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ד"ר קציעה עלון, עמיתת פוסט–דוקטורט במרכז אליישר לחקר יהדות ספרד והמזרח, אוניברסיטת בן 
גוריון. ספריה: אפשרות שלישית לשירה: עיונים בפואטיקה מזרחית )הקיבוץ המאוחד(; שושנת המרי 

השחורה: קריאות בשירה מזרחית )האוניברסיטה המשודרת, מודן(; אמנות הסימפטום: קריאות בפרוזה 
של אהרון אפלפלד )גמא(; אנא מן אלמגרב: מחקרים בשירת ארז ביטון )עורכת שותפה( )הקיבוץ 
המאוחד(; שוברות קירות: אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל )אוצרת ועורכת שותפה( )אחותי(. 

המאמר מבקש לקרוא ייצוגים חזותיים של אמניות מזרחיות ביצירות 
אמנות פרי ידיהן, מבעד לפרמטר שהוא אטריבוט טעון: נעליים. מקרה 

המבחן בו בחרתי להתמקד במאמר זה הוא הקטלוג וקורפוס המאמרים 
שוברות קירות: אמניות מזרחיות עכשוויות בישראל. 

הטענה המרכזית במאמר היא כי דווקא העדרן של הנעליים ממרחב 
הייצוג החזותי היא מסמן רב ערך. יצירות האמנות בקטלוג מציגות 

מופעים שונים ורבים של הגוף המזרחי הנשי, בין בלבוש מלא בין בלבוש 
חלקי, ואולם ההעדר הבולט של הנעליים, כפי שעולה גם מהדימוי שעל 

הכריכה, הוא חסר הקורע חלון וצוהר אל עומקים פסיכולוגיים, מגדריים 
ואתניים. במאמר זה אני מבקשת ללכוד את הבלתי נראה: התבוננות 

חודרנית בקורפוס מעלה אל פני השטח דפוס חזותי מרתק: "דיוקן עצמי 
בלי נעליים" הוא הפריזמה שמבעדה אפשר לקרוא את מודוס הפעולה של 

האמניות המזרחיות.

 בלי נעליים: הרהור 
על אמנות נשית מזרחית 

בישראל 2014
— קציעה עלון

 ורד ניסים, ללא כותרת,
2005-2011, צילום מעובד

להחליף דימוי?
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הקדמה 
מאמר זה מבקש לקרוא ייצוגים חזותיים של אמניות מזרחיות ביצירות אמנות 
פרי ידיהן, מבעד לפרמטר שהוא אטריבוט טעון: נעליים. מקרה המבחן שבחרתי 
רות.1 הקורפוס, המצליב  ברות קי להתמקד בו הוא הקטלוג וקורפוס המאמרים שו
בין מגדר לאתניות, מכיל ארבעה מאמרים פרי עטן של: נועה חזן, חביבה פדיה, 
טל דקל ואנוכי, העוסקים באמנות נשית מזרחית2 בישראל, וכן ייצוגים חזותיים 
של עבודות אמנות של אמניות מזרחיות הפועלות בה כיום. זה הקורפוס המקיף 
ביותר העוסק באמנות נשית מזרחית, ולכן בחרתי להפעיל עליו פרקטיקות 

פרשניות, כמסד נתונים חזותי מקיף. 
ן של הנעליים ממרחב הייצוג החזותי  טענתי המרכזית היא כי דווקא העדר
הוא מסמן רב ערך. יצירות האמנות בקטלוג מציגות מופעים שונים ורבים של 
הגוף המזרחי הנשי ־ בין בלבוש מלא ובין בלבוש חלקי, ואולם ההעדר הבולט של 
הנעליים, כפי שעולה גם מהדימוי שעל הכריכה, הוא חסר הקורע חלון וצוהר אל 
עומקים פסיכולוגיים, מגדריים ואתניים, ואותם אבקש לבחון. העדר הנעליים הוא 
בבחינת סממן של התנגדות, מוליך של משמעות בהקשר של מעמד סוציו–אקונומי, 

מסמן רצון להיחלץ ממנעד ידוע של סטריאוטיפים כדוגמת מושג הפרחה. 
אבקש לערוך קריאה במכלול זה אגב שימוש במרחב התיאוריה הפמיניסטית 
הפוסט–קולוניאלית, וכן במושג "הפנומנולוגיה של האי–נראה", שכונן הפילוסוף 
הצרפתי ז'אן– לוק מריון אשר כינה את הצייר "צייד של שאינם נראים".3 במאמר זה 
אני מבקשת להציב את עצמי בעמדה זו וללכוד את הבלתי נראה. התבוננות חודרנית 
בקורפוס מעלה אל פני השטח דפוס חזותי מרתק: "דיוקן עצמי בלי נעליים" הוא 

הפריזמה שמבעדה אפשר לקרוא את מודוס הפעולה של האמניות המזרחיות.4

ו'הפנומנולוגיה של האי–נראה'  'המסטיסה החדשה' 
ת, ז'אן לוק מריון מנהל דיון ארוך במושגי הפנומנולוגיה של  דפו בספרו על העו

יות בישראל, תל אביב: אחותי, 2013,  ו  1. קציעה עלון ושולה קשת )עורכות(. שוברות קירות: אמניות מזרחיות עכשו

עמ' 238-239.

2. המינוח "מזרחי/ת" מעלה תמיד את השאלה: מי היא מזרחית? לצורך מאמר זה איני עוסקת כלל בשאלה זו, משום שכל 

המשתתפות בקטלוג הסכימו להשתתף בספר שכותרתו היא כזו, כלומר הן משייכות את עצמן להגדרה זו. לדיון מקיף בשאלה 

המזרחיות מהי, ראו: קציעה עלון, אפשרות שלישית לשירה, תל לאביב: הקיבוץ המאוחד, 2010.

3. ז'אן לוק מריון,על העודפות, )תרגום: סמדר בוסתן(, תל אביב: רסלינג, 2007, עמ' 8.

4. מאמר זה עוסק בייצוגים בשדה האמנות הפלסטית, ואולם אם נסטה לרגע אל התרבות הפופולרית, אל האיקון המזרחי הנשי 

הדומיננטי ביותר בשדה המוזיקה הפופולרית בישראל, נינט טייב, נגלה כי שם אלבומה הראשון היה יחפה. אלבום זה הופק על ידי 

אביב גפן. גם כאן בולט המפגש בין "מזרח" ל"מערב", המותיר את הסובייקטית הנשית–מזרחית יחפה. 

