כשירדנו מהרכבת בתחנה בווינה
בתחילת ספטמבר ,מצאנו את
עצמנו בתוך חיזיון שבדרך כלל
אנחנו רואים אותו רק במהדורות
החדשות :מאות פליטים על
הרציפים ,מסתובבים בין עשרות
עגלות סופרמרקט מלאות פריטי
לבוש ,בקבוקי מים ומצרכי
מזון .שלושה או ארבעה צוותי
טלוויזיה של ערוצים אוסטריים
שונים ועשרות צלמים תיעדו את
המתרחש ,מעט פעילי ארגונים
שונים הסתובבו בין הפליטים,
ובשוליים עמדו בזוגות אנשים
במדים אדומים .אלה לא נראו
שוטרים וגם לא אנשי צבא ,אבל
הם שמרו על מסגרת כלשהי.
הכול היה שקט מאוד .שקט באופן
יוצא דופן.
מהומות הסטודנטים  /פאריז ,מאי 1968

לווינה הגענו מלינץ ,עיר אוסטרית שקטה
הרבה יותר .העיר הזאת מתגאה בעיקר
במלחין בן המאה התשע עשרה אנטון ברוקנר
שנולד וגדל בה ,ובפיזיקאי יוהנס קפלר שעבר
בה ,ומנסה להשכיח את העובדה שגם אביו
של היטלר הוא יליד העיר ,ושהפיהרר עצמו
נתן עליה את דעתו והתכוון להפוך אותה לעיר
לדוגמה של הרייך השלישי מיד לכשיסיים
את המלחמה .אלא שלמזלם של תושבי העיר,
ולמזלנו שלנו ,המלחמה סיימה אותו קודם
לכן .שני בניינים בלבד הספיק היטלר לבנות
בלינץ ,ובאחד מהם ממוקם בית הספר הגבוה
לאמנות ועיצוב שלה.
זה שלושים ושש שנים שבלינץ נערך
פסטיבל ארס אלקטרוניקה ,המנקז אליו את
ההתפתחויות הטכנולוגיות החדישות ביותר ,על
שילובן באמנויות השונות  -וידאו ואנימציה,
עיצוב אינטראקטיבי ,מוסיקה ,פתרונות
למצוקות אנושיות גלובאליות ועוד מיני דברים
שיישומם במציאות אינו ברור עדיין ,אבל הם
מבטיחים אפשרויות שאת חלקן קשה לדמיין
בנקודה שבה אנו עומדים.
הגענו לפסטיבל יום לאחר שתמונתו של הפעוט
הסורי ,שגופתו נסחפה אל החוף בתורכיה,
הציפה את כל מהדורות החדשות והרשתות
החברתיות .אנשים תרבותיים הביעו זעזוע אגב
לגימת כוס יין וגילוי עניין במכונית העתיד
של מרצדס ,בהתפתחויות האחרונות בתחום
ההנפשה ובמיצגים מוזיקליים ִּוויזואליים
מעוררי השתאות.
אחרי שיטוט של יממה בין חללי התצוגה,
שבתי לחדרי במלון ועשיתי פוסטר לזכרו של
הילד הקטן המת .מבין כל אפשרויות העתיד
שהציע הפסטיבל למבקריו  -מהנדסים ואנשי
פיתוח ,מעצבים ואמנים  -סך הכול קרוב
לאלף מציגים וכחמישים אלף מבקרים  -לא
היתה פרזנטציה אחת שהציעה את האפשרות
כיצד נשמור על הילד הבא הנמלט על נפשו
רק כדי למצוא את מותו בדרך.

