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מבוא
קווים מגבילים

מוגבלות: פריפריה, מיתוס, דעה קדומה

אוצר: אבי פסקל

מטרת התערוכה הינה לנסות ולחשוב על המרחב שבין בין מיתוסים לדעות קדומות, שבו אפשר למקם את היחס של החברה למוגבלויות. בנוסף, היא 

מנסה לבדוק כיצד במעבר לתהליכים של אמנות וייצוג, מופיע מחדש יחס זה, ואולי באופן אחר, אותם המיתוסים ו/או הדעות הקדומות מתגלמים כסוג 

של חומרים איתן מתכתבות העבודות.

מהפן הקהילתי, היא מבקשת להציג באופן יזום, חיובי, מאתגר ומעצים, אמנות הקשורה למוגבלויות, ע"י משתתפים/ות הנוגעים/ות לנושא, מזויות 

שונות: אנשים עם מוגבלות, הורים, מטפלים, אנשי מקצוע, אמנים. להראות פן חיובי ומרגש בנושא המוגבלויות לאנשים בקהילה המקומית ולאנשים 

מקהילות שונות. לגייס תמיכה קהילתית ולעשות יחסי ציבור חיוביים לנושא בקהילה. לתת חשיפה נאותה לאמנים לא ידועים. להפריך מיתוסים ודעות 

קדומות הנוגעים למוגבלות. תערוכות קודמות שעסקו בנושא הציגו עבודות של אנשים עם מוגבלות, ובכך ייחודן וחשיבותן.

התערוכה שואבת השראה מכתבים של תיאורטיקנים כמו מישל פוקו וספרו המכונן "תולדות השיגעון בעידן התבונה". בספר זה פוקו  מיטיב להסביר 

את ההיסטוריה וההצדקות השונות לכליאתם ולהדרתם של אנשים עם מוגבלות, וכך עונה בעצם על השאלות הנ"ל. התערוכה תציע לחשוב גם על 

הגדרות שונות לתפישות של מיתוס, דוגמת ההצעה של ד"ר חיים דעואל לוסקי שכותב כי: "הנאורות תפשה מאז ומעולם את ההאנשה - ההשלכה 

מהסובייקטיבי על הטבע - כבסיסו של המיתוס, החורג מההוויה העל - טבעית אל הגאולה, ללא רוחות ודמונים, רוחות ההיסטוריה "המספרות את 

האירועים". )1(

בתערוכה יינתן ייצוג גם ליוצרים עם מוגבלויות שעוסקים בנושאים הללו, וזאת מתוך רצון למתוח את הגבול בין האמנות לבין מה שמוגדר אמנות 

 .non art - אאוטסיידרים

ורדי כהנא כותבת על "ילדות נצחית" - )פרויקט שלה, העוסק בצילום של אנשים מבית "עלה מוריה" - לילדים עם מוגבלויות קשות, שכליות ומוטוריות(: 

"הרי האינסטינקט המיידי, שמתעורר במגע עם ילדים מיוחדים, הוא הצורך לגונן עליהם ולהסתיר אותם מלבה הערל והגס של החברה. אבל את מי 

אנחנו בעצם משרתים? האם הרצון הקדוש להגן עליהם לא מביא לתוצאה הפוכה ודוחק אותם, שלא בטובתם, לשוליים הרחוקים? ומי יוצא נשכר 

מההסתרה ומההדרה של אותם ילדים, אם בכלל? אולי זהו, בעצם, אקט של החברה להגן על עצמה ולא על הפרטים המיוחדים שבה?")2(.

מיתוסים וההתייחסויות השונות אליהם

מיתֹוס הוא סיפור עם, המתאר אירועים )בעבר, בהווה או בעתיד( שיש להם חשיבות יוצאת דופן או משמעות עמוקה עבור קהילה מסוימת, לרוב 

בהשתתפות אלים או גיבורים על אנושיים, אך כולל גם סיפור אשר למשתתפים בו, פסיביים או אקטיביים, מאפיינים בעלי אופי אישי, התורמים לעיצוב 

זהותה ותפיסתה של אותה הקבוצה, המאמינה והדבקה במיתוס.
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מיתוס כולל בדרך כלל את שלושת המרכיבים הבאים:

1. המיתוס מתרחש בממד אחר, השונה מן המציאות בה אנו חיים.

2. יש במיתוס נימת קדומים המשווה לו הילה והדרת כבוד.

3. במיתוס ישנו מסר, גלוי או סמוי, המכוון כיצד לנהוג.

הסתכלות אחרת על מרכיבי המיתוס מגדירה את המושג כך: "סיפור מכונן תודעה שאמיתותו מסופקת", כלומר:

1. הוא מנוסח כסיפור.

2. הוא משפיע, מכונן ויוצר תודעה. הסיפור המיתי לא נועד רק לבדר או לשעשע. סיפור ייחשב למיתוס רק אם יוכל להשפיע על השומעים אותו ועל

תפיסת עולמם.

3. הוא מקיים יחסים מורכבים עם מידת אמיתותו. כדי שיכונן תודעה, צריך הסיפור להיות משכנע. לכן רצוי שייתפס כאמיתי. מצד שני אם סיפור מסוים 

קרה באמת, יכונה הסיפור בדרך כלל היסטוריה ולא מיתוס. לכן, סיפור מכונן תודעה ייחשב למיתוס בעיני אותם האנשים שיטענו שאיננו אמיתי. 

המשמעות של המילה מיתוס התגלגלה להקשר של סיפורי עם, אמונות ואנקדוטות מפורסמות שהפכו להיות עובדות מקובלות בגלל הרצון האישי או 

הכללי להאמין שהם אמיתיים. )3(

דרך דומה אך גם שונה להתייחסות אל מיתוס מוצגת ע"י רוברט ויסטריך ודוד אוחנה. לטענתם המיתוס הוא סיפור אידיאלי שאינו מציג שאלות, 

ובאמצעותו חברה מספרת על עצמה - על דרכה. האנשים יוצרים ומשמרים את המיתוס בזיכרון, והמיתוס יוצר את האנשים - את הזיכרון הקיבוצי 

שלהם, את תבניות החשיבה והאמונות שלהם. המיתוס והזיכרון הם שני גורמים המפרים זה את זה, יוצרים זה את זה ומעצבים זה את זה. המיתוס גם 

משקף תרבות וגם יוצר אותה; הזיכרון גם משמר את מיתוס וגם נבנה ממנו - הן הזיכרון האישי והן הקולקטיבי. )4(. המחברים רואים יחסים דו צדדיים,  

בין המיתוס לבין יוצריו, המשפיעים זה על זה.

הם מוסיפים שהתרבות היהודית לא היתה נאיבית לגבי תפקידו המכריע של המיתוס ולכך ששרידותה כתרבות תלויה גם, במידה רבה, בשימורו של 

הנרטיב המכונן שלה ובהצלחתו לעמוד לאורך התקופות אל מול נרטיבים מתחרים אחרים. אחת הדוגמאות הבולטות היא מצוות "והיגדת לבנך", המורה 

לחזור ולספר בסיפור יציאת מצרים, והיא מהוות תמצית לעמידותה של החברה היהודית מול שדה הקרב המיתולוגי.

גילת בן נתן מצביעה על כך שלמרות שכיום רבים מתייחסים אל סיפורי המיתוסים כאל אגדות ילדים, ידוע כי תפקידם המרכזי הוא להביא מודלים אשר 

יענו על שאלות מהותיות ויציבו אבות טיפוס אידיאליים להבנת הסדר והאיזון הנכון לעולם ולאדם. תפקידנו כבני אדם הוא להתבונן בהם, ולשאוב מהם 

את הדגמים אליהם עלינו לשאוף. )9(

צביה ליטבסקי כותבת שהמטמורפוזה היא עקרון התהוות המחשבה המיתית המתחוללת בעולם מופלא בו אלים, בני אדם, בעלי חיים וצמחים 

מתערבבים, העולם הפנימי והחיצוני מתערבלים זה בזה. ניתן לראות מטמורפוזות ושינויי מצב רוח, שינויי נקודות מבט ומחשבה בעבודות שונות 

בתערוכה של ורדי כהנא, עודד הירש, איטה טל אור ונילי ברויאר, עדנה פלץ, אלה סולץ, מיכאל ניומן, גלינה גורלובסקי, רסמיה סח, נועה 

אוקסנפלד, בעולם המיתי אין חידלון, אין דומם, יש תיאורים פיוטיים של העולם והנפש. ליטבסקי טוענת שהתרבות המערבית נטשה את המחשבה 
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המיתית כבר במאה ה 5 לפנה"ס, ויצרה עולם פנימי אנושי, המיוצג בטרגדיות היווניות. ההתבוננות הוזזה מהעולם הצבעוני והתוסס אל הקונפליקט 

וההתמודדות החברתית - פסיכולוגית. מימד זה בולט בעבודותיהם של עדנה פלץ, אלה סולץ, יבגני גנשפט, נחשון בנאי, היבה חמדאן, נועם חלאק, 

מיכה ליבנה, מיכאל ניומן, גלינה גורלובסקי, רסמיה סח, נועה אוקסנפלד.

היא מוסיפה נקודה מעניינת על מיתוס הנסיכה והצפרדע: חיי הנסיכה ) סמל היופי( המפילה את כדור הזהב לבאר )אל לא נודע(. הצפרדע,המכוערת, 

ייצוג של יצור קדום, קר, חלקלק, דוחה ) סמל הכיעור, האחר, הנכה(. הנשיקה שהנסיכה נותנת ליצור הדוחה מגלה את בן הזוג הכפוי עליה כיפה ובעל 

מעמד גבוה. כוחו של מעשה הנשיקה הוא ניסי ממש. העולם כולו, או )בביטויו הפנימי( נגאל עם קבלת המפלצת. )קבלת הנכה בחברה הרגילה(. יחד 

הם עומדים מול כל העולם, בזוגיות. העבודות של יעל פלץ ושל פאני מנחם, ציור ופסל של חתן וכלה מגלמות את השאיפה להיחלץ ממצב הצפרדע 

ולהיות חלק מהעולם היפה, הרגיל, לחוות זוגיות ולצאת מהבדידות.

המיתוס של סיזיפוס 
אלבר קאמי כותב כי אנו מכנים בשם אהבה את הקשר שלנו ליצורים מסוימים רק לפי התייחסות לצורת ראיה קולקטיבית, שאחראים לה הספרים 

והאגדות. הוא מכנה אהבה רק תערובת של תאווה, חיבה ואינטליגנציה, הקושרת אותו  אל יצור מסוים. תערובת זו אינה דומה ביחס למישהו אחר. 

האהבה המוגדרת כך ע"י קאמי היא אחד מהקווים המחברים של תערוכה בין הגורמים השותפים לה, בין המטפלים, בני המשפחה, אנשים עם 

מוגבלויות והאמנים המחויבים לנושא.

קאמי משאיר את סיזיפוס לרגלי ההר. האדם חוזר ומוצא תמיד את משאו. אבל סיזיפוס מלמד אותנו את הנאמנות העילאית, שאינה מכבדת את את 

האלים ומרימה סלעים. הוא מאמין, שהכל טוב. העולם הזה, שאין לו בעלים, לא נראה לו עקר או חסר ערך. כל גרגר באבן שהוא נושא, הוא עולם. עצם 

המאבק על הפסגות די בו כדי למלא לבו של אדם. לטעמו - עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר.)6(

חויית ההורות, האחריות, הצאצא של האדם המוגבל באה לידי ביטוי בעבודות שונות. הסיזיפיות של המשא, ההתמודדות המתמדת, האהבה הגדולה 

שאינה תלויה בדבר, מאמתות בדרך אמנותית את הקביעות הפילוסופיות של קאמי. הביטוי לכך, במדיומים השונים נמצא בעבודות של עודד הירש, 

איטה טל אור ונילי ברויאר, עדנה פלץ, רסמיה סח, מיכה ליבנה.

המיתוס של איקרוס 
דדלוס היה מהאמנים והממציאים המוכשרים ביותר ביוון. לבקשת המלך מינוס מכרתים, בנה מבוך שנועד להסתיר מהעולם ולהחזיק בשבי את 

המינוטאורוס, בנה של פסיפאה אשת מינוס. לאחר שהסתיימה בניית המבוך כלא מינוס את איקרוס ואת דדלוס בתוכו, על מנת שאיש חוץ ממנו 

לא ידע על סודותיו של המבוך. דדלוס, המציא המצאה מתוחכמת כדי למלט את עצמו, ואת איקרוס מכרתים. כיוון שדרך הים הייתה חסומה על ידי 

ספינותיו וחייליו של מינוס, החליט דדלוס להימלט דרך האוויר. הם הכינו לעצמם כנפיים מנוצות ציפורים, אותן חיברו בעזרת חוטים ושעווה או דונג. 

לפני ההמראה הזהיר דדלוס את איקרוס שלא יגביה עוף, ולא יתקרב אל השמש, כי היא עלולה להמיס את כנפיו. איקרוס שמע את דברי אביו ושניהם 

המריאו. איקרוס הצעיר והפזיז שהיה שמח מהבריחה והתלהב מהתעופה, החל להתרומם מעלה מעלה, ושכח את הוראות אביו. לאט לאט החל חום 

השמש להתיך את הדונג של כנפיו, ואיקרוס נפל מטה לתוך הים. כאשר הגיע דדלוס, מאוחר מדי, אל איקרוס, הנער כבר טבע ומת.)7(
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היבא חמדאן, מבטא את הרצון האנושי הכללי לעוף, שאחד מביטויו הוא המיתוס של איקרוס, על ההזדמנויות שבו, ועל הסיכונים הרבים הטמונים בו. 

את היכולת לעוף או לטוס, הגשים האדם רק במאה העשרים, באמצעות מטוסים, והגדיל לעשות אף בטיסות לחלל החיצון. חמדאן מביעה גם את רצונה 

האישי לצאת, לעוף ממצבה המיוחד, ולהתמזג עם כל מי שמעופף בעולם הרחב. 

