Street Wise Urban Action as Open Source – כנס חכמת רחוב

מיסם דרובי

Performance in the city

29/12/2019 , 16:08

Basma & Yara

שם החוקרת

מי ס ם ד ר ו ב י

סוג האירוע

פרפורמנס של בסמה בדיר ויארא שעבאן

תאריך ושעה

 29דצמבר 16:00-17:00 , 2019

מיקום

כיכר פריז  ,חיפה

תנאי שטח

חלל פתוח  ,כיכר עירונית

מיקום החוקר

מדרגות מול הפרפומנס

מרחק מההתרחשות

 4 – 2מטר י ם

תנאים מיוחדים

לא פורסם מראש ,מזמין אנשים שעוברים להשתתף

29/12/2019 , 16:02

29/12/2019 , 16:04

29/12/2019 , 16:10

29/12/2019 , 16:11

29/12/2019 , 16:31

איך אתם מסכמים את החוויה בתצפית ?

היה מאוד מעניין לצפות במיצג בלי לדעת מראש את הנושא שלו ,זה נתן
הזדמנות לחוות את מה שמתרחש במקום כמו כל אחד מהאנשים שעברו
שם במקרה.

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

עצם היותי חלק מקבוצת לימוד זה חיזק את החוויה ,מכיוון שזה פתח לי
את העיניים לא רק לצפות במיצג אלא גם לצפות בפנים של האנשים
שעברו במקום ,לראות את התגובה שלהם ולשמוע את הלחישות שלהם
אחד לשני.

מה דעתכם על אירועי פרפורמנס כאמצעי
להבנת המרחב הציבורי? הבנת העמדות
של עוברי האורח במרחב הציבורי?

עצם זה שהפעולה נעשתה במקום בלי להזמין אנשים או בלי לפרסם על
מה שהולך לקרות שם מראש ,נתן לנו הזדמנות לראות את התגובה
האמתית של אנשים שעברו שם במקרה על פעולה לא שגרתית שפגשו
בדרך ואיך כל אחד מגיב שונה מאחרים.

האם לדעתכם אפשר להשתמש
באירועים כאלו בכדי להטמיע שינוי
במרחב? באילו מגבלות?

לפי דעתי אירועים אלו יכולים למשוך תשומת לב של אנשים יותר מלעשות
מחאה על נושא מסוים ,מכיוון שזה יוצר מתח אצל עוברי הדרך וגורם להם
לשאול ולהתעניין מה קורה שם ואפילו להשתתף .לכן זה יכול להעביר
מסר בדרך מאוד עוצמתית.

האם לדעתכם מתאים יותר להשתמש
באירוע שנתפס על ידי הצופים כשגרת
פעולה לא מתכוננת או שחשוב שיבינו
שזה אירוע מתוכנן מסוג Art
? performance
מהי ההתרשמות האישית שלכם ממידת
הרצון של עוברי האורח שיתרחש שינוי
במרחב הציבורי?

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?

לדעתי אם מפרסמים לאנשים מראש על סוג האירוע שהולך להתרחש זה
יכול להחליש את התגובה הראשונית שלהם במקום.

כצופה חיצונית יצא לי לשמוע יותר מדעה אחד על מה שהתרחש שם .היה
כאלו אנשים שעברו והסתפקו במבט מהר לפני שממשכים את הדרך
שלהם ,היה אנשים שכן התעניינו מה קורה אבל חששו להשתתף כי לא
ידעו מה הנושא של המיצג ,יש אנשים שעברו והמשיכו בדרך כאילו לא
קרה כלום.
אנשים אחרים השתתפו והתעניינו מאוד לדעת ולהבין.
לדעתי זה יכול לעשות שינוי ולהוציא את האנשים מאורח חיי היום יום
שלהם ,לפגוש משהו חדש בדרך שהולכים בה כמעת כל יום בדרך לתחנה
לי ד.

