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 "מונטאז' אסור" והשיבה מציון: 

 של יעל ברתנא "הטרילוגיה הפולנית"

 

 דוד שפרבר

 

 תקציר     

( של האמנית יעל ברתנא, וידון 4110-4112מחקר אינטרטקסטואלי זה יבחן את "הטרילוגיה הפולנית" )

פת של תולדות הקולנוע הישראלי. בחינת הסדרה תיעשה באמצעות חשי התמטיבמקומה ברצף 

המבעים הקולנועיים, ההתכתבויות וההשפעות הסגנוניות והאיקונוגרפיות שעולות בה. בבסיס 

(, שהוא תלכיד עריכתי Montage Interditהטענה של המאמר עומד המושג "מונטאז' אסור" )

פרובוקטיבי ו"מגונה" המזמין חשיבה רדיקלית. המאמר יראה כיצד השימוש בארסנל הדימויים 

רון התרבותי )קולנוע נאצי, דימויים סובייטיים, קולנוע ציוני ישן ודימויים החקוקים בזיכ

                                                           
  .דוד שפרבר הוא  חוקר אמנות ודוקטורנט בתוכנית  ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן 

ן עפרת, דר' לבני, דר' גדעו-המחבר מבקש להודות לרחל פרץ על עריכת המאמר. תודה גם לדר' ליאת שטייר

גליה בר אור, דר' איתן בר יוסף, אייל סיוון, צחי מזומן, חנה שפרבר, אסתר שפרבר, שושנה שפרבר, וקוראים 

 אנונימיים נוספים.

 



78 
4102, אביב 8סליל, כתב עת אינטרנטי להיסטוריה, קולנוע וטלוויזיה, גיליון   

 
 

טלוויזיוניים( מאפשר לסדרה לנכס מחדש, לשנות, "לחטוף" ו"לזהם" את ההרכבות והמיונים 

המקובלים. חציית הגבולות המשבשת מייצרת מערך חדש של דימויים היברידיים וחיבורים 

ה של אג'נדה המנוגדת לייעודם המקורי של הדימויים. התוצאה "אסורים", ורותמת אותם לשירות

ולאידיאולוגיה המקובלים בשיח  לנרטיבהיא מערך דימויים חדש המאתגר לחשיבה רדיקלית ביחס 

החברתי, התרבותי והפוליטי בישראל. תוך כדי חשיפת הרבדים הסמויים הטמונים בעבודות אציג את 

עון כי חציית הגבולות המשבשת מביאה לכך שהן חותרות האמביוולנטיות העולה מהן ואבקש לט

 אפילו תחת עצמן.

 

 מבוא

 

עבודותיה מתכתבות  ( היא מאמניות הווידיאו הבולטות בישראל ובעולם.0721 'יעל ברתנא )נ

, תוך כדי דיון בתרבות ההווה. לא פעם השימוש 41-המאה ה עם הקולנוע הציוני המגויס של תחילת

מאמר זה יעסוק בסדרת העבודות  דיקלי של האתוס הציוני השגור.תגור רא  ב בישן מלווה אצלה

"ואירופה תוכה בתדהמה" של האמנית, סדרה המכונה גם "הטרילוגיה הפולנית". העבודות נוצרו 

ברחבי העולם, כל אחת עם סיום הפקתה. שונים והוצגו בחללי אמנות  0041–1241שנים בבהדרגה 

בביתן הפולני במסגרת הביאנלה לאמנות עכשווית בוונציה, אחד  0041-בהטרילוגיה כולה הוצגה 

מאירועי האמנות החשובים בעולם, ומאוחר יותר בסינמטקים בארץ ובביתן הלנה רובינשטיין, 

 02, 4112לאמנות. הטרילוגיה כוללת שלושה חלקים: "חלום בלהות" ) אביב-תלהשייך למוזיאון 

 (.דקות 88, 4100ת( ו"התנקשות" )דקו 02, 4117(, "חומה ומגדל" )דקות

 

העבודות עוסקות בפעילותה של תנועת רנסנס מומצאת הקוראת ליהודים לחזור לאדמת 

בסרט "חלום בלהות", הפרק הראשון בטרילוגיה, העיתונאי, ההוגה ופעיל השמאל אבותיהם בפולין. 

במרכז אצטדיון ריק ומט לנפול, וקורא לשיבת ( נואם Sierakowski) בֹומיר שיֵיְרקֹוְבסקיְסל  הפולני 

כאילו נענה לקריאה שעלתה בפרקה  , "חומה ומגדל",השני של הסדרההפרק היהודים לפולין. 

הסרט מציג את ההיענות לקריאה הזאת בדמות "חלוצים" המקימים קיבוץ במתכונת  :הראשון

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25C5%2582awomir_Sierakowski&ei=vK-zUazML82LhQeF-oCAAQ&usg=AFQjCNH65TTiyJoISMV1oxYSa0vq1Kvrbg&sig2=R2UlbY7_WaktHyt39PXvZw
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"מתעד" את  , "התנקשות",ילוגיההפרק החותם את הטרבלב העיר ורשה, בירת פולין.  "ומגדל חומה"

 הלווייתו של שיירקובסקי, המנהיג שנרצח.

 

 ההתכתבויות ואת הקולנועיים מבעיה את –" הפולנית הטרילוגיה" את יבחן זה מאמר

 ברצף במקומה דוןנ אלה בחינות לאור. ממנה שעולות והאיקונוגרפיות הסגנוניות וההשפעות

 מסגרת במאמר תוצע וההשפעות המקורות חשיפת בסיס על. הישראלי הקולנוע תולדות של התמטי

 בקולנוע נפוצה מגמה, לאירופה הישראלי-היהודי חזרת מוטיב עולה הדברים במרכז. לסדרה פרשנית

 . הטרילוגיה של המרכזי והנושא 81-ה שנות מאז הישראלי

 

ברתי הוא קולנוע ביקורתי המנסה לחתור תחת הסדר הח 81-הקולנוע הישראלי מאז שנות ה

להעלות אל פני השטח את מה שהוחבא הקולנוע החדש כוון  .יותרשהציגו הסרטים המוקדמים 

מהלך הסרטים החדשים הוא . 1בקולנוע הישן, דהיינו, היהודי, הגלותי, הגבר הנשי, הערבי או האישה

בדרך כלל הפוך מזה של הסרטים הישנים; במקום תהליך חניכה הנע מהגלותי לעבר העברי החדש, 

 עוברים גיבורי הסרטים החדשים תהליך של התפכחות והמרה מדמות הצבר לדמות של ניצול שואה

דן וולמן,  ,"מחבואים"; 0727אילן מושינזון,  ,"רובה חוליות"גלותי, כפי שניתן לראות בסרטים  –

את עלילת הסרטים הישנים. במקום  כוהפ החדשלא פעם הקולנוע העלילתי והדוקומנטרי . 0781

מסעות מעין אלה  .ג תהליך של עלייה לארץ, הם תיארו מסע של הניצולים או בניהם לאירופהלהצי

 ,(4112ללכת על המים" )איתן פוקס, " (,0772, גונן ניצה) פארק"-"אבא'לה בוא ללונה עלו בסרטים

 (.4118, ו"פיצה באושוויץ" )משה צימרמן, (4112 ,דני )נוקיו( ורטה"מטאליק בלוז" )

 

 הוצגוש יה של ברתנאלעבודות לבנת לימור התרבות שרת של תגובתה, בעיתונות שדווח כפי

, ועוסקות" ציוניות אנטי" הן ברתנא של עבודותיהלטענתה,  שכן, מסויגת הייתה בוונציה בביאנאלה

                                                           
1

אברהם  ,"אהבתה האחרונה של לורה אדלר"; 0782 "תל אביב ברלין", ציפי טרופה,דוגמאות לסרטי הקולנוע החדש:  

 .ועוד 0778אלי כהן, , "הקיץ של אביה" ;0771 ,אלי כהן, "ארץ חדשה" ;0772, אלי כהן, ס""עץ הדומים תפו ;0771הפנר, 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%A0%D7%99_(%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95)_%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94&action=edit&redlink=1
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  2.הישראלית בציבוריות כלל בדרך הדברים נתפסים כך אכן".  לפולין היהודים שיבת"ב, לתפישתה

 םהרבדי חשיפת כדי תוך. הללו הפשטניות הקריאות על לערער אבקש זה במאמר, זאת לעומת

 העבודות  כי לטעון מהן ואבקש  העולה האמביוולנטיות  את אציג, בעבודות הטמונים הסמויים

 .עצמן תחת תוך כדי שהן חותרות אפילו תגבולות משבש חצייתשוב בועוסקות שוב  הללו

 

ארט במסגרת שדה האמנות המקומי גוזר בדרך כלל -העיסוק העכשווי בחקר הווידיאו

מנות הווידיאו לקולנוע. מבחינת טיבו של המדיום ואוצר המלים שלו, דיכוטומיה מוחלטת בין א

ארט לקולנוע אינה מוחלטת, ולעתים קרובות ההבדלים בין התחומים -ההבחנה בין וידיאו

עם זאת, שיח האמנות נמנע בדרך כלל מבחינה של  3.יניסיונמיטשטשים, במיוחד כשמדובר בקולנוע 

ולנוע ומבעיו. במאמר זה אני מבקש לפסוע מעבר לתיחומים אמנות הווידיאו על רקע תולדות הק

 ותמלתהמקובלים הללו ולהראות כיצד חשיפת המבעים הקולנועיים ובחינת הקשרים שלהם 

 הרעיונות שעולים בהן. חשיפתתורמות באופן מובהק ל ,שעלו בעבר קולנועיות

 

פנשטאהל כפי שאראה במאמר, ברתנא מתכתבת עם עשייתה הקולנועית של לני רי

(Riefenstahl) הלמר  41-במסגרת התעמולה הנאצית ועם הקולנוע הציוני של ראשית המאה ה(

דג'יגה ורטוב לרסקי, נתן אקסלרוד, ברוך אגדתי ואחרים(, שהושפע מהקולנוע הסובייטי בן זמנו )

[Vertov[ וסבולוד פודובקין ,]Pudovkin ]וסרגיי אייזנשטיי[ ןEisenstein.)]4  אראה כיצד יותר מכל

                                                           
, 4104, 51 אחרת ארץ", השלישי הרייך של היורשת, "כהןראו למשל ל.   2

http://acheret.co.il/?cmd=articles.534&act=read&id=2743 (08.4.02-ב אוחזר.) 

א.  וראו עוד. 417ע'   ,4104, 01 המדרשההחלל שבין המסכים",  –הקרנת וידיאו קוץ, "ל. ראו תהיות מעין אלה אצל  3

 ,)קטלוג(, חיפה: מוזיאון חיפה לאמנות העשור הראשון –הדימוי המוקרן  –: בדרך לקולנוע Zeroוידיאו טננבאום,  

ם קולנועיים בהפקות הדברים נכונים ביתר שאת במקרה של ברתנא, שעושה שימוש באמצעי .401-801 ;7-74ע'  ,4112

 עתירי תקציב, מייצרת רצף עלילתי קולנועי ואפילו צילמה כמה מעבודותיה בסרט צילום )פילם(. 

סיפור מהסרטים: סיפורת ישראלית  ,גרץנ. על ההקשרים בין הקולנוע הסובייטי לקולנוע הציוני בראשיתו ראו  4

. על 18-08 , ע'0770, אביב-תל ,הקולנוע הישראלי: היסטוריה ואידיאולוגיהשוחט, א. ; 0778, אביב-תלועיבודיה לקולנוע, 

 S. Kracauer, From Caligari to Hitler: A Psychological Historyההקשרים שבין הקולנוע הנאצי לסובייטי ראו 

290-289 pp. ,1947 ,New Jersey, of the German Film . הנאצי  לקולנוע שבין הקולנוע הציוני הישן הדמיוןעל

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSergei_Eisenstein&ei=iC6zUef_MePI4AS9t4CoAw&usg=AFQjCNFG6-TcEYpMozIwZMkTbYvEsf80VQ&sig2=vGJ3mkpunO-5XdrgXY1Q4A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/From_Caligari_to_Hitler:_A_Psychological_History_of_the_German_Film
http://en.wikipedia.org/wiki/From_Caligari_to_Hitler:_A_Psychological_History_of_the_German_Film
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היא מייצרת תלכיד מבקשת ברתנא לחבר בין דימותים )אימאז'ים( שאינם מתיישבים יחד ברגיל. 

קולנוע נאצי, דימויים סובייטיים, קולנוע ציוני מהעבר, דימויים טלוויזיוניים עריכתי המורכב מ

שישמש כאן  מסיבה זו הדיון האינטרטקסטואלי הוא כלי מרכזי. ודמויות ציבוריות ממשיות מההווה

 5.של העבודות לבחינה

 

שיוצע כאן עומדת התיאוריה של תיאורטיקן הספרות הרולד  האינטרטקסטואליבמרכז העיון 

בלום, הרואה באינטרטקסט אקט של מרידה ביוצרים הגדולים של העבר, תוך יצירה של קריאה 

כואנליטית של משבשת בעבודותיהם. אחד הנושאים המרכזיים העומדים בבסיס התיאוריה הפסי

בלום הוא הקונפליקט בין הטקסט לאינטרטקסט, המשקף לשיטתו את המאבק האדיפלי של היוצר 

בהתאם אראה במאמר כיצד ברתנא מייצרת שיבושים מכוונים בקולנוע  6.עם אבותיו הרוחניים

אך הנאצי של ריפנשטאהל, כמו גם בקולנוע הציוני. במונחים של בלום: היא מזהה אותם כחשובים, 

כותבת אותם מחדש בדרך שמכריחה את הצופה לקרוא אותם באופן אחר ולא שגרתי. לא זו בלבד, 

אלא שסך העבודות המרכיבות את הטרילוגיה, על השילוב שהן טומנות בחובן בין שפות קולנוע 

 שנוצרו במרחבים שונים )קולנוע נאצי, סובייטי וציוני(, מייצר מבע קוהרנטי אחד המצביע על דמיון

                                                                                                                                                                             
 H. Jan-Christopher, Making Images Move: Photographers and Avant-Garde Cinema, Washingtonראו 

DC, pp. 55-78.  
המושג "אינטרטקסטואליות" הוצג לראשונה כתרגום מחדש של התיאורטיקנית והפסיכואנליטיקאית ג'וליה קריסטבה  5

(vaKriste )למושג ה"דיאלוגיזם" של מיכאל באחטין (Bakhtin) המדבר על נוכחות סימולטנית של טקסטים המצטלבים ,

בתוך יצירה ספרותית ומקיימים ביניהם יחסי גומלין. הדיון הזה פותח עם השנים והתפרש לענפים שונים, במגמה 

 M. Worton and Judith Still (eds.), Intertextuality: Theories  לעשות בו שימוש בהקשרים אמנותיים רחבים. ראו

and Practices, Manchester, 1990, pp. 11-12 . בתחום האמנות החזותית חוקרים וחוקרות כמקייל בקסנדול

(Baxandallנורמן ברייסון ומיקה באל ,)  אלה שוחט  ואחרות, עוסקים בפרשנות ביקורתית הישראלי ובתחום הקולנוע

 Patterns of  ,Baxandall. Mראוית במתודות המתבססות על תיאוריות של אינטרטקסטואליות. של היצירה העכשוו

Bal, and ; M. 1985, , New Haven and LondonHistorical Explanation of Pictures : On theIntention

298-174 ,73, 1991, Vol. The Art Bulletin Norman Bryson, "Semiotics and Art History,"  

 [. 0787] 4111, אביב-, תלהקולנוע הישראלי: מזרח/מערב והפוליטיקה של הייצוגשוחט,  .א

 [.0728]  4118, אביב-, בתרגום עופר שור, תלחרדת ההשפעה: תיאוריה של השירהבלום, ה.  6
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. כך מייצרת האמנית סוג של "מונטאז' שליטההעכשווי חזותי ביניהם, דמיון שבחלקו מודחק בשיח 

 (, שהוא תלכיד עריכתי פרובוקטיבי ומגונה המזמין חשיבה רדיקלית.montage interdit)אסור" 

 

"המונטאז' האסור" הוא מושג שטבע התיאורטיקן ומבקר הקולנוע אנדרה באזין בבואו לדון 

כמי שמצדד בתפיסה הריאליסטית בקולנוע,  ריאליזם האיטלקי.-ת העריכה של קולנועני הניאובשיטו

תלמידו ז'אן לוק גודאר חלק עליו  7.צידד באזין בשימוש מועט בעריכה הקולנועית ודגל בשוט הרציף

מושג זה לבש עם השנים  8וטען כי העריכה היא אחד הכלים החשובים והמרכזיים של הקולנוע.

