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כשהאמן ארז ישראלי החל לבקש מגרמנים לספר לו בדיחות שואה, הם נראו נבוכים. כשהוא
הראה לגלריסטית הישראלית שלו את ההזמנה לתערוכה בברלין, היא חשבה שאולי היטלר,

ליצן וזין גדול זה קצת יותר מדי. בברגהיין שאלו אותו אם העבודות הקשורות במועדון משוות
אותם לנאצים. למרות ההומור וההגזמה, ישראלי מבהיר שהוא לוקח את השואה ברצינות.

ראיון

לפני שבועיים עבר ארז ישראלי לדירתו החדשה בברלין, אחרי כמה שבועות של נדודים בין חברים. הכיור במטבח עדיין לא מחובר לצנרת,

אז שותים מים מחדר השירותים. החלל שאמור לשמש סטודיו ריק לחלוטין, למעט גזרי עצמות מנייר שמפוזרים על הרצפה וזוג תחתונים

על כיסא. העיקר שכבר יש עציצים, ועל רצפת המטבח מונח צמח זעיר. "זה 'היהודי הנודד'", מספר ישראלי, "זה הדבר הראשון שקניתי

כשעברתי".

בעיצוב הפנים של דירתו כמו בעבודות שהפכו אותו לאחד האמנים הבולטים בישראל בעשור האחרון, ישראלי (41) הוא איש של סמלים

ברורים ונראטיבים גדולים. עבודותיו, שמפוזרות בין האוספים המוזיאליים המרכזיים בישראל, עוסקות בשכול, בשואה, ביהדות ובחיילים.

הוא תפר לעצמו טלאי צהוב לחזה, יצק זרי פרחים מבטון, והציג סרט הספד לעצמו, בדמות הגיבור המת שלא שב מן הקרב.

אחרי שגרף פרסים ומלגות יוקרתיים, הציג בכל מקום שרצה להציג, ובאופן כללי הרגיש שמיצה את שדה האמנות הישראלי "ושאני חייב

להתקדם הלאה", החליט ישראלי לעבור לברלין. "שלוש תערוכות היחיד האחרונות שלי נוצרו בגרמניה, והרגשתי שאני עובד יותר טוב

כאן. יש באווירה בישראל משהו קטן, מלחיץ. מניסיונם של אמנים אחרים ידעתי שקשה להתקדם ברמה בינלאומית מישראל. כיוון שאני לא

אוהב שינויים — בתל אביב לא החלפתי דירה 11 שנה — בחרתי בברלין. הייתי כאן המון פעמים, אני מכיר את העיר, אנשים".

בינתיים המהלך זוכה להצלחה. ישראלי כבר מיוצג על ידי גלריה מקומית (CRONE), והוא מספר שבאחרונה נרכשו כמה מעבודותיו לאוסף

הלאומי של גרמניה וכי אוסף גרמני חשוב נוסף מתעניין ברכישת עבודה אחרת. תערוכת היחיד הראשונה שלו בברלין, שהוצגה בקרונֶה

באביב, זכתה לחשיפה אדירה. ישראלי הציג בה איורים שלו לבדיחות שואה ("מה עושים עם יהודי שסובל מהפרעת קשב? שולחים אותו

למחנה ריכוז"), בהם עירבב צלבי קרס, טלאים צהובים ("מה המחנה הכי טוב בהיסטוריה? אושוויץ, היו לו יותר ממיליון כוכבים"), זקפות

מוגזמות ואת היטלר השרירי והעירום כבן דמותו של זאוס ("מה ההבדל בין היטלר לאלוהים? אלוהים יודע שהוא לא היטלר"). בקומה

השנייה של הגלריה הציג עבודות המתייחסות לחוויותיו במועדון הטכנו הברלינאי המפורסם, ברגהיין, שגם בהן כיכבו זקפות אדירות,

סלקטורים גרמנים וקעקועים שנצרבו על יד יהודית.
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צילום: קורנליס ווגדט ישראלי. "אם הביקורת עלי דומה לזו שגרשוני ספג, כנראה אני בכיוון הנכון" צילום: קורנליס ווגדט

עוד כתבות בנושא

k 01.05.2015   אביב של אמנות ישראלית בברלין

האמן ארז ישראלי זכה בתחרות של מרכז אמנות בינלאומי בברלין   21.08.2014

k 21.11.2013   ונניח שאדולף היטלר היה מתעורר בברלין של ימינו

מחסום ארז   14.09.2012

פרובוקציה? מה פתאום, מזדעק ישראלי. "זו חשיבה סטרייטית הומופובית. מבחינתי, אין שום דבר בוטה או פרובוקטיבי בגוף עירום או

בזקפה או בהצגה של שני גברים ביחד". עם זאת, הוא מוסיף, "גם כששלחתי לנעמי גבעון, הגלריסטית שלי בישראל, את ההזמנה

לתערוכה, שעליה הבדיחה על הליצן ("א: אם הייתי דיקטטור, הייתי הורג כל יהודי וכל ליצן. ב: למה כל ליצן? א: רואה? לאף אחד לא

אכפת מהיהודים". באיור המדובר: גבר ארוך־אף מול גבר ארוך־זיקפה, וביניהם ליצן, קשור לאף מלמעלה ולזיקפה מלמטה), היא ראתה רק

יהודי, זין, ליצן, והעלתה חשד שאולי זה יותר מדי. אני חושב שמה שהעסיק אותה הוא החיבור בין שואה להומוסקסואליות, או למיניות

גברית. להראות בהקשר של שואה זקפה, זין של גבר".

