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נדידת הערים
סצנת האמנות, התרבות והתקשורת תעבור עד אמצע 

העשור הבא מאירופה למזרח אסיה. מי מהערים שהיו 
בולטות ב־2007 ירדו מהמפה, ומי יהיו עליה ב־2025
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בהתחלה תהיה הגירה המונית של אמנים ויוצרים, בעקבותיהם תהיה נהירה 
של צרכני התרבות הכבדים, ולבסוף גם הספרות, הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה 
ישנו את מרכזי הפעילות שלהם. תתחילו להיפרד מלונדון, פריז ולוס אנג’לס 

ותגידו יפה שלום לשנחאי ולבייג’ין. דוח חדש של חברת הייעוץ העולמית 
מקינזי צופה כי בשנת 2025 יהיו בעולם ערי בירה כלכליות ותרבותיות 

חדשות. הכיוון: מזרח

אריאל מרגלית, שנחאי

רוח מזרחית
 מקור: מקינזי העולמית 
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בלבד  שמונה  )לעומת  באסיה  יהיו  תמ”ג,  דירוג 
ב–2007(. יתרה מזאת, הדוח צופה שיותר ממחצית 

בהבירות הכלכליות של אירופה, בהן ברצלונה, המ
בורג ואוסלו, ייצאו מהרשימה, וכך גם שלוש ערים 
בצפון אמריקה - דנבר, דטרויט ומיניאפוליס. לא 

ברק הערים הסיניות צפויות ליהנות מפריחה כלכ
בלית, אלא גם מומבאי ודוחא, שצפויות לעקוף בדי
רוג התמ”ג מרכזים פיננסיים כמו מינכן ומלבורן. 

כלכ בירות  של  צמיחתן  על  הבשורה  כמה  בעד 
בי של  צמיחתן  על  בשורה  גם  היא  חדשות  בליות 

רות תרבות חדשות? “כדי להבין את התמונה צריך 
להפריד בין אמנים ויוצרים לצרכנים של תרבות”, 

באומר פרופ’ אנדי פרט מקינגס קולג’ בלונדון, מכ
בלכלני התרבות המשפיעים בעולם, בשיחה עם “פי
ברמה”. “הקשר ההדוק בין שני המעמדות הללו בחב

רה הוא זה שנותן להם כוח וגורם לערים להשתנות 
עם תעשיית תר ולערים  לבירות תרבות  בולהפוך 

בות פורחת. 
“הדימוי של האמן המיוסר שחי בעליית הגג כבר 

מאפ הגלובלי  “העולם  מפרט,  הוא  קיים”,  באיננו 
שר לאמנים וליוצרים לנדוד לערים שנמצאות על 

בהקצה, ערים שהן בדרך להיות הדבר הבא והן הזי
מחפ גם  אמנים  ליצירתיות.  ביותר  הטובות  ברות 
בשים ערים שבהן יוקר המחיה יאפשר להתקיים ולי

צור בכבוד, ולרוב אותם מקומות גם מאפשרים זאת, 
שלא כמו בירות מבוססות כמו לונדון או ניו יורק”.

ומה עם צרכני התרבות?
ליצר נמשכים  טבעי  באופן  התרבות  ב“צרכני 

ני התרבות, ולכן מתיישבים באותן הערים גם הם. 
כלכלת  במקצועות  עוסקים  לרוב  התרבות  צרכני 

והכ טובות  משרות  בעלי  משכילים,  הם   - בהידע 
אזר הם  אלה  גדולה מהממוצע.  לנפש  פנויה  בנסה 

היכן  לחיות  לעצמם  להרשות  שיכולים  העולם  חי 
בשירצו ובמרבית המקרים הם יבחרו סבי

בה שיש בה היצע תרבותי רחב. לכן, חלק 

הע הקומות  שאת  שחקים,  בגורדי  במוקפים 
מבעד  לדמיין  צריך  לעתים  שלהם  ליונות 

השתכש הסמיכה,  האוויר  זיהום  ולשכבת  בלערפל 
כו סליה ואוסקר  בבריכה ונהנו מיום נדיר של שמש 
צורבת בקומפלקס המגורים גראנד שנחאי. שניהם 
מעצבים לשעבר של מותג האופנה הספרדי זארה, 
שהבינו שאין להם כבר מה לחפש במדינה שבה אחוז 
נושק ל–50. אוסקר מעצב  האבטלה בקרב צעירים 
וסליה מעצבת  העולם,  בכל  תיקים שנמכרים  כאן 

