הרצפה עם הדפים.
עמדתי בצד.
בהתחלה לא עזרו ואז מישהי התכופפה לעזור אז לא עזרתי.
היה נראה מסכן בחליפה ,לבד נראה לי ריחמו עליו הכל היה מפוזר ,גם נפל לו כסף.
היה נראה מסכן בחליפה ,לבד ,נראה לי ריחמו עליו הכל היה מפוזר ,גם נפל לו כסף.
לא ,לא שמתי לב לזה.

אפשר למפות סוגי אנשים אבל לפעמים קשה לשפוט ולהחליט .לא יודעת אם אפשר ללמוד
משהו .מה חשבת שזה? חידוש? פתרון למשה? זה מעניין לראות איך אנשים מגיבים.

LEONIDAS MARTIN

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
לאונידס מרטין ,חלק מקולקטיב שנקרא " - "Enmedioבאמצע  -בין לבין מאחר ועל פי התפיסה שלו זה איפה שאנחנו
נמצאים ,באמצע שום מקום .מדובר בחבורה של עובדים תרבותיים ,צלמים ,שחקנים ,אמנים ,שהחליטו שהם לא
אוהבים את מה שהם רואים בחוץ.
הנושא העיקרי של הקולקטיב עוסק ב-איך להפר את הסדר הכלכלי באמצעות הומור ,יצירתיות וקצת שובבות.
במסגרת ההרצאה לאונידס פירט על מספר פעולות שהוא ביצע

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
La Bolsa O La Vida – 2001
הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית רצו להיפגש בברצלונה .באותם שנים הם נפגשו במדינות שונות פיתחו דרכים לעשות
כסף מה שהוביל ,בתקופה של כמה שנים ,לקריסה של אותן מדינות בעקבות חובות .היה רצון למנוע את הפגישה .עם זאת,
מדובר בחברות גדולות בעוד שהקולקטיב מורכב מאנשים קטנים ,אמנים ,והם לא ידעו כיצד יוכלו להשפיע על המצב הזה.
יום אחד ,הם הבינו שמבנה הבורסה בברצלונה נחשב מבנה תיירותי .במבנים מסוג זה אפשר להזמין סיור ,אז זה מה שהם
החליטו לעשות .פעולה זו נקראה " - "La Bolsa O La Vidaהכסף שלך או החיים שלך .למילה  Bolsaבספרדית יש שתי
משמעויות :הבורסה ושקית .הם יצרו קשר עם המקום וקבענו סיור ל 10,000-אנשים מה שגרם להם להתקשר למשטרה.
במהלך השבועות שקדמו לשיחת הטלפון ,הוכנו גלויות בהן מצולמים אנשים מסתובבים עם שקיות על הראש מחוץ למבנה
הבורסה ולאחר ביצוע השיחה שלחו את התמונות לתקשורת .כתוצאה מכך ,נשלחו אנשי משטרה לבורסה מאחר ושיחת הטלפון
לא כללה את מועד ההגעה .השוטרים ביצעו בדיקות רבות בכניסה למבנה ,התמונות המשיכו להתפרסם בתקשורת ויותר ויותר
שוטרים נשלחו לבניין הבורסה .הברוקרים העובדים במקום התעצבנו בעקבות הקשיים להיכנס למבנה ובתגובה לכך הברוקרים
החליטו למחות ולא להגיע לבורסה במשך יומיים והבורסה הייתה סגורה.
הדבר שהם למדו מהפעולה הזו הוא "" - "The less you do, the betterככל שתעשו פחות כך יותר טוב".

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
2006
ספרד בנתה יותר בתים מגרמניה ,צרפת ואיטליה ביחד .בעקבות זה נוצרה בעיית דיור גדולה כל כך שמשכנתאות נלקחו ל40-
שנים .יום אחד היה מייל אנוני שעבר ממייל למייל "ראשון הבא בשעה  7בבוקר בכל הכיכרות המרכזיים בספרד" .זו הייתה
קריאה מוזרה כי לא היה אף אחד שעמד מאחוריו ,שום ארגון או קבוצה פוליטית לא לקחו אחריות על המייל .אנשים אכן נענו
למייל ,הגיעו והביאו באנרים משלהם .פעולה זו חזרה על עצמה בימי הראשון שהגיעו לאחר מכן ונוצרה תנועה שאין אף אחד
מאחוריה .לאונידס התחיל לשים לב שכל ראשון יש פחות ופחות אנשים והבין שיש צורך בדמות שתייצג את התנועה הזו .היה
קושי כי לא הוא לא רצה לאבד את הדמות האנונימית שהתחילה את התנועה .ביחד עם הקולקטיב הם תשאלו את האנשים
בהפגנות מה גורם להם לבוא לכאן? אם יש משפט כלשהו שעולה להם בנושא הזה? לכולם היה את אותו משפט שחזר על עצמו
" - "No Vas A Tener Una Casa En La Puta Vidaלא הולך להיות לי בית בכל החיים המזדיינים שלי.
המשפט הזה הודפס על פוסטרים בשחור וצהוב והם נתלו ברחבי העיר .היה אפשר למצוא את הפוסטרים האלה בכל מקום,
אפילו שלחו להם תמונה של הפוסטר מסאן פרנסיסקו .אנשים התחברו לזה ,הם התחילו להגיע למפגשים האלו בצבעים של
שחור וצהוב וצעקו את המשפט .ההפגנות האלה התקיימו במשך שנה אבל שינוי לא קרה .אז הם החליטו להתקשר לארגון
השיאים של גינס במטרה לשבור שיא עולם שאלפי אנשים יצעקו את המשפט הזה באותו זמן בערים שונות .הם שקלו את ההצעה
ולאחר שבוע הם לא הסכימו מאחר והם חשבו שזה מוזר מידי .הם בחרו להמשיך עם הרעיון בכל מקרה ויצרו תלבושות אחידות
ומכשיר שנקרא לו  Putometerשהמשמעות היא  fuck meterשמודד כמה אתה מרגיש שדפקו אותך בנושא הזה .כמו כן ,הם
ערכו סרטון קצר שפורסם באינטרנט .כך ,ארגנו את שיא העולם שבו אנשים צעקו בערים שונות בספרד את המשפט באותו זמן.