המיתוס  של דיוניסוס 
דיוניסוס או בכחוס, שמשמעותו גם "יין" כשם עצם, הוא אל שגילם את מחזור הטבע והפריון בטבע. בתוקף תפקיד זה נוצרה זהות חזקה בינו לבין גפן,

יין, מוזיקה, פריון, תיאטרון ושינה. פניו היו מכוסים תמיד מסכה, כיוון שמי שראה אותו ללא מסכה - היה מת או משתגע. חייו היו רצופים בשינויים וגלגולי 

חיים, משום שהיה אל המסכה ומשום שהיין גורם לאנשים לשנות את טבעם )כאשר הם משתכרים(, הפך גם לאל המטמורפוזה )שינוי צורה(. דיוניסוס 

מייצג את הצדדים הבלתי נשלטים באופיו של האדם וכוחו הרב היכול להצמיח ולהרוס, להתאכזר ולחמול, להחיות ולהמית.)8( בעבודות של:נחשון בנאי, 

איליה מלניקוב, אלה סולץ: אשה - גשר, מודגמת היכולת לשינוי ולהשתנות,והיכולת להעצים, לאתגר, וגם את הצד הבלתי נשלט שבאדם.

המיתוס של פרומתאוס
גילת בן נתן כותבת שהמיתוס על פרומתאוס הוא המיתוס על האב הקדמון, אשר יצר את האנושות. פרומתאוס כאב טיפוס מגלם את הפטרון - האב, 

וכבניו ובנותיו עלינו להבין את הטמון בדרך פעולתו ולנסות ליישם זאת בחיינו אנו. הוא  מבין כי כדי להחיות את האדם ולהתאימו לייעודו עליו להביא 

לו מהניצוץ, אש החכמה, אשר יהפוך ליצירה מושלמת ונכונה יותר בצלם האלים. הוא פונה אל השמש, המהווה מקור בלתי נגמר לנתינה מתמדת,  

שכוחה לא ייגרע. הוא כולא ניצוץ קטן, שולי, מהשמש, ומביאו לגזע האנושי כולו. הבאת ניצוץ במידה הנכונה, אותה יהיה האדם מסוגל להכיל, מצביעה 

על הבנתו וחמלתו של פרומתאוס על בני האדם. התמונה הצרובה מהמיתוס הזה, היא תמונתו של פרומתאוס הכבול אל הסלע וסובל עינויים, כאשר 

העיט יורד ואוכל את כבדו מדי יום, לאחר שהכבד צומח בכל לילה מחדש. זו תמונה מזעזעת, המייצגת את שרירות הלב והאכזריות של האלים. מצד 

שני אכילת הכבד אינה מעשה ברברי הראוי לציפורי טרף. באכלו את הכבד במשך היום מונע העיט,  מפרומתאוס לבטא את האש הפנימית שלו. הכבד 

מייצג את מקומם של הרגשות וההתלהבות, אשר יגרמו לאדם לא לבטא את דחף חכמתו הפנימית במעשים נכונים ואינטליגנטיים כלפי חוץ )במקרה של 

פרומתאוס - יצירת האדם למשל(. העובדה שפרומתאוס נקשר ליצירתו וקירב את האדם לאלים, על ידי ניצוץ אש החכמה שגנב עבורם, עלולה הייתה 

לערער את סדר הדברים הנכון ביקום. )9(.

דוד אוחנה מראה שהביטוי "הסדר המיתי של המודרניות" בא להסביר שהתודעה המיתית מתנה ומתעלת את החיים המודרניים. המודרניות אינה 

השתחררות ממיתוסים באמצעות התבונה הבקורתית, אלא המיתוס הוא היסוד הראשוני שלה. מיתוס מכונן מבהיר מיהו יווני, מהי עוצמה רומית, מה 

המשמעות להיות יהודי, ועוד. כל קבוצת התייחסות - עם, ציביליזציה, דת המבוססת על סדר מיתי, מתבדלת  מקבוצת התייחסות אחרת המבוססת אף 

היא על סדר מיתי.

האוטופיות הציוניות ראו בדימיונן את חייהם המדיניים והחברתיים של יהודים מודרניים שתשוקתם הפרומתאית התבטאה בעיצוב חברתם העתידית.

הרצל ובן גוריון רצו למסד את המציאות הפוליטית וחברתית בדגם יהודי - חילוני. הציונות צמחה עם האידיאולוגיות של המאה ה 19 שהיו בהן יסודות 

של משיחיות פרומתאית. הגאולה  מתממשת ע"י אנשים המכוננים את עצמם ואת חברתם ומעצבים אותם ע"י הפעילות האנושית. כך למשל המשיחיות 

הפרומתאית ניכרת בכתביו של הרצל. גם ב 1944 בזמן השואה, בן גוריון שמר על זיק התשוקה הפרומתאית ציונית, בניגוד לחבריו ששקעו באבל. 
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"שהעם היהודי ייקח את גורלו בידיו ויושיע את עצמו". זו הגדרה מדויקת של המשיחיות הפרומתאית הכוללת נטילת אחריות וישועה עצמית.)10(

הפרומתאיות מודגמת ברבות מן העבודות בתערוכה: ורדי כהנא, יוצרת עולם חדש ומבט חדש על המוגבלות, איטה טל אור ונילי ברויאר, מראות 

בעבודתן שלאדם עם מוגבלות יש יכולות וחוש הומור, בתוך עולם קטן וסגור של מספר נפשות מועט, מיכאל ניומן, יוצר ומבטא עולם פנימי עשיר ומרגש, 

נועם חלאק יוצר עולם בו אנשים עם מוגבלות פעילים, מגלים שליטה במעשיהם ומפעילים את כל העלילה, גל כהן יוצרת עולם חדש, המתגלה מנקודת 

מבטו של אדם עם אוטיזם, נחשון בנאי, יוצר עולם שבו עץ ופרחים מואנשים.

מיתוס הפייטה 
פייטה )באיטלקית: רחמים( היא שם כולל ליצירות אמנות שהנושא בהן  הוא הצגת מרים האוחזת בחיקה את בנה ישו המת, לאחר שהורד מן הצלב. 

באמנות בכלל, וברחבי העולם הנוצרי בפרט, רווחות יצירות אמנות שנושאן הוא תחנות בחייו של ישו, כפי שמתוארות בברית החדשה על ידי השליחים. 

המפורסמת ביותר היא הפייטה של מיכלאנג'לו, שנמצאת בקריית הוותיקן. היא הושלמה בשנת 1499, והיא נחשבת לאחת מיצירותיו הגדולות ביותר. 

מיכלאנג'לו יצר בתקופה מאוחרת פייטה נוספת, הפייטה הפלורנטינית.)11(

ורדי כהנא בתמונת הטיפול ההידרותרפי בבריכה, יוצרת צלב שקו אחד הוא הגוף של המטופל והקו השני הוא קו הבריכה. האחיזה המערסלת של 

המטופל כמו הפייטה. הגבר האוחז גבר מתכתב עם הפייטה, עם מיתוס הצלוב, אך גם עושה לה שינוי מהותי. כאן הסיטואציה היא טיפולית בניגוד 

לעינוי ולמוות, וגבר הוא המנחם במקום אשה.

המיתוס הציוני
ברוך כהנא כותב ש"שלילת הגלות" היתה מהלך נפשי שעובר המתבגר, בו בזמן מהלך תרבותי רב - עוצמה, ומקור מופלא לאנרגיה הנפשית שהזינה 

את המאבק הציוני. אבל כשהמתבגר מגשים את חזונו והופך לשליט אבסולוטי בעולם שהקים, הוא עלול להשתמש באותה התנשאות ממש כלפי נתיניו 

החדשים. הוא גדל על החזון שהוא מגדיר כמופלא, מרגש, אצילי וטהור. בזכרונו של כהנא שמור הציור מהמקראה לכיתה א' שבו נראו חלוצים,  שמחים 

ורוקדים בהתלהבות ובאקסטזה. כאשר גדל, למד על ארגון "השומר". עם התבגרותו למד על הכתמים שהיו כבר אז, בתקופה המיתית. הזדעזע 

כששמע על רחל, שגורשה מהקיבוץ משום שלא נמצא בו מקום לחולים, נחרד כשקרא על שיעור ההתאבדות בקרב החלוצים, ושאל את עצמו האם 

דמויות המופת ההן היו זיוף? זַייד וֶּברל, מניה שוחט ורחל, ברנר וא"ד גורדון - האמנם היו כאלה? 

הוא מציע ,שיתכן שהחזון החלוצי נקרע לגזרים על ידי סתירותיו הפנימיות ואין לו תקומה, אבל יכול להיות שאנו מצויים בנקודת הזמן של תחייתו המחודשת. 

המשבר נובע מכך שעולמות ערכיים מתנשאים אלה על אלה, חרדים אלה מאלה, רואים אלה את אלה כמפלצות. שורשי המשבר מתחילים בחרדה של 

החלוצים מפני עברם, והם ממשיכים בחרדת "המחנה הלאומי" ממכחישי הלאומיות, ובחרדתו של "המחנה השפוי" ממכחישי הערכים האוניברסליים 

שהוא מאמין בהם.)12(

עודד היילברונר ומיכאל לוין מצביעים על כך שמקובל כיום לחשוב שהציונות היא פרוייקט מודרניסטי, כיוון שרק מתוך המודרניזם האירופי יכולה הייתה 

להיווצר כזו יצירה מלאת סתירות ומתחים פנימיים. העתיד המעורפל, החזון החילוני, השאיפה לניתוק מהעבר, הבעיטה בדת ובמסורת כדי ליצור "אדם 

חדש" ומצד שני שימור מסורות עתיקות. הניגוד בין המסר האוניברסלי לבין הדגשת המחויבות לקבוצה קטנה ומיוחדת,והנכונות לשימוש בכוח כדי 
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להשיג את המהפכה הזו. הם טוענים שלמרות שהמודרניזם הוא נחלת העבר במערב, בישראל הוא חי וקיים.)13(

ב"יציאת חירום", המרכז למדיה חדשה במוזיאון חיפה, הוצגה תערוכתו של יאיר גרבוז "הסרטים", שאצרה אילנה טננבאום. )עבודותיו של גרבוז 

אינן מוצגות בתערוכה זו(. בסרטו "אנוס להיות צייר" נראה גרבוז מבעיר מדורה בתוך המאפרה בביתו. הוא אוחז אותה ביד ושר שירי מולדת )"לא 

שרתי לך ארצי..."(. מהלך זה של קומזיץ שהוא יוזם גורם לגיחוך על המיתוס הציוני ועל ההווי הסחבקי של ישיבה סביב המדורה. בסרטו "צייר למשל 

ערבי" מקרין גרבוז בשני מסכים נפרדים שתי מציאויות: בראשון מוקרנים דימויים שונים של כד, לעתים נישא על כתפיים, וכן מודל של בית עץ - זיכרון 

להתיישבות ראשונים. בין לבין מוקרנת האות "צ", כסממן שיוך לטריטוריה הצבאית. במקביל, מוקרנים קטעי יומן של יומני כרמל מתוך מלחמת ששת 

הימים. כל אלה מביאים לחיבור מרתק שמתרסק בתודעת הצופה. העבודה "אם לא ענק אז לפחות בגנו", שבה יצר גרבוז וידאו סביב דמויות מצולמות, 

גזורות בדיקט, שאותן רכש מתוך תערוכה בשם "תערוכת המזרח", שם הן שימשו לתיאור הסיפור של מדינת ישראל. הוא מציג את השבר הישראלי, 

הענק של אוסקר וויילד, שהופך לאמן שמאיר את העולם באור מיוחד, שובר את המיתוסים הציוניים הקיימים, ובונה אותם מחדש. בכך היה האמן לאחד 

ממייסדי "תנועה" של שיבת מיתוסים ציוניים. )14(

עבודתו של עודד הירש המוצגת בתערוכה זו,עוסקת בשבירת המיתוס הציוני, באמצעים שונים ובהם: שימוש בכנרת, ראשית ההתיישבות כרקע להרמה 

של אדם נכה )בניגוד לחלוץ - הצבר - החזק שיכול לטפס בעצמו(, למרומי מגדל בתוך המים, שקיעה בבוץ עם כסא גלגלים, ללא תכלית, במקום הקמת 

יישוב, בנוסח חומה ומגדל. גדעון עפרת כותב על עבודה זו שהיא היא אלגיה של בן על אביו ועל דורו, דור בוני הקיבוץ, אבות ההתיישבות וההגשמה 

הציונית. ועל שבר החלום של הבנים, הדור שלנו )20(.

גלינה גורלובסקי מציירת נופים גלותיים, עתירי עצים, יערות, מים וערפל. היא מייצרת כמיהה עכשווית לדרכון הזר, להגירה לחו"ל, לנטישת האידיאלים 

הציוניים. איליה מלניקוב מצלם ספורטאים נכים, כניגוד ל"יהודי החדש" מלא האון והחזק.

מיתוס הצבר
הצבר הוא יציר כפיו של החלוץ, ששאף לראות בבנו את שיקופו הערכי והמגשים. הבן צמח וגדל לכדי דמות מיתולוגית בעיקר בתקופת הקרבות של 

מלחמת השחרור בעידודו הצמוד של אביו החלוץ. תחילה היה השם "צבר" או "סאברעס", כינוי גנאי בפי אנשי העליה השניה והשלישית, אך הפך מהר 

מאד להיות נושא להערצה ולתקווה. הוא הפך להיות דמות מיתולוגית, דמות אב טיפוסית, שיצרה תבנית מוצקה לבני הארץ העתידים להיוולד. הצבר 

היה לנסיך, לצבר עליון: אין בו פחד, חולשה, תאוות בצע, חנופה, גלותיות. תכונתו המרכזית - יליד הארץ, התגלמות של תקוות הדורות, העומד בניגוד 

לכל מה שהיה היהודי בגולה. עברי ולא יהודי. הצבר ישים קץ להשפלות אבותיו. כל מה שחסר ביהודי היה בצבר: כח, בריאות, עבודת כפיים,  שיבה 

אל האדמה,  שורשיות. כך, באופן פאראדוקסאלי, נוצרה דמותו של בן הארץ כשהיא מוכתבת ע"י תפיסת העולם שנוצרה בגולה. הצבר המיתולוגי, הוא 

ניגודו של היהודי המושפל, אך גם בנו אהובו. הוא הומצא, גדל וטופח ע'י אב נחות. הדגם החדש צמח מתוך מגמה לייצר אדם חדש.

