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אמניות המשתתפות בתערוכה – רקפת וינר עומר ,אפרת רובינשטיין ,מיכל בקי,
מיכל אורגיל ,ענבר הורקני ונולי עומר – מציגות ציור חצוף ,ילדי ,גופני ,מיני ומתגסס,
המתבונן בתקופת הילדות ,הנעורים והבגרות של עצמן ושל דמויות מחייהן .ביחסן
לעולם הילדוּת ,כפי שמשתקף בעבודותיהן המוצגות במוזיאון נחום גוטמן לאמנות,
לא ניכר הרבה מאתוס הילדים הטובים שיצר נחום גוטמן וניסה להנחילו לקוראי דבר
לילדים .נראה ,כי מנגנון האינטרפלציה – האופן שבו האידאולוגיה מבקשת לעצב ולהסב את
האזרחים לצרכיה – שהופעל בתיווך כישרונו של נחום גוטמן על הורים ישראלים וילדיהם,
לא השפיע עליהן במיוחד .עם זאת ,ניתן לזהות אצלן את עקבות החשיבות הרבה שהעניקה
התרבות הישראלית לתקופת הילדות.
האמניות המשתתפות בתערוכה מלגלגות על סמכות ,סדר והגמוניה .הן חצופות ,מצפצפות
על כללי הנימוס ,מדלגות בקלילות על הדיבר "אל תעשי בושות" והולכות בעקבות מקס ומוריץ,
הקלברי פין ובילבי בת גרב .הן שרות בגשם ,קופצות לשלוליות ,רוקדות בלבוש פרובוקטיבי על
עמוד ,ולא שמות קצוץ .ג'ון ברג'ר ,מחבר הספר המשפיע דרכי ראייה ( ,)1972כתב כי "גברים
פועלים ונשים נראות" .גם אם רק חלק מתובנותיו עדיין תקף ,יש חשיבות לעשייה נשית עכשווית
שאינה מתקיימת בסבך המבטים בין המינים ,אלא פועלת במרחב של שחרור גופני והומור עצמי
ומושפעת מתאורטיקניות פמיניסטיות רדיקליות לזמנן ,שכתיבתן הוטמעה בשדות רבים.
ציוריה של רקפת וינר עומר מדגימים היטב כיצד הופנמה שפה נשית חדשה ,כיצד
היא מועברת אל הבד תוך כדי התכה של גוף ,טקסט ודימוי .ציוריה האניגמטיים מאכלסים
דמויות פרומות שוליים על רקע רשתות מצוירות שתי וערב ,כווריאציה על נושא הסריג (ג ְריד)
המודרניסטי והרציונאלי .בגרסתה של וינר עומר הסריג רך ,רפוי ,עשוי טלאים ,והוא הופך את
התבנית הנוקשה לדבר־מה לא יציב ,משתנה ,פתוח לאפשרויות ,עשיר בתוכן רגשי מבעבע.
בציורה דיוקן עצמי לפני שהתחלתי לתרגל איינגאר ,פני האמנית נראות כרשת נוזלית
של חוטים הזולגים בעצב אל האדמה .הפנים כעין מסכה לבנה ונמסה ,עיניה חורים מדממים,
ויום אחד ,כשתתַרגל יוגה ,תיווצר לה גרסת "אחרֵי" .בציור ללא כותרת ,שציירה שבע שנים
שקַע הממוקם בין שני קימורים דמויי עכוז ,מתפרץ ליל כוכבים ואן־גוכי מרהיב
אחר כך ,מ ֶ
וגאה כמניפת טווס .אולי נשים רבות מתַרגלות היום יוגה כיוון שזו עוזרת להן להשתחרר
מהפסיכואנליזה המערבית הממשטרת ומהיררכיה של אברי גוף המתקיימת בתוך שיח של
בושה .איינגאר יוגה ,שקנתה לעצמה מעריצים רבים במערב ,מצטלבת היטב עם הכתיבה
והשיח הפמיניסטיים של שנות השבעים ,למשל של לוס איריגארי .איריגארי ,פסיכואנליטיקאית
ופילוסופית צרפתייה ,הציגה בכתיבתה פורצת הדרך את הגוף הנשי באור חדש וחתרני והפכה
את שפת הכתיבה שלה למעין שערים אל תחושות גוף ראשוניות .כך היא כתבה בספרה מין
זה שאינו אחד" :לאישה ישנם איברי מין כמעט בכל מקום .היא מתענגת כמעט בכל מקום.