באופנה עבור מותג סיני, ולאחרונה אף פתחה סטו
דיו משל עצמה, שבו היא מעצבת טקסטיל לבית. 
הם  הבריכה  שפת  על  מיובאות  בירות  כמה  אחרי 
הלכו לאכול ארוחת ערב על מרפסת הגג הירוקה 
של הטברנה היוונית, שבעליה האתונאי פותח כאן 
אוכלים  הסינים  שבו  הקצב  באותו  חדשים  סניפים 

אטריות אורז וקונים מכוניות חדשות.
ההיסטוריה  בדפי  כנראה  תירשם   2011 שנת 

בכשנת מהפך במאזן הכוחות הגלובלי. ארה”ב שקו
יותר מ–14 טריליון דולר, הכלכלות  עה בחוב של 

מע ויוון  פורטוגל  ספרד,  אירלנד,  של  בהכושלות 
שלרא האירופי,  האיחוד  של  אחדותו  את  ברערות 

שונה נשמעים בו קולות של פילוג פוליטי וכלכלי, 
ויפן, עד לא מזמן הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, 

בנמצאת מאז הצונאמי שהכה בה במארס השנה במ
וגרם  שבר אנרגיה חמור, שרק החריף את המיתון 
להתפטרותו של ראש ממשלה נוסף - השישי בתוך 

חמש שנים.
אל מול התוהו הרווח בכלכלות החזקות של המאה 
העשרים בולטות הכלכלות המשגשגות של המאה 
ה–21 ובראשן המדינות המתפתחות - הודו, ברזיל, 
רוסיה ובעיקר סין, שהיא גם המחזיקה הזרה הגדולה 

ביותר בחוב האמריקני. 
ואוס סליה  הזו, שהביאה את  בהמציאות החדשה 
בקר לסין, הביאה לאחרונה את חברת הייעוץ העו

למית מקינזי לנקוב בתאריך יעד שבו לעולם יהיו 
בחו החברה, שפורסם  דוח של  חדשות.  בירה  בערי 

דש שעבר תחת הכותרת “כששנחאי ובייג’ין יעקפו 
את לונדון ולוס אנג’לס”, חוזה שכבר בשנת 2025  
עשרים מתוך חמישים הערים החזקות בעולם, לפי 

פרופ’ אנדי פרט: “העולם הגלובלי מאפשר היום לאמנים וליוצרים לנדוד לערים 
שנמצאות על הקצה, ערים שהן בדרך להיות הדבר הבא, והן הזירות הטובות 
ביותר ליצירתיות. אמנים גם מחפשים ערים שבהן יוקר המחיה מאפשר להם 

להתקיים וליצור בכבוד, ולרוב אותם מקומות גם מאפשרים זאת, שלא כמו בירות 
מבוססות כמו לונדון או ניו יורק“

ערי בירה המובילות בתחומי צריכת התרבות

1,076
חנויות ספרים

264
בתי קולנוע

175 דקות ביום
צריכת טלוויזיה 

ותקשורת 
אלקטרונית

53 דקות ביום
קריאה

טוקיושנחאיניו יורק פריז לונדון
מכירת 

כרטיסי 
תיאטרון

395
ספריות 
ציבוריות

184
מוזיאונים

האמנים ינדדו גם 
לבירות שאינן 

מבוססות כמו ניו 
יורק. הטיימס סקוור 

)למעלה( ושנחאי

צילומים: רויטרס

“צריכת התרבות 
הופכת להיות פחות 

 תלוית מיקום“.
פרופ‘ אנדי פרט

צילום: יח“צ
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“אמנות יכולה להתקיים רק בעיר שמעניקה סביבה ניאו־ליברלית. באשר לספרות, טלוויזיה 
וקולנוע, כאן הסיפור שונה, בעיקר כיוון שיצירות בתחומים האלה צריכות להסתמך על מסורת של 
ביקורתיות ועל מוסדות תרבות, וכל הדברים הללו נוצרים לאורך זמן. כדי לשגשג התעשיות הללו 
זקוקות לבסיס לא רק אינטלקטואלי, אלא גם חברתי, שמאפשר להן לפעול - יש צורך בבתי ספר 