הקולנוען אייל סיוון בשנים האחרונות הוא ודרך עשייתו הקולנועית והמחקרית של  ,שונות צורות

9חיבורים עריכתיים פרובוקטיביים ומעוררי מחשבההתקבל כמציין 
כך משמש כיום המושג לציון  .

רדיקלי של המנגנון העריכתי, בעיקר דרך היכולת לשחרר ולשנות דימויים -הפוטנציאל הפוליטי

נליים ומערכתיים מהכוח וההשפעה שלהם על הזיכרון הקולקטיבי. כלומר, זהו אמצעי קונבנציו

( באמצעות אותם חומרי גלם המצויים בארכיון ההגמוני. כך counter imageליצור דימוי שכנגד )

מתהווה ארכיון דימויים אלטרנטיבי, הרותם לשירותו דימויים של אג'נדה באופן המנוגד לייעודם 

 .המקורי

 

                                                           
7 A. Bazin, "The Evolution of the Language of Cinema," In: Gerald Mast, Marshall Cohen and Leo 

  ,BazinA.  ;139-pp. 123, , New York and Oxford, 1992Film Theory and Criticism(eds.),  Braudy

-49 pp. ,1957]-1985 [1953 : Éditions du Cerf,Paris, ? ce que le cinéma-Qu'est "Montage interdit," dans

 .027-052 ע', [0724] 4111, אביב-, בתרגום דן דאור, תללהבין סרטיםג'אנטי, ל.  . וראו עוד61

8 Jean L. Godard, “Montage my Fine Care,” in Jean Narboni and Tom Milne (eds.), Godard on Godard, 

Critical Writings by Jean-Luc Godard, trans. Tom Milne, New  York, 1986 [1956], ;pp. 39-41  ל. ז'אן 

-אביב-, בתרגום יהושע קנז, תלבמאים ואנשי קולנוע על קולנועאיתן גרין )עורך(,  גודאר, "העריכה דאגתי היפה",

 .48-45ע' , [0751] 0782פקים, וא
ארז פרי ואפרם  בתוך  מחשבות על ארכיון אינסופי: ראיון עם אייל סיון", –ֶאֶפה, "מונטאז' אסור -ֶאוואנֶג'ה. פליקס ּב 9

אחד מסרטיו מעוררי המחלוקת . 480-420ע'   ,4108אביב, -גום איה ברויר, תל, בתר4108קולנוע דרום כורם )עורכים(, 

 (, העוסק במשפט אייכמן.0777מבחינת עריכה של סיוון הוא: "הספציאליסט" )
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ידי עירוב המבעים הקולנועיים בני המסורות השונות, באמצעות הוצאתם מהקשרם -על

מצביעה אראה במאמר כיצד (, pasticheהמקורי והתכתם לכדי מקשה אחת באקט של הדבק )

ברתנא על הדמיון המושתק שבין הדימותים הציוניים לאלה הנאציים. אקט זה מכוון לפריצת 

למעשה, בתחום המחקר  10ירה הקולנועית הנאצית לזו הציונית.ההפרדה המוחלטת הנוהגת בין היצ

ם, ונראה ילנאצי ייםציונדימויים לא נהוגה השוואה חזותית בין העכשווי בישראל הקולנועי 

מרכזית העולה ב"טרילוגיה הפולנית",  בתמהשהדמיון ביניהם מודחק. באותו האופן, הגם שמדובר 

 11ריד מאתגר זה.מעטים המחקרים שעסקו באופן נרחב בהיב

 

חוקר הקולנוע רז יוסף הטעים כי "בעוד ההיסטוריה האותנטית מנסה להסביר לנו את העבר 

מסודר של המציאות הכאוטית, ההבניות המחודשות של העבר בקולנוע  נרטיבידי יצירת -על

 12מבקשות לומר לנו יותר על יחסנו לעבר, על הקשרים בין העבר להווה ועל תגובותינו כלפיהם".

ברתנא עושה מהלך דומה. היא יוצרת את עלילת הסדרה בדמות סיפור הנשען במאמר זה אטען כי 

ההיסטורי הציוני המקובל, ומהפכת אותו. היא עושה שימוש בדימותים  הנרטיבעל 

ובהיסטוריוגרפיה הציונית המקובלת, אך זאת כדי להצביע על הצדדים המודחקים הנוכחים בה. 

ו מתכתבת ברתנא מציע אידיאולוגיה החלטית אחת, מובחנת וברורה. הקולנוע המגויס שאית

ממדיים מעין אלה. לצורך זה היא נוהגת -מכוונת לפרק מבטים חדכך אטען,  ברתנא, לעומת זאת,

כך מכוונות העבודות את . להציע רעיון, דוגמת שיבת היהודים לאירופה, רק כדי לחתור תחתיו

                                                           
10

מה שהופך מרכיבים חזותיים יבות בהכרח גם אנלוגיות רעיוניות. ימח ןחשוב לציין שאנלוגיות חזותיות אינ 

הפשיזם  הםדהיינו האופן והמסגרת שב ,י ז'יז'ק, הוא רק הארטיקולציה הספציפית שלהם, טוען סלבו"פשיסטיים"ל

 .In Learning to Love Leni Riefenstahl," " Zizek,S. ראו  רותם או מייצר דימויים לשירות האידיאולוגיה שלו

(9.10.2003).  http://www.inthesetimes.com/article/102 ,, 2003These Times: with liberty and justice for all 

 :הנושא עלה בקצרה אצל 11

 C. Zemel, "Yael Bartana’s Mary Koszmary and Galut Melancholy,", Perspectives AJS, 2011,  pp. 49-50 

 .00-0ע'   ,4118, 02 ישראלכרון בקולנוע הישראלי", ראיות ויזואליות: היסטוריה וזי –יוסף, "הקדמה ר.  12

http://www.inthesetimes.com/article/102
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יב ולאידיאולוגיה המקובלת הן בהקשר הציוני והן ביחס הצופה לחשיבה מחודשת ביחס לנארט

 13ציוני החדש.-תרבותי ולשיח הפוסט-לשיח הבין

 

הסגנוניים  –מעבר לכך, במאמר זה אראה כיצד בעזרת הצבעה על ההקשרים האירופיים 

המומצא של חזרת היהודים לאירופה, מציעה  הנרטיבהעולים בקולנוע הציוני, ודרך  – והתמטיים

לא יצא את ואירופוצנטרי במהותו וא שהרעיון הציוני ה טענהת עמדה רדיקלית שבטבורה ההאמני

 האמניתמחזירה  כיצדאם כן, אראה  14הערבי. "מזרח"אירופה כלל, אלא העתיק את "אירופה" אל ה

 האירופאיים. למקורותיואת הרעיון הציוני 

 

שה בעולם האמנות בחלק האחרון של המאמר אבקש למקם את הטרילוגיה על רקע הנע

תרבותי הלש חומרי עבר, -המקומי בשנים האחרונות. כך תיבחן הטרילוגיה בהקשר השיח האמנותי

משמעותיות שעלו  תזותידי הזרה או ניכוס, במטרה לתרום להווה. בשלב זה ידונו -לא פעם על

של ברבריזם"( ותרומתה -בשיח האמנות המקומי )"דזרט קלישה", "אמנות מינורית" ו"ניאו

הטרילוגיה לדיון זה. לסיום אראה כיצד ברתנא מטשטשת את הגבולות המקובלים שבין מדיומים 

שונים, תוך שהיא עושה שימוש בפרקטיקות אמנותיות מגוונות המבקשות לנסוק מעבר לייצוג 

ולפעול במציאות באופן ממשי. בהקשר זה עולה שוב אותו אקט של ערבול גבולות משבש, כאן 

הגבולות שמייצרת האמנית בין קולנוע למיצג ובין מיצג לאמנות אקטיביסטית  בדמות טשטוש

  15חברתית.

                                                           
 B. Sliwinska, "'Andאם כי הסדרה פתוחה לפרשנויות רבות, במיוחד בהקשר האירופי והפולני )ראו למשל  13

22-13 ,32, 2013 , Vol.n. ParadoxaEurope will be Stunned': Yael Bartana and JRMiP,"  עיקר עיסוקי כאן ,)

 את המקורות החזותיים של הטרילוגיה, ועל רקע זה להציע לה פרשנות בהקשר המקומי.הוא לחשוף 
פינחס גינוסר ואבי בתוך פפה, "הציונות במבחן התיאוריות של הלאומיות והמתודה ההיסטוריוגרפית", ראו א.  14

 .412-411ע'  ,0775 שבע,-, בארסדרת נושא –ציונות: פולמוס בן זמננו, עיונים בתקומת ישראל בראלי )עורכים(, 
הפכו עם השנים לענף מוכר ומקובל בשדה  71-פעולות חברתיות שהחלו לצמוח במסגרת עולם האמנות בשנות ה 15

 M. Lind, "The Collaborative Turn," in Johanna Billing, Maria Lind and Lars  האמנות. על תחום זה ראו

Nilsson (ed.), Taking Matters Into Common Hands, London, 2007, pp. 20-25 . בהקשר זה טבע האוצר
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 והקולנוע של ריפנשטאהל ( Mary Koszmary"חלום בלהות" )בפולנית: 

 

בעבודה "חלום בלהות", הפרק הראשון בטרילוגיה, נואם העיתונאי, ההוגה ופעיל השמאל הפולני     

Stadion טדיון ריק. מדובר באצטדיון העשור )בפולנית: במרכז אצ סלבומיר שיירקובסקי

Dzieieciolecil ,) הרפובליקה העממית לציון עשור לשלטון הקומוניסטי בפולין ) 0711שנבנה בשנת

(. זהו האתר שבו נערכו רוב הטקסים המפלגתיים והממלכתיים בפולין הקומוניסטית. הפולנית

לחזרתם של היהודים לפולין כדי להציל את פולין.  שיירקובסקי עומד שם וקורא במונולוג ארוך

תרבותיות. -טיעוניו נעים בין געגועים ורגשי אשם למה שמנוסח שם כהבנה חדשה של ערכי הרב

בסוף הסרט נראית קבוצת צעירים הכותבת על הדשא של מגרש הספורט שממלא את האצטדיון 

טקסים שהיו נהוגים במזרח אירופה קריאה ליהודים לשוב לפולין ומגישה לנואם פרחים, כמו ב

 .בתקופת הקומוניזם

( המופיעה בתחתית captionהעבודה נפתחת בצללית של דמות ההולכת בתוך מנהרה. בכתובית )    

". עד מהרה מתבהרת הדמות. בחפיפת קולות 4112המסך כתוב: "האצטדיון האולימפי ורשה, 

(overlapping sound),16 שמעות במקביל לנגינת ההמנון הפולני. עקבות הליכתה של הדמות נ

כתיעוד של אירוע ממשי. בהמשך נראית  הסצנההאפקט שנוצר מחזק את המבע הריאליסטי של 

הדמות מהלכת על דשא באצטדיון ישן ומתפורר. עכשיו מתברר שהאצטדיון האולימפי שסומן 

דת במרחב בבטחה. בכיתוב שבתחילת הסרט אינו אלא חורבת אצטדיון מהעבר. הדמות נראית צוע

וכך נוצרת בעבודה תחושה , ניכרות מאוד 17(hand held camera)  תנודות המצלמה על הכתף

                                                                                                                                                                             
על  חברתיות המתבססות-והתיאורטיקן ניקולא בוריו את המושג "אסתטיקת יחסים", המתייחס לפרקטיקות אמנותיות

 .N. Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon, 1998. ראו אנושיים שהן מפיקות ומקדמות-היחסים הבין

 , שבה כמה מרכיבים של קול מושמעים במקביל, שימשה רבות את גודאר ליצירת אפקט של ריאליזם.הפרקטיקה הזו 16
 האפקט שנוצר מתזוזות המצלמה כשהיא שעונה על הכתף מייצר אצל הצופה תחושה שמדובר בתיעוד אותנטי. 17



86 
4102, אביב 8סליל, כתב עת אינטרנטי להיסטוריה, קולנוע וטלוויזיה, גיליון   

 
 

מתמשכת של תיעוד אירוע בזמן אמת. הדמות עולה לבמה שבמרכז האצטדיון, ובנימה מלאת פתוס 

 פותחת בנאום בשפה הפולנית:

שאותה קשישה שמנמנמת יהודים! בני ארצי! בני אדם! בני אדאאאאאם! אתם חושבים "

תחת שמיכת הפוך של רבקה לא רוצה לראות אתכם יותר? ששכחה אתכם? אתם טועים. 

