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חדווה ושלומיק 2020
HOT 3 ,20:15 'הקיבוצניקים, א'-ג

אין שום דבר מקורי ב"קיבוצניקים" שעלתה אמש בטלוויזיה 
שלכם. אבל גם אין ספק שזו סדרת הטלוויזיה הישראלית הכי 
ממכרת שעלתה בסביבה שלכם בשנה האחרונה. יש בה את כל 
המרכיבים שהופכים את הסדרות של HOT לכאלו שכולם מדברים 
עליהן. זו דרמה יומית מהסוג שתהפוך ויראלית, וחלק מכוכביה 
יהפכו לשמות מוכרים בכל בית. היא רדודה דיה, הטקסטים והע�
לילה בה צפויים, והיא נוגעת בכל הנקודות שאנחנו, הישראלים, 
פשוט אוהבים. אם תרצו, "עספור" לאשכנזים. היא לוקחת את כל 
המרכיבים של הישראליות ושופכת פנימה את כל ההיסטוריה שלנו: 

מ"חדווה ושלומיק" ועד "מבצע סבתא". 
העלילה פשוטה למדי, כמובן. לאחר שהתפזרו איש�איש לחייו, 
מגלים בני החבורה שבמרכז הסיפור, שאפשר לעזוב את הקיבוץ 
אבל הקיבוץ לא עוזב אותך. בני כיתת "נרקיס" לשעבר מקיבוץ 
"מעיין חיים" הדמיוני, שכעת נמצאים בשנות ה�30 לחייהם, מגלים 
שהקיבוץ שבו גדלו כל חייהם עומד להתפרק. הם נאלצים לחזור 
להיות בקשר זה עם זה ולחיות ביחד במבנה ישן של ההאנגר הת�
עשייתי בדרום תל אביב, ששייך לקיבוץ, וגם הוא עומד להימכר, 
על ידי בן החוץ (ממוצא מזרחי כמובן, שרוצה להתנקם באשכנזים 
שהפלו אותו) שהוא הרע, לפחות על פי הפרק הראשון. לצערם הם 
נאלצים לגור ביחד בהאנגר המדובר ובעצם להתמודד עם עברם 
וההווה שלהם, ולחזור לחיים קיבוציים - מה שמבטיח הרבה בדיחות 

קקי�פיפי והרבה יחסי הוא והיא. אופרת סבון, גרסת חדר האוכל.
כדי לדון ברצינות בסוגיה הקיבוצית קיבלנו בעבר קשת של 
התייחסויות, מעמוס עוז ועד דרור שאול, שהצליחו לגעת, כל 
אחד בדרכו, בכישלון החברה הקיבוצית - בביקורת מעודנת יותר 
ופחות. זה לא המקרה בסדרה שלפנינו. הקיבוץ הוא מתלה שמקדם 
את העלילה בתוך הצביון הישראלי, אבל עדיין לא יהיה מופרך 
לדבר על הסדרה הזו במושגים של הצלחה בינלאומית, ולא בגלל 
הקיבוצניקים אלא כי היא כתובה בצורה משעשעת וקלילה, ותהיה 
עוד מוצר יצוא לא רע. פעם בקיבוצים היו מייצאים תפוזים, היום 

מסתפקים בסדרות טלוויזיה. אחלה.

בסרט הזה כבר היינו
להאיר את יוסי, ערוץ 8 

קשה כבר לספור את כמויות הסרטים הדוקומנטריים בשנים 
האחרונות על דמויות פופולריות בחברה הישראלית, משייקה אופיר 
ועד גולדה מאיר. חומרי ארכיון ארוזים היטב מספרים סיפור מוכר 
ומוכר�פחות על נכסי צאן הברזל של החברה הישראלית. "להאיר את 
יוסי", על יוסי בנאי, הוא עוד אחד מהסרטים הללו. כאלו שיקבלו 
כתבה ב"אולפן שישי" וכתבה אחת או שניים במגזיני סוף השבוע. 
יש מצב שידברו באיזו ארוחת יום שישי אחת איפשהו בישראל 
על הסרט. אבל איזה הבדל בין סרטו של קובי פרג' על משפחתו, 
שבה הקול האישי שלו הפך סיפור משפחתי קטן לסרט שלא יוצא 
מהלב, לעומת הסרט הנוכחי, שנראה שנלקח מפס הייצור העצלני 
של יוצרי הדוקומנטרי בישראל. כן, יוסי בנאי ראוי לסרט דוקומ�
נטרי, והכבוד שהוא מקבל כאן הוא לכל הדעות מספק וראוי. אבל 
היוצרים הדוקומנטריים הישראלים רצים במהירות אחורה. בעוד 
העולם הדוקומנטרי מחפש כל הזמן להמציא את עצמו מחדש בתת 
ז'אנרים, כמו רצח אמיתי, נניח, ומחפש איך לחדש - אלו הישראלים 

