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תצפיות// תצפית Basma Bader, Yara Shaaban - 1/ טבלה מס' 1 נתונים כלליים

תצפיות                    ראיון                     הרצאה                   סיכום

רוני שומני וספיר שלו שם החוקר

 Sham Abu Saleh, Basma Bader, Yara) פרפורמנס של בסמא ויארא(Shaaban סוג האירוע

29 דצמבר 2019 ,16:00-16:55 תאריך ושעה

כיכר פריז, חיפה, ישראל מיקום

כיכר עם טרסות בנויות, בין התחנת רכבת, בסמוך לקופיקס ולחנויות, מתוחמת על 
ידי הכביש. שעה שקר בה ומתחיל להחשיך.

תנאי שטח

המעגל הפנימי שמסביב לפרפורמריות, בתוך קבוצה של 30 איש. מיקום החוקר

משתנה- לרוב מרחק של 1.5 מ' מהפרפורמנס, השתתפנו שתינו בפעולה עצמה. מרחק מההתרחשות

שפה ערבית (דיבור) תנאים מיוחדים



תצפיות// תצפית Basma Bader, Yara Shaaban - 1/ טבלה מס' 2 הקלטה ותמלול

המיצג נמצא בתוך ריבוע שמשורטט על הרצפה בעזרת מסקנטייפ לבן ופינות אדומות, כאשר שתי הבנות מציירות 
במרכז בעיגול בספירלה יוצאת, הן כותבות בעברית וערבית טקסט, ברקע רחשי העיר- צפירות, צעקות, קולות. מידי 

כל כמה זמן ניגשות הבנות לאחת הפינות ומנסות ליצור אינטראקציה עם עובר אורח. ממשיכות לצייר את המילים 
במעגל. הבנות לבושות לבן, עם גרביון לבן ומלבד לכך יחפות (ללא נעליים), יש להן סרט אדום בלבוש, ושיער פזור. 
בריבוע עצמו יש מעין סרט אדום בצד. חלק מהאנשים מסביב באים ומדברים איתן, חלק מצלמים, חלק מסתכלים 

וחלק ממשיכים ללכת.

16:05

ניגש אדם למעגל, לפינה, אחת הבנות כמו מסמנת לו עם העיניים, הוא מתיישב בפינה, מביא לה את היד. היא 
לוחשת לו משהו, הוא מניח את הדברים שלו בצד ומקשיב לה. היא לוקחת מעין נוזל מקערה ושמה לו על היד, 

ומסתכלת עליו בעיניים הוא מסתכל עליו בחזרה, כך למספר דקות. היא לוקחת את הקערה עם הנוזל קמה והולכת. 
האדם נשאר יושב. לוקח את התיק שלו והולך אחורה. מגיע לדבר איתנו. הוא אומר שהבחורה אמרה לו משפט 

בערבית שהוא לא מבין את הפעולה עצמה. המשפט אומר שצריך לחיות, ושהוא מבולבל.

16:10

הבנות ממשיכות לכתוב את המילים במעגל סביב העיגול המרכזי, מידי פעם אחת מהן פונה בעיניים שלה למישהו, 
עושה את 'הטקס' וחוזרת לכתוב וכן הלאה. כתוב- "אח לא שותף אמר מעורב, אח לא שותף אמור מעורב"...זה מה 

איתנו. שכתוב במעגל, ממשיכים לסיבוב חמישי סביב העיגול המרכזי.. הבחור שניגש אז לפינה ניגש אלינו שוב לדבר 
אומר שכל בנאדם שמבפנים הוא בחוץ זה הפירוש של מה שרשום על הרצפה. והיא אמרה לו משהו אחר לגמרי 

באוזן והוא לא יודע מה זה השמן ששמה לו ביד. 

16:15



תצפיות// תצפית Basma Bader, Yara Shaaban - 1/ טבלה מס' 2 הקלטה ותמלול

אני (ספיר) הרגשתי שאחת הבנות מביטה בי עם העיניים ולא מורידה ממני מבט, כמו מסמנת לי להגיע. אז הלכתי 
לפינה הקרובה אליי, היא לא הסירה ממני את מבטה. התיישבתי בפינה והושטתי את היד (כפי שראיתי אחרים עושים 

לפני). היא לא הורידה ממני את המבט, אני מידי פעם הורדתי את המבט שלי. לחשה לי משהו באוזן בערבית שלא 
הבנתי. לקחה את השמן שבקערה ושמה לי ביד, הסתכלתי על היד שלי ועל האצבע שלה על היד שלי. היא לא 

הורידה ממני את העיניים אני מידי פעם הסתכלתי עליה ובאיזשהו שלב היא עזבה את היד שלי קמה והלכה. אנשים 
ממשיכים להגיע לפינות, לעשות את ה'טקס' וחלקם אח"כ הולכים להמשך דרכם. עכשיו רוני הולכת אל הבחורה 

השניה לפינה, עושה לה את הטקס כולו. בסיום רוני קמה והולכת וגם הבחורה. במהלך הפעולה אף אחד לא נכנס 
לטריטוריה המסומנת בלבן, מגיעים רק לפינות המסומנות באדום. יותר ויותר אנשים מגיעים.

16:20

עכשיו שלב שאנשים קצת התרחקו מהמעגל הקרוב למלבן המסומן. לקחו צעד אחורה ומסתכלים מהצד על 
המתרחש. הגיעה משפחה שמחכה עם הבת והאבא ועושה את הטקס גם כן. הבנות עצמן כותבות במעגל ועוד מעט 

מגיעות לקצה המלבן. מזהים שהרמקול בצד הוא מה שחשבנו שהוא הסרט האדום, מונח בתוך המלבן הלבן בצד. 
משמיע קולות שלא מזהות. אחת הבנות מחכה בצד בפינות שמישהו יגיע אליה הפסיקה לכתוב בגיר על הרצפה. 

השנייה מהלכת ומחפשת קשר עין עם מישהו. כך ממשיכות לעשות את הטקס. 

16:25

מישהי מגיעה ובוחנת את הסיטואציה מסתכלת מבחוץ, ממש מתקרבת למלבן. עושה כמעט צעד פנימה ומסתכלת 
מה כתוב. הבחור הראשון שבחנו חוזר חזרה אל המעגל לעשות שוב את הטקס מנסה להבין במה מדובר. אנשים 

ממשיכים לצלם את המתרחש. נראה שמעבר לתיעוד הרגיל. ליד זה החבר'ה מהקורס שלנו מתעדים גם כן.

16:30
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אנשים עם הזמן בוחנים את הגבול מנקודה יותר רחוקה.  16:35

שתיהן בתוך המעגל הפנימי יושבות אחת מול השנייה על הברכיים על הרצפה, רק מביטות אחת בשנייה, המלבן עוד 
לא מלא לגמרי במילים אבל כמעט מלא. הקערות של הזמן בצד. ואז מתחילות מחיאות הכפיים של הסיום, מבינים 
שיש כאן סיום של הפעולה. הן מדברות. מתחבקות והפעולה נגמרת בתשואות, כשכולם במרחק מהמלבן והן קדות 

קידה. סיום

16:40



תצפיות// תצפית Basma Bader, Yara Shaaban - 1/ חומרים נוספים



תצפיות// תצפית Basma Bader, Yara Shaaban - 1/ חומרים נוספים



תצפיות// תצפית Jelili Atiku - 2/ טבלה מס' 1 נתונים כלליים

רוני שומני וספיר שלו שם החוקר

(Jelili Atiku (NG)) פרפורמנס של ג'לילי אטיקו סוג האירוע

29 דצמבר 2019 ,17:00-17:12 תאריך ושעה

תחנה רכבת כרמלית כיכר פריז, חיפה, ישראל מיקום

כניסה צידית לרכבת, רחבה שליד, שטח מעבר. שעה שמחשיך. תנאי שטח

המעגל הפנימי שמסביב לפרפורמריות, בתוך קבוצה של 30 איש. מיקום החוקר

מרחק של כ-2 מ', בהמשך איבדנו אותו בתוך הריצה ברחובות. מרחק מההתרחשות

לא הצלחנו להיות בכל הפרפורמנס מאחר ורץ קדימה ועברנו לפרפורמנס הבא תנאים מיוחדים



תצפיות// תצפית Jelili Atiku - 2/ טבלה מס' 4 התרשמות בתיעוד מסוג צילום חוויתי

התצפית אחרי ג'לילי הייתה מעניינת, מאוד אינטראקטיבית ומורכבת מבחינה 
לוגיסטית. הרגשנו ש'רדפנו' אחריו, דבר שהקשה על הנוכחות הפיזית שלנו כצופים 

במיצג, ומצד שני היווה חלק עיקרי בחוויה עצמה של הפרפורמנס.
להרחיב

איך אתם מסכמים את החוויה 
בתצפית?

הרגשנו שהיותנו חלק מקבוצת לימוד השפיע מאוד על החוויה כולה, שיבשה את 
ההתרחשות ואת האופן של התגובות כלפי החוויה. היא יצרה בו עניין מלאכותי עוד 

לפני התחלת המיצג, וגם כאשר ג'לילי 'יצא' מגבולות הפרפורמנס כמות האנשים 
הגדולה שהיינו 'חסם' לדעתנו את הגישה אליו עבור הציבור ולחוויה כלפי חוץ.

האם הרגשתם שעצם היותכם חלק 
מקבוצת לימוד שינתה את החוויה 

שלכם? הקלה? חזקה? שבשה?

ככלל, לדעתנו יש פוטנציאל רב לאירועי פרפורמנס במרחב הציבורי ויכולתם להשפיע 
על המתרחש בו. עצם הפעולה, החוויה במרחב הציבורי מעוררת מגוון רחב של עניין 
ותגובות. במקרה הזה, החוויה הייתה מאוד עוצמתית ומורגשת, אך הרגשנו שקבוצת 

הלימוד יצרה חוויה ספציפית סביב הפרפורמנס [שכללה מרדף, סיקור וצילום] 
שהסיטה את תשומת הלב מהפעולות של ג'לילי. דבר זה השפיע על תגובות עוברי 
האורח שהתעסקו הרבה בתהייה על הצלמים, וכמות האנשים ולאו דוקא על המיצג.

מה דעתכם על אירועי פרפורמנס 
כאמצעי להבנת המרחב הציבורי? 

הבנת העמדות של עוברי האורח 
במרחב הציבורי?
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כן, לדעתנו לחלוטין אפשר ואף צריך להשתמש באירועים אלו כדי להטמיע שינויים 
במרחב. לגרום לאנשים לחשוב ולעורר אותם לסוגיות שונות, וגם להדגים כיצד ניתן 

להשפיע על אחרים במרחב. המגבלות צריכות להיות לדעתינו בגבול בין המגע הפיזי- 
ללא אלימות או חדירה למרחב האישי במגע שלא בהסכמה. בריצות של ג'לילי למעשה 

לא מעט אנשים במרחב נפגעו פיזית, הן מקבוצת הלימוד והן מהסביבה.

האם לדעתכם אפשר להשתמש 
באירועים כאלו בכדי להטמיע שינוי 

במרחב? באילו מגבלות?

 ART-לדעתנו יש מקום לשני סוגי האירועים. אנחנו תפסנו את הפרפורמנס של ג'לילי כ
PERFORMENCE שאינו מחפש להיטמע בשגרת הפעולה, לעומת הפרפורמנס של 

פיטר שכביכול יותר נטמע בתוך ההמון. גם המיקום עצמו של הפרפורמנס השפיע, ואף 
תיחומו ע"י מסקיינטייפ עזר ליצור כמעין 'במה' על רקע הכניסה לתחנת הכרמלית, 

ובעצם יצר תפיסת מציאות מסוימת. על כן כאשר ג'לילי פרץ מגבולות המקום שהוגדר, 
הוא חדר עוד יותר למרחב הציבורי ולאט לאט יצר הפרעה מתרחבת למרחב. החוויה 

התרחבה וכך גם ההשפעה שלה על הצופים.

האם לדעתכם מתאים יותר 
להשתמש באירוע שנתפס על ידי 

הצופים כשגרת פעולה לא מתכוננת 
או שחשוב שיבינו שזה אירוע מתוכנן 

?Art performance מסוג
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בחלק הראשון [בריבוע]- עוברי האורח הגיבו ברובם ברצון טוב, עצרו והתעניינו ב'מופע' 
הרחוב וכך הפכו לחלק מהחוויה והשינוי שג'לילי יצר במרחב. 

בלחלק השני [שיצא מגבולות הריבוע ורץ סביב המזרקה בכיכר פריז]- כאשר ג'לילי עבר 
מקום, ובעקבותיו קבוצה גדולה של אנשים, אשר הגדילה בהרבה את ממדי ההפרעה 

למרחב הציבורי ל ג'לילי. ניכר היה כי התגובות של האנשים נעשו פחות מתעניינות ויותר 
מתעצבנות על המטרד. 

בחלק השלישי [כשיצא מגבולות המיצג וגם מגבולות הכיכר]- ג'לילי רץ ברחובות העיר 
בעקבותיו גל של אנשים שעוקבים אחריו. בשלב זה עוברי האורח במרחב הציבורי הגיבו 

פחות לג'לילי, ויותר לגל קבוצת הלימוד שיצרה הפרעה גדולה יותר, אשר אינו התקבל 
בהפתעה, תמיהה ואף כעס על ההפרעה במרחב הציבורי.

מהי ההתרשמות האישית שלכם 
ממידת הרצון של עוברי האורח 

שיתרחש שינוי במרחב הציבורי?

לדעתנו תמיד יש מקום להיות פעילים, אם לא ננסה ונעורר את השיח הוא לא יקרה. 
מהפרפורמנס התרשמנו כי את חלק מעוברי האורח לא 'מעניין להבין', הם ממשיכים 

בשגרת יומם ורואים במרחב הציבורי כמקטע מעבר. אולם, חלקם בהחלט גילו עניין, והיה 
ניכר כי יש להם נכונות ופתיחות להתעניין בנעשה, להבין את המשמעויות ואולי אף לקחת 

חלק. כל אחד לפי במידה שבה הוא חש בנוח להסתקרן ולהיפתח.

מהי ההתרשמות האישית שלכם 
ממידת הנכונות של עוברי להיות 

מעורבים בהבניית המשמעות של 
המרחב הציבורי ומהי 

להערכתכם מידת נכונותם לקחת 
חלק פעיל בהבניית שינוי כזה?
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תצפיות// תצפית Jelili Atiku - 2/ חומרים נוספים

https://docs.google.com/file/d/1Y92NOMrMlr00H5511VGCiYgBHsg1sz6k/preview
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https://docs.google.com/file/d/1iEQ9K7j23MxEEnlgi9Bwo5U6bvc95DJG/preview
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https://docs.google.com/file/d/1eRRvAMwzhZY9-5f5KTl94KNKSfzY8klQ/preview
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https://docs.google.com/file/d/1d5A72UOI3sQn8AkbtbjrO17GtSC-3sKK/preview


תצפיות// תצפית 3 - סטודיו 2065/ טבלה מס' 1 נתונים כלליים

רוני שומני וספיר שלו שם החוקר

פרפורמנס של סטודיו 2065 סוג האירוע

29 דצמבר 2019 ,17:20-17:35 תאריך ושעה

סמטת משה אהרון, עיר תחתית, חיפה, ישראל מיקום

סימטה צידית, לא מלאת אנשים, הפרפורמנס עצמו מוקרן ע"ג תריס סגור בחזית בניין תנאי שטח

המעגל הפנימי, מבט ישיר לסרטון. מיקום החוקר

כ-2 מ' לטובת צפייה. מרחק מההתרחשות

אין תנאים מיוחדים



תצפיות// תצפית 3 - סטודיו 2065/ תיעוד

 סרטון מדיה מוקרן על תריס סגור. ההקרנה מתבצעת 
בסמטה באזור השוק התורכי בעיר תחתית. הסמטה 
הינה עם מוביליות נמוכה יחסית של אנשים. בסרטון 
רואים מספר המייצג את השנים והוא עולה מ- 2020 
ל-2065 בהדרגה. ככל שהמספרים עולים, כך רואים 

אנשים עוברים בצפיפות גבוהה יותר. וציפורים מעופפות 
בכיוון הנגדי מדי פעם.



