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 יערה רז חקלאי  

 

האלמנט הביקורתי הוא חלק בלתי נפרד משדה האמנות החזותית. בתשובה לשאלה מיהו אמן טוב, או מיהו 

רבים שראייה ביקורתית של העולם מוכרחה להיות נוכחת ברובד כזה או אחר של יצירתו.   מומחיםאמן, יגידו 

הפרדתה מן מהעולם  גרינברג אודות טוהר האמנות ומבקר האמנות קלמנט משנתו של  , בבתי ספר לאמנות

. איננה בשימוש נרחב כבר  –המאה העשרים מחצית הראשונה של משפיעה ב הבולטת וה העמדה שהית –

שנקראה  2017אם לוקחים כדוגמא את התערוכה המרכזית שהוצגה בביאנלה בוונציה בשנת  , עם זאת

"Viva Arta Viva שהוטבע במאה התשע עשרה; בכל המונח "אמנות לשם אמנות" ", עדיין לא נס ליחו של

דה שב  גישות רבות ומגוונותניתן למצוא פוסט מודרני בו -אנו נמצאים בעולם אמנות גלובאלי פוסט  זאת

התרבותי  בחירותיהם של בעלי ההון  בעת בחינתעם זאת,  .באופן בו זמני המתקיימות זו לצד זו האמנות, 

  , חוקרי ומבקרי אמנותמנהלי ומורי האקדמיות לאמנות מנהלי ואוצרי המוזיאונים,  –בשדה האמנות והכלכלי 

אמנים נתבעים נראה שהבון טון קובע שניתן לראות שישנה דרישה מהאמן למחשבה ביקורתית.  – ואספנים

 עמדה אישית, חברתית או פוליטית. ביצירותיהם לנקוט 

לסטית עם התנתקות באמנות הפהישירה להצביע על תחילת המגמה הביקורתית   ניתןמבחינה היסטורית 

האמן מהפטרון שלו. אם ניקח את פרנסיסקו דה גויה כדוגמא לראשוני האמנים הביקורתיים של העת  

היה צייר החצר של המלך קרלוס השלישי הביקורת שלו הייתה סמויה, אך  ש כי בעת לראות  ניתןהחדשה, 

יקורתית נגד בתי המשוגעים ונגד  עת הפסיק להיות מועסק ולהיתמך על ידיו יכול היה להביא את עמדתו הב

עוולות המלחמה. השתלשלות זו מובנת לכל בר דעת שמשכורתו תלויה ביחסיו עם הבוס, אולם היא 

מרחיקה לכת מעבר ליחסי עובד מעביד ומשפיעה על כל שדה האמנות במשטרים דיקטטורים וטוטליטריים  

ת מדיום ההדפס שמאפשר הכנת עותקים  המחאה ביצירתו של גויה התאפשרה בזכואשר מפעילים צנזורה. 

השתמשו בהדפס כאמצעי ליצירת והפצת אמנות   20-וה 19-של היצירה, וכמוהו אמנים נוספים במאות ה

מצנזורה, בגלל במשך שנים ארוכות הקריקטורה סבלה  אמנותפוליטית וקריקטורות המבקרות את השלטון. 

איורים נתפסו  בצרפת הנפוליאונית  .ו קרוא וכתובשלא ידע תפוצתה הרחבה ופנייתה גם למעמדות נמוכים

, לאחר  1880בעיתונות הוסרה סופית רק אחרי  כמשפיעים יותר מהמילה הכתובה, והצנזורה על קריקטורות

דוגמא מוכרת לצנזורה על האמנות במשטר דיקטטורי היא התערוכה  1. הסרת הצנזורה מטקסט כתוב

לתצוגה  הוקעו, ויצירותיהם נאסרו גו בה ישהצ האמנים. 1937"אמנות מנוונת" שנערכה במינכן בשנת 

 המשטר הנאצי.   תעד לקריסמירידת התערוכה ובגרמניה 

ו ישירים גם במשטרים דמוקרטיים  באופנים פחות גלויים לעין א מתצנזורה של ביקורת ומחאה באמנות קיי

של ימינו. דנה אריאלי טוענת שגם אם לא ניתן למצוא הוכחה ישירה להתערבות השלטון בתכני האמנות  

 
1 Robert J. Goldstein, Political Censorship of the Arts and the Press in Nineteenth-Century Europe, 

Basingstoke: The Macmillan Press ltd., 1989, p.73. 



