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יוסי יונה: "הייתי בסוג מסוים של כלא שנכנסתי
אליו מבחירה חופשית"

גם כשהיה חבר כנסת, יוסי יונה לא זנח לחלוטין את עולם הרוח, ולצד שני רומנים הוא מוציא
אסופה ממאמריו על התרבות בארץ — ממחיקת העבר הערבי ועד דחיקתם של האמנים

המזרחים מהקאנון. "תהיה צמיחה תרבותית כשנצא ממשבר הקורונה", הוא מעריך בראיון

ההרפתקה של פרופ' יוסי יונה בכנסת בין 2015 ל–2019 לא ניתקה אותו לחלוטין מעולם הרוח. בתום
התקופה הזו, בשילוב שנת שבתון מאוניברסיטת בן גוריון, הוא השלים שלושה ספרים ותרגום של

ספר נוסף. שני ספרי פרוזה: "תאנים טובות מאוד", שיצא לאור בסתיו האחרון (הוצאת כרמל); "ככה
זה תמיד נגמר", שאת כתיבתו סיים בימים אלה; תרגום לאנגלית של ספרו "לא זמן טוב לאהבה"

(שיצא בעברית בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ויהיה זמין בקרוב באמזון באנגלית תחת כותרתו החדשה
Ramallah Tel Aviv) וכעת יצא לאור ספר העיון "מיזוג אופקים, מופעים של הפוליטי בשדה האמנות
החזותית" בהוצאת פרדס. הספר כולל מאמרים שפרסם לאורך השנים על שדות אמנות שונים ובעיקר

על אמנות פלסטית. הוא ערך את המאמרים מחדש והוסיף הקדמה ומבוא ארוך. על השער עבודת
פסיפס שמתארת את סבתו העיראקית שיצרה אחותו אפרת אוגד־יונה.

"הכנסת סיפקה לי חוויה מדהימה. היתה לי זכות לכהן כחבר כנסת, בבית המחוקקים הישראלי, זה
היה מרתק לראות ולהבין איך דברים מתנהלים, איך מתקבלות החלטות, ועדיין היתה לי גם תחושה

שאני בסוג מסוים של כלא שאליו נכנסתי מבחירה חופשית", מסביר יונה את היצירתיות שפרצה ממנו
בשנתיים האחרונות, בשיחה שנערכת בסלון דירתו ברחוב בלוך בתל אביב. "החלק הרוחני שבי דוכא,

בהחלט. פיציתי על כך באופן חלקי כשהמשכתי לכתוב בשבתות ובחגים". ב'מיזוג אופקים' יש מספר
פרקים שנכתבו בזמן השהות שלו בכנסת. אבל עיקר הפעילות היתה לאחר 'השחרור'. אז לא ידעתי,

אבל היתה בתוכי אנרגיה שחיכתה להתפרץ. אני עדיין מתייחס לכנסת ביראה ובכבוד. תמיד כשעליתי
לפודיום ונשאתי דברים חשבתי, היי, פה עמדו בן גוריון, בגין, סאדאת, קרטר. חלה זילות של המקום

הזה, וחבל", הוא מוסיף בעצב.

מה היו התחושות בזמן השהייה בכנסת?

"מצד אחד הכנסת סיפקה לי חוויה מרתקת, ואפילו הצלחתי לחוקק מספר חוקים חשובים, ומצד שני,
כמי שהגיע מהאקדמיה, היתה זאת גם חוויה מתסכלת. מעולם לא הפכתי לפוליטיקאי של ממש,

כלומר כזה שיודע להתפשר כדי לשרוד. החלטתי לרוץ אחרי המחאה החברתית (יונה היה חלק מצוות
ספיבק־יונה שהיה צוות מומחים שייעץ למחאה החברתית ב–2011, נ"ר). ב–2013 מפלגת העבודה

קיבלה רק 15 מושבים ואני הייתי במקום ה–17 ברשימה אז לא נכנסתי. היתה לי האמונה אז
שמפלגת העבודה, מפלגה עם יומרה להחליף את השלטון, יכולה לעשות מהפכה בזכות אלפי
הצעירים שהתפקדו אליה בעקבות המחאה. חשבתי שהמפלגה הולכת לעבור מטמורפוזה עם

הצעירים הנמרצים והערכיים, מהפכה מבפנים".
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וזה לא קרה?

