נעמה בנזימן
מי
שעומדת
מלפני,
מאחורי
ומצדדי
פריסקופ ,גלריה לעיצוב עכשווי2016 ,

נעמה בנזימן

אוצרת :מירב רהט
עיצוב והפקה :דורי אורין
עיצוב הקטלוג :אונה שגב

מי
שעומדת
מלפני,
מאחורי
ומצדדי

תודות:
שני בסן ,נורית בלוק ,דודי זנגירי  -בצלאל,
יאיר קוטין  -סמינר הקיבוצים
בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

פריסקופ ,גלריה לעיצוב עכשווי2016 ,

נעמה בנזימן .אישה ,מאיירת ,סופרת ,בת ,אחות ,חברה,

מלפני מאחורי ומצדדי  -ונוגעת במהות החשובה של תמיכה

הדיון בנושאים של אלימות ,ניצול ופגיעה נוכח גם הוא:

מרצה ,רעיה ,אמא ,חולמת ,מתלבטת ,מרוצה ,מתוסכלת,

וחברּות בתוך המשפחה ומחוצה לה.

השתקה ,לפיתה ,ידיים המעלות תהייה אם הן מעסות
באהבה או אוחזות בחוזקה ,דמויות מחוקות ,מפורקות,

מחליפה כובעים ,נעה בין זהויות ,מלהטטת בניסיון למלא
בהצלחה רשימת מטלות אין סופית ,עמוסה ,עמוסה,

במיצב היא משתמשת בדמות בסיס אותה היא מאיירת

עמוסה ,עייפה...

שוב ושוב ,כאשר בכל איור היא מקצינה פן אחר בזהותה
או מעלה דרכה סיטואציה שהיא רוצה להציף .יחסי גודל

מי שעומדת מלפני
מאחורי ומצדדי
מירב רהט

בובת משחק מנייר.
מוטיב השיער ,לרוב פזור ושופע  -סמל של נשיות  -מחבר

בספרה חיים ששווים פחות  -המיתוס של שחרור האישה

ומצבי קיצון העולים באיורים מאירים את שינויי תפיסת

בין הדמויות ,ופעולת הסירוק שלו מבנה את מערכת

כותבת סילביה אן הולט על ההתנגשות בין חיי עבודה

העצמי שלה ,הנגזרים כל פעם מחדש מהסיטואציה שבה

היחסים בין האובייקטים במיצב .הבחירה בפעולת הסירוק

לחיי משפחה ועל אודות הקשיים שבפניהם עומדות

היא נמצאת :מדמויות סטריאוטיפיות של נשים בפעולות של

מבוססת על זיכרון ילדות של בנזימן שבו מעשה הסירוק

נשים (אמריקאיות בנות מעמד הביניים) אחרי המהפיכה

עבודות הבית ,גידול ילדים (והורים) ואיבוד הזהות העצמית

היווה עבורה נחמה בסיטואציה מורכבת והשרה עליה

הפמיניסטית ,וגורסת שהשינויים במעמד האישה הובילו

בתוך הבית ,ועד לציפור חופשיה לעוף; מסמרטוטה תלויה

ביטחון שהיא מטופלת על ידי מישהי שיודעת מה צריך

לכך שהדרישות המסורתיות מנשים רק הלכו והתעצמו.

על חבל ועד נסיכה קסומה או גיבורה עתירת כוחות .באיור

לעשות .בו זמנית ניתן לראות בבחירה בסירוק אנלוגייה

הולט מצטטת דברים שאמרה הסופרת אליזבת ג'יינווי

עתיר הומור היא מאיירת לראשה של אחת הדמויות כתר

לטיפול וטיפוח נשיות ותמיכה של נשים אחת בשנייה ,כמו

( )Janewayבאסיפה של בוגרות קולג' "ברנרד" 1המוערך

עשוי חבלי כביסה ומפגישה בין סיפורי אגדות למציאות

גם התייחסות לפעולת התרה של סבך ַה ְק ָׁשרים/קשיים.

בשנת " :1985אנחנו שומעים על נשים שיש להן הכל ...אין זה

היומיומית הפחות זוהרת.
את העמדתן של הדמויות במעגל ניתן לחבר למושג "מעגל

תיאור מדוייק של חיי האישה כיום .נדמה לי שכל מה שהשגנו
הכל"2.

