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קשראשר

העיראתמחלקתאברמסוןדבהירושלמיהמעצבשלהחדשההיצירה70'קו

מקראייםמהשמותלאחדוזוכהמסתוריסמלנושאמהםאחדשכלחלקים,70ל־

השכונות,ביןהסימניםבעקבותשלוהמסעעלמספרהואכעתהעירשל

מלחהלקניוןמקדשועלהרצללהרכסמלמיםברזעלהחליטלמהומגלה

ocrnסבירההלאהאפשרות

cf,מיניכלבשילובבעליל

irtoerrnקונספירציה,תיאוריות

המע־עללהצביעיכולה^^

צב

$TS1$המעצב$TS1$

$DN2$המעצב$DN2$אברמסוןדבהירושלמי

העקובההביטחוניתהמהומהאתשהציתכמי

הארץברחביאלהבימיםהמשתוללתמדם

מוט־שהאשמהיגידוהמלעיזיםוירושלים.

לת

$TS1$מוטלת$TS1$

$DN2$מוטלת$DN2$אברמ־שלהחדשההאמנותעבודתעל

סון,

$TS1$,אברמסון$TS1$

$DN2$,אברמסון$DN2$מגדלבמוזיאוןכשבועייםלפנישהוצבה

הע־לעיררגישההמאודהכניסהלידדוד,

תיקה

$TS1$העתיקה$TS1$

$DN2$העתיקה$DN2$יפו.משער

לש־מחולקתירושליםאתמציגההעבודה

בעים

$TS1$לשבעים$TS1$

$DN2$לשבעים$DN2$מהםאחדשכלבגודלם,שוויםחלקים

לצו־מובניםולאמסתורייםסמליםנושא

פה

$TS1$לצופה$TS1$

$DN2$לצופה$DN2$,העירשלמקראייםשמותעםהממוצע

כן,אםהקונספירציה,תיאורייתהקדושה.

במפהשראהמישהיהלרמוזבהחלטיכולה

שעליהמובניםהלאובסמליםאברמסוןשל

ירושליםאתלחלקזדוניתיהודיתתוכנית

ומתן.משאוללאוחד־צדדישרירותיבאופן

העניין.אתאברמםוןמסביר״תזמון״,

לפניאםתזמון,שלענייןבעיניי״הכל

העבודהאתלראותאפשרהיהשבועיים

מסוימת,בצורהירושליםחלוקתעלשלי

הנוכחיתהפיגועיםתקופתבאהאזהרי

לגמרי״.חדשהמשמעותקיבלהוהעבודה

שהיל-מכיווןהתהילהבלגןבלאוליאז

ירושלים?אתקת

ירושליםאתחילקתיאנימאמין.״לא

טוב״.בקטע

החלוקהתוכנית

עיוןליוםשכטרממכוןשקיבלהזמנה

אבר־אתשהניעמההיתהוחציכשנהלפני

מםון,

$TS1$,אברמםון$TS1$

$DN2$,אברמםון$DN2$בעיר,מצליחעיצובמשרדשלבעליו

ירושלים.בנושאחדשהעיצובעבודתליזום

ממהרהואפוליטית״,כוונהשוםכאן״אין

מניעמהיודעלאלעולם״אתהלהבהיר.

