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על התערוכה 

מגדר והגירה הם מתחומי הלימוד והשיח המתפתחים, 

הנלמדים והמשפיעים בעשורים האחרונים בעולם המערבי. 

בתיאוריה או במעשה, בגוף ראשון או במעגל קרוב, בעבודה או 

בבית, בכלכלה, בחברה או בפוליטיקה – נראה שהם משפיעים, 

נוגעים ומעסיקים באופן זה או אחר את כולנו. עם זאת, מעטות 

הן הפעמים שבהן מדובר על השניים, מגדר והגירה, כתחומים 

הנוגעים ומשפיעים זה על זה, ומעטים עוד יותר הם המקרים 

שבהם עולה החיבור של השניים בהקשר לאמנות.

זהו הצומת המשולש שבו נפתחת התערוכה "מראות מקום", 

תערוכה המציגה את עבודותיהן של אמניות אשר היגרו 

לישראל מאיראן, מארגנטינה, מאתיופיה, מברית המועצות 

לשעבר, מהפיליפינים ומצרפת ומבקשת לנסח באמצעותן 

שאלה מהותית וחוצת תרבויות אודות חוויית ההגירה של נשים 

בעידן הגלובלי. 

האמניות מציגות תהליך דינמי ומתמשך של חיפוש והגדרת 

זהות. הן מתמודדות עם נושאים הקשורים בהגירה בכלל 

דוגמת תעסוקה, חינוך, תרבות, זיכרון ושייכות, ועם נושאים 

הרלבנטיים להגירה אל ישראל בפרט, כגון זהות לאומית, 

זהות דתית ומעמד אזרחי. בנוסף, עבודתן עוסקת בהיבטים 

ובסוגיות הייחודיות לעצם היותן נשים כמו אימהּות, מיניות 

ודימוי גוף, וכן למפגש הטעון לעתים עם הגבריות הישראלית.

תהליכים אלה של חיפוש ותהייה הם ארוכי טווח ולעתים אינם 

מסתיימים גם שנים ארוכות לאחר מעשה ההגירה הפיזי. 

הצגתם במסגרת זו, על שלל גווניהם ומורכבותם, מספקת 

מבט מפוכח וביקורתי אודות יכולות ההדרה וההכלה בחברה 

הישראלית. 
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מראות מקום: צעדים ראשונים במסע ארוך
אור תשובה

בקיץ 2012, מקץ שנה למחאה החברתית שהוציאה 

לרחובות מאות אלפי בני אדם בדרישה נוקבת לשינוי 

חברתי וכלכלי במדינת ישראל, מצאתי עצמי ניצבת 

בשערי מדינה זרה, עם דרכון זר, מזוודה ביד וכרטיס 

בכיוון אחד. נסעתי לצורך לימודי תואר שני, אבל לא 

ידעתי בוודאות האם ומתי אחזור. היו אלה לא רק מחירי 

הדיור או הקוטג' או העראק או קבלות מעוררות קנאה 

מברלין שליוו את מחשבותיי, כי אם הלך רוח כללי של 

דיונים, השוואות, ויכוחים ולבטים לגבי הגירה, ששטף 

את הרשתות החברתיות, את אמצעי התקשורת, את 

התורים בסופר ואת שיחות הסלון.

לא רק עזיבתם של צעירים ואקדמאים בחיפוש אחר 

התחלות חדשות ומבטיחות היתה על סדר היום 

החברתי, אלא גם הגעתם המתמשכת של פליטים 

ומהגרי עבודה, בעיקר מאריתריאה ומסודן, שנכנסו 

למדינה דרך הגבול הדרומי עם מצרים. הימצאותם 

של עשרות אלפי המהגרים בגבולות המדינה וריכוזם 

הגבוה בשכונות דרום תל אביב, ללא מענה אזרחי, הומני 

וכלכלי עבורם ועבור תושבי השכונות הוותיקים, הציתו 

גל הפגנות ואירועי אלימות, אשר החישו בשנה שלאחר 

מכן את השלמת גדר הגבול בין ישראל למצרים ואת 

הקמת מתקן חולות הסמוך לו. 

הסערה הציבורית שקמה בעקבות סוגיית המהגרים 

אמנם נסובה בעיקר סביב השכונות בדרום ובמזרח תל 

אביב, אבל הדיונים שהעלתה אודות כלכלה, בריאות, 

ביטחון, דת, גזע, ריבוד חברתי, היסטוריה, מוסר וזכויות 

אדם, עשו את דרכם באופן זה או אחר אל מרבית 

הבתים בישראל. נוכחות התופעה לא פסחה גם 
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על באר שבע, שהעיר העתיקה שלה, שבה פועלת הגלריה, 

הפכה לתחנת מעבר פופולרית בקרב מהגרים ומבקשי מקלט 

אשר היו מגיעים לשכונה באישון לילה באוטובוסים ובמשאיות 

היישר מהגבול, ונבלעים ברחובותיה החשוכים והריקים עד בוא 

הבוקר והתחדשות התחבורה הציבורית. 

כאשר הקמנו בשכונה את מתחם Red Line וחרתנו על דגלנו 

ערכים של מחויבות חברתית-קהילתית ותמיכה באמנות 

כאמצעי לעידוד דיון, חשיבה ושיח ביקורתי, היה ברור שצו 

השעה הוא לתת במה גם לנושא זה. 

התערוכה הראשונה שהעלינו במקום, "ואין לי חוש הומור" 

)אוקטובר-דצמבר 2013, אוצרת: אור תשובה(, עסקה בסוגיות 

של מגדר ומיניות וכך גם התערוכה "שוברות קירות" )מרץ-

אפריל 2014, אוצרות: קציעה עלון ושולה קשת( שהוצגה 

כמה חודשים לאחריה. אך דווקא האפשרות לשלב בין שני 

הנושאים, מגדר והגירה, שהיו כל כך רלבנטיים וזקוקים 

לאותו מרחב שרצינו לייצר, לא עלתה בדעתי עד אשר נחת 

על שולחני ספרה של טל דקל "נשים והגירה - אמנות ומגדר 

בעידן טרנס לאומי".

הקריאה בספרה של דקל, אשר ממחיש בייחודיותו סוגיות 

ומכשולים אופייניים לחוויית ההגירה של נשים בעידן הגלובלי, 

ובאופן מובהק יותר, לחוויית ההגירה של נשים לישראל, 

היתה עבורי מאירת עיניים. החיבור בין שני תחומי השיח, 

להם הקדשתי בנפרד נתח לא מבוטל מנפח הלימוד והעשייה 

בשנים האחרונות, היה מרענן, כאוב, מורכב ומעל הכל - 

משמעותי ועם זאת נעדר כמעט לחלוטין מהדיונים המקומיים 

והמשועתקים לעייפה אודות הגירה מישראל ואליה. 

