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קווים בלתי נראים עוברים בשמי ניו יורק ומחלקים את העיר למרחבים פתוחים שהוגדרו בחוק.  

 Privately Owned חלקם פרטיים לחלוטין, אחרים עירוניים, ויש גם יצור הכלאיים המכונה

,Public Space   וטי פארק בדאון טאון מנהטן,  מרחב ציבורי בבעלות פרטית. כזה הוא זוק

 .יורקית-מקום משכנם של חברי "אוקיופיי וול סטריט", תנועת מחאת האוהלים הניו

  24' הגדיר בעליו של זוקוטי פארק, ברוקפילד פרופרטי, את הרחבה כשטח ציבורי פתוח  68-ב

נועה  שעות ביממה. וכך, בניגוד לפארקים עירוניים שהשהות בהם מוגבלת ומפוקחת, חברי הת

יכולים להישאר לישון בו מבלי שיפונו על ידי השוטרים. כל יציאה מהפארק טומנת בחובה את 

האפשרות הריאלית להיעצר. חברי התנועה נמנעים מנוכחות לא חוקית במרכז העיר, וכך קולם  

כמעט שלא מהדהד במעלה מנהטן. קוראים עליהם בעיתונים, אבל הם מבודדים מהמרחב 

 .. אפשר, אם רוצים, להתעלם מקיומםהציבורי של העיר

תנועה ציבורית" שאני ממייסדיה, גוף אמנות חוקר הפועל במרחב הציבורי, הוזמנה לניו יורק  "

אחד   מוזיאום,  הניו  בעיר.  האוהלים  תנועת  של  היווצרותה  את  לחזות  היה  שאפשר  לפני 

יורק לאמנות עכשווית הממוקם בדאון טאון מנ גוף  המוזיאונים החשובים בניו  וארטיס,  הטן, 

עצמאי ללא מטרות רווח שתומך באמנות ישראלית עכשווית בעולם, הזמינו את תנועה ציבורית  

ליצור סדרה חדשה של פעולות לעיר ניו יורק. הפעולה הראשונה, "עמדות", נקבעה במסגרת  

פסטיבל "פרפורמה" לתחילת נובמבר. "עמדות" היא כוריאוגרפיה להפגנות שבמהלכה הציבור 

נדרש לגלם בגופו העדפות, שאיפות, ואמונות שנעות בין טענות פוליטיות קשיחות לאפשרויות 

כאשר הזדהות עם עמדה מסוימת מגולמת בגוף היחיד שמתמקם בצד אחד של    -פילוסופיות  

זו היתה הפעם  ובישראל, אבל  באירופה  ערים  "עמדות" בעבר בכמה  ביצענו את  ההפגנה. 

  - אזרחים שמפגינים, צועקים, משתלטים על "מרחב ציבורי"    -  הראשונה שפרקטיקות דומות

מתקיימות כבר חודשיים ברצף במרחב הציבורי של העיר במסגרת אוקיופיי. כשהגעתי לניו 

מההתעוררות  במנותק  "עמדות"  את  לדמיין  אפשר  שאי  הבנתי  אוקטובר  בתחילת  יורק 

 .חלק מהקבוצה, לאוקיופייר הפוליטית בעיר. אם כך המשימה הראשונה היתה להפוך להיות

 דברו איתנו, לא בשמנו



נקודת המוצא היתה שהמוזיאון קיבל אישור להתקהלות והגברה בוושינגטון סקוור פארק ויוניון  

אישורים להפגנות. ההצעה היתה  לאירועי אמנות, קשה להשיג  אישורים  קל להשיג  סקוור. 

מיוזיאום, אנג'י ג'ו, הסכימה שהאישור לטעון שמדובר באמנות ולעשות הפגנה. האוצרת של ניו  

שקיבלה על שמה עבור "עמדות" ישמש להתקהלות של תנועת אוקיופיי. כך יוכלו לראשונה זה 

 .זמן רב לצאת למרכז העיר, ולהפגין נוכחות בפני קהל שבוי שבא לראות אמנות

ם, ושאלות אבל לא קל להשתלב באוקיופיי וול סטריט. מכוח הדמוקרטיה הישירה אין מנהיגי 

כגון "עם מי אפשר לדבר על התנועה? איך אפשר להציע פעולות?" נענות בבוז. מישהו ימלמל 

"תסתובבי פה כמה ימים ותביני איך הדברים עובדים", אז זה מה שעשיתי. בקבוצות העבודה 

להתקהלות  באישורים  להשתמש  הצעתי  פארק  זוקוטי  בסביבת  יום  מדי  שנפגשות  השונות 

שך שלושה שבועות ניסיתי לאסוף קואליציה של תומכים שיובילו יחד איתי את שקיבלתי, ובמ

 .ההצעה, עד שזו תעבור בקונסנזוס בהצבעה פתוחה

למרות הרצון של אוקיופיי להתפרס על פני טריטוריות חדשות ועמוסות קהל חדש מבלי לחשוש  

מעתה בו. מכיוון  ממעצרים, התנועה חרדה ששיתוף פעולה ממסדי ינטרל את כוחה על ידי הט

ש"עמדות" ממומן על ידי ארטיס, הנסמך בעיקר על כספים פרטיים, והניו מוזיאום, שנתמך בין 

היתר על תרומות של גולדמן סאקס וראש העיר בלומברג, דהיינו האחוז האחד, אפשר לטעון  

 .שלשתף פעולה איתי וליהנות מהחיבוק הממסדי זה כמו לשכב עם האויב

מניכוס אמנותי של הרגע הפוליטי, מההון   ותרבות חששו  חברי קבוצת העבודה של אמנות 

אפיל של תנועת המחאה, מהתיוג של פעילות התנועה -הסימבולי שאצבור כאמנית מהסקס

כאירוע אמנות של הניו מוזיאום, כפי שהדבר פורסם ב"ניו יורק טיימס" ועיתונים אחרים. התנאי  

