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"האלימות המגדרית היא המגפה
האמיתית"
"מאצ'ו מן" הוא מיצג תיאטרון דוקומנטרי שעולה בפסטיבל ישראל ה–60
ועוסק באלימות כלפי נשים" .היה לי ברור שאני מוכרח לעשות משהו כדי
לנסות לייצר שינוי ,ולו הקטן ביותר" ,אומר היוצר הספרדי אלכס ריגולה

אלכס ריגולה" .חשבתי שזה יהיה מופע תיאטרלי ,אבל הבנו שצריך להיות משהו שהקהל לא יוכל להישאר אדיש כלפיו" צילום :אמיל סלמן
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חגית גינזבורג
פורסם ב13:46-

עקוב

הכניסה ל"מאצ'ו מן" ,שלא ממש ברור אם יש לכנותו "מופע"" ,מיצג תיאטרלי" או שניהם ,עלולה
לתעתע .האירוע ממוקם באולם הספורט הישן בימק"א הבינלאומי בירושלים ומלבד המילים Macho
 Manהמתנוססות בשחור על גבי קירות מתכת כסופים ונמוכים ,הקהל לא יודע לקראת מה בדיוק הוא
הולך .המבטים הסקרנים שמאפיינים את המבקרים לפני הכניסה מתחלפים כעבור פחות משעה
במבטים המומים ,נרעשים ואפילו דומעים .לא לחינם עובדות סוציאליות ממתינות להם ביציאה.
מדובר במיצג תיאטרון דוקומנטרי יוצא דופן שמוצג החל מאתמול במסגרת פסטיבל ישראל ה– ,60ועוסק
בפניה הרבות של האלימות המגדרית ,בדגש על אלימות של גברים כלפי נשים .מקורו של "מאצ'ו מן"
בספרד ,פרי יצירתה של קבוצת  Heartbreak Hotelשל במאי התיאטרון הספרדי אלכס ריגולה.
בקבוצות של שישה מבקרים ולאורך קרוב לשעה ,הקהל עובר מחדר לחדר דרך פסקי דין מוכרים ,לקטי
עדויות ,סטטיסטיקות ,תמונות ועוד ,בליווי אודיו של קורבן אלימות המשתפת את סיפורה .בכל חדר נחשף
אלמנט אחר ,מטלטל ,מהפנים הרבות שלובשת אלימות כלפי נשים.
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"התחלתי את התהליך ב– ,2018כשהיה לי ברור שאני מוכרח לעשות משהו כדי לנסות לייצר שינוי
בחברה ,ולו הקטן ביותר" ,אומר ריגולה ,שהגיע ישראל לצורך הקמת המיצג" .האלימות המגדרית בספרד
יצאה מכלל שליטה ,כ– 60–50נשים נרצחות מדי שנה על רקע אלימות מגדרית .בהתחלה חשבתי שזה
יהיה מופע תיאטרלי ,אבל ככל שהעמקנו בתהליך ,כך הבנו שזה צריך להיות משהו אחר ,שהקהל לא יוכל
להישאר אדיש כלפיו".

"מאצ'ו מן" .המיצג הבינלאומי היחיד שיוצג השנה במסגרת פסטיבל ישראל צילום :אמיל סלמן

"תמיד מתמקדים בסטיגמות ,באיידס ,בהומו הבודד ...די ,התקדמנו"
איבגי הוא רק מחט בערימה עצומה של מחטים ומעט מאוד קש
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"האלימות המגדרית היא המגפה האמיתית" ,מוסיפה עוזרת הבמאי של ריגולה שנמצאת גם היא
בישראל ,אירן וינסנט סלאס" .הבנו שזה לא יכול להיות מופע ולהיות מוצג רק לבאי התיאטרון ,אלא שזה
צריך להיות כלי חברתי שיעזור ,אולי ,לשנות מעט את המצב".

מנכ"ל פסטיבל ישראל ,איל שר ,נחשף ל"מאצ'ו מן" בפסטיבל תיאטרון בז'ירונה ,ספרד .לדבריו ,הוא הבין
מיד שמדובר במיצג שהקהל ישראלי חייב להיחשף אליו" .חוויתי בו את מה שכל אדם חווה כשהוא רואה
את היצירה" ,אומר שר" .אתה עובר בתוכו איזושהי טרנספורמציה ,הנשים שאתה שומע עליהן בחדשות
הופכות מסטטיסטיקה לבנות אדם ואין מישהו שזה לא חודר אליו .זה אירוע אמנותי שלקח נושא מאוד
חשוב כאג'נדה ולצערנו מדובר גם בנושא מאוד אקטואלי ,שהולך ונעשה יותר אקטואלי כל הזמן .אני
חושב שזו גדולתה של אמנות — לקחת נושא ,לעבד אותו אמנותית ואחר כך להצליח באמצעות האמנות
להדהד אותו בשיח הציבורי".
"מאצ'ו מן" ,שהוצג כבר בכל רחבי ספרד ובהמשך השנה יגיע גם לצרפת ,הוא המיצג הבינלאומי היחיד
שיוצג השנה במסגרת פסטיבל ישראל ,בצל הקשיים שהערימה מגפת הקורונה ,וזכה למעשה לעיבוד
ישראלי שהוא הרבה יותר מאשר תרגום לעברית .אם במיצג המקורי הסיפורים הם של נשים ספרדיות,
הקהל הישראלי ייחשף למקרים שעליהם שמע ככל הנראה בחדשות ולמד להכיר מקרוב .על העיבוד
והבימוי הישראלי הופקדה הבמאית והאקטיביסטית הישראלית מאיה בואנוס.
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מתוך התערוכה .מנכ"ל פסטיבל ישראל" :אתה עובר בתוכו איזושהי טרנספורמציה" צילום :אמיל סלמן

