
־אום אל פחם שוב בכותרות. ההפ
־גנות שהתקיימו בוואדי ערה נגד הכ

של  הכרתה  על  טראמפ  של  רזתו 
־ארצות הברית בירושלים כבירת יש

ראל עוררו את השר אביגדור ליברמן 
־לצאת בהצהרות חדשות ולאוורר תו

כניות ישנות: הוא קרא להחרים את 
־אום אל פחם - לא לקנות בה או לא

כול במסעדותיה - ואמר שבכל הסדר 
־עתידי היא לא תישאר במדינת יש

ראל, אלא תהיה ״חלק מרמאללה״. 
יצאה בתגובה הק ״הארץ״  ־מעיתון 

ריאה לנסוע לאום אל פחם ולפקוד 

את החנויות והמסעדות, כמחווה של 
רצון טוב ותרומה לכלכלה המקומית. 
כך היתה הפוליטיקה, במנהג הימים 
טיול  שבה  צרכנית,  לדרמה  הללו, 

־שבת וקניינות זעירה הם התגובה לג
זענות הממוסדת ונדמים כמעשה של 

התנגדות אזרחית רבת תוקף. 
נס אכן  פריס  דה  רלי  ־האמנית 

לביקור  אבל   - פחם  אל  לאום  עה 
־ארוך ולא צרכני במיוחד. במשך חו

דש ימים היא ביקרה בעיר, הסתובבה 
־באזור ופגשה את תושביו, וכעת הע

מידה בגלריה אום אל פחם פרויקט 

הת לסביבת  שמתייחס  ־תלוי־מקום 
־צוגה שלו. אבל דה פריס מבינה אח

מליברמן  אחרת   - המקום  את  רת 
־ומן המגיבים לו. בעבודתה היא בוח
־נת את אום אל פחם לא מִצדה האז

רחי או החברתי - מעמד התושבים, 
חלוקת תקציבים, הגבולות העתידיים 
- אלא מִצדה הגיאוגרפי, כחבל ארץ 

פי שלו,  התוואי  אחר  לעקוב  ־שיש 
סת אדמה שיש לגלות את שכבותיה. 
במבטה של דה פריס, אום אל פחם 

־נראית כמקום עתיק בהרבה - מלי
ברמן, ממדינת ישראל, מהמאבק בין 

מה אפילו  לאומיות,  תנועות  ־שתי 
לעבודתה  המפתח  הפלסטיני.  קיום 

הוא גיאולוגי. עניינה הוא החומר. 
את אום אל פחם מציגה דה פריס 

מב  - ה״קמר״  בסיס  על  ־בעבודתה 
־נה סלעי קמור, שנוצר מלחץ של כו

חות טקטוניים מנוגדים והקנה לאזור 
את צורתו ההררית. הקמר של אום 
אל פחם תחום בין שני קווים - כביש 
ואדי ערה ממערב והקו הירוק ממזרח 

ובכניסה לתערוכה דה פריס מש ־- 
לשלת מן התקרה ייצוג מתכתי של 
ידי  מעשה  הגזרה,  גבולות  הקווים, 

אדם )כביש, גבול בעבר, כעת גם גדר 
ההפרדה( שמבוסס על קימורי הטבע. 
את  בתערוכה  פורסת  פריס  דה 
סוגי  ועליו  שולחן  האדמה:  תנובת 
מסננת  שבאזור,  השונים  האדמה 

ודולו גיר  אבני  של  שכבתית  ־רב 
של  העיבוד  אופני  את  ואז  מיט; 
מכשירים:  לכדי  וחומריה  האדמה 
על  שמוצבים  מחוררים  חרס  כדי 
וכלי  סבכה  על  נתלים  או  הארץ 
ומדידה. מעבודות הווידיאו  שרטוט 
ניבטים מראות האזור, קמרוני ההר, 
הסלעים החבולים, נשמעות הרוחות 

בני  קולות  גם  ולעתים  המייללות, 
אדם, תושבי ואדי ערה. 

