
פוסטמודרניזם ואמנות פמיניסטית



השדה

כל תחום ידע הוא למעשה . בורדייה מבסס את מושג השדה•
.מערכת של כללים והתנהגויות שעל פיהם השדה מתנהל

ההביטוס של השדה מגדיר מי אומר . לכל שדה יש הביטוס•
מי הם קובעי הטעם  , למי מותר לדבר, מה מותר להגיד, מה

.ובעלי הסמכות

בורדייה חוקר בעיקר את השדה האקדמי אבל מתוך •
.הכללים שקבע ניתן לשרטט את כל השדות בכל התחומים

בורדייה משרטט באופן גרפי את השדה המורכב ממרכז •
ושוליים כאשר ההביטוס של השדה מגדיר כיצד ניתן לעבור 

.אם בכלל, מהמרכז לשוליים או ההיפך



המטריצה של השדה, בורדייה

הון כלכלי והון  : במטריצה של בורדייה שני צירים•
.תרבותי

המפגש בין ההון הכלכלי וההון התרבותי יוצרים את •
. מרכז השדה

הצלחה מסחרית לבדה לא מספיקה על מנת לצבור  •
סרטי בוקרס נותרו בשוליים  : לדוגמא. מעמד בשדה

של הקולנוע הישראלי למרות שנהנו מהצלחה 
.  זה בגלל שהם לא נהנו מהון תרבותי. מיסחרית

גם הון תרבותי לבדו ללא הצלחה מסחרית לא יכול •
להתקבע במרכז השדה והופך לשוליים כמו סרטי  

.איכות המוקרנים בסנימטק לקהל צופים מצומצם



המטריצה של השדה, בורדייה



19-השדה התרבותי של צרפת במאה ה



קובעי הטעם/ הקנון 

אלו הם ? מי מחליט מי נכנס לשדה ומי נשאר בחוץ•

".הקנון"מקובל גם להשתמש בביטוי . קובעי הטעם

לכן כל  . שדה האמנות קטן ומצומצם באופן יחס•

.אחד מקובעי הטעם נלחם על מקומו

,  אוצרים, מורים: קובעי הטעם בשדה האמנות הם•

. בעיקר גברים. מנהלי מוזאונים, אספנים, מבקרים

לעיתים קרובות ההחלטות של קובעי הטעם •
.  שרירותיות



ארגון מחדש של השדה–אמנות פמיניסטית 

עד לשנות השבעים של המאה העשרים עולם האמנות  •
. היה נתון לשליטה מוחלטת של יוצרים ואוצרים גברים

.  אמניות מעטות זכו להכרה ולחשיפה בתערוכות

התפרסם מאמרה החשוב של לינדה  1971בשנת •
מאמר זה סלל את ". ?מדוע אין אמניות גדולות: "נוכלין

.הדרך לאמנות הפמיניסטית

האמניות הפמינסטיות ביקשו לחולל שינויים במבנה •
שינוי זה פירושו . ובדרך הפעולה של שדה האמנות

ארגון שונה של עולם האמנות ומערך הכוחות 
, ניסוח מחדש של דרכי פעולה, המפעילים אותו

.התצוגה והיצירה



"?מדוע אין אמניות גדולות", לינדה נוכלין

מאמר פורץ דרך בחשיבה  1971לינדה נוכלין כתבה בשנת •
היא מושפעת במאמר הזה . הפמיניסטית והפוסטמודרנית

.ממושג השדה של בורדייה

מי ששולט בחברה ובכלכלה  . אמנים פועלים בתוך שדה•
כמו שלא היו נשים בכלכלה ובפוליטה . שולט גם באמנות

.  ככה לא היו אמניות גדולות

מאז תקופת הרנסנס אמנים מפורסמים  , מבחינה היסטורית•
אמנים זקוקים להכשרה  . באו מקבוצות חברתיות מסוימות

לרוב האמנים הגדולים היו אבות אמנים ששלחו . ולחומרים
אבות . אותם לקבל הכשרה בגיל צעיר בבתי ספר לאמנות

