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.Roundabout מתוך
מוזיקת ההאוס - דווקא לא

סחרחורת

יום שבת 30 בדצמבר 2006 08:00 מאת: חמדה רוזנבאום, עכבר העיר ת"א

"Roundabout", מיצב הווידאו של נירה פרג, הוא עבודה נחמדה, אבל כמו שקורה לא
מעט עם יצירות וידאו, גלריה ברוורמן לא השקיעה בתנאי תצוגה אופטימליים

בכניסה למיצב הווידאו החדש של נירה פרג,
"Roundabout" (בעברית: קרוסלה או
סחרחרת), שומעים קולות שונים. המיצב עצמו
בנוי משש הקרנות וידאו בשחור-לבן על קירות
הגלריה, ובהן מופיעים 14 פסלוני צעצוע שונים.
הללו מוזזים באנימציית סטופ-מושן (או בטכניקת

וידאו המייצרת אפקט דומה).

לוקח דקות אחדות כדי לחבר את הקולות
והמראות שבחלל. מוזיקת ההאוס הסתמית אינה,
כפי שמתברר, חלק מהמיצב, אלא מגיעה
ממסעדת תפארת הממוקמת מעל הגלריה בדיוק.
התקתוקים המונוטוניים ורעש ההליקופטר, יגלה

הצופה בהדרגה, דווקא כן. 

יריד המזרח בנמלכתבות והמלצותביקורות תערוכותגלריות ומוזיאוניםתערוכות מציגותראשי

Be the f irst of your friends to like this.Like
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חפשו מסעדות, סרטים, אירועים...
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הצעות מיוחדות

כרטיסים לסטנד אפ של

רשף לוי

כרטיסים במבצע

לפסטיבל הלגו

פרסומת

שלח לחברהדפס

התקתוקים הללו, שלהם אחראי מעצב הסאונד
נתי זיידנשטדט, קוצבים את תנועת הדמויות. אלה
מסודרות במעגל, על במת חול שנבנתה בתוך
סטודיו (אחד הפריימים מצולם מריחוק מה, החושף
את פנסי התאורה ואת השולחן שעליו מצולמת
ההתרחשות). הן סובבות במעגל, ביחד, לחוד או
עם זוג, כבריקוד מינואט טקסי. הדמויות שוות
בגודלן, אבל מפגינות את שונותן זו מול זו: אשה
כבאית, דינוזאור, מלאך המוות, אשה עם ילד, יען,
אדם קדמון, ארמדילו, פיראט וכך הלאה, 14
דמויות הלקוחות מעולמות שונים, אבל חולקות את

אותו מעמד של פסל צעצוע גרוטסקי מעט.

המיצב עוסק ביחסים אפשריים בין הדמויות: בשני מסכים נראית הסדרה של כל המפגשים
הזוגיים האפשריים בין הדמויות (182 בסך הכל, לא כולל סדרה של מפגשים שנראו במסך
קודם). אלה מזמנים מוזרויות הנובעות מחיבור של מין בשאינו מינו - מצבים אקראיים שבין
כבאית ובת יענה, לדוגמה. במסך שבו ערוכות כל הדמיות בעיגול חולף מדי פעם הליקופטר
צבעוני. ההליקופטר מגיח ממעל, מלווה בסאונד אופייני, עושה סיבוב ויוצא מהפריים כלעומת

שבא. גם זה הליקופטר צעצוע, כמדומה.

כפי שכבר היה אפשר לנחש, מדובר בעבודה נחמדה, שאינה מעלה שאלות מיוחדות. מה
שמזדקר פה לעין - או, נכון יותר, לאוזן - הוא אופן התצוגה שלה, בלי שום חציצה אקוסטית
ממסעדת תפארת. כשגלריה ברוורמן מציגה ציור, צילום ופיסול, אפשר להתווכח על הנזק
שנגרם לחוויית הצפייה מפלישה של צלילים שאליהם לא כיוונו האמנים. אפשר הרי למתוח מעט
את הטענה לגבי הגבול המטושטש בין "אמנות" ל"חיים" (וגם אז, רק מתוך הנחה שמסעדות הן
חלק מהחיים שלכם). אבל כשהבחירה היא להציג וידאו - שנכון שהוא לא הבחירה השגרתית

של הגלריה - העבודות נותרות נפסדות.

כך היה גם בשעה שהוצגה בגלריה "This is not America", תערוכה שאצרה גלית אילת,
והורכבה בעיקר מווידאו. מוזיקת הג'אז והאמביינט שריחפה אז מעל עבודות שהיו פוליטיות
בהתכוונותן, והגיעו מארצות הבלקן והגוש המזרחי לשעבר, גבלה בשערורייה. עוד מנהגים
נפסדים של הגלריה באותה תערוכה כללו הצגה של עבודת וידאו מעל גרם המדרגות שמוביל
למסעדה באופן ששלל את אפשרות הצפייה לחלוטין, והצגה של עבודה בחלל המסעדה,

מאחורי גבם של סועדים.

לא רק בגלריה ברוורמן לוקה תצוגת הווידאו בחסר: מקרים אחרונים שעולים בזיכרון הם הקרנת
הווידאו המשולשת של קרן ציטר בגלריה נגא. בגלריה החליטו להחליש את הווליום של הסרט
שהוקרן קרוב לכניסה, כי הצרחות של הפסקול שיגעו את הגלריסטית ("הסרט בכניסה אילם
כמעט לחלוטין ויונק את קולותיו מהשניים האחרים", הסיק בטעות עוזי צור, מבקר האמנות של
מוסף "תרבות וספרות" של "הארץ"). בתערוכה "איסטנבול" שהוצגה בגלריה זומר הוקרן סרט

של חלוק אקצ'ה בפורמט די.וי.די שגוי, שעיוות את הפרופורציות של התמונה.

הווידאו נדמה לרוב כפורמט זול ונוח להצגה. הגלריות המסחריות מציגות וידאו בפאוזה שבין
תערוכות במדיה מסחריים יותר, מהסיבה הפשוטה שהוא מעניק להן תדמית מסחרית פחות.
למעשה, הצגת וידאו מצריכה יותר ממקרן ומסך (שגם עליו מוותרים לרוב): דרוש בידוד כלשהו,
תאורה והתאמה של החלל. כשחושבים על ההוצאות של תצוגה נאותה מול הרווח הנמדד

ביוקרה שבהצגת וידאו, אולי עדיף כבר לוותר על זה לחלוטין.

נירה פרג, "Roundabout". גלריה ברוורמן, עד 17.1 
פרסומת: מסעדת ברטי: ההוכחה שגם בליבה הסואן של ת"א אפשר לייצר אווירה

אותנטית ומקורית
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