אפילו בלי לדבר על ההיסטריזציה של כל גופה – גיאוגרפיה של הנאתה מגוונת הרבה יותר,
מרובה יותר בהבדליה ,מורכבת ומעודנת יותר ממה שמדמים בדרך כלל".
אפרת רובינשטיין מאתגרת את מושג ההתענגות ומערבלת לתוך ציוריה המסחררים
תכנים הקשורים בתרבות פופולרית ,מגדר וארוטיקה ,מתוך עמדה מורכבת ,פָּארו ֹדית ומודעת
לעצמה .יחסה למיניות הוא אינסטרומנטלי ומזכיר את כתיבתה הפסאודו־פורנוגרפית של
הסופרת אנאיס נין ,שנכתבה בשנות הארבעים ופורסמה בשנות השבעים של המאה הקודמת.
נין ,חברה בחוגי הבוהמה הפריזאית ,כתבה ספרות ארוטית כמעין בדיחה עבור אספן של
ספרות כזאת .הלה ביקש ממנה להוציא מסיפוריה את כל ה"פיוט" והתיאורים שאינם מיניים
ו"להתרכז במין"" .כך התחלתי לכתוב דברים אבסורדיים ,כדי להיראות תימהונית ורב גונית.
אלא שהייתי בטוחה שהוא ירגיש שהפכתי את יחסי המין לבדיחה אחת גדולה .אבל לא הובעה
שום מחאה" ,כותבת נין בספרה הדלתה של ונוס ( ,)1977וממשיכה" :חשתי שתיבת־פאנדורה
הזאת ,חושניותה המיסתורית של האשה ,היא כה שונה מעולם התשוקות של הגברים ,ולהבנתה
נדרשת שפה אחרת כל־כך".
רובינשטיין ,בוגרת מצטיינת של בצלאל העובדת לפרנסתה במועדוני חשפנות ,מאירה בידע
בלתי אמצעי את תיבת פנדורה של שוק הארוטיקה .בעולם שסוחר בדימויים נשיים ,מתקבל
על הדעת שתתפתח גרסת סחר שבה יש לנשים בעלוּת על אמצעי הייצור :כתיבה על פורנו או
הופעה ארוטית במועדון אפלולי .חוק המחשיב ריקוד מיני בתשלום לזנות ,שלאחרונה החלה
אכיפתו ,נתפס בעיני רובינשטיין כפטרוני ,ומעורר את זעמה בהפקיעו ממנה ומחברותיה את
הזכות לגופן ובהתייחסו אל הגוף הנשי כאילו הוא זקוק להגנה מפני דעתן הקלה.
לוס איריגארי הצביעה על שותפות מסורתית בין הרציונאליזם הגברי לבין מכניקת המוצקים
בשעה שנשיות נקשרה למכניקת הזורמים ,המניחה שלנוזלים אין צורה קבועה והם מקבלים
את צורת הכלי שבו הם מצויים .בעבודותיהן של מיכל בקי ומיכל אורגיל ניתן למצוא את
נוכחותם הבולטת של המים ,על איכותם הנוזלית ,הגמישה ,הזורמת ,המוכלת והנובעת.

מיכל בקי מרבה להשתמש בדיו בציוריה .הדיו הוא מדיום מהיל ,מימי ,הוא קשור לכתיבה,
הוא בעל איכות דביקה ,מלכלכת ,זולגת ,וכמו נובע מהאצבעות ועובר אל הנייר ומתפשט לכתם
שיש להשגיח על צורתו.
בקי משתמשת בדימויים של מים מחוץ לגוף ובתוכו ,אצל ילדות ונשים ,ונדמה שדמויותיה
המצחיקות והמשונות קשורות תמיד באיזו אקרובטיקה מימית .היא מעבירה על דפי הציור
מכחולים טבולים בצבע מדולל ,שהופך את פני הדף למסך רטוב .אל הדיו מצרפת בקי צבע
תעשייתי ,המגביר את האיכות הצמיגית של ציוריה ,הנאחזים בצורה המלבנית והמוצקה של הנייר.
הלן סיקסו ,תאורטיקנית פמיניסטית צרפתייה ממוצא אלג'יראי ,טבעה במאמרה צחוקה
של המדוזה ( )1975את המונח "דיו לבן" ,שבאמצעותו קראה לנשים לכתוב על גופן בלי צנזורה,
ולהיחלץ מחשיבה פטריארכלית .אִמ ּ
ה של סיקסו הייתה מיילדת ,והמפגש עם הקונקרטיות
הגופנית הנשית השפיעה על כתיבתה" .דיו לבן" הוא דיו מהול בחלב מטאפורי ,הנובע מהגוף
האימהי ,שתמיד יש בו מן הבריאה וההזנה.