, העלאתו לסדר היום הציבורי של חוק הנאמנות בתרבות, חולל צנזורה עצמית 2019בישראל בשנת 

 יםפוליטית והאקלים הציבורי בישראל שקורא התרבות ה 2שמטילים על עצמם מוסדות אמנות ואוצרים רבים. 

העיקרי הוא  תלצנזר יצירות אמנות פוגעים באופן חד משמעי בחופש הביטוי. בימים בהם פטרון האומנויו

התמיכה המוסדית יש לבחון את יכולתה של האמנות להיות ביקורתית. כך מאשימה הדס קידר את עיריית  

( של קבוצת פרהסיה. הפרויקט הגיב 2007" ) דרך השפהט "תל אביב בסירוס המחאה האמנותית בפרויק

נדל"ניים, וביקש  , שהולכת ונמחקת כתוצאה מתהליכי פיתוח ותהליכים כלכלייםיפולזהות הערבית של 

כתובות בשפה הערבית, על ידי ריסוס  עברי- המרחב הציבורי של שכונת עג'מי למילון חזותי ערבילהפוך את 

. מחלקת האמנות של העירייה מימנה הפרויקט אך דרשה שריסוס הכתובות רית בתעתיק עברי ובתרגום לעב

על אמנות ביקורתית להמציא " –יעשה בצבע שיורד במים. מסקנתה החד משמעית ממקרה זה הייתה 

 3". אפיקי פעולה חדשניים שאינם נסמכים על מימון ממסדי

 

 

 אור -דרך השפה, קבוצת פרהסיה, צילום: אסנת בר

 

" אמנות ביקורתית, או שעצם יציאתם למרחב הציבורי הופכת דרך השפהלכנות את פרויקט " האם ניתן

שיתפה פעולה עם עמותת   עת קבוצת פרהסיה , אקטיביסטית אמנות זוהיאותה לאמנות מחאתית? ואולי 
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לקיים שיח ציבורי ובאמצעותו להעלות למודעות את החשיבות של  הכרה ודיאלוג" שמבקשת  –"איאם 

לעיתים הוא ? ההבדל בין ביקורת ומחאה ובין מחאה ואקטיביזם הסיפור הבלתי מסופר של אוכלוסיות שונות

ותלויי הגדרות ותפיסות. במאמר זה אנסה לבחון   ם נזיליםחמקמק, המעברים בין סוגי האמנות הללו ה

   היא משיגה את מטרתה.והאם בקצרה מהי אמנות אקטיביסטית, כיצד ניתן לזהות אותה, 

  –האמנות האקטיביסטית  –, אחותם הצעירה 20-במאה ה הבעוד אמנות ביקורתית ומחאתית הגיעה לשיא

אמנות ". 21-אמנות הראשון במאה הה, ויש הטוענים שזהו סוג 90-החלה להתפתח בשנות ה

, מושג שנתבע "אקטיביזם אמנותי"ו, שהוא הלחם בין אמנות ואקטיביזם, "ארטיביזם", "אקטיביסטית

למעשה שמות שונים לאותה פרקטיקה אמנותית. פרקטיקה   הם,   60-את הסטודנטים בצרפת בשנות הבמח 

, אמנות  פמיניסטית אמנות ןשנולדו במאה העשרים, ביניהקשורה באופן בלתי נפרד לתנועות אמנותיות זו 

יחד עם  , המושגיתהאמנות טוענת שאמנות מושגית. לי וינברג ואמנות קהילתית , השתתפותיתאמנות מיצג, 

