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 מבוא

קשר בין גילנות ומיתוס היופי כדרך למחאה פמיניסטית בעולם  האם יש  בעבודה זו אבקש לבחון  

 יצירותיה של האמנית חוה ראוכר מייצגות מחאה זו.  ובאיזה אופןהאמנות, 

ה סטיתיהפמינהתנועה   במאה  הברית  בארצות  בעיקרה  ל,  20-, שפעלה  ולביקשה  את  חשוף  שנות 

אליו נשים היו כפופות    ,הגברי  יהפטריארכל נגד הממסד    ולמחות  ון במעמדה של האישהי וחוסר השו 

. למרות שהישגיהם של הגלים הפמיניסטים  (21:  2011  )דקל,  משחר ההיסטוריה האנושית המערבית 

לשוויון זכויות והזדמנויות,    , לפחות באופן יחסי  ,חיינו כיום ונשים זוכותניכרים היטב במציאות  

גם    .היחס  לאישה הזקנה בחברה המערבית הוא עדיין קונפליקטואלי ולא ניכר בו שינוי משמעותי

לה, כאשר לעיתים קרובות הן  נוטה להיות סטריאוטיפי ומפ  היחס לנשים זקנות  ,2022היום בשנת  

: 2020)דקל,    נחותות, מעוררות דחיה וחסרות מיניות ומוצגות מבחינה חברתית ותרבותית כנתפסות  

280-281.)   

ומיתוס היופי.  גילנות  השתורמות לכך:  עיקריות    תופעותלהתייחס לשתי    בקשבעבודה זו א

גילנות רוברט באטלר    (Ageisem)  המושג  לכלל  מתייחס  ה  (Butler) הוא מושג שטבע הפרופסור 

הסטריאוטיפים המופנים כלפי אנשים מפאת גילם הכרונולוגי, או במילים אחרות, דעה קדומה מצד  

  הוא מושג שטבעה נעמי וולף מיתוס היופי   ;(Butler, 1969)  קבוצת גיל אחת נגד קבוצת גיל אחרת 

(Wolf )   ,    לסטנדרט  צפייה ההולכת וגוברת לאורך השנים שנשים תתאמנה עצמן  מתייחס ל מושג זה

נוקשה ובעל פרמטרים קיצוניים ומעוותים של יופי חיצוני, זאת למרות השיפור במעמדן החברתי  

אישה הזקנה מודרת  שה   לעובדהם  תראלה  שתי תופעות    ביןהשילוב  .  ( 2004)וולף,    במאה העשרים

המייצגים את   לאידאלים  עונה  היותה אישה שאינה  ומעצם  זקנה  היותה  רבדים: מעצם  במספר 

 . (29: 2020)דקל,  מיתוס היופי

תופעה   לראות  אפשר  בהן  המרכזיות  הזירות  באאחת  בולטזו  האמנות  , ופן  עולם    .היא 

ייצוגן של נשים בכלל נקשר באופן ישיר לאידאל היופי, בוודאי בכל    ערבית,המלאורך ההיסטוריה  

כמעט לחלוטין מעולם    והודרהאישה הזקנה  ייצוגי    ,אל מול כך  .העירום  הנוגע להצגת הגוף הנשי

החזותית כאשר  האמנות  גם  מעוות;  באופן  נעשה  הדבר  לרוב  למשל,  הוצגה,  דמונית  ,  כישות 

בשנות  עם הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית   (.1996קדר,  -כנען  ; 2016)בכר,   ומעוררת דחייה

הופיעו יותר ייצוגים של נשים זקנות ואמניות שונות   ,במצב חל שינוי מסוים, 20- של המאה ה 70-ה

  ,ןתהחלו לעסוק בנושא בצורה ביקורתית. אחת מהדרכים בהן בחרו אמניות אלה להביע את מחא

, עד אותו זמן עצם הצגתו הייתה כה נדירה,  שכאמור  ,עירום גוף האישה המזדקנתנעשה דרך הצגת  

כמעט לטאבו בארצות הברית,    .(37:2020)דקל,    עד שנחשבה  בישראל המחאה  לעומת המתרחש 

, והביאה איתה עיסוק  90-, לקראת שנות ההופיעה באיחור של עשרים שנההפמיניסטית באמנות  

יותר   זאתגם  רב  עם  הזקנה.  האישה  ישנן  בייצוג  היום  עד  בישראל  אמניות  ,  שפועלות  מעטות 

 (. 271)שם, שם:    גילנית- אנטיה פמיניסטית  , כמחא וף האישה המזדקנתגבעירום  בוחרות להתמקד  ו

 בעבודה זו. עסוק צירותיה איבש ,חוה ראוכר, האמנית הישראליתהיא  אמניות אלה  אחת מ

אמנית היא  ראוכר  ומי   חוה  פיסול  בציור,  העוסקת  תחומית  הציבוריירב  במרחב  .  צבים 

עם  עלתה עם הוריה ארצה.    עם קום מדינת ישראל,  1948בשנת  ו  בבולגריה  1944נולדה בשנת  ראוכר  

עליתם נשלחו חוה והוריה יחד עם עולים ועקורים אחרים שהגיעו מאירופה, לגור בשכונת עג'מי  
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ביפו. השנים בהן גדלה בשכונה זו השפיעו במידה רבה על אומנותה והטביעו את חותמם ביצירותיה.  

ואנשים קשי יום, באה לידי ביטוי באופן בולט    השפעת הקירבה לניצולי שואה, פליטים, עקורים 

ראוכר    .זובמסגרת עבודה    נתחבחרתי ל  "עדות" ו"נערות לוח שנה" אותםבשני מייצבים  במיוחד  

לואיס,  היא   סנט  וושינגטון,  מאוניברסיטת  שני  תואר  ובעלת   אבני  במכון  אמנות  לימודי  בוגרת 

כמורה לאומנות במוסדות  ראוכר  שימשה  ,  במקביל להיותה אמנית יוצרת.  ורי, ארצות הבריתזמי

, בתערוכה "אקלים" בחיפה  1976שונים. את יצירות האמנות הראשונות שלה החלה להציג בשנת  

מאז ועד היום ראוכר היא אמנית פעילה ומרכזית    ובתערוכה "פנים חדשות" בתיאטרון ירושלים.  

    (.1996)אבישי,   בעולם האמנות הישראלי, ועבודותיה זוכות להכרה משמעותית

ראוכר הורגלה לאורך השנים לתגובות החריפות שספגה בשל יצירות  האמנות שלה ובהן   

. עובדה זו לא מנעה ממנה להמשיך וליצור, אלא דרבנה אותה להמשיך  גוף האישה המזדקנתעירום  

שני המייצבים אותם בחרתי לנתח במסגרת    .היקף העיסוק בדימויים חשובים אלוואף להרחיב את  

ז  ענקיים  רבגל  1994שהוצג בשנת  "עדות"  הם:    ועבודה  ובו תשעה ציורי שמן  יית ארסופ ברשפון 

סדרת דיוקנאות של נשים זקנות, מהגרות מברית המועצות לשעבר,   ;ס"מ   220ס"מ על    152בגודל  

שכלל שלושה הדפסים דיגיטליים, שהוצבו   "נערות לוח שנה"המיצב ו, שצוירו בצבעי שמן על קנבס

בשניים מהם דמויות של שתי נשים    על גבי הקיר החיצוני של בית האמנים בתל אביב.   2005בשנת  

  (. 2014,  ונוס מרימה ידיים)  מראה  תמבוגרות בלבוש חלקי ובאחד מהם נערה צעירה אנורקטית שדופ

גילנית  -לידי ביטוי המחאה הפמיניסטית אנטיבניתוח היצירות אנסה להעמיק ולהראות כיצד באה  

ך שימת דגש על שבירת המוסכמות של אידאל היופי. כל זאת במטרה להראות את  ות  של ראוכר, 

בדרך הארוכה אל עבר שינוי הדימוי החברתי תרבותי של    חשיבותן של יצירות כמו אלה של ראוכר

 האישה הזקנה.  

, ללא ילדים העיסוק במראה הגוף והפנים שלי ושל נשים בכלל הוא תחום  42בת    ,כאישה, רווקה

השינויים   בדבר  כלשהי  אובססיה  חווה  אני  דיוק  ליתר  עניין.  בו  מגלה  אני  רבות  שנים  שלאורך 

ים. לדעתי בימינו לנשים רבות יש תפיסה מעוותת  שנ המתחוללים בגוף שלי עם ההתבגרות וחלוף ה

ראה החיצוני שלהן, וכתוצאה מכך העיסוק באפשרות לשמר את הגוף והפנים  ושגויה בכל הנוגע למ

במרחב הציבורי ובמדיות השונות אין ייצוגים    2022צעירים הוא משאת נפשן של נשים רבות. בשנת  

רוב הנשים המופיעות במדיות  ,  רבים של נשים ובהם דימויים ריאליטסיים, נטורליסטים טבעיים

ת את הניראות שלהן באמצעות טיפולי פנים, אנטיאייג'ינג', מתיחות,  השונות הן כאלה שמתחזקו 

פורה   צעיר,  נערי,  מראה  לשמר  וזקנות  מתבגרות  לנשים  המסייעים  כאלה  ועוד  חומרים  הזרקת 

בעלות קמטוטי הבעה   או  שיער מאפיר  בעלות  נשים מתבגרות  של  הייצוגים  ומפתה. מעטים הם 

ת, עבות בשר ועל אחת כמה וכמה ייצוג של נשים זקנות.  בפנים, כמעט שאין ייצוג של נשים מלאו 

לפני מספר שנים נחשפתי ליצירותיה של האמנית חוה ראוכר העוסקת בדימוי גוף האישה המזדקנת  

ומצאתי אותן מסקרנות ומעוררות מחשבה, גיליתי אופנים שונים בהם היא מתייחסת להצגת גוף  

 של מחאה שמצאה חן בעייני.   האישה המזדקנת ומצאתי שיש בהן חדשנות וסוג
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 וגילנות  פרק ראשון: פמיניזם 

ה בשנות  הברית  בארצות  הרדיקאלי  והפמיניזם  הפמיניזם  של  השני  הגל  את  אציג  זה    70-בפרק 

אנשים  סטיות בניהן חוה ראוכר. בנוסף אסביר מהי גילנות והשלכותיה על  ימתוכו פעלו אמניות פמינ

 . זקנים בכלל ונשים זקנות פרט

 70-: פמיניזם באמנות האמריקאית בשנות ה1.1

השבעים   בשנות  שיצרו  פמיניסטיות  לאמניות  מתייחס  הפמיניסטית  האמנות  של  הראשון  הדור 

, בתקופה  60-וה   50-בארצות הברית, בתקופת הגל השני של הפמיניזם והפמיניזם הרדיקלי. בשנות ה 

בגל הראשון, חלה נסיגה במעמדן של    שקדמה לעליית הגל השני לפמיניזם, ולאחר שהושגו הישגים

, זמן מלחמת העולם השנייה, כאשר הגברים יצאו לקרב,  40-הנשים בחברה האמריקאית. בשנות ה 

הראשונה   הפעם  זו  הייתה  רבות  נשים  עבור  העבודה.  ובשוק  במשק  תפקידיהם  את  לקחו  נשים 

  2011  שייה וצבא )דקל,שיצאו לעבודה, והשתלבו בתחומים רבים שנתפסו כ"גבריים": חקלאות, תע

(. עם זאת, עם תום המלחמה הגברים שבו למקומות העבודה, נשים חזרו לביתן, וחלה ירידה  21:

 בפעילות הפמיניסטית בארה"ב )שם, שם(. 