האי–נראה, כשהוא מתבסס על הגותם של מייסדי התחום, הפילוסופים אדמונד 
הוסרל, מרטין היידגר ועמנואל לוינס. "כל כינון פנומנולוגיה אינו מייצר נראה–לעין 
אלא אם כן הוא מצביע באותה מידה על מה שאינו נראה"5 כותב מריון, ומציב את 
השאלה הרטורית: "איזו פנומנולוגיה אינה מתקשרת לבלתי–נראה–לעין כדי להאירו 
באור מלא?".6 בהקשר של מאמר זה, דומה כי הבלתי נראה לעין, כלומר העדרן 
של הנעליים, אכן "מאיר באור מלא" את מודוס הפעולה של האמניות המזרחיות 
ומצביע על דבר מה עמוק הכרוך בזהותן העצמית ובמראה דיוקנן העצמי, כפי 

שהן בוחרות להציגו לעולם. 
ל )La Frontira( מ–1987 כוננה התיאורטיקנית  בו ר הג ו בספרה הקלאסי אז
הפמיניסטית הצ'יקאנית גלוריה אנזלדואה את מרחב הדעת של ההיברידיות 
הנשית, של מה שהיא כינתה "המסטיסה החדשה". אנזלדואה מגדירה את אזורי 
הביניים כ"אזור הגבול הנוכח פיזית בכל מקום שבו שתי תרבויות או יותר נוגעות 
זו בזו, בכל טריטוריה המכילה אנשים מגזעים שונים, בכל מקום בו נפגשים זה עם 
זה בני המעמד התחתון הנמוך והבינוני והגבוה, בכל פעם שהמרחק בין שני אנשים 
מצטמצם בגלל אינטימיות".7 אנזלדואה מחלצת את המסטיסה מהשוליות שבה 
נתקבעה, ורואה במסטיסות המעורבות, השוכנות באזורי הגבול, מי שנושאות 
ִעמן ידע על שני צדדיו, מי שמכורח המציאות מודעות לנקודות העיוורון של שתי 

נקודות המבט, מי שמחויבות להיות "בעת ובעונה אחת על שתי הגדות".8 
לפנינו ייצוגים אמנותיים של תשע אמניות: נועה צדקה, דפנה שלום, אור 
טסמה, ורד ניסים, טל שוחט, מרים כבסה, שגית זלוף נמיר, נטע אלקיים ושולה 
קשת. גילאיהן נעים בין 30 ל–55. הן בנות הדור השני המזרחי, ילידות הארץ. כל 
האמניות למדו אמנות בבתי ספר גבוהים לאמנות בישראל. דומה כי מיקום סימבולי 
זה, של "דיוקן עצמי ללא נעליים" הוא מסמן רב עוצמה של נקודת המפגש החזותית, 
הגופנית ממש, בין סוציאליזציה–אינדוקטרינציה אירופוצנטרית, האופיינית לבתי 
הספר לאמנות בישראל,9 לבין אסתטיקה "פנימית" מזרחית. אתר המפגש הזה, 
רווי הסתירות, מנביע מתוכו ייצוג נשי הרואה בגוף הנשי–מזרחי החשוף אתר של 

5. מריון, על העודפות עמ' 163.

6. שם: 164.

 7. גלוריה אנזלדואה, "אזור הגבול" בתוך: דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר גארב ואחרות )עורכות(. ללמוד פמיניזם, 

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006, עמ' 359.

8. שם, עמ' 362.

 9. ראו בהקשר זה: שרה חינסקי, "עיניים עצומות לרווחה ־ על תסמונת ההלבנה בשדה האמנות הישראלי", תיאוריה 

וביקורת, 2000. 
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מימוש עצמי, טעון ומורכב. 
האם להיות בלי נעליים פירושו לנפנף בדגל של מחאה? לספר על עוני? להיות 
מסטיסה? לומר כי המפגש הזה הותיר אותנו מדוללות ומדולדלות, בלי נעליים? 
רושש אותנו? העשיר אותנו? האם יש כאן תשוקה ליצירת אינטימיות ֵמַרבית עם 
הצופה הפוטנציאלי? מאבק בקודים של רשמיות, מרחק ודיסטנס? האם זה ניכוס 
דמותה של "הצברית הקיבוצניקית" ההולכת "יחפה בשדה"? דומה כי כל יצירה 

מספרת את סיפורה הייחודי, ומציגה מנעד ומינון שונה של מרכיבים אלו. 
שבע מתוך תשע האמניות מציגות בפנינו את נוכחותן העצמית כנטועה 
בחלל הפרטי והאינטימי של הבית. הן מבקשות להכניס אותנו פנימה, אל תוככי 
האינטימיות שלהן. הן חשופות בחלל פרטי, ובוחרות להציג דיוקן עצמי הרחוק 
מרחק רב מן הדגם המערבי השגור של הדיוקן: הפורטרט המכובד, שבו האובייקט 
המצויר או המצולם ניצב במלוא הדרו, לבוש בקפידה, בסביבתו המקצועית. כך אנו 
מכירים את הציורים והתצלומים של ז'אנר "בעלי המקצועות" )מהציור הפלמי ועד 
לצילומיו של אוגוסט סאנדר ]August Sander, 1876-1964 [, ובהקשר הישראלי, 
ראו את תצלומי הדיוקנאות של אנשי הפרלמנט הפלסטיני של אפרת שוילי ]נ. 

1975[(, וכסוגה מובחנת ־ דיוקנו העצמי של האמן בסטודיו. 
דומה כי האמניות המזרחיות מתרחקות ככל יכולתן ממודלים אלו, גם אם 
אלו מודלים נשיים. לדוגמה, ראו את ציורי הדיוקן המפורסמים של ציירות הרנסנס 
סופובינה אנגויסולה )Sofonisba Anguissola, 1532-1625( או לביניה פונטנה 
)Lavinia Fontana, 1552-1614(: דיוקנאות הדורים ומוקפדים המתקרבים ככל 
יכולתם למודל הגברי, או את ציורי דיוקנה העצמי הרכים והמעודנים של הציירת 
האימפרסיוניסטית בארת מוריסו )Berth Morisot, 1841-1895(. למרות המטען 
הקונפליקטואלי הרוחש, המצוי בשכבת הקרקעית של דיוקנאות אלו )בהיותן 
נשים המצויות לכאורה בשדה "לא להן"(, הציורים מצייתים לרפרטואר ידוע של 

