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מכונות הדפוס פועלות בלילה: משכפלות, כורכות 
ומקפלות מילים ודימויים. עם שחר יערמו העיתונים 

בחבילות גבוהות, ייקשרו וימתינו לחלוקה. העיתון 
הוא זכר ליום שחלף ומאבד את תוקפו ברגע שהודפס, 

חדשות המחר מתרחשות בה בעת. תוכן העיתון הוא 
תעתוע מתחלף, בליל צורות ומילים. כל יום דומה 

לקודמו, מה שקרה אתמול יקרה היום, מה שקורה 
היום יקרה מחר. מה שנותר הוא הפורמט - שלד, גריד, 
עמודות והיררכיות. סטודיו זֹהרה מציג דוכן עיתונים 

שאינו מתחדש. חברי הסטודיו הזמינו כעשרה מעצבים 
ומאיירים להתנסות במכונת דפוס הִריזֹו שבבעלותם 

על מנת להפשיט את העיתון מאקטואליוּת ולהציג 
נקודות מבט שונות על חדשות היום.
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בכל רגע זורחת ״שמש״ - כח שנע ממזרח למערב והזמן 
פועם מתוכו ומנהל את האדם. להביט בזריחה לבד או 
ביחד, באופן מתוכנן או בלתי צפוי - משמעו השתהות 
בתוך רצף מתמשך של זריחות ושקיעות אינסוף. טקס 

השמשות מזמן מפגש אינטימי של אדם עם ״שמש״, ומבט 
קבוצתי על האדם המתבונן. שחר קדם מציע לקהל 

טעימה של קפסולות זריחה המחברות עולם עתיק של 
שימוש בחכמת צמחי מרפא ועולם חדש של בישול 

בטכניקות מודרניות זרות לחך. כך הוא מבקש להסתכל 
על מקומה של השמש העל-זמנית מול האדם החולף, ועל 

היפוך יחסים אלו כשהשמש שקועה בצלחתו של אדם.
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סרטון המתאר סיפור בדיוני המבוסס על אגדת 
״חלומו של עותמ׳אן״ ומתוארים בו חיי הזוגיות של 

שליט האימפריה העות׳מאנית הראשון, מזווית 
ראייתה של אישתו ראביה בלאטון. תוך שימוש 

בדימויים שנלקחו מרחבי הרשת - מסרטים תורכיים 
ישנים ועד חומרי ארכיון עדכניים של נאס״א, 

מייצרת רוני עזגד חיבור ויזואלי ונרטיבי בין חיי המין 
והרומנטיקה של הזוג לפעילות הכוכבים. במהלך 

היום יוצא עות׳מאן להילחם וכאשר יורד הלילה, הוא 
הולך לישון והאחריות הכבדה לממלכה מונחת על 

כתפיה של ראביה. הרגע היחיד בו הם יכולים 
להתנות אהבים הוא רגע הזריחה הקצר בו מתקיימת 

חפיפה בין סופו של הלילה השקט לתחילתו של יום 
לחימה נוסף.

עות׳מאן הראשון 
והכוכבים הבוהקים
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העבודה מתמקדת בחווית השקט שזורח לאחר 
שהשמש שוקעת, כמו השקט שמופיע במרווח שנוצר 

לאחר שמחשבה אחת מסתיימת ולפני שמחשבה חדשה 
מופיעה. ״שמש״ ממוכנת מזמינה את המבקרים לשבת 
ולהתבונן בה. היא מגיבה לסביבה בביישנות ורק כאשר 

היושב מולה חדל מכל פעולה, היא נענית ותנועתה 
מתחילה. במהלך חזרתי היא זורחת, שוקעת ואז 

עוצרת לזמן מה עד לזריחה הבאה. כך מתבקשים 
המבקרים בתערוכה להתמסר למרווחים הריקים בין 

כל שקיעה לזריחה שאחריה.

