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גדלתי ביוהנסבורג והיא היתה "
־נקודת ההתחלה הכי טובה לא
־מנות שלי", אומר האמן הבינ

לאומי רובין רוד בראיון בלעדי 
ל"כלכליסט".  “בילדותנו בבית 
הספר היתה לנו תרבות ציור מעניינת. 

־היינו גונבים גירים מהכיתות ומשתמ
שים בהם לצייר על קירות בית הספר, 

־ואחר כך היינו יוצרים הופעות פרפו
־רמנס עם הקיר, מכריחים ילדים להת

ממשק עם החפצים המצוירים. לדוגמה 
לצייר נר ולהכריח ילד לכבות אותו או 

לצייר אופניים ולאלץ ילד אחר לרכב 
עליהם".

בצורה בריונית או חביבה?
בבית  קטנים  ילדים  של  "בריונות 
וקצת  הומוריסטי  קצת  היה  זה  הספר. 
של  ממקום  נעשה  הכל  אבל  בריוני 
מחווה, אני מגיע מתרבות שהיא מאוד 
הופעתית ומחוותית. אם אין לך אופניים 
אתה מצייר אותם ומופיע והנה כאילו 
יש לך, הם בבעלותך. לכן ציירנו את מה 
החוויתית  החשיבות  וכאן  בו,  שחשקנו 

של ליצור אובייקטים שאולי אין לך".
ציור  לשיעור  לחכות  לא  למה 

ולהוציא את התסכול על המחברת?
אמנותיות  פעילויות  לנו  היו  "לא 
בשום צורה, לא היה לנו באמת כלום, 
את  להביע  שלנו  הדרך  היתה  וזאת 
עצמנו, לגנוב גירים, לצייר אוביקטים 

רק כשלמדתי אמ ולהופיע.  ־פשוטים 
נות הבנתי עד כמה תקופת בית הספר 
השפה  שזאת  הבנתי  חשובה,  היתה 

בח משתמש  שאני  שלי,  ־האמנותית 
וויות שמגיעות מהחיים שלי".

־רוד הגיע לארץ כדי לצייר על קי
רות תל אביב. אבל לצייר זה להמעיט 

נכנ ממש  לא  יצירתו  שלו.  ־באמנות 
או  גרפיטי  של  רגילה  לקטגוריה  סת 
ציורי רחוב אלא יותר כמו פעולה על 
גבי קירות במרחב הציבורי. הוא בעצם 
משתמש ברחוב כבבד הציור, הקיר הוא 
מצע לפעולה של הגוף עליו. מבחינה 
לתרבות  מתייחסים  ציוריו  ויזואלית, 
הפרויקטים  אך  והגרפיטי,  ההיפ־הופ 

אני כצילום,  מדיומים  משלבים  ־שלו 
מציה, פרפורמנס ופיסול.

־את שלבי הכנת ציורי הקיר המשו
לבים בפרפורמנס הוא מתעד בתמונות 
או עבודות וידיאו כאשר התוצר הסופי 
יוצג בכלל מאוחר יותר בחללי אמנות. 
כאשר  סיפורים  מספר  מעין  הוא  רוד 
אותן סדרות צילומים הן המספרות את 

־סיפור העבודה. מובן שרוד משאיר אח
ריו את ציורי הקיר 
מזמין  וכך  השונים 
לפעול  הקהל  את 

עליהם כרצונם.

האיש שבקיר
האמן הבינלאומי רובין רוד הגיע לביקור בארץ וצייר על 3 קירות בת"א. 

עבורו זה לא רק גרפיטי: "אני מכניס רוח לציור ומעניק לו חיים", הוא אומר  
   אלעד בילו  

 המשך
בעמ' 27

העבודה של רובין רוד 
בנווה שאנן. מושפע 

מהקבלה היהודית
צילום: רובין רוד

החיים 
2016   למתקדמים
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התאפשרה  הגעתו 
גורה,  עדי  ביוזמת 
גל ומנהלת  טאוצרת 

רוד  ברוורמן.  ריה 
הגל ידי  על  טמיוצג 
לרא בה  והציג  טריה 

שונה בשנת 2014 תערוכת יחיד. הוא הביע 
לחקור  שבועות,  לכמה  לארץ  להגיע  רצון 
אותה ולצלם בה כמה עבודות שהרגיש שלהן 
טזיקה לישראל. גורה פנתה לעירייה ואגף הת

רבות הביע נכונות וסייע במציאת מקומות 
בהם יוכל לפעול.