"לצערי לא. מי שקצר את פירות המחאה החברתית היה יאיר לפיד. מפלגת העבודה בין השנים
2013–2015 לא קצרה הישגים מרשימים והפיכתה של העבודה למחנה הציוני נשאה עמה רוח יותר
שמרנית. המפלגה עברה תהליך של התיימנות. מהמילה ימין. חלון ההזדמנויות שנוצר אחרי המחאה

החברתית התמסמס. התקווה שתבוא עדנה ל'יונים' של העבודה, ושהיא גם תשוב להיות מפלגה
סוציאל דמוקרטית, מפלגה שקוראת לשיקום מדינת הרווחה, התפוגגה. היא המשיכה להתבסס

כמפלגה ניאו־ליברלית, מפלגה של מעמד הביניים, יותר של כפר שמריהו ופחות של אשדוד. בנוסף,
השליטה של קבוצות אינטרסים עליה הלכה והתעצמה, דבר שגם תרם לאובדנה".

הבוטה הוא בנאלי

החיבור של יונה לעולם האמנות החל כשהיה סטודנט לתואר ראשון ולצד לימודי פילוסופיה, למד
תולדות האמנות. על הקירות בביתו תלויות עבודות אמנות של חן שיש, אריק בוקובזה, פנחס כהן־גן,

שולה קשת, אילנה סלמה והדפסים של גוגן, שגאל ורנואר.

ספרו "מיזוג אופקים" כולל עשרה מאמרים. במאמר "לוקאברסליזם", מושג שהמציא ומתייחס
למקומיות ורב תרבותיות, הוא בין היתר מפרט שיש בישראל של שנות האלפיים אמנים ואמניות

בולטים ממוצא מזרחי, כמו חן שיש, דוד עדיקא ואתי אברג'יל, אך מציין שעדיין עליהם לעשות כברת
דרך כדי להיות חלק מהקאנון בשדה האמנות הישראלית ולזכות במעמד שווה לזה של אמני ישראל

הבכירים בתקופות הקודמות.

מהספר נעדרים אמנים פוליטים מובהקים רבים כמו דוד ריב, יגאל תומרקין ומשה גרשוני וגם אמנים
פלסטינים עכשוויים. הסיבה לכך, מסביר יונה, היא משולשת: ראשית, הוא מסביר שלספר אין יומרה

להקיף את כלל הייצוגים של הפוליטי באמנות הישראלית; שנית, היצירות שבהן הספר עוסק במישרין
הן אלה של אמנים ואוצרים שביקשו את תרומתו לקטלוגים המלווים את היצירות; שלישית, יונה מודה

כי הוא מתחבר יותר ליצירות אמנות שבהן המסר הפוליטי מרומז ואף חמקמק, לא בוטה ולא ישיר.
"הבוטה הופך לעתים לבנאלי; דווקא הוא מאבד את העוקץ שלו", הוא אומר.

בהקשר זה מעניין לבחון מאמרים שכתב על שני אמנים פיגורטיביים, מתן בן כנען ואריק בוקובזה,
שההיבטים הפוליטיים בעבודותיהם השונות "לא נושאים את זהותם על שרווליהם", כלשונו. במאמר

על בן כנען הוא מזכיר למשל את העבודה "שוהה בלתי חוקי", בה מופיע אדם יושב על הקרקע
כשסרט בד כרוך על עיניו. יונה כותב שהסיטואציה מרמזת על חזון אפוקליפטי, הרה גורל.