, (Woolf)  בתקופה זו נשים נדרשו לחזור לתפקיד "עקרת בית מאושרת", לפי וירג'יניה וולף

ריבה את עצמה למען בעלה  , האישה הטובה והטהורה שמקאת דמותה של האישה "המלאך שבבית"

(. "החלום האמריקאי", האידיאל שהוצג לנשים, עיצב את  2008; וולף,    21  :2011  )דקל,   והילדים

נשים   להיות  היה  היחיד  "חלומן  זה:  אידיאל  לפי  העצמית.  תפיסתן  על  עמוקות  והשפיע  חייהן 

מל יפה.  ובית  ילדים  חמישה  הייתה  ביותר  הנשגבה  שאיפתן  מושלמות.  הגדולה  ואימהות  חמתן 

(. השפע הכלכלי היחסי לאחר המלחמה רק חיזק  2006להשיג בעל ולשמור עליו" )פרידן,    –ביותר  

והאישה   וחירות,  כאושר  גם  נתפס  הכלכלי  העושר  שכן  כלואות,  היו  הנשים  בו  הזהב  כלוב  את 

 (.21: 2011)דקל,   האמריקאית נתפסה כחופשיה בזכות המשפחה והעושר החומרי שלה

,  (1963)   המיסתורין הנשי   (Friedan)מעותי הגיע עם יציאת ספרה של בטי פרידן  שינוי מש

שם"   לה  שאין  "הבעיה  את  תיארה  החברה    –בו  ידי  על  דיכוי  שחוו  הנשים  של  הדיכאון 

תיארה במאמרה    פרידן  .לכונן את זהותן רק על ידי ביתן ומשפחותיהן ןהפטריארכלית, ונכפה עליה 

את ההשלכות הקשות של תפיסות חברתיות אלה על חייהן של נשים: בתקופה זו ירד גיל הנישואין  

בכדי   מהקולג'  שנשרו  הנשים  אחוז  עלה  בקולג',  הלומדות  הנשים  אחוז  ירד  נשים,  של  הממוצע 

הראשון  ו  להינשא הגל  הישגי  מאז  משמעותית  נסיגה  הייתה  כלומר,  הילודה.  שיעור    ל ש עלה 

)ה עמוקות  (2006  ,פרידןפמיניזם  הושפעו  זו  בתקופה  נשים  כיצד  תיארה  פרידן  לכך,  בנוסף   .

אידיאל היופי הבלתי אפשרי  מיתוס היופי, מהמסרים שהועברו להן באמצעי התקשורת והפרסום: 

על חייהן ובריאותן; היא מתארת כיצד נשים צבעו את    והשפיע , אלה  שהוכתב להן על ידי גברים

נדיני כדי להדמות לדוגמניות בפרסומות, והרעילו את עצמן כדי לרדת במשקל ולהתאים  שיערן בלו 

הגבר  של  לעיניו  הרצויות  הגוף  שם(  למידות  היופי  .  )שם,  במיתוס  בהרחבה  אעסוק  הבא  בפרק 

 והשלכותיו על דימויי האישה והאישה הזקנה לאורך תולדות האמנות. 

לשחרור האישה שהניעה את הגל השני    לאור כל אלה החלה פעילות מחודשת של התנועה

נגד  ה  לש זו השתלבה עם האווירה הפוליטית באותה תקופה בארה"ב: מחאות  פמיניזם. פעילות 

ויטנ השמרניאמלחמת  הממסד  נגד  ההיפים  של  המיניות  מהפכת  למען  ו  ם,  הלהט"בים  מחאת 
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ידי הממסד   על  דיכוי האישה  לחשוף את  היתה  הפמיניזם  של  הגל השני  של  זכויותיהם. מטרתו 

ורווחתן של נשים.    יהןהרפואי, השלטוני והחינוכי, ולהעלות את המודעות לכך, ולחתור למען זכויות

אחד    (.23:2011הפמיניזם התפצל לזרמים שונים, שהושפעו מתפיסות חשיבה והגות משתנות )דקל,  

סוגי  מזר מבין  ביותר  והאקטיביסטי  ביותר  הבולט  הזרם  הרדיקלי,  הפמיניזם  היה  אלה  מים 

הפמיניזמים של התקופה. הפמיניזם הרדיקלי ביקש לשנות את המקום של נשים בעולם התרבותי,  

וניסה לחבר בין החוויה הנשית ובין האמנות, הפוליטיקה וההגות הפמיניסטית. התפיסה שהנחתה  

היית  אלה  האניש קבוצות  קרול  של  אמירתה  פוליטי"  (Hanisch)  ה  הוא  "האישי  כל    – ,  כלומר, 

, זוגיות ומשפחה, הם למעשה פוליטיים וחברתיים  ִאּמהּות  הדברים שנתפסו כאישיים ביותר, כמו

שכן הם מעוצבים על ידי יחסי הכוח בחברה הנשלטת על ידי גברים. אמירה זו מערערת על ההפרדה  

(.  24:  2011משויך לנשים, והמרחב הציבורי, שנתפס כשייך לגברים )דקל,    בין המרחב הפרטי, שהיה

"התביישה   המדוכאת  האמריקאית  האישה  כתבה,  שפרידן  כפי  שכן  רבה,  חשיבות  הייתה  לדבר 

 (.2006להודות בחוסר סיפוק זה עד כדי כך שמעולם לא נודע לה כמה רבות שותפות לו" )פרידן, 

נות בפרט, עסק בעיקר בגוף האישה, זהות האישה וייצוג  הפמיניזם הרדיקלי בכלל, ובאמ 

שיקאגוהאישה.   ג'ודי  דוגמת  שונות  אברמוביץChicago))  אמניות  מרינה   , '  (Abramović)    וחנה

את היחס אל גוף האישה בחברה הפטריארכלית, תוך ניסיון לחשוף  ניסו לבחון    ,(Wilke)   ווילקה

גברים ועל ידי הנשים עצמן; זאת לצד ניסיון לחגוג את  את הדרכים בהן גוף האישה מנוצל על ידי  

הפמיניזם הרדיקלי עסק בעיקר  אפשר לסכם זאת ולומר ש  .הגוף הנשי כאמצעי להעצמת הנשיות

בקשר בין פורנוגרפיה, אונס וניצול מיני בחייה של כל אישה, ובזכות של אישה על גופה, כמו דרך  

)דקל, ועוד  הפלות  מניעה,  בניתוח  (.26  :2011  אמצעי  אעסוק  זו  האמנית    בעבודה  של  יצירות 

. אבקש  70-הישראלית חוה ראוכר שפעלה לאורו של הפמיניזם הרדיקלי בארצות הברית בשנות ה

בעירום הגוף   עיסוק  ובין המחאה הגילנית דרך  בין המחאה הפמיניסטית שלה  להציג את הקשר 

 הנשי המזדקן.   

 מזקנה? : מדוע אנחנו מפחדים על הגילנות 1.2

, התבטאויות כמו  "אני מקווה שלא הזמנת את הזקנה מהנהלת חשבונות"  "העולם שייך לצעירים",

היומיום. כאשר    מחיי   -צעירים, בוגרים, זקנים או ילדים    –אלה, וכמה דומות להן, מוכרות לנו  

והתבטאויות   קולות  בחברה  מזהים  ותיאורטיקנים  מושג  ,  כמו אלהשכיחות  חוקרים  מבנים  הם 

הכללית המשתקפת בהם "גילנות"     .מדעי שמתאר את התופעה  המושג  גם  נוצר  (: (Ageismכך 

,  המתייחס לתפיסות סטריאוטיפיות המופנות כלפי זקנים. מונח זה עדיין אינו מוכר בציבור הרחב

 (.  Butler, 1969אך בספרות המחקרית בעולם הוא כבר מוכר היטב )

לפי הגדרת מילון אבן שושן, גיל הוא פרק הזמן מן הלידה ועד תקופה מסוימת בחיים ) אבן  

(. בספרות הגרונטולוגית, גיל הוא בראש ובראשונה מונח כרונולוגי המשקף את כשירותו  2003שושן,  

ת מידה של תפקודים גופניים, מצבים ביולוגיים, רמות קוגניטיביות,  האישית של כל אדם על פי אמו

של    לוג מריאן רבינוביץ גילו האישי וי הרופא והגרונט ל פיכולות רגשיות וקשרים חברתיים. למשל ע

הגיל : הגיל הביולוגי, הגיל ההכרתי, הגיל הריגשי, הגיל  םים הבאיא האדם הוא שילוב של ששת 

וה  התפקודי  הגיל  הקלנדרי החברתי,  במצב  2013)קורן,    גיל  הקשור  עניין  רק  אינו  הגיל  אולם   .)

כרונולוגי, אלא הוא מנגנון המעצב את החיים האנושיים באופן דומיננטי. רבים מוצאים  -ביולוגי

"מתאימים", כך שלכל    אליו תפקידים וכללי התנהגות  בגיל הכרונולוגי משמעות חברתית ומצמידים
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חברתית, של מה שנכון וצריך לעשות בו. לכן במובנים רבים הגיל הוא מבנה תרבותי  גיל יש מוסכמה  

  :2020  מושגי, הבנייתי, המאפשר למספר מתמטי לקבל עומס של משמעויות, התניות וחוקים )דקל,

 (. הגיל נע איפוא בין האישי לחברתי, ועל רקע זה ניתן להבין את מושג הגילנות.  23

על ידי פרופסור    20-( הוא מושג שנטבע לקראת סוף שנות השישים של המאה הAgeismגילנות )

באטלר   זה   ,((Butlerרוברט  מושג  הברית.  בארצות  לזקנה  הלאומי  המכון  של  הראשון  המנהל 

כלפי אנשים מפאת גילם הכרונולוגי, או במילים אחרות,  המופנים  מתייחס לכלל הסטריאוטיפים  

על כן, באטלר מתייחס לדמיון בין גילנות    .אחת נגד קבוצת גיל אחרתדעה קדומה מצד קבוצת גיל  

לגזענות וסקסיזם, כאשר השוני המשמעותי ביניהן הוא שגילנות תהפוך לרלוונטית לכל אדם בגיל  

 (. (Butler, 1969מבוגר 

מתחיל   הזקנה  שגיל  האמינו  גיאוגרפים,  אזורים  ובמגוון  עידנים  לאורך  העתיקה,  העת  מן 

סטריאוטיפיזציה שלילית של זקנה מוכרת    ., כפי שמאמינים גם כיום70ל  60  גיל  שהי ביןבנקודה כל

(. אחת הדוגמאות הקדומות  2020משחר ההיסטוריה, ייצוגיה בולטים עוד מימי יוון העתיקה )דקל,  

פי (.  2002)   רטוריקההידועות להבניה חברתית שלילית של הזקנה מצויה בספרו של אריסטו     על 

ים זקנים הם רעי מזג, שליליים, קמצנים, חשדנים, בעלי חוסר אמון, שכחנים, נוקשים,  אריסטו אנש

(. החידוש בחברה המודרנית הוא הניסיון להגדיר  2002נוטים לפחדנות וחוששים לבאות )אריסטו,  