, הובילו לעבר "המפנה החברתי" בשדה האמנות, 20-בייקט האמנותי במאה הושעבר הא מטריאליזציה-הדה

החיבור בין האמנות לחיים ומבקש לערב קהלים באופן ישיר, לפעמים אף אלים וחצוף,   אשר מחפש את

 4ת. בפעולה האמנותית והשלכותיה הפוליטיו 

אקטיביזם היא שיטה אבן שושן  מילון מהו אקטיביזם. על פי  תחילה לברר   ישכדי להבין מהו ארטיביזם 

התובעת להגיב באופן נמרץ ובפעולות של ממש למצבים חברתיים, כלכליים או מדיניים. שיטת "קום  

האקטיביסט יבקש להביא לשינוי על ידי "פעולה ישירה" ועל ידי הנעה לפעולה של אחרים. כלומר, ועשה!". 

, המבקשת להניע אחרים לפעולה. זוהי  פעילות אמנותית לשינוי חברתי ופוליטיביסטית היא אמנות אקטי 

חברתית או פוליטית אשר מתייחסת באופן פעיל למבני הכוח, ואינה ייצוג   מעורבותאמנות שהינה צורה של 

 חברתיים.  פוליטיים ואו תיאור בלבד של מצבים 

"אני לא רוצה אמנות שמצביעה  –האמנות שלה באומרה האמנית האקטיביסטית טניה ברוגרה תיארה את 

ברוגרה טוענת שתפקיד האמנות אינו עוד להוות מרחב "לאותת" על  על דבר. אני רוצה אמנות שהיא הדבר".

בוריס גרויס טוען שההבדל בין  5. אפשריים   פתרונות של ויישום הצעה ליצור  ניתן ממנובעיות, אלא מקום 

 6סטית הוא רצונו של האמן האקטיביסטי לשנות את המציאות, להיות לתועלת. אמנות ביקורתית ואקטיבי

לאו דווקא בתוך  –האמן האקטיביסטי שואף לשנות את התנאים החברתיים והפוליטיים באמצעות האמנות 

כיצד  –אמנות אקטיביסטית לאור הגדרה זו של  .שדה האמנות עצמו אלא יותר מחוצה לו, במציאות עצמה

לפעולה? כיצד   יכולה להניעהאם צפייה ביצירת אמנות המתייחסת לסוגיות פוליטיות  ?ניתן לזהות אמנות כזו

 אם ועד כמה אמנות משנה מציאות?  הניתן למדוד 
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אפשט את מרחב בו היא מופיעה. אחד המדדים לבחינת האקטיביזם של יצירה או פעולה אומנותית הוא ה

אם אכתוב ביומן שלי שהממשלה אשמה בבזבוז הכספים   מתחום האמנות:באמצעות דוגמא שאינה  הטענה

תהיה זו ביקורת; אם אכתוב את אותו המשפט על קיר בכיכר  , של הבחירות השלישיות שהתקיימו השנה

מרכזית בעיר, זו תיחשב מחאה; ואם אפתח עמוד פייסבוק תחת שם זה, אזמין אנשים לכתוב בו ולדון  

זו כבר פעולה אקטיביסטית. כך, גם פעולת האמנות תלוית חשיפה וקהל כדי להיות  –בפתרונות לבעיה 

. פעולה במרחב הציבורי מאפשרת חשיפה רחבה ועשויה להוביל להנעה  הלכה למעשה אקטיביסטית

 לפעולה של אחרים ולשינוי המציאות.  

