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 מסמן טריטוריה

 תמיר צדוק

פעילותו האמנותית של  ".מסמן טריטוריה" ,ל תמיר צדוקגלריה רוזנפלד שמחה לארח את תערוכת היחיד ש

בד ה עצמית יהומור ואירונ האוצרת בחובה, אמנות פוליטית באמצעות עמדה צעירה ורעננה משקפת צדוק

 יםעוסקשני סרטים קצרים הו מיםצלוסדרת תמציג הנוכחית הוא  הבתערוכ .ביקורתיות נוקבתבבד עם 

 . לאומנות ואלימות, גיאוגרפיה גוןכ ,ותרבותית לבין מושגים מגדרית, בין זהות פוליטיתשבקשר 

 ותאלימהכוללים ביטויים של  אך חולקים שימוש בתכנים מומצאים, שונים זה מזה בסגנונם שני הסרטים

 ,במקוםהקמתו של מרכז מבקרים  לרגל וצרנ ,ניית התעלההעוסק בב ,תעלת עזה, ראשוןה סרטה .ותוגזענ

מרכז המבקרים . לגלריה אללהתיקו לכבוד התערוכה הוחלט  .מרכזהגת הקבע של תצווהוא מהווה חלק מ

תיעוד היסטורי של החפירות , כולל סיור וירטואלי בתעלהמציע מסלול ביקור העל שם רבין בתעלת עזה 

קילומטרים בידי  16נחפרו במהלכן  ,שנים שמונהבמשך תעלת עזה נוצרה . הפרויקט יעם מובילאיונות יור

 ברבות השניםך א ,דעה משברים רביםת ויניהתעלה החלה כיוזמה אמריק. וערביםפועלים יהודים  60,111

מציאות של שגשוג  "אי עזה"ה ביצרו ,מציאות בריאה יותר לש למופת, שיפורלהשתנות וללסמל הפכה 

 .ה ומסחריתעשי, תותיירו

 םדוקומנטריי ותצלומים איונותיר :ההסברמתחום הבכלים  שימוש עושה ,שבה נוקט צדוק בסרט ,הטקטיקה

 תהתיעוד המצביע על כך שבניית התעלה הייתה הפעולה ההומניטרית האופטימליאת  לכונןים המסייע

 ".זריקת הערבים לים" –למימוש הפנטזיה הישראלית 

שימוש בדמם של ילדים נוצרים לשם  בדבראת עלילת הדם האנטישמית  נוטל, מצה מייקר, השני סרטה

לבנות בבית מכונה  ניתן –" עשה זאת בעצמך"בשיטת  –באופן מילולי כיצד ומציג , ת היהודיותהכנת המצו

שמדמו הילד . הדמויותתפקידי  עבודה זו מיטשטשיםב .דמם של ילדים גוייםמפשוטה לייצור מצות 

 :מימי שוחט את , ואם כך. ספק יהודי מזרחי, אלא הוא ספק ערבי, נראה נוצרי ינוא, המצות" מופקות"

טכניקת בהאסתטיקה של המכונה והשימוש  ?היהודי את הנוצרי ?היהודי את הערבי ?הערבי את היהודי

 . להפעלתה מאפשרים הגחכה של עלילת הדם "מושן סטופ"
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צבא , משפחה, חניכה, מזרחיות, ת במושגי גבריותעוסקהצלומים מבוימים תמציג צדוק סדרת לאלה  בנוסף

נרטיב אחיד שיקשור  מעין ,הקשר עיתונאי ואולי קולנועיתרה אחר העין  מבוימיםהצלומים בת. ולאומיות

האישית מציאות ה ךומצטטים מחוות מתומחקים ה ,רק מצבים קטועיםאך ום יהם מציג אולם ,יואותם יחד

 . של צדוק והלאומית

 ,ובר בקהירבמוזיאון מלחמת אוקט המצוימתעדים ציור קיר  ,סדרהה תבניתחורגים מה ,צלומיםתשני 

בסגנון ציורים נראים כ צלומיםהת .הצד המצרינקודת מבטו של ים את מלחמת יום הכיפורים מארומת

או " שלנו"האם זה צילום ו, צילוםבציור או מדובר באם קשה לקבוע  .נופים וקרבות נציחמהמסורתי 

, תרת אחרתכי תחת כו, מעלה את המחשבה הטבעי מםממקואת הדימויים  לשלוף החלטהה". שלהם"

 .אותם דימויים יכולים היו להיות מוצגים בצד הישראלי כמספרי הנרטיב ההופכי

לאורך רצף יצירתו . השתייכות כלשהיהרגיש ל יכולתוביחס לעצם  שוב ושוב שאלותצדוק שואל את עצמו 

-אומיהל, עובר ומעביר טקסי חניכה במישור המשפחתי, הוא מצלם את עצמו כחלק מקבוצות זכריות שונות

שאלת הנאמנות למדינה , ממנו וההתרחקות קונצנזוסל רבההק   השניות שביןלדבריו . צבאי והחברתי

 שבמסגרתהההשתייכות  תמחזירות אותו פעם אחר פעם לקבוצ ,היא טומנת בחובהוהפרובלמטיות ש

 לקייםך עד כמה מסוב. על כל הטוב והרע שבהם – לזכריות הישראלית, לצבאיות, לחינוך הלאומי :התחנך

 ?לשנוא את חטאינו אך, לאהוב אהבה גדולה את אדמת הארץ :מציאותביחס לעמדה מורכבת 
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