העיתונאים הגרמנים, בכל אופן, עמדו אצלו בתור. בשבוע פתיחת התערוכה העניק ישראלי שניים־שלושה ראיונות ביום, ובין היתר הוא

כיכב בכתבות מפרגנות וארוכות במגזין "דר שפיגל" ובמגזין סוף השבוע של "ZEIT". חלק מהכתבות הללו ניצלו את ההזדמנות כדי למחזר

קלישאות סנסציוניות־חשקניות על המועדון המפורסם. אבל שאלה מרכזית אחת העסיקה את כולם: מותר לצחוק על השואה? ושאלות

הלוויין: למי? איך? מתי?

"בפרומו של אחת מתוכניות הטלוויזיה ששידרו כתבה על התערוכה", מדגים ישראלי, "השיא היה בהצגת השאלה: 'למה אתה חושב

שמותר לך לעשות את זה?' ואז חתכו אלי".

"כי אני יהודי", היתה התשובה.

בין האף היהודי לזין הגרמני

ראשיתה של התערוכה, שנקראה "The Difference Between Ooooh and Aaaah", בחילופים שערך ישראלי עם הצייר הגרמני

נורברט ביסקי. אף שביסקי הציג כבר כמה תערוכות בישראל, השניים לא נפגשו עד אז. "חיברה בינינו פרדריקה שיר, שיש לה עמותה

שמביאה אמנים לברלין ומפגישה אותם עם סצנת האמנות המקומית. ב–2012 השתתפתי בתוכנית הזאת. היא ידעה שברלין מעניינת

אותי ושנורברט רצה לנסוע באותו חורף לתל אביב". אחרי כמה שיחות טלפון לסיכום הפרטים, באמצע ינואר החליפו ישראלי וביסקי

מפתחות. בחודשיים הבאים התגורר ישראלי בסטודיו של ביסקי בפרידריכסהיין שבברלין, וביסקי עבר לסטודיו של ישראלי באזור התחנה

המרכזית בתל אביב (תערוכת הציורים הישראליים של ביסקי נפתחה אתמול, 8 באוקטובר, בגלריה גבעון בתל אביב).
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Erez Israeli, Berlin / Galerie Crone :צילום: צילום מתוך "יער החותמות" של ישראלי. הצטברות קעקועים של חותמות הכניסה למועדון הברגהיין

"הסטודיו שלי בתל אביב הוא 80 מ"ר, וזה נחשב ענק. הסטודיו של נורברט פה היה איזה 450 מ"ר. החדר שמשמש אותו כמשרד היה

בגודל של כל הסטודיו שלי. בהתחלה מיעטתי לצאת מהמשרד — לא הייתי רגיל למרחב כזה גדול. התחלתי לעבוד בקטן, לעשות

רישומים. גם לא היו לי עדיין חומרים, אז היה לי נוח להתחיל עם זה, כסקיצה לעבודות עץ גדולות. כשהצטברו עוד ועוד דימויים ובדיחות,

הבנתי שהן עובדות טוב יותר על נייר".

ישראלי כיסה קיר שלם בגלריה בבדיחות השואה שאייר בדיו, בשחור־לבן, בקו רישומי מחוספס על ניירות A3. לעבודה קרא "בדיחות"

(Jokes). לקט לדוגמה:

"מי היה הילד הכי פופולרי בגטו? 90210", ולצדה איור של ילד במדי אסיר, עם תג הנושא את המיקוד של בוורלי הילס.

"היטלר לא היה כזה ילד רע. אחרי הכל הוא הרג את היטלר" — שמופיעה פעמיים על הקיר, עם שני איורים שונים. באחד מהם, היטלר

מבוגר ולבוש מערסל בזרועותיו היטלר תינוק, עירום עם זקפה, בתנוחת פייטה, כמריה המערסלת בזרועותיה את ישו המנוקב.

"היטלר מבקר במעון לחולי נפש. כל החוסים מצדיעים במועל יד. היטלר מבחין שרק האחים/ות אינם עושים/ות זאת. הוא שואל מדוע.

'מיין פיהרר', משיב אחד האחים, 'אנחנו לא משוגעים". שני גברים בכתונת משוגעים מעטרים את הבדיחה. איברי המין שלהם משתרגים

זה בזה בדוגמת צלב קרס.

"איך קוראים לגרמני עיוור? NOTSEE". להיטלר שבאיור הנלווה יש שני חורי תחת במקום עיניים.

ישראלי: "התערוכה כולה עסקה ביחס שבין האף היהודי לזין הגרמני. זה עולם הדימויים שמעניין אותי. הליצן שתלוי בין הזין לאף הוא

תמצית המהלך הזה: אף וזין בקצוות, וביניהם — הומור. אבל אני לא צוחק על השואה, אני לוקח את הנושא ברצינות".

חלק מהבדיחות הוא שלף מזיכרונו. אחרות מצא באינטרנט. "גיגלתי באנגלית, ובהמשך גם בגרמנית, את המילה 'בדיחות' עם כל מילה

שמתקשרת לנושא: שואה, WWII, יהודים, נאצים, היטלר, גייז. בבדיחות שמכחישות שואה או מגחיכות אותה לא השתמשתי. כך גם ביחס

לבדיחות שחשבתי שאינן מצחיקות. לא רציתי בדיחות וולגריות מדי, מעליבות, בוטות".

תן דוגמה לבדיחה שהתלבטת לגביה ובסוף החלטת לגנוז.

"בדיחות שקשורות לתאי גזים. או: 'איך אפשר להכניס 20 אלף יהודים למכונית? שמים אותם במאפרה'. גם מבדיחות אנטי־גרמניות

נמנעתי. כמו שלא הכנסתי בדיחות שפוגעות ביהודים, לא רציתי לפגוע בגרמנים. היחידה שהשתמשתי בה היתה על הנזל וגרטל

('הסיפור על הנזל וגרטל אינו האחרון שבו הגרמנים דוחפים אנשים לתוך תנורים'), כי חשבתי שהיא מוצלחת וכי היא איתגרה אותי

מבחינה איורית. זה היה הקריטריון העיקרי".
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Bernd Borchardt :צילום ציור של נורברט ביסקי, שעבד בסטודיו של ישראלי בתל אביב בזמן שישראלי שהה בברלין

למה ציירת את היטלר כזה חתיך, זין גדול, שרירי?

