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סיון רג'ואן שטאנג | פמיניזם-קווירי ,לאומיות ואמנות בצילום של יעל מאירי
תקציר
מאמר זה עוסק בנושא שנעדר לגמרי מחקר האמנות הפלסטית בישראל – אמנות פמיניסטית-קווירית.
המאמר עוסק בניתוח עבודות צילום של האמנ.ית יעל מאירי ,הפועל.ת בעקביות במהלך העשור האחרון
בשולי שדה האמנות בישראל ,וזאת לצד יוצרים.ות נוספים.ות המזוהים.ות עם הקהילה הקווירית
הרדיקלית והאקטיביסטית המקומית .מתוך נקודת מבט מחקרית המתמקמת על ההצטלבות שבין ציונות,
אמנות ופמיניזם-קווירי אני טוענת כי התצלומים של מאירי יוצרים צורות של נִראות אותן אני מכנה
"פואטיקה חזותית טרנסית" .השימוש שלי במונח "טרנס" ( )Transמכוון למובן של מעברים ותהליכי
היעשות – מצורות נראּות של הגוף הציוני המז'ורי לצורות נראּות של גוף פמיניסטי-קווירי ,מינורי .התחקות
אחר פואטיקה חזותית טרנסית בעבודות של מאירי תאפשר לסמן רגעים חזותיים המגלמים ,בו זמנית ,הן
את עקבות פעילותם של משטרי הנראות הציוניים-אדיפליים הוותיקים והן את צורות הנראות החדשות,
שהן בעלות אופי פמיניסטי -קווירי ,המעידות על התמעטות כוחם ועל ערעור מעמדם של אלו הראשונים.
המאמר מתמקד באופנים שבהם המצלמה של מאירי מפרקת את כוחם של שלושה מסמנים חזותיים של
הציונות ,שעוצבו וגויסו לטובת של המצאת מסורת לאומית חזותית ,המקשרים בין עבר (ילידי) להווה
(מודרני) יהודי .הפרק הראשון של המאמר יעסוק בהתפרקות מהדימוי הצמחי של הטריטוריה הציונית –
עץ הדקל; הפרק השני יציג התפרקות מהדימוי המגדרי של הטריטוריה הציונית – הגוף הגברי; והפרק
השלישי יציג התפרקות מהדימוי המרחבי של הטריטוריה הציונית – המפה.
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ד"ר סיון רג'ואן שטאנג :מכללת שנקר ומכללת ספיר .נושאי מחקר והוראה :תרבות חזותית ,צילום ואמנות פלסטית
בהקשרים של ציונות ,פוסט קולוניאליזם ומזרחיות ,פמיניזם ,מגדר ותיאוריה קווירית.
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מבוא :פואטיקה חזותית טרנסית
רעמת שיער ָשּׁ ֶטנִית מכסה את פניה של דמות וממלאת את מרכזו של תצלום דיוקן מוזר ואינטימי.
התצלום( ,תמונה מס'  ,)1מראה את האמנ.ית יעל מאירי .במרכזו מוצג שיער ראשה הנראה
כווילון או כמסך .בניגוד לדיוקן מסורתי ,תווי הפנים שלה מוסתרים כליל ואילו החלק החשוף
בגופה ,הנחשב שולי במסורת תצלומי דיוקן ,הן הכתפיים .מאחורי הדמות נגלה חלק ממפה
שהנפיק ארגון "בצלם" (מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים) ,ובו משורטטת הגדה
המערבית.
בתצלום דיוקן אחר( ,תמונה מס'  ,)2מופיעה פרוטומה עשויה ברונזה של דוד בן-גוריון ,ראש
הממשלה הראשון של מדינת ישראל .הפסל ,שיצר האמן דוד אדלשטיין ,מוצב באולם קבלת
הפנים של נמל התעופה הלאומי של ישראל הקרוי על שמו של בן-גוריון" ,אבי האומה"

הציונית1.

רקע התצלום הוא קיר מאבן המשמש לחיפוי חזיתות בניינים בירושלים עוד מתקופת המנדט
הבריטי .השימוש באבן זו הפך עם השנים לסימן ארכיטקטוני של זהות

יהודית2.

שני התצלומים הודפסו זה לצד זה בחוברת בשביל שיהיה לי מקום ( ,)2015אחת מחוברות
התצלומים שמאירי מייצרת בעשור האחרון .מדוע הונחו יחד ,זה לצד זה? מחד גיסא ,שניהם
מציגים דיוקנאות על רקע של השיח אודות ציונות ,ומאידך גיסא ,אופיו של דיוקן המנהיג מציג
חומריות נוקשה ,מחוספסת וכבדה למראה ,המנוגדת לאופי הדיוקן של מאירי ,שניחן בחומריות
קלילה ,אוורירית וחלקה למראה .בחינה של שני התצלומים יחד ,כדיפטיך ,על מערך הניגודים
הבולט העולה מהם ,מעלה על הדעת ניגוד נוסף ,מרומז יותר :התסרוקת הגברית הקצרה וקלסתר
הפנים הנוקשה והגלוי של דיוקן המנהיג בן גוריון ,תכונות המזוהות לרוב עם עוצמה ,שליטה
וגבריות ,מנוגדים לקלסתר הפנים המוסתר של מאירי ,לתסרוקת הרכה והמשתפלת ולכתפיים
המעוגלות החשופות ,המזוהים לרוב עם פגיעות ונשיות .אולם התבוננות אטית וממושכת יותר
בפרטים חושפת סדק במערך ניגודים זה ובחלוקת התפקידים הבינארית ,המודרנית ,הנלווית
אליו.

1

על העיצוב מבוסס הסמלים הלאומיים של אולמות בשדה התעופה נתב"ג ראו :רועי צ'יקי ארד" ,לנחות בישראל

ולקבל בומבה ציונות" ,הארץ.12.10.2012 ,
2

בשנת  1918נחקק מטעם המנדט הבריטי חוק עירוני המחייב חיפוי קירות חיצוניים בירושלים באבן מסותתת.

החוק בתוקף עד היום .לאחר מאורעות תרפ"ט התגברה מגמת ההיבדלות היהודית מהתעשייה הערבית המקומית.

יהודים החלו להקים "מחצבות יהודיות" ולעודד מעבר של קבלנים יהודים לקניית "אבן עברית" בלבד .עיתון הצבי
מדווח על כך בשנת  , 1938בכתבה המדגישה את הצורך לחזק את המגמה .על השימוש ב"אבן ירושלמית" מסותתת
כסימן של זהות יהודית ראו
Angeli Sachs, Edward Van Voolen (eds.), Jewish Identity in Contemporary Architecture (New York: Prestel,
)2004
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תמונה מס' .1יעל מאירי ,דיוקן עצמי על רקע הכיבוש2014 ,

תמונה מס' .2יעל מאירי ,דוד 2014

וקטלוג .ואולם כאן הוא נתקל בקושי.
המבט המודרני מאולף ומורגל בפעולות של זיהוי ,סיווג ִ

3

תווי הפנים המוסתרים של האמנ.ית מקשים על אחת מפעולות הסיווג הבסיסיות ביותר שהמבט
המודרני מורגל בו – הכרעה ביחס למין 4.המבט נע על פני השטח של הדימוי בצילום

וזאת

בנוחות עד שהוא נדקר לפתע בפרט זעיר :כתפיה של הדמות המצולמת אינן חלקות לחלוטין.
מבט ממושך וממוקד בהן מגלה שהן מכוסות פלומת שיער רכה .הדיוקן של מאירי מכזיב את
הציפייה שהוא מעורר במבט הראשון והוא האפשרות לקשור בין שני מאפיינים מגדריים :בין ראש
שופע שיער ועור נטול שיער ובין נשיות .תחת זאת הוא מציג דימוי מורכב ,המערב בין מה שנתפס
כניגודים – נשיות וגבריות.

אך אין בצמד תצלומים זה רק עניין של ערעור ובלבול מגדרי אלא שהדיפטיך דוד ו-דיוקן עצמי
על רקע הכיבוש -גם מסמן ומערער ,בו זמנית ,שתי פרקטיקות מודרניות נוספות של ייצוג חזותי,
אשר גויסו למטרות הציונות :המפה והדיוקן הריאליסטי .בתצלומים של מאירי המפה והדיוקן
הריאליסטי נושאים את עקבותיהן של תפיסות מודרניות ולאומיות ,העושות שימוש במבט ככלי
לסיווג ,פיקוח ושליטה על גופים ועל טריטוריות ,ושל הטכניקות ששירתו את אותן תפיסות.

5

בהקשר הציוני גויסו המפה והדיוקן הריאליסטי לטובת קידום מטרתו של הפרויקט הציוני – כיבוש
טריטוריה לעם היהודי ב"ארצו ההיסטורית" .הם הפכו לחלק מארגז כלים המיועד לקידום

 3על מבנה פעולתו של המבט המודרני ראו:
Hal Foster (ed.), Vision and Visuality (Seattle: Bay Press, 1988), ix-xiv
4 Nicholas Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader (London and New York: Routledge, 1998), p.392
5 Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century
)(Cambridge: MIT Press, 1992
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הלגיטימציה של מטרה זו ,וזאת באמצעות עיצוב משטרי נראות הממחישים חזותית את המסורת
הציונית המומצאת ,המקשרת בין עבר (ילידי) להווה (מודרני) יהודי 6.בשדה המדיני היה זה דוד
בן גוריון שהזמין את שרטוטה של המפה העברית הרשמית הראשונה מתוך "שאיפה לבסס חזקה
על ארץ האבות" 7.בשדה האמנותי היה זה בוריס שץ ,שייסד מסורת של דיוקנאות ריאליסטים
המנציחים את פועלם של "גיבורי העם" העברי ,הקדום והעכשווי והמייצרים רצף ביניהם.