בין השמשות

פרוייקט צילומי הקבוצות של הסלון 5 מגיע לתחנתו 
הבאה בירושלים. קבוצת הצלמים עובדת עם קהל בתוך 

סט שהורכב מראש על בסיס ״סוג צילום״ מוכר וידוע. 
חברי הקבוצה מפגישים בתוך הפריים אנשים שאינם 

מכירים זה את זה, ושואלים כך שאלות על זרות 
וקירבה, שוני ומכנה משותף, כח ופגיעות. שני זרים על 

רקע זריחה, ברגע חמקמק בין לפני ואחרי - מה יוליד 
מפגש ייחודי וחד פעמי שכזה, ומה ישתמר ממנו בטרם 

יעלה היום ונשוב אל אורו הרגיל והמוכר?

רגע של
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כפי שמרמז שם העבודה, השמש - כתופעת טבע, 
מופע חברתי או ביטוי פוליטי - עייפה מהרוטינה 
היומיומית של התחדשות וזריחה, והאחריות על 

אחזקתה במצב ״זורח״ נמצאת בידינו. להבדיל 
מהגלילה החוזרת ונשנית על מסכי הטאצ׳ לשם רענון 

תוכן אישי, נשענת עבודת המיצב של לירון וניר פרץ 
על גלילה משותפת: רק בכוחות משותפים נוכל 

לאפשר לשמש להמשיך לזרוח. 

תנו לשמש יד 
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לי ביציאה מאזור התערוכה הציבו רותם כהן-סואיה ורננה 
עיר-שי מכונת גריסה, שבאמצעותה אנו מתבקשים לגרוס 

את קטלוג התערוכה שעיצבו לטובת יצירה משותפת - 
הולכת ונבנית - שתצטבר במיכל שקוף. עבודתם מעמידה 

אותנו בפני התלבטות: האם נבחר לתרום להצטברות 
השכבות ונסתפק בזיכרון האירוע, או שלא נוותר על 
מזכרת חומרית מהזריחה שחלפה? כמעין שעון חול 

המצביע על זמן התערוכה שעבר, מצביע המיצב גם על 
סופו שלו - בתום התערוכה יועבר תוכן המיכל לפח 

המיחזור, בדרך אל מצב צבירה נוסף במעגל מתמשך של 
יצירה ושיכחה.

מצב צבירה
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שיטת הפירמידה מבטיחה להפוך אותנו לאנשים 
מלאים ומאושרים יותר ומסייעת לזרוח בתמורה 

לדבר אחד: הצטרפות לשיטה על ידי צירוף אבן 
נוספת לפירמידה, וכך - עם התרחבות בסיסה - לטפס 

אל עבר הזריחה. עבודתו של אורן עילם עוסקת 
ברצון האישי ובלחץ החברתי להגשמה עצמית. 

הרצאות השיווק וסרטוני הגיוס למכירת זריחות 
מטשטשים את הגבול בין המוכר לקונה, בין הספק 
לצרכן, ומנסים - לא לגמרי בהצלחה - להסתיר את 

המחיר שיש לשלם עבור הזריחה המיוחלת: הפיכה 
לאדם אחר, שונה ממי שהיה וממי שציפה להיות.

בשיטת הפירמידה
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״למי זה שייך?״ - שאלה מורכבת עם יותר מתשובה 
אחת. שאלה יומיומית והיסטורית, מקומית וגלובלית, 

תרבותית ופוליטית. רונן זן ממשיך את מחקרו 
הצילומי ארוך השנים בגדה המערבית. באמצעות מיצב 

אינטראקטיבי מבוסס מצלמה ומסך, הוא מזמין את 
המבקרים בתערוכה לחפש את הזריחה ולנסות לגלות 
למי היא שייכת. לבחירתם שני בלונים צבעוניים - כל 

אחד יגלה מאחורי המסך השחור תמונת נוף שונה 
שצילם בזמן עלות השחר ממזרח לירושלים. סממניהן 

דומים, אבל מהו השוני? למי שייכת הזריחה הזו?

