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מרחב מוגן שכונתי–ש"ממ

מיצב ופרפורמנס

באומגרטןואיברי רוזוביאשה , הררירוית: אוצרים"5לילה מנורת "תלמוןשיתוף פעולה עם האמנית דפנה 

תיק עבודות-אברמובאנטון 

פעמונית שנתרמה עבור  מיגוניתעזרת ( ש"ממ)בעבודה יצרו צמד האמנים מרחב מוגן שכונתי 
לקהל  אינטרקטיביתהם העבירו בו בתוכו סדנאות מדיטציה . תעשיותולפמןד חברת "עהפרוייקט

.דקות10אורך הסדנא כ. המבקרים בתערוכה



2018

"

.  יצרתי מטבע של שקל אחד אשר שני צדדיו זהים2017ב. 2018" גטרמכתב לתמי "

הדבקתי  , כך שכל מטבע הפך לחצי מעוביו המקורישייפתי את פניהם של שתי מטבעות 

את המטבע . מטבע חדשאותם יחד ושלחתי את התוצר לבית יציקה אשר יצר עבורי 

איתהלערוך המטבע ומבקש בו אני מציעה לה את , גטרצירפתי למכתב ששלחתי לתמר 
עבודת רישום מתוך סדרת הסוסים שהוצגה במשכןתמורתו ולקבל שכר חליפין 

.לאמנות עין חרוד



תערוכת הגמר של התכנית ללימודי המשך  " תרגילי גמישות
2018יולי . במדרשה לאמנות בית ברל

דקות שצולמה  15שכלל עבודת וידאו באורך " המאורע"פרוייקטמתוך אינסטליישןוידאו 

העבודה מתארת דמויות מיסטיות הלקוחות מהעולם הנוצרי  . כולה בתעלת נחל איילון היבש

הזאת מוצגת כאקט דתי של  הפרפורמטיביתוהיהודי שיוצרות עבודות אמנות והפעולה 

יצירת עולם חדש

:הוידאולינק לעבודת 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=768&v=ZCmT6qeyhgo



: הוידאולעבודת לינק 

https://www.youtube.com/watch?v=D-k4NqwoWZ4

דקות של5:30עבודת וידאו דוקומנטארית באורך 

:בתערוכה הוצגו גם

מחוץ לגלריהנתושהוצגה במגרש . קומתיתדו מיטת שיזוף 



:דוידסוןטקסט של נוגה 

מבוימות המבוססות באופן חופשי על סיפורי ישו  מסצינותסרט המורכב , מציג את ״המאורע״אברמובאנטון 

אישה סוחבת שקי  . בסרט אנו רואים קבוצת אנשים מבצעים פעולות שונות במורד נחל איילון היבש. והגולם

ספק קהל  -מסביבה קבוצת נשים שותה יין ומתבוננת בפעולותיה. דמות גולם, לשה ויוצרת איש בצק, קמח

דמות הגולם עטויה סרבל פועלים  . מאמינות בטקס דתי וספק קהל של פתיחת תערוכה הצופות בפרפורמנס

קומתית  -הגולם משתלב בדמות של פועל בונה מיטת שיזוף דו. קם לתחייה ומתהלך לאורך הנחל, כחול

.המיטה היא מקום מנוחתו של הגולם בסוף מסלול הליכתו. וממסמר את עצמו לקונסטרוקציה תוך כדי תהליך

נדר שאם  13כילד היה מלווה בתחושת שליחות משיחית ובגיל . ואב יהודינוצריהנולד בבולגריה לאם אברמוב

כאשר הגיע בגיל  . יפסיק להאמין באלוהים ויחיה חיים רגילים ככל בן תמותה, 33לא יתגלה כמשיח הבא עד גיל 

המדינה סירבה להעניק לה אזרחות בגלל תנאי חוק השבות והתנתה את אזרחותה בכך  , עם אמו לישראל19

והעבודה ״המאורע״ היא מעין טקס שחרור מקללת המשיחיות של 34בן אברמובהשנה . יתגייס, אנטון, שבנה

.ילדותו

על , הדיון הקלאסי ביחסי אם ובנה. הסרט מעניק פרשנות מופשטת לסיפורי ישו בתוך הקונטקסט הישראלי

מקומי על האופנים בהם המדינה נותנת חזרה  -משתלב בהקשר פוליטי, ההקרבה הכרוכה ביחסים אלה

ביטון נחל איילון לטובת תשתיות כביש ביטל את נגישותו של הנחל להולכי רגל ולכן מייצג את המפגש . לנתיניה

המדינה והדת כרוכות כאן יחד כמייצגות חוקים מלאכותיים המנוגדים לטבע האדם  . של הטבעי עם המלאכותי

.וכמגבלות המכתיבות את יכולת התנועה במובן הפיסי והסימבולי

תיעודיםבסרט מתארות הסצינות. העבודה גם דנה בקשרים בין הטבעי למלאכותי הקיימים בפעולה האמנותית

כמיטת  )בתערוכה מוצגים חלק מהאלמנטים הפיסוליים המופיעים בסרט . ופיסוליותפרפורמטיביותשל פעולות 

