
 "מרחב אפור" -סאהר מיעארי 

 

לא  ,מילים שמקיימים בניהם קשרהצמדי , "מרחב אפור", "שטח אפור", "חיים אפורים"

 . של סאהר מיעארי תותערוכבעיצוב הרעיון והמ יםנסתר

, או גווני האפור, "אפור", באופן קצת אירונישוטוען  .של חיינו "באפור" מיעארי מציע להתבונן

 ורשחהחדה של  דיכוטומיהוזאת כניגוד ל .ולא לחד גוניות,גוניות -לרב כביטויבעצם משמשים 

מסמל "  שטח אפורו" .ללא מטרה או תועלת, מציינים חיים משעממים" חיים אפורים" .לבן-

 .תחומים שאינם ניתנים להכרעה ברורה

 

  .תתמקד בשני היבטים מרכזיים מתחום הבנייההאמיצה של מיעארי התערוכה 

הקולקטיב מרחב )וחלל המקלט ,(הסובייקט)של פועל הבניין והרוטיניים  חייו האפורים

 .(הישראלי

במהלך הבנייה המשתנה באיטיות תהליך העבודה  תכדי לחדד את המבט על אפרוריות שגר

 רוב הפועלים הםשמן הסתם  (עבודה שחורה)הכוללת תנאי עבודה קשים  (הרכבה ופרוק)

שירות חובה לצעיר הערבי "כמו שמגדיר זאת מיעארי או , "(ה ערביתעבוד)" ערבימהמגזר ה

במהלך היותו פועל בניין שבנה בתים ". ללימודים אקדמאיים לפני שהוא הולך, במדינה

עלו בו הרהורים , היהודי" האחר"של " בונה ארץ ישראל או הבית הלאומי ל" והפך  , לאחרים

לא פחות מהיהודים מרגיש שותף  ר מיעאריסאה, שהוא ,על ההתעלמות מהאמת ההיסטורית

במצב  ".בשטח האפור"אך ההתייחסות המקובלת משאירה את העובדות  .בבניית המדינה

 .ביניים שמתעתע בזהותו ומשאיר אותו לא שייך למקום

 

ממשיך את מסורת יצירתו , סאהר שסיים את לימודי האמנות בהצלחה במדרשה בבית ברל

בחר מיעארי . והעלאת שאלות בנושא, ושגים מעולם הבנייהמ, שנשענת על חמרי בנייה

ולהפכה  ,מסדרון מתחת לחדר האוכל/מנהרהבלשנות את אדריכלות הגלריה שנמצאת 

טקסטורת קורות העץ  הוטבעהבהם  בטון בלוחות הגלריה כוסתה ,אפורו" מרחב מוגן"ל

עמוד התמיכה הגלילי גם  .יציקהה תהליךאת  מאפשרבתהליך הבנייה שמערך העמדתם 

שלושה צינורות אויר  הוסיףמיעארי , הכנה ליציקת עמוד מלבנילמצב  עבר שינויגלריה ב

 ,קולות מן החוץאו  שדרכו לא מגיע אויר, מלבני" חלון" פתח גםו .ציבוריים מקלטיםב המצויים

  .עבודת וידיאודרכו  יתגלתמ ,אלא

, מתחםב נשמעשצפצוף צפרים הוא הצליל הכ ,מצאת החמה .עד יום באתר בנייהותבוידיאו מ

את בחרתי להדגיש ". כשהפועלים מתרחקים ממנו ,"(צאת הנשמה)"ועד לשקיעת החמה 

 ".פועלי הבנייןאת  ,חסרי הזהות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%9F


אנחנו חשופים , בנייההאתרי בשלנו המרוחק   מיעארי מעוניין לעורר את תשומת לבנו למבט

אך . בני אדם בו להשתכן אמוריםבנייתו  בתוםש, הבית/שלא מרצוננו להתקדמות המבנה

 .  ונותנים את דעתנו לבוני איננו

תוספת ו. הבית מנקודת המבט של מיעארי מאפיין את מורכבותה של החברה הישראלית

מפיר בנוי  ,קובייתי, איבר זרכ, 2991שנת מכבר ( ד"ממ)חדר הביטחון , המיגון הסטנדרטי

צינור האוויר מקשר בין החלל הפנימי לחיצוני כש, לת ברזלחלון וד, בעל צינור אויר ,בטון מזוין

רוצה מיעארי להאיר אפשרות  צינורות האווירדווקא דרך  .מאפשר לשמוע קולות וצלילי סכנהו

. לחלל אופטימי יותר, שר לאיום וחרדהומקו נוטרל מכלל הביתשחלל מ ושל הפיכת

עו משיחות אנושיות בין פועלי הבניין גלריה דרך צינורות האוויר יגי/צלילים שיכנסו למקלטשה

 .הקשבה ואמפטיה ,צינורות תקשורתויעברו טרנספורמציה ל, צפצוף צפריםמו, עדיבאתר שת

 

כינו  ,1222' בדצמ ,"ארץ מקלט" א"בתבגלריה האוניברסיטאית נפתחה בתערוכה ש

ם די"את המעבר ממקלטים ציבוריים לממ ,ושלי כהן רטולה עמי ,אדריכליות/האוצרות 

את בין היתר התערוכה הביקורתית העלתה לדיון , "הפרטת החרדה הקולקטיבית" הפרטיים 

החרדה  משרת אתהאיום המובנה , מעצים את הפאניקה הביטחוניתכהמעבר למיגון מוגבר 

מעודד גישה  ,מצב שמאפשר שליטה באזרחים המאוימים ,הקיומית ותחושת הקורבנות

 .של שלום אמיתי פוליטית מפתרונותומתרחק , התקפית

התבוננות  ,"במרחב האפור"לראות לאפשר , המורכב והצעתו של סאהר מיעארי במיצב

 .בניגוד לדברים שעלו באותה תערוכהשעומד . שסופה פתרון אנושי חסר אלימות, אופטימית

 

  1221, אפריל/ דרורה דקל 
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