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יונס נוו־דד צילום: מחדש או

 תערוכות הארץ מלאה חודש "׳*“ך
לאמ הספר בתי של בוגרים #
 מכללת ועד בצפון חי מתל נות: ו
 אוניברסיטת - וביניהן בדרום, ספיר
 מד אורנים, הקיבוצים, וסמינר חיפה

 כדאי ועוד. ועוד אמונה, הדסה, סררה,
 האלפיים שנות לתחילת לרגע לשוב

 תערוכות של המועט במספר ולהיזכר
לע כדי שנה מדי אז שהוצגו הבוגרים

בעו שהתחולל הגדול השינוי על מוד
 האחרון. בעשור האמנות הוראת לם

 בין המתח סביב חג הכל ההן בשנים
בצ - לאמנות הגדולים הספר בתי שני
אס ותחרות, יריבות והמדרשה: לאל

 סטודנטים של ודורות מנוגדות כולות
 קיימים היו אז כבר לאורן. שהתחנכו

אב מכון - לאמנות נוספים ספר בתי
 למשל חזותי, לתיאטרון הספר ובית ני
 בצלאל־המדרשה של ההגמוניה אבל -

היו הבוגרים ותערוכות גמורה. היתה

ופריפריה
בלבם

 מכונשר למדרשה, חיפה מאוניברסיטת
 בתערוכות ביקור - ולספיר לשנקר
 2018 לאמנות הספר בתי של הבוגרים

 מהן שרבות תחנות בין מרתק מסע הוא
 והצפוי. הקלישאתי מהבנאלי, חומקות
הכתרה סקס לא ודאי הוא אבל

ית נאמר, שם, מיתולוגיים: לאירועים
 האמנות עולם של הבאים הכוכבים גלו

 התקיימו הללו התערוכות הישראלי.
 היום. כך לא גורל. הרי הכתרה כטקסי
 לאין גדול לאמנות הספר בתי מספר
 למדרשה בצלאל בין היריבות שיעור.
 אפילו, מזה (יותר תוקפה את איבדה
מו שבהם הנוכחיים העבודה בתנאי

 לא משרות, בשברירי מועסקים רים
 המוסדות). בשני מלמדים אמנים מעט

 וסצינות טושטש, או הורחב המרכז
 מהסטודנטים רבים דולדלו. ההכתרה
מה נעלמו בוגרים בתערוכות שסומנו

המ אחרים ואילו לאחריהן, מיד שדה
בו. לפעול שיכו

הכ בטקס להשתתף במקום לכן
 לומר כדאי מתפקד, ממש לא תרה

 סטודנטיות מאות המכלול. על משהו
 שנה מדי מסיימים לאמנות וסטודנטים

אר הארץ. ברחבי לאמנות ספר בתי
 שעשויים לימודיהם, אורכים שנים בע

 ללימודים יצירה לימודי בין ממזיגה
 בפרקטי־ יכולות פיתוח - עיוניים

 של וגיבוש למיניהן האמנותיות קות
 ללימודי במקביל אישיים פרויקטים

 בשילוב מדובר הומניסטיים. ליבה
לתא בלימודים מתקיים שלא ייחודי

 גם - אחרים בתחומים ראשונים רים
שנצמ החברה או הרוח במדעי לא
 קת־ פרונטליים למידה להסדרי דים

 גבוהים לימודים גם אלה וונציונליים.
במע ביותר הזנוח בתחום שעוסקים

 אוריינות - הישראלית החינוך רכת
 לומדים לאמנות הספר בבתי חזותית.
 מה לפענח - דימויים ולהפיק לקרוא

בסי על ולהעמיד העיניים לנוכח קיים
טוטאליים לימודים ואלה נוסף. דבר סו
בכי הלימוד לשעות בנוסף שכוללים -

בסטו רבות שעות גם ובספרייה תה
 שאותן אמנות לימודי שנות ארבע דיו.

