
קיץ 2020   179   |   52  | וביקורת   תיאוריה 

תיק עבודות

נקודת מיצוי: אמנות פלסטינית עכשווית בחיפה

רולא ח'ורי / رلى خوري

מה שאי אפשר לגור בו: המגודר, האסור, הכלוא, הנעול, הקירות 

הסומרים שברי בקבוקים, חורי ההצצה, לוחות שריון.
ז'ורז' פרק1

תיק העבודות "נקודת מיצוי", שמציג אמנות פלסטינית עכשווית שנעשית בחיפה, נובע מן 
המונחים "מצב מיצוי" או "מצב נישול", כלומר מצב שבו האחר מתבטל — לאחר שנכבש, 
של  וההרחקה  הביטול  הריקון,  ההיעלמות,  שלו.  ההיסטוריה  מן  והורחק  מתרבותו  רוקן 
זו  התרבות והזהות הפלסטינית בישראל מתבצעים באופן שיטתי, עד שלעיתים נדמה כי 
דרכו של הטבע: משוכות צבר עוטפות אבנים מיותמות בכפרים הרוסים, או לַׁשְלֶׁשֶת יונים 
והזהות  ההיסטוריה  ואולם  ונאטם.  שננטש  ערבי  בבית  מעוטרים  רצפה  אריחי  על  זרויה 
זה,  עניינים  ובמצב  החזק;  הצד  של  ופרשנותו  מבטו  נקודת  על  מתבססות  חברה  כל  של 
הצד החלש — בני המיעוט הפלסטיני בישראל — נדחף ליצור אמנות ככלי לשיקוף הניכור 
והחנק שבהם הוא חי. זו אמנות של ״אובייקטים דוממים" הנתונים בתהליך של "מיצוי". 
בנסיבות חיינו, העימות גורם לאובדן הדרגתי של מרכיבי הזהות של העם הפלסטיני, ובה 
בעת העם הכובש בונה עבורו זהות חדשה. הזהות שהכובש יוצר לנכבש מתאפיינת בתכונות 
שהחזק לוקח מן החלש במטרה לשרת את צרכיו, כאילו האחר כבר נעלם. זו נקודת המיצוי: 

1  ז'ורז' פרק, חלל וכו': מבחר מרחבים, בתרגום דן דאור ואוולין עמר, תל אביב: בבל, 1998, עמ' 121.



ית בחיפה ו נית עכשו תיק עבודות: אמנות פלסטי  | רי   ו ח' 180   רולא 

להשליך  שברצונו  התכונות  את  וממצה  מבליט  החזק  ואילו  תכונותיו,  מכל  נושל  החלש 
בניינים  נבנים  שלצידם  ישנים,  בתים  של  בנוף  נראות  כזה  לנישול  דוגמאות  האחר.  על 
חדשים ומודרניים; או בפלאפל שהפך למאכל ישראלי–לאומי, ובה בעת הוא מסמן רֹווח 

של התרבות הערבית.
חיפה היא עיר סובלנית המתפקדת עבור הפלסטינים כמטרופולין. חופש הביטוי ליחידים 
העובדים בה הוא אמנם בר–השגה — אבל בתנאים של מיצוי, כמו הליכה זהירה על שברי 
זכוכית, במצב מנטלי של הישרדות. קהילת האמנות הפלסטינית בחיפה יוצרת בלי הפסקה, 
אבל סובלת ממחסור במרחבים מתאימים לעבודה ולהצגת העבודות. חבריה מתמודדים עם 
אתגר לא פשוט: האפשרות העומדת בפניהם היא לעבוד עם מוסדות ישראליים, אבל היכולת 
שלהם לעבוד על נושאים שמעניינים אותם מוגבלת, והם עדיין סובלים מן הסטיגמה שמטיל 
פשוט  באופן  כפוליטית  מיד  מסומנת  פלסטינית  אמנות  יצירת  כל  כאשר  הכובש,  עליהם 