ולהבין את תופעת הגילנות מבחינה תיאורטית וללמוד על שורשיה ומקורותיה על מנת להתמודד  

 (. 2011 עמה )דורון,

לגילנות היבטים חיובים ושליליים, אך היבטיה השליליים  בעלי השלכות קשות והרסניות כלפי  

יה הזקנה. באטלר מציין כי הגילנות השלילית גורמת לכך שאנשים אינם תופסים אנשים  י האוכלוס

 ,Butlerזקנים כבני אדם, אלא כסניליים, נוקשים וארכאיים בהשוואה לקבוצות גיל צעירות יותר )

(. הגילנות משפיעה על זקנים ברמה האישית בכך שהיא גורמת להפנמה של הבניה חברתית  1975

אימוץ המיתוס של זקנה כתהליך של התדרדרות בלתי נמנעת עלול לגרום  .  (Levy, 2001)  שלילית 

לאנשים זקנים תחושת חוסר אונים, כניעה ופסיביות. יש זקנים שמטמיעים את המסרים כי הם  

אינם תורמים לחברה ומאמינים בכך. הפחתה בערך העצמי מתרחשת בהדרגה וככל שהזקן חשוף  

(, כך גוברת הסבירות שהוא יתחיל להתנהג בהתאם לציפיות  יותר ליחס מפלה כלפיו )סמוי או גלוי

(. הדבר גורם לפגיעה בערך העצמי ובתחושת חופש הבחירה וכתוצאה מכך גורמות  2011ממנו )דורון,  

 . (Bodner & Cohen- Fridel, 2010)לפגיעה ברווחה הנפשית של הזקנים 

על נשים קשישות, זאת ביחס לגברי ם קשישים. אחת מהשלכות  לגילנות השלכות ספציפיות 

עד כה, התרבות המערבית    כתבתיכפי שאלה היא היעדר ייצוג של נשים קשישות בנוף התקשורתי.  

שופטת אנשים על פי אמות מידה אסתטיות וחיצוניות, שהיופי קשור בה לנעורים, "נשים מבוגרות  

ליטול חלק במרחב הציב  גם אינן נחשבות כראויות  ולכן  ]...[. יותר נשים  אינן נתפסות כיפות  ורי 

ים אלה מוצגות בטלוויזיה כבלתי מוצלחות, כנטולות מיניות, כחסרות  א קשישות מאשר גברים בגיל

על כן, נוצר מצב בו ישנו חסר משמעותי של דימויים  עשירים,    .(29  :2020  )דקל,  תבונה וכטיפשיות"

י של נשים זקנות הרווח  מורכבים ואמיתיים של נשים קשישות תחת הסטריאוטיפ המצמצם והשליל

ובחברה המערבית זו קשורה ל"מיתוס היופי" המקדש  12)שם,    כיום בתרבות החזותית  (. עובדה 

 ייצוגים נשיים צעירים, מעוותים ומוגזמים שאינם משקפים את המציאות כפי שהיא.  
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 כנגד ייצוגיה של האישה הזקנה  : מיתוס היופי והמחאה הפמיניסטית 2פרק 

מצבה הייחודי של האישה הזקנה בתרבות המערבית בכלל ובעולם  מיתוס היופי ובבפרק זה אעסוק ב

התרבותי מהשיח  הדרתה  בפרט:  ואף  -האמנות  חיוביים  חזותיים  דימויים  והיעדר  חברתי, 

פעלה  יניסטית  המחאה הפמריאליסטיים לאורך תולדות האמנות ועד להווה. אבקש להראות כיצד  

 . כנגד תפיסות גילניות ופטריאכליות אלה

 מיתוס היופי והאישה הזקנה בתרבות ובתולדות האמנות 2.1

- הו  70-שונות החל משנות הקאיות  יאמרבעיה הייחודית של נשים זקנות עסקו הוגות פמיניסטיות  ב

  , מצומצם יחסית. יותר מכךעם זאת עד להווה הדיון הפמיניסטי בנושא הזקנה  .  20-של המאה ה  80

בארה"ב נטה להדיר נשים מבוגרות וזקנות מהשיח    70-הפמיניזם של שנות ה ,פרהסב  מסבירה דקל 

ה  שנות  רק לקראת  הנשי.  והמאבק  ה  90-האקטיביסטי  בעקבות    20-של המאה  שינוי מסוים  חל 

מוקיעה מתוכה נשים זקנות ונשים  בטענה שהיא    ,ביקורת שהופנתה נגד התנועה לשחרור האישה

חשוב להזכיר מאמר משמעותי שעסק בנושא כבר    ,אל מול כך  (.132-133  :2020  )דקל,  עם מוגבלויות

( Sontagההוגה הפמיניסטית סוזן זונטאג )  טענה"הסטנדרט הכפול של ההזדקנות" בו    ,70- בשנות ה

מתבגר  מועצם  הגבר  כי   עולה  ו האישה  לעומתוככל שהוא  שגילה  ככל  מוחלש  ומעמדה  מדוכאת 

 (. 1972)זונטאג, 

הוא    ,מכונן דרכו ניתן להבין את הבעיה הייחודית של נשים זקנותהפמיניסטי  הטקסט  ה

בספר  .  (Wolf)(  מאת נעמי וולף  2004)  מיתוס היופי: על השימוש בייצוגים של יופי נגד נשים  הספר 

לאורך הספר וולף סוקרת את סוגיית היופי מהיבטים         – זה טבעה וולף את המושג "מיתוס היופי"  

  הוא למעשה מערכת של  שונים )עבודה, תרבות, דת, מין, רעב, אלימות(, ומראה כיצד מיתוס היופי

דכאניות פוליטיות  חברתיות  ונשיות,    הבניות  יופי  את  אותן  המגדירות  לשמר  כדי  גברים  יצרו 

   (.2004; וולף,  2016)בכר,    שליטתם על נשים

אידיאלי בהשפעת    "במרוצת ההיסטוריה המערבית התפתחו מודלים שונים של "יופי נשי

נוצרו. שבו  התרבותי  התכ   האקלים  וולף  הפכה  ולפי  "יופי"  הנקראת  ברסלי  יאונלמושג  נה 

אולם מה שאפיין את כל דימויי "היופי הנשי" בתקופות השונות היא העובדה שתמיד    ,ואובייקטיבי

. אלה השפיעו על תפיסת נשים ברמה החברתית תרבותית, ועל  מוסכמים שלפיהם עוצבוהיו קנונים  

  במקביל, אפשר לראות כיצד ייצוגים חזותיים (.  2004)וולף,    התפיסה האישית של נשים את עצמן  

שיקפו מוסכמות אלה, ותפקדו כאובייקטים הקובעים נורמות התנהגות    לאורך תולדות האמנות

  4- ביוון העתיקה במאות ה דוגמא בולטת לכך ניתן לראות (.1996קדר, - )כנען ותנועותושפת הבעות 

אידיאל היופי התבסס על מערכת פרופורציות שביטאה  בה    לפנה"ס, "התקופה הקלאסית",  5-וה

ובפרופורציה  שלמות בסימטריה  בסדר,  ראו  ואריסטו,  אפלטון  הגדולים,  היווניים  הפילוסופים   .

פרופורציות אלה הפכו לכלל המגדיר את היופי האידיאלי עד לזמננו ממש )בכר,  י.  יסודות מכונני יופ 

2016 .) 

היסטורי באופן  יופי,  המגדירות  הפרופורציות  למערכת  המערבית  ,בנוסף  יופי  ,  בתרבות 

ועד    400קדר, משנת -ניקשר באופן ישיר לפריון האישה ועל כן, גם לגילה. לפי חוקרת האמנות כנען

מרכזיות בייצוגי האישה,  הסטריאוטיפיות  הקבוצות  שמרבית ה לספה"נ, ניתן לראות  1800לשנת  

הפוריות. בשנות  צעירה  אישה  בחיי    מציגות  תפקידיה  של  כפונקציה  תמיד  הוצגו  האישה  גילי 
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אם   פילגש,  אישה,  כלה,  כבת,  כלומר  אוטונומי,  כמצב  הוצגו  לא  פעם  ואף  והנישואין  המשפחה 

של    (. 1996קדר,  -)כנען  ואלמנה הוא  אלו  מתפיסות  שנבע  נשי  יופי  של  ביותר  הבולט  הייצוג 

,  ל פי רוב בעירוםעומוצגת   אפרודיטה, אלת האהבה והפריון. אפרודיטה מתוארת כבעלת יופי נשגב

עירום, מיניות  ר קשר סיבתי בין יופי נשי לבין  צנו  כאשר מאפייניה העיקריים הם המיניות והנעורים.

שבא לידי ביטוי גם בדימויים החזותיים שלה וביסס את המוסכמות באמנות המערבית  ונעורים דבר  

 )שם, שם(. ליופי נשי

יופייה של האישה למידת פוריותה, מדיר באופן    אפשר לראות שהקשר שנוצר בין מידת 

צוגי נשים  ימעט מאד י,  בהכרח אינן יכולות להיתפס כיפות. בהתאם לכךבסיסי נשים זקנות, אשר  

הופיעו וכאשר  האמנות  תולדות  לאורך  הופיעו  אלה  לרובהוצגו    –  זקנות  דמונית    נשים  כישות 

אם ישו,  המתוארת לאורך    ,ניתן לראות זאת בהצגתה החזותית של המדונה (.2016)בכר,    ומפחידה

אך לא בתור אישה זקנה. אפילו לפני     –ילדות, נעורים, נישואין, היריון, לידה ואלמנות    –מעגל חייה  

חוה אימנו, הנתפסת    ,לעומתה  .מוצגת כאישה חסרת גיל השוכבת על מיטת חוליה  המדונהמותה  

בתולדות -כ קרובות  לעיתים  מתוארת  חטאת",  כל  "אם 

כאישה   נפוליםהאמנות  העירום  ו   ששדיה  לאגופה   כלל 

חושני. כך נוצר קשר מידי בין מידותיה הרעות של חוה, 

ורופס.   בלוי  הנעשה  המזדקן  גופה  לשני לבין  בנוסף 

נשים זקנות ממש, החושפות הבולטים  הדימויים  ה אלה, 

בפיסול   ורק  אך  כמעט  למצוא  ניתן  הגיל,  סימני  את 

, 15-למאה ה  -12המאה ההשוליים של ימי הביניים, בין  

ובמרזבים.   בגגות  מסעד,  האישה ובאבני  אלה  בדימויים 

שוליים:  טיפוסי  עם  יחד  תמיד  כמעט  מוצגת  הזקנה 

; כנען  44-5  :2020  )דקל,   רקדניות, קבצנים, נוודים וזונות 

, נשים זקנות הוצגו בעיקר   17-   16-(. במאות ה 1996קדר,  

וחלחלה,  סלידה  מחמ  כמעוררות  לא  על יאים,  דימויים 

כאשר גם שמות היצירות ביטאו בבירור ה,  גבול הגרוטסק

את עליית התמה של "הזקנה המכוערת". למשל, ציורו של 

האישה    (Baldung)  גרין  בלדונג הנס   גילי  "שלושת 

כמכשפה,   (1  תמונה)"  והמוות הזקנה  האישה  את  הציג 

   .(48: 2020, )דקל נבולה וחסרת בשר

לציין שבמאות   זקנות    17-וה  16-ה חשוב  נשים  הציגו  ויוצרות שלא  יוצרים  כמה  גם  היו 

משקי בית של מעמדות מקצועיים ואליטות    דיוקנאות שנוצרו עבורבחלקם,    בצורה סטריאוטיפית.

