
 
 

 לא פלא
 מיקה חזן בלום ונועה שוורץ לב בר

  6 בספטמבר - 9 באוקטובר
 

 הפלא הוא דבר שלא ניתן להסביר או להבין בתפיסה האנושית, הפלא קורה לעיתים נדירות, אינו שגרתי ולא מציאותי.
 צירוף המילים ״לא-פלא״ בדרך כלל מתאר את מה שהיה ניתן לצפות. בתערוכה זו, חזן בלום ושוורץ לב הר מתייחסות

 לפלא ברגעים שגרתיים בסביבתם האורבנית המקומית.
 

 חזן בלום ממקמת את עצמה בעמדת התבוננות אשר במובנה האחד משתמשת במבט מרוחק ובמובנה האחר בעלת
 מעורבות אישית. חזן בלום ממסגרת פעילות פנאי של מבקשי מקלט החיים בסביבתה, כאשר היא מקפיאה את המאורע

 ומשמרת אותו באמצעות צילום ופיסול. לדוגמה בעבודת הוידאו: ״שלוש עשרה דקות״ היא מתעדת צעדת חתונה,
 כאשר היא סוגרת בלופ את פעולת הצעדה ובכך מייחדת את אותו הרגע ומפרידה אותו ממהות המאורע. בנוסף,

 בעבודתה ״הר ציון 3״ היא מייצגת בילוי סוף השבוע על אי-תנועה ברחוב הר ציון בתל אביב ומתייחסת אליו כהווה
  מתמשך.

 
 שוורץ לב הר מנסה לחלץ את הפלא הקיים באותם רגעים שגרתיים ברצף היומיומי בכך שהיא יוצרת מחדש אובייקטים

 על ידי הפעלת מניפולציות על אובייקטים קיימים. עבודותיה מתייחסות למרחב האורבני והאלמנטים המרכיבים אותו.
 האובייקטים שאיתם שוורץ לב הר בוחרת לעבוד בתערוכה, נלווים לפעולה או להתרחשות מרכזית יותר, אך למעשה
 חיוניים להן ומעידים על טיבן. כך בעבודה ״שרפרף״ -שהוא אחד מרהיטי הישיבה הראשונים- מושב השרפרף עשוי
 מבטון וברזל מגורען בגוון של עיתוני כלכלה, ובכך מפנה ומקשרת בין האובייקט לבין התיאוריה הכלכלית ״שרפרף

  תלת רגליים.״
 

 מיקה חזן בלום נ.1988 חיה ויוצרת בתל-אביב בוגרת המחלקה לאמנות בשנקר (2014) לימודי התואר השני בבצלאל
 (2016) הציגה בתערוכות בארץ ובעולם ביניהן בביתן הלנה רובינשטיין לאמנות עכשווית, גלריה קו 16 וגלריית

 circle בברלין.
 

 נועה שוורץ לב הר נ.1988 חיה ויוצרת בתל-אביב, בוגרת המחלקה לצילום במנשר (2013) לימודי התואר השני
 בבצלאל (2016) הציגה בתערוכות בארץ ובעולם ביניהן מוזיאון בת-ים, סדנאות האמנים בתל אביב וגלריה גבירול.
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