אטריבוטים ואופני מבע. 
האמניות המזרחיות בוחרות להציג תמונת ראי הופכית לסדר החברתי 
הממשמע; הן אינן ממצבות את עצמן כאמניות, והחלל המקיף אותן אינו גדוש 
בסממני המקצוע. הן בבית ־ בית שהוא גם סטודיו. הזהות האונתולוגית בין הבית 
לסטודיו מהדהדת את היותן "בלי נעליים". האם יש להן סטודיו? האם הן יכולות 
לממן אחזקת סטודיו? דיון בפרמטר הסוציו–אקונומי המובהק הכרוך בהיותן ללא 

נעליים ראו בהמשך. 
לדוגמה, האמנית נועה צדקה )נ. 1967( מצלמת את עצמה ואת משפחתה 
תצלומים חודרניים, פולשניים, ומציגה סצנה ביתית למהדרין. במרכז התמונה מצויה 
פעוטה. כל הנוכחים בסצנה לבושים תחתונים בלבד ־ הגופים העירומים משדרים 

נוכחות פיזית חזקה מאוד הממלאת את התצלום. המשפחה צופה בטלוויזיה ־ 
פרקטיקה שגורה, יום–יומית. האסתטיקה של חדר הסלון דלה: ספה פשוטה מאוד, 
קיר לבן, וילון דהוי. הבחירה בצילום בשחור–לבן זורה על הסצנה ניחוח מיושן, 
מפקיעה אותה מקואורדינאטות הזמן והמקום התל אביביות בנות זמננו. דבר 
אין בה מן הסטריאוטיפ השגור של "המגניבות התל אביבית הצעירה", מן הדימוי 
שיש בראשנו של "בית של שני אמנים צעירים בתל אביב של שנות האלפיים". אילו 
התבקשנו לשייך את התמונה לזמן ומקום היינו מתקשים לעשות כן; התצלום 
השחור–לבן היה מטעה אותנו. שנות החמישים, תקופת הצנע, היינו אומרים לעצמנו. 
חוסר הנעליים נדמה כאן כשרשור אגבי, ברור מאליו, של העירום הביתי. ייצוג זה 
אינו חריג ביצירתה הענפה של צדקה. חקירתה האמנותית הנמרצת היא חקירה 
צילומית חושפנית יוצאת דופן, המתעדת כל פיסה של רגע אינטימי, כל מעידה, 
כל פליטה של הלשון או מעידה של הגוף. אין כל טשטוש של הבלתי נעים, של 
הבלתי ייצוגי. צדקה מותחת עד הקצה את הגבול בין ה"חיים" ל"אמנות", ומטילה 
את ההכרעה ביניהם לחיקנו.10 תצלום מסוג זה, כלומר, "ללא נעליים", אינו תצלום 

שנלכד באקראי מתוך המכלול האמנותי המרשים של צדקה. 
11,53 מוצג פנים  ן  י י גם בתצלום של דפנה שלום )נ. 1966( מן הסדרה משה ד
הבית של המעמד הנמוך בישראל. הרגל החשופה מזדקרת, כקוראת תיגר, שלא לומר, 
מבצעת "תנועה מזרחית מגונה". המזרנים המצויים בחדר במצב מאונך מרמזים 
על המצוקה, על מחסור בחללים נפרדים לשינה ולפעילות, על הצורך להחליף את 
53 נשענת על הפרדיגמה האמנותית  ן  י מקום המזרנים בכל בוקר. הסדרה משה די
שגם נועה צדקה משתמשת בה: תיעוד מדוקדק של חיי היום–יום. שלום בחרה 
במשפחה הגרה בבניין בשכונת יד אליהו בתל אביב שבו התגוררה עד לנעוריה, 
ובו חיה אמה עד היום, וצילמה את מרחב ההתנהלות הנורמטיבי שלה במשך שנים 

רבות. אם כן, גם תצלום זה אינו בבחינת "חריג" בסדרה. 
אור טסמה יושבת על כיסא בתחתונים וגופייה לבנים. מבטה חודר. היא מציגה 
ברכיים פצועות, שחוקות, מוכתמות לבן, כמו ניסתה לפרוץ קיר כלשהו. לא בכדי 
גופה הכהה  ת.  ו ר קי ת  ברו נבחרה התמונה לעטר את שער הקטלוג, הקרוי שו
ה"אקזוטי" הוא מושא תמידי למבט חקרני. גם כאן הרגל היחפה אינטגרלית לקוד 
הלבוש ־ בגדים תחתונים, לבנים, פסע לפני העירום המלא. העדר הנעליים הופך 
כאן להצבעה מכוונת על הגוף העירום השחור כנשא בעל כורחו של משמעויות 

10. ראו בהקשר זה את קטלוג תערוכת היחיד שלה במוזיאון תל אביב, 2009.

11. התערוכה, בשם זה, הוצגה לראשונה בשנת 1999 בגלריה קו 16 בתל אביב, באוצרותה של אירית סגולי.
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פוליטיות ־ קריטריון ההתבחנות הראשי והראשון של הגזענות המערבית הלבנה. 
נועה צדקה, אור טסמה ודפנה שלום בחרו בסלון ובחדר שינה כזירה לייצוג 

