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אנדרמן נירית / הישראלית מהתרבות

 קדר ויאיר פלד אילן
 שנעלמו הנשים את מאתרים

הישראלית מהתרבות
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 טרנסג׳נדרית "בבה". מתוך
אמיתית פיקטיבית

לוסקה סנדרה ארכיון צילום:

 אמניות שלוש של סיפוריהן
 מההיסטוריה שנדחקו בדיוניות

 עומדים מהתודעה ונעלמו
 המוקומנטרית הסדרה במרכז

 אילן שיצרו "נעלמות׳/ החדשה
 לבצע אפשר איך קדר. ויאיר פלד

 לא שמעולם נשים על תחקיר
 שמדובר העובדה ומדוע נולדו,

 מחזקת רק מומצאות בדמויות
 הפרויקט? של חשיבותו את

אנדרמן נירית
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ידיעלנדחתהאךוולך,ליונהבמקבילהנשי,
עברהזאתובעקבותהמקומיהספרותיהממסד
בבה,לאגםעולם.לתהילתשםוזכתהלפריז

טרנסג'נדריתשחקניתהשני,הפרקגיבורת
־להששחולמתשואהניצולתפולני,ממוצא

נתקלתאךהישראלי,התיאטרוןבעולםתלב

הנרתעיםורוחתיאטרוןאנשישלקרהבכתף
גםוכךשעברה.והמיניהמגדרימהמהפך

־וכורקדניתהשלישי,הפרקגיבורתיונה,
הכישרוןשלמרותתימני,ממוצאריאוגרפית

המקומיהמחולבנוףשלהוהייחודיותהבוער
־ההצלאלדרךלעצמהלפלסמצליחהאינה
תיעודכלשנותרבליהעולםאתועוזבתחה,

יצירתה.שלאושלה
־שבתהשנה,חיפהבפסטיבלזאת,ובכל

–"ליליאן"הסרטהוקרןבוהתיעודיתחרות

מעטלאנמצאו–הסדרהפרקימביןהראשון
היוהםהאזהרות,למרותבפח.שנפלוצופים

אמיתית,אשהשלבסיפורהצפוכיבטוחים
לכבושהצליחהשלאמשוררתלוי,ליליאן

המאהשלבישראלכבודשלמקוםלעצמה
פרקימפתיע.ממשלאזהולמעשהשעברה.
בצורהדוקומנטריתיצירהמחקיםהסדרה

אללצלוללהפליאשקלכך,כלמשכנעת
שפיסתולהאמיןלולהתמסרהסיפור,תוך

אלאאינההזאתללבנוגעתהכההמציאות

תהיהרוטט,כשהלבובכלל,לאמיתה.אמת
אכפת.למיאמיתית,אובדיוניתליליאןאותה

שבובעידןדוקומנטרית,אמתצריךבכללמי
חוגגת?הפוסט־אמת

הפיקציהלפוסט־אמת,הכבודכלעםאבל
אמתעםהרףללאמפלרטטת"נעלמות"של

–הזההפרויקטאתוכואבת.עמוקההיסטורית

הקרובים,השבועותבשלושתיוקרנושפרקיו
יחדוביימוכתבו–דוקוביסרביעי,יוםבכל

)שהופיעפלדאילןוהקומיקאיהשחקןשניים:

וכמובןנסגר?""מה1",העםב"אחדהשארבין
שלדמעותעדהמצחיקהדמותהאתגילם
והיוצרבוקר(לדגניהפרסומותמסדרתדנית

עלהשארבין)החתוםקדריאירהתיעודי

פרסיםעטוריתעודהסרטיסדרת"העברים",
־הישראבספרותמפתחלדמויותהמוקדשים

אתלעשותהחליטוהאלוהגבריםשנילית(.

־לשושלםפרויקטולהקדישמאליומובןהלא
שפעלואמניותנשיםשלבמיוחדארוכהרה
היושחלקןואףשעברה,המאהלאורךכאן

הןומקוריות,מעניינותיצירתיות,מוכשרות,
הממסדידיעלנדחוהראויה,להכרהזכולא

וחלפוההיסטוריה,מספריהודרוהאמנותי,
שלחותםבולהטביעשזכובליהעולםמן

ברדהוגאולהאלפסיהזוהרההזמרותממש.
פדניפאולההרקדניתלוריא,אסתרוהציירת
הכוריאוגרפיתמחותן,חוהוהפסלתוהציירת

זה–פרלמוטרשושנהוהשחקניתזארבשרה
־אינרשימהמתוךשמותשלאקראיקומץרק

מוכרותאינןשחלקןנשיםשלכמעטסופית

אךלהביא.ופלדקדררצוסיפורןשאתכלל,
ממשי,זכרכמעטנותרלאשלפועלןמכיוון

ומספרןתיעודי,סרטשיפרנסוחומריםקרי
שלהעדפהעודדלא–התופעההיקףאו–

בגיבורותבמקומןבחרוהםהאחרת,עלהאחת
פיקטיביות.

