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ו שינויים מואצים אלה הן בהוויה והן בתודעה סבל 2.בכלל ובשדה האמנות בפרט

 השיח המגדרי בכלל ובאמנות בפרט נזקק 3.בתרבות הדומיננטית' קשיי התנסחות'מ
 כפי שהעירה 4,)יניה וולף'ספרה המכונן של וירג, חדר משלהעל משקל (' שפה משלו'ל

אחת התיאורטיקניות הפמיניסטיות המרכזיות באשר להיבטים , )Cixous (הלן סיקסו

על ידי ו [...] יהיה זה באמצעות הכתיבה[...] ': מגדריים ואתיים של הלשון, אידאולוגיים

אך במקום אחר מאשר זה שנשמר , שנשים תשארנה נשים, לקיחת האתגר של הדיבור

   5.'כלומר במקום אחר מאשר השתיקה, להן על ידי הסימבולי

ס נתפהוא  בדיעבד. כינון השפה כמרחב סימבולי אלטרנטיבי היה צורך דחוף, אכן

בעוד המחקר הפמיניסטי שהחל להתפתח בין . של השיח המגדריקיומו  לאבן בוחןכ

 – ויש –  היה,ן"יודעי ח ולתלי המוסדות האקדמיים הציע דרכי מבע חדשות ליודעותוכ

                                                           
 מבקרים, )צרותאו( אוצרים, )יוצרות( יוצרים: תהליך זה התקיים בשדה האמנות על כל מרכיביו   2

,  תפיסת האמנות כשדה בייצור תרבות ראועל.  תנאי המצגה והפצה,תערוכות, מוצגים, )מבקרות(
Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Trans. Richard Nice, 

Cambridge, Mass. 1984 ביקורת הכלכלה : אמנותאימון ל,  אריאלה אזולאי,בהקשר הישראלי ראו
  . 1999אביב -תל, )אימון לאמנות, אזולאי: להלן( המוזיאלית

 המציין 'מין' בשונה מהמושג ,תרבותיים- מתייחס למין כמייצג הבדלים חברתיים' מגדר'המושג    3
חנה ' ה של פרופתבלה בשנות התשעים את הצעיהאקדמיה ללשון העברית ק. הבדלים ביולוגים

להסתפק אפשר כי וקודם לכן נטען שאין צורך במילה נוספת . מגדרל Genderילה מהתרגום להרצוג 
אביב -תל ,מגדר ופוליטיקה, מין, )עורכות() ועמיתותיה ( יזרעאליפנה ד,ו רא.'תפקידי המינים'בביטוי 

  .11-9' מ ע,)מגדר ופוליטיקה, מין: להלן (1999
מדוע :  וולףהשאלבחיבורה ). 1929 (2004ביב א- תל,  יעל רנן:תרגום, חדר משלה, יניה וולף'וירג   4

היא , יתר על כן? העובדה שלא היו סופרות גדולות לא עוררה תהיות ושאלות בקרב אנשי האקדמיה
לנחיתותן הם ייחסו זאת , שאלות אלהעלו כבר לדיון ההקשתה והדגישה שאם הוגים מסוימים 

 את נחיתותן. בטה מאלה ומאלהלא חסכה את שוולף . של הנשים, כביכול, האינטלקטואלית
 המשעבדיםכאשר תצלחנה להיחלץ מן הכבלים החברתיים : סבה ליתרוןהלכאורה של הנשים היא 

שפה ודמויות חדשות , משפטים חדשים,  תיצור כתיבתן מבנים חדשים, מבחוץ ומבפניםאותן
 חדר עם :לשם כך היא זקוקה לשני דברים. הרומןשל  ה והאופיצורהשה תשנה את יהא. חדשה

 .מנעול והכנסה קבועה
', אמניות ישראליות בשנות השבעים והשמונים: הנוכחות הנשית, 'מצוטט בעברית אצל אלן גינתון   5

: להלן (1990אביב -תל, אביב לאמנות-מוזיאון תל, )קטלוג ( באמנות הישראליתהנשית הנוכחות
 Hélène Cixous, ‘The Laugh of the Medusa’, Reading; 11' עמ, ) הנוכחות הנשית,ינתוןג

Rhetorical Theory, New York 2000, pp. 879-893או גם  רHélène Cixous, La venue à l’écriture, 
Paris 1976 ;1975 (2006אביב -תל,  הילה קרס:תרגום, זה עתה נולדה, הלן סיקסו וקטרין קלמנט .(

שחרר והבורא של הלשון סיקסו עוסקת בשאלות הקשורות בכתיבה ומדגישה את הכוח המ
חזונה של סיקסו על כתיבה נשית נשען על . המורשת הסטרוקטורליסטית ניכרת בכתביה. הפואטית

 מאבני והעדר לגבי האישה הנ/הסימבולי כמקום של שתיקה. אימוץ ביקורתי של תפיסתו של לאקאן
 .פיסת לאקאן בהשראת דרידה היא עושה דקונסטרוקציה לת.היסוד של תפיסת לאקאן את האישה

 2005אביב -תל,  נעם ברוך:תרגום,  על שמות האב',הדמיוני והממשי, הסמלי, 'אק לאקאן'ז, ורא
  . 64-15' עמ, )1953(
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 לעהעיתונות היומית הגיבה .  של השיח הציבוריולעיתונות תפקיד מרכזי בעיצוב

דמו יקהיו ש. נותאמנות באסטרטגיות שוהתרבות והקורת יבמדורי ב באמנותמתרחש ה

 פו שהשתתוהיו ,תרבותי בעל פוטנציאל של שינוילסדר יום  הפיכתו  על ידיאת השיח

לעתים ,  תוך שימוש בשפת האוטוריטה הגברית,שמרנית,  מעמדה מבוצרתבשיח זה

מחסור . 'אוניברסליסטים'ביקורתיים או  ופסבד' דיאלקטים' של שימוש בבמסווה

אמנות ', המגדרית לבלבול מושגים בין אמנות נשית הביא את הכתיבה 'שפה משלה'ב

  . הארץ ב1992- כפי ששאל רן אלמוג ב6'?נשים או אמנות אנושית
 לעומת תשעיםהיבטים הבולטים של השיח המגדרי בשנות ההאחד  ,יתר על כן

 שהתמקדה ,מהותנית-ה הביולוגיתס התפי מן המעבריההשיח הפמיניסטי המוקדם ה

הבדל בין 'ה שדנה בס תפי אל,ונשים ובניגודים בינאריים בכללבין גברים שבניגודים 

זהות מינית של שונות ושל , עסקה בעיקר בייצוג הסימבולי של הבדלהאחרונה . 'המינים

שפה ' לייצר ן הניסיוכך היה. תפקידו הדכאני של סדר סימבולי זה בחברהבבתרבות ו

  .לא ניגודוסיון של דיבור בשפה שתתאר הבדל ילנ' משלה

  

  ? הארץלמה: השיח המגדרי וביקורת האמנות.  ב
, מקרה בוחן לאופן שבו עיתונות ותיקהכאן  תשמשמ הארץאמנות בעיתון הביקורת 

ת חלק בראשית השיח טלובמוצהר ניציבה ובעלת מסורת כתיבה פלורליסטית וליברלית 

פה אי'באמצעות השאלה הטורדנית .  ובכך משתתפת בעיצובובישראלהמגדרי באמנות 

אמנות הבמאמר זה את עמדת הדוברות במדורי ביקורת אברר  '?הייתן ומה עשיתן

התייחסותן לשיח כי דוברות אשר בדיעבד נראה  ,תשעים בראשית שנות ההארץב

אם וכיצד מצא ההבדל בין המינים  אבחן . מעמדןעלדיון רפלקסיבי מעין ה יתהמגדרי הי

 לזהות אפשראם ו ,הארץמבקרים בביטויו בכתיבתן של מבקרות ובכתיבתם של את 

   . ייחודיתרבותי- רפרטואר לשוניהארץאמנות בהבביקורת 

 דווקא בו להתמקדותהאם יש הצדקה ? הארץלמה : היא השאלה המתבקשת מאליה

 תפקיד מיוחד במהלך הארץהאם היה ל? ובמבקרות ובמבקרי אמנות שפעלו במסגרתו

ואת יחסיו עם ' מבקר אמנות'המושג על מנת לענות לשאלה זו יש להבהיר את ? הזה

ולשרטט את אופיו של שדה הביקורת בישראל עד שנות התשעים , מערכת העיתון

ככל שדה תרבותי יש לזה של הביקורת היגיון פנימי המגלה יחסי , יתר על כן. ובמהלכן

  . כלכלת האמנות ועוד,  המוֵזאלי–תלות ואוטונומיה ביחס לשדות אחרים 

להבנת היצירה ' מפתח'זה המחזיק ב;  שואלת אריאלה אזולאי7?'מיהו אותו מבקר'

 הקדיש כתב העת הצעיר 1990-ב? או זה שבידיו המפתח לשערי הכניסה לשדה האמנות

לעיתים משמש המבקר '.  לשאלת ביקורת האמנות בישראל9' את גיליון מס סטודיו

                                                           
  . 8.3.1992, הארץ ?', או אנושיתתאמנות נשי', רן אלמוג   6
  .61' עמ, אימון לאמנות, אזולאי   7
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כמעט ', 'בר המערכתד'נכתב ב', ולעיתים כנגרר ומאסף, המנחה את האמנים, כנושא דגל

את . אין בעיתונות בארץ דיון מעמיק וכתיבה רצינית על אמנות ואין ביקורת אמנות

רק חריש תודעתי ': המאמר נחתם כך. 'הקיים ניתן להגדיר לכל היותר כסקירת תערוכות

אינטלקטואלי עמוק יכול למחוק את הנתק והזלזול ולהציע לביקורת בשנות התשעים 

וללא , חר שנים של צמיחה אטית ומינורית של ביקורת האמנות בארץ לא8.'פנים חדשות

הסתמן , זיקה ישירה לנושא אמנות הנשים ולכתיבה הפמיניסטית העומדים במרכז דיוננו

שדרש , מפנה התואם את הדינמיקה החדשה של שדה האמנות התוסס בשנות התשעים

  .של ביקורת האמנות' הגדרת תפקידה'בחינת גבולות ההשפעה ו, התארגנות מחודשת

הכלכלה הצטלבו בשנות התשעים בפעילות מואצת של  שדה האמנות ושדה 

תפקיד , ובמידה פחותה למבקרים, של אספנות ושל מכירה שבה היה לאוצרים, תצוגה

ואילו מאמרי הביקורת , עד אז היה מספר מצומצם של כתבי עת מקצועיים. חדש

ציונה (אמניות , )רפי לביא ורן שחורי, ללמש(בעיתונות היומית נכתבו בידי אמנים 

איתמר , צבי רפאלי, גדעון עפרת(ואנשי תולדות האמנות ומדעי הרוח והחברה ) שמשי

  ). לוי ומרדכי גלדמן

ובשנות השמונים בעיקר הצטרפו ,  מבקרות אמנות כתבו בקביעות בעיתונים שונים

; ידיעות אחרונות –יה מנור דל; מעריב –ל 'רחל אנג(עוד ועוד נשים למערכות העיתונים 

-רותי רבין; מעריב – שולמית שקד; דבר –טליה רפפורט ; על המשמר –דורית קידר 

בכתיבתם הארץ  עיתון לעומת אלה התאפיין). העיר –סיגל רשף ; חדשות –דירקטור 

רק בראשית . אנשי רוח שהרבו לפרסם במוסף לתרבות וספרות, של מבקרים גברים

לכתוב ביקורת אמנות  המבקרות הצעירות טלי תמיר וסמדר שפישנות התשעים החלו 

כגון גדעון עפרת ואיתמר , בעוד המבקרים, שהתפרסם באמצע השבוע' גלריה'במוסף 

, שגם עורכיו היו גברים בעלי שם(היוקרתי  המשיכו לפרסם במוסף סוף השבוע, לוי

פלטפורמה   משמשץהארמכאן ש 9).יהושע קנז ועוד, אברהם רמון, כגון בנימין תמוז

אידאלית לבחינת השיח המגדרי שהתפתח בשדה ביקורת האמנות בשנים ובנסיבות 

ויוקרה מצד אוטוריטה , הייתה בו דינמיקה בין הגמוניה גברית. שמאמר זה עוסק בהן

ובין נשים צעירות שהצטרפו לשיח האמנות כשמולן שותפות ויריבות במדורים , אחד

התכתבה עם הדינמיקה של  הדינמיקה הזו. נים האחריםאחרים הן בעיתון והן בעיתו

שבה נבחנה אמנות נשים מחדש בכלים , לתצוגה ולאצירה, שדה האמנות באשר ליצירה

, המעקב אחר השיח המגדרי בביקורת האמנות תלוי במשתנה היצירה והתצוגה. חדשים

  . אין אפשרות לדבר על הראשון ללא הצגתו של השניו

                                                           
 'חוב ,סטודיו', פני הביקורת: דבר המערכת ',] עורכת משנה–דליה מנור ,  עורך ראשי–חיים מאור [   8

 . 3' עמ, )1990מארס  (9
 על עזרתה באיתור שמות העורכים של המדורים השונים לאורך הארץמעיתון  תודה לדנה גילרמן   9

 .השנים
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:  נטולת בעיות כשדה מחקראינה בפרט הארץנות בכלל וזו בביקורת האמ, עם זאת

ליתר דיוק או ( חוקרה, תרבותהקורת ימאמרים חתומים במדור בבכשמדובר בכתבות ו

לשרטט  יכול, לטר בנימיןו כדברי 'מסרק את ההיסטוריה נגד כיוון הצמיחה'ה) חוקרתה

אחר המבקר ולא אחר כך שתיחום השיח נושק למעקב , קווים לדינמיקה פרשנית ותו לא

גם , או על צנזורה' הכתבות מערכתיות'בדברים שיוצגו להלן אין הצבעה על . הביקורת

ישראלית -אם שושלת העורכים כוללת אישים בעלי משקל ויוקרה בתרבות העברית

 יתר על כן. כפי שמעידים המעורבים בדבר, המחזיקים בתפיסות רחוקות משאלות מגדר

ל בין המיניםבר בהבדל  כשמדו,וחשוב לא פחות של הכוונה  החברתית  הבניה 

ה גבריות סשפה ותפי. כוחשל ידע ושל , המקפלת בתוכה שאלות של מעמד, ההבדל

דיכוין . ברותהלכה למעשה בנשים במהלך הִח  הן מוטמעות– לא רק עשויות להיטמע

  . היעדרותן ממערכות התרבותבאו /מתבטא בכך לא פחות מאשר בנוכחותן ו

תשמש לבחינת ' נוכחות'ה.  צירי ההתייחסות שלייהיו' נוכחות וקול'ם המונחי

או  )מיקומן ביחס לגורמים אחרים בשדה האמנות(הדוברות במערכת  תפסוהעמדה ש

המבקרות בפרקטיקה  נקטוהעמדה ש תישמש לבחינ' קול'הו ,שאפו לתפוסש

הו כמתאימים באובייקטים האמנותיים שזו רוטילא אדון בפ. הפרשנית ובפיתוח השפה

 אלא ,על ידי הפרקטיקה הפרשנית)  הוצאו מהשיחלחלופין או(להשתתף בשיח המגדרי 

 1994-1990קורת האמנות בישראל בשנים יבאת בדינמיקה התרבותית שאפיינה 

ראשית שנות בפעילות האמנותית שהתנהלה בשדה האמנות של  בשאלות מגדר

ניתוח טקסטואלי של תוך  זאתה אעש. אמנות נשים ופמיניזם, תשעים סביב נשיםה

על בסיס זה . אמניות/אמנים, אוצרות/כגון קטלוגים ודברי האוצרים, כיםכתבות ומסמ

המובחן מקומו  כשדה מחקר ייחודי מצביעים גם על הארץאם נתוני הפתיחה של  אברר

  . הבדל בין המיניםלקול הדוברות וביחס ל  בייחוד,בשיח המגדריהעיתון של 

  

  התארגנות שדה האמנות והביקורת : באותלקראת ה.  ג
אמנות  שבוע' זכה 1978-  ב.היו צנועות למדי', מגדרי' השיח שבהמשך נקרא התחלות

התעלמותם של רוב . לסיקור עיתונאי מזערי, ביוזמתה של האמנית מרים שרון', נשים

מפעילויותיה של שרון ומאלה של אמניות פמיניסטיות אחרות המבקרים הסמכותיים 

, עם זאת. ידיעות האחרונותב שהתייחס אליהן מלבד אדם ברוך ,יתה כמעט מוחלטתהי

בקבלתה של אמנות נשית שברוך התייחס בעיקר לנסיבות שלדעתו השפיעו על הקושי 

של הסתיר את הסתייגותו מאיכותן האמנותית של מפעליה ו לאו, ופמיניסטית בישראל

 רק בשל , על כן';שול למתמעיתונות אמן בלי 'הוא כתב ש. יצירותיה של מרים שרון

, בכתיבתו הידענית.  אותום היה הכרח לקיי,חשיבות הדיון שהעבודות הללו עוררו

' את אשר עליך לדעת אם את שואפת לעסוק בנושא 'הבליטהסמכותית והמלמדת 

הללו כללו בחינה מקדימה והשוואה בין התפתחות . הותוו קווי התיחום של הדיוןו
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,  רעיונות אלה'יבוא' לבין שבעיםנות הפמיניסטית באמריקה בשנות ההפמיניזם והאמ

   10.שכביכול היו חסרי היסטוריה בהתפתחות של החברה הישראלית

ר שא למעין ריטואל חוזר  הפכהשבמהלך השנים, לא הסתפק בהשוואה זוברוך 

 ןיכולתבפקפק הוא . חסם במידה לא מבוטלת את התפתחותו של השיח המגדרי המקומי

טיות יל הקבוצות הפמיניסטיות בארץ להבין את התפניות האידאולוגיות והפסיכואנלש

  תפניות שהוא השכיל ללמוד,בזירה האמריקנית והבינלאומיתשמונים שחלו בשנות ה

 .שבפריפריהומוכן היה להנחיל לפמיניסטיות ) וללא ספק הביא לכלל ביטוי במאמריו(

 של הפמיניזם המקומי ביחס לזה האמריקני 'חסרה'יש להסכים עם ברוך שההיסטוריה ה

דברים די בהבאת . והסתייגות מלדון בעצם קיומו של הפמיניזם בישראלמורכבות יצרה 

מעורר אזכור שמה ומקומה באמנות המקומית שאמנית , שרשמה אביבה אורי ביומנה

   :ה עם זאת היא כתב; אפליית נשיםמה של בקיופקפוק

נגד האישה הבודדת מתקוממים . שה שבךואז הנך מקללת את האי[...] 

, התעצור אישה לעמוד נגדם ולשמור על בדידותה. החיים והחברה

, אם ברצונך ליצור; ואז עולה שנית הצו הפנימי? להיות אחת בין רבים

  11.כך אישה אמן ואחר – עלייך להיות ראשית

  מתוךלכתוב בשנות התשעים שהמשיךהיחיד היה נסים מבורך  הארץעיתון ב 

רן וכן ' מבקר האמנות המיתולוגי'חיים גמזו  כ12',דוברים מורשים'נבחרת מכובדת של 

 , כקודמיו,מבורך. שבעים ובמהלך שנות השמונים שכתבו בשנות ה,שחורי ואמנון ברזל

                                                           
ברוך ציין . 19' עמ, 15.1.1982,  ימים7, ידיעות אחרונות', האושר הוא פמיניסטי, 'אדם ברוך   10

ה האמנות הפמיניסטית על רקע אפלייתן של נשים אמניות ודחיקתן מהשיח באמריקה צמחש
 זה כבר נשים להכרה ואילו בארץ זכו ,ו כנשיותס מלאכות ותחומי אמנות שנתפאלהמודרניסטי 

כתמר ) שבעיםבראשית שנות ה( ומעמדן של אמניות צעירות ,אמניות כגון אביבה אורי ולאה ניקל
משקפות היבט מוסדי  של ברוך גם אם טענות אלה. לד הלך והתחזקיוכבד וינפומיכל נאמן , גטר

רחוק מלשקף את מורכבות החברה והתרבות בישראל הוא היה , 'עובדתית'מצומצם אך נכון 
אומנות ומקומן של נשים אמניות וארגוני נשים - יחסי אמנות, שהיבשאלות של מעמד ושוויון הא

ה של הפמיניזם המקומי והזיקה לזה האמריקני היסטוריהעל . בהתפתחותה של החברה המקומית
כות בחירה לנשים זהשפעתו של הפמיניזם האמריקני על התנועה ל: הקשר האמריקני,  חנה ספרן,ראו

חיבור לשם קבלת , )1982-1971(ועל התנועה לשוויון הנשים בישראל ) 1926-1919(בישוב ביהודי 
על ארגוני נשים ותפקידם בהצמחתה של . 2001 אוניברסיטת חיפה, התואר דוקטור לפילוסופיה
תפקידן ומיקומן של אומניות : צורפות יהודי תימן בכור היתוך,  יעל גילעת,ואמנות עממית בארץ רא

חיבור לשם קבלת התואר , יוצאי תימן בתרבות החזותית בישראל תקופת היישוב ובראשית המדינה
  . ו-ים דפרק, 2003אביב -אוניברסיטת תל, דוקטור לפילוסופיה

  .103' מע, )1966( 4' חוב , מותר,'יר שבאביבה או"האם הגדולה", 'כי עומרד מר,ראו   11
,  ידע–במערך של יחסי כוח . הנו המבקר המשמש שומר סף לשדה האמנות התקנית' דובר מורשה'   12

