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"עין פקוחה" היא תערוכת יחיד של מייסא דאהר, אמנית צעירה ילידת נצרת, בוגרת המחלקה לאמנות של
(. התערוכה חונכת את "גלריה לחם ושושנים" – חלל תצוגה חדש של פרויקט2014אוניברסיטת חיפה )

"לחם ושושנים", הממוקם בתוך משרדי ארגון העובדים מען. 

זו היא תערוכת היחיד הראשונה של האמנית בתל אביב-יפו, חמש שנים לאחר שהציגה תערוכת יחיד
ראשונה בגלריה השיתופית בקיבוץ כברי. דאהר השתתפה בשתי תערוכות "לחם ושושנים" האחרונות,

ותערוכה זו מייצרת הזדמנות לחוות נתח נרחב יותר מיצירתה הייחודית, ההולכת ומתפתחת.

בתערוכה "עין פקוחה" מוצגות עבודות שדאהר יצרה בשנים האחרונות - ציורים על בד ועבודות וידאו. בשני
סוגי המדיה יוצרת האמנית עולמות חדשים המקיימים יחסים מורכבים ומפתיעים בין דמיון למציאות.

בגמישות מחשבתית של ילדה, הבוראת בדמיונה ייצורים, סביבות ודמויות, דאהר מתעמתת עם המציאות
הבוגרת ומאבקיה. מוטיבים מן התרבות הפופולרית כמו עיטורים, ממתקים ודמויות מסרטי אנימציה, סמלים

איקונוגרפיים מן הציור הפלסטיני ומן האמנות המערבית הקלאסית, זיכרונות וסיפורים שבעל פה, כמו גם
דימויי מדיה )סלפיז, דימויים ממנועי חיפוש וסמלי אימוג'י( –את כל אלה דאהר מאמצת, עורכת ומעבדת
אותם כחומר. אלמנטים מזמנים וממקומות שונים מאוד מוצאים עצמם זה לצד זה במרחבי העבודות של

דאהר, והיא רוקמת ביניהם קשרים ויחסים חדשים ומפתיעים.

הפעולה האמנותית של דאהר רוויה הומור ואירוניה ובאותו זמן היא מתעמתת עם סוגיות חברתיות ופוליטיות
כבדות משקל כמו נושאים מגדריים ועמדתה כבת למיעוט אתני ולאומי, לצד שאלות הקשורות בהיסטוריה

של הציור וברלוונטיות שלו בהווה. שאלות הקשורות בזהות הנשית נכרכות בשאלות הקשורות לזהות
פלסטינית – מהו טבע דומם ערבי? מה משמעותה של דמות אישה עירומה המציגה רק את גבה )וכיצדה

היא קשורה לאותו ילד פלסטיני שיסתובב רק כאשר תשוחרר פלסטין(? מה מינימום התווים הנדרשים
לשרטט פנים ודמות? בציור אחר, דימוי עץ ידוע מן הציור הפלסטיני הפוך לדגם עיטורי אבל גם ליער מפואר.
ציורים אחרים מקושטים בסוכריות, דובדבנים ופרחים )שוב מתוך סמלי אימוג'י( – ציור של עיטור התוהה על

תפקידו. 

הציורים מלאים באיברים – ידיים, עיניים, רגליים – ובציפורים – עורבים, ציפורי שיר וציפור השמש
הפלסטינית )שעוברתה ל"צופית בוהקת"(. בתוך כל אלה בולטים דימויי העין המרובים, עיניים שמביטות
אבל לא רואות, שמייצגות את הראייה נכוחה, את המבט המציץ, את המבט השומר וגם את הסמל המגן,

בעל הכוחות המיסטיים. כל המשמעויות הללו מצויות בציורים של דאהר, שהם אמנם אישיים ואינטימיים,
אבל גם עוסקים באופן מודע בתבניות התרבתויות של ה"אישי" וה"אינטימי" – על הפנים הגופניים,

המיניים, המגדריים והמשפחתיים שלהם. כפי שמתארת זאת האמנית, "יש בתערוכה ציורים שיודעים שהם
ציור, ויש ציורים שהם עולם". 

התערוכה הופקה בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות. 
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ציורים )מימין לשמאל(:

 ס"מ5070x, שמן על בד, 2020ללא כותרת )הרגליים של סאמר(, 

 ס"מ70x100, שמן על בד, 2017ללא כותרת )פליטים וכלבים(, 

 ס"מ70x100, שמן על בד, 2019ללא כותרת )שטיח, חלון וריבוע כתום(, 

 ס"מ70x50, שמן על בד, 2016ללא כותרת )הגולם והארנב הוורוד(, 

 ס"מ70x50, שמן על בד, 2017ללא כותרת )ידיים על דשא עטוף בשלג(, 

 ס"מ60x40, שמן על בד, 2017ללא כותרת )מעבר(, 

 ס"מ70x100, שמן על בד,  2017ללא כותרת )סאמר(, 

 ס"מ50x40, שמן על בד, 2020ללא כותרת )ציפורים ואישה מספרד(, 

 ס"מ60x50, שמן על בד, 2020ללא כותרת )עיניים(, 

 ס"מ40x30, שמן על בד, 2015ללא כותרת )ציפורים תאומות(, 

עבודות וידאו:

 דקות3:36, 2020העוגה ואני, 

 דקות4:35, 2020רמזים, 
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אודות גלריה לחם ושושנים

 שנים את "לחם ושושנים" – תערוכה14 מקיימים מזה  סינדיאנת הגליל )ע"ר( ועמותתארגון העובדים מען
שנתית של מכירת יצירות אמנות שהכנסותיהן מוקדשות לפרויקט "נשים, עבודה וקיימות". מאות אמנים

ואמניות, יהודים וערבים, ביניהם אמנים צעירים וכן רבים מהשורה הראשונה של עולם האמנות בישראל, תרמו
במשך השנים לתערוכה, ובכך סייעו בשילוב אלפי נשים ערביות חסרות השכלה בעבודה.

 אמנים ואמניות, וכן אוסף עבודות אמנות גדול400סביב "לחם ושושנים" נוצרה לאורך השנים קהילה של כ – 
שעד היום הוצג פעם בשנה בלבד. 

לאחרונה החלטנו להקים במשרדי העמותה, שברחוב העליה בתל אביב, גלריה שתרחיב את פרויקט "לחם
ושושנים" לאורך השנה. הגלריה מיועדת להצגת תערוכות מתחלפות של אמנים ואמניות מתוך הקהילה הגדולה
של "לחם ושושנים" באופן שיאפשר לחשוף תערוכות ופרויקטים חדשים בחלל הממוקם באזור האמנות הפעיל

של דרום תל אביב-יפו. לגלריה לחם ושושנים נקבעו שעות פתיחה קבועות לקהל הרחב ומיקומה בקומת משרדי
העמותה ממשיך את הרוח הייחודית של "לחם ושושנים" כפרויקט של עשייה חברתית מתמדת, המקשר אמנות

ועבודה באופן הדוק ואורגני.