8

הדיפטיך של מאירי מערער את תפקידיהם של המפה והדיוקן בסימון הקשר המובנה ,היסטורית
ואידיאולוגית ,בין מגדר (גברי) ,לאומיות (ציונית) וטריטוריה (ישראלית) .הדיוקן העצמי מתפרק
מקווי הגבול הנוקשים והאלימים של הטריטוריה המגדרית הכמו-טבעית ,ההטרונורמטיבית,
והמפה מתפרקת מקווי הגבול הכמו טבעיים ,הנוקשים והאלימים ,של הטריטוריה

הישראלית9.

בדומה לתצלומים שנדונו לעיל ,הגופים הנראים בתצלומים נוספים של מאירי מתריסים
ומערערים גם הם את משטר הנראות ההטרונורמטיבי הציוני .הפילוסופים ז'יל דלז ופליקס
גואטרי גורסים כי טריטוריה היא תמיד גופנית וגוף הוא תמיד טריטוריאלי – גיאו-גוף (geo-
 – )bodyוהוא נמצא תמיד בתהליך של היעשות ( )becomingשל מושג ,דימוי ,או תפקיד.
במונחים אלה ,המצלמה של מאירי פועלת על טריטוריות ציוניות ,גופניות וגיאוגרפיות ומארגנת
מחדש יחסים בין מין ,מיניות ומגדר לבין הלאומיות הציונית .כך ,מאירי ,שחיה ויוצרת בישראל,
מצלמת את עצמה ,את הקרובים לה ואת המרחבים ,האובייקטים והנופים שסביבם .היא
משתמשת לרוב במצלמות דיגיטליות של טלפונים סלולריים ויוצרת דימויים שנראים לעתים

6

מרטין ג'יי השתמש לראשונה במושג "משטרי נראות" בהקשר של מחקר תרבות חזותית .ראו
Martin Jay, Scopic Regimes of Modernity, in Hal Foster (ed.), Vision and Visuality (Seattle: Bay Press, 1988),
pp. 3–23 .

אריק הובסבאום הניח את הבסיס למחשבה על הצורך של הלאומיות המודרנית בהמצאת מסורת .ראו
Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University
Press, 1983 .
ובהקשר הציוני :יפה ברלוביץ ,להמציא ארץ ,להמציא עם (תל אביב :הקיבוץ המאוחד ;)1996 ,יוסי דהאן והנרי וסרמן
(עורכים) ,להמציא אומה (רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.)2006 ,
 7מרון בנבנישתי" ,המפה העברית" ,תיאוריה וביקורת ( 11תל אביב וירושלים ,)1997 :עמ' .7
8

אליק מישורי" ,פנתיאון עברי :הנצחה אינדיבידואלית" ,שורו הביטו וראו (תל אביב :עם עובד ,)2003 ,עמ' .55-62

על המפה ככלי ציוני פוליטי ראו :יורם בר-גל ,המפה כמודל :עיון במפות הקרן הקיימת לישראל ,פרוטוקולים בצלאל
( ;http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1192600242/1192604432 )2007מיכל חכם" ,האוטו ירוק,
החלב מבריא והביצה עברית :קולוניזציה והלבנה של מרחב וזהות בכרזות 'תנובה" ,בתוך :סיון רג'ואן שטאנג ,נועה
חזן (עורכות) ,תרבות חזותית בישראל (רמת גן ותל אביב :הקיבוץ המאוחד-שנקר ,)2017 ,עמ' .527-577
9

כאמור ,המפה היא מפת הגדה המערבית שהפיק ארגון "בצלם" .מפה זאת מסמנת את השטחים הפלסטיניים

הכבושים ,על החלוקות הפנימיות שהתווספו להם מאז  ,1967גושי ההתנחלויות הלא-חוקיות וחומת ההפרדה.
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מבויימים ולעיתים סמי-תיעודיים :פורטרטים עצמיים ,חלקי גוף וחפצים ,גדרות חיות ,ישובים,
מבנים וחצרות בניינים ,דמויות ,צמחים ודמויות שאוחזות בצמחים .דימויים אלה טעונים לרוב
במתח ארוטי גבוה ,היוצר אפקט מעורב ובו זמני שהוא בוטה ואינטימי ,פואטי ומעודן ,פגיע
ומתריס .כאשר הגופים/טריטוריות שהמצלמה של מאירי פועלת עליהם מגולמים מחדש
בתצלומיה ,הם נעשים מינוריים .מינוריות היא מונח שתבעו ההוגים דלז וגואטרי וכוונתו לציין
פעולה של כוח שהולך ומתמעט ,כוח המבקש לקעקע את זה ה"מז'ורי" ,המדכא אותו .מינוריות
אינה מהות קבועה ויציבה ,אלא תהליך של התהוות ,של היעשות-מינורי .זהו תהליך היעשותו
של המרחב האקטואלי (המרחב המז'ורי ,המבוסס על זהויות מוגדרות ,יציבות) לווירטואלי
ולפוטנציאלי (מרחב מינורי ,שבו דבר אינו קבוע או מוגדר) .במובן זה הדימויים בתצלומים של
מאירי מתפרקים "מן הכוח האלים" שמופעל עליהם על ידי "הנורמות השליטות".

10

הדיון שאציג ביחס לעבודותיה של מאירי מצטרף למגמה הגוברת בשנים האחרונות בשדה
המחקר של התיאוריה הקווירית ,של עיסוק במחקר הצטלבותי ( ,)Intersectionalityהמניח כי
קטגוריות חברתיות ותרבותיות של מיעוטים פוליטיים ,הנתונות תחת שליטה ודיכוי על רקע גזע,
אתניות ,מעמד ,מוגבלות ,לאומיות ועוד ,אינן מתקיימות ומתעצבות בנפרד אלא מבנות ,משפיעות
ומשנות זו את זו 11.את הניתוח הנוכחי אני ממקמת ,בהתאמה ,על ההצטלבות בין מחקר ציונות,
אמנות חזותית ,תרבות חזותית ופמיניזם-קווירי .בבסיסו של הניתוח אני מניחה את ההגדרה
הרואה בהצטלבות בין תיאוריה קווירית ופמיניזם "אתיקה פלורליסטית של מגוון

מיני"12,

ופרדיגמה ביקורתית המחייבת רגישות גם לביקורת מגדרית ,פמיניסטית ,וגם לביקורת ולמגוון
דרכי היבדלות מהדיכוי והדומיננטיות של הנורמטיביות בכלל 13וההטרו נורמטיביות ,בפרט ,למשל
ההיבדלות

הטרנסית14.

 10אהד זהבי" ,מינוריות" ,מפתח ( 1חורף  ,)2010עמ'  .92-91ראו:
Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1987), p. 291
11 Donald E. Hall and Annamarie Jagose (eds),"Introduction",The Routledge Queer Studies (New
York: Routledge, 2013), pp. xvi-xvii

 12שם.xvi ,
Eve Kosofsky Sedgwick, "Queer and Now", Tendencies (Durham, N.C: Duke University Press, 1993), pp.
8-9.
13

14

ג'גוז והול מציעים תפיסה עדכנית של תיאוריה קווירית ,המכירה בביקורות שהופנו כלפיה מחוגים טרנסיים,