ואילו   7, של אינדיבידואלים קולקטיבית פוליטית פעילות של כמרחב הציבורי גדירה את המרחבהארנדט  חנה

, ניםיאווזמ , וכוללת תחת ההגדרהמרחב הציבורי כזירה של ״מוקדי נראות״אריאלה אזולאי מתארת את ה

 של יצירות אמנות המוצגות  אין עוררין על אופיין האקטיביסטי 8. אנדרטאותו גנים  ,ות וצחי ציבור, שלט  מבני

שהוצבה בכיכר רבין ללא אישור או תיאום,  , ( של איתי זלאיט 2016" )קינג ביבי"למשל , כמו ברחובות העיר 

ברחוב. בשני מקרים אלו ההחלטה  שרבות מהן התרחשואו עבודות הפרפורמנס של "תנועה ציבורית" 

במרחב הציבורי המשויך לתחום  אמנות  צגתהלעומת זאת, של האמנים.  הייתהבנוגע למיקום ולתזמון 

הפועלים בשדה   נוספיםאינה תלויה רק באמן, אלא בגורמים  –מוזיאונים ומבני ציבור אחרים  –האמנות 

. מכך יוצא בזהוכ מנהלי גלריות ומוזיאונים, אוצרים, מנהלי מחלקות התרבות והאמנות בעיריות –האמנות 

בדלת אמותיו בסטודיו, היא עודנה ביקורתית, אך כשהיא מקבלת  משתמע כי בעת שהאמן יוצר את יצירתו 

ונבחרת להיות מוצגת בחלל   , בשדהמקבלי ההחלטות  התרבותי, קריאת הגושפנקה על ידי בעלי ההון 

 אזי היא הופכת אקטיביסטית.   , התצוגה

האם מרחב ציבורי  האין קבלת האישור המוסדי מסרסת את האקטיביזם שבבסיס היצירה?  – ותהשאל ות עול

 גבולות השדה ואת כדי לעקוף אתאליו מגיע קהל שוחר אמנות הינו מספיק אפקטיבי כדי להניע לפעולה? 

או  הפיסי במרחב הציבורי  – מנגנוני הכוח האלה האמן צריך לפעול על דעת עצמו או כחלק מקבוצה

הסרתה לאור נוכחותה הלא  ב, בפגיעה ביצירתו ו , בקשיי תקציבבחשיפה מוגבלת מסתכןהאמן  .ירטואל הווי

מנגד  . ; עם זאת זוהי הדרך בה הוא יהיה נאמן ביותר לפעולה האקטיביסטית שברצונו לחולל חוקית במרחב

ות בנושאים  רבות מהאמניות הפלסטיניות הפועלות כיום בישראל עוסק לדוגמה, יש גם מהפכות שקטות. 

חברתיים, מגדריים ופוליטיים. עבודות האמנות שלהן רדיקליות ורבות מהן השתתפותיות ומשלבות אקטים 

 פרפורמטיביים. על אף שלרוב עבודות אלו מוצגות בחללי תצוגת אמנות, הן בעלות אופי אקטיביסטי מובהק.  

ות  ר 'אמנות' קיים מזה עש-'פעולה' ל דרך נוספת לבחון אקטיביזם אמנותי היא זהות המבצע. הטשטוש בין

. ישנן פעולות שהן  בשנות השישים והשבעים אמנות המיצגמאז התפתחות אמנות האדמה ושנים, 

הגדרתן כאמנות מושפעת מזהות יוצרן. כך למשל עלמו אישטה, אמן יליד אתיופיה, ואקטיביסטיות במהותן 

שם לב שאין ייצוג   אישטהת "מוזיאון במזוודה". א 2010-בהקים  , מדריך מזה שנים במוזיאון ארץ ישראלש

והחליט שהוא קם ועושה. הוא לא חיכה לממסד שיתייחס ויכתוב על   בישראל במוזיאונים  לתרבות האתיופית 

לצד ציורים ופסלים  כלי נגינה ופרטי לבוש אתיופיים מסורתיים,  , חפצי יום יוםהכניס מזוודה ל הקהילה שלו. 

 
7 Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press, 1998. 

 . 1993, סתו 4, תיאוריה וביקורת בדלתיים פתוחות מוזיאונים להיסטוריה במרחב הציבורי בישראל אריאלה אזולאי,   8



כאמן מעצימה את היות  הט אישזהותו של . שלו  בעת הפרפורמנס מספר ואיתם מציגהוא עליהם שיצר, 

"מוזיאון במזוודה" אקטיביזם אמנותי. באופן דומה הקמת גינה קהילתית על ידי תושבי השכונה במטרה 

כפי  לבלות בו, ובעל משמעות של שייכות שניתן לשפר את נראות השכונה ולהוסיף לתושביה מקום נעים  

הגדרתה  כלומר, היא פעולה אקטיביסטית. ברחוב הלני המלכה בירושלים, ילת היוצרים "מוסללה" קהשעשו 

, ובמקרה זה  הסמכות התרבותית וההיסטורית של דמות האמן .יזם הפעולה בזהותאקטיביזם אמנותי תלוי כ

 .  היא זו שמאפשרת להפעיל את קהל היעד ולהוביל את הפעולה בעולם הממשי  של קהילת היוצרים, 

 

 יק'דניאל צ'צ עלמו אישטה, מוזיאון במזוודה, צילום: 

 

מוותרת על הרעיון המסורתי אשר  , אמנות השתתפותיתה של קלייר בישופ ל תהגדר מתנגשת עם טענה זו 

מתפקדים  ל המעורביםשבה כ אמנות –של צפייה, ומציעה להבין אמנות בדרך חדשה, כלומר ללא קהל 

הוא אינו   –על אף שבאמנות ההשתתפותית האמן הוא לרוב היזם, בעלותו על היצירה מתערערת  9כיצרנים. 

, יתר המשתתפים. האקטיביזם בא לידי ביטויהיחיד המשפיע או מחליט עליה, וחתומים עליה יחד איתו גם 

 בהנעה לפעולה שמוביל אמן שבא מתוך הקהילה.  אם כן, 

. בשונה מהסוכנות שניתנת היותה אקטיביסטיתנהירות המסר של יצירת האמנות הינו מדד נוסף לבחינת 

ותה, היא לצופה לקריאה פרשנית של יצירת אמנות, יצירת האמנות האקטיביסטית, שהינה תועלתנית במה

בעלת אג'נדה ספציפית בדומה לאמנות מגויסת, ולכן צריכה להיות בעלת מסר חד וברור כדי שיהיה 

 
, תרגום: מעיין שלף, קטלוג התערוכה המסתננים, באדיבות  2012, ?השתתפות וראווה: איפה אנחנו היוםקלייר בישופ,   9
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,  ואיננה נותנת תשובות לאחר שנים שבהן נאמר באופן חוזר ונשנה שהאמנות מעלה שאלותאפקטיבי. 

פן שיוביל  החברתית והכלכלית באו  , מציאות הפוליטיתשל האמנות ב  נשמעת קריאה למעורבות ישירה

. נטען כנגדה קריאה זו לאמנות שימושית, כפי שמכנה אותה ברוגרה, אינה חפה מבעייתיות .לשינוי ממשי

דמוקרטית של האמנות, אשר מבקשת להפוך -היא עולה בקנה אחד עם האינסטרומנטליזציה הסוציאל"ש

   10". אותה לכלי לעשייה חברתית או לאסטרטגיית פיוס

האמנותית   האיכות הדיון בדבר  מעורבת חברתית ואמנות אקטיביסטית חוזר ועולהעל אמנות בדיון 

התפתחה בסוף  ש , תנועת האמנות הקהילתית פוליטית.-והאסתטית אל מול ההשפעה והתועלת החברתית

שמה דגש על התהליך ולא על התוצאה הסופית, ושפטה עבודות  , בארצות הבריתבבריטניה ו 60-שנות ה

מצא  , כחמישים שנה אחריהם. יטריונים אתיים ולא על פי אופייה של התוצאה האמנותיתאמנות על סמך קר 

גדעון עפרת את "מוצרי" האמנות הקהילתית משעממים ומתסכלים, עת שאינם עומדים  הישראלי 

מורכבת". לדידו  בקריטריונים של האובייקט האמנותי "המגלם בצורותיו ובתכניו ביטוי אישי ואידיאה רוחנית 

ווה למצוא סינתזה משמעותית בין האתי לבין האסתטי אינה באה על סיפוקה, עת האתי טרף את התק

  11. האסתטי

אין חפיפה בין שיפוט חברתי ושיפוט אמנותי, מאחר והשניים טוענת כי בישופ עפרת, קלייר גדעון לעומת 

- ר מוסריות ובאיהשיח החברתי מאשים את השיח האמנותי בחוסדורשים שימוש בקריטריונים שונים. 