חזותי, ואולם אמניות אחרות לא נרתעו מבחירה במטבח ובאמבטיה. 
ורד ניסים בוחרת לעטוף את גופה העירום בכדורי קובה צהובים, לערבל 
גוף ומזון. גופה העירום מבהיק משמן. זו הגחכה של פולחן השיזוף הנעשה בחוף 
הים. כאן, במטבח הסגור, המחניק, הגוף המבהיק נדמה כגוף מעונה. תרבות 
הפנאי של החופש והזמן הפנוי, פולחני הגוף והשיזוף המלאכותי מונגדים אל 
מול העמלנות הנשית הכרוכה בבישול הסיזיפי. בצילומים אחרים שלה, ניסים 
מצלמת את אמה, פועלת ניקיון, בשלל תנוחות ומצבים, הלועגים לצילומי אופנה 
מהונדסים על תנוחותיהם הבלתי אפשריות, שכל מטרתן היא הצגה מיטבית של 
הגוף הנשי ופרישתו לראווה. התייחסות לפיגורה של "פועלת הניקיון"12 אופיינית 
ליצירתן של נשים מזרחיות, והיא תופיע גם בהמשך, הן אצל טל שוחט )נ. 1974( 
הן אצל מרים כבסה )נ. 1966(, אגב רפרור מובהק לאתניות המסומנת של "עוזרת 
הבית" או לפעולת הניקיון העצמית. בהקשר זה מהדהדים דבריה של הפמיניסטית 
האפרו–אמריקנית פטרישיה היל קולינס, הטוענת בצדק כי "העבודה המשולמת 
והלא–משולמת שנשים שחורות עושות, סוג הקהילות שהן חיות בהן וסוג היחסים 
עם אחרים שהן מעורבות בהם, מציעים שנשים אפרו–אמריקניות, כקבוצה, מתנסות 
בעולם שונה מעולמם של אלו שאינם שחורים או נשים".13 דומה כי יקשה עלינו למצוא 
ייצוג של אמן ישראלי צעיר המלהק את עצמו או את אביו בעמדה של פועל ניקיון. 
טל שוחט משתמשת בתפאורה של חדר המלתחה הציבורית כדי ליצור "בית 
מרחץ" שבו מצויות לכאורה היא ואמה יחדיו: היא עירומה, אמה לבושה במעין חלוק 
רחצה. "בית המרחץ" הוא תמה ידועה בתולדות האמנות, ותצלומיה של שוחט הם 
וריאציה גרוטסקית לציורי "בית המרחץ הטורקי" ו"ההרמון המזרחי" של הציירים 
 Jean Auguste Dominique Ingres,( הצרפתיים בני המאה התשע עשרה, אנגר
1780-1867( ובוגרו )William-Adolphe Bouguereau, 1825-1905(. במחשבה 
הביקורתית נדחו תמונות אלו כאוריינטליסטיות ופטריארכליות, כדוגמה ומופת 
לייצוג של נשים מזרחיות בידי גברים לבנים. ואילו שוחט מהפכת את היוצרות, 
וכמו בוחרת להראות לנו "את האמת": דבר מן הארוטיות והסקסיות שמאפיין את 
תמונתו של אנגר אין כאן. שוחט מציגה ייצוג עצמי נטורליסטי, לא אמצעי פיתוי, 
לא מושא להתענגות או כלי לעוררות מינית. גם בתצלומים אחרים שוחט מסכסכת 

.310-309 ,77 ן  12. בהקשר זה, ראו את שיריה של יונית נעמן על עוזרת הבית התימנייה, עתו

Beverly Guy Sheftal )ed.(, Words of Fire, New York: The New Press, 1995, p. 339 .13

זה כנגד זה את שני עולמות הסטריאוטיפים ־ האוריינטליסטי–אירופי והישראלי 
מקומי. היא מצלמת את עצמה ואת אמה על יד מקור מים; אמה כמו שולפת 
קוץ מרגל יחפה ־ מוטיב הלקוח אף הוא מתמונות אוריינטליסטיות מפורסמות. 
יחסי אם–בת הם בבחינת תמה המשתרגת לכל אורך יצירתה של שוחט. 
היא אינה נרתעת מלביים את אמה בשלל מצבים: בתצלום מהמם, מהפך קרביים, 
היא מצלמת את אמה בתחתונים שחורים בלבד, עירומה, שדיה הגדולים במרכז 
הפריים, פניה החזקות מביטות בנו ללא שמץ של בושה או מבוכה. להפך, אנו אלו 
ההמומים, אנו אלו שחשים פלישה אינטנסיבית למחוזות הפרטיות והאינטימיות. 
האם יושבת על שולחן המטבח, ולצדה בתה המכסה על חזה, לבושה מכנסי טריינינג 
ארוכים ונעולה נעלי אצבע. האם ובתה ישובות על השולחן, בחלל הביתי, כאילו זה 
עתה סיימו לנקותו. חזה של האם חשוף, פניה חרושות. העמל ניכר בשתיהן. הבת 
נעולה בכפכפי פלסטיק זולים, נעלי ספונג'ה. זה הייצוג היחיד של אישה נעולה 
נעליים במאמר זה, ואולם הנעליים האלה כמוהן כחוסר נעליים. כפי שלפעמים 
חוסר בדבר מה נוכח מאוד, "צועק" את העדרו, כך נוכחות יכולה לסמן ריק, כפי 

שמתרחש בתמונה הזאת: אלו נעליים שמסמלות העדר נעליים. 
בעבודה אחרת האם והבת בחוף הים: האם ספק קוברת ספק מצילה את 
בתה הקבורה בחול עד מותניה. בזירת צילום נוספת, שתיהן מצויות במרחב מגודר 
של חווה ־ האם עומדת ונחש על צווארה והבת ניצבת ליד סוס לבן. שוחט פורשת 

לרווחה רפרטואר חזותי נועז, מטריד, הטומן בחובו מטען רגשי לא–מבוטל. 
בתצלומים אחרים שוחט מציגה נשים עירומות ויחפות שוכבות על ספסל, 
פעם בחדר חשוף וקר ופעם תחת שטיח פרסי מעוטר בעיטור מסתלסל הגולש 
אל גוף המצולמת. "הנשים בעבודותיה מוקפות בערבסקות; הן מוצבות על ספסל 
כבטקס זבח, שרועות כאודליסק, ויופיין אוריינטלי במובהק. הן מצויות צעד אחד 
בלבד מאסתטיקת ההרמון", כותבת בצדק דורית לויטה הרטן במאמר המצוי 

בקטלוג עבודותיה של שוחט.14
אל מול הנשים המזרחיות העירומות, שוחט מצלמת את הגוף המכוסה של 
תלמידות בנות יעקב, הסמינר הדתי–מזרחי לבנות, בתצלום משנת 2000. תלבושת 
אחידה, שרוולים ארוכים בתכלת, חצאית ארוכה בכחול כהה, נעליים גבוהות שחורות. 
עם ההנגדה ל"תרבות המיניות והעירום" האוריינטליסטית והדכאנית מודגשת 
גם ההטבעה העמוקה המסמנת את בנות יעקב כנשים: החצאית, תו התקן של 
הׂשער הארוך, התמימות והילדותיות הנשקפת מעיניהן, האיסור על ההתבגרות. 

14. טל שוחט, קטלוג רטרוספקטיבי, עורכת: דריה קסובסקי, 2012, תל אביב: גלריה רוזנפלד.
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תצלומיה של שוחט מבצעים מהלכים של חפירה וחקירה נוקבת ובלתי 
מתפשרת בנשיות המזרחית. מי היא ומה היא אישה מזרחית? זו השאלה המסתתרת 
מתחת לרבים מן הדימויים החזותיים של שוחט. הסטריאוטיפים המלווים את 
המושג "אישה מזרחית" נחקרים בשני כיוונים: מחד גיסא, נבדק, מנותח ומפורק 
לפיסות חזותיות ולרכיבים אסתטיים המטען המתייג שהוצמד לנשים מזרחיות 
בישראל כגון "מסעודה משדרות", "פרחות", לא–משכילות, זמינות מינית, המבלות 
את זמנן בניקיונות סיזיפיים של ביתן שלהן או בתיהם של אחרים או בבישולים 
אין–סופיים במטבח. מאידך גיסא, שוחט מנהלת דיאלוג חזותי עם מסורת "תולדות" 
אמנותית מובהקת, אוריינטליסטית: העירום המזרחי בבית המרחץ הטורקי ודימויי 
הפילגש יקרת הגוף, האודליסק, הנושאת מטעני פיתוי ויופי. באמנות הישראלית, 
אנו מכירים את הווריאציה האוריינטליסטית של ציורים אלו בציוריהם של נחום 
רות  גוטמן )1980-1898( )הזונות הערביות העירומות( ראובן רובין )1974-1893( )ּפֵ
ראשונים( או אבל פן )1964-1883( )הנשים התימניות והבדואיות כדמויות התנ"ך(. 
הייצוג העצמי של שוחט מאיר באור פוליטי, מסמן, את המורשת הפטריארכלית 

והאוריינטליסטית של ראשית האמנות הישראלית. 
עבודותיה של מרים כבסה הן תצלומים שלה עצמה לאחר ביצוע פרפורמנס 
בחלל גלריה רוטשילד 12. בשנת 2012 הציגה כבסה לראשונה את המיצג בישראל, 
לאחר שהציגה אותו בניו יורק מ–2004. "כבסה ממירה את ההשפרצה הגברית 
הבוטחת בפעולת הספונג'ה",15 כתבה על המיצג מבקרת האמנות של הארץ גליה 
יהב. כבסה מציירת על המשטח בעזרת ספוג ומגב, בתנועות שוצפות ומהירות. 
בחברה האנושית, ככל שהעבודה המתבצעת כרוכה בהערכה חברתית נמוכה יותר, 
בשכר נמוך, בלכלוך ובזוהמה, כך יעשו אותה בני ובנות המעמד הנמוך. לפיכך נשים 
הן המופקדות על שלל תפקידים נעדרי יוקרה, מהחלפת חיתולים ועד לניקיון הבית. 
במיצג, כבסה מנסה להמיר את אותה הפעולה ־ מעבודה המקוטלגת כנחותה 

לפעולה היוצרת אמנות גבוהה ונמכרת באלפי דולרים. 
 Janine( המיצג של כבסה מהדהד את עבודתה של הידועה של ג'נין אנטוני
Antoni, b. 1964(, אשר ממוקמת על אותו ציר המערב בין "עבודות ניקיון ממוגדרות" 
ל"עבודות אמנות גבוהות". ב–1992 טבלה אנטוני את שערה הארוך בדלי עם 
תמיסת צבע, והחלה לנקות/ לצבוע את רצפת הגלריה, כשהיא כורעת על ארבע. 
כבסה מטעינה את הפעולה המגדרית של אנטוני בפן האתני שלה: אמנם נשים 
הן ה"ממונות על הניקיון" בביתן, אך ברי כי מבחינה תעסוקתית עולה חלקן של 

15. גליה יהב, "המיצג של מרים כבסה: הציור מעולם לא נראה סקסי יותר", הארץ, 9 בינואר 2012.

הנשים הכהות המועסקות בעבודות ניקיון על מספר הלבנות שזה להן עיסוקן 
העיקרי ומקור פרנסתן. 

סוג אחר של אתר פרטי שעין זרה אינה אמורה לצפות בו הוא הקליניקה, 
המרפאה, ובייחוד, כיסא הגינקולוג. שגית זלוף נמיר )נ. 1978( מצלמת רגליים וׂשער 
שנוזלים ונשפכים לאין–סוף, בתנוחה הלקוחה מן המרפאה הגינקולוגית. הגוף 
המהופך משדר פגיעות רבה, הרגליים המתנדנדות מנותקות מן הארץ היציבה, 
המעניקה ביטחון. בעבודות אחרות שלה, הדמות מצולמת יחפה; כשהיא מתכופפת, 

שערה השחור מהווה רקע לבד הלבן שעליו מונחות הרגליים. 
עבודות אחרות מציגות את הדמות הנשית בחלל לא מוגדר. כך נטע הררי 
נבון )נ. 1970( מציירת דמות שכובה על הארץ, ׂשערה סתור, כמי שעברה תאונה או 
התעללות. גם כאן הבחירה היא ברגע "לא–ייצוגי בעליל", רגע שהוא לאחר הפגיעה 
הטראומטית, שבו הדמות הנשית מתגוללת על הארץ. ציוריה של נטע הררי הם 
אנדרטאות חזותיות לעדות מומצאת, שריד אונתולוגי של עבר בדוי. אסתטיקה 
קיצונית מציגה בפנינו את מראות האסון, הנעים מבית שרוף, פצועים ופגועים, 
נשים מוטלות ארצה כשפניהן מכוסות או גלויות, חתוכות ופצועות )הציורים 
כבים(. זה ציור של  ת על הרצפה( אל שדה קטל המוני )שו רי , עי י ר או , לי י נ קר
כאב נשי–אנושי קיצוני, טראומה נפשית אנושה, איים של זוועה המבליחים לרגע 
מנרטיב מסויט. ואולם התוכן נארז בחליפה צורנית "אנושית", "חמה", המקרינה 
מאורה הטוב והמיטיב על ציורי הזוועה. כך נוצר מתח מובנה בין תוכן העבודות 

לאסתטיקה שהן מציעות. 
נטע אלקיים )נ. 1980( כורעת על הארץ; דגים מסתירים את גופה העירום, 
כמו מנהלת דיאלוג חזותי עם הביטוי "לשתוק כמו דג". האם העבודה דמומה או 
צועקת? מה פשר היחסים בין הדמות לבעלי החיים? אלקיים יוצרת היבריד מתוחכם, 
בן כלאיים המהמם את הצופה. הישיבה היחפה על הארץ מרמזת לפרקטיקה של 
ממכר עממי, של נשים ערביות, מזרחיות, אשר מכרו את מרכולתן כשהן יושבות על 
האדמה, מוקפות בסחורתן. האם אלקיים היא דמות של "מוכרת דגים"? הכותרת 
"חלוצה" מרמזת על מודוס הפעולה החתרני של אלקיים, על רצונה להציע דימוי 
חזותי אחר לגמרי לדמותה של החלוצה. גם הנשים התימניות שהתגוררו בבמושבה 
כינרת במאה הקודמת הן חלוצות, ולא רק מי שההיסטוריה בוחרת לספר את 