פמיניסטיים ואחרים .ראו.Hall and Jagose, xvi-xvii :
לביקורות טרנסיות ופמיניסטיות כלפי התיאוריה הקווירית ראו:
Susan Stryker and Stephen Whittle (eds.), The Transgender Studies Reader (Routledge: New York, 2006), pp.
;8-7
Judith
Butler,
"Against
Proper
Objects", Differences:
A Journal of Feminist
Cultural Studies 6 (Summer-Fall1994) pp. 1–26;Bidi Martin, "Sexualities Without Gender and Other Queer
Utopias" in: Coming Out of Feminism? Ed. Mandy Merck, Naomi Segal, and Elizabeth Wright (Oxford:
Blackwell, 1998) pp. 11-36.
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במאמר זה אטען כי התצלומים של מאירי יוצרים צורות של נראות שאכנה אותן "פואטיקה
חזותית טרנסית" .השימוש במונח "טרנס" ( )Transהוא במובן של מעברים ותהליכי היעשּות –
מצורות נראּות של הגוף הציוני המז'ורי לצורות נראּות של גוף פמיניסטי-קווירי ,מינורי .מניתוח
התצלומים שהצגתי קודם וכפי שאראה בהמשך ,עולה כי נראותם הכמו-תיעודית היא למעשה
מסך המסווה את הפעילות הפוליטית שמתווכת את הופעתם :פעילותם של משטרי נראות
לאומיים-אדיפליים .התחקות אחר פואטיקה חזותית טרנסית בעבודתה של מאירי תאפשר לי
לסמן רגעים חזותיים המגלמים ,בו זמנית ,את עקבות פעילותם של משטרי הנראות האלה ואת
צורות הנראות החדשות ,הקוויריות ,המעידות על התמעטות כוחם ועל ערעור מעמדם של משטרי
הנראות הלאומיים .כפי שהדגמתי קודם ,אתמקד באופנים שבהם המצלמה של מאירי פועלת
על שלושה מסמנים חזותיים – הגוף הגברי ,המפה ,ועץ הדקל – שעוצבו וגויסו לטובת יצירת על
תוצרי משטר הנראות של אחד מן הפרויקטים המרכזיים של התנועה הציונית :המצאת מסורת
לאומית המקשרת בין עבר (ילידי) להווה (מודרני) יהודי .טריטוריה וגוף ,אמנות וציונות :התפרקות
בשלושה מהלכים
לפני כמאה שנים ,באוגוסט  ,1918סיים האמן היהודי יליד ליטא בוריס שץ את כתיבת הנובלה
האוטופית שלו  .עלילת הנובלה מתרחשת בשנת  ,2018השנה שבה מתפרסם מאמר זה .שץ,
כמו מנהיגים ואמנים ציוניים אחרים ,כתב נובלה אוטופיסטית שבה הביע את תפיסותיו באשר
למבנה ולערכים האידיאליים של החברה והמדינה היהודית-ציונית החדשה שעליה חלם .בספרו
הוא נותן דרור לתשוקה ולדמיון לאומיים מלאי כיסופים מנקודת מבטו של אמן המבקש לדחוף
קדימה את מהלך הענקת הלגיטימציה למפעל הציוני ,וזאת באמצעות שימוש ברעיון תחייתו של
העם היהודי במולדתו התנ"כית 15.את רעיונותיו פיתח שץ גם בספרו וגם בפועל ,בבית המדרש
לאמנות שייסד בירושלים ,שם קידם יצירת עולם של אמנות פלסטית יהודית מודרנית השואבת
את השראתה ממקורות יהודיים ומן התרבות החומרית והחזותית המזרח-תיכונית ,כלומר
הטריטוריה שהגיע אליה– פלשתינה.
האוטופיה של שץ מציגה תמונת עולם הוליסטית המתייחסת לחברה ,לתרבות ולאדם חדשים,
ובתוך כך גם לתפיסת המגדר והמיניות .שץ היה הנועז ביותר מבין כותבי האוטופיות הציוניות
בתחום תיאורי יחסי המגדר והמיניות .בספרו הוא בורא את "גן האהבה" כאתר שבו נשים וגברים

לתיאוריה ולהיסטוריה של המושג "קוויר" ,גם בהקשר הישראלי ,ראו :אייל גרוס ועמליה זיו" ,בין תיאוריה לפוליטיקה:
לימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית" ,בתוך יאיר קדר ,עמליה זיו ואורן קנר (עורכים) ,מעבר למיניות (תלאביב:
הקיבוץ המאוחד ,)2013 ,עמ' .44-9
15

על הנובלה של שץ ונובלות אוטופיות ציוניות אחרות ראו :רחל אלבוים-דרור ,המחר של האתמול :האוטופיה

הציונית ,כרך ב' (ירושלים :יד בן-צבי ,)1993,עמ' .229-279
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יכולים לתת דרור לתשוקותיהם המיניות ללא כל התחייבות ובאופן אנונימי 16.עם זאת ,תפיסותיו
של שץ ביחס לחלוקות התפקידים בין מין ,מגדר ,מיניות ולאומיות לא היו שונות באופן רדיקלי
מתפיסותיהם של מנהיגים ,הוגים ויוצרים ציוניים אחרים בתקופתו ומן התפיסה המודרנית
הכורכת את הלאומיות בגבריות.

17

הפתרון של שץ לדילמות שהעסיקו הוגים סן-סימוניסטיים

באותה תקופה היה מעין הטרוטופיה המאפשרת השהייה של המציאות הנורמטיבית ,אך לא
פירוק או שינוי שלה.

18

"גן האהבה" לא נועד לפרק את התא הגרעיני המסורתי ,על חלוקת

התפקידים המגדרית ההיררכית הנלווית אליו ,ולא את ההטרוסקסואליות הכפויה ואת
הפתולוגיזציה של האחרות שלה ,ההומוסקסואליות .ההטרוטופיה של "גן האהבה" למעשה
הפוכה .היא מאפשרת חריגה מנורמות מונוגמיות הטרונורמטיביות של בחירת אובייקט מיני אצל
גברים וגם אצל נשים ,אבל רק במסגרת זמן ומרחב נפרדים לחלוטין מן המציאות החברתית
השלטת .הטרוטופיה זו נועדה ,אם כן ,לבסס את התנאים המאפשרים את הופעתם של חלוקות
התפקידים ,יחסי הכוח והשליטה המגדריים ,המיניים והלאומיים בצורה מיטבית ,לאפשר את
המשכיותם ולמנוע את

הכתמתם19.

השפעתו של שץ על התרבות הציונית לא היתה רבה ולמרות זאת מאז שנות השמונים של המאה
העשרים הציגה אותו ההיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית כגיבור תרבות ,אב מייסד ,הורה
יחיד של האמנות הישראלית .דליה מנור מראה כי "לאמנות בצלאל מתקופתו של שץ לא היתה
המשכיות בשדה האמנות המקומי" ,ויתרה מזו" ,לאמנות המודרנית הישראלית אין כמעט שום
זיקה לפעולתו של שץ או למלאכות האמנות והמזכרות מבית-היוצר של

בצלאל"20.

אך כאמור,

שץ הוצג כגיבור תרבות במקביל לטיפוח המיתוס של בצלאל כמקור ההיסטורי של האמנות
הישראלית .בשנת  2006פתחו האקדמיה לאמנות בצלאל ,מוזיאון תל אביב לאמנות ומוזיאון
ישראל בחגיגות לכבוד מאה שנה להקמת בצלאל ,ובהן התייחסו לשנת  ,1906השנה המזוהה
עם האירוע המכונן של הקמת בצלאל על ידי שץ 21.באמצעות מיתוג מוזיאלי הנשען על עקרונות
המצאת המסורת הלאומית "נוסף למוזיאון נפח היסטורי של מאה שנות יופי

וקדושה"22.

מנור

מסבירה כי בחירה זו באב קדמון היא תופעה אופיינית לנרטיבים לאומיים המבקשים לעגן את

 16על סוגיות של מיניות ומגדר באוטופיות הציוניות ראו :רחל אלבוים-דרור" ,נשים באוטופיות הציוניות" ,קתדרה 66
( ,)1993עמ' .111-143

 17להרחבה על השיח המגדרי והמיני הציוני בכתביהם של מנהיגים וסופרים ציוניים ראו :מיכאל גלוזמן ,הגוף הציוני:
לאומיות ,מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה (תל אביב :הקיבוץ המאוחד.)2007 ,
 18על המושג "הטרוטופיה" ראו :מישל פוקו ,הטרוטופיה ,בתרגום אריאלה אזולאי (תלאביב :רסלינג.)2007 ,
 19שם.
20

דליה מנור" ,אמנות ,לאומיות ויחסי-ציבור :המיתוס של בצלאל" ,עיונים בתקומת ישראל  ,)2008( 18עמ' 417-

.441
 21שם ,עמ' .440 ,422
 22דבריו של ג'יימס סניידר ,מנהל מוזיאון ישראל ,שם ,עמ' .427
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שורשי האומה בעבר ולכונן את הביוגרפיה הלאומית על בסיס נקודת אפס בראשיתית – אדם
קדמון ,מלך אגדי או אירוע דרמטי

מכונן23.

עלייתו של הנרטיב האדיפלי בשדה האמנות הישראלי מדגימה אפוא את האופן שבו
ההי סטוריוגרפיה של האמנות הישראלית מבססת נרטיבים לאומיים ,אך מסווה את פעולת
התיווך המגויסת שלה .כפי שטוענת נועה חזן ,גם המוזיאונים המוסדיים בישראל משתמשים
כיום "ברטוריקות המאפשרות לשכתב ,לשחזר ולבסס את ההיסטוריה הלאומית הציונית ובו
זמנית לטשטש את עובדת התגייסותם למען מטרות לאומיות".

24

חזן משערת כי ייתכן שמהלך

זה הוא מעין תגובת נגד לעידן הנוכחי ,הדיגיטלי ,שבו הגיעו לשיא הכפירה בנרטיבים לאומיים
והמיאוס כלפיהם .אמצעי המדיה הדיגיטליים אפשרו הפקעה של המונופול של המדינה על ייצור
והפצה של נרטיבים לאומיים 25.במונחיו של אריק הובסבאום ניתן לומר כי תופעות אלו מבטאות
ניסיונות שיקום של פרויקט המצאת המסורת

הציונית26.

לנוכח שדה שיח על אמנות המתבסס על נרטיבים אדיפליים ,אין זה פלא שהיקפו של המחקר
האקדמי העוסק בהצטלבות בין פמיניזם ,קוויריות ואמנות פלסטית בישראל הוא כמעט אפסי.
אפשר להשוות מצב זה לתיאור שהציעה אמליה ג'ונס לזירה האקדמית האירופית והצפון-
אמריקאית העכשווית ,שבה ,כמו בישראל ,פורחים המחקר והפרקטיקות של אמנות פמיניסטית
ונעדר המחקר של אמנות פמיניסטית-קווירית 27.עם זאת ,את שורשיה ואת מבשריה ומבשרותיה
של היצירה הפמיניסטית-הקווירית ,שהופיעה בישראל בסוף העשור הראשון של שנות ה,2000-
ניתן למצוא בשדה האמנות הפמיניסטית בישראל ,שראשיתו בשנות התשעים ובהופעת ניצנים
של עיסוק במיניות ובזהות מינית ,מזווית פמיניסטית ,כפי שעלה מיצירותיהן של עינת עמיר וסיצ'י
גלעד ,בעשור הראשון של שנות

ה28.2000-

ניצנים של יחסים בין שדה האמנות והשיח הקווירי

החלו להופיע בשולי שוליו של שדה האמנות המקומי ,במעבר בין העשור הראשון והשני של שנות
האלפיים .בהקשר זה אסקור כאן כמה תערוכות ופרויקטים בולטים.