דובר מורשה מחזיק בהון . תוך הפעלת הידע על מנת לבצר כוח' וסת'הוא ממלא את תפקיד ה
  . תי המעניק לו יוקרה הנגזרת מעמדתו לא פחות מאשר מקולותרבו
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 אפשרכפי ש. הווה אומר העדיף לרוב להתעלם ממנה, לא קידם את התופעה החדשה

נשית או , באמנות נשים' צידדו'גם אם לא (שונה הדוברים שנקטו עמדה , היה לצפות

 אלא פעלו מתוך ,לא היו מנציגיו המובהקים של הקנון ואף לא משופריו, )פמיניסטית

 אפשר .רצון לקבל לגיטימציה לשונותםבגבולות השיח האמנותי או מ, ףסעמדות 

משורר , את מרדכי גלדמןו ,מטפל פסיכואנליטי, את איתמר לויביניהם למנות 

תפיסת עולם  בעל 14,גדעון עפרתאת  ו13, מזההארץשפרסמו רשימות ב, ואנליטיקןופסיכ

שלושתם לא עסקו בביקורת שבועית אלא . מזהתרבותית של מעשה האמנות -היסטורית

 אפשר היה עדיין שמוניםבשנות ה. 'תרבות וספרות'לרוב פרסמו מאמרים במוסף 

סוג  הזהיה  ,ה אדרב.לגיטימיותלהתגדר מאחורי הסירוב להכיר בנשי כאחת מהזהויות ה

ישנן נשים ': פורמליסטית-ליברלית' אמונה'דעה רווחת שקיבלה מעמד של  ,דוקסהשל 

  סמל -  פסקה שרה בריטברג15',אמניות אבל הצירוף של שניהם משולל משמעות

אמנות ישראלית במוזיאון לעת כיהנה בעמדת מפתח בשדה האמנות כאוצרת , 1979-ב

 מצוטטת תמר גטר בעקבות ',ות נשית כפי שאין מתמטיקה גבריתאין אמנ' .אביב-תל

 16.גם היא מבאי ביתו של לביא,  דגנית ברסטה אמר',לנפש אין מין' . רפי לביא,מורה

מוניסטית שדגלה ודוגלת באוטונומיה של -קפו עמדה מודרניסטיתי שהעמדות אל

 'מדברת' האמנות ה זולפי עמד. לאומית או אתנית, מעל זהות מינית' המתעלה'האמנותי 

מערבית   קרי, מפני שזו שפת התרבות בחברה האוניברסלית,וגברית(בשפה אוניברסלית 

 –' דלות החומר'כגון , אולם עשויה להשתמש בדיאלקטים מקומיים, )ופטריארכלית

- שקבעה את גבולות הגנאלוגיה הישראלית1986-כשמה של תערוכת רבת השפעה ב

 הפך 'זה מול זה' ה,אכן. ה מכירה בהבדל ובריבוי אלא בניגוד זו אמנות שאינ17.אמנותית

 פרשנותו הסמכותית של 18.נאמןשל של גטר ווכן  , של לביאםליסוד קבוע בעבודותיה

סמל לא אפשרו אז קריאה אחרת -לביא והגושפנקה המוסדית והפרשנית של בריטברג

                                                           
 ,שם, 'אינטלקטואלי-קרב פאלי-דו', מרדכי גלדמן; 12.5.1989 ,הארץ ',ציור פמיניסטי', איתמר לוי   13

20.7.1990 .  
   .19-18' עמ, )1979( 18' חוב ,ציור ופיסול, 'נא צאו חילות וראו רנות המושבה-צאו', גדעון עפרת   14
15  Sara Breitberg, ‘Women's Art in Israel’, Ariel (1979), pp. 49-50  
  .הנוכחות הנשית, גינתוןאצל הציטוטים מופיעים    16
אביב וקבעה -  במוזיאון תל1986-סמל ב-בריטברגשרה  שם התערוכה שאצרה אהי' דלות החומר'   17

, גזרי מגזינים, תייתעשיצבע , קטיםישימוש בד(  שדלות החומרים: ביחס לאמנות הישראלית'הלכה'
אביב - המתרגמת את האתוס החילוני של תל,היא סוג של איכות ומהות מקומית) הדבקות ועוד

רפי בראשותו של (אביבית -הפך לכינוי של קבוצת האמנים התל 'דלות החומר'. הצברית והחצופה
שרה , ראו. 'אמצו את האסתטיקה של לוח המודעות והכיעור האורבני של תל אביב' ש,)לביא

  .1986אביב -מוזיאון תל, )קטלוג( דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית, סמל- בריטברג
. בין כאן ושם, בין מילה ודימוי, העמדת ניגודים בין צורה ותוכן מצופההכוונה לאסטרטגיה של    18

: זהותהאמנות ישראלית ביחס ל',  נילי נוימן, ראו.הנגדות: זכו לשם, העמדות אלה של זה מול זה
  .17-12' מע, )1982נובמבר ( 5-4' חוב ,קו, ' רפי לביאעםשיחה 
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 את שפתחהערוכה  מאוחר יותר בתשהוצגושורה ארוכה של אמניות יהן של עבודות לש

 על לומר  אפשר אך, נכחו בשדה האמנותהאמניות אל .'הנוכחות הנשית' ,השיח המגדרי

.  בעבודתן לא דובב בידי האוצרים והמבקרים'הקול הנשי' שדרך המליצה המקובלת

קהל הוא המתווך בין האמנות וכ מורשה ו'פרשן'הרי תפקידו המסורתי של המבקר כ

 בין המסמן 'חפיפה של אמת-התאמה' אחריפוש דיבוב של הטמון בעבודה וח

 ,'שפה משלה', שאחת המשימות של פיתוח שפהטענתי היא  , לעומת זאת19.למסומן

  בשיח האמנותיאובייקטהמכוננת את הכלומר הענקת משמעות ,  היצירה'שמועִמ' יאה

על מנת ,  במילים אחרות.כלומר בתוך הסדר הסימבולי, תוך שרשרת של מסמניםמ

תנועה או דימוי מוקרן יקבלו משמעות הם צריכים להיות חלק , צליל, חפץ, שצורה

מכאן . אחרת הם לא יצביעו על שום דבר החורג מהם עצמם. ממערכת סימבולית

ותפקיד המבקר ,  נוכח בו קודם כינונוינואושהאובייקט האמנותי מובנה בתוך השיח 

כדי לייצר שיח מגדרי , על כן. אותו לצופה הלא מיומן אלא לכונן אותו' לגלות'אינו 

רק מתוך  .בה בעת תפיסת עמדה בשדה האמנותו  המגדרינקיטת עמדה בשיחדרושות 

נדרש יותר מאשר שימוש מושכל , כלומר.  יכול לקום סדר סימבולי חדשתודעה פרשנית

  20.'לשון אופנתית ומתקדמת'קרי , בלשון של תקינות מגדרית

בד בבד עם ריבוי .  המהוסס והמסתייג השיחהביאו לקצו של תשעיםשנות ה

עם . התערוכות החלה ביקורת האמנות להידרש לפיתוח כלי התבוננות וניתוח חדשים

נענו קודם כול לסיקור , כמו בעיתונים אחרים, הארץב. השפה הייתה חסרה, זאת

משופעות בתערוכות יחיד ובתערוכות  היו שנות התשעים ראשיתןמ. התערוכות

אמנה כמה דוגמאות . פרויקטים המעוגנים בשיח המגדריבים וכנסב, מוזאליות

; )1991, ןיביתן הלנה רובינשטי( 'קופסה שחורה', דיתי אלמוג: אירועיםללתערוכות ו

 חוברת, סטודיו ,)עורך(חיים מאור ; )1992 ,אביב-מוזאון תל(' חדרים' ,לב- ניפר בר'ג

, מוזאון רמת גן, קבוצתיתערוכה ת ('מבפנים'; )1992(' מין ומיניות האשה באמנות' ,32

מבטים במבט '; )1993 ,ית נגאיגלר(אירית חמו ושרה אנגל , )1993 , רבקה מאיר:אוצרת

כנס ( 'אמנות פמינסטית'; )1993, פריימן- כץתמי  :אוצרת, ית לימבוסיגלר(' סקסי

                                                           
) המילה, הצורה(הציפייה של הדיוטות היא שמבקר האמנות יעשה עבורם את הקשר בין המסמן    19

. שבמערכת האמנותית יקרא דימוי, וכך יעלה בברור המשמעות של הסימן) המסומן(לבין המושג 
מה במציאות ואז מקבל ממד של דבר , שאינו יותר מדימוי מנטלי,  שהמסומןאך הבעיה נעוצה בכך

מאחר שהמערכת מעוניינת להעניק עמדה פסקנית זו . פייה מהמבקר היא להצבעה על אמתיהצ
 המשמוע יםכך נמנע. אמת מתקבל כרצויהצמוד למציאות , אובייקטיבי, אורידיווח תי, למבקר

די הענקת במקום להרחיב את יצירת האמנות על י. 'םשרלטני'ו' מרחיקי לכת'והפרשנות שנתפסים כ
המבקר עלול לצמצם את המשמעות למערכת . ענוח ובהבנה תיאוריתמסתפק המבקר בפ, משמעות

, גיל, גזע, חסרת מין, כמובן, המערכת הזו. שרק ברשותו המפתחות אליה, אמנותית סגורה-פנים
  .אוניברסליתהיא ... מעמד

 ובכלל זה ,)Bourdieu(פי בורדיה  ת השדה עליותיאורי) Foucault(וקו ת השיח על פי פסעל תפי   20
  .70-51' מע, אימון לאמנות, אזולאי,  ראו,קורתיית הביפונקצ
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ייצוג , מהות ';)1992 יוני, אריאלה אזולאי וית בוגרשוב בעריכת לביאה שטרןיבגלר

