
שלושה מודלים של אנדרוגינוס באמנות 
המאה העשרים

רות מרקוס

חילופי   — ודומיהם  מסקרייד  קרוס–דרסינג,  קרוס–ג'נדר,  טרנס–סקס,  טרנס–ג'נדר, 
ברוב  לסוגה.  המודרנית  באמנות  הפכו  נזילה  המינית  הזהות  שבהם  ודימויים  מגדר 
לחתור  במטרה  תחילה,  בכוונה  מטושטשת  המגדרית  או  המינית  הזהות  המקרים 
התובנה  תרמה  המינית  הזהות  בנושא  להתעניינות  מקובלות.  עולם  תפיסות  תחת 
בינארית.  בהכרח  אינה  המגדרית  ושהחלוקה  למגדר  מין  בין  זהות  שאין  המודרנית 
תפיסות אלה קיבלו כיום יתר תוקף בזכות הידע הרפואי שיש הנולדים למין שאינו 
כפולים,  מין  סימני  להם  שיש  או  הושלמו  לא  שלהם  המין  שאיברי  ואחרים  מינם, 
'אינטרסקס'.1  כיום  ומכונה  הרמפרודיטיות,  או  אנדרוגיניות  בעבר  שכונתה  תופעה 
כיום  הוא  בפרהסיה,  בו  דובר  לא  אך  הרפואה  בתחום  בעבר  מוכר  שהיה  זה,  נושא 
דוקומנטריות  טלוויזיה  ותכניות  סרטים  רבים,  ספרים  הרחב.  בציבור  גם  וידוע  מוכר 
עוסקים בו. כאשר קיימתי בשנת 2000 סמינר באוניברסיטת תל אביב בנושא הזהות 
ג'ורדן(  ניל  ושל  אלמודובר  של  )במיוחד  קולנוע  סרטי  כמה  כבר  היו  המגדרית, 
 ,2006 בשנת  דומה  סמינר  וקיימתי  חזרתי  כאשר  תיעודי.  חומר  מעט  אך  בנושא, 
 — דוקומנטריים  סרטים  והן  קולנוע  סרטי  הן   — והסרטים  התיעודי  החומר   כמות 
לאור  יצא   2002 בשנת  היפה:  הספרות  לתחום  גם  עבר  הנושא  עצומה.  הייתה  כבר 
הספר 'מידלסקס' מאת ג'פרי יוג'נידיס, שתורגם לעברית ב–2004 ויצא לאור בהוצאת 

מודן. הספר זכה בפרס פוליצר בשנת 2003.
מיניות  זהויות  של  עיקריים  מודלים  שלושה  יש  העשרים  המאה  באמנות 
עולם  תפיסות  בהתפתחות  כרונולוגיים  שלבים  שלושה  גם  שהם  אנדרוגיניות, 

תרבותיות ומגדריות: 
המאה  של  הראשונים  בעשורים  במיוחד  שהופיע  המושלם,  האנדרוגינוס  מודל    .1

העשרים.

 http://www/isna/org/faq/  Intersex Society of North America: ‘What is Intersex?ʼ  1
)נבדק לאחרונה: פברואר 2010(. 
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של  והשלושים  העשרים  בשנות  בעיקר  שהופיע  האנדרוגינית,  האישה  מודל    .2
המאה העשרים, וממשיך עד היום.

החל  בלט  הוא  אך  השישים  בשנות  הופיעו  שניצניו  האנדרוגיני,  הגבר  מודל    .3
משנות השמונים ואילך.

של  וגדלה  ההולכת  למורכבות  נדבך  ומוסיף  לקודמו  מצטרף  מהמודלים  אחד  כל 
ההגדרה המינית או המגדרית באמנות המאה העשרים.