והציגו  ש מציאותי,  באופן  זקנות  הוכחה  נשים  מהמשפחה  סיפקו  כחלק  נשים  של  לחשיבותן 

(Campbell, 2010)  .בחנו את הזדקנותן  ,  של נשים אמניות שציירו את עצמןאחרים היו  יוקנאות  ד

כ או  של  באובייקטיביות,  האמנית    בעלותאמניות  דמויות  לדוגמא,  חכמות.  ומורות  הישגים 

 שלושת גילי,"הנס בלדונג גרין    1
 1544- 1541, "האישה והמוות
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ה המאה  מן  אנגוויסולה  17-האיטלקיה  סופוניסבה   ,

(Anguissola)  פקה במבט רך ומפוכח של עצמה  שהסת

 (.  51 :2020 , )דקל ,(2מופלג )תמונה בגיל 

ה במאה  החיים  בתוחלת  העלייה  חל    20-בשל 

בפרט   זקנות  ונשים  בכלל  זקנים  בייצוג  מסוים  שינוי 

לכך  העיקרית  נראה שהסיבה    בעולם האמנות המערבי.

בעולם   האוכלוסייה  של  הממוצע  שהגיל  העובדה  היא 

חוקר התרבות שירר ווסט    באופן דרמטי. המערבי טיפס  

(West)  התפשטה הצגתו של הגיל    20-טוען כי במאה ה

לזו   יחסית  רחבה  תפוצה  וקיבלה  מצוירים  בדיוקנאות 

עם המצאת  ,  בנוסף(;  West, 2004)שהיתה נהוגה בעבר  

הדיוקן   ופגמים  המצלמה  יותר,  זמין  נעשה  הצילומי 

יות נפוצים  לנושאים  הפכו  גיל  של  בעבודות  וקמטים  ר 

כפי שציינתי בתחילת פרק זה, במאה  ,  עם זאת  אמנות.

וסטריאוטיפים גילניים  השפעתו של מיתוס היופי    20-ה

וגברו, נותרה  ו  הלכו  הזקנה  שיח  מה  מודרתהאישה 

כך מול  אל  ובכלל.  האמנות  בעולם  בהשפעת  המרכזי   ,

שונות ביקשו לצאת נגד המצב הקיים ולהציג אלטרנטיבה לתפיסת    אמניותהתנועה הפמינסטית,  

 . סיסןבהרווחת, תוך הבעת מחאה על המנגנונים הדכאניים שבהיופי והזקנה 

 

 זקן כמחאה פמיניסטית בעולם האמנות-נשיגוף עירום  2.2

גילניים מסרים  הקודם  בפרק  שכתבתי  וליופי    כפי  לנעורים  תרבותית  אובססיה  כוללים  במדיה 

ומתארים סימני הזדקנות בזויים ובלתי מושכים. היופי נתפס כמשויך לנעורים והגופים הזקנים  

נתפסים כמכוערים, א־מיניים ובלתי נחשקים. על כן, ההזדקנות  יוצרת חרדה ומאיימת על התחושה  

  גוף האישה שקים מינית. כפועל יוצא מכך, עירום  העצמית של נשים כיצורים מיניים וכיצורים נח

מייצג את המקום שאף אישה אינה רוצה להגיע אליו ולמעשה החברה כולה מסיטה ממנו    נתהמזדק

את מבטה. בראי התרבות הפופולרית והנורמות הפטריארכליות והגילניות, גופה של האישה הזקנה  

 (. 280-281: 2020)דקל,  הוא תחום שאיש אינו מתאווה לחקור

אם כן, מדוע בכל זאת בחרו אמניות פמיניסטיות לצייר עירום של נשים מזדקנות? חוקרת 

  האמנות, רות מרקוס, מתייחסת לנושא וקובעת שמשמוע גוף האישה במרחב הציבורי והנוכחות

נשים  ה"ראויה"   של  העירום  הצגת  חברתיות.  בנורמות  התלוי  בולט,  תרבותי  מאפיין  הם  שלו 

וד יותר של נשים זקנות, סוטה באופן חד ממושגי היופי המסורתיים, עד שהוא מעורר  מבוגרות, וע

משום שכולנו עומדים להגיע למצב זה    -  ׇמְרַאהבהלה. לדבריה, עירום של נשים זקנות מציב בפנינו  

פמינ  של אמניות  והיחידה  לטענתה, המטרה העיקרית  נגד הטבע.  דבר  לעשות  סטיות אלה,  י ואין 

עירום  הצגת הגוף הנשי הכזאת אני". יש ב"אינה להציג יופי מסוג אחר, אלא פשוט להציג מציאות:  

אותי". ועצמאות: "תראו  עצמיות  של  בוטה  זכות   המזדקן הצהרה  ועל  רלוונטיות  על  זו הצהרה 

)מרקוס,   לכך  (.2014לקיום  שהכתבתי    בהמשך  הקודםבכפי  התייח,  פרק  הרדיקלי  ס  הפמיניזם 

             ספוניסבה אנגוויסולה,   2
 1610"דיוקן עצמי", 
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אחת מאבני היסוד שלו, משום  כ (  (Hanisch ,1969קרול האניש "האישי הוא פוליטי" רה של ילאמ

שהיא מערערת על ההפרדה בין המרחב הפרטי לבין המרחב הציבורי, הנתפסים כסביבות המובחנות  

זו מזו. עצם הצגת הגוף הנשי הזקן הפרטי, הבלוי והמכוער, במרחב הציבורי הוא אקט של מחאה  

ליטית, כיוון שהנכחתו מפרקת את הטאבו החריף המוטל עליו. אמניות אלה אשר בחרו להציג  פו

במרחב הציבורי גוף זה, ראו בכך ביטוי לאקטיביזם פוליטי, תגובת נגד חשובה לתרבות השלטת  

 (.   276-277: 2020)דקל, 

ובהן   יצירות  של  עכשוויות  דוגמאות  לראות  ניתן 

זקנות עירום   פמיניסטיות    נשים  אמניות  קאיות  יאמר מאת 

של  עירום  המתארים  כאלה  או  עצמיים  דיוקנאות  היוצרות 

נשים זקנות אחרות. לדוגמא, יצירותיהן של האמניות , אליס  

סמל ו  (,3  )תמונה עצמי  דיוקן    (Neel)  ניל  . (Semel)  ג'ואן 

ועל    אמניות הגוף  של  השטח  פני  תיאור  על  מתעכבות  אלה 

ההופעה החיצונית של גופן הזקן של נשים, וניכר שמלבד הגוף  

ההזדקנות.   של  אחרים  היבטים  לכלול  ניסיון  אין  עצמו 

אחרות, הן אינן כוללות תכונות אופי, כמו רשעות או    במילים 

ציורים  של  והגילנית  המיזוגנית  בנטייה  הרווחות  נכלוליות, 

זקנות  מ נשים  המתארים  בדיוקן  עירומות.  וקדמים  למשל 

האמנית    ,(4)תמונה    של ג'ואן סמל  "Skin  patterns"העצמי  

רגע יומיומי ופשוט, בו היא מביטה    מעניקה לצופה הצצה אל

ישירות   מתבוננת  אינה  .סמל  חשוף  בחזה  במראה  בעצמה 

בגופה, אלא מציירת את עצמה מתבוננת בהשתקפותה המלאה במראה, בדימוי שיש בו ייצוג עצמי  

  Skin patterns"היא בודקת את הגוף ובוחנת אותו ללא ביקורת שכן שם היצירה הוא "מוכפל.  

 .  ( 37:2020)דקל, 

מוסיפות   אחרות  פמיניסטיות  אמניות 

ומצליבות ממדי זהות נוספים אל תוך סוגיית הגופניות  

אומץ   מייצגות  הן  ובכך  זקנות  נשים  של  הממוגדרת 

על   גם התעקשות  אך  עמוקים,  פחדים  עם  והתמודדות 

נשים   על  הפועלים  השונים  החברתיים  הרבדים  הבנת 

שונות.   חברתיות  לכךזקנות מקבוצות  מנת  בנוסף  על   ,

אליהן   הדיכוי  של  החופפים  הממדים  ריבוי  את  לשקף 

אמני בפרט,  זקנות  ונשים  בכלל  נשים  אלו  חשופות  ות 

של   בעיות  עם  והגילנות  המיננות  סוגיות  את  מצליבות 

החל   מכך  כתוצאה  ועוד.  לאום  דת,  אתניות,  עוני, 

ה המאה  של  השנייה  למצוא    20- מהמחצית  אפשר 

אלה,   אמניות  של  נשי  ביצירותיהן  עירום  של  דימויים 

העמדה   היופי.  מודל  לפי  ממושטר  ולא  תקני  לא  זקן, 

הפמיניסטית האלטרנטיבית של נשים אלה הביאה לידי  

 אליס ניל,    3

     1980 ","דיוקן עצמי

          , '"Skin Patterns"ג'ואן סמל,   4
2013              
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כך שיצירות אומנות אלה תהיינה חופשיות,  

ה  , לדוגמא ביצירפרועות ופתוחות לכל מבט

"It Was the Sound of Their Feet"   של   

המתארת    (5)תמונה    (Chapin)  אליה צ'אפין

בצורה  המבלות  יחד  עירום של נשים זקנות  

  2020)דקל,    טבעית, כחלק ברור של החיים

:270-271)   

הגוף   של  וישירה  מתריסה  הצגה 

הנשי הזקן והעירום, כפי שאנו רואות אצל  

לעשות"  "אמניות אלה, היא אקט של סירוב  

זאת   שניסחה  כפי  כמקובל,  הגיל  את  

קיימת תפיסה מהותנית של הגיל, כמצב גופני    .(Woodward,1999:2006)החוקרת קתלין וודוורד  

, כקטגוריה מובנית חברתית. כאשר אמניות מסרבות  בלתי נמנע, ולצדה תפיסה הבנייתית של הגיל

לציית לחוקים החברתיים של הזקנה ומפרקות את ההבניות, הן מושכות תשומת לב לעצם העובדה  

על   בעירום, המרמז  זקנות  נשים  להציג  של אמניות  ומצמצמות. הבחירה  מגבילות  הבניות  שאלו 

תיג קריאת  רדיקלי,  ואף  חשוב  צעד  היא  פעילה,  מנשים  מיניות  הקטגוריאלית  ההתעלמות  על  ר 

)דקל,   ומיניות.  תשוקה  בעלות  כסובייקטים  באמנות    (.281:  2020זקנות  אעסוק  הבא  בפרק 

פמיניסטית בישראל ובדימויי האישה הזקנה כפי שבאים לידי ביטוי בעבודותיה של האמנית חוה  

 ראוכר. 

 

 ואמנות פמיניסטית בישראל חוה ראוכר : 3פרק 

לנתח את    אנסה " ו"נערות לוח שנה" של האמנית חוה ראוכר.ת אנתח את המייצבים "עדובפרק זה  

תרבותיים ואת המאפיינים  -חקור את שיטות הפעולה, ההקשרים החברתייםא  םודרכהמייצבים  

של אמנות זו, תוך בחינת מערך היחסים המורכב והרב משמעי בין דימויים ואקטים של התנגדות  

. אבקש לבחון את האופן בו ראוכר מנסה  טריארכלית והעומדים בראשהומחאה ובין התרבות הפ

אסטרטגיות אקטיביסטיות למען שינוי רדיקלי של החברה בישראל ביחד עם יצירות אמנות    לשלב

העיסוק במגדר ואמנות    -המציפות שאלות אודות מצבה של החברה ויחסי הכוח המתקיימים בה

לפני שארחיב בכך, אציג את הרקע לתקופה בה יצרה ראוכר ואת  .  ובחינת יחסי הכוחות ביניהם

 התפתחותה של האמנות הפמיניסטית בישראל.  

 התפתחות האמנות הפמיניסטית בישראל  3.1

השיח הציבורי. לשולי  נדחק הפמיניזם  ייחודיות   היסטוריות  נסיבות  בשל  ישראל  אחת    במדינת 

יון הזדמנויות, שנבע מהלך הרוח החלוצי של  ו והסיבות העיקריות למצב זה היה מיתוס כוזב של ש

ועד להקמת המדינה(. מצד אחד הנשים    19- הבני העליות הראשונות בתקופת היישוב )מסוף המאה  

יצר מצב  נשים לצבא  גיוס החובה של  וכן  זכות הבחירה עם הקמת המדינה,  בישראל קיבלו את 

לכאורה. מצד שני בפועל רק נשים מעטות    ייחודי בו נשים לבשו מדים ונשאו נשק באופן זהה לגברים

בנוסף בשדות.  ועבודה  שמירה  במשימות  שאין  ,  השתתפו  תחושה  יצר  הקיבוצי  השוויוני  האתוס 

, "It Was the Sound of Their Feet"אליה צ'אפין,   5
2014  
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הדבר עצר את התקדמות התנועה הפמיניסטית בארץ, זאת בניגוד  ;  צורך להיאבק למען זכויות נשים

, התמודדויות  70-ו כן  בשנות ההברית. כמ-לשגשוגה בשנות השישים והשבעים באירופה ובארצות 

וכפועל    ,מדיניות וצבאיות דחקו את העיסוק במעמד האישה לתחתית סדר העדיפויות  פוליטיות 

יוצא, נשים רבות בישראל העדיפו להתעלם מהמאבק הפמיניסטי. בתקופה זו, הפמיניזם הרדיקלי  

בו חלק היו בעיקר פעילות פוליטיקאיות    נחשב בישראל לסוג של מותרות, הנשים שלקחו  שטח, 

 (.183-185: 2011)דקל,  ויוצרות.

ה שנות  עד  מכך  פמיניסטיות    90-כתוצאה  אמניות  של  משמעותי  אומנותי  זרם  היה  לא 

תקופה היו מודעות לתנועה הפמיניסטית והשיגיה במערב  האמניות שפעלו בארץ באותה   בישראל.

תה כצופות מן החוץ ולא  י הילפמיניזם  ההתייחסות שלהן    . עם זאת,ובמידה מסוימת הושפעו ממנה

זכויות  במילים אחרות,  כפועלות מתוכו.   על  ומופשט  נתפס כחלק משיח כללי  העיסוק בפמיניזם 

(.   2007האדם ולא בהכרח כנושא רלוונטי באופן ישיר לחייהן של האמניות כנשים יוצרות )עמיר,  

ה  פ   70-בשנות  ישראל אמניות  בודדות,  פעלו במדינת  דוגמת    שיצרו בהיקף מצומצם,מיניסטיות 

שרון, של אמניות   מרים  מספר מצומצם  עוד  הצטרף  בשנות השמונים  ויינפלד.  ויוכבד  לוי  פמלה 

ברוח השיח הפמיניסטי זותלעשייה  אידיאולוגיה  לאמץ  סירבו  בישראל  האמניות  מרבית  ;  , אבל 

לא זירז אותן ליצור אמנות שכרוכה    אפילו גל המחאות החברתיות שלאחר מלחמת יום הכיפורים

 .   (185-186: 2011)דקל,  בסוגיות אלה

באותה תקופה עולם האמנות הישראלי נשלט בידי גברים וגם הנשים המועטות שלקחו בו  

)אזולאי,   הגברי  בשיח  ודבקו  הגברי  מהממסד  לגיטימציה  קיבלו  אח 2000חלק  הדוגמאות  (.  ת 

לכך הוא האמן רפי לביא, שיש מספר אמניות המטילות עליו את האחריות למצב שנוצר  המובהקות  

( היה אמן, צייר, צלם ומורה לאמנות מרכזי ורב השפעה החל משנות השישים  1937-2007אז. לביא )

ה  לשנות  המשפיעים  .  2000ועד  לאחד  והפך  צעירים  אמנים  דור  של  ומחנך  כמורה  התבלט  הוא 

התפיסה האידיאולוגית שהנחתה אותו ואותה הנחיל לדור הצעיר,  הישראלי.  העיקריים על הציור  

כפועל יוצא מכך, לא הכיר בחשיבותה וערכה של  ;  בין פוליטיקה ואמנותדגלה בהפרדה מוחלטת  

פמיניסטית, כל    אמנות  יחס  אישה  ולא  להיות  מיידי  ימשמעות  באופן  פסל  מכך  כתוצאה  וצרת. 

י לפוליטי, וודאי מי שניסתה לייצר אומנות עם היבט פמיניסטי.  יוצרות שביקשו לחבר בין האמנות 

בנוסף, בלטה התפיסה לפיה עיסוק בחייו של הגבר ומצבו בעולם הוא עיסוק בסיפורו של האדם  

האוניברסלי, בעוד שעיסוק בנרטיבים הקשורים לנשיות הם נישתיים, ספציפיים, ונוגעים למצבה  

מנות פוליטית הנוגעת בצבא, גבריות, כדוגמת גדעון גכטמן  אמנים גברים שיצרו א  של האישה. כך

בתמות    ביקשו לעסוקבר שלא התאפשר לנשים ש; דנר, התקבלו למיינסטרים האמנותי-וגיא בן  

נדחקה לשוליים של    (. על כן, בתקופה זו מי שהזדהתה כפמיניסטית2011מקבילות מעולמן )סגולי,  

)יהב,  ונתפסה כמי  באופן אוטומטי  עולם האמנות   שאינה מדברת את השפה האמנותית הרווחת 

2012.)  
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בעבודותיה   לראות  ניתן  לכך  דוגמא 

  ( 6)תמונה " המוקדמות של חוה ראוכר, "מול הים

. ביצירות אלה הציגה  1980שהוצגו במיאמי בשנת  

  , ראוכר דמויות של נשים הישובות על כיסאות ים

הצופה   כאשר  אחורית  מזווית  מוצגות  הנשים 

רואה רק את צל גופן המשתקף מבעד לבד כיסא  

נוח הנימצא על חוף הים. לצופה ניתן מבט חטוף  ה

. למעשה יש כאן עיסוק בגופן של    חלק מגופן  על

הן  נשים   היעדרותן,  הוא  ביצירה  הבולט  אך 

מעיני   מוחבאות  אף  אולי  הן  עצמן,  של  צלליות 

דרך   דווקא  ולגופן  לנשים  ליחס  המתייחס  פמיניסטי  מסר  בכך  לראות  אפשר  לתפיסתי  הצופה. 

וניתוח העבודות   טבע  כתופעות  והצללים  הצל  בנושא  יש התמקדות  הסתרתו. בקטלוג התערוכה 

שמ מהעבודה  לחלוטין  של  מתעלם  הצגתו  למשמעות  או  נשים,  בהן  והבחירה  הגוף  ה וצגות  נשי 

 (. 2006להסתירו )ראוכר,  

ראוכר של  נוספת    , עבודה 

שמדגימה בעיני את היחס לפמיניזם  

האמנותי   והממסד  אמניות  של 

" התערוכה  היא  זו,    דיוקןבתקופה 

לואיסב   " שהוצגהעצמי בשנת    סנט 

זו  1980 בתערוכה  סדרת מוצגת  . 

קנאות עצמיים, ללא דמות פיזית  יוד

למציאות  הנאמנה    ריאליסטית 

העבודה    .)  7  )תמונה טכניקת 

פחם   עפרונות,  אקריליק צבעוניים, 

התערוכה    ושמן בקטלוג  בד.  על 

ביקשה   היא  כי  ראוכר  מציינת 

את   לצייר  אמנים  שאינם  מאנשים 

דמותה, מציורים אלה יצרה קולאז'  

במטרה להבליט את הניגוד בין ציור אשלייתי החותר לשלמות לבין ציור פרימיטיבי אותנטי. מעניין  

שאל התערוכה  בעיניי  שם  עצמי ",  מול  כאישה  "דיורן  האמנית  של  לזהותה  התייחסות  כל  אין   ,

  הפועלת בתקופה בה אמניות היו בשוליים של עולם האמנות. בנוסף, בעבודות אלה בחרה ראוכר

על אמנית אישה  כאשר למעשה הן מייצגות מבט חיצוני  לבקש מאנשים לצייר את דמותה שלה,  

)דקל,    בנושא זהעסקו בעבודותיהן  מניות פמינסטיות רבות בתקופה זו  א  ;והאופן שבו היא מצטיירת

 והאמנית אינה מתייחסת לכך.  מהקטלוגעדר לחלוטין  זה נאך , (26:  2011

  מּוָדעּותיותר ויותר אמניות פיתחו    . החל מתקופה זו90- שינוי משמעותי התרחש בשנות ה

פמיניסטית ויישמו אותה בגלוי ביצירותיהן. בשנים אלו החלו להופיע גם גלריות שעסקו בנושאים  

האחיות ברוח   , שיתופיות  אמנות  מסגרות  והוקמו  דקל,  )  הפמיניסטית ( sisterhood ) מגדריים 

מודעת,    אמניות ל .(185-186  :2011 פמיניסטית  מחשבה  בפיתוח  התעכבו  שבתחילה  הישראליות, 

 

 1979חוה ראוכר, מול הים ,    6

 ס"מ 120*90אקריליק על קנבס,      

 

 1980דיוקן עצמי,  –חוה ראוכר, מסע אל השוליים    7

 אקריליק, עפרונות צבעוניים פחם וצבעי שמן על בד      
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צמצום הפער המהיר  הפמיניזם.    נדרש פחות מעשור כדי "לקפוץ" לשלב המעשי בו יצרו אמנות ברוח 

לצד   הפמיניזם  של  השני  מהגל  מאפיינים  עם  עבודות  שילבו  שונות  אמניות  עשור,  פני  על  נפרש 

,  זי בהכנת הקרקע לקפיצה זו שמור למספר אוצרות וחוקרותמקום מרכמאפיינים של הגל השלישי.  