המעבר מספר לתערוכה לווה בחשיבה ובדיונים מתמשכים 

בין טל וביני. אך התערוכה, כפי שידענו עוד בראשית התהליך, 

לא יכלה להסתכם בסדרה פשוטה של פעולות העתק-הדבק 

מרשימת האילוסטרציות שבספר, אלא להוות עבורו תהליך 
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השלמה ופיתוח שיתבצע בתוך ומעבר למרחב הטקסטואלי 

שבו הוא מתקיים. הצעד הראשון והמשמעותי ביותר שטל 

ביקשה לעשות במעבר זה היה לזנוח את חלוקת הפרקים 

בספר, אשר התבססה על ארצות המוצא של קבוצת 

האמניות-מהגרות, ולהציע עבור התערוכה חלוקה אחרת 

שתתבסס על תחומי ההתמודדות ותוכן החוויות שלהן. 

משמעות השינוי בפועל היא שבמקום לדון בסוגיות ובקשיים 

עמם מתמודדות נשים שהיגרו לישראל מברית המועצות 

או מאתיופיה או מהפיליפינים, כחוויות הנשענות על מוצאן 

האתני-לאומי ונובעות ממנו, התערוכה מבקשת לקשר 

בין האמניות ויצירתן באמצעות הסוגיות השונות עמן הן 

מתמודדות בעקבות פעולת ההגירה עצמה: תעסוקה, חינוך, 

תרבות, זיכרון, אימהות, מיניות, מעמד ושייכות. בשלב זה, 

כשארץ המוצא של האמניות המהגרות פסקה מלשחק תפקיד 

והונחה התפישה כי ישנם היבטים אישיים, כלכליים וחברתיים 

הקושרים את חוויותיהן של מהגרות באשר הן, הצעד 

המתבקש הבא היה לפתוח את הפרויקט גם לאמניות שהיגרו 

לישראל ממדינות נוספות. בהמשך, נוספו לקבוצת האמניות 

מברית המועצות לשעבר, מאתיופיה ומהפיליפינים גם אמניות 

שהיגרו מארגנטינה, מצרפת ומאיראן. 

צעד מהותי זה זימן אפיקי מחשבה חדשים אודות הגירת 

נשים. מה משמעותה של ההשתייכות לקבוצת הנשים בקרב 

קהילת מהגרים שהמאבק על זהותה, מעמדה וזכויותיה 

מלכתחילה ממקם אותה בעמדה מוחלשת? האם גם בתוך 

מערך מוכפפות זה קיימת אינטראקציה היררכית? והאם 

אפשר לחשוב על הגירה של נשים כמכלול חוויות שהן אמנם 

תלויות תרבויות, אך בה בעת גם חוצות ומגשרות ביניהן? 

השאלה האחרונה היתה עבורי המשמעותית מכולן. ככל 

שהרביתי להיפגש ולשוחח עם האמניות המשתתפות 

בתערוכה, נוכחתי לדעת עד כמה חזק, מורכב ומעניין הוא 
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החיבור ביניהן ועד כמה הזיקה בין הנרטיבים השונים המוצגים 

בעבודותיהן, מעצימה ומעשירה הן את השיח כולו והן כל 

עבודה בפני עצמה. 

אהבתי לגלות היבטים משותפים, אשר שבו ועלו 

באינטראקציה עם האמניות, על אף הרקע ונסיבות חייהן 

השונות. על היבטים אלה, אשר עמדו בבסיס מלאכת 

האוצרות, נמנים העיסוק בשחזורם ובהתפוגגותם של זכרון 

העבר, המקומות, החפצים והחיים שהיו; העיסוק בגוף, 

במראה ובמיניות, אשר מואץ ומוקצן לאור המפגש עם 

התרבות המקומית אליה הגיעו; ביקורת העבר שמהולה 

בכמיהה אל ארץ המוצא; וההבדל בין "עלייה", שהיא הגירה 

המתעדפת קבוצה מסוימת ומזכה את חבריה במגוון 

פריבילגיות ובין הגירה מטעמים כלכליים והומניים, הכרוכה 

בקשיים ובמחסומים. 

במיוחד אהבתי לראות כיצד האמנות מהווה עבור היוצרות 

בתערוכה אמצעי התנגדות והתרסה כלפי היררכיית 

המוכפפות הכרוכה בהגירה. זהותן, גופן ועבודתן אינם 

אובייקט או מקרה בוחן המשווע למבטו של המכפיף, כדי 

שילמד ממנו על קיומן או על הקשיים עמם הן מתמודדות. הן 

מישירות מבט אל הצופה, מתבוננות על המקומי ומעמידות 

בפניו לא אחת את תמונתו הבעייתית כמבקשות לומר "לא 

באתי להראות לך מי אני, אלא להציג בפניך את מי שאתה". 
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 Deza (Something is wrong( 2011 | צילום מטופל. מתוך הסדרה | Ali | אליסיה שחף
Alicia Shahaf | Ali | 2011 | Manipulated Photography. 

                                From series Deza (Something is wrong(
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הרהורים על אזרחות ושייכות
טל דקל

גם בחלוף שנה מפרסום ספרי, "נשים והגירה - אמנות ומגדר 

בעידן טרנס לאומי", אני ממשיכה ומחפשת דרכים לחשוף 

ולהגביר את התודעה הציבורית לנושא החברתי החשוב 

והמרתק של הגירה, אמנות ומגדר בישראל. במסגרת זו 

נולדה גם התערוכה "מראות מקום - מבטים על מגדר והגירה 

בישראל" שאותה אצרתי עם אור תשובה, מייסדת, מנהלת 

ואוצרת רד ליין - מעבדה דרומית לאמנות עכשווית בבאר 

שבע.

תופעת ההגירה הינה עתיקת יומין ומתרחשת בעולם כולו, 

אולם היא מקבלת ממד מובחן וייחודי בהיבט המקומי. מדינת 

ישראל נוסדה והוגדרה מראש כ"בית לאומי לעם היהודי". 

אל סוגי ההגירה המתקיימים ברחבי העולם והנובעים ממגוון 

סיבות, מצטרפת ה"עלייה", תופעה ייחודית של מדינת הלאום 

היהודית בעת החדשה. העלייה נתפשת כחלק מהאתוס הציוני 

ומושפעת מרעיון "ושבו בנים אל גבולם" ומהפרדיגמה של 

קיבוץ גלויות. אופייה של ישראל עוצב כמדינת הגירה בעלת 

צביון אתני-גזעי, משום שההגירה וההתאזרחות בה מיועדות 

ליהודים בלבד )דקל, 2013: 14(. 

עיקרון זה, שהוא מרכיב חשוב בזהותה הדתית-יהודית של 

המדינה, מייצר סבך ביורוקרטי, תיאולוגי ופוליטי של הגדרות 

זהות ותחושת שייכות עבור הנמצאים והנמצאות בארץ. 