, 1994, 1993 ,ית בורוכוביגלר,  אילנה טננבאום: אוצרת, תערוכותשלוש ('ייצור נשיותו

שרה ; )1994ירושלים (הקמת גלריה אנטיאה מטעם עמותת קול האישה ; )1996

 '94 סקס-מטא'; )1994 ('הגליון המלוכלך' ,51 חוברת, סטודיו ,)עורכת( סמל-בריטברג

 עיינה :אוצרת ('פמינה סקס'; )1994 ,ין חרוד ע, ותמר אלאורפרימן-כץתמי  :תואוצר(

 , אילנה טננבאום:אוצרת(' תשוקה לאי זהות ';)1996 ,בית האמנים ירושלים, פרידמן

   .)1996 ,אביב-מוזאון תל(שולי נחשון ,  אריאלה שביד;)1996, ינקו דאדא – עין חרוד

אורטיקניות יידי אוצרות ותב שנכתבו לרוב ,תערוכות היה לריבוי קטלוגיםהריבוי 

 בנוסף להצגת התזה ,וכללו) שיש לשער כי היו מעוניינות לכונן את השיח המגדרי(

את מבקרי ' הפתיעה'עובדה זו . מסות מתורגמות ומאמרי פרשנות, תיאור העבודותלו

הצהירו על 'ר שאשהיו צריכים להתמודד עם תערוכות , האמנות בעיתונות היומית

יתכן שהפחד מחשיפה לדיון '.  האמנותבשדה הדיבור  להשתתף במאבק על ייצור'רצונן

,  אכן21.הארץב 1990ביולי  כתב איתמר לוי ',פסיכואנליטי גורם לרתיעה מדיון פמיניסטי

חייב את המבקר ו  את הגבולות הפנימיים של שדה האמנות'ניער'השיח המגדרי 

 פוליטייםכ, חברתייםכ כלומר, אמנותיים-להתייחס לתכנים שהוגדרו כחוץ

אין תיאור אחד  .פניםבהאוטונומיה האמנותית נפרצה מ. יםיאוטוביוגרפ- םיפסיכולוגיוכ

אף לא ', כפי שאמרה האמנית האמריקנית מרי קלי. כל היבטיה של החוויה האנושיתל

שיח תיאורטי אחד מסוגל להציע הסבר לכל תצורות היחסים החברתיים או לכל 

  22. ' פוליטיתקהיטפנים של פרקוהא

שכאמור גם בעשור הקודם , קורתיפמיניזציה של שדה הבהואץ תהליך הבד בבד 

 תחילה במקומונים ובעיתונים הפעם הפמיניזציה התפתחה. מבקרות-השתתפו בו נשים

נשים צעירות שביקשו לתפוס פתחו  בשיח זה. ותיקיםו בעיתונים הר כךחדשים ואח

: עמדה ולנקוט עמדהקשה לתפוס יעיתונות חדשה שבו, לנקוט עמדה' נדרשו'ועמדה 

טלי וסמדר שפי , שישי-העירבמן טוב ינעמי ס, מעריבר כך בואחחדשות רותי דירקטור ב

אוצרת בגלריה בוגרשוב שהייתה אריאלה אזולאי ו סטודיושרית שפירא ב, הארץתמיר ב

 הייתה יכולה להוכיח הכניסתן והתבססותן של מבקרות אל. גן במוזאון רמתר כך ואח

שדה האמנות ב נשים על חוסר אפליית אדם ברוך ו של את טענת, ללא ספק,בעליל

. אין רשימה מרשימה זו מספיקהנשי  'קול'ונשית  'נוכחות'בין ש אך במתח ;בישראל

                                                           
  . 13.7.1990 ,הארץ, 'את האישה החמקמקה קשה לי לתפוס', לוי   21
קטעים  165-יצירה בשישה חלקים ו, 1979-1973תעודת אחרי לידה , ראו יצירתה של מרי קלי   22

האמנית השתמשה ). Mary Kelly, Post-Partum Document 1973-1979(בתוספת מראי מקומות 
, זהו ארכיון. בצורות ייצוג שונות לתיעוד שש השנים הראשונות בחיי בנה ובחייה בעקבות הלידה

נות אמ –הגוף האימהי /דיכוטומיית הגוף הנשי  :ייצוגי גוף ,טל דקל, ראו. ח מחלה ועוד"דו, תצוגה
, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,)של המאה העשרים (ופמיניזמים בשנות השבעים

  .2003אביב -אוניברסיטת תל
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,  גיסאמאידך' שורת המקהלה' ובגיסאנדרש מעקב שיתמקד בקולן של היחידות מחד 

בה השתתפו שות במקביל התפתחה כתיבה על אמנ .בהבדל בין הקולות – ךויותר מכ

 היהכך . כהן-מיכאל סגןגם חיים מאור ומאוחר יותר ,  כגון רפי לביאמבקרים-אמנים
 בו ריבוי של ה שאכן יהי בכךערובהלא הייתה אם כי , השיח האמנותי לרב קולי

 בשדה העיתונות המקצועית ככתב עת בעל מעמד סטודיובשנים הללו התייצב . מנגינות

 התהליכים אל .ין היתר לבלעדיותו הכמעט מוחלטת בשטחשאותו יש לזקוף ב, מרכזי

נו חלק  אלא גם מאחר שהוא היה וִה,לא התקיימו בשדה האמנות מפני היותו אוטונומי

ונתון (היה בעל מומנטום של שינוי תשעים שבראשית שנות ה 23,מהשיח הכללי

   24.)לפוליטיקה של זהויות

על  פייר בורדיההסוציולוג  להתזה ש  לומר שהתמונה המצטיירת תואמת אתאפשר

 במצב דברים זה נפתח 25.מבוצר לשדה תרבות מבוזר יחסית- מעבר משדה תרבות ריכוזי

כביכול חלון הזדמנויות למי שמסוגל להיכנס למשחק וגם לנסות לשנות במקצת את 

 של הפרשנות מבקרות ואוצרות לשדהנכנסו  שנים שבהן ה היו אל,ואכן. כללי המשחק

, לתפוס עמדה ולנקוט עמדה' אלה שמקרוב באו' ונראה שהיה על ,תיצירות האמנו

תוך כינון שפת , גם משהו אחרלומר אלא ', אני כאן, הנה הגעתי'כלומר לא רק לומר 

 המסגרות החדשות היו גם הן סוג 26.ן מסגרות ותיקות כחדשות קלטו אות.ביקורת אחרת

 היחד את קולן ואף לבטא אי אלעל כן יש להניח שהן השתדלו ליו', מקרוב באו זה'של 

                                                           
ה הרואה באמנות אחת סהתפי. גם להשפעות חוץהכוונה היא  'שיח כללי'מונח את הכשאני נוקטת    23

 השיח ,ה אדרב.מי לחלוטיןאינה דנה באמנות כבשדה אוטונו' המערכת של התרבות-רב'המערכות ב
עמה יש לראשונה יחסי שמנותק מזה המתקיים בחברה אחרת אינו התרבותי בחברה מסוימת 

 איתמר ,ראו. או דחייתן/מיונן ו,  לא רק השפעות החוץ חשובות אלא אורח אימוצן,עם זאת. גומלין
חשוב , על כן. 6-1' עמ, )1978 (27 'חוב, הספרות, 'מערכת-עיון מחדש בהיפותזת הרב ',אבן זוהר

לראיה . מקובלת באמנות הבינלאומית' שחקנית' הזהות המגדרית הייתה תשעיםלציין שבשנות ה
 ,ברלין ('אנדרוגניוס'; )1976, פריס(' המכונות הרווקות ':תעמוד סדרה ארוכה של תערוכות מרכזיות

זהות '; )1994, יו יורקלונדון ונ ('ילדות רעות'; )1987 ,לוזאן ('האישה הסוריאליסטית'; )1986
  . ועוד) 1995, פריס ('מינה של האמנות: נקבה-זכר'; )1995, ביאנלה של ונציה ('ושונות

הנרייט ; 2000חיפה ,  על ריבוי התרבויות בישראל:כורחם-פלורליזם בעל,  נסים קלדרון, למשל,ראו   24
, חנן חבר; 267-217' מע, יקהמגדר פוליט, מין : בתוך',פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות', כלב-דהן

  .2002ירושלים , מזרחים בישראל ,)עורכים( האלר-יהודה שנהב ופנינה מוצפי
25  Pierre Bourdieu, Questiones de Sociologia, Madrid 1985, pp. 114-115על פי תיאורית השדה  ,

יב מעברים בין ההיגיון הפנימי של השדה מייצב את הכוחות הפועלים בו אך הייצוב הדינמי מחי
   .שניהם יחסיים לגבולות המשתנים של השיח, ריכוזיות לביזור

  . בהמשךועל פתיחתם של עיתונים חדשים ומקומונים רא   26
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ראות חדשנים ולייצר י להכדי ולו ,קולות צורמים וחדשניים גם במסגרת השיח המגדרי

   27. על מוקדי הכוחמאבקסוג ידע שעשוי היה להעניק להן הון תרבותי לצורך 

בשנים הללו מעניינת במיוחד האמנות על רקע התארגנות שדה הפרשנות וביקורת 

גם היחידה ו( בולטת ה לה דוגמשמשמ הארץש, ותיקהוות התגובתה של העיתונ

מי שמזהה , אולם. ת שימורילנקוט אסטרטגיהעיתון על פי בורדיה היה על . ...)ששרדה

ית שימור עם דחייה מוחלטת של החדש יופתע לגלות ששימור מוצלח אינו יאסטרטג

   28.'הפיכות קטנות' של אימוץ מווסתאלא מנגנון 

  

   נוכח עיצובו של השיח המגדרי באמנות בשניםשדה הביקורת. ד
1994-1990  

נוכחות ה'אביב התערוכה -מוזיאון תל שבןיבביתן הלנה רובינשטיהוצגה  1990בקיץ 

העבודות  29. באצירת אלן גינתון',שמונים והשבעיםאמנויות ישראליות בשנות ה: הנשית

                                                           
 – או במילים אחרות, מבנה השדה הוא מצב יחסי הכוח בין הסוכנים או מוסדות המעורבים במאבק   27

 ,ראו. מכתיב את האסטרטגיות הבאותו בקים קודמיםאשל חלוקת ההון הספציפי שנצבר במסגרת מ
Bourdieu, Questiones de Sociologia, p. 114  

, 2005אביב -  תל,אבנר להב: תרגום, שאלות בסוציולוגיה ', עילית ותרבות עיליתאופנה ',בורדיה פייר   28
  .193-183' עמ

ות הסטנדרטיות קשה להימנע מההתקפיבהיא שייתכן . שם התערוכה נוסח בזהירות על ידי האוצרת   29
 .הנוכחות הנשית, גינתון. עמןמיידי  מזיהויועל הפמיניזם 

  
,  אוסף האמנית,40x30, תצלום, ')כי"סנדל תנ( בת ישראל', מיכל נאמן: 1תמונה 

  132' מע, )קטלוג (הנוכחות הנשית באמנות הישראלית,  אלן גינתון:בתוך
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תפת העניקה הצגתן המשו' שלא א,ערוכה לא הוכנו במיוחד לקראתהתשהוצגו ב

וקול אם כי ללא סגנון או ,  לעיסוקן של האמניות בנשי לאורך כעשור שניםנוכחות 

סמדר , דיתי אלמוג, לב- ניפר בר'ג:  המציגות נמנועם 30.'נושא מוגדרים ומשותפים

אתי , פמלה לוי, דורה דומיני, מיכל הימן, דגנית ברסט, תמר גטר, נורית דוד, אליאסף

מירי נישרי וברכה , טוב-נעמי סימן, יהודית לוין,  סיגל פרימור,דורית יעקובי, יעקובי

  . אטינגר- ליכטנברג

הרגלי התבוננות  (יהיבמשטרי רא, דימוי-חלק ניכר מהעבודות עסק ביחסי טקסט

 תמונות ורא(ובהתכתבות עם תולדות האמנות והספרות , )חברתיים ומבטים ממושטרים

, )4 תמונה ורא(זת כהזמנה לדיאלוג פרשני לעתים הייתה הזיקה לנשי מרומ). 3, 2, 1

ככלל הייתה זו תערוכה ). 5 תמונה ורא(לעתים הייתה זו הפגנת נוכחות ברורה ו

בעיקר ציור ומעט היא כללה . ים נעדרו ממנהיתחומ שהמדיה הדיגיטלית והמיצבים הרב

 ,םהיבטים מרחביים וחושניים אחרי. מבטובהעין  הציור שלט בממלכת. פיסול וצילום

                                                           
  .10' עמ, שם   30

   
אוסף , רפרודוקציה וצבע, דיקט, 1978-1977, 'הריקוד', יהודית לוין: 2תמונה 

  122' מע ,הנוכחות הנשית באמנות הישראלית,  אלן גינתון:בתוך, הפניקס ישראל
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גם הקטלוג .  לא היו נוכחים,מגדרבמיניות וב, שאפיינו מאוחר יותר את העיסוק בגוף