במאמרה יציאות ,מוצאים ,מתקפות ( )1974כותבת סיקסו" :הן שבות מרחוק :מאז
ומעולם :מן ה'חוץ' ,מחבלי הארץ שבהם המכשפות מחזיקות עצמן בחיים; מלמטה ובתוך
גבולות ה'תרבות'; מן הילדות שלהן ,שהם התאמצו כל כך להשכיח מהן ,שהם גזרו עליה מאסר
עולם .הילדות הקטנות שגופן 'אינו מחונך היטב' כלואות בין קירות .הן שמורות ונקיות מכל
רבב שלהן עצמן ,בקרח .בהקפאה .אבל כמה מבעבע שם מתחת!"
ובאמת ,העולם התחתון המבעבע "שם מתחת" מופיע בציור תחתוניי הנהדרים של
בקי ,שבו נראית רקדנית קאן־קאן נבוכה ,שאלומת אור מכוונת אל פניה ,מרימה אל־על את
שמלתה וחושפת תחתונית .בציור אחר ,פלאץ' ,אישה יחפה בשמלה פרחונית נופלת אל תוך
שלולית – ומכתימה את מימיה .על נתזי מי השלולית מתעופפות־גולשות שלוש תחתוניות
לבנות קטנות ,המקשרות בין האיכות הסופגת של הנייר ורטיבות הדיו לבין השלולית המצוירת,
והאזור הנשי שעבורו מייצרים תחתוניות .המעברים בין המילה לדימויים שלה מדלגים בין
"תחתונית" בהוראתה העכשווית ל"תחתונית" בהוראתה המוקדמת .את שתיהן אסור להראות
והן מוסתרות מתחת לחצאית או בין רגליה של האישה .דמותה של בעלת התחתונים הנהדרים
מזכירה את זו של ז'אן אווריל ,רקדנית קאן־קאן שכיכבה בסוף המאה ה־ 19במולן רוז' בפריז
ונכנסה לתולדות האמנות בזכות כרזות שצייר להופעותיה אנרי דה טולוז לוטרק .יכולת
התנועה יוצאת הדופן שלה זיכתה אותה בשלל כינויים ,והיא נחשבה לאטרקציה מסעירה.
ריקוד הקאן־קאן נחשב זנותי אז ,בשל חשיפת הגרביים והתחתוניות .אולם על אף הדמיון בין
שתי הרקדניות – זו של בקי וזו של טולוז-לוטרק – ,מקור המבוכה שונה :חצאיתה המונפת
של הרקדנית בציור של בקי אומנם חושפת רגליים וגרביים ,אבל מביך יותר מחשיפתן הוא גליל
דמוי צואה ,הצונח מטה מבין רגליה.
בצחוקה של המדוזה אומרת סיקסו שעל האישה לכתוב באמצעות גופה ,ולהמציא שפה
שתנתץ מחיצות ,מעמדות ,הסדרים וקודים ,שפה שתפרוץ את גבולות השיח המאופק הנכפה
עליה ותתגבר עליו .אף שחלף כמעט יובל מאז נכתבו הדברים ,עדיין דרושה תעוזה כדי לקיים
את הציווי ולשחרר את הגוף והנפש מההוראות המדכאות שמשטרו אותו לאורך ההיסטוריה.
הנשים של מיכל בקי מעמידות את עצמן במרכזם של מצבי מבוכה ובושה ומאפשרות לנו
להשתחרר מהמבוכה ומהבושה שלנו .בקי מוהלת את הדיו בדימויים הקשורים להפרשות גוף
נשיות ,שהן עדיין מקור למבוכה ,על אף הפרסומות העולצות למוצרי היגיינה נשית.
קלאריסה פינקולה אסטס ,אנליטיקאית יונגיאנית ,אבחנה את הנפש הנשית המודרנית
כנפש הסובלת מדיכוי רב שנים שהרחיק אותה מהווייתה האותנטית הפראית .בספרה רצות
עם זאבים :ארכיטיפ "האישה הפראית" – מיתוסים וסיפורים ( ,)1992שהיה לרב מכר
עולמי ,היא הציעה אפשרויות לריפוי הנפש הנשית הפצועה ולחבירתה אל כוחותיה הפנימיים
וטבעה הקדמון ,באמצעות ניתוח אגדות וסיפורי עם .הספר השפיע עמוקות על נשים שחפצו
בפמיניזם קולקטיבי ,שמאני ,שבמרכזו כוח הטבע והאלה הגדולה .גם מי שלא קראו את הספר
עצמו נחשפו לאופציה הפמיניסטית שהציע.