מצב מורכב זה בלט במיוחד בגלי ההגירה מאתיופיה ומברית 

המועצות לשעבר, כאשר יהדותם של רבים הוטלה בספק, 

וכתוצאה מכך גם האפשרות לקליטתם המלאה והיטמעותם 

בחברה היהודית בישראל. זאת ועוד, היותה של ישראל מדינת 

הגירה יהודית משפיע גם על הגירת העבודה העולמית המגיעה 
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לישראל. מדיניותה הרשמית והבלתי מתפשרת של ישראל 

מסרבת בכל תוקף להעניק מעמד של קבע למי שמכונים כאן 

עובדות ועובדים זרים, והם מיועדים להגיע לישראל לתקופה 

קצרה ומוגבלת.

מורכבותה של תופעת ההגירה במציאות הישראלית באה לידי 

ביטוי גם במילים שבהן אנחנו משתמשים להגדרת המהגרים 

והמהגרות. מי שהיגרו לישראל מתוקף יהדותן ובחסות חוק 

השבות מכונות על פי רוב "עולות חדשות", מי שהגיעו לישראל 

כדי לעבוד ואינן יהודיות, מכונות כאמור "עובדות זרות". המונח 

עלייה כשלעצמו הוא לא אחת מושא של ביקורת חברתית, 

כפי שמציינת למשל קלריס חרבון, משפטנית ופעילה חברתית 

מזרחית, שכתבה כי "]מעשה העלייה[ מוצג כקשר שבו ישראל 

היא נקודת המוצא בראש הסולם, שאליה יש 'לעלות' וממנה 

'לרדת'" )חרבון, 2012: 72(. בתערוכה זו בחרנו להשתמש 

במילה הגירה, כדי לתאר תנועה אנושית בין מדינות לאום, לפי 

ההיגיון של הטרנס לאומיות, אותו הגדרתי בספרי. 

נשים ממגוון ארצות מציגות יצירות אמנות בתערוכה בגלריית 

רד ליין. אמניות מהפיליפינים, מארגנטינה, מצרפת, מאיראן, 

מאתיופיה ואף מברית המועצות לשעבר. מי מהן נחשבת 

שייכת ומי אינה נחשבת שייכת למקום החדש שאליו הגיעה? 

באיזה מובן מוצא הדבר ביטוי וממשות? האם ישנו קשר 

אינהרנטי בין אזרחות לשייכות, והאם כל מי שקיבלה אזרחות 

מרגישה תחושת שייכות וקשר עמוק למדינת ישראל? האם מי 

שמנועה מקבלת אזרחות ישראלית היא בהכרח פחות שייכת 

לזמן ולמקום, ומרגישה פחות בנוח ממי שאוחזת במסמכים 

ובתעודות רשמיות?
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על שאלות אלו מתעכבת האמנית לוסיאנה קפלון בעבודותיה. 

אצל קפלון, שהיגרה מארגנטינה, החלה להתחדד ההכרה כי 

ישנם מעמדות שונים והיררכיים בין נשים המהגרות לישראל. 

תהליך הגירתה שלה, העידה האמנית, היה קל יחסית הואיל 

והיא יהודייה. משרד הקליטה, בחסות מדינת ישראל, הקל 

על צעדיה הראשונים בארץ באמצעות הטבות וזכויות רבות. 

לא כך הדבר עבור נשים המהגרות מארצות דרום אמריקה 

למטרות פרנסה ושאינן יהודיות. "אני לא עשיתי כלום בשביל 

לקבל אזרחות, לא הייתי צריכה להוכיח דבר", אומרת קפלון. 

"הגעתי ומיד קיבלתי עזרה, למשל בשכר לימוד ובשכר דירה. 

כל כך הרבה נשים מדרום אמריקה שפגשתי כאן בישראל 

ושאינן יהודיות, מגיעות ונתקלות מיד באינספור קשיים 

ומצוקות. מה ההבדל ביני ובינן?! באמת שקשה לי שלא 

מתייחסים כאן לכל אחת ואחד באותו אופן, כבנות אנוש. יש 

במדינה שלנו גישה של הפרדה ובידול. להן, שאינן יהודיות, אין 

לוסיאנה קפלון | Mucamas | 2011 | צילום מתוך חוברת
Luciana Kaplun | Mucamas | 2011 | Photo from Catalogue
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שום אופק להתאזרח ולשפר את חייהן במדינה" )ראיון קפלון 

ודקל, 2015(. קפלון מדגישה גם את הקשר הגורדי המתקיים 

בין השיוך הדתי ובין סוגיות של מעמד ונגישות למשאבים 

מוניטריים, יכולת ואופק התפתחות, ומימוש עצמי מלא, אשר 

מבחינים ומפרידים בין נשים מהגרות יהודיות שהגיעו מדרום 

אמריקה ובין אלו שאינן יהודיות. 

במסגרת רגישותה לפערים העצומים בין נשים שחיות 

בישראל הנובעים מרציונל אתנו-לאומי, בחרה קפלון לעסוק 

בפעילות התנדבותית למען נשים מהגרות עבודה מדרום 

אמריקה, המוגדרות כ"עובדות זרות". במסגרת עמותת לה 

אסקואליטה )La Escuelita(, הממוקמת בתחנה המרכזית 

החדשה בדרום תל אביב, היא עובדת עם ילדים ונשים ויוצרת 

פעילויות חברתיות ואמנותיות: "רציתי להחזיר קצת לקהילה 

הנפלאה הזאת, ולכן אני משתפת אותן ברבות מהעבודות 

שלי. למשל בעבודת הווידיאו שצילמתי בשנת 2011, 'היא – 

הטלנובלה' )'Ella – La Telenovela'(. חשוב היה לי לא 

להחליט בשבילן מה התפקידים והטקסטים שהן ימלאו בסרט. 

בגלל זה עבדנו יחד, כתבנו יחד, והתסריט הסופי לסרט נובע 

גם מחוויות אמיתיות של החיים שלהן וגם מסצנות דמיוניות 

ומומצאות לגמרי על ידן. כך יצא בסוף סיפור הטלנובלה הזה. 

