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מסך הנעדרים בארגנטינה היו
יהודים .שיעורם באוכלוסייה
באותם הימים עמד על 0.8%
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תערוכה

מרה שחורה
וחתולים אבודים

ביקורת תיאטרון

 /רון שוורץ
)צילום :יח"צ(

ליאב מזרחי מציג את עצמו בתערוכה
אינטימית העונה לשם "מרה שחורה"

למוזיאלית .בנוסף ,מוצגת
במוזיאון לאמנות ברוטרדם
תערוכה נודדת של האמן
הישראלי–צרפתי המנוח
אבשלום ,שהגיעה מה–KW
בברלין¿ .
היריד ייפתח ב– 8.2והמכירה
הפומבית מתקיימת בסיומו,
ב– 12.2בשעה 15:00

"מרה שחורה"  -תערוכת
היחיד של ליאב מזרחי ,נפתחה
בשבת שעברה ב"קו  - 16גלריה
קהילתית לאמנות עכשווית".
מזרחי הוא אמן ,מורה ואוצר,
ולדבריו ,העיסוק ה"מקצועי"
באמנות מרחיק את האמנים
מההתרגשות העמוקה שאמנות
יכולה להסב לאוהביה ה"תמימים".
"אני מלמד תולדות האמנות
בתיכון תלמה ילין ואני נהנה
במיוחד לראות את ההתרגשות
של התלמידים מכל יצירה שאני
מראה .זה משהו שאני כאמן
פעיל כבר קצת איבדתי ,את
ההתפעמות".
¿ למה מרה שחורה?
"זה קשור אליי ,למקומות שאני
יוצר מהם אמנות .זה מן דכדוך
שמצוי עמוק בלב .הכול בסדר,
אבל יש הרבה מאוד סימני שאלה.
בשבילי האמנות היא הריפוי ,היא
נעשית מתוך הרבה מאוד מודעות
ופוקוס ,אבל אני מנסה להסתכל
ברגישות במצבים שביני לביני
וגם ביני לבין אנשים אחרים וזה
מייצר אנרגיה מסוימת".
¿ האנרגיה הזו תופסת כיוון
מלנכולי ,אבל נשמע שאתה חי
איתה בשלום.
"כן ,כן .בגדול אני אדם מאוד
שמח ומאושר וגם העשייה
האמנותית שלי נובעת מתוך
המון סיפוק .אבל יש משהו מרתק
במרה השחורה הזו .התחלתי
בהבחנה שיצרתי הרבה עבודות
שחורות ,והשם הזה טעון בעיניי
גם בנרקיסיזם ובבקשה לקבל
תשומת לב".
חוץ מהעבודות השחורות יש
בתערוכה סדרת כרזות חיפוש של

חתולים שהלכו לאיבוד" .משהו
במצב האובדני הזה משך אותי.
אבודים .מה שנורא יפה במודעות
האלה ,שכל אחד מתאר את
התכונות המיוחדות של החתול
שלו כאילו מדובר בבן אדם .זה
משעשע ,אבל יש בזה משהו עצוב.

מתוך ההצגה .חשבון נוקב עם ישראל

)צילום :יח"צ(

גול עצמי
ההצגה ”ארגנטינה“ מטפלת בסיפור שחשוב
לספר ,חבל רק שהביצוע נותר מנוכר

ציור של ליאב מזרחי .מתוך התערוכה

וזה מוציא ממני קצת רוע ,כי
אספתי את המודעות מהרחוב".
¿ וכך גרעת מהם כמה זוגות
עיניים.
"כן ,אבל למען האמנות".
האוצרת ,סאלי הפטל נוה
כותבת על התערוכה בין השאר כי
"מזרחי נמנע מדיון על דמותו של
החריג בחברה ,אבל מבקש להנכיח
פחדים כמוסים וחרדות קיומיות,
בהן מהדהד פוטנציאל של סכנה,
רוע ואלימות...מעל לכל מרחפת
רוחה של מלאכת האמנות ,תהליך
היצירה כמרחב מוגן השומר על
שפיות הדעת"¿ .
קו  - 16גלריה קהילתית לאמנות
עכשווית ,מרכז קהילתי נווה
אליעזר ,שד' ששת הימים ,6
תל–אביב ג' ,13:00–10:00
ד' ,ה' 20:00–17:00

