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גם שמוזיקלית אין פה רגעים 
שמדגדגים את המיטב שלו 

מהעבר. פרנק אושן שר נפלא 
באירוח שלו ב"אושנז", שמנסה 
לעמת בין ההפלגה המתוארת 

של השניים ביכטה לאורך חופי 
אפריקה לבין ספינות העבדים 

שקרעו משם את אבותיהם. 
ולשיר "פאבלו פיקאסו", בו ג'יי 
פורס את טעמו ברכישת אמנות, 
היה פוטנציאל להמריא מהגרוב 
המגניב שלו, אבל לא ברור למה 

ג'יי כפה עליו את הטקסט הזה.
השיר היחיד בו משהו מבליח 

וקורע את יריעות השעמום 
האפור והמולטי–מיליונרי של 

האלבום קורה ב"ג'יי זי בלו". שם, 
במקום לתהות בשאלות של עושר 

ומשמעותו הוא מתלבט לגבי 
אבהותו הטריה ומתוודה ש"אבי 

מעולם לא לימד אותי להיות 
אב, ואני מנסה, ואשקר אם אגיד 

שאיני מפוחד".
בשיר הפותח באלבום, שאגב 
מתחיל דווקא בקולו של הזמר 

האורח, ג'סטין טימברלייק, ג'יי 
זי משתמש בפזמון מ"מריח כמו 

רוח נעורים" של נירוונה, שקורט 
קוביין כתב טרם נסיקתו בזמן–

שיא לאלילות שיא ולהתאבדות. 
קוביין כאילו ניבא את הריק 

הגדול שמצפה לו בכלוב ההצלחה 
והפרסום, בעוד ג'יי זי מדגים 

איך נשמע אמן גדול אחרי 
שמחלפותיו היצירתיות כבר 

גולחו בכלוב הזה.
אולם בעוד שקוביין נטש את 

הלבטים ורצח את עצמו והשאיר 
בעולם יתומה, ג'יי זי האב הטרי, 
מעדיף כנראה לחיות טוב, בזמן 
שהאמנות שלו גוססת. מי יכול 

להתווכח איתו על זה? החיים 
שלו, כך הוא שר - כאדם, כבעל, 

כאב, כאמן, כמנהיג משגשג, 
נערץ ועשיר ומוכר - החיים 

שלו עשירים, ממצים, עסיסיים 
ומספקים. אבל האמנות שלו, 

לפחות בשנים האחרונות, 
מיובשת. ¿

משחקים על זמן
המודחים העיקריים מתוכניות הריאליטי הם הצופים

בטלוויזיה מסחרית נותנים לקהל את מה 
שהוא אוהב, ואם הוא אוהב ריאליטי הרי שכל 

היתר לא רלוונטי. כי בטלוויזיה מסחרית 
אין טוב ורע, אלא רק מרוויח או מפסיד. אבל 

העניין הבא נוגע להפרת החוזה שיש בין 
חובבי הריאליטי להפקות השונות, או אם 

להיות קצת יותר בוטה: אף אחד מאיתנו לא 
אוהב להתארגן לקראת צפייה בהוצאה להורג 

בכיכר העיר, לקנות בירה ופיצוחים לכבוד 
המאורע ואז לגלות שברגע האחרון הוחלט 

לחון את הנדון למוות. הלו, הבטחתם דם?!
תראו מה קורה בשתי תוכניות הריאליטי 

"המובילות", 'האח הגדול' ו 'המרוץ למיליון': 
בראשונה, שתשודר הערב, הודחה )על פי 

בחירת הצופים, לא כולל "הדחה מנהלתית"( 
במשך כל החודש האחרון רק מתמודדת אחת 

)שלי, תודו שכבר קצת קשה להיזכר(.
בשנייה, ששודרה אמש )ש'(, הודח רק 
זוג אחד )שימי ויסמין - שאפילו הגימיק 

של הצעת נישואים במעמד ההדחה לא 
השאיר אותם בזיכרון הקולקטיבי במשך 

יותר מיומיים(. זאת, אחרי שפעמיים כמעט 

רצופות של הדחות–לכאורה, החזירו למשחק 
את החברים מכרמיאל )צמד שגורם אפילו 

 MTV לביווס ובאטהד מראשית ימי
להיראות כמו עתודאים במכון וייצמן( 

ואת האחיות מפתח תקווה )שנראות כמו 
"מעושרות", הדור הבא(. 