טלנובלות הן עניין תרבותי וחזק שמשותף להן ולי" )ראיון 

קפלון ודקל, 2015(. הווידיאו, שאורכו 15 דקות, מביע אם 

כן את ניסיונה של אישה בעלת אזרחות ישראלית להחזיר 

את הסוכנות )agency( של נשים שקולן נאלם, נשים שהינן 

מהגרות עבודה נטולות זכויות ואופק להתפתחות מלאה, 

שיכולת המימוש העצמי וההתפתחות שלהן נמנעת מהן רק 

משום שאינן יהודיות. האמנית חושפת בצורה אפקטיבית את 

הקשרים המתקיימים בין אזרחות ושייכות, בעוד היא מדגישה 

את המעמד השונה של נשים מהגרות שהגיעו מאותו המקום, 

מארצות דרום אמריקה, אך גורלן בישראל נקבע בשרירותיות 

לשבט או לחסד לאור שיוכן הדתי. 
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כמו יצירותיה של קפלון, כל היצירות של האמניות בתערוכה 

מציגות סוגיות של זהות של נשים במצבי הגירה. לעתים 

סוגיות שהן בעלות ממד מגדרי, לעתים סוגיות של דתיות, 

אתניות, לאומיות או מעמד, ולעתים כאלו שעוסקות בכמה 

ממדי זהות בו בזמן. כל זאת בכדי לעבד ולבטא את העמדה 

הגמישה והמשתנה שלהן כלפי המקום; הן המקום ממנו 

הגיעו והן המקום שבו הן חיות כיום. אני מאמינה שהעבודות 

שנבחרו מיטיבות לתאר את תהליכי הבניית זהותן ההיברידית 

והממוקפת של נשים מהגרות בישראל בעידן הנוכחי.

מקורות

דקל, טל )2013(. נשים והגירה - אמנות ומגדר בעידן טרנס 

לאומי. תל אביב: רסלינג.

חרבון, קלריס, 2012. דיור ציבורי. קריאת המחאה - לקסיקון 

פוליטי )2011-( )עורך: הנדל, אריאל(. תל אביב: הקיבוץ 

המאוחד.

ראיון קפלון ודקל )2015(. תל אביב, 9 בפברואר.
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מבט משתהה ומושהה
מעין גולדמן

מהי תנועת ההגירה אליה מסבה כותרת התערוכה את המבט? 

האם זוהי רק ההגירה הביוגרפית-גיאוגרפית של האמניות 

המציגות בה? ואם כן, מדוע לא לקרוא לתערוכה "נשים 

מהגרות" או "אמניות מהגרות", בדומה לפרויקטים אחרים 

המתאגדים סביב רכיב זהות מכונן שהינו גם מאפיין אמנותי?

כדי לענות על כך יש להבין משהו בנוגע להווייתה של תנועה 

זו, כמו גם למרחבים השונים שבהם היא מתקיימת. בספר 

"נשים והגירה", אשר שימש נקודת מוצא לתערוכה, כותבת טל 

דקל, מי שהיגרה בעצמה מארצות הברית לישראל, כי "פעולת 

חציית הגבולות היא תמצות פעולת ההגירה, היא מתארת 

את המהגרת כנתונה מנטלית וליטרלית משני עברי הגבול" 

)דקל, 2013: 36(. באותו הזמן, חציית הגבולות הינה הרבה יותר 

מאקט בודד, כפי שכותבת דקל: "הגירה היא חוויה מתמשכת 

המלווה את הסובייקט לאורך שנים רבות, ויש אף הטוענים 

שהשפעתה אינה מתפוגגת לעולם" )שם: 12(. 

הן קטגוריית ההגירה והן קטגוריית המגדר המופיעה לצידה 

בכותרת אינן מתייחסות להגדרות זהות מהותניות וגם לא 

לדבר מה המתרחש ברגע נתון או לאורך תקופה מובחנת. 

במקום זאת, הן מתבקשות לתאר משהו מרסיסי הזהות 

ומערכות הפרקטיקות החזרתיות שמרכיבות אותה. 

מבט בתערוכה, היוצאת לדרך חדשה מנקודת המוצא של 

הספר ומקיימת עמו דיאלוג, חושף את הימצאותם של היבטים 

אלה בריבוד עמוק ומורכב של שכבות. בראש ובראשונה, אכן 

קל לאתר את חציית הגבול המדיני, הגיאוגרפי והביוגרפי של 

הנשים המציגות, שכולן כאחת עזבו ארצות מקור לעבר יעד 

משותף אחד, מדינת ישראל, על אפיוניה ובעיותיה הייחודים 

כמדינה מארחת או קולטת. לצד זאת, ישנו גם הייצוג של 

חוויית הגירתן המתמשכת והחזרתית, כפי שזו משתקפת 

באופן תוכני וויזואלי בעבודותיהן. 
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שני עברי הגבול מצויים באופן ליטרלי בעבודת הווידיאו של 

אלהם רוקני, "יוסף אבאד" )2014(. תנועת המצלמה במרחבי 

ילדותה של רוקני באיראן היא תנועה מהגרת )ולא משוטטת( 

שהיווצרותה יכולה היתה להתממש רק באמצעות דיאלוג 

בין רוקני ובין אמנית איראנית, שלהבדיל מרוקני, הורשתה 

להימצא מעברו השני של הגבול המדיני, הממשי, אך כל 

עוד שמה נותר חסוי. כך, משני הצדדים, בו בזמן, כשחסמים 

מסוגים שונים ניצבים ביניהן - צנזורה, גבול שאין לעבור, 

חמקמקותו של הזיכרון ומגבלות חוקיות נוספות - מבקשות 

שתי האמניות לבצע "גניבת גבול", כאמירתה של ענת דנון 

סיון, אוצרת תערוכתה של רוקני במוזיאון תל אביב )דנון סיון, 

2014: 41(. קפיצה, חצייה או חריגה זו מכילה בתוכה גם הסגת 

גבול אחרת, מעין גניבה תרבותית, אך כזו המּונעת מגעגוע ולא 

מאימפריאליזם )אם אכן אלה מניעים נפרדים(. 

סיפור הגירתה של אולסיה סאיטוב ומשפחתה מיוצג בסרט 

האנימציה "I am Olesia" )2009(, אך חציית הגבול אינה 

מתחילה או מסתיימת בהגירתה לישראל. בכל סצנה בסרט, 

אלהם רוקני | מתוך יוסף אבאד | 2014 | וידיאו רב ערוצי, מראה הצבה | צילום: מתן מיטווך
Elham Rokni | From Yousef Abad | 2014 | 

Multi channel video screening, Installation view | Photo: Matan Mittwoch
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אלהם רוקני | מתוך יוסף אבאד | 2014 | וידיאו רב ערוצי, מראה הצבה | צילום: מתן מיטווך
Elham Rokni | From Yousef Abad | 2014 | 

Multi channel video screening, Installation view | Photo: Matan Mittwoch

נתונה האמנית הדוברת בגוף ראשון משני צדי הגבול. זאת 

באמצעות שינויים המתחוללים בה ובסובב אותה, באמצעות 

תנועה מהירה וקופצנית ברוח הסרט המצויר, מעברים דרך 

אשנבים ודלתות וחילופים מהירים של תלבושות. צדי הגבול - 

הפנימי, הדתי, המגדרי, הלאומי - מגולמים באסופה משעשעת 

של דימויים פופיים שלכאורה אינם תואמים את הערכים אותם 

הם מייצגים. זהות יהודית וזהות מוסלמית מגולמות בשני 

שיקויים בצבעים שונים הנמזגים לקערה של מכשפה או של 

מדענית; גופה של הדוברת הופך מפה גיאוגרפית וירטואלית 

המחולקת למחוזות ולשטחים, מהבהבת במסך טלוויזיה ופתוחה 

להצבעת הצופים. 