Enitere Ejitere Performance

Jalili Atiku

שם החוקרת

מי ס ם ד ר ו ב י

סוג האירוע

פרפורמנס של ג'לילי אטיקו

תאריך ושעה

 29דצמבר 17:00-17:35 , 2019

מיקום

כיכר פריז – מושבה גרמנית  ,חיפה

תנאי שטח

חלל פתוח  ,כיכר עירונית  ,רחוב עירוני

מיקום החוקר

מול הפרפורמנס

מרחק מההתרחשות

 2מטר י ם

תנאים מיוחדים

לא פורסם מראש ,לא קשור לסביבה ,רץ בין המרחבים

תאריך  29/12/2019 :יום :א מיקום  :כיכר פריז  ,חיפה

תיאור האירועJelili Atuku Preformance :

תאריך  29/12/2019 :יום :א מיקום  :כיכר פריז  ,חיפה

תיאור האירועJelili Atuku Preformance :

מראיינת  :מיסם דרובי

 .1מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? לא הבנתי מה קורה בו  ,מה כל הצבעים הכהים שהוא
שם על עצמו ולמה!

 .1מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? חשבתי על ריב בין אנשים – סכסוך
 .2האם היית עושה כזה דבר?
 .3האם זה :

מפריע לך

כן  /לא

מיותר

 .4מה משך את תשומת ליבך?

 .2האם היית עושה כזה דבר?

אדיש/ה לגביו

הפעולה

חדשני

מעניין

פרטי הלבוש והאביזרים

 .5עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ? בכלל לא טבעית 1

2

מוכן/ה להתנסות

לא יודע
3

4

מראיינת  :מיסם דרובי

הכל..

 5שגרתית

 .3האם זה :

מפריע לך

כן  /לא אם לא חושפים את הפנים של אז אין לי בעיה לעשות

מיותר

 .4מה משך את תשומת ליבך?

אדיש/ה לגביו

הפעולה

חדשני

מעניין

פרטי הלבוש והאביזרים

 .5עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ? בכלל לא טבעית 1

2

מוכן/ה להתנסות

לא יודע
3

4

הכל..

 5שגרתית

 .6האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ? כן

/

לא

 .6האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ? כן

/

לא

 .7האם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים עוד אפשריות לפעולה ? כן

/

לא

 .7האם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים עוד אפשריות לפעולה ? כן

/

לא

 .8האם ההתרחשות מבטאת  :העדפה אישית מסר חברתי מחאה חתירה תחת מה שמקובל

 .8האם ההתרחשות מבטאת  :העדפה אישית מסר חברתי מחאה חתירה תחת מה שמקובל

 .9למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? כדי להעביר מסר מסוים או דעה אישית

 .9למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? כדי להעביר מסר מסוים או דעה אישית

 .10באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ? כל יום

 1-2בשבוע

 1-2בחודש

 .11האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב /אמנות /מופע ? כן  /לא

 .10באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ? כל יום

 1-2בשבוע

 1-2בחודש

 .11האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב /אמנות /מופע ? כן  /לא

תאריך  29/12/2019 :יום :א מיקום  :כיכר פריז  ,חיפה

תאריך  29/12/2019 :יום :א מיקום  :כיכר פריז  ,חיפה

תיאור האירועJelili Atuku Preformance :

תיאור האירועJelili Atuku Preformance :

מראיינת  :מיסם דרובי

 .1מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? אני בכלל לא הבנתי מה קורה בו ניסיתי לפענח מה
בעניין  ,זה נראה כמו טקס שפטי ,הבגדים המסורתיים והחפצים ,נראה שהוא מנסה להעביר מסר
אבל לא ברור מה הוא בזמן שהוא תוחם את עצמו במקום אחד.

 .1מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? לא הבנתי מה קורה ,הוא נראה מאוד תוקפני ,משהוא
שפטי
 .2האם היית עושה כזה דבר?

 .2האם היית עושה כזה דבר?

מראיינת  :מיסם דרובי

כן  /לא

כן  /לא
חדשני

מעניין
מיותר אדיש/ה לגביו
 .3האם זה  :מפריע לך
)אני לא בטוחה אם הוא השיג את מה שהוא רוצה להשיג(

פרטי הלבוש והאביזרים
 .4מה משך את תשומת ליבך? הפעולה
)שהוא היה חדור מוטיבציה ,הוא היה ממש בתוך זה (

מוכן/ה להתנסות

הכל..

לא יודע

 .3האם זה  :מפריע לך
זה לא מפריע היה מעניין

מיותר

 .4מה משך את תשומת ליבך?
)התנועה שלו והאגרסיביות(

אדיש/ה לגביו

הפעולה

מעניין

פרטי הלבוש והאביזרים

 .5עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ? בכלל לא טבעית 1
 .5עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ? בכלל לא טבעית 1

2

3

4

חדשני

2

מוכן/ה להתנסות

לא יודע

3

4

הכל..

