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א-ויטרובית / קרין מנדלוביץ

התערוכה "א-ויטרובית" היא ביטוי 
לתהליך חיפוש מתמשך של 
האמניות מקבוצת ֵּפדָארט אחר 
מקומן בעולם כנשים וכקבוצת 
אמניות שפועלות יחד. כל אחת 
לחוד ויחד כקבוצה הן בוחנות את 
המגדר וגבולותיו ואת נקודת המבט 
הפמיניסטית על שלל גווניה 
בהקשרי החיים השונים: אמהות, 
ילדות, מיניות, אל-הורות וזקנה. 
בעבודותיהן עולה ההתמודדות עם 
הגוף הנשי הדינמי והמשתנה 
והפוטנציאל הגלום בו, בין היכולת 
ליצור חיים, להיות אובייקט מיני, 
סובייקט משתוקק לבין התמודדות 
עם מחלה ומוות. ֵּפדָארט היא 
קבוצת למידה ויצירה של נשים 
אמניות, המתמקדת בהעלאת 
מודעות פמיניסטית ואקטיביזם 
בשדה האמנות באמצעות כלים 
חזותיים. אוצרות של קבוצה 
הפועלת כיישות עצמאית היא 
משימה לא פשוטה, בייחוד 
כשהתמה המרכזית של התערוכה 
היא ריבוי. ערב-רב של דעות, 
עמדות, תפיסות, גישות ודינמיקות 
פנימיות. מאבקים בין תיאוריה 

לפרקטיקה, בין אסתטיקה 

לאקטיביזם ובין היררכיה לאנרכיה. 
ומה לעזאזל הכוונה במושג החשוב 
אך החבוט "פמיניזם"? האם הן 
עסוקות בדקויות התיאורטיות 
העכשוויות, בזרמים השונים? האם 
זהו מעשה יומיומי סיזיפי של אשה 
פרטית התרה אחר מקומה 
ומחפשת להשתייך? בוחנת את 
גבולותיה, את האפשרויות, הזהויות, 
המופעים, את הפוטנציאל והמימוש, 
הזכויות, המחירים, תקרות הזכוכית 
והשמחה שבחגיגה. כל סיפור פרטי 
נרקם למארג קבוצתי, המאפשר 
מרחב בטוח של חקירה אמנותית 
משותפת. "א-ויטרובית" היא מעשה 
של אינטגרציה בין הפנים לחוץ, בין 
עבודות אישיות לקבוצתיות, בין 
אחת לרבות, בין חיפוש אחר דיוק 
ואיפוק להשתוללות פרועה 
ומוגזמת. בתערוכה מוצגות עבודות 
אישיות וקבוצתיות של קבוצת 
פדארט במדיות שונות משלוש 
השנים האחרונות: ציור, קולאז', 
צילום, פיסול, אובייקטים רדי-מייד 
ופרפורמנס. 
העבודה הגדולה המתגלה 

כשנכנסים לגלריה ותלויה לבדה
מיכל בלייר, עשתורת ים-ואדי, 2019, מדיה מעורבת, 90*60*20 ס''מ



אביגיל ארנקרנץ, עם עין אחת פקוחה, 2021, אקריליק על בובת ברבי,  30*21 ס"מ

על הקיר היא "האשה הויטרובית". 
דימוי שיצרה כהן חמו יחד עם 
הקבוצה והוא מעין מיפוי של הגופים 
הלא מושלמים של חברות פדארט, 
שיוצרת לעצמה סדרי גודל ומידות 
משלה – קנה מידה חדש. פני 
האשה בתצלום הן הפנים של כולן 
ובו בזמן הפנים של אף אחת. 
בתצלום נוסף של כהן חמו "יין יאנג", 
שהוא תיעוד של פרפורמנס קבוצתי, 
רואים שתי נשים מכורבלות על 
מיטה ויוצרות השלמה הרמונית 
המעלה תחושות של רוך וקושי. 
ארבע טורסואים העשויים גבס 
שעונים על הקיר ומסמנים את החיץ 
בין הפנים לחוץ, את הזיכרון של 
הבשר החי שנשאר כקליפה ריקה 
מתוכן. 
אביגיל ארנקרנץ מציגה את דלת 
הכניסה לחדר של ביתה המתבגרת, 
קולאז' המחבר בין ההווה הקווירי 
לדמות סבתה הגלותית, מובייל 
המשלב פורטרטים עצמיים 
מהילדות והבגרות ופסל העשוי 
מנייר עטיפה שעליו מודפס 
הפורטרט של האמנית כליצנית. 
הרקמות של גלי חכמון מלאות 