מחפשים ללכת לתחום הנוחות במקום לנסות ולחדש.

עדי רובינשטיין l עובר מסך

ישי קיצ'לס

עבר  אל  לדהור  "1917" ממשיך 
האוסקרים. אפוס המלחמה של סם 
מנדס, שהדהים את מתחריו בראשית הש�
בוע שעבר כאשר קטף את פרס גלובוס 
הזהב בקטגוריית הבמאי ובקטגוריית הסרט 
הדרמטי הטוב ביותר, גרף בסוף השבוע 
כ�37 מיליון דולר והשתלט על פסגת 
טבלת שוברי הקופות. אלו חדשות מעולות 
עבור סרטו של מנדס - שנעזר בזכיות 
בגלובוס הזהב כדי לעקוף את התחזיות 
ביותר מ�15 מיליון דולר. בניגוד לסרטים 
המרכזיים האחרים שמתחרים השנה על 
פרס האוסקר - "היו זמנים בהוליווד", "סי�

פור נישואים", "ג'וקר" ו"האירי" - "1917" 
עלה למסכים ממש ברגע האחרון, ולפי 

שעה נראה שהאסטרטגיה הזאת השתלמה 
בענק. סרטו של מנדס, שעלותו מוערכת 
בכ�100 מיליון דולר, זוכה לרוח גבית מש�

מעותית מהמבקרים, וגם הקהל - שהעניק 
לסרט ציונים גבוהים - בהחלט שותף לה�

תלהבות. כל אלה עשויים לסייע לו להפוך 
לסרט המלחמה הראשון שקוטף את האוס�
קר זה עשור ("מטען הכאב" של קתרין 

ביגלו, עשה זאת ב�2010).
"1917" - שאותו הקדיש מנדס לסבו 
- מתחקה אחר שני חיילים בריטים שעו�
ברים שבעה מדורי גיהינום בדרכם אל 
חבריהם מפני  להזהיר את  כדי  חזית, 
מארב הגרמנים. בדומה ל"בירדמן" של 
אלחנדרו גונסלס איניאריטו, גם סרטו 
של מנדס הוא פלא טכנולוגי שנותן את 
הרושם כאילו צולם בשוט אחד. את שני 
החיילים מגלמים צ'ארלס צ'פמן וג'ורג' 
מקיי האלמונים, ולצידם מופיעים בתפ�

קידים קטנים כוכבים דוגמת קולין פירת', 
מארק סטרונג, בנדיקט קמברבאץ' ואנ�

דרו סקוט.

המלחמה על פסלון האוסקר
האם "1917" יקטוף את האוסקר? לפי התגובות הנלהבות, הסיכוי בהחלט גבוה

צילום: אי.פי בנדיקט קמברבאץ' ב�"1917" 

מאיה כהן

המשבר האקלימי והנושא האקולוגי 
הופכים נוכחים יותר ויותר בסצנת 
האמנות כתמה שלא ניתן להתעלם ממנה. 
כזאת היא התערוכה החדשה שנפתחה 
בגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת 
תל אביב תחת השם "Planet", שבה מש�

תתפים האמנים דיוויד ברנס ואוסטין יאנג 
רלי דה פריס, סטפן   ,(Fallen Fruit)
טיידה, ד"ר דפנה לנגוט, ד"ר יסמין מרוז, 
ליאת סגל, קולקטיב אנייה, נועם רבי�
נוביץ ועוד. התערוכה, שאותה אוצרות 
ד"ר תמר מאיר וד"ר ספי הנדלר, עוסקת 
בקיימות ובצמחייה, תוך התמקדות בסו�
גיות של הישרדות, צרכנות ושימוש במ�
שאבי טבע, בעבר ובהווה, וערעור על 
אופני השימוש של בני האדם במשאבי 
טבע. היא מעלה מודעות לצמחים כיצורים 
תבוניים בעלי דפוסי קבלת החלטות 