אז מי משחק את דייגו ומי את מסי? שאל אותי חבר כשסיפרתי לו
שפקדתי את ההצגה ”ארגנטינה“ .יש בכך כמובן מן ההומור ,אבל לא
רק .אמרתם ארגנטינה ,אמרתם כדורגל ,ואין חובב כדורגל רציני )ומי
לא מחזיק מעצמו רציני?( ,שלא יודע לדקלם את השנים הגדולות שבהן
זכתה ארגנטינה בגביע העולם .עד שגם מסי יניף גביע ,את האחרון הביא
מראדונה ב– ,1986ואת זה שקדם לו הביא אחד ,מריו קמפס ,בתום ניצחון
 1:3בבואנוס איירס על הולנד של קרויף ב–.1978
מדוע המבוא הספורטיבי להצגה שהקשר שלה לכדורגל אגבי לכל
היותר? משום שספק כמה חובבי מונדיאל מכירים את הרקע להצגת
הכדורגל ההיא; את מה שאירע במרחק של מאות מטרים מהאצטדיון
שבו העניק הגנרל הרודן וידלה את גביע העולם הראשון של ארגנטינה
לקפטן שלו דניאל פאסראלה .התשובה היא מחנות מעצר שכלאו אלפים,
תקופה חשוכה בהיסטוריה של ארגנטינה ,שבה שלטה במדינה חונטה
אלימה של אנשי צבא  -חטפה ,עינתה ,רצחה והעלימה עשרות אלפי
אנשים ,בין היתר באמצעות השלכת אנשים ממטוסים אל נהר דה–לה–
פלטה שבירת ארגנטינה שוכנת לשפתו.
ציון
”יש זמנים בהיסטוריה שכנראה לא מתאימים לילדים קטנים“,
מנסה האם להצדיק בפני בתה את בחירותיה ,אי שם בימי החונטה
האפלים .זמנים שספק אם התאימו גם לילדים גדולים.
כאן מגיעה נקודת הכוח הראשונה ב“ארגנטינה“ מאת בעז גאון ,והיא
עצם קיומה במרחב התרבותי .הווה אומר ,עצם הבחירה לכתוב מחזה
ישראלי חדש על הימים ההם ,שבהם לא רק לארגנטינה אין מקום לגאווה
אלא גם לספקית הנשק המרכזית שלה .זה המקום שבו מקבלת ביטוי
נקודת הכוח השנייה של המחזה ,והיא החשבון הנוקב שהוא בא עם מדינת
ישראל ,באמצעות סיפורו של השגריר שלה אריה שלו )עודד קוטלר(,
ששימש איש הקשר לחונטה .אותם המטוסים שבהם השליכו את מתנגדי
השלטון לנהר ,לרבות אלפי יהודים ארגנטיניים ,היו מטוסים ישראליים.
אותו הנשק שכיוונו הגנרלים לראשם של צעירי עמם היו מתוצרת
כחול–לבן.
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המקום שבו נגמרה ההיסטוריה

של  164אלף דולר

מחיר שיא לצילום ישראלי -
קשה לערער על כך שיש רקורד,
יש אמן מוכר מאחורי היצירה
ויש לה רפרנס בתולדות האמנות
ובהיסטוריה האנושית .אגב ,גם