אלה שכתבו אודות הצברים בטקסטים שלהם, בסיפורים, בשירה, בפזמונים, ובמאמרים פוליטיים, לא המציאו את הדגמים כדי שיישארו על הנייר, או 

סתם למטרות ספרותיות. הייתה זו בניה מתוכננת של מודל, מתוך מטרה אידיאליסטית לייצר עם חדש ומערכת ערכים חדשה, מתוך תקווה להקים 

תרבות חדשה, חיובית ושונה, אשר תנהיג את החברה הישראלית.)15(.
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איטה טל אור ונילי ברויאר, מראות סוגים שונים של נכויות ושונות מהדגם הצברי, ורדי כהנא בוחרת לצלם אנשים עם מוגבלויות ,נועם חלאק מצלם 

סרט עלילתי בהשתתפות נכים ואנשים עם מוגבלויות, מיכה ליבנה מראיין אנשים עם מוגבלות ושונות במראה וביכולות, איליה מלניקוב מצלם 

ספורטאים נכים, בעלי גוף שונה, כולם מתמודדים עם מיתוס הצבר ומפריכים אותו.

מיתוס היופי
אורנה הראל גורסת שהגוף הנשי עמד בחזית השיח התרבותי משחר ההיסטוריה. האישה נתפסת כסמל יופי )המין היפה(, סמל מין )המנוצל לפעמים 

לרעה( וכמובן לסמל האימהות והמשפחה )אימא אדמה(. מקובל לחשוב כיום, כי הגוף האנושי ככלל והגוף הנשי בפרט, אינו נתון ביולוגי בלבד, אלא 

מושפע מגורמים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים. האמנות, ככלי המעביר מסרים תקשורתיים, מזרימה מידע ותומכת בהפצתן של תפיסות, משקפת 

גם סטנדרטים של יופי ומשקפת מסרים של אידאלי היופי הנשי. האמנות שיקפה לרוב תפיסה של דימוי גוף נשי מלא, קמור ומעוגל. היופי הנשי הרך 

והחושני הובא מנקודת המבט הגברית. 

עם התפתחות תחום הצילום כאמנות, ניתן לו ביטוי כמדיה לכל דבר, והוא מצא את מקומו באמצעי תקשורת שונים. בחברה הצרכנית, נעשה שימוש 

בגוף הנשי ויופיו לשם קידום מכירות. כיום, האופנה מתחילה להשתנות, אידאלי היופי הנשי מקבל איזון הבא לידי ביטוי בנשים חטובות, נאות גזרה, 

בעלות מראה בריא ולא שדוף וחולה. כעת, החברה מחייבת את האישה להיראות חסרת גיל. על האישה ללמוד לצרוך בצורה מוגבלת ומושכלת וכך 

לשמור על בריאותה ועל משקלה התקין, לעומת העבר שבו לא היה שפע כה רב. כשהמזון נמצא בשפע, מצפים מהאישה להימנע ממזון ולהיות רזה. 

אישה שמנה נתפסת כמוזנחת, ממעמד נמוך ולא כבריאה כפי שנתפסה בעבר.)16(

את הפרכת המיתוס על היופי הנשי נמצא בעבודות ורדי כהנא, המוצאת יופי ביוצא הדופן, ואסתטיקה בכיעור של פעם. איליה מלניקוב מצלם נשים 

ספורטאיות נכות ומוצא בהן יופי ואסתטיקה, נילי ברויאר ואיטה טל אור בוחרות נשים "לא יפות" ותיפקודן בעבודת הוידאו ארט מטשטש את ה"לא 

יפה". אלה סולץ, מותחת את הגוף הנשי ומביאה אותו לכלל חפץ שימושי )אשה כחפץ(, נועם חלאק ומיכה ליבנה מצלמים נשים בוגרות עם מוגבלות 

"לא יפות", רסמיה סח מציירת שלוש נשים לבושות ולא חשופות.

נתן זך:

ֲאנִי רֹוצֶה ָתִּמיד עֵינַיִם כְֵּדי לְִראֹות

אֶת יְפִי ָהעֹולָם ּולְַהלֵּל אֶת ַהֹיּפִי

אֵין ּבֹו ֹדּפִי ּולְַהּלֵל ֶּה ֶשׁ ַהֻמּפְלָא ַהז

עָָשׂה אֹותֹו יָפֶה לְַהּלֵל אֶת ִמי ֶשׁ

ּוָמלֵא, כָּל כְָּך ָמלֵא, ֹיפִי.

ֵּר לִיפִי ִּי רֹוצֶה לְעֹולָם לְִהיֹות עִו וְאֵינֶנ

ָהעֹולָם כָּל עֹוד ֲאנִי ַחי. ֲאנִי ֲאוֵַתּר

עַל ְדָּבִרים ֲאֵחִרים ֲאָבל לֹא ֹאַמר ַדּי
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ּבֹו ֲאנִי ַחי ֶּה ֶשׁ לְִראֹות אֶת ַהֹיּפִי ַהז

בֹות ּבֹו יַָדי ְמַהלְּכֹות כְּמֹו ֳאנִּיֹות וְחֹוְשׁ וְֶשׁ

ַּי ְבֹּאֶמץ, וְלֹא פָּחֹות וְעֹוׂשֹות אֶת ַחי

ִמכֵּן, ְבַּסְבלָנּות, ַסְבלָנּות ְבּלִי ַדּי.

)17( 

נתן זך רוצה תמיד עיניים, כדי להלל את היופי. דומה שכל אמני התערוכה מהללים אותו בדרכם. אידיאל היופי בעיניהם אינו בהכרח אידיאל היופי 

המקובל. הם מוצאים את היופי, בעיניהם, גם במקומות אחרים, גם בנושאים אחרים, גם בדמויות לא "רגילות".

גל כהן ,בעבודת האנימציה, לוקחת את העיניים של אדם עם אוטיזם המתבונן בעולם דרך עדשה מאוד מיוחדת, ויוצרת יופי מיוחד.

לדעתו של גלעד פדבה, דיון רציני על מודל היופי הגברי לא מצליח לחדור את המיינסטרים. הוא נותר צר, חלול ומוגבל, למרות הנוכחות המוגברת של 

דוגמנים, ספורטאים וכוכבי בידור שמשווקים ביעילות לא פחותה מנשים את סחורות התרבות בשערי מגזינים, בשלטי חוצות ובאתרי רכילות.

הפער בין הדיונים על מודל היופי הנשי לעומת הגברי מתבטא בכל מקום, בכל תרבות, בכל תקופה. במיתולוגיה היוונית, למשל, אפרודיטה היא אלת 

היופי, האהבה, ההנאה וההולדה. לכאורה, יש לה ארבעה תפקידים, הכרוכים בהרבה עבודה, אך למען האמת ישנו חוט המקשר ביניהם: היופי מצית 

אהבה שמייצרת הנאה שעשויה בסופו של דבר להסתיים בהולדה. אפולו, לעומת זאת, אחראי על הידע, הריפוי, האמנות, השירה, הנבואה, המוזיקה 

והחץ והקשת - בקושי נותר לו זמן להציץ שנייה במראה במסגרת תפקידו כאל היופי הגברי.

היבטים מודרניים על אידיאל היופי: במשך שנים נקבעו יחסי חזה/מותניים/ירכיים 'נכונים' עבור הגזרה הנשית ה'מושלמת' - בסנטימטרים )90-60-90( או 

באינצ'ים )36-24-36(, בסיוע מחוכים ויקטוריאניים או תוך שעבוד מנטלי ופיזי - ונחקקו במוחותיהם התאוותניים של מתבגרים כמו גם בחלומות התמימים 

של מתבגרות. אפילו ניתן לצורה הזאת כינוי מתבקש - גזרת "שעון חול". המידה הגברית אידאלית נותרה אפופת מסתורין.)18(

לעומתו כותב ד"ר דניאל דריי כי האופן שבו אנחנו תופסים את גופנו מושפע בעיקר מהחברה ומהנורמות החברתיות. אידאל היופי הגברי כיום עבר 

להתמקדות בשרירים. גבר מושך הוא גבר שרירי. מקובל לחשוב כי הנושא מעניין בעיקר נשים ולגמרי לא מובן לגברים, אבל המציאות שונה. אנו 

מוצפים בפרסומות להרמת משקולות, אביזרי כושר והלבשה תחתונה שבהן מושם דגש לא על פניו של הדוגמן אלא על גופו. כתוצאה מכך גברים רבים 

משתעבדים לניסיונות הרזייה ותרגילי כושר במטרה להגיע לגוף שרירי, שנתפס בעיניהם כאידאל. כיום, 56% מהנשים ו 43% מהגברים לא מרוצים 

מדימוי הגוף שלהם. יותר מפי 2 מאשר לפני 40 שנה. אם כל הילדות רוצות להיראות כמו בובת הברבי המושלמת שלהן, הרי שהבנים והגברים הצעירים 

היו רוצים בוודאי להיראות כמו בובות הפעולה והחיילים במשחקי המחשב. לפי סקרים שונים, גברים בארה"ב מוציאים 3 מיליארד דולר בשנה בממוצע 

על מוצרי טיפוח ובשמים, מיליארד דולר על ניתוחים פלסטיים, 800 מיליון על השתלות שיער ו-200 מיליון דולר על פרוצדורות קוסמטיות כגון שאיבת 

שומן והגדלת איבר המין.)19(

מיתוס היופי הגברי – מופרך בעבודות של עודד הירש, איליה מלניקוב. בסרט של נועם חלאק, יש התייחסות ישירה לנושא. הבנות קוראות לאחד 

מהמשתתפים עם המוגבלות: "איזה חתיך". הוא רחוק מאוד מהדימוי המקובל של יופי גברי.
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ורדי כהנא יוצרת יופי דווקא של הלא סימטרי, הלא אסתטי, איליה מלניקוב, שמצלם ספורטאים/יות נכים/ות כהתרסה מול מודל היופי הנשי או הגברי 

עודד הירש - באמצעות הסתרת הגוף במקום הבלטתו, מיכה ליבנה - מנסה להרגיל את העין הצופה למורכבות הגוף הלא - יפה, לצבוע אותו כיפה 

באמצעות הנפש, הרגש, ההתייחסות. העיוות בגוף, שמטרתו לרצות ולשמש כלי, נראה בעבודות של אלה סולץ.

אבשלום אליצור שואל, כשאנו עוברים מהיופי שבטבע לזה שיוצרים בני - האדם, האם ניתן לגשר על הבדלי הטעם בין אנשים ותרבויות? יש שבטים 

במלאווי שבעיניהם אישה היא יפה רק אם שפתיה נמתחו בעזרת כפיס עץ לממדים המעוררים בו גועל, ואחרים מתלהבים מקעקועים וניקובים, שבעיניו 

הם סתם השחתה אכזרית של גופם. הרבה מחקרים ביולוגיים ואנתרופולוגיים  גילו ביופי האנושי מאפיינים אוניברסאליים ברורים כמו סימטריה, צחות 

העור וסימנים המעידים על בריאות, הנחשבים ליפים בכל התרבויות. ה”יפה“ קיים בעיקר בתחום הראייה והשמיעה. החושים האחרים יכולים לספק 

הנאות עצומות, אבל אינם מפותחים דיים כדי ליצור את המורכבות האסתטית.

 הוא כותב  על המיפגש בין היופי לכיעור באמנות . הכיעור שותף ליצירה בספרות ובציור, בהם מופיעים לפעמים דימויים ממש דוחים. בכל זאת, ככל 

שאנחנו מזדעזעים מהכיעור, צורת הסתכלותו של האמן עצמו נתפסת כיפה: חדות ההבחנה, האומץ, היושר ובעיקר החמלה. בעצם, האין פגם קטן כמו 

פצעון בגרות בפניו של אדם יפה או כתם זיעה על חולצתו מגבירים את יופיו בכך שהם גורעים משלמותו ועושים אותו אנושי, כלומר, אמיתי? היטיב לומר 

הביולוג ז'אן רוסטאן: ”היופי באמנות אינו אלא כיעור שהוכרע.“ 

ציטוט ישיר מדברי אליצור :"מהו בעצם ”מכוער“? כאן מחכה לנו הפתעה: למרות שהמושג ”כיעור“ הוא ההיפך מ”יופי,“ הדבר המכוער עצמו אינו 

היפוכו של הדבר היפה! הוא מכוער אם נותר בו משהו מהיפה. הוא דוחה דווקא בשל תסכול הציפייה ליופי". )ההדגשה שלי א.פ.( )21(.

בעבודותיהם של איטה טל אור ונילי ברויאר, ורדי כהנא, נועם חלאק, מיכה ליבנה, מיכאל ניומן, רסמיה סח, נועה אוסקנפלד, איליה מלניקוב ,ניתן 

לשמוע הדהוד לתובנותיו של אבשלום אליצור על היופי ועל הכיעור.

בספרו  "תולדות היופי" מצטט אומברטו אקו אמנים, פילוסופים ואחרים על היופי. כך למשל את אדמונד ברק, בספר מחקר פילוסופי על מקור הרעיונות 

המתייחסים לנשגב וליפה מ - 1756: "אומרים שמידת הצוואר אמורה להיות זהה לזו של סובך השוק, ועוד הערות כאלה. הפרופורציות הללו קיימות 

בגופים נאים וגם במכוערים. אני טוען שצייר שיקפיד עליהן יצור דמות מזוויעה ואותו אחד יכול ליצור דמות יפהפיה, מתוך הינתקות מהפרופורציות 

הללו. אפשר לראות ברבות מהיצירות של הפיסול המודרני והעתיק פרופורציות שונות לחלוטין. בחלקים החשופים של הדמות, שונות מאלה של אנשים 

חיים". )ההדגשות שלי - א.פ.(

אקו מביא מדבריו של עמנואל קאנט, מתוך ביקורת כח השיפוט,1790: "יופי אמנותי הוא תיאור יפה של משהו. אם האובייקט מוצג כאמנות צריך לקבוע 

מראש השקפה על דמות האובייקט, כי האמנות היא גם הסיבה וגם הייעוד. כדי להעריך את יופי האמנות, יש להביא בחשבון את הסדר ההרמוני הפנימי 

של חלקיו. האמנות היפה מוכיחה מצויינות דווקא בכך שהיא מתארת בצורה יפה דברים שבטבע היו אולי מכוערים או דוחים אלימות, מחלות, חורבן 

ממלחמות. ניתן לתאר בצורה יפה מאוד, כיעור. )ההדגשה שלי א.פ.(

ע"פ אלכסנדר היילז )המאה ה 13( היקום נברא כשלמות. מה שנחשב מכוער נראה יפה במסגרת הסדר הכולל, כלומר הסדר יפה כשלמות. מכאן 

שהמפלצתי הוא חלק מהשלמות. )ההדגשה שלי א.פ.( )22(.
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המובאות הללו מראות כי כל העבודות של האמנים המוצגות בתערוכה, העוסקות ביופי ובכיעור, בשלם ובחלקי, יודעות כי ההרמוניה, הפרופורציות, 

הטבע, כולן עוברות את המבחן האסתטי שכולל יופי וכיעור גם יחד, כחלק של שלמות.