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 1 נתונים כלליים

רוני שומני וספיר שלו שם החוקר

(Peter Burke (AU)) פרפורמנס של פיטר בורקה סוג האירוע

29 דצמבר 2019 , 17:40-18:20 תאריך ושעה

רחוב בן גוריון, המושבה הגרמנית, חיפה, ישראל מיקום

ציר ראשי, הומה אדם, פעילויות לכבוד חג המולד, הפרפורמנס התרחש במדרכות. תנאי שטח

בהתחלה במעגל הפנימי, בצמוד לאמן, ואח"כ מעט במרחק לסירוגין. מיקום החוקר

בין 1-2 מ', על מנת לחזות בהתרחשות בשל העומס ברחוב. מרחק מההתרחשות

עומס רב של אנשים ברחוב, קושי לצפות במתרחש תנאים מיוחדים



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 3 שאלון 1 - זוג (גבר ואישה)

תשובה שאלה

כן, הוא נתקע בי ונפלה לו המזוודה. ראית את האיש שנפלה לו 
המזוודה עם הדפים? מה קרה 

שם?

אשה: שנינו עובדים במשרה ביטחונית אז ישר כשראיתי את ה-'סודי מאוד' זה חרה לי. מה חשבת? מה עשית?

אשה: התכופפתי מיד לעזור לו לאסוף את המסמכים הרגישים כמה שיותר מהר הבחנת במישהו/יא שעזרו לו ?

גבר: בהתנגשות הראשונית חשבתי שזה אמיתי אך כשראיתי את הכיתוב סודי ביותר 
באדום בצורה כל כך מובלטת הבנתי שזה מוגזם מדי בשביל להיות אמיתי, וזה כנראה 

מיצג.

ידעת שזה היה אירוע מתוכנן 
(פרפורמנס)?

אשה: לא היה לי ממש ביקורת על האנשים מסביב, הייתה לי ביקורת על הבנאדם שנוהג 
בכאת חוסר אחריות במידע רגיש

מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד 
על תגובת אנשים במרחב 

הציבורי?



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 3 שאלון 1 - זוג (גבר ואישה)



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 3 שאלון 1 - זוג (גבר ואישה)

בלט בראיון כי הזוג היה מאוד מעורער בין המציאות לבין הפנטזיה.
מצד אחד הבינו שהיה מיצג ואין מדובר בסיטואציה אמיתית. מהצד השני, הם לא הצליחו להתנתק 

מהמציאות של המיצג. מאוד הוריד אותם שמדובר במסמכים סודיים ושהוא לא אחראי לגביהם, ולא 
הצליחו לנתק את המקום הזה כדי להבין שאין פה חוסר אחריות אמיתי מצידו.

קונטקסט מקומי:
כיוון ששניהם עובדים במשרות ביטחוניות הם היו מאוד רגישים לנושא של מידור מסמכים והתייחסות 

רגישה לאינפורמציה סודית. מה שלא אפשר ניתוק שלהם מן הנושא של הפרפורמנס ולהתעסק בנושא 
האמיתי שלה- התגובה של הציבור למיצג וההשפעה שלו על המרחב.



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 3 שאלון 1 - זוג חברות (שתי נשים)

תשובה שאלה

אני הבנתי שזה הצגה. הלכנו פה ברחוב ואז כאילו נפלו לו הדברים והיו רשום 'סודי 
ביותר', והיה התלהמות של אנשים.

ראית את האיש שנפלה לו המזוודה 
עם הדפים? מה קרה שם?

הבנתי שזה משהו הצגה, בגלל שהיה סודי ביותר.  מה חשבת? מה עשית?

הבנתי ישר שזה המגה, אם זה היה אמיתי הייתי עוזרת לו. בגלל שמלא אנשים התקהלו 
חשבתי שזה מתיחה של כזה 'מה אתם הייתם עושים' (התכנית טלוויזיה).

הבחנת במישהו/יא שעזרו לו ?

חשבתי שזה התכנית טלוויזיה מה הייתם עושים. ידעת שזה היה אירוע מתוכנן 
(פרפורמנס)?

ברור. מבחינתי שיביא איזה מטרה שבא לו כל עוד לא מפריע לאנשים שיקדם מה שבא 
לו. אם יש מישהו שרוצה להעביר מסר מסוים שיעשה את זה איפה שיש הרבה אנשים.

מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד 
על תגובת אנשים במרחב 

הציבורי? יש מקום להצגות כאלה?