 .1העתיד הוא ילד קטן מת  /להב הלוי
לינץ ,אוסטריה ,ספט׳ 2015
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אני מנסה להבין את משמעות הביטוי
״אקטיביזם ויזואלי״ .אני מבין את
המשמעות של נקיטת עמדה על גבי
גיליונות נייר הנושא מסר מסוים,
שאותם מפזרים במרחב הציבורי ,ואף
יכול לייחס לפעולה שכזאת מידה של
אקטיביזם .היכולת לעורר קהל מסוים
לתמוך ברעיון מסוים או להתנגד לו
היא ,קרוב לוודאי ,לב ליבו של הרעיון.
אלא שהנקודה שבה אני מנסה להבין
את משמעות הדבר היא לי מכשול קשה
לצליחה .אני יודע כי אף לא אחד
מכל הניירות המודבקים על גבי קירות
במרחב נתון לא ישנה דבר במציאות
אלא אם נלווה אליו הלך רוח ציבורי
גורף ,ועימו פעולה אקטיבית של הציבור
הנתון בהלך רוח זה.
ואקטיביות של קהל תלויה בעמידה בפני
שוקת שבורה ,בחוסר היכולת להמשיך
הלאה במצב נתון .הביטוי המובהק ביותר
לכך יהיה הפסוק מתהלים ״באו מים
עד נפש״  -יהיו מים אלה מצב כלכלי,
פוליטי ,חברתי או כל דבר אחר הקשור
בציבור גדול ,והדורש את מעורבותו של
ציבור זה בשינוי המצב הקיים.
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הדוגמה הראשונה העולה במחשבה על
אקטיביזם חזותי היא מרד הסטודנטים בפריז,
מאי  .1968מדויק יותר יהיה להתייחס אליו
כמאבק שהיה בו שיתוף פעולה בין ארגוני
עובדים ברחבי צרפת לבין הסטודנטים ,שחיו
בעיקר בפריז .חלק מן המרד הזה ,שגרם נזק
רב לרכוש והבעיר הלכה למעשה את רחובות
העיר ,היה פעילותם של הסטודנטים לעיצוב
שלמדו באותה עת בבית הספר הגבוה לאמנות
בעיר .לפעילות זו הייתה משמעות רבה
בהתססה ובליבוי היצרים של המפגינים ברחוב.

מיד עם תחילת ההפגנות הקימו הסטודנטים
״חדר מלחמה״ במרתף בית הספר ,שבו
שכנה סדנת ההדפס .הם קראו לו ״Atelier
Populaire״ ,הסדנה של העם .מדי יום היו
מעצבים שם כרזות הנושאות מסרים ,שעיקרם
שיתוף הפעולה בין הסטודנטים לפועלים,
הבעת מיאוס מהמצב הקיים והצורך לשנותו
ותקיפת השלטון  -הממשלה ,גורמי הכלכלה
הקפיטליסטיים והמשטרה .את הכרזות היו
מדפיסים בלילות ,על פי רוב כל אחת בצבע
אחד בלבד כדי לחסוך בחומרי גלם ,ולפנות
בוקר היו יוצאים לתלות אותן ברחובות העיר.
המערכת הייתה יעילה ומאורגנת היטב ,ויכולת
העברת המסרים של העושים במלאכה הייתה
מדויקת  -חדה ,חריפה ,שנונה ובולטת מאוד
 כמו ״היופי נמצא ברחובות״ [la beauté( ]est dans la rueאחד במאי  ,)1968או
״משכורות קלות [קטנות]  -טנקים כבדים״
(ארבעה במאי .)1968
4

על פי מבחן התוצאה ,המהומות של מאי 1968
בצרפת נחלו כישלון חרוץ .ממשלתו של דה-
גול אמנם התפרקה ,אבל כמה חודשים מאוחר
יותר זכתה בבחירות בצרפת ברוב גדול יותר
מזה שהיה לה ערב פרוץ המהומות .לפי אותו
מבחן תוצאה אפשר גם לומר שלפעילותם של
המעצבים ,כמו גם של שאר המורדים ,לא היה
שום ערך .ובכל זאת התקוממות זאת זכורה
לכולנו כאחת השעות היפות של מרי אזרחי
בעולם המערבי במאה העשרים .המעצבים
פעלו מתוך כורח ,בתנאים לא נוחים ,ותרמו
את חלקם למאבק באופן שהשאיר את רישומו
על עולם העיצוב מאז והלאה .כמה מיוצאי
מהפכה זו נעשו לחשובי המעצבים בצרפת
בעשורים שלאחר מכן והקימו את גרפוס
( ,)GRAPUSקולקטיב של מעצבים שהצטרפו
למפלגה הקומוניסטית בצרפת והמשיכו למחות
לאורך השנים נגד הקפיטליזם האמריקאי ,נגד
מרוץ החימוש בעולם ,נגד האפרטהייד בדרום
אפריקה ועוד.
5