 - שנה מדי סטודנטים מאות מסיימים
 כל מציגים שבהן בוגרים בתערוכות

גמר. פרויקט מהם ואחד אחת
ימשי מתוכם קטן מיעוט רק אבל

 באופן באמנות מכן לאחר לעסוק כו
 זה המוחלט, רובם עבור וסדיר. פעיל

 אמנותית מעשייה הפרידה רגע גם
 איתם יהיה מה היא והשאלה רציפה.
שקיב אלה כל עם קורה מה הלאה:

פרק - לאמנות אינטנסיבי חינוך לו
לימו סיום לאחר - ותיאוריה טיקה

באמנות חלק ייקחו הם האם דיהם?
בתערו כמבקרים חובבים, כיוצרים -

 תרבות על בדיונים כמשתתפים כות,
 התרבות)? שרת על דיונים (שאינם

 הללו בשנים שלנזדו ממה משהו האם
לה זו, בחייהם? אותם לכוון ימשיך
הס בתי של הגדולה השאלה בנתי,

 לא האלו, האנשים בלעדי לאמנות. פר
פעיל. אמנות שדה יהיה

 אינן הרבות הבוגרים תערוכות לכן
 מבין קטן מיעוט שבה - סיום נקודת

האמנות עולם בשערי נכנסים הבוגרים

נפ היתר כל ואילו לאמנים, ונהפכים
 ושוכחים אמנות נטול לעולם לטים

 או כחלום לימודיהם, שנות ארבע את
 הן האלו התערוכות במיטבן, כסיוט.

סו לא ודאי אך משמעותי - אחד שלב
 הבוגרים של התאזרחותם בתהליך - פי

כו הבוגרים של התרבות. ברפובליקת
 בתי מהם. האפשר ככל רבים או לם,

 אותם הכינו לאמנות השונים הספר
 אמי כמה השאלה רק ולא - וזה לכך,
מבחנם. - מתוכם יצאו פעילים נים

 גדול הבדל אין הזה, המכריע במובן
הפ לאלה המרכזיים הספר בתי בין

שוח מכשירים כולם - ריפריאליים
 אמנות", מושכלים("צרכני אמנות רי

אי אמנות אבל לעתים, זאת מכנים
 אחד לכל זאת ועם צריכה). מוצר ננה

למי שקשור - משלו אופי מהמקומות
 של החברתי למרקם הגיאוגרפי, קומו

 למורים, הלימוד, לצורת הסטודנטים,
שמ למחזור גם ובסוף - התואר לסוג
המרכי היוצרים ולאנשים בו סיים
 הבוגרים בתערוכות הביקור אותו. בים

 בכולן לא ברובן, - השונים הספר בבית
 משהו להעביר אנסה ומרתק. מפרך -

בש מלמד אני נאות: גילוי כאן. מזה
ובמכ בבצלאל - האלו מהמוסדות ניים
לאמנות. במחלקות לא אך - ספיר ללת

לדרך ועכשיו
 הספר בתי הם מכל המעניינים אולי

 והדרומיים. הצפוניים הפריפריאליים,
 לאמנות החוג של הבוגרים תערוכת

 אסי החוג: חיפה(ראש באוניברסיטת
 פד שרון התערוכה: אוצרת משולם.
 הקומות ארבע פני על נפרשת ליאקין)

 לאט־ הספר בית של היפה הבניין של
 ומשקיף הכרמל קצה על שניצב נויות

סטוד מארבעים יותר כולה. העיר על
 - המכריע רובם השנה, שם בגרו נטים
 סוחפת- תערוכה זו פלסטיניות. נשים

 שיוצאים פרויקטים של בהצטברותם
 מתפקעים, מלאים, חיים סיפורי מתוך

 עברו הצעיר גילן שלמרות נשים של
ומ האלו בחוויות טעונות והן מעט, לא

 כמעט ובחומר. בצורה לקיימן בקשות
 במדיום ש״עוסקות עבודות פה שאין

 שרואים כפי - גבולותיו״ את ובוחנות
 כביכול, רציניות בתערוכות אחת לא

 כאן, שלהן. הקלישאתי בניסוח ובעיקר
אקו מאוד, חשופים פרויקטים אלה

 שהם במובן רק לא אבל אישיים, טיים,
 הפרטיים החיים מן חוויות מדובבים

שא מעלים שהם אלא האמניות, של
 ענייני הרחב: במובנן חברתיות לות

 ונכויות, גוף פגיעות ועקרות, פוריות
עבו (למשל משפחה קרוב של מוות

 אבו־ ורדה של המטלטלת הווידיאו דת
 בעת שמת בנייה קבלן היה שאביה ליל,

 בתו ובה בחולון, בניין פיגום על עבודה
מדב - מותו מקום את לאתר נוסעת

 מבררת בנה, שבה העיר אנשי עם רת
 מבררת כך ובתוך המקרה פרטי את
 מפגישה המקרה, על ידיעתם מידת את
לדיירים, בונים ללקוחות, עובדים בין

הבא בעמוד המשך