תייחס לצמד ה  הואציינה האוצרתשכפי ו, הוסיף לאופי הטקסטואלי של התערוכה

ק דרידה א'ז  השתמשןבהש כפרפרזה למשחקי מילים 'טקסט-טקסטיל'מילים ה

)Derrida.(31הוא כלל.  בתערוכהים שהוצגו הקטלוג היה לטקסט נוסף בין הטקסט, 
 מאמר ,)Owens(קרייג אואנס  חוקר התרבות מאמר מתורגם של ,דברי האוצרתנוסף על 

                                                           
. נחשב לאחד הפילוסופים המרכזיים של המאה העשרים) 2004-1930(אק דרידה 'ז. 11' מע, שם   31

הדקונסטרוקציה הדרידיאנית עסקה בשאלות . הוא יורשה המובהק של ההגות המערבית לדורותיה
' לפרום'משחקי המילים היו חלק מדרכו . עוד הפילוסופיהישל מוות ושל י, של אחריות, של אתיקה

  ).Hyper-text(טקסט -והיפר) Sub-text(את הטקסט ולארוג אותו מחדש תוך שילובם של סבטקסט 

   
 אוסף ,130x160, שמן על בד, 1990, ' דורותהשלוש', פמלה לוי: 3תמונה 
  117 'מע ,הנוכחות הנשית באמנות הישראלית,  אלן גינתון:בתוך, האמנית
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על תורת לאקאן , אמנית מציגה ופסיכואנליטיקנית, אטינגר- של ברכה ליכטנברג

)Lacan(,32נורית דוד ודגנית ברסט האמניות ושתי מסות קצרות של .  

                                                           
בחיפושיו אחרי . היה ההוגה הפסיכואנליטי המשפיע ביותר מאז פרויד) 1981-1901(אק לאקאן 'ז   32

עשה לאקאן שימושים בבלשנות , ת לתאר את גילויה של הפסיכואנליזהדרך מדעי
הגותו של לאקאן לא . 'מסומן'ו' מסמן', 'סימן'סוסיר ובמושגים -הסטרוקטורליסטית של פרדיננד דה

החל ,  שנה27התפתחה במסגרת האקדמיה כי אם בקליניקה ובמהלך סמינרים שהעביר במשך 
הם רק חלק , Ecritsשהתפרסמו תחת השם , תביו של לאקאןכ. משנות החמישים ועד שנות השבעים

בין הטקסטים המרכזיים המציגים את . שניתנה בעיקרה בעל פה בשנות הסמינר, קטן מהגותו
  ).1974-1972 (20-הסמינר ה, )1963 (על שמות האב, )1953 (הדמיוני והממשי,  הסמלי:תפיסתו

   
, עמוד עיתון מוגדל, 4.6.1990-2.8.1985, ' מרים גבריאליIII', מיכל הימן: 4תמונה 
  105' מע ,הנוכחות הנשית באמנות הישראלית,  אלן גינתון:בתוך, 120x160 ,הדפס
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 שכאמור הוצגו כבר ,כזיות באמצעות עבודות מוכרות מראמניות 17הצגת ייתכן ש

.  הייתה חלק מאסטרטגיה של זהירות יתרה,בעבר וזכו להערכה ולביקורת אוהדת

, 'ות הצהרתיתיוויונש'המתהדר ב, השיח התרבותי בישראלזהירות זו ביטאה הבנה ש

 ;לעתים מאשימים את הפמיניסטיות שהן מרחיקות לכת מדי. מתקשה להכיל פמיניזם

לא הוצגו  והאמניותהתערוכה . שאינן מרחיקות לכת דיין –בהזדמנויות אחרות 

,  לבלבל את המבקריםהצליחה הזו 'הסוואה'ההאם , אולם. בתערוכה כפמיניסטיות

 .'ות ההצהרתיתישוויונ 'לפי אותה , בעצמן להיכנס לשיחשרצוובעיקר את המבקרות 

  '? האם אפשר ללכת עם ולתת להרגיש בלי'

  

  ? הייתן ומה עשיתןאיפה
ואפשר לבחון את , דרך העמדות שכל שחקן תופס בו, אפשר לבוא אל השיח מגבולותיו

הקולות המעטים של המבקרות שנענו לאתגר הקריאה . הדינמיקה שלו דרך הקולות

עיתון ה 33:באו מתוך הבמות החדשות', הנוכחות הנשית'אשר הציגה התערוכה החדשה 

                                                           
כך  .תיקותובשליטתן הפיננסית של הו' ות צעירותבמ'ארץ מקימה בותיקה בעולם וגם והעיתונות ה   33

ותיקה את יכולתה להגיע לקהל קוראים חדש ובה בעת מעודדת ומצד אחד מגדילה העיתונות ה

   
אוסף , x140 100, לורדים על ניר, 1982, 'קישוט', טוב-נעמי סימן: 5תמונה 

  144 'מע ,הנוכחות הנשית באמנות הישראלית,  אלן גינתון:בתוך, האמנית
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הזמנה לחשיבה ' ראו בתערוכה ה דוברות אל34.העיר המקומוןו סטודיועת הכתב , חדשות

 סטודיוב. סחה זאת רותי דירקטוריכפי שנ 35',רעננה ואפילו נועזת בגבולות המקומיים

בה ניסתה לפצח ו, 'הם ישאלו, ומה עם הגברים' ,פרסמה דליה מנור רשימה רחבת יריעה

 36.נה המקומיתי הסצם שעמדו בבסיס התערוכה תוך בחינתיאת הקודים האידאולוגי

 דבר, מעריבעיתונים ב. ותיקה נהגה בשמרנותוהעיתונות ה, בשונה מדירקטור וממנור

ל את ול וכוטליה רפפורט דחו מכודורית קידר  ,ל' רחל אנגהמבקרות ,על המשמרו

 לבחון את ןפרשנות שהייתה מחייבת אות, לגיטימציה של הפרשנות המגדריתה

 אפליית ה על היה התמקדות בשאלבכתיבתןותף המכנה המש. עמדותיהן כמבקרות

ה על ידי המבקרות הללו ס כלומר הנוכחות הנשית נתפ,נשים בשדה האמנות בישראל

 יצאו  הןלו אך יותר מכ38.'הדגש צריך להיות לא על נשיות אלא על אישיות' 37.כפשוטה

 את דרישטחה דורית ק, 'התפלספות'במאמר ביקורת שכותרתו . 'מלומד'הנגד הקטלוג 

עיקר הטענות שהופנו אל התערוכה כמייצרת פרשנות וכמהלך מכונן של השיח המגדרי 

 מילאו נאמנה את המבקרות אל 39.אשר איים על חומות האוטונומיה של האמנותי

 ועשו , מפני חדירתו של השיח המגדרי אליותפקידן כשומרות הסף של שדה האמנות

  .זאת טוב יותר מכל מבקר אחר

  

  )1990(' הנוכחות הנשית' על הארץת בביקורת האמנו
החלה דינמיקה  הארץב, לעומת התגובות ברוב העיתונים והמבקרות הוותיקות יותר

 במהלך חודשי הצגת התערוכה .'נוכחות'ו' קול'המלמדת על ההצלבה בין , מרתקת

המינים בין בין הבדל הבשל מקומו הבולט של הן ין ישיח מענ רב ץהארהתנהל ב

 רב שלב והן, )דוברות מקיומו ה/ תעלמות של הדובריםהוה(ברות דווההדוברים 

 יוצרות לעתים אפקט של 'מאוזנות' שאינה תמיד ערובה לפלורליזם כי במות ,הקוליות

  . נטרול הדדי ואחידות

                                                                                                                                   
זו . בצעד זה מושגת גם שמירה על ההגמוניה בשדה, אולם מצד שני. דינמיקת שינוי וצמיחה בשוק
, יתר על כן. הארץ על ידי חדשותמת הקאת , משל ל,ראו. שימור-אסטרטגיה מורכבת של שינוי

', מגדר ונשים, מיניות 'תדוגמכ ,של נושאים שעל סדר היום התרבותי' קידום לכאורה'בקידום או 
 לשלב שאפשרמפני , בין היתר, זאת. שימור/גדלה ומתגוונת יכולת התמרון של מנגנון שינוי

, חדשה בעלי סמכותהבמערכת ו' מחפשים את קולם'תיקה כותבים חדשים אשר עדיין ובמערכת הו
  .'ומה שהיה זה מה שיהיה'וכך מתקיים נטרול הדדי 

  . 1.7.1990, העיר, 'ל"הרגשתי בחו', נעמי גבעון   34
  . 4.7.1990, חדשות, 'נועז בגבולות מקומיים', רותי דירקטור   35
  . 22-20' עמ, )1990יוני  (12' חוב, סטודיו, ' הם ישאלו?ומה עם הגברים', דליה מנור   36
  . 17.8.1990, מעריב, 'איפה האפליה', ל'רחל אנג   37
  .20.7.1990 ,דבר, 'נוכחות של העדר', טליה רפפורט, ראו   38
 .20.7.1990, על המשמר', התפלספות, 'דורית קידר   39
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. מצביע על מיקומה בשיח, מלבד היותו מייצג של קולה, המקרה של ציונה שמשי