ומצוצמם. מצב המיצוי הזה מונע מהם למצות את הפוטנציאל האישי שלהם.
האמנים בחיפה פועלים בתוך בועה בטוחה יחסית, והחברה הפלסטינית סביבם מקבלת 
את פועלם ופתוחה יותר להקשיב. עם זאת, הם ממשיכים לסבול מן הקהילה הפלסטינית 
הארץ,  ברחבי  אחרים  במקומות  פחותה.  לקבלם  לחיפה, שנכונותה  יותר שמחוץ  הרחבה 
מרחבי האמנות הפלסטיניים נסגרים בשל מחסור במשאבים, ובכל זאת האמנים מסרבים 
לקבל מימון מרשויות מקומיות. האמנים בחיפה שעבודותיהם מוצגות כאן חיים ועובדים 
בשכונות עניות, בבתים ערביים ישנים, בסביבה שעוברת ג'נטריפיקציה בימים אלה. הם 
חיים בדילמה, משום שכדי ליצור ולחיות הם נאלצים לשתף פעולה עם הכובש — ולהפוך 
אזור של בתי פליטים פלסטינים לשכונת אמנים. המוזיאונים הישראליים ואוצריהם מגלים 
כביכול כישרונות "חדשים", אבל למעשה הם אינם חדשים כלל, אלא פועלים בשדה זה 
מחסור   — במחסור  שחיה  אמנות  קהילת  מתגלה  בטוחה  בועה  אותה  מתוך  וכך,  שנים. 
במבקרים  מחסור  מצנזורה,  חופשי  בהקשר  עבודותיה  את  להציג  מתאימים  במרחבים 
הצומחים מתוך הקהילה. קשה אפוא לראות בה קהילת אמנות בת–קיימא שיכולה לשגשג. 
דבר  של  ובסופו   — וירידה  עלייה  וירידה,  עלייה  של  סיפי,  לימינלי,  מרחב  של  זה  מצב 

עמידה במקום — מבטא גם את המצב הפלסטיני הכללי. 
רבות מהיצירות שנבחרו לתיק עבודות זה מבטאות עימות בין צד חזק וגדול לבין צד 
חלש יותר, קטן ופגיע, ועוסקות בגיבוש זהות בתוך סביבה מורכבת. כך למשל, בתצלומו 
של רביע סלפיתי )ربيع ســلفيتي(, )when? where? why? whom? what? )2011, נדמה 
שהטבע משתלט על שרידיו של כפר ערבי. התצלום עוסק במאבק הזהות הפנימי המתחולל 
בקרב פלסטינים החיים בישראל, ואצל בני אדם בכלל, כאשר נדמה שההיסטוריה נמחקת 

בידי כוחות גדולים ממנה. 
חיפה,  לעיר  נכנס  בכל פעם שהוא  רואה  מוכרים שהוא  בוחר לצלם מראות  סלפיתי 
ואולם הדימויים המוצגים בתצלומיו עוסקים במאבק של החברה האנושית בטבע ובניסיונה 
לשלוט באדמה, בעצים, בבתים ובמחשבה. המדינה שולטת במרבית הסביבה שלנו ומניעה 
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את המאמץ האנושי להגביל את צמיחת הטבע. מאמצים אלה לשליטה ולהגבלה מהדהדים 
מתמקדת  סלפיתי  של  עבודתו  הפלסטינית.  לזהותו  באשר  האמן  של  תחושותיו  את 

באלמנטים של זיכרון, חוויה, ומעל הכול — רגש. 
נרדין סרוג'י )نرديــن ســروجي(, ילידת נצרת שחיה ועובדת היום בחיפה, מציגה את 
המיצב לגדוש )احتقــان( )2012(, שבו היא מעמידה משפך גדול במיוחד מעל בקבוק קטן 
שמתפקד ככלי קיבול. נפח עצום של חומר אמור כביכול, באופן שאינו מחובר למציאות, 
לעבור במשפך ולהיכנס לבקבוק הקטן. חוסר האיזון מעורר תחושת לחץ וחנק, ומרמז על 
דחיסה בלתי נמנעת ומיצוי של חומר. הניגוד בין המשפך העצום העשוי פח מגולוון לבין 
והצרימה. אפשר לראות  עוד את תחושת הגודש  הזכוכית מעצים  שבריריותו של בקבוק 
במיצב מטפורה למעבָר מחירות להגבלה, בתהליך אישי, חברתי ופוליטי של דחיסה, מיצוי 