היא חולמת עליכם בכל לילה. חולמת ורועדת מפחד. מאז אותו לילה שבו נעלמתם ואמא 

שלה הושיטה ידה לקחת את שמיכת הפוך שלכם, היא סובלת מחלומות רעים ומסיוטי 

לגרש אותם. יישובו לכאן שלושה מיליון יהודים החסרים לפולין,  לילה. רק אתם יכולים

 (.0:11!" )ארצנו –יעמדו לצד מיטתה ויגרשו את השדים. שובו לפולין! לארצכם 

 

 ,Annet Gelink .Gallery, סטילס מתוך וידאו, אוסף: 4112(, ary KoszmaryM"חלום בלהות" )יעל ברתנא, 

oundation, WarsawFoksal Gallery FAmsterdam and  
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המצלמה סוקרת את מושבי האבן של האצטדיון שהעזובה בו בולטת מאוד ועוברת על שיחי     

הפרא הצומחים שם ועל מושבי האבן המיותמים והישנים, שמאזכרים מצבות קבורה. הרצינות 

 והפתוס של הדובר בנאומו מעומתים עם הריקנות והעזובה שהמקום מציע.

 

אקטיביסט שמאל פולני, סוציולוג ומבקר  –א סלבומיר שיירקובסקי כאמור, הדובר הו

(. Duninספרות, שכתב את הטקסט יחד עם הסוציולוגית וחוקרת התרבות הפולנית קינגה דונין )

שיירקובסקי, הלבוש בחולצה לבנה, עוטה ז'קט עור שחור ועונב עניבה אדומה )צבעי הלאום של 

דמית של מנהיג כריזמטי. בין השאר הוא מכריז: "כיום אנו פולין הם אדום ולבן(, מציג כאן ת

]הפולנים[ יודעים שאיננו יכולים לחיות לבד. אנחנו זקוקים לאחרים, ואין יקרים לנו מכם! חזרו!" 

(2:10.) 

 

הקריאה ליהודים לשוב לפולין, כשהיא נשמעת על רקע הריק והעזובה במקום, משתלבת 

ה המעוררת הדי עבר טרגיים, ולמעשה נותנת תחושה חריפה של כול 18(mise-en-scene) במיזנסצנה

עד לאלה שאינם ולא יוכלו להיענות לקריאה. התחושה הזאת מוחרפת אגב -זיכרון, מעין גל-אירוע

דבריו של הדובר המתחדדים מול הריק שסביבו: "אפילו כאשר היה ברור שאף אחד מכם לא נשאר, 

 (.2:11ללכת" )בכל זאת היו אלה שהמשיכו להגיד לכם 

 

בהמשך העבודה, כאשר הנואם קורא ליהודים לשוב לפולין, נראית קבוצת נוער קטנה 

המרססת בצבע כתובת על הדשא. הנערים, הלבושים במדי תנועת נוער עם עניבות אדומות, 

מבע של כוח, הילה  לסצנותהמוסיף  19(,super imposition)באפקט של מיזוג והנואם מוצגים כאן 

 Jews 3,300,000עד מהרה נראית על המסך הכתובת שריססו הצעירים. כתוב שם באנגלית: " והוד.

                                                           
השונות  הסצנותים במסגרת : בימוי החלל המצולם. המושג מתייחס לדרך שבה החומרים הוויזואליים מופיעמיזנסצנה 18

 בסרט.
 מצב שבו מופיע על המסך תצלום על גבי תצלום, ושניהם נראים סימולטנית במידת שקיפות זו או אחרת. 19
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can Change the Life of 40,000,000 Poles :שיירקובסקי חותם את דבריו הנרגשים במלים ."

"ברוכים השבים הביתה!", והנערים והנערות מוחאים לו כפיים ומגישים לו זרי פרחים. לבסוף 

 כשהם צועדים עם המנהיג לעבר היציאה, לצלילי ההמנון הפולני. נראים הצעירים

 

. 41-מבחינת המבע הקולנועי הסרט כולו מהדהד קולנוע סובייטי וגרמני מתחילת המאה ה

משנת ריפנשטאהל בטווח שבין הסרט "נצחון הרצון" של נה נסצהמיזמדובר כאן בתיעוד ועיצוב 

; 0741( ואייזנשטיין )"פוטיומקין", 0745ודובקין )"האם", לבין סרטים סובייטיים כמו אלה של פ 0781

רצף  sequence,למעשה ובאופן מובהק, הסרט שואב ומתכתב עם מעקובת ) 20(.0742"אוקטובר", 

 ."נצחון הרצון" של ריפנשטאהלשוטים( אחת מתוך הסרט 

 

. 0782נת "נצחון הרצון" מבוסס באופן ישיר על תיעוד ועידת המפלגה הנאצית בנירנברג בש

היציעים הריקים של האצטדיון בסרטה של ברתנא מאזכרים באופן מובהק את אצטדיון נירנברג, 

שבו תיעדה ריפנשטאהל את נאומי היטלר והמנהיגים הנאצים. אלא שבניגוד לכנס ההוא, שהיה 

הומה אדם, אצל ברתנא אין לנואם מאזינים למעט חבורה קטנה של נערים ונערות בבגדי צופים 

 ציאליסטיים.סו

 

שתיעד את חברי ריפנשטאהל העבודה של ברתנא מתכתבת בעיקר עם אותו חלק בסרטה של 

מתאר ריפנשטאהל כשהם מאזינים לנאומו של היטלר. חלק זה בסרט של  Führerפלוגות הנוער 

עצרת שהתקיימה במגרש מסדרים ענק. המצלמה שם עוקבת אחרי ראשי המפלגה המגיעים לעצרת 

(, ראש הנוער ההיטלראי. היטלר Von Schirach) שיראך-באלדור פוןדים היטלר ושבראשה עומ

                                                           
 .Eleanor Nairne and Groys, "Answering a Call," in Bעל ההקשרים הסובייטיים העולים בטרילוגיה ראו  20

(cat.), Brugge, Belgium, 2011.  be Stunned: The Polish Trilogy And Europe Will (ed.), James Lingwood

pp. 134-139.   

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9A
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וער כיצד עליהם להקשיח את עצמם לשם העלאת קורבנות נושא נאום ומתאר באוזניהם של בני הנ

 למען המולדת.

 

ההתכתבויות של ברתנא עם "נצחון הרצון" עולות בעבודתה באופנים רבים: "נצחון הרצון" 

הפתיחה של הסרט בזמן ובמקום קונקרטיים )נחיתת היטלר  סצנתפותח בכיתוב הממקם את 

בודה של ברתנא, בכיתוב הממקם את הסרט במקום (. הד לכך עולה גם בתחילת הע0782בברלין, 

 –ובזמן קונקרטיים. שוט אחד בסרטה של ברתנא מתרכז בתחריט האבן של הנשר שבאצטדיון 

רפרנט ברור לסרט של ריפנשטאהל, המראה את פסל הנשר באצטדיון נירנברג וגם נפתח בדימוי 

 פסל של הנשר הנאצי.

 

הרצון" נפתח בציפייה ובהתרגשות. ההמון  ןוניצחהחלק המתעד את עצרת הנוער בסרט "

הצעיר צופה לעבר פתח האצטדיון בציפייה לבואו של הפיהרר. עד מהרה יוצאים המנהיגים 

מהמנהרה וההמון מצדיע להם במועל יד. בדומה, גם ברתנא פותחת את עבודתה במנהיג המגיח 

ים, שוטים שצולמו מזוויות מהמנהרה לאצטדיון. גם השוטים הקצרים המתמקדים בפניהם של הילד

צילום נמוכות, המעצימות את הדמויות, מרפררים לסגנונה של ריפנשטאהל בכלל ולצילומים 

 מקבילים בסרט "נצחון הרצון" בפרט.

 

נאומיו של היטלר מופיעים בפסקול הסרט של ריפנשטאהל בעוצמה רבה. למעשה, כפי 

. הנאצים עשו במערך הטוטליטריעוצמה -מכשיר רבשהצביע ההיסטוריון ירון ז'אן, הקול היה 

שימוש במגוון טכנולוגיות אקוסטיות שבאמצעותן הם שתלו את קולו של היטלר במרחב הציבורי, 

בדומה, הדהוד קולו של המנהיג הממלא את חלל  21.את האפשרות לשמוע קולות אחרים ובכך מחקו

דה של ברתנא. אלא שבהקשר האצטדיון, על הפתוס הנלווה לו, הוא מוטיב החוזר לאורך העבו

                                                           

  .4100 ם,ירושלי, 0721 –0702, רעשי המודרניות: חוויות של שמיעה בגרמניה  ,ג'אןי.  21
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רי מדבר אל "העצים ואל הדובר ה –הנדון העצמת הקול בעבודה גם מחדדת את האבסורד שבדבר 

 האבנים". 

 

 ציונות ונאציזם: רוחות העבר פורצות להווה

 

שיירקובסקי עושה בנאומו שימוש ברטוריקה לאומנית, וברתנא מתכתבת כאן באופן מובהק 

זרות המשבשות אותן הלא שהקריאות הטוטליטריות מעוקרות ויוצרות עם הפרופגנדה הנאצית. א

וחותרות תחתן. אם בסרטה של ריפנשטאהל נשמעת הסיסמה "רייך אחד, פולק אחד, פיהרר אחד", 

והיטלר עצמו קורא שם לכינון עם מאוחד שיתממש דרך הנוער הארי, שיירקובסקי, הקורא גם הוא 

תרבותי, חיבור בין עמים, תרבויות וגזעים. -יבוי ביןלאחדות, מגדיר אותה במונחים של ר

שיירקובסקי אומר: "נמאס לנו להסתכל רק בפרצופים שדומים לנו. היום אנחנו יודעים שאיננו 

יכולים לחיות לבד. אנחנו זקוקים לאחר, ואין לנו אחר קרוב מכם. בואו נחיה ביחד, בואו נהיה 

פט הזה מעומת וכאילו נסתר בעבודה עם צילומי תקריב (. המש2:11שונים, אבל לא נפגע זה בזה" )

של בני נוער בעלי מראה "ארי" ברוחם של הדימויים שהופיעו בקולנוע של ריפנשטאהל. הנואם 

מסיים: "]...[ ואירופה תוכה בתדהמה. כולם ילמדו מאיתנו כיצד להיות אתה עצמך, וכיצד להיות כל 

 (.1:81האחרים" )

 

יג שעלתה ב"נצחון הרצון" עולה אמנם גם היא אצל ברתנא, אבל ההערצה של הנוער למנה

גם זו מעוקרת מעצם העובדה שאין כאן המונים כמו בסרטה של ריפנשטאהל. כמו ריפנשטאהל, 

שעשתה שימוש בצילומים מן האוויר ליצירת פרספקטיבה עזת רושם למעמדים ההמוניים, גם 

 שאצלה, כאמור, הוא נראה ריק ועזוב. ברתנא מצלמת לא פעם את האצטדיון מלמעלה, אלא

 

תוך כדי שימוש באסתטיקה פשיסטית והיפוכה, שיירקובסקי "המנהיג" מציע כאן ליהודים 

הפוכה מזו המקורית. אם התנועה הציונית שאפה להביא את היהודים  –סוג של "ציונות" חדשה 
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שימוש בפואטיקה ישראל, שיירקובסקי מציע להם לשוב לפולין. תוך כדי -ארץ-לפלשתינה

לאומנית מהעבר, הוא קורא ל"עלייה", אלא שה"עלייה" כאן היא חזרה לאירופה, -תעמולתית

ובמונחים ציוניים היא "ירידה". יתרה מכך, החיבור בין אסתטיקה נאצית לבין אתוס ציוני של עלייה 

ים והשתרשות בקרקע מעלה על הדעת את היניקה וההטמעה של רעיונות ששורשיהם אירופי

באתוס הציוני. כך למשל דמותו של "היהודי החדש" עוצבה בצלמו של האיכר הקוזאק או הגרמני 

והחברה הישראלית עצמה פיתחה רעיונות המשיקים לתפיסת "השבחת הגזע" שעלתה  22הארי,

 23.בשיח האירופי והנאצי בעבר

 

י. ואולם, רסיה לאתוס הציונבכאן מהלך הפוך שהוא במידה רבה ר אם כן, ברתנא יוצרת

רסיה זו מחזירה את הציונות למקורותיה האירופיים כאקט של התנגדות ובגידה במגמה הציונית, בר

שהביאה את אירופה למזרח תוך כדי שימוש בתפיסות אוריינטליסטיות ובפרקטיקות המאופיינות 

 24בחלקן כקולוניאליזם אירופי.

 

ה מתאפיינת במושג הדרך המרכזית שבה חותרת האמנית תחת הצעותיה שלה עצמ

קפרה מבחין בשתי תגובות לטראומה: -(. בעקבות פרויד, דומיניק להacting outהפסיכולוגי הפגן )

הכרה בהבדלים בין העבר להווה, מצב שבו העבר הטראומתי פורץ להווה -מחד, מצב מלנכולי של אי

                                                           
  .Unheroic  Boyarin,Dהמחקר הנוגע לתהליכים אלה נרחב. אלה הם מהמחקרים המרכזיים בנושא: 22

1997, London, e Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish ManTh Conduct: .ארוס ביאל, ; ד

לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית  הגוף הציוני:גלוזמן, מ. [; 0774] 0772, אביב-, בתרגום כרמית גיא, תלוהיהודים

  .More than Skin Deep: Histories of the GillermanS" ,ראו גם את הסקירה אצל .4112, אביב-, תלהחדשה

.478-470 ,3, 2005:95 , Vol.Jewish Quarterly Review Modern Jewish Body," 

23 M. Weiss, The Chosen Body: The Politics of the Body in Israeli Society, Stanford, 2002  

על קולוניאליזם באסיה ובאפריקה", יחיעם וייץ )עורך(,  פפה, "הציונות כקולוניאליזם: מבט השוואתי א. ראו למשל 24

-, תל0728קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, גלבר, י.  ;851-821, ע' 0772, ירושלים, בין חזון לרביזיה

הוכרעה  חשוב לציין ששאלת הקשר בין קולוניאליזם אירופאי לציונות היא שאלה מורכבת שטרם .82-00ע' , 4112 ,אביב

 במחקר.
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( באמצעות אבל working throughומשבש אותו בצורה המכונה הפגן. מאידך, עיבוד הטראומה )

מאפשר לאדם להבחין בין מה שקרה בעבר להווה. רק אז ניתן לנתח את האירוע הטראומתי בצורה 

 25.ביקורתית, להפנים אותו ולזכור אותו ללא הדחקה או הכחשה

 

מקובל מאוד להתייחס למונחים הללו. חוקרים שונים עשו זאת תוך הישראלי בחקר הקולנוע 

את הטראומה לבין כאלה שמבטאים את עיבודה תוך כדי הבחנה בין  הבחנה בין סרטים המפגינים

 actingפרויד עצמו התייחס בשלילה לפעילות אמנותית מוחצנת שאינה נורמטיבית ) 26עבר להווה.

outמודע-(, והעדיף עשייה המלווה בעידון תוך הכרה ושליטה בלא (working through) שלדעתו  ,

למעשה, יוצרים רבים מעדיפים לא פעם לחגוג את ההפגן  27אמן. הם מרכיבים מרכזיים בתפקידו של

במטרה לאתגר את הצופה תוך כדי עימותו עם הטראומה. גם ברתנא משתמשת בהפגן כדי ליצור 

את הקריאה המשבשת שאליה היא חותרת. לא רק הדימותים השונים הסותרים על פניהם אלה את 

בכפיפה אחת. כך, תוך הדרים תי ועתיד אוטופי אלה מתערבלים בעבודותיה, אלא גם עבר טראומ

את המציאות לארגן ששאפה קפרה בעקבותיה(, -)ותפיסתו של להכדי ערעור התפיסה הפרוידיאנית 

מייצרות העבודות של ברתנא שיבוש שתוצרו  28ידי יצירת הבחנות היררכיות בין הפגן לעיבוד,-על

רתנא העבר הטראומתי פורץ להווה של עשוי להיות קריאה מורכבת יותר של המציאות. אצל ב

העבודות באקט מובהק של הפגן שאינו זוכה לעיבוד, וככזה הוא חותר תחת ההצעות האוטופיות 

 שמעלות העבודות.

 

                                                           
25 D. LaCapra, "Revisiting the Historians? Debate," History and Memory, Vol. 9:1/2, 1997, 80-113. 

תיאוריה בראשית, "גבולות הזיכרון הפלסטיני: בית וגלות, זהות והיעלמות בקולנוע הפלסטיני החדש", ח. ראו למשל  26

-, תלהלה אחרת: ניצולי שואה זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראלייםמקגרץ, נ. ; 014-22 , ע'4110, 08 וביקורת

 .4117 , , ירושלים4118–0721שתי פנים במראה: ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הישראלי, ליבני, -שטיירל. ; 4112, אביב
27
חיים אפל )עורכים(, -וג'מןרות אסקין, חיים מאור וקטרין קבתוך הד, "לואיז בורז'ואה: 'הרס האב ובנייתו מחדש'", מ.  

 .082ע'  ,4108, ירושלים, של אמנות: אמנים אוצרים וחוקרים מוקירים את חיים פינקלשטיין

מתקיים בשיח הפמיניסטי דיון ענף ביחס לערכה של  ,מאז התקפתה רבת ההשפעה של קייט מילט על פרויד 28

  K. Millet, Sexual Politics, New York, 1970. . ראו התיאוריה הפרוידיאנית
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ברובד הגלוי של העבודה עולה רוח אופטימית של אמונה בעתיד היהודים באירופה, ממש 

ולם ברובד הסמוי, הסרט למעשה מכוון כפי שעלתה בסרטיה של ריפנשטאהל ביחס לעם הגרמני. א

את הצופה בדיוק להיפוכם של דברים. האצטדיון ריק, רק מעט בני נוער נמצאים שם, והשימוש 

באסתטיקה ובפואטיקה מגויסות, שנוצרו במשטרים טוטליטריים, מכניס להווה של הסרט את שדי 

אסתטיקה פשיסטית נדמית העבר באקט מובהק של הפגן. הזמנת היהודים לאירופה תוך שימוש ב

מצד אחד הדובר מבקש מהיהודים לחזור; מצד אחר, דרך  –כאן כבקשה הסותרת את עצמה 

ההעמדה, המבע הקולנועי והפואטיקה של הנאום, הוא מזכיר ליהודים שאליהם הוא פונה את העבר 

ן זה הנורא. כך למעשה הוא חושף את הטראומה, מה שבפועל "מנטרל" את הרצון לחזור. באופ

מעקרת ברתנא את ההזמנה מעיקרה. אם כן, ברתנא מנכסת מחדש ערכים צורניים שמתחברים 

ישירות לעבר יהודי לא פתור, הופכת את הקערה על פיה ומציעה ציונות ב"רברס" )שיבה לאירופה(, 

וכל זה רק כדי לעקר, לסתור ולהפוך על פניהן גם את ההצעות החדשות שלה, או לפחות לסדוק 

 אותן.

 

 ,Annet Gelink .Gallery, סטילס מתוך וידאו, אוסף: 4112(, ary KoszmaryM"חלום בלהות" )יעל ברתנא,  

Foksal Gallery Foundation, WarsawAmsterdam and    
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 הקולנוע הציוני הישן( וMur i Wieza "חומה ומגדל" )בפולנית:

 

הקריאה לחזרת  –קה הראשון החלק השני של הטרילוגיה כאילו נענה לקריאה שעלתה בפר

היהודים לאירופה. הסרט מציג את ההיענות לקריאה בדמות "חלוצים" המקימים קיבוץ במתכונת 

(, בכיכר Muranowהיישוב נבנה בלב העיר ורשה, בירת פולין, ברובע מוראנוב ) 29"חומה ומגדל".

ות השואה שבכיכר. המבנה החדש הוצב לצד האנדרטה לזכר קורבנ .שבה שכן בעבר הגטו היהודי

 זהו גם האתר שבו נבנה מאוחר יותר המוזיאון לתולדות יהדות פולין.

 

העבודה נפתחת בפרגמנט מתוך הפרק הראשון של הטרילוגיה, ובו נראה שיירקובסקי כשהוא 

עומד באצטדיון הסובייטי המתפורר וקורא ליהודים לשוב לפולין מולדתם. עד מהרה מופיעות 

. כחזרה לדימויים מסרטה של ריפנשטאהל, גם ארי-תמהיל ציוניכ הנראותות, בעבודה דמויות חדש

הצעירים הללו שולחים מבט משתאה למעלה, וברקע נשמע קולו של המנהיג. גם כאן הצילום של 

 .הסצנההדמויות מזווית נמוכה משגיב ומעצים את 

 

צבות באותו עד מהרה מתברר שדמויות הצעירים המקשיבים לנאומו של המנהיג אינן ני

אצטדיון מט לנפול, אלא בלב מרכז אורבאני ולצד האנדרטה לזכר קורבנות גטו ורשה. מבטה של 

המצלמה עובר דרך מה שנראה כמגזרת נייר שמודבקת על העדשה, ודמות מרססת את החלק הריק 

שבתוכה בצבע אדום. הסמל שנוצר מתבהר בשוט הבא, שבו נראית משאית עמוסת ציוד, ולצדה, 

דוד היהודי -ורות, צועדים הצעירים. בקדמת המשאית מופיע אותו סמל שמתברר כשילוב בין מגןבש

לנשר הפולני. הסמל הזה ישוב ויופיע במהלך העבודה על גבי המבנה המוקם, או כסרט על זרועם 

 של ה"חלוצים" החדשים.

                                                           
 8118רח' "רונה פרי ומור ארקדיר, הדימוי של "חומה ומגדל" עולה לא פעם ביצירות וידיאו עכשוויות בישראל. למשל:  29

  .Blue ,"4117 50; עודד הירש, "4115יפו", , 8מס' 
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י של העבודה כאמור, החבורה עוסקת בבניית יישוב במתכונת "חומה ומגדל", והמבע הקולנוע

מתכתב עם סרטים ציוניים מהעבר שהנכיחו תימה זו. תהליך בנייתם של יישובי "חומה ומגדל" 

. כך, למשל, יומן 41-של המאה ה 81-הונכח, בין היתר, ביומני הקולנוע של נתן אקסלרוד משנות ה

ת חניתה", (, ואחר את בניית חניתה )"עליי0785אחד מתעד את בניית היישובים דן ודפנה )אחרי 

(. נארטיב הסרט 0782גב", -הקמת היישוב עין"(. ברוך אגדתי תיעד גם הוא אפיזודות מעין אלה )0788

של ברתנא, באפיזודות שונות, בזוויות הצילום, בתימטיקה ובאיקונוגרפיה העולות בו, עוקב כמעט 

"(. 0787Muir Mathieson,  ",Adventure veCollectiאחד לאחד אחר הסרט "הרפתקה קולקטיבית" )

בליווי קריינות תיאר הסרט את כל שלבי ההכשרה, ההכנות, העלייה לקרקע ובניית הקיבוץ נגבה 

כיישוב "חומה ומגדל". כמו סרטים ציוניים רבים מאותה תקופה, גם הסרט הזה מתאר ולמעשה 

ופיים, מייצר תהליך של מיסטיפיקציה של הצבר, שתואר שם כבריא, שזוף, בעל תווי פנים איר

 30.ורחוק מאוד ממה שנתפס הן בשיח האנטישמי והן בשיח הציוני כתסביכו של היהודי הגלותי

 

נארטיביות וזוויות  תמותברתנא מתכתבת עם כמה אפיזודות מהסרט ועושה שימוש באותן 

צילום שעלו בו. בשני הסרטים, בתחילת התהליך, הנוער מלווה משאית עמוסת ציוד כשהוא הולך 

ני הסרטים הדמויות נראות כשהן עומדות במעין מסדר מקדים ומחכות לתחילתו של לצדה. בש

הרמת המגדל, המלווה במוזיקה דרמטית מקבילה בשני הסרטים, כמו גם צילום  סצנתהמבצע; גם 

מזווית נמוכה של אדם העובד בישיבה בראשו של מגדל על רקע שמים כחולים ובהירים. באותו 

הנע -ני חצץ תוך כדי העברת האבנים בסלסילות מיד ליד בשיטת הסרטהאופן, מילוי החומה באב

 הקפת היישוב בחוט תיל מקבילים בשני הסרטים. וסצנת

 

הרמת המגדל הענק היא אחד הרגעים הדרמטיים ביותר בסרטי "חומה ומגדל" מהעבר. 

ם הנעים (, שוטיslow motionידי שילוב בין אפקט של הילוך אטי )-ברתנא מחדדת את הדרמה על

                                                           
30 M. Stanislawski, Zionism and the Fin-de-siècle: Cosmopolitanism and Nationalismfrom Nordau to 

Jabotinshy, Berkely, 2001. 
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וזוויות צילום רחבות  31(,montageבין צילומי תקריב של יד או פנים המופיעים בעריכת מונטאז' )

הדמויות לבושות בבגדים בסגנון העבר,  יותר, שבהן נראים העובדים העושים מלאכתם בחדווה.

חות מכנסי חאקי, כובעי קסקט, מטפ –דוגמת אלו שהופיעו בסרט הציוני שעליו התבססה האמנית 

ועניבות תנועת נוער. בהמשך, בהתאמה למקור, ה"חלוצים" הללו גם אוכלים מתוך כלים במתכונת 

העבר. מצד שני, החבלים וכלי העבודה השונים המופיעים שם, רובם נטועים בכאן ועכשיו, מה 

 שיוצר שעתוק של העבר וערבולו בהווה תוך שימוש באסתטיקה פרסומית.

 

 ,Annet Gelink Gallery, סטילס מתוך וידאו, אוסף: 4117, (Mur i Wieza" )"חומה ומגדליעל ברתנא, 

Foksal Gallery Foundation, WarsawAmsterdam and . 

                                                           
מסוגננת שבה מרכיבים רצף של שוטים באופן שנשאר גלוי לעין הצופה. הטכניקה, שיוצרת מבע  עריכה כניקתזוהי ט 31

סגנונו של הקולנוען הציוני הלמר לרסקי השפיעה מאוד על ו המועצות הסובייטית-התפתחה בבריתשל סמליות ופיוטיות, 

  (; לכך מרפררת כאן האמנית.0781)בסרט "עבודה" 
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העלייה על הקרקע שוטים  סצנותבסרט המקורי שעליו התבססה ברתנא מופיעים לפני 

ודים מעין אלה רווחו ארוכים של מראה נוף ריק, כאנלוגיה ניגודית ליישובי "חומה ומגדל". ניג

בקולנוע הסובייטי בן התקופה. בקולנוע הציוני הניגוד הזה כיוון להנכיח  בקולנוע הציוני, כמו גם

את מיתוס "הפרחת השממה". לעומת זאת אצל ברתנא, דרך חרכים בחומת העץ המוקמת, קולטת 

נים בסגנון המצלמה את המציאות הממשית נכון לזמן צילום העבודה באתר. נראים שם בניי

סובייטי הניצבים שם כיום, מכוניות החונות בצד הכביש, וגם עובר אורח אחד המביט בנעשה. 

עוברי האורח הפולנים המציצים הם מוטיב חוזר במהלך העבודה. במסגרת המערך האסתטי שמציע 

הסרט, נוכחותם מדגישה את הפיקציה שבו, וכך הופכת העבודה כולה למעין תיעוד של מיצג 

מהעבר יש כאן, אלא הכנסת פרגמנטים בדיוניים או סמלים מהעבר  סצנהתקיים בכיכר. לא שה

 32המתקיימת בהווה. לסצנה

 

מנהיג התנועה מגיע ליישוב החדש ומוסר לבונים דגל מקופל. הדגל עובר ביראת כבוד מיד 

עובר מעלה תוך שהיא מלווה את הדגל ה-ליד עד שהוא נתלה בראש המגדל. המצלמה עולה מעלה

מיד ליד בדרכו לראש המגדל. גם כאן מדובר בשעתוק של מוטיב המופיע בסרט המקורי שעליו 

מתבססת העבודה. במחזור ובחיקוי המלווה בפתוס המוגזם יש ללא ספק מימד אירוני, והוא 

שעסקו באופן אירוני בהנכחת הפתוס הציוני  34ולאינספור יצירות אמנות 33מתחבר לכמה סרטים

 כדי דיון ביקורתי בו ואף קעקועו.מהעבר, תוך 

 

אלא שברתנא הולכת מעבר לערעור האופייני. לא עיקור או ערעור פשוט על הסמלים יש 

הנכחת הפתוס דרך השימוש בהתאם, כאן, אלא ניכוס מחודש שלהם, בתנאים, בזמן ובמקום אחר. 