"איירתי המון בדיחות לאורך תקופה ארוכה, ובעולם הזה של הבדיחות, הזקפה הפכה לחלק אינטגרלי של הגוף. לרוב הדמויות ברישומים

האלה יש זקפה, לא רק להיטלר. גם לחיילים, גם ליהודים — אם כי להם יש זקפה קטנה".

ההבדל בין ה־אוווו לאההה שבשם התערוכה הוא שלושה אינצ'ים (כשבעה ס"מ). "זה ההבדל בעוצמת הגניחות", ישראלי מסביר ואז

מדגים.

נו, לא כזה מצחיק.

"העיקר נמכרה? נמכרה".

איך זה קשור בכלל לשואה?

"רשמתי חייל גרמני עם זין גדול מול אסיר יהודי עם זין קטן. בעולם הקווירי, מושג האקטיבי והפסיבי מצביע על יחסי כוח".

בעולם הקווירי לא מנסים להימנע מהגדרות ומשעתוק של יחסי כוח?

"אין מה לעשות, ככה הראש הגיי עובד. מישהו עם זין קטן לרוב יהיה פסיבי, כי אם אתה אקטיבי, צריך שיהיה לך זין. גם אם זה טיפשי, זין

הוא סממן של כוח, וגודל הזין מייצר מעמדות. וכך גם התפקיד המיני, כפסיבי מול אקטיבי.

"העיסוק בזקפות מתחבר גם לאף, ובכך עסקה התערוכה. ליהודי יש אף גדול, לגרמני יש אף קטן. יש משפט בגרמנית, כמה אנשים חזרו

עליו באוזני: אם יש לך אף גדול, יש לך זין גדול. ואני אומר, שלפחות מהניסיון שלי, ליהודים המשפט הזה לא תופס".

הזקפה משרתת לא רק תפיסה של "גודל כעמדה של כוח, אלא היא יכולה גם להגחיך את הדמות, אם היא יוצאת מפרופורציות. חלק

מהעבודה עוסק בהשוואה, ושיחקתי עם זה: . זה עיסוק בסטריאוטיפים, בקלישאות".

"אני לא מתעסק בעבר, אני מתעסק בהווה", הוא מבקש להדגיש. וזו לא פרובוקציה, אלא "מהלך בריא של התמודדות עם הזיכרון

הקולקטיבי, מהלך שגם מחובר מסורתית להומור היהודי. הרצח במרכול הכשר בפריז (בינואר) ובמקביל באיזו ישיבה בישראל, הזכירו לי

בדיחה על יהודי, ערבי ונוצרי שיושבים במטוס". אחד האיורים בתערוכה הוא של שלושה גברים, יהודי, ערבי ונוצרי — כמובן עירומים, זין

בחוץ, הפעם גם בלי ראשים — יושבים על מטוס. הוא נלווה ללא־ממש־בדיחה, יותר בדיחה על התחלה של בדיחות מסוג זה: "ערבי, יהודי

ונוצרי יושבים במטוס".

"חשבתי שמעניין לחזור דרך הבדיחות להדהוד הפוליטי שצף בצורה חזקה בעקבות מעשי הרצח", אומר ישראלי, "אחרי הרצח בפריז,

נשמעו בגרמניה קולות חזקים נגד זרים ומוסלמים. היה מדהים לראות עד כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה. מצד אחד, שומעים עוד ועוד

קולות של בני הדור השלישי, שאומרים: 'עברו 70 שנה, די, נמאס להתנצל'. מצד שני, אחרי הרצח בפריז התחילו פה הפגנות של פגידה

(PEGIDA, ראשי תיבות של 'פטריוטים אירופים נגד התאסלמות'), והיתה תחושה של דז'ה־וו".

Baro :צילום נורברט ביסקי
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צילום: קורנליס ווגדט

Galerie Crone :צילום

ארז ישראלי

הבדיחה משחררת

איך הגיבו הגרמנים לבדיחות השואה?

"אלה שראו את הבדיחות אצלי בסטודיו צחקו. בגלריה, שהיא מרחב ציבורי, נזהרו יותר, הגיבו בחוסר נוחות, לא ידעו אם הם אמורים

לצחוק או לא, אם מותר או אסור. עם הזמן, שמתי לב שאנשים מכירים בדיחות, אבל היו נבוכים כשביקשתי מהם לספר. באיזשהו שלב

הפכתי להיות 'The Joke Man', אנשים ידעו שאני אוסף בדיחות שואה והתחילו לספר לי: 'את הבדיחה הזאת אתה מכיר?' ראיתי שקורה

משהו מעניין לגרמנים כשהם מקבלים לגיטימציה לספר בדיחה על השואה או על יהודים. רגע של שחרור בלתי מוסבר, שריתק אותי.

פחות עניינה אותי הבדיחה עצמה, ויותר מה קורה למי שמספר אותה בזמן שהוא מספר. חשבתי לעשות תא וידוי בתערוכה, שבו אנשים

יוכלו להקליט את עצמם מספרים בדיחות. אולי בהמשך".

היטלר מככב בשנים האחרונות גם בבדיחות של גרמנים: הקומיקס "היפסטר היטלר", הספר "הוא חזר" שהיה לרב־מכר, ושהשבוע עולה

פה הסרט המבוסס עליו ועוד ועוד. זה כבר לא כזה טאבו, או זכות ששמורה רק ליהודים.