להכשרה, ובקרנות ובמבקרים עם מורשת ארוכה“

ב“בעיקר בתחומים כמו אמנות פלסטית וארכיט
קטורה - כן. בסין יש היום מעמד בינוני חדש  של 
800 מיליון בני אדם והם מנהלים את הסטטוס החבב
רתי שלהם על ידי צריכה. השאלה היחידה היא כמה 
הכנסה פנויה יש לך וכמה אתה צורך, ולכן יצירות 

בבירידי אמנות מודרנית, יהלומים, מכוניות במהדו
רות מוגבלות ובקבוקי יין יקרים נמכרים שם יותר 
מבכל מקום אחר בעולם. אבל בכל הקשור לצורות 
אחרות של אמנות זה לא בהכרח כך. בירות התרבות 
החדשות לא יחליפו את לונדון, ניו יורק או פריז, 

אלא יפעלו במקביל ובנוסף”. 
ומה בנוגע לספרות, טלוויזיה וקולנוע - סוגי 

יצירה שתלויים יותר בשיטות משטר, פוליטיקה 
ורגולציה? הרי ערים כמו שנחאי ודוחא אינן 

מאפשרות חופש ביטוי מוחלט, שנתפס כהכרחי 
ליצירה תרבותית במערב.

רק  להתקיים  יכולה  שאמנות  בטענה  ממש  “יש 
ניאו–ליברלית. באשר לס בבעיר שמעניקה סביבה 

שונה,  הוא  הסיפור  כאן  וקולנוע,  טלוויזיה  פרות, 
בבעיקר כיוון שיצירות בתחומים האלה צריכות לה
בסתמך על מסורת של ביקורתיות ועל מוסדות תר
בבות, והדברים הללו נוצרים לאורך זמן. כדי לשג

אינטלקטואלי  לבסיס  זקוקות  הללו  התעשיות  שג 
וגם חברתי, שיאפשר להן לפעול - יש צורך בבתי 

בספר להכשרה ובקרנות ובמבקרים עם מורשת ארו
עיר  כל  עבור  ביותר  הגדול  האתגר  לרוב  וזה  כה, 
שמנסה להיות בירת תרבות חדשה. קח לדוגמה את 
נסיכויות הנפט במפרץ - הן מנסות לייבא מוסדות 
תרבות מהמערב, אבל זה לא קל בסביבה שבה יש 

השתקה ודיכוי של צורות אמנות מסוימות”. 
ועם זאת, יש דוגמאות לכך שבכסף מהיר 

אפשר גם לקנות תרבות. באבו דאבי מקימים 
את מוזיאון הלובר־אבו דאבי, ובמסגרת ההסכם 

רבות מהיצירות ישונעו לתצוגה בנסיכות 
היישר מפריז בתמורה למיליארדי אירו שיוזרמו 

ללובר ב־20 השנים הקרובות. 
“נכון, הם מתרכזים בקנייה של תרבות מערבית 

בשלא מאיימת על הסדר הקיים, אבל מדחיקים ומ
כיוון שהטקסטים  וראפ, לדוגמה.  רוק כבד  דכאים 
של האמנים הללו קוראים תיגר על המבנה החברתי 
והפוליטי, הם רואים בהם סכנה, וזה מוביל לשאלה 
- האם התרבות המקודמת על ידי המדינה היא חלק 
אמיתי מהדנ”א של המקום. ברוב המקרים שבהם זה 
בריא  משקל  שיווי  יש  שבה  באירופה,  כמו  המצב, 

יותר, אמנות היא גם מסוכנת הרבה יותר”. 

צופים וגולשים שלוש שעות ביום
בהשיחה עם פרופ’ פרט מתקיימת בש

בוע שבו יוון מנסה לשכנע את האיחוד 

חשוב בהתפתחותה של כל עיר טמון בשאלה איך 
היא מצליחה למשוך אליה בדיוק את האנשים הללו, 
כיוון שערים שמצליחות לעשות זאת הן, בסופו של 

דבר, הערים הרווחיות ביותר”. 

