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 מוזיאון פתח תקווה לאמנות

 אריה-דרורית גור:אוצרת

 

 ליאת סאבין בן שושן

 

ארכיון הו יה של אם המושבותמוזיאון לתולדותלבית יד לבנים, להנמצא בסמוך המוזיאון בפתח תקווה, 

נקייה  ההמעוצב בשפדרך משטח בטון מוחלק אליו הכניסה אמנם הפך לכמה חודשים לבית.  העירוני

 ונייטרלית והשומר שבכניסה מעידים על היותו מבנה ציבורי המיועד להכיל אמנות עכשווית מעודכנת, אך

. תוך בית פנימי אשר השתכן בתוכואל  מובילהפרוזדור ו מרתףמסדרון צדדי, ישנה בו מבואה, . זהו בית

וקירות גבס במימדים  משקופי דלתותמסויד לבן, ובהמשכו  צידו האחד מטבח סטנדרטימ –פרוזדור ה

 – על מסילה אשר אינו פונה אל חוץ אלא מפריד בין חדר לחדרהנע , חלון התוחמים חללי תצוגהביתיים 

. מהי החל לעבור מטמורפוזה לביתעבר, או המוזיאון  ,אם כן. ששופצה זה עתהדירה ישראלית מ יםלקוח

  משמעותו של הניסיון הזה?

י רב  ק  ב ההותיר ,ניצן סט ורפאל כהןאוצרות של -, פרי עבודת האדריכלותהביותפעולת נראה כי 

 מתגבשיםם ויתעצמאינם מ אך אלו. אדריכליים בסיסיים , סימניםתיחומים ,הפרדות :חלקי ביתהמוזיאון 

פוליטי  החברתי רחבהמשל לבחינה מחודשת דווקא מוביל מעשה הביות הזה . תוביתיוזהות ליצירת 

 הבית עצמו. מתקיים  בתוכו

ציבורי, וטשטוש -פרטים יחסיההעבודות המוצבות בחדרי המוזיאון המבוית בודקות היבטים שונים של 

מציעה מגוון ו ים לפעולת הביות,טווחים ומימדים מינימליבוחנת  נטי שמיע עופרהגבולות ביניהם. 

בליבו החשוך של בית במרחב הציבורי העכשווי. , החושפות את פגיעותו של האפשרויות לינה )משותפת(

כמעט בוטה ותיאטרלי, הבוחנות יחד באופן הוסמכו זו לזו שתי עבודות חלל התצוגה המרכזי, , הבית

  ,גולסון קרמוסטפהבעבודת הוידיאו של  .פוליטי-המתח בין מרחב הבית למרחב הציבוריאת  מילולי

memories of a square , העבודה. פוליטי-ומרחב ציבורימשפחתי -מרחב ביתייחסים בין נבדקים 

בתוך בית סגור המתנהל  ,בין קיום משפחתי נשיהמתקיים מתח המתוך  את היחסים בין המרחביםמעצימה 

קיום בנות הבית( והיטב על פניהן של  המאורעות המתרחשים בחוץ ניכריםאם כי )ואטום למראות מבחוץ 

 פעולות מחאה,תהפוכות שלטוניות, על רקע  ,האומההציבורי פוליטי של אקטיבי וגברי, במרחב  ,פוליטי

מעבודת הקול  ותאבלהתלות קינה וקועולים ו השני של החדר מצדעל ידי השלטונות. אלים יה הודיכוי

מעוררת  הקינה הנשית האותנטית המוקלטת ומושמעת באמצעים אלקטרוניים .גת-רווית כהןוהפיסול של 

 .  הפוליטי ולניצולסמויה והאפשרות ה בלות כאקט תרבותיבין התא ,מתח נוסף



מתארת בספרה, המצב האנושי (Arendt)חנה ארנדט ההוגה הפוליטית 
1
( את השתלטות הביתיות 7591) 

מעשה האפשרות לשל  החוצה ה, ומתוך כך את הידחקותבחברה הצרכנית המודרנית על המרחב הציבורי

מעורר  בפתח תקווהמוזיאון הביות לניסיון ה. במרחב הציבורי ()אותו היא מבחינה מפוליטיקה פוליטי

 ,הגלובליתוהתקשורת הצרכנות חברת תנאי הקיום של לאמנם נתון ה, הישראלי ביתהעבורי מחשבה על 

פוליטי בו הוא -המרחב הציבורי באותה עתאך , שבו החודרים ומערערים את המרחבים הפרטיים השונים

 .באופן חד צדדיכלפי חוץ נקבעים  יושגבולותכמרחב פרטי פוליטית מובנה המבוית, מרחב מתקיים הוא 

חלל מהווה ה ביתזהו . נותרת לרוב מחוץ לגדר הבית, אשר הפוליטית המחאההפעולה ואלו הם גם גבולות 

תוך גבולותיו. בהקרינו פנימה את מראות ייצוגיו בו ,. חלונו מופנה פנימה, אל תוך עצמותצוגה פנימי

כולא בתוכו הבית כהמוזיאון, . מערער ומטשטש את אפשרותה של פעולה במרחב הפוליטיהוא השונים 

, במבנה סגורואטום תחום ובאותה עת מקוטע, ללא סממנים אישיים, ומנוכר פרוץ וחדיר, נוסף,  בית

לו , ואחדירות והתערערות מתמשכת מבפניםלצד מתקיימת סגירות כלפי חוץ  בושמתח זה, מהדהד 

 . ת זו את זומכוננו
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