למי זה שייך?
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שדה האופנה נמצא במצב של שינוי מתמיד - בכל רגע 
זורח טרנד חדש. תעשיית האופנה מעודדת דמיון 

וחדשנות, אך באותה נשימה מעודדת צריכה על ידי 
אספקת סחורה חדשה ללא הרף, תוך שימוש בתהליכי ייצור 

מזהמים וניצול פועלים. מה שלא ״באופנה״ מסווג כבלתי 
רלוונטי ומושלך להררי טקסטיל המצפים להטמנה. אופנה 

בהגדרתה היא זמנית, אך הבגדים שאנו לובשים אינם 
זמניים. סתיו מנדלבאום שואפת לענות על הרצון 

״להתחדש״ דרך פעולות שמייצרות התייחסות מחודשת 
לבגדים קיימים. במהלך שבוע העיצוב היא תציג יריעת בד 

שיצרה, ממנה תגזור חתיכות שונות ותתפור אותן לבגדי 
המבקרים במקום. כך יוזמנו המבקרים להתבונן על בגדיהם 

באור חדש, ובעזרתם ״בשורת הזריחה״ תתפשט ותתפזר 
כאופנה חולפת. 

להתחדש

אל מול התפיסה הרומנטית של הזריחה כמופע 
חיובי ואופטימי, נקודת המבט שמציע אלי בבג׳נוב 

קודרת. סיפורי הבריאה שאסף מתרבויות שונות 
ברחבי העולם מלווים את הבוראים בדרכם ליצירת 
העולם והאדם. אך בכל אחד מהם נחשף רובד יצרי 

אנושי אחר, שתוצר הלוואי שלו הוא בריאתו של 
הרוע. את הסיפורים הוא אייר ואיגד לכדי ספר 

אלקטרוני אינטראקטיבי המוצג על גבי מסך, שחווית 
הקריאה בו מועצמת על ידי סאונד מקורי, דימויים 

מונפשים, ואפשרות דפדוף בקצב אישי. 
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בספרו ״חלום בהקיץ: ירושלים הבנויה״ משנת 1918 ד

מדמיין בוריס שץ את ירושלים של זמננו כאוטופיה 
עשירה. דור כהן ועידן סידי מבקשים ללכת בעקבותיו של 

מייסד בצלאל, לדמיין את נקודת הזמן הבאה - ירושלים 
בשנת 2118, ולבחון את השפעת האדריכלות 

הספקולטיבית על המרחב העירוני ותפיסתו הציבורית. 
מכונת ניבוי העתידות שיצרו מחלקת למבקרים בתערוכה 

כרטיסי מזל המאפשרים הצצה אל עתידם. ביניהם 
שנים-עשר כרטיסי מפתח נדירים שנועדו לעבור מדור 
לדור עד לרגע בו יחשפו פרויקט בינוי סודי, ויאפשרו 

כניסה אל מבני העתיד התת קרקעיים. המכונה מספקת 
״זריחה עתידית״ - מבט חטוף ומוגבל לירושלים אחרת 

ומפתיעה, שיכולה הייתה להיות.

חלום בהקיץ, 1918-2118

בוגרי ובוגרות בצלאל, אקדמיה 
לאמנות ועיצוב, ירושלים, מזמינים 

אתכם לצעוד אליהם מזרחה, לשאת 
מבטכם מעלה ולהסתכל לשמש 

בעיניים. שם, בסוף התור, הם 
מבקשים למכור לכם את הזריחה.

הרגע החמקמק בו מפציעה השמש 
מבעד לאופק - רגע של סינוור 

והסטת מבט - מסמל בעיני רבים 
הבטחה להתחלה חדשה ותקווה 

למציאות אלטרנטיבית. ברגע 
זריחה זה אנו רואים מטפורה 

לכוחו של העיצוב, כמו גם 
לאתגרים העומדים בפניו. כתחום 

שעסוק תדיר ביצירת דימויים, 
המחשת רעיונות ויישום חזונות, 

מתמרן העיצוב בין יכולות הפיתוי 
והמשיכה, לבין הרצון לשנות סדרי 

יום, להפוך חושך לאור.

כמי שפועלים בתווך זה, הוזמנו 
היוצרים להציע את ״זריחתם״ 
למכירה ביריד. זריחה-סחורה 

שהיא רעיון, חומר, חוויה, אשליה, 
ריטואל או מוצר - אך בעיקרה 

דורשת מצרכניה זמן השתהות, 
חיפוש, בדיקה והקרבה. 
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