על האחר
אבי שגיא כותב על הספר "הזר" של קאמי שהמסגרת הסיפורית של הזר פשוטה וברורה: גיבור היצירה הוא ֶמרסו, פקיד שמקבל הודעה על כך, שאמו 

מתה בבית אבות. הוא יוצא לאותו מקום כדי לקבור אותה. לאחר חזרתו הוא יוצא לבלות עם חברו רמון, שהסתבך בקטטה עם חבורת ערבים, ובמהלך 

האירועים יורה מרסו למוות באחד הערבים. בכך מסתיים החלק הראשון של הסיפור. החלק השני עוסק במשפט, שבו מואשם מרסו לא רק בהריגת 

הערבי אלא גם בהריגה מוסרית של אמו. הוא נידון למוות, ובתא הכלא הוא מנהל כמה שיחות עם הכומר, המנסה להובילו אל האמונה. מרסו דוחה את 

הגישה הזאת ונותר דבק בקיום, המציית לאמונתו הפנימית, גם מול המוות המתקרב. לדעתו של שגיא היצירה הזאת ממוקדת בחוויה אחרת לגמרי: 

חוויית הזרּות והניכור החברתי. הוא מצטט את קאמי במבוא שכתב ב-1955 ליצירה: "גיבור הספר נאשם מפני שהוא אינו משחק את המשחק. במובן זה 

הוא זר לחברה שבתוכה הוא חי. הוא מסרב לשקר. לשקר אינו רק לומר את מה שאינו אמת. זהו גם ומעל לכל, לומר יותר מהאמת. וככל שהדבר נוגע 

ללבו של האדם זהו לבטא יותר ממה שמרגישים. זהו דבר שכל אחד מאתנו עושה, כל יום, על מנת לפשט את החיים" )23(.

במאמר אחר מתייחס שגיא ל"אחר".הוא כותב כי לכאורה, הביטוי "קבלת האחר" מבטא פתיחות כלפי הזולת, והכרה בחובה הבסיסית שקיומו מטיל 

עלינו. אבל, יש בו היררכיה. האיפיון של מישהו, יחיד או חברה, כ"אחר" נעשה על ידי ה"אני": הוא אחר בשבילי מפני שהוא שונה ממני. האחרות של 

הזולת מקבעת מרחק בינו לביני. כל בני אדם שונים זה מזה. שונות זו מבטאת כבודם, את יכולתם לעצב את עצמם באופן ייחודי. אנו יצורים שונים, ובכל 

זאת קרובים זה לזה. בשיח המקובל אנו מסמנים במונח "אחר" הומואים, לסביות, פלסטינים, זרים, דתיים, חילונים וכו'. האחרות של יחידים וקבוצות 

אלה נתפשת כשונה באופן מהותי מעולמו של האני וכמאיימת עליו. "קבלת האחר" נעשית בשני צעדים: הראשון הוא סימונם כזרים, כמאיימים, כראויים 

להדרה,כ"לא משלנו". השני הוא עיצוב מנגנון להכלה. בדרך כלל המנגנון הוא קריאה לסובלנות. מנגנון ההרחקה וההכלה מתבצע ביחס המוענק 

ל"אחרים": הם תמיד נשפטים, מסומנים, מוגבלים ומוסדרים ביחס היררכי כלפי האני השופט אותם ככאלה. מידת קבלתם מותנית תמיד ביכולתו של 

השופט לקבלם.

המושג "אחר" הדיר את העמדה הראויה, המתייחסת בכבוד לכל אדם באשר הוא, כיצור בעל ערך עצמי, ללא מחיר וללא המרה. הכבוד הוא 

הבסיס לאנושיות, והוא מאפשר את התנועה החומלת, הרגישה, הלא שיפוטית, אל עבר הזולת. תנועה זו שונה לחלוטין מהתנועה העצמית של האני 

הנרקיסיסטי המכיל את האחר בתוך עצמו. עמדה זו, המכבדת את האנושיות, היא האתגר המשמעותי של החברה בישראל. )24(.

מישל פוקו, בספרו" תולדות השיגעון בעידן התבונה, "אשר פורסם בצרפתית ב 1961 - טוען באופן דומה שיש להבין את מחלות הנפש לא כעובדה של 

הטבע, אלא כתובנה חברתית הנוגעת לחופש, שליטה, ידע וכוח. בימי הביניים והרנסנס התייחסו אל השוטה כאל אחוז דיבוק שיש להרחיקו מהקהילה. 

נשים זקנות ששוטטו בחוסר מעש נודו כמכשפות, וההתייחסות החברתית כלפי השונה הייתה אכזרית ובלתי רציונאלית. פוקו טען בריאיון עיתונאי 

ש"השיגעון קיים רק בתוך החברה״, משום שהחברה ומוסדותיה הם שיוצרים אותו על - ידי הגדרת צורות של אי - תבונה. התבונה של "עידן התבונה" 

מבטלת את הדו - שיח עם השיגעון, דו - שיח שהיה אפשרי בימי הביניים ובתקופת הרנסנס. )31(
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חוויית ָהֲאֵחרּות, ניכרת בעבודותיהם של גל כהן, איטה טל אור ונילי ברויאר, יעל פלץ, נחשון בנאי, היבה חמדאן, גל כהן, מיכאל ניומן, רסמיה סח, 

נועה אוסקנפלד.

סטריאוטיפים ודעות קדומות 
דעתו של ישראל כץ היא שהסטריאוטיפ הוא תווית המצביעה על מסגרת קוגניטיבית או אמונה מאורגנת, ומשמש כידע על קבוצות בקטגוריות חברתיות 

שונות. זו “מיני תיאוריה” על המאפיינים המיוחדים ה”מתאימים” לאותן קבוצות וקטגוריות. הסטריאוטיפ מאפשר לנו עיבוד מידע מהיר, ויכולת להתמודד 

עם עומס המידע הניצב בפנינו. הוא אמצעי יעיל, ולעתים בלעדי, ביצירת קשרים חברתיים. זוהי גם מערכת, שבה מעורבים רגשות, אמונות  ועמדות. 

“חייל”, “אזרח”, “זקן”, “ילד”, יהודי”, או “ערבי” קשורים אצלנו באסוציאציות של טוב/רע, מושך/מרתיע, מותר/אסור, נקי/מלוכלך. הבדלים בנוסח זה 

שייכים לעיתים לתמונת - העולם הבסיסית שלנו, כשזו מתארת קיטוב שלעיתים מדומה )נשים להבדיל מגברים; עשירים  מעניים; יהודים מערבים; 

אנשי שמאל מאנשי ימין; יהודים אורתודוכסים מיהודים רפורמיים או מיהודים מסורתיים(. קיטוב זה מאפשר לחזק זהויות חברתיות מסוימות על ידי כך 

שהן מתוארות כשונות בתכלית מזהויות אחרות. בדרך כלל, נלווית לכך גם העדפה ברורה. אם ניתן לזהות ולהבחין בבירור מי נחשב “חולה”, “נכה” 

או “פגום”, הרי יש בכך גם כדי להבטיח כי כל השאר מייצגים “בריא” ו”שלם”. )ההדגשה שלי א.פ.( השימוש בתיוג מייצר הקלה ומרגוע, כאילו עולמנו 

מוגדר, מבורר וחד - משמעי בסדריו.)25(

אנשים עם מוגבלות

יובל וגנר במאמר על נושא המוגבלות, כותב שאמצעי התקשורת כנראה שכחו את השפעתם העצומה על הציבור. הם ממשיכים להתייחס, לכתוב 

ולהתבטא כלפי אנשים עם מוגבלות באופן פוגעני. הוא מציין ארבע קטגוריות נגישות: נגישות פיזית, כגון מבנים, מדרכות, פארקים. נגישות השירות, 

המתייחסת למתן שירות מותאם לצרכן עם מוגבלות, לדוגמא: הדרכות עובדים, הנגשת מידע לפורמטים המותאמים למוגבלויות השונות, הנגשת מוקדים 

טלפוניים, הנגשת אירועים; נגישות טכנולוגית, העוסקת בהתאמות נגישות במכשירים טכנולוגיים כמו אתרי אינטרנט, אפליקציות, כספומטים, קיוסקי 

מידע; ונגישות חברתית העוסקת במודעות, דעות קדומות, יחס ותקשורת.

בעולם חל שינוי מבורך בשפה, בדיבור ובכתיבה בכל הנוגע להתייחסות לאנשים עם מוגבלות, ומקפידים על טרמינולוגיה מכבדת, שוויונית ומעצימה. זה 

לא סתם פוליטיקלי קורקט. לטרמינולוגיה בשפה ובכתיבה יש השפעה רבה על תפיסות ועל שינוי עמדות בקרב הציבור. כל עוד תימשך הטרמינולוגיה 

של "נכים", "בעלי מוגבלויות", "מפגרים", "בעלי צרכים מיוחדים", מתקבעות דעות קדומות, שונות, התנשאות וסטיגמות.)26(.

עמדות הומניסטיות,מכבדות אלה באות לידי ביטוי בכל רבדי התערוכה. מלכתחילה נקבע שלא תהיה היררכיה בין המגזרים השונים המיוצגים בה, ניתן 

כבוד ראוי להורה, אח, בן של אדם עם מוגבלות, לאדם עם המוגבלות עצמו, לאמן מהשורה הראשונה בישראל, לאאוטסיידר, לאנשי מקצוע בתחום 

המוגבלות, לגברים,לנשים, לצעירים ומבוגרים, לבעלי דתות שונות, לכל צורות ההתיישבות, העירונית והכפרית, היישוב הקהילתי, הכפר הערבי והקיבוץ. 

התערוכה זו היא אחרת, במלוא המובן הטוב של המילה.

קטע מתוך הספר "והזעם עוד לא נדם",פרק 3, מאת: אהרן אפלפלד :

"אמא מכרה את תכשיטיה המעטים כדי לקנות לי תותבת. התותבת, אם לא ידעתם, מבליטה ביתר שאת את המום, אבל לא בזה הצער. התותבת 

חונקת את הגדם, ואתה כואב יום ולילה את הֶסגֶר. לא רק המום נחנק אלא כל עצמך. אני נחנק, צעקתי מתוכי, אבל איש לא חש לעזור לי. הזקן הרשע 
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שהתקין את התותבת שכנע את הורי כי המכשיר הוא הטוב בתותבות, והראיה - אין שום סימני לחץ על העור. ילדים מתרגלים לתותבת ונוהגים בה 

כבוד. דיבורי הרגעה, בסופו של דבר, אינם משככים כאבים. מרוב מועקה הייתי מקיא. 

לאחר שבועות של סבל הסירו את התותבת ומיד רווח לי. פתאום ידעתי שיש לי יד שלמה ויש לי גדם. הגדם שונה מהיד לא רק באורכו. הוא לא זז, 

הוא מקשיב ברטט. מאז הסירו את התותבת אני מרגיש את קשבו. הוא מחובר אל כל חלקי גופי ופועם. "הגדם פועם," גיליתי לאמא. אמא תהתה רגע 

ואמרה, "אתה טועה, יקירי, גדם אינו לב." 

קשה לסתור עובדה נחרצת זו, ובכל זאת אני מקשיב לו. הגדם מגלה לי כי בחוץ, ליד הגדר, עומדים כמה ילדים ומחכים שאצא. ואכן, כשאני יוצא הם 

חורצים לשון וקוראים לי גִדמי. תחילה, אם להודות על האמת, פחדתי מהם. לימים הייתי נועץ את מבטי בעיניהם, וראה פלא, מבטי השתיק אותם. ")27(

קטע קצר ומורכב זה מקפל בתוכו את נושא הנכות, ָהֲאֵחרּות ,תחושת החנק והבדידות החברתית, היחס בין האדם הנכה לגופו, החיזוק המשפחתי 

בהתמודדות עם המוגבלות, הקשר המורכב ביניהן לבין אנשי מקצוע וטיפול.

מיתוסים לגבי אנשים עם מוגבלות
1. אנשים על הרצף האוטיסטי, מגלים יכולת יוצאות דופן בתחומים כמו מתמטיקה, מוסיקה, ציור ועוד. יש הרבה אנשים על הרצף, המתמודדים יום יום 

כדי להצליח בתחומים פשוטים ומורכבים כאחד. כמו כן, יש הרבה שמגלים כשרון בתחומים אחרים לחלוטין מאלו . 

2. אנשים עם מוגבלות שכלית הם מאוד מאוד חברותיים. כל כך חברותיים שהם ניגשים לכל אדם זר ומיד מחבקים אותו. כמו כלל האוכלוסייה, יש 

אנשים חברותיים יותר ויש פחות. קושי בעיבוד, הבנה והתנהגות חברתית, הוא מאפיין ותחום מאתגר אצל הרבה אנשים עם מוגבלות. לא כל אדם 

עם מוגבלות שכלית הוא חברותי ללא שיקול דעת ויש לא מעט, שכלל אינם מעוניינים בקשרים חברתיים, ורק לאחר קבלתם לעבודה, מגלים ונהנים 

מקשרים חברתיים. 

3. אנשים עם תסמונת ויליאמס הם מוסיקאים מלידה. יש כאלו שמוסיקה היא חייהם ויש כאלו שמוסיקה מהם והלאה, ואינם בעלי כישרון לדבר. לעומת 

זאת, יכולים להיות תחומי עניין וכישרונות אחרים, שאנשים עם תסמונת ויליאמס מעוניינים לתת להם ביטוי .

4. אנשים עם הפרעת קשב וריכוז, במיוחד ההיפראקטיביים, לוקחים את כל האנרגיות שלהם ואז יש להם יכולת חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות 

שפורצת מהם. הרבה אנשים עם הפרעת קשב וריכוז דווקא מהמקום של הקושי, יכולים, או הצליחו לנתב למקומות הללו, אבל יש גם כאלו שההפרעה 

מקשה משמעותית על תחומים נרחבים בחייהם, בלי יצירתיות יוצאת דופן. ללא העזרה המתאימה, הם יכולים לסבול לא מעט.

5. ניתן ליצור שינוי מינימלי ביותר, בחייהם של אנשים מבוגרים עם מוגבלות. הסיבה לכך היא שהשנים הראשונות בחייו של אדם, הן הקריטיות ובהן 

המוח עדיין גמיש. תקופת הילדות מאוד משמעותית ובה יחולו התפתחויות מהותיות. המדע והמציאות מוכיחים שגם אצל אנשים מבוגרים, חלים שינויים 

משמעותיים הן מנטלית והן התנהגותית. המוח ממשיך להשתנות ולכן, לעולם לא מאוחר מדי.

6. לכל קבוצת אנשים עם אבחנה מסוימת יש ערוץ הלמידה המתאים לה. למשל, אנשים על הרצף הם מאוד ויזואליים, אנשים עיוורים פיתחו את הערוץ 

השמיעתי שלהם, לאנשים עם לקות למידה תעזור תנועתיות במרחב ועוד. הכללות אינו כלי עבודה מתאים. אנשים רבים פיתחו יכולת לפיצויי קוגניטיבי 

של ערוץ למידה אחד על חשבון האחר, אולם כשהמטרה היא לקדם אדם עם מוגבלות, חשוב לבחון לגבי כל אחד, מה הערוץ והכלים הנכונים שיכולים 
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להקל עליו ספציפית כדי לעזור לו בלמידה. 

ניתן לומר כי יש הרבה אמיתות בדברים שהוצגו, אבל כיוון שמדובר בבני אדם יש אפשרויות שונות. חשוב להימנע מהכללות, שלפעמים, גם אם הן 

מציגות צד חיובי ומרשים, יכולות להביא לטעויות, אי הבנות ולגרום למצבי התמודדות נוספים על הקיים.)28(.

דומה שכל האמנים עם מוגבלות המשתתפים בתערוכה, מפריכים את המיתוסים הללו אחד לאחד: יעל פלץ, נחשון בנאי,היבה חמדאן, מיכאל ניומן,  

רסמיה סח, נועם חלאק, יעל פלץ, יבגני גנשפט, מראים כי יש להם ערוץ למידה משלהם, יכולת ביטוי גבוהה, יכולת שינוי לאורך החיים, יכולת חברתית 

שונה.

אאוטסיידרים באמנות

רפי קורצברג שואל במאמרו על האאוטסיידרים, בו הוא משוחח עם רותי דירקטור, לגבי אדם שהיה מאותו סוג אנשים שמעולם לא קישרנו עם 

מחשבות מרוממות או רגשות נאצלים, לא למד אמנות מימיו, לא היה חלק מקהילה כלשהי וחי בבדידות בשולי החברה. האם אדם כזה יכול ליצור 

אמנות? 

אמנות אאוטסיידרים היא אמנות שנוצרה על ידי אנשים שלא למדו אמנות מעודם, לא היו חלק מעולם האמנות, והיו מנותקים לחלוטין ממוסדותיו. חלקם 

חיו בשולי החברה, לעיתים באזורי מצוקה. ביניהם ניתן למצוא: אסירים כרוניים, חולי רוח או כאלה שחיו בבדידות. יצירות מפתיעות, עשירות ומפעימות 

שהותירו, נתגלו לא פעם רק לאחר מותם או בערוב ימיהם.

ראוי היה לקורצברג להוסיף לקבוצת האאוטסיידרים גם אנשים עם מוגבלות, אנשים עם מחלות המבודדות אותם, חברי מיעוטים אתניים , דתיים, 

לאומיים וחברי קבוצות מוחלשות אחרות בחברה. התערוכה הנוכחית עושה חסד עם אמנים אאוטסיידרים, מוגבלים, מטפלים ובני משפחה, שכולם 

קשורים למוגבלות, לצד אמנים ידועים ומוכרים.

בהמשך שיחתו איתה, אומרת רותי דירקטור, שאצרה תערוכה של אאוטסיידרים במוזיאון חיפה ב 2013, שהסיפור של האאוטסיידרים הוא במידה רבה 

גם סיפורם של האינסיידרים. כיוון שהאמנים הללו פעלו בחשאי, מחוץ למעגלי האמנות, נדרשה נוכחות של אינסיידר - אמן, אוצר, גלריסט, סוחר אמנות 

או פסיכיאטר בעל הבנה באמנות – כדי להבחין בעוצמה של העבודות, לשמר אותן ולדאוג להצגתן. חלק מההצלחה הגדולה של אמנות אאוטסיידרים 

בעשורים האחרונים קשור לגבולות המיטשטשים של עולם האמנות ובנכונותו להכיל אותה. היא מוסיפה שברגע שהאמנות, בלי קשר למהו מקורה, 

מגיעה למוזיאון היא כבר אינה אאוטסיידרית. 

היא תוהה: "איך מחליטים מתי זה מעניין אותנו כאמנות ומתי זה פשוט תרפיה עצמית, תחביב, דרך להעביר את הזמן? הרי לא כל חולה נפש שמצייר 

הוא בהכרח גאון כפי שהיו וולפלי או רמירס, ולא כל פנסיונר שמפתח לו תחביב בשעות הפנאי מצייר באופן מרהיב כמו שלום מוסקוביץ, השען מצפת, 

וקשה לחשוב שהיו מקבילים לאדם כמו ביל טריילור, אנאלפבית שחור שנולד כעבד, התחיל לצייר בגיל 80 וחי פחות או יותר ברחובות מונטגומרי, 

אלבמה.  האאוטסיידרים הבולטים היו באמת מיוחדים במינם, והם נדירים כפי שעשויים להיות אמנים מיוחדים במינם, בין אלה שעברו את מסלול 

ההכשרה המקובל."
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לטעמו של קורצברג ניתן לתהות אם בעולם האמנות הישראלי, חיפה היא אאוטסיידרית או אינסיידרית. מכל מקום חיפה כעיר צדדית לעשייה האמנותית 

בארץ, גם לדעתה של דירקטור, בהחלט מהווה מקום מתאים לתערוכה של אמנות אאוטסיידרים. )29(.

התערוכה שלנו, שנערכת בפריפריה של הפריפריה, של הפריפריה: בנושא אאוט - מרכז, על מוגבלות, במרכז מארג )מרכז אמנויות לאנשים עם 

מוגבלות(, בכפר ורדים, בגליל המערבי עונה על ההגדרות הנ"ל של האאוטסיידריות. הבחירה של העבודות לתערוכה ניסתה לענות על רלוונטיות 

לנושא, ללא התייחסות למוצאו של האמן, להיותו חלק מעולם האמנות וללא משוא פנים.

גליה יהב כותבת בעקבות התערוכה במוזיאון חיפה כי המושג "אמנות אאאוטסיידרים" מעורפל ומתעתע. היא מצטטת את שרלוט פילבי ב”אינדיפנדנט” 

שכותבת שאם תנסה לחפש את המושג בגוגל תמצא את עצמך ב" פולק - ארט, אמנות חזיונית או ספיריטואלית, אמנות נאיבית, אמנות לא תפקודית, 

אמנות אינטואיטיבית, אמנות של מאושפזים, אוטודידקטים, אובססיבים, חיים במוסדות, לא - ממוסדים". זו אינה הגדרה של ממש.

היא מציגה את התפישה השמרנית, שלפיה הביוגרפיה מסבירה את היצירה האאוטסיידרית, ויוצרת לה מסגרת פסיכולוגית ניתנת להבנה. יוצריה 

אינם זוכים לחסד של “אמנות המדברת בעד עצמה”; עבודתם היא שיקוף חזותי, ראוותני, של הביוגרפיה וליקויי האישיות בלבד. בלעדי סיפורי 

החיים המסופרים שוב ושוב בטון של לחישת סוד ומוקסם מָהֲאֵחרּות האקזוטית, לא היה לה מעמד כיצירה. היא מצביעה על פרדוקס: כדי להודות 

שאאוטסיידרים הם בסך הכל יוצרים מופחתי - פריבילגיות,  יש להודות שאמנים מוכרים ונורמטיביים הם בעלי פריבילגיות ולא אנטי - ממסדיים שוליים 

ומתנגדים כפי שהיו רוצים לחשוב על עצמם. 

גליה יהב מציגה גישה ביקורתית כלפי עולם האמנות. מוטל עלינו האוצרים לאתגר את עצמנו ולגלות את האאוטסיידרים ולהכניסם לאינסיידרים. כך 

נעשה גם כאן.

האמנים האאוטסיידרים בתערוכה: איטה טל אור, נילי ברויאר, יעל פלץ, עדנה פלץ, יבגני גנשפט, נחשון בנאי, היבה חמדאן, אלה סולץ, גל כהן, נועם 

חלאק, מיכאל ניומן, גלינה גורלובסקי, רסמיה סח, נועה אוקסנפלד ופאני מנחם, שונים זה מזה, ביכולותיהם, העדפותיהם, נושאיהם. זכות גדולה היא 

לגלות אותם ולהציב אותם בתערוכה מיוחדת זו.

על צילום,וידאו ארט,אנימציה וקולנוע
עבודות הצילום בתערוכה, הסטילס של ורדי כהנא ואיליה מלניקוב ווידאו ארט של איטה טל אור ונילי ברויאר, ועודד הירש, עבודת האנימציה של גל 

כהן, וסרטי הקולנוע של מיכה ליבנה ונועם חלאק, מבקשות התייחסות מיוחדת. הדברים הבאים מבהירים כמה נקודות הקשורות לעבודותיהם.

רות אורן כותבת שהמסר הצילומי איבד את משמעותו האובייקטיבית, והפך למנגנון תרבותי, תוצאה של הבניה, התלויה בהקשרים של זמן, מקום 

ומטרה. גם נקודת המבט יוצרת משמעות: של הצלם, של המערכת )לה הוא שייך(, של הקורא, של האובייקט, של נקודת המבט של המצולמים כפי 

שאחרים רואים אותם, של הצופה האקדמי.)32(

איתן מכטר כותב שהפרשנות נשענת על סמלים המבטאים את התקופה, הקבוצה, הפעילות, המחשבות שהאובייקטים המצולמים נקשרים בהם 

ו"מתכתבים" עימם. כוחו של הייצוג ומובנו מותנים בהקשר הטקסטואלי, באכסניה, ובמסגרת שבהם ממוקם המייצג. הייצוג החזותי מאתגר את המובן 

מאליו ואת ה"סדר הטבעי" באופן ישיר וידידותי למתבונן. )33(.
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אריאלה אזולאי מתייחסת אל הצילום כמכשיר של כוח, שאינו ניתן לצמצום לאף אחד מהיסודות המהווים אותו: מצלמה, צלם, מצולם או צופה. הצילום 

אינו קניין פרטי ואינו "של" מישהו. הצילום הוא צורת יחסים בין יחידים שאינה מתווכת דרך שלטון. המצאת הצילום הציעה הקפאה של התנועה לתמונה 

המאפשרת להתבונן בה ללא הפרעה. מה שמתקבע הוא עדות לרגע בו אירע מיפגש בין צלם, מצולם ומצלמה. התצלום המופק תמיד כולל עוד משהו 

המאפשר להראות שמה ש"היה שם" לא היה שם בהכרח כך. הצילום מצייד את האזרח המודרני במכשיר שמאפשר מימוש שותפות עם אחרים ללא 

חסות הכוח השלטוני.

עד היום אוכלוסיות חלשות חשופות יותר לצילום, בעיקר חדשותי, הכופה עליהן פסיביות ללא הגנה. הבעלות על הדימוי לא שייכת להם. כדי להביא 

לידי ביטוי את העובדה שמעמדו של המצולם פגום, צריך מי שמבקש להשתמש בצילום, לנצל את פגיעותו של המצולם. התצלום עלול לפגוע במצולם, 

להגדיל את הפגיעה בו,לתת לה מעמד פומבי. )34(

לעיתים דווקא הכוח הנתון בידיו של הצלם מעצים את החלש, במקרה שלנו האדם עם המוגבלות, וכך נראה, בכל העבודות הנ"ל.

בוריס גרויס מתייחס לקולנוע, וטוען שיש לו עוצמה גדולה מזו של הציור והפיסול, בגלל היכולת לשעתוק ולהפצה מסחרית. הקולנוע פועל באופן 

אמביוולנטי: מצד אחד הוא מציג תנועה ומצד שני הוא כופה על הקהל סטטיות - העדר תנועה. במוזיאון או בחלל תצוגה אחר הדימויים הקולנועיים 

ועבודות הוידאו - ארט ממשיכים לנוע, אך גם הצופים נעים. אחת האסטרטגיות בעבודת הוידאו היא שזמן העבודה יהיה קצר, כמו זמן ההתבוננות 

בתמונה "טובה" במוזיאון או בחלל התצוגה.)35(

סרטי הקולנוע של מיכה ליבנה ונועם חלאק, הם בעלי עוצמה פנימית גדולה עקב הנושאים בהם הם עוסקים וגם חשיפתם של אנשים עם מוגבלות, על 

מורכבותם, רגשותיהם, ודרכי הביטוי המגוונות שלהם.

עבודות הסטילס של ורדי כהנא ואיליה מלניקוב מעניקות פרשנות חדשה למושג המוגבלות, הכח הפיזי, היופי, תוך התייחסות הומניסטית חומלת, 

אוהבת, מעריכה ,מכבדת, לאובייקט המצולם. הן מעצימות, בלי לוותר על אסתטיקה והיבטים אמנותיים עמוקים.

עבודת האנימציה של גל כהן, המתבוננת בעולם דרך עדשות עיניו ומצלמתו של אדם עם אוטיזם, מפרשת ומכילה את העולם באופן שונה ומיוחד 

מההתבוננות הרגילה בו.

דומה שכל ההקשרים והתובנות של מכטר אורן, אזולאי וגרויס באים לידי ביטוי הולם בכל העבודות הללו.
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סיכום: אמנות, חסד, אוצרות, מוגבלות 
בוריס גרויס אומר שכל המתעניין בשדה האמנות כיוצר או מבקר שואל את עצמו את השאלות: מי מחליט מהי אמנות ומה אינה אמנות? מי קובע מהי 

אמנות טובה או גרועה? האם הקובע הוא האמן? האוצר? האספן? השיטה בה מתקיימת האמנות? שוק האמנות? הקהל הרחב? כל מי שקובע יכול 

גם לטעות. האמנות האוונגרדית נוצרה כנגד טעם הקהל. אמנות טובה מנוגדת כל מערך של חוקים/כללים/עקרונות. מערכת הערכים האסתטית של 

האמנות אינה אוטונומית אלא משקפת את המוסכמות החברתיות הדומיננטיות .)35(.