במאמר על יצירתו של בוקובזה שעוסקת בקיבוץ ברעם, עוסק יונה בהשוואה בין שתי יצירות
"הכנסייה" ו"בית כנסת". לכאורה הקומפוזיציות פסטורליות. אך למעשה בוקובזה כמו רצה להזכיר

לתושבי הקיבוץ, ובכלל זה למתבוננים בהן, שבעבר היה במקום כפר ערבי בשם בירעם, ולפניו
כנסייה, ולפניו בית כנסת, "ולפניו מה היה?", הוא מוסיף שאלה. באותו מאמר מזכיר יונה גם את

עבודתו של לארי אברמסון "צובה" שעסקה בקיבוץ ובמחיקת העבר הפלסטיני של המקום. יונה מוסיף
בהקשר זה, שעובדות אלו מעוררות שאלה. "למי בכלל שייך המקום? אלא שהתשובה היא לכולם

ולאף אחד".

אינפלציה של אמנים



שני פרקים בספר עוסקים באדריכלות. הראשון, דן בקשר הגורדי בין מזרח ומערב בעיצוב הנוף
האדריכלי של ישראל. מצד אחד "קיים מאמץ מתמשך למחוק את העבר הערבי מהנוף האורבני
הישראל״, הוא כותב, ומצד שני ניתן לראות עיבודים של מוטיבים מנוף זה ושילובם מחדש בנוף

הישראלי באופן אוריינטליסטי.

מאמר נוסף "ואדי סאליב — מקום לא מקום", עוסק גם כן במחיקת העבר האורבני הערבי אך ממוקד
במקום קונקרטי. במאמר הראשון, כותב יונה את מה שמרבית האדריכלים מסרבים להודות בו —

האדריכלות היא כלי פעיל ואקטיבי להמשך קיום מפעל ההתנחלויות. "תכנון המרחב הישראלי ועיצובו
כפוף באופן גורף לאינטרסים הלאומיים של הציבור היהודי", הוא כותב.

מאמר נוסף מתייחס לעבודת הווידאו של איציק בדש, "זאלה", שהיה חלק מתערוכה שאצרה דרורית
גור אריה. הווידיאו עוסק בקינה על הסבתא רבתא של האמן שנספתה בטריפולי במלחמת העולם

השנייה ובדש מבקש לעורר מודעות לשואת יהודי לוב. יונה אומר שזה חלק מניסיון לצופף את כלל
היהודים בתוך מערך זהותי וערכי משותף, "מעין חותמת המאפשרת לסלקטור להכניסך למועדון". הוא
מוסיף כי "ההתדפקות של מזרחים רבים, בצדק או שלא בצדק, על שערי יד ושם כדי לקבל שם מקום.

זה אבסורד. השואה הפכה למחוז חפץ וכרטיס כניסה לקולקטיב הלאומי וזה למעשה שימוש לרעה,
שימוש פרוורטי, בזכר הקורבנות".

ישראל היא מדינה מאוד קפיטליסטית ולמרות זאת יש הרבה מאוד יוצרים. ממה זה נובע?

"זאת תופעה נשגבת מבינתי. קיימת אינפלציה במספר הסטודנטים במחלקות לאמנות במכללות
ובאוניברסיטאות. מצד אחד יש את אלה שאינם טרודים בבעיות קיומיות, סטודנטים להורים אמידים,
שיכולים לעשות כאוות נפשם, 'אמנות לשם שמים'. אבל מצד שני, יש רבים ללא גב כלכלי שבוחרים

בלימודי אמנות. אולי המציאות הייחודית שלנו, של החברה הישראלית, גורמת לאנשים לחפש באמנות
מענה למצוקות הקיומיות שלהם. הנה, אני חושב על עצמי לדוגמה. פניתי בזמנו ללימודי תואר ראשון
בפילוסופיה כמי שמזנק למים עמוקים, מבלי כל ערבויות שהדבר יבטיח לי כושר השתכרות, ובטח לא

יכולתי להישען על יכולתם הכלכלית של הוריי, עובד סולל בונה ופועלת במפעלי מזון. ואולי מדובר
בכלל באסקפיזם. כשאת חושבת על כל מה שקורה פה — הכיבוש הארור, הפערים הכלכליים, עוני

מחפיר, אובדן אתוס בסיסי משותף, דמוקרטיה בכרסום מתמשך — ובניסיונות נפל להביא לשינוי
משמעותי, זה אולי פתרון לא רע. אולי".