 23בנדיקט אנדרסון ,קהילות מדומיינות ,בתרגום דן דאור (תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,)1999 ,עמ' .242
 24נועה חזן" ,נא לשמור על הסדר! מוזיאון לאומי וחניכה פוליטית" ,בתוך סיון רג'ואן שטאנג ונועה חזן (עורכות),
תרבות חזותית בישראל (תל אביב ורמת גן :הקיבוץ המאוחד ושנקר ,)2017 ,עמ' .51-74
 25שם ,עמ' .52-53
1983

26Hobsbawm,

Amelia Jones and Erin Silver (eds.), Otherwise: Imaging Queer Feminist Art Histories (Manchester:

27

Manchester University Press, 2016), pp. 2-3
28

דקל ובכר ,2007 ,עמ'  .146דקל ובכר מזכירות כי בתקופה זו כבר הופיעה בישראל פעילות של אמנים העוסקים

בזהות הומוסקסואלית .העיסוק בזהות לסבית ,לעומת זאת ,הייתה נדירה בשל מחויבותן של האמניות לאידיאולוגיה
הפמיניסטית והעדפתן אותו (שם).
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פעילות חלוצית מוצהרת בהקשר של אמנות פמיניסטית קווירית הופיעה בשנת  ,2009עם הקמת
הקולקטיב "מוגדרים" על ידי טמיר לדרברג ,מאיה גוטמן ,בן-שלום דוידי ,נאוה וינר וסוזנה ינקו.
הקולקטיב שם לו למטרה לאצור "תערוכות בנושאי מגדר ,פמיניזם וקוויריּות",
"מזוהים עם הקהילה הקווירית האקטיביסטית בירושלים ובתל-אביב".

30

29

וחבריו/תיו היו

בשנת  2009ייסדנו,

מירב מרודי ,טל שטרן ואנוכי (ס.ר.ש ).את המגזין "מיס.יוז" ,וייחדנו אותו לעיסוק בפוליטיקה של
מיניות וחריגות מינית ומגדרית .גיליונות המגזין והתערוכות שאצרנו סביבם הציגו יצירות אמנות
פלסטית מקומית ובינלאומית לצד כתיבה ספרותית ומסאית

בנושא31.

בשנת  2009הוצגה

התערוכה "בקשת חברות" ( )Become a Memberבתל אביב והציעה "מבט ביקורתי-קווירי על
התנהגות המקבלת כל הגדרה מקטלגת באשר

היא"32.

בשנת  2016נערכו תערוכות היחיד

"ויקטוריה" של רועי חפץ ,שעסקה בנראות נשים טרנסית ,ו"הלא מזוהים" של ניצן קרימסקי,
שעסקה ב"א.נשים אשר אינם מזדהים באופן בינארי מגדרי טיפוסי" .בשנת  2017נערכה תערוכת
היחיד של יעל מאירי " ,"Rightgeneredשנוצרה מנקודת מבט קווירית ועוסקת בחוויה של
לכידות גופנית ומגדרית .באותה שנה ,במסגרת פסטיבל הצילום הבינלאומי בתל אביב ,נערך גם
ערב ההרצאות "פלואידיליה" ,שהוקדש לראשונה לעיסוק בנושאים של "נזילות מינית

ומגדרית"33.

בשנת  2018נערכו התערוכות "נכנסות לשיח" ו"שיח פרוזדור – תערוכה קבוצתית להט"בית,
קווירית פמיניסטית" ,באוצרות קולקטיב "בוש" ,שהוקם בשנת  2016על ידי "ארבע אמניות
אקטיביסטיות( )...שיר ניומן ,פאינה פייגין ,נגה אור ים ,ושיר חכים( )...כדי לתת במה לאמנות
ותרבות להטב"קית".

34

באותה שנה אצר ליאב מזרחי במוזיאון ארץ ישראל את התערוכה

" ,"10/20/30/70+בה הוצגו יצירות של אמנים.יות להטב"קים מישראל .את התערוכה יזמה יעל
רוזין מארגון  ,ARTIQמיזם שהוקם גם הוא בשנת  2018במטרה לעודד יצירה ,שימור וייצוג
לתרבות ולאמנות הגאה בישראל .שורת התערוכות ,הפרויקטים והאמנים.יות אלה מלמדת על
29

מתוך הקול הקורא לתערוכה "מוגדרים  ."3ראו "קול קורא לתערוכה מוגדרים*  :03מעבר" ,ערב רב .לבלוג של

קולקטיב "מוגדרים" ראו .mugdarim.blogspot.co.il/2009
בתערוכות "מוגדרים" השתתפו ראפת חטאב ,נועה הקטנה ,שירי בלומנטל ,טמיר לדרברג ,עמרי ליבנה ,טס שפלן,
הדס תפוחי ,דן קינן ,מייפל ועוד .חברי.ות קולקטיב "מוגדרים" השתייכו לאותם מעגלים חברתיים בקהילה הקווירית
האקטיביסטית שאליהם השתייכו גם חברות הקבוצה "כביסה שחורה" ,שפעלה בתחילת שנות האלפיים והפעילות
ב"הפגנות הזקפה הלאומית" ,שהתקיימו בשנת  .2007על האקטיביזם החזותי הקווירי של שתי הקבוצות האלה ראו:
סיון רג'ואן שטאנג" ,אני משפריצה משמע אני קיימת :תשוקה קווירית לראות גוף ציוני" ,בתוך סיון רג'ואן שטאנג
ונועה חזן (עורכות) ,תרבות חזותית בישראל (תל אביב ורמת גן :הקיבוץ המאוחד ושנקר ,)2017 ,עמ' .74-120
 30דבריו של טמיר לדרברג בהתכתבות איתי (ס.ר.ש).30.11.2017 ,
 31ראו למשל "סקס-או-לוגי" ,מרמלדה.7.2.2011 ,
32

עם צוות האוצרות נמנו נגה ענבר ,איתי מאוטנר ואני (ס.ר.ש .).בתערוכה השתתפו שירי בלומנטל ,גיל יפמן ,רונה

יפמן ,נעמה צבר ורוני חג'ג' ,לצד האמניות פאולין בודרי ורנטה לורנץ.
 33בערב ההרצאות השתתפו יעל מאירי ,סיצ'י גלעד ,ראפת חטאב ועוד.
https://www.facebook.com/letthebushbegin
עמוד | 9

34

מגדר | כתב עת למגדר ופמיניזם | גיליון  | 5דצמבר 2018

פעילות בשדה האמנות המקומי הקשורה בעבותות לשיח ולאקטיביזם קווירי ,אך מחקר אקדמי
המתייחס להיסטוריה זו כמעט שאינו

קיים35.

במהלך העשור האחרון פועלת יעל מאירי בעקביות בשולי שדה האמנות בישראל .עבודותיה
מתכתבות עם מורשתה של אמנות הגוף הפמיניסטית ,המקומית והבינלאומית ,עם אמנות
להט"בית (ניתן להעלות על הדעת זיקות ליצירות של אמנים.יות כמו נאן גולדין וולפגנג טילמנס),
ועם זירת האמנות הקווירית בשדה המקומי ומחוצה לו .מאירי מתמקמת בשולי הזירה הפוליטית,
החברתית והאמנותית ומזוהה ציבורית עם הקהילה הקווירית הרדיקלית והאקטיביסטית
בישראל .הפרקטיקה האמנותית ביצירה של מאירי מתבססת על שימוש בטכנולוגיות לואו-טק
ועל אמצעי מדיה דיגיטליים .מתוך עמדת שוליים משולשת זו ,מאירי מייצרת גוף עבודות
אינטנסיבי המיוצר מנקודת מבט פנימית לקהילה הקווירית-פמיניסטית המקומית .צורות הנראות
שהיא מייצרת מתהוות מתוך פעולות התפרקות מכוחו של משטר הנראות הציוני ,האדיפלי ,של
מדינת ישראל האתנוקרטית של המאה העשרים ואחת ,על חלוקות התפקידים המגדריות
והמיניות הבינאריות וההיררכיות הדכאניות שבבסיסו.
שלושת הפרקים הבאים יתארו התפרקות מדימויים ,מתפקידים וממושגים ששירתו את המצאת
המסורת הציונית החזותית .כאמור ,הפרק הראשון יציג התפרקות מהדימוי הצמחי של
הטריטוריה הציונית – עץ הדקל; הפרק השני יציג התפרקות מהדימוי המגדרי של הטריטוריה
הציונית – הגוף הגברי; והפרק השלישי יציג התפרקות מהדימוי המרחבי של הטריטוריה הציונית
– המפה.

פרק  :1שיבת הדקלים אל ארץ-ישראל
המצאתה של מסורת לאומית שתעניק תוקף להשרשת הגוף היהודי בטריטוריה הפלסטינית
היתה פרויקט מרכזי של הציונות ,והתרבות החזותית שיחקה תפקיד משמעותי בתוכו .כתנועת
מתיישבים קולוניאלית בעלת שאיפות לאומיות נדרשה הציונות להמציא לעצמה מסורת שתעניק
להן תוקף .כמו תנועות לאומיות אחרות ,גם הציונות אימצה את "פני היאנוס" ,פניה הכפולים

 35מחקרים המתייחסים לאמנויות חזותיות פמיניסטיות-קוויריות בישראל נכתבו במסגרת לימודי טיפול באמנויות
ולימודי פרפורמנס .ראו דפנה רוזין" ,ביטוי וחקירה של זהויות מגדר מגוונות דרך האמנות" ,חיבור לשם קבלת תואר
מוסמך בלימודי תרפיה בהבעה ביצירה ,אוניברסיטת לסלי ( ;)2007יעל רוזין" ,להתהוות ,להיעשות :מלכי הדראג
בישראל" ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,היחידה ללימודים בין-תחומיים ,התוכנית ללימודי מגדר,אוניברסיטת

בר-אילן ( ;)2014יעל רוזין" ,מלכי הדראג בישראל מציגים :יוסוף וג'אבר – טרור דראגי" ,בצלאל :כתב עת לתרבות
חזותית וחומרית ( 3אקטיביזם חזותי) (מאי .)2016
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של הלאומיות המודרנית ,שמכוונת אל עתיד של "קדמה" ומודרניות ובו בזמן נטועה בעבר קדום
וילידי ,מומצא ברובו ,המלכד את חבריה.

36

יפה ברלוביץ הצביעה על האופן שבו תפיסה זו משתקפת בשיח האידיאולוגי הרומנטי של ספרות
"העלייה הראשונה" :לצורך הצגת "עבר יהודי" שעל בסיסו יתחדש ה"הווה היהודי" של "העם
היהודי במולדתו" ,נמצא מענה בהופעתם/ן של הערבי/יות ,יליד/ות המקום" .הערבי" נתפס
כ"משמר היסטורי ,שיש בו כדי למסור דרישת שלום חיה ואותנטית מן העבר הרחוק ומן האבות
העבריים

וכך כמקור המאפשר בנייה של "גשר אל

לדורותיהם"37,

האבות"38.

למאמץ הלאומי

להמציא מסורת התגייסו גורמים הגמוניים בשדה הספרותי ,שדה הצילום וכן שדה האמנות
החזותית 39.יש לזכור שבאותה תקופה עלתה קרנו של הדימוי החזותי בזירה הפוליטית ,בין השאר
בעקבות עלייתו של הצילום בסולם ההיררכיה

התקשורתית40.

בתוך כך הפך עקרון ההמחשה

החזותית ( – )visualizationיצירת דימוי חזותי עבור רעיון מופשט – לאחד מהכלים האפקטיביים
ביותר בזירה

הפוליטית41.

השימוש בהמחשה חזותית ככלי להמצאת המסורת הציונית החל כבר במחצית השנייה של
המאה

התשע-עשרה42.

במחצית הראשונה של המאה העשרים לא היסס בוריס שץ לטעון כי

"כאשר מתארים אישים מן התנ"ך בדמות תימני מזוקן ,יש בכך משום קרבה לרוח

התנ"ך"43,

וביצירות בצלאל של תקופתו שימשו דמויות ,חיות והנוף הצמחי (התנ"כי) ,המקומי והמדומיין,
בתהליכי ויזואליזציה אלה .כפי שטענה שרה חינסקי ,תוצרים פולקלוריסטיים מודרניים כמו אלה
של בצלאל תיפקדו כאובייקטים המגלמים את רוח האומה וכהוכחות לנוכחותו של "עם"
ששורשיו נעוצים עמוק באדמה

המקומית44.

עץ הדקל היה אחד הדימויים הבולטים בהמחשה חזותית של הקשר בין עבר יהודי ילידי והווה
ציוני מודרני; בין הגוף הציוני לטריטוריה הפלסטינית .באיקונוגרפיה של הציור האוריינטליסטי
האירופי הפך עץ הדקל לסימן ארכיטיפי של המזרח כאתר אקזוטי ,וזאת אף שכדימוי מצויר הוא

Tom Nairn,“The Modern Janus,”New Left Review I (94) (November-December 1975), pp. 3-29

36

37

ברלוביץ  ,1996עמ' .117

38

שם ,עמ' .115

39

על גיוס זירת הצילום לטובת התעמולה חזותית של הרעיון הציוני ראו :רונה סלע ,צילום בפלסטין/ארץ ישראל

בשנות השלושים והארבעים (הרצליה ותל אביב :מוזיאון הרצליה והקיבוץ המאוחד ,) 2000 ,עמ' .38-71
Roland Barthes, "The Photographic Image," in Image-Music-Text, trans. Stephen Heath (New York: Hill

40

and Wang, 1977), pp. 15-32

An Introduction to Visual Culture (London and New York: Routledge, 1999), pp. 5–9

41 Nicholas Mirzoeff,

 42ברלוביץ ,1996 ,עמ' .80
43

נורית שילה-כהן (עורכת) ,בצלאל של שץ( 1929–1906 ,ירושלים :מוזיאון ישראל ,)1983 ,עמ' .204

44

שרה חינסקי",רוקמות התחרה מבצלאל" ,תיאוריה וביקורת (11חורף  ,)1997עמ' .177-205
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הופשט תדיר מסביבתו הממשית ועוצב כחלק מקומפוזיציות דמיוניות 45.האיקונוגרפיה הציונית
המוקדמת המשיכה מסורת זו ,הנטועה בתנאים התרבותיים והפוליטיים של הקולוניאליזם ,אך
הטעינה אותה בהקשר הלאומי .הדקל היה לאחד הדימויים הצמחיים הנפוצים ביותר בעבודות
בצלאל המוקדמות .בסדנאות בית הספר יוצרו חפצי יודאיקה ,שטיחים ,כרזות והדפסים
בהשראת דקלים או בשילוב דימויים של דקלים .הפריטים נמכרו בביתן התצוגה בירושלים
ובתערוכות בצלאל באירופה ,באפריקה ,בארצות הברית ובמזרח התיכון ,שנערכו למטרת גיוס
כספים עבור המוסד ,המגויס מלכתחילה למען התעמולה הציונית 46.להמצאת מסורת עיצובית
מודרנית זו ,שהתיכה יחד סמלים יהודיים ,אסתטיקה רומנטית-אוריינטליסטית וקומפוזיציות
מודרניות ,היה אפקט משמעותי בגילום הקשר המומצא בין העבר היהודי להווה העברי.
כאחד משבעת המינים ,הדקל סימל את היהדות העתיקה ,התנ"כית ,וכדימוי פאלי הוא סימן את
היהדות המודרנית ,הציונית .כפי שהראה ג'ורג' מוסה ,עם עליית הלאומיות המודרנית הפך הגוף
הגברי למייצגה של

האומה47.

תנועת הלאומיות המודרנית אימצה את אידיאל הגבריות שנוסח

בהגות האמנה החברתית של המאה השמונה-עשרה 48.תנועה זו פיתחה שיח המזהה גבריות עם
מהוגנות ,ריסון מיני ,ריבונות ועוצמה – תכונות שהאומה ביקשה לייחס לעצמה ושנתפסו
כהכרחיות לכינונה 49.כאשר השיח הציוני נזקק אף הוא למטפורה של האומה כגוף גברי ,התהפך
בהתאמה הדימוי המגדרי שלה :השיח של תנועת ההשכלה ,שתיאר את העם בדמותה של אישה,
התחלף בשיח הלאומי של דור התחייה" ,שהחל לדמיין את האומה הציונית כגוף גברי" 50.ביטוי
פרדיגמטי לדימוי הגוף החדש נתן מקס נורדאו בחזון "יהדות השרירים" שלו .נורדאו קרא לחדש
את הקשר אל המסורת היהודית ,שבהשראתה "נהיה שוב גברים עמוקי חזה ,דרוכי איברים ,עזי
מבט" .קריאתו "היתה מקור השראה חשוב לחלוצי העלייה השנייה והשלישית בבואם לברוא את

Roger Benjamin, Orientalist Aesthetics: Art, Colonialism, and French North Africa, 1880–1930 (Berkeley:

45

University of California Press, 2003), p. 42
 46שם ,עמ'  ;204מישורי.2000 ,
George Mosse, Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe

47

(New York: Howard Fertig, 1985), p. 17
 48הגות האמנה החברתית של המאה ה 18-ביססה את העקרונות המודרניים של חלוקות תפקידים מגדריות מהותניות,
בינאריות והיררכיות .נשים נתפסו כבעל ות תשוקה בלתי מרוסנת ,חסרות חוש צדק מפותח ונטולות יכולות רציונליות
המאפשרות להתעלות מעל קשרים רגשיים באמצעות התבונה .כך סומנו הנשים כמי שאינן מסוגלות לאייש את הקטגוריה
הפוליטית החדשה – אזרח .האזרח המודרני הוא גבר כיוון שתכונותיו מאפשרות לו לפעול לטובת הכלל ,החברה האזרחית.
גברים ,על פי תיאוריות האמנה החברתית ,מסוגלים לחשוב בצורה מופשטת ,רציונלית ,מוסרית וחפה מאינטרסים
המבוססים על קשר דם .ראו
)Carole Pateman, The Sexual Contract (Cambridge: Polity, 1988
George Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity (Oxford and New York: Oxford

49

University Press, 1996), p. 56
 50גלוזמן ,2007 ,עמ' .15
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גופם החלוצי".

