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 gלצפות  gלשמוע  gלחוות  gלהתעדכן

 .1ישראלי על
רקע ציורי
ה"בדיחות"
בתערוכה
בברלין

אירועים ליום השואה  /הילה שיאון
הצגה
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לראות או לא לראות
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 //ניר קיפניס

 .2.3עבודות
של נורברט
ביסקי מתוך
תערוכתו
"בלגן"

הציורים של צופיה

מה :נערה יושבת במחבוא בתקופת השואה ,ונעזרת בכישרון הציור שלה
כדי להעביר את הזמן ,את הפחד ואת הרגשות הקשים .היא מאיירת את
האנשים שסביבה וגם דמויות מהאגדות .בהמשך היא נודדת בין  8משפחות
בהולנד ,שורדת ומגיעה לישראל .כאן היא מקימה משפחה ואף עוסקת
באמנות ובציור ,אך רק לאחר מותה מוצאים בני משפחתה  15איורים
ששמרה מתקופת מלחמת ההישרדות שלה .הנערה היא צופיה ,ובתה ,אפרת
הדני ,יוצרת ובובנאית ,יצרה מהציורים הצגה ,שהם השחקנים הראשיים בה
ומספרים את סיפור נערותה של אמה ,סיפור של כישרון שלא חדל להתבטא
גם תחת אימת המוות ,ושל יצר החיים.

ספורט וזיכרון
מכבי ב"יורוליג" ,מדריד ב"צ'מפיונס–ליג",
ג' מ– ,21:00רגע לפני שיתחיל הזיכרון

 .5.4מתוך
תערוכתו של
ארז ישראלי.
"מותר לי כי
אני יהודי"
(צילומים:
באדיבות
גלריה
 croneברלין
והאמנים)

מתי ,איפה וכמה :חמישי 16 ,בחודש .20:30 ,תיאטרון זיקית ,תפן,
הגליל המערבי .מחיר 60 :שקל .הזמנות9872111. www.zikit.info :־.04

העניין הזה עולה לדיון בכל שנה ,אך בערבים שכאלה ,אבל "המכורים"
נשכח מיד עם תום "הימים הנוראים"
מסתדרים :אינטרנט ,ערוצים זרים
של הישראליות וחוזר חלילה .הכוונה וחברים בעלי צלחות לווין ממלאים
היא לשידורי ספורט בימי זיכרון.
את החסר .זכור במיוחד המקרה שבו
נתחיל עם מה שאין עליו ויכוח:
אברם גרנט מ– ,2008עת היה מאמנה
הערב הזה ,לפחות על הנייר ,הוא
של צ'לסי ,הופיע עם קבוצתו במשחק
ליל–חלומות עבור חובבי הספורט:
רבע-גמר הצ'מפיונס מול ליברפול:
מכבי תל–אביב פותחת את סדרת
בישראל לא שידרו את המשחק ומי
רבע–גמר היורוליג ( ,21:15ערוץ
שרצה לצפות בגרנט ,בן לניצולי
 10וספורט  )HD 5במשחק (ראשון
שואה ,מדריך את צ'לסי כשסרט
מתוך שניים ,השני ביום ה') מול
שחור כרוך סביב זרועו ,נאלץ לזפזפ
אלופת טורקיה ,כאשר כמעט
לערוץ הגרמני.
במקביל ייפגשו ברבע–גמר ליגת
כך אירע שמבתים רבים בקע קו
האלופות בכדורגל ריאל ואתלטיקו
שידור בגרמנית ,דווקא בערב יום
מדריד בדרבי ספרדי ענק (,21:45
השואה ...הצעתי כבר אז ואני חוזר
ערוץ הספורט) .הבעיה תהיה מחר,
על ההצעה גם עתה :במקום לשלוח
כאשר מחזור רבעי–הגמר של ליגת
את הישראלים למצוא פתרונות דחק,
האלופות יימשך ,בעוד בישראל
שדרו את המשחקים ללא פסקול:
יתייחדו עם זכר הנספים בשואה .מצב אפקט החוויה של משחק כדורגל
דומה ישרור גם בשבוע הבא ,ערב
מכריע שמתנהל ללא רחש הקהל,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .שריקות השופט וקריאות השחקנים
הנוהג הוא שאין שידורי ספורט
הוא אדיר¿ .
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סיור מזווית פסיכולוגית

