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גלריה עירונית לאמנות
ראשון-לציון

להיות במקום
בית גורדון-לונדון ,גלריה עירונית לאמנות ,ראשון לציון
אוקטובר  -נובמבר 2015
מנהלת ואוצרת הגלריה העירונית לאמנות :אפי גן

התערוכה והקטלוג בתמיכת:
משרד התרבות והספורט ,המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית
החברה העירונית לתרבות ,נופש וספורט ,ראשון לציון
עיריית ראשון לציון
עיצוב והפקת קטלוג :שגית שפר ,דאלי פרסום
כל המידות בס”מ (גובה  xרוחב)
 ,2015כל הזכויות שמורות לגלריה העירונית לאמנות ,ראשל”צ ולאמנים

החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש
הרשות לתרבות ולאמנות

3

להיות במקום
התערוכה הראשונה הפותחת את ‘בית גורדון-

ולעתיד קרוב ורחוק .חידוש הבית הוא חלק

לונדון’ כמקום משכנה החדש של הגלריה העירונית

מתנופת חידוש מרכז העיר ההיסטורית ,הנעשה

לאמנות בעיר ,מבקשת להעביר את המשקל אל

בשנים האחרונות על ידי העירייה ,תוך שמירה

הרגע המיוחד שבו דברים נמצאים במקומם מחדש.

והכרה בערכם ההיסטורי של בתים כדוגמת ‘בית

הרגע שבו מרגישים את ‘המקום’  -מבנה בעל ערך

גורדון -לונדון’.

היסטורי בקורותיה של עיר וישוב הארץ .בית

עבודות האמנות שנאצרו לאירוע הפתיחה של

מידות ,יוצא דופן לתקופתו ,שעבר גלגולים שונים:

הבית ,עוסקות ברעיון ה‘להיות במקום’ .זהו רעיון

מביתו של אדם בעל חזון אגרונומי  -גורדון ,לביתה

המתייחס אל השאיפה ואל הצורך להיות נוכח פיזית

של משפחת לונדון  +מלון פנסיון לעוברים במושבה

יחד עם בחינת מאפיינים נוספים של הווית נוכחות.

ובאזור ומעתה גלריה עירונית בקומתו האחת וחלק

‘להיות במקום’ הוא מושג שגור בלשון ,שכוונתו

ממוזיאון היסטורי בקומתו האחרת.

להיות בנוכחות מלאה ‘כאן ועכשיו’ .כאשר אנחנו
נוכחים במקום ובזמן ,ערנותנו נמצאת בשיאה,

4

שימורו המוקפד של הבית ,המדגיש את יופייה

אנחנו מרגישים את החיבור למקום הפיזי וממילא

של אדריכלות העבר ,מעניק עומק ,שכבה נוספת

מתרחש חיבור רגשי ,גבוה יותר .כשאנחנו מדברים

למקום ומאפשר ל’תחנת העגינה’ הזו של אמנות,

על ‘להיות ִבּמקום’ ,אנחנו ערים יותר אל ‘היות

להיות ולהיראות מתוך הקשר וחיבור לעבר קרוב

עכשיו’ במקום ‘היות קודם’ .כשאנחנו מדברים על

‘להיות ַבּ ָמקום’ אנחנו מדברים על מקום רגשי כמו

שהעניין עמוק יותר וכי הטלטול שבינינו לבין

גם פיזי‘ .להיות במקום’ היא שאיפה שהתגלמה גם

מקומנו לא בהכרח יחלוף לאחר כמה דורות בארץ.

באמצעות העלייה על קרקע ראשון-לציון ובניית

בחוויה הישראלית אין זהות מלאה ,מובנת מאליה,

בתי מידות כ’בית גורדון-לונדון’‘ .להיות במקום’

בין הישראלי לארצו .מתחת ל’מזרני’ המקום תקוע

במידה רבה היא השאיפה הפרטית של כל היחידים

לנו איזה קוץ המסרב לתת מנוחה ,ושולל מאתנו

מאז ולתמיד  -להיות נוכחים .סיפורו ההיסטורי של

ביטחון (אונטולוגי) במקום ובעצמנו כבני המקום”.

