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מיכאל קובנר מצייר את ניו יורק כמו 
שפול אוסטר כותב אותה, כמו שוודי אלן 
מצלם אותה, כמו שכל מי שגר פעם בניו 
יורק חווה את ההליכה ברחוב או הנסיעה 

ברכבת התחתית. בעיקר לברוקלין או 
לקווינס. המעבר בגשר שמרחיק אותך 

מהילת הזחיחות הקדחתנית של מנהטן. 
אל תוך השכונות. בתי השיכון, הרחוב. 
שם ההליכה פחות תזזיתית, שם מולכת 

העליבות, שיש בה יופי משלה.
"ציורי ניו יורק" של קובנר מוצגים 

בתערוכה בגלריה בינט בתל אביב ובספר 
שיצא לכבוד התערוכה. הוא מצייר בניו 
יורק כמה חודשים בשנה והנופים שהוא 
מביא משם צובטים את הלב. "זה התחיל 

כהרפתקה מקרית, מישהו הציע לי לחלוק 
סטודיו וגיליתי שזה נותן לי הרבה אנרגיה. 

אני מתחבר למקום הזה, הקצב אחר, 
הצבעוניות שונה".

¿ ניכר שמחכה לך שם פאלטה שהיא 
כאילו–ריאליסטית אבל גם מאוד אישית.

"זה נכון. הנושאים מגיעים מהנוף של 
חלון הסטודיו. אני מסתובב ברחוב ולאט 

לאט באים דברים משהו משפיע". 
הסטודיו שלו, שנדד מלונג איילנד 

סיטי לברוקלין, נמצא תמיד במה שמוגדר 
בז'רגון האורבני–אמריקני כ"ראסט–בלט", 

אותן "עיירות מתפוררות שמספקות גם 
לאמנים שטחי סטודיו זולים עם חלל פתוח 

יפה", הוא אומר. אבל בניו יורק (כמו בערים 
גדולות נוספות בעולם) יש לכל אזור כזה 

גם תנועת חיים מחזורית. מדי כמה עשורים 
זוכה אזור כזה להילה אופנתית, כפנינה 

שהתגלתה ברפש.
קובנר למד בניו יורק בשנות ה–70, 

ומשהו מהעיר נותר בליבו. כיום הוא 
מתגורר ועובד בירושלים אבל את ירושלים 

הוא "כבר לא מצייר, מאז האינתיפאדה 
הראשונה".

¿ זה סוג של מחאה?
"לא מחאה. רגש. בארץ אני מצייר בעיקר 

נופים, והצבעוניות היא אחרת לגמרי. זה 
נגב או הציור בנוף מחייב אותך להיות אמין 

- בגליל זה ירוק ובנגב זה סוג של אוקר 
צהובים". 

מחירי העבודות:
10,000–35,000 דולר. ¿

גלריה בינט, פרישמן 15, תל אביב, 
ב'–ה' 11:00–18:00, ו' 10:00–13:00. 

עד 11.2. 

חגית פלג–רותם
hagitpr@globes.co.il

סיפורי אהבה בניו יורק
מיכאל קובנר מצייר את ניו יורק האינטימית, של הרחוב והדיינר השכונתי בתערוכה "ציורי ניו יורק" המוצגת בגלריה בינט

 תערוכה 

 מכירה פומבית 

ת ו נ מ א ת >> ו ב ר ת

והיה יעקב למישורי
תערוכת יחיד רבת–פנים של האמן יעקב מישורי 

מוצגת בגלריה ברוורמן

מורשת בראון למכירה
120 יצירות מאוסף האמנות הישראלית של עמי בראון המנוח 

מככבות במרכז המכירה הפומבית של בית המכירות תירוש
בקומה הראשונה של גלריה ברוורמן, 

משמאל לכניסה, מוצג ציור נעל 
הפוכה. נעל גברית ותחתיה כיתוב 

קלוש "נעלו של האמן יעקב מישורי". 
בקומה השנייה, במרחק חצי תערוכה 

משם, נמצאת "הנעל השנייה". הפיצול 
הזה הוא אולי הביטוי הברור ביותר 

לדואליות שמטפח מישורי. 
האיש והפרסונה האמנותית, המבוגר 

האחראי והצעיר הנצחי הבועט, המצייר 
והכותב.

