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תערוכות בעולם  דבי לוזיהאמנות 

בועטות
המקום ההיסטורי של נשים באמנות היה על הבד, 

ולא מאחורי כן הציור. אלו שהעזו לקרוא תיגר פתחו 
את הדלת לשינוי: השנה יוצגו ברחבי העולם מספר 

תערוכות המוקדשות לאמניות בלבד

ב–10 במרץ 1914 נכנסה מרי 
ריצ’רדסון, פעילה בתנועת 
הסופרג’יסטיות, למוזיאון 

הלאומי בלונדון, שלפה סכין 
קצבים וחתכה שבעה קרעים 

גדולים ב’ונוס מרוקבי’, אחד האייקונים 
האמנותיים המפורסמים של אידיאל היופי 

הנשי. האמן הספרדי הידוע דיאגו ולסקז 
צייר את ונוס באמצע המאה ה–17, ולמרות 

שזהו ציור העירום היחיד שנותר מאמן 
חשוב זה, הוא התפרסם בעיקר בגלל 

ההשחתה הפראית בידי מי שכונתה ‘מרי 
המשספת’. על אף שבאותה שנה שוספו 14 
ציורים נוספים, זה המעשה שזכה לתהודה 

הגדולה ביותר.
המקום ההיסטורי של נשים באמנות היה 
על הבד, ולא מאחורי כן הציור. גם ‘ונוס 

מרוקבי’, כמו רוב ציורי העירום הנשי, 
צוירה על ידי גבר. עד המאה ה–20 כמעט 
ולא נרשמו אמניות שהותירו חותם. בעוד 
שלגברים הייתה גישה לדוגמניות עירום 

או לגוויות, מהן למדו אנטומיה, נשים הודרו 
מלימודי אמנות. בתקופת הרנסנס והבארוק, 
למשל, שנמשכה כ–300 שנה, תועדו רק כ–20 

אמניות, שהיו נזירות או בנות של אמנים.
כך היה גם במאה ה–18 ומחצית המאה ה–19, 

שבהן רוב הנשים עסקו באמנות כתחביב, 
כשהן מעדיפות להינשא ולהקים משפחה, 

בהתאם למוסכמות החברתיות. תפקיד 
האישה בעולם האמנות היה בעיקר כמוזה 

של האמן, וכך, לאורך תולדות האמנות, 
מהמונה ליזה של ליאונרדו דה וינצ’י ועד 

לאישה בזהב של גוסטב קלימט, נשים 
צוירו על ידי גברים בתנוחות פתייניות, 

כנועות, או בעירום. 
לאחרונה ננעלה במוזיאון ד’אורסיי בפריז 

תערוכה שעסקה בזונות באמנות בין השנים 
1850–1910. התורים הארוכים בכניסה העידו 

על כך שהפופולריות של הנושא לא דעכה, 
למרות שעידן הפוליטיקלי קורקט אינו 
מניב עוד יצירות מופת של זונות במאה 

ה–21. הזונה המפורסמת ביותר של התקופה 
הייתה אולימפיה )1863( של אדוארד מאנה, 

שהדהימה את העולם במבטה הישיר, 
המתגרה והלא מתנצל. אמנם היצירה 
עוררה תרעומת ובוז, אך ניתן לראות 

באולימפיה את הסימן לתחילת עידן חדש 
של נשים חזקות, לא מתנצלות, שעומדות 

בגאווה על שלהן. 
כדרכן של מהפכות, הן מחלחלות לאט. 
גם היום נשים עדיין חוות קיפוח ביחס 

לגברים, כולל בעולם האמנות. הנה חמש 
עובדות על הפער המגדרי בעולם זה: 

רק 7% מהיצירות שהוצגו ב–MOMA בניו 
יורק באפריל 2015 היו של נשים; הפער 
בין תערוכות גברים ונשים במוזיאונים 
מרכזיים באנגליה, צרפת וגרמניה הוא 
)במקרה הטוב( בסביבות 70:30 לטובת 

הגברים; רק שלוש נשים נכנסו לרשימת 
100 האמנים היקרים ביותר בשנת 2015; 

ג’ורג’יה אוקיף היא האמנית היקרה 
בהיסטוריה - ציור שלה נמכר ב–44.4 
מיליון דולר, לעומת 142.4 לאמן היקר 

ביותר, פרנסיס בייקון; בקטגוריית האמנים 
החיים, היצירה היקרה ביותר היא של 

האמנית היפנית יאיוי קוסאמה, שנמכרה 
ב–7.1 מיליון דולר. זאת לעומת היצירה 

היקרה ביותר לאמן חי, ג׳ף קונס, שנמכרה 
ב–58.4 מיליון דולר. 