ייחודיים.
"אנחנו מסתכלים על הסביבה שלנו 
בכלל ועל הצמחייה בפרט כמובן מא�

ליו כמו הרקע של החיים שלנו", מסבירה 
ד"ר תמר מאיר, אוצרת התערוכה יחד עם 

ד"ר ספי הנדלר, ובעלת דוקטורט בתו�
לדות האמנות. לאחר שנים של עבודה 
במוזיאונים בארה"ב זהו הפרויקט הרא�

שון באוצרות. "אנחנו לא לומדים להכיר 
צמחים בעבור מה שהם, והתערוכה באה 
לערער על הדבר הזה ולהראות לנו שזה 
לא מה שחשבנו, שהם לא עציץ לקישוט, 

שהם לא נועדו רק לשרת אותנו".
כיצד הצלחתם לערער דבר כזה?

"למשל, אנחנו מראים שפרחים הם 
יצורים חושבים, שיש להם זיכרון, יכו�

לת לקבל החלטות אסטרטגיות, עובדות 
שהמדענים שלנו באוניברסיטה חוקרים 
במעבדות; הם לוקחים צמחים ומפעילים 
עליהם גירויים שונים ורואים איך הם 
מגיבים אליהם ויחד עם האמנים שלנו נו�
צרת יצירת אמנות שמראה בעצם את הצ�
מחים כייצורים חיים שזזים בקצב אנושי.

"הצמחים הרי זזים כל הזמן אבל לאט 
מדי בשבילנו, אנחנו לא מסוגלים לראות 
את התנועה שלהם והעבודה הזאת מזיזה 
אותם בקצב אנושי ומראה לנו צמחים כי�

צורים שזזים; יש עבודה שיש בה צמחים 
רובוטים וכל פעם שהאור משתנה בחלל 

הם זזים ביחס לאור. 

"דוגמה נוספת היא עבודתם של האמ�
נים האמריקנים דיוויד ברנס ואוסטין יאנג 
(Fallen Fruit), שמיפו את כל עצי הפרי 
שאפשר לקטוף מהם פירות בתל אביב, 
כשכל עץ שיש בו פרי זמין מסומן על 
המפות. נוצרו שש מפות שמהן עשו טפט 
ענק על כל חלל הכניסה שלנו שהפך 
בעצם לפורטרט של ישראל דרך הצמ�

חייה והציפורים.
"אנחנו לא רגילים לראות את העיר כמ�

קום שופע מבחינת צמחייה, אלא כנוף של 
בניינים ובטון - והם מראים לנו את העיר 
כמקום עשיר. הם עשו את זה ביותר ממאה 
מקומות בעולם, והם אמרו שתל אביב היא 

אחת הערים הכי מלאות בפרי שפגשו".
הטרנד האקולוגי נהיה פופולרי מאוד, 
בין השאר גם בסצנת האמנות. אתם 

לוקחים חלק בחגיגה?
"אנחנו מאוד בעד, אבל הגישה שלנו 
דידקטית  או  מטיפה  גישה  לא  היא 
שאומרת 'נו נו נו', אלא גישה שהמטרה 
שלה לחבר אנשים מחדש לסביבה שלהם 
באופן שלא הצליחו להתחבר עד עכשיו. 
אנחנו מציעים משהו חווייתי, שתופס את 

הטבע כמשהו מורכב יותר".

צילומים: אסף ברנר"לפרחים יש זיכרון". מתוך התערוכה   

"קיבוצניקים". אופרת סבון, גרסת חדר האוכל

דבר אלי בצמחים
התערוכה "Planet" שנפתחה בגלריה האוניברסיטאית באונ' ת"א, 

מנסה לחבר בין האדם לסביבתו √ "הצמחים לא נועדו רק לשרת 
אותנו, הם יצורים חושבים", אומרת האוצרת ד"ר תמר מאיר