תעשיית התרבות מגלה את סין
בהתהליך שפרופ’ פרט מדבר עליו החל בסין במק
בביל להתעצמותה הכלכלית. על אף החסמים הבירו

קרטיים ומנגנון הצנזורה על תעשיית התרבות בסין 
בחברות הפקה, בידור ועיצוב עטות עליה בקצב מס
בחרר. לפי נתוני רשם החברות הסיני, מאז הצטרפו

2002, נכב  תה של סין לארגון הסחר העולמי, בשנת
נסו אליה חברות זרות בקצב של אחת ביום. בשנים 
שהועתקו  הייצור  פסי  בעיקר  אלה  היו  הראשונות 

בלסין, אבל בשנים האחרונות היא הפכה לשוק הצ
בריכה הגדול בעולם וכולם מנסים היום למכור לסי

וכן, המשהו הזה עדיין לרוב גם מיוצר  נים משהו. 
בסין. המותגים הגדולים כולם נוכחים בשוק הסיני, 

בומי שמטפל בתקציבי הענק שלהם הן חברות הפ
שלו האחרונות  בשנים  כאן  שפתחו  הזרות,  ברסום 

חות מצליחות.
האמריק הפוסט  אולפן  חודשים,  כמה  בלפני 

ני הידוע טכניקולור פתח כאן מערך ענק בשיתוף 
חברת הקולנוע של שנחאי, וחברת דיסני העולמית 
השעשועים  פארק  את  בשנחאי  לפתוח  מתכוונת 
החדש שלה בהשקעה של 4.4 מיליארד דולר כבר 
2016. בכירי החברה ממשילים את חשיבותו התב –ב
רבותית והמסחרית של המהלך לפתיחה של דיסני 
וורלד באורלנדו בשנות השבעים של המאה ה–20, 
ובהתחשב בעובדה ש–330 מיליון איש גרים ברדיוס 

ספק  בשנחאי,  העתידי  מהפארק  שעות  שלוש  של 
אם בדיסני מטפחים ציפיות שווא )ראה מסגרת(.

פרופ’ פרט, נראה שכמעט בלתי נמנע 
ששנחאי, בייג’ין ומומבאי יהפכו לבירות 

תרבות בשני העשורים הקרובים. אבל האם 
צמיחתן של בירות תרבות חדשות משמעותה 

שקיעתן של בירות תרבות ותיקות?

בנדרשו שני עשורים שלמים של משא ומתן מפרך, אבל לב
העוב דיסני  וולט  לחברת  סין  ממשלת  העניקה   ,2009 ב –סוף, 
ביותר,  הבולטים  האמריקניים  התרבות  מסמלי  אחד   - למית 

באת הרישיון לפתוח פארק שעשועים בשנחאי. הפארק, שיש
יכ בפודונג,  רבועים  קילומטרים  ארבעה  של  שטח  על  בתרע 

לול מתקני שעשועים, שני מלונות, שני אזורי קניות ומסעדות, 
היתר,  בין  משודרגות.  וחניה  תחבורה  ומערכת  מלאכותי  אגם 
תוקם בו הטירה הגדולה ביותר של דיסני בעולם כולו. הבעלות 
43 אחוז וחבב –תהיה משותפת - חברת דיסני העולמית תחזיק ב

רת שנדי המקומית, תאגיד של כמה חברות ממשלתיות סיניות, 
תחזיק ב–57 האחוזים הנותרים.

בהניסיון הקודם של דיסני לחדור לשוק הסיני היה רצוף אכז
בבות וכישלונות. פערים תרבותיים הקשו על הפעלת פארק הש

עשועים של דיסני בהונג קונג ב–2005, ולקוחות רבים התאכזבו 

במכך שהפארק אינו מכיל מספר גדול של מבקרים בחגים. דיס
ני נאלצה אז להתמודד עם אלפי לקוחות לא מרוצים ואף ספגה 

שהפא שואפת  סין  ממשלת  כעת  שלילי.  תקשורתי  בכיסוי 
רק יהיה מתאים בגודלו לעיר שמאכלסת את הבורסה העשירה 

בסין, שני שדות תעופה בינלאומיים וקניוני ענק.
שאליהם  שהתכנים  מעוניינת  סין  ממשלת  מזאת,  יתרה 
במהותם,  סיניים  יהיו  והוריהם  )היחידים(  הילדים  יחשפו 
וכבר הבהירה שלא תסתפק במיקי מאוס לבוש בחליפת קונג 

בפו. מנכ”ל דיסני רוברט אייגר כבר הבטיח בתגובה שהפא
מובהק”.  באופן  סיני  אבל  אותנטי,  באופן  “דיסני  יהיה  רק 