7

8

9

6

 .2היופי נמצא ברחובות  /אטלייה פופולייר
פאריז1.5.1968 ,

 .6אתה צעיר  -תשתוק  /אטלייה פופולייר
פאריז ,מאי 1968

 .3סטודיו אטלייה פופולייר ,מראה כללי
פאריז ,מאי 1968

 .7אפרטהייד = גזענות  /גרפוס1986 ,

 .4משכורות קלות ,טנקים כבדים  /אטלייה פופולייר
פאריז4.5.1968 ,
 .5ללא כותרת  /אטלייה פופולייר
פאריז ,מאי 1968

 .8עשיר/עני  /גרפוס1981 ,
 .9עולם של כסף  / /גרפוס1989 ,
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 .10סולידריות ,לוגו  /פולין1981 ,
 .11סולידריות ,כרזת בחירות  /פולין1989 ,
 .12לך ולאנסה ומפגינים בפתח המספנות בגדאנסק /
פולין1981 ,
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שתים עשרה שנים מאוחר יותר הוקם
במספנות גדאנסק בפולין איגוד העובדים
סולידריות ( ,)Solidarnośćהראשון בגוש
הקומוניסטי שלא היה תחת פיקוח השלטון.
הגוף הזה  -שנראה כבעל סיכוי קלוש יותר
מכל האחרים להצליח בעולם החופשי -
צבר תאוצה והלך וגדל ,וסופו שהפך לאחד
מש ֵ ּני-המציאות בהיסטוריה .תשע
המאבקים ַ
שנים מאוחר יותר זכתה המפלגה שצמחה
מתוכו למקום ראשון בבחירות בפולין ,ושנה
מאוחר יותר נבחר מנהיג העובדים לך ואלנסה
( )Wałęsaלנשיא המדינה .לפולנים יש

היסטוריה ארוכה ומפוארת של עיצוב כרזות,
והאסכולה הפולנית בעיצוב היא מן הבולטות
בעולם .דבר זה ניכר גם בליווי הוויזואלי של
מאבק פועלי המספנות בשלטון .החל מהלוגו,
העשוי באדום לבן ,צבעי הדגל הפולני ,ומתאר
בכתב חופשי את המילה ״סולידריות״ כגוש
מוצק וחזק ,מעין הפשטה של חזית אנשים
הצועדים בהפגנה שלובי זרועות ,וכלה בכרזת
הבחירות המראה את השחקן האמריקאי גארי
קופר בדימוי המפורסם מתוך הסרט ״בצהרי
היום״ ,כדימוי המנוגד ביותר שבגדר האפשר
לגוש הקומוניסטי ,צועד לכיוון הקלפי ,מעין