יעילות, בטענה שלא מספיק לחשוף את המתרחש בעולם, לשכפל אותו או להרהר בו, ומה שחשוב הוא 

השיח האמנותי מאשים את השיח החברתי בדבקות עיקשת בקטגוריות קיימות   בוא בעת,  השינוי החברתי.

וטנציאל לפרק חוויות של  פוליטיות על חשבון המיידיות של חוויות חושיות )שיש להן פ-ובמחוות מיקרו

היא האיכות האסתטית של אמנות אקטיביסטית ניתן להבין ש, שהובאו כאןמדיונים ערים כגון אלו  12ניכור(. 

נמצאת בראש הקריטריונים לשיפוטה. האסתטיקה והאיכות האמנותית מעמיקה את  נהרלוונטית, אך אינ

ומעלה את הסיכוי שתיכנס  מאריכה את הנוכחות שלה בשדה האמנות ה של יצירת האמנות, השפעת

ולכן שאלת האפקטיביות   מטרתה העיקרית היא שינוי המצב והנעה לפעולהלהיסטוריה של האמנות, אך 

בגלל   מעוקרת,  לשינוי והנעה לפעולה טוען כי יכולתה של האמנות האקטיביסטיתס גרוי .משמעותית יותר 

האסתטיזציה של המחאה מעקרת  מכיוון שי ונ תועלתשאמור להיות שאמנות אינה דבר השגורה התפיסה 

  13מיכולת אמיתית לשינוי.  האות

ת למדוד אותה נעשו על ניסיונו .את המציאות  משנההאם אמנות אקטיביסטית מורכב מאוד למדוד  , בפועל

 The Center For Artistic Activism מייסדי, סטפן דאנקומב וסטיב לאמברט כך למשל, ים שונים. גורמידי 

הם  .ואיך הם יודעים זאת  האם לאמנות שלהם הייתה השפעה -אמנים אקטיביסטים  עשרות , שאלובניו יורק

 
  2015 , מכון גתה, המערכת המקוונת, יוני? האיזה תפקיד יכולה האמנות למלא בפוליטיקפלוריאן מלצכר,  10
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השיבו כי  האמנים שנשאלו נדהמו מחוסר היכולת להמשיג ולמדוד את הקשר בין אמנות לשינוי חברתי. 

מתוך תפיסה שהידיעה, מחשבה ושיחה אליה,  החשיפה  פיעל  עבודת האמנות שלהם נמדדת תהשפע

, האומץ של האמנים להביע את המשוואה פשוטה, ידע = כוח. בנוסףאודות האמת מובילה לשינוי חברתי. 

בעידן  שלאנקומב ולאמברט טוענים דעתם ועמדתם ולחשוף את האמת נתפס בעיניהם כאקטיביזם לשמו. 

יש להתחקות לשיטתם, מודעות היא תנאי חשוב אך לא מספיק.  .של האינטרנט זו גישה נאיבית מידעהעודף 

   14רוצים לייצר. אחר הקשרים המפורשים בין הפרקטיקה האמנותית והשינוי ש 

תגובות הקהל וההד התקשורתי ליצירה הוא אחד המדדים לבחינת אופייה האקטיביסטי ופוטנציאל השינוי  

דרישת עיריית תל אביב להסיר את העבודה "נערות לוח שנה ושירי  למשל, שטמון בעבודת האמנות. כך 

חיצוניים של בית האמנים בתל  שרמוטה" של חוה ראוכר והמשוררת חוה פנחס כהן, שהוצגה על הקירות ה

 הסרתלשלה. הדרישה  סטיהאקטיביתשומת הלב שקיבלה ולכן את האפקט (, העצימה את 2005אביב )

נה במשך שלושה  כובסופו של דבר העבודה עמדה על  ולמחאה על צנזורההובילה להד תקשורתי היצירה 

דימוי הגוף של נשים   בנוגעאין אנו יודעים עד כמה העבודה הובילה לשינוי בתפיסות  , עם זאתחודשים. 