הדבר שהם למדו מהפעולה הזו הוא "public your private thoughts
לציבוריות.

 "Makeתהפוך את המחשבות הפרטיות שלך

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
We are Not Numbers - 2011
הבועה התפוצצה והמשבר סוף סוף הגיע וכשזה קרה כולם בספרד דאגו ופחדו מהמשבר הכלכלי .בשנה הזו  350,000פינויים
מבתים .זה אומר  532פינויים בכל יום שזה אחד בכל שמונה דקות .בשבילם הפינויים היו מספרים ובשביל הקולקטיב זה אנשים
שפונו מהבתים שלהם .בעקבות זה הם עשו פרויקט בשם ” “We are Not Numbersאנחנו לא מספרים .הם תלו תמונות ענקיות
של אנשים שהבנק רצה לפנות על חזית הבנק הספציפי שרצה לפנות אותם .ב" "Enmedioיש סדנא של צילום עבור פעולה ישירה
והיא חוקרת איך להשתמש בצילום עבור אקטיביזם סוציאלי .הם היו בקשר עם הרבה אנשים שהולכים לפנות אותם והזמינו אותם
שיכירו אחד את השנים .בעיני לאונידס זה מה שחשוב ,זה לא רק לאבד את הבית ,זה לאבד את כל החיים שלך .אנשים התמודדו
עם דיכאונות והיו הרבה מאוד התאבדויות והם רצו להכיר ביניהם שהם ירגישו שהם לא לבד .הם עזרו להם לעשות מחאה
מקצועית .כשהיו להם את כל התמונות הם הלכנו יחד לתלות אותן .במקביל ,הם קראו לתקשורת שיצרו תמונות חדשות בהן
רואים את האנשים תולים את התמונות של עצמם על הבנק.
הפעולה הזו עצרה הרבה פינויים .התקשורת לא יכולה לפרסם את שמות הבנקים שמפנים את האנשים בעיקר בגלל שהבנקים
ממנים את התקשורת .בתמונות האלו שמות הבנקים הופיעו מאחר והתמונות נתלו על החזיתות של המבנים עצמם .הבנקים
התמודדו עם הרבה מהאנשים האלה כדי שהתמונות עם שם הבנק לא יתפרסמו .כמובן שהרבה אנשים כן איבדו את הבתים
שלהם אבל עכשיו יש להם תנועה שפועלת למענם.

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
2011
הפסל של קולומבוס שנמצא בספרד הוא מוקד תצפית להרבה אנשים ורואים אותו מהרבה מאוד מקומות אז במטרה לפרסם דברי
ספורט שמו עליו בגדים של קבוצת הכדורגל של ברצלונה .במקביל בטלויזיה פרסמו כמה ספרד נהדרת שיש להם חופים ,טאפס,
פלמנקו ,קבוצות כדורגל וריאל מדריד והם אלופי עולם כמעט בכל סוגי הספורט .ספרד היא מותג אף פעם לא מציינים שספרד
היא גם אלופת עולם באבטלה .כיום ,יש בספרד  5מיליון מובטלים והמספר עוד עולה .הם החליטו לבצע פעוה .הם הלכו לפסל
של קולומבוס והצמידו אליו בלון ענק בצבעים שחור וצהוב שכתוב עליו "ספרד אלופת עולם באבטלה" .התמונות הופיעו בכל
החדשות.
הדבר שהם למדו מהפעולה הזו הוא " "Any ad can be an ad about youכל מודעה יכולה להיות מודעה עליך.
זה הרבה יותר נכון לשנות שלט מאשר לנסות לשנות אותו .אם רוצים להרוס שלט זה מאוד קשה .אי אפשר לקום בוקר אחד
ולהחליט שאנחנו רוצים להרוס את הצלב הנוצרי אבל אנחנו כן יכולים להוסיף לו עוד שכבה ,להלחין אותו .וזה מה שאנחנו עושים
במידה מסוימת .אנחנו רואים את השלטים שנמצאים סביבנו ואנחנו מנהלים מערכת יחסים אחרת איתם.

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
במהלך המשבר האקונומי הם המציאו את ה" "reflectors against evilקבוצת אנשים שיש להם שני כלים שהם עיצבו עבורם.
משטחים שמשקפים את אור השמש מאחר שהמשטרה צילמו את ההפגנות מה שגרם לאנשים להימנע מללכת להפגנות מאחר
והם לא רצו שיצלמו אותם .המשטחים משקפים את אור השמש למצלמות ובכך הצילומים נהרסים ואי אפשר לזהות את האנשים
המצולמים .הכלי השני הוא הקובייה המשקפת .מדובר בקובייה ענקית שגם היא משקפת את אור השמש ויש לה שלושה
שימושים:
 .1סימון איפה שהמשטרה נמצאת .לקובייה יש צורות שונות שנבחרות לפי סוג הרוע שהן צריכות להתמודד אתו למשל המשטרה
מצלמות אבטחה.
לעומת
 .2לשעשע אנשים בזמן הפגנות מכיוון שהן יכולות להיות משעממות .הפגנות הן כמו הצגת תיאטרון .בהתחלה הם מאוד מעניינות
אבל הם עשו אותן כל כך הרבה פעמים שהם כבר מכירים את העלילה ואת כל הדברים שיכולים לקרות במהלכן אז הקוביות האלו
משעשעות את האנשים שלא ישתעממו במהלך ההפגנה.
 .3השימוש השלישי והכי חשוב ,הסיבה שבגללה הם עצבו את האובייקטים האלה מאחר והן מסוגלות לעצור אלימות משטרתית.
בפעם הראשונה הייתה הפגנה ,היו אלפי אנשים ומשפחות בהפגנה ואז הגיעו האנשים לבושים בשחור והחלו להכות את כולם
ולהפוך את האירוע הזה לאירוע טרור .אנשים צעקו ,נלחמו ובכו .הם לא ידענו מה לעשות וזרקו את הקוביות למשטרה .השוטרים
עצרו לזמן ממושך ,הם לא ידעו מה לעשות עם זה ואז ,אחרי כמה דקות ,הם זרקו את הקובייה בחזרה .הם עשו את זה שוב ושוב
ויצרו פינג פונג של הקובייה בין המשטרה לבניהם .האירוע הפך את הטרור והפחד להומור וקומדיה.
אחרי שהם חזרו לסטודיו הם התחילו לייצר הרבה כאלה והקוביות התפשטו בכל רחבי אירופה והופיעו בחדשות.
הדבר שהם למדו מהפעולה הזו הוא " "If you can act it out its realאם אתה יכול להעמיד פנים את זה ,אז זה נכון.
אם אדם יכול להעמיד פנים שזה העולם שהוא רוצה לחיות בו אז איכשהו זה באמת יהיה העולם הזה.