. לא שלחו את בנותיהם לבתי ספר לאמנות



לינדה נוכלין בביקורה בארץ



?"מדוע אין אמניות גדולות", לינדה נוכלין

.  העיסוק באמנות בעבר ובהווה דורש את תמיכתו של פטרון•
. לנשים אמניות היה סיכוי מועט לזכות בתמיכה כזאת

(  מבוצרת)הקנון היא רשימה סגורה . הנשים היו מחוץ לקנון•
.ושוב ושוב אותם אנשים ואותם יצירות נמצאים בקנון

.הכניסה לאקדמיה לציור הייתה אסורה לנשים•

נשים צריכות לדעת את ההיסטוריה  : המסקנות של המאמר•
החשיבה הפוסטמודרנית צריכה . שלהן ולהתמודד איתה

,  זה יעשה רק על ידי הקניית ידע. להוביל לביטול מושג הקנון
.חומרים ואמצעים, השכלה



המהפכה של האמנות הפמיניסטית

בעקבות מאמרה של נוכלין ושל חוקרות אחרות נוצר קשר •
נוצר הקשר . הדוק ורב השפעה בין לימוד עיוני ויצירה, ייחודי

האמניות הפמיניסטיות הרבו . בין תאוריה ובין פרקטיקה
הוקמו קבוצות . לשאוב השראה ממקורות טקסטואליים

תחת לימודי אמנות או )הוקמו תוכניות ללימודי מגדר , לימוד
הוקמו בתי ספר לאמנות מיוחדים  ( תחת לימודי פילוסופיה

.לנשים

במסגרת לימודי מגדר התחילו לחקור את מעמד האישה •
,  דרכי ההבנייה של סטראוטיפים נשיים, במהלך ההיסטוריה
מטרת  . הדימוי הנשי בעולם הפרסום, המשטור של הגוף

המחקרים הייתה לחשוף המניעים הנסתרים של ההגמוניה 
הדימויים שהתגלו במחקרים שיקפו את  . הגברית השלטת

.השאיפות והתשוקות של ההגמוניה הגברית כלפי הנשים



המהפכה של האמנות הפמינסטית

רובן  , אמניות החלו להקים לעצמן מסגרות חלופיות•
בין אלו נכללו אתרי תצוגה  . המכריע לנשים בלבד

הוצאות לאור של  , פסטיבלים, אורעים, וגלריות
,  כתבי עת וספרים שעסקו בהגות פמיניסטית
.הוקמו חללי תצוגה אלטרנטיים וקולקטיביים

נושאים  : חל שינוי בנושאים שבהם טיפלה האמנות•
מחזור חודשי וכן  , אמהות, הנקה, לידה, כמו הריון