בבאשר לשאלה אילו ממתקני הדגל של דיסני יופעלו בפא
ברק, החברה מעדיפה לפי שעה לשמור על עמימות. גם כש
ובמותג ללא עוררין, בשוק הסיני, חו במדובר במתקני ענק 

ששים מחיקויים מקומיים. ¡

מיקי מאו
 דיסני מתעתדת לפתוח בשנחאי פארק שעשועים ענקי, שיותאם 
 בהוראת השלטונות לסינים ולתרבותם. זהות המתקנים שיוצבו 

בפארק נשמרת בסוד - מחשש לחיקויים

20 שנות מו“מ. 
הדמיה של פארק 

דיסני בשנחאי

צילום: דיסני

בירות התרבות 
החדשות לא יחליפו 
אותה, אלא יתקיימו 

במקביל לה. לונדון

צילום: רויטרס
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שבמידה רבה נתפס על ידם גם כמרוץ הישרדות. או 
שאתה שועט עם ההמון וצובר ממון או שאתה נדחק 
החוצה ונרמס על ידי כוחות השוק. ההשקעה חזרה 

בבחברה, בתרבות ובאמנות כמעט שלא קיימת. בש
ביל זה יש קומוניזם. 

בבירות המזרח לא  גם מגמות צריכת התרבות 
השוואתי  מחקר  במערב.  למגמות  דומות  בהכרח 
שנחאי  פריז,  יורק,  ניו  לונדון,   - ערים  חמש  בין 

בוטוקיו - שערך פרופ’ פרט יחד עם החברה לפי
מפתיב תוצאות  כמה  העלה   ,2008 ב לונדון  –תוח 

במכירות  הראשון  במקום  מדורגת  לונדון  עות. 
 )184( המוזיאונים  ובמספר  לתיאטרון  כרטיסים 
והספריות הציבוריות )395(; פריז ממוקמת בראש 
הטבלה במספר חנויות הספרים בעיר )1,076(; ניו 

ביורק מדורגת במקום הראשון במספר בתי הקול
נוע )264(; שנחאי מדורגת במקום הראשון במספר 

ותק טלוויזיה  לצריכת  המוקדשות  ביום  בהדקות 
שורת אלקטרונית )175(; וטוקיו )53( ושנחאי )48( 
ניצבות במקומות הראשונים במספר הדקות ביום 
מהממוצע  ויותר  שניים  פי  לקריאה,  המוקדשות 

בלונדון )24( ובניו יורק )20(.
ב“בשנחאי ובטוקיו אמנם קוראים יותר, אבל בכ
הצרי את  יותר  מגוונים  אנשים  המערב  בלכלות 

של  עניין  רבה  במידה  זה  שלהם.  התרבותית  כה 
גדו בערים  “בנוסף,  פרט.  פרופ’  אומר  בהיצע”, 

לות אנשים עובדים שעות ארוכות יותר ובמקרים 
בתחבורה  אדירים  מרחקים  לנסוע  צריכים  רבים 

שהטאבל ספק  אין  הביתה.  להגיע  כדי  בציבורית 
טים למיניהם ישנו גם את הרגלי צריכת התרבות, 
שהופכת להיות תלוית מיקום פחות ופחות, למעט 

קולנוע ומופעים חיים”.

הגירה זה לא רע
אזוב חוקר  פרט  שפרופ’  שנה   30 ל קרוב  בכבר 

רים כמו סוהו בניו יורק ובלונדון וכותב על השפעת 
האזורים הללו וסוג האוכלוסייה שהם מושכים על 
התפתחותן של ערים. הוא מייעץ לאונסק”ו, ארגון 
התרבות של האו”ם, וגם חבר בצוות המייעץ לראש 
עיריית לונדון בענייני תרבות, שמהווה את החלק 

בהשלישי בגודלו בכלכלה של הבירה הבריטית. בי
עיריית  עבור  דוח  כתיבת  על  עמל  הוא  אלה  מים 

לונדון לקראת אולימפיאדת 2012.
 אתה מאמין שב־2025 אנשים ייסעו לשנחאי 
כפי  ממש  ואמנות,  תרבות  לצרוך  כדי  ולדוחא 