 V-15של הפולנים.
בשני המקרים עשה האקטיביזם החזותי את
שלו בגלל השילוב בין הצורך בו ,האותנטיות
של יצירתו ונוכחותו במרחב הציבורי .הנוכחות
ברחובות ,בריבוי עותקים ,היא תנאי שבלעדיו
אין לעבודת המחאה שום ערך .זהו ההבדל הדק
שבין רעיון מצוין לבין שטיפת מוח ,שכולנו
מכירים אותה מעולם הפרסום ,אבל הוא נכון
ויעיל בכל תחום.
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בלילה הראשון שבו ישנו אנשים בשדרות
רוטשילד כבר הסתובבתי עם בני ,שהיה אז
בן שתים עשרה ,על גבינו תרמילים ובהם אלפי
מדבקות בגודל  ,A5שהוקדשו לשישה מראשי
הקפיטליסטים במדינה באותם ימים :יצחק
תשובה ,נוחי דנקנר ,סמי עופר ,שרי אריסון,
עפרה שטראוס ואילן בן דב .כל אחד מהם ״זכה״
לתמונה ,לכותרת ,ולעוד שתיים-שלוש שורות.
זה היה ציני ,מעט ארסי אולי ,ומעט גבוה
בתחכום ובהתנסחות ,אבל בער לי להיות ברחוב.
הרגשתי שמישהו הדליק גפרור וצריך ללבות איזו
אש לפני שהוא ָּכ ֶבה.
יצחק תשובה ,למשל ,זכה לכותרת ״שלכם ,שלי״
ומתחתיה לטקסט :״יצחק תשובה לא סובל מגזים.
להפך ,הוא נהנה מהם .ולא סתם .תשובה נהנה
גם מהגזים שלנו .והממשלה? היא מחרבנת עלינו
ואומרת לו  -קח כאוות נפשך .ועכשיו תגידו ,אילו
אתם במקומו ואומרים לכם ״קחו״ ,לא תיקחו?״.
או סמי עופר ,עם הכותרת ״מלח הארץ״ והטקסט
״בעיתונים כתוב שההון של משפחת עופר נאמד
בכעשרה מיליארד דולר ,וזה מרגיע .הנה משפחה
אחת שלא צריך לדאוג לה לאוהל בשדרה .מצד שני,
הם רוצים עוד .ומה שהם רוצים  -הממשלה נותנת״.
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כל הסטיקרים ההם נחתמו במילים ״אלה שאין
להם״ ,כלומר אנחנו ,כולנו .בבית הדפוס כל
כך התלהבו ,עד שהדפיסו לי אותם בחינם .״זה
החלק שלי ,רק שנצליח״ ,אמר לי בעל הדפוס.
למחרת בבוקר ,אחרי הלילה שבו הסתובבנו
והדבקנו וחילקנו לכל מי שרצה  -וכולם רצו
 בשעה שחציתי את השדרה בדרך לסטודיו,הציעו לי שתי ילדות סטיקר של עפרה שטראוס
(״זבת חלב״) ,ואז אפשר היה להרגיש שיש
משהו באוויר.
אחרי שלושה ימים הוספתי את חולדאי ,עם
״עיר לכולי״ ,ואת נתניהו בסדרה שלמה ,כמו
למשל :״הבית איננו וביבי רחוק״ .אבל שבוע
מאוחר יותר ,בעקבות שיחה עם ד״ר עוואד
אבו-פריח ,ממנהיגי המאבק הבדואי בכפר
אל עראקיב ,הבנתי שהקיץ החברתי הזה לא
יגיע לשום הישג כל עוד מנהיגיו ,או מי שניסו
להנהיג אותו ,ייצמדו לתבנית הממלכתית
האנטי-פוליטית ולא ינקטו עמדה חד משמעית,
כזאת הקושרת את המאבק הכלכלי-חברתי
בתוך מדינת ישראל,עם האפליה על רקע אתני,
כלומר גזענות ,ובעיקר עם הכיבוש.
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ואז עשיתי שתי כרזות נוספות :״הכובש מבקש
צדק חברתי ,הנכבש מבקש צדק״ ,ו״צדק חברתי
= יציאה מהשטחים״ .אלה הודפסו כבר באלפי
עותקים ,בעזרת מימון שבא מעשרות אנשים
שלא ִה ַּכרתי  -אחרי פנייה אל הציבור האנונימי
מעל הקיר שלי בפייסבוק ,ואיתן צעדנו בכל
ההפגנות.
מכאן ואילך היו גם כל הכרזות האחרות שלי
קשורות בצדק בהקשר רחב יותר מאשר מחיר
יחידת קוטג' במרכול .כולן נשאו מסר גלובלי
יותר ,כגון :״כולנו בדואים וכולנו עוד נגורש
מבתינו״ ,וחלקן גם ישירות יותר ,כמו למשל:
״כשהחוק עובר עלינו ,אנחנו עוברים על החוק״.
אלא שכל אלה לא יכלו להועיל במקום שבו
המאבק איננו ממוקד ,ולכולם יש לאן לחזור
בסופו .וזה היה המצב של רוב האנשים.
במאבק יש ללכלך את הידיים ,כלומר להתמסר
אליו ,כלומר להיות מוכן להפסיד משהו ,וכל
עוד אנחנו יכולים לדאוג לעניינינו הפרטיים,
לא נפקיר אותם למען טובת הכלל .או ,כפי
שכתבתי במקום אחר בזמן ההפגנות של
האתיופים לפני חודשים אחדים:

 .13-19כרזות מחאה  /להב הלוי
תל אביב ,יולי-ספטמבר 2011

הפגנות הקהילה האתיופית  /תל אביב ,יולי 2015

אקטיביזם ,בניגוד למה שרוב
האנשים מניחים ביחס אליו,
מבוסס על טהרת הפיזיקה.
כלים שלובים .אנחנו קמים
ופועלים כשהמחיר שנשלם
על הפעולה שלנו משתווה או
פוחת לעומת המחיר שנשלם אם
לא נפעל .כלומר כל עוד מה
שאנחנו עלולים להפסיד הוא
משהו שלא בא לנו להפסיד
אותו ,נשב ולא נעשה כלום.
זה כמו טיפול פסיכולוגי .אף
אחד לא הולך לטיפול כי הוא
חושב שבא לו לשנות משהו.
אנשים הולכים לטיפול כשהם
לא יכולים יותר .עד אז אפשר
לדחות .ומה שאפשר לדחות,
דוחים.
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זו למשל הסיבה שהמחאה של 2011
הייתה בעצם יותר מחנה קיץ אחד גדול
של תנועת נוער מאשר מחאה .כי כשנגמר הקיץ
כולם חזרו הביתה .כי לכולם עדיין היו חשבונות
לחשב .שיקולי כדאיות ,רווח והפסד .לכולם היה
בית לשוב אליו .רק מי שלא היה לו מה להפסיד
יותר ,או בית לחזור אליו ,ממשיך את קיץ
 2011עד היום ,אבל בשבילו זו לא ״בומבמלה״
אלא מציאות .מאהל ארלוזורוב כמשל.
לאתיופים אין מה להפסיד .הם כבר בתחתית
בלאו הכי .אבל מי שיש לו עוד כמה שקלים
לאספרסו הבא ,קודם ישתה אותו .אחר כך
יתחיל הקרב על האספרסו ועל הקוטג׳ ,ומשם
גם על הגז וזכויות האדם ,על השוויון ,על
הצדק ,על הכיבוש .על הבית.
הקיץ ההוא של  2011היה חלק מרצף החיים
שלי .לא חיכיתי לו כדי לנסות לעצב כרזת
מחאה .גם אינני חושב שניסיתי לעצב אי
פעם כרזת מחאה באופן כללי .אני עושה את
מעשי כחלק מתפיסת העולם שלי .לפעמים
ַ
הם מתבטאים בצורה ויזואלית ונושאים מסר
מסוים ,כי זה המקום שבו האזרח להב הלוי
פוגש את העובדה שבמקצועי אני מעצב גראפי,
אבל בפעם הראשונה שבה ישבתי לילה בתא
המעצר במגרש הרוסים ,בעקבות הפגנה נגד
האינתיפאדה הראשונה ,אפילו לא נשאתי כרזה
שאני עשיתי ,ובכל החודשים שבהם עמדתי
בימי שישי במשמרת המחאה בשייח ג'ראח,
לא נשאתי אף כרזה של עצמי .לעומת זאת
השתמשתי בתובנות שלי כדי לייצר דף שחולק
שם למפגינים ,ובו תרגומים לעברית של כל
המשפטים שקראו הפלסטינים  -כדי לצמצם
את הפער בין העובדה שהם מבינים עברית ורוב
הישראלים אינם יודעים ערבית.
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אחת הכרזות הראשונות שזכור לי שעשיתי
הייתה ביום שלמחרת נפילת החומה בברלין,
בנובמבר  .1989הייתי אז סטודנט בשנה
שלישית בבצלאל .לקחתי צילום אופייני של
צעירים גרמנים מניפים כוסות בירה עצומות
באוקטובר-פסט במינכן ,מאוד מאוד שמחים,
ֶ
ועליה כתבתי ״נהרוג טורקי וננוח״ ,כי על
המכונה הגרמנית  -הנחתי אז ואני עדיין מניח
 אפשר לסמוך.מאז עשיתי מאות .נגד הכיבוש ונגד יחס
המדינה למבקשי המקלט ,בעניין העוני
בישראל ובעניין הגזענות .אני עושה בכל שנה
פוסטר ביום השנה לרצח רבין ,למרות שבהיותו
שר הביטחון בימי האינתיפאדה הראשונה
עשיתי לא מעט פוסטרים נגדו ,ובלילה בו נבחר
לראשות הממשלה ,בשנת  ,1992עשיתי פוסטר
שעליו היה כתוב ״הרבין מיעוטו״.
לעולם לא אנסה לבדוק את התועלת שבכרזות
או את משמעותן .זה לא מתפקידי .תפקידי
לעמוד למען הדברים שאני מאמין בהם ,וזו
הדרך שלי ,שאיננה טובה או רעה יותר מכל
דרך אחרת .התועלת שבכל אחד מאיתנו היא
מועטה בלאו הכי ,אך זוהי דרך נפסדת להתבונן
על החיים .אני מאמין כי מוטב לעשות מעט
יותר ולחשוב מעט פחות.