"אלה דוגמאות לדברים שמגחיכים את היטלר, ואילו בשימוש בבדיחות שואה ובבדיחות אנטישמיות יש משהו שבפוגע בזיכרון השואה,

שמכוון באופן ישיר נגד יהודים. אני גם לא האמן הישראלי הראשון שמתעסק בדימוי של היטלר. בועז ארד, רועי רוזן ותמי בן תור כבר עשו

את זה, וחלקם גם הציגו בחו"ל".

אז למה התקשורת הגרמנית הסתערה בכזו התלהבות על בדיחות השואה שלך?

"העמדה ביחס לבדיחות שואה היא אמביוולנטית. תמיד יהיו אנשים שיגידו שזה לא יפה ולא בסדר — אבל הבדיחות קיימות. אולי

הגרמנים עדיין לא מרגישים בנוח עם זה, ולכן כשמישהו עוסק בכך בצורה ישירה, זה מעניין".

זה משנה אם המציג הוא ישראלי או לא?
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Galerie Crone :צילום

"אני חושב שהיה לגרמנים יותר קל לקבל את זה בגלל שאני ישראלי, שאם אמן גרמני היה עושה את זה, זה היה נתפס כהעלבה, כמהלך

גזעני".

זה מחייב את הצופה לידע ביוגרפי, שמנותק מהדימוי עצמו.

"נכון. כשהצגתי לפני כמה שנים במוזיאון KIT בדיסלדורף עבודה שבבסיסה ציור של חייל נאצי שמצאתי בשוק, המוזיאון קיבל מכתב זועם,

שדרש להסירה. איך ייתכן שמציגים לראווה בגרמניה ציור שצייר חייל נאצי. הסבירו לו שהעבודה היא של אמן ישראלי, יהודי, וזה שינה את

עמדתו. אז כן, חשוב לדעת מי היוצר. עשיתי יחד עם ביסקי כמה עבודות עבור המגזין 'מונופול', שהציג באחד הגיליונות מעין תערוכה

משותפת שלנו. זה התחיל מדימויים שהחלפנו בינינו, ואז הגבנו זה לזה במעין פינג פונג. די בהתחלה שלחתי לו איור של חייל נאצי

שמצאתי פה בשוק פשפשים. הוא העלה את השאלה מה מותר לאמן גרמני ומה מותר לאמן ישראלי".

אמנות זה עניין של גיאוגרפיה?

"זה עניין של לאום. יש גם דברים שאני יכול לעשות כאן כישראלי־יהודי, ובארץ לא. בייחוד עם מה שקורה כיום עם מירי רגב. להציג צלב

קרס או דימוי של היטלר במוזיאון שנתמך על ידי המדינה — זה יהיה בעייתי. אבל גם כשתפרתי טלאי צהוב לגוף טענו שזה לא לגיטימי,

אסור, עובר את הגבול".

אתה, אני וקלייר דיינס

בחודשי החילופים ביקר ישראלי מדי שבוע בברגהיין. הוא התייצב בפתח המועדון כל יום ראשון בשבע בבוקר, והקפיד לבצע את אותן

הפעולות, באותו הסדר, "כמו טקס. היום התחיל בצילום היד שלי בסטודיו. קניתי מצלמת וידיאו מיוחדת, קטנה, שחיברתי לזרוע,

וכשהגעתי לברגהיין, צילמתי דרכה את רגע ההחתמה. אחר כך, דבר ראשון הלכתי לבר, לשתות בירה. משם לחדר חושך, גם אם לא קרה

בו כלום. נשארתי כמה שעות במועדון, כדי שהחותמות יספיקו לנשום את העשן, לחיות. בשלוש אחר הצהריים הלכתי למקעקעים, זוג

מצרפת שחברים המליצו לי עליו. הם היו אמורים להעתיק מדי שבוע את החותמת במדויק, גם אם היא נמרחה קצת, להקפיד על הגוונים

ועל המרקם. את תהליך הקעקוע תיעדתי בשתי מצלמות וידאו: זו שחיברתי לזרוע שלי, ואחרת על חצובה, שצילמה מלמעלה. בערב

צילמתי בסטודיו את היד פעם נוספת, עם הקעקוע החדש".

העבודה "Stempelwald" (יער החותמות) מורכבת מעשרה צילומי סטילס של אמותיו של ישראלי, חמישה מכל צד, המתעדים את

הצטברות הקעקועים: מהשלב הטרומי, החשוף (למעט קעקוע ישן של הקואורדינטות בים שבהן פוזר אפרו של האמן הגרמני יוזף בויס,

שישראלי עשה כחלק מעבודה אחרת) ועד לצילום האחרון, כשהן מלאות בקעקועי חותמות.

"החותמות של ברגהיין מעניינות אותי כבר הרבה זמן", אומר ישראלי. "יש להן ערך טקסי. בגלל הסלקציה, הכניסה למועדון היא כמו אקט

של התקבלות, אז המון מצלמים את החותמת ומעלים לאינסטגרם, כהוכחה לכך שקיבלו אותן. וגם יש משהו נורא באוהאוסי בחותמות

עצמן".

באופן נדיר, בעלי המועדון (שהצילום בתוכו אסור, והטלפונים של המבקרים נאטמים בכניסה על ידי המאבטחים) איפשרו לישראלי לצלם

את המתרחש במהלך שתי מסיבות, בהן הסתובב עם מצלמת הווידיאו הזעירה על הזרוע, מתחת לשרוול. בעבודה נוספת בתערוכה הוא

הציג סרטונים על ארבעה מסכים במקביל: שניים של תהליך הקעקוע, כל אמה בנפרד. סרטון שלישי הורכב מלופ של צילומי רגע החתמת

היד בכניסה למועדון, בהילוך אטי. הסרטון הרביעי, המסקרן מכולם, תיעד את החוויות שהצטברו במצלמה תוך כדי השיטוט בקלאב.