כאובייקטים אשר ניתן לפרש אותם כתיעוד של , כנגזרות לאותה מחשבה( המסמרים והג׳ריקנים, השיזוף

יצירת הגולם בהקשר זה משולה  . מומצאת, אנושית, כפעולה לא טבעית, כשקר, כייצוג של המציאות, פעולה

.״לשחק אותה אלוהים״( והאדם)למעשה הבריאה עצמה וליוהרה של האמן 

אז  , הוא מבויים, יחד עם זאת. הוא עדות למשהו שהתרחש, כצורת תיעוד, הסרט, המדיומליבמסגרת הדיון 

יושב אדם אשר טוען  , המוצגת אף היא בתערוכה, בעבודה הדוקומנטרית ״משיח״. הוא עדות שקרית לכאורה

שהוא משיח בכניסה לשוק הכרמל ומתווכח עם קהל אשר חלקם מתנגד בתשוקה לטענתו שהוא משיח אמת  

ספציפית בהקשר לדיון  , הסרט הדוקומנטרי מחדד את ההקשרים המובאים בסרט המבויים. וחלקם מצודדים בו

אמנם  . או כשקריכאמיתימבקשת להטיל ספק בעצם היומרה להגדיר משהו אברמוביצירתו של . באמת ובשקר

,  התנ״כיכמו שהסיפור , כמו אדם שטוען שהוא משיח)הוא שקרי ומומצא , נטען לטעון שאם מספרים לנו סיפור

הוא בכל זאת  , ניתן לומר שגם אם משהו מבויים או מומצא, יחד עם זאת(. המדיני או המגדרי הם בדיה, הנוצרי

.כמאורע, כהתרחשות, כסימן, כפעולה-אמיתיהתקיים בעולם בצורה מסוימת ולפיכך הוא 

מיצב מסמרים חלודים

ריקן עם צינור'ג



2017בגבעת חביבה נובמבר " מתחת לפנס"

עתר גבע: אוצר

וידאו אינסטליישן

:  הוידאולינק לעבודת 

https://www.youtube.com/watch?v=o8cqvFv4eow



שהוצג בבית העירייה הישן בתל אביב במסגרת פרפורמטיבימיצב " לך תצטיין"

החלל הוצב כחדר הצטיינות מלא בפסלים מוזהבים שמנציחים  ".27מתקן "התערוכה 

בפרס ' לזכות'בתשלום סמלי המבקרים יכלו . רגעי אלימות ולידם תעודות הצטיינות

2016. אותו קיבלו בטקס חגיגי שנערך במיוחד עבורם

2016-"לך תצטיין"



מ"ס5/5/3מיידרדי : טכניקה

מ"ס15/20/10מיידרדי : טכניקה

פלסטיק-ready made-פסלים



2015גלריית אגריפס ירושלים ' בויס, בויס, בויס'הוצג במסגרת התערוכה . מיצב מסמרים חלודים עם בשר עגל

ליאב מזרחי: אוצר

2015" בויס, בויס, בויס"



2016גלריית משונע -גולדפרבעבודת מיצג בשיתוף עם האמן אדר 

:לינק לעבודה המצולמת
https://www.youtube.com/watch?v=fnIUKR3SitE



2015משונע גלרית, תערוכת יחיד-"עבודת בוידעם

רישומי ברזל הלקוחים מצילומים של סבי ואביו שנהרג 

הדימויים שנוצרו . 20במלחמת הבלקן בתחילת המאה ה

וההקשרים הרגשיים שנולדו בעת הצבתם בגלריה  

כך סבי הצעיר נראה  . ושינו את אופייםהידדוישראלית 

והחייל  השניההמוכר ממלחמת העולם ' הילד היהודי'כ

.הבולגרי נראה כחייל נאצי

2015גלריית משונע -מיצב מגירות רישום ברזל על דלת של ארון-'ארגזים'

'החייל הבולגרי'

.רישום ברזל בתוך מגירה-'לא הילד מהשואה'



מודעה ברחוב

דבר זה תפס  .  בשיטוטי ברחובות נתקלתי במודעות רבות על חתולים שהלכו לאיבוד

מכיוון שהחתול הוא חיה עצמאית שהולכת מבית בעליו וחוזרת  , את תשומת לבי

וכקריאה לעזרה של כותבי המודעות  , ראיתי את המודעות האלה כרצון לשתף. כרצונה

החלטתי לכתוב מודעה ובה ניסיתי  , לכן. שהיו אולי יותר אבודים מהחתולים שלהם–

.  לשקף את האבסורד של מודעות החיפוש בעיר והשארתי את מספר הטלפון שלי

בעקבות המודעה קיבלתי עשרות טלפונים



משפטים כתובים על קירות ברחבי תל אביב

"מפעל חיים ללא מטרות רווח"

"אני אדם קדמון"

"כי אתה לא עושה משהו אחר, כל מה שאתה עושה אתה עושה"



2013בבסיס צבאי נטוש ליד לבנון ' צבעי בסיס'העבודה הוצגה במסגרת התערוכה 

וידאו הוקרן על רצפת החלל ובקצהו הוצב עץ כרות

אינסטליישןוידאו 

:הוידאולינק לעבודת 
https://www.youtube.com/watch?v=0OW9rCXM3JM