LEONIDAS MARTIN
הרצאה
לאונידיס טועם שהוא קורא לכל הדברים האלה  crisisכי אין מילה טובה יותר אבל זה לא מה שזה היה ,זה היה הונאה.
הבנקים התקשרו לממשלה וביקשו  23,465מיליון יורו כדי להציל את הבנקים .הממשלה הסכימה ונתנה להם את הכסף .כדי
להבין את משמעות הסכום הזה ,אז תקציב לשנה לחינוך עומד על  3000מיליון יורו ,תקציב הבריאות לשנה עומד על  2000מיליון
יורו .הם עשו את החישוב והבינו שכל אזרח בספרד יחזיר את ההשקעה הזו דרך המיסים במשך  140שנים .המצב הזה הכעיס
אותם והם החליטו לשלוח מייל אנונימי ושיחות אנונימיות לאלפי לקוחות של הבנקים .הם חיכו תקופה ממושכת עד שבסופו של
דבר בחורה אחת ענתה למייל והסכימה לסגור את חשבון הבנק שלה .הם צילמו אותה סוגרת את חשבון הבנק שלה והם עשו
מסיבה בבנק לכבוד סגירת החשבון .אי אפשר באמת לסגור את הבנק באמצעות הפעולה הזו אבל לווידאו הזה היה מיליון וחצי
לייקים בשעה הראשונה וזה התפשט לכל מקום .אנשים התחילו לעשות מסיבות בבנק בכל רחבי ספרד.
תמיד לפני כל פעולה הם עושים סדנאות הכנה לקראתה .בפעולה הזו הם לא רצינו להיעצר אז הם החליטו שהפעולה הזו חייבת
להיות קצרה ,בערך  7דקות שבמהלכה הם שרו שיר שהלחינו שאוכו היה כ 4 -דקות .אחרי פעולה זו ,השיר הפך להיות שיר
שאנשים שרו בהפגנות נגד בנקים.
הדבר שהם למדו מהפעולה היה " "Transform your anger into funתהפוך את הכעס שלך לכיף.

ANDREA PAZ

ANDREA PAZ
הרצאה
אנדראה פז שחקנית ,במאית תיאטרון ואקטיביסטית במקור מצילה אבל חיה בברצלונה.
הנושא שהיא מתמקדת בוא הוא תיאטרון עבור קונפליקטים עירוניים .בשנת  2016היא פגשה את לאונידס ואת העבודה
שלו בברצלונה וזה שינה את נושא ההתמקדות שלה .העבודה שלה לפני כן הייתה תיאטרון קונבנציונאלי ,יצירת סרטים תיעודיים
עבור החדשות באיטליה ובצילה .בעקבות הפגישה עם העבודה שלו היא החליטה לשנות את העבודה שלה .הפעולות שהיא
מבצעת מתפתחת בתוך מקום ספציפי ובמקומות לא קונבנציונליים במטרה להטות את הסדר במרחב הציבורי ולשבור את
המרחק בין האומן והקהל .בעבורה זה חשוב לשלב את הקהל ולשבור את המרחק וכן להיות יחד כדי לייצר מרחבי מפגש
ואינטראקציה בין זרים .האינטראקציה עם זרים זו הזדמנות גדולה לייצר שיחה ולפתוח את הראש וכן לשבור את הדעות
הקדומות.

ANDREA PAZ
הרצאה
העבודה הראשונה שהיא הציגה היא " "Harineraשהיא כמו תחנת רוח "בזיעת אפיך אתה תאכל לחם".
אנדראה חיה בברצלונה שהיא מאוד יפה לדעתה אבל יש לה הרבה צדדים קשים וכואבים .עבורה ,בתור אמנית ,לגור בברצלונה
זה יקר מאוד וכך ,היא מדברת עם אנשים על איך הם יכולים להרגיש טוב יותר במצב הזה בברצלונה.
המטרה היא לייצר תיאטרון שיתופי במרחבים לא קונבנציונאליים ולבנות מיקרו חברה דרך משחקי תפקידים .היא מחלקת את
הצופים לחמש קבוצות כדי לייצר את המיקרו חברה:
הכוח האקונומי.
הכוח הפוליטי
התקשורת
המעמד הבינוני
המעמד הנמוך
הקונפליקט שמתייחסים אליו בתיאטרון הוא הרס השכונה על מנת לבנות מרכז מסחרי .הם עושים אסיפה ואנשים מצביעים אם
הם רוצים או לא רוצים את המרכז המסחרי .רוב האנשים אומרים לא .לרוב הם מפסידים והמרכז המסחרי אכן נבנה.