מיכל אורגיל מרבה לצייר מאגרי מים בטבע .עולמה הוא עולם צבעוני ,עם משיחות מכחול
פתוחות ,מרושלות לעיתים ,נוזליות ,הקושרות בין הדימוי לרקע ,מבטלות את השוליים.
בשניים מציוריה הגדולים היא נוגעת במעבר מהילדוּת לנערוּת ,תקופה שבה הגוף מלא אנרגיה
מתפרצת .בציור יצורות שתי ילדות־נערות מניפות גפיים לכל עבר ומביטות אל הצופים,
מודעות לקיומם ,אולי משתוללות מעט עבורם ,ואם הן חשות בושה ,הן מכסות עליה בנוכחותן
התומכת ההדדית .עליזותן נראית פשוטה ,כל־כולן הוויה של שמחה גופנית משוחררת; שתי
חברות יחד בטבע ,במכנסיים קצרים ,רוחן מרוממת ונפשן צוהלת .הן על סף הבגרות ,וניכרים
בגופן הסרבול וחוסר הקואורדינציה המאפיינים את גילן .הן שתי נערות שכל החיים לפניהן,
מרוגשות יחד בהומו־ארוטיקה השמורה לחברות טובות בגיל ההתבגרות .פינקולה אסטס
מספרת כי בקהילות אפריקאיות שונות מיוחסת לאחיות התאומות  ,jujuהאנרגיה המסתורית
של הנשמה ,ולנשים מיוחס טבע כפול :הן בעלות ישות חיצונית "מתורבתת" וישות פנימית,

מעין יצור או ילד קטן השומר על האותנטיות של הנפש ,ויש להגן עליו .ה"יצורות" במובן זה
הן נערות שמצאו את הדרך לטבען הפנימי ,או טרם נאלצו להיפרד ממנו .בציור בחולות ניכר
שינוי .באמצע הציור נערה יושבת ישיבה מזרחית על החול ,גבה כפוף אל חז ּ
ה ומסתיר מעט
את הבטן שגופייתה הגזורה חושפת .מבטה המופנה אל הצופה מעט נבוך ומתנצל ,מודע לגוף
המכווץ בחוסר נוחות .הכוח המשותף לשתי הנערות אבד.
ענבר הורקני ונולי עומר הן אמניות אוטודידקטיות שהגיעו אל האמנות מעולם הספורט
ומעולם התיאטרון .ענבר הורקני למדה משחק והייתה אלופת העולם בקראטה ,ויום אחד החלה
לצייר .נולי עומר היא שחקנית וסטנדאפיסטית שתמיד עסקה באמנות.
ציוריה של ענבר הורקני מתמקדים בדיוקנאות של בני משפחה וחברים ,והם מצוירים
על דיקטים או נרשמים על נייר .יש בציוריה אקספרסיביות נטולת מנייריזם ,שחותרת לחלץ
החוצה את איכותו הנפשית של מושא הדיוקן .בסדרה של ציורי ילדים מביטה הורקני בישירות
ובעדינות בגופם הנינוח של הילדים הבוטחים בסביבתם .אין גיבורי תרבות ברקע ,אין בילבי,
אין רקדנית קאן־קאן נודעת או כל עוגן אחר להיאחז בו .הילדים לעצמם .כל אחד מהם מוכל
בתוך ציור ,מוצא בו שלווה .יש איזו צלילות ומרחב נשימה בציורי הילדים של הורקני .הילדוּת
שלהם ספציפית ,שייכת להם ,והמרחב הציורי מסודר כך שיתאים לכל אחד באופן אישי ,יחזיק
אותם מבלי לכלוא אותם בתוכו.
בשל שליטתה יוצאת הדופן של הורקני באמנות הקראטה ,מפתה לחשוב עליה בזיקה לנזירי
זן שנהגו לעסוק בציור ובאמנות הירייה בקשת .בהקדמה לספר זן באמנות הקשת ( )1948מאת
אויגן הריגל ,כותב חוקר הזן דיסטז ט .סוזוקי שאחת התכונות המהותיות של הירייה בקשת
היא שאין היא מיועדת להנאה אסתטית ,אלא להכשרת התודעה במגעה עם המציאות והשגת
תיאום לא מודע בין התודעה לתת־מודע .והריגל כותב" :מצב זה של אי־מודעות יושג רק
כשאדם משוחרר לחלוטין מעצמו ,כשהוא שרוי באחדות עם שלמותה של מיומנותו הטכנית".
