
ביבא לת– םינקויד
 .םירבג ינשו תלייח לש בירקתב תואנקויד םה ולא .דחאה תוינש 30 ,םירצרצק "םייט קיווק" יטרס השולשמ תבכרומ אדאד-וקני ןואיזומב ןלוג ןורוד לש הגוצתה
.טטושמה םלצה לש תרוסמב ,ריעב ויטוטיש ךות ןמאה לש ויתולועפ איה תודובעה לש אצומה תדוקנ

 ךכל המגוד .ןמזהו בחרמה ידממ ךותב םוליצה עגר תא תורקוחה ,םוליצה תודלותב תומייק תורוסמל רשקנ תיעגרה היווחב תודקמתהו תוטטוש לש הז השעמ
 ,הז יביסנטניא עגר .םירשעה האמה לש םישולשה תונשב לועפל לחהש ,ןוסרב-הייטרק ירנה םלצה לש ותלועפל רשקנש גשומ – "עירכמה עגרה" תדיכל איה
 .תושחרתהה דועית תא קר אלו תימינפה תועמשמה תא ףשוח ,וב תומייקתמה תולועפהו תישגרה תוניעטה תניחבמ

 ,הקיחצמ היצמינא תועצמאב ףיסומ אוה העונתה דממ תא .תחיינו לוכיבכ-תירויצ הנומת ללכל ןלוג דבעמ ,יטנרהוקה םרשקהמ םיאצּומה םיעטקמה תא
 ,"זעוב" ,היינשה הדובעב ;הדרט תועיבמ הינפ ,רהרוהמ אוה ,הטבמ תא הליפשמ ,הנושארה הדובעב ,"תלייח"ה :הנוש םיירפה עוטיק הדובע לכב .תדלייתמ
 .ונילא הטבמ תא תומדה המירמ ,"ידוא" ,תישילשה הדובעבו ;המלצמה לא ,ונילא טבמ הרישימ ,םיאור ונא הפל םייניעה ןיבש הינפ קלח תא קרש תומדה

 דצמו ,םתוחיטש תא השיגדמו םייומידה לש תויטתניסה תא תרשאמ תא תרשאמ דחא דצמש היצמינא תפסוותמ הפוצה תא וכותב ללוכה הז םיטבמ קחשמ לא
 םוזמז םירובד יתש ןהל תומזמזמ ,"תלייח" הדובעב .תומלוצמה תואיצמה תוסיפ לש דימתמ תותיאכ םהב לעופה ףתושמה יטסילארה הנכמה תא תרציימ ינש
.בקונ טבמב ונילא תונופה וינפ ןוויכמ עמשנ ויעונמ שערו קורי ברק סוטמ ףלוח "ידוא"בו ;ונב תוננובתמה ויניעל תחתמ שעור קוסמ ףלוח "זעוב"ב ;ינדרוט ינכמ

 לש תויטתסא היווחלו האירקל ןווכל הסנמ הז יוביר .בשחמ תונכות תועצמאב הדובעו ,דנואס ,ואידיו םוליצ :םינוש הידמ יגוסמ תובכרומ ןלוג לש ויתודובע
.רויצב הייפצה תייווחל המודב ,התיישע יכרד לשו וז תילטיגיד תונמא

 לע םיענּומה דייצ וא שלב לש וזכ ,םיטרפ יטרפב תוננובתהמ תרזגנה תונשרפו האירק תלועפ לא ןווכמו ,תחיינל החילבממ העונתה תא ךפוה תודובעה הנבמ
 תא םיעטוקמה םייומידל ריזחמ דנואסהו היצמינאה םע תואפקומה תואיצמה תוסיפ לש תומיעה .תינברואה הביבסה לש םינמיסה בחרממ תומסקיה ידי
 .םה םמלוע ךותמ םילשהל םיפוצה םינמזומ ותואש ,המילאה ונימי תואיצמ לש ןועטהו יטסילארה דממה

םואבננט הנליא

Tel Aviv Portraits 

Doron Golan's exhibition at the Junco-Dada Museum in Israel consist of three looped short QuickTime movies of 30 seconds each. They are 
close-up portraits of two soldiers - two men and one woman.
The starting point for the work is the artistʼs practice of
walking the city, in the tradition of the wandering photographer.

This wandering, this focus on experiencing the particular instant within time and space is fundamental, of course, to the history and tradition of 
photography. 
Cartier- Bresson articulated this in the thirties with his notion of the decisive moment
whose intensity and emotional charge serve to uncover the deeper meanings of the event and not just present its outward form.

Doron decontextualises the fragments presented here and by thus initially abstracting them from history creates a sort of painterly image to which 
he then restores an element of movement with an almost comic use of animation.

In each work the framing, the composition, is different. 
The soldier is looks downward, thoughtful, perhaps annoyed.
In the second project, Boaz, we see only part of the face between the eyes and the mouth, looking straight at us, and in the third piece, Udi, the 
subject regards
us from below.
These playful gazes invite the viewer in but the addition of the animation on the one hand confirms the artificiality, the constructedness of the two 
dimensional image and on the other serves to remind us of the actual realities involved.

In Soldier two bees buzz in a way both mechanical and irritating.
In Boaz a noisy helicopter passes between his gaze and ours and in Udi, a green plane fulfills a similar role...

The structure of the work turns the flicker of motion to stillness and thus focuses us upon the act of reading and interpreting implicit details. We are 
rendered detective and hunter, energized by the miracle of these images of the urban environment.
The confrontation between these frozen fragments of reality and the animation and sound that accompanies them serves to constantly remind us 
of the reality of todayʼs violent existence. The work invites the viewer to achieve these rich transformations each in our own way – we are the last 
piece of the puzzle.
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