
 

 

 ”A Moment of Truce“"רגיעה זמנית" / 
 וייס וישי שפירא קלטר בגלריית החנותתערוכתם של רוני 

תערוכתם של רוני ווייס וישי שפירא קלטר עוסקת בתופעות הלוואי הפוליטיות, החברתיות והכלכליות שמתרחשות 
מתוקף היותם אזרחים ולאחר מכן אמנים הם מנסים  ב"רגיעה הזמנית" שקורית בצל מלחמה מתמדת במזרח התיכון.

 תהיותיהם רמליות מטרידה במציאות הישראלית.לפענח, זו לצד זה, את הסימפטומים שנוצרים כהתניות אזרחיות של נו
התהוו להכרזות אמנותיות וליצירתן של שתי אסטרגיות פיסוליות בהן ינקטו בתערוכה.  לאורך מבצע ״צוק איתן״

הראשונה עוסקת בגל העזיבה של קהילת אמנות, ירידה מן הארץ לזמן לא ידוע, חוסר רצונה ואי אפשרותה של קבוצה 
שותם של תושבי עוטף השתר –זו לייצר אמנות מגויסת, ואילו השנייה מבקשת לחפש אחר אפשרות שגובלת באבסורד 

  עזה באזור המחיה שלהם. 

חושפת נרטיב עכשווי אודות מיאוסו של ׳אמן ישראלי׳ כתוצאה מהתרחישים שנכפים עליו במציאות  וייסרוני 
לעזוב אל הלא נודע או להישאר  -השראלית. חוסר האפשרויות שפרוסות מולו מאלצות אותו לעמוד מול קונפליקט

בין אם הן קשורות למצבו הכלכלי ההולך ודועך, דרך סתימת הפיות  למעשה אינו נודע. במתווה המוכר שגם הוא
הפוליטית ועד לקהילת האמנות שגוססת לאיטה אל מול עיניו. בהיותו מסתייג מכל אידאליזציה של המצב הפוליטי הוא 

  אשר יעבור זעם. בוחר ב״רגיעה זמנית״, פתרון שנמצא אל מול עיניו וגולם בתוכו נדידה למחוז שקט עד

רוני מנהלת דיאלוג ישיר וכנה עם הצופה באמצעות חלון הראווה, בו היא מציגה את מכתב הפרידה של 'אמן ישראלי' 
מיצבה של רוני ווייס עשוי מנגנונים קינטיים הפורסים  וכמו כן את עזבונו החומרי לעוברים והשבים שעל רחוב העלייה.

פני חלון הראווה כולו, מאחוריו נחשף העיזבון, קולאז' פיסולי מהודק העושה שימוש ומגוללים לסירוגין את המכתב על 
  בעולם חומרים עשיר ועם זאת דל, רזה ומחוצף, חסר אונים וביקורתי.

עבודות האמנות שנחשפות לאיטן מסמלות מעין מחווה לאמנותם של תנועת ה"תלאביבים", אשר בישרה בשנות 
העייפות מן הפאתוס הציוני ותוך כדי כך התגייסה למען מטרות פוליטיות וחברתיות השבעים של המאה הקודמת את 

   כשבישרה על החומר ועל דלותו כמראה לדמות הצבר הישראלי. 

מחליט לבחון את חיי היומיום של אזרחי יישובי עוטף עזה. בימים אלו בהם רגעי החירום הפכו לשגרה  ישי שפירא קלטר
בי עוטף עזה הפכו בלתי נסבלים, נוצר צורך ממשי בעיר מקלט איתנה וממוגנת שתאפשר והחיים השגרתיים ביישו

לתושבי הדרום להמשיך לקיים חיי קהילה משגשגים נוכח האיום התמידי. במקום "החופשות הכפויות" שנאלצים תושבי 
 .מוגן מתחת לאדמהעוטף עזה לקחת כמה פעמים בשנה, יוכלו התושבים לקבל חופשה מפנקת סמוך לביתם במקום מ

שתוכנן כפרויקט פיילוט עבור קיבוץ חולית ששוכן בעוטף עזה. מבנה  קרקעי-הוא מלון תת "אתר הנופש "חבל שלום
שיתופי ייחודי זה יפעל גם בעתות שלום וגם בעתות מלחמה. ברגעים של שקט, מזמין האתר את אזרחי ישראל לנפוש 

שבי חולית יתפעלו את המקום באופן שוטף. בזמני לחימה יפעל אתר במלון חמישה כוכבים בחיק משפחתם בעוד שתו
  .הנופש כמקלט יוקרתי ויאפשר את שלל השירותים המוצעים לקהילה עצמה

לשמר את חיי  -באין פתרון מדיני ממשי באופק, "חבל שלום" מספק אלטרנטיבה מעשית לצורך הציוני הראשון במעלה 
-רון אנושי ומפוכח למציאות החירום שהולכת ומשתרשת בישראל של המאה ההשגרה בדרום. נווה מדבר זה מציע פת

21. 

 

 

 


