"מקום זה"
תערוכת צילום אקטואלית
במוזיאון ת"א לאמנות
פרוייקט "מקום זה" ,בוחן את
מורכבות ישראל והגדה המערבית,
מבעד לעיניהם של  12צלמים,
מהידועים בעולם ומקבץ כ300-
תצלומים מעוררים מחשבה ודיון
מאת שוש להב
אחת מתערוכות הצילום הגדולות והמושקעות ביותר,
מוצגת במוזיאון ת"א לאמנות" ,מקום זה".
פרוייקט "מקום זה" ,בוחן את מורכבות ישראל
והגדה המערבית ,מבעד לעיניהם של  12צלמים,
מהידועים בעולם.
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כאן אני חי  -צילום :וונדי )(Wendy
חלק מהצלמים נמנים על המוכרים ביותר בצילום
העכשווי )ג'ף וול הקנדי ותומאס שטרוט הגרמני(,
אחרים נמנים על אמני הצילום המובילים במאה
ה) 20-כמו יוזף קודלקה הצ'כי(.
הצלמים הנבחרים הגיעו לארץ לתקופות שונות
בין השנים .2012-2008

כל אחד נעזר באסיסטנט )סטודנט לצילום(,
באדיבות המחלקה לצילום של בצלאל ונפגש עם
אנשי רוח וחברה מקומיים .התצלומים השונים,
מצטרפים ליצירת דיוקן מגוון ומדגישים את
הסדקים ,הפערים והפרדוקסים שבמרחב הטעון
כל כך ,בהקשרים היסטוריים ,חברתיים ופוליטיים.

צילום :מרטין קולאר )(Martin Kollar
הפרוייקט מבקש להתבונן בישראל מעבר
לנרטיב השגרתי המקובל.
בתערוכה "מקום זה" ,המקבצת כ 300-תצלומים,
מוצגים שנים־עשר מסעות צילום בישראל ובגדה
המערבית ,של פרדריק ברנר ,ונדי איוולד ,מרטין קולר,

יוזף קודלקה ,ג'ונג'ין לי ,ז'יל פרס ,פאזל שיח',
סטיבן שור ,רוזלינד פוקס סולומון ,תומס שטרוט,
ג'ף וול וניק וופלינגטון.
אחד התצלומים המעוררים עניין ודיון בתערוכה,
הוא של פייזל שיח' .פייזל שיח' תרם ל"מקום זה"
סדרת תצלומים שכותרתה "פריחה מדברית",

שהיא גם העבודה המרכזית בפרוייקט הגדול יותר
שלו "טרילוגיית המחיקה" .לאחר מסע הגישוש
הראשוני בישראל ובגדה המערבית ב,2010 -
החליט שיח' שמורשת מלחמת  - 1948הנכבה
)האסון( ,שמבכים הערבים ומלחמת השחרור,
שמנציחים הישראלים  -תשמש ָזרָז ונקודת מיקוד
לשלושת פרקי הטרילוגיה :עקבות זיכרון ,פריחה
מדברית ועצמאות/נכבה .בתערוכה הנוכחית,
"פריחה מדברית" של שיח' ,מוצגת בגריד של
 48תצלומי אוויר ,הבוחנים את התמורות שחלו
באדמת הנגב ואת היחס כלפיה.
קריאתו של בן גוריון "להפריח את המדבר",
עוררה את שיח' להתחקות אחר דרכי הגשמת
אותו חלום מאז ועד היום.
אוצרת אחראית :נילי גורן.
אוצרת אורחת :שרלוט קוטון.
מייסד הפרויקט :פרדריק ברנר.
התערוכה ,המוצגת בימים אלו במוזיאון ת"א לאמנות,
הושקה במרכז  DOXלאמנות בפראג באוקטובר ,2014
ובהמשך תנדוד למוזיאון נורטון בפלורידה ולמוזיאון
ברוקלין בניו-יורק .היא מלווה בקטלוג מקיף ותוכנית
אירועי תרבות .התערוכה בחסות  UBSהתומכים
באמנות עכשווית ברחבי העולם .הפרוייקט בארגון קרן
 Chronicle of a People Foundation Incניו יורק.
ניהול התערוכה הנודדת Curatorial Assistance -
פסדינה ,קליפורניה.
התערוכה מוצגת מוזיאון תל אביב לאמנות,
אולם יוסף ורבקה מאירהוף ,הבניין הראשי.
תוצג עד  6בספטמבר .2015
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ניר כספי2010 ,
צילום :פרדריק ברנר )(Frederic Brenner
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ירושלים ,צילום :רוזלינד סולומון )(Rosalind Solomon
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אל אזריה )ביטני( ,ליד התנחלות קידר ,מזרח ירושלים ,צילום :ג'וזף קודלקה )(Josef Koudelka
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רחוב אשוהדה ,חברון ,צילום :ג'וזף קודלקה )(Josef Koudelka
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