אונס ותקיפה מינית התחילו להיות מטופלים  
.  באמנות



המהפכה של האמנות הפמינסטית

הפמיניזם קרא לערעור הקריטריונים האסתטיים  •

לראשונה נבדקו  . שהנחו את השיפוט האמנותי

כיצד מחליטים מה נכלל  ? ביסודיות מי מחליט

?בתצוגה

אפשר להגיד שהפמיניזם והפוסטמודרניזם הזינו  •

.אחד את השני כל הזמן



שומרי הסף וקובעי הטעם



"זמן הנשים", וליה קריסטבה'ג

פירסמה ההוגה הפמיניסטית גוליה  1979בשנת •

".זמן הנשים"קריסטבה את החיבור הנודע שלה 

הטענה שלה הייתה שהפמינסטיות צריכות לשנות  •

הן צריכות למצוא שיח אלטרנטיבי  . את השיח

.  שיהיה קרוב יותר לשפה הנשית ולרגשות הנשיים

בעקבות קריסטבה צמחו באמנות הפמינסטית  •

:  דרכי ביטוי חדשים שלא היו קיימים קודם כמו

.אמנות קהילתית ועוד, מיצב, מיצג, אמנות גוף





המיצג הפמיניסטי

המיצג הוא אחד מכלי הביטוי הכי חשובים באמנות •

.  הפמיניסטית

מה שמניע את אמנות המיצג מראשיתה זה הרצון  •

.חוויה זה רגש נשי מיסודו". חוויה"ליצור 

לא יוצאים . באמנות המיצג אין עלילה במובן המקובל•

פועלים , אלא מאלתרים. מנקודה א ומגיעים לנקודה ב

לעיתים  . תוך שיתוף הקהל, תוך זרימה, תוך כדי

לעיתים קרובות דווקא  . קרובות אין תסריט מוכן מראש

.  פעולות של חיי היום יום הן המניעות את המיצג



אמנות מיצג בשנות השבעים, ואלי אקספוט







רישומים, ואלי אקספוט



ואלי אקספוט

החלה אקספורט לעבוד על סדרה של מייצגים שבהם  1972ב•
.היא נראית בסביבות אדריכליות אורבאניות בעיר וינה

החצנות חזותית של מצבים  "או " תצורות הגוף"בסדרה שנקראת •
".פנימיים על ידי עיצוב הגוף בסביבתו האדריכלית והטבעית

: במייצגים היא מציבה את עצמה ביחס לפריטים אדריכליים •
.'חלונות וכו, סולמות , מדרגות , אבני שפה , כרכובים, קירות

היא  . ואלי בוחנת את גוף האישה בהקשר החברתי האוסטרי•
באמצעות עיוות גופה  . עושה זאת כנגד הארכיטקטורה הקלאסית

והמתעגל והתאמתו לפינות החדות של ההיסטוריה  , הנשי, הרך 
.הגברית של האימפריאליזם האוסטרי



המיצג במדיום פמיניסטי

אמניות פמינסטיות ראו במיצג מדיום מושך במיוחד  •

בעיקר מפני שהיה תחום חדש בתולדות האמנות  

וטרם נוכס באופן מובהק על ידי ההגמוניה  

.  הגברית

ניסחה  , שרי גולק, אחת מאמניות המיצג הראשונות•

חיפשנו צורת אמנות צעירה שאין לה  : "זאת כך

מסורת של ציור או פיסול רבת שנים הנשלטת על 

.  ידי גברים



אמנות המיצג ומשטור הגוף

במיצג . המיצג איפשר לגוף של האישה להופיע•
היא . האישה הופכת להיות הבמאית של עצמה

המחליטה איך בדיוק להציג ואיזו משמעות להעניק  
. לגוף

גם מבחינת התוכן של המיצגים הייתה התיחסות לגוף •
של " החדר של לאה: "למשל במיצג. של האישה

דמות נשית יושבת . האמניות קרן לקוק וננסי יודלמן
מול מראה ומוסיפה שכבה על  , ליד שולחן איפור

בנסיון להסתיר את , שכבה של איפור על פניה
. הפגמים





Cut Piece, יוקו אונו

ישבה יוקו אונו על במה ונתנה  )!( 1964בשנת •
.לאנשים לגזור במספריים את הבגדים שלבשה

. המיצג הזה נחשב למיצג מכונן באמנות הפמיניסטית•
וליחסים , לפאסיביות של הנשים" הוכחה"הוא נחשב כ

.של הגבר כתוקף והאישה כקורבן

אנשים כל הזמן חתכו  : "יוקו אונו בטקסט שכתבה•
ממני את החלקים שהם לא אהבו בסופו של הדבר  

אבל הם עדיין . נותרה ממני רק האבן שהיתה בתוכי
."לא היו מרוצים ורצו לדעת איך זה מרגיש בתוך האבן



 Cut Pieceיוקו אונו 

האמנות הפמיניסטית החליפה את הציור והפיסול  •
 Cut. באמנות המבוססת על רעיונות ופעולות

Piece   היא גרסת הפעולות והרעיונות של יוקו אונו
.לעירום נשי באמנות

•Cut Piece  ערערה את היחסים בין הצופה
היא  . המחוסן, המרוחק לאובייקט האמנותי האטום

