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 דני זקהיים ופוליטיקת זהויות :"מפלגת בבל"– 03.5עיר שדה 

ואימצו  חלקם התקיימו במרחב הציבורי .בשנות השמונים ערך אמן המיצג דני זקהיים מספר מיצגים

מצעדים , קמפיינים, הפגנות -מתחום האקטיביזם והמחאה הפוליטית שונות  אסטרטגיות ורטוריקות

הל במקביל למערכת התנשמסע בחירות מוחצן התקיים , (1984) מפלגת בבלבמיצג . והפגנות כוח

שלושה במשך הסתובבו , הייםאסתי זק אחותו השחקנית -זקהיים ושותפתו למיצג. הבחירות לכנסת

שהוקם במטה המפלגה . הבדויה כרזות של מפלגת בבל והפיצו יפו-אביב ברחובות תל שבועות

מערכת הבחירות האמיתית ישיר של לשידור במקביל ינגל המפלגה 'הושמע ג ,נקיןיברחוב ש

  .בישראל שהתרחשה באותה עת

 

ידוע  לא צלם, 1984, בבל מפלגת מיצג תיעוד, הבחירות ליל
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 1984, בבל מפלגת של התעמולה נסיעת מסלול

הפצת )בחירות אותנטי  קמפייןשל הויזואליים אמצעים השפה וניכס את הזקהיים  ,בעבודה זו

 .תם עד טשטוש הגבול בין האותנטי לפיקטיביושכפל או( מחוות ציבוריות, ינגל'ג, עלונים וכרזות

זקהיים ליקט וחקר דימויים של מחוות מנהיגים ודמויות כריזמטיות נוספות והשתמש במחוות אלו 

אותם גינונים ; בפולחני מנהיגות ברחוב שינקין( 'החזקת תינוקות וכו, נפנופי שלום מתוך המכונית)

כי מיצגו אינו מבקש לערער , קהיים טען באותה העתז. קהל המעריצים שהתאסף ברחובשילהבו את 

 פרודיצר מתח נו, העיתויבחירת והסמליות באמצעות , בפועל אולם. על השלטונות הקיימים

 צפתהתמר רבן . ה המתלהם של התעמולהיפיוקאים ועל אוביקורתי על תאוות השלטון של הפוליטי

כי הפן הביקורתי של  מציעההיא , בראיון עמה .עם זקהיים עבודתהם טר, כחלק מהקהל במיצג

וותרותם של סממנים חיצוניים העבודה התבטא בריקון המשמעות והתוכן ממערכת הבחירות והי

 .ללא טיפולתמיד נותרות  -דורשות את התייחסות הפוליטיקאיםה אמיתיותהבעיות השבעוד , בלבד

שותפיו לעשייה של . ירוע המרכזי של המיצג ברחוב שינקיןהמונים הגיעו לא ,על פי דברי רבן

וכן אמנים נוספים  בשינקין ושפעל' אין-שינק'ו 'רמה-תת'גלריית חברי זקהיים במיצג זה היו 

 . מתחומים שונים
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 1984,  ידוע לא צלם, כץ אורנה, זקהיים אסתי, זקהיים דן, בבל מפלגת מיצג תיעוד

 

 1984,  ידוע לא צלם, בבל מפלגת מיצג תיעוד
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 מסוף ניצנהפסטיבל בב 1985 נערך בשנת , לפוליטיקה בשדה להיגרר נוסף של זקהיים בשם מיצג

" שחקי שחקי"השיר  ריקוד לצלילי השניים ביצעו. בשיתוף עם ענת שן( מצרייםוגבול ישראל )

ות אחרות כמו בעבוד .מצריםוישראל  יעשויה מדגל הייתה חליפתו של זקהייםכש, בתרגום לערבית

תלבושות המחצינות את הדמות על התחפשות ושימוש במיוחד דגש מושם  גם בעבודה זו, של זקהיים

שימוש דומה בתחפושות להעברת מסרים פוליטיים מורכבים באמצעות מערכת . ותה מגלם במיצגא

פי בנש בערך העוסקשהוזכרו  "ענייני דיומאתחפושות "סימנים והופעה ציבורית ניתן למצוא גם ב

 .הפורים השונים בתל אביב

בפוליטיקת  העיסוק הוארובד נוסף בעבודותיו של זקהיים ובעבודות מיצג של אמנים רבים אחרים 

ושאחת , ובאירופה אפיין את אמנות שנות השמונים והתשעים גם בארצות הבריתנושא ש, זהויות

ום את חיי היומי וממלאיםהולכים  מדיהאמצעי ה, במקביל. "הוא פוליטי יהאיש"היתה  ומסיסמותי

גבולות בין ה וטשטוש (1968אלית החלה את שידוריה בשנת הטלביזיה הישר) גוברת ותאינטנסיביב

, המזרחיות של פנחס כהן גן, של דני זקהיים הקוויריות)זהותו של האמן . מתחזק ציבוריהפרטי ל

נוסף על  ;ות עבודות אלהמפתח באופן שבו מפורשהופכת ל (און-ועדינה בר הפמיניזם של אפרת נתן

 .ומתוך כך את ההכרה קבוצת המיעוט וזכויותיהמקום במרחב הציבורי  העבודות תובעות, כך

 

 :תגיות

, גן -פנחס כהן, עדינה בר און, רבןתמר , דני זקהיים, מפלגת בבל, 209מקלט , מיצג, מפלגת בבל

 פוליטיקת זהויות

 :ביבליוגרפיה

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות  ,1980-1993עבודות : ני זקהייםד? עכשיו כאן מחר לאן, תגר דנה

  2004, אביב-אוניברסיטת תל, ש גניה שרייבר"ע

 

 

 