מודל האנדרוגינוס המושלם 

מודל זה מיוצג על ידי דמות בעלת סימני זיהוי נשיים וגבריים גם יחד, היוצרים ישות 
על–מינית מושלמת. המודל נובע מכמה מקורות תרבותיים, מערביים וחוץ–מערביים, 
ובמיוחד ממיתוסים שונים של בריאה, הרואים באנדרוגינוס מצב של שלמות. פירוק 
הישות האנושית לשני מינים נתפס כשבר וכקלקול, ואילו הכמיהה לחזור ולאחד את 

שני המינים נתפסת כתיקון. 
הכמיהה לתיקון קיימת בדתות רבות. בקבלה היהודית, למשל, האיחוד בין האל 
לבת זוגו, השכינה, מותנה בהחזרת היסוד הגברי והנשי לאחדותם המקורית.2 בטנטרה 
פי  על  המוחלט.  של  הראשונה  להתגלות  נחשבים  והֵאלה  האל  ההודית   )Tantras(
תפיסה זו שיבה )Shiva(, למשל, ללא שקטי )Shakti(, אינו אלא גופה חסרת חיים.3 
רעיון דומה מצוי גם בפילוסופיה הסינית של היִן הנקבי והיאנג הזכרי, המייצגים שני 
יכולים להתקיים האחד  ולא  זה בזה  ובה בעת הם תלויים  )ולא רק מגדריים(  הפכים 

ללא השני. יחד הם יוצרים את השלמות.
של  בריאה,  מיתוס  של  נוסף  מודל  על  מתבסס  לנקבה  הזכר  בין  האיחוד  רעיון 
מיזוג בין האל–האב הקדמון )שמסומל על ידי השמים או על ידי השמש( עם האלה–

השניים  בין  המיזוג  הירח(.  ידי  על  או  האדמה  ידי  על  )שמסומלת  הקדמונית  האם 
בריאת העולם והחיים. בדת הפולינזית, למשל, האיחוד  מתבטא ביצירה משותפת — 

אין ביכולתי להרחיב בעניין זה, אך אני ממליצה על מאמר ממצה של מיכל פלד, 'אלוהים   2
יהודה  פרופ'  של  דבריהם  מובאים  במאמר   .27-26 עמ'   ,26.8.1996 הארץ,  מוסף  ואשתו', 
בעניין  אחרים,  וספרים  קבלה  מספרי  בציטוטים  מלווים  ואחרים,  דן  יוסף  פרופ'  ליבס, 

המרכיב הזכרי והנקבי שבאלוהות.
כמה  של  ולטקסים  למיתוסים  לתאולוגיות,  הקשורים  לטקסטים  כולל  שם  היא  הטנטרה   3
 Šakãta מהם,  אחד  מספר.  לקבצים  מחולקות  הרשימות  ובבודהיזם.  ההינדית  בדת  כיתות 
באלוהות  בהרחבה  עוסק  לספירה,  השביעית  במאה  כנראה,  להיכתב,  החל  אשר   ,Tantras
הזכרי  של  המקורי'  'האיחוד  האלוהיות.  והאנרגיות  היוצר  הכוח  התגלמות  שהיא  הנשית 
שהייתה  צורה   — הקוסמית'  'הביצה  את  המסמלות  אבנים  ידי  על  בטנטרה  מגולם  והנקבי 
 Robert Knott, ‘The Myth of the Androgyneʼ, Artforum 14 ראו  ברנקוזי.  על  אהובה 

(Nov. 1975), p. 40
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העולם  את  יוצר   ,)Taaroa( טאארואה  והזכר   (Hina( הינה  הנקבה  האלים,  שני  בין 
האיחוד  רעיון  למעשה  ולאדמה.4  לאדם  חיים  המעניק   ,)Fatou( פאטו  בנם  בדמות 
דומה לרעיון התיקון במיתוס האנדרוגינוס המושלם, כי בשניהם יש שאיפה למזג את 
שני המינים ולאחדם. האיחוד מסומל על ידי חיבוק עד להפיכתם לגוף אחד. רוברט 
הקוסמי'  ל'חיבוק  ביטוי  לראות  אפשר  כי  האנדרוגינוס',5  'מיתוס  במאמרו  טוען  נוט 
ב–1907(,  )החל  ברנקוזי  של  'הנשיקה'  פסלי  בסדרת  למשל  מודרניות,  ביצירות  הזה 
היא  גרוטסקית,  כי  אם  נוספת,  דוגמה   .)1937( הנשיקה'  'שער  נוצר  שבעקבותיהם 
הציור 'הנשיקה' )1931( של פיקסו, שבו שני בני הזוג טורפים ובולעים זה את זה כדי 