צפייה  "הצביעה על אחריותו של הצופה והראתה ש
ללא אחריות הורסת את האובייקט שבו היא  

."  מתבוננת



Cut Piece, יוקו אונו

•Cut Pieceהיתה עבודה טקסית כבר בגלגולה הראשון  .
כל משתתף כורע ברך ונוטל את ; הבמה היא במה טקסית

המספריים מתקבלים  . המספריים שקודמו השאיר על הבמה
.  כאביזר פולחני וכך גם פעולת הגזירה

".  גלימה"הבגד של יוקו אונו מקבל במיצג הזה מעמד של •
בפיסות הבד עצמן  . לגזירה של הגלימה יש משמעות דתית

אותם שרידים של חפצי  , "שריד קדוש"יש משהו שמזכיר 
קדושים ואפילו של הקדושים עצמם הנשמרים וכאילו אוצרים  

.בתוכם משהו מכוחו של בעליהם



1964/2003יוקו אונו 

היא היתה ספוגה  1964ב. כפי שהעידה אונו עצמה, נוצרה מתוך כעסהעבודה המקורית•
והפעם היא  , אונו חוזרת על אותן פעולות, כמעט ארבעים שנה לאחר מכן. בכאב ובתוכחה

היא מבקשת מן המשתתפים לשלוח את פיסות הבד שגזרו ": למען השלום"עושה זאת 
.  לאנשים שהם אוהבים

היא ממש  ", אמר לאחר המופע" ,זה היה מורט עצבים: "שון לנון, ראשון הגוזרים הוא בנה•
."זה היה נוגע ללב וחזק מאוד. אמיצה שהיא עושה את זה שוב

כשאני מאפשרת לזרים להתקרב אלי עם מספריים אני מנסה להראות  : "אונו עצמה אמרה•
. משום שניסיתי לעשות את זה באהבה, לא מאוד פחדתי… שהגיע הזמן לבטוח זה בזה 

וזה , עכשיו אני עושה את זה בשביל האהבה, בשנות הששים עשיתי את זה מתוך כעס
."הבדל גדול

?זו אותה עבודה2003ושל 1964של  Cut Pieceהאם •
האם אפשר להפוך כיוון רגשי של יצירה כמו . אבל הטעינה הפוכה, הפעולות דומות

?שהופכים גרביים
בסיבוב השני היא מעין מרטירית של . בסיבוב הראשון היתה אונו קורבן של הגוזרים

האם נותר בן רישום של ? האם היה בפעולות מלכתחילה גרעין סמוי של חמלה. אהבה
?כעס אחרי ארבעים שנה

שאונו הצעירה ישבה על רצפת  , האם זה משנה למשל–ומה באשר להבדלים הקטנים 
ואונו בת השבעים ישבה על כסא והמשתתפים רכנו אל  , הבמה והמשתתפים כרעו לצדה

?גופה



אמנות המיצג ושינוי חללי התצוגה

: מיצגים פמינסטיים נועדו להתקיים במרחבים שונים•
,  ברחוב, בגינות ציבוריות, על במות, בדירות פרטיות

.בהפגנות, על חוף הים

לא תמיד . כל מיצג הוא חד פעמי ולא ניתן לשחזור•
.  הייתה מודעות לתיעוד של המיצג

בסיום (. 68, נובמבר" )ארוע שריפת החזיות: "לדוגמא•
תחרות מיס אמריקה הפגינו פמינסטיות עם שלטים  

".  ?האם מייק אפ יכול להסתיר את פצעי הדיכוי: "כמו
אחר כך הן הציבו פח אשפה ואליו השליכו חפצים  

גרביוני ניילון , מוצרי איפור: שסימלו את הדיכוי הנשי
. וחזיות



המיצג הפמיניסטי

סעודת הערב, ודי שיקאגו'ג



" ארוחת הערב"פרט מתוך המיצג 

ודי שיקאגו'של ג



החיים השגרתיים הם אמנות -מיצג פמיניסטי 

מארני קוטאק יולדת בגלריה



פמיניזם ואמנות הוידאו

האמניות הפמינסטיות הראשונות הפכו את אמנות הוידאו •
חוקרות רבות מדגישות . לאחד הכלים המובהקים בעבודתם

