חוכמת רחוב

נתנאל קיפרמן | חני סמו

אירוע שני
•

סוג האירוע – פרפורמנס של ג'ללי אטיקה

•

תאריך ושעה – 16:50 | 29.12.19

•

תנאי שטח – כיכר פריז ,ביציאה מרכבת
תחתית ברחוב פתוח ,שעת שקיעה

•

מיקום שלנו – כ 4-מטרים מרחק מהאמן

ההופעה של ג'ללי העלתה גם פחד מן הדבר הלא
מודע והלא צפוי וגם ממש ניסתה לדבר בעד עצמה
בחוזק שלה.
הוא התחיל בלהציג את עזרי הפרפורמנס .הציג
את עצמו עם תנועות של מיכאלאנג'לו ,הציג את
הפסלים לכל כיוון של הקהל ואז החל להתלבש
ולקשור עליו את כל הדברים יחדיו.
החוזק של הפרפורמנס לדעתי היה בקצב של
הצעדים סביב הריבוע השחור על המדרכה .בכל
פעם שהגיע לפינת ריבוע ,רקע ברגליו  7פעמים

עם מגפי הבוקרים המכוסות פעמונים.
היה קשה מאוד לעקוב אחריו כאשר התחיל ללכת
עם החוט שפרס בכל הרחוב .ובשלב מסוים
איבדתי אותו.

אירוע שלישי
•

סוג האירוע – פרפורמנס של פיטר בוקה

•

תאריך ושעה – 18:00 | 29.12.19

•

תנאי שטח – המושבה הגרמנית ,חג
החגים ,שדרות בן גוריון המקושט

•

מיקום שלנו – עוקבים באופן סמוי אחרי
האמן בין כל ההמולה בשדרה

הניסוי של פיטר היה מעניין מאוד.
הוא צעד לאורך השדרה כשכל פעם נופלת לו המזוודה,
נפתחת ומסמכים בסיווג "סודי ביותר" מתפזרים לכל
עבר .הרעיון לבחון את תגובות האנשים.
היה ניכר שהתגובה הראשונית של רוב האנשים היא
לשאול ולבדוק האם הוא בסדר ואף הייתה מישהי
שראתה אותו פעמיים והתחילה לצעוק לחברתה
שעובדים עליהם וזה מפוברק.
אחת מהסיבות של "רפלקס" האם אתה בסדר? לדעתי
מקורה במנטליות ובחיי היום-יום הישראליים.
בנוסף ,המיקום עצמו לא היה מוצלח בכלל בייחוד

בטיימניג של חג החגים .השדרה הייתה עמוסה בהמון
אנשים ,היה מאוד צפוף .צפוף מידי .זה בהחלט יכול
להיות מקרה בוחן של עוברי אורח במרחב הציבורי ,אבל
יש לזכור שזהו מקרה קיצוני ולא יום – יומי.

הרצאה – פיטר בוקה
10:00 | 30.12.19

עיקר העבודות עליהם פיטר דיבר בהרצאתו היו גם דברים

העלאת מודעות נוספת הייתה בנושא הלוויתנים.

שהוא עושה בכדי לערער את האמת ,להוסיף קצת ציניות

הסתובבות עם קרטון ועליו המבורגר לוויתן ,תוך ביקורת

והומור לחיים ,כמו בשלט החולצות "."HAPPYNESS

והעברת המסר לא לאכול לוויתנים.

ובנוסף ,גם פעולות בשטח שמערבות את האנשים

זעזוע בקרב הציבור – כיוון שכיום מרבית האנשים אינם קוראים

שבמקום .האנשים שברחוב .אחת הדוגמאות שהציג היא

עיתונים ,הוא פיברק ידיעה ורצה לראות מה יהיו התגובות והאם

העבודה של מכירת יצירות אומנות בתוך חליפה .פיטר

יגדל מספר הקוראים .הידיעה הייתה שהממשלה הולכת לשנות

סיפר שחלק מהאנשים נבהלו וחשבו שהוא עושה משהו

את שמות הערים ואולי גם את הגבולות של אוסטרליה .הדבר

לא חוקי וחלק התלהבו מאוד .הם הרגישו שזה הופך את

הרחיק לכת ואנשים כל כך האמינו לכך שזה כבר היה עלול

הסיפור למעניין יותר ונותן יותר ריגוש.

להשפיע על הבחירות.

דוגמא נוספת שנתן היא מחאת האומנות שעשו במלבורן.

פיטר סיפר שהרעיון ב"מישאפ" ,המזוודה הנפתחת ,לעורר

עם אוהלי מחאה ושלטים .דבר שגרם לאנשים לבוא להפגין

תגובות שונות מאנשים .סיפר שבמדינות שונות התגובות הן

איתם על דברים נוספים ,דברים שבאמת חשובים להם.