אמנית מוערכת ומרצה , ציונה שמשיגם חה מת, בדומה למבקרות בעיתונות הוותיקה

,  אם כי מתוך עמדה שחיפשה את הלוחמנות הברורה,קורת על התערוכהי ב,בבצלאל

שאפיין את  –) הגברים(נגדם ) הנשים( אנחנו – המגויסות הטוטלית בנוסח הבינארי

, 'מחמדיםה כול' שהיא, התערוכה לא מרגיזההיא כתבה ש. המאבק הפמיניסטי המוקדם

נראה . 'סלחני'שמשי לא הסתפקה בביטול עם זאת . וכה של אנינות וטעם טובתער

להיות אישה ' ,לדבריה. שמקומה בשדה האמנות לא תאם את הלך הרוח של התערוכה

 40.' זמןובזבוזלהפוך זאת למרכז היצירה זו אוננות רוחנית , יוצרת זו עשייה מרתקת

צליחה ללא הנפת הדגל שנאבקה על מקומה וה, עבור יוצרת מוערכת כשמשי

מקום שאינו , התופעה החדשה לא התיישבה עם מיקומה בשדה האמנות, הפמינסיטי

ראתה כשל לוגי בין העדר  ,מבקרת ואוצרת אמנות ,טלי תמיר .בחזקת אמנות נשית

, רציונליסטיהפמיניזם המודגשת של הנוכחות המהות נשית בעבודות האמניות לבין 

התפכחות , ערכים של יחסיות '–  את המהות הנשית41.'עיכלוא בצורך ובאילוץ המד'ה

 42'רגישות גבוהה למצבים של פירוק והעדר מסר שליט, מאמיתות נצחיות ודומיננטיות

 ולעומת זאת ,אל-עידו ברובילו בליך  כזיהתה דווקא בעבודות של אמנים גברים היא –

 איפה הביטוי ?ראיפה ההומו. 'חיקוי הקול הגברי'פמיניזם בתערוכה כהזיהתה את 

 תמיר מיקמה עצמה בשיח , אכן'?האם פמיניסטיות לא צוחקות'? המלא של כאב וצחוק

אצל (ברה מתוך התרפקות על המהות הנשית יהיא ד, עם זאת. המגדרי ולא סירבה לו

כך היא קעקעה את עצם הניתוח והקריאה .  הופעת יסוד גברי אצל נשיםודחתה )גברים

  43.קול אוניברסליסטי, אינה אלא יסוד של נפש ללא מין' ניתיהנפש האנדרוג'. המגדרית

. הארץ  הופיעו עוד ביקורות ותגובות במוספים של עיתון1990במהלך חודש יוני 

כולן ' שלה הוא ש שהמכנה המשותף היחיד44',יומרה שאין לה כיסוי'ציינו בהן את ה

את עמדתן בשדה  הסירוב של המבקרות לתת לגיטימציה לדיון המגדרי חפף 45.'נשים

חיצוני לזהותן האובייקטיבי כביכול וה, ציבוריהקול האימוץ מ שנבנתה ,הביקורת

  . כנשים כותבות

שהיו בין ,  קדמו גישות אחרותהארץה במוספי התרבות והספרות של עמדות אלל

, ומכונן גבולות השיח ההגמוני' בון טון'הראשונות אשר בישרו את אשר עתיד להיות ה

                                                           
  . 8.7.1990, הארץ, ' מחמדיםהכול', ציונה שמשי   40
  . 13.7.1990, הארץ, 'ניתיבעקבות הנפש האנדרוג', טלי תמיר   41
  .שם   42
מזוהה עם הלוגוס הגברי ש 'הפאלי הנורמטיבי, האחיד, האחד'האוניברסלי הנו , בשיח הפמיניסטי   43

 של 'האסוציאטיבי הזורם ורב פנים, הדיפוזי, יטפורע חוק וסדר של האנקדו, הריבוי'השונה מ
  .21' עמ, מין שאינו אחד, ריאאיריג, ראו. הנשים

  . 7.9.1990, הארץ, 'ה בסיסיומרה שאין ל', רינה ליטוין   44
  .21.6.1990, הארץ, 'כולן נשים –משותף ההמכנה ',  קרולאביבה   45
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הארץ מעל דפי הציעו כי גלדמן ואיתמר לוי דמר. ולל תפיסות מגדריותשהיום אכן כ
ות טיבין תובנות פסיכואנלי זיקההועל , לראות בתערוכה מנוף לדיון על מיניות וחברה

 המאבק .א: 'ארבע עמדות השיח'גלדמן ניתח את מה שכינה . לבין פרשנות אמנותית

  ; יון על ידי הדגשת הגבריותשוו .ב'; מרשם האנדרוגני'להשגת שוויון על ידי ה
אין , אין בית, בתערוכה אין רחם' :תאוניברסליוה טענת .ד; התמסרות לחוויה הנשית .ג

זו תערוכה שבחזית נמצא היסוד הגברי שהנשים מבקשות ומסוגלות להשתתף . שד

כמו הציור כמו  אשרהחפץ ' איתמר לוי ערך השוואה בין כינון דימוי אישה ובין 46.'בו

הדימוי מעוצב כמושא , מספק, מפתה. עוצב לפי דפוסי הצרכנות הגבריתהאישה 

 ובכך הרחיב את מרחב ,לוי התיק את הדיון לסוגיית הייצוג. 'להתבוננות ותשוקה

. הוא הניח שהביקורת החשובה על התערוכה תיכתב כעבור שלוש שנים. ההתייחסות

במכוון . ן האמנותי בארץהשפיעה התערוכה על הדיו, ואיך, אז אפשר יהיה לבדוק אם'

 לוי התייחס 47.'אני מציע לבדוק את הדיון האמנותי ולא את האמנות עצמה

משרשרת ' אולם , שהצביעה על תופעה חדשה,לאמביוולנטיות המגולמת בתערוכה זו

אך ,  ומבקשת באמצעות הטקסט הנלווה לבאר את האובייקטים'אותה מתוך הישן

קש לסתום ילא בא וה ;לוי זיהה בשניות הזו כוח. םמותירה במכוון שוליים לא מפוענחי

  .  אלא לפותחו,יו המבקרותות כעמית,את הגולל על הדיון

מצויים ברזי הדיון ה (הארץעיתון גברים ב-מתוך עמדתם כמבקרים ,לוי וגלדמן

 להציג מבלי , המבקרותםלעומת. נענו לפוטנציאל הערעור שבתערוכה, )הפסיכואנליטי

 ו עם קשת התגובות שאפיין את הקול הסמכותי של הזרם המרכזי הזדה,עמדה אחידה

 הוא 48.'ישנן אמניות נשים אבל הצירוף של שניהם משולל משמעות '–ו תוואמצו א

 שמקורו בשיח ,אותו קול סמכותי. כלוגוס וכשפת האב,  כחוקןתפקד לגביה

יש , וכהיש אמנות גבוהה ויש נמ :בינריות-  הכיר בקטגוריות מוציאות,המודרניסטי

 –' כאן'האמנות האוניברסלית הניצבת מעל ה', שם'ובעיקר יש , אמנות ויש מלאכה

 .חיצוני לולהשוואה ב,  שדה השיח של האמנות בישראל כחסרסכך נתפ. השדה המקומי

אלא בעיקר מתוך , האמנות הישראלית נמדדה לפיכך לא מתוך הדינמיקה הפנימית שלה

  .  האמנות המערבית וביחס אליה מתוך ההיסטוריה של–מה שהיא לא 

  

  הארץומתרחב השימוש בו בהביקורת מאמצת מילון מגדרי .  ה
 ,שדה השיח האמנותי על כל מרכיביוב שינוי ם של תהליכיהיו' הנוכחות הנשית'מאז 

 המוקדמות תשעיםבמהלך שנות ה. ותבררה ווודפוסי ההבניה של השיח המגדרי הלכ

מקומי ', 'כאן ושם', 'גבוה ונמוך' של אלה) Exclusion(הולבשו קטגוריות מוציאות 

                                                           
  . 20.7.1990, ארץה, 'אינטלקטואלי-קרב פאלי- וד', גלדמן   46
  . 13.7.1990 ,הארץ, 'את האישה החמקמקה קשה לי לתפוס', לוי   47
  .20.7.1990, דבר',  של העדרנוכחות, 'כך מצוטטת שרה ברייטברג במאמרה של טליה רפפורט   48
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התערוכה שנדמה שהלך והתרחב מאז ,  מתוך השיח המגדריבמינוחים', ואוניברסלי

אך עם הזמן  ',אותה גברת בשינוי אדרת' בתחילה היה זה בבחינת .'הנוכחות הנשית'

עותו יתכן שלוי צדק בקביי. סמנטיים-המינוח השפיע על השפה ברבדיה התרבותיים

 אולם ככל שהשיח .שמש ובאמ ביחס להדהודה של התערוכה בעתיד המ'נבואית'ה

גילה שדה , המגדרי הרחיב את הגבולות הצרים של השיח הפמיניסטי המוקדם

 השימוש בקטגוריות המוציאות .חסינות כלפיו,  ובעיקר עמדת הדוברות בו,הביקורת

כלומר ,  הקנון והגליית הדיוןראת אשרוהדיבור על התופעה ובו בזמן  אתהללו אפשר 

  . 'אך לא בבית ספרנו, 'להכיר בקיומו

  

  ?יפה הייתן ומה עשיתןא
 שפה  על תערוכות של אמניות פמיניסטיותהארץסמדר שפי נקטה בכתבותיה ב

שימוש מודע בחידושים לשוניים ו , מצד אחד,אובייקטיבית של מתווכת- תיאורית

' מתגנבת',  זהות נשית ותבניות חברתיותעלבה אולם תוך כדי כתי.  מצד שני,מגדריים

 עמדה נקיטתהצבעה המאפשרת , הצבעה על סטיית התקן שבאמנות זובין השורות 

   
, יקצבעי שמן ופלסט, 1993, חיתוך מסדרת קרש, 'ללא כותרת', מרילו לוין: 6תמונה 

21.5 x 13.5 ,ניותיגוף ומ,  זהות- 94, סקס- מטא, תמר אלאורופרימן - תמי כץ:בתוך 
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 שהוצגו בירושלים שפי כתבה על עבודותיה של מרילו לוין.  בה בעתקנונית וביקורתית

, צניעות'ב' [...]האמנית מתנסחת , הן עדינות ללא שמץ של וולגריות'ש ,)6 תמונה ורא(

- כשם הכותרת האירונית49',מה שנחשב יאה לאישה קטנה'החלט ב ',שנינות וזהירות

כי בעצם שפי כותבת ו ,אך נדמה שאין כאן אירוניה כלל ועיקר. ביקורתית של הכתבה

מוזיאון שהוצגה ב, 'אדם שאחרי'גם בהתייחסה לתערוכה . בשבח הזהירות המנומסת

: רת מתוך השפה המזוהה עם השיח המגדרי בכותה בחרהיא ,1993בשנת ישראל 

. 'אגרסיבי'וגדר כה אלא שגם כאן הפמיניזם בתערוכה .'המבצר הגברי הולך ומתפורר'

אחראית במידה רבה הייתה  ,)מקרוב בא של זהבמעמד ( ץהארעם כניסתה ל, בעוד שפי

תבה  שכ,טלי תמיר ,)נדר'בזמן שהמגדר היה ג(לשימוש הולך וגובר במינוחים מגדריים 

 לשיח זה וגם להענקת לגיטימציה בזמן ההואסירבה , 1992קביעות עד סוף עיתון בב

התחקות ,  עם זאת50.אמנותית כאבסולוטיתההאיכות  היא תפסה את. לעיסוקים נשיים

                                                           
  . 25.5.1994, הארץ, 'מה נחשב יאה לאישה קטנה', סמדר שפי   49
  . 9.1.1992, הארץ, ?'מה צופנת הקופסא הירוקה', טלי תמירמאת כתבה על דיתי אלמוג ה ורא   50

