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  רגשות מעורבים 

  פרימן-תמי כץתערוכה ראשונה של האוצרת הראשית החדשה 
  ל "במסגרתה יוצגו עבודות של שלושים אמנים מובילים מהארץ ומחו

פרימן במסגרת תפקידה -רגשות מעורבים היא הראשונה בסדרת התערוכות שאוצרת תמי כץ
התערוכה עוסקת במנעד רחב של רגשות . החדש כאוצרת הראשית של מוזיאון חיפה לאמנות

 –כפי שהם מיוצגים באמנות העכשווית , יוביים ביותרמן השליליים ביותר ועד הח, אנושיים
  . הישראלית והבינלאומית

הטענה הרווחת היתה שההגדרה . לאורך שנים רבות נתפס הרגש כהיפוכו המנוגד של ההיגיון
בשנים . טבוע בגוף, אלמנט פרימיטיבי ונחות יותר, ואילו הרגש, האנושית להיגיון טבועה במוח

אם בעבר . התרבותית והמדעית ביחס לרגשות, ינוי בתפיסה החברתיתהאחרונות ניתן לזהות ש
אשר מתבטאות באופנים ילדותיים או נשיים , לרוב לא צפויות, הם נתפסו כתופעות מסתוריות

כחלק מהתפתחותו של מה שקרוי , הרי שכיום, ושלא ניתן להבינן בכלים תבוניים, נשלטים-בלתי
  . וערך יותר בחיים הציבורייםקיבלו הרגשות מעמד מ, "מדע הרגשות"

בהקשר הישראלי העכשווי היו מופעי ההתנתקות מרצועת עזה דוגמא מאלפת ששיקפה את 
ברגישות "הסיסמא . התמורה שהתחוללה באופן שבו החברה הישראלית מתמודדת עם רגשות

ות הניבה אינספור מרא, שריחפה כקוד אתי והכתיבה את התנהלותו של הצבא המפנה, "ובנחישות
  . כאילו נפרץ סכר וגל עצום של רגש מזוקק הציף את הארץ כולה, ממכרים של חיבוקים ובכי

התערוכה רגשות מעורבים מעלה לקדמת הבמה את ייצוגם של הרגשות האנושיים שנדחקו במשך 
ובמובן זה היא מסמנת מהלכים " שמאלץ"וה" קיטש"שנים רבות לשוליים הרדודים של ה

  .  ועד היום80-מסוף שנות השהתרחשו באמנות החל 

העבודות המוצגות בתערוכה מעלות שאלות הנוגעות להבדלים בין ייצוגים מושגיים לייצוגים 
; ולאופנים שבהם מוחצן הרגש בשפת הגוף ובהבעות הפנים; לזיקה בין רגש לבין שפה; רגשיים

ברגשות כמו חמלה וגעגוע במשפחה , באהבה רומנטית, התערוכה תעסוק גם בייסורי נעורים
בכל העבודות . מו גם בביטויו של רגש קולקטיבי במציאות הפוליטית הישראליתכ, וביחסי הורות

ולעתים אף מרקם פיסי, הרצון להעניק ביטוי חזותי. כמוטיב רעיוני מוביל, הרגשות מיוצגים כנושא



  

  :מלמעלה למטה

  נקינס'עבודה של איימי ג
  2004, אודרי סמסרה

,  דקות19:25, הקרנת וידאו במסך פלזמה
  יורק -ניו, קוסטרהבאדיבות האמנית וגלריה טילטון 

  עבודה של דווינה פיינברג 
  , כותרת מסדרת חלומות מתוקיםללא

, 68 * 85, הדפסת למבדה,  תצלום צבע200
  באדיבות האמנית 

  :עבודה של ניר הוד
I LOVE 2004,  
 אביב -תל,  או רייפשניידר50 * 39, שמן על מראה

הנפרשת בפני הצופה , לרגשות השונים הוא זה שטווה את החוטים המניעים את עלילת התערוכה
ולהגיב לשינויים שהתחוללו בשנים האחרונות בתחומי שיח שונים ביחסה של מתוך רצון להדהד 
  . החברה לרגשות

תרבותי של נושא זה ישתתפו בתערוכה שלושים אמנים ישראלים ובינלאומיים -בשל ההיבט הרב
  . ווידיאו, מיצב, צילום, רישום, שיציגו עבודות בציור

  : האמנים המשתתפים
איימי , דוד גינתון, קייט גילמור, נאן גולדין, נר-גיא בן,בויאן, ן באסהרנא, ריטה אקרמן, נלי אגסי

וולפגנג , ביל ויולה, פבל וולברג, מיכל היימן, ניר הוד, אופיר דור, נורית דוד, קרן גלר, נקינס'ג
אלי , תמי עמית, דורון סולומונס, שהריאר נשאט, רוזנבלום/מונטאן, ארז ישראלי, דנה טל, טילמנס

  . נטעלי שלוסר, איידה רוילובה, אווה קוך, נעמי פישר, ק פירסון'ג, ה פיינברגדוינ, פטל

   2004 בפברואר 18: פתיחה

  מוזיאון חיפה לאמנות
  חיפה , 26שבתאי לוי 

   04-9523255: 'טל

  :שעות הפתיחה
 -15:00שבת  , 10:00 – 13:00שישי וערבי חג  , 16:00-20:00' ג , 10:00-16:00' ה',ד',ב

10:00  
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