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 פיטריות

 התבוננות צילומית באמנות רחוב בברלין 

 

דרור מעיין יצא לשוטט ברחבי ברלין עם המצלמה שלו בחיפוש אחר אתגרים ויזואליים שיהוו 

אך הצבעוניים , הוא מצא את עצמו מהלך ברחובותיה המוזנחים. קרקע פורייה ליצירה

במהלך אותם . והשמור" המלוקק"ערב העיר והמעניינים של מזרח העיר שהיוו ניגוד בולט למ

קירותיה המוזנחים של העיר . סיורים גילה דרור את אמנות הגרפיטי הייחודית של ברלין

, המזרחית משמשים קרקע פורייה לאמנים עלומים שאינם מסתפקים בריסוס כתובות וכתמי צבע

ללו ריסוס בשבלונה של חלק מהכתובות הללו כ. ומגזרות נייר, אלא עושים שימוש גם במדבקות

כמו . אותן לצרכיו" קוטף"מאתר אותן ו, פטרייה ודרור מצא את עצמו יוצא לחפש פטריות

וכדי ליהנות ממנה יש לקטוף אותה , צצה בן לילה, כך גם אמנות הרחוב של ברלין, הפטריות

טיף ק"דרור תיאר את היציאה לצלם את הגרפיטי כיציאה ל. במהרה לפני שתאבד את חיוניותה

חדשות " פטריות"ובכל בוקר מצא , בכל בוקר יצא דרור לצלם. טריות לאחר הגשם" פטריות

, ככל שהעמיק והתעניין בעולמם של אמני הרחוב בברלין. ומפתיעות כמותן לא פגש ביום הקודם

אלא יצירות , הצילומים בתערוכה אינם תיעוד גרידא. כך נשבה בקסמם והחל לתעד את עבודתם

האמן מסב את תשומת ליבו של הצופה לשפה מורכבת מבחינה רעיונית . ני עצמןהעומדות בפ

אלא מנתק את היצירה מההקשר המקורי שלה ויוצר , אבל הוא אינו מסתפק בכך, ואסתטית

 . באמצעותה יצירה חדשה משלו

 

 

  אוצר התערוכה– יוחאי רוזן

 

 

 

 

 

 

 



Dror Maayan 

Mushrooms | A photographic look at street art in Berlin 

 

Dror Maayan went out to wander the streets of Berlin with his camera in search of 

visual challenges that would serve as fecund soil for a work of art. He found himself 

walking through the dilapidated but colorful and interesting streets of the east of the 

city, which contrasted starkly with the "slick", well-kept western part. In the course of 

his strolls Dror discovered the special graphic art of Berlin. The flaking walls of the 

eastern city were fruitful ground for unknown artists, who were not content with 

spraying graffiti and paint blotches, but also made use of stickers and paper cuttings. 

Some of these graffiti were sprayed with a stencil of a mushroom, and Dror found 

himself going to look for these mushrooms, locating them, and "picking" them for his 

needs. Like the mushrooms, the street art of Berlin too springs up overnight, and to 

enjoy it, it has to be picked quickly, before it loses its zest. Dror described going out 

to photograph the graffiti as going "to pick mushrooms", fresh after the rain. Every 

morning Dror went out to shoot pictures, and every morning he found "mushrooms", 

new and surprising, whose like had not encountered the day before. As he delved 

deeper and with greater curiosity into the world of the Berlin street artists, he was 

captivated by their charm and began to document their work. The photos in the 

exhibition are not pure documentation but works that stand on their own. The artist 

draws the viewer's attention to an elaborate language, conceptually and aesthetically, 

but this does not suffice: he detaches the work from its original context and by its 

means creates a new work of his own. 

 

Jochai Rosen – Exhibition Curator 




