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זה השבוע

סל תרבות

תיאטרון 1
מגנצה

שי מרקוביץ'

 דרמה שכתב וביים יוסי י�ז
ראלי ,בביצוע תיאטרון תמונע.
הפרעות בעיר מגנצה (מיינץ)
בגרמניה בשנת  ,1096שבהם
נהרגו יותר מ 1,100-יהודים,
עדיין חיים בבית משפחת
קלונימוס בירושלים ,בעלת
עסק יודאיקה שפריטיו קשו-
רים להיסטוריה של מגנצה.
לאחר מות אב המשפחה ,בנו
ינון ,חוזר בשאלה ,מנסה לה-
שתחרר מהמועקה ההיסטורית
עמוסת המיתוסים של משפ-
חתו – צאצאי המנהיגות הר-
בנית במגנצה בזמן הפוגרום.
אברם ,אחיו המאומץ ,צאצא
של הארכיבישוף של מגנצה
בזמן הפוגרום ,גר צדק שהת-
גייר על מנת לכפר על פשעי
אבותיו והכנסייה ,סבור כי היות
וישו היה יהודי והכנסייה פשעה
נגד העם היהודי ,צריך להיוולד
ישו חדש .עם רוני בליץ ,אברום
הורביץ ,יוסי יזרעאלי ואחרים.
בית יד לבנים רמת השרון ,יום
ד'  ,20.1ב20:30-

תיאטרון 2

shay-ma@yedtik.co.il

נעצר בחצות
 הצגה של הבימה מאת מארק
היירסט ,המבוססת על סיפורו
האמיתי של הנס לייטן ,עו"ד
יהודי צעיר ,שבשנת 1931
תבע את היטלר למשפט .עם
עליית הנאציזם לשלטון ,הוא
נאסר ועובר מסכת עינויים
קשה .אימו נאבקת בכל כוחה
כנגד השלטונות על מנת לה-
צילו מהגורל הצפוי לו .משה
קטן ביים ,עם גילה אלמגור ,רן
דנקר ,עידו בר טל ואחרים.
המשכן למוזיקה ואמנויות
רעננה ,יום ד'  ,20.1ב20:00-

מוזיקה
מאיה איזקוביץ'
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 יוצרת האינדי המוערכת
מגיעה לזאפה במסגרת סיבוב
הופעות חגיגי להשקת אלבומה
השני ''All Of The Miles
אותו הקליטה בניו יורק בהפ-
קתו של יונתן דגן (,J.VIEWZ
אברהם טל) ובשיתוף פעולה עם
מוזיקאים נחשבים ,כמו הכנ-
רת קייטי קרסק (לנה דל ריי),
המתופף מתיאס קונזלי (רג'ינה
ספקטור) והצ'לן דייב אגר (קו-
לדפליי ,פרל ג'אם) .בהופעה,
עם הרכב הנגנים החדש המלווה
אותה ,מאיה תבצע שירים מא-
לבומה הראשון והשני.
זאפה הרצליה ,מוצ"ש 16.1
ב22:00-
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עבודה של בת שבע האס

דימוי מתוך הצילומים לקליפ של קבוצת "אנטי מחיקון"

ד"ש למירי רגב
קתרין דנב ב"מטריות
שרבורג" .קלאסיקה

האיחוד האירופי

במסגרת הפרויקט "מבט נוסף" ,שמטרתו היא שחזור הקולנוע האירופי ,יוקרנו בסינמטק
הרצליה סרטים ממדינות שונות ,שהמשותף ביניהם הוא האמירות על מערכת היחסים
בין תפקידי מגדר מסורתיים והמערך הרחב יותר של כוחות פוליטיים ותרבותיים