סיפורן כבנות העלייה הראשונה או השנייה. 
שולה קשת מציגה אף היא דמויות היברידיות, ואולם נדמה כי הגוף הנשי 
המזרחי מקודד ביצירתה כדמות בעלת פנים מרובות. בסדרת יצירותיה שהוצגה 
בבית האמנים בירושלים תחת הכותרת "בית אם" ציירה קשת את בנות משפחתה 
בציורי שמן מרהיבים. כך יצרה קשת שושלת מטרילינארית חלופית. במפתיע 
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)אם כי פחות מפתיע לאחר קריאת מאמר זה( רוב הנשים מצוירות ללא נעליים, 
נטועות במרחב צמחי אורנומנטלי. נטייה זו לסוריאליזם שאינו מעוגן במימטיות 
פיגורטיבית מגיעה לידי מבע מוקצן בסדרת הדמויות, אשר אף אצלן בולטת הרגל 

היחפה כנושאת מטענים מסמנים. 
 עבודותיהן של האמניות הציגו בפנינו שלל "מחזות": מחזה של עוני, מחזה 
של בית, מחזה של עבודה, מחזה אימה ומחזה סוריאליסטי. בכולן בלטו בהעדרן 

הנעליים. ואולם מהי המשמעות המרובדת של חוסר הנעליים? 

חוסר נעליים כהתנגדות 
במאמרו "סאבוטאז'" עמד יותם חותם על הקשר ההיסטורי בין הנעל כחפץ 
שימושי לנעל כגורם חבלני במרקם היחסים החברתיים.16 במאה השמונה עשרה 
תקעו הפועלים הצרפתים את נעליהם הכבדות )שנקראו "סאבו"( בגלגלי מכונות 
הטווייה החדשניות של אז במחאה על גזילת מקומות העבודה לטובת מכונות, 
והשביתו את פעולת המכונות. מהמאבק נגד המהפכה התעשיתית נולדה המילה 
האנגלית סאבוטאז', וזריקת נעליים כאקט ספונטני או מתוכנן של מחאה מתבטאת 

בשלל אירועים המתפרסמים חדשות לבקרים. 
גם במכלול הייצוגים שלפנינו ניתן לאתר את החבלנות, את הרצון לחבלה 
במרחב הדעת הקרוי "האמנות הישראלית". הגוף הנשי המזרחי, הממוגדר והמוגזע, 
יוצר מודוס של התנגדות חזותית על רקע של יחסים אתניים. אילו נעליים נועלת 
אישה מזרחית? דומה כי הסטריאוטיפ של הפרחה עולה ומציב את האישה המזרחית 
כנועלת נעליים צעקניות, מוגזמות, אופנתיות להחריד, גבוהות עקב. ההתמודדות אל 
מול הסטריאוטיפ יכולה להיעשות גם דרך המודעות לתיוג האתני כפרחה והקצנת 
הסממנים שלו. דומה כי כינוי הגנאי פרחה מזקק את ההבניות המדומיינות שבהן 
נלכדה האישה המזרחית. הכינוי רומז בו בזמן לעוני, לאתניות, לטיפשות ולזילות 
מינית, מרחק פסיעה אחת מן הזונה. לימור שיפמן מציינת כי "ה'פרחה' היא 
סטריאוטיפ רווח בתרבות הישראלית, שעדיין לא זכה למחקר מקיף".17 כנקודות 
הפרחה  ר  שי ציון בגנאלוגיה של הדימוי היא מציינת את עפרה חזה, ששרה את 
ר )1979( ־ שאת מילותיו כתב גבר אשכנזי, אסי דיין, ואת הדמות  בסרט שלאג
הטלוויזיונית "לימור" שגולמה בידי אורנה בנאי ־ דמות המוגדרת בפיה כ"פוסט–

ון מזרח 22 )עורכים: יצחק גורמזאנו גורן וקציעה עלון(, 2010. ו 16. יותם חותם, "סאבוטאז'" , הכי

17. לימור שיפמן, הערס, הפרחה והאמא הפולניה, ירושלים: מאגנס, 2008, עמ' 195.

פרחה".18 מוצאו של הכינוי מן השם הפרטי המזרחי )מרוקאי( הנפוץ, פרחה, כלומר 
שמחה. ברשימה עיתונאית מפורסמת התייחסה ויקי שירן לכינוי פרחה וכתבה: 

אני יודעת ש"פרחה" היא מילת גנאי ובכל פעם שאני שומעת אותה 
]...[ אני מרגישה צביטת כאב. אז אני תמיד רואה אותך פרחה, אישה 

מרוקאית, עומדת נבוכה מולי ומאחורי גבך מנצנץ פרצופו המכוער 
של האספסוף הישראלי, שלקח את שמך היפה והפך אותו לשם נרדף 

לבחורה המונית, שלבה גס, שמתלבשת באופן לא מנומס, בחורה 
מזרחית. אספסוף יהיר וריק שלקח את שמך כדי להלעיג בו על 

בנותייך ונכדותייך. והאם את יודעת שבטלוויזיה ובקולנוע הישראלי 
מתרגמים את המילה SLUT ל"פרחה" )באנגלית הכוונה לזנזונת( 

בתרגום עברי? בהתחלה כשהיו מבקשים לבזות מישהי לא מזרחית על 
הליכותיה היו אומרים שהיא "פרחה אשכנזיה" ]...[.19 

מישל דה סרטו כותב כי לא פעם המוכפף משתמש "בחוקים, בפרקטיקות או 
בייצוגים שנכפו עליהם בכוח או בפתיינות לתכליות אחרות מאלו של הכובשים, 
הם עשו מהם משהו אחר".20 ואכן, במכלול היצירה הנשית המזרחית ניתן למצוא 
גם ייצוגים שמשתמשים בהקצנה כנשאית של התנגדות.21 ואולם מבחינה כמותית, 
דומה כי האמניות בחרו באסטרטגיה ההפוכה דווקא, בחישוף עד לקרקעית, עד 
היותן "ללא נעליים", אגב אימוץ מהלך של "הרחקת הפטישיזם", המתפרש על 
כל המישורים והרמות. העדר הנעליים הוא צעד אחד לפני "בלי בגדים", ולעתים 
העבודות הן צעד לאחר הסרת הבגדים, כפי שראינו אצל ורד ניסים, אור טסמה, 