.1
Barnard Liberal Arts College
for Women ,Columbia University,

דמותה המאויירת חייתית ופראית אך בו זמנית מאולפת;

הנשים"  -מושג הנקשר בקבוצות תמיכה ואחווה נשית ,אך

חיה שניצודה ובו זמנית ציידת מיומנת; מתפצלת על מנת

בו זמנית ניתן לראות במעגל סוג של גלגל הצלה לו זקוקה

התחושה עליה מדברת ג'יינווי לא זרה לבנזימן .היומיום

לקיים את כפלי התפקידים ,חובשת אין סוף כובעים ונמצאת

כל אישה כדי לא לטבוע.

שלה מורכב ממגוון רב של פעולות ומטלות ,כל אחת מהן

בפעולה קירקסית תמידית כשהיא מנסה לשמור על איזון.

בתערוכה בנזימן מזמינה את המבקרים לתוך עולמה הפרטי,

המיתוס של שחרור האישה .עם עובד,

אך האישי הוא אוניברסלי והדיון שהיא מציפה רלוונטי
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הציפיות החברתית לציפיות האישיות שלה מעצמה היא

את העצמאות שלה היא מייצגת בדמות מוציאה לשון

שואפת לעשות הכל ובהצלחה מרובה.

הוא שאנחנו עושות

תחת זהות-משנה שונה ,כאשר בקונפליקט בין מערכת

לנשים בתרבות המערב באופן כללי .עם זאת ,בתוך ריבוי

וצועקת ,בדמות רושפת אש ,או בדמות של גולשת

התפקידים ,פיצול הזהויות ,העומס והתנועה המתמדת,

(שבו זמנית גם צדה דגים) .בדיון סביב נשיות ויופי היא

ולצד הידיעה שיש פנים רבות שלא קיבלו ייצוגים בדמויות

משתעשעת בדמות בעלת שפם ,או בדמות עתירת קוצי

המאויירות ,היא מזכירה לנו שאנחנו לא דנים בהירואיקה או

עצמי ,היא מנכיחה את הדיון על אודות ריבוי הזהויות,

שיערות על הרגליים ,למולה היא מציבה דמות בעלת רגליים

בקורּבנּות ,אלא בתמיכה ,ומכוונת אותנו להתבונן על ואל מי
ָ

התפקידים והציפיות מאישה בתקופה שבה אנו חיים .בו

חלקות וארוכות עד אין סוף; הישראליות שלה מוצפת דרך

שעומדת מלפני ,מאחורי ומצדדי.

זמנית ,דרך מהלך שבו היא מציבה ייצוגים של עצמה -

אייקונים של תרבות מקומית  -דיסקית על הצוואר או רטייה

בתערוכה ,במיצב תלת מימדי המהווה סוג של פורטרט

לעיתים בתפקיד מטפלת ולעיתים מטופלת ,לעיתים

המזוהה עם משה דיין  -חוויית מלחמה וסוג של הירואיקה

תומכת ולעיתים נתמכת  -היא מציפה את הדיון על אלה

מקומית כחותם הפוגע בכל אם בישראל כאשר היא שולחת

שבזכותן היא שורדת את העומס והקשיים  -מי שעומדת

את ילדיה לצבא.

New York
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הולט ,סילביה אן .חיים ששווים פחות -

נעמה בנזימן היא מאיירת וסופרת .שני ספרי הילדים שכתבה ואיירה  -הכובע הגבוה של
אלברט (עם עובד ,2009 ,דרום קוריאה )2016 ,ואמיליה (עם עובד )2014 ,עוסקים ביחסיהן
של אמהות עם ילדיהן .עבודותיה הוצגו בארץ ובעולם וזכו בפרסים רבים ,ביניהם פרס
העיצוב ,משרד התרבות  ,2016עיטור הפנקס לאיור  ,2016פרס מוזיאון ישראל לאיור ,2016
(מדליית כסף לספרה אמיליה) ,תחרות האיור של המגזין האמריקאי 3x3 The Magazine
( of Contemporary Illustrationציון לשבח בשנים Hiii Illustration ,)2016 ,2015 ,2014