 5שגרתית

 5שגרתית

 .6האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ? כן
)כן אבל לא בטוחה אם הוא השיג את מה שהוא רצה כי זה לא היה מובן(

/

לא

 .7האם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים עוד אפשריות לפעולה ? כן

/

לא

 .6האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ? כן
)הוא צייר מלבן על הרצפה והגדיר לעצמו מקום וזה שימוש שונה(
 .7האם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים עוד אפשריות לפעולה ? כן

/
/

לא
לא

 .8האם ההתרחשות מבטאת  :העדפה אישית מסר חברתי מחאה חתירה תחת מה שמקובל
)אבל לא בטוח על מה (
 .8האם ההתרחשות מבטאת  :העדפה אישית מסר חברתי מחאה חתירה תחת מה שמקובל

 .9למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו?
 .9למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו? למחאה ולהעביר מסר
 .10באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ? כל יום

 1-2בשבוע

 1-2בחודש

 .11האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב /אמנות /מופע ? כן  /לא

 .10באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ? כל יום

 1-2בשבוע

 1-2בחודש

 .11האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב /אמנות /מופע ? כן  /לא

תאריך  29/12/2019 :יום :א מיקום  :כיכר פריז  ,חיפה

מראיינת  :מיסם דרובי

תיאור האירועJelili Atuku Preformance :

 .1מה חשבת כשראית את ההתרחשות שם? מה זה אוי ואבוי ,תהיתי לרגע אם הוא ערום וניסיתי
להבין מה זה אומר
 .2האם היית עושה כזה דבר?
 .3האם זה :

מפריע לך

כן  /לא

מיותר

 .4מה משך את תשומת ליבך?

אדיש/ה לגביו

הפעולה

חדשני

מעניין

פרטי הלבוש והאביזרים

 .5עד כמה ההתרחשות נראית לך טבעית ? בכלל לא טבעית 1

2

מוכן/ה להתנסות

לא יודע
3

4

הכל..

-

תגובות של אנשים שעברו מהמקום

-

אוי ואבוי מה קורה בו ,מה הוא עושה? האם הוא ערום
חבל שלא הייתי עם מצלמה
מה זה? הוא עושה קסם?
זה נראה כאילו אומנות ,אבל אני לא יודעת איזה!!
מה זאת אומרת?
למה הוא עושה כזה דבר במקום הזה!

 5שגרתית

סיכום
 .6האם התרחשויות כאלו מראות שניתן להשתמש אחרת בשטח הציבורי ? כן
)זה פשוט יכול להפריע לאנשים(

/

לא

-

 .7האם התרחשויות כאלו מציעות לעוברים ושבים עוד אפשריות לפעולה ? כן

/

לא

-

 .8האם ההתרחשות מבטאת  :העדפה אישית מסר חברתי מחאה חתירה תחת מה שמקובל

-

 .9למה אפשר לדעתך להשתמש בהתרחשות כזו?
 .10באיזו שכיחות את/ה נמצא/ת כאן בשעות האלו ? כל יום

 1-2בשבוע

 1-2בחודש

 .11האם עסקת או את/ה עוסקת כעת במקצועות הקשורים לעיצוב /אמנות /מופע ? כן  /לא

כל האנשים המרואיינים ראו את הפעולה שהתרחשה כפעולה ורובם
לא היו מוכנים לעשות כזה דבר
אנשים לא באמת הבינו למה הוא עושה את זה ,חלק ראו את זה
כמחאה ,כניסיון להעביר מסר חברתי ויש כאילו שראו את זה כמשהו
שמעביר משהו אישי
לאנשים שצפו במיצג לרוב לא היה קשר לאומנות או עצוב

2065 Urban Action

1.5 °C Studio

Peter Burke

שם החוקרת

מי ס ם ד ר ו ב י

סוג האירוע

פרפורמנס של פיטר בורק

תאריך ושעה

 29דצמבר 17:45-18:30 , 2019

מיקום

רחוב בן גוריון ,חיפה

תנאי שטח

רחוב עירוני

מיקום החוקר

 2מטרים מאחורי האמן

מרחק מההתרחשות

 2מטר י ם

תנאים מיוחדים

מסתובב ברחוב ,תקופה חגים והרחוב מלא אנשים

Mishap Performance

תגובות של האנשים

ס ד נת מ יפוי