"צילמתי את המועדון דרך היד, מנקודת המבט של החותמות. שמרתי כמובן על פרטיות המבלים. לא רואים שם פנים. הווידיאו הזה

אבסטרקטי וחשוך. בהתחלה אישרו לי לצלם שם במשך סוף שבוע אחד, אבל הסאונד יצא בעייתי. אז צילמתי שוב, והפעם גם הצמידו לי

סאונדמן של המועדון. זה היה אידיאלי, כי יכולתי לצלם כך משתי הזרועות".

עבודה נוספת בהשראת ברגהיין נקראת "Rooms" (חדרים). מרחוק היא נראית ככתם שחור בארבעה חלקים. מקרוב, אפשר להבחין

בשניים מהחלקים בדמויות גברים, המעוצבים כבובות־על־חוט (ג'מפינג ג'ק) ומקיימים יחסי מין אלה עם אלה, "שתי סצנות מחדרי חושך".

בשני החלקים הנותרים מופיעים רק האפים ואיברי המין. "בחדר חושך, בגלל החושך, רואים רק את הבליטות", מסביר ישראלי. איברי המין

בעבודה חוברו לחוטים, שאיפשרו להזיזם במשיכה. "חדר חושך פועל באופן דומה לג'מפינג ג'ק", הוא מבאר. "בדומה לבובה, המופעלת

במשיכה על ידי גורם חיצוני, כשטווח הפעולה קבוע מראש, גם בחדרי חושך יש מערך חוקים של מופעל ומפעיל ומסגרת ברורה של טווח

פעולה.

"היסטורית, חדר חושך הוא זירת פעולה, שמטרתה יחסי מין, שבהם הזהות, הנראוּת והגיל חסרי חשיבות. האינטראקציה מבוססת על

חוש המגע, חוש הראייה מנוטרל. חדרי חושך היו הגריינדר והאטרף שלפני עידן האינטרנט, מקום שבו גברים יכלו להיפגש
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Alexander Hattwig , Berlin / Gal :צילום

כשהומוסקסואליות לא היתה מקובלת או חוקית, ולקיים יחסי מין בלי שבת הזוג תדע. לחדרי החושך בברגהיין נכנסים גם סטרייטים, אגב.

"זה מרתק בעיני גם בגלל החוויה של העיוורון. זו היתה הזדמנות לייצר עבודה של שחור על רקע שחור. כשמסתכלים עליה מרחוק, לא

רואים כלום. רק כשמתקרבים מבחינים בדימויים. אמנות היא לרוב תלויית מבט, וניסיתי לחשוב על פעולה אמנותית בחדר חשוך, שבה

המבט מנוטרל. הדארק־רום שלי הוא תוצאה של זיכרונות אבסטרקטיים מהחדר הזה, ולא של התבוננות ממשית".

אסיר־קלגס, יהודי־גרמני, הווה־עבר, זקפה־זקפה. ניסית להגיד משהו בחיבור בין ברגהיין לשואה?

"היחסים האלה קיימים בלי קשר אלי. העיסוק שלי בהיסטוריה הגרמנית נעשה בהקשר של השואה ומלחמת העולם השנייה, אז היה לי

חשוב להציג גם חוויה שונה שלי מגרמניה. מבחינתי, ברגהיין מייצג משהו אחר, עכשווי. זה אחד המועדונים המובילים בעולם. אנשים

עומדים בתור שעות כדי לקבל את החותמת הזאת. משהו בגופניות הברגהיינית עניין אותי".

מה זה "הגופניות הברגהיינית"?

"אני עוד מברר לעצמי".

בחדר החושך?

"לא בהכרח. יש בברגהיין בפרט ובברלין בכלל איזשהו חופש ביחס לביטוי העצמי שלך, שחסר בישראל. אפשר להסתובב שם עירום, וזה

לא יפריע לאף אחד. גם בקיטקאט (מועדון אחר בברלין, ד"ח) אתה רואה אנשים צעירים לצד בני 70 בביריות ובמחוכים, ואני מוקסם בזה.

אין שפיטה ואין ביקורת. זה מעניין אותי לא רק כאמן, אלא גם ברמה האישית".

זה לא קצת פאסה להתלהב מברגהיין? גם עלי יורדים בגלל זה לא מעט, ובאחרונה הצטרפה למסדר קלייר דיינס, שחטפה קיתונות בוז

אחרי שסיפרה בתוכנית של אלן דג'נרס על חוויותיה שם, ואמרה שבעיניה זה "המקום הכי טוב בעולם".

"יש פער בין הדיבור על ברגהיין למה שקורה בפועל. הדיבור, בייחוד של גרמנים: זה פאסה, זה רק לתיירים, זה הידרדר. אבל כל סוף

שבוע, כשיצאתי פה עם חברים גרמנים, לא משנה לאן, הלילה נגמר בברגהיין. שלא יזיינו את השכל. למקום הזה אין תחליף. והוא כל הזמן

מייצר סביבו עניין: מציג תערוכות, מארח מופעי מחול, החודש יצא ספר. מבחינתי, להציג תערוכת יחיד ראשונה בברלין עם פרויקט

שקשור בברגהיין זה הישג משמעותי. זה גוף חשוב, שמשתף פעולה עם אמנים מובילים כמו ביסקי ו־וולפגנג טילמנס. וזה שהם נתנו

לאמן לא מוכר, שמעולם לא הציג פה, להיכנס למועדון עם מצלמה — פאק איט על העולם".

איך רכשת את אמונם?