"מבט נוסף  - 4פרויקט קולנוע
אירופי משוחזר" ,הוא מחווה למא-
מצים שארכיונים ברחבי אירופה
משקיעים בהגנה על המורשת האודיו-
ויזואלית של מדינותיהם השונות .תחת חסות
האיחוד האירופי ותוך שיתוף פעולה של שג-
רירויות ומכוני תרבות אירופיים בישראל,
הפרויקט מציג כל שנה מבחר של סרטים,
אחד מכל אחת מהמדינות המשתתפות ,בגר-
סאות משוחזרות ובפורמטי הקרנה איכותיים,
במטרה להעלות מודעות לקולנוע אירופי
קלאסי ולאמצעים בהם משמרים אותו.
התוכנית השנה כוללת  10סרטים ,אשר
יוקרנו בסינמטקים ברחבי הארץ ,וביניהם
סינמטק הרצליה ,במהלך החודשים ינואר-
פברואר .בדומה למהדורות קודמות ,גם
המבחר של  2016מאורגן סביב תמה .התמה
שנבחרה השנה" ,משחקי תפקידים :נשיות
וגבריות בקולנוע" ,קושרת את סרטי המהדו-
רה סביב אמירותיהם על מערכת היחסים בין
תפקידי מגדר מסורתיים והמערך הרחב יותר
של כוחות פוליטיים/תרבותיים/כלכליים .אך
המטרה כאן ,מדגישים המארגנים ,היא אינה
רק לדון בתפיסות היסטוריות אירופיות של
מהו באופן קונבנציונלי "נשי" או "גברי" ,אלא
לאתר בהן ,לפחות באופן חלקי ,את שורשי
התפקידים המגדריים העכשוויים בישראל.
כמתחייב מכך ,הפסטיבל מבקש לספק לקהל
הצופים המקומי נקודת מבט ייחודית שמתוכה
יוכל לתהות על המאפיינים המיוחסים לגב-
ריות ונשיות בחברה הישראלית של ימינו.
בהמשך לכוונה זו ,המהדורה השנה כוללת
שני אירועים מיוחדים המחזקים את הקשר
שלה עם המציאות החברתית הישראלית.
ראשית ,ובשאיפה לפצוח במסורת חדשה,
יוצג בפסטיבל סרטו של אורי זוהר "שלושה
ימים וילד" – כתוספת לתכנית ההקרנות
האירופית שלו .סרטו של זוהר נבחר כי הוא
מהווה מראה חשובה לאופן בו התעצבו הנו-
רמות הגבריות והנשיות הישראליות בנקו-
דת מפתח בהיסטוריה הלאומית; אך כיצירה
שהושפעה רבות מהאסתטיקה של הקולנוע
האירופי ,הוא גם מהדהד עם סרטים רבים
אחרים שמוקרנים השנה במסגרת התוכנית

מתוך
"מרגניות".
שוברות את
הכלים

הרשמית של הפרויקט .בנוסף ,הצגתו בגרסה
דיגיטלית משוחזרת שופכת אור על העבודה
שמתבצעת היום מאחורי הקלעים לשימור
הקולנוע הישראלי הקלאסי.

דילמן וקישלובסקי
פרט לכך ,כמחווה לקולנוענית הבלגית
הידועה שנטל אקרמן ,אשר הלכה לעול-
מה לאחרונה" ,מבט נוסף" לא רק יקרין את
סרטה "ז’אן דילמן" מ ,1975-אלא גם יפרוס
את חסותו להקרנת טרום בכורה בסינמ-
טק הרצליה של "ההר" – סרט ישראלי חדש
בבימויה של יעל קיים ,אשר הושפע מיצירה
פורצת הדרך הזו של היוצרת הבלגית המנו-
חה .הדיוקן האנושי אותו משרטטת קיים ,וב-
מרכזו עומדת אישה חרדית אשר גרה בפאתי
בית קברות בהר הזיתים ,נראה שונה באופיו
מהעולם של ז’אן דילמן ,עקרת בית בורגנית
בבריסל של שנות ה ,'70-אבל באופן שהוא
מעביר את התחושה של אישה הקבורה בעודה
בחיים ,ניתן למצוא עדות לחוב ש"ההר" חב
לחזונה המהפכני של אקרמן סביב החוויה הנ-
שית המודרנית ולמשקל תרומתה לנוף הקול-
נועי של ישראל ,מדינה אותה הגדירה לא פעם
כביתה השני.

בין הסרטים הנוספים ,שיוקרנו במסגרת
הפסטיבל בהרצליה :גרסאות משוחזרות של
"מטריות שרבורג" ,הקלאסיקה המוזיקלית
של ז'אק דמי מ ,1964-בכיכובה של קתרין
דנב; "קברט הפרברים"  -מלודרמה אוסט-
רית מ ,1935-שבוימה על ידי ורנר הוכבאום
הגרמני ,ובמרכזה זמרת קברט ,המסרבת
לדרישות של ארוסה ,לעזוב את וינה הדק-
דנטית; הסאטירה מרומניה "המנהל שלנו"
מ ,1955-הבוחנת ,תוך מגבלות מתחייבות
כמובן ,את האתוס הקומוניסטי ברומניה
של שנות ה" ;'50-השנים הירוקות" (,)1963
היצירה הראשונה של תנועת הסינמה נובו
הפורטוגלית ,אשר ביקשה להתנגד להדח-
קה הקיימת בקולנוע הפופולרי של התקופה
ולהציג ללא כחל ושרק את המציאות הקיימת
תחת המשטר הדיקטטורי של אנטוניו סלזר.
הסרט בוחן את הקונפליקטים המרכזיים בח-
ברה הפורטוגלית ,בין העירוני לכפרי ובין
העשיר לעני ,דרך השפעותיהם על מישור
היחסים הרומנטים.
כן יוקרנו" :מרגניות" ,מהבולטים שבסר-
טי הגל החדש בצ'כוסלובקיה בשנות ה,60-
ו"צלם חובב" -מ ,1979-הסרט העלילתי הר�א
שון של קז'ישטוף קישלובסקי הפולני .כל
הסרטים בפסטיבל ילוו בתרגום לעברית¿ .