 
  

-  תמי כץ:בתוך, )פרט מתוך סרט וידאו(מיצב , 'קץ לדמעותה', הילה לולו לין: 7תמונה 
 ניותיגוף ומ,  זהות:94סקס -מטא, תמר אלאורופרימן 
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מגלה התפתחות מעניינת , אביב- בתל'הקיבוץ' יהאחר דרכה ככותבת וכאוצרת בגלר

   51.המיניותוהלאומיות ,  הזהויות התרבויותלעבר עיסוק בזהות ובהבניה החברתית של

נקיטת עמדה ב,  את קולה כמבקרת,ארץהשפי החלה לפתח את עמדת הדוברת ב

 למה שנעשה – 'םָש'תוך השוואה מתמדת ל', דיאלקט'מודעות לשיח המגדרי ול: ברורה

-נשי (הדיכוטומיה המודרניסטית.  לאמנות טובה'תקן תו'המשמש , באמנות הכללית

 השיח . לא נעלמה, שכביכול הוחלפה בפלורליזם,)שם ועוד-כאן, נמוך-בוהג, גברי

וצג פשוט התקף על עצם קיומו אלא הוא ל ,י באמנותר ובתוכו השיח המגד,המקומי

' שם' כי ,העבודות מאכזבותשפי טענה ש. 'שם' ביחס ל'מחקה'וכ 'ממחזר'כ, 'מאחר'כ

 במאמרה בלטה .סירוגין עדין יותרבוטה יותר או ל, חזק יותר, כבר עשו זאת טוב יותר

מורכבותה  לש, היסטוריה שלהשל התרבות החזותית בישראל וה ה שלההימנעות מבחינ

אפשר .  הייחודים להשיווקהו הָגָצְמַההתנאי של עבודה והחלוקת  לש, ייחודה לשו

 , של ביקורת האמנות בישראלמערעור על כללי המשחק זו הסתייגות הימנעותלראות ב

 ובחנו את שדה האמנות המקומי בעיקר ביחס להתרחשות בזירה תחמו לעיל שכאמור

  .הבינלאומית ובהשוואה אליה
באצירת אלן  (1992בשנת אביב -לב במוזאון תל-ניפר בר'לרגל תערוכתה של ג

 הבליטה סמדר שפי בכתבתה את זיקתה 52,)לב-שכתבה את הקטלוג עם בר ,גינתון

 'כאן'שאלות של  לע הדיון והשתיתה את ,יקנית לאמנות האמרהאמניתהביוגרפית של 

אפשר היה , ואת אשר הציעה אמנותה, שנולדה והתחנכה באמריקה, לב-  את בר53.'שם'ו

                                                           
  מוזיאון , )קטלוג (הקבוצה והקיבוציות באמנות ובתרבות הישראלית: לינה משותפת, למשל, ראו   51

  . 2006אביב -תל, אביב- תל
 .1992אביב - תל,אביב-מוזיאון תל, )קטלוג (חדרים :לב- ניפר בר'ג, אלן גינתון   52
  . 10.11.1992, הארץ', "כל אישה"דמות פיקטיבית של ', סמדר שפי   53

  
פרימן - תמי כץ:בתוך, x 100 136כל יחידה , )טריפטיכון(שמן על בד , 1994, 'החיילות', ניר הוד: 8תמונה 

 ניותיגוף ומ,  זהות:94סקס -מטא, תמר אלאורו
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ישראלי מבלי להתעכב על תופעה שקרמה עור וגידים - בקלות לייחס למהלך חוץ

   .באמנות המקומית
,  זהות:94 ססק- מטא'תגלם ביתר שאת בתגובות הביקורת על התערוכה  המהלך זה

ואשר  ,ימן ותמר אלאור במשכן לאמנות בעין חרודפר- אצרו תמי כץ ש54',ניותיגוף ומ

 13 'הנוכחות הנשית'בשונה מהתערוכה . )9, 8, 7 תמונות ורא( 1994סתיו -הוצגה בקיץ

או הותאמו / שנוצרו עבור ו,ברובן, הציגו עבודות חדשות  יוצרים צעיריםשניוצרות וי

מיצבים , עבודות וידאו: מדיה שוניםאמצעי במיוחד בלט השימוש ב. לחללי המוזיאון

ענת בצר שפירא ; 'האלה שבחצר'גלית אילת ומקס פרידמן הקימו מיצב בצריף . צילוםו

רפי ארוך ואריה באורח משובש עם אבות הציור הישראלי כ' התכתבו'הציגה ציורים ש

ניר הוד הביא ; פשר סית חסרתטירנית ברזילי הציגה צילומי קבוצות בפעילות טק; לביא

איילת ; שעסקו בהתחפשות וחילופי זהות, שמן על בד על פי צילום – החיילותאת סדרת 

 ונגעה בשאלות של גורל ובחירה , קלפי הטארות22 צילומים כנגד 22כהן הציגה - השחר

ראשים שהוצג  מרים כבסה הציבה בחלל הגלריה העליונה את הפר בעל שני; מינית

מרילו לוין ; על מוטציות וזהותשיח  ויצרה ,)עין חרודב(  בבית שטורמןבדרך קבע

הילה ; ים כגון קרס החזייהימויים בנלי ד היוהםבש, קרש חיתוךהציגה ציורים מסדרת 

הגוף הקולט ,  הגוף והשליטהעל שאלות ומיצב ועבודות וידאו שהעלהציגה לין -לולו

 ועבודת ,סטריליותבקו בלכלוך וכהן העמידה מיצבים שעס-אריאן ליטמן; והפולט

-מיכל שמיר עשתה עבודת שילוט שכללה גם שלטים במוסדות אמנות בתל; פאזל

הציגה ענת צחור ; מאירה שמש העמידה שלושה מיצבים שטיפלו בחפצי הבית; אביב

צילום מהגב וגנית הציגה תמרה מסל ; עבודת וידאו שעסקה בגוף הנשי ובהפרשות

  . ב חדר על אחד החלונות במשכןכסיף בנתה מיצ-מייזליץ

התבוננות בעולמם של אמנים צעירים מגלה דור שהפנים את תוצאות המאבק המיני '

אכן רלוונטי  )מגדרה(נדר 'ישנה הכרה בכך שהג. [...] של שנות השישים והשבעים

ית ביחס טלא הייתה זו נימה אפולוג 55.ימן בהקדמה לקטלוגיפר-  כתבה תמי כץ',ליצירה

מטרתה המוצהרת הייתה להציב מקבץ , נהפוך הוא. ולנושאם המשותףצירות לתכני הי

כפי שהן עוסקות , אמנים ושלל אפשרויות מגוונות ושונות העוסקות במיניות ובזהות

הקוהרנטיות הפנימית . ת בכללאחרּושל המיניות ו-אופציות של טרנס, בתפקידי המינים

בוטה , עיסוק ציניבוהאירוניה ההתגרות , של התערוכה נבנתה על דרך ההתחבטות

להצביע על מגמה שהלכה והבשילה , קשה לסמןי ב'94 'סקס- מטא'התערוכה . חצוףו

אין כאן פמיניזם '. ליקידהו מניפסט רשבאמנות הישראלית בת הזמן מבלי להישמע לאיז

                                                           
משכן לאמנות עין חרוד ה ,)קטלוג (ניותיגוף ומ,  זהות:94סקס -מטא, תמר אלאורומן פרי-תמי כץ   54

1994.  
  .5' מע, שם   55
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 נכתב 56',ובכל זאת יש מידה לא מבוטלת של פרובוקציה[...]  ,לוחם ולא נס המרד

אור לא נמנעו מלהשוות בין תערוכתן בעין חרוד לתערוכה -פריימן ובר- ץכ. בקטלוג

במסגרת השוואה זו כינו את ההתייחסות של ביקורת האמנות  .'וכחות הנשיתנה'

.  לתערוכה עצמהלדעתן לא היה זר לחלוטיןשיח ש, ההכחשה- שיחכ' הנוכחות הנשית'ל

   .יהיה זהה' 94סקס - מטא'גורלה של שהן לא רצו 

תה ובהעמדתה סתערוכה כאוטית בתפיהיא  '94 סקס-מטא'שה הי  הרושם,הבל נטע

 אולם .בעקבות הפן הצעיר והניסיוני של חלק מהעבודות ואופן הצבתן, האוצרותית
 'הנוכחות הנשית'בעוד התערוכה . הייתה זו תערוכה מעוגנת היטב בתיאוריה ביקורתית

                                                           
  .4' מע, שם   56

 
  

  פרימן - תמי כץ:בתוך, פח, )פרט(מיצב , 1994, 'עבודות שילוט', מיכל שמיר: 9תמונה 
 ניותיגוף ומ,  זהות:94סקס -מטא, תמר אלאורו
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ועל  57)אטינגר-  ליכטנברגמאת מסה על לאקאן ורא(שיח הפסיכואנליטי ההושתתה על 

התערוכה בעין חרוד  58,)מכאן גם שיח ההכחשה וההעדר(הבחנותיו ביחס למהות נשית 

אנתרופולגית  ,רושיתופה של תמר אלא 59.קשה להתקיים בהקשר של ביקורת התרבותיב

באוצרות וכן כתיבתה הפרשנית העמידו את המגדר  ,בהשכלתה ובעיסוקיה האקדמיים

   .העניקו לתערוכה אופק רחבובכך ת כקטגוריה חברתי

נוכחות במרחב ביצירת ה גם בפרקטיקות ההפצה ורחיקה לכת ה'94 סקס- מטא'

 וזכתה על כך בהרמות ,לאשהעיתון ה נערכה בתמיכת 1990-בעוד התערוכה ב. הציבורי

החברה  ואתירחון הנשים התערוכה בעין חרוד התקיימה בחסות , גבה לא מעטות

  . נשית- לאכלומר', אגרסיבית' שתוארה כ'צנות"יח'ותוך שימוש ב ',גולף'המסחרית 

אך לאמיתו של ', מפרגנת'באחידות לא על התערוכה שדה הביקורת הגיב לכאורה 

: עלו ברוב הכתבות והמאמרים ושלושה מוקדים חזרו. דבר הייתה קשת של תגובות

התערוכה הזיקה בין ; סוגיית עיתויה; ה התקשורתי המופגן של התערוכהיאופ

   60.בורי מזהילתיאוריה מזה ובינה לשיח הצ

נתה את התערוכה מחד גיסא יהיא כ. לא חרגה מהרוח הכללית הארץסמדר שפי ב

כמו עמיתיה היא הדגישה את . 'צעקנית' ו'בוטה'מאידך גיסא ו ',משעממת' ו'בינונית'