הבשורה הטובה על רקע הפערים האלה 
היא שניתן לחוש שינוי באוויר. כתוצאה 
מפעילות אינטנסיבית של אמניות ושל 

גופים חתרניים, יש עלייה במודעות לצורך 
באפליה מתקנת. קבוצת הפמיניסטיות 

החתרנית גרילה גירלז, הפעילה מאז 
שנות ה–80, מעצבת פוסטרים וגלויות כדי 

בגלל הסקנדל
Champagne life, גלריה סאצ’י, לונדון

לריה סאצ’י, שחוגגת 30 שנה להיווסדה, ג
מציגה תערוכה ראשונה של נשים בלבד. 

14 אמניות מכל העולם לוקחות חלק ב– 
Champagne life,שתוצג עד מרץ 2016, ומביניהן 

בולטת מאחה מולאח מערב הסעודית, 
שיצרה מיצב ענק מסירים שרופים, בעבודה 

שמתבוננת בביקורתיות בתפקיד האישה 
בחברה המסורתית - ולמעשה בעצמה פועלת 

לשבירת המוסכמות. 
לזכותו של איל הפרסום ואספן האמנות 

הבריטי צ׳רלס סאצ’י ניתן לזקוף את עלייתה 
של קבוצת YBA, האמנים הבריטים הצעירים. 

לגנותו נזקפת פרשת גירושים מכוערת 
מהשפית נייג’לה לוסון, כשסאצ’י הונצח 

במצלמה במהלך ריב עם אשתו במסעדה 
לונדונית, ונראה שם כשהוא אוחז בצווארה 

בתנועה אלימה. אולי תערוכה נשית מבקשת 
לפצות על הדימוי הקשה שסקנדל זה יצר. 

סוהילה סוקהנברי,
Moje Sabz

Champagne Life ,ג'וליה ווצ'טל

 181 kilometers ,אליס אנדרסון
2011 ,Bound–2015 )מימין( ו

לעורר מודעות לאמנות נשית. בין השאר, 
הן עיצבו גלויה בצבע ורוד שניתן לשלוח 
לאספנים, ובה נכתב “אספן יקר, נודע לנו 

שהאוסף שלך, כמו רבים אחרים, אינו 
מכיל די אמנות של נשים. אנחנו יודעות 

שאתה מצטער על כך ומתכוון לתקן 
את המעוות במהירות המרבית. באהבה, 

הגרילה גירלז”. 
בנות הפוסי ריוט החלו כלהקת פאנק 

רוסית, אך כיום הן מובילות תנועה 
אקטיביסטית פעילה. לאחרונה הן הודיעו 

על כוונתן לפתוח מוזיאון לאמנות נשית 
במונטנגרו. לא רק האמנות המוצגת תהיה 
נשית, אלא כל העובדות וההנהלה יהיו על 

טהרת הנשיות. 
גם הממסד האמנותי מראה סימנים קלים 

של שינוי: השנה יוצגו בעולם תערוכות 
חשובות המוקדשות לאמניות בלבד. הנה 

כמה מהן.



זרקור לשוליים
דיאן ארבוז, In the beginning, מט ברואר 

 )המוזיאון החדש של המטרופוליטן(, 
ניו יורק

חת הצלמות המפורסמות של המאה א
ה–20 היא דיאן ארבוז )ילידת 1923(, 
בת למשפחה יהודית ניו יורקית עשירה, 

שהתפרסמה דווקא בצילומים של דמויות 
שוליים בחברה, 'פריקים', כפי שהיא 

עצמה כינתה אותם. 
בשנת 2007 קיבל המטרופוליטן גוף 

עבודות משמעותי מתוך עיזבון ארבוז. 

כמחצית מהצילומים בתערוכה שתוקדש 
ליצירתה, יוצגו בפני קהל בפעם 

הראשונה. צילומיה שייכים לזרם הפוטו–
ז'ורנליזם, על הגבול שבין אמנות לבין 

תיעוד. היא אינה מקלה על הצופים, 
הנאלצים להתמודד עם חריגּות שלרוב 

מתעלמים ממנה. מבקריה האשימו אותה 
במבט מתנשא של מי שגדלה ברווחה 

מוגנת, אולם אותה רווחה לא ממש עזרה 
לה לחיות באושר: ארבוז סבלה מדיכאון, 

ושמה קץ לחייה בגיל 48. 
התערוכה 'בהתחלה' תהיה אחת 
הראשונות במוזיאון החדש של 

המטרופוליטן, 'מט ברואר'. הוא ייפתח 
בחודש הבא בבניין הישן של מוזיאון 

הוויטני בניו יורק, ויתמקד באמנות 
שנוצרה במאה ה–20.