־שהנולמה,קרה,בעצםכיצדרגע.אבל

האמנותשלההיסטוריהמספריהודרושים
לפשרשואלתשאניפעם"בכלהישראלית?

־הישראהאמנותתולדותספרישלההתעלמות
היותשובות:שתיליעוניםהאמניות,מרובלית

חשובותהיולאכנראהוהןאמניות,נשיםמעט
־מהעמומרקוסרותד"רכתבהדיין",טובותאו
במאמרבישראל,ומגדרנשיםאמנותלחקרתה

שמתקייםבראיוןאבלשעברה.בשנהשפירסמה
אחתגםשהיא–מרקוסממהרתאביבבתלבביתה

־הטעשתיאתלבטל–ב"נעלמות"המרואיינות

אינןששתיהןהוכחנושלנו"במחקרהללו.נות
גדולמספרכאן"פעלומבהירה.היאנכונות",

ההיסטוריהבספריהוזכרושלאאמניותשלמאוד
ואנחנואחד,במשפטבהםהוזכרואוהישראלית,

יוצרות'נשיםבספרחומרים.יותרעליהןמצאנו
־פילציור,שהוקדשבפרקהישראלית',באמנות

יותרמצאנובלבד,ידומלאכתאדריכלותסול,

פה,שפעלואמניותמ–200יותרשמות,מ–200
האמניותה–70.לשנותה–40שנותביןבעיקר
והעריכובהןהכירוהגבריםשהאמנים–הללו

־ובבביקורותביטוילידיבאושלאכמעט–אותן
־תולאתהיוםשמלמדיםאנשיםשנכתבו.ספרים

בכלל".עליהןשמעולאהישראליתהאמנותדות

האמנותבתחוםהתמקדמרקוסשלהמחקר

־שערדומהמחקרמזכירההיאאבלהפלסטית,
ממצאיםוהעלההמוזיקהתחוםעלזקאדיתכה

־דודבריםלמצואשאפשרבטוחה"ואנידומים,

אומרת.היאהאחרים",האמנותתחומיבכלמים
כאןפעלודווקאאמניותמעטלאאז

זכוואפילוועשויצרוהאמורה,בתקופה
בכלמדוע–הגבריםעמיתיהןשללהערכה

שלהחשוכיםהשולייםאלנדחקוהןזאת
לכךגרםמנגנוןאיזההקולקטיבית?התודעה
מבהירהמרקוסההיסטוריה?מספרישהודרו

שספרילכךאחראיותמרכזיותסיבותשתיכי
ובעולםבישראל–האמנותשלההיסטוריה

בנשים.כךכלודליםבגבריםעמוסים–בכלל
שרואהחברתיתהבניהבגללזה"ראשית,

שעושהמהכלכלומרנחות.משהובאשה
תפישהוזוהגבר.שעושהממהנחותהאשה

ושנית,האמנות.תחומיבכלכמעטשקיימת

שהןבגללחובבניות,הללובאמניותראו
מהןרבותמלאה.במשרהבאמנותעסקולא
בילדים,שמטפלותאמהותבית,עקרותהיו

להתמודדונאלצווכדומה,המשפחהמפרנסות
החברתיתהמוסכמהכיגדולחברתילחץעם

לביתלדאוגהאשהשלתפקידהשזהגורסת
לפילהתיישרהסכימושלאנשיםולמשפחה.