קווים לדמותו של רוצח המונים

מה :האם בכל אדם טמון הפוטנציאל להפוך לרוצח המונים? שאלה מזעזעת
אך מטרידה כל פעם מחדש ,במיוחד בהקשר של זוועות הנאצים במלה"ע
השנייה .השאלה כיצד אדם מן השורה הופך לרוצח המונים תעמוד במוקד
סיור ייחודי במוזיאון יד ושם לרגל יום השואה .הסיור יעסוק בדמותו של
הרוצח מול דמות הקורבן ,פסיכולוגיה של המונים ועיצוב דעת קהל; והאם
מעשה שכזה יכול לחזור על עצמו בכל חברה אנושית.
מתי ,איפה וכמה :שישי 17 ,בחודש .09:00 ,מוזיאון יד ושם .הסיור
דרך בית שמואל בירושלים ,בהדרכת נטלי אלגרבלי .יש לבוא בלבוש צנוע.
מחיר למשתתף 79 :שקל .הזמנות וכרטיסים6203461 :־.02

זיכרון בסלון

מה :בין הטקסים הפורמליים
לתוכניות הטלוויזיה המתבקשות,
התהוותה בשנים האחרונות אלטרנטיבה
שמציעה חיבור עוצמתי יותר לזיכרון
השואה ,הקולקטיבי והפרטי ,הודות
לאווירה אינטימית ועניין אמיתי
זוכרים בסלון .דיון אחר
לשמוע ולדבר.
זיכרון בסלון ,יוזמה שהניעו יזמים
חברתיים צעירים ,נערכת בסלון ביתם של אנשים שמתנדבים לארח אירוע
שבו ניצולי שואה מספרים את זכרונותיהם ,ובהמשך מתקיימת פעילות
אמנותית ודיון פתוח בין המשתתפים .הרעיון בבסיסה הוא לעסוק בשואה
תוך "שחרור ממסגרות ומפורמאליות ,מהממלכתיות שבמשך שנים הרחיקה
רבים מכל רצון לעסוק בה" .בשנה שעברה כ– 800סלונים ברחבי הארץ
ובעולם אירחו עשרות אלפי משתתפים.
מתי ,איפה וכמה :רביעי 15 ,בחודש ,ברחבי הארץ (והעולם) .לבירור
הסלון הסמוך לביתכם ,על מנת להירשם לארח ,להתארח או לקבל מידע
נוסף.zikaronbasalon.com :

שירת הזיכרון

"נוגע במה שאיננו"
מה :נושא טעון מאוד בהקשר של השואה הוא הדור השני ,הילדים שנולדו
בארץ למי שהגיעו "משם" ,ולא תמיד דיברו ולא תמיד שיתפו בגיהנום
שעברו .המשוררת רבקה מרים דווקא נחשפה לסיפורים מהמסתור ומהחיים
שחווה אביה ,שאמו ואחותו נספו בטרבלינקה ,בזכות ספרים שכתב .היא
עצמה כותבת שירה כבר מגיל התיכון ,ועל שיריה מבוסס המופע "נוגע במה
שאיננו"  -מופע הבנוי משני מחזורי שירים ,שנוגעים במקום החשוף שבו
"הדור השני" רואה ושומע את הנעדר .היצירה נעה בין ה"יש" וה"אין" ,בין
הכיליון לתחייה ,והיא עוסקת בחידת הקיום ובתחושות שהיא מעוררת .ראלי
מרגלית וברוך ברנר יצרו מופע של הקראה ושירה ,שיעלה במיקום הייחודי
של כפר האמנות האקולוגי ורטיגו בקיבוץ נתיב הל"ה.
מתי ,איפה וכמה :חמישי ( 16בחודש) ,20:30 ,מעבדת פיס לתרבות
 -ורטיגו ,קיבוץ נתיב הל"ה .מחיר 50 :שקל .הזמנה מראש9900235 :־¿ .02

(צילום :רפי מיכאלי)