 ,International Competitionסין( ,ציון לשבח ,)2015 ,פרס צ‘לטנהם ,אנגליה ,2015 ,תחרות
הכרזות של הארגון הצרפתי לזכויות אדם .)2011 ,2013( Poster for Tomorrow
לצד היצירה בנזימן עוסקת גם במחקר ,הוראה ואוצרות .בעלת תואר שני באוריינות חזותית
(בהצטיינות יתרה) ,אוצרת תערוכות איור ותערוכות המשלבות איור ועיצוב (בית בנימיני
 ,2015 ,2014המרכז הישראלי לעיצוב  ,2014שבוע העיצוב )2014 ,ועורכת הספר הדו לשוני,
עברי-אמהרי ילדי החול  -מבט ישראלי על סיפורים מאתיופיה  -תוצר של שיתוף פעולה
שבנזימן יזמה והנחתה ,בין יוצאי אתיופיה לסטודנטים לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון

HIT

בניסיון לחבר בין תכנים אתיופיים מסורתיים לבין עולמם של צעירים החיים כיום בישראל.
זו תערוכת היחיד הראשונה שלה.

עם הכניסה לתערוכת היחיד של האמנית נעמה בנזימן

כמיגדל נישא לתלפיות ,אך גם כלוליינית הנאבקת בנטל

המיצר’ .המסרק ,בקבלו מימדים סוריאליסטיים ,כבצלליות

ולמראה מיצב מגזרות-דמויות-הילדות הנעות כבקרוסלה,

המטלות.

בתערוכתה של נעמה ובציורו הנודע של מגריט ,ערכים
אישיים )Rene Magritte ,1952( ,עשוי להפוך לסולם

מתנגנות בראש מילות השיר:
בין הילדה המקורקעת-השתולה ,המושתקת כדג ,לבין

המסייע לגעת בשחקים ,למקור של תקווה והמראה.

“אני עומדת במעגל ומביטה סביבי

הילדה הפורעת את שיערה לכנף איקרוסית ומציירת

נעמה מציעה את השיער גם ככוח עילוי אנטי גראוויטציוני,

אני מושיטה את ידי לחברה שלי

לעצמה שפם עצום מידות ועוצמה.

המחלץ מנטל ערמת הכובעים ונושא את הדמות ככנף אל

ביער ,ביער ,ביער נרקוד”

בין השיער ,מקור העינוג/עינוי בריטואל היומי המתרבת/

על.

מחברת ,לבין השיער המשחרר ממגדל כילאה של רפונזל.
ביער הצללים והפחדים ,נמשך הריקוד עם הושטת היד
לחברה...

מכתם לנעמה:
“אני עומדת במעגל”
רבקה בקלש

אך נושא המיצב הוא ה‘אני’ על ריבוי-פניו וחיפושם בדמויות

במהופך ממשל המערה של אפלטון ,בתערוכה זו פוגשים
לתימה של האישה המסתרקת מסורת ארוכה ומוכרת

ורואים המבקרים תחילה את המגזרות ,דימויי זהב-הכתם.

בתולדות האמנות .בתערוכה זו ,שיכפולה האובססיבי של

המבט המתעמק יחשוף את הרובד הסמוי ,את ‘מבנה

הסצנה הביתית השגרתית מציף את תחושת הזרות ומזכה

העומק’ ,קיומם ,יופיים ומסתוריותם של הצללים-הצלליות,

חסרות הפנים.

את הסצנה במטמורפוזה אל האל-ביתי ,הUnheimlich-

התערוכה עומדת בסימן הדואליות.

הפרוידיאני ,המשחרר את השלדים מן הארון ,את הצללים
והפחדים ממרתפי ההדחקה.

בין ברק זהב-כתם המגזרות ,על תנוחותיהן המגוונות

המתגלים למתבונן אל ה‘מעבר’.
דמות הילדה המאוד אישית ,ה‘נגזרת’ ,תרתי משמע,
מחוויות הילדות של נעמה ,משוללת פנים ,ובכך “מועלת

שופעות הדינמיות ,לבין אופל הצלליות ,הנגטיבים

גם המסרק ,החפץ הביתי והמוכר ,הופך ממקור עינוג,

בקודש” לזהות המוכללת של “כל אדם” .דווקא מתוך האישי

המתאבנים על הקירות.