ANDREA PAZ
הרצאה
עבודה נוספת זה ProjectX
מדובר בסרטון של הקובייה הרפלקטיבית במרחב הציבורי ,כך ,שהיא מייצרת הפרעה וניתן לראות את תגובות הציבור אליה.
הרעיון הוא לשנות את המרקם העירוני מאחר ובברצלונה אי אפשר לעשות כלום במרחב הציבורי ,צריך אישור או לשלם על מנת
לבצע פעולה כלשהי .עבורה זה מעניין לעשות פרויקט שמתייחס ומשחק עם המרחב הציבורי .באמצעות הקוביות האלו הם עושים
פעולות מצחיקות ברחבי העיר ומצלמים תמונות שונות .הם עושים מופע דרכים שבתוכו המרקם האורבני הופך ללוח משחק.
הקוביות מופיעות לאורך הדרך ומשנות את העיר בצורה סוריאליסטית .הם רוצים לשנות את הסדר העירוני באמצעותן .אנשים
מוזמנים לשחק עם הקובייה ,להגיב אליהם או רק להסתכל .לטעתה ,לשחק ברחוב מחזיר אותנו בחזרה לילדות .יצירת קטרזיס
אישי ומשותף ,להפוך למקום של פגישה ,דיאלוג ומסיבה אזרחית ,זה הכי חשוב לייצר את הפגישות האלו ולהסתכל על אנשים
אחרים ,לשבור את הבדידות ולייצר קהילה לרגע .החוויה עוברת דרך הגוף ומסמנת הרבה יותר מהחוויה כשהיא לא רק ויזואלית.
זו חוויה יותר חזקה מרק מבט וזה להיות חלק ממשהו ולעבוד יחד.

ANDREA PAZ
הרצאה
בצילה זכויות האדם מופרות .ב 18-באוקטובר  2019האנשים בצילה קמו והחליטו שזהו ,הם לא רוצים לחיות בחוסר השוויון הזה,
הם לא רוצים לחיות מתחת לעבדות המודרנית ולצאת לרחובות באופן ספונטני ולהגיד די .אנשים כל יום מפגינים ,מבקשים
מהמדינה ומהנשיא לשנות את המודל של החוקה בצילה שנכתבה בזמן דיקטטורה בשנת  .1982לפני חודשיים סבסטיאן פינו יצא
נגד האנשים שלו 25 ,אנשים מתו ויותר מ 120-אנשים איבדו את הראייה שלהם בעקבות ירי המשטרה .אנדראה ביקשה להציע
שנעשה תמונה כולנו ביחד לתמיכה בצילה.

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
איך הכל התחיל? מה גרם לך לבחור את הדרך הזו להביע את עצמך?
בצעירותי חייתי במהלך תקופה את האקטיביזם ואת האמנות כשני דברים נפרדים .הייתי אקטיביסט ,ושם לא נכנס כל מה
שידעתי כאמן ,הסטנדרטים האמנותיים ירדו כשעשיתי דברים כגון שלט ,הצגת תיאטרון וכו'.
ומהצד השני ,כשהייתי אמן הפוליטיקה נכנסה כמשהו מאוד ייצוגי ,מאוד ריק מתוכן.
וזה נמאס עליי .באופן מסוים חיפשתי את הדרך לערבב את שני העולמות האלו ,מבלי שאף אחד מהם יתדרדר.
זה לא שבגלל שאני אקטיביסט גורלי נחרץ לצייר ציורי קיר מזעזעים .וגם לא כאמן אין ברירה אלא לעשות אומנות מרוקנות מתוכן
פוליטי וחברתי .אז ניסינו לעשות משהו שמפגיש את שני הדברים.
לזה אנחנו קוראים 'הסוכנים' ] ,[Las Agenciasקבוצה שהקמנו ,שהורכבה מהרבה אנשים בשנת  ,1,999-2,001שם התפתחו
הפרויקטים הראשונים שלנו .משם היינו קבוצת אנשים שהקמנו את 'באמצע' ].[EnMedio

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
באיזה רגע החלטת לאחד את העולמות האלה? קרה אירוע ספציפי?
זה היה בזמן התנועה לאנטי-גלובליזציה ,בשנת  ,99היו כמה שנים שהיה נראה כאילו הפוליטיקה נגמרה לתמיד .הקפיטליזם
ניצח ,וזה מה שיהיה תמיד .האמנות בתקופה ההיא נעה לטריטוריה שלא התעניינה בפוליטיקה ובחברה ,זה נשמע כמו משהו
משנות ה ,60-התחילו לומר לנו שאנחנו כמו היפים ,ושהפוליטיקה לא מעניינת.
אבל התנועה לאנטי גלובליזציה ב '99-מיצבה דרך חדשה לעשות פוליטיקה ,עם אינטרנט ,עם דרכים חדשות .ושם נוצר סוג חדש
של אקטיביזם חברתי ,או אמנות חדשה הקשורה לתנועה .ואלו הם אנחנו ועוד כמה אחרים שעושים את זה.

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
מאיפה מגיע הכסף לעשות את כל הפעולות האלו?
בהתחלה' ,הסוכנויות' נולדו כי היו הרבה גורמים בברצלונה שהיו מעוניינים להכניס בין קירותיהם את מה שקרה בחוץ ,תנועת
האנטי-גלובליזציה .ואנחנו היינו אלה שעשו את זה -נתנו לנו כסף ,כדי לפתח תהליך .זו הייתה ההתחלה .לאחר מכן אנחנו היינו
תמיד אוטונומיים .השגנו כסף מכנסים ,שיחות ,סדנאות ..וגם במשך הרבה שנים ארגנו מסיבה שנתית גדולה ,שהכניסה לנו
הרבה כסף לשנה .הפסקנו לארגן אותה כי הזדקנו..
ברחוב?
כן ברחוב ,מסיבה גדולה מאוד .או שלפעמים היינו משכירים מקום ,עם דיג'יי.
במשך כל השנים האלה תמיד החזקנו גם עבודה ,את זה החלטנו כשהיינו צעירים ,לשמור את הכלכלה היחידנית שלנו מחוץ
לקולקטיב ,שלא תהיה תלויה בה .אני לשל ,פרופסור באוניברסיטה ,מישהי אחרת צלמת ,מעצבים .כך שמרנו תמיד את מרחב
האמנות והאקטיביזם שלנו חופשי  .כדי לעשות את מה שאנחנו רוצים באמת ,כי אנחנו לא תלויים באף אחד.
אם כך כל מה שאתם מרוויחים בפעילויות אלו הולך לתנועה?
חלק אחד הולך לקולקטיב וחלק אחר למי שמעביר את הפעילות.