51

דימוי הגוף הציוני האידיאלי גילם מחדש את דימוי הגוף היהודי .הוא החליף

את דמותו של הגבר הגלותי בדמותו של גבר ציוני בעל גוף הבועל את אדמת "ארץ-ישראל",
מתמזג בה והופך אותה לאיבר מאיבריו.

52

דימוי גוף זה התכונן על דרך שלילת ה"אחרים" לו,

שזוהו כמנוגדים למהותו – הגוף הגלותי ,כלומר הנשי ,הפתולוגי או ההומוסקסואלי והיהודי – קרי
כזה השולל את הערביות ,ומולבן – קרי כזה השולל את המזרחיות.
באופן אירוני ,בעוד הדקל הלך והסתמן במחשבה הציונית כמשאב להתבססות כלכלית ומסחרית
ושימש לתעמולה תדמיתית וכאמצעי לכיבוש טריטוריאלי (באמצעות נטיעות) ,נוכחותם הפיזית
של דקלים בתקופת היישוב היתה דלה ביותר .היה זה בן-ציון ישראלי ,איש חוות כנרת (אחת
ההתיישבויות היהודיות הנודעות) ,שלקח על עצמו את ייבוא הדקלים מארצות ערב השכנות אל
המושבות היה ודית והפך אותו למשימה ציונית .שיח השיבה המאפיין את כותרת הספר "שיבת
התמר לארץ ישראל :מסעות בנציון בעיראק ,איראן ומצרים "מתאר את מסעותיו של ישראלי
בארצות ערב ואת פעולות ההברחה הבלתי חוקיות שלו לייבוא מאות אלפי שתילי

דקלים53.

תרומתו של ישראלי להמצאת מסורת חזותית זו היתה ,אם כן ,כרוכה במעשה של גזל ושוד.
המדינות שמהן הבריח את השתילים אסרו על ייצואם כיוון שענף התמרים היה מרכיב מכריע
בכלכלתן.
על רקע זה ניתן לקרוא את הופעתו של עץ הדקל בכמה תצלומים של מאירי כמסמן פאלי מבודד,
עגום ופגום .בשונה מסדרות תצלומים אחרות של מאירי ,שהאלמנט המבוים בולט בהן ,לסדרת
תצלומי הדקלים יש נראות כמו-תיעודית .הדקלים מצולמים בתוך ההקשר המרחבי שלהם.
הפריים אינו כולל את מאירי; המרחב המצולם הוא ציבורי ונורמטיבי למראה ,אולם למרות
הדימויים המבויתים ,הוא נראה סטטי ,ריק מאדם ,מיותם ועקר .הדקלים שחוזרים ומופיעים
בתצלומים אמנם מזדקרים מעלה כאלמנט פאלי ,אך כזה שנראה מסורס ועגמומי.

 51בועז נוימן ,תשוקת החלוצים (תל אביב :עם עובד ,)2009 ,עמ' .157–155
 52שם; גלוזמן ,2007 ,עמ' .39
53שמואל סטולר ,שיבת התמר לארץ ישראל :מסעות בנציון בעיראק ,איראן ומצרים (תל אביב :הקיבוץ המאוחד,
תשל"ז).
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בתצלום (תמונה מס'  )3נראים בנייני מגורים משפחתיים צבועים בלבן וביניהם עץ דקל שצמרתו
גדומה והוא ניצב כטוטם עזוב ,תורן נטול דגל או לפיד ענק שאבוקתו כבתה .בתצלום נוסף,
(תמונה מס'  ,) 4מופיעה בתחתית הפריים צמרתו של עץ תפוזים לצד צריף ישן .מאחוריהם גזע
דקל נוסף ,צמרתו גדומה אף היא ,וסביבה צווארון עבה של ענפים יבשים ונפולים .בתצלום
(תמונה מס'  ) 5מופיע עץ דקל נאה ורענן כפרט מתוך ציור קיר בסגנון נאיבי ובצבעים פסטליים.
מעל הקיר המצויר מבצבצים ענפיו הנשפכים של עץ דקל ממשי וגבוה ושני עמודי עץ ישנים ,מן
הסוג ששימש בישראל להתקנת חוטי חשמל עירוניים .הללו חותכים את הפריים כולו בצורה
אנכית וגסה .למרגלותיהם צומח שיח מדברי פראי דמוי תמנון שזרועותיו הענקיות שועטות
בפראות לכל עבר .דימויים אלה מתנערים מהאופי האוריינטליסטי-רומנטי-מודרני של הדקל
באיקונוגרפיה הציונית ואינם מייפים או מאדירים את הופעתו באמצעות קומפוזיציות בדיוניות.
הגבריות ,הזקיפות והאון שסימן הדקל מעוקרים מכוחם .מאירי מציגה שוב ושוב את הסימבול
הציוני שנוכחותו בנוף ובתרבות החזותית הישראלית הפכה כמו-טבעית ,אך עם כל חזרה שלו
בתצלומיה הוא מקבל נראות חדשה :זרועות של תשוקה אלימה מתפשטת ומתפרצת או תרנים
של אין-אונות ותבוסה.

תמונה מס'  .3יעל מאירי ,צפון ישן2016 ,
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תמונה מס'  .4יעל מאירי ,יד אליהו2016 ,

בתצלומים אחרים – (תמונה מס' ;)6

תמונה מס'  .5יעל מאירי ,אגבה 2016

(תמונה מס'  – )7נראות כפות דקלים מאורכות או

מעוגלות ,יבשות או מצהיבות ,ההופכות למעין גדר הממסכת את הפריים כולו בקומפוזיציה
פתוחה ודינמית .אם בתצלומים שדנתי בהם קודם הדקלים נטועים במרחב ריק מאדם ,כעת גם
ההקשר המרחבי וגם ההקשר החברתי אינם נראים .כפות הדקלים משתלטות על הפריימים
ומסתירות את המקום שהן חוצות או מגדרות ,ובכך מוגבלת האפשרות לראות מעבר להן .יותר
משהם מגלמים את הדימוי הלאומי האיקוני ,התצלומים הללו מגלמים את הפרקטיקות
המאפשרות להעניק לעולם הדימויים הלאומי תדמית "טבעית" – כלומר ,להעלים את נראותם
של התנאים הפוליטיים שאפשרו את הופעתם ולטשטש את פעולות המשטור של הנראה.

תמונה מס'  .6יעל מאירי ,גזם2016 ,
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פרק  :2שיבת הגוף היהודי אל גבריותו
אחד הדימויים הבולטים בעבודות של מאירי ,הזרוע הגברית ,חוזר בסדרת תצלומים מבוימים
המתכתבים עם האיקונוגרפיה של תנועת העבודה הציונית .בתצלומים אלה נראית היד של
מאירי במרכז הפריים ,אוחזת בפירות ,בירקות או בידיים אחרות .דימויים של יד או של זרוע
שמניפה ,נושאת או אוחזת בפירות האדמה ,בכלי עבודה ובכלי נשק שימשו מסמנים איקוניים
של תנועת העבודה הציונית .כגוף דומיננטי בפרויקט הציוני ,שיחקה תנועה גופנית זו תפקיד
מכריע בהבניית האתוס הציוני ,ויתרה מזו – פעמים רבות היא שהכתיבה את הנרטיב ההיסטורי
ההגמוני של התנועה

הציונית54.

עולם הדימויים החזותיים שעוצב בשירותה גילם אפוא את

האידיאלים הציוניים המז'וריים בתקופת הקמת המדינה ובעשורים שלאחריה.
האיקונוגרפיה של תנועת העבודה כורכת את גאולתו של הגוף היהודי (מן הטריטוריה הגלותית,
הנשית) בגאולתה של הארץ (מן הטריטוריה הערבית) .זו התמקדה בהמצאתו ובעיצובו של הגוף
היהודי החדש .כאמור ,המסורת האיקונוגרפית מבית מדרשו של בוריס שץ לא זכתה להמשכיות
במסגרת ההתפתחות האידיאולוגית של שדה האמנות ,אולם התנאים האידיאולוגיים של שדות
העיצוב והפרסום אפשרו דווקא פיתוחים שלה .כמה מיוצרי הכרזות והפרסומות הציוניים בשנות
העשרים של המאה העשרים היו בוגרי בצלאל ,ובתוצריהם ניכרת מחויבות להמשך הפרויקט של
מורם ורבם ,אם כי בצורה חדשה .לעומת הדימויים שנוצרו בסדנאות בצלאל ,שהמחישו את קיומו
של עבר יהודי ילידי ובו בזמן את התחדשותו ,הדימויים שנוצרו בשדה הפרסום יצרו מערכי נראות
שהמחישו בעיקר את קיומו ואת אופיו של הווה יהודי חדש .צלמים כמו ליזלוטה גרז'בינה
ומעצבים כמו אוטה וליש והאחים שמיר נטלו חלק במהלך זה כאשר עבדו עבור גופים לאומיים
כמו תנובה ,סולל בונה וקרן קיימת לישראל .ביצירותיהם הופיע גוף גברי ציוני ,יצרני וחדור
תשוקה לכיבוש הטריטוריה באמצעות עבודת האדמה .מיכל חכם מראה כיצד תצלומים וכרזות
שהפיקו יוצרים אלו היו חלק ממפעלי האינדוקטרינציה הציונית הטריטוריאלית ,האינדוקטרינציה
ההיגיינית של הציבור היהודי ועוד 55.לצורך הדיון הנוכחי אוסיף כי אותם כרזות ותצלומים שירתו
כמובן גם את מפעל האינדוקטרינציה המגדרי – של הגוף הגברי .ואכן ,דימויים חזותיים של
זרועותיו השריריות והחסונות של החלוץ הציוני החורש את האדמה ,המניף את חפירה ,הבונה
קיר לבנים ,האוחז בפטיש או ברובה ,חוזרים שוב ושוב בתעמולה הציונית ,בעיקר משנות העשרים
ואילך.
חקר הציונות הרבה לעסוק בגוף הגברי .מחקרים ראשונים שעוסקים בנשים כקבוצה מובחנת
בתולדות הציונות חושפים הטיה ברורה ומעלים כי תרומתן של נשים כמעט שאינה קיימת

 54אניטה שפירא ,חרב היונה :הציונות והכוח ( 1948– 1881תל אביב :הקיבוץ המאוחד.)1992 ,
 55חכם ,2017 ,עמ' .528
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בהיסטוריוגרפיה ההגמונית ובמערכי הנראות במפעל העבודה הציוני .בילי מלמן למשל מדגישה
כי מהלך זה הטעים שוב את מרכזיות הקשר בין לאום וגבריות בנרטיבים ההיסטוריים
המקומיים.