הוידאו . כי הפמיניזם תרם רבות להתפתחות אמנות הוידאו
כמו המיצג נתפס כטריטוריה חדשנית וחופשית שנשים  

.  שמחו לאמץ

הוידאו התאים לאמניות כי מבחינה טכנית הוא לא דורש  •
.איכסון או עליות גבוהות

כך הפך  . אמניות הוידאו התמקדו בצילומים במרחב הפרטי•
.לאתר טעון באמנות הפמיניסטית" בית"ה

הנושאים שבהם מטפלות האמניות בעבודות הוידאו הם  •
טיפול  , ניקיון, הכנת אוכל, כביסה, שטיפ כלים: נושאים כמו

.בילדים



הסמיוטיקה של המטבח, מרתה רוסלר



הסמיוטיקה של המטבח, מרתה רוסלר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Rosler.jpg


אמנות פמיניסטית

'חלק ב



הסמנטיקה של המטבח, מרתה רוסלר

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Rosler.jpg


1956, תחרות עקרת הבית

http://www.graetz-ran.co.il/pub/housewife1956.html


השאלון-תחרות עקרת הבית 

?האם את מאכילה את ילדיך•
יוצאת אתם  , שרה להם, מספרת להם סיפור, האם את משחקת אתם

?לטיול
?האם את מענישה אותם או מספרת לאבא

?בפרחים, בחפצי נוי, האם את מקשטת את הבית בתמונות
?האם את מקפידה על לבוש נאה לך ולבני ביתך

?אילו מלאכות יד חביבות עליך
?האם את מספיקה לנוח במשך שעות היום

?להרצאה, לקונצרט, לקולנוע, לתיאטרון, היוצאת את לביקורים
?האם את שמחה לקבל אורחים

?האם את מכינה שימורים
,  גיהוץ, בכביסה: האם יש לך עצות לחסכון בעבודה לעקרת הבית הצעירה

?טיפול בילדים, אפיה, בישול, תפירה
?בית-והשמחה את להיות עקרת, האוהבת את את עבודת הבית







הזרם הפמיניסטי באמנות 

הוליד צורות שיח חדשות

הופעת הגוף–אמנות המיצג •

הבית והמטבח–אמנות הוידאו •

אמנות האלות הגדולות•

אמנות הדגם והעיטור•

אמנות קהילתית•

אמנות מחאה•



אמנות האלות הגדולות

לפני הולדת הפמיניזם היה מקובל לחשוב •
בעקבות המחקר  . שההיסטוריה היא פטריאכלית

או  " אלות הגדולות"הפמיניסטי הובלט התפקיד של ה
.בהיסטוריה" אמהות הגדולות"ה

-Her. התחילו להתייחס להיסטוריה המטריאכלית•
story  במקוםhis-story

התקופה המטריאכית מבוססת על ארכיטיפים של •
. נשים חזקות שיכולות ומסוגלות לשנות סדרי עולם

דימויים אלה החליפו את הדימוי הסטראוטיפי הנשי 
. שרווח עד אז



אמנות הדגם והעיטור

,  "קישוטי"עד העידן הפמיניסטי כל דבר שהיה •

".פשע"דקורטיבי או עיטורי נחשב ל

נחשבה נעלה מספיק  " דמות האדם"במודרניזם רק •

.על מנת לשמש כהשראה אמנותית

ההוגה הפמיניסטית הלן סיקסו טוענת שהאמנות  •

הפמיניסטית איינה נבדלת רק בתכנים ובנושאים  

שלה אלא גם בטקסטורה ובטונאליות של התוצר  

.האמנותי



"אמנות הדגם והעיטור"מייסדת , מרים שפירו

אמנית שאימצה את השימוש בטקסטיל דווקא כסימבול  –מרים שפירו •
 Pattern and: היא ייסדה תנועת אמנות שנקראה. לחופש נשי