ותוכן המבוססים על תערוכות
נס עצמו לא זוכה לקבל מחירים
שמשולבות באמנויות הבמה ,כמו
דומים במכירת יצירותיו .יש
לזכור כי היצירה נמכרה במכירה משחק ,מחול ומוזיקה" .השאיפה
היא לערך תרבותי הנמצא בכל
פומבית מאספן לאספן.
דור כהן החליטה לקדם אמנות מקום וכשגרת חיים .זה חלק
צעירה ,במקרים רבים של אמנים מהסצנה האורבאנית בחו"ל
וכאן עוד לא מוכר בפורמט כזה.
אנונימיים ,ולתת להם הזדמנות
המטרה היא לחשוף אמנים צעירים
להציג במסגרת בלתי שגרתית:
ולשאוף לחשיפה מקסימלית".
"אני מעודדת ומאתגרת אמנים
¿ השאלה היא אם אנשים
מכל תחום ,פורצים ומוכשרים,
לצד ותיקים ,ומציעה להם להיחשף שרואים אמנות בבית קפה
או במועדון הם גם קונים
בצורה חווייתית וחדשנית" ,כך
היא מגדירה את המשימה שהציבה פוטנציאליים?
"למה לא? נכון שזה לא מקובל
לעצמה.
אבל זה משהו שעוד ישתנה עם
"אם לגלריה נכנסים מספר
הזמן .אני מאמינה בכוח של תצוגה
אנשים בודדים בכל יום ,והסכמי
חווייתית להניע גם למכירות.
העבודה מגבילים ומקבעים את
אם לא אמכור לא ייצא לי מזה
האמן במידה מסוימת ,כשאני
כלום"¿ .
מציגה אמנות במועדון או
במסעדה  -החשיפה היא עצומה".
לדבריה ,היא זיהתה את הטרנד התערוכה תיפתח במחסן 1
בנמל יפו,
בעת שחיה בניו יורק וכששבה
לארץ לפני יותר משנתיים החלה ביום חמישי ,19:00 ,26.1
לפעול בכיוון ,וליזום ערבי אמנות פתוח כל היום

גאון לא רק מנפק שיעור היסטוריה חשוב ,הוא גם עומד על המוסר
הכפול שבה ,ומאיר זרקור ביקורתי על המוסר היהודי בפרט” .אם תיפול
שערה מראשו של יהודי ,הכדור היחיד שארגנטינה תראה מישראל יהיה
כדורגל“ ,מצטט את מנחם בגין ,שר החוץ הישראלי )אלברט אילוז( בפניו
של הגנרל הארגנטינאי )רוברטו פולק( ,רגע לאחר שזה מעניק לו שי
 אקדח בקופסה מהודרת ,ולרגע נכונה ערות במדד הזקפה הלאומית.אבל רגע ,מה עם הלא יהודים? אותם זה בסדר לחטוף ,לענות ולרצוח
בשם הפאשיזם? את דירות המסתור שלהם זה בסדר להסגיר בשביל כסף?
במשפט ההיסטוריה אפשר שיהיה מי שינמק את המוסר הכפול בצרכיה
הקיומיים של מדינה מוקפת אויבים ,אבל ניכר שאת גאון מעניין יותר
משפט המצפון ,ודמות השגריר המיוסרת בגילומו המדויק של קוטלר,
מסמלת זאת היטב .בגופו הוא אולי בישראל של ימינו ,אבל בנפשו הוא
גוסס איפשהו ברחובות בואנוס איירס .שם נגמרה לו ההיסטוריה.
ועדיין ,נדמה לי שלא במקרה הרשימה עומדת להסתיים ועיסוקה
בהקשרים הרחבים שעליהם מרפרף מחזהו של גאון ,ולא בדרמה האנושית
שעומדת בלבו .דרמה שבמסגרתה מגיעה לביתו של השגריר הסטודנטית
אביטל כהאן ומבקשת לעמת אותו עם אחריותו לכאורה ,להסגרתו
של אביה .הסיבה לכך היא פשוטה ,מדובר בדרמה שכלתנית במהותה
שמוגשת ,במידה רבה כמו תחקיר עיתונאי ,בטמפרטורת החדר¿ .
”ארגנטינה“ מאת בעז גאון ,בימוי :סיני פתר ,תיאטרון חיפה