שמרתקמהזהדברים.עללחשובאותך

מעצב״.שלבעבודהאותי

מפתעללשרטטהיהאברמםוןשלהרעיון

ולחלקשלההמוניציפליהגבולאתהעיר

אוריבועיםלשבעיםשהתקבלההצורהאת

תוחםריבועשכלכךבגודלם,שוויםתאים

מכןלאחרהעיר.שלמסויםגאוגרפיאזור

הואריבועאושכונהובכללטייל,החלהוא

בהמשךעיניו.אתשמשכועצמיםצילם

קושלרישוםויצרדימויתאלכלבחרהוא

ולבסוףהמקורימהתצלוםשהפיקמופשט

שמותיהמשבעיםלאחדדימויכלהתאים

ירושלים.של

70׳קוהעבודה
׳,

ירו־אתמחלקתכן,אם

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$אתבהםמוצאתשטח,תאילשבעים

אחדלכלומשייכתהמפתיעיםהמקטעים

כךהעיר.שלהשמותמשבעיםאחדאתמהם

הבירה.שלומפתיעהחדשהמפהלהנוצרת

אסוציאטיבייםהםאברמםוןשלהקשרים

שלהמופשטהרישוםאירוניים.פעםולא

הרצל,בהרהצבאיהעלמיןבביתברזייה

קשרהואולכןטבור,לוהזכירלדוגמה,

האסוציאציותהארץ׳.׳טבורלשםאותו

הטלוויזיהמשחקאתלפעמיםמזכירותשלו

הרבההרמזיםאבלקופות׳,׳שובריםהחדש

מהדי־להביןמאודקשהמסובכים.יותר

מויים

$TS1$מהדימויים$TS1$

$DN2$מהדימויים$DN2$הקשרומההכוונהלמההמופשטים

רובע.לאותודווקאשבחרבעצםשל

אח־עצמיםבוחרהיהאחראחדשכל״ברור

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$מבחינתיאבלאזור,כלעבורושמתארים

גםלהתאיםצריךוהואהאזורשלהסמלזה

חלק".לאותושנתתיירושליםשללשם

׳?70׳קולזד!קראתולמדו

לירוש־שמותשבעיםברורזה״שבעים

לים.

$TS1$.לירושלים$TS1$

$DN2$.לירושלים$DN2$שמאפייןהגרפילקוהןמתייחם70׳קו

מאחדכגורםהקולתפיסתוהןהעבודה,את

וחלקיה.שכונותיהשבעיםעלהעירשל

ביןולחברלקשרהיאשליהקושאיפת

בירושלים".השונותהאוכלוסיות

להפריד...גפיבולקואבל

מחבר״.שלי״הקו

השכןהביוב

שלמהמקטעיםשברביםלגלותמפתיע

מכסיעלדווקאמתבססאברמםוןהעיר

במזרחהערביותבשכונותהןשמצא,ביוב

לא״אתהבמערב.היהודיותבשכונותוהן

שלשוניםסוגיםכמהלעצמךלתאריכול

בהתפעלותאומרהואיש״,כאלהמכסים

לה.מסוגלמעצבשרקכנה

מושבתהניקוזמערבתדווקאלמדואבל

אותך?

פרוזאייםהםשבחרתימהמוטיבים״רבים

התשתיתלתחוםבאמתונוגעיםבמתכוון

ציבו־ותחבורהחניהוביוב,ניקוזהעירונית:

רית,

$TS1$,ציבורית$TS1$

$DN2$,ציבורית$DN2$מגר־חלונות(,וסורגי)שעריםביטחון

שי

$TS1$מגרשי$TS1$

$DN2$מגרשי$DN2$לסביבהאפילוציבוריים.וגניםמשחקים

ממערכתברכיבבחרתיישראלמוזיאוןשל

קרי־אמנםכאןישליופי.שמתקשרהניקוז

צה

$TS1$קריצה$TS1$

$DN2$קריצה$DN2$,שלפיויותרעמוקמסרגםאבלקונדסית

הפרטיםעלדברשלבסופונשעןהעירניהול

שצריכהעירובייחודוהחשוביםהקטנים

וגדולים״.רביםכהאתגריםעםלהתמודד

במובעירבתשתיתדווקאלהתמקדאבל

ירושליפ?