המנחה, רון שחר, הכריז אמנם שמדובר 
ב"נקודות שנבחרו מראש", אבל אני, מתקשה 

להאמין. אני לא מצפה מהפיקות הריאליטי 
להתאבד: מדובר בהפקות יקרות ואובדן 

של דמויות מפתח בשלבים מוקדמים של 
העונה עלול להיות מכת–מוות לרייטינג. 

ובכל זאת, כאשר עושים שימוש יתר בנשק 
ה"השהייה" הזה מרמים את הצופים. כל 

המתח וההתרגשות שנבנים לאורך הפרק 
מתפוגגים כלא היו.

על הנטייה של 'האח הגדול' למתוח כל 
אפיזודה שולית לשבוע שלם של שידורים 

נכתב כאן כבר. עכשיו התברר שטוויסט 
של התופעה מתקיים גם ב'מרוץ למיליון' 
הקצבית יותר. או במילים אחרות: זה כבר 

לא מרוץ. ¿
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אדם עשיר, מה יש לו בחייו? 
מתחת לכל שכבות היוקרה, 

הפאר, ההדר ונוצות הטווס, יש 
משהו עצוב ונוגע ללב באלבום 

החדש של ג'יי זי. ספק אם זו 
הייתה כוונתו, אבל מרוב הצהרות 

על מולטי–טאלנט - כלכלי, 
יצירתי, חברתי, אופנתי ומעמדי 

- החדש של ג'יי זי משדר 
דווקא אין–אונות אחת מכמירה 

ומטרידה, שנוגעת במקומות 
אליהם השירים החדשים בכלל 

לא מחלחלים.
לכותרת האלבום ה–12 
שלו בחר הכוכב מונחים 
מאנגליה הימי ביניימית: 

הגביע הקדוש שמסמל הבטחה 
וחתירה דתיות, וה"מגנה כרטא", 

שהייתה האמנה החברתית 
הראשונה באירופה, שבה מלך 

הכיר במשהו באנושיותם 
של נתיניו. אבל ג'יי זי, 43, 

מהבדרנים החזקים בעולם, שנשוי 
לאחת הנשים החזקות בעולם, 

ושבשנה שעברה "פורבס" אמד 
את הונו ב–500 מיליון דולר, 

רחוק משני המושגים הללו ולא 
יודע למנף את הצלחתו להישג 

אמנותי.

מכור מראש
עסקית הוא מסודר נפלא: הוא 

בעלים, בין השאר, של חברות 
הקלטות וניהול מוזיקה, של 

מועדון, של חברת אופנה, של 
סוכנות ספורטאים, וגם של 

.NBA אחוזים בודדים בקבוצת

האלבום החדש מגיח לעולם 
אחרי שתפר עסקה שבה סמסונג 

קנתה ממנו מיליון עותקים 
מהאלבום במחיר 5 דולר לאחד, 
כדי לאפשר לה חלוקה חינמית 
ובלעדית שלו באפליקציה של 

ג'יי זי במכשירי אנדרואיד שלה. 
אז בארבעה ביולי האלבום הופץ 
למיליון משתמשי סמסונג, ורק 
כמה ימים אח"כ הוצע למכירה 

באפיקים אחרים.
העסקה מעידה על מעמדו של 
ג'יי זי פעמיים: פעם אחת מפני 
שהיום אפילו כוכבי–על כמוהו 

בקושי מגיעים למכירות בסדרי 
גודל כאלו, בעוד שהוא כבר 

מסודר מראש. פעם שנייה משום 
שסמסונג נפרדה מ–5 מיליון 

דולר פשוט כדי להתפאר בכוח 
המשיכה האדיר והמוכח )לדעתה( 

של המותג ג'יי זי.
"מגנה כרטא, הגביע הקדוש", 
מוכיח אם כן, עוד טרם יציאתו 

לשוק, מדוע יוצרו הוא סוחר 
מצוין. אבל האם ג'יי זי גם נשמע 

בו כמוזיקאי מעולה? למרבה 
הצער התשובה היא לא. ג'יי זי 

גייס לצדו שורת מפיקים כוכבים, 
בין השאר סוויז ביטס ודה דרים, 

פארל, ויליאמס וטימבאלנד 
הוותיק, שהיה המפיק העיקרי 
כאן. הוא הביא נבחרת אורחים 
נוצצת, הכוללת בין היתר את 

ריק רוס, נאז, פרנק אושן וג'סטין 
טימברלייק - איתו הוא יוצא 

הקיץ למסע הופעות משותף. והוא 
מארח גם את אשתו ואם בתו בת 
השנה בלו אייבי, ביונסה נואלס.