נועה צדקה, נטע אלקיים וטל שוחט. 
"היות בלי נעליים / בלי בגדים" הוא מופע רב השתמעויות. במאמרה המפורסם 
של התיאורטיקנית הפמיניסטית ההודית צ'נדרה טלפדה מוהנטי "תחת עיניים 
מערביות, הגות פמיניסטית ושיחים קולוניאליים" מוהנטי כותבת כי "פמיניסטיות 
מערביות מתייחסות לנשים מן העולם השלישי במושגים של 'אנחנו, רק בלי 
בגדים' ־ כולם מייצרים את עצמם כנקודת המוצא הנורמטיבית בתוך הניתוח 

ון מזרח 16 )עורך ראשי: יצחק גורמזאנו גורן, עורכים: בת שחר גורפינקל  ו 18. לדיון במושגי הערס והפרחה, ראו לדוגמה: הכי

ועמרי הרצוג(, 2008; יונית נעמן, "ידוע שהתימניות חמות במיטה: על הקשר בין צפיפות הפיגמנט לשם התואר פרחה", תיאוריה 

וביקורת 28, ירושלים: מכון ון ליר. 

19. ויקי שירן, בתוך: מדור "מלחמת האליטות" עיתון, תל אביב, 25 בספטמבר 1998. 

20. מישל דה סרטו, המצאת היומיום, )תרגום: אבנר להב(, תל אביב: רסלינג, 2012, עמ' 111.

21. ראו לדוגמה, עבודותיה של אלין אלג'ם ומקצת עבודותיה של טל שוחט.
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הבינארי הזה".22 לא בכדי מוהנטי בוחרת לתמצת את שלל ההבדלים )לכאורה( 
בין נשים מן העולם הראשון לעולם השלישי במילים "בלי בגדים". הצירוף הטעון 
הזה כומס בתוכו את "לב הסטריאוטיפ" לגבי נשים כהות, שחורות, מן העולם 
השלישי. בהקשר זה ייקראו עבודות האמנות האלה כיוצרות אסטרטגיה של 

התנגדות וניכוס שכנגד. 

חוסר נעליים כסממן סוציו אקונומי 
במובנו הראשוני ביותר, חוסר במנעלים מסמן עוני. במדינות רבות בעולם השלישי 
עדיין רווח מראה של ילדים ואף מבוגרים סובבים ללא נעליים. ההזדהות עם העולם 
השלישי, העמידה הלעומתית מול העולם הראשון והשני, כלומר מול העולם 
המערבי, היא מוטיב מפתח באמנותן של האמניות המזרחיות. ואולם אין לקרוא 
את העדר הנעליים רק במישור הייצוגים החומריים. העדר הנעליים מסמן גם את 
העדרו של ההון הסימבולי המערבי, הכרוך במושגי "הנעליים באמנות", כלומר 
הדיון המפורסם בציור הנעליים של ון גוך )van Gogh, 1853-1890( אל מול ייצוגי 
 )Andy Warhol, 1928-1987( הנעליים של מרלין מונרו בעבודתו של אנדי וורהול
אצל מרטין היידגר ופרדריק ג'יימסון. האמניות המזרחיות כמו מסמנות: אנחנו 

לא בהכרח במשחק הזה, אנחנו לא בהכרח חלק מן הדיון הזה. 
לדוגמה, ראו את התצלום של אור טסמה, הלקוח מאלבום התמונות שלה 
כנערה צעירה באתיופיה. היותה בלי נעליים נדמה כסממן המשתלב בנוף הכפרי 
ביתי, בהרגשת הנעימות והאינטימיות השופעת מן התצלום. העמדת התצלום 
האישי הישן כעבודת אמנות עכשווית מטעימה בו מרכיבים מסוימים כדוגמת 

השמלה הלבנה או חוסר הנעליים. 
הפתגם "עני חשוב כמת" מטעים את הקשר בין חוסר הון כלכלי ומעמד 
סוציו–אקונומי לבין מוות בחיים. ז'אן לוק מריון מקדיש כמה עמודים מרתקים לדיון 
במעבר של הצייר מרק רותקו )Mark Rothko, 1903-1970( מציורים פיגורטיביים 
לציורים המופשטים המפורסמים שלו. הוא טוען כי בעיניו של רותקו, לצייר את 
דיוקנה של הדמות פירושו להמיתה; ייצוג החזית שלה, הקפאתה ברגע דומם, כמוה 
כהמתת הדמות. מריון משווה בין המהלך הציורי של רותקו למהלך הפילוסופי 

של עמנואל לוינס, ואומר: 

רותקו חש מראש בצורה מושלמת את מה שלוינס התכוון לומר: 

22. אנזלדואה. "אזור הגבול", עמ' 421 .

 טל שוחט, 
אימא ואני, 2006, 
באדיבות האמנית 

וגלריה רוזנפלד

חסר כיתוב תמונה

נועה צדקה, 
ארקדיוש 

רומקה ואני, 
תל אביב, 

 ,2006 
הדפס כסף

נטע אלקיים, 
גזזת, 2012, 
רקמה על בד

נטע הררי נבון, 
 ,Vertigo Inbox
2008, שמן על 

דיקט, אוסף פרטי, 
תל אביב 

 ורד ניסים, 
 ללא כותרת, 
 ,2011-2005
תצלום מעובד
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החזית אוסרת לצייר את החזות ולכן יש לבחור בין להרוג את החזות 
על ידי מיסגורה במישוריות של התמונה והמתתה בצלם, ובין "להטיל 
מום" בעצמך כצייר ולוותר על הפקת החזית ישירות במסגרת הראות. 
רותקו בחר להטיל בעצמו מום על מנת שלא להרוג את החזות שהוא 

מכנה "הדרמה האנושית".23

בהתייחס לעבודות האמנות שלפנינו, דומה כי האמניות בחרו במהלך מרובד 
המערבל בין "להטיל מום" בעצמן ובין "הרג החזות" של עצמן. בעולם הסמלים 
דמות יחפה מתקשרת לדמות השייכת לעולם האמת, כלומר לדמות מתה.24 כך, 
בכל היצירות שנבחנו כאן, נוצר דיאלוג מתוח בין הפנים האישיות הגלויות לבין 
הרגליים היחפות. הרימוז למוות הכרוך בחוסר נעליים מעניק לעבודות כולן 

קרקעית מלנכולית מצמיתה. 
הפמיניסטית האפרו–אמריקנית פאולה גידינס עמדה בחריפות על השניות 
הזאת )בין מודוס של עירום חי, העומד בשקילות סימבולית ל"חיים", לבין מוות 
וסגירות, המגולמים בעצם החשיפה(, בציינה כי "ההתנהגות והיחס של נשים שחורות 
של פתיחות והסגרה, ואולם למעשה הם מציבים שריון  ן  י ת הע יוצרים את מראי

בפני האמת של חייהן הפנימיים אל מול המדכאים שלהן ".25
האומנם מבקשות האמניות המזרחיות "להועיד את עצמן", את נוכחותן, 
את מלאות האני המורכב שלהן, ולחתור תחת שכבת הייצוג הסטריאוטיפי דווקא 
מבעד לחוסר בנעליים? או אולי החשיפה היא רק "חשיפה לכאורה"? דומה כי רבות 
מן העבודות נמצאות בדיוק על קווי הגבול שבין הסתרה לגילוי, בין מסירת אמת 
פנימית נוקבת לבין חשש אינהרנטי מפני "הסגרת החיים הפנימיים", בין ויטליות 

תוססת למוות–בעודנו–בחיים. 