56

נשים ,הן אשכנזיות והן מזרחיות ,הודרו מעבודת האדמה ההרואית ,ונראותן

בתרבות החזותית של התקופה עוצבה בהתאמה.
בכמה תצלומים של מאירי נראותו של הגוף הגברי הציוני הגואל את אדמתו קורסת לתוך עצמה
כאשר היא עוברת ארוטיזציה ונטענת בתכונה המרכזית שהיא אמורה לשלול :תשוקה מינית.
מאירי הופכת את הפריים לאתר ממוגדר ,שעובר ארוטיזציה הטעונה ביחסי כוח .ידה של מאירי
חודרת כאיבר פאלי אל מרכז הפריים ,מלמטה כלפי מעלה ,אוחזת ומניפה פירות שונים כמו גוש
קפוא של תותים בעל גוון וורוד חיוור בתצלום (תמונה מס'  )8או חצי אבטיח שתוכנו הוורדרד-
אדמדם רוקן וגורד בתצלום (תמונה מס'  .)9הקונוטציות הארוטיות מתעוררות מן המתח שבין
מרכיבי הקומפוזיציה :הכוח שמפעילה היד שמניפה או אוחזת בפירות לעומת הרכות והחושניות
של מרקמיהם העסיסיים ,הלחים ,הקפואים או הרטובים .הצופה כמו נדרש לתהות על הפעולות
הגופניות שהקדימו את הופעת הפירות האכולים – מציצה ,יניקה ,כרסום ,גמיעה.

תמונה מס'  .8יעל מאירי ,תותים 2016

תמונה מס'  .9יעל מאירי ,אבטיח 2015

בתצלום (תמונה מס'  ) 10הופך הפן הארוטי של הדימוי מפורש יותר כאשר כף ידה של מאירי,
הרטובה מעט ,חודרת מצד ימין אל מרכזו של פריים שחור ומציגה אל עין המצלמה קליפת זרע
מאורך ומבוקע של מנגו ,שצורתו דמוית ואגינה .סיביו הכתומים של הפרי ,שצולם לאחר שנאכל,
משוכים לצדדים שונים ושוב מעוררים מחשבה על הפעולה המטרימה – פעולתה של תשוקה
שהפשיטה אותם מבשר הפרי ומצצה מהם את מתיקותם.

 56בילי מלמן" ,שוליים ומרכז :היסטוריה של נשים והיסטוריה של מגדר בישראל" ,ציון ע"ד (תשס"ט) ,עמ' .245-266
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תמונה מס'  .10יעל מאירי ,מנגו 2015

הפריים ,כמרחב שמאירי מחדירה אל תוכו דברים ,מופיע בתצלום נוסף שנקרא (תמונה מס'
 .) 11אך הפעם היד הפאלית אינה אוחזת בפרי אלא ביד אחרת ,נשית ,שהופכת בעצמה למעין
פרי שזה עתה נשלף או נעקר ממקומו באדמה .בתצלום זה נוצר המתח הארוטי מתוך השילוב
בין סימנים מנוגדים לכאורה – אינטימיות ויחסי כוח .הידיים מצולמות בתקריב המסמן
אינטימיות ,אך הקומפוזיציה – יד אחת אוחזת ביד אחרת ,שציפורניה משוחות לק וחלקה העליון
מוכתם בגוון חום-אדמדם – מסמנת יחסי כוח היררכיים .ואולם ,היד המוחזקת אינה נראית
מתנגדת לאחיזה בה .היא "נותנת יד" להצגתה ה"נשית" כאובייקט מוכתם ,פרגמנטרי – עלידי
היד הפאלית של מאירי .האם התצלום מציג בלימה של פעולה נגדית שהופנתה כלפיה לפני כן?
היד המוחזקת ,המוכתמת ,אכן נראית כמי שמפעילה כוח מסוים .האם חדרה אל גוף? האם
חדרה אל האדמה וספגה את לחותה? הדימוי הפרטי ,האינטימי והארוטי הזה מסתמן כדימוי
קולקטיבי ,היסטורי ואלים" .דם ואדמה" כדימוי ספרותי-חזותי הופיע באקלים האינטלקטואלי
של סוף המאה התשע-עשרה באירופה כחלק מהתגבשות הפשיזם .היה זה דימוי הולם לרעיונות
לאומניים שעוצבו כתוצאה ממיזוג עקרונות המדע הרציונלי והרומנטיקה :הערצה של האינטרס
הלאומי והעלאתו על נס.
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תמונה מס'  .11יעל מאירי ,מוכתם 2012

תצלומי הידיים של מאירי מתפקדים כדימויים של מרחב גופני ,אינטימי ופרטי ביותר ,ובה בעת
גם ציבורי ,פוליטי ובעל פוטנציאל אלים ביותר .היגיון זה מופיע בתצלומי ידיים נוספים .בתצלום
(תמונה מס'  ,)12היד אוחזת בקופסת דגלוני ישראל ,מן הסוג שמשמש למשל בחגיגות יום
העצמאות .בתצלום (תמונה מס'  )13היד אוחזת ברימון הלם מאובק שהאמנית מצאה בבית
חברה ,ואותו שמרה מהפגנה בשטחים הפלסטיניים הכבושים .הסיטואציה האינטימית שמופיעה
בתצלום (תמונה מס'  ,)11שאליו התייחסתי קודם ,מוצבת כחלק מאותה מסגרת הקשר (סדרת
תצלומי הידיים) שבה מופיעים גם הדגל ,המסמן ריבונות וטריטוריה ,וכלי נשק – אמצעי אלים
לבלימת איומים על גבולותיה.
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תמונה מס'  .12יעל מאירי ,דגלונים2012 ,

תמונה מס'  .13יעל מאירי ,רימון גז2014 ,

הכוח או האלימות הלאומית והגברית מערערים על חלוקת החוץ/פנים במסגרת עולם הדימויים
של מאירי .הם מתבססים על חלוקת תפקידים מגדרית ,מינית-בינארית ,היררכית ,וחודרים אל
המרחב הגופני והפרטי ביותר .מכאן שלעמעם ,לנייד או "לחצות את גבולות המגדר" משמעם
"לבגוד בגבולות הלאום" ולפיכך להפוך לאיום טריטוריאלי 57.ואכן ,החל מהמחצית הראשונה של
המאה העשרים התפתח שיח ציוני המזהה את האויב של הלאומיות הציונית – הערבי – עם
האויב של הגוף הציוני :הגוף ההומוסקסואלי ,הקווירי ,החריג מבחינה מינית

ומגדרית58.

כיום,

לעומת זאת ,ובהשפעת רוח התקופה במערב ,השיח התקשורתי והממסדי הישראלי מחבק את
הקהילה הלהט"בית המקומית ,אך תוך כדי הסוואת מניעיו הדיפלומטיים (טקטיקת יחסי ציבור
הידועה בשיח הבינלאומי כ ,pink washing-הצורך להציג את מדינת ישראל כליברלית ונאורה
בניגוד לשכנותיה ,מדינות המזרח התיכון).