שלונדון היא היום יעד לחופשה תרבותית?
“כן. אבל זה לא רק בגלל שאז שנחאי תעקוף את 
לונדון בתמ”ג. זה בעיקר בגלל הגירה. עבור ערים 
שרואות בייצור תרבות יעד, הגירה היא נכס ייחודי. 
כל האנשים הללו מביאים לעיר רעיונות, וההפריה 

ההדדית הזו בין תרבויות גורמת לפריחה. האנשים 
בשנמשכים לערים גדולות לרוב פתוחים יותר לשי
גור והשונה  הזר  והמפגשים עם  ולאתגרים,  בנויים 
במים להם להוציא מעצמם את המיטב, כי הם מבי
בנים את השוני והייחוד שלהם ויוצרים שיתופי פעו
בלה חדשניים. אם להיות בוטה, קח לדוגמה את הע

ויש להן  הן עשירות מאוד  כן,   - רים השוויצריות 
בצורה  משעממות  רובן  אבל  טוב,  תרבותי  היצע 
שקשה לתאר. מדיניות ההגירה במידה רבה יוצרת 

באת ההבדל בין עיר נקייה ומשעממת ובין עיר בו
עטת שחיה על הקצה, והיא הרבה יותר בת קיימא, 

לפחות מבחינה תרבותית”.
ניו יורק ולונדון כנראה ימשיכו להתקיים 

כבירות תרבות, על אף המשבר הכלכלי, אבל 
מה בנוגע לאותן 20 ערים אירופיות שצפויות 

ליפול מהרשימה? האם הן בדרך למיתון 
תרבותי?

ב“בדיוק סיימתי לכתוב עכשיו מחקר על השפ
ביב התרבות  תעשיית  על  באירופה  המיתון  בעת 

שת, ומה שמעניין הוא שאנשים נוטים להניח שיש 
הכלכלה האמיתית, ויש הקצפת - תרבות ובידור, 

מה מורידים  שאנשים  הראשונים  הדברים  בשהם 
תפריט בזמן מיתון. גם ברמת המדינה תרבות לא 
נתפסת כמשהו שיביא אוכל לשולחן. אילו כל זה 

למי התרבות  שתעשיות  מניח  היית  נכון,  בהיה 
הנוכחי  המיתון  בזמן  משמעותית  יצטמצמו  ניהן 
באירופה, אבל מה שקרה הוא בדיוק ההפך - זהו 
אירופה  של  הכושלות  בכלכלות  היחידי  הסקטור 

שצמח בזמן המיתון”.
איך אתה מסביר את זה? אנשים מחפשים 

אסקפיזם בעתות משבר? 
הרבה  מהותי  משהו  כאן  יש  רק.  לא  אבל  “גם, 
זה נכון שבתי קולנוע פורחים בזמן מיתון.  יותר. 
להוציא  יכולים  לא  או  רוצים  שלא  רבים  אנשים 
בית  על  או  לחו”ל  נסיעה  על  שלהם  הכסף  את 

כר על  דולרים  כמה  זאת  בכל  יוציאו  יקר  במלון 
מהמציאות.  קטנה  לבריחה  בתמורה  לסרט,  טיס 

מה עיקרי  חלק  היא  התרבות  שבהן  בערים  באבל 
לג שגורם  היחיד  הסקטור  לעתים  זהו  בכלכלה, 

של  וצריכה  ייצור   - להסתובב  להמשיך  לגלים 
ומזי יוצרים  וזכויות  משרות  מייצרים  בתרבות 

אין  ברצלונה,  או  אתונה  לגבי  הכלכלה.  את  נים 
ספק שלמיתון יהיו השלכות ויהיו פחות תקציבים 
ממשלתיים ופרטיים להשקעה בתרבות, אבל בימי 
משהו שאפשר  זה  תרבות,  אוהבים  אנשים  משבר 

להיאחז בו”. ¡

 הכותב הוא מנכ“ל ARMA TV וכתב 
חדשות 10 בסין

מהמשבר  חילוץ  חבילת  לה  להעניק  האירופי 
בהקשה שאליו נקלעה. באותו שבוע בשנחאי סי
בכמו את ההכנסות מיריד האמנות השנתי, החמי

5,000 גלב  שי במספר, שנחתם כאן בהשתתפות
מכאן  הן  כלכליות  בעיות  כולו.  מהעולם  ריות 
21 מיב –והלאה, ועם זאת המכירות הסתכמו רק ב
שהעו כך  על  נשמעה  רבה  ביקורת  דולר.  בליון 

שר הכמותי ביריד לא בהכרח מעיד גם על עושר 
איכותי. סין היא עדיין מדינה מתפתחת, ועל אף 
ששנחאי היא מטרופולין בינלאומי שוקק, יש לה 
עוד דרך ארוכה לעשות עד שיריד האמנות של 

בשנחאי ידמה באיכותו ליריד באזל או סן פרנסי
הבי רשימת  של  ממוקדת  סקירה  לפיכך,  בסקו. 