שתי תערוכות חדשות ומסקרנות מוצגות החל
מהשבוע בכפר סבא  ‰ועוד אחת בדרך

בגלריה העירונית בבית ספיר יציגו חמשת חברי הקולקטיב "אנטי-
מחיקון" (שאשא דותן ,לי נבו ,איתמר ענבר ,אלה קנדל ,חביב קפצון)
מיצבים ועבודות וידיאו הבוחנים את יחסי הכוח המתקיימים בין מוס-
דות המדינה והשלטון לבין היחיד או האמן-היוצר.
חברי הקבוצה כולם בוגרי המחלקה לאמנות בשנקר .הם הכירו במהלך הלימודים
המשותפים ועם סיום לימודיהם החליטו להקים קולקטיב אמנים.
כותרת התערוכה" ,משרד התרבות והספורט" ,היא חלק מהניסיון של חברי הק-
בוצה לבקר את המקום שבו הם פועלים כאמנים צעירים.
העבודות בתערוכה חוקרות מבני כוח וסדר ואת המנגנונים שהם מפעילים .המפ-
על ,המוזיאון ההיסטורי ,המשרד ומגרש הכדורגל – כולם עומדים לבחינה כזירות
שבהן נתון היחיד למשטוּר ולהסדרה .במקומות כגון אלה לומד הפרט את החוקים,
כללי ההתנהגות והנרטיבים ,ובעיקר את מיקומו הוא בתוך הסדר.
¥¥¥
עבודותיה של הציירת הכפר סבאית בת שבע האס ,המוצגות בתערוכתה "הגילוי
שבכיסוי" בגלריה "Artמבט" (רח' רופין  )15בעיר ,מצוירות על מצע קיים עם
זיכרונות ילדות והיסטוריה ומאופיינות בצבעוניות עשירה.
באחת הסדרות בתערוכה מוצגים ציורים אשר את בדיהם החדשים והנקיים נהגה
האמנית להביא לגן הילדים הסמוך על מנת שילדים יציירו עליהם .אותם בדים
מצוירים ו"מלוכלכים" שימשו כמצע לציור חדש.
במהלך השנים נאור החלה לצייר דמויות ורקעים של ציורים ,בהשפעת הסג-
נון הילדי .בסדרה החדשה חל שינוי .אמנם ,שוב משתמשת האמנית בציורים עם
היסטוריה ,אך הפעם ציוריה שלה מצויים ברקע ועבודותיה בעלות הצבעוניות
העשירה הן המכוסות בציורים חדשים .הציורים מלאים בדמויות ,עלים ,פרחים,
חיות וכתמי צבע.
הסתרה וגילוי ,או בסדר ההפוך ,גילוי והסתרה  -זהו שם המשחק בתערוכה זו
והקונספט שהעסיק ומעסיק את בת שבע בהליך היצירה .האמנית מחפשת עניין,
מנסה להפוך דף ולמצוא דרך חדשה במסע היצירה .האם פרק ציורי הילדים הס-
תיים? מתוך מריחות הזפת עדיין מבצבצים אברי גוף ילדיים או ציורי ילדות
כאומרים" :אנחנו כאן ויש סיכוי שנישאר פה גם בדרכך החדשה"¿ .

ילדים

אוהבים אותך ,לאה

"מקהלה עליזה"" ,זרעים של מסטיק",
"הסביבון שלי"" ,חתול תעלול" ועוד ועוד
ועוד  -דורות שלמים גדלו על שיריה של
לאה נאור ,תושבת הרצליה ,שביום שלי-
שי הקרוב יתקיים לכבודה בהיכל העיר
בהרצליה ערב חגיגי משיריה ,עם הגיעה
לגבורות.
"אני מאוד נרגשת שהעיר שלי עושה
לכבודי את ערב ההוקרה" ,אומרת נאור,
כלת פרס אקו"ם ופרסים נוספים" .במהלך
הערב יופיעו מקהלות וילדים שישירו את
השירים שלי ,ומאוד משמח אותי שעדיין
אוהבים אותם".
נאור .זוכרים את השירים
את עדיין כותבת?
"כיום פחות ,אך עדיין יש לי אתר שאני מזינה בו תכנים"¿ .

 ˆ 15.1.2016ידיעות השרון
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