קיבלו–הראשוןבמקוםהאמנותאתושמוזה
חיובי".לאיחס

־אמכאןפעלושלאכמעטשלפיוהמיתוס

לאורךעצמואתשימרמרקוס,נאנחתנשים,ניות
כחזקהתגלהמיתוסיםשלוכדרכםארוכותשנים

מאמיניםשאנובכךגםנעוץ"זההמציאות.מן

־ההיסטוושאםצדק,משפטעושהשההיסטוריה
כנראההןהאמניות,הנשיםאתזוכרתלאריה
זהשאוליאומרתאניאבלטובות.מספיקהיולא

־בסמופיעותלאשהןבגללאולילהיפך,בכלל

לאשהןהמיתוסנוצרפתאוםההיסטוריהפרי
תמידלאההיסטוריההריכיטובות,מספיקהיו

אנחנוהיוםעליונה.שופטתאינההיאצודקת,

היסטוריהולארבותהיסטוריותשישיודעיםכבר
אותה".שכותבהאדםמיתלויכיויחידה,אחת

שלהמוכחותהקומיותביכולותבהתחשב
שלו,שגרתיתוהלאהמקוריתוביצירהפלד

־המיאתלכבדבחרשהואטבעיאלאזהאין
מפתיעהעצבנית,שהיאבסנוקרתהזהתוס

קדרשותפואחת.ובעונהבעתומשעשעת

העצוםהניסיוןאתהזהלפרויקטאיתוהביא
שלדוקומנטריותביוגרפיותביצירתשצבר

השנייםביןוהשילובהעברית,הספרותגדולי
ההיסטוריה.לספריומרגשמתבקשתיקוןיצר

מפריעהלאפיקטיביהזהשהתיקוןהעובדה
הבחירהלהיפך.אפילואוליאפקטיבי.להיותלו

־המוקומובז'אנרהפיקטיביותהגיבורותבשלוש

־מעמבודחת,לקלילותכללבדרךהנוטהנטרי,
־הפאתוהופכתועומקעוצמהל"נעלמות"ניקה

שהןמשוםדווקאבמיוחד.למרשיםהזהרויקט

שלושמצליחותמעולם,התקיימושלאדמויות
שנדחקואמניותאותןכלאתלייצגהגיבורות

־בגודווקאהשנים,לאורךוהודרוהשולייםאל
־הפפרקישלושתנהפכיםהפארודיהז'אנרלל

ליצירותהראשונים(השניים)ובמיוחדרויקט
אלאומרתקותסוחפותמשעשעות,רקלאשהן
־התיהסרטשלמהותועלמחשבהמעוררותגם

בכלל.עודי

מייסעסבבה
־התהלאמעולםכך,אםויונה,בבהליליאן,

־הבהדמויותמשלושאחתלכלאבלבינינו.לכו
־וממלאהביוגרפיהופלדקדרבנוהאלודיוניות

אחתשלזולהיותעשויההיתהשבהחלטפורטת,
שלההיסטוריהמספרישהודרוהנשיםממאות

מתבססתהללומהביוגרפיותאחתכלהאמנות.
שחיואמיתיותנשיםשלביוגרפיותעלבחלקה
המשוררתאלה)ביןהתקופותבאותןכאןופעלו
עדההטרנסג'נדריתהשחקניתחבשוש,חבצלת

והכוריאוגרפיותצפירהברכההזמרתטל,ואלרי
־מסקטעיכוללתעובד(,ומרגליתתנאילוישרה
־לסדבמיוחדשנכתבוומכתביםיומניםמכים,

־ארחומריהיסטוריים.אירועיםעלונשענתרה,
שלתחושהכמובןמוסיפיםבקפידהשלוקטוכיון

המסך.גביעללמתרחשמציאות

סיפוראתקריינות.נטולת"נעלמות"הסדרה
־לההיוצריםבחרוגיבורותיהשלוששלחייהן
־הכישכביכולמרואיינים,שורתשלבידיהםניח
גמורהבטבעיותמדבריםהמרואייניםאותן.רו

־משובחוויותנזכריםיונה,אובבהליליאן,על
־תחוהצופיםעםחולקיםאיתן,שעברותפות
ועושיםבהן,הקשוריםוזיכרונותמחשבותשות,

ששלושמראשלדעתעליוהצופהעם"בהסכםלביא:גיא
רביםבפועלאבלבמציאות.התקיימולאהדמויות

הגיבורות,אתהכירושכביכולבסדרה,מהמרואיינים
עולמם"תפישתעלאוהאישיותחוויותיהםעלמספרים

הקודםמהעמודהמשך

הבאבעמודהמשך

בכרדודוצילומים:למיתוסומשעשעתמפתיעהעצבנית,סנוקרתפלד.ואילן)מימין(קדריאיר
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־להמצליחהשהיאמשכנעת,כהבצורהזאתכל

־הבבדמויותאמתשלוניחוחחייםשלרוחפיח
־והממהמרואיינותרביםבכדי:ולאדיוניות,
־מהאישייםזיכרונותמעליםהאלהרואיינים
למציאותכךגורמיםשלהם־עצמם,ביוגרפיה

הבדיון.לתוךלגלוש
־מוביוגרפיות–'נעלמותלפרויקט"קראנו

לדעתעליוהצופהעםבהסכםכיקומנטריות',

קיימותהיולאהאלוהדמויותששלושמראש
מהדמויותרבותלמעשההלכהאבלבמציאות.