לתערוכה זו נבחרו עבודות ממקורות שונים, מאמנים ולא אמנים, שנבחרו בעבודת אוצרות. כולן נחשבות לאמנות. טעם הקהל לא שימש תבחין לבחירה 

כלשהי. ייתכן שנעשו טעויות.

גדעון עפרת כותב על שהזכרון הקולקטיבי כתרבות כולל: חגים, טקסים, שותפות היסטורית, נורמות מקובלות, סוגי לשון, אגדות, דימויים, מיתוסים. 

התשובה היוצרת לזיכרון - מטעם: מעמתת עם מיתוסים, אמונות, ערכים, אידיאולוגיות, לעיתים ע"י שבירה, הלם, כאב.)36(

עבודות רבות עוסקות בשבירת המיתוסים והדעות הקדומות כלפי נושא המוגבלות, חלקן באופן מעודן ופנימי וחלקן באופן מוחצן ובוטה, בחלקן ניכר 

כאב.

דנה פריבך חפץ מגדירה חסד חילוני מהו. טענתה היא שהוא מקנה תוכן חילוני - הומניסטי למושג החסד הדתי. האדם תופס את מקום האל כמקור 

ומחולל החסד. המהות היא קשר אישי אוהב עם האחר )ההדגשה שלי א.פ.(, שיכול להוסיף מימדים נוספים לשני הצדדים,ולהוסיף משמעות לחייהם. 

החסד החילוני לא מוצב כערך עליון. ערכים אחרים ומשמעויות אחרות לגיטימיים גם הם. אין היררכיה שבה הוא מועדף. דמות האדם מוצגת כאוטונומית 

ויכולה לבחור בחופשיות בחסד החילוני. החסד החילוני הוא הענקה של דבר, נתינה ללא תמורה. הנדיבות היא המניע לנתינה. )37(

התערוכה הזו מבקשת לעשות חסד חילוני עם אנשים עם מוגבלות, לתת מתנה להם ולעצמנו, לתת ולקבל אהבה, ולהוסיף משמעות לחייהם ולחיינו.

לסיום ציטוט מדבריו של אחד מגדולי האמנים בישראל - מיכה אולמן:

עֲבֹוָדִתי ִהיא ַהזְָמנָה

לְַהפְנֹות אֶת ַהַּמָּבט ּפְנִיָמה

עֲבֹוָדִתי ִהיא ּגַם ִחיָדה

אֵין ִהיא ַחּיֶיֶבת 

לְִהיֹות נֹוָחה לֲַהָבנָה

ּוְבִהיָרה וְֶהגְיֹונִית.

)הטקסט של מיכה אולמן, החלוקה לשורות, והניקוד- שלי א.פ.(

אבי פסקל
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עודד הירש
50 כחול, וידאו ארט 

.2009

תיאור העבודות:
חלק ראשון: הרמה של אדם עם מוגבלות, על כיסא 

גלגלים, על מגדל בתוך הכנרת, ע"י אנשים המושכים 
חבל היושב על גלגלת במרומי המגדל. האנשים כולם, 
האדם עם המוגבלות והמושכים בחבל לובשים מעילים 

צהובים המסתירים את גופם ואת פניהם.
מיתוס: העבודה מתמודדת עם מיתוס החלוציות,המיתוס 

הציוני ומיתוס הצבר,מיתוס הגבר הצבר החדש,ועם 
היכולת של חברה לשאת עליה את העול של העזרה 

לחלש.
חלק שני: אדם לא מוגבל מושך אדם מוגבל על כסא 

גלגלים בתוך דרך בוצית במיוחד. הניסיון להעבירו את 
הבוץ בעזרת כיסא הגלגלים קשה פיסית ונפשית. האדם 
עם המוגבלות לובש מעיל צהוב כמו בחלק הראשון בעוד 

האדם הרגיל לבוש בבגדים רגילים.
החלק הזה מתמודד עם התכלית של הנשיאה בעול, עם 

הסתרת הפנים של בעל המוגבלות, עם המיתוס הציוני 
של הפרחת השממה, שלא נכנעת ונשארת שממה. הבוץ 
יכול לסמל את דרכה של הציונות והפרכת המיתוס שלה.

חשוב לציין שהאדם על כיסא הגלגלים הוא אביו של 
האמן. הוא מנסה להתמודד כבן של אדם עם מוגבלות עם 

המיתוס של האבהות, והאב משתף איתו פעולה בחלק 
ניכר מעבודותיו.

www.youtube.com/watch?v=yTS-2giX_4M



23



24

ורדי כהנא,

מתוך פרוייקט "ילדות נצחית",
.2012, 2016

תיאור העבודות:
סדרת פורטרטים מ2016 של בני נוער, 
דיירים ממעון מוריה. המכנה המשותף 

לכל הדיירים הוא ריבוי התסמונות. 
מוגבלות שכלית התפתחותית שמלווה 

בנכות פיסית ובמחלות נוספות. בכל 
העבודות מתמודדת האומנית עם 

מיתוס היופי ומראה שניתן למצא יופי 
רב בעיוות הגופני שנכפה על האנשים 
עם המוגבלות,ולמצא להם אסתטיקה 

מיוחדת ומרשימה.
 

עבודה זו מתכתבת עם מיתוס הפייטה 
- האם הקדושה )מריה( המחזיקה את 

בנה המיוסר )ישו(. האיש )ולא אשה( 
המחזיק את הנער הנכה מחייך, ואין כאן 

סבל, אלא הנאה מרובה של המטפל 
והמטופל. האמנית מציבה אותם על צלב 

המורכב מהקו )האנכי( הכחול המסמן 
מסלול  בבריכה ומהגוף של המטפל, 
וקו אופקי המורכב מגופו של המטופל 

שהוא סמל הקדושה נוצרי, בתוך מים, 
כרמז לטבילה המקודשת ומראה את 
סיטואציית הטיול כקדושה מצד אחד 
ומפריכה אותה מצד שני, תוך שימוש 
בה לצרכיי טיפול באדם עם מוגבלות. 

מול מיתוס האל הכל יכול.
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בעבודה זו נערה צעירה על חוף הים.

היא מביטה מהצד על הצלמת. מבטה 

רציני. בעבודה זו נראה בבירור הרקע 

של סוכת מציל ונמל כלשהו במטושטש.

צילה נשקף מהמים הרדודים. יש כאן 

גם את מיתוס הטבילה וההיטהרות, 

מתחבר גם לתשליך היהודי של שמיטת 

החטאים לים. הקדושה מול המוגבלות: 

היתה הדרה של המוגבלים מהשתתפות 

בפולחן הדתי, גם ביהדות וגם בדתות 

אחרות. כאן הנשים המוגבלות לוקחות 

את החופש ליהנות מהטבילה.

העבודה מתכתבת עם מיתוס ספינת 

השוטים. לדברי פוקו: בתקופת 

הרנסאנס הייתה תופעה שנקראה 

ספינות השוטים, כאשר לא ידעו מה 

לעשות עם חולי נפש שיכנו אותם 

בספינות אחת הסיבות לכך היא הטענה 

כי מים מאוד מרגיעים סיבה נוספת היא 

מכיוון שלא רצו שהם יהיו במקום מסוים 

ולכן השיטו אותם ממקום למקום אך 

עדיין הם הגיעו בכל פעם לעיר אחרת 

והביאו בשורה. האשה הצעירה מביאה 

בשורה: אנחנו לא שוטות, אנחנו יודעות 

ליהנות מהים.
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בעבודה זו הללו ורדי כהנא מתכתבת 

עם תולדות האמנות. האמנות נתפסת 

כגבוהה ונשגבת מול אנשים עם 

מוגבלות שנתפסים כנמוכים, חלשים 

וחסרי יכולת. מאנה )מופיע בתמונה מעל 

העבודה של הנערה( היה חריג בימיו, 

וזכה להכרה רק בערוב ימיו ולאחר 

מותו. החריגות לא מנעה ממנו הכרה 

כאמן גדול. האמנים עצמם נתפסים לא 

פעם כחריגים.
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העיוות הגופני בעבודה זו ובאחרות, 

יוצר תנוחת מחול עכשווי, שהיא אמנות 

חשובה ביותר. העיוות המסמל כיעור 

הופך כאן ליופי נדיר ומפריך את מיתוס 

היופי, על קוויו הברורים והסימטריה 

ההכרחית. העבודה מתכתבת עם 

תולדות האמנות של הציור והפיסול 

היוצרות משחקי אור וצל מאז התחילה 

אמנות האנושית לפני אלפי שנים. עיוות 

הוא אנושי. העבודה גם מתכתבת עם 

הגוף המושלם שראשיתו בצילום וסופו 

בפוטושופ וכאילו אומרת: "אני יפה? אני 

יפה!" )אורי זהר(.
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בעבודה זו, הנערה, במבט צידי, 

ובשילוב ידיים שאומרות: "מה אכפת 

לי, אני בשלי". תפיסת הגוף והמבט, 

וההבעה המרדנית היא אחת היכולות 

החשובות של ורדי כהנא כצלמת 

אנושית, הומניסטית, הרוצה לתת 

דווקא לנערה המוגבלת אפשרות לבטא 

עצמיות, אנושיות, רגש .

האפשרות, להתנגד, להתגונן אינה 

מובנת מאליה.
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איטה טל אור, נילי ברויאר

עבודת הוידאו "תפיסת הכסא" 
2004

תיאור העבודות:
זהו משל חברתי סאטירי על משחק 

ילדים שלא משחקים בו ילדים. וידיאו 
ארט של נילי ברויאר ואיטה טל-אור, 

נעשה בשיתוף המכון הטכנולוגי חולון 
בשנת 2004. העבודה רצופה הומור 
ושנינות ומעוררת מחשבה רבה על 

מקומו של הנכה בעולם, על סוגי נכויות 
וחריגויות שונים, על היתרון שבחריגות 

מסוימת במצב מסוים, על הרגיל שהופך 
לחריג בחברת החריגים, על תפיסת 

המקום בעולם, של אנשים מסוגים 
שונים. העבודה מפריכה את הדעה 

הקדומה שלאדם הרגיל יש יתרון על 
המוגבל בכל מצב ומציגה יתרון של 

הנכה על הרגיל.

www.youtube.com/
watch?v=faGyBWpCW5s
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יעל פלץ  
 

חתולים לאור ירח, אקריליק על קנווס,
2013

עבודה זו של אשה עם מוגבלות מראה 

את היכולות של האמנית בציור סימבולי. 

חתולים שחורים שמשמעותם מזל רע, 

יושבים על הספות בבית. המראה משדר 

חזות של בית ורוגע, שעת לילה הנראית 

דרך החלון בו נצפים הירח והכוכבים, 

שעת המנוחה מתקרבת, אך החתולים 

השחורים מבשרי רע. מיקומם בצד 

השמאלי העליון כיצורים החיים היחידים, 

בין הדוממים השונים )שמיים, כוכבים, 

ירח, ספות,מפה( מעצים את האיום 

המרומז. האמנית המוגבלת חשה באיום 

ומבטאת אותו אמנותית באופן מעורר 

השתאות.
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חתן וכלה, אקריליק על קנווס
2013

הכמיהה לזוגיות, כמענה אנושי 
לבדידות הקשה שחווים אנשים עם 

מוגבלות רבים, היא המניע לעבודה זו. 
בחירת הנושא הזה, הנפוץ באמנות 

הכללית,מראה, שרבים כמהים לזוגיות, 
חלקם מצליחים לממש אותה. המיתוס 

של משפחה מאושרת, הכוללת במרכזה 
אב ואם שערכו טקס חתונה, חוזר 
ומופיע בעבודות רבות של אנשים 

עם מוגבלות. הציור נאיבי, אך כולל 
עבודה המשקפת אופטימיות באמצעות 

הפרחים, אך גם ריחוק וזרות עקב 
מבטים שאינם מופנים זה לזו. כמיהה 

מצד אחד, זהירות וניכור מצד שני, 
והפחד ממנו.
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ציור של גוגן, אקריליק על קנווס
2013

החיקוי של הציור של גוגן אך יצירת ציור מקורי על בסיסו, מתכתב עם תולדות האמנות. גוגן צייר את נשות טהיטי, אליו נסע בסוף המאה ה 19.ביומנו הוא 

מציין שכשיצא למסעו בטהיטי צייר גוגן בעיני רוחו חיי פשטות, ותמונה זו,  שניסה לממש בשהותו בטהיטי, היתה לו לאידיאל עילאי, שער למצב נפשי ורוחני 

גבוה יותר. הרצון לפגוש עצמיות אחרת, פנימית יותר או אמיתית יותר, הוציא את גוגן אל מחוזות זרים. הוא ביקר בטהיטי, מרטיניק ואיי המרקיז. שם סבר, 

בזיקה שבינו ובין סביבה זרה ולא מוכרת, תתחדד לו עצמיותו כמו כתם צבע שמונח על רקע לא צפוי, שמנוגד לו. מה שמוסכם, מורגל, נהוג וידוע בטהיטי 

שונה מכל מה שידוע ונהוג ונתפס כאקסיומה באירופה. מפגש קונפליקטואלי שכזה חושף את הרגלינו, את גבולותינו שלנו - התרבותיים, המיניים, הכלכליים 

ואחרים, שהרי בסביבתם הטבעית ייוותרו שקופים לעינינו.המפגש מגלה לנו שמה שתפסנו כאישיות מתמדת, הכרחית, איתנה אינו אלא מערך ְתלוי הקשר 

תרבותי ונסיבות.

האמנית מנסה להתלות באילן גבוה, ולבטא בדרכה שלה מול המקור את העצמיות שלה, את התרבות,המיניות,השמחה,באמצעות צבעים ססגוניים, החיוך 

על פני אחת הנשים, והרקע מאחוריהן. היא, כגוגן, משרטטת את הגבלות התרבותיים שלה. עצם בחירתה כהשראה אמן שיצא מגבולותיו התרבותיים, 

שהתחבר אל האמנות הפרימיטיבית, עושה אותה כאאוטסיידרית מחוברת אליו בהרבה נימים בלתי נראים אך מורגשים היטב.