Decoration”". 
בעבודותיה השתמשה בחומרים מסורתיים כמו רקמות וטלאים ובדוגמאות  •

.  והודו, מתרבויות כמו סיןהדקורטיביות של בדים אתניים

שפירו הייתה האמנית הראשונה שהשתמשה בחומרים כמו בדים  •
היא עשתה זאת  . ולא כאמנות שימושית" גבוהה"וכפתורים כחלק מאמנות 

מתוך מאמץ להעלות את סוג העבודות שאופיינו עד אז כעיסוק והתמחות  
.במסגרת עבודות הבית מדרגת אומנות לדרגת אמנותשל נשים

גובר של אמנים בחומרים מסורתיים כמו בשנים האחרונות ישנו שימוש•
מעבר לשימוש בחומרים שאינם  בדים ורקמות תוך הרחבת האפשרויות

.  החומרים הקלאסיים באמנות



בית בובות, מרים שפירו



בית בובות, מרים שפירו



חדרים מיניאטוריים

יצרה שפירו עם האמנית הצעירה  1972בשנת •

שרי ברודי שישה חדרים מיניאטוריים שהוכתרו  

העבודה נכללה בתערוכה  ". בית הבובות"בשם 

לס לרגל סיום  'בית האישה שהתקיימה בלוס אנג

,  השנה הראשונה של לימודי אמנות פמיניסטית

די  'תוכנית שאותה הובילו האמניות מרים שפירו וגו

האמניות השתלטו על בית נטוש שמצאו  . שיקאגו

.  והציגו בו את עבודותיהן



1976, קימונו, מרים שפירו



. בשביל שפירו העיסוק בדקורטיבי היה סוג של מרד•

וחומרים , מלמלות, העבודות שלה מכילות ממחטות

.שאינם נחשבים בקאנון האמנותי" נמוכים"

רציתי : "1977כך אמרה האמנית על יצירתה בשנת •

לתת תוקף לפעילויות המסורתיות של נשים ולקשר  

עצמי אל אותן נשים עלומות שיצרו את עיטורי שמיכות  

אלו שעשו את העבודה הבילתי  , הטלאים המסורתיות

רציתי . של הציויליזציה–" אמנות הנשים"–ניראת 

".להכיר בהן ולכבד אותן



1976, קשרים, מרים שפירו



הופיעו ביצירתה בסוף  , לבבות, מרים שפירו

. שנות השיבעים



http://2.bp.blogspot.com/-B4iFdRGxfm8/TWg3kr-SkRI/AAAAAAAAAEc/B-MZe11AfXI/s1600/Miriam+Schapiro+Our+Stenciled+Heart%2C+1982%2C+acrylic+and+fabric+on+paper%2C+32x32.jpeg


מרים שפירו



חרוז של מטבח, לייזה לו



חרוז של מטבח, לייזה לו

http://maritbenisrael.files.wordpress.com/2009/06/ll.jpg






חרוז של מטבח, לייזה לו

כיים נוצצים כדי ' לייזה לו משתמשת במיליוני חרוזי זכוכית צ•
.  בהשראת הפרוור האמריקני“ סביבות“ליצור 

משנה כבמטה קסם סביבה מוכרת “ מטבח“התפנים הביתי •
הכלל שמסנוורים  –מן–והופך אותה לסדרה של חפצים יוצאים

.  את העין וגודשים את המבט

לתרבות , בעת שיר הלל לעבודת האישה–הוא בה“ מטבח“•
ומתיחת ביקורת —הפופולרית וליחס שבין האמנות ליומיום 

פרטיו המפתיעים וצירופם הלא צפוי מרמזים  . עליהם
(.מערבולות המים)גוך –מאת ון“ כוכביםליל“ל

השימוש שעושה האמנית בחרוזים מזכיר מסורות שנהגו  •
.בקרב האינדיאנים של צפון אמריקה