מישורי, אמן דעתן ומורה ותיק, עומד 
בראש המחלקה לאמנות בבית הספר 

אבני. בתערוכת היחיד שלו בחר להציג 
מעט עבודות, מתקופות שונות לאורך 

35 שנה, אשר רובן לא הוצגו וחלקן 
מגיעות בהשאלה מאוספים. 

אך הוא מקפיד שלא ליצור כרוניקה 
מסודרת או חלילה רטרוספקטיבה. 

בכישרון רב, באופן מצומצם ומדויק, 
הוא מצליח ליצור בלבול ולעורר 

מחשבה. הוא עושה זאת בדרכו הצינית, 
הביקורתית, התמהה - כלפי עצמו 
וכלפי המכניזם של עולם האמנות.

התערוכה מוארת, צבעונית ומלאת 
ביטוי. אקוורלים שנראים יותר 

כפוסטר–ארט; דיוקן עצמי מחפש זהות 
- זהות מינית וזהות חברתית, בנוסח 

הפופ–ארט שהעסיק אותו בעיקר בשנות 
ה–80; ולצידם בולטות באדום–עז 

עבודות השואבות השראה מהסמלים 
ומהשפה הגרפית הקומוניסטית, חדורת 

אידיאולוגיה שהתאדתה. 
באחת התמונות מוצג "סטאלין עם 

פאה נוכרית" ומולו צעירים זוהרי 
פנים.

מחירי העבודות:
7,000–55,000 דולר. ¿

גלריה ברוורמן, השרון 12, 
תל–אביב ב'–ה', 11:00–19:00, 
ו'–ש' 11:00–14:00. עד 4.3.11 

כ–120 יצירות מאוסף האמנות 
הישראלית המהולל של עמי בראון המנוח 

מככבות במרכז המכירה הפומבית של 
בית המכירות תירוש, שתיפתח בסוף 

השבוע. בראון, שהלך לעולמו לפני מספר 
חודשים, הסכים לחשוף את האוסף רק 

באחרית ימיו, לאחר שכנוע מצד אשתו 
ושותפתו לדרך, גבי בראון. תערוכה 
מקיפה שאצרה גליה בר אור במשכן 

לאמנות בעין חרוד בשנה שעברה משכה 
עשרות אלפי צופים והצליחה לעורר 

מודעות לאוסף ולאיכות העבודות.
במכירה הקודמת של תירוש נמכרו 

כ–50 עבודות מאוסף בראון ולאחר מכן 
הצהיר בראון על כוונתו למכור עוד 

יצירות, הבטחה שמתקיימת כעת. בקטלוג 
של תירוש, שיצא לקראת המכירה, 

מופיעים מאמרים לזכרו שכתבו יאיר 
גרבוז, יוסף צ'חנובר וכרמלה רובין, כלתו 
של הצייר ראובן רובין ומומחית לאמנותו.

רבות מהיצירות בקטלוג מלוות 

בטקסטים והסברים מרשימים. היצירה 
היקרה ביותר במכירה, אף היא מאוסף 

בראון, "נבאטיה" של מרדכי ארדון 
משנת 1979, מוערכת ב–100–150 אלף 

דולר. עליה כותב עפרת שהיא אינה נוף 
תמים אלא "משקע נפשי של שטח אש". 

עוד במכירה עבודות של יוסל ברגנר 
ושל מאיר פיצ'חדזה, רות שלוס, הנרי 

שלזניאק, אורי ליפשיץ ותומרקין; עבודות 
מעולות של מיכל נאמן, מיכאל גרוס 
ואורי רייזמן ועוד רבים וטובים מאוד.

טווח מחירים: טווח המחירים במכירה 
מתחיל מכמה מאות דולרים (בחלק ב', 

שיתקיים במוצ"ש 5.2), יש יצירות באלפי 
דולרים ועד ל–150 אלף. ¿

תירוש, כיכר דה שליט, הרצליה 
פיתוח. תצוגה א'–ה' 11:00–21:00, 

ו' 11:00–15:00, ש' 11:0–14:00, 
מכירה: חלק א' 29.1, 19:00, 

חלק ב' 5.2, 19:00 

 תערוכת יחיד 

(צילום: יח"צ) ניו יורק על–פי מיכאל קובנר. מתוך התערוכה 

(צילום: יח"צ)מרדכי ארדון, "נבאטיה" 1979, מאוסף בראון. הערכה: 100–150 אלף דולר סטאלין בפאה נוכרית. מתוך התערוכה 
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לראות או 
לא לראות
ניר קיפניס

 ערוץ 1
20:00 מדד יומי. כלכלה.

20:30 משפחת סימפסון. 
מצויר.

21:00 מבט.
21:30 פוליטיקה. פוליטיקה.

22:30 שווה מחשבה. 
אירוח.

23:00 נבחרת החלומות. 
בידור.

 ערוץ 2
20:00 חדשות.

21:00 כלבוטק. צרכנות.
21:50 שחקו אותה בגדול. 

שעשועון.
23:00 אולפן לילה.

23:30 הסופרנוס. סדרה.

 ערוץ 10
20:00 חדשות 10.

21:00 היפה והחנון. 
ריאליטי.

22:30 גיא פינס. מהדורת 
לילה.

22:55 הגרלת הלוטו. 

שעשועון.
23:00 היום שהיה.

 ערוץ 3
20:15 מה שנחוץ לרווק. 

סדרה.
20:02 אבודים. סדרה.

21:35 מקום טוב באמצע. 
קומי.

22:15 טרויקה. סדרה.
23:00 חדשות הבידור.

 קומדי סנטרל
20:05 צחוק מעבודה. 

בידור.
20:50 עונת החתונות 

וצרות אחרות.
21:15 סקראבס. קומי.

22:05 סאותפארק. קומי.
22:30 עונת החתונות וצרות 

אחרות. בידור.

 ערוץ 8
20:15  ניצוצות  בין כוכבים. 

מקרטני ורושה.
21:05 החיים בצד השני.
22:00 גנדי. היציאה אל 

החופש.
22:55 המדריך לחטאים 

בקולנוע. ביירות.
23:20 שנות ה–60. פסקול.

 יס דוקו
19:50 סטיבן פריי עושה את 

אמריקה.

22:00 ג'ואן באאז. כמה 
מתוק הוא הצליל.

23:00 האנשים מאחורי 
הסרטים.

23:05 לשנות את המין 
בטרינידד.

 ערוץ 
היסטוריה

19:40 אר. לי ארמי יוצא 
לקרב. פצצות מפצחות.

20:30 בייג'ן-בירת 
האימפריה. ברברים בשער.

21:25 טכנולוגית. כבישים 
מסוכנים.

22:10 מובילים להימלאיה: 
דרך המוות.

23:00 מכורים למסלול. 
טירוף של ירח מלא.

23:50 אנשי השם. הארי"י.

 יס סטרס 
דרמה

20:30 האנטומיה של גריי. 
סדרה.

21:15 מרפאה פרטית. 
סדרה.

22:00 הורים במשרה 
מלאה. סדרה.

22:45 משועמם סדרה.
23:15 האנטומיה של גריי. 

סדרה.

 ספורט 5
19:00 חדשות הספורט 

בשידור חי.
19:30 ליגת הכדורעף. 
משחק מהמחזור ה-16.

21:30 ליגת טוטו בכדורסל. 
משחק מהמחזור ה-15.
23:05 ליגה ספרדית. 

משחק מהמחזור ה-20.

ספורט 5+
20:25 ליגה ספרדית. 

משחק מהמחזור ה-20.
22:10 יציע העיתונות.

22:55 החיים עפ"י שוקו.
23:00 חדשות הספורט 

בשידור חי.

ג'
25.1.11

הסרטים הטובים
21:30 אהבה זה כל הסיפור. דרמה. כמה סיפורי אהבה 

לונדוניים שזורים זה בזה ומגיעים לשיאם בערב חג המולד. 
עם: יו גרנט, אמה תומפסון. יס 1.