התרבות היא שיקוף של הפוליטיקה. התרבות עצמה מגוונת, אבל במוסדות עדיין שולטים אותם
אנשים.

"נכון. חלפו שני עשורים מאז הביקורת הנוקבת של מבקרת התרבות שרה חינסקי במאמרים
שפרסמה בכתב העת 'תיאוריה וביקורת' על כך ששדה התרבות, בעיקר באמנות הפלסטית, הוא חד
גוני ונושא את פניו אל המערב. אבל מאז חלו באמת שינויים רבים. במיוחד בתחום הציור. יש פריחה

של יוצרים אתיופים, מזרחים, ערבים ויוצאי חבר העמים ואפילו מהגרי עבודה. יש עושר יצירתי מדהים
ומבורך. אבל כשבודקים את תערוכות הקבע, שאליהם מגיעים רוב שוחרי אמנות ותלמידי בתי ספר,

סטודנטים, קבוצות מודרכות, הגיוון הזה לא תמיד משתקף".

אבל בסוף תחום האמנות הפלסטית פועל בהרבה מאוד זירות. הוא פחות מוגבל מתחומים כמו
תיאטרון שתלויים לחלוטין במוסדות.



"את צודקת. אבל לא ניתן לומר שחופש היצירה מובטח משעה שמקורות המימון מגיעים מהחברה
האזרחית ובמיוחד מהמגזר הפרטי. גם למולך המסחרי, לכסף הגדול, יש כוח משחית אימתני, הוא לא
בהכרח מעודד חופש יצירה, מקוריות וחדשנות. בארה"ב מושלת הגישה שאין זה מעניינה של המדינה
לסבסד אמנות. האם מקורות סבסוד אלטרנטיביים בהכרח מעודדים אמנות בועטת וחתרנית? על זה

יש להוסיף שמימון ציבורי לא תמיד מביא איתו צנזורה ופגיעה בחופש היצירה. קחי לדוגמה את תאגיד
השידור הציבורי — הרבה יצירתיות, תעוזה, ביקורת נוקבת, וזאת בהשוואה לדיאטה התרבותית

הדלה של הערוצים המסחריים".

אתה חושש לעולם התרבות, אחרי מה שהוא עובר השנה?

"לא!", הוא עונה בהחלטיות. "עולם היצירה נמצא אמנם בסגר, אבל לא בתרדמת. אני חושב שהרבה
אנרגיות מבקשות לפרוץ החוצה ואני מאמין שתהיה צמיחה תרבותית כשנצא ממשבר הקורונה. כידוע,

מצוקות הן כר פורה ליצירתיות. אני חושב שהקורונה הוכיחה שאי אפשר לחיות בלי תרבות, שאי
אפשר להכחיד את הרעב לתרבות. נכון שרבים מצאו דרכים אלטרנטיביות לצרוך תרבות באמצעים

דיגיטלים כאלה ואחרים, אבל זה לא תחליף לחוויה של ביחד באירועי תרבות בשדות שונים. אני חושב
שהקורונה המחישה לנו עד כמה גדול ועמוק הצורך האנושי באינטראקציה חברתית, בין אם היא

מתקיימת בחיק המשפחה המורחבת, בסופר השכונתי, בבתי הקפה, במסלולי ההליכה, בחדרי כושר,
בבית הקולנוע, באירועי מוזיקה רבי משתתפים, בתיאטרון, במוזיאון, בגלריה וגם מחוצה להם".

הרבה אנשי תרבות מפנים חצים לשר התרבות חילי טרופר. זה נכון בעיניך?

"הפניה לחילי טרופר בהחלט נכונה. אבל היא מניחה את קיומו של 'הפרדוקס הסוקראטי'. חברה
נאורה, הוא אמר, היא זאת שנדרשת לממן גם פעולות שיש בהן הטחת ביקורת נוקבת נגד שליטיה

ומוסדותיה, כי בסופו של דבר מטרתה של הביקורת היא להצביע לעברו של אופק הומני ומוסרי
שלעברו על החברה לנוע. וזה גם, לעניות דעתי, אחד מתפקידיה המרכזיים של האמנות".

 