יוצ־בתשתיתההתמקדותדווקא״בעיני

רת

$TS1$יוצרת$TS1$

$DN2$יוצרת$DN2$השונות,השכונותביןמשותףמכנה

בחילוניות,דתיותכמוזנחות,מבוססות

בשירו־תלויותכולןכיהודיותערביות

תים

$TS1$בשירותים$TS1$

$DN2$בשירותים$DN2$חוץלתפקד.כדיהבסיסייםהעירוניים

ובעינייזה,אתשעשההראשוןלאאנימזה

מפורסמותהכיהעבודותלאחתהומאז׳זה

הירושלמית״.באמנות

האיקונילפרויקטכמובןמתכווןאברמםון

האמןשבואולמן,מיכהשל(,1996׳מים׳

ניקוזמכסהעלהימניתידוכףאתהטביע

השמא־ידוכףואתהמערבית,בירושלים

לית

$TS1$השמאלית$TS1$

$DN2$השמאלית$DN2$המכסיםהעיר.במזרחדומהמכסהעל

שמ־מיםמערכתעלאמירההיוהתאומים

חברת

$TS1$שמחברת$TS1$

$DN2$שמחברת$DN2$הזאת,הרבגוניתהעירחלקיכלאת

לאומי,רקעעלושובשובמפוצלתשאמנם

ניזוניםחלקיהכלאךומעמדידתיאתני,

חיים.עורקמאותו

החיבורבקווימאמיןאניגםאולמן״כמו

אוטופיהואשהרעיוןכמהועדהעיר,של

שמי־לירושליםהדרךעלאולימצביעהוא

מית

$TS1$שמימית$TS1$

$DN2$שמימית$DN2$אול־לפניבה.החייםלתושביםיותר

מן

$TS1$אולמן$TS1$

$DN2$אולמן$DN2$׳החייםבספרשדהפנחסהסופרזההיה

שללירושליםלהגיעשביקשכמשל׳,

הביבים״.תעלותדרךמעלה

בטובאבלמרובע,

הגיעלאדווקא(,נשוי+40אברמםון,

מש־עםעלהאלאהביביםדרךלירושלים

פחתו

$TS1$משפחתו$TS1$

$DN2$משפחתו$DN2$הברית,שבארצותםפרינגםמםרטוגה

״באתיבערד.שניםכמהשלעצירהעם

ואישאורתודוקסירבהיהאבידתי.מבית

כיוםשאניפיעל״אףמספר.הואחינוך״,

תמידיהודי.שליהמושגיםעולםכיפה,בלי

עוסקותובזהיהודיתזהותעלשאלותליהיו

שלי״.העבודותרובגם

8200המודיעיןביחידתשירתהואבצבא

בבצלאל.עיצובללמודהלךהשחרורואחרי

70׳קו
׳,

לייצוגוקלילותהומורמוסיפה

האמצעיירושלים.שלכללבדרךהכבד

דימוייצירתהואבוחרהואשבוהאמנותי

׳נרעבודתומופשטים.למושגיםגרפיחזותי

חזותיתהתגלמותהיאלמשל,(,2003מצווה׳

המיוזיקל׳׳וידוי:מצוות.מתרי״גאחתכלשל

שמדק־קסילופוןדמוינגינהכליהוא2009

לם

$TS1$שמדקלם$TS1$

$DN2$שמדקלם$DN2$22מ־אחדכלכשעלהווידוי,תפילתאת

הנזכריםהחטאיםאחדחרוטשלוהקלידים

נתןובמספריםבסדרותשלוהענייןבתפילה.

ירושלים.עלהחדשהלעבודהגםהשראהלו

סבי־שמצטופףהקהלשלהרחביםהחיוכים

בו

$TS1$סביבו$TS1$

$DN2$סביבו$DN2$מסבירכשאברמסוןדוד,במגדלבתערוכה

לה־לקושיגמורבניגודעומדיםיצירתו,על

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$מספראברמסוןתיווך.ללאהיצירהאת

מהריבו־אחדכלחקרכיצדהמרותקלקהל

עים

$TS1$מהריבועים$TS1$

$DN2$מהריבועים$DN2$אותםומיפהאותםצילםירושלים,של

בעירחלקכלמאפייןמהבחןהואגרפית.

העניקלושמתאיםהדימויאתשבחרולאחר

נפעםהקהללו.המתאיםהשםאתחלקלכל

היוצר.כוונתאתסוףסוףמפענחכשהוא

בריבוע70

הואאינטואיטיבי״,דברשלבסופו״הכל

פרועות.אסוציאציותשל״ענייןמודה,

כךכללהיותיכולהשלנוהזאתהעיר

להפתיעיודעתהיאלעתיםאבלצפויה,

פריטאצלירקלעשות.שניסיתימהוזה

שלידהחניהממגרששנלקחארכיטקטוני

בקריצה׳מקדש׳,לשםהותאםמלחהקניון

השםאוהעכשווי,הצרכנותכמקדשלקניון

בהרפתוחביובפתחשללדימוינקשר׳עדן

חגי־הםאחריםקשריםזאת,לעומתחומה.