22:00 כוכב הקופים. אסטרונאוט מגלה שבכוכב שעליו 
התרסקה החללית שלו, שולטים הקופים בבני האדם. עם: 

מרק וולברג, טים רות. הוט אקשן.

ה י ז י ו ו ל ט ו ת  ו נ מ א ת >> ו ב ר ת

 מחווה 

הילד בן 90
מחווה ליוסל ברגנר בן ה–90: איוריו לפרנץ קפקא 

מוצגים במוזיאון תל–אביב
"אני מקפקף כבר שנים", נוהג לומר 

הצייר יוסל ברגנר, כשהוא מתייחס 
בהומור לקשר האינטימי שלו עם יצירותיו 

של הסופר פרנץ קפקא (1883–1924). 
ברגנר, שחגג לאחרונה את יום הולדתו 
ה–90, נשבה בעומק הכתיבה הקפקאית 

בצעירותו, בשנות ה–40 כאשר חי 
באוסטרליה, ומאז לא 

חדל להתייחס באמנותו 
לעולמו הספרותי, לממד 

הפנטסטי של תיאוריו 
ולדמויותיו של קפקא. 

מוזיאון תל–אביב מעלה 
תצוגת מחווה צנועה 

מרישומיו המוקדמים של 
ברגנר לכתבי קפקא, 
לכבוד האמן הקשיש 

והמוערך, החי בתל–אביב 
וממשיך לצייר. 

אביו של ברגנר, משורר 
היידיש מלך ראוויטש 

זיהה את גדולתו של קפקא 
מיד עם פרסום יצירותיו 

הראשונות. הוא תרגם 
ליידיש את סיפורו "רופא 

כפרי" כבר ב–1925, 
חודשים ספורים לאחר מותו של הסופר. 

בהקדמה הקצרה לתרגום זה ציין ראוויטש 
כי כתביו של קפקא הם כמו "פעמון 

באפלה, שריטוטיו אינם חדלים להדהד אל 
תוך הלילה".  

האוצרת עליזה פדובאנו–פרידמן רואה 
הקבלה בין היחסים המורכבים של קפקא 

עם אביו לבין עיסוקו הכמעט אובססיבי של 
ברגנר בקפקא. כמעין בקשת קירבה מאביו 
שלו, דמות כריזמטית וסוערת, שעד היום, 

בגילו המתקדם, תופסת מקום משמעותי 
בחיי הנפש של האמן. האב ובנו שיתפו 
פעולה כאשר ראוויטש 

תרגם ליידיש את "המשפט" 
ואיוריו של ברגנר ליוו 

אותו.
ברגנר מעיד על הקושי 
ב"תרגום" חזותי לעולמו 

הספרותי של קפקא, 
המצטיין בתיאורים 

מדוקדקים ובאלמנטים 
מעולם החלום והפנטזיה. 

לדבריו, עשה זאת בתחילה 
"בקו זהיר ומרומז, בקווים 
פתוחים המאפשרים לחלל 

לחדור פנימה" ולעתים 
קרובות הוא מצטט בתחתית 

הדף את המקור בטקסט. 
"התמודדותו של ברגנר 

עם עולמו של קפקא רצופה 
התלבטויות, פרדוקסים 

וסתירות פנימיות. עם זאת, הוא מצליח 
לבטא ברישומיו ובציוריו את המסתורין 

ואת האווירה האופפת את עולמו של קפקא 
- אווירת חלום מסויטת, ספק מציאותית", 

כותבת האוצרת. ¿

אלכסנדר הגדול
"היפה והחנון", ג' 21:00, ערוץ 10

את חולשתי לשעשועון הזה, שמוכיח בכל שבוע מחדש 
שהאוקסימורון "טראש איכותי" הוא עובדה קיימת, הסגרתי כבר 

מזמן. כשהוא מתקרב לסיומו, כבר ברור שהכוכב הגדול ביותר 
שיצא מהעונה הזאת הוא אלכס, המכונה "אלצ'קו" שכבר אוחז 
בפרסומת לחברת ביטוח, ואפשר שזו רק ההתחלה. בתוכניות 

שכאלה, קשה מאוד לדעת מה מהפרסונה של המתחרים אותנטית, 
ומה פסאדה. מה שברור הוא שבריאליטי טוב, מי שמנצח הוא מי 