                                                           
  . ,pp. 2003, , LondonVideo ArtR. Michael ,048-58  ארט למיצג ראו-על הזליגה שבין וידיאו 32

( מבטא עלילות שאינן אלא חיקויים ופרודיות על מיתוסי הגבורה 0727למשל: הסרט "רובה חוליות" )אילן מושינזון,  33

 הספר בפרט, מוצגים בסרט באופן מעוות ומגוחך.-בכלל, ומסכת יום העצמאות בבית העל הציוני-. סיפר0728של מלחמת 
דזרט קלישה: פרימן )עורכת(, -תמי כץבתוך פרימן, "המרחק הנכון: דברים שרואים מכאן לא רואים משם", -כץת.  34

ונים לאמנות בישראל אביב: משכן לאמנות עין חרוד, פורום המוזיא-)קטלוג(, תל דימויים מקומיים –ישראל עכשיו 

 )העימוד של הספר הוא בכיוון האנגלי, משמאל לימין(. 045-081ע'  ,0775ביץ', פלורידה, -ומוזיאון באס, מיאמי
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הלך העלילה כולה, בסמלים, בדימויים ובמבעים קולנועיים, שנדמית כאן כסרקסטית, משתלבת במ

המציעה נארטיב או אתוס חדש שמכוון אמנם לשבש את הישן, אבל עושה זאת תוך שימוש באותה 

מתכונת אסתטית מהעבר וחידושה. באקט מובהק של הפגן, רוחות העבר פורצות להווה המסעיר 

ם של הסרט ומשבשות אותו; בהמשך למוטיב שעלה בסרטים הציוניים מהעבר, ה"חלוצים" מקיפי

את היישוב החדש בגדר תיל שהופכת אותו ממה שהיה נראה בתחילה כיישוב "חומה ומגדל" לאתר 

שמזכיר יותר מחנה ריכוז. אחת הדמויות גם מרססת את סמל התנועה על קיר ה"קיבוץ", 

וההתמקדות של המצלמה בצבע האדום הניגר מייצרת אימה. הסרט עובר לסירוגין בין מוזיקה 

מלת הבטחה לעתיד חדש וטוב לבין קולות מעוררי אימה )שילוב של מה שנדמה אפית והרואית המס

כרוחות מנשבות ושריקות המזכירות ציפורי טרף( על רקע צילומים של שמים מעוננים או גדרות 

 תיל.

 

הקפת היישוב החדש בחוט תיל שעלתה בכל הסרטים הציוניים שתיארו את  סצנתאם כן, 

עולה גם כאן, אלא שכאן היא מחברת במעין "מונטאז' אסור" בין יישוב בניית יישובי "חומה ומגדל" 

העולה כאן, ההיבריד ה"אסור" הזה המנכיח של השואה חדש לגטו או למחנה ריכוז. מעבר להקשר 

את הדי העבר הטראומתי בהווה האוטופי של הסרט, מציג את היישוב החדש כמתבדל, דבר המזכיר 

תחושת רדיפה של הציבור הישראלי  –ל כינה "תסמונת מצדה" את מה שההיסטוריון דניאל ברט

לדברי ברטל, חברי הקבוצה סבורים שכל העולם נגדם וכי אין להם  35הנובעת מטראומה קולקטיבית.

על מי לסמוך אלא על עצמם. אם כן, גדר התיל המוקמת מבטאת מהלך קוטבי החותר תחת הרובד 

. הוא עושה זאת תוך כדי הדהוד לאתוס ציוני שגור תרבותי-הגלוי של העבודה, המציע חזון רב

טראומה שנדמה שגם חלוציה החדשים של ברתנא אינם  36,המושתת על היסטוריה של טראומה

 מצליחים להתנתק ממנה.

                                                           
35 D. Bar-Tal, "The Masada Syndrome: A Case of Central Belief," in Norman A. Milgram (ed.), Stress 

and Coping in Time of War, New York, 1986. pp. 32-51. 
רטיב, ומשמעותם ביחס כרון קולקטיבי ולכישלון בייצור נקייתי קרות וסוזן רדסטון עסקו בקשר שבין טראומה לזי 36

 :לאפשרות הכתיבה ההיסטורית. ראו

 C. Caruth, "Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History," YFS,  Vol. 79, 1991, 181-

192; S. Radstone, "Trauma theory: Contexts, politics, ethics," Paragraph, Vol. 30:1, 2007, 9-29.  
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כאמור, ברתנא עוסקת בהצעת פתרון, בד בבד עם פרימתו. פרקטיקה זו עולה באופן מובהק 

ם בסרט. לפעמים התמונה נענית לקול, ובמקרים אחרים באמצעות היחסים בין קול לתמונה העולי

נוצר ניגוד ביניהם. לאחר הקפת חומת היישוב בכבל תיל, נראית החבורה כשהיא לומדת את השפה 

(, נראות על Ziemiaשל המורה "אדמה זה ז'ניה" )בפולנית:  הלותיימהפולנית. כשנשמעות ברקע 

נשמע ברקע "חופש זה וולנושט" )בפולנית: המסך ידיים שותלות צמח ברגבי אדמה. אבל כש

Wolnosc( מופיעות ידיים המחברות חוט תיל לחומה ,)01:11.) 

 

האימה הזאת ממשיכה בקול ובתמונה, כשהמחנה המוקף תיל נראה על רקע מעבר מיום 

המאיר מראש המגדל )מוטיב החוזר גם  זרקורללילה. מיד לאחר מכן, בלילה, מתמקדת המצלמה ב

הרצון",  ןניצחוומזכיר גם את החלק השני של הסרט " י "חומה ומגדל" התיעודיים מהעברהוא בסרט

ומיד בשוט הבא נראית  ,(שבו מופיע אצטדיון נירנברג בלילה עם זרקורים המאירים את השמים

ידי הספוט המאיר מהמגדל. -האנדרטה לזכר קורבנות השואה המוצבת בכיכר כשהיא מוארת על

מויות שבאנדרטה, שנראות כאן מפחידות ומבעיתות. המצלמה מתרכזת האור נע על גבי הד

בפרגמנטים שונים מתוך האנדרטה, וברגע מסוים אף נראות שם ציפורים "היצ'קוקיות" הנסות מפני 

Mary  חלום בלהות או סיוטי לילה )בפולנית:  –האור העובר עליהן. נוצר כאן מבע של אימה 

Koszmaryדרה. האימה הזאת, המבטאת מעין מודחק שואתי השב ופורץ (, כשם הפרק הראשון בס

בהווה של הסרט )הפגן(, מעלה שוב את השאלה אם החזון של חזרת היהודים לאירופה והשתלבותם 

 שם, חזון שהציעה העבודה, הוא כרוניקה של כישלון ידוע מראש.

 

-ואליה אירופית"המונטאז' האסור" ניכר כאן במבע הקוהרנטי שנוצר מתוך חיבור בין ויז

פשיסטית שעלתה בפרק הראשון של הטרילוגיה לוויזואליה ציונית )שהתכוננה בעבר ברוח 

סוציאליסטית( המופיעה בפרקה השני. סך הדברים מצביע על דמיון רב ביניהם, מה -אירופית

מייצר קריאה משבשת הכותבת מחדש את הקולנוע  –ש"מזהם" את הציונות, ובמונחים של בלום 
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להחזיר את כאילו י. בתווך שוב עולה כאן ההקשר בין הציונות לאירופה, באקט המכוון הציונ

 הציונות למקורותיה האירופוצנטריים. 

 

 מוטיב ביקור הישראלי באירופה

 

ביקורו של הישראלי העכשווי באירופה הוא מוטיב שגור מאוד בקולנוע הישראלי המאוחר 

הוא קולנוע  81-הקולנוע הישראלי מאז שנות הן לעיל, כפי שצויועולה באופן מובהק אצל ברתנא. 

ביקורתי המנסה לחתור תחת הסדר החברתי שהציגו הסרטים המוקדמים יותר, ולהעלות אל פני 

 37.השטח את מה שהוחבא בקולנוע הישן, דהיינו, היהודי, הגלותי, הגבר הנשי, הערבי או האשה

הסרטים הישנים; במקום תהליך חניכה הנע מהלך הסרטים החדשים הוא בדרך כלל הפוך מזה של 

מהגלותי לעבר העברי החדש, עוברים גיבורי הסרטים החדשים תהליך של התפכחות והמרה מדמות 

 38.הצבר לדמות של ניצול שואה

 

אם בעבר הבחין הקולנוע הישראלי בין "יהודי חדש" ל"יהודי ישן" וביכר את החדש על הישן, 

 סצנתלי את המרחק בין היהודי הלוחם לנאצי הצורר )ראו למשל ואם בעבר חידד הקולנוע הישרא

הרי שהקולנוע הישראלי  –( 0711אינה עונה", תרולד דיקסון,  42נאצי בסרט "גבעה -החייל המצרי

המאוחר הפך את הקערה על פיה והציג לא פעם את הציוני או את הישראלי כנאצי, תוקפן וכוחני. 

(, יוני ה"צבר", גיבור הסרט, מתאר 0727ליות" )אילן מושינזון, למשל, לקראת סוף הסרט "רובה חו

בדמיונו את עצמו מביט בתמונה המפורסמת של הילד מגטו ורשה המרים ידיו בתנועת כניעה, 

 ומדמה את עצמו לנאצי שיורה בו.

 

                                                           
 .22 ע'  ,אחרת מקהלה; גרץ, 441-401 ע' י,הקולנוע הישראלשוחט,  37

 .14-21ע' , ץ, שםגר 38
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לא פעם הקולנוע העלילתי והדוקומנטרי החדש גם הפך את עלילת הסרטים הישנים. במקום 

יך של עלייה לארץ, הם תיארו מסע של הניצולים או בניהם לאירופה, מסע שבמהלכו להציג תהל

גלותי המודחק שבאישיותם, ושבים לישראל מצוידים בתובנות החדשות. -הם מתוודעים לפן היהודי

 פארק"-( ו"אבא'לה בוא ללונה4112מסעות מעין אלה עלו בסרטים "ללכת על המים" )איתן פוקס, 

הדמויות של ברתנא אף הן חוזרות לפולין, אלא שלעומת הסרטים שעסקו במוטיב  (.0772, גונן ניצה)

הביקור של הישראלי באירופה, הדמויות של ברתנא הן מהגרים. הם לא באו לאירופה לביקור 

רפלקסיבי, אלא הם "חוזרים" למולדתם המקורית כדי להישאר וליצור שם משהו חדש ברוח העבר. 

למוד ממנו, להפנים, להשתנות ולחזור הביתה, הצעירים של ברתנא נראים במקום להיזכר בעבר, ל

 בסרט כשהם לומדים פולנית כהכנה להתיישבות של קבע במקום.

 

בדומה, בשימוש שעושה ברתנא באסתטיקה נאצית בפרק הראשון של הטרילוגיה, היא 

ר ובהווה לנאציזם, קשר מייצרת תלכיד פרובוקטיבי הרומז לקשר בין כוחנות ותוקפנות ציוניות בעב

ברתנא מציעה לישראלי גאולה בחזרה לעברו הישן  39שעלה בסרטים הישראליים המאוחרים.

ובוויתור על אתוס הכוח, כך הרי אומרים בני הנוער חברי תנועתו של שיירקובסקי בפרק האחרון 

הגאולה של  לא זו בלבד, אלא שבקולנוע הביקורתי החדש (.48:12בסדרה: "נתחזק בחולשותינו" )

ברתנא, לעומת זאת, מציעה  40.היהודי קיבלה בדרך כלל ביטוי של חזרה למשפחה או למסורת

הציוני מלווה בהפיכת הקערה על פיה, דהיינו חזרה טוטלית -נארטיב שונה: גאולתו של היהודי

 והתיישבות מחודשת של היהודים באירופה.

 

בר, אך משבשת וממירה את אם כן, ברתנא מחבקת לכאורה את האתוס החלוצי מהע

ישראל בחזרה לאירופה. המהלך -מהעבר להווה, ומארץ –הגשמתו במרחבי זמן ומקום אחרים 

                                                           
וכחים בשיח ההצבעה על הישראלי כתוקפן והשוואתו לנאצי, כמו גם השימוש בדימויים הקשורים לשואה, נ 39

הורוביץ, "היטלר עכשיו: סמלים -אריאליד.  . ראוהישראלי, הערבי והפלסטיני, ובדומה גם בעולם האמנות הישראלי

דן ודרור פיֶמנטל )עורכים(, -הורוביץ, בן ברוך בליך, נעמי מאירי-גל ונטורה, דנה אריאליבתוך נאציים/אמנות ישראלית", 

 .012-001, ע' 4100, העת המקוון היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים-בפרוטוקולאז', אסופת מאמרים מתוך כת

 .011-78, ע' מקהלה אחרתגרץ,  40
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הרדיקלי העולה בעבודה מגלה כי שני המרחבים השונים הללו הם בעצם מרחב אירופוצנטרי אחד. 

 ורם.אם הציונות ייבאה למזרח פרקטיקות ורעיונות אירופיים, ברתנא מחזירה אותם למק

 

 ( ורצח יצחק רביןZamach"התנקשות" )בפולנית: 

 

הפרק החותם את הטרילוגיה מתעד את הלווייתו של שיירקובסקי, המנהיג שנרצח. מתוך 

קבוצת "תנועה ציבורית", שבדומה לברתנא דברי ההספד של דנה יהלומי )אמנית מיצג, חברת 

ו הישראלית עולה סיפור הרצח, ( בתפקיד אלמנתעוסקת בעבודתה בשאלות של טקסיות ומדינה

" )הנבחרים(. מאוחר יותר יעלה נושא "העם Chosenשבוצע באופן סימבולי בביקור בתערוכה בשם "

הנבחר" גם בדבריה של האלמנה, שמסיימת את נאומה בציטוט מדבריו של המנהיג: "אין עם 

 נבחר!".

 

שהופיע לעיני הציבור סרט כולו מאזכר את רצח ראש הממשלה הישראלי יצחק רבין כפי ה

דרך הייצוג הטלוויזיוני שלו. הדבר עולה שם באופנים שונים: בטקסט ההספד של זוגתו של 

ארצי, נכדתו של רבין, -שיירקובסקי, שבנוי על הפואטיקה שעלתה בדברי ההספד שנשאה נעה בן

תנקשות; בהלוויה; במלים שהיא מקריאה מדף שנמצא בכיסו של שיירקובסקי והיה עימו בזמן הה

 .ובכלל, בצילומי העצרת, בסיסמאות, בנאומים ובתצלומי "נוער הנרות"

 

הפרק נפתח בפריים מפתיע, הנראה בתחילה כמסך של במה באולם תיאטרון חשוך, וכעבור 

רגע הוא מתגלה כווילון המכסה את חלון רכב ההלוויות הנושא את ארונו של המנהיג הנרצח. 