"הנוכחות הנשית" שאצרה אלן גנתון בשנת  שהוצגו באותה תקופה:  לשתי תערוכות מכוננות  ,  בנוסף

ותערוכתה של תמי כץ1991 ענפה  .  1994- סקס" מ-פריימן "מטא-,  פמיניסטית  ישנה אמנות  כיום 

עם זאת,    (.2007ערבי ומתקשרת איתה )דקל ובכר,  ומגוונת בישראל שמושפעת מאמנות בעולם המ

לשו  עדיין ארוכה והדרך  בעולם האמנות  מגדרי מלא  עמיר אספה    האמנית   2016שנת  ב ;יון  עינת 

בתער מגדרית  חלוקה  שמבחינת  ומצאה  האמנות,  בעולם  מגדרי  שוויון  אי  על  יחיד  ונתונים  כות 

וישראל,   בעוד שרק    70%במוזיאון תל אביב  גברים  יצירותיהן,    30%מהמציגים היו  נשים הציגו 

 (. 2018דקל ואלפינט, ) אמניות  39%אמנים ו 61%צוג בגלריות יומבחינת י 

של אמנות פמיניסטית בישראל, אמניות שונות החלו לעסוק גם בהיבטים    בתוך הפריחה

של אמניות, ואלה    ןויותר ייצוגים של נשים זקנות הופיעו ביצירותיההקשורים לנשיות וזקנה. יותר  

שהאישה  מודרת    כלכפי שהסברתי בפרקים הקודמים, כ .  הנכיחו את הנושא שהושתק שנים רבות

בו  מצבה של האישה הזקנה גרוע פי כמה בעולם הפטריאכלי והגילני  ,  הפטריאכליושולית בעולם  

בעבודותיה של חוה ראוכר  אפשר לראות  לכך  דוגמא בולטת ומשמעותית  (.  59:  2020)דקל,  אנו חיות  

  ק הבא. תת הפר, אותן אנתח ב"עדות" ו"נערות לוח שנה"

 

 ניתוח מיצב "עדות"  – המחאה הפמיניסטית גילנית של חוה ראוכר 3.2

  "עדות" הוא  אותו אנתח    של חוה ראוכר  המיצב הראשון

בגלריית ארסופ ברשפון. במבט ראשון נראים    1994הוצג בשנת  ש

  220ס"מ על    152בגודל    ( 8-15)תמונות    ענקייםתשעה ציורי שמן  

ס"מ, סדרת דיוקנאות של נשים זקנות, מהגרות מברית המועצות  

כולם הציורים  קנבס.  על  שמן  בצבעי  שצוירו  ציורי  הם    לשעבר, 

פיגורטיביים, תצפיתני ריאליסטים,  בגופן    ם יעירום  המתמקדים 

ניצבות חזיתית אל מול    -העירום של נשים זקנות, כולן עומדות  

הצופה. ראוכר מציגה דיוקנאות מדויקים של הגוף הנשי המזדקן,  

גוף מלא, הבעת פניהן אילמת,   היא בוחרת בנשים זקנות בעלות 

חריפה ופטליסטית וגופן סטטי. בדיוקנאות אלה אין ניסיון להציג  

ה לעיתים שנשים אלה אינן מתגאות בגופן, אין מבע  נידמ ;  מיניות

אירוטי בעירום שלהן. חלק מהנשים מביעות חוסר נוחות, תנוחת  

גופן   את  הופכים  אלה  כל  החלול,  והמבט  הצידה  הנוטה  הראש 

הפנים והידיים גם הם אינם מייצגים תאווה  הזקן לנראה ונוכח.  

לשנות אותה,  ראוכר אינה מיפה את המציאות או שואפת  ונעורים.  

נטייה   ללא  מפוכחת  מבט  נקודת  מציגים  הדיוקנאות  כל 

יופי להצגת  או  ווריד  ;  לאידאליזציה  קמט  כל  חושפת  היא 

במעשה זה  חותרת    . ומתייחסת לשדיים הנפולים ולבטן הרופסת

של האמנות המערבית, הרואות   בגוף הצעיר כמתאים  רק  ראוכר תחת המוסכמות ההיסטוריות 

חוה ראוכר, "אולגה בארץ 
 1993ישראל", 

8 
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חודי  י במהלך יצירת מיצב זה התהווה תהליך י.  במסגרת סוגת העירום הנשי י  ושא אמנותמלהיות  

לתהליך זה השפעה ניכרת על  ;  ויוצא דופן, במהלכו נרקמה מערכת יחסים בין ראוכר למודלסטיות

 היצירות עצמן.  

 

 

במודליסטיות   התבוננה  בעין  האמנית  גם  אלא  שכלתנית  חיצונית  בעין  רק  פנימית  לא 

הדמויות  ;  ריגשית של  קלים  עיוותים  עם  הבעה  מלאת  אלא  נטורליסטית,  איננה  התוצאה  לכן 

מכיוון שתהליך ציור המודלסטיות ארך    המצוירות, כל עיוות כזה מעניק לדמות עומק פסיכולוגי.  

שעות רבות, העבודה על היצירות התבצעה בחלוקה לעשרים מפגשים, כל אחד בן ארבע שעות, בו  

מודלסטית קיבלה תשלום על עבודתה. תנוחת הגוף נקבעה בפגישה הראשונה עם המודליסטית,  כל  

ובכל מפגש חדש היה על המודלסטית והאמנית "להיזכר" מחדש בתנוחה ו"להתאים" אותה מחדש; 

תוך התייחסות להבדלים במקורות האור, הבדלים בחלל החדר בו ניצבים עצמים חדשים או שונים,  

ם במצב הרוח של האמנית ושל המודליסטית. ראוכר ציירה כל דמות בנפרד מהרקע,  וכמובן הבדלי

  בצבעי שמן שטוחים ובלתי מדוללים. בשל ההפסקות בין המפגשים השונים יש לעיתים תחושה של 

מגלה   בציורים  מקרוב  מבט  שונים.  התבוננות  שלבי  המייצגים  בציור  שונים  חלקים  בין  שיבוש 

   . (Avishai, 1993  ) מחלוקי פסיפס או מפיסות קולאז'  דמויות המורכבות לכאורה 

"עדות סדרת  בעקבות  וביקורתיות  סוערות  לתגובות  זכתה  בה "ראוכר  שנראות  משום   ,

אני בטוחה שמקורן של תגובות אלה נובעים מאי  "בתגובה אמרה ראוכר,   נשים זקנות עירומות.

ששימשו מודליסטיות מגיעות מתרבות שמעלה על  הבנה, זה פשוט עניין של שוני תרבותי: הנשים  

דגמנו בשמחה, מתוך תחושת שותפות   הן  ופיסול. מבחינתן,  ציור  נכסי תרבות כמו  נס ומחשיבה 

משמעותי". אמנותי  כתופעה  שלהדגיש  מבקשת  ראוכר    כלומר,  למעשה  והן  כייצוג  הן  העירום, 

המהגרות מברית המועצות לשעבר כתופעה מוקצית  מעשית בחיי היום־יום, אינו נתפס בעיני הנשים  

(. בנוסף, היא התייחסה לשם  2014ומעוררת חלחלה, שיש לדחוק הרחק מן העין הציבורית )ראוכר,  

11  
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אמת, רק אמת, ושום דבר פרט  "התערוכה, "עדות", המרמז על השבועה הנאמרת בבית המשפט:  

ה בסדרת הציורים הזאת מסמך  בקטלוג הרטרוספקטיבי שלה כתבה האמנית שהיא רוא ,לאמת

שהוא עדות אנושית, וגם פרוטוקול של דיוק ואמינות. ואכן, כל הנשים צוירו ללא בגדים,    אמנותי

כשהן עומדות באופן פרונטלי לפני האמנית, כפי שהן וגופן נראים באמת. היצירות אינן מדגישות  

 (. 1994באופן מכוון את סימני הגיל, הם משמשים עדות )אוסטרובסקי, 

 

 

 

בעיני, התגובות הביקורתיות להן זכתה לא מעידות על אי הבנה, אלא חושפות את האמת הכואבת   

גילנית הגלומה  -פמיניסטית, אנטי-ומדגישות את החשיבות של יצירות אלה ואת המחאה הפוליטית 

כפי שכתבתי קודם כמעורר    ,בהן.  ונתפס  הציבורי,  לנראות במרחב  זוכה  לא  הגוף הנשי המזדקן 

סלידה ורתיעה, לכן עצם הצגתו ביצירותיה של ראוכר מהווה תגובת נגד פוליטית ומאבק נגד חשיבה  

סטריאוטיפית. כפי שציין מבקר האמנות, אבישי אייל : "מטרתן אינה למקם את גופן של הנשים  

לנהל משא ומתן על דרכים  כאובייקטים אסתטיים בשדה ה אמנות, אלא להשתמש באמנות כדי 

להבעה של הקולות הבלתי נשמעים והבלתי מוערכים בתרבות". כפי שראוכר עצמה סיכמה ואמרה  

לערב רב:" "אני יוצאת נגד העמדה שִזְקָנה שווה כיעור. כל גיל ומצב הוא יפה    2013בראיון משנת  

אם רק    - אפשר בהחלט לראות יופי רב בגוף הנשי המבוגר  אם זה טבעי. זקנה היא חלק מהחיים, ו

גוף   להיראות  אמור  איך  של  מקובעות  תפיסות  על  ומסטריאוטיפים  דכאניות  מהגדרות  נשתחרר 

 .   "נשי

בעבודותיה של ראוכר מועצמת דרך בחירתה להציג דמויות של הגילנית שעולה  ביקורת  ה

חווית ההגירה היא חוויה קשה  ומתמשכת של תלישות וחוסר שייכות, ועל כן גם של  .  נשים מהגרות

)דקל,   והדרה  האחר  (.  134:  2020בידוד  הן  ראוכר  של  בעבודותיה  המוצגות  אלה  נשים  כלומר, 

המוחלט, המודר מהשיח הציבורי בכלל ומעולם האמנות בפרט: נשים, זקנות, וגם מהגרות, שלוש  

סובלת מיחס סטריאוטיפי ומפלה.  כפי שכתב מבקר האמנות אבישי אייל:  זהויות שכל אחת מהן  

13 14 
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"המוטיבציה של האמנית לתאר את הנשים בעירום נבעה גם מן הרצון להפשיט אותן מן ההקשר  

ַאֵחרּות קיצונית   וגולות, שהן במצב של  ולהעמידן לעיני הציבור כנשים זקנות  התרבותי המקומי 

שניגשה ליצירה גם מתוך הזדהות  ראוכר העידה  (.   1993אבישי,  לעומת כלל החברה הישראלית" )

מהדהדות  , והן  כאישה, כזקנה וכמהגרת בעצמה, שהגיעה לישראל מבולגריה  -עמוקה עם נשים אלה  

המועצות   מברית  המהגרות  הנשים  של  גופן  המהגרת.  לאמה  שלה  והקשר  האישי  סיפורה  את 

:    2020)דקל,    מה אל ילדותה ואל הנשיות שלהמזכירים לה את אמה וגורמים לה להתחבר אל עצ

273 .) 