"ביסקי סידר לי פגישה עם הבעלים. מלא אמנים רוצים לעשות פרויקט בברגהיין, ולרובם הם מסרבים. הראיתי להם את תיק העבודות

שלי. הם התרשמו שהעיסוק שלי בגוף, בשואה ובגרמניה הוא עמוק ועקבי. אני חושב שהם אהבו את הנכונות שלי ללכת עד הסוף

ולקעקע את החותמות, בלי שידעתי מראש איך זה ייראה. אחרי שהם ראו את העבודה עם הטלאי, הם שאלו אם אני רוצה להגיד שהם

כמו הנאצים, מסמנים את הגוף".

אבל החתמת היד בכניסה היא פרקטיקה שקיימת בכל מועדון בעולם. מה ענית?
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Alexander Hattwig , Berlin / Gal :צילום

Galerie Crone :צילום

"זו היתה שיחה ארוכה. אמרתי שאני חושב שהחיבור בין החתמת הגוף במועדון גרמני לשואה הוא כבר מובן מאליו, ולכן לא מעניין אותי.

אני לא מזדהה עם הפרשנות הפוליטית של היהודי שנותן לגרמנים לקעקע אותו. ברמה האמנותית, העניין שלי בכך היה פלסטי. בחוויה

האישית, רציתי לבדוק את הגבולות שלי. הקעקועים האלה הם גם אוסף של חוויות וזיכרונות פרטיים שצברתי במועדון".

פטיש לצלופן

ישראלי נולד בבאר שבע ב–1974, הצעיר משני בניהם של פקידת השמה ואיש התעשייה האווירית, "שתמיד אמר: 'אמנות זה נחמד, אבל

לא משהו שתוכל לחיות ממנו'. הוא לא תמך בשלבים הקריטיים, עד שלא ראה שאני מצליח ושנכנס מזה כסף". אמו תמכה ללא סייג

בנטיות האמנותיות שגילה. "היא באה מקיבוץ מעלה החמישה. דודה אחת שלי, אחותה, חיה בארצות הברית — היא התאהבה במתנדב

אמריקאי בקיבוץ ונסעה אחריו — ושיחקה שם במחזות זמר. דודה אחרת גרה באיטליה — גם בעקבות מתנדב — ושרה המון שנים,

למרות שלא עשתה מזה קריירה. סבא וסבתא שלי אמנם עבדו ברפת, אבל זה היה בית של שירה, מוזיקה ותרבות, ואמא שלי היתה

פתוחה לזה. את אבא היא הכירה כשהוא הגיע עם בית הספר לעזור בקטיף הדובדבנים בקיבוץ. היא עברה לבאר שבע בעקבותיו, ומהר

מאוד הם התחתנו ועשו ילדים.

"אני עושה אמנות מאז שאני זוכר את עצמי. מהילדים שיושבים שעות בחדר, חותכים וגוזרים ומדביקים. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן

שש, וכל הזמן עברנו דירות, אני ואמא. אז היה לי את המקום הזה, שתמיד יציב. יכולתי לשבת בבית שעות ולהעסיק את עצמי ביצירה

בסטודיו. ז'תומרת, בחדר. עשיתי אינסטליישנים, שלא ידעתי אז שהם אינסטליישנים. אני זוכר במיוחד אחד שעשיתי בגיל שש לכבוד

הגשם: עננים, לא זוכר מאיזה חומר, ומלא טיפות מנייר שתליתי מהם עם חוטי תפירה. היה לי פטיש לצלופן. בחנוכה הכנתי ויטראז'ים של

סביבונים ונרות, כמו בגן. הומואית חמדמדה.

"אני עושה הכל, לא אמן של מדיום אחד, חוץ מפרפורמנס בלייב שעוד לא היה לי אומץ. הפתיחוּת שלי קשורה להחלטה של אמא שלי,

שמכיתה א' שלחה אותי למרכז לאמנויות בבאר שבע, ורשמה אותי מדי שנה לקורס אחר: שנה ציור ושנה פיסול קרמי ושנה הדפסים

ובכיתה ח' היא שמה אותי באריגה, ולמדתי לארוג שטיחים עם מסרגה".

בכיתה ט' עבר לפנימיית מושבת האמנויות במצפה רמון, "ההחלטה הכי חשובה שעשינו בסופו של דבר".
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Galerie Crone :צילום

"שעשינו"?

"אני ואמא, היינו צוות. זה היה מחיר גדול בשבילה לשלוח אותי לפנימייה ולהישאר לבד. גם הייתי ילד עדין, יחסית סגור, היא חששה כי לא

ידעה איך אסתדר שם. אבל זה היה גן עדן".

בצבא נשלח להנדסה קרבית, "חוויה לא פשוטה למי שכל חייו היו אמנות, שהיה עסוק בתחת של עצמו, והפך להיות כמו כל אחד אחר",

הוא מספר. אז הוא פיסל בחומרי נפץ. "בטירונות, כחלק מההכשרה, נעזרים במוקשים פגי תוקף ובפצצות שחוששים שלא יפעלו כשורה

כדי לתרגל חיבורי פתילים, או לראות מה האפקט של לבנת חבלה. בניתי פסל ענקי של קיפוד מחומרי הנפץ האלה. מהחזיזים עשיתי

קוצים. המפקד היה ממש נחמד, והסכים שאפוצץ את הפסל שלי בנפרד מכל השאר".

אחרי הצבא חזר לפנימייה, הפעם על תקן מורה. כשמאס בכך, נרשם למדרשה לאמנות בבית ברל. "חודשיים אחרי שסיימתי את הלימודים

כבר היתה לי תערוכה במוזיאון הרצליה, שבה עשיתי את אחת העבודות האיקוניות שלי, עם זרים של בטון, שהיום בתערוכת הקבע

במוזיאון תל אביב".

ב–2003 המשיך לתואר שני בבצלאל, אותו השלים, רשמית, רק השנה. "היה להם אז שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית, שלא

צלח, ונפלתי בין הכיסאות. זמן קצר אחר כך כבר הייתי עסוק בעבודה על שדה הפרגים מחרוזי הזכוכית, עבור תערוכת מאה שנות אמנות

ישראלית שמוזיאון ישראל אירגן ב'מרטין גרופיוס באו' בברלין. המורים לא אהבו את זה שבגיל כל כך צעיר כבר השתתפתי בתערוכה כזו.

הייתי צריך להשלים כמה קורסים, אבל כשבאתי לעשות את זה היו לי תערוכת יחיד בגבעון ותערוכת המועמדות לפרס גוטסדינר, ושוב

יצאתי מהפוקוס של הלימודים. לפני שעברתי לברלין, החלטתי לסגור את הפינה הזאת, נרשמתי מחדש, הגשתי כל מה שצריך, ועכשיו יש

לי תואר שני".

מאמא עוף

אחרי שהתגבר על הפטיש לצלופן עבר ישראלי לפסל בבטון, והרבה לעסוק במוטיבים של שכול ומוות. "שואה ושכול, אלה דברים שהיו

בבית כל הזמן, למרות שאין לי קשר משפחתי קרוב לאף אחד מהם. אמא שלי אוהבת שירי יום הזיכרון, זה מה שהיינו שרים בבית. 'חופים',

'באב אל וואד'. כשהייתי בכיתה ה', עברנו לירושלים לשנתיים, גרנו למרגלות הקסטל. הסתובבתי הרבה על ההר, ותמיד קיוויתי למצוא איזו

גולגולת, כי מתו שם המון חיילים.

"בתקופת הלימודים במדרשה התעסקתי בצורה כמעט אובססיבית במוות של חיילים. לא יודע להסביר למה. חלק מהעניין שלי בכך היה

הרגע שבו נערים נלקחים בשיא היופי שלהם. שמתי את עצמי המון במקום של הגיבור המת. אם זה לצייר את עצמי בתור גיבור מת, או

לעשות לעצמי סרט זיכרון ('בחור כארז'). חלק מזה היה הפחד מאובדן וממוות, במדינה שמתים בה כל הזמן.

"בימי זיכרון הייתי מקליט 24 שעות את מה ששידרו בטלוויזיה, והצטברו אצלי שניים־שלושה סרטי זיכרון לחיילים ששמם הפרטי היה ארז.

כיוון שאין שמות משפחה, מהר מאוד הכנסתי את עצמי לדמות הזאת. כשרואים סרטים כאלה לאורך זמן, מבינים שהם בנויים לפי עקרונות

דומים. השתמשתי בסרט שעשיתי בכל הקלישאות של סרטי זיכרון. ארז היה ככה, ארז עשה ככה. לקחתי את הסרטים האלה, והחלפתי

את התמונות שלהם בתמונות שלי".

בתערוכה "ליל שישי" (2009) הסיט את הדיון מההקשר הצבאי לשואת יהודי אירופה. במסגרת זו הציג סרטון שהראה איך להכין חיקוי של

טלאי צהוב, שאחר כך הוא תפר לחזה שלו ואז תלש אותו ממנו — בדומה לעבודה מוקדמת יותר שלו, שבה תפר לחזה ולבטן שלו זר

פרחים, מהסוג שנהוג להניח על מצבות. בעבודה אחרת צילם ישראלי את עצמו נשמט מידיה של אמו על רקע גרסה מעוותת של "אל

מלא רחמים".

"היא תמיד תמכה במה שעשיתי, אז כשביקשתי שתצטלם, היא התגייסה לזה. היה לי ברור, שאם זו עבודה שמתעסקת בשכול, זו תהיה

אמא שלי. במקור רציתי שמשה גרשוני יגלם את התפקיד של אמא שלי, אבל אני שמח שבסוף זה לא יצא, כי זה היה יותר מדי מורכב ביחס

לעולם האמנות, ולמקום שבו זה היה שם אותו. כיוון שאמא שלי קטפה מחמאות על המשחק שלה בזה, כשצילמתי את סרטון ההמשך,

היא כבר לא היתה שם על תקן אמא שלי, אלא על תקן שחקנית".

בסרטון ההמשך מוטלת גופתו של ישראלי המכוסה בנוצות בחיקה של אמו, וזו מורטת אותן ממנו כמו היה תרנגול. "הדימוי הוא כמובן של

אמא יהודייה שמכינה עוף לשבת. היא מנסה לאחוז את הבן, עד שהיא מבינה שהוא מת, ומבחינתה הדרך היחידה להשאיר אותו קרוב

אליה היא לאכול אותו. בעקידת יצחק, האבא נותן את הבן לאל, ובאתוס הציוני, הוא מקריב אותו במלחמה, על מגש הכסף. אמא שלי,

בסרטון הזה, לא מעניקה את הבן שלה לאף אחד. היא אוכלת אותו, מחזירה לבטן.
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"האופן המניפולטיבי שבו המדינה מייצרת זיכרון קולקטיבי, והטקסיות שנלווית לכך הם דברים שמעניינים אותי, אבל אני לא מתעסק

ב'להעביר משמעויות'. בסופו של דבר, הדברים הם תוצאה של תהליכים שאני עובר עם עצמי בסטודיו. עבודת הווידיאו עם הטלאי, למשל,

התחילה כמהלך אישי, בניסיון להבין מה קורה לדימוי הזה, שהוא שחוק מבחינתי. הטלאי הפך להיות אמצעי דקורטיבי־איורי, שמסמן באופן

ישיר זיכרון שלם של שואה ובסופו של דבר נשאר שטוח. זו חתיכת בריסטול שחותכים בצורת כוכב, שמים על רקע שחור, והנה, אפשר

להתחיל את הטקס. זה דימוי בנאלי, שטבוע עמוק בזיכרון הקולקטיבי עד שאיבד לחלוטין ממשמעותו. דרך התפירה שלו לגוף ניסיתי

לעשות פעולה ממשית יותר, לשחזר כאב במשהו שהוא כבר נטול כאב. זה לא ניסיון להרגיש קורבן, אלא התייחסות לדרך שבה הגוף

מייצר דימוי ומבנה זיכרון קולקטיבי".