22

23

 .20כיבוש זה לא  /להב הלוי ,מוזיאון תל אביב2015 ,
 .21תורה אחת  /להב הלוי ,מתקן חולות ,אוקטובר 2014
 .22היטלר רוצח הפועלים  /אוטו ואלזה המפל ,גלויה ,ברלין,
1940-42
 .23אלזה ואוטו המפל  /צילומי תיק החקירה של האס.אס.
ברלין1942 ,

הסיפור האמיתי שעליו התבסס הספר הפופולרי
לבד בברלין (זה שנקרא במקור ״כל אחד מת
לבד״ ,״Jeder stirbt für sich alleine״),
הוא אולי התיאור הקיצוני ביותר של המושג
״אקטיביזם ויזואלי״ שאפשר להעלות על
הדעת .אוטו ואליזה המפל ( ,)Hampelזוג
אזרחים גרמנים ממעמד הפועלים ,ציירו
וכתבו במשך כשנתיים עשרות גלויות ועלונים
הקוראים להתנגד לשלטון הנאצי ,שאותם
פיזרו במרחב הציבורי .הם עשו זאת מתוך
ידיעה ברורה כי הם עלולים לשלם בחייהם אם
וכאשר ייתפסו ,ואכן כך היה .כשנתפס ,אמר
אוטו המפל לשוביו :״המחשבה על כך שזכיתי
להביע את מחאתי נגד היטלר ומשטרו עושה
אותי מאושר״.
הנה גרמני אחד שראשו נערף כשהוא מאושר.
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בארבעה בנובמבר מלאו עשרים שנה
לרצח ראש הממשלה יצחק רבין .כבכל
שנה ,גם השנה עשיתי פוסטר ,הדפסתי אותו
בכמה מאות עותקים ,והלכתי לחלק אותו בעצרת
הזיכרון בכיכר ,לכל המעוניין .לעיתים הכרזות
מיליטנטיות ,לעיתים סנטימנטליות ,לפעמים
אני מנצל את היום הזה כדי להביע מחאה
הקשורה בחיינו כאן  -באלימות הגואה ,במוסר
המתדרדר ,בשחיתות .לתפיסתי ,יום השנה לרצח
רבין אמור להיות נקודת משען בשבילנו כחברה,
מנוף לבניית חברה טובה יותר .אלא שזה הולך
ומתרחק מאיתנו.
פוסטר השנה נושא עליו פורטרט של ביבי ואת
השנים  ,2015-1995ובאותיות קטנות את
שם הפוסטר  -״הקברן״ .בטור דעה שפירסמה
אבירמה גולן בעיתון הארץ ,במסגרת הדיון
סביב יום השנה ,היא כתבה:
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״אם בהיסטוריה מדובר ,זו תכתיר
אותו בוודאי בתואר המפרק הלאומי.
ב– 1996קיבל לידיו נתניהו חברה
מצולקת ומבוהלת ,אך ניצבת עדיין
על רגליה הממלכתיות ונשענת על
לכידות חברתית לא מעטה .בתוך
תקופה לא רציפה של  20שנה הוא
ריסק אותה לחלוטין.
נתניהו שריסק את ישראל  /אבירמה גולן ,הארץ22.10.2015 ,

 .24יום השנה השישי לרצח רבין  /להב הלוי ,תל אביב2001 ,
 .25יום השנה ה 12-לרצח רבין  /להב הלוי ,ארם הלוי,
תל אביב2007 ,

 .27יום השנה ה 20-לרצח רבין  /להב הלוי ,תל אביב2015 ,
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 .26יום השנה ה 16-לרצח רבין  /להב הלוי ,בית העיריה ,תל
אביב2011 ,

מאמרה זה של גולן ,הוא כרזת יום השנה
העשרים שלה .הוא טוב ומדוייק כמו כל
אקטיביזם ויזואלי ,וממש כמו אקטיביזם
ויזואלי גם הוא חסר ערך לגמרי אם אנשים
לא יוצאים מבתיהם בעקבותיו ,כדי לשנות את
המציאות בה הם חיים.