 יסוד  וכמוהם הדגישה את,ץ לארץתערוכה זו עם תערוכות אחרות בחושל התכתבות ה

החוזרת ( הביקורת על התערוכה התרכזה בהשוואה .למרכז התקני, 'שם'הפיגור ביחס ל

ועל כן נתפסה , לשיח פמיניסטי בחוץ לארץ) ונשנית ככלל בכתיבה על אמנות בישראל

 .משהו המפגר אחר ההתרחשות האמיתית, כמציגה משהו שכבר התיישן מעבר לים

תרת לכתבה שבה פעם נוספת בלט הניתוק  הייתה הכו61', שנה20באיחור נמרץ של '

יצור את  לבדיוק בנקודה שהתערוכה ניסתה. תרבותי-מכל הקשר מקומי היסטורי

לדבר על למה יש לשיח המגדרי ', האוניברסלי ובינארי למעורב מקומי'המעבר בין 

                                                           
', אק לאקאן'עיון בתורתו של ז: האישה אינה קיימת ואינה מסמלת כלום, 'אטינגר- ברכה ליכטנברג   57

  .46-30' עמ, הנוכחות הנשית, אלן גינתון: בתוך
בהעדר פאלוס האישה היא , על כן. מסמן ההתענגות, לפי לאקאן הפאלוס הוא המסמן של איווי   58

  , תרגום דבי איילון, מילון מבואי לפסיכואנליזה לאקאניאנית, דילן אוונס, ראו. עדרה-בחזקת חסר
   .2005אביב - תל

 לא רק, שנולד מתוך ראייה רחבה של התרבות, ביקורת התרבות היא תחום אקדמי צעיר יחסית   59
יצור ביקורת התרבות רואה הן ביצירות והן בתנאי הי. כאוסף תוצרים של חברה נתונה אלא מערכת

צירופה של אנתרופולוגית נראה . התרבותיים שלה חלק בלתי נפרד מהבחינה האמנותית- החברתיים
 .כמעט כמתבקש בשלב זה של הרחבת השיח המגדרי באמנות

, ידיעות האחרונות, 'כמו מיילפרטורפ', חיים לוסקי; 3.6.1994, העיר ,'94נשים מודל ', ן טובמנעמי סי   60
 ,חיים מאור; 1.4.1994, ספרות ואמנות ,מעריב, 'עליונות המבט הגברי', ררותי דירקטו; 10.6.1994

-יוני (54 'חוב, סטודיו, ]אין שם מאמר[,  אזולאיליר; 17.6.1994, על המשמר, 'צדיק במיטתו יחיה'
  .30' מ ע,)1994יולי 

  . 27.6.1994, הארץ ,'באיחור נמרץ של עשרים שנה', סמדר שפי   61
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נעצרה ,  כדברי תמר אלאור',יותר מאשר ניחוח מקומי כחלק מהבניית הישראליות'

 מבלי 62',כמה אנו מפגרות מאחיותינו באמריקה'חזירה את הדיון לשאלה הביקורת וה

שנה ומה נעשה עשרים מדוע התקבלו רפרטוארים מסוימים באיחור של ולדון להתעכב 

בניית 'י מה שנעשה כאן במושגים של הר. מינית-כאן בציר הבניית הזהות החברתית

 נגיעה ו יש ל,הם- ובדורםבדור של הורי האמנים המציגים,  במהלך השנים'אדם חדש

בשאלות ; גיינה מיניתיבשאלות של גוף והלמשל , במרחב הפרטימו במרחב הציבורי כ

בשאלות של אסור ; בשאלות של צבא והבניית הזהות המינית; של שליטה וכיבוש

 'ליואכטבעי ומובן מ'ה את ההבדל בין המינים ָנְבַמ בחברה ששפתה, ומותר כאן

  63.תרבותית ודתית עתיקת יומין, לשונית ומסמיכה אותו למסורת

אותה ביקש לתקוף נשארת שך שהבעיה כהיסטורית גורם ל-קורת אימי שנאחז בב

הדרך , ההיצמדות לביקורת האובייקטים 64.טענה אריאלה אזולאי, כפי שהייתה

 שהפך בינתיים – נדר'עות מביקורת טקסטואלית השאירה את הגנהימה והתיאורית

ועמוק עד בלתי נראה ,  התערוכהעלכדבריה של שפי עצמה ', לוגעמוק בקט '– למגדר

 כי ,יםייצירות בכלים מגדרהמשמעות ל מה את הענקתבל היא  בכך.בכתבתה

 נקראותקורתית שבלעדיה יב- ל בחינה תרבותיתופרספקטיבה מגדרית היא קודם כ

ה הייתה גלומ' ס"בכניסה לפרד' שלומר אפשר, אכן. היצירות על דרך הפשט בלבד

  .'ביקורתית פרשנות'גישה שלימים תקרא 

' מקבלת ומסבירה פנים'אמנות המעוגנת בשיח המגדרי לא אמורה להיות הביקורת 

 מתוך אותה ברית בלתי קדושה של לוחמנות ,כל יצירה בינונית ומטה העוסקת במיניותל

בעצם יש בו שכפול החשיבה ו, זה הוא היפוכו של שיח מגדריכמהלך . פמיניסטית

וכל מה שגברים , בבחינת כל מה שנשים עושות טוב, ינארית והתגייסות להסברתההב

אין  אבל .במהופך' אותה גברת בשינוי אדרת'אלא , זה לא ייצור של שפה חדשה... לא

 נגועות בהבניות ,'טעם אישי' ובעיקר שאלות של ,להתעלם מכך שהכרעות אסתטיות

  . ה בשיח/רור עמדותיויבבת /המבקרח כדי שישמשו את נ יש לפעןחברתיות וגם אות

 הן בהבניה חברתית יםהמבקרים והמבקרות תלוי בהקשר זה יש לחזור ולבחון כיצד

הנוכחות 'בזמן התערוכה מו כ. שיח- מעין מטאים ובכך יוצר,בשדה השיח םמוהן במיקו

שהדגיש את ההבדל בין עמדה , שיח  מעין רבהארץמעל דפי גם הפעם התקיים , 'הנשית

מקדמות נראו ככל שעמדותיה של שפי , במקרה או לא: ום יחסי לבין נקיטת עמדהכמיק

כתבה  הארץב אליק מישורי פרסם . גבריים'איזונים' הופיעו לצדן ,את השיח המגדרי

                                                           
 .שם   62
, )ענת צחור(הגברית ' קשת'נשית גלויה בדומה ל' השתנה'עבודות שתיארו , למשל, צגובתערוכה הו   63

שבה הופיע האמן מחופש לחיילת ובכך שיבש את ההבדל תוך הדגשת ,  של ניר הודהחיילות
  . שנגעה בכוח ומרחב, השליטה, וכן עבודתה של איילת השחר, האירוניה שבשוויוניות

  .30' מ ע,)1994יולי -יוני (54' חוב ,סטודיו, אזולאי   64
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-עיסוק בקאקי [...] קלישאי, סנסציוני, הכל שטחי': לול וכוהשוללת את התערוכה מכ

 לתעד בוידיאו משהו כמו תהליך האמניותי  כדאי היה להמליץ לפנ [...].פיפי משעמם

שהשיח הפמיניסטי המוקדם היה תוך שהוא נוקט בעמדה  הציע מישורי ',שד-של כריתת

אבוי לו לטיפול האמנותי בעניינים 'מישורי טען שלא רק ש. 'עליונות גברית'מכנה 

ת בדומה לתערוכות אחרו,  אלא שבתערוכה זו',ידיים צעירותלרציניים כשהוא נופל 

' הכשל בין המחקר לאוצרות' מסתבר ש,אמנותי עודף-שיש בהן ביסוס תיאורטי חוץ

 עת – הביקורת מראשית שנות התשעיםת והתקפצטרף לבכך הוא ה. הוא בלתי נמנע

   65.פסיכואנליטית באמנותהפרשנות על ה –' הנוכחות הנשית'הוצגה התערוכה 
   

  סיכום.  ו
 המעצבים של השיח ם האמנות בשלביבחינת מקומה של הביקורת ותפקידה בשדה

קוליות הייתה על העליונה - שלמרות אימוץ טרמינולוגיה מגדרית ורבמראה המגדרי

נוכחות . כמתווך בלבד) וכן המבקרת(המבקר תפקיד מגמות השימור של ם של יד

עדיין היו כלואים בדיכוטומיות ' שפה משלה' אך הקול וה,הדוברות הלכה והתרחבה

  . המסורתיות

 התקיימה דינמיקה ייחודית שהייתה קשורה במתח שבין עמדות של הארץעיתון ב

שאלת הקול חידדה את העובדה שהשיח . בעלי כוח ועמדות של המבקשות אותו

כגון , ומבשריו בביקורת האמנות, המגדרי גודש את הדיון הפמיניסטי הכללי והאמנותי

קבועים אלא כבעלי רי אמנות  אך לא במעמד של מבקהארץאמנם כתבו ב ,לוי או גלדמן

השיח המגדרי היה עשוי לתרום . ת נתפסו ככרוניקאים/המבקר, לעומתם. קול, דעה

אך הוא לא הצליח ,  כפי שביקשו מנור ומאור66',לחריש עמוק אינטלקטואלי ותודעתי'

 תפקיד הארץ בעיתון .לעשות זאת ולהדביק את קצב השינויים בנושא זה בשדה האמנות

לא .  בעיקרו להיות של מציג ומתאר את הקיים או דגם מייצג מתוכוהמבקר המשיך

 המבקרות לא חרגו מתפקידןגם . 'מאסף'כאלא , המוביל, נושא הדגלכהמבקר 
חזרו על על ידי כך . שיח המגדרי באמנותולא קידמו את  ,יצירההקהל והמתווכות בין כ

   .לא יצרו קול ואף לא המציאו רפרטואר, הידוע

המינים והפוטנציאל הביקורתי שבו לא מומש ונדמה שהוא נבלם על ידי ההבדל בין 

לתהליך זה תרמו . שימור לא פסקה/ הדינמיקה של שינוי,עם זאת. מנגנון האיזונים

דוברות המבקשות לתפוס והצטרפותן של  התארגנות אחרת של שדה הביקורת בחוץ

 עם סגירת הארץיע לאכן השינוי הג. נדרשות לנקוט עמדהה ובמערכת העיתוןעמדה 

כשבמקביל , )דבר ועל המשמר(חלק מהמקומונים ושניים מהעיתונים הוותיקים 

ביצרו את עמדתן , שהחלו את כתיבתן הביקורתית בראשית שנות התשעים, המבקרות

                                                           
  . 10.6.1994, הארץ, 'יה להמוניםוגסקסולאו שלושים ומשהו ', אליק מישורי   65
  .3' עמ, )1990מארס  (9' חוב, סטודיו', דבר המערכת'   66
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אך אז הוא היה כבר מבוסס . ומעמדת כוח זו אימצו את השיח המגדרי בקול ברור

  . בביקורת האמנות ומחוצה לה

: קרוב לוודאי שהתשובה תהיה? 'איפה הייתן ומה עשיתן', נשאל פעם נוספתואם 

  .עשינו הפיכות קטנות