הבית (מלון ומקום לאירועים ונשפים חברתיים)
ביטא בעברו יחס בין היחיד למקום ובין היחיד

בתערוכה ‘להיות במקום’ מוצבות זו לצד זו עבודות

לחברה‘ .כאן ועכשיו’  -גלריה לאמנות עכשווית,

פיסול ,צילום ווידיאו .עבודות הפיסול ברורות,

במקום מלון-פנסיון היסטורי.

מובהקות בהווייתן הפיזית המשולה ל’להיות

זלי גורביץ’ (אנתרופולוג וחוקר חברה ותרבות),

במקום’ מהבחינה הממשית .לידן עבודות אחרות

בספרו ‘על המקום’ ,1מנסח את היחס אל המקום

שמהותן ערטילאית ,מתעתעת יותר ,לא בהכרח

וטוען ש”ההוויה הישראלית היא הוויה חדשה

נהירה והן מתייחסות אל ‘להיות במקום’ פחות

וניסיונית ובפועל המקום עדיין אינו במקום .עדיין

ספציפי ,מחפש ,אולי אסקפיסטי :הקרנת וידאו,

אנחנו עסוקים במציאת מקומנו .המילה “עדיין”

צילום ומיצג אנימציה המוסרט ומוקרן ב’לייב’.

יכולה לרמז שזה עניין של זמן .יתכן ,עם זאת,

אפי גן

 1זלי גורביץ ,׳על המקום׳ ,הוצאת עם עובד ,2007 ,שם פרק .1
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רונן שהרבני

שעון חול ,הקרנת וידיאו על בד 4 ,דקות2015 ,

רונן שהרבני מציג עבודת וידיאו מבוימת ,המתבססת על ‘משחק הכיסאות’ .במשחק הזכור מילדותנו,
התחרותיות ‘עטופה’ בצלילי מוזיקה הנפסקת לפרקים ומעניקה לשחקן הזדמנות לכבוש לעצמו מקום.
הילד  -המשחק מתאמן בתפיסת מקומו בקבוצה .להבדיל מהמשחק המוכר ,אצל שהרבני ,היחיד הוא
בוגר המשוכפל ליחיד  /רבים ואינו נמצא בתחרות עם הקבוצה ,אלא עם עצמו .למתבונן ברור שמדובר
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כיסאות ,הקרנת וידיאו במרחב הציבוי 5 ,דקות2015 ,

במשחק ,אבל העובדה שרקדן בוגר משחק את תפקיד הילד ,או שהמשחק הפיזי הושאל בחזרה לעולמם
של המבוגרים ,הופך באחת למטפורה משוחזרת מחדש על החיים .מיקומו של השחקן בשורת הכיסאות
משתנה והוא משוכפל ומתערבב .מטפורה בה המשחק הפק מקבוצתי-תחרותי ,לאישי-תחרותי והוא אינו
קשור בהכרח לקבוצה .המשחק לובש צורה חדשה .בערב הפתיחה מקרין שהרבני על חזיתו הדרומית של
‘בית לונדון’ ,עבודת וידיאו בה הכיסאות מסתחררים ,נופלים וקמים לתחיה במין ‘לופ’ ארוך ומרתק .עבודתו
מאפשרת לשאלות חדשות לעלות :מה משמעות שכפולה של ההוויה הפיזית? האם הנוכחות ‘כאן ועכשיו’
מצליחה לקבע דבר מה? ואולי ה’כאן ועכשיו’ אפשריים לרגע חולף בלבד.
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Interior Constellation #1, 2014, Archival Pigment Print, 66.7x100 cm
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מלאכי סגן-כהן

Interior Constellation #5, 2014, Archival Pigment Print, 66.7x100 cm

מלאכי סגן-כהן מציג עבודות צילום של מיצבים הנבנים בסטודיו בקפידה עבור המצלמה .העבודות מוצבות
במבואת הגלריה העירונית לאמנות ,כרוחות רפאים היברידיות של המודרניזם .הן מדברות על מרחב ביניים
לא ברור ומייצרות שיח סמוי בין פנים הסטודיו בו נעשית היצירה ,לבין המקום הריאלי בו הן נמצאות בעת
הצבתן .מרחב ביניים בין הריאלי למדומיין ,מצב ביניים בין חומר לבין מה שנראה בו .הן מציעות יחסי
גומלין לא רגילים בין אוביקטים וצללים ,רדי מייד ,חפצים מן המוכן ופסלים ,טבע דומם ומופשט‘ .היותן
במקום’ מדגיש את היות האמנות העכשווית פרי דיאלוג מרובד הקשור ,נסמך ופועל מהעבר אל עבר ההווה.
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צילום :יאיר מיוחס

צילום :יאיר מיוחס

דינה גולדשטיין ואיילת גולן

מצולות ,מופע אנימציה חיה 10 ,דקות2014 ,

דינה גולדשטיין ואיילת גולן מציגות את ‘מצולות’  -מופע אנימציה חיה ,טיול עם מצלמה בתוך סט
מיניאטורי המצולם ומוקרן במעגל סגור מול עיני הצופים .מצולות ההכרה ,עולם בו לכוח המשיכה
חוקים אחרים משלו .רגע של אסקפיזם \ בריחה (אולי כפי שמתאפשר לפעמים בבית מלון או
להבדיל בגלריה)  .זהו מהלך קצר ,מדיטטיבי באופיו המאפשר התייחסות חדשה אל ‘להיות ברגע’.
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צילום :דניאל פייקס
צילום :דניאל פייקס

אנחנו נמצאים בשני מקומות במקביל .האמניות נמצאות במקום היצירה ‘כאן ועכשיו’ והצופה
נמצא איתן ברגע היצירה וגם בתיעוד של הרגע שאינו הופך לתיעוד .מהלך פרדוקסלי של להיות
במקביל בשני זמנים.
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 ,Army of meמיצב פיסולי ,פוליאוריטן ובדים( 2015 ,פרט)
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ורד אהרונוביץ ומיכאל לירן

ורד אהרונוביץ ומיכאל לירן מציגים באחד מחדרי הבית מיצב של פסלי בנות הנקרא  .army of meהנרטיב
הסמוי נבנה אצל המתבונן :הבנות הן דגלניות המוצבות ושומרות על הכניסה לחדר בו שוהות בנות אחרות.
חדר הפנסיון לשעבר ,שהפך לגלריה בהווה ,מאכלס בובות אדם משוכפלות ,הלבושות באופן דומה ועוסקות
בפעילות הקשורה להיותן חלק מקבוצה דמיונית בעלת מאפיינים צבאיים .מבט נוסף בבנות מגלה את
פגיעותן :סימני פציעה ,חבישה .נוכחות הבנות  -מטרידה .הן מנכיחות מציאות פנטסטית המזכירה משחקי
צופים ,הנשענת על יום יום מסויט .הצבא הוא צבא נקמה .מה קורה בחדר? איזה ריטואל מתקיים בו? למה
נחוצה השמירה? העבודות מבקשות לייצר נרטיב פתוח המעלה סימני שאלה.
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 ,Army of meמיצב פיסולי ,פוליאוריטן ובדים2015 ,
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צילום :מיכאל לירן
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חוה ראוכר

פסלי אלומיניום צבועים ,גובה  7080ס״מ2012 ,

פסליה של חוה ראוכר (חלק ממיצב ‘כיכר עיר’) ניצבים בחדרי הבית כשהם חשופים ועירומם אינו ארוטי,
הוא מסגיר הוויה פגיעה .במבט שני נחווה ההיפך ,נדמה כאילו כל אחד מהם נמצא במקומו ,נינוח וטבעי
כשעירומו הוא עצם היותו .פסלי האלומיניום נוצקו בעקבות פיסול בסטודיו של  8מודלים שונים .היציקה
באלומיניום מייצרת האחדה ,כאילו היו חלק מפס יצור המוני ,ובכך מצביעה על היותם חלק מההמון .הצביעה
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צילום :אבי אמסלם

פסלי אלומיניום צבועים ,גובה  7080ס״מ2012 ,

הידנית הנעשית בסטודיו ,מחזירה לכל אחד מהם את היותו עצמי ,פרטי ,והופכת את נוכחותו למבוססת
במקום .השיטוט ביניהם מייצר אצל הצופה רגשות אהדה נוכח הוויה פיזית מכמירה של זמן ומשמעותו
הפיזית המתגלמת באדם.
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פסלי אלומיניום צבועים ,גובה  7080ס״מ2012 ,
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בית גורדון-לונדון
גלריה עירונית לאמנות ,ראשון לציון
רח׳ אחד העם  ,8ראשון לציון ,טל03-9470728 .

החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש
הרשות לתרבות ולאמנות
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