אבל כל הנכבדים הללו לא 
באמת מעלים או מורידים, 

באלבום שמורכב כולו מהחיבור 
בין רברבנות והתחבטות שכבר 
שמענו אצלו הרבה בעבר. ג'יי 
זי, בצניעות אופיינית, משווה 

את עצמו למוחמד עלי, למייקל 
ג'קסון ולמייקל ג'ורדן, הנפילים 

הכי גדולים בתרבות האמריקנית 
השחורה. מלבדם הוא מאזכר גם 
מותגי יוקרה של רכב, שעונים 

ואופנה, ספורטאי–יוקרה וציירי–
יוקרה.

עלייתו ועלייתו
ג'יי זי כבר סחט את הלימון 
של הפרידה מחיי הפשע הקטן 

ברחובות המסוכנים של ברוקלין 
ועלייתו למעמד של כוכב–על 

ולקשרים עסקיים–חברתיים 
ופוליטיים שסייעו לו להתחכך 
בשועי עולם ולהיות, ביחד עם 
אשתו, בני בית גם אצל בונו, 

סולן יו 2, באירלנד, וגם אצל ברק 
ומישל אובמה בוושינגטון. 

ג'יי זי יכול להיות גם אדם 
רגיש, מודע, מעורב ונדיב. אבל 

האופן בו האלבום נוגע ללב טמון 
בכך שלהבדיל מלא מעט אמנים 
כמותו, ששיתפו אותנו במצוקת 

הפער שבין המקום ממנו גדלו 
למקום אליו הגיעו, לג'יי זי החרזן 

האדיר כבר לא נשאר שום דבר 
חכם, נוגע, עמוק, מצחיק או סתם 

מעניין להגיד על זה.
ג'ון לנון קרע את עצמו 

בווידויים ב"פלסטיק אונו בנד", 
רוג'ר ווטרס מהפינק פלויד תרם 

לאנושות את "הצד האפל של 
הירח" ואת "החומה". לא מעט 

ראפרים, כולל ג'יי זי עצמו, 
שוררו על הקהילה, החברים 

והמתים, שנותרו מאחור בשכונות 
בזמן שהם קנו לעצמם מעמד, 

תהילה, ואחוזות מבוצרות 
במתחמי–יוקרה, שאליהם חברי 

כנופיות מהגטאות השחורים 
בקושי מסוגלים להסתנן.

מעושר עד שעמום
אז ג'יי זי מתרברב ומתלבט 
בו זמנית אבל, אחרי תרייסר 

אלבומים וכמעט עשרים שנות 
קריירה, זה פשוט משעמם. מה 

Magna Carta... Holy Grail ג'יי זי

הסוחר 
כבש את 

היוצר
ככל שהחיים של ג'יי זי נהיים טובים יותר, 
האמנות שלו הופכת למשעממת. האלבום 
החדש כבר "עשה" 5 מיליון דולר בעסקת 
אפליקציה עם סמסונג, אבל השירים לא 

עוברים את מחסום המותג הנוצץ ומסרבים 
להפוך מדיבור ריקני ליצירה מפוארת

שרון מולדאבי

ה ק י ז ו מ

sharon@moldavi.co.il

ג'יי זי משווה את עצמו 
למוחמד עלי, למייקל ג'קסון 
ולמייקל ג'ורדן, הנפילים הכי 
גדולים בתרבות האמריקנית 
השחורה. מלבדם הוא מאזכר 

גם מותגי יוקרה של רכב, 
שעונים ואופנה, ספורטאי–

יוקרה וציירי–יוקרה

תערוכות בוגרים
המדרשה לאמנות בית ברל

אן רץ הזמן? בשעונים 
הדיגיטליים של דיה בלזר כל 

דקה נדחסת לשנייה. בלזר, 
בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל, מציגה 
מיצב ובו 60 שעונים המכוונים כך, שבעת 

ובעונה אחת הם מציגים לעינינו את כל 
שניותיה של דקה אחת. הם פרוסים על 

רצפת הבטון כשרשת של קורים מחברת 
ביניהם והופכת אותם ליצור אחד, שעיניו 

האדומות פקוחות ומהבהבות. "רציתי 
להפוך את הזמן לחומר", מסבירה בלזר, 

שבחדר סמוך דחסה חומרים נוספים, כמו 
חול, בטון ומים, והציגה אותם בחורבנם.

תערוכת הבוגרים של המדרשה מוצגת 
בקמפוס בבית ברל עד ה–24 ביולי. 48 

תערוכות יחיד, בכל תחומי האמנות 
וחומריה האפשריים, מוצגים בתערוכה 

שאצרו רמי מימון וליהי חן. עבודת 

האוצרות הטובה 
מציבה חללים 

גדושים ומפירי שלווה 
לצד חללים נוחים למתבונן.