אלטרנטיבי

לצחוק?
אמא כבר מותר

אמנות
חגית פלג–רותם
hagitpr@globes.co.il

בדיחות שואה,
קעקועים ועיירה
בוערת מרכיבים
את התערוכה
הפרובוקטיבית
של ארז ישראלי
בברלין  fהאמן
הגרמני נורברט
ביסקי מציג
את תל–אביב
מתפוצצת משמש
ופיגועים  fהשניים
התחלפו בסטודיו
למשך חודשיים f
ישראלי" :אין ספק
שהגרמנים חשים
יותר אי נוחות
מול התערוכה"

בגסות רוח?
ה עושים עם יהודי
"האמת שלא .הבדיחות
שסובל מ–?ADHD
שולחים אותו למחנה מעוררות הרבה עניין ומרתק
ריכוז"; "מי היה הילד הכי
לראות איך אנשים נעמדים דקות
פופולרי בגטו?  - "90210קיר
ארוכות וקוראים אותן .אין ספק
שלם של בדיחות שואה
שהגרמנים מרגישים יותר אי–
וסטריאוטיפים אנטישמים מקבל נוחות ורבים חזרו ואמרו לי שהם
את פני הבאים לתערוכה החדשה לא בטוחים אם מותר להם לצחוק
של ארז ישראלי ,בגלריה  Croneאו לא.
בברלין .הבדיחות כתובות שחור
"אפילו השגריר הישראלי
על גבי לבן ,בכתב יד אגבי,
בברלין אהב את הבדיחות ,ואמר
ומלוות בציורים משורבטים ,כמו לי שהומור הוא חלק מהותי
על דפי מחברת בבית הספר .קיר מהיהדות" .כמובן שהיו גם כמה
הבדיחות הוא רק חלק מהתערוכה הסתייגויות מהצד הישראלי.
"ההבדל בין אווווו לאהההה".
"דווקא הבולבולים היו יותר
הכותרת מקורה בעוד בדיחה ,על בעייתיים" ,הוא מסגיר ,בהתייחס
אורך איבר המין הגברי .וזו
לפיסול (הקריקטורי) של אברי מין
מתחברת לבדיחה נוספת ,על
זקורים ועיסוק בהומוסקסואליות.
ברית מילה או על קמצנות יהודית בקומה השנייה של הגלריה
("כי נשים יהודיות לא יגעו בדבר הוא מציג סדרת תמונות ועבודת
שלא חתכו ממנו לפחות 20%
וידיאו המתעדת אותו מקעקע
הנחה").
על זרועותיו חותמות כניסה של
"אמנות לא מעזה לטפל
מועדון הטכנו הברלינאי ברגהיין.
בשואה בדרך–כלל ,כי היא כל–כך הסימון הזמני של בשר הבליינים
רצינית .הומור הוא הדרך היחידה הופך על גבי זרועותיו של
להתמודד עם קטסטרופה בסופו
ישראלי להחתמה קבועה.
של דבר" ,מסביר ישראלי ,באחד
"ברגהיין מייצג עבורי משהו
מהראיונות הרבים שלו בתקשורת חשוב במציאות העכשווית
הגרמנית ,שהסתערה על
של ברלין .לא מדובר ברפרנס
התערוכה .לשאלה איך הוא מעז
היסטורי .המועדון מייצג חופש
לטבוח בפרות קדושות ולהטיח
ופתיחות ומזוהה מאוד עם תרבות
את כל הרשעות בפנים ,גם אם
הגייז .מבחינה היסטורית ,עוד
בעטיפת בדיחות ,הוא אומר" :אני לפני הנאצים ,בימי הביניים היה
חושב שמותר לי ,כי אני יהודי".
נהוג לסמן הומואים בקעקוע,
 האם נתקלת בתגובות של
כאות אזהרה" ,הוא מסביר.
עלבון או כעס? תקפו אותך על
"אני משתמש בכאב לא פעם
הפרובוקציה או האשימו אותך בעבודותיי ,כדי ליצור חוויה
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שמעצימה את הדימוי הוויזואלי .דוחק את גבולות ההתגרות עוד
הקעקועים הם חלק משאלה
קצת .מצית בנזין משנת ,1934
אסתטית .מישהו מחתים אותי
שמצא בשוק ,הופך לחלק מתמונה
ואין לי שליטה על כך  -אני לא
של עיירה בוערת .לדמויות
מחליט איפה תיפול החותמת
היהודים עם האף הארוך הוא
ובאיזו זווית".
מצמיד גם זהות הומוסקסואלית
וליצנית ,באמצעות קשירת חוטים
גבולות ההתגרות
למפרקי הדמות ,כמו ליצן מרקד.
ישראלי אינו מתייחס בקלות
באחת הבדיחות הוא מסביר למה
ראש לבחירות שלו בהומור
ליצנים הם חלק מהעניין" :כי לאף
או באמנות פעולה וגוף .הוא
אחד לא אכפת מהיהודים".
מודע לעומקן של המשמעויות
 כשאתה משתמש בבדיחות
על הומואים ויהודים אתה מכוון
המתריסות והפוגעניות של
לכך שהרדיפה לא נפסקת?
אמנותו .הוא לא בא להיות
"אני לא רואה בזה הקצנה אלא
מנומס .העיסוק שלו בזיכרון
השואה וביחסים אנושיים סמויים ,המשך ישיר ומדויק יותר של
שכרוכים בחיי הדורות בין ישראל העיסוק שלי בנושא עד כה .כל
עוד אמצא דרך להגיב לנושא
וגרמניה ,אינו חדש .בתערוכות
באמצעות אמנות ,זה מעניין אותי.
קודמות הציג סעודת שבת
יהודית ,נטושה על שולחן ערוך ,כמובן שכשאנחנו רואים את
ושסביבה בתנועה מתמדת חולפת המראות ושומעים את הקולות של
ההקצנה באירופה נגד זרים מצד
רכבת חשמלית; אסף מזכרות
אחד ובארץ את ביבי נתניהו קורא
שואה אותנטיות ומפוברקות
באי–ביי; תפר לגופו טלאי צהוב; 'הערבים באים' מצד שני ,נראה
שהעבר רלבנטי מתמיד".
הציג מקלות הליכה משנות
את מרבית התערוכה יצר
ה– ,30שנאספו משוקי פשפשים
בגרמניה ,וניסה לחקות בגופו את בעבודה אינטנסיבית במשך
חודשיים ,של חילופי סטודיו עם
האידיאל הספורטיבי של הגוף
הארי  -בצילומים המשחזרים ספר האמן הברלינאי נורברט ביסקי.
ביסקי שהה במקביל בתל–אביב
של האנס סורן.
ועבד בסטודיו של ישראלי בדרום
ובכל זאת ,נדמה שהפעם הוא