שמצליח לייצר "טיפוס" מאובחן: עניבת ה"פפיון" של אלכס, 
היא כמו הסרט בשערה של "סמדי בומבה" גיבורת "מאסטר שף": 
היא הפסידה בגמר, אבל נצרבה היטב בתודעה. רק בשבוע שעבר 

ערכתי ניסיון קטן, במטרה להוכיח את התזה הזאת: ביקשתי מכמה 
חברים למנות באוזניי את המשתתפים בגמר התוכנית (שזכה כזכור 
ל–42% רייטינג): דווקא בשמה של אינה, המנצחת, התקשו להיזכר: 
זכרו אותה בתור "הרוסייה" או "החתיכה". למקום השני, כמו בגמר 

עצמו, הגיע אלקנה הכבאי - בזכות שילוב בין שם לא שגרתי 
למקצוע מאוד מאופיין. לגבי "סמדי בומבה" לא נרשמו חורים 

בזיכרון: התיוג שלה עם הכינוי הקליט והסרט, הפך אותה למותג 
הזכיר ביותר מהסדרה (אחרי אייל שני כמובן). 

בחזרה לאלכס ולבת זוגו, ליטל "סלב בבאר–שבע". 
האינטראקציה ביניהם מעוררת מחשבה ומעלה חיוך: ראשית, 

מדובר בשני מתמודדים עם הומור עצמי מפותח, 
כל אחד מהם בדרכו. שנית, יש כאן, אפילו 

מבלי להתכוון, העמדה סטריאוטיפית 
סופר קיצונית של החום הדרומי–מזרחי, 

מול הקרירות האירופית. באחת הסצנות, 
לפני כמה שבועות, היא "הבטיחה" לו 

שתדבר עם אמו כדי שתחבק אותו יותר... 
קשה לי לחשוב על דוגמה 
טובה יותר לחומו של כור 
ההיתוך הישראלי. הערב 

יעמוד אלכס במרכז 
הפרק - ומה שבטוח, 

חום ואהבה לא יחסרו לו 

איור לרומן "המשפט" של פרנץ קפקא, שנות ה–50. יוסל ברגנר

ברגנר מעיד 
על הקושי 
ב"תרגום" 

חזותי לעולמו 
הספרותי 

של קפקא, 
המצטיין 

באלמנטים 
מעולם החלום 

והפנטזיה

השואה כסרט פעולה
"ממזרים חסרי כבוד", ג' 22:00, "יס 4"

אין ספק שצריך אגו מנופח, קורטוב של גאונות וגם סוג של 
טירוף כדי להפוך את השואה לסרט פעולה. למרבה המזל, לקוונטין 

טרנטינו יש את כל השלושה. אפשר להתווכח (ואולי בעצם אי אפשר 
להתווכח) על השאלה האם אפשר לגעת בשואה מזוויות חדשות 

שעלולות לגרוע מהזיכרון הטראומטי שאנו מנסים לשמר. מצד שני, 
אי אפשר להתעלם מהעובדה שטרנטינו יצר כאן יופי של 

סרט ושבראד פיט מפגין כאן את יכולות המשחק שלו 
שתמיד הוערכו פחות מדי לטעמי. 

העלילה היא סביב יחידה מיוחדת שמקים הצבא 
האמריקני, יחידה של יהודים בלבד, שנשלחים 

חדורי מוטיבציה לנקום בנאצים, לצרפת הכבושה. 
בנאומי ההגנה שלו על הסרט, סיפר טרנטינו שחברים 

יהודים–אמריקנים שלו, אהבו את הרעיון ששם את היהודי, ולו 
פעם אחת, במקום החזק. זאת השראה לסרט, יא טרנטינו? אנחנו 

עשינו מהרעיון הזה מדינה! ¿

ציון 
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 עם הומור עצמי מפותח,
נית, יש כאן, אפילו

סטריאוטיפית 
 הדרומי–מזרחי,

ת. באחת הסצנות, 
 "הבטיחה" לו 

תחבק אותו יותר...
מה 
ור
ב 

ו 
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