סיפורים ומחשבות על האופן בו 

אנחנו תופסים יופי נשי והן רק חלק 
מעבודה שמוצגת בתערוכה כחלק 
מפרפורמנס בשם "אונקופלסטיקה". 
הפרפורמנס עוסק במשמעות של 
להיות אשה המתמודדת עם  סרטן 
השד בחברה שלנו. ויוצרת מקום 
ממשי וסימבולי שבו ניתן "לעבוד 

בלהיות חולה". 
זוהר ברוריה ברנדס מפרסמת את 
רחמה להשכרה כמו שבעבר פרסמו 
דירות ורכבים עם מניפה לתלישת 
מס' טלפון "השכרת רחם, 2 שחלות 
בריאות". ברנדס מחפשת את 
המקום של הנשיות בתוך העולם 
הקווירי ומציגה תבנית גיאומטרית 
של אשה שמנה בתנוחה אירוטית 
המודפסת על ויניל המאזכר אריחי 
אמבטיה. על אחד הקירות תלוי ציור 
גרפי המתאר סצנה אינטימית 
דומסטית המערערת על תפיסות 
מגדריות מקובלות ובמרכז החלל 
מציבה ברנדס רדי מייד מטופל - 
דימוי של "מאוורר פותות". בפתיחה 
מתקיים הפרפורמנס שלה "תקשיבי 
       טוב, משפטים לחיים". 
סדרת רישומי גוף מהירים של לילך 

מרקמן היא תזכורת שנותנת 



לילך מרקמן, חללית, 2022, לגו, 2*5.5*14 ס"מ

האמנית לעצמה: "הנה אני, לא 
לשכוח". בהצבה המדמה מדף של 
תמונות משפחתיות ומזכרות, צעצועי 
ילדים משתלטים על המרחב הביתי 
לאחר שעברו פירוק והזרה. 
העבודות של מרקמן עוסקות 
בערעור הגוף והבית כייצוגים של 
אמנות והורות. "סלפי דרך מסך 
טלוויזיה בסלון" משתעשע במבט 
מרובד שמשתקף ומתעוות ובצילום 
"נמרודה" היא מגלמת בדמותה 
שיכתוב אלטרנטיבי למיתוס של 
נמרוד. לצד אלה, מרקמן מציגה ציור 
גדול, צבעוני ועסיסי "מפלצת 
מפלצת", אשר הקריאה הכפולה בו 
מרמזת שהטורפת והנטרפת הן 
פנים וחוץ של ישות אחת. 
העבודות של מיכל בלייר מדברות 
על פירוקו של הקיום לרגעים קטנים 
ועל ההשתנות הנשית הבלתי 
נגמרת. נוצרים בתוכנו חורים, 
שלעולם לא נסגרים, המעמתים 
אותנו עם ההכרח להכיל אותם, 
לפרוץ גבולות ולהתפתח. "אחות 
ראשית" היא עבודת אקוורל גדולה 
שבלייר קרעה לחתיכות והרכיבה 
דימוי שונה מחדש.  "עקרת בית" 
היא עבודה המורכבת מעשרות גלמי 

משי בקועים, שמוצגים לראווה

במסגרת זהב עתיקה – כל גולם 
שונה משכניו למרות הדמיון ביניהם. 
"עשתורת ים-ואדי" היא תבליט 
נסורת של אשה שבבטנה ובשדיה 
חורים ופניה חתוכות על-ידי 
המסגרת. 
נעמי וילנר חוקרת את החומרים 
מהם מורכבת הנשיות באמצעות 
ציורי פוטושופ צבעוניים, המבוססים 
לרוב על צילום ומצויירים בקו גרפי 
נקי בשילוב טקסטורות המושפעות 

מאמנות פרימיטיבית.
ענת רוזנסון בן-חור מציגה סדרת 
דיוקנאות של נשים שמשערן בוקעים 
צמחי נוי פרועים, היוצרים רגע של 

הפרת משמעת.
בתצלום "התינוק והילד" סרקה 
ענבל כהן חמו דימויים מתוך ספר 
הדרכה לאם הצעירה ויצרה דימוי 
שמכיל את ההצפה שאותה חוותה 
כאם. "טורסו לבן" ו"טורסו שחור" הם 
שני דימויים בהם מצולמות יציקות 
דבק שבנה סטאר הכין עבורה, 
המגלמים את הגוף הנשי הפצוע, 
חסר הכוח כפי שהוא מופיע בחפצים 
ובתרבות. בדימוי "ַהְמָרָאה" עוסקת 
האמנית בקשר בין הבית ממנו יצאה 

והמימוש העצמי שלה.
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