־הגיבואתהכירווכביכולבסדרה,שמתראיינות

האישיותחוויותיהןעלמספרותפועלן,ואתרות
שלהןפרשנותמעלותאועולמןתפישתעלאו

רקהיאהמרכזיתוהדמותשבנדון,לנושאים
יסערוץמנהללביא,גיאמסבירלכך",טריגר

עלשמספרתהס,אמירההמשוררת"כךדוקו.
כךליליאן,שלסיפורהדרךהאישיותחוויותיה

־בימיןלשינויהמנותחותראשונתשניידר,ננסי

כטרנסג'נדריתחייהמהלךעלשמספרתשראל,
גםוכךכמצע,לכךמשמשבבהשלוסיפורה

יונהדרךשמספרתענבל,סולניתאברהםלאה

כלומרעצמה.שלההאמנותיותההתחבטויותעל
־למעהןבסדרהמובאשסיפורןספציפיותנשים
־שסיאחרות,נשיםשלארוכהלשורהסמלשה

מיהשמחון,בןמיריכמואמניותדומים.פוריהן

כל–אחרותורבותאלפסיהזוהרהקזבאינקה,
תימת־העלאבללסרט,ראויהעצמהבפניאחת
לביא.אומרסיפורן",אתגםמספרת'נעלמות'של

הסדרהמפרקיאחדבכלהמרואייניםשורת
האמנותלתחוםהגיבורה,שללזהותהמותאמת
בהםרבים,מוכריםשמותוכוללתבו,שפעלה

הספרותחוקרקיסר,ועדיסומקרוניהמשוררים
־גיהטרנסג'נדריתהשחקניתהירשפלד,אריאל

־ומוהכוריאוגרפיתשניידרננסיגולדשטיין,לה
נמצאצרפתיצדיגםאלדור.גביהמחולבקרת

כיצדהשאר,בין"בבה",בסרטומספרברשימה,
אליולהצטרףביקשהכיצדגיבורתו,אתהכיר

־החוכיצדצעיר,שחקןעדייןכשהיהלאודישן

־סיבאותהשנכחמיכלאתהבהילהשלהזות
המיטהעלשנשכביםסצינההיתה"זוטואציה.

ופולטבסרט,צרפתימספראיתי",מדברתוהיא

טראומה.היתהזו"בינינו?מבוכה:שלצחקוק
־משונוראלהיותרצתההיאעלי,התנפלההיא

עםללכתמוכרחהייתיואנייודע,אתהחררת,

הבין...יואלאבלהבמאי,היהזילברגיואלזה.
־נכנהיאאבלניסתה.שהיאכמהשלי,מסכנה

מאודלהיותהשתדלוכולםמוזר.נראהוזהסה,

תקופהבאותהכיבסדר,היהלאזהאבלבסדר,
בלהט.אומרהואנורא",מפחידהיהזה

מסבירקל",ליהיהזהאזפעם,שחקן"הייתי
־שמדמותעלבלהטדיברכיצדצרפתיעכשיו

לאשמעולםסיטואציהועלהתקיימהלאעולם
עוסקאתהתיאטרון,לומד"כשאתההתרחשה.

כמוהיהזהמבחינתיאזבאימפרוביזציה,הרבה

־העהדמות,עלכללייםבקוויםליסיפרותרגיל.
שלדלינתנואזפרטיםמדייותרלדעתלאדפתי
כללאשזההאמתהזה.התרגילעלועפתימזערי,

דמויותמכמהבראשךזהאתבונהאתהקשה,כך
קצתומכניסדומות,ומסיטואציותמכירשאתה
הפרטייםחייועלקצתמושתתגםזהוידע.דמיון
האישיתהקריירההיהזהואצליאחד,כלשל