של  בהגעתה  מובנה  כשל  קיים 
אשה יהודייה מהמעמד הבינוני־גבוה 

־האמנותי לעיר פלסטינית ענייה כמ
בקרת לרגע - גם אם רגע זה ממושך 

המ חומרי  את  לרתום  ־- שמבקשת 
עבודתה  האמנותית.  ליצירתה  קום 

־של דה פריס מודעת לכשל זה, מת
מודדת איתו, מנסה לעקוף אותו. כמו 

־בעבודותיה הקודמות, למשל זו שעס
־קה בג׳סר־א־זרקא, וכן בפרויקט הג

דול שלה ״ממזרח לים התיכון״, היא 

־פונה אל המקום הגיאוגרפי, אל חת
כיו, תכולתו וחומריו. היא לא עסוקה 

־בייצוג המקום והצגת תושביו, חשי
־פת אורחות חייהם ומעקב אחר פעו

לותיהם - כל זה כדי להראות ״איך 
אצ קיים  האנושי  שם״.  חיים  ־הם 

בצורות   - החומרי  של  כהדהוד  לה 
הקרנתו  באופני  או  בחומר,  הטיפול 
על חיי בני אדם. במקום להפוך את 
האנשים לחומר בידיה של היוצרת - 

־חומר הגלם של עבודתה - היא לוק
חת את חומרי הקרקע, הסלע, המים 
ועוסקת בהם. גם כאשר היא מציגה 

בתערוכה זו דמויות אדם, הן עשויות 
־חלקי כדים שחוברו מחדש - כך שא

לה אינם נקשרים לדמויות מהעבר או 
־ההווה של המקום עצמו ובכך מעמי

רק מראים  דמות, אלא  למקום  דים 
את הרכב חומריו.  

מעובדים  הללו  שהחומרים  מובן 
־ומעוצבים בידי בני אדם. דה פריס יוד
־עת זאת, והתרכזותה במדידות ובשקי

לות - בכלים רבים של סימון, שרטוט, 
מיון, הכלה והעברה - מגלה את אופני 

־ביותו של הטבע, קציבתו ליחידות, כי
מותו וחישובו. האם יש כאן חשיפה של 
פעולת ההשתלטות על הטבע, תיחומו 

־והסדרתו - כחלק מן המעשה הקולו
־ניאלי, ההתגברות על הטבע ועל יוש

ביו ה״טבעיים״? או שהאמנית חוברת 
למעשה זה, בעצם כך שהיא הופכת את 

־הטבעי לדבר שאותו היא משמרת ומ
עבדת ואז מציגה בגלריה? 

דה  אצל  המסדירים  המומחים 
־פריס הם דווקא תושבי האזור: המו

דדים הפלסטינים של כביש הסרגל, 
שקולותיהם בוקעים בחלל התצוגה, 

־ושירין מחאג׳נה הארכיאולוגית שמ
שרטטת ומדגישה קווים על המפה, 
מספרת על שכבות הקרקע השונות 
ומה שמצוי בהן. לכן במקום חשיפה 
חזותית של מנגנוני הביות וההסדרה, 
יש כאן מעבר מן המנגנונים אל מה 

שמתקיים מבעד להם.    
־אופן התצוגה תורם לכך: זו תע
קלי כמעט  למשעי,  מסודרת  ־רוכה 

ומשויש,  יש בה משהו מקובע  נית. 
אבל  חיים.  חסר  דומם,  מאוד,  נקי 
אל  פונה  היא  הצעתה.  נעוצה  בכך 
אותו  מדובבת  ולא  השותק  החומר 
יותר מדי. היא נמנעת מלרתום אותו 
פוליטי.  חברתי,  כלכלי,   - לסיפור 

־היא מתרחקת מהאנושי. ממד העי
בוד והענקת הפשר חלש בה. באופן 
זה היא גם מדוממת את הכוח היוצר 
לכדי  אותו  מצמצמת  עצמה,  שלה 
הצגה רהוטה של חומרים וכלים. אל 
ובהם  יצירה מגלומניים  מול מפגני 
עיבוד רעשני של חומרים, דה פריס 
יוצרת פעולה שקטה, מכונסת, שיש 
היא  ציפייה.  רוח,  אורך  קשב,  בה 
הטבע  עיבוד  אופן  את  מפגינה  לא 
למבעה  אותו  והופכת  לה  המיוחד 
אמירתה  את  שנושא  כזה  האישי, 
שלה  היצירה  לשון  האמנותית. 
במובן  המלאכותי.  אל  פונה  איננה 
מסוים, זה אולי הדבר הכי לא טבעי 

באמנות. ה 
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ליברמן, תלמד את החומר
האם התערוכה 

שמציגה האמנית 
רלי דה פריס 

בגלריה אום אל פחם 
מצליחה להתגבר על 

הסכנה שבהפיכה 
לחלק מהמעשה 

הקולוניאלי?
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