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Third Floor on the Left שמחה להכריז על ׳אחיתופל׳, עונה שלישית לסדרת תערוכות הממוקמות 
בחלל המגורים של האוצרת מיטל אבירם. עונה זאת מורכבת מ׳פרק׳, בו האוצרת תדיר את עצמה 
מחלל המגורים שלה ותאפשר לאמנים המשתתפים לפעול בתוכה ולשהות בתוכה למשך חודשיים, 

ביחד, עת תתגבש התערוכה. 

במרכז ׳אחיתופל׳, עומדת הפקרתו של חלל המגורים לידי האורחים (האמנים), שכעת עם העדרות 
׳בעלת הבית׳ זוכים במרחב ללא סמכות ברורה, נטוש לכאורה - אך נתון תחת פיקוחה המתמיד. 

המארחת עזבה אך עדיין לא ברור מה עלול להפריע או לחרוג מגבולותיה, או לאיזה מערכת תנאים 
ומחויבויות הוכפפו האורחים מבלי ששמו לב. מרחב זה יצבור את אותם רגעים של חיכוך וחוסר 

ודאות, משא ומתן, אמון, או בגידה ושקר, וכמו בסיפור המתעד את התגבשותה של קבוצה - התפקיד 
והמהות של כל אחד מהמשתתפים יתגלו רק בסוף עם הסתעפות העלילה. 

ברחבי הבית הריק עדיין פזורים מזון, סיגריות, כלי רחצה, קישוטי החיים  של המארחת, חלקם  
גלויים, חלקם נסתרים. כל משתתף מצויד בכלים מהעולם החיצון, מנסה לחתור להשגת המטרה שלו 

בעוד הוא נושא את אי-הוודאות השוררת בינו למארחת, יחסים לא צפויים - ללא חוזה. קשה לפענח 
את המחוות  שלה - האם הנדיבות שלה היא רעילה? איך אפשר לבטוח בדלת שנפתחת מבלי 

שהתדפקת עליה? איך אפשר להאמין בהזדמנות? האורחים המשתתפים, בעלי רקע ותכונות שונות 
זה מזה, שונות זו מפיקה מעין עולם מקביל, אלגורי וחלק מהמתחים המאפיינים אותה משתקפים 

בחיכוך בין העבודות, והתנועות הלא מנוהלות של המשתתפים, בדירה. היחסים עם המארחת 
משמשים כפינה קמורה לפריקת המתח הגואה לפרקים ולווידויים אישיים.   
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Third Floor on the Left הינו פרויקט עונתי, בסביבת מגורים. בעונתו הראשונה התבסס הפרויקט 
על שבע תערוכות מתחלפות ואירועים נלווים. ב׳פרקי מחייה׳ העונה השניה של הפרויקט היוותה 

כמעין תערוכה קבוצתית לינארית המורכבת מחמש תערוכות. אלה התאגדו סביב המחיה המשותפת 
וטשטוש המחיצות בין האמן לאוצרת, וחלל המחיה לתצוגה, מתוך התביעה ליחסים ׳אמיתיים׳.  

Third Floor on the Left מנוהל ונאצר ע״י מיטל אבירם.  
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