תוביל  היא גם אם מצאנו שעבודת אמנות היא אקטיביסטית, אין ביכולתנו להסיק על השינוי אליו  15ות. מבוגר 

לשנות את התנהגות הצופים בה נפסלה כבר על ידי ה ויכולתב"עולם האמיתי". האפקטיביות של האמנות 

אין מסלול העובר בקו "טוען כי  , רנסייר ז'אק כמוהו, גם ההוגה בן זמננו , 18-מאה הן הב , רוסוההוגה ז'אן ז'ק 

 16. "ישר מצפייה במופע ראווה להבנה של מצב העולם, או ממּודעות אינטלקטואלית לפעולה פוליטית

 

 באדיבות האמנית , נערות לוח שנה,  חוה ראוכר

 

14 Stephen Duncombe and Steve Lambert, Activist Art: Does it Work?, Open!: Platform for Art, 

Culture and the Public Domain, Fall 2013. 
 . 244-242, עמ' 2020, בראי האמנות בישראל  וגילנותמגדר  –  וזיקנה נשים דקל,  טל  15
בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית    , מאנגלית: מאיה שמעוני,2010, הפרדוקסים של האמנות הפוליטיתרנסייר, ז'אק  16
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את האפקט קשה לכמת ולמדוד  , אולםתפיסות תורמת לשינויהאמנות האקטיביסטית אם כן, ניתן לומר ש

וההשפעה שלהן על  תות אחר ות אקטיביסטייואותה באופן מבודד מפעילושלה בעולם. כמו כן, קשה לבחון 

ח לשנות מציאות, על פעולת האמנות האקטיביסטית  על מנת להצלי יתן לומר בוודאות שנעם זאת, . החברה

לפנות לקהלים . עליה מחוץ לחללי התצוגה הקונבנציונאלייםולהתבצע , שלהמאזור הנוחות הטבעי לצאת 

רק רחבים, לשתף פעולה עם קהילות שונות, וללכת יד ביד עם פעולות אקטיביסטיות אחרות שאינן מבקשות 

כדי לשנות את החוקים ואת ההחלטות שנקבעו על ידי העומדים גם עלות לשנות תפיסות והלכי רוח, אלא פו

- חברתילייצר שינוי  ביקש – "תנועת תרבות"אמן, אוצר וחבר מייסד ב –בעמדות המפתח. כך למשל עוז זלוף 

זו,  ולקהילה המקומית. לצד פעילות לפעולה שנותן את הסוכנות  , תרבותי על ידי הקמת מרכז אמנות בעפולה

עבודת למשל  ך , כאמנות שהוא יוצר משמיעות גם הן את קולם של אלו שאינם חלק מההגמוניהה עבודות

החיים בפריפריה הישראלית ומשתייכים,  בני נוער של (, משמיעה את קולם 2018הוידיאו "ריקוד הטקס" )

 . קהילה הלהט"ביתכמו זלוף, ל

לצד  , פעולות בשדה האמנותהכוללים האמן האקטיביסט פועל במספר מישורים במקביל ולאורך זמן, אם כן, 

הפעולה האמנותית מרחיבה את היריעה שמציעות  שכן אז פעולות בשדות החינוך, החברה והפוליטיקה. 

על  אפילו אפקטיבית יותר, , ומקדמת השפעה רחבה, מעמיקה, ויםאחר בשדות פעולות אקטיביסטיות 

 . ה אנו חייםתוכהחברה שבעל המציאות ו

 