אצל הדודה והדוד

במקביל לתערוכת היחיד הציג ישראלי השנה עבודה בולטת נוספת בברלין, על חזית בניין הבתניאן (Künstlerhaus Bethanien) בלב

קרויצברג. "הבתניאן הוא גוף שמזמין אמנים מכל העולם לעבוד תחת חסותו ברזידנסי, וזו היתה עבודה לרגל 40 שנה לכך. בעבר היה

בבניין מפעל לגופי תאורה שנוהל על ידי שני אחים, פליקס ולאו ישראל. לאו נפטר ב–1927, ופליקס המשיך לנהל אותו עד 1933, ואז

נאלץ לברוח בגלל הנאצים. כיוון שאחד הדברים הראשונים שהנאצים עשו היה להסיר את השמות היהודיים מחזיתות הבניינים, הצעתי

להחזיר את השם לבניין, וכתבתי 'ישראל פליקס' אות על גבי אות, באופן שהתוצאה הסופית די מופשטת. התהליך הסתיים ב–X של

פליקס, שגם מוחק את השם ואת הבניין. זה היה בשיא צוק איתן, וכשכתבתי ישראל בגדול על הקיר, קצת חששנו שמישהו יעשה משהו

לקיר, שזה יעורר התנגדות, שינסו להשפריץ על זה — כל מיני חרדות שמטמיעים בנו כל הזמן". בסוף אפילו אמני הגרפיטי המקומיים

ריססו רק על השטחים הפנויים בקיר, ולא חיבלו בעבודה.

בשנה הבאה יציג ישראלי תערוכת יחיד בווינה, בסניף החדש שפתחה שם גלריה קרונה. במקביל הוא מנסה לקדם שיתוף פעולה בין

אנשי ברגהיין למוזיאון תל אביב. בישראל הוא ישתתף בחודש הבא בתערוכת מחווה קבוצתית ליוזף בויס, שאוצר ליאב מזרחי.

הרפרורים של ישראלי לבויס סחטו מהמבקרים כמה קטילות, שניכר שעדיין מציקות לו. בראשן דברים שכתבה גליה יהב ב"הארץ" על

"אדמה נמוכה", תערוכתו מ–2012, המתכתבת עם בויס והנאציזם, בהם: "תערוכה קיטשית נטולת אירוניה" ו"האפקט הוא של גרופי

שאינו מוצא ביטוי להערצתו". ובכלל, דומה שתהום עמוקה של איבה שוררת בין מבקרי אמנות בישראל לישראלי. כתבו ואמרו שהוא עוסק

במובן מאליו, לא בועט, פרווה, יוצר אמנות שהיא "בדיוק כמו שאנחנו, הדודים והדודות, אוהבים", בניסוחו של יניב יהודה אייגר מ"מעריב".

מין בון ג'ובי, גרסת מכחול: אלק רוקר, אלק שואג, בתכלס ממלא איצטדיונים בנוסחאות קלות לעיכול, יותר פן והחלקה יפנית מאשר חיטוט

בפצעים ונבירה בלכלוך. "לא מקבל את הטענות האלה", מתעצבן ישראלי ובהמשך מאשים אותי בהסתמכות על טוקבקים, "מי שאומר

דברים כאלה פשוט מקנא. כמה אמנים עשו עבודות קאנוניות בגיל צעיר? כמה אנשים בגילי יש שמלמדים עבודות שלהם במערכת

החינוך? אני עובד קשה ולא מבזבז זמן בלהתחנף לאוצרים. אני עקבי ונאמן לעצמי במה שאני עושה. ביקורת דומה הוטחה בגרשוני

בשנות ה–80, שהוא הקיא את הדברים. אם הביקורת עלי דומה לזו שגרשוני ספג, כנראה אני בכיוון הנכון".

מן הכתובים: נרקיסיסט, מנייריסט, פדגוגי, שחוק, לא אותנטי, פומפוזי.

"אף פעם לא תהיה 100% אהבה".

על אחת מעבודות הווידיאו שלך סמדר שפי כתבה "שבלול אסתטי ריק".

"אין לי בעיה להיות בקבוצה גדולה של אמנים שמתעסקים בשבלולים ריקים, ומתעניינים בצבע ובאסתטיקה. אני בסופו של דבר אמן

שמחפש יופי בדברים הפשוטים, המובנים מאליהם. כשאתה מצליח למצוא משהו חדש בהם, או להעביר משהו חדש במובן מאליו, בעיני

זה רגע חזק. אני לא פוחד מקלישאות, מקיטש, מריקנות. ריקנות זה דבר מלא".

יש המלעיזים שאפילו השם שלך הוא קלישאה, בטח בגרמניה, שבה Z נהגית כ–צ', וארז ישראלי הופך ל"ארץ־ישראלי".

"כן, חושבים פה שזה שם במה, חלק אפילו קוראים לי 'ארץ ישראל'. ואני מתקן: זה לא ארץ, זה ארז. ולא ישראל — ישראלי. ארז זה עץ ולא

מדינה, וזה בכלל הסמל של לבנון".

הכתבות הנקראות באתר

לא משנה מה יהיו התוצאות, כך ייראה
משכן הכנסת המורחב

46 c | נעמה ריבה

במאבק מול המכוניות, הסוסים עדיין
שולטים ברוב הדרכים בסנגל

| ניו יורק טיימס

"לא ייאמן" היא סדרה דידקטית
ומהפנטת שמעוררת אי נוחות כפולה
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