לצד חציית הגבול וההימצאות משני צדיו כמצב מתמשך, 

יש קווים נוספים להבנת חוויית ההגירה והזהות שהיא 

מכוננת. למשל אלה המתוארים בכתיבתה של התיאורטיקנית 

הפמיניסטית רוזי בריידוטי, איטלקייה שגדלה באוסטרליה 

ומתגוררת בהולנד, ומרבה לעסוק בסובייקט הנשי הנוודי דווקא. 

לפיה, אל מול מודל הסובייקט הנוודי, הדלזיאני, המשוטט 

)מבחירה( בארעיות קלת צעד ושורש, מתאפיין הסובייקט 

המהגר קודם כל במסלולו. אמנם בשני המקרים נחצים גבולות, 

אך הנרטיב המהגר יוצא מנקודה א' לעבר נקודה ב' עבור יעד, 

פעמים רבות מטריאלי )Braidotti ,1994(. אפשר לפתח 

אולסיה סאיטוב | I am Olesya | 2009 | איור ממוחשב ואנימציה
Olesya Saitov | I am Olesya | 2009 | Digital Animation
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מחשבה זו ולהציב את הנוודות אל מול ההגירה גם דרך 

האבחנה בין גלובליזציה ובין טרנס לאומיות, כפי שמסבירות 

אותה האנתרופולוגיות מאהלר ופסר: "בעוד שתהליכים 

גלובליים מתרחשים במרחב עולמי ובנפרד מתהליכים 

מקומיים המתרחשים בשטחים של מדינות לאום, הרי 

שתהליכים טרנס לאומיים מעוגנים במדינות לאום, גם אם 

הם חורגים לא אחת מגבולותיהן. אלו תהליכים ]...[ הנוגעים 

לפרקטיקות של אנשים הקשורים פיזית, משפחתית, כלכלית 

ולאומית ליותר ממתחם גיאוגרפי-לאומי אחד" )מאהלר ופסר, 

2001, אצל דקל, 2013: 11-10(.

כלומר, בשעה שהנרטיב הנוודי הולם את רוח הגלובליזציה 

)ואף נובע ממנה( ומטשטש את גבולות מדינת הלאום בטענה 

לאזרחות עולם המשוחררת משפת אם ומחוק אב; הנרטיב 

המהגר דווקא כן מבקש להיטמע ולהכות שורש במדינה 

הקולטת )גם אם חלקי, זמני או ביקורתי(, תוך שאינו מוותר 

על מדינת המוצא. ברוח המונחים הדלזיאניים בתוכם ומהם 

כותבת בריידוטי, ניתן גם לחשוב על הנוודית כמי שעושה דה-

טריטוריאליזציה תמידית למערכות השפה והתרבות שדרכן 

היא משוטטת, ועל המהגרת כמי שמסמנת אפשרות מורכבת 

וקונפליקטואלית גם לרה-טריטוריאליזציה, הן לתרבות 

הקודמת שלה, המצויה בסכנת היכחדות במיקומה החדש, והן 

כחלק מהליך של התאקלמות במדינה הקולטת. שתי תנועות 

לכאורה מנוגדות אלו יכולות להתקיים בו בזמן בתוך מרחבים 

מקבילים - ואולי הן שרוחשות בכל אחת ואחת מהעבודות. 

התנועה הכבדה המתנהלת בין נקודות מוצא ויעד מגולמת 

בעבודתה של אור טסמה-אברהם, "זיכרון" )2010(. בעוד 

הדמות שבצילום, האמנית עצמה, ישובה בבטחה בכיסא 

- סימני הדרך שנדרשה לה ומה שאולי התחולל במהלכה 

נותרים כמכתם לבן על ברכיה. בו בזמן היא אינה הודפת 

אל מחוץ לגבולות הפריים את נקודת המוצא שלה וגם אינה 

יכולה לעשות זאת, שכן זו מסומנת בעור עצמו, בגוף, בשיער. 

הכיסא בדימוי זה מגלם פיצול הרוחש בין תודעה נוודית 
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למהגרת ספציפית בישראל; בין דה-טריטוריאליזציה ובין 

רה-טריטוריאליזציה. הכיסא הריק במופעיו בתולדות האמנות 

הישראלית נתפש כייצוג של ממלכה נפולה, ריקה, ככיסאו 

הריק של דויד. הוא הופיע לא פעם כסמן ביקורתי של תלישות 

ונוודות, המבקש לבקר את השיח הציוני שבבסיסו רעיון 

השיבה הנובעת מבעלות היסטורית כהבטחה לגאולה שלא 

התגשמה מעולם. 

הכיסא של טסמה-אברהם הוא מקום ישיבה שיש מי שמסרב 

לאכלסו, חג מעליו במעגלים, כעמדה אידיאולוגית פוליטית 

נוודית. אך יש מי שעמדתה הפוליטית הביקורתית, המהגרת, 

מגולמת דווקא בבחירתה להתיישב בו, ברגליים יחפות, בלבוש 

תחתון ובברכיים מאובקות. בוודאי לא מתוך אמונה מלאה 

במימושן של הבטחות כלשהן. בנוסף, גופה של האמנית 

אור טסמה-אברהם | זיכרון | 2010  | הדפסה דיגיטלית
Or Tesema-Avraham | Memory | 2010 | 
Digital Print
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הישוב בכיסא אך נושא את סימני הדרך, מזכיר הגדרה נוספת 

שמנסחת בריידוטי, לפיה המהגרת היא חוליה חיה המקשרת 

בין תרבות מדינת המוצא שלה ובין הקהילה שהיא מייצרת 

 .(Braidotti, 1994( סביבה במדינה הקולטת

סגנון ספרותי מהגר, על פי בריידוטי, משמר את אותה 

האיכות החולייתית בהיותו מצוי במרחב הביניים, בין מקור ובין 

מיקום נוכחי, כשהנרטיב של המקור – המולדת - מערער על 

ההווה. ספרות מהגרת עוסקת בהווה מושהה, בלתי אפשרי, 

רדוף תחושות היעדר, נוסטלגיה ואופקים חסומים. עולם 

רגשי זה מעלה על הדעת גם את כתיבתה של שרה אחמד, 

תיאורטיקנית קווירית ממוצא פקיסטני המתגוררת באנגליה, 

אשר ניסחה מעין מודל נשי לעומתי )וייתכן אוטוביוגרפי( 

המסרב להחלים מהאובדן ומהאבל של תרבות המקור, מודל 

 .)Ahmed, 2010( אותו היא מכנה המהגרת המלנכולית

אנו מזהות את ההווה המושהה, את יופיו המלנכולי, תלוי בחלל 

 אור טסמה-אברהם | ללא כותרת
הדפסה דיגיטלית | 2010
Or Tesema-Avraham | 
untitled | 2010 | Digital Print
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בין מדינת מוצא למדינה קולטת, בעבודה נוספת של טסמה-

אברהם )ללא כותרת, 2010, פרט מטריפטיך(. 