עםלישהיומפגשיםהבמה,עלשליהחייםשלי,
מוסיף,קצתממציא,קצתאתהדמויות.מיניכל

היה".באמתשזהתחושהלךישוקצת

־הסמןעצמהבבבהנתקללאמעולםצרפתי
לדמויותאצלוהתחברהבהחלטהיאאבלתם,

מוכרתמאודהזאת"המציאותשהכיר.אמיתיות

בשולייםשנשארומוכשריםאנשיםהמוןהיולי,
שזהבטוח"אניאומר.הואנפשית",והידרדרו

־העוהיוםכאלה.המוןהיואזאבלהיום,גםקיים
אחדואףולהיעלםלהופיעיכולאתהגדול,לם

יותר,קטנההיתהאביבתלאזאבליידע,לא
־כוכיכולם,אתפגשתכולם,אתהכרתואתה

קטן".ריבועבאותוהסתובבולם

בטבעיותנכנסתהסאמירההמשוררתגם
־לישלילדותחברת–בסדרהלתפקידהגמורה
עיראק,ילידתפיקטיביתמשוררתאותהליאן,

־מהערפהנהנתהלאשלההייחודיתשהשירה
־לצרשעברהאחרירקזכתההיאולתהילהכה,
־פיקטי)דמותטיבועמנואלהנודעתוהזמרתפת
שירהפכהפלד(אילןשלבגילומוהיא,גםבית

עםמזוודותששאיזהלי"ישענק.ללהיטשלה
קשראיזהלכםתארושלה.רקלילי.שלשירים

־הראשוהסצינותבאחתהסאומרתבינינו",היה

עורכיםכמהגםרואיינו)שבו"ליליאן"בסרטנות
לסיורמראייניהאתולוקחתב"הארץ"(,וכותבים
אחדעלמצביעההיאהמזוודות","כאןבביתה.

אתמניפהזוגית,למיטהניגשתואזהארונות,
כליש"כאןמצעים.ארגזוחושפתהעליוןחלקה
פהששמתיאלהבשקיות.לילישלשיריםמיני

־בעואומרתהיאשלה",ישניםמאודשיריםהם
כשהיינועוד"זהדפים.מלאתשקיתמוציאהדה

כזאתלישישמאמינהלאאניתיכון.ספרבבית

אותה".שוכחתלאאניאליה.נאמנות
הצילומיםלרגעעדכיהסמודהאיתהבראיון

הבמאים,שניממנהרוציםמההבינהממשלא
לה.קסמהבפרויקטלהשתתףההצעהזאתובכל

דרמטיים,בחוגיםהשתתפתיילדהשהייתי"מאז
־השיואיכשהומלידה,כשחקניתעצמירואהאני
־משוהייתילאאםאחר.למקוםאותיסחפהרה

באלתורטובהמאודאנישחקנית.הייתיררת,
אזשנייה.בשברירלדמותבכניסהסיטואציות,

אימתוךאבלרוצים,הםבדיוקמההבנתילא

שאניהיא"האמתמספרת.היאזרמתי",ההבנה
־משושאניכךכלליחבלשפוספסתי,מרגישה

־מאמישאנימידהבאותהסבל.פשוטזהררת,
כךטוטאלית,מאודגםאניאילוזיה,שהכלנה

בכלזאתעושהאנילכתוב,שעלינפסקשאם
פעםמדיאםהיהעדיףשלי.הנפשיתהתהומיות

ומצחיק".נחמדמשהועושההייתי

־לניהסיבהתמידשלאחושבתהסכשלעצמה
"כזאתבהכרח.ממסדיתהיאיוצרותשלדחות
משוררתשהיתהשמחון,בןמירילמשלהיתה

־הצלישלאלהיותויכולמורכבת,ומאודטובה
ובגללאישיותהבגללאלאהממסד,בגלללאחה

־שנבוודאימושג.ליאיןהתאשפזה.פעםשמדי
הצדהיההמדינהאתשבנהמיעוולות.פהעשו

ישפיו.עלהתנהלושהדבריםוטבעיהאשכנזי,
־מהאחדולכללמערב,מזרחביןמובהקתזרות

אבללהתמזג,הכוחהיהלילהתמזג.קשהצדדים

־הופשאנילהביןכדיהרבהלעבורצריכההייתי
וזוממהותי.השונהישראלי,טוטאלילמשהוכת

הלבכואבלהתלונן.יותרהרבהקלקשה.עבודה

לנתיבועובריםעצמםאתאוספיםלאשאנשים
רקלאטוטאליתהיעלמותישזוומבחינהאחר.

־בראחרים.בשטחיםגםאלאהשירה,בשטח
זהשנים.לוקחזהממקורותיו,נתלששאדםגע

־מדדורותכמהנדרשיםולפעמיםהמדבר,דור
דוראנחנודורותינובכלישראל,עםאנחנובר.