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
כשגרתי בצ'ילה הסטודנטים היו שובתים במשך חודש בשנה ,כל שנה מחדש .ואותי הדהים אלפי האנשים שהיו יוצאים לרחובות,
ההקרבה שעושים הסטודנטים ועדיין כלום לא משתנה .עכשיו עם הפגנות הענק שקורות שם ,לא יודעת מה יקרה ,אבל בינתיים
אנשים לקחו את ההחלטה להפגין כבר חודשים אבל שום דבר לא משתנה והאנשים מתים ,לא עובדים ואף אחד לא מרוויח
מהסיטואציה הזו .מה עושים כדי לשנות את המצב הזה? ,או מתי מחליטים שההפגנות כבר איבדו את הכוח לשנות?האם את רואה
דרך שההפגנות יביאו לשינוי? והאם הפגנות זה הכלי שיש להשתמש בו ,או שאולי אין להן את הכוח להביא לשינוי? האם יש דרך
אחרת לדחוף לשינוי ,אולי צורה אחרת של אקטיביזם?
אנדראה :אני חושבת שהסיטואציה עכשיו היא שסופסוף ,כל התנועות וההפגנות הנפרדות שצצו משנות ה 90-עד עכשיו  -בנושאים:
חינוך איכותי חינם ,בריאות ציבור חינם ,שירותים בסיסיים חינם ,פנסיות ,שמירה על משאבי הטבע -כל אלה התאחד עכשיו באופן
ספונטני .מכאן כל האנשים החלו ליצור דיאלוג ,וליצור מקום של הידברות ,של תקשורת ושל התאספות ,מה שקודם לא קרה .עכשיו
אנשים זרים בכל קצוות החברה מצאו מרחב משותף .נכון לעכשיו מה שהם השיגו זה שבשנה הבאה תעשה בדיקה שתברר האם צ'ילה
רוצה או לא רוצה לשנות את החוקה .שהיא הבסיס למדיניות הניאו-ליברליסטית שהמדינה מנהיגה .כך שנכון להרגע יש צעד קדימה
לשינוי ,בפעם הראשונה לאחר  30שנה .לכן אני חושבת שהאלימות היא מצד הממשלה ,כך שמגיע רגע שבו האנשים בצ'ילה מרגישים
שאין להם מה להפסיד ,אלא להיפך ,הם יכולים להפוך להיות חלק ממשהו .אני חושבת שמתישהו זה יעצר ,אבל המדינה סגורה מדי
למשא ומתן ,לכן אני חושבת שתהיה אכזבה גדולה .כי כולם מקווים לשנות את הכל בבת אחת ,וזה לא יהיה אפשרי .לאט לאט יעשו
צעדים בקצב צב ,אבל כן יש שינוי ועכשיו כבר אין דרך חזרה ,האנשים נחושים ומאורגנים .אבל בטח זה יגווע כמו כל התנועות