ודה כולה, כאומרת: מדובר כאן אך ורק בהצגה. הארון נישא לאולם ברתנא רומזת כאן לבדיון שבעב

קלאסית, והוא ריק ומהודר. אוהדים ומקורבים נראים כשהם -כינוסים סובייטי שנבנה ברוח ניאו

 חולפים על פני המת החנוט בחליפתו ובמשקפיו.
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(, bergRottenבהמשך מתקיים טקס אזכרה בכיכר. לצד האוצרת הפולנייה אנדה רוטנברג )

נואמים שם ניצולת השואה, הסופרת והמעצבת הישראלית אלונה פרנקל והעיתונאי הישראלי ירון 

האוטופי שעלה בפרקים  הנרטיבלונדון, שכתבו את נאומיהם בעצמם. האחרונים חותרים תחת 

הקודמים של הטרילוגיה בכך שהם מביעים את דעתם הספקנית על הצורך והאפשרות של שיבה 

 ולין.יהודית לפ

 

כמו שיירקובסקי בפרק הראשון, גם לונדון בנאומו מייצג את דעותיו. לונדון מציג תפיסה 

ציונית המנוגדת באופן מובהק לדבריו של שיירקובסקי בפרק הראשון של הטרילוגיה. מדובר 

  למעשה באנטיתזה לדברים: 

אותנו "אנחנו הישראלים איננו אותם יהודים שהכרתם אתם. אתם הפולנים גמלתם 

מיהדותנו הגלותית. תרבות היידיש מתה ורק מעטים מאיתנו מתגעגעים אליה ]...[ 

היהודים ]...[ לא יפקירו את עצמם פעם נוספת לחסדיהם של אחרים ]...[ הפתרונות 

מאיתנו.  –הגלותיים, רבותי, הסתיימו באושוויץ ]...[ הגרמנים סייעו בידכם להפטר מהם 

 (.48:21ים רבים נודדת מחמת געגועים" )אינני בטוח ששנתם של פולנ

 

כמו גם נגד  41הנואם מתריס נגד דבריו של שיירקובסקי, שטען שהפולנים מתגעגעים ליהודים,

ציוניות הטוענות, לדבריו, שמדינת ישראל נולדה בחטא וש"השואה אמנם התרחשה -תפיסות פוסט

לונדון מסיים את נאומו במלים "נוח על  42(.41:11באירופה, אבל את מחירה משלמים הפלסטינים" )

 (.45:41משכבך בשלום, איש פולני יקר ותמים" )

                                                           
בלשונו של שיירקובסקי בעבודה הראשונה בסדרה: "אתם חושבים שאותה קשישה שמנמנמת תחת שמיכת הפוך של  41

בכל לילה. חולמת ורועדת מפחד"  רבקה לא רוצה לראות אתכם יותר? ששכחה אתכם? אתם טועים. היא חולמת עליכם

(0:41.) 

 
42

ציונות ושואה: הפולמוס בציבור הישראלי בנושא -פוסטמכמן )עורך(, ד. בתחום המחקר ראו טענות מעין אלה אצל 

  .01-0 ע' ,0772, גן-, רמתומקומה של סוגיית השואה בו 0775–0778ציונות בשנים -הפוסט
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 ,המציגים עצמם כחברי תנועת הנוער להתחדשות יהודית בפולין ,בתום הטקס נערה ונער

מזמינים את הנוכחים להמשיך את המהלך שהחל הנרצח להשבת היהודים לפולין. "בלעדיכם", 

חיים, "איננו יכולים אפילו לזכור ]...[ הצטרפו אלינו", הם -המתים אומרים השניים ליהודים

 .(47:18מסיימים, "ואירופה תוכה בתדהמה" )

 

שה יכמו בפרקים הקודמים, גם כאן רוחות העבר פורצות להווה של הסרט; כאן, בדמות א

רט המגורשת שעלתה בנאומו של שיירקובסקי בס-לבושת שחורים, המאזכרת את רבקה היהודייה

בתחילת העבודה, כשאנשים נכנסים לאולם שבו מוצב ארונו של המנהיג, הדמות הזאת  43הראשון.

המצלמה אינה מפוקסת והצילום נעשה אל מול השמש. בהמשך היא שוב  –מגיחה במעורפל 

מופיעה כשהיא מביטה במנהיג השוכב בארון. המצלמה עולה מדמות המנהיג השוכב מת בארון 

באנגלית במבטא פולני,  44(over voiceרבקה. קולה נשמע עכשיו כקול חבוי )ומתרכזת בפניה של 

ובו בזמן נראית תהלוכה של המונים הנסקרת בזוויות צילום שונות ומגוונות. קולה מכריז: "אני 

רבקה, שנרצחה ונקברה ]...[ אפשר למצוא אותי בכל מקום, אני השד של השיבה, החזרה אל העצמי 

( "]...[8:21.) 

 

קה מופיעה בהמשך בקרב הצועדים כשהמוזיקה הנשמעת ברקע נחתכת ומעומעמת רב

מקום". במהלך טקס ההלוויה -טוריה", זמן אחר ו"אליטר-בהבלחות, מה שמייצר תחושה של "אקס

בכיכר, המצלמה מתרכזת בה כמה פעמים. כשירון לונדון פונה אל המת ואומר: "רבקה, אליה אתה 

(, היא מופיעה כמפלסת את דרכה בין ההמונים 42:27תשוב עוד" )כך מתגעגע, איננה ולא -כל

ומציצה בדובר. מאוחר יותר, על רקע המשך נאומו של לונדון, היא עומדת עם מזוודתה ממש 

מתחתיו ומביטה בו. הוא אינו רואה אותה. למעשה היא מציעה לדבריו אנטיתזה ברוח דיאספורית 

רת לשירה וליצירות אמנות רבות שעסקו בנדודים ובהגירה )גלותית(, והמזוודה המופיעה כאן מרפר

                                                           
בינות לחורבות, מופיעה בשירו של המשורר הפולני ולדיסלב ברונייבסקי רבקה, נערה אדומת שיער, הרצה עירומה  43

(Broniewski"בלדות ורומנים" ) . 05ראו p. 2013, ,And Europe will be StunnedSliwinska, . 
 דיבור שמקורו אינו נראה על המרקע. 44
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גן, חיים מאור, -שימוש איקונוגרפי במזוודה כסמל נדודים )בהקשר הישראלי: פנחס כהן באמצעות

; ובהקשר הפלסטיני: הסופר אמיל חביבי , ז'אק ז'אנוחמא-מאיר פיצ'חדזה, זויה צ'רקסקי, אבנר בר

 והאמנית מונה חתום(.

 

דוד -מצלמה מתרכזת במבט ממעוף הציפור בנרות המסודרים בצורת הנשר ומגןבסוף הסרט ה

המאוחדים, שסביבם, ולמרגלות פסלו של המנהיג, יושבות צעירות. בשוט ארוך ואטי עוברת 

המצלמה על פניהן ומתרכזת בנרות. משם עולה המצלמה באלכסון, עוברת דרך פניהן של הנערות, 

 fadeמביטה עליהם מלמעלה. פניה נעלמים באפקט של התפוגגות )ואז, שוב, מופיעה רבקה כשהיא 

out.והסרט מסתיים ) 

 

כאמור, הספדה של האלמנה העולה בתחילת העבודה מרפרר להספד שנשאה נכדתו של רבין 

ושודר בערוצי הטלוויזיה: "סלביק אהובי, אתה קר ובודד ואיני יכולה לעשות דבר להצילך ]...[ בלב 

אני נפרדת ממך, הגיבור הנצחי שלי, ומבקשת ממך שתנוח על משכבך בשלום. אנחנו פה  שבור

כך ומבטיחים לך ולכם שלא הפחד יאלץ אותנו להוריד את דגל התקווה -למטה אוהבים אותך כל

 (.05:12לחצי התורן" )

 

כפי שניסח את הדברים הבמאי וחוקר הקולנוע יגאל בורשטיין, הטרילוגיה הזאת משמשת 

מעבר לאירוניה רכה שעולה לא פעם  45.מטבחיים להן-שלא לומר בית –עין קטלוג לקלישאות מ

בעבודה, ההזרה כאן נדמית כסרקזם ארסי, וכיוון שאתוס רבין הוא מן "הפרות הקדושות" ביותר 

מה שאולי היה  –בישראל, השימוש בו כאן אינו דבר של מה בכך. נדמה כאילו האמנית אומרת 

                                                           
45

 שנה, ללא ציון ,2 תקריב ",תרבות, שמיכות פוך, טבח בקלישאות "שריבורשטיין, . י 

-5-http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=99:about&catid=17:

&Itemid=28 (.08.04.01-)אוחזר ב 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFade_out&ei=YwC4UeOoEI7mtQatjIFw&usg=AFQjCNEUUU7u2ayh6OEg5FqrvAiiE7g9jw&sig2=8uOxwI-DIljm0DisrG3GEw&bvm=bv.47810305,d.Yms
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFade_out&ei=YwC4UeOoEI7mtQatjIFw&usg=AFQjCNEUUU7u2ayh6OEg5FqrvAiiE7g9jw&sig2=8uOxwI-DIljm0DisrG3GEw&bvm=bv.47810305,d.Yms
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFade_out&ei=YwC4UeOoEI7mtQatjIFw&usg=AFQjCNEUUU7u2ayh6OEg5FqrvAiiE7g9jw&sig2=8uOxwI-DIljm0DisrG3GEw&bvm=bv.47810305,d.Yms
http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=99:about&catid=17:-5-&Itemid=28
http://www.takriv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=99:about&catid=17:-5-&Itemid=28
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הופך לבטח קלישאתי היום. הקלישאות כאן משתרגות בציטוטים מהמקורות. כאלה מרגש אתמול, 

(, משפט 02:01הם למשל המשפטים שבפי האלמנה: "על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי" )

הלקוח מ"שיר השירים" )ג', א'(, וכן המשפט "למענך עזבתי הכל; את ארצי, את מולדתי ואת בית 

ר לצו המקראי לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר (, המרפר02:82הורי" )

אראך" )"בראשית", י"ב, א'(. לצד ההמרה הפמיניסטית של השפה הפטריארכלית "מבית אביך" ל"בית 

חומרי )מהמילה הזרה( המהלך ההפוך של הסרט כולו, כמו גם "המונטאז' האסור", המזיר  –הורי" 

כמין שאינו במינו בנארטיב החדש של הסרט, כאילו מתמצים כאן. אברהם עבר קנוניים ומשלבם 

המקראי, שנוכס בשיח הציוני, הרי צווה לעזוב את מקום הולדתו כדי לעלות ארצה )"אל הארץ אשר 

אראך", שם(, ולעומתו האלמנה הגשימה את החלום ההפוך ועזבה את בית הוריה בישראל כדי לגור 

ך הנאום מקריאה האלמנה דברים מכתב ידו של שיירקובסקי שנמצא זוגה בפולין. בהמש-עם בן

בכיסו לאחר הרצח )אזכור נוסף לרצח רבין וייצוגו הטלוויזיוני(: "אבל אומר אני לכם, אהבו את 

 פי לוקס", ו', כ"ז(.-(, שהוא ציטוט מ"הברית החדשה" )"הבשורה על05:12אויבכם ]...[" )

 

 

 ,Annet Gelink Gallery סטילס מתוך וידאו, אוסף:, 4100 ,(Zamach"התנקשות" )יעל ברתנא, 

Amsterdam, and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv. 
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 46שאול פרידלנדר הרחיב על כך שקיטש ומוות הם יסוד האסתטיקה הנאצית.ההיסטוריון     

יצוים בפרק ביסודות אלה משחקת האמנית לאורך כל הטרילוגיה, אבל הדברים הללו באים לכדי מ

זה, המשלב מוות בדמות מנהיג כריזמטי שנרצח, עם קיטש בדמות טקסים, נאומים וסיסמאות 

מצד אחד, האמנית עושה שימוש בשפה תעמולתית פשיסטית, כשהיא כאילו מחבקת  חבוטות.

יסודות טוטליטריים בדמות המנהיג הכריזמטי והשילוב שבין קיטש למוות. מצד אחר, העבודה כולה 

תרבותיות. לאורך כל העבודה וגם כאן ברתנא מציעה -ת ההפך מזה, קרי, קריאה לאחווה ולביןאומר

הצעה רק כדי לחתור תחתיה. השיבושים שהיא יוצרת מכוונים את הצופה לבחינה ביקורתית 

 מחודשת של אתוסים ומיתוסים ישנים כמו חדשים.

 

 "הטרילוגיה הפולנית" ושיח האמנות המקומי

 

באופן מובהק במרחב של שדה האמנות, ובהקשר זה ראוי להציב את עבודתה ברתנא פועלת 

גם ביחס לשדה שבו היא פועלת. העיסוק של ברתנא בסמלים ציוניים שעלו בעבר ויש להם עדיין 

-(, שסומנה כבר בשנות הdesert clichéאחיזה בתרבות העכשווית מתחבר למגמת ה"דזרט קלישה" )

בעבודות מעין אלו  47יאוטיפים הקשורים בכינון הזהות הישראלית".כ"עיסוק בקלישאות ובסטר 71

מופיעה סמליות לאומית חבוטה שבתוכה מוטמעים היפוכים אירוניים. מגמת היוצרים הללו היא 

להציג אותם סמלים אוטופיים ללא הילתם המקורית, כשהם חשופים לביקורת. בלשונה של 

-ל הישראליות, שהתאווררה מהנפטלין של הקרןפרימן, מדובר ב"מבט רענן ע-האוצרת תמי כץ

 48.הקיימת"

 

                                                           
  [.0784] 0781, , בתרגום ג'ני נבות, ירושליםש ומוות: על השתקפות הנאציזםקיטפרידלנדר, ש.  46

 .081 , ע' המרחק הנכון ,פרימן-כץ 47
 .047ע' שם,  48
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אלא שכאמור, ברתנא הולכת הרבה מעבר לכך; לא עיקור או ערעור פשוט של הסמלים 

הציוניים והישראליים יש כאן, אלא ניכוס מחודש שלהם, בתנאים, בזמן ובמקום אחר, תוך שיבושם 

סותרים לאלה. בקטלוג התערוכה "דזרט וערבולם עם ערכים וסמלים מעולמות שמקובל לראותם כ

( בין האמנים המנתצים מיתוסים למה שכינו Cappellazzoקלישה" חיברה האוצרת איימי קפלאצו )

 minor( "ספרות שוליים" )Deleuze and Guattariהפילוסופים ז'יל דלז ופליקס גואטרי )

literature דלז וגואטרי תיארו את פרנץ "תמינורי"או  "מיעוטית"(, או אם לדייק בתרגום, ספרות .