הכאב".וזהמדבר,

נעלמוהגבולותגם
סיפורןבהעלאתשתהיהככלדרךפורצת

־"נעלאסתטיתמבחינההנשכחות,הנשיםשל
־האחרובשניםריק.בחללפועלתאינהמות"
שובעצמואתממציאהדוקומנטריהקולנוענות

לביןבינוהגבולותהגדרותיו,אתומאתגרושוב
־וסרומיטשטשים,הולכיםהעלילתיהקולנוע

־ומעז'אנריםכמההמשלביםהיברידייםטים

שובמצליחיםבדיהעםאמתבחופשיותרבלים
־המקוהדבריםכאחדמעמדםאתלבססושוב
־בקושמתרחשיםוהמרתקיםהמרענניםריים,
העכשווי.לנוע

המוקומנטריהז'אנרשלשורשיוזאתועם
שלרבותעשרותלפנישהופקוביצירותנטועים
מ–1957,הבי־בי־סישלהמולדחגמהתלתשנים.

דקותשלושבאורךכביכולתיעודיסרטוןלמשל,
שיגרהבשווייץ,עציםעלשגדלספגטישהציג
אתלשאולכדיהטלפוןאלהמומיםצופיםהמוני

־הטתופעתעלשאלותהבריטיתהשידוררשת
–עצמו"מוקומנטרי"המונחהזאת.המפתיעהבע

,to mock והפועל"דוקומנטרי"המלהשלשילוב
־משלויותרלפניהואגםנולד–"ללעוג"כלומר

הבמאיהיהלראשונהאותושטבעמישנה.שים
טאפ""ספיינלסרטואתלתארכדיריינר,רוב

סרטכעודנראהראשוןשבמבטסרט–)1983(

לאאבלמצליחה,רוקלהקתשמלווהתעודה
־הסרכלפילעגחציששיגרהפרודיהאלאהיה
־המועולםעלשנונהביקורתוהציגההללוטים

אותו.שמניעהגדולהכסףועלזיקה
נעשההז'אנריםביןהגבולותטשטושמאז
לסרטיםהבולטותהדוגמאותוביןיותר,נפוץ

להזכיראפשרלהצלחהשזכומוקומנטריים

שהתחפשאלןוודישל)1983("זליג"את
"אישמוחלטת,בדיהלספרכדיתיעודילסרט
בונזלאנדרהבלבו,רמישל)1992(כלב"נשך

שלחייואתכביכולשתיעדפולוורדהובנואה
וכמובןגסט,כריסטופרשלסרטיואלים,רוצח

שאיפשרכהןברוןסשהשל)2009("בוראט"

ובוהמסךעלמהומותולעוררלהשתולללו
עדזלגהזההז'אנרהאמיתי.בעולםגםבזמן

כמהשםוהולידהקטן,המסךאלגםמהרה
־מו"משפחה"המשרד",כמומוצלחותיצירות

,"Documentary Now"ו "הקאמבק"דרנית",
פא־ויוצרת2015–בבארה"בלשידורשעלתה
הוכתרושכברתעודהסרטיעלשנונותרודיות

הז'אנר.שללקלאסיקות
־לחמנסהרקלאהמוקומנטרית"היצירה

ובדיון,תיעודשלברוריםגבולותתחתתור

שונות.תיעודיותלמסורותלהגיבגםאלא

הקודםמהעמודהמשך

הבאבעמודהמשך

לוסקהסנדרהארכיוןשולר,ורחלישראלארכיוןדוקו, yes צילומים:השולייםאלשנדחקוהאמניותכלאתלייצגהאלההדמויותמצליחותמעולם,התקיימושלאמשוםדווקאו"בבה".)מימין("ליליאן"מתוך
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הקודםמהעמודהמשך

ז׳אנריםתתשלההנחותמהבוחנתהיא

האסתטיותהאסטרטגיותהןמהתיעודיים,
ניתןשבוהאופןלגבימניחיםהםמהשלהם,

החיפושהואנאיביכמהועדלאמת,להגיע

הקולנועחוקראומרהאמת",ייצוגאחריהזה

הזאת"היצירהלנדסמן.אוהדד״רהתיעודי

אסתשביןהקשראתלרופףמנסהבעיקר

במשהוצופיםכשאנחנוכלומר,לאמת.טיקה

קונוונציותמחקההואכיאמיתילנושנראה

אמיתי?באמתהואהאםמסוימות,אסתטיות

האםברווזכמוונראהברווזכמומדברזהאם

ברווז?"באמתזה
מעברהרבההיאמוקומנטריתיצירהואולם

כזהסוגעלביקורתאודה־קונסטרוקציהללעג,

לנדסמן.מאמיןקולנועית,עשייהשלאחראו

תיאסטרטגיהזומבחינתיאמת.הרבהבה"יש
שלקו־דבריםלהראותשיכולהנוספת,עודית

הואלהראות",יותרקשהמסורתיתיעודילנוע

מאהיאלמשל,"נעלמות",שלבמקרהמבהיר.