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
'לא יהיה לך בית בחייך' ] [no vas a tener una casa en tu puta vidaגם בארץ קיימת בעיית המגורים שאינם ברי השגה ,ב-
 2011היו הפגנות ענק בנושא יוקר המחייה בארץ  -מחאת האוהלים .ההפגנות התחילו במרכז ת"א והאנשים התחילו לגור
באוהלים בגינה ציבורית וברחובות ראשיים.
'ביתך הוא אוהל'.
כן ,בדיוק ,ובסופו של דבר אחרי המחאות למרות שהממשלה מודעת לבעיות שמטרידות את הציבור לא קרה הרבה שינוי,
כמו בברצלונה ובספרד .מה אפשר לעשות כדי ליצור שינוי גדול יותר? ואיך עדיין יש לך אנרגיה לשנות אם אתה רואה
שכלום לא משתנה?
כן ,כמובן ,זו שאלה שמלווה כל הזמן עבודה מהסוג הזה בכל העולם.
אנחנו תמיד חשבנו שה'פעולה' בפני עצמה ,צריך לתת מרחב מחייה באותו הרגע שמספק אותך ,ממלא אותך ,מחדיר בך
משמעות .ובדבר הקטן ,בפעולה עצמה ,מוכלים כל חייך -ההנאה ,התשוקה ,הטעם לחיים .אח"כ היא נגמרת ]הפעולה[ ,זה נכון,
ואתה חוזר לדירה שלך שאתה לא יכול להרשות לעצמך ,זה נכון .האופציה ההופכית לזה ,היא האסטרטגיה .להתחיל תנועה
חברתית ,הופכת למפלגה פוליטית ,צוברת כוח בשלטון ואז משנה את הדברים.
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אנחנו לא רואים את זה כדרך שלנו .הדרך שלנו היא ללכת ולשייך מקומות וזמנים מהמערכת שלא נותנת לי לחיות כמו שאני
רוצה .ככל שאנחנו 'גונבים' מקומות כאלה משם ,עובר ככה יותר זמן .בתהליך הפעולות נגד יוקר המגורים למשל ,אלה היו
שנתיים שלוש בהם האנשים נהנו במהלך הפעולות האלו ,במקום להיות בבית לסבול ולבכות ,הם נהנו .זה מאוד חשוב ,שאנשים
נהנו במשך  3שנים במקום לסבול .בנוסף ,נוצרו רעיונות חדשים אצל האנשים ,איך לפתור את בעיית התשלומים הגבוהים ,למשל
לחיות חיים קהילתיים יותר כדי להוזיל עלויות או לעזוב את העיר לכפר .הדברים האלו קורים כאשר מתאספים ומתאחדים עם
הרבה אנשים .וזה מעביר אותך חוויה שמשנה אותך .השיח הפוליטי לא משנה אותך ..פוליטיקאים מדברים בטלוויזיה ,אתה
שומע אותם ,אבל זה לא גורם לך לקחת החלטה בחיים שלך שתשנה אותך .לכל היותר תלך להצביע ,לא יותר מזה.
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כמו ששמעת ,עכשיו בישראל הרבה אנשים אומרים אני לא מצביע ,במחאה על הבחירות השלישיות.
גם בספרד השנה אנחנו בבחירות השלישיות ,אז אנחנו מבינים.
אבל לעומת זאת אנחנו מאמינים באקטיביזם ,או באומנות -מבחינתינו זה פחות אקטיביזם ויותר אומנות ,שתשנה את הדרך שלך
להיות בעולם .שמציעה לך דרך חדשה להתקיים בעולם ,להבין את האחרים ,להבין את החברה ,להבין את העצמך ולהבין איך
אתה חי .כי שם מתחוללים השינויים העמוקים .לא בגלל האסטרטגיה הפוליטיה ,אלא בגלל החוויה החושית עם אחרים שגורמת
לך לחוות את העולם בצורה שונה .למשל ,בכך שיותר מתחשק לך לחזור לעשות חוויה שכזאת ]השתתפות בפעילות[ מאשר
לצרוך .או שמתחשק לך יותר לחיות בקהילה מאשר לחיות לבד .וזה מה שאנחנו חושבים שהפעולות שלנו עוזרות ליצור ,בגלל זה
אנחנו לא מסתכלים על זה כל כך במונחים של יעילות ,וכמותיות .מה שאנחנו משיגים זה שמלא רגעים בחיים שלי היו שונים ממה
שהם היו מתוכנתים להיות .בגלל זה עשיתי דברים כמו לשנות באופן רדיקלי את הדרך להבין את בעיית המגורים ,מבעייה אישית
לבעיה קולקטיבית ,ומשם יוצא עולם חדש של מלחמות ,של מאבק על זכויות וכו'..
זה בעינינו ההבדל בין 'ארטיביזם' ל'אקטיביזם'' .אקטיביזם' הוא רשמי יותר שמחפש כוח לשנות דברים בשטח .עם אסטרטגיה
פוליטית' .ארטיביזם' הוא פרקטיקה יותר מעורבת חושים ,שלא שוהה להיגיון השיח והמציאות האובייקטיבית אלא לרגשות
ולחושים .היא מערבת גם טכניקות ,של פיקציה ,אשליה ,נרטיב ודימיון.