גיים

$TS1$חגיגיים$TS1$

$DN2$חגיגיים$DN2$,השי־ממערכתפרטדוגמתוישירים

לוט

$TS1$השילוט$TS1$

$DN2$השילוט$DN2$לשםשהותאםהעליוןהמשפטבבית

קרןשלהלוגושלהדימויאוהצדק׳,׳עיר

הממון.׳בעללשםשנקשרירושלים

אליו?שהלבתהראשוןהמקוםדויד!מדו

בישיבהלמדתיבצעירותיהרצל.״הר

פע־הרבהלהגיעונהגתיוגןביתבשכונת

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$הרצל״.להר

דווקאבהרתהרצלבהרשישמהומבל

בברזייה?

שהדברמפנידווקאמאליו,מובןזה״בעיני

זהעיצובבלימודיאותךשמלמדיםהראשון

עצמיםחיפשתימאליו.הברוראתלחפשלא

משהו״.עבורישמסמליםמסויםאופיעם

הע־אתלראותשמגיעהקהלעפומה



ירושליםאתחילק

בודדו?

אתרבותפעמיםחייביםזה״בגלל

עצמו.האמןשלאוהחוברתשלהתיווך

אתלראותלהפתיע,אוהביםמעצבים

כשמ־הקהלשלוההבנההנדהםהמבט

סבירים

$TS1$כשמסבירים$TS1$

$DN2$כשמסבירים$DN2$יצירה.מאחוריהכוונהאתלו

כאןהקהלעםבמפגשיםזהאתרואהאני

דוד״.במגדל

דוברזיידועללקהלמפביראתחומדו

41מפפרבתאדורצלדורשל

עבורימשמעותישהזאת״לברזייה

היאמניין,כשהשלמנוהזיכרון,בימיכי

גםמשמשתוהיאמצמאאותנוהצילה

וכאשראותהצילמתיאזידיים.לנטילת

הזוהצורהאתופישטתילסטודיוהגעתי

שלהשמותאחדאתהצורהלפילהנתתי

לחלו־היאכיהארץטבורירושלים

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$טבור״.כמונראית

במוברוריפ,יותרדבריפגםישאבל

דומפילדו.בפארקחידידותפמל

המסי־בפארקלרוץנוהגאנינכון.״זה

לה,

$TS1$,המסילה$TS1$

$DN2$,המסילה$DN2$איתיולקחתיצפאפה,ביתעדשמגיע

שבילשלהסמלאתצילמתימצלמה.את

מסוימיםשבחיתוכיםוגיליתיהאופניים

שלוחציםאנשיםשניכמוממשנראההוא

האופ־שבילשלשהסימוןחשבמיידיים.

ניים

$TS1$האופניים$TS1$

$DN2$האופניים$DN2$המח־הקואוליהמסילהבפארק

בר

$TS1$המחבר$TS1$

$DN2$המחבר$DN2$בחיתוךיכולבעירביותרהמוצלח

משמותיהאחדאתביושרלהרוויחמתאים

׳ידידות׳?״העירשלמוכריםהפחות

יהודיתמפה

ירושליפאתחילקתזאת,ובבל

ממשלאערביפדוריבלבד.לידוודיפ

דוללו.רושמותעפמזדדויפ

הפו־מההיבטלברוחאפשראי״ברור.

ליטי

$TS1$הפוליטי$TS1$

$DN2$הפוליטי$DN2$נעשתההעבודהאבלהזאת.בעיר

ירו־שלהשמותפיעליהודיתכעבודה

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$.שוםכאןאיןזאתועםבמקורות

שלהערביםמהתושביםלהתעלםכוונה

לאיהודיתיצירהכאןישבעינייהעיר.

הט־כמותאיםשישלבשיםפוליטית.

לפון

$TS1$הטלפון$TS1$

$DN2$הטלפון$DN2$,לבתיייצוגיםבושישהציבורי

ירו־הכישזההדתותכלשלתפילה

שלמי

$TS1$ירושלמי$TS1$

$DN2$ירושלמי$DN2$.בעיניי״

ירו־במזרחלשפונותלהגיעדויד!איך

שליפ?

״השתדלתי

$TS1$ירו״השתדלתי$TS1$

$DN2$ירו״השתדלתי$DN2$פנימה.ממשלהיכנסלא

ממשוהייתירגלייבהונותאתשכשכתי

שיצרתי״.הקוויםגבולותעל

מצלפשאתחמוזרחיחלאולאנשיפ

ביוב?מפפי

מכלום.מתפלאיםלאהיום״אנשים

דברשלבסופו"הכל

ענייןאינטואיטיבי.

