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 םישנ יתש ,תוילארשי תוינמא יתש לש וניה - ירורד הודאו רזואהנט ימענ לש - ונינפלש תודובעה בצימ
 קרוי וינב תונמאה תניצסל הצרפ ןמרש .ןמרש ידניס תיאקירמאה םוליצה תינמאמ הארשה תובאושה
 .ןבל רוחש ימוליצ העשתו םישיש לש הרדס 1977-1980“ םיטרסמ תרתוכ אלל סליטס תונומת“ התכורעתב
 יאקירמא ביצקת לד טרסמ השא לש יסופיט יאשילק דיקפת המצע ןמרש תקחשמ םימוליצהמ דחא לכב
 ;דבל השיאב דימת רבודמ .”ראונ םליפ”ה רנא’גמ םיינוריעה םירופיסל ינייפואה ,60-ה דע 40-ה תונשמ
 ךרדב ,לפא בוחרב ,הירפסב ,חבטמב תאצמנ איה .המזי איה אל התואש המרד ךותב הדוכלה הליגר השא
 םישישב הרצע איה ןמרש ירבדל .םויא לש ,ששח ,הדרח ,דחפ לש הריוואב דימת הוולמ איה .הדדוב תירפכ
 רכזנ היה תונמא תיירלגל 1980 תנשב סנכנש רגוב םדא לכ .תואשילקה הל ורמגנש ןוויכ םימוליצ העשתו
 יתדלוה ריעב ”יטיסרו”ה וא ”לאיור”ה תמגודל עונלוק יתבל ץוחמ םייולת ויהש  גוס ותואמ םימוליצב
.טיורטד

 יתייה ול .1980 ב קרוי וינב )Metro Pictures Gallery( סר’צקיפ ורטמ תיירלגב הנושארל וגצוה םימוליצה
  יאדווב ”הלרידניס“ לש רצואכ הזה רצקה רמאמה תא בותכא ולא םימיבש עדויו המידק הנש םישולש הפוצ
 והשלכ םוקמב הז היה .Untitled Film Stills, 1977–1980 ה תא הנושארל יתיאר ןכיהו יתמ דעתמ יתייה
.80-ה תונש עצמא וא תישארב ,קרוי וינב

 וזל ההז הדימב לארשיב תרכומ איה .תימואלניבה תונמאה עיקרב ןמרש ידניס תאצמנ ןמז ותוא זאמ
 הארשה וויה םה .דחוימ ןפואב יסאלק דמעמל וכז Film Stills ה תרדס ךותמ םייומידה .תירבה תוצראבש
 הדימתה איה .גיצהלו רוציל הכישמה המצע ןמרש .םינווגמ םימוידמב םיבר םינמא לש יוסיכ תואסרגל
 הז לכ .תושופחתו דבכ רופיא ,תוכיסמ השבל ,םילודג םיספדה הרציי ,עבצב הדבע תינמז וב ךא םינכתב
 ינוקיא אשומ ןמרש לש היתודובע תווהמ המכ דע היה עדומ יתייה אל וילא רבדה .רבכמ הז יל עודי היה
 וניתוחישב תוינמאה םע ייתושיגפב םינמז ויה .ןהלש רתויב םיימיטניאה םיעגרב תעגונ איה .םישנ רובע
 )גולטקב ןהלשמ יוטיב ןהל שי( הודאו ימענ ,תוינמאה לש ןהיתולימ .חכונ ינאש יתמהדנ םהב ,תושלושמה
 תא אצומ ינא .הררועתהש יתונרקס ךותמ יתשפיח ןלוק תאו יתרביד ןתיא רשא תורחא םישנמ קוזיח ולביק
.וז היווח ךותמ הנושש םדאו הדות ריסא ימצע

 היתודובעל הארשה התוויהש וז איה Untitled Film Stills, 1977–1980 ה תרדס רזואהנט ימענ לש הירבדל
.הנש םיעבראל בורק לש הריירק ךותמ ןמרש לש התריצי ןווגמב תננובתמ ירורד הודא .”הלרידניס”ב
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