הבנות היומ בנות 18, לא מהעיר, באו רק לכריסמס לרחוב.



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ טבלה מס' 3 שאלון 1 - אישה

תשובה שאלה

ראיתי מישהו שלובש לבוש שלא מתאים למקום, כמו בן גוריון כי הוא עם חליפה ירוקה, לא 
מרגיש לי שייך, מרגיש בולט. עם המזוודה. ראיתי שנפל כמה פעמים ואוסף את הדפים שלו.

ראית את האיש שנפלה לו 
המזוודה עם הדפים? מה קרה 

שם?

הגבתי לזה שחלק מהאנשים שרצו לעזור לו, אני רציתי לעזור לו חלק לא רצו. אני חשבתי שזה 
נראה אמיתי, האמנתי לזה לא חשבתי שזה הצגה. רק הלבוש שלא לא הסתדר לי.

מה חשבת? מה עשית?

כן, היו אנשים שרצו לעזור לו, גם אני רציתי. הבחנת במישהו/יא שעזרו לו ?

לא. ידעת שזה היה אירוע מתוכנן 
(פרפורמנס)?

שחלק רוצים לעזור ולחלק לא אכפת ממש הם ממשיכים ללכת הם באו לבלות. מה את/ה חושב/ת אפשר ללמוד 
על תגובת אנשים במרחב 

הציבורי?



תצפיות// תצפית Peter Burke - 4/ חומרים נוספים



Leónidas Martín // ראיון

 ...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...

 ...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.



Leónidas Martín // ראיון

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 7 דק. 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 7 דק, להביא להם שתייה כדי שיגיבו בסדר איתנו. עובדי הבנק ידעו שזה

יקרה ונתנו להם פרוטוקול איך להגיב.
Full Interview:
https://docs.google.com/document/d/1BpVcqpg7O0ZdeoktZ0RzAZQxPESSIliIEluLiovEFrI/edit?u
sp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1BpVcqpg7O0ZdeoktZ0RzAZQxPESSIliIEluLiovEFrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BpVcqpg7O0ZdeoktZ0RzAZQxPESSIliIEluLiovEFrI/edit?usp=sharing


הרצאה // Jelili Atiku/הפילוסופיה של הרחוב
 נושאים:

מנסה לפתח דיון על פיתוח המדינה, לדוגמה כלה שמובלת בכלוב.●
 גבולות המסורת של נישואין במדינה, ערבוב של מסורות זרות ומקומיות. מה הטאבו וממה●

מהמנהגים צריכים להיפטר. מנסה לאתגר גישות קיימות של אנשים.
 ריצה לנשיאות המדינה. יצר קמפיין אמיתי, מפלגה, מצע וכל מה שקשור. זה לא רק מחאה●

אמנותית, אלא אקט שפוגש את המדיניות המקומית, ומתנהג בכללים המצופים ממנה.
 שינוי קונטקסט - מיצג שלו מחופש הולך במקום קדוש. מקום שבו לא מכובד לעשות ללכת●

 בצורה לא מכובדת כזאת. שימוש בסוג פעמון שמקדים הכרזה של המלך. פעולה שהיא פוגעת
בקהילה המקומית, על מנת ליצור קונטקסט חדש למקום עם קונטקסט קיים.

 המיצגים שלו הרבה פעמים מגיבים או מתייחסים לנושאים בעלי חשיבות ציבורית,●
אקטואליים או מושרשים.



המשך
 מיצג מהזמן האחרון:מיצג תופסים את האנרגיה הנשית. להן יש את הכח של התהוות, מרכז●

 האנרגיה. הוא הזמין נשים מכל העולם לקחת חלק במיצג. השתמש בתלבושת מלכותית כמו גם
בסאונד ובמים כאלמנטים אמנותיים שמשרים אווירה.

 הפרפורמנס של אתמול. נראה מהעין הקפטיליסטית וניסה להראות מזווית אחרת.●

שיטות:
 שימוש חוזר בכיסוי לפנים כאמצעי לניתוק האנושיות מהסביבה. שימוש בצליל בכדי למשוך●

תשומת לב, שיש לו קונטקסט מסויים
 משתמש בצבע כאמצעי. כמו שהשתמש בשחור ולבן בפרפורמנס אצלנו. בדוגמא שמראה צבע●

 אדום. בעזרת הצבע ניתן להדגיש אלמנט מסויים למיצג, במקרה זה כאב. הצבע הירוק למשל,
 כמטפורה לעצים בפלמור.

