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אינדיאנה ג'ונס בירושלים: אורי ניר מטביע גולגולות במוזיאון
רוקפלר

יום רביעי 14 בנובמבר 2012 08:00 מאת: אורי ניר

סרטו של אורי ניר, המוקרן במסגרת פרויקט מנופים, מבוסס על "חיפושית הזהב" של אדגר אלן פו ומחזיר
למוזיאון הארכיאולוגיה את החום

הסרט מתאר אירוע שהתקיים בחצר מוזיאון רוקפלר בירושלים, והוא
מוקרן בתוך חדר הסמוך לחצר. בסרט אנו רואים סילון דק של מים
בצורת קשת זורם מגג בניין המוזיאון אל מרכז בריכת נוי הממוקמת
במרכז החצר. גולגולת אדם מרחפת בין שמים וארץ כשהיא פונה
לבריכה, בזמן שקשת המים חוצה את הגולגולת דרך ארובת העין

הימנית שלה.

» מנופים - לכל הפרטים

» "Re:Visiting Rockefeller" - לכל הפרטים

» התערוכות והאירועים שעוד מחכים לכם השנה

הסיטואציה הזו מיוצרת כאירוע פיזי לגמרי, ללא התערבות הדמיה.
הסרט מצולם במצלמה תרמית, מצלמה שלא רואה, אלא רק מרגישה - חום. 

דרך מצלמה כזו עצמים קרים מופיעים כחשוכים, ועצמים חמים מופיעים כמוארים. המים שזורמים דרך הגולגולת הם
חמים, וכך הם מופיעים כמוארים על הרקע הכהה של מבנה האבן הקריר. באמצעות ההקבלה בין חום לאור מגלה

הסרט את המוזיאון הארכיאולוגי דרך מה שהסתלק ממוצגיו מזמן - חום. 

הסרט מסתיים בשקיעתה של הגולגולת לתוך הבריכה, במקום שסומן על ידי פגיעתה של קשת המים. לאורך
התערוכה כולה נחה הגולגולת הממשית על קרקעית הבריכה.
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מרחפת בין שמים לארץ. עבודתו של אורי ניר

הרקע לסרט הוא הסיפור הידוע של אדגר אלן פו "חיפושית הזהב".
הסיפור מתאר חקירה בלשית בעקבות אוצר אבוד של שודדי ים. בשיאה של החקירה מגלה הבלש בתוך יער, צמרת
יבשה של עץ שלאחד מענפיה מחוברת גולגולת אדם. הוא משחיל דרך ארובת העין שלה חוט המחובר למשקולת

בצורת חיפושית מוזהבת, עד שהחיפושית נוגעת באדמה למרגלות העץ ומסמנת את מקום קבורת האוצר.

הסרט שאני מצלם עושה דבר דומה, רק שבמקום מנגנון למציאת אוצר נבנה מנגנון שמצביע על הנקודה שבה
המנגנון עצמו נקבר. ארובת העין של הגולגולת היא העדשה שדרכה מסומנת נקודת קבורתה שלה. והנקודה הזו היא

גם במקרה!!! מרכז מבנה המוזיאון כולו.
 

Re:Visiting" הסרט הופק בתמיכת עמותת אאוטסט ומוצג במסגרת פרויקט מנופים כחלק מהתערוכה «
Rockefeller". עד 20.4. מוזיאון רוקפלר, סולטן סולימאן 27, ירושלים. הפקת הסרט בתמיכת עמותת

אאוטסט.

השתתפה בהכנת הכתבה: הילה שקולניק-ברנר 
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