עדנה )האם( על יעל: "יעל מסתכלת על תמונה ומפרשת אותה על הקנווס, לא תמיד הציור דומה לתמונה ולעיתים הציור הוא רק השראה. היא מסיימת ציור 

בשעה".
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עדנה פלץ  
 

שלושה ליצנים", שמן על קנווס.
2013

הליצנים המופיעים בעבודתה של האמנית מסמלים אנשים יוצאי דופן.אחד מהם שם ידיו על אוזניו כמחווה לאייקון של הקופים שאינם רוצים 

לשמוע,לדבר,לראות. בהתאם לדימוי, תפקידו של הליצן הוא להצחיק לא פעם באמצעות תנועות משונות, נפילות, פנטומימה מוזרה ועוד. ליצנים 

לבושים לרוב בתלבושת אופיינית, צבעונית ובולטת שונה מהמקובל, כמו למשל בגדים שמחציתם האחת שונה משל המחצית השנייה, עם צווארון גדול 

ומסולסל, כובע גבוה ומחודד, ונעלי ליצן - נעליים ענקיות, איפור הכולל פנים מולבנות, פה גדול הצבוע באדום מעבר לגבולות הפה הטבעי ומעוצב כחיוך, 

אף בצורת כדור אדום... ליצנים מופיעים בקרקס, בירידים, בפארקי שעשועים, בבלט, בסרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה בבית חולים ובמסיבות פרטיות. 

תפיסה רווחת היא שהבדחנים בכלל והליצנים בפרט הם אנשים עצובים שנלחמים באמצעות ההומור והבדיחות במרה השחורה שלהם עצמם. כיוןן 

שכך, דמות הליצן נתפסת לעיתים כאירונית והופכת לסמל העצב והבדידות. לתפיסה זו ניתן למצוא עוגנים רבים בתרבויות השונות כגון בציוריו של האמן 

פבלו פיקאסו או ב"שיר הליצן" של מרדכי לבנון בו מתוארת דמות של ליצן שנאלץ להיות שמח כל עת שעוברות עליו חוויות חיים קשות וטרגיות. כשאדם 

רגיל מתבונן באדם עם מוגבלות לא פעם הוא צוחק, לועג, מעליב, וגורם לו רגשות עזים של בושה והתגוננות. האדם המוגבל מקביל ל"ליצן העצוב", 

בדומה להתייחסות לליצן.

עדנה: "לצייר תמיד היה החלום שלי ואף פעם לא היה זמן, שהתפנה טיפה זמן התחלתי לצייר, זה היה בשנת 2013. עכשיו שוב חזרתי לצייר. תחילה 

התחלתי מתמונות ודמויות שראיתי והיום אני מציירת צילומים שלי. האומנות זה המימוש לעשות מה שרציתי כל החיים וזה כיף לראות את התוצאות".
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יבגני גנשפט  

להתחבר לטבע
גואש ופנדה, על קנווס,

  2017

יבגני: "אומנות זה להרגיש נפלא ומלא 
אושר והיכולת לזרום. האומנות נותנת 

תקווה. אני יוצר כי זה משמח אותי 
ומביא אושר".

בציור הנאיבי הזה האמן רוצה 
לתת ביטוי לנפשו המתפעמת מן 

הטבע,שמופיע כאן במלוא מופעיו: 
שמש, שמיים, ים, צומח ועוד. החיבור 

לטבע, הינו ביטוי הרצון להיות שייך 
לחברה הכללית. ריבוי הצבעים, משדר 

מסר של שמחה, סיבובי המכחול מראים 
על תנועה ודינמיות, מעין מחול סוער 
ושמח, ללא סדר, סביב מרכז הציור.
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פנטזיה, גואש ופנדה ,על קנווס
 2017

עבודה זו, ששמה פנטזיה, מתארת  
עולמות פנימיים של האמן. הפנטזיה 

מוגדרת כסיפור/עלילה שבה אלמנטים 
שאינם קשורים למציאות מדעית רגילה. 
מקורות הפנטזיה בין השאר במיתוסים. 
כתמי הצבע השונים, הקטנים והגדולים 

יוצרים קולאז' שמח של אדם האוהב את 
חייו ואת סביבתו וליבו מתרונן בבטאו 

זאת בציור. באמנות המופשטת אין 
אובייקטים או פיגורות מזוהות. אמנות 

זו מתרכזת בביטוי של ערכים אמנותיים 
כגון צבע, צורה, מרקם, קומפוזיציה 

וכדומה. לעיתים, כמו בעבודה זו, ביטוי 
זה הוא הפשטה וצמצום של "שפת 

האמנות" לצורותיה הבסיסיות. היכולת 
של אדם עם מוגבלות לחפש דווקא את 

הכיוון המופשט ולא המוחשי, שוברת 
דעה קדומה בדבר היכולת הקיימת 

בכל אדם, רגיל כמוגבל ליצור מופשט. 
לעיתים האדם הרגיל אינו מסוגל לדמיין 

מה שיכול המוגבל. הפנטזיה יוצרת 
עולם חלופי עם חוקים משלו, שבתוכם 

אנחנו מתנהלים ולפעמים שוכחים 
שהעולם שיצרנו דומה יותר משנדמה 

לנו לעולם האחר, שאנחנו מכנים אמיתי,  
שגם אותו אנו יוצרים.
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נחשון בנאי  

שיר

שירו של נחשון, על הטבע, השיר על העץ, הידיד של 
הפרחים, החיות, הרוצה להתיידד, הרוצה לנוע ולא 

להיות בודד, הסיטואציה החיצונית של שמיים שבהם 
קשת יפהפייה מסמלת את תום המבול, אחרי הסערה 

באה רגיעה. נחשון תופס עצמו כחלק מהטבע, רוצה 
להתמזג עימו ולהיות חלק פעיל, תורם וחי. החידוש בכך 
שהוא בעצם כמו מחבר אותו לאמנות הפלסטית, למרות 

היותו שיר המורכב ממילים.

שיריו של נחשון בנאי, שחומרי הגלם שלו הם מקלדת, 
עט, נייר הם תצוגת אמת של עולמו הפנימי. בשיר על 

זר הפרחים,שניתן לציירו ממש בצבע ובקנווס/נייר, 
הוא נע בין שמחה לעצב, בין הקבר לבין הרגש, בין 

הזכרון האישי של אדם מיוחד, לבין תחושת האחדות או 
ההמשכיות עם הדור הבא אחריו. המודעות להיות חלק 
משרשרת של דורות, המוות היודע מראש, מסמל עבור 
כל אחד את המאבק הבלתי נפסק למציאת המשמעות 

לחיים.
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היבא חמדן  

שיר

שירה של האמנית מבטא את הכמיהה הגדולה של 
האדם לעוף כציפור, ואת שאיפתה הפרטית כאדם 

עם מוגבלות לעופף אל החופש מהגוף ומהנפש. היא 
מבטאת את תחושות הבדידות, הכאב על הבדידות, 

את החריגות והשוני, מצד אחד. מצד שני היא מודעת 
ליכולות מיוחדות שלה שאין לאחרים - בסמל השריקה 

המיוחדת של הציפור. היא מציינת במיוחד שבאים 
לשמוע את השריקות של הציפור, כביטוי למידת 

ההקשבה לביטוייה שלה כאמנית. כאשר היא זוכה 
בהקשבה הרצויה, היא שמחה מאוד. גם ממעמקי הכאב 

היא מצליחה ליצור מצבים של שמחה, קשר לחברה, 
ידידות, ויחס חם. אין זה מקרה שהיא חותמת את השיר 

בחתימת "ציפור החופש" ולא בשמה הפרטי.

״קודם כל אני מאד אוהבת לכתוב, דרך הכתיבה אני 
מביעה את עצמי ומה שאני מרגישה, וזה גם משחרר, 

והאמנות בכלל מרגיעה מאד. השיר הזה הוא השיר 
הראשון שלי, דרכו גיליתי שיש לי כישרון בכתיבה וזה 

עלי להשתמש בו, אבל השתמשתי בציפור כגיבור".

על המיפגש בין השירה של היבא חמדאן ונחשון בנאי 
לבין אמנות פלסטית כתב סמואל בקט:

"ּכְמֹו אֵׁש ּוַמיִם:
ֵהן נֹוגְעֹות זֹו ְּבזֹו

ּבאָיזֹוֶרי ַהִהְתאַּיְידּות".

)הטקסט של בקט,הניקוד וההפרדה לשורות – שלי,א.פ.( 



40

אלה סולץ

אישה גשר - מגשרת ומכילה
יציקת ברונזה לאחר פיסול בחימר

2005

העבודה עם הגוף הנטוי בתצורה לא 

טבעית ומייצרת אביזר ביתי היא חלק 

מאמנות שימושית, המשתמשת בגוף 

האנושי ה"לא טבעי" ליצירת צורה 

גאומטריית סימטרית, המיוחד בה הוא 

אי טבעיותה. אדם עם מוגבלות לעיתים 

אינו/ה נראה/אית כאדם רגיל/ה, ויש 

לו/ה עיוותים גופניים שונים, שחלקם 

אינם אסתטיים בנוף האנושי, תלוי 

התרבות וההקשרים למיתוס היופי הנשי 

או הגברי. היכולות הגופניות יוצאות 

הדופן של ספורטאי, אקרובט, לוליין 

יש יכולות להביא לביצועים יוצאי דופן. 

בעבודה הזו הגוף עושה קשת מלאה, 

שניתן להגיע אליה לא רק באמנות אלא 

גם באמצעות הגוף האנושי עצמו.
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"רישום ברשת", רשת בניין/חלונות, 
2007

עבודות הטורסו מתכתבות עם עבודות 
דומות לאורך ההיסטוריה של הפיסול. 

הגוף שחסר חלק מאיבריו הוא חלק 
מהפרכת מיתוס היופי ומנוגד אליו. 
נעמי מאירי דן כותבת שדימוי של 

אדם החף מגפיו או מראשו מעורר 
בצופה תחושת אי נחת ומוליך 

לשאלות על מהותו של החוסר ועל 
מה שמוצג - הטורסו. יש מתח בין 
מה שמוצג ומה שלא, ובין שימוש 

באמנות העבר לבין אמירה חדשנית, 
או אפילו חתרנית. הטורסי היווניים 

והרומיים, המוסיפים יוקרה למוזיאון 
המחזיק בהם, הם שריד שנותר, זכר 

נוגה לעבר מפואר. אמני הרנסנס נטלו 
אותם כמקור השראה, ומשיבים לשבר 

את חלקם ה"חסרים", עבור יוצרים 
מהעת החדשה הטורסו הוא שלמות 

העומדת כשלעצמה. הטורסי )רבים של 
טורסו( אוצרים בחובם שני סוגים של 
זיקה לעבר - העבר של הגוף השלם 

והעבר של האמנות ה"שלמה" ובעיקר 
ה"מושלמת". לתגובתו של הצופה, בין 
השאר, בין העדר זהות לזהות חדשה 

וחלופית ובין אימפריאליזם לקבלת 
האחר. )ההדגשה שלי א.פ.( אלה: 

"אומנות היא החיים שלי, היא האוויר 
לנשימה. אומנות היא מאז שאני זוכרת 

את עצמי, תמיד שילבתי בין אומנות 

ואנשים, רק האומנות או רק הטיפול לא הספיקו לי. השילוב זו המהות שלי".
"מה שמאפיין את העבודה שלי בחימר היא שאני מושכת עד לקצה גבול היכולת עד שניה לפני שזה קורס. 
המעבר לברונזה היה כדי להיכנס לתחום מכירות פומביות ושהיצירה תישאר לאורך זמן. החימר מאוד עדין 

באופן שבו אני עובדת איתו ויכול להישבר, הברונזה נשאר לנצח".
"הרישום ברשת - מהחומר הכי פשוט, מהכי מעט קוים ניתן ליצור דמות ונשים בכלל הן פאר היצירה של 

אלוהים. כמה קוים מינימלים ונוצרת דמות".
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גל כהן

מאחורי העדשה - אנימציה
  Behind the Lens

2018

השיר ששימש השראה לעבודה זו נכתב 
ע"י נערה עם אספרגר:

היא מתארת את חייה כמו תיירת עם 
מצלמה שאין לה מדינה.

מראיון עם היוצרת של "פלפלים 
צהובים" למדה איך רואים אנשים 

על הספקטרום האוטיסטי: הם רואים 
"אקסטרים קלוז - אפים".

לכן קשה להם לפענח הבעות או כל 
גירוי ויזואלי אחר. )רואים עיניים, רואים 

אף, רואים אור אדום ברמזור...(
הסרטון מציג את העולם הזה של נקודת 
מבט של קלוז אפ על מה שנראה מבעד 
לעדשה. הוא מוקדש לכל אלה שרואים 

את העולם אחרת.

בכל מקום

מי שאין לא אֶרץ,
העולם ביתו:

ָּר. בכל מקום יהיה ַתּי
בתרמילו המצלמה,

ושלל מראות אשר לִיקט
בעָברו בדרכים.

באין מקלט
את גופו ישא אִתו

כקירות סביב סביב
והוא ביתו.

ובאין כרית תחת ראשו
ישעין מבטו על ענן

ובצורות המתחלפות ונעלמות
ימצא מנוח.

 סולה שלי
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נועם חלאק

הניצוצות הקדושים 
סרט עלילתי קצר.

2017

)בהנחייתו, הפקתו וחניכתו של מיכה לבנה,  
במאי ועורך סרטי קולנוע(.

שמו של הסרט בא מספר העוסק בקדושה, 
מייצר סיפור עם דרמה ומביא לידי ביטוי 

יכולות של הבמאי בעל המוגבלות. 

הסרט מתחיל במשחק כדורסל, הערות 
של הבנות על הבנים חתיך - על גיבור 

המשחק, משפטים מהגשש, משפט חוזר: 
"תן לי שמפו, סבון, מטהר אויר". מבחן על 
תאולוגיה. הניצוצות הקדושים, והמאורעות 
הגדולים. מעלעל ספר - השגחה פרטית. 

קצת צילומים מחיי העבודה היומיומיים של 
הדיירים. ממהר למבחן על הנושאים הללו, 

ונדרס בתאונת דרכים. צריך להשיג כסף 
לניתוח. מביאים כסף לניתוח. ציפורים, 

טבע. הניתוח מצליח והנדרס ניצל. מודה 
במילים: תודה הבאת לי הרבה ניצוצות 

קדושים. יש ביקורת על עלות הטיפול 
הרפואי, על ניצוצות הקדושים שהם כסף 
לניתוח מול הקדושה כביכול בדת, או על 

הקשר בין דת לכסף.

https://vimeo.com/227369478
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מיכה לבנה

כמו שער בנפשו
סרט דוקומנטרי על אנשי כפר תקוה.