רבים מהבוגרים העדיפו 
לטפל  בחלל כולו. הגישה 
המיצבית מעניקה לאמנות ערך מוסף 

של זמניות תלויית מקום; מדגישה את 
שבריריותה והיותה בת חלוף, בבחינת אם 
לא ראיתם אולי לעולם לא תראו. יש בכך 

אמת עמוקה - כיוון שרבים מהבוגרים 
יחדלו מאמנותם, במעין תהליך אכזרי של 
ברירה טבעית, ולא יציגו עוד. האם עולם 

האמנות מפסיד את כשרונותיו למכבש 
השוק? אולי כן ואולי מי שאין לו כוחות 
לשרוד את המעבר מלימודים לעבודה 

כאמן יוצר בתנאי השטח, פשוט אינו 

מצוייד בכשרון הנכון.
אירית כצמן הציבה שורת מאווררים על 

אחד משבילי המעבר בין הביתנים ויצרה 
פסל סביבתי משמח, כניסיון שכישלונו 
ידוע מראש "לצנן את המזרח התיכון". 

שירה ריימן מפסלת בחומרים טבעיים - 
יציקות ברוש ירוק ופסלי כאילו–פוחלצים 

צבועים בזפת שחורה. ריחות הברוש 
והזפת, הצבע והדבק מתערבלים בחדר 

ומעניקים לו ממד רביעי, כקתדרלה 
אפופת קטורת משונה.

נעה טורקניץ' יצרה עולם מציצני והזוי 
מפוסל בין קירות קרטון, בו היא מישירה 
מבט אל הצופים כפסל בעל עיניים חיות, 

במיצג מרשים. ליטל אריאלי משלבת 
הקרנת סרטונים מן המוכן עם חיבורי 

אלקטרודות ותאורה. מחווה ברורה 
ועשויה היטב לרפי לביא, גורו המדרשה 

המנוח, המצביעה על המעמד התוך–
תודעתי של האמנות.

"רדי מייד" או חומרים מן המוכן 
שנאספו בערימות הפסולת לסוגיהן, 
הם חומרי גלם מקובלים באמנות וניכר 

שקרנם עולה בעידן של מיתון כלכלי. 
רוב הבוגרים נמנעים ממפגני ראווה. 
אך לא תמיד "הזבל של האחד הוא 
אוצר לאחר". פלישתם של חומרי 
יוטיוב לעבודות של בוגרים רבים 
משמשות מצד אחד מקור לא אכזב 

לביקורת חברתית, לרפרנס תרבותי 
ולנוסטלגיה. אך מצד שני אורבת סכנת 

הקלישאה הרדודה, הבוטות הסתמית 
ופיתויי העצלות, כשהחומר הזמין גובר 
על השאיפה להפקה עצמאית ומורכבת.

רעיונות יש בשפע, ולעתים הצבה 
פשוטה של מערך צילומים טובים, כפי 
שעשתה אסתי נויבך, למשל, מביעים 

רעיון חזק יותר. אצל נויבך זהו סוג של 
המיית נפש המחפשת הגדרה של בית, 

כיונה בשובה לשובך. אצל נועה שפירא 
רישום קלאסי בדיו מעביר צמרמורת של 

טיפול בחומרי הנפש האפלים. אצל אפרת 
אברמוב אלה ציפורים נופלות ונופים 
תמים ברישום עיפרון רך על גליונות 

ענק, שמשדרים כישרון. ¿

א–ה, 10:00–20:00, סיור מודרך מדי 
יום בשעה 17:00. עד 24.7. חינם

אזעקת יוטיוב
ברוח הזמן, בוגרי המדרשה מגלים השראה 

וחומר גלם גם בערימות אשפה. לפעמים 
הם מוצאים זהב / חגית פלג–רותם

פרט ממיצבים של ליטל אריאלי )למעלה( ושל שירה ריימן. "רדי מייד"  )צילום: יח"צ(

הנה המפגש האמנותי הראשון בין זוג 
ההורים ביונסה וג'יי זי. בדיוק לפני 

עשר שנים, ושניהם בשיאם. אחת 
מקלאסיקות הפופ של האלף הנוכחי.

בקטנה:

הזוג המלכותי

סירקו את הברקוד 
וצפו בסרטון

ג'יי זי וג'סטין 
טימברלייק. 
יוצאים למסע 
הופעות 
משותף בקיץ  
)צילום: 
רויטרס(

ל