57

"לחצות את גבולות המגדר ,לבגוד בגבולות הלאום" הוא משפט שכתבה פעילה מקבוצת "כביסה שחורה" על

גופה באודם אדום ,במצעד הגאווה שהתקיים בשנת  2003בתל אביב .לניתוח הפרקטיקה הפוליטית הקווירית
החזותית הזו ראו רג'ואן שטאנג.161-156 ,2017 ,
 58עפרי אילני" ,נגע נפוץ במזרח :תיאורים של הומוסקסואליות בעיתונות העברית של תקופת המנדט" ,זמנים 131
(קיץ  ,)2015עמ' .21-8
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בתצלום (תמונה מס'  )14מופיעה שוב היד על רקע לבן במקומה הקבוע במרכז הפריים ,אך היא
אינה אוחזת דבר .היא מתקפלת ,מאוגרפת בחוזקה .כתם קטן של דם מתפשט בצורה אופקית
מקצה האצבע החפונה בפנים האגרוף ,כלומר "שלא כדרך הטבע" ובניגוד לכוח הכבידה .הדם
מבליט את חריציו של העור ,שנראה לרגע כתבליט מפה ,סביבה הררית שוממה ,מדברית.
מבחינה סימבולית ,דימוי זה ממחיש היטב את אידיאל הגבריות הציונית ,הגואלת את הגוף
היהודי מנשיותו ואת האדמה היהודית משממתה ומערביותה :האגרוף ,מסמן גברי ,אוחז בכוח
במפת הטריטוריה עד כדי מיזוג – העור הופך למפה של טריטוריה גברית .מאידך ,כדימוי
ריאליסטי ,ככל שהאגרוף מתכנס ומתהדק פנימה ,ריקות אחיזתו מתבהרת .הוא אינו אוחז בדבר
ואינו תוקף דבר לבד מאשר את עצמו ,עד כדי פציעה .באופן זה היחס האירוני אל האתוס הציוני
נחשף :מבחינה סמלית האגרוף פועל כדרך הטבע (הציוני) ,אך מבחינה ממשית הוא פועל שלא
כדרך הטבע ,כלומר נגד תנאי הקיום האורגניים שלו עצמו.
אופי היחסים בין הידיים של מאירי ,החודרות אל מרכז הפריים ,ובין האובייקטים השונים שהן
אוחזות מתחדד עם ההתבוננות בתצלום

(תמונה  ,)15שם נראית ידה כשהיא מחזיקה מיכל

זכוכית קטן ועליו תווית נייר לבנה ועליה הכיתוב  .Testovironתצלומי הידיים שסקרתי בחלק זה
מאופיינים במה שכיניתי בתחילת המאמר פואטיקה טרנסית חזותית .זו פואטיקה המכילה
ומנגישה (מלשון הנגשה והתנגשות) אינטימיות ,פגיעות ,עידון ורמיזה מחד גיסא ,וכוחניות,
ישירות ,ערעור וחדירה מאידך גיסא .זו פואטיקה שדורשת קשב חזותי ממושך ,אפילו מדיטטיבי,
הזר לפעולת המבט המודרני ,הטרוד בעריכת סיווגים (מגדריים) מהירים .התקריב של הבקבוק
יוצר אפקט של התרסה בוטה – למרות שהוא קטנטן ,הוא משתלט על הפריים ,כלומר על מרחב
הנראות ,כמו מאירי בתורה ,המבקשת ללכוד את תנועת המבט של הצופה ולהכריח אותו לראות
יש כלשהו :אונטולוגיה קונקרטית של מגדר ומיניות .ואולם תצלום בקבוק הטסטוסטרון גם מארגן
מחדש את מובנה של רשת הדימויים הציונית ,הגברית ,שבה מאירי מלהטטת :דם ואדמה ,דגלים
וכלי נשק ,יד פאלית חודרנית וכובשת .מאירי מציגה לצופה את הבקבוק כאילו היה קופסת
שימורים המומלצת לרכישה .המעבר החד מדימויים המסמנים פוטנציאל של פגיעות לדימוי
המסמן פוטנציאל של פגיעה מותח את מנעד התכונות של היד של מאירי ,המצולמת שוב ושוב,
מהתכנסות ,המזוהה עם נשיות ,ועד מתקפה ,המזוהה עם גבריות .לבסוף ,כדימוי הלקוח מן
השדה הקליני ,תצלום הבקבוק מערער סופית את טבעיותם של מסמני הטבע ,הצמחיים
והמגדריים .הופעתו של הטסטוסטרון לא רק מסמנת כאן את טבעיותו של עקרון המגדר הבינארי
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המודרני ,היא אף מסמנת של ההיסטוריה הקצרה והחדשה יחסית של שימוש בהורמון זה
לצרכים של מעבר מגדרי.

תמונה מס'  .14יעל מאירי ,אגרוף עם דם2014 ,

תמונה מס'  .15יעל מאירי ,הטסטוסטרון של גולי2013 ,

פרק  :3שיבת הגוף היהודי אל אדמתו – המפה
בתצלום (תמונה מס'  )16ובתצלום (תמונה  )17מופיע תליון שקווי המתאר שלו יוצרים את
צורת "ארץ -ישראל השלמה" .מצלמתה של מאירי מתקרבת אל האובייקט עד כדי נגיעה כמעט.
במרכזם שני התצלומים נראית שרשרת חוליות דקה שאליה מחובר תליון זהוב .קווי המתאר של
התליון יוצרים את אחד המסמנים המוכרים ביותר של הציונות כתנועה טריטוריאלית
קולוניאליסטית .התליון נראה כמעין תבליט או רישום ,בקו חופשי ,של מפת "ארץ ישראל
השלמה" .תצלומים אלו מהדהדים את נושאי הדיפטיך (תמונה מס'  )1ו (תמונה מס'  ,)2שאליו
התייחסתי בראשית דבריי :היחס בין הלאום והאדמה ,הגוף והטריטוריה.
גם הפעם המפות שמאירי מציגה לצופה אינן מפות מדעיות ,קרטוגרפיות ,המתיימרות לסמן
גבולות וטריטוריות של פני שטח ריאליים .אלו הן תצורות של "מפה סימבולית" או "מפה נופית",
המוכרות מן ההיסטוריה האיקונוגרפית הציונית במחצית הראשונה של המאה העשרים,
איקונוגרפיה ששימשה מאיירים ומעצבים בשירותם של מפעלים וחברות ציוניות ושירתה את
התעמולה

59

הלאומית59.

על המפה כטקסט פוליטי וככלי תעמולה ציונית מטעם קק"ל ראו :יורם בר-גל .1999 ,על השימוש במפות

סימבוליות בכרזות תנובה משנות העשרים של המאה העשרים ככלי לקולוניזציה ולהלבנה של המרחב ראו :חכם
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במסגרת הדיון על המצאת האומה מציין מירון בנבנשתי כי גם המפה המדעית הקרטוגרפית היא
כלי מניפולטיבי המייצר את הטריטוריה יותר מאשר מתאר אותה ,כאשר האידיאולוגיה של
הקרטוגרף היא המגדירה את המרחב 60.בשני תצלומי התליונים מוכנס הדימוי הסימבולי לתוך
הקשר חדש ,המערער את ההיגיון הסמכותני של המפה .בתצלום (תמונה מס'  )17מצולם התליון
ממרחק קטן מאוד ,כאשר הוא מונח על כף יד המציגה אותו אל המצלמה .הקומפוזיציה מאזכרת
צורה של צילום מדעי – כאילו היה זה תצלום שצילם ארכיאולוג ,זואולוג או קרדיולוג ששלף זה
עתה תכשיט עתיק יומין ,שלד זעיר של חיה או איבר פנימי מתוך גוף שעבר נתיחה .מאירי מאיישת
את עמדת המדען ,אך מה שמסומן כ"ממצא" אינו מחולץ ממרחב נסתר אל מרחב גלוי .ה"ממצא"
של מאירי מסמן את התשוקות הטריטוריאליות של ההווה הפוליטי הגלוי והמתמשך של הציונות,
אבל בו בזמן הוא מסמן גם דבר אחר .התליון ,כתכשיט פופולרי ,תלוי לעתים קרובות על צווארן
של נערות ונשים יהודיות צעירות .המבט של מאירי מטעין את המפה הסימבולית במשמעות
אחרת ,קונקרטית ,של תשוקה מינית .בתצלום הקודם שציינתי( ,תמונה מס'  ,)17אותו דימוי
טריטוריאלי הטעון בתשוקה מתפתח ועובר שלב :כאשר הפלאש של מאירי פוגע בפני השטח
המתכתיים שלו ,נשרפים קווי המתאר העליונים של המפה הסימבולית באור החשיפה העודפת,
וקווי המתאר של התליון מתחילים לבעור.

תמונה מס'  .16יעל מאירי ,תליון 2016 ,#2

תמונה מס'  .17יעל מאירי ,תליון 2016 ,#3

 ,2017עמ'  . 527-577וראו גם יעל גילעת" ,מפות נופיות ושאלת הטריטוריה :דיון ביצירותיהם של אמנים עכשוויים
יהודים ופלסטינים בישראל" ,דברים :כתב עת אקדמי  ,)2011( 3עמ' .81-70
 60בנבנשתי.1997 ,
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סיכום
במאמר זה ביקשתי לפתוח עיסוק בנושא שנעדר מחקר האמנות הפלאסטית בישראל – אמנות
פמיניסטית-קווירית ,דרך ניתוח עבודות הצילום של האמנ.ית יעל מאירי .באמצעות גישה
מחקרית המתמקמת על ההצטלבות בין ציונות ,תרבות חזותית ,אמנות ופמיניזם-קווירי ,ביקשתי
להציג את האופנים שבהם עבודות הצילום של מאירי מגלמות התרסה והתפרקות מכוחו של
משטר הנראות הציוני ,האדיפלי .היצירות של מאירי מגלמות עמדה תרבותית ,חברתית ופוליטית
המתקיימת בשוליו של שדה האמנות בישראל ובשולי השדה הפוליטי הישראלי; הן נוצרות מתוך
נקודת מבט פנימית לקהילה הפמיניסטית-הקווירית המקומית ,וכחלק (בולט) מתהליך הגחתה
של זירת אמנות פמיניסטית-קווירית שמתפתחת בישראל ,בעיקר במהלך העשור האחרון .גוף
עבודתה של מאירי מציג אתגר משמעותי למשטר הנראות הלאומי ,ההטרו נורמטיבי ,של מדינת
ישראל של המאה העשרים ואחת – על הדימויים ,המושגים וחלוקות התפקידים הלאומיות,
המגדריות והמיניות הדכאניות שבבסיסו.
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