וצמצום. 
עבודותיה של סרוג'י מותירות את הצופה מופתע אל מול תפיסתה החזותית המשועשעת 
והשימוש הקיצוני שהיא עושה בחומריה. חמודי ג'נאם )حّمــودي غنــام(, שנולד וגדל בחיפה, 
הישנות  שכונותיה  את  ומתעד  חוקר  הוא  שונה.  הומוריסטית  בדרך  הצופים  את  מאתגר 
דיגיטליות  עבודות  סדרה של  יוצר  הוא  כך  ולשם  סיפורה,  את  לספר  מנת  על  העיר  של 
חדש  לשיא  מביא  הוא   How I Wish (2018) בעבודתו  היסטוריים.  נרטיבים  המשלבות 
לאום  של  סוגיות  עם  מתעמת  הוא  ההיסטוריה.  למחיקת  דיכוי  בין  העקיף  החיבור  את 
זהות בסביבה מורכבת. הוא בוחר בתצלומים  וחברה באמצעות צילום שמתייחס לגיבוש 
ישנים מארכיון צה"ל, מגנזך המדינה ומארכיבים אחרים, משלב אותם בעזרת התערבויות 
באופן  דיגיטלית  אותם  ומעטר  פלסטיניים,  ארכיון  בתצלומי  או  חדש  בדימוי  דיגיטליות 

המחדיר ממד של הומור. 
האמן הייתם חדאד )هيثــم حــداد( בוחר להציג את עבודותיו ברחבי העולם ובמרחבים 
פלסטיניים. עבודתו עוסקת בזיכרון — אנושי וגם אלקטרוני — ובהשפעות שלו עלינו. חדאד 
מתעניין בשאלה כיצד אנו יכולים למחוק את הזיכרון, לערוך או לעצב אותו מחדש, ומטיל 
ספק באפשרות לשלוט בזיכרון. בעבודתו Amira / Ctrl+S (2016) הוא מנסה "לתכנת" את 
בני משפחתו, את הסיפורים הישנים והזיכרונות — "אף שמעולם לא הייתי חלק מהם ואני 
לא מכיר רבים מהפרטים". "התִכנות", אומר חדאד, "נעשה באמצעות ציור של קווי מתאר 
וצורות בסיסיות, שמייצבים את הזיכרון האישי בזיכרון של המחשב". הוא מנסה להציל 
את הזיכרון מאובדן באמצעים טכנולוגיים, גם אם התוצאה רחוקה לעיתים מן המציאות. 
אמנות  יצירת  מציגים  "כאשר  אומר:  חדאד  בעולם  תערוכות  שבהצגת  הבעייתיות  על 
בחו"ל, המשמעות היא שהעבודה מראש הולכת לאיבוד בתרגום. אבל בנסיבות הקיימות 
)ולא רק אמנים( סובלים ממחסור חריף באפשרויות,  בחלק מהעולם, כאשר אמנים רבים 
בתשתיות תרבותיות ובגישה לצרכני אמנות ולמבקרים, אין לך ברירה אלא להציג ב'צפון 
הגלובלי'. הבעיה הקבועה בתרבות הצריכה הגלובלית הזו היא איך להציג חוויה אמנותית 
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או תרבותית לקהל שאין לו שום כישורים לפרש את הדקויות התרבותיות של העבודה, או 
את זרם התודעה שלה". 

הדימויים שנבחרו לתיק העבודות נועדו להטריד את הצופים או להפריע להם, לגרום 
להם להתבונן בסביבתם מתוך מודעות ביקורתית, לשאול מה עומד עדיין ומה הוסר והוחלף 
בדברים אחרים. מנקודת המבט של המנושלים, האמנות מציעה דרך לכונן קיום או נוכחות 
במרחב. כך האמנות מעוררת מודעות לכוונתה של התרבות השלטת למצות את מאפייניה 

של התרבות הילידית ובה בעת להתעלם מקיומה במרחב.



Haitham Haddad  |  Memory lab 1   
still video, wooden frame (mixed media)   |   2016



Haitham Haddad  |  Welcome to his/shit world 
interactive installation (acrylic and cardboard)   |   2017
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Haitham Haddad  |  All is well ( كله تمام )
installation   |   2016



Hamody Gannam  |   How I Wish 
collage   |   2018
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Nardeen Srouji   |   Ehtiqan (Conjunction)
injection - installation: tin, glass & felt   |   2012



Nardeen Srouji   |   Untile
tin, ceramics glue, plaster and paint, site-specific sculpture installation   |   2019



Rabia Salfiti   |   self portrait 
digital color photograph   |   2012



Rabia Salfiti   |   when?where?why?whom?what? no. 1 , Hosha
digital color photograph   |   2011
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