צילום של 
דיאן ארבוז. 

חריגות שלרוב 
מתעלמים ממנה
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עוצמה ברוטציה
No Man’s land, אוסף משפחת רובל, מיאמי

ון ומירה רובל הם זוג אספנים יהודים ד
ממיאמי, המקדישים את חייהם לאיסוף 

אמנות עכשווית. הם יצרו מודל שהיה חדש 
בזמנו, של אוסף פרטי ברוח ציבורית, כאשר 

החלל העצום שמאכסן את האוסף פתוח 
לקהל הרחב, ומתקיימות בו תערוכות. אוסף 

רובל נחשב לאחד האוספים העכשוויים 
הגדולים בעולם, והקרן משאילה יצירות 

לתערוכות במקומות שונים. 
התערוכה No Man’s land תוצג עד סוף 

מאי 2016, והיא כוללת עבודות של כ–100 
אמניות, ובהן גם נציגה ישראלית, סיגלית 
לנדאו. לתערוכה אין נושא מלבד עוצמת 

הביטוי של אמנות נשית. כדי להכיל את כל 
האמניות, תתקיים רוטציה של העבודות 

המוצגות במהלך התערוכה.
רוב העבודות אינן נשיות במהותן, וזה 

בסדר: במסגרת המאבק לשוויון לא 
נכון, בעיניי, להפריד בין אמנות נשית 

לגברית. יחד עם זאת, ישנן כמה עבודות 
שעושות שימוש ציני בדמות האישה, כפי 

שהורגלנו לראותה דרך המבט הגברי. 
ליסה יוסקאבאג׳ מציגה דמות נשית 

בצבעים מתקתקים, החושפת שד בתנוחה 
בסגנון בנות פלייבוי. ואילו האמנית הדרום 

אפריקאית החשובה, מרלן דומא, מציגה 
את 'נערת ינואר', במסורת לוחות השנה של 

המוסכניקים. 

  Catedral ,סולאנג' פסואה
1990-2003, hair, leather and fabric

2009 ,Migrant I ,הייב קארמן

 Eureka, 1993 ,ג'נין אנטוני
bathtub, soap, and Corian

מה פרויד היה אומר
ג’ורג’יה אוקיף, טייט מודרן, לונדון

יא הפכה לאחת הציירות האהובות ה
במאה ה–20, בעיקר בזכות ציורי 

הפרחים הייחודיים שלה, שנראים כמו 
תקריב ומעוררים אסוציאציות מיניות - 

שזכו לפרשנות פרוידיאנית מקיפה. אבל 
בתחילת הדרך, כסטודנטית במכון לאמנות 

בשיקגו, היא כמעט התייאשה מהרעיון 
שתוכל להפוך לאמנית בולטת. מזל שהצלם 

והגלריסט אלפרד שטיגליץ גילה את 
ג’ורג’יה אוקיף )ואף נשא אותה לאישה(. 
כעת, בדיוק 100 שנה אחרי ששטיגליץ 

הציג אותה לראשונה בניו יורק, ואחרי שלא 
הציגה בלונדון כבר 20 שנה, זוכה האמנית 

ילידת 1887 לתערוכת יחיד מוזיאלית 
חשובה - שמטרתה לבסס את מעמדה 

כאמנית קאנונית של המאה ה–20. 
ההיבט השני של תקריבי הפרחים של 

אוקיף הוא ההפשטה, כאשר רבים 
מהציורים נראים כמו קומפוזיציות 

מופשטות. לא היה לה עניין להציג את 
המציאות כפי שהיא, וסגנונה הייחודי, 

הרומנטי, עבר כחוט השני ביצירתה - בין 
אם ציירה נופי מדבר או נופים עירוניים. 

כיאה לאמנית גדולה, ניתן לזהות את ציוריה 
ממרחקים.

Black mesa landscape, 1930 ,ג'ורג'יה אוקיף

ג'ורג'יה אוקיף,
 Abstraction White Rose, 1927