בסדרת רישומי עיפרון מתארת הורקני סצנות רגילות מחיי היום־יום ,לצד שילובים
מפתיעים כמו אישה שגופה גוף כלב ,או ילדה יושבת על ספה ולצידה נמר .התחושה שהורקני
מצויה בהרמוניה גמורה עם המדיום שלה קשה להסבר כיוון שרישומיה נראים שבורים וחורקים
והם בעלי קצוות חדים .אלא שהורקני אינה מנסה לאלף את עצמה או את מיומנותה ,כי אם
לקלף באופן ממוקד ומרוכז את פני השטח של הנראה ואז ,לחדור באבחת עיפרון ללב הדבר.
ברישום ללא שם משנת  2018מציירת הורקני אישה על ספה ,ובמרכז החזה שלה כתם שחור
מרָה,
דחוס ,ספק חור ספק כוויה .עורה אינו נראה; נראה רק חור דרך הבגד" .אֲב ָל הַב ֶּג ֶד ,אָ ְ
הרֵי זֹאת אֲנ ִי
מרֶת?  /אֵין עָל ַי ב ֶּג ֶד בִּכ ְל ָלֲ ,
ת או ֹ ֶ
תִי ,מָה אַ ְּ
מרֶת ,צָעַ ְ
ת או ֹ ֶ
הַב ֶּג ֶד ב ּוֹעֵר בָּא ֵׁש / .מָה אַ ְּ
ק ּ
הַב ּוֹעֶרֶת( ".דליה רביקוביץ" ,הבגד") .הדמות ברישום אינה זעה ואינה נעה ,היא אינה צועקת
כשהיא יושבת על הספה ובאמצע החזה שלה חור כוויה שחור.
נולי עומר מציגה מיצב רב חלקים שהוא מעין תערוכה בתוך תערוכה ,עם אסתטיקה
משמחת של חנויות יצירה בנחלת בנימין .החלל שבו מוצגות עבודותיה דומה בסידורו לאופן
שבו מסודרות העבודות בביתה ,שהוא גם הסטודיו שלה .האסתטיקה שלה נקייה ,ילדותית,
קישוטית .נשים ציירות נכנסו לתוך עולם גברי של לכלוך ושל ריחות צבע חריפים ,ואילו עומר
מקיפה את עצמה בניקיון ,סדר וארגון העומדים בניגוד לעבודת הרקמה שלה שהיא אובססיבית
ועולה על גדותיה.
עומר מספרת ברקמותיה סיפורים על אהבה ,נטישה ,סקס ,בגידה ,ויוצרת מעין תיאטרון
ביתי מלא פחדים ויופי שבו היא מביימת דמויות המצויות ברגעים דרמטיים ביחסים בין
המינים .מלאכת הרקמה הקשה והעמלנית שעומר מטילה על עצמה נראית כמשהו שבין עונג
לעונש ,ומעלה על הדעת מיתוסים ואגדות על אודות נשים ,חוטים ומחטים ,בהן פנלופה אשת
אודיסאוס ,שארגה ביום ופרמה בליל ,בת הטוחן ,שניסתה לשווא לטוות קש לזהב ,היפיפייה
הנרדמת ,שדקרה את אצבעה במחט גלגל הטוויה – כולן עסקו במלאכות יד .ברקעם של כל
הסיפורים נמצא גבר נעדר ,מאיים ,או מציל.
בסטודיואים ברחבי העיר תל אביב־יפו ,בסלון הביתי ,בבניין תעשייתי ,מעל או מתחת
לפני הקרקע ,יש אנרגיות טובות .בחדרים מסודרים או מבולגנים להפליא ,באולמות ועל במות,
נשים מציירות ,עושות קראטה ,מתרגלות יוגה ,אוהבות את ילדיהן ורוקדות על עמוד .קבוצת
הנשים המציגה בתערוכה מציעה אפשרות להתיידד עם מגוון פצעים ,סימני גיל ,אובדנים
ומצוקות של הנפש .הן מתבוננות באופן ישיר בעצמן ובזולת ,וככלל יצירתן מתעניינת באחרים,
במערכות יחסים ,בבני אדם .הן ענייניות ומעשיות ביחס לגופן ,מלאות הומור וגם חמלה על
עצמן ועל הילדות שהיו .זו תערוכה שמחה ,גם אם יש בה לעיתים חורים ומקומות חשוכים.
מוניקה לביא ,אוצרת התערוכה