מיעוטים; יהודי שהוריו דיברו יידיש ומאוחר יותר צ'כית, אך -קפקא כסופר יהודי עם זהות של בן

הוא בחר לכתוב בגרמנית. הבחירה לכתוב בשפת הכובש יצרה אצלו, לדבריהם, הזרות שמחפשות 

 49מוצא כלשהו, גם אם המוצא אינו אלא אשליה.

 

רות שוליים )וכמוה אמנות שוליים( היא "ספרות שאינה שואפת למעמד לדברי קפלאצו, ספ

בכיר, אלא מתעמתת ללא הרף עם קיומה השולי, ובדרך זו חוקרת את הדרכים שבהן מווסתת 

ברבריזם", -ה"ניאו בתזתבדומה, המושג "אמנות מינורית" עלה לאחרונה גם  50התרבות את עצמה".

ברבריזם" היא -לפי אביב וסגל, ה"ניאו 51י אביב ונועם סגל.ידי האוצרות נעמ-שסומנה והוגדרה על

ברברים הם אמנים -מגמה עכשווית פראית ונעדרת סובלימציה, השואפת אל משמעות פעורה. הניאו

שבהיותם פוסטמודרניסטים המודעים לכללי התקינות הפוליטית, לעולם לא יצביעו על מעשה 

כוננת הזאת, אמנים מעין אלה בוחנים את מגבלות פי התיזה המ-עוולה בלי להפליל את עצמם. על

קיומם כאזרחים בחברה דכאנית ושואלים על ההיגיון שבנאמנות לשפה השלטת ולמתכונות 

 הדומיננטיות המוכרות מתחומי התרבות והבידור.

                                                           
 4111, אביב-אורלי ויורם רון, תל-, בתרגום רפאל זגורילקראת ספרות מינורית –קפקא דלז ופליקס גואטרי, ז'.  49

[0721.]  
למעשה, עוד קודם . 002ע'  ,דזרט קלישה ,פרימן-כץבתוך ן הזרה )בארבעה חלקים(", קפלאצו, "סיפורה של העיא.  50

 ש. המינוריות לאמנות המקומית. ראו תזתלכן, בקטלוג התערוכה "מסלולי נדודים", חיברה האוצרת שרית שפירא בין 

, 0770 ,לים: מוזיאון ישראל)קטלוג(, ירושמסלולי נדודים: הגירה, מסעות ומעברים באמנות ישראלית עכשווית שפירא, 

  .18 ע'
51
 .81-1' עמ, 4101, אביב תל, 57 רוטשילד פרויקט(, תערוכה קטלוג) ברבריזם ניאו", ברבריזם ניאו, "סגל ונעם אביב .נ 
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ברברים בוחרים לנקוט "שיח בגידה": הם "שודדים" -ברוח המינוריות, האמנים הניאו

-לם התרבות ההגמוני, ומחוללים מתוכם אקט של התנגדות פסיביתפורמטים מוכרים מעו

, אוצרות: נעמי אביב 4101אביב, -, תל57ברבריזם" )פרויקט רוטשילד -אגרסיבית. בתערוכה "ניאו

ונעם סגל( הוצגו עבודות וידיאו שבהן תדר קומי שנועד להטיל ספק בלוגיקה של החשיבה 

 מובנות המבקשת להנציח את עצמה ככזאת.-יהמערבית המסורתית ולהציג מובלעות של א

 

ברבריזם" באופן מלא, -גם אם עבודותיה של ברתנא אינן מתיישרות עם מגמת ה"ניאו

פרקטיקת הייצוג שלה מתאפיינת במידה רבה ב"מינוריות" בהיותה בראש וראשונה מכשיר היברידי 

ו האמנים האחרים המורכב מהסבך שנוצר בין תודעת האני לתודעת הקולקטיב. ברתנא, כמ

-קות הללו, "שודדת" ערכים מהשפה המז'ורית ומציעה פרספקטיבות נוןיהאוחזים בפרקט

 קונפורמיסטיות שתכליתן לערער את המסגרת השלטת ולבגוד בה, אך לא להציע לה אלטרנטיבה.

 

  המקומית והאמנות ה"כאן" המקומי המסוכסך דיאספוריזם,

                      

ות האמנות העכשוויות העוסקות באתוס הישראלי ובשואה שואבות את רבות מיציר

כרונות קולקטיביים. יש בהן קריאת תיגר על הייצוגים ימקורותיהן מטקסים ממלכתיים ומז

הממלכתיים. בני הדור השלישי חווים את השואה דרך טקסטים, נאומים ומנגינות של מערכת 

נגד לעיצוב הזיכרון המגמתי שיצר דרך -לא פעם תגובתחינוכית ממלכתית. ביצירותיהם אנו מוצאים 

בנידון דנן, האלטרנטיבה העולה בעבודה של ברתנא  52רשמית אחת וסגנון אחיד לעיצוב הזיכרון.

                                                           
עת לענייני שואה, העם היהודי, אנטישמיות -מזכר: כתבשפרבר, "כיצד הפך העיסוק בשואה לפרובוקטיבי?", ד.  52

 .82ע'  ,4101, 48 ודמוקרטיה
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חקר השפעת הגלות על  - Diasporism) לשיח הממלכתי מרפררת למושגים כגון דיאספוריזם

 תרבותיות.-ובין 53התרבות(

 

דות בטרילוגיה האפשרויות האחרות לפתרון "בעיית היהודים" שעלו כך, באופן מעניין, מהדה

.בעבר
האפשרות של שיבת היהודים לאירופה נדונה לא פעם  –ברתנא אינה פועלת בחלל ריק  54

מייקל  55ביצירה בת זמננו. הסופר פיליפ רות העלה אפשרות זו בספרו "מבצע שיילוק: וידוי";

ודוד  56טרים היידים" מולדת יהודית וירטואלית באלסקה;"איגוד השו תיאר ברומן הבלשי שייבון

בוסי ביקר ב"אמא מתגעגעת למלים" את העובדה שלא הוקצתה בגרמניה אדמה להקמת מדינה 

 57יהודית לאחר מלחמת העולם השנייה.

 

כמו עבודותיה של ברתנא, גם עבודות של אמנים אחרים, כגון מיכאל בלום ורונן אידלמן, 

הציוני; מהדהדות, מתכתבות או מנכסות מחדש את הפתרונות האחרים שעלו מהפכות את האתוס 

-כאלה למשל היו הרעיונות שרווחו בקרב אנשי הבונד או תנועת אגודתבעבר ל"בעיית היהודים". 

                                                           
 ,G. Steiner, "Our Homeland במרכז תפיסה זו עומדת הגלות כתמציתה ומהותה של ההוויה היהודית. ראו למשל 53

25-4 ,66, 1985 , Vol.Salmagundithe Text,"  ;שפירא,  בתוך", שורש בו מכה אינו דבר, המדבר זה, "אדמונד .'ז

-88ע'   ,[0787] 0771, 01 קוהדיאספוריסטי הראשון",  ים מתוך המניפסטב. קיטאי, "קטע ; ר.07-2' עמ, נדודים מסלולי

27 ;1,  Vol. ImagesKitay, "The Second Diasporist Manifesto: Selections," Margaret Olin (ed.),   R. B.

2007, pp. 98-109 . שכנגד -וחינוך קולוניאליזם-תרבותיות, פוסט-לקראת חינוך לגלותיות: רבזאב, -גורא. וראו עוד

 Diasporism and the ;מסלולי נדודים. בהקשר האמנותי ראו למשל שפירא, 4112, אביב-, תלמודרני-בעידן הפוסט

body in S. Gilman, "'R.B. Kitaj's Good Bad', American Jewish Postmodern Art," in Matthew Baigell and 

Milly Heyd (eds.), Complex Identities: Jewish Consciousness and Modern Art, New Jersey, pp. 223-238. 
אילן במרכז -בתערוכה "לאן?", שאצרו אודי אדלמן, אייל דנון ורן קסמי 4104נושא זה טופל באופן מעמיק בשנת  54

 הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון.
 [.0778] 0777, אביב-, בתרגום דוד שחם, תלמבצע שיילוק: וידוירות, פ.  55
 .4112, אביב-בתרגום משה רון, תל ,איגוד השוטרים היידיםשייבון, מ.  56
בעולם האמנות בתקופה האחרונה ניתן לאתר גם מגמה הפוכה:  .4115, , ירושליםאמא מתגעגעת למליםבוסי, ד.  57

את היא למשל יוצרים ישראלים המתגוררים באירופה שבים ארצה ובוחנים את המקום מתוך נקודת מבטו של "הזר". כז

(, ותערוכתם של 4108עבודת הווידיאו "אותו נהר פעמיים" של צמד האמנים אפי וייס ואמיר בורשטיין )"אפי ואמיר"( )

)אוצרת:  4108תקווה לאמנות בשנת -גיל נאדר ומוטי פורת )"גיל ומוטי"( "פיוצ'ר ליין טורס", שהוצגה במוזיאון פתח

 אריה(.-דרורית גור
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,  "Be(com)ing Dutch"לראשונה כחלק מהפרויקט", שהוצג 4128המיצב "אקסודוס  58ישראל.

, הוצב 4118ומאוחר יותר, בשנת  ,(Van Abbemuseumנד )אבה שבהול-שהתקיים במוזיאון ואן

(, נוצר על בסיס פנטזיה אפוקליפטית Museum The Newיורק )-במוזיאון לאמנות עכשווית בניו

של חורבן מדינת ישראל וגלות תושביה היהודים לאירופה. היוצר מיכאל בלום, שנולד בירושלים 

ת מחיצות בד מעין חדרים זמניים שעומדים בחלל גדול יורק, יצר באמצעו-וחי ופועל בווינה ובניו

התצוגה ופתוח ומדמים מבנה ארעי בתוך מחנה פליטים שבו שוכנים יהודים שגלו ממדינת ישראל. 

התבססה על סיפורה המפורסם של ספינת המעפילים אקסודוס, שהבריטים מנעו את כניסתה 

שולחו חזרה לאירופה. בסיפור  –ההשמדה רובם ניצולי מחנות  –פלשתינה, ונוסעיה -ישראל-לארץ

למדינה היהודים נסים  011-שהמציא בלום מתחוללת מלחמה אזורית במזרח התיכון, ובשנת ה

, שבהם התושבים הערבים הם אלה 0728ממנה ומחפשים מקלט באירופה. בלום הופך את אירועי 

ון שאלות של זהות והגירה אם כי מטרת הפרויקט המוצהרת היתה לבחשברחו או גורשו, על פניהם, 

תרבותי -בניסיון להגדיר מחדש זהות אירופית בעולם רב –שתופסות מקום מרכזי בשיח האירופי 

שבו מהגרים הופכים לחלק אימננטי מהתרבות ביבשת. אין ספק שהמיצב מאתגר גם את השיח 

 הישראלי ביחסו לשאלות של זכות השיבה בהקשר הפלסטיני.

 

ב אותם נושאים שבהם מתמקדת ברתנא, ובאופן מובהק עבודותיהם יוצר נוסף שפועל סבי

התנועה למען מדינה יהודית "אחוזות אלה באלה, הוא רונן אידלמן. הפרויקט "מדינת ויימאר" או 

, שילב חשיבה פוליטית חתרנית ואקטיביזם חברתי באמנות. 4118-, שהושק רשמית ב"בתורינגיה

דינה יהודית על אדמת גרמניה. כוונתו של אידלמן היתה בבסיס הפרויקט עמד הרעיון להקים מ

לעורר שאלות של זהות לאומית, אנטישמיות וטאבואים שנוגעים ליחסים המורכבים בין גרמניה, 

היהודים וישראל. הפרויקט כלל עריכת מפגן עם דגלים וסיסמאות, הצעת חוקה וכינוס ועידה 

 וצע למדינה החדשה.גם המנון עתידי ה דוגמת הקונגרסים הציוניים.

 

                                                           
  .0771, אביב-, תלינות היהודיםמדבנימיני, א.  58
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הרובד הגלוי של הטרילוגיה עוסק, כאמור, בחזרת היהודים לאירופה, ומעלה באוב אפשרויות 

אחרות, לא פעם קוטביות לאלה שהציעה הפרוגרמה הציונית. אבל ברתנא תמיד מציעה רעיון 

מנהיג, להעמיק בו, בד בבד עם החתירה תחתיו. בחלק האחרון של הטרילוגיה, אחרי הירצחו של ה

מבקשת אלונה פרנקל בנאומה לקבל את אזרחותה הפולנית בחזרה, אבל לא לשוב לשם. גם 

"רבקה", דמות לבושת שחורים המייצגת את רוחות העבר בפרק זה, מדברת על עצמה כ"רוח 

השיבה", שיכולה להימצא בכל מקום. היא מדגישה שהשיבה היא חזרה אל ה"עצמי", ומוסיפה: 

(. כך היא 01:11קיימת בקריסטל קפוא, שמורה מארוכה ומרפא ורחוקה מההווה" )"נגזר עלי להיות 

 ממירה חזרה קונקרטית אל מקום ספציפי בזהות ובפרקטיקה דיאספורית.

 

מעבר לכך, נדמה שברובד הסמוי של הטרילוגיה העבודה אינה מדברת רק על ה"שם", אלא 

כפי שהראינו לאורך המאמר, הדי העבר  מרחיקה עדותה כדי לדבר על ה"כאן" המקומי המסוכסך.

הטראומתי עולים ופורצים בהווה של העבודות שוב ושוב באקט של הפגן. אלא שלא רק הדי העבר 

היהודי באירופה עולים כאן, אלא גם הטראומה שנוצרה עקב גיבוש הבית הלאומי הציוני, קרי 

זמנה, לא ככובשים, אלא הנכבה הפלסטינית. "העולים החדשים" של ברתנא באים לפולין בה

ללמוד את שפתה  –שבים המכוונים להשתלב בארץ תוך כדי תהליך של חילופי תרבויות -כמהגרים

דוד לנשר -תרבותי שוויוני. כל זה מתמצה בעוז בסמל החדש המחבר בין מגן-ולייצר בה עולם רב

לו בסרטים שנוצרו הפולני. אם ברובד הגלוי של העבודות הן נדמות כהצעה וכתהליך אחר מאלה שע

הרובד הסמוי של הסרט,  –והלאה, שכאמור הציגו את הביקור של הישראלי באירופה  81-משנות ה

מה: היהודי החדש חוזר ית המסוכסכת, דווקא חוזר לאותה תזה המחזיר אותו למציאות המקומ

 לאירופה כדי ללמוד משהו על עצמו, לחזור ארצה ולהיות אחר. 