חדר מגורים, ק'מאיה ז

http://www.art.org.il/he/exhibition_art.php?&id=313&o=5


טל מצליח



אמנות קונספטואלית בחרוזים, רחלי רוגל



רחלי רוגל



כפתורים ובובות דאגה, רחלי רוגל







אמנות הדגם והעיטור
. מ"ס160x140, טפטים ודבקים על בד, 2011–2010, 2מקווה , הילה קרבלניקוב

.אוסף האמנית, אביב-תל



אמנות מחאה

אמנות פמיניסטית מעצם הגדרתה היא אמנות  •

היוצאת נגד הסדר הקיים ומבקשת ליצור סדר  

.חדש

האמניות הפמיניסטיות התרכזו במחאה שלהן  •

,  מחאה נגד אלימות ומלחמות: במספר נושאים

מחאה אל מול  , מחאה נגד תעשיית הפונוגרפיה

.מחאה נגד קיפוח מעמדי, גילויי גזענות



מחאה נגד קיפוח מעמדי

כתבה סימון דה בובואר בספרה  1949כבר בשנת •
המצב קשה יותר לדידה של  ": "מין השני"ה

–המזכירה או הזבנית , העובדת השכירה, הפועלת
להן קשה ליישב בן  . כל אלה העובדות מחוץ לבית

הכנת  , קניות)מקצוען לבין הטיפול במשק הבית 
אשר  ...(. כביסה ותיקון בגדים, ניקיון, ארוחות

,  גם לגבי עורכות דין–למקצועות החופשיים 
רופאות ומרצות המסתייעות בכוח עזר לעבודות  

הבית והילדים ממשיכים להיות מעמסה  , הבית
...ומקור לדאגה



אמנות פמיניסטית אל מול גילויי גזענות

נשים ממצוא אפרו אמריקאי התמקדו בהיבט  •

.  הגזעני של דיכוי האישה

אמריקאית בטי סאאר יצרה  -האמנית האפרו•

-ים העוסקים בדיכוי הנשים האפרו'קולאז

.אמריקאיות

אחד האסמבלזים המפורסמים ביותר שלה הוא  •

".  מיימה'שחרורה של דודה ג"' האסמבלז



1972, מיימה'שחרורה של דודה ג, בטי סאאר



"מיימה'שחרורה של דודה ג"

הוא שמו של מותג מוצרי מזון " מיימה'דודה ג"•
ושבאותה תקופה , הקיים גם היום, אמריקאי ידוע

צרכניו היו בעיקר בני המעמד הבינוני הלבן בפרברי  
שנוצר במאה התשע  , לוגו החברה. הערים הגדולות

, עשרה נושא את דיוקנה של אישה שחורה מחייכת
ראשה עטוף במטפחת והיא ניראת  , לבושה סינר

. כמבשלת או עוזרת בית

היא : היצירה של סאאר הייתה חתרנית לתקופתה•
מתארת את תהליך הפיכת האישה השחורה משפחה 

.  לאישה המשתתפת באופן פעיל בשחרורה שלה









"מיימה'דודה ג"המותג 



אמנות המחאה נגד המותג















אמנות קהילתית

ותוצריו  " בודד"האמן הגבר הוא בדרך כלל יצור •
.שייכים באופן חד משמעי לו בלבד

אמנות  : "האמנות הפמיניסטית יצרה מושג חדש•
".אמנות שיתופית"או " קהילתית

צורה זו של אמנות אפשרה חופש לאמניות  •
להתפנות מעיסוק מתמיד באמנות בידיעה  

והיא יצרה מסגרות  , שהעבודה נמשכת גם בהעדרן
אלטרנטיביות של תצוגה כמו גלריות שיתופיות או  

.  קואופרטיביות



גלריה ומרכז פעילות–אחותי 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:IMG_9857.JPG


"אחת היצירות שיימכרו בחנות"

המוכרת יצירות של אמניות  " אחותי"מתוך כתבה על החנות 

בדואיות, ערביות, אתיופיות