הן הגוף והן השמלה המסורתית מקיימים חוליות מקשרות 

בשרשרת ארוכה יותר, ואף שטסמה-שאברהם אך נוגעת 

בשמלה ואינה לובשת, נתק אינו מתקיים פה. המגע מלא 

בכמיהה ורוך לצד ֶאֶבל, היעדר ונוסטלגיה. גם כאן שכחה 

מוחלטת אינה אפשרית. אך היא גם אינה רצויה. הבגד, 

המיטונומי לגוף המהגרת, מהווה בעצמו חולייה, נשל, כלי 

קיבול, מכשיר להתניידות ולזיכרון. 

בצד כל אותם רכיבים ביוגרפיים, תוכניים, צורניים וחומריים 

המופיעים בעבודות שבתערוכה, ישנו ממד נוסף, של הגירה 

אמנותית. זוהי תנועה ממשית של העבודות ושל האופן שבו הן 

חוצות גבולות בשדה האמנות, בחללים ובפלטפורמות שבהם 

הן מוצגות, בהקשר שבתוכו הן נצרכות. למשל, צילומים 

שנעשו במסגרת יום חג של קהילת העובדים הפיליפינים 

בישראל ושהיגרו לתוך ספר בהוצאת רסלינג )עבודותיה של 

אלי מאראסיאן, אצל דקל, 2013(; או כאלה שהוצגו במוזיאון 

תל אביב והיגרו הנה, לגלריה רד ליין בבאר שבע )עבודותיה של 

אלהם רוקני(.

הגירה זו אינה מקרית ואינה חוץ-אמנותית. היא מגלמת חלק 

מאותם רבדי זהות של אמנות מהגרת, על שלל הפרמטרים 

המגדירים אותה. זהו מצב מתמשך של הגירה בין שוליים 

למרכז, בין החצרות האחוריות של המרחב האמנותי ובין 

החלל המוזיאלי, חלל הגלריה. זוהי הסטת מרכז הכובד, בין 

תפישת העבודות כמסמכים בעלי חשיבות פוליטית וחברתית, 

אך שוליים מבחינה אמנותית, ובין הכנסתן לתוך המיינסטרים 

התרבותי )או הוצאתן שוב מחוצה לו כאקט ביקורתי, בעת 

הצורך(. 

הן האובייקטים האמנותיים עצמם והן מיקומן של היוצרות 

בשדה האמנות המקומי, מצויים אם כך משני צדי גבול 

בכל אחד מהמישורים, תוך פעולה של חצייה מתמשכת: 

הביוגרפיים-גיאוגרפיים, התוכניים-ויזואליים, והמרחביים-
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אמנותיים )כמו גם דיסציפלינריים, מבחינת שדה השיח אליו 

הם משתייכים(. 

ההתבוננות בעבודות, זו האוצרותית המגולמת בתערוכה וזו 

התיאורטית המגולמת בספר, אינה חלק ממסורת הגותית 

פוסט מודרנית הנוטה לנכס סמני אחרּות פוסט קולוניאליים 

תחת הגדרות של נוודות, הגירה, גלות, היברידיות - בכדי לייצר 

מודל אבסטרקטי כלשהו של ריבוי, נשי על פי רוב, המייצג 

חריגה ממערכות משמעות בינאריות. זהו מודל שפעמים 

רבות הקשר שלו לסובייקטיות בשר ודם, נשים מהגרות 

או כאלו שחיות ונעות בפזורה, הינו מקרי ורופף. לעומת 

זאת, תנועתה של התבוננות זו היא פרטיקולרית, בינאישית 

ואינטרטקסטואלית, ומקורה בעיניים פנימיות. 

אולי בהמשך לה, הופך גם מבטנו בעבודות לחולייה. מעין 

משקפת שמהווה חלקיק קטן בשדרה ארוכה, ומוליכה חוט 

ֶעֶצב של מבט משתהה ומושהה. זהו מבט המופנה לפרקים אל 

מדינת המוצא, ולפרקים אל המדינה הקולטת. לפרקים זוהי 

האישה המהלכת ושני הקצוות בידיה, לפרקים זהו היעד עצמו. 

מקורות

דקל, טל )2013(. נשים והגירה - אמנות ומגדר בעידן טרנס 

לאומי. תל אביב: רסלינג.

דנון סיון, ענת )2014(. אמנות כתחבולה. בתוך: יוסף אבאד. 

)קט.( תל אביב: מוזיאון תל אביב. עמודים 44-33.
Ahmed, Sara (2010(. The Promise of 
Happiness. Duke University Press.
Rosi Braidotti (1994(. Nomadic Subjects-  
Embodiment and Sexual Difference in 
Contemporary Feminist Theory. Columbia 
University Press.
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בלוויל, צרפת ושכונת התקווה, ישראל. 
ליט מקוסמוּפוֹליט לקוסמופָּ

שלומית לולה נחמה

אמסטרדם. סוף שנות התשעים של המאה העשרים. נסיעה 

בתחבורה הציבורית למרכז העיר. מסתכלת באנשים סביבי 

ומילה אחת אינטואיטיבית פורצת וממלאה את ראשי. 

קוסמופוליטי. המקום הזה הוא קוסמופוליטי. 

פריז. סוף העשור הראשון של המאה ה-21. רחוב ראשי 

בשכונת בלוויל. סיור קצר ביום פנוי מעבודה, בשכונה שממש 

רציתי לראות. דווקא כאן, ולא במלון המהודר בשאנז אליזה, 

אני מרגישה בבית. 

תל אביב. חורף 2014. רחוב האצ"ל, שכונת התקווה, השכונה 

שלי. יום שישי, רחוב סואן, היהודים מתכוננים ליום השבת 

ואיתם גם סינים, הודים, אריתראים, פיליפינים, סודנים ועוד. 

לשנייה אחת אני נעצרת באמצע הרחוב, מביטה סביב, 

ובטוחה, לגמרי בטוחה, שאני בבלוויל.

שלושה רגעים קטנים, בשלוש ערים גדולות, פותחים צוהר 

להשפעה הדומיננטית שיש להוויית ההגירה על המצב 

האזרחי-מדיני בעידן הנוכחי. זהו עידן הטרנס לאומיות והפוסט 

גלובליזציה, עידן שבו ההגירה היא יותר מאשר תבלין, היא 

מושג-על וצורת קיום המנסחת אפשרות חדשה להבנת 

יחסיהם של אנשים ומדינות, תוך קיומה של פעולת התנגדות. 

בעולם המחולק עדיין למדינות לאום, ההיגיון הטרנס לאומי 

מייצר אפשרות לזהות אזרחית עולמית מסוג חדש. המפתח 

להבנתה, קוד הדי.אן.איי הפנימי שלה, הוא פעולת ההגירה, 

תנועתם של א/נשים ממקום למקום והיותם נטועים בכמה 

מקומות בו בזמן. הטרנס לאומיות ממשיכה את התהליך 

המאחד את העולם לכפר גלובלי אחד, אך יוצרת את האחידות 

בכלים של פיצול, פיזור והיטמעות מחדש. 

עם התמוטטות חומת ברלין בתחילת שנות התשעים, כפי 
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שמציינת דקל בספרה, החל עידן חדש בהיסטוריה העולמית, 

עידן הגלובליזציה. היו מי שהכריזו בשמחה על התמוטטות כל 

הגבולות ו"קץ ההיסטוריה" )פוקוימה, 1989, אצל דקל,  2013: 

192(, כאשר היעלמותם של גבולות כלכליים בעיקר ניסחה 

את הולדת הגלובליזציה. אך אירועי ה-11 בספטמבר חוללו 

נקודת מפנה נוספת ועידן עולמי חדש החל. עידן שבו מעמדן 

של מדינות הלאום שב, עלה והתחזק. כפי שכותבת דקל, 

"התופעה שתוארה בתחילת שנות התשעים בשם גלובליזציה, 

מגולמת כיום בצורה מדויקת יותר במונח טרנס לאומיות, 

המיטיב לתאר את הדיאלקטיקה העדינה שבין איחוד עולמי 

ופירוד עולמי. כיום, ברור שההתעלמות ממדינות הלאום 

ומחיקת הגבולות היו חזון רגעי שאבד ללא שוב" )דקל, 2013: 

.)193

כדי להגדיר את העידן שלאחר נפילת המגדלים, אפשר לאחוז 

בקביעתו המתונה יחסית של הוגה מדעי המדינה האמריקאי 

סמואל הנטינגטון, מי שחזה עוד בשנת 1993 את "התנגשות 

הציוויליזציות". נקודת המוצא שלו היא כי "מדינות לאום 

הן עדיין השחקניות הראשיות בענייני העולם" )הנטינגטון, 

1996: 7, אצל דקל, 2013: 193(. אפשר גם לפנות לקביעה 

המעט רדיקלית יותר, של הפילוסוף הצרפתי ז'אן בודריאר, 

שבעבורו אירועי הטרור של 11 בספטמבר הם יריית הפתיחה 

של מלחמת העולם הרביעית. אליבא דבודריאר, התמוטטות 

חומת ברלין סימלה את קצה של מלחמת העולם השלישית, 

המלחמה הקרה, שבה הוכנע הקומוניזם. ואילו כעת אנו 

נתונים בעיצומה של מלחמת העולם הרביעית. מלחמה זו 

"מתרחשת במקום אחר. היא זאת שרודפת כל סדר עולמי, 

כל שליטה הגמונית: אילו שלט האסלאם בעולם, היה הטרור 

מתקומם נגד האסלאם שכן העולם עצמו הוא המתנגד לסדר 

העולמי" )בודריאר, 2004: 14(. בעיניי, מעשה ההגירה והנדודים 

מעניק אפשרות לחוות, ברמת הפרט, את אותו "מקום אחר" 

של בודריאר. ההגירה מייצרת מקומות חדשים ומעניקה 
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לפרטים העוברים ממקום למקום יכולת, גם אם מצומצמת 

ומינורית, להתנגד לסדר העולמי ולהגמוניה, לערער על 

גבולות, לייצר מקומות חדשים.

מעצם טבעם חיים המהגרים במקומות שהם כל מקום ושום 

מקום. את אליס איילנד, מרכז הקליטה של משרד ההגירה 

הפדרלי האמריקאי, נקודת מעבר דרכה נכנסו לארצות הברית 

של אמריקה קרוב ל-16 מיליון איש, מתאר הסופר ז'ורז' פרק 

במילים הבאות: "המקום של הגלות, כלומר המקום של היעדר

 המקום, הלא-מקום, השום מקום" )פרק ורובר, 2009: 51(. 

כיום, אפשר לומר שמהגרות ומהגרים מכוננים מקומות מעין 

אלה, בכל מקום שבו הם חיים.

עיסוק בסוגיית המקום בולט בעבודתה של האמנית נטשה 

נטשה סרוסי | טמינג פריז | 2013 | תיעוד פרפורמנס על ידי לואי סומר
Natacha Seroussi | Taming Paris | 2013 | Performance Documentation by Louis 

Sommer
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סרוסי. האמנית, שהיגרה מצרפת לישראל, חוזרת למפגש 

בלתי אמצעי עם עיר הולדתה לשעבר, שכבר אינה ביתה 

 .)Shwartz, 2015(

כשהיא לבושה שמלה לבנה שנקנתה ברחוב אלנבי בתל 

אביב, היא מטפסת בפריז על פסלים ענקיים שהם ייצוג 

מונומנטלי של בירת אירופית, עיר גברית, מעוז של תרבות, 

היסטוריה וצבא. בעבודה מתמזגים תלישות וזרות מוחלטת עם 

שייכות ובעלות עד כדי ארוטיקה אינטימית. רק הוויית החיים 

של מהגרת מאפשרת לשני קצוות קיצוניים אלה להיפגש, 

ואף ליצור דבר מה נוסף, חדש, הייחודי למי שהם מהגרים 

ומהגרות. התחושה של להפוך לזרה בעיר שהיתה שלך, כמו 

גם להיות זרה במקום החדש, אופיינית בעיקר למי שעוברת 

את חוויית ההגירה. זרות זו היא מימוש הפוליטיקה של 

המינוריות, והיא טומנת בחובה אפשרות אמיתית להתנגדות.

הפונקציה הפוליטית של המושג "מינוריות" נגזרת מהמחשבה 

הפוליטית של הפילוסופים דלז וגואטרי, כפי שמסביר החוקר 

הישראלי אהד זהבי: "מינוריות היא פעולה פוליטית המבקשת 

לקעקע את פעולתו של הכוח המדכא, להתנגד לכוח השררה, 

לחמוק מכורח האלימות" )זהבי, 2010: 91(. המינוריות, 

שפעולתה מתמשכת וקוראת תיגר על הסדר המז'ורי, דרה 

בכפיפה אחת עם חוויית הזרות: "מינוריות קוראת להפוך את 

עצמך לזר בעולמך כדי שהזר שבעולמך יזכה למקום משלו, 

בסמוך אליך" )זהבי, 2010: 98(. הזרות היא לכאורה מאיימת, 

בניתוק ובחוסר שייכות, אך לבוחרים במצב ההתנגדות של 

ההתהוות המינורית זו אפשרות קיום כמעט יחידה.

בעולם שבו כל גילוי אלימות מוכתר על ידי פוליטיקאים 

בכותרת הבטוחה "טרור", כותרת הנשמעת תמיד נכונה 

וצודקת ואף מלבה שנאה ופחד, המצב הטרנס לאומי מערער 

על גבולות ומחזקם בו בזמן ומאפשר להתנגד לסדר ההגמוני 

שבו יש רק צודקים ונרדפים. העקורים, הנוודים, המהגרים 

הנצחיים מיטיבים ללכוד, בגופם ובהווייתם את העולם הפוסט-
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גלובלי שלנו. 

בסוף שנות התשעים באמסטרדם חשבתי על קוסמופוליטיות. 

הקוסמופוליט הוא מי שרואה עצמו כאזרח העולם, שאינו שייך 

ללאום או למדינה ואף אינו מכיר בגבולות שבין עמים ומדינות. 

אך ההגדרה עצמה השתנתה, וכיום התעלמות מהסדר 

העולמי הלאומני היא בגדר מותרות. כיום הקוסמופוליט הוא 

יותר קוסמופליט, מי שחי בהגירה ובפיצול בין מקומות, ומתוך 

שייכותו לשני מקומות או יותר נוצרת צורת חיים חדשה. בין 

בלוויל לשכונת התקווה, דווקא התלישות וחוסר היכולת להבין 

את מקומך, הנובעים ממעשה ההגירה, יכולים לאחד עולם 

משוסע ומופרד. 

גם את העבודות המוצגות בתערוכה, כולן מאת נשים שהיגרו 

ונעו בעולמנו, אפשר לקרוא מתוך הפרספקטיבה הפוליטית 

של הטרנס לאומיות, שביכולתה לנסח אפשרויות מינוריות 

של התנגדות יחידים לסדר העולמי. בכוחה המינורי, המיעוטי, 

יכולה המהגרת להתנגד למנגנוני האלימות שמפעילות עלינו 

מדינות הלאום.
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"מתרוצצת מצד לצד בין שתי הזהויות"
ליליה טוניס

 העבודות שאני מציגה בתערוכה הן חלק מעבודה בשם

“Red Blue White”. אלו הם אובייקטים מילדותי ברוסיה, 
אשר אמי שמרה והביאה איתה בזמן העלייה. פלומת שיער 

מהתספורת הראשונה שלי, צמיד מבד גומי שהיה קשור לרגלי 

בבית היולדות ומדליה עם כוכב אדום כסמל לקומוניזם עם 

שמי חרוט עליה. מדליה כזאת קיבל כל ילוד חדש.

העבודה עוסקת בחיפוש אחר הגבול שבין הישראלית שבי ובין 

התרבות הרוסית והחינוך הרוסי שבהם גדלתי.

עליתי לארץ בשנת 1991, בגיל שמונה. מלנינגרד 

הקומוניסטית, שבה הצדענו כל בוקר לדיוקנו של לנין ושרנו 

את ההמנון הרוסי, הגענו לשכונה ב' בבאר שבע. בשכונה חיו 

אך ורק משפחות מזרחיות ובעצם היינו המשפחה "הלבנה" 

ליליה טוניס | ללא כותרת | 2012 | הזרקת דיו
Lilia Tonis | Untitled | 2012 | Jet Print
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)כך קראו לנו( היחידה בשכונה.

בהיותי ילדה שונה – בלונדינית שאינה יודעת את השפה, 

נאלצתי להילחם על זהותי. במשך כמעט שנה חזרתי הביתה 

כל יום פצועה, סימן כחול פה או שם, קרחות בשיער. קראו 

לי בכל שמות הגנאי האפשריים, הזכור מכולם הוא "רוסייה 

מסריחה". ההורים שלי תמיד צחקו על כך ששם היינו "יהודים 

מסריחים" ופה בארץ במדינת היהודים הפכנו פתאום 

ל"רוסים".

היה לי חשוב מאוד להשתלב, ולכן למדתי את השפה במהרה 

ואף לדבר בחי"ת ועי"ן. עד כדי כך שבגיל 13 כשחברות שמעו 

אותי לראשונה מדברת רוסית, שאלו אותי מאיפה אני יודעת 

את השפה הרי "את טוניסאית".

שנים רבות מצאתי את עצמי מתרוצצת מצד לצד בין שתי 

הזהויות ומנסה לגשר על הפער, מנסה לשלב את שתי הזהויות 

השונות זו בזו ולהגדיר את עצמי הן כרוסייה והן כישראלית.

פאט לולוקוויזין | ממתינה. דיור מוגן אחוזת פולג | 2012 | הדפסה דיגיטלית
Patt Luluquisin | Waiting. Poleg Retirement Village | 2012 | Digital Print
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FOMA | ללא כותרת | 2008 | צבעי מים ודיו על נייר
FOMA | Untitled | 2008 | Water colors and Ink on Paper
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References
Gender and Migration in Israeli Art
Curated by Tal Dekel and Or Tshuva

About the exhibition
Gender and migration are among the cutting edge 
topics in various academic disciplines in the last 
three decades around the world. In theory or in 
praxis, in a personal perspective or in an intimate 
circle, at work or at home, in the field of economics 
or in politics – the two seem to affect all of us in. 
Nonetheless, it is seldom that those two occupy an 
integrated approach in the local discourse and art 
field in Israel.
This is the junction point from which we ventured 
into the exhibition ”References – Gender and 
Migration in Israeli Art,“ which is a showcase of 
women artists who arrived in the country from 
countries such as Iran, Argentina, Ethiopia, Former 
Soviet Union, Philippines and France. Through the 
various artworks we strive to articulate questions 
that are cross-cultural and discuss the lives and 
experiences of migrant women in the contemporary 
global age, while also looking at the particularities of 
each woman apart. 
The artists present a continuous and dynamic 
process of identity construction. They confront 
universal issues related to migration, such as 
work, education, culture, and belonging, alongside 
issues that have clear gendered aspects, such as 
motherhood, sexuality and power relations between 
the sexes. In addition, they convey themes that 
are unique to the Israeli context, such as the 
ethno-national definition of the Jewish state, which 
projects on their own identity within and in relation 
to it.
Presenting the on-going identity construction 
processes, that in many cases never end, provide us 
with multiple reference-points and perspectives not 
only in regard to migrant women but also as insight 
onto the Israeli society as whole. 
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HD אלהם רוקני | 45 דקות | 2010 | הקרנת וידיאו
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