הוא עושה שימוש תכוף בטקסים. חלקם מומצאים וחלקם עושים פראפרזה לטקסים קיימים.●



 Discussion Questions /Jelili Atiku // הרצאה
In your opinion, how can we help Arab citizens of haifa realize they don't have to 
succumb to the silence policy? That they can demand city rights equality? In 
subjects like education public spaces etc.

How can the the power of change of ordinary people can affect change 
institutional decision making? Can you bring an actual example from your own 
actions?

How can we educate children to this approach: from one hand understanding 
the importance of an institutional system and frame, and from the other active 
action for change and standing up for values?



 Discussion Questions /Jelili Atiku // הרצאה

In the political situation in israel - elections for the third time. How can an action 
from the bottom up affect the existing lockdown?

An occupation has a has a mental aspect as well. As a multimedia artist what do 
you think about the role the media plays in occupying the consciousness of the 
young generation



 ההתפתחות של הפרפורמנסים שלך מתחיל מדברים שיש להם סימבוליות, ועוברת לערכים
אוניברסליים, אתה חושב שהמטרה שלך היא פשוט אנרכיזם?

 הוא מתקדם עם האבולוציה של העולם, וככל שהוא מוזמן להופיע בחו"ל הוא מתחבר לקונטקסט
 המקומי. כאמן, הוא מתנתק מהעצמי שלו- מהרגשות, הדעות וכו'.. הוא תופס את עצמו כאמן פוליטי:

מסתכל על כל דבר מנק' מבט פוליטית, כיוון שהפוליטיקה היא המקור לרוב הכאבים שלו כאדם.
 יש הבדל למשמעות הסימבולית שיש לצלילים שהוא משתמש בהם במיצגים. במדינה שלו יש

 משמעות סימבולית לצליל ולתנועות, כאן אחת המשתתפות אמרה שבישראל זה יכול להתפרש
כריקוד בלבד.

 החייל, אתה כאדם מעבד את זה לאימג', הפרפורמנס מתבטא כאימג'. מה מייצג הסאונד, ההליכה של
מה מייצג הריבוע, כל הסמלים האלו מה הם אומרים לנו? מה מבטאים עבורנו?

ניסה להיות עדין כאן בישראל כדי שלא יהיה פוליטי מידי.

הרצאה // Jelili Atiku/ דיון



 שמתייחסים כשאתה עשית את הפרפורמנס מה האקטים והריאקשיין שאתה עושה מחוץ לתרבות שלה
לסימובלים אחרים? למקומות חדשים ואחרים? כיצד מתאימים את הסימבולים לקונטקסטים אחרים

איך אתה מקבל את הפידבק כאשר אתה במרכז ההתרחשות?

 כאמן הפסקתי לנסות לקבל פידבקים מהסביבה. כי הבנתי מהניסיון את סוג האנרגיה והאפקט שיש
 למיצגים על הסביבה. אני שומע את התגובות של האנשים מסביב, רואה את הפעולות והרגשות שזה

מעורר בהם וזה הפידבק שאני צריך.

הרצאה // Jelili Atiku/ דיון



 בישראל אנחנו לקראת בחירות בפעם השלישית ואולי גם הרביעית. כאמן פוליטי מה אתה חושב
שאנחנו האזרחים יכולים לעשות בנושא?

 המשמעות של דמוקרטיה היא שהכוח נמצא אצל הציבור. אבל האזרחים לא תופסים את עצמם
 כבעלי כוח פוליטי. אתם כאנשים צריכים להשתמש בכוח, זה הכל. ככל שתשתתפו בפוליטיקה של

המדינה שלכם תהיו בעלי יכולת להשפיע בתוך המשחק.
 הוא נולד כמוסלמי וחונך כמוסלמי, אבל בזמן שהגיע לבי"ס היה אסור לדבר את שפת האם שלו. זה
 ניתק אותו בצורה מוחלטת מהדת, וזו ההשלכה ההרסנית של הקולוניאליזם. בחלק מהעבודות הוא

מתעסק בנושא זה.

הרצאה // Jelili Atiku/ דיון



 כאדם שגר בישראל ערבי עם רעיונות מהעבר, אני לובש חולצת כפתורים וזה לא כל כך אותנטי לזהות
 שלי אבל אנחנו היברידיים אחרי הכל לסביבה שבה אנחנו חיים. אתה לא מפחד להיות

 האימפריאליסט? להיות האחד שעוזר למערכת להיות כמו שהיא? האם אנשים מבינים את
 הסימובולים שלך? אני מרגיש שאני יכול להתייחס רק לדברים שאני מבין ולקונטקסט שמדבר אליי.

כלומר לדעתי, לא כולם מבינים את המסר שאתה מעביר, ואז זה בעצם מעביר מסרים אחרים..

 אני נע מהמקום שבו נולדתי זה משהו שאני לא יכול לשנות. אני טבעי למי שאני. אני אמן מניג'יריה אז
 אם אני אנסה להשתמש באובייקטים אחרים אני לא יכול לשאול עליהם. אני מגיע עם מי שאני למקום

החדש.

הרצאה // Jelili Atiku/ דיון



הרצאה // Jelili Atiku/ חומרים נוספים



בשלושת הימים האחרונים, היינו שותפות פעילות בכנס 'חכמת רחוב כקוד פתוח'.
 הכנס היווה יציאה מהשגרה עבורינו, וחשף אותנו לנושאים תרבותיים שאיננו מורגלות בהם בלימודי

 הארכיטקטורה באקדמיה. בשלב האקדמי בו אנו נמצאות, לאחר מספר שנים של לימודי
 ארכיטקטורה, לעיתים ישנה הרגשה של קיבעון בתצורת הלימוד אליה אנו נחשפות, המתודות וצורות

 החשיבה. בהיבט זה, מסגרת הכנס פתחה עבורנו מחדש כיווני חשיבה, צורות מחשבה, פעולה ותכנון.

 הפרפורמנסים פתחו לנו את הראש לנושאים חדשים, ושיחררו את תצורת המחשבה הצרה בה אנו
 מורגלות. הדיונים עוררו אותנו לנושאים אינטרדיסציפלינריים, תרבותיים, פוליטיים, עולמיים ומקומיים,

וחשוב מכל נוגעים בנו כאזרחים וכבני אדם.
 הפרפורמנסים במרחב, ובעיקר הדיונים שבאו בעקבותיהם, עוררו בנו שאלות מרחביות ותכנוניות

 הקשורות באוכלוסיה בישראל, ובפרט באוכלוסיה הסובבת אותנו כאן בחיפה. כמו גם, ההיתכנותשל
פעולות אלו לעורר שינוי, תדירותן ומיקומן בקונטקסט המקומי.

סיכום // נייר עמדה/



בין הנושאים שבלטו לנו בשיח:
המקום של אמנות כמחוללת שינוי בחיים האזרחיים●
 היכולת של אקט ספציפי להיטמע בתודעה הציבורית ['מה אתם הייתם עושים'] ועקבות כך,●

לעורר מחשבה ותגובה מחודשת.
 ההחלטה של אינדיבידואל או צוות, להביא את דעותיו באופן מודע לזרים ברחוב. המקום שבין●

הזרות לבין אחוות האדם.

 לסיכום, אנו רואות בכנס מסוג זה הזדמנות אמיתית לשינוי חשיבה וגירוי לפעולה, במיוחד אצל
 סטודנטים העתידים לתכנן את המרחב העירוני. מאגר המידע והתיעוד שנאסף בכנס ראוי להערכה

 ולשימוש לדעתנו, יש ביכולתו כדי להסיק מסקנות, ללמוד ולהעמיק בנושאים שעלו ולקחת אותם עוד
 שלב אחד קדימה. היה מעניין לראות איך כל אחד מהאורחים התייחס לאקטיביזם ולדרך בה הוא
 משנה את הסביבה ומשפיע על השיח הציבורי והפוליטיקה המקומית. ביחד הם ציירו סקאלה של

השפעה על הציבור והתערבות של אומנות בפוליטיקה וההשפעה על דעת הקהל.

סיכום // נייר עמדה/