היבט  ה מנכיחות  ראוכר  של  בחירות האמנותיות 

 גוונים הרקע מאחורי הדיוקנאות צבוע בצבע אחיד בזה;  

  חומים או שחורים. ראוכר מוסיפה אותו מאוחר יותר עם 

בצבע סמיך  שימוש  תוך  צייר,  הגוף,   סכין  בחול.  מעורבב 

בעדינות מגובשת בצבעי אפרסק, קרם וכתום בהיר, הצבוע  

בניגוד לרקע העבה והקהה בצבעי חום כהה. את גופן   עומד

מכחול  במשיכות  ראוכר  ציירה  הדמויות  של  החשוף 

ניתן לראות את התלת  עדינות, עגולות וקצרות שבעזרתן 

בין  התקשורת  היעדר  הגוף.  קימורי  גבי  על  האור  קרני 

מרקמים השונים המופעלים על הדמות לרקע שלה, בשל ה

מהם   אחד  שונים    –כל  חלל  סוגי  שני  היו  יוצר   –כאילו 

נמצאת המהגרת,  בה  וניתוק מהסביבה  אי שקט  תחושת 

בודדה ואף  תלושה  מצוירות .  היא  הנשים  דמויות 

כך  "חתוכות",  בהונותיהן  למסגרת,  מתחת  כשרגליהן 

ש"הגבהה" שלהן מנתקת אותן מהקרקע. ריחוף זה מעל 

הקרקע מדגיש את תחושת ה"זרות". נשים אלה עזבו    פני 

 , תרבות אחת ומעולם לא הצליחו להשתלב בתרבות אחרת

הן מנותקות מכל הקשר ולא רק שהן נטולות  לבוש, גם אין בסביבתן חפץ חומרי שעשוי להעיד על  

בודות  אישיותן או על עברן. במובן זה מדובר בנשים שאינן שייכות לשום מקום ולשום זמן, הן א

בחלל ריק, בסביבה עוינת וכל שנותר להן הוא גופן המיוסר והזיכרונות שלהן. התכונות של דמויות  

אלה כ"נשים", "זקנות", "יהודיות", "גולות" ו"זרות" מגדירות באופן קטגורי את מעמדן ועתידן.  

הפרט מהדמות  ההרחקה  בישראל.  באמנות  והפוליטי  האישי  את  בתוכן  נושאות  אלה  ית  יצירות 

- המקורית )אמה המהגרת( מאפשרת הרחבה של המקרה האישי אל התודעה הציבורית הישראלית

 (. Avishai, 1993) יהודית הכללית 

15 



 

19 
 

 " נערות לוח שנה" -ניתוח מיצב   -המחאה הפמיניסטית של חוה ראוכר  3.3

מיצב ענק    (61, )תמונה  1" "נערות לוח שנה" ו"שירי שרמוטההוא  המיצב השני אותו בחרתי לנתח  

על גבי הקיר החיצוני של בית האמנים בתל     2005טליים, שהוצב בשנת  יהדפסים דיגשלושה  של  

שיתוף פעולה עם המשוררת חוה פנחס כהן, בו שולבו שיריה של    אביב. במיצב זה רקמה ראוכר

בצבעי שמן    1996-2004פנחס כהן לצד שלוש יצירות של ראוכר. במקור צוירו היצירות בין השנים  

שילבה ראוכר שלושה ציורים שונים, בשניים  "נערות לוח שנה"  על בד ונקראו "הפיתוי". במיצב  

נשים מבוגרות   ושדופה מהם דמויות של שתי  נערה צעירה אנורקטית  ובאחד מהם    בלבוש חלקי 

לטענתה של ראוכר הן עומדות בתנוחות של פיתוי. לצד הדמויות הוצגו שיריה של פנחס    .למראה

זו  כהן כמו ב"עדות" הדמויות צוירו בגודל    במיצב "נערות לוח שנה".  עליהם לא ארחיב בעבודה 

 טבעי ומתוך התבוננות במודליסטיות.  

מצייר נערות השער והפלייבוי הנודע אלברטו  בביצוע יצירה זו מציינת ראוכר שהושפעה  

" אני    :מספרת  שנה אחרי. ראוכר   40  -   "נערות וורגס" למעשה היא  מציגה את   כש(,  (Vargasוורגס  

מאד אוהבת את העבודות של וורגס. אפשר לטעון כנגדן שיש  בהן החפצה של הגוף הנשי ושל דמות  

והפיכתן לסמל סקס שטוח בשנות הארבעים    ,מאידך  .האישה,  נוצרו  לזכור שעבודות אלה  צריך 

תוך חברה מאד שמרנית. הן אולי הוציאו קצת את דמות האישה  , בוהחמישים של המאה הקודמת

)מיהי    מהמטבח ומתפקיד עקרת הבית המאושרת ליד הכיריים. הן שימשו לי השראה לסדרה זו"

אוכר מתייחסת לרדיקליות שהיתה בהצגת נשים בשנות הארבעים והחמישים של  ר .(2014גיבורה? 

פיעות בתנוחות מיניות ולא במטבח או בתפקיד עקרת הבית. בעבודה זו  המאה הקודמת, כשהן מו

עושה מעשה דומה בכך שהיא מציגה נשים מבוגרות, שלא עונות על אידיאל היופי, כשהן    ראוכר

תנוחות באותן  בגרות    ;ניצבות  ובין  ומיניות  פיתוי  בין  החיבור  והפטריכאלי  הגילני  בעולמנו  שכן 

 וזיקנה נתפס עדיין כבלתי מתקבל על הדעת.  

 

 
שירה מקומית וחברתית, שירים  שירים פרי עטה של המשוררת חוה פנחס כהן, "שירי שרמוטה", הם  1

  (2006כהן, -. )פנחסמעמדה של האישה, והסטריאוטיפים הנפוצים המופנים כלפי נשיםהעוסקים ב

 2005אביב,  -האמנים תלקיר בית " שירי שרמוטה"ו "נערות לוח שנה"כהן, -פנחסחוה ראוכר וחוה   16
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" הראשון  )תמונה בדימוי  לראות    (17אווה"  ניתן 

במישור הקדמי השמאלי העליון דמות אישה מבוגרת הישובה  

על כיסא בגוונים חומים בהירים, לגופה כותונת פשוטה בצבע 

דקיקות.   וכתפיות  ורחב  עמוק  מחשוף  בעלת  בהיר  תכלת 

באוויר מרחפות  כאילו  ונראות  מעט  מפוסקות  ידיה  .  רגליה 

חום,    חשופות שיערה  גופה,  לצידי  ומונחות  לשפתיה  לגמרי 

אדום.   לק  רגליה  ובציפורני  אדום  מאפיינים  אודם  מול  אל 

הבעת פניה מעט חלולה, עיניה  אלה המשדרים מיניות ופיתוי  

החדר בחלל  בוהות  פתייני.  ו   כאילו  או  ארוטי  מבע  בהן  אין 

היצירה.  של  העליון  השמאלי  במישור  העיקרי  האור  מקור 

ניתן לראות את השתקפות גבה של המודליסטית במראה, בו 

של   רגליה  מאחורי  קדימה.  ונוטה  שפוף  מעט  ניראה  הוא 

הדמות ברקע, במישור השמאלי התחתון האחורי של היצירה  

מתכת  עשויים  קומקומים  מונחים  עליו  צר  מדף  ניראה 

שונים. של    מסוגים  הכותרת ההייצוג  תחת  המבוגרת  אישה 

לוח שנ ו"נערות  אירוניה  מייצרת  על  ה"  ביקורתי  לעג  כמעט 

האישה המוצגת ביצירה. החריגות של דמותה אל מול כותרת 

מעלה   "פלייבוי"  עיתוני  על  למחשבות  הצופה  את  שמחברת 

גופן   של  האפשרות  ואי  מבוגרות  לנשים  היחס  על  ביקורת 

 תפס כמיני ומעורר תאווה.ילה

 

 

)תמונה  בדימוי   במישור    (18השני 

ניתן לראות אישה   השמאלי הקידמי של היצירה  

שלושה   סט  לגופה  העוטה  מאד,  רזה  מבוגרת 

חז של  וגרביים  י חלקים  ורוד  תחתון  ורודה,  יה 

הירכיים. שערה   לקו אמצע  עד  ארוכות המגיעות 

קצר וזהבהב. היא מביטה לעבר החלל, הבעת פניה  

דינים, גבות דקיקות, עצמות  אטומה, תווי פניה ע

דק ושפתיה  . המצח  ותלחיים חדות, אפה מחודד 

מעין    -ארוך וגבוה ,לראשה תסרוקת לא אופנתית  

גבוהה.   להיראות  לה  הגורמת  מזדקרת  בלורית 

היטב   וארוזים  זקופים  שדיה  רזה,  גופה  מבנה 

והארוכה   הדקיקה  השמאלית  ידה  החזיה.  בתוך 

ניראה שהיא שואבת את בטנה כלפי    ,בנוסף.  משתבללת לאחור ומדגישה את קימורי הישבן שלה

זיקה את הבטן", ככל הניראה על מנת שלא יראו את שיפולי הגוף או חלילה את הבטן  פנים "מח

שלה   העצמות  ומבנה  השלד  את  בגופה  שונים  באזורים  לראות  ניתן  מקרוב  במבט    – הרופסת. 

בית החזה המדגישות את צרות   וכן צלעות  והסטרנום,  בית החזה  לדוגמא: עצמות הבריח, עצם 

גווני אפרסק לחום בהיר מאד. בשל ההשתקפויות    המותניים שלה. צבע העור של נע בין  האישה 

ביצירה האור  נובע מקור  להבחין מהיכן  לא הצלחתי  החדר  שיש בתקרת חלל  והצללה    ;השונות 

בו  ,  ניראה לעיתים שמדובר בכמה שכבות של ציור בהן העמידה האמנית את הדמויות במעין פאזל

  , במישור הימני האחורי של היצירה  ,ה של האישהבחרה בעצמה היכן להציב את הדמויות. לציד

גבר של   הניראה  ככל  ריאלסטית  לא  דמות  מסורבלת    ,ניצבת  חולצה  מרופטים,  בגדים  לגופו 

 לוחחוה ראוכר, "אווה, נערות   17
     2005שנה", 

 2005חוה ראוכר, "נערות לוח שנה",   18
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ומכנסיים קצרים בגוונים של חום וכתום, גופו צנום, רגליו הלבנות דקיקות מאד, הבעת פניו אינה  

וניתן   הרזה  באישה  בוהה  הוא  תהייה,  ומעוררת  הניצבת  ברורה  במראה  השתקפותו  את  לראות 

בעיני הבחירה של ראוכר להציב דמות שניראית כמו גרוטסקה של גבר מנכיחה את המבט  מאחוריו.  

בעבודה פתיינית    ;הגברי  נימצאת אישה שהיא  שבו  כמו  במקום  עליה,  גבר שמסתכל  יש  בהכרח 

ואכלית.  המבט בחברה הפטרי בו חלונות מרובים,  מאחורי דמות האישה והגבר ניראה חלל חדר 

חלקם מוגפים בתריסים זהבהבים. גם ביצירה זו יש מדף צר עליו מונחים קומקומים עשויים מתכת  

 מסוגים שונים, ככל הניראה מדף כלים של האמנית, אותו היא בוחרת להכניס לתוך היצירות שלה. 