שונות .לדוגמא בטוקיו הרבה אנשים עזרו יחד .במלבורן אנשים

העץ – זוהי דוגמא קצת שונה .כאן פיטר עשה עבודה

עברו אותו ואז חזרו לעזור .בדלהי לא עזרו (ייתכן שפחדו

שאינה מעלה ציניות או ניסוי חברתי .האומנות הייתה יותר

מהחליפה).

כמחווה לעץ וביקורת על המעשה הנורא של הרעלת העץ.

רוב עבודותיו של פיטר ,הן ניסיוניות אך גם משתמשות

תוך כדי הוא גם גרם להעלת המודעות של שמירת העצים.

באומנות ככלי להעביר מסר /לעורר /ליצור תודעה ולפעמים הן
תמימות ומביעות ציניות רבה.

סיכום  ,ערעורים ומסקנות
שלב ההופעות היה מעניין מאוד .אירועי פרפורמנס במרחב

השלב השני של הקורס ,של ההרצאות היה מעניין לא פחות .היה

הציבורי הם תמיד אירועים "שוברי שגרה" ,הפתעות לעוברי

מאוד מעניין לשמוע את האומנים .מהיכן הם באים ולראות את הכל

האורח .חלק מהאנשים עוברים באותם המקומות בכל יום

בזווית קצת שונה מעובר האורח שרואה את הדבר לראשונה.

באותה השעה וחלק מהאנשים עוברים במקום פעם ראשונה.

בנוסף ,לראיין ולדבר עם האמנים היה חלק מאוד משמעותי.

זוהי חוויה שונה ב 2-המקרים .כאשר אדם עובר באותה דרך בכל

בעולם שאנו חיים היום אנו נמצאים במציאות שהמסר חייב להיאמר

יום ופתאום יש שם מיצג /פרפורנס סיכוי גדול יותר שיעצור

ב 5שניות .בעוד שהפרשנות למסר נמצאת באופן העברת המסר

מאשר עובר האורח "החדש" במקום ,שכל דבר במרחב נתפס לו

(תאוריית המסגור) .האומנים מעבירים לציבור בעזרת המרחב

כרגע כשונה.

הציבורי מסרים ומעלים לתודעה את הדברים מנקודת המבט שלהם.

בנוסף ,ישנה חשיבות מאוד רבה להתקהלות האנשים סביב

בכך בעצם הם נותנים לאנשים ומעלים בהם את היכולת לחשוב על

המיצג ,סקרנות תמיד גוררת סקרנות נוספת.

הדברים באופן שונה ,לערער טיפה על החוקים  ,על המצב הפוליטי ,

בימינו ניתן היה לשים לב שכל מי שמביט ומתקהל סביב

על המצב החברתי .הם נעזרים באומנות בניסיון ליצור שינוי

פרפורמנס עם היד מורמת והמצלמה בטלפון פועלת ללא

תודעתי .או לפחות להוסיף רובד תודעתי שיוביל לשינוי מציאותי.

הפסקה .דבר שמעלה שאלות רבות.

בקורס העלינו את אומנות הרחוב ושימוש במרחב הציבורי

איך המרחב הציבורי והפעילות בו נראית דרך המסכים ?

כפלטפורמה להטמעת שינוי .לאחר ההופעות וההרצאות ועיקול

ומדוע אנו אובססיביים על תיעוד השונה?

החומרים ,אני עדיין תוהה.
עד כמה השפעה יש למרחב הציבורי היום לעומת המרחב
הווירטואלי?

אנקדוטה נוספת
היינו שמחים אם אותן פעולות מרחביות היו משאירות זיכרון
במרחב הציבורי ,ולא רק להשפיע על אותם האנשים שהיו שם

ברגע זה.
ניתן לראות דוגמה מרחוב בלפור ,חיפה ,אקט אומנותי שבוצע
היה צביעה של מעקות הבטיחות במדרכה בצבעי הגאווה בשבוע
הגאווה בשנה האחרונה .הצבע נשאר כאלמנט המיצג את
הדעה בתוך המרחב בציבור.
מקום נוסף הוא מדרגות בצומת הרחובות הרצל  -בלפור,
שנצבעו באותה צורה.
אנחנו רואים בפעולה זו את התרבות וביטוי אישי בתוך המרחב
הציבורי כביקורת וביטוי של אוכלוסיות בחברה .זה כמו אלמט
שנטבע בתוך המרחב הציבור ובאותה נימה צועק צעקה של אני
כאן  .העברת המסר בעזרת אומנות המרחב שנשאר גם לעוברי
האורח שעוברים רק לרגע.

תודה