העיר .כמו ישראלי בברלין ,גם לו
זו לא הפעם הראשונה בארץ ,אבל
השהות הממושכת יותר פקחה
את עיניו .עבודותיו של ביסקי
מוצגות בחלל האמנות ,Botzow
שהיה בעבר מבשלת בירה וכיום
הוא אתר אמנות טרנדי ,ובהמשך
יהפוך לפרויקט נדל"ן שאפתני
בתכנון אדריכלי של דייוויד
צ'יפרפילד.
בכניסה למקום מקבל את פני
הבאים שלד אוטובוס אחרי פיגוע,
מוקף במחסומי תנועה של עיריית
תל–אביב .על התערוכה עצמה
שולטות מספר עבודות ענק -
ציורים בגודל קיר שלם ,שבהם
מוצגת תל אביב כזירת התרחשות
כאוטית–מאושרת ,בצבעים
בוהקים .שמש וים ,מרצפות
מעוטרות בבנייני באוהאוס יפים
ומתפוררים ,מגדלי יוקרה ומגדל
המרגנית בקריה ,חרדים ומחבלים,
חיילים וצעירים בליינים בג'ינס
שמוט וגב חסון וחשוף.
במבט של אורח–לרגע ,מוקסם
אבל גם רואה כל פגע ,ביסקי
לוכד את הרוח המעורבת של
תל–אביב  -שילוב תזזיתי של
ישראליות וקוסמופוליטיות,
חופש וסכנה קיומית .שמחת חיים
וצפיפות ,שמעוררים בו געגוע¿ .