 

תרבותי, -ודה מבע רדיקלי בהקשר המקומי. זוהי קריאה לשיח רבפרשנות זו נותנת לעב

-לשוויון אזרחי ובעיקר ל"זכות השיבה" לא של היהודים לאירופה, אלא של הפלסטינים לישראל

קוטבית. מחד, מדובר בפנייה להכרה אירופית בעוולות העבר כנגד -הקריאה המוצעת היא דו פלסטין.

פלסטין שהתממש דרך -ישראל-יקט הקולוניאלי של ארץהיהודים, כמו גם הכרה בחלקה בפרו
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מאידך, מדובר  59"נציגה" הציוני. הפנייה הזאת מלווה בדרישה לתיקון דרך חזרת היהודים לאירופה.

כאן באקט של אתגור החברה הישראלית להכרה בעוולות העבר וההווה דרך אימוץ עקרוני של רעיון 

 60תזה ל"חוק השבות" הישראלי."זכות השיבה" הפלסטיני במידה רבה כאנטי

 

 

 ,Annet Gelink Gallery, Amsterdam סטילס מתוך וידאו, אוסף:, 4100(, Zamach"התנקשות" )יעל ברתנא, 

and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv. 

 

                                                           
59 A. Azoulay and Adi Ophir, "This is Not a Call to the Dead," And Europe Will be Stunned (cat.), pp. 

146-151. 

קריאה זו מתחברת ישירות למוטיב רווח בקולנוע, בספרות, בשירה ובאמנות הישראלית והפלסטינית של העשורים  60

היהודי בקולנוע: ברטוב, ע. טמורפוזה של הפלסטינים ליהודים החדשים של המזרח התיכון. ראו למשל האחרונים, היוצר מ

 .472 ע' ,4111, אביב-, תלמה"גולם" ל"אל תיגעו לי בשואה"
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חוקרת האמנות והתיאורטיקנית של הקולנוע קאז'ה סילברמן מדברת על "הראייה היצרנית" 

(okproductive lo( על בסיס ההנחות של לאקאן .)Lacan מתארת סילברמן את הראייה היצרנית )

להכיר כאחר את  –כראייה המאפשרת למתבונן להפוך לשלו את מה שאחרת היה דוחה באלימות 

של המתבונן את  הזיכרונותלדבריה, הראייה היצרנית מכניסה למאגר  61מה שבדרך כלל נתפס כאני.

-להיפגע על –ו כך להשתתף בתשוקות, במאבקים ובסבל של האחרים מי שאינו הוא, ומאפשרת ל

אל  שיירקובסקי ידי כאביהם ולאפשר לעברם להדהד בהווה שלו. באותו האופן ממש, הקריאה של

היהודים לשוב לאירופה מהדהדת כאן קריאה לשיבת הפלסטינים, קריאה שאינה נשמעת כמעט 

 62בישראל.

 

 שחלו בקולנוע המהותיים השינויים בנזימן, למרות כפי שהצביע חוקר התקשורת יובל

 מהנארטיב לחרוג ומתקשה הלאומי בסיפור נשאר נטוע הוא עדיין, האחרונים בעשורים הישראלי

 שהחברה היא לרוב מסוג הביקורת לדבריו, הביקורת שהקולנוע הישראלי מייצר מכתיב. שזה

ואשר על כן יכולה  נקודתיים, תחלואים על רק שמצביעה ביקורת –בו  ורוצה בו רגילה הישראלית

חוקר ומבקר  63ממשי. ולשינוי פנימית להתבוננות עמוקה קריאה בלא נקודתיים, להציע רק פתרונות

הקולנוע שמוליק דובדבני הצביע על כך שיוצרי הסרטים התיעודיים האישיים העוסקים בקונפליקט 

ל לחצות את הגבול ולהוביל את פלסטיני בתקופה האחרונה אינם בוחרים בדרך כל-הישראלי

ברתנא,  64גיבוריהם הישראלים אל הגלות. בכך, לדבריו, הם נמנעים מהצעת פתרון רדיקלי באמת.

הלאומית, זה  בתרבות האינטלקטואל של המסורתי לעומת זאת, לוקחת לעצמה את התפקיד

                                                           
61 Kaja Silverman, The Threshold of the Visible World, London and New York, 1996 

)קטלוג(,  Short Memoryיעל ברתנא: על עבודותיה של יעל ברתנא",  –אתכם!'  אזולאי, "'חזרו! אנחנו צריכיםא.  62

 .024-020, ע' 4118, אביב-תל
בנזימן, "'אנחנו היינו בים': הביקורת המאשרת בסרטי מקרה לבנון הישראליים שאחרי מלחמת לבנון השנייה",  .י 63

 .841-808ע'   ,4118 ,20 תיאוריה וביקורת
 .085, ע' 4101, , ירושליםלנוע תיעודי אישי בישראלוראשון מצלמה: ק גוףדובדבני, ש.   64
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תוך שהיא שואלת  65מדריך. הוא ואותו מייסר הוא שאותו שלו, הציבור עם חריף המייצר קונפליקט

 תרבותית.-ביחס למיתוסים המכוננים בהציעה פתרון רדיקלי בדמות אוטופיה רב

 

היצירה הבדיונית במופגן של ברתנא, שנסמכת על אסתטיקה מהעבר, תובעת מן הצופה 

לייצר בעצמו את ההקשרים שבין עבר להווה ולחדד את יחסו כלפיהם. אולם מעבר לכך, הזרימה 

ין אמנות הווידיאו לתחום המיצג היא פרקטיקה שמחדדת נקודה זו. הזרימה שמייצרת ברתנא ב

-הזאת היא למעשה סוג של היפוך או פיתוח למורשתה של אמנות הווידיאו מהעבר. תחום הווידיאו

 66ארט הרי התפתח מתוך המיצג, ובתחילה נטה פשוט לתעד אותו.

 

המציאות הממשית בזמן צילום  ברתנא אמנם תיעדה מיצג שהתקיים בפולין, והעירוב שבין

העבודה למציאות האמנותית והקולנועית שמייצרת העבודה נוכח בה מאוד; אבל היא לא הסתפקה 

ממשית החותרת -בהצגת העבודות בחללי אמנות או בסינמטקים, אלא הקימה גם תנועה סמי

אף התקיים  1044בשנת (. JRMiP ,להחזרת היהודים לפולין )"התנועה להתחדשות היהודית בפולין"

 קונגרס התנועה במסגרת הביאנלה השביעית בברלין.

 

המהלך הרדיקלי שמציעה העבודה, מהלך שכאמור מציע את הציונות כתנועה אירופית 

שיובאה באופן מכני למזרח, אך לא השכילה להשתלב בו, נרמז דרך אחת השאלות המרכזיות שהיו 

על אף שהמגמה המוצהרת של הפרויקט היא  הבסיס לדיון שהתקיים בכנס היסוד של התנועה.

להחזיר את היהודים לאירופה, נשאלה שם השאלה: "כיצד צריכה ישראל להשתנות כדי להשתלב 

 67כחלק אימננטי במזרח התיכון?".

 

                                                           
ייצוגים של סעיד, ; א. 075, ע' [0750] 4115, אביב-, בתרגום אורית רוזן, תלמקוללים עלי אדמותפאנון, פ.  65

  [0778] 4101, אביב-חיבובסקי, תל-, בתרגום טל חברהאינטלקטואל
  .4115, )קטלוג(, חיפה העשור הראשון –פעולה בשידור חי: הדימוי המוקרן  –גוף : כתוב בZeroוידיאו טננבאום, א.  66

67
 B. Sliwinska, And Europe will be Stunned, 2013, pp. 13-14. 
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הזליגה בין האמנות למציאות הממשית קיבלה משמעות מרכזית בכך שהעבודות נבחרו לייצג 

. במעשה זה היה משום אקט מושגי ראשון 4100ה בוונציה בשנת את פולין )ולא את ישראל( בביאנל

במעלה שנתן קונקרטיזציה נפלאה לרעיונות העולים בעבודות עצמן. כך, העבודות אינן רק קוראות 

 לחזרת היהודים לפולין, אלא גם "מממשות" זאת. ברתנא לא רק מדברת, אלא גם "עושה".

 

 נרטיבשות יהודית בפולין" של ברתנא מציעה דרך הפרויקט המתמשך הזה, "התנועה להתחד

מיליון יהודים לפולין של היום )מספר היהודים  8.8של תנועה פוליטית מדומיינת המבקשת להחזיר 

שחיו בפולין ערב השואה(, ודרך הצעה זו לבחון מחדש את הפרויקט הציוני על מקורותיו והקשריו, 

פה ובישראל, כמו גם על זכות השיבה לחשוב על השאלה הרחבה יותר של מיעוטים באירו

הפיקטיבי של הפרויקט אוסף ומערבב מקורות אידיאולוגיים וויזואליים, החל  הנרטיבהפלסטינית. 

באנטישמיות ובשנאת היהודים באירופה, עבור בראשית הציונות והמצאת "היהודי החדש", וכלה 

ל דימויים המייצרים שפה בהווה הישראלי. כך, במהלך הפרויקט הזה יוצרת ברתנא מערך ש

היברידית של חיבורים "אסורים" המהדהדים את ההיסטוריה של הציונות ובו בזמן גם משבשים 

אותה בניסיון לדמיין עתיד אפשרי אחר, עתיד שגם הוא עולה בעבודות באופן אמביוולנטי 

 וביקורתי. 

 

 סיכום

 

תוך  ,של האמנית יעל ברתנא הטרילוגיה הפולניתאינטרטקסטואלי של בניתוח  מאמר זה עסק 

סגנוניות המופיעות בה. ההשפעות והכדי השוואתה עם מקורות איקונוגראפיים וחשיפת המקורות 

ל , על רקע תולדות הקולנוע הישראלי, עותבנוסף ניסיתי כאן להציג את התכנים העולים בעבוד

 השינויים שעלו בו במהלך השנים.

 

זותיים של הדימויים והמבעים הקולנועיים חשפתי את מקורותיהם הח אמרבמהלך המ

דימויים טלוויזיוניים , נאצי, קולנוע סובייטי קולנוע ציוני ישן-המופיעים בעבודות: קולנוע גרמני

כפי שעולה מהמחקר, "ואירופה תוכה בתדהמה"  היא טקסט  .ודמויות ציבוריות ממשיות מההווה
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שיכול להתפרש  בארת היא גם "טקסט כתיב"אם להשתמש בטרמינולוגיה של רולאן ו ,אמביוולנטי

עיקר עיסוקי כאן היה לחשוף את מקורותיה של הטרילוגיה,  ועל רקע זה להציע לה  68.בדרכים שונות

 פרשנות בהקשר המקומי.

 

 בקולנוע נפוצה  מגמה המהווה ,לאירופה ישראלי-היהודי חזרת של מוטיב קצרה סקירה לצד

 שני ומצד, למגמה זאת ברתנא מתייחסות של העבודות, מחד, כיצד הראיתי; 81-ה שנות מאז הישראלי

 ישירות שמתחברים צורניים ערכים מחדש מנכסת, טענתי ברתנא, כך. מורכבות הסטות בה יוצרות הן

  זה וכל"(, לאירופה עליה" )"רברס"ב ציונות ומציעה פיה על הקערה את הופכת, פתור לא יהודי לעבר

 .אותן לסדוק לפחות או, שלה החדשות ההצעות את גם פניהן על וךולהפ לסתור, לעקר כדי רק

 

 חזרה הישראלי המסע מתת עם מתכתבת ברתנא אמנם, הגלוי ברובד, מהמאמר שעולה כפי

 בחזרה ולחזור באירופה פערים המכוון להשלים שורשים במסע כאן מדובר אלא שלא, לאירופה

 רוחות, טענתי כך העבודות של הסמוי ברובד ךמאיד. לפולין מוחלטת לשיבה בהצעה אלא, ישראלל

ים ברתנא )אלה המופיע של והישראלים ,החזון למימוש האפשרות תחת חותרות כאן העולות העבר

 בכדי רק נקראים לעשות זאת לפולין הצופים בעבודות( ה"חוזרים"בעבודות עצמן, ויותר מכך אלה 

 .המקומי במרחב וקאדו שלמדו את וליישם, עצמם על משהו מהפולנים ללמוד

 

ידי שימוש בארסנל הדימויים ובחומרי הגלם המצויים בארכיון המקובל, ברתנא מייצרת -על

ראּות של היסטוריה חלופית בדמותם של מאורעות "אמיתיים", המתווכים על ידי -עבור הצופה נ 

מיונים החקוקים בזיכרון התרבותי. היא מנכסת מחדש, משנה, "חוטפת" ו"מזהמת" את החומרים 

וההרכבות המקובלות. "המונטאז' האסור" שהיא מייצרת בונה ארכיון חדש הרותם דימויים לשירותה 

                                                           
בטרמינולוגיה של רולאן בארת, "טקסט קריא" הוא טקסט המעודד צריכה סבילה של הקורא, לעומתו "טקסט כתיב",  68

ליצור בו משמעויות, ועל כן הוא יכול להיות  ובעני ודורש מהקורא בו נמרצּות, מעודד את הקוראשצפניו מורכבים והוא ת

 .R. Barthes, S/Z, Trans. Richard Miller, London, 1975 מפרה ומאתגר. ראו 
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ידי הצופים ומאומצים -של אג'נדה המנוגדת לייעודם המקורי של הדימויים, ואלה מעובדים על

 .לארסנל האפשרויות הפרטי שלהם

 

מת את הדימוי האסתטי לשירות "פוליטיזציה של האסתטי", הרותהולטר בנימין מבחין בין 

לצורך אידיאה פוליטית, לבין "אסתטיזציה של הפוליטי", המנכסת את האמנות כחזות אסתטית 

כשביסוד טענתו עמדה  ,קרא להפיכת האסתטי לפוליטי בנימין 69.הפשיזם הסוואת כיעורו המוסרי של

נוסק כחתירה  רתנאהמהלך הרדיקלי של בחייבת להיות שיח פוליטי מתנגד.  התובנה שאמנות

"התנועה לחזרת היהודים לאירופה" ולתקן את ההווה.  ןקונקרטית ללמוד משגיאות העבר, לבקר אות

באופן מטפורי היא  ;מן הסתם לא תשיב את היהודים לאירופה )וגם לא את הפלסטינים לפלסטין(

את בעיות  ם תוך שהיא מעלה את שדי העבר ומדגימהיאירופימשיבה את הציונות למקורותיה ה

 ההווה. באופן קונקרטי יש ביכולתה לאתגר את השיח החברתי, התרבותי ואף הפוליטי בישראל.

 

                                                           

, אביב-בתרגום דוד זינגר, תל כרך ב': הרהורים, ,מבחר כתביםבנימין, "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני", ו.  69

 .025, ע' [0788] 0775

 