"מכיוון שהמציאות הישראלית לא רחוקה מהמציאות הספרדית בהקשר של אלימות מגדרית ,הוחלט
לעשות כאן אדפטציה ולא רק לתרגם את היצירה הספרדית" ,מסבירה בואנוס" .לצערי ,יש לנו אינספור
סיפורים משלנו .כל מה שהקהל יחווה כאן אלה סיפורים ישראליים שהם אולי יזהו מהחדשות — בעצם
לקחתי את הנרטיב שאלכס יצר והתאמתי אותו לנרטיב שלנו .זו החלטה שאיל שר והפסטיבל קיבלו ואני
מאוד שמחה ואסירת תודה עליה .מצד אחד ,היצירה הזאת מאפשרת לנו לראות את היריעה המאוד
אוניברסלית — כי אלימות מגדרית היא למרבה הצער סיפור אוניברסלי — אבל מצד שני ,יש פה את
המציאות המקומית שלנו שנכנסת בתוך המארג הזה ,ואנחנו רוצים לטפל בה ולספר את הסיפור שלה
ולהבין איך מתקנים אותה.

"חוויה אמנותית מאפשרת לנו חוויה רגשית .כשאת שומעת על מקרים כאלה בחדשות את יכולה אולי
להצטער עליהם ,אבל כשאת חווה אותם בתוך חוויה כזאת ,שיש לה מהלך שלם ,את חווה אותה ממקום
אחר וההיבט הרגשי מאוד נוכח .את פשוט מקשיבה לסיפור אחרת ,רואה את הפנים האנושיות שמאחורי
התופעה ,משהו שכנראה לא היית רואה רק באייטם חדשותי".
בין הסיפורים הישראליים שניתן לזהות במיצג מצויה פרשת האונס באיה נאפה ,סיפורה של מאיה
ווישניאק שנרצחה לפני כשנה על ידי בן זוגה ,סיפורה של אסתי אהרונוביץ' שנרצחה על ידי בעלה
ב– 2019ורבות אחרות ,לצד עדויות אודיו של שורדות אלימות מגדרית שמגוללות את סיפוריהן .העיבוד
של התכנים והתאמתם לקהל הישראלי נעשה בסיוע ויצ"ו ,אחת השותפות במיצג הישראלי ,שאנשיה
סיפקו ידע מקצועי וקישור לנפגעות .בואנוס וריגולה הקפידו גם לקבל את ברכת המשפחות באזכור
סיפוריהן של הנרצחות.
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הבמאית מאיה בואנוס" .כל מה שהקהל יחווה כאן אלה סיפורים ישראליים שהם אולי יזהו מהחדשות" צילום :אמיל סלמן

"מאצ'ו מן" .למיצג יש השפעה חזקה ,וכך היו גם התגובות בספרד צילום :אמיל סלמן

לאורך הסיור בחדרים ,הקהל מצויד באזניות ושומע את קולה של השחקנית אנה סטפן ,שלאחרונה
לקחה חלק בתחקיר "עובדה" על השחקן משה איבגי .כמו במקרה של השחקנית הספרדית שקולה
מלווה את המיצג ,גם במקרה של סטפן מדובר בסיפור אישי על אלימות שחוותה בבית ילדותה" .זו חוויה
מטלטלת ,חזקה ,אמיצה" ,אומרת בואנוס ,שליוותה את תהליך ההקלטות וגביית העדויות" .זכות גדולה
להיות חלק מהפרויקט הזה".
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למיצג יש השפעה חזקה ,וכך היו גם התגובות בספרד" .רצינו להפיק משהו שיעזור לשנות את המנטליות
ומה שקרה היה מאוד לא צפוי" ,מספר ריגולה" .פתחנו את המיצג למבוגרים וגם לבני  15ומעלה,
ופתאום התחלנו לקבל תגובות של בני נוער שלא הבינו שמה שהם עוברים בבית זו אלימות .רק אחרי
הסיור במיצג הם ידעו פתאום לתת לזה שם".
"בספרד מאוד מקובל לא לדבר על הדברים האלה" ,מוסיפה אירן" .כולם שומרים על מה שקורה בתוך
הבתים שלהם בסוד ופתאום הצעירים שהגיעו הבינו מה הם עוברים .באחת הפעמים הגיעה נערה,
שאחרי הסיור במיצג חשפה שאבא שלה אונס אותה .זה היה הרגע שבו קיבלנו החלטה להיעזר
בפסיכולוגיות ועובדות סוציאליות ולוודא שהן ימתינו לקהל בסיום המיצג .זה משהו שהיה חשוב לנו
שיקרה גם בישראל".
למה קראתם למיצג "מאצ'ו מן"?
ריגולה" :אלימות מגדרית מבוצעת בעיקר על ידי גברים .לא רק ,אבל באחוזים גבוהים מאוד .זו היתה
הסיבה המרכזית לבחירת השם — המנטליות העיקרית שאנחנו מנסים לשנות היא את זו של הגברים.
לא רק ,אבל זו נקודה טובה להתחיל ממנה".
"מאצ'ו מן" ,פסטיבל ישראל .ימק"א הבינלאומי ,ירושלים .ימים א' ,ג' ,ה' ( ,)21:00–14:00ב',
ד' ( ,)19:00–10:00ו' ()15:00–10:00
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