חוסר נעליים כתשוקה לקדושה 
26 כתבתי  רחית מז בפואטיקה  ם  י נ ו י ע רה:  לשי ת  שלישי ת  בספרי אפשרו
כי ספר השירים המזרחי נענה לקודים חזותיים אחרים, וכי גם ספר שירים מזרחי 
חילוני רוצה להסתופף בִקרבה גדולה לקוטב הסימבולי של הליטורגיקה. הצבעתי 

23. מריון, על העודפות, עמוד 128.

24. ראו לדוגמה את העטיפה המפורסמת של תקליט הביטלס בו הם מופיעים חוצים את מעבר החציה יחפים, ולכן כמו מרמזים על 

המוות האורב.

Guy Sheftal, Words of Fire, p. 423 .25
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על רפרטואר שלם של מאפיינים )הקדשות ארוכות, סיפור ההתקדשות לשירה, 
ציטוטים מן המקורות ואף כתיבה כי יש לשמור על קדושת הספר, בדומה לאזהרה 
על כתבי קודש יהודיים( המקרבים את מעמדו האונתולוגי בעולם של החפץ שהוא 

ספר שירה לקוטב של ספרי קודש. 
הנעליים הן פריט הלבוש המצוי בקרבה הגדולה ביותר לאדמה, פריט הלבוש 
הנחשב "טמא" ביותר. הנעליים הן הפרעה לקדושה. "של נעליך מעל רגלייך כי 
המקום עליו אתה עומד אדמת קודש הוא", אומר אלוהים למשה בפסוקים בלתי 
נשכחים )שמות ג: 5(. הניסיון ל"קידוש האמנות" הפלסטית, להענקת הילה של 
קדושה לרגעי הופעת הדיוקן, חולק מרחב משותף עם התשוקה ליצירת אינטימיות 
מרבית עם הצופה, תשוקה המתנסחת במונחים של לבוש, גילוי וכיסוי. ההליכה 
אל עבר האל היא הליכה אל עבר האחרים, ולהפך. כך מנסח זאת עמנואל לוינס: 
"להיות בדמות ה'אל' אין פירושו להיות בצלם אלוהים, אלא להימצא בעקבתו. 
]...[ אין הוא מתגלה אלא באמצעות העקבה שלו ]...[ ללכת לעברו אין פירושו 
ללכת בעקבות עקבה זו, שאיננה סימן. פירושה ללכת לעבר ה'אחרים".27 דומה כי 
תשוקתן של האמניות המזרחיות היא לקדש את מרחב היחסים בינן לבין האל, 
בינן לבין הצופה, דרך יצירת מישור משותף של קדושה, שהנעליים אינן נוכחות 

בו. הן הולכות לקראת האחר, לקראת הצופה, ברגליים יחפות. 

סיכום 
ת, התבוננתי  רו ת קי ברו מטבע הדברים, בהיותי אחת העורכות של הקורפוס שו
בתצלומי העבודות המרכיבים את הקובץ אין–ספור פעמים. ואולם רק כאשר 
התבוננתי בקובץ העבודות בעקבות ההזמנה לכתוב לקובץ המאמרים הנוכחי, 
העוסק במנעלים ובייצוגי הנעליים, נגלה לעיניי הבלתי נראה והפך את מבטי 
למודע. לפתע ראיתי עד כמה הייצוג העצמי ללא נעליים בולט בנוכחותו החזותית. 

מבטי שלי, השונה תמיד בכל ביקור ואשר לכן נדחה ומשתהה מביקור 
לביקור, גורם להשהיית התמונה עצמה וכל זאת על מנת לקדם את 

 ההתפרשות ולסמן שהיא לעולם לא תהיה מושא חסום, הנראה 
באופן ממצה.28

ואולם מהלך זה היה אך בבחינת הצעד הראשון. רציתי לבחון אם ייצוגים אלו, 

27. עמנואל לוינס, הומניזם של האדם האחר )תרגמה: סמדר בוסתן( תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2001, עמ' 85.

28. מריון, על העודפות, עמ' 121.
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המצויים בקובץ, הם בבחינת ייצוגים מקריים בקורפוס האמנותי העשיר של 
האמניות. בחינה מעמיקה גילתה כי אפיון זה, שבתחילה נדמה כשולי, קונטינגנטי 
ובלתי חשוב, הוא מאפיין רב ערך ודומיננטי אצל כל אחת מהאמניות שנזכרו לעיל. 
"דיוקן עצמי בלי נעליים" הוא ייצוג מיניאטורי של מודוס הפעולה של האמניות 
המזרחיות. הוא מסמן את האינטראקציה הבלתי פתירה של האמניות המזרחיות 
עם עולם האמנות הישראלי הנוכחי, וכמו מחזיק בקליפת אגוז את הסירוב לחקוק 
בגוף את התביעה למשמוע תרבותי ולהליכה צייתנית בדפוס חזותי נתון. אחתום 

מאמר זה בדבריו הנכוחים של מריון: 

התמונה מציגה לאין ערוך הרבה יותר מהמחזה החזותי שלה — 
הרבה יותר מאשר יכולים המדע של האמנות הציור והמוזיאוגרפיה 

לצמצם כמעט לכדי מושא מוגמר, היא פוצחת בקריירה של חלל וזמן 
עבור כל ההתבוננויות שהיא מעוררת. היא חושפת עצמה כסכום כל 

האפשרויות בכוח של כל מה שכולם ראו רואים ויראו בה.29 

29. שם.

נטע אלקיים, חלוצה, 
2011, מיצג מצולם


	_GoBack
	_GoBack