אסוציאציותשל

הזאתהעירפרועות.

להיותיכולהשלנו

אבלצפויה,כךכל

יודעתהיאלעתים

מהוזהלהפתיע

לעשות"שניסיתי

אניהכל.מצלמיםםלולריעםאנשים

צילוםעלהערהשוםששמעתיזוכרלא

שעשיתי״.

במו־ניקוזתעלתמצלםמיכימוזר,וזה

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$אויופי׳,׳כלילתלהוקוראישראל

במוזיאוןלשירותיםהכוונהשלטלוקח

שלספסל׳מנוחה׳.לווקוראדודמגדל

׳כיסאלהיקראזכהיובלבקריתאוטובוס

שאולבגבעתדוקרניםומחסוםהשם׳

רב׳מלך׳קריתאונעזבה׳,לא׳עירכונה

בשוקהחלבהלממלכתשניתןהשםהוא

שללמפלצת׳מוראה׳אויהודה,מחנה

עגלותלבעליחניהאפילויובל.קרית

נעורים׳.ל׳אשתהפכהרמותבקניון

אוחב?חפיאתחמחאת

המסילה,פארקאתאוהבמאוד״אני

התאהואבירושליםללביקרובהכיאבל

צינורשלצילום׳המצודה׳:לושקראתי

בטלביהממלוכיתמצודהעלהשקיה

בילדו־כשגדלתיאהבתישנוראמצודה

תי

$TS1$בילדותי$TS1$

$DN2$בילדותי$DN2$היסוד״.קרןברחוב

מצלי-לאשחפמתופפליפלאאנשיפ

חאמן?חתפווןלמחלחביןחיפ

אתאוהביםהםההפךלא.״ממש

אפילוזהאתעשיתיהניחושים.משחק

לא־להרצותכהוגןנהנהאניבפייםבוק.

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$סגירתגםזועבוריכידוד,במגדל

שםשהייתיאחרונהבפעםאישית.מעגל

שלאירועבאיזשהורומאיחיילהייתי

מוזיאון״.

עדהמלחמים

אבריקשייח'

׳ירו־במסגרתמוצגת70׳קוהיצירה

שלים.

$TS1$.׳ירושלים$TS1$

$DN2$.׳ירושלים$DN2$המרכזיתהתערוכהמעברים׳

המצי־2015ירושליםשלבביאנלה

גה

$TS1$המציגה$TS1$

$DN2$המציגה$DN2$אמניםחמישהשלעבודותיהםאת

והבינ־הישראליתבזירהמובילים

לאומית:

$TS1$:והבינלאומית$TS1$

$DN2$:והבינלאומית$DN2$לנדאו,וסיגליתמזרחימוטי

ונציהשלבביאנלהישראלאתשייצגו

לובטופבלו2011ו־1983בשנים

מברזיל,בינלאומיוידאוואמןצלם

שייצגישראליוידאואמןשלהינין

השנהפירנצהשלבביאנלהישראלאת

מובילמעצבאברמםוןדבוכאמור

העבודותהיהודית.ההתחדשותבעולם

שלהמייעצתהוועדהידיעלנבחרו

הביאנלה.

בחלליםהעבודותשלהצגתןבעצם

בינותהעיר,מצודתשלהעתיקים

המש־רביהארכיאולוגייםהשרידים

מעות,

$TS1$,המשמעות$TS1$

$DN2$,המשמעות$DN2$שמ־מתמשךדיאלוגמתקיים

עביר

$TS1$שמעביר$TS1$

$DN2$שמעביר$DN2$מהעברהמבקריםאתהעתכל

התו־למרחבהפיזימהמרחבלהווה,

דעתי,

$TS1$,התודעתי$TS1$

$DN2$,התודעתי$DN2$לירושליםמטהשלמירושלים

מעלה.של

דודמגדלמעבריפ׳,׳ירושליפ

במפג-ירושליפלתולדותחמוזיאון

Theרת Jerusalem Biennale

לאמנותירושליפשלחביאנלה

11.5חגעילח:עפשווית.יחודית