  (, 19)תמונה  בדימוי השלישי והאחרון במיצב זה  

בוחרת ראוכר להציג   ,במישור הימני הקדמי של היצירה

סגול ביקיני  ים  בגד  העוטה  אנורקטית,  צעירה  , נערה 

 , לכאורה דימוי שמתאים יותר לנערות לוח שנה; עם זאת

לשתי   ביחס  ורתיעה  דחיה  מעורר  זו  נערה  של  המראה 

הראשונים.  הדימויים  בשני  המוצגות  המבוגרות  הנשים 

זו כפות    נערה  בעזרת  שלה  המפשעה  אזור  את  מסתירה 

ידיה המצומקות. גופה צנום, גרמי ושברירי. ניתן לראות 

ודלילות .  את עצמות השלד שלה בכל איברי הגוף הרזון 

בזרועות ניכרים  בירכיים   הבשר  באמות,  הידיים, 

ובשוקיים. במרכז גופה חלל הבטן והצלעות מעידים על כך 

בולטות ומעצימות  בית החזה  בגופה שומן, צלעות  שאין 

שלה.  האנורקטית  הבטן  חלל  של  הריקנות  תחושת  את 

רגליה של הנערה צמודות, אך ניתן לראות שמרוב רזון אין  

ער בניהן מרווח מגע בין צידי הירכיים והשוקיים שלה, נפ 

גדול המדגיש את דקיקות העצמות והגוף הגרום. מאחורי  

הדמות ניצבת מראה, ובה משתקפת הנערה כשהגב שלה  

חום. מקור האור   ומעט  רכים לאפרסק  כתומים  בין  נע  הנערה  של  עורה  גוון  וחלש.  שפוף  ניראה 

ה במישור השמאלי האחורי  לצידה של הנער   ,ביצירה זו במישור העליון הימני הקידמי. גם ביצירה זו

  –18נה  אותה הדמות שנוכחת בתמו)ככל הניראה של  גבר,    ,ניצבת דמות לא ראליסטית  ,של היצירה

הניראה    ,(19ע"מ  ב ככל  השמאלית,  בידו  ראשו  קרקפת  את  מגרד  האיש  זו  מביע  ביצירה  כמו 

על כך שהוא מהורהר.   הניראה מעיד  בנערה הצעירה ומבטו ככל  בשלוש     תמיהה... הוא מתבונן 

היצירות במיצב זה , נשקפת דמותה של ראוכר במראה כשהיא צופה בדמויות כאילו היו על בימת  

   תיאטרון. חלל הציורים מתעתע, בלתי ניתן להגדרה, גדוש בכפילויות, צללים והשתקפויות.

אירו תגובות  ,  ניבאופן  בעקבות  התעצם  ממנו  העולה  והמחאה  זה  מיצב  של  משמעותו 

. כפי שציינתי קודם המיצב הוצג ברחוב אלחריזי בתל אביב, רחוב  ִצְנזּורֹושבסופו של דבר הובילו ל

קטן שבמרכזו המבנה המיוחד של בית האמנים. בית זה הוא מקום של תרבות תוססת, דינאמית  

המשפי מהגורמים  הביעו  ועכשווית,  ברחוב  המתגוררים  השכנים  ברחוב.   החיים  איכות  על  עים 

  , התנגדות להצגת דימויים של נשים זקנות בעירום חלקי במרחב הציבורי. ועדת הפסלים העירונית 

מצנזורה,   להימנע  הרצון  "למרות  נימקה:  אותה  צנזורה,  עליהן  הטילה  איתן,  דן  של  בראשותו 

  , במרחב הציבורי, מאחר ומדובר ברחוב קטן באזור מגוריםעדה אחריות לגבי תוכן של יצירות  ולו

למקום".   בעייתי  תוכן שהיינו  בעלות  אך  נמצאו העבודות  והד בתקשורת,  לחשיפה  זכו  העבודות 

 (. 2014,  ונוס מרימה ידיים"שרדו" על קיר בית האמנים רק שלושה חודשים ) 

 

 2005חוה ראוכר, "נערות לוח שנה",  19
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הוא    ִצנזּורֹו מיצב זה העלה את השיח על סטריאוטיפים של דימויי גוף אידיאלים ובעצם  

את הטענה אותה הוא מעלה. המחאה נגד המיצב מראה עד כמה יש פולחן סביב    הוכיח  למעשה  

במרחב הציבורי. במכתב    גוף האישה הזקנהמיתוס היופי ואת חוסר היכולת להתמודד עם הצגת  

ראוכר שכתבו  אל  -ופנחס  תגובה  השתיים  התייחסו  חולדאי,  רון  אביב,  תל  עיריית  לראש  כהן 

שכן   הועדה,  חברי  של  ופרסום    מֹודעֹותהצביעות  צרכנות  לצורכי  גופן  את  מחצינות  נשים  בהן 

האם   איילון.  נתיבי  מעל  בניינים  כולל  ממדים,  גדולי  פרסומת  עמודי  מעל  העיר  ברחבי  מפוזרות 

ם אינה "תוכן בעייתי למקום", ואילו גוף אישה לבושה מצוירת  החצנת אברי גוף לצרכים מסחריי

(. בנוסף לכך  שם,  שםכאובייקט אומנותי היא "תוכן בעייתי למקום"? היכן ומה הגבול בין השניים? )

התייחסו לעובדה שיצירות אלה הוצגו בעבר במספר מקומות מבלי שעוררו כל    כהן-ראוכר ופנחס

" במוזיאון   "The Art Of Ageingהיצירה "אווה" הוצגה במשך שנה בתערוכה הקבוצתית  . מחאה

היברו יוניון קולג' בניו יורק, מקום אשר מכשיר רבנים קונסרבטיבים, בכיכר קדומים ביפו העתיקה  

והנזירות לא  מול אחת הכנסיות הק ביותר לנצרות. העובדה שאיש מהרבנים או הכמרים  דושות 

דרשו להסיר את היצירות מדגישה את הצביעות של החברה התל אביבית החילונית, או במילותיה  

" הסתבר שלרבנים קונסרבטיבים ולכמרים אורתודוכסים אין בעיה עם נשים מבוגרות    של ראוכר:

כהן טוענות ש"השכנה  -ראוכר ופנחס,  למעשה  יב יש" )שם, שם(.וגוף מזדקן, אבל לעיריית תל אב

מציגים דימויים של נערה צעירה ורזה מדי ונשים    םממול" לא אהבה את "נערות לוח שנה" כיוון שה

מבוגרות בתנוחות פיתוי מתריסות. לא מדובר בדוגמניות יפיפיות כמקובל, העונות למודל מיתוס  

גובות נגד של רתיעה ודחייה. אפשר לראות בהן הצהרה פמיניסטית  היופי, ולכן העבודות מעוררות ת

העומדת כנגד סטריאוטיפים גילניים המעלה  שאלות על אופני ייצוג של גוף ויופי נשי באופן שיש בו  

   הומור, ביקורת ופרובוקציה תרבותית.
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 סיכום

בעבודה זו ביקשתי לבחון האם יש קשר בין גילנות ומיתוס היופי כדרך למחאה פמיניסטית בעולם  

גיליתי שקיים קשר    .האמנות, ובאיזה אופן יצירותיה של האמנית חוה ראוכר מייצגות מחאה זו

האישה   של  הדרתה  את  מעודדות  התופעות  שתי  שכן  היופי  ומיתוס  הגילנות  תופעת  בין  ישיר 

תופעת הגילנות מתייחסת להדרה של אנשים זקנים    חב הציבורי והמדיות השונות.הזקנה מהמר

בפרט   זקנות  ונשים  אחרתבכלל  גיל  ידי קבוצת  זקנות על  בנשים  רואים  גילניים    , סטריאוטיפים 

ישנו חסר משמעותי בייצוגים    תופעה זו מובילה למצב בוכמעוררות דחיה, נחותות ונוטלות מיניות.  

.  , ובאופן ספציפי, בעולם האמנותתבמרחב הציבורי ובמדיות השונו   ל נשים זקנות ראליסטיים ש

לתפיסת אידאל היופי בחברה    תהתופעה השנייה אותה חקרתי בעבודה היא מיתוס היופי, המתייחס

המערבית שממשטרת אליה את הנשים ואת הייצוגים שלהן בתולדות האמנות ובמדיות השונות.  

בעולם האמנות שכן היא לא    מצאתי שגם מיתוס היופי הוביל להדרתה של ייצוגי  האישה הזקנה  

וף נשי זקן שתופעות  ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בג  רציות המגדירה יופי.ועונה למערכת הפרופ

שתי התופעות יחד נמצאו    אלה רואות בו דבר מעורר דחיה וחסר כל מיניות וככזה אינו ראוי להצגה.

הפמיניסטית   למחאה  כבסיס  וגם  אלה  בייצוגים  לחסר  מרכזיות  כסיבות  גם  בזו  זו  קשורות 

על הדרת  יקשו להביע מחאה  סטיות שונות ביאמניות פמינ   , למעשהשהתעוררה בעקבות מצב זה.  

הנשים הזקנות; אחת הדרכים המשמעותית שבה ביטאו מחאה זו הייתה דרך הצגת עירום גוף נשי  

בארה"ב בגל השני של    70- הדבר התרחש בשנות ה  ריאליסטי התואם את המציאות כפי שהיא.ו  זקן

 הפמיניזם ועשרים שנה לאחר מכן נתן את אותותיו גם בישראל. 

בחרתי להעמיק בניתוח  בעבודה זו  הישראלית חוה ראוכר.  בתקופה זו החלה ליצור האמנית  

בעייני העובדה שעוררו  עוררו מחאה ציבורית קשה ואף צונזרו.  שני מייצבים מרכזיים של ראוכר ש

מדגישה   רק  ראוכרמחאה  של  עבודותיה  של  חשיבותן  התנועה  את  של  לפעילותה  ותרומתה   ,

הפמיניסטית בישראל. במיצב "עדות" ראוכר יצאה  נגד העמדה החברתית הרווחת לפיה הִזְקָנה  

שוות ערך לכיעור וביקשה להראות שהִזְקָנה היא חלק בלתי נפרד מהחיים. במיצב "נערות לוח שנה"  

רות" בהשראת צייר נערות השער  התווסף למחאתה של ראוכר רובד נוסף, שכן בחרה לצייר את ה"נע

ה"נערות" הן אותן הנשים מן העבר אותן בוחרת ראוכר לצייר    .והפלייבוי הנודע אלברטו וורגס  

המבוגר. גילן  למרות  מפתות  בתנוחות  ִזְקָנה,  מבוגרות    לעת  נשים  מציגה  ראוכר  המייצבים  בשני 

; כתגובת נגד פוליטית ומאבק  וזקנות, שלא עונות על אידיאל היופי, ועושה זאת במרחב הציבורי

נגד החשיבה הגילנית והפטריכאלית, בה החיבור בין פיתוי ומיניות ובין בגרות וזיקנה נתפס עדיין  

כבלתי מתקבל על הדעת. ביצירות אלה ראוכר מעודדת את הצופים להשתחרר מהגדרות דכאניות,  

גופה של הא ותפיסות מקובעות של איך אמור להיראות  וגוף האישה  מסטריאוטיפים  ישה בכלל 

 המזדקנת בפרט. 

ולייצוגן בעולם האמנות, אך בכל   יתכן שיש כיום מודעות גבוהה יותר למעמדן של נשים בחברה 

הנוגע לנשים זקנות ניראה לי שעדיין לא התחוללה מהפכה משמעותית. לעניות דעתי, כל עוד עולה  

מחאה כנגד הצגת עירום גוף נשי זקן במרחב הציבורי, סימן שיש חשיבות עליונה להציגו ולהנכיחו  

 בתדירות גבוהה יותר במרחבים השונים ובמדיות השונות. 
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אני שמחה שבחרתי לחקור את יצירותיה של חוה ראוכר ואני מאמינה שהשימוש ביצירות  

היא אחת הדרכים להובלת שינוי משמעותי בייצוג נשים    אמנות פלסטית, כפי שעושה חוה ראוכר

 בכלל ונשים זקנות בפרט.
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