זו היה שחבר הקבוצה יקריא מניפסט נגד ניכוס האנרגיה המהפכנית, לשיתוף הפעולה בחזית  

להתבדל   התנועה  של  הצורך  למוסדות   -על  לארגונים,  פוליטיות,  למפלגות  לא  לומר 

ולמוזיאונים, היתה בו ביקורת ישירה ותקיפה על ההתנהלות האקסקלוסיבית והמשחק הכפול  

 .ם באמצעות תרומות לניו מוזיאום של חברות מושחתות שמנטרלות ביקורת תרבותית עליה

יומיים לפני הפעולה עברה ההצעה בקונסנזוס. "עמדות", והפגנת הנוכחות של התנועה, הוספו 

לאתר הרשמי של פעולות אוקיופיי וול סטריט. ביום הפעולה הגיעו נציגים של תנועת אוקיופיי  

הקהל  .Mic Check ריזוליוניון סקוור והשתתפו ב"עמדות". עם סיומה, אחרי כחצי שעה, הכ

השוטר שליווה את הפעולה מתחילת   .Mic Check ,כולו הידהד חזרה, כמעט אינסטינקטיבית

 .היום זיהה את הקריאה הזאת: כך מתחיל המיקרופון האנושי עליו חתומה אוקיופיי

השוטר ניגש אלי בפראות וביקש שאראה לו שוב את האישורים. אחרי שבחן אותם אמר לי: 

לא   אני,  "זה  זה".  בשביל  אישור  לך  אין  אמנות,  לא  זה  סטריט.  וול  אוקיופיי  זה  'עמדות', 

עניתי  אבל  התמהמהתי,  בעיניו,  ומהחרדה  בסוגיה  הכריע  שבה  מהמהירות  שהופתעתי 

נחרצות: "כמובן שזה 'עמדות'. זו כוריאוגרפיה להפגנות". ברקע, האוקיופיירס הסבירו לציבור  

הלות ולימדו את הכוריאוגרפיה של סימני הידיים שהוכיחה עצמה  איך אסיפות של אוקיופיי מתנ



כיעילה מאוד בתקשורת בין מאות אנשים. הציבור כולו שימש כמיקרופון אנושי וחזר במדויק  

על הדובר: "התנועה רוצה לתת קול לאלו שחונכו להאמין שקולם לא נחשב, היא עושה זאת  

לדבר". נדמה שהפתרון שמצאו תנועת אוקיופיי  על ידי הגברה אנושית של כל הקולות שרוצים  

לאיסור על השימוש במגאפונים גרם לרבים בחודשים האחרונים לחזור על טענות שמעולם לא 

 .היו משמיעים בעצמם

השוטר לא הרפה: "זה לא אמנות, אני מזהה את זה, זה אוקיופיי, מה אמנות בזה? זו את 

ראית על החלק הראשון אבל עכשיו זה כבר הכנת את השלטים? שילמת להם שידברו? את אח

ועל כן אני מבקש שתתפזרו, התאספות ללא אישורים היא עילה למעצר אם לא  לא אמנות 

מתפנים מרצון". אבל השיחה נמשכה. טענתי לכל אורכה שמדובר באירוע אמנות מוסדר עם  

טר הניח שאני  העירייה והמשטרה, שאמנות היא פוליטיקה והיא אמורה לעשות פוליטיקה. השו

 .נותנת דיירות משנה לאוקיופיי כי אני תומכת בעמדותיהם

אבל כדי לפנות אותנו ולהכריז עלי כמפירת הסכם, היה עליו להוכיח שמה שמתרחש בכיכר 

אינו אמנות. היה קשה למתוח את הגבול שבין הרגע האמנותי לפוליטי. האוקיופיירס המשיכו.  

הצלחותיה וקשייה, וערכו דיון פתוח עם הקהל, שהחזיר הם סיפרו על עקרונות התנועה, על  

 .כהד כל משפט ומשפט

אחרי שעה של הפגנה הוא ניגש אלי שוב, נעמד מאוד קרוב ואמר: "איך את יכולה להסתכל לי 

בעיניים ולטעון שזו אמנות? זה לא נראה כמו אמנות. חוץ מזה הם מבקרים את הניו מוזיאום  

עלב". דיברנו על החשיבות של ביקורת הממסד. דמיינתי איך תמונה  ואם אני הייתי את, הייתי נ

אחת בעיתונות של אוקיופיי ביוניון סקוור יכולה לסבך אותו, אבל בו בזמן האמנתי שהוא באמת 

 .מנסה לפענח אם אישורים שניתנים לפעולות אמנות יכולים להיות אישורים להפגנות

רגע משמעותי של התעוררות אזרחית זו? מה תפקידו של הממסד ב  - נותרתי עם השאלה  

מחיבוקו?   להתנער  התנועה  על  והאם  התנועה?  את  ולחזק  להתגייס  צריך  הממסד  האם 

התנועה בוול סטריט מקבלת אינדיבידואלים בלבד, לא נציגים של הממסד. ניצבות בפניה שתי 

ולא לקשור את שמו   אופציות מורכבות: האחת היא שהממסד צריך להישאר מחוץ לתמונה 

במחאה, לא לנכס אותה, לתת לחדש להיוולד; והשנייה היא לעצור את ההתנהלות היומיומית  

 *.ולצייד את המחאה בתחמושת בכל דרך אפשרית

על ידי דנה יהלומי ועומר    2006-הכותבת היא מנהיגת "תנועה ציבורית". התנועה נוסדה ב

 .קריגר

  
 