למסרקות  -מקור עינוי .הוא מתהווה מחדש כמקור חלחלה

צומח ופורח הכללי ביותר ,האוניברסלי.

מסתורי וכמוס ,מאיים ומפתה ,המועצם בעולם הצללים,
בין ריקודן של הילדות הסובבות במעגל בחלל החדר לבין

כמעין רוחות רפאים מאיימות.

ריצודן כצללים על קירות הגלריה ,אפשר כאיזכור סמוי

המפגש הראשון עם התערוכה מדמה את הדמויות כסובבות
במעגל .התבוננות נוספת מגלה כי המבנה הינו ספירלי,

להיות האדם “כצל עובר” (תהילים קמ”ד  ,)4כהדהוד

אולם באורח פרדוקסלי ,המסרק ,האטריבוט של הילדה-

המציאות אינה חוזרת על עצמה אלא עולה ומתעלה

ה.Vanitas-

הנערה-האישה ,המסרקת/המסורקת ,בת דמותה של

במבנה ספירלי ,קץ שאין לו קץ ,תום תום-הילדות ותחילת

האמנית ,ה‘תשמיש’ הסוציאליזטורי ,מכשיר העינוי/

ההתבוננות המחודשת ומחדשת כמקור להיבראות ויצירה

בין המציאות האידיאלית והאידילית של הילדות לבין

המסרקות ,שהאמנית זוכרת אותו גם ככלי לפינוק ותשומת

מתחדשת.

האישה הבשלה ,האם והרעיה ,מרובת הכובעים ,שהיא

לב ,עשוי לעבור גלגול נוסף ולהפוך אמצעי מילוט ‘מן

אותי לדבר ,עוד לפני שראיתי את התערוכה עצמה ,החלטתי

“מי שעומדת מלפני מאחורי ומצדדי” זה משחק מחבואים.

מול אמי ,היא שאלה אותי‘ ,את אוהבת שהשיער שלך כל

לפתוח בציטוט על חברות בין נשים מתוך חדר משלך:

מה הסיפור שמתחבא כאן?

כך ארוך?’ צחקתי (כשהייתי צעירה יותר ואמי הייתה חזקה

“כלואה חיבבה את אוליביה .שותפות היו במעבדה.”...

“בביקור אצל הורי בפלורידה ,כשישבתי ליד שולחן האוכל

יותר ,ייתכן שהייתי נפגעת או מתרגזת) .היא שאלה אותי

“כלואה חיבבה את אוליביה” קראתי .ואז תפסתי מה עצום

מי הן הדמויות? אחרי מה הן רודפות? מה עוצר מבעדן

בהפתעה מה כל כך מצחיק .הסברתי שצחקתי כי במחקרי,

השינוי כאן .כלואה חיבבה את אוליביה אולי בפעם הראשונה

לעוף כמו השיער הפזור ברוח? והמסרק? ומה הקשר ל”את

לקראת הספר שכתבתי ,נתקלתי בדוגמאות רבות כל כך

בספרות .עדיין לא ראיתי את התערוכה עצמה ,אבל כבר היה

ואני” שלי? לאמהות ובנות על סף ההתבגרות? אני מתבוננת

לי משפט פתיחה ל“שיח גלריה” היום.

בכריכה של הספר שנעמה איירה .יד האם מושטת והבת

של אמהות המבקרות את התספורת של בתן‘ .לא מתחתי

קצת מתרחקת .אולי .אני לא יודעת.