מסוימת.למציאותבביקורתיותלהתייחספשרת

פיקטידמויותהןהזאתהסדרהגיבורותאם"גם
הנלכלכלליבאופןלהתייחסיכולההיאביות,

התבאקליםלפרוץהצליחושלאהיוצרותשים

קונתיעודיתבביוגרפיהאז.ישראלשלרבותי

היאכיכזאת,אמירהליצורהיהקשהוונציונלית

לנדסמן.מסבירהפרטי",בסיפורמתמקדתתמיד

המוקומנטרייםהסרטיםרובבישראל

(כמובשולייםכללבדררנותרוהמקומיים

"צווארוןבצר,שאולשלמצלמה""זהירות

שלהשטן"ו"כתקפלןנועםשללבן"כחול

"המקוללים"היתהדופןיוצאתהנגבי).מיכאל

לפניששודרההטלוויזיהסדרתלוי,חגישל

ארבעשלחייהןסיפוראתהציגהשנתיים,

(יונההמקומיהתרבותבעולםבולטותדמויות

אורי)ואביבהקרוימשהשדה,יצחקוולר

הבינושרביםלאחרבביצהסערהועוררה

"טהור"בתיעודמדובראיןכיניכרבאיחור

ממנהניכריםחלקיםאםשגםביצירהאלא

האנשיםשלאמיתייםטקסטיםעלמבוססים

"חשבתימבוימת.כולהכמעטהריהללו,

סוערים,פרובוקטיביים,כרכלשליוצרים

המתועדיםאלוכמוכועסיםמאודגםוכן,

ותק־מהוגנתיצירהתתאיםלאב׳מקוללים׳,

שוחרישלבורגנילקהלשתחניףונעימהנית

צריכיםהרגשתי,רדיקלים,אנשיםאמנות.

יותררדיקלישהואבפורמטמוצגיםלהיות

לוי.חגיהסדרה,יוצרמסבירמהמקובל",

מומיצירותנבדלהלדבריו,"המקוללים",

תיעומצגשיצרהבכראחרותקומנטריות

יתרבשימוששהואהמוקומנטרי,"הז׳אנרדי.

שהואלשכנעמנסהבאמתלאשנים,הרבהכבר

דוקומנטבסגנוןמשתמשהואדוקומנטרי
שהואברורצופהלכלאריותר,אופחותרי,

שידורהועצם,׳לליםו׳המקשלוןיסיהנ.לא

באשראמיתיספקלזרועהיהתיעודי,בערוץ

שככלברורבה.שהוצגמהשלל׳אותנטיות׳

׳נדיואףאמיתייםלרגעיםעדשאתהשהרגשת

חוויהחוויתהללו,היוצריםשלבחייהםרים׳

אצלליצורהמטרההיתהכמובן,זו,יותרעזה

דמויותמוליותרגבוהיםודריכותקשבהצופה

שרציתידמויותמחדש,להנכיחרציתישמאוד

החוויהשלהאינטנסיביותמתורלהן.שיקשיבו

שהלצופהכשהתבררהלםאיזהנוצרהזאת

אמיהטקסטיםכלכי(אםמבויםכמעטכל

להערכתינבעמהצופיםחלקאצלהכעסתיים).

