
ניר שטרית     ַצח ְולאָדוֹם

״צח  לאמנות.  במעבדה  החמישי  המהלך  את  פותח  שיטרית  ניר 

ואדום״, מיצג וידאו החוקר את אקט האיחוד והכינוס מבעד לטקסיות 

וסמלים השאובים מן המיסטיקה היהודית. בהמשך לעבודת הוידאו 

האחרון,  בספטמבר  האמנים  בבית  ״חשומה״  בתערוכת  שהוצגה 

שעסקה באם כסמל להוויה ההוליסטית של הטרום שפה, כאן המהלך 

עובר לאב, אל השפה כמגדירה חוקים ותרבות, המקום בו האותיות 

הופכת למילה, המדומה לגשמי, החוכמה לבינה, בו ״המילה״ מהווה 

משמעות אך גם מוגבלות וריסון. 

כמחווה פואטית לשיר השירים, מקור שמה של התערוכה, עבודת 

הוידאו המרכזית ״א ב״ מהווה את מהות ״טקס החניכה״ התפיסתי 

ברית  בטקס  העורלה  חתך  את  בו  מבצע  אביו  שיטרית.  ניר  שעובר 

אמו  עם  שהתקיים  הווייתי  מצב  מאותו  להתנתקות  כסמל  המילה, 

וחיבור אל הנפש, שתי  בעבודה הקודמת. כחיפוש אחר ההשראה, 

של  אותיות  ו-ב,  א  האותיות  חרוטים  עליהם  הוריו  של  לשונותיהם 

יצירת  שלשת המילים הראשונות בספר בראשית, מתאחדות לכדי 

ניר. האיחוד אף מופיע כמעין  המילה ״אב״ החרוטה על לשונו של 

אורגזמה נפשית בוידאו הנוסף ״הה״, בו נראה אביו של ניר מרימו 

שמימה על שפת הים באור שקיעה אדמדם, כילד רך, תמים ושמח. 

האם אין אותה תמימות מראית עין? האם אין היא מסתירה ריסון?  

באילו מישורים הוא מתקיים? 

ניר מבקר באמצעות משחק דימויים מהודק את היהדות והתיימרותה 

אחר מושג ה״טהרה״, ובוחן אפשרות להבליט את ״האדום״ על פני 

״הצח״. מדוע להדחיק את התשוקה והעוצמה אם היא קיימת ונוצרה 

ע״י הבריאה? האם אין האדום צידו השני של הצח? 

התדר של הצבע האדום הוא אחד החלשים מבין הצבעים, אך עדיין 

את  מסמל  האדום  התדר  ״הה״,  בעבודתו  כבשקיעה  לעיין.  נראה 

האיחוד. 

גבר  מושגים:  עשרה  להגדיר  הוריו  נתבקשו  החניכה,  מאקט  כחלק 

ואישה, חוק, כבוד ושפלות, השגרה והרצון הפנימי, האנשים, והלילה 

אל מול הבוקר. בין לבין שזורים בוידאו מצבי סטילס מבוימים של ניר 

ואביו, עטופים בטלית, האחת אדומה והשנייה לבנה וצחה, הכוללים 

עם  מסורתי  קיר  ברקע,  השטן.  סמלי  מול  אל  יהדות  של  סמלים 

תמונותיהם של שני רבנים ונירות דולקים. כיצד הזרימה והמעבר בין 

ניתנות  הטקסיות  את  העוטפת  הסמליות  לבין  לפרשנותה  המילה 

לפרשנות? האם האותיות הכתובות על ידיו של אביו, הנראים בעט 

טקס המילה, ״כפותח ידיו כפותח את הספר״ אינם אלא החיבור בין 

הנפשי לפיזי, בין קבלת השפע בספירת היסוד לבין כלי הקיבול שלה 

בספירת המלכות?  

סגנון צילומו של ניר שיטרית מורכב מהצבות אמנותיות, צילומי קלוז 

אפ )Close up( ארוכים וסלאו מושיון )Slow Motion(, רכות של אור 

שעת הדמדומים, משפטים קצרים וקולעים וחדות היפר ריאליסטית, 

או   )Dogtooth, 2009( ״דוגטוס״  כמו  בסרטים  לראות  ניתן  אשר 

 Yorgos( לנטימוס  יורגוס  מאת   )The Lobster, 2015( ״הלובסטר״ 

 )Lars Von Trier( ״מלנכוליה״ מאת לארס פון טריר ,)Lanthimos

וסרטים ישנים יותר כמו  ימי גן עדן״ )Days of heaven, 1978( מאת 

שימוש  לעשות  משכיל  ניר   .)Terrence Malick( מאליק  טראנס 

צילומי  טקסטים,  מעברים,  הדגשת  לצורך  שונות  צילום  בטכניקות 

סטילס מורכבים, אך גם הבעות פנים, ואף הומור כקריצת עין למציאות 

ולשגרה החורגים מכל התוכן המיתולוגי כמעין התעוררות מתוך חלום.
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