LEONIDAS MARTIN
& ANDREA PAZ
ראיון
מה השיטה בה צילמתם את הסרטון שעשיתם ב"בנקיה"? בשיחה אמרת שהרבה פעמים מדובר יותר על לעשות את
הסרטון ולפרסם ,נשמע שזה יותר חשוב מלהשיג את המטרה
שני הדברים חשובים ,לפרסם את הסרטון והחוויה עצמה .אבל מדובר קודם כל בחוויה .למשל ,ללכת ולרקוד במשרד של לשכת
עבודה או בבנק ,החוויה שעוברת לך בגוף ,היא לא אותה חוויה שתהיה לך אם תכתוב על זה אך לא תחווה את זה ,זה לא אותו
דבר לעשות ,לחוות ,לפעול או לכתוב על זה .אם אנחנו נכתוב תסריט ,נעשה את זה על חווית בשרינו .החוויה היא חוויה חיה
ואמיתית אבל זה נעשה כדי לרקום תמונה .ההבדל בין אומן שפועל בסטודיו שלו ,שמתאמץ לכתוב תסריט ,לבנינו ,הוא שאנו חלק
מהחוויה שבונה את התמונה ומשמשת דוגמה לאחרים .המסיבה ב"בנקיה" באמת נעשתה ,זה משהו שקרה ,זה לא סט צילומים
פיקטיבי.
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כל תמונה ,כל אמצעי ויזואלי שואף לגרום לשינוי מסוים ,אתה מציג בשביל שמישהו אחר יראה ויתקרב לדעות שלך .אומנות זו
סוג של רמאות ,פיקציה .דרך האומנות ,משהו שלא קיים ולא חשבת עליו קודם ,חודר אלייך ואתה מתחיל לחשוב ככה .זה
הקסם ,לבנות משהו שלא קיים ,אתה יכול לשתף את מה שעשית בכדי שיחשבו ויראו את העולם כמוך .איך אנחנו בעצם "בונים
תמונה"? הדרך שלנו היא לעשות את זה ביחד ,בקולקטיב .אנו פועלים בקבוצה לא באופן יחידני ,כך הדעות מגוונות ופחות
נוקשות ,מאשר שבאות מבן אדם אחד .אנחנו לא רוצים לשכנע ,אנו רוצים לפתוח מרחבים ,שהחיים יובילו אותך לראות את
הדברים בדרך אחרת ,לא דווקא בדרך שלנו ,אלא בדרך שבה החוויה תוביל אותך .לפני שרקדנו בבנק ,לא ידענו איך זה יהיה,
אבל לא עשינו את הפעולה מתוך ניסיון לשכנע אחרים בדעות שלנו ,אלא בשביל לפתוח חוויה שתראה לך אולי יותר מעניינת
מלצרוך או לשלם בבנק ,שתרצה לעשות את זה יותר ממשהו אחר .זה קשור לרצונות ותשוקות ,דבר חשוב בעבודה זו  ,הרעיון
שלנו הוא שאתה בתור בן אדם תפתח לעוד רצונות ותשוקות ,מעבר למה שהחברה החדירה בנו ,מעבר לנורמות חברתיות .יש
הרבה רצונות שאנו בתור בני אדם לא חוקרים ,מעבר ללקנות דירה או נעל יש עוד הרבה רצונות .איך זה נבנה? דרך חוויות
אומנותיות של החיים ,יותר מאשר לשנות משהו קונקרטי ,חוק .לדוגמה :נושא ההפלה ,לא קשור אם זה חוקי או לא .לפני שחוק
עובר ,יש צורך שזה יעבור קודם כל בחוויה .יש חלק שרוצים לשנות את החוק ויש כאלה שדרך חווית החיים שלהם לא רוצים כי
לא מאמינים בזה .יש צורך לשנות את החוויה ,את הדעות קודם ,לא עוזר לשנות רק את החוק .חלק רוצים לשנות את החוק וחלק
מבחינה תרבותית לא מקבלים את נושא ההפלה .החוק מגיעה אחרי שהחברה השתנתה ,דרך תמונות וחוויות נפתחים לזה .אם
חווית החיים שלך היא א' אתה תהיה נגד .הרעיון הוא להיחשף לעוד רעיונות חברתיים ותרבותיים וכך תפתח לעוד רעיונות.
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מה התהליך והצעדים שעושים כדי ליצור פעולות שכאלה? הדבר מתחיל ברעיון אבל מה קורה הלאה? מה גורם לך לקום
בבוקר ,לחשוב ולתכנן שינוי ,מה מניע אותך?
קודם כל מדובר על התמודדות עם קונפליקט ,בלי קונפליקט אין תסריט ,אין סרטים ותיאטרון .יש דברים ביומיום שמשפיעים
עלינו ,זה מניע אותנו וגורם לנו לרצות לשנות .השיטה היא תמיד אותו דבר ,יש בעיה שמשפיעה עלינו יש תהליך ,אנו יושבים
ומתכננים את הדרך ליצור משהו .אנו עושים ישיבת מוחות ,ובודקים מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם הבעיה .כשיש כבר
רעיון ,מזמינים עוד אנשים שיהיו חלק מהפעולה ,מהאקט שנעשה .מדובר על אנשים שאוהבים את מה שאנו עושים ,את
הרעיונות ,לפעמים מדובר בקבוצות קטנות ,גדולות ולפעמים גדולות יותר .על כמה אנשים מדובר? זה תלוי ,לפעמים מעט מאוד
ולפעמים הרבה .למשל ,ב"בנקיה" ,היה לנו ברור שנרצה לעשות מסיבה ,ידענו שרצינו להתקשר לאנשים בכדי שיסגור את חשבון
הבנק ולהפוך את זה ויזואלי .פתחנו את זה לאנשים אחרים שהרגישו חלק מהקונפליקט ובאו לסדנא שלנו ,הכנסנו פיקציה ,היה
תסריט מראש ,חשיבה של מה נעשה ,לפני שצילמנו .כל אחד יכל לקחת חלק ,אחד אמר" :אני אביא כדור דיסקו" ,אחר אמר:
"תעשי כאילו שאת בהריון" זהו ..שוט! אחד .אחר אמר" :אני אמזוג שמפניה לעובד הבנק" .לקחנו וחיברנו את כל הסצנות ויש לנו
את הסרט מבלי שצילמנו .הצלמים ידעו בדיוק מה יקרה איך כמה ואיפה .אחר כך עבדנו על להפיץ את הסרטון.
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מה לא תעשו? מהם הגבולות שלכם?
לא נגרום נזק לגוף ,לא נהרוס דברים .אנו דנים בסדנאות שלנו על הגבולות החוקיים בכל פעולה .בודקים האם רוצים להיעצר או
לא .ב"בנקיה" ידענו שלא נרצה להיעצר ,אז ידענו שנהיה בבנק רק  7דק .למה ?...כי זה הזמן שלוקח לרכב משטרה להגיע.
כשאתה עובד ברחוב יש דברים שאין לך שליטה עליהם .איך הגיבו עובדי הבנק? בסדר .זו שאלה ששאלנו את עצמינו בסדנא,
כשניכנס איך יגיבו? .הבנו שאנו צריכים להיות נחמדים ,להודיע שזה יהיה  7דק ,להביא להם שתייה כדי שיגיבו בסדר איתנו.
עובדי הבנק ידעו שזה יקרה ונתנו להם פרוטוקול איך להגיב.
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מהי הפעולה הבאה שלך? ספר לנו קצת עליה
לפעולה הבאה שלנו קוראים“ Fence world” :
מדובר במחקר שאנו עורכים מזה שלוש שנים "fence world" ,זה עולם שמבחינתנו יש בו שלושה מימדים שונים .יש מימד ראשון
שקראנו לו “Hard fence” ,מדובר על מדינות שיש להם חומות פיזיות אמיתיות או גבולות מאוד ברורים ,כמו ישראל .למימד השני
קראנו  “Fency fence” ,זהו מימד של אורבניזם .הוא לא נראה מבחינה חזותית כמו חומות ,אך חשבו ותכננו אותו בכדי לשלוט על
האדם במרחב הציבורי .לדוגמה ,ספסלים עם החלק הזה באמצע שלא מאפשר לך לשכב בספסל ציבורי ,אזורים שאסור לך לדרוך
עליהם או לעמוד בהם .קראנו למימד הזה ”“Fency fenceכי על פניו ,נראה יפה אבל כל הפעולות נועדו להגביל אותך במרחב
הציבורי .היופי לא נותן לך לראות שמדובר במחסום ,לא מאפשר לך לזוז ,ללכת לכיוון שרצית.
המימד השלישי הוא ” ,“Internal fenceמדובר על מימד שמכיל בו את כל הדעות שנבנו במוח שלנו כחומה על האחר ,על העולם.
כל המימדים ביחד בונים את ” .“Fence worldכחלק מתהליך הפעולה שלנו ,אנו חושבים על דרכים יצירתיות לשבור את החומות
השונות ועל זה אנו עובדים על זה בסדנאות שלנו .אנחנו בעצם הגענו למסקנה ש ”“Hard fenceהיא לא "החומה" שהכי
משפיעה על הציבור ,היא לא החומה ההכי קשה ,כי מדובר על משהו פיזי .לעומת זאת ,החומה המחשבתית יותר קשה לגישור
ויותר קשה לשבור אותה .דעה ,דעות קדומות איך שוברים? אנו חושבים על דרך לעצור את החומות האלו לשבור אותם במימדים
השונים .בסדנאות חשבנו על הרבה דברים ,תכננו ספסלים שאפשר לחזור ולשכב בהם ,עשינו פרפורמנסים שונים בנושא ,עשינו
סדנאות במרוקו בנושא ”“Hard fenceעכשיו ,הדבר האחרון שאנו מתעסקים בו זה”.“Fency fence
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מדובר בחומה שאנו מעצבים בדמות רובוט .הרובוט בעצם בא אחרייך ועוקב אחרי הצעדים שלך .הבדיחה היא להציע את זה
למדינות שונות .אנו באים בהצערה ומציעים להפסיק להשקיע מכספי המיסים ואזרחים על חומות ,עדיף שתשים על כל בן אדם
חומה וזה ילך אחריו .בדקנו זה זול יותר .אנו עושים פרפורמנס בנושא ,אנו רוצים לנסוע לארה"ב ולהציע לטראמפ את הרעיון
שישים חומה לכל בן אדם ,זה פנסי וניתן לעצב ולהתאים את זה לכל אדם .ייקח לנו עוד כמה חודשים לסיים לעצב את הרובוט,
לאחר מכן נעשה בדיקות איך עוצר ,זז והולך לכיוון האנשים .כמה אנשים עובדים על זה? חמישה אנשים ואז בפעולה עצמה באים
עוד .יש מעגלים שונים ,אלו שמתחזקים ומתחילים עם הרעיון ומפתחים אותו ,אז מעגל אחר שפועל ואז מעגל שלא פועל אך אולי
מפיץ במדיה חברתית.