שוחרהצופהשלזומסוימת.עלבוןמתחושת

אמורהיהשלוהמידהקניפישעלהתרבות,

האנשיםעלשמעהריהואהתרמיתאתלזהות

מכירהריהואאותם,מכירשהואוחשבהללו

אותן".מזההשהואוחשבמוקומנטריותיצירות
בכלמ"המקוללים"שונהכאמור,"נעלמות",

זאת,ולמרותהפיקציה.עלמראשלהצהרההנוגע

׳נעלמות׳כמומוקומנטריות"יצירותלביא,אומר

זההמסרעלהפוסטאמתעידןשלשיקוףגםהן

אוהרגולטורים,אצלמגווניםקשייםיוצראמנם

קולובתחרויותבפסטיבליםלקטגוריותבסיווג

אתשפותחתיצירתיתתנופהיוצרזהאבלנוע

ומעניינים".חדשיםלכיווניםהראש

מידהשנה.חיפהבפסטיבלגםצץכזהקושי

הישראליתהתיעודיתהתחרותששופטילאחר

התיהסרטפרסאתל"ליליאן"להעניקבחרו

"סולחה"לסרטלשבחוציוןביותר,הטובעודי

עלהאחרוןזההתקומםחריס,איתןהבמאישל

מוקומנטרי.בכללשהואסרטלהכתירההחלטה

זוארהפסטיבל,הנהלתלפניכרעלמחההוא

השופטים.בהחלטתלהתערבשלאבחרה

מרתק,מבחינתנוהיה׳ליליאן׳"הסרט

בעשייהבלטוגםמחשבה,מעוררמצחיק,

שהיהדוידוביץ׳,אריאומרשלו",הרצינית

שלםשוששל(לצדםהתחרותמשופטיאחד

מצוחומריםלחפש"כשיוצאיםפואט).ופול

דוקומנטרילסרטומסמכיםתמונותלמים,

מבחינתאליהןלהגיעשאפשררמותכמהיש

אתעשושבאמתתחושההיתהופההעשייה.

אבלפיקציה,כמובןזומעמיקה.ברמהזה

ולכןומעמיקה,גבוההברמהשעשויהפיקציה

מוקומנטריסרטלאזהמשכנעת.מאודהיא

וכשאתדאחקה.כולוכלבלהיותשמסתפק

רציניתכרכלבצורהשעשויסרטמוליושבת

בזמןהרגשתיאנימתמסרת.אתומעמיקה,

עשושאנשיםוגםלדמות,נקשרשאניהצפייה

מענייניםמרואייניםמצאורציני,תחקירפה
ואפילומצחיקמרתק,משכנע,תמהילותפרו

באיכויותבלטהסרטזומבחינהללב.נוגע

שלהבחירההאחרים.הסרטיםרובמעלשלו

פיקטיביתאשהשלסיפורלספרהיוצרים

שהםכפיהנעלמות,הנשיםמכלשהורכבה

מקורית,בעיניהיאבדמיונם,אותןראו

זהמחשבה.מעוררתולגמריאחרתנועזת,

הז׳אנר,שלהגבולותאתשמותחסרטבהחלט

מהנה".וגםמקוריתמאודוהתוצאה

הפאתלבטלשצרירחריס,שלטענתואת

כללהזהשהסרטמפניל"ליליאן"שניתןרס

"הדיוןהסף.עלדוחהדוידוביץ׳תיעודי,אינו

הואעלילתיאודוקומנטריהואכזהסרטאם

צרירהואאםהשאלהאתאבלרלוונטי,בהחלט

היהצרירלא,אוהתיעודיתבתחרותלהשתתף

לאחרמידבכרלדוןהיהצרירמראש.לבחון
שפורסםאחריולאהסרטים,רשימתשפורסמה

אומרהואבפרס",זכההזהשהסרט
להאוליכדאיתיעודי,סרטמהוהשאלה

שלשילובבמיוחד.חמקמקיןיענהיאזכיר,

שהסיפורשלובסיסארכיוןחומריראיונות,

אכןהזהשהברווזמבטיחאינובמציאותתרחש

סרטשהופכיםמאפיינים"איןדוקומנטרי.יהיה
שנס־הגדרהבעצםזותיעודי.לסרטמסוים

לנדסמן.אומרכצופה",שלרהחוויהעלמכת

הסאתתופשצופהשכלמבינים"וכשאנחנו

אליושלוקחיםכלאביתאיזהושאיןאחרת,רט

למותרמעלפברוקשעשותיעודייםבמאים

יכותיעודיקולנועשלשלנוהתפישהכלאז

שלהשתנות".לה

מעולםדבריםהיו

הישראליתהתרבותשלמההיסטוריהשנדחקואמיתיותנשים

עוגןגדולה
קרמיקהואמניתפסלת

זארבשרה
סלוניםסימהכוריאוגרפית

ציירת

מחותןחוה^
ופסלתציירת

ברליןמרים
פסלת

שץאולגה

אמנותמבקרת

ברדהגאולה

ברנרציפורהזמרת

ציירתדגניתלאה

זמרת

פרלמוטרשושנהאלמהדיהמונירה

זמרת
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