2025 עשויה להדאיג גם שוב  רות הכלכליות של
חרי תרבות.

ערים תעשייתיות סיניות כמו צ’ונגצ’ינג, ווחאן 
ושניאנג צפויות לדחוק מרשימת שיאניות התמ”ג 
ערי ערש תרבות מערביות כמו וינה, אתונה וליל. 
בסין שלאחר מהפכת התרבות ההשקעה באמנויות 

בכמעט ולא קיימת ברמת הפרט, ויש רק לקוות שב
עוד 14 שנה המיליארדרים החדשים, תושבי הערים 
למוסדות  לתרום  יתומרצו  סין,  של  התעשייתיות 

בתרבות ואמנות, ולביסוסה של תרבות סינית מוד
ברנית בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה. לפי שעה, אז

רחי סין נמצאים עדיין במרוץ להתעשרות פרטית, 

ערים תעשייתיות סיניות כמו צ‘ונגצ‘ינג, ווחאן ושניאנג צפויות לדחוק מרשימת 
שיאניות התמ“ג ערי ערש תרבות מערביות כמו וינה, אתונה וליל. בסין שלאחר 

מהפכת התרבות ההשקעה באמנויות כמעט ולא קיימת ברמת הפרט, ויש 
רק לקוות שבעוד 14 שנה המיליארדרים הסינים החדשים יתומרצו לתרום 

לביסוסה של תרבות סינית מודרנית בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה

“לישראל יש משאב אדיר, כיוון שהיא בית לאנשים שהגיעו ממדינות 
שונות ומרקעים שונים”, אומר פרופ’ אנדי פרט.

מדיניות ההגירה המגבילה של ישראל עשויה לעכב את הפיכתה 
של תל אביב לבירת תרבות?  

אביב  )צוחק(...תל  הגירה  מוקד  לא  היא  שישראל  אומר  הייתי  “לא 
וזו הסיבה שהיא מרכז תרבותי  באופן מובהק תמיד חייתה על הקצה, 
היום. כמובן שהסיבה שבגללה אנשים היגרו ועדיין מהגרים לישראל 
היא קצת שונה - רובם אולי הגיעו כדי למצוא דמיון וסביבה משותפת, 

יורק, שנחאי או לונ דווקא שוני, כמו המהגרים שמגיעים לניו  בולאו 
בדון, אבל האתגרים שכרוכים בצורך להסתדר אחד עם השני הם שמפי
בקים דברים נהדרים. ללונדון ההגירה עשתה פלאים, וגם בתל אביב וב

לונדון אני מאמין שיש נכס נהדר נוסף, והוא קהילת התפוצות של כל 
באותם מהגרים. זוהי רשת בינלאומית מפרה מאוד עבור כל עיר. פתי

חות היא ערך עליון עבור עיר שרוצה לשגשג תרבותית, אבל, כידוע, 
מדינות רבות חוששות היום מהגירה”. ¡

הזווית הישראלית

תל אביב תהיה ז’נבה?
 החשש הישראלי מהגירה עשוי לפגוע 

בסיכויי העיר להתפתח

בשנחאי סיכמו באחרונה את 
ההכנסות מיריד האמנות השנתי, 

החמישי במספר. המכירות הסתכמו 
רק ב־21 מיליון דולר, וביקורת רבה 

נשמעה על כך שהעושר הכמותי 
ביריד לא בהכרח מעיד גם על 

עושר איכותי. על אף ששנחאי היא 
מטרופולין בינלאומי שוקק, יש לה 
עוד דרך ארוכה לעשות עד שיריד 
האמנות שלה ידמה באיכותו ליריד 

באזל או סן פרנסיסקו

בדרך לעקוף את לוס 
אנג‘לס. בייג‘ין

צילום: רויטרס