ביקורת’ אמרה אמי .היה לי ברור שנפגעה מעט ולכן הנחתי

היד האוחזת במסרק.
אמהות ,בנות ושיער
אורנה פילץ
דברים לתערוכה של נעמה בנזימן:

לעניין .אבל כעבור זמן קצר שאלתי‘ ,אמא ,מה דעתך על

ואז באתי לפתיחה ,לכאן ,לפריסקופ .הסתכלתי על הדמויות

התספורת שלי?’ והיא ענתה בלי היסוס‘ ,לדעתי השיער

היפהפיות ,המוזהבות ,המכונפות המסונדלות .נראה שהן

שלך קצת ארוך מדי’”  -מתוך הפרק “אמא שלי ,השיער

מנסות לגעת ולחמוק ממגע ,לתפוס ולהשתחרר ,רוצות

שלי :אהבה וביקורת” ,בספר ככה את יוצאת מהבית? מאת

קשר אבל גם לעוף ולברוח .ולכולן שפע של שיער ארוך,

אמא מסרקת ילדה עם שיער ארוך

הבלשנית דבורה טאנן .בספר ,שמנתח שיחות בין אמהות

פזור ,מתנפנף.

מסרק של זהב

אני רק מדמיינת.

סרטים בשיער

לבנות ,הקדישה טאנן פרק שלם לשיחות על שיער ,מפני
שלטענתה “השיער הוא אחד ממה שאני מכנה שלושת

והן אוחזות במסרק! מה זה המסרק הזה? והאם מדובר

המסרק מתיר קשרים,

הנושאים הגדולים שאמהות נוטות לבקר (או לייעץ לגביהם)

בדמויות שונות? נראה שזאת אותה הגברת בשינוי האדרת.

מכאיב ותולש מארגן ,מרגיע

בשיחות עם בנותיהן .שני הנושאים האחרים הם ביגוד

מה בעצם אני רואה?

אמא כאן ,הידיים הגדולות של אמא עושות ,נותנות
הכח בידיים של אמא,

ומשקל”.

מי שעומדת מלפני ,מאחורי ומצדדי

“מי שעומדת מלפני מאחורי ומצדדי” היא העומדת.

הכנפיים ,הציפורים

ובכן ,אמהות ,בנות ושיער זה נושא גדול .אבל נגיע אליו.
כשנעמה התחילה לעבוד על התערוכה היא אמרה לי

אבל לילדה  -הילדות ,הנעורים ,היופי ,השיער הארוך הפזור

לא נעים להיות העומדת .אז אולי זאת לא רק חברות בין

הזמן

נשים .על הקיר מתנועע הצל של הדמויות המוזהבות .יש

שהוא עדיין אין סופי

שהעבודה קשורה לספר שלי את ואני .אמא ובת מצווה

גם צל .לא הכל מואר בממלכת הנשים .יש גם צללים .ואולי

ואמא שמסרקת ודואגת

שהיא איירה את הכריכה שלו .היא סיפרה שהתחילה לעבוד

בפשטות את צריכה להיזהר לא להיות העומדת .להיות כל

והנה היא כבר אמא לילדה

על התערוכה בהשראתו .זה כמובן מאד סיקרן אותי .איך?

הזמן בתנועה .להתקדם עוד ועוד .אבל לאן? לאן התנועה

זאת הרבה עבודה

באיזה אופן? היא אמרה שהיא לא יכולה להסביר אבל כשאני

הזאת מובילה? נראה שהדמויות כלואות בתנועה במעגל

דואגת ,מקרבת ,מטפחת

אראה את התערוכה אני אבין .קראתי את הדברים של

סגור ,שזאת קרוסלה שמסתובבת אבל לא מתקדמת ,שאי

הזמן עף ברוח עובר

האוצרת מירב רהט על מי שעומדת מלפני מאחורי ומצדדי,

אפשר לרדת ממנה.

רודפים אחריו

על מעגל הנשים ועל תמיכה בין נשים ,וכשנעמה הזמינה

זה לא עוזר

לילדה שיער ארוך
הידיים מקרבות מלטפות מסרקות
הציפורים מתעופפות
צומחים הכובעים
וביד
מסרק
מתיר קשרים מושך תולש
אז לא מסרק,
מברשת שלא תכאיב
שלא תתלוש את השיער הארוך הפזור של הילדה
אבל גם היא עדיין בת
רוצה לחזור הביתה
להוריד את כל הכובעים
להניח את הראש
להתמסר למסרק של אמא
שיתיר את הקשרים
שיחליק את הקשיים
והיא תוכל שוב
לפזר את השיער
לרוח
לציפורים
לנעורים.
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