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ציפורהלוריא

עלאודותהעבודותשלחוהראוכר
חוה ראוכר" :אני עובדת מתוך התבוננות ,פנימה והחוצה' ,עין פנימית' כנגד 'עין חיצונית'.
העין החיצונית מתבוננת  במבט ארוך וממוקד לתוך המציאות המסנוורת משפע של דימויים
משוכפלים חולפים ,בניסיון נואש ליצור דימוי  מקורי באמצעות ציור ,דימוי שאינו מעשה עדשה מכנית.
ציור המנסה להעביר את נוכחות הדמות המצוירת ואת ההרגשה שלא  רק אדם היה שם,בסטודיו,
אלאהואגםנמצאונוכחברגעזהממשמולעינינו.
העין הפנימית מושכת אל חזיונות מן העבר .ילדות בתוך ערב רב של פליטים מזרח-אירופים,
ניצולי שואה שגלו מאירופה במזרחית אל תוך שכונת ג'בליה הנטושה ביפו  .אל חושות ערביות צפופות,
רחובותחולותעלותביובפתוחותעםצואתאדם.
יהודיםגולים,אנשיםקשיםולאנחמדים,מרוטיםוצפופיםזהלזה)משפחהלחדר,נאחזיםבשארית
כוחותיהם בעברם האירופי המפואר ,בגינונים של מקום אחר ,בשולחן ערוך   -כלי חרסינה משובחת,
כוסות קריסטל ,סכו"ם כסף ומפת תחרה מסודרים למופת מעל לביוב הפתוח של ג'בליה.
המפגשעםהעוליםהחדשיםשעלומרוסיהבתחילתשנותהתשעיםשלהמאההקודמתשבוהעלה
את החזיונות מן הילדות .מפגש מחודש עם הדמויות המוכרות כל-כך ,פליטים ,מהגרים ,מזרח-ארופים.
והנשים ,בעיקר הנשים ,האמהות ,כמו האמא שלי ,גולה ,אבודה ,זרה ,לא שייכת ,נאחזת נואשות בשפה
ובתרבותשהביאהעימה.
המפגש הוליד את הסדרה 'עדות' ,תשע עבודות ציור גדולות של נשים מבוגרות עירומות,
'גדולות מן החיים' ,המתנשאות לגובה שני מטר ,עומדות פרונטלית מול הצופה ,כאילו עלו על דוכן,
המוגבהבאמצעותכנפייםצדדיות,כדילתתעדות".
העירומות התייצבו נוכח הצופה בישירות מסדרית שלרגעים קשה לשאתה .לא עירום בעל קונוטציות של
סקסהוצגלפנינו,כיאםעירוםשופט,טראנס-נשי,טראנס-אירוטי.הדמיויותניצבותמולהמתבונןכאיקונות
קיומיותהמבטאותמצבאנושיבסיסישלחשיפהופגיעות.
הקיום הנשי מוצג בשלבו הבוגר .ההתייצבות העירומה אינה מקבלת את משמעותה מכוח היותה
התגרות בטאבו ,התגרות במוסכמות או בנורמות של "בורגנות" .העירום אינו פרי מציצנות או אקט של
מניפולציה אירוטית )כמו למשל בצילומי הפרסומת בהם אנו מוקפים מכל עבר( .זהו עירום אנושי בסיסי,
פילוסופי באותה מידה שהוא פיזי )אולי ניתן להשוותו לעירום של המלך ליר בסצינת הטירוף שלו(
ונכוןלדעתילאפיינוכעירוםאקזיסטנצאלי.
בעבודות אלו הושג ,אם כן ,דף חדש במה שהכרנו עד כה בשיח על הענין הנשי ,לפחות באמנות
הישראלית .חוה ראוכר הצליחה למתוח את השיח הזה מעבר לקלישאות הוויזואליות והפסיכולוגיות
הרווחותאלעומקיםונחרצותחדישה.לאאחת,כפישכברצינתי,קשהלעמודמולהפשטותהתובעניתהזאת.
הדמויותשהופיעובתערוכההינןעולותחדשות.נתוןזה,כחלקמהאינפורמציהעלהעבודות,מיקםאת
'עדות' )שימו לב לשם!( ,גם על ציר חברתי .נטשה/נדיה/אירנה  בא"י הם מסמכים צובטי לב על עקירה,
הגירה וזרות ,אך גם  -באמצעות המגע ההומני החומל והעיצוב ההדור -של אמפטיה.
הסאגההציוניתלמודתהמהפכיםקיבלהבתערוכהזונדבךחדש.לאאמירהרומנטיתמכלסוגשהוא,
אולחלופין,ניפוץמיתוסיםראוותניכחלקמאופנהתרבותיתרווחת,אלאביטוילמודוסנדיר;מבטבזיקת"אני-
אתה" ,ישיר ,אמפתי ,נקי מרגשנות ,פשוט ומורכב כאחד ,שיש בו גם קירבה וגם ריחוק .האדם העולה הוצג
במלוא עוניו ,ועם זאת  ,כנוכחות נוכחת מאוד ,מלאת עוצמה ,ולרגעים כמעין "אמא אדמה".
חוהראוכרשייכתלקבוצתצייריהריאליזםבארץ)ביניהםישראלהירשברג,שלוםפלש,מיטשבקר
ואחרים(.הםהציגויחדב1984-ב"ציורמןהטבע"ברחובות,וב1996-בתערוכה"ארבעהצייריםריאליסטים"
במוזיאון הכט בחיפה ,ואחר התפתחו איש-איש בדרכו תוך העלאת אופציית הריאליזם על שולחן הדיון של
האמנותהישראלית.חוהראוכראינהמיישמתאתהנושאיםהמקובליםאצלעמיתיה)קומקום,צלחת-פירות,
פנים בית וכד( ,את המבט הקפדני של הריאליזם היא איננה מיישמת על פיסות מציאות נייטרליות .בצורה
מקורית ביותר )לפחות ביחס לנורמות עכשוויות( היא מיישמת מודוס זה על פיסת מציאות חברתית
טעונה,רוטטת.

מתוך המציאות הזאת היא מפיקה ,כפי שראינו ,מכלול רב-רבדים .עבודותיה הן מסמך ישראלי ,קיומי ונשי
כאחד ,עכשווי במשמעויותיו וקלסי ומרוחק בעיצובו החמור .מכל היבט שנבחן את העבודות האלו נגלה בהן
עמדהמקורית,התבוננותנוקבתויכולתחזותיתייחודית.
"אחרי התערוכה ב"ארסופ" ב 1994-התחלתי בסדרה המתארת דמויות נשים וגברים הנמצאים במצבים
גבוליים של חוסר בהירות ,כמעט כמו במצב של הגירה .נשים וגברים שהם לא פה ולא שם ,מנותקיםמהזמן
ומהמקום ,מעמידים פנים ,כמו שחקנים על במה ,משחקים את תפקיד הדמות שאליה שואפים להגיע.
הנשים המבוגרות כבר לא עירומות ,חסרות אונים ,אלא לבושות בכותנות שקופות למחצה או בבגד
תחתון ,מנסות להיות מפתות .נשים בשלות ,יפות מאד ,כמו שחקניות קולנוע של פעם .לפעמים פתטיות
ולפעמיםמלאותחושהומורוהתרסה.נשיםעםיופיאירופיזר,שעדייןלאמוכנותלוותרעלהכוחשהעניקלהן
בעבריופיןהמפתה.
הגבריםמשדריםפגיעות,חלקםבבגדינשים,מחפשיםאתזהותםהמינית.לעומתםבולטתדמותושל
נערצעיר,מחופשבבגדיחיילים,הרוצהלהיותגיבורמלחמה.דמותהנערנחשוןשונהמןהדמויותהאחרות,
כיוון שהיא איננה מנותקת מן הזמן ומן המקום ,אלא מתמודדת עם המציאות שלאחר ההגירה.
בשלושהציוריםשנעשובמהלךהשנים1997-1998אנימתבוננתבנערנחשוןכמואםהמגדלתאתבנה,
העוקבת ,באמצעות הציור ,אחרי תהליך גידולו .נחשון בן חמש-עשרה ,נחשון בן חמש-עשרה וחצי ,נחשון בן
שש-עשרה.נחשוןמדגמןלפניעםצעצועיוהמונחיםלפניועלהשולחן:דיסקית,מימייה,פנס,כדוררובה,מצפן.
נחשון לובש מכנסי חאקי ,חייל פוטנציאלי ,סממן של כוח ,של שליטה ושל כיבוש ,אך גם קורבן פוטנציאלי".
"][...מתחת לממשות הגופנית ,המהממת לעיתים ,של דמויותיה ] {...בונה האמנית סיטואציות פיוטיות של
מצביםגבוליים:מהי,בעצם,זהותהשל"נטשהבארץישראל"?האםהיאשייכתלמקוםהזה?האםהיאתלושה?
ומהיזהותוהמיניתהמדויקתשלאמנוןבתמונההנושאתשםזה?הגבריםבציוריהשלחוהראוכרמשדרים
שבריריותופגיעות,בעודהנשיםיציבות,מוצקותונוטותאלהמונו-מנטליותשל"אמא-אדמה".ומהקורהלחלל
בעבודות?מהודימויומהושיקוףשלדימויביצירה?חלונות,פתחים,טבעים-דוממים,מבניותרנסנסית,מראות
וחצאידיוקן-עצמימצטרפים,דווקאבז'אנרשנראהכיאיןמובןוודאיממנו,לתוצרסופישלפיוטחידהותעתוע".
)ציפורהלוריא,קטלוגהגלריההאחרת,ינואר(1997
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