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תערוכה כאילו יש מחר מציגה שלוש
פרספקטיבות להרהורים על עתיד של
צעירות וצעירים בני הדור העכשווי ,הגדלים
בעידן של טכנולוגיות מתקדמות ,שסעים חברתיים
מתרחבים ואסונות אקולוגיים שאורבים בפתח .כל
היצירות כרוכות בהיבט מגדרי וסובבות סביב ציר
מרכזי של תובנות פמיניסטיות.

העבודות מתייחסות לאחד או לכמה משלושה יקומים
מקבילים ,המציעים לחיים והחיות בהם התנהלויות
והתמודדויות מגוונות ,במובן מגדרי ,אתני ,מעמדי,
דתי וכו'.
כאילו אין מחר  -יקום שבו הצעירות והצעירים חיים
בעידן חסר יציבות ,טראומטי וציני ,המאופיין באי-
ודאות מתגברת לגבי העתיד .המחר נראה לדעתם
כל כך לא בטוח ,גדוש בסיכונים עד שהם נתפסים
לעיסוק אובססיבי בעצמי ,אטימות לאחר ולחברה,
חשיבה ותכנון לטווח קצר בלבד ,היסוס בלקיחת
אחריות ,ולעיתים לייאוש ושיתוק של ממש.
כאילו יש מחר  -היקום השני ,רפורמטיבי ביסודו,
מסרב להיכנע לכוחות הייאוש ומצטרף לתנועות
חברתיות של עשייה כמו מהפכת האביב הערבי,
תנועת המטריות ,תנועת האפודים הצהובים ,לצד
תנועות כמו  Black Lives Matterותנועת .#MeToo
ביקום כזה חיים וחיות צעירים מתקני עולם ,המגיבים
בצורה אמנותית לסוגיות עכשוויות בוערות.
כאילו יש מחר  -היקום שלישי הינו מפוכח וביקורתי.
בנות ובני הדור רואים בהבטחת המחר אלמנט

אפשרי אך שברירי וזמני .אלה חיים בידיעה כי יחד
עם השיפורים והרפורמות ועם השוויוניות המתגברת
לסובייקט הריבוני ,המצב בעולם עלול להשתנות מן
היסוד ולהפוך בין רגע ל"סיפורה של שפחה" ,בבחינת
דיסטופיה חסרת מוצא ותקווה.
חלק מהעבודות מביטות אל העתיד דרך שושלות
נשיות ,ואחרות מתייחסות לעתיד דרך תיקון מגדרי
של תבניות מחשבה מהעבר שנוצרו על ידי הדת
המונותיאיסטית ,סיפורי המיתולוגיה הקלאסית ,מיתוס
השוויון בקיבוץ ,האתוס המקומי של "חברה במצור",
החלוקה הדיכוטומית בין תרבות וטבע ועוד .עבודות
אחרות מתמודדות עם תהליכי ִמגדור הגוף ,אפליה
גילנית ,ואי שוויון מגדרי במסגרת המשפחה ומגיבות
בצורה ביקורתית לחלק המובנה-חברתית בעיצוב
הסובייקט הנשי במסגרת המשפחתית .במסגרת
התערוכה ישנן גם עבודות אמנות המושפעות
מתנועת ה ,#MeToo-המערערות על תפיסת
האישה כמפתה ומכשילה גברים ויצירות המוחות על
המעטפת החונקת של ההטרדות המיניות המשותפת
לכל אישה בחברה הפטריארכלית שבה אנו חיים
וחיות.
כל היצירות בתערוכה כאילו יש מחר עוברות באופן
דיאלקטי בין הלוקלי והאוניברסאלי ומציגות באומץ
מבט עכשווי אל המחר – אמנותי ,כלכלי ,חינוכי,
אקולוגי ,פוליטי וחברתי – העשוי להתקיים בעידן
המורכב העתיד לבוא.
ד"ר הדרה שפלן קצב ,ד"ר טל דקל

אוצרות:
ד"ר טל דקל וד"ר הדרה שפלן קצב
עוזרות אוצרות:
רוני בן נעים ,יעל גצוב,
סהר חאג' יחיא
המציגות.ים:
שני אביבי | חן אליקים | חן אספיס
מאיה אשד | חן בן חיים | עינב בן עוזיאל
קרן בן שושן | נויה גלובן | ליהיא וולמן
דימה זרצקי | שירה חאיט רגוניס
אופיר חזן | דנה חי | טל חמצני
דנה חרס | ירדן טסה | לירון יובל
מורן ימין | מאיה יעקובי | איתי כהן
טליה כהן רז | סלאם ממוש | אלה מעיין
ברקת נווה | ליאור נוי | נעמה עוז
יעל פלורנטין | שובל קלושינר
תמר קרמר | בת עמי רומנו | עדי רשף
ליאור שלו | רותם שריד
המחלקה לאמנויות,
הפקולטה לאמנויות,
מכללת סמינר הקיבוצים
דיקן הפקולטה לאמנויות:
פרופ' אבנר פיינגלרנט
ראש מנהל :דנה גל נצר
ראש המחלקה :ד"ר הדרה שפלן קצב
מפיקת התערוכה :יעל הדסי בכר
מחשוב :יבגני חבין
סדנה :ערן אפלבוים ,מרטין זקס,
לירן נזרי וולדברג
שיווק :אנה אוסטרובסקי
יח״צ :רוני שפי  -גולדפינגר תקשורת
עיצוב גרפי :יוסי ארזה