סיכום  -נייר עמדה
הקורס אפשר לקחת צעד אחורה מלימודי היום יום הטכניים במסגרת התואר ולהתנסות במגוון
דעות בנושא המרחב הציבורי ודרכים לשנותו .כמו כן ,ההשתתפות בכנס אפשרה התמודדות עם
שאלות שונות כמו מה הוא שינוי? איזה פעולות ניתן לעשות בכדי להגיע לשינוי? האם המטרה
העיקרית היא לייצר שינוי? איך המרחב הספציפי משפיע על דרך קבלת הפעולה אצל
המשתמשים בו? ועוד.
הכנס הווה הזדמנות אמיתית להיפגש עם אנשים שונים בעלי דעות מגוונות וללמוד מהם על
השקפת עולמם .כל אחד מהפרפורמרים ראה את נושא האקטיביזם בצורה אחרת והתמודד
איתה מנקודת מבטו האישית ,התרבותית ,המגדרית ,המדינית והפוליטית והשתמש בשפה
האומנותית שלו לייצר פעולות במרחב .ההזדמנות שניתנה ,לנו כסטודנטים ,לקחת חלק
בפלטפורמה הזו מאפשר לנו להשתמש באינפורמציה הרבה שקיבלנו ודרכה לגבש לעצמנו
עמדות שונות ודרכי פעולה עתידיות שאיתן נוכל לגשת ,לחקור ולתכנן את המרחב העירוני.
בנוסף ,הדיונים שהתקיימו לפני ובמהלך הכנס העלו שאלות רבות נוספות ואפשרו לבחון את
הנאמר בהרצאות בעין חשדנית ולהעלות ביקורות ותהיות כלפי הפרפורמרים ודרכי הפעולה
שלהם.

סיכום  -נייר עמדה
המסקנה הכי גדולה ועמוקה שאיתה יצאנו מתוך הכנס היא שככל הנראה ,אין ביכולתנו לשנות
את העולם .לרוב הבעיות והקשיים אין פתרונות ,להרבה אנשים יש חיים קשים בפן האישי ,כלכלי,
חברתי וכדומה ולא ניתן לסייע לכולם .עם זאת ,יש ביכולתנו לייצר צעדים קטנים ,התקדמויות
פרטניות ,רגעי אושר שיכולים אולי לגעת ולשנות משהו אחד אצל מישהו אחד .שינוי קטן במרחב
הציבורי יכול לייצר אימפקט ,בין אם רגעי ובין אם לטווח הרחוק .ההשתתפות בכנס שינתה את
נקודת המבט שלנו על מהו העצם פרפורמנס ,מהי אותה פעולה אקטיביסטית ששואפת לשינוי
במרחב הציבורי.
היום ,לאחר שחלק מהמידע עובד במחשבתנו ,ועוד הרבה מידע עדיין בתהליכי עיבוד והבנה,
עולות הרבה שאלות בדבר דרך פעולות התכנון במרחב הציבורי .עבור מי נרצה לפנות? איפה
אנחנו מבצעות את פעולות אלה? מהו הקונטקסט הסביבתי ,החברתי ,התרבותי ,העירוני? מהי
בכלל מטרת הפעולה שלנו? האם נעשה את אותה פעולה במרחבים שונים או נבצע אופטימיזציה
למקום אחר?

סיכום  -נייר עמדה
נושאים בולטים שעלו במהלך הכנס:
• המשמעות של התאמת הפעולה למקום שבו היא מתבצעת.
• העלאת נושאים ושאלות על סדר היום הציבורי.
• שימוש בהומור אומנותי להשארת חותם אצל המשתמשים.
• חיפוש אחר מכנה משותף במטרה להגיע לכמה שיותר אנשים.
• חקר מקדים של האוכלוסייה ,האתר והפעולה אותה הולכים לבצע.
• מטרת הפרפורמנס – לייצר שינוי או להיכנס לתודעה?
• מטרת הפרפורמנס – הבנה עמוקה של המשתמש את רצון הפרפורמר או תרגום חופשי של
המשתמשים?