2017

בסרט מראיין מיכה ליבנה, אנשים מוגבלים 
בכפר תקוה, על פחדיהם, אהבותיהם, 

מודעותם למוגבלותם, רגשותיהם ופחדיהם.

הבמאי, אב לבת עם מוגבלות, עוסק בנושא 
זה שנים רבות. הראיון האישי עם אנשים 

מוגבלים, בזוית הומניסטית, אמפתית, 
ובלי לוותר על כל כלי הריאיון הדוקומנטרי, 

מייצר הזדהות ואהבה אל האנשים, דרך 
סיפוריהם.

https://vimeo.com/240394857
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מיכאל ניומן

ללא כותרת 
אקריליק על קנווס

2007/2010

בשתי העבודות השייכות לאמנות המופשט.
ניתן לראות בהן את סערת נפשו של האמן, 

הנע בין להבות, חום, חורים שחורים, לוהטים 
ובוערים, ריבוי צבעים בהשתוללות רבתי על 

הבד, בעבודה אחת, בהווייתו, לבין גושי קרח 
וקרחונים המביעים קור וניכור סכנה קיפאון 

וטביעה, פיזית ומטפורית, בו שולטים שני 
צבעים בלבד. קודרים וקרים.

מיכאל: "האומנות בשבילי היא תהליך רוחני, 
פותח דלת למקום אחר במוח ובנשמה. משם 

אפשר להביא דברים למציאות. אתה מביע 
את עצמך ממקום אחר ומביא פרי מהעולם 
הזה לפה. הסיבה שאני עובד באקריליק זה 
מתוך הנכות וההתגוררות בחדר קטן וסגור. 

למדתי גם מהבית ומהעבודות של אימא שלי 
שעבדה באקריליק. לפעמים באקריליק יש 

קושי להוציא את הצבע וצריך לשחק עם זה 
הרבה עד שיוצא הזוהר והחוזק של הצבע. 

העניין עם יצירת גוונים באקריליק מעניין 
אותי. 

אלו יצירות ריאליסטיות פסיכודליות - אני 
מסתכל בתוך הקנווס, אני מנסה להביא את 

הדבר הטהור שיוצא. זה מה שהרוחניות 
מגלה לי. זה ההפך מיצירה. אני מנסה 

להביא את הדמות מהאי  - דמות."
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גלינה גורלובסקי

ללא כותרת,צבעי משי על בד משי.
2000

עבודותיה של האמנית מתארות נופים 

חלומיים של ארץ אחרת שאינן ישראל. 

הנוף המעורפלים, הים והנהר, המהווים 

גם איום וגם אשליה של שקט, יוצרים 

תמונה פנימית וחיצונית של התייחסות 

לנוף כאל מחוז חפץ ומשאת נפש, וכאל 

ישות כאוטית, מעורפלת ורבת חידות, כמו 

המוגבלות בה היא מטפלת. 
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גלינה גורלובסקי  - ללא כותרת,צבעי מים על נייר,2000
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נועה אוקסנפלד 

השלם גדול מסך חלקיו,
צבעי שמן על קנבס, טריפטיך ,שלושה גדלים שונים

2003

הגוף מתחיל שלם בציור הראשון )השמאלי(, נחתך לחלקיו בשני )האמצעי(, ומתפזר במרחב בשלישי )הימני(.
בראשון הגוף העירום של האשה, משמש כסמל ליופי. הידיים הפרושות מעלה בתפילה, בשאיפה מעלה, להתעלות )רוחנית( או בפעילות גופנית 

ספורטיבית, המבטאת הצטיינות וגדילה. המתח בגוף והקשת הנוצרת בו מביאה את כוח השרירים והגמישות לביטוי מירבי. מורגשת תנועה דינמית 
ושמחה. הרקע בצבע התכלת, צבע שמיים וים מסמל מרחב פתוח ואפשרויות אינסופיות להתפתחות והרחבת הלב.

בשני נחתכת הדמות המושלמת, נגזרת מתוך הרקע, מוזזת ויוצרת חוסר רציפות בגוף. האשה המושלמת, גופנית ורוחנית מהציור הראשון מתוחמת, 

חתוכה, פגומה. החתכים כואבים מאוד, נפשית וגופנית. הנכות והמגבלות כאן מומחשות ומורגש כאב פיזי בהתבוננות בה.

בשלישי מתפזרים החלקים של גוף האישה שרק נחתכו בשני, בכל הקנבס, משל נרצחה ובותרה גופתה. כמטפורה אולי לנפש רצוצה, שלא מצליחה 
לאחות את חתכיה ושבריה.

היצירה מציגה רעיון של חלקים המתחברים יחד לכדי שלם ויוצרים תמונה מלאה ורבת עוצמה הגדולה יותר מהחלקים לבדם. עבורי, האישה בתמונה 

המלאה, מייצגת תנועה גמישות וכוח. 

נועה: "היצירה מציגה רעיון של חלקים המתחברים יחד לכדי שלם ויוצרים תמונה מלאה ורבת עוצמה הגדולה יותר מהחלקים לבדם. עבורי, האישה 

בתמונה המלאה, מייצגת תנועה גמישות וכוח. 

השימוש בשמן היה בשבילי התנסות מאתגרת ומהנה. השמן יאפשר לי להגיע לתוצאה ריאליסטית, שהייתה לי מאוד חשובה באותה התקופה. 

את התמונה ציירתי בהיותי תלמידת תיכון והענקתי לה משמעות חינוכית - התפתחותית, התפתחות האדם על כל רבדיו, מילדות לבגרות. לאחר כמה 

שנים בראשית לימודי המקצועיים, בשלב המבוא לריפוי בעיסוק, למדתי על התפיסה ההוליסטי כבסיס למקצוע ולגישת המטפל. מצאתי בגישה זו תיאור 

נוסף, שמתאים ליצירה מהתיכון:

״יחסי גומלין בין אדם נפש ורוח - מרכיבים שלם הגדול מסך חלקיו ומצבי הבריאות והחולי מושפעים מהאינטראקציה בין גורמים אלו״.

)ההדגשה שלי א.פ.(
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הפנתרים השחורים
רישום בעיפרון על נייר

2002

הפנתרים השחורים היו תנועת מחאה של 

מזרחיים כנגד הקיפוח העדתי

בשנות ה - 70. 

בתמונה זו נראה נער שמבטו עצוב, ומוטה 

הצידה, מצוייר בעפרון שחור המגביר 

את אפקט הקדרות שלו. ידיו המכונסות, 

הצמודות אל חזהו, ומגנות עליו, ראשו 

המוטה הצידה, משל קשה היה לו לשאתו, 

משדרים מצוקה וחשש.

נועה: העתק של תמונה מתוך קובץ 

תצלומים מהתקופה.

המבט החודר של הנער מעורר סקרנות רבה 

ורצון עז להכיר אותו יותר, היכן הוא גר? איזו 

מן משפחה יש לו, אילו תפקידים ותחביבים 

יש לו בחייו. המבט של הנער נוגע במתבונן 

בתמונה ומעניק ליצרה רלוונטיות בכל תקופה. 

הרישום כאמצעי מאפשר להעביר את מבטו 

של הנער בפשטות ובאופן קרוב לצילום.
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שרגא ויינברג: "ספורטאים פראלימפיים הם ספורטאים לכל דבר. ספורט נכים הוא לא ספורט שיקומי. 

ככל שהחברה תבין את זה יותר, כך גם המדינה תוכל לצמצם פערים בתמיכה ואנחנו לא נישאר רק עם 

המחמאות".

ספורט: טניס בכיסאות גלגלים 

גיל: 50 

מגבלה: נכה בכיסא גלגלים עקב מחלה גנטית נדירה. 

הישגים: מדליית כסף בטניס זוגות באולימפיאדת בייג'ין 2008; מדליית ארד באולימפיאדת לונדון 2012; 

שתי מדליות זהב בטניס קבוצות באליפויות עולם )2000, 2004(; מדורג במקום העשירי בעולם בטניס 

בכיסאות גלגלים.(

צילומיו של איליה מלניקוב של ספורטאים פראלימפיים מתכתבים עם הפסלים היווניים של הספורטאים האולימפיים. הלבוש הכחול שלהם מבטא 

לאומיות וגאווה בצבעי דגל ישראל,השרירים והתנועה את היותם ספורטאים,האביזרים השונים והמסייעים להם כגון כיסא גלגלים,קביים,מרמזים על 

נכותם.

פסקל ברקוביץ' חותרת הקיאקים מחזיק המשוט בתנוחה המזכירה את אל הים - פוסידון המחזיק קלשון עם שלושה ראשים. פוסידון הוא גם אל 

הסוסים ורעידות האדמה, אחד משנים עשר האלים האולימפיים במיתולוגיה היוונית. הוא אחד משלושת האלים המרכזיים והחזקים המכונים "שלושת 

הגדולים", לצד אחיו זאוס והאדס. בקרב הרומאים הוא נודע כנפטון.

איתי ארנליב הטניסאי מניף מחבט טניס בתנועה המזכירה הנפת חרב, ומתקשר למארס,אל המלחמה.

אראל הלוי מתכופפת לקראת זינוק למים, כשלידה הקביים הצבועים כחול, כמשרתי הלאומיות גם הם, כחפץ דומם.

אלהאם מחאמיד  בתנועת זינוק אל הכדור הצבוע כחול, גם הוא בצבעי הדגל.

הלאומיות המובעת בתצלומים אלה מראה, כי הספורט והפוליטיקה שלובים זה בזה, וגם לספורטאים נכים אין מנוס ממנה.

שרגא ויינברג

איליה מלניקוב - צלם
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פסקל ברקוביץ

ספורט: קיאקים 

גיל: 49 

מגבלה: קטועת שתי רגליים מעל הברך 

עקב פציעה בתאונת רכבת בגיל 17. אמא  

לשתיים — בת 15 ובת שבע. אלה מדליות 

הזהב שלי. 

הישגים: שברה שיא גינס אחד בכך 

שהתחילה בקריירה אולימפית בגיל 40 

ושיא גינס שני בכך שהשתתפה בשלוש 

אולימפיאדות בשלושה ענפי ספורט שונים: 

חתירה אקדמית באולימפיאדת בייג'ין 

2008; אופני יד באולימפיאדת לונדון 2012; 

קיאקים באולימפיאדת ריו 2016.
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אראל הלוי 

ספורט: שחייה 

גיל: 25 

מגבלה: שיתוק חלקי בפלג הגוף התחתון 

עקב מחלה אוטואימונית שלקתה בה בגיל 

11. נעזרת בקביים ולעתים בכיסא גלגלים. 

הישגים: מדליית ארד ב–50 מטר חתירה 

באליפות אירופה, 2009; מקום תשיעי 

ב–400 מטר חתירה באולימפיאדת לונדון, 

2012; מקום שישי ב–400 מטר חתירה 

באליפות העולם במונטריאול ב–2013 

ומדליית ארד ב–50 מטר חתירה באליפות 

אירופה בפורטוגל, 2016.
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אלהאם מחאמיד

ספורט: כדור שער  

גיל: 26  

מגבלה: כבדת ראייה. 

הישגים: מקום ראשון באליפות העולם 

במשחקים העולמיים לעיוורים בסיאול,  

2015; בישראל נבחרת כל שנה למלכת 

השערים.

אלהאם מחאמיד: "אנחנו קבוצה מאוד 

מגובשת. אנחנו יכולות להגיע רחוק. זו 

הנסיעה הראשונה שאני מרגישה מאוד 

בטוחה לגביה. אני יוצאת עם תחושה ממש 

טובה ואני מתרגשת מאוד".
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איתי ארנליב  

ספורט: טניס בכיסאות גלגלים

גיל: 31 

מגבלה: נכה צה"ל, קטוע רגליים בעקבות 

פציעה אנושה. 

הישגים: אליפות אוסטריה הפתוחה 2016; 

אליפות צרפת הפתוחה 2016; רבע גמר 

בבריטיש אופן ביחידים ובזוגות.

"רב סרן נדב מילוא ז"ל היה אומר: ״הפכו 

את המצוינות להרגל והתוצאות יגיעו 

בהמשך״. זה משפט שהעברתי לחיילים 

שלי ואני עד היום מאמין בו".
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רסמיה סח 

אקריליק על קנווס

האמנית מציירת שלוש דמויות נשיות, 

ודמות מוגנת של תינוקת. שלוש המבוגרות 

עוסקות בהכנת פיתות, המזינות ומחיות. 

שתיים מהן דומות בלבושן ואחת שונה. 

האישה השונה יושבת על הטאבון, המונח 

על מדורה. האש היא סמל לסכנה מצד 

אחד ולחום - מגן מקור, מצד שני. האישה 

השונה מסמנת את החריגות. 

שלוש הנשים אינן מביטות אל הציירת אלא 

מנסות להתחמק ממבט, עקב הבושה. 

מבטיהן של שתי הנשים הרגילות מופנה 

הצידה מהשונה, ומבטה של השונה, אל 

הצד השני. פני הנשים מביעות דאגה וחסר 

שקט. המוגבלות מדאיגה וגורמת לסערה 

בלתי פוסקת במשפחה.
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פאני מנחם 

חתן וכלה
חימר שעבר שריפה וצביעה בגלזורה

2007

עבודתה של פאני מנחם בה נראה חתן 
גדול ודומיננטי, בצבעים מגוונים ושמחים, 

ליד כלה בשחור בלבד מבטאת את 
הכמיהה לזוגיות. הכלה הקטנה והשחורה, 

כאילו מתאבלת על החתונה ולא צופה 
לעצמה טובות מהקשר הזוגי. מצד שני היא 

ממקמת אותה ליד החתן, כאומרת שהיא 
רוצה את הקשר ובבד בבד נרתעת ממנו. 

הבדידות של הכלה הצבועה שחור דוחפת 
אותה אל הקשר הזוגי והיא מקוה למצות 

ממנו את המיטב.

פאני: " כשעשיתי את העבודה חשבתי 
על אבא שלי זיכרונו לברכה שהיה גבוה 
ואמא שלי שהייתה נמוכה יותר. לקחתי 

תמונה של הוריי שהיו חתן וכלה ופיסלתי 
אותם. אני אוהבת את העבודה בחימר.  

הייתה לי מורה מקסימה שקוראים לה רחל 
סיוון והיא לימדה אותי לעבוד עם החימר.

בשבילי היצירה היא השראה, אני גם 
כותבת ספרים ושירים".
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