על  אך  שעבר,  בשבוע  לביתו  חזר  רוד 
שלושה קירות בעיר השאיר לעוברים ושבים 
את פועלו: בפארק גני יהושע )בצידה המערבי 
של טיילת הספורטק בצמוד לגינת הכלבים(, 
בשכונת נווה שאנן )רחוב הגר"א 33( ועל אחד 
מקירות תיכון אליאנס שבשכונת רמת אביב. 
תוצרי העבודה שלו יוצגו בגלריה ברוורמן 

בשנה הבאה. "כשהגעתי לכאן לפני שנתיים 
הופתעתי מאוד מכמה שתל אביב חיה", הוא 
טמסביר מדוע שב, "בנוסף, גם אני גדלתי במ

דינה בה תמיד היה מתח מתחת לפני השטח, 
קונפליקט שאנחנו מודעים אליו ומשפיע על 

החיים של כולנו".
שאליה  הקבלה  מסתורי  היא  זווית  עוד 
נמשך מאז היה כאן בפעם הקודמת, ומספר 
שזו הפעם הראשונה שהוא מדבר על זה עם 
רוח לתוך  התקשורת. "הרעיון של להכניס 
אוביקט ולהחיות אותו, ככה בדיוק אני רואה 
את האמנות שלי. אני מצייר משהו ומעניק 
לתוכו,  מכניס  שאני  רוח  ידי  על  חיים  לו 
ליש כשהגעתי  רק  שמצאתי  חפיפה  טוזאת 

ראל. לכן חשקתי לחזור ולעשות כאן אמנות 
אחרי מחקר על יהדות, על האדמה הזאת ועל 

הקונפליקט". 
באמנות  תואר  בוגר  הוא   )40( רוד 
ולימודי   )Witwatersrand Technikon(

תואר שני בבית הספר לקולנוע, טלוויזיה 
ואמנות של דרום אפריקה. עבודותיו הוצגו 

הח המוזיאונים  של  באוספים  נמצאות  טאו 
שובים בעולם כמו המומה והגוגנהיים, מרכז 
והמודרן טייט. הוא מרבה להציג  פומפידו 
בביאנלה  השאר  בין  והשתתף  בביאנלות 
בסידני )2010( ובפרפורמה 2015 בניו יורק.

אז מה הוא צייר כאן? בנווה שאנן צייר נשר 
לו מחוברים שלושה מיתרים. הציור הושפע 
מהקבלה ומהיהדות מכיוון שהוא מבטא כמה 
"ניסיתי  היהודית.  לנשמה  קשר  יש  לחיות 
לצייר אותו כמו עפיפון באוויר ולכן זה נראה 
כמו אובייקט שעף ברוח אך נשלט על ידי 
האדם, הוא חי אבל הוא גם אימג’". בפארק 
GOD DOG. לטט  הירקון צייר כלב שנקרא

ענתו, עבור האבות העתיקים שלנו הכלב היה 
משהו סימבולי של הערצה וסגידה. במקביל 
 ,)GUARD DOG( זה גם כלב ששומר עליך
כלב שמירה. בתיכון אליאנס צייר ורד, כאשר 
ההשראה הגיעה מהבלט רומיאו ויוליה שראה 
בניו יורק. "אני כמו די.ג'יי שעושה מיקס בין 
עכשווי  קצב  להן  ונותן  משמעויות  הרבה 
יותר, מערבב לסאונד שיתאים למאה הט21".

 המשך
מעמ' 28

האיש שבקיר

אם אין זמן לקרוא. לקראת 
שבוע הספר, yes5 תשדר סרטים 

המבוססים על ספרים. 18-11 
ביוני. בין הסרטים המשודרים: 

הנסיך הקטן, יש ילדים 
זיגזג ויומנו של חנון.

שוק שיקי. יריד אקססורייז יערך 
במתחם בילו סנטר בין התאריכים 

9–18 ביוני. ביריד ישתתפו רשתות 
כבילבונג, קסידי ואמריקן איגל 

ויכלול מגוון רחב של פריטים החל 
מט9.90 עד 99 שקל. 

ברודווי ביידיש. תיאטרון 
היידישפיל יעלה את המחזמר 

היהודי “שירי גן עדן” - עיבודים 
קומיים לסיפורי התנ"ך.  הערב 
ב-20:00 בצוותא. 

פרטים: 5254660-03. 
מחיר: 160-80 שקל.

מחול ירושלמי. עכשיו 
.כאן..«, שלושה יוצרים 
מעלים הערב ב-20:00 

במרכז ז‹ראר בכר ירושלים שלוש 
יצירות שלכל אחת אמירה אחרת. 

פרטים: 02–6795626. 60-50 שקל.

הנסיך הקטן

מופע המחול "עכשיו כאן"

מחיר 90 
שקל במקום 

229 שקל

המחזמר "שירי גן עדן"

מחול

הצגהטלויזיה

מבצע

  13.6     מה קורה היום

רוד בגני יהושע. 
אני כמו די.ג'יי 
שעושה מיקס
צילום: עמית שעל

כתבה: מאיה נחום שחל
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   מאיה נחום שחל  הצגה    
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צהרי יום חול מסעדת בינדלה ב
מדבר  נווה  אותו  כמו  נראית 
התהפוכות  למרות  אסקפיסטי, 
העיצוב  האחרונים.  בחודשים  שעברה 
בצבעי  גפנים  סוכת  המדמה  המרהיב 
שחור-בז' -חום ואפור )זה נראה הרבה 
יותר טוב ממה שזה נשמע( מעניק את 
אותה אווירה רוגעת, שלא חושפת את 
שהתרחשו  הדרמטיים  השפים  חילופי 
ממקימיה  שהיה  סופר,  כשרועי  כאן 
לפני כשנתיים עזב, ולנעליו נכנס השף 
יורם ניצן, מי שהוביל את מסעדת מול 

פנוי  ונותר  האחרונות  השנה  ב־20  ים 
להצעות לאחר שזו נשרפה בקיץ שעבר. 
לא חסרו מי שפיקפק בבחירה בניצן 
להנהיג את בינדלה. הוא שמרן, הוא טכני, 
הוא מכיר רק את מול ים, הם אמרו. אבל 
מוכיחה  במקום  שלנו  הצהריים  ארוחת 

־שמדובר היה בבחירה נכונה, שדווקא הצ
ליחה לתת לבינדלה שפיץ קטן שדווקא 

היה חסר כאן.
תפריט הצהריים של יורם ניצן מציע 
עיקרית,  ראשונה,  מנה   – מלאה  ארוחה 
ולחם במחיר 85 שקל.  סודה או תה קר 
רק מנה אחת מהעיקריות, סטייק סינטה, 
מבחינת  שקל.   20 של  תוספת  מחייבת 
במקום  כן  אם  ממוצבת  בינדלה  המחיר, 
טוב באמצע לצד השכנות האטרקטיביות 

הוטל מונטיפיורי וסנטה קתרינה. 
קרם  עם  פלנצ'ה  בקלמארי  פתחנו 
שרופה  כרישה  פדרונס,  פלפלי  סלק, 
הצלחת  על  שנראתה  המנה,  ויוגורט. 
כמו ציור אבסטרקטי, היתה טעימה כשם 
שהיתה יפה, והצליחה לחמוק מהבנאליה 
שמאפיינת את רוב מנות הקלמארי בעיר.

האיטלקי  לכיוון  משכה  אחרת  מנה 
הקלאסי – ויטלו טונטו שהוגש אף הוא 

־באופן יפהפה. פרוסות בשר העגל הוור
דרדות הוגשו לצד תלוליות נדיבות של 

־רוטב טונה, טוסטים פריכים עם קורני

שונים וסלט קטן ורענן של חסת סלנובה. 
זו היתה מנה עדינה ומדויקת.

־המשכנו עם לברק סיציליאני עם תב
שיל תרד טורקי, עגבניות, צלפים, זיתים 
פטריות וזוקיני. התבשיל הפיקנטי החמיא 

־לדג שניצלה באופן מושלם ונותר עסי
סי, ושילוב הטעמים והמרקמים כאן היה 

פשוט מושלם.
־עיקרית אחרת, ששרדה מהתפריט הקו

דם של רועי סופר אך השתנתה מאוד, היתה 
אניולוטי ירקות ירוקים. בגרסה של רועי 
מאוד,  מינימליסטית  מנה  היתה  זו  סופר 

ברי הכיסונים העדינים הממולאים  ־שבה 
קוטה ותרד הוגשו עם חמאה חומה ומרווה. 
כאן הוסיף ניצן שפע של ירקות ירוקים – 
ברוקולי, באקצ’וי, אפונת שלג ואספרגוס, 

והפך את המנה לחגיגה ירוקה ואביבית. 
השרות לכל אורך הארוחה היה מעולה. 

־זריז, קשוב וחייכני, אבל לרגע לא פור
נראה שתחת  ובכלל,  כבד.  או  מדי  מלי 
הנהגתו של ניצן, שבא מהמסעדה היקרה 

־ביותר בארץ, בינדלה דווקא הפכה לנגי
שה וצעירה יותר. אם בגלגול של סופר 
בינדלה היתה מסעדה טובה אך המטבח 
שהגישה היה מינימליסטי ופשוט יחסית, 
קצת  אותו  להעשיר  מצליח  דווקא  ניצן 
ולהגיש גרסה פחות קלאסית אבל נדיבה 

יותר של המטבח האיטלקי.

הרחק מהבנאליה 
חילופי השפים במסעדת בינדלה עשו לה רק טוב. יורם 

ניצן מוביל אותה לגרסה נדיבה של המטבח האיטלקי

 ויטלו טונטו של מסעדת בינדלה.  
מנה עדינה ומדויקת

  הפסקה לעסקית              גלי וולוצקי

בינדלה
ז’אנר: מטבח שף איטלקי

מיקום: מונטיפיורי 27, תל אביב
מחיר העסקית: 85 שקל

שעות: א’-ה’, 16:30-12:30
התחככות: עובדי המתחם 

ותושבי האזור
שרות: מעולה

כשרות: אין
חניה: בתשלום בחניוני האזור
נגישות נכים: יש, ויש שירותי 

נכים
שורה תחתונה: אסקפיזם 

במחיר נגיש 
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ריקוד מושחז
בילי אליוט בגרסה הישראלית מצליח להיות מחזמר שבו השירים 

והמוזיקה אינם העיקר, וזה דווקא פועל לטובתו
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ארנון הרינג כבילי אליוט. 
הקלישאה שהילד גונב 

את ההצגה — נכונה

המחזמר ע לילת 
על  אליוט"  "בילי 
פי ספר ומחזה של 

אלטון  של  למוזיקה  הול  לי 
ג'ון מוכרת היטב, בוודאי אחרי 

ההצלחה המסחררת שלה זכה הסרט. 
כורי  שביתת  רקע  על  מתרחשת  היא 
ה־80  בשנות  אנגליה  מזרח  בצפון  הפחם 
פשוטים  כשאנשים  הקודמת,  המאה  של 
בעיירה קטנה מנסים בכל כוחם להילחם 
בקפיטליזם הדורסני נוסח מארגרט תאצ'ר 
ולשרוד גלי פיטורים וקיצוצים. בנסיבות 
האלה, הגשמת חלומות אישיים היא בגדר 
שייאלצו  שנראה  הרבים  בין  פריבילגיה. 
לוותר על חלומם נמצא גם בילי אליוט, 
נער שמגלה כי דווקא אמנות הריקוד היא 
לברוח  יכול  הוא  שאליו  המקום  ייעודו, 
את  לומר לשנות  חופשי, שלא  ולהרגיש 
חייו. מטבע הדברים הדרך לא קלה. הוא 

־נתקל בתגובות בוז מהחברה הסובבת ומה
משפחה הקרובה, מהר מאוד מודבקות לו 
סטיגמות לגבי זהותו המינית ושאלות של 
מגדר מרחפות באוויר. לא עניין של מה 
בכך בעיירת כורים. "זה שאני אוהב בלט 
בילי  אומר  בנים",  אוהב  אומר שאני  לא 
על  להתגבר  בדרך  מייקל,  הטוב  לחברו 

לה הסיכויים  כל  וכנגד  המכשולים  ־כל 
גיע לבלט המלכותי הבריטי. "מה כל כך 
אני",  להיות  זכותי  נורא בלהיות עצמך? 
הוא אומר, כל הדרך אל ההגשמה העצמית. 

לומר  נהוג  בתיאטרון 
את  גונב  הבמה  על  שילד 
"בילי  ההצגה, במקרה של 
את  עושה  הילד  אליוט" 
ההצגה, כשסביבו צוות יוצרים 

־והפקה מקצועי שיודע לעטוף ולת
־מוך. זה גם היה האתגר הגדול של ההפ

קה הישראלית של המחזמר: למצוא כוכב 
חיפושים  אחרי  הלב.  את  שימיס  צעיר 
שני  נמצאו  הארץ  ולרוחבה של  לאורכה 
"בילים" ישראלים שיודעים לרקוד, לשיר 
ולשחק כמו גדולים: ארנון הרינג, ששיחק 
זילברשטיין,  גרנות  ושון  הבכורה,  בערב 
שעלה בסוף הערב וביצע נאמבר מוזיקלי 

וקטע ריקוד בכישרון רב.
כמו בילי כך גם הרינג הוא ילד יחיד 
ובנוסף  הבמה  על  משוחרר  הוא  ומיוחד. 
משמעת  בהרבה  מצויד  הטבעי  לכישרון 
עצמית. מעבר ליכולות השירה והמשחק 
יש  הריקוד,  כישרון  וכמובן  המרשימות 
בהרינג את הקסם שכובש את לב הקהל 

־מהרגע הראשון שהוא עולה לבמה. הרג
עים שבהם הוא חי את הריקוד בכל גופו 

־נפלאים, ועדיין יכולת המשחק שלו מר
־שימה לא פחות. היא בולטת במיוחד ברג
־עים הדרמטיים של המחזמר. למשל כש

מופיעה דמות אמו המתה שאותה מגלמת 
בחן יעל יקל, כשהוא לבד בבית עם סבתו 
הדמנטית שאותה משחקת, שרה ורוקדת 
דינה דורון הנהדרת, או כשהוא קורא עם 

גברת וילקינסון המורה לבלט את המכתב 
שהשאירה לו אמו לפני מותה, והופך את 
לב  סהר  בהצגה.  המרגשים  לאחד  הרגע 
שומר המקסים, שמשחק את מייקל חברו 

הטוב של בילי, הוא עזר כנגדו מצוין.
הפקה  בנה  גרויסמן  אלדר  הבמאי 
מקסימה, שלהבדיל ממחזות זמר אחרים 

־השירים בה הם לא העיקר, הגם שהמו
־זיקה של אלטון ג'ון נהדרת )ניהול מו

זיקלי של בן זיידמן(. הוא ביים בתבונה 
ורגישות את הקטעים הדרמטיים - עניין 
שאינו מובן מאליו כשמדובר בנער צעיר 
בן 13. לתרגום הקולח והמצוין של אלי 
והטקסט  משמעותי  תפקיד  יש  ביז'אווי 
זורם מפי השחקנים בטבעיות רבה. ניצן 

־רפאלי עיצב תפאורה מודולרית מתחל
פת עולה ויורדת מרשימה ופונקציונלית 
שתמכה בה התאורה המצוינת והמורכבת 

של קרן גרנק.
בת וכריזמטית  נפלאה  דקל  ־דפנה 

והקשוחה,  הצינית  לבלט  המורה  פקיד 
שלא הצליחה להגשים את חלומה להיות 
בלרינה ומלמדת במתנ"ס השכונתי, אך 
בילי.  של  החלום  את  להגשים  מצליחה 

־אבי קושניר צולח היטב את התפקיד הד
רמטי של האב העובר את תהליך ההכרה 
האפשרות  את  ומבין  בנו  של  ביכולות 
להעניק לו חיים טובים יותר. אושרי כהן 
משכנע בתפקיד האח הקשוח טוני, שלא 

מוכן להיכנע במאבק הכורים.

שורה תחתונה <<

סיפור דרמטי מרגש, 

הפקה מרשימה 

וילד מוכשר וכובש 

בצורה יוצאת
דופן 