להתאחד לבשר אחד.6 
הדמות שמייצגת את שלב האחדות המקורית בין הגברי לנשי הוא האנדרוגינוס — 
מילה יוונית המשלבת בין שתי מילים: זכר ונקבה. האנדרוגינוס מוזכר ב'המשתה' של 
אפלטון כ'מין השלישי': 'ראשית כל נחלקו בני האדם לשלושה מינים, ולא לשניים, 
זכר ונקבה, הקיימים כיום. שהרי בנוסף להם היה גם המין השלישי, המורכב משניים 
וגם  החיצונית  בצורתו  גם  והנקבה  הזכר  מיזוג של  היה  הזה  המין השלישי   ]...[ אלה 
המינים  הפרדת  אפלטון  לפי  גם  גנאי'.7  אלא שם  הוא  אין  והיום  אנדרוגינוס,  בשמו, 
נוצרה מתוך קלקול: בתגובה על רצונם של בני המין השלישי להילחם באלים, חתך 
אותם זאוס לשניים כדי להחלישם. בספרות ההלכתית הרבנית מתקופת המשנה מופיע 
המושג 'אנדרוגינוס' ובמשנה עצמה, במסכת ביכורים פרק ד, מופיע המושג 'טומטום' 

במשמעות אנדרוגינוס. האנדרוגינוס היה מוכר גם ברפואה היוונית העתיקה.8 
דמות עם סימני   — נוספת שמייצגת את המין השלישי היא ההרַמפרודיטה  דמות 
בתרבות  ובמיוחד  המאוחרת  היוונית  בתרבות  נפוצה  שהייתה  ונקביים,  זכריים  מין 
ההלניסטית.9 הרמפרודיטוס היה בנם של הרמס ואפרודיטה, שבו התאהבה הנימפה של 
מעיין סאלאמאקיס. מכיוון שדחה את חיזוריה, חיבקה אותו וביקשה מן האלים שיאחדו 

 Richard Brettell et al., Gauguin: Catalogue, Paris: Édition de la Réunion des musées  4
 nationaux, 1989, pp. 254-256

נוט )לעיל הערה 3(, עמ' 38-45.   5
 Ruth Markus, ‘Surrealism’s Praying Mantis and Castrating Womanʼ, Woman’s Art  6

 Journal, 21, 1 (Spring/Summer, 2000), pp. 33-39
אפלטון, המשתה, תרגמה מרגלית פינקלברג, תל אביב: חרגול 2001, עמ' 52. עוד על המין   7
 Gilbet Herd, Third Sex Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in ראו  השלישי, 

Culture and History, New York: Zone Books, 1994
בסמינר  שניתנה  עובדיה,  אשר  פרופ'  של  אורח  הרצאת  על  גם  מתבססות  אלה  עובדות   8
'בעיות של זהות מינית באמנות המודרנית' שקיימתי באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000. 
 Soranus of Ephesus, Gynaecia, tr. by O. Temkin, Baltimore: Johns Hopkins ראו גם: 

Press, 1991
בעלי  ודמויות  היברידיות  דמויות  מקובלות  שם  מזרחיים,  במיתוסים  כנראה  הדמות  מקור   9
)נבדק   http://www.theoi.com/Ouranios/ErosHermaphroditos.html ראו  מינית.  דואליות 

לאחרונה: פברואר 2010(. 
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אותם וכך הפכו לישות דו–מינית אחת. הרמפרודיטה מתוארת מן המותן ומעלה כדמות 
רבים  בפסלים  אשר  פאלוס,  בעלת  גברית  כדמות  ומטה  ומהמותן  שדיים  בעלת  נשית 
היא מרימה את שמלתה כדי לחשוף את איבר מינה הגברי )תמונה 1(.10 הרמפרודיטה 

מסמלת בעלי חיים בעלי סימנים מיניים כפולים.
כביטוי  האנדרוגיני  במודל  השתמשו  העשרים  המאה  בתחילת  רבים  אמנים 
כפי  אחד,  גוף  היו  ואישה  גבר  שבו  למצב  לחזור  כשאיפה  או  השלמות  לרעיון 
שאפשר לפרש את הכתוב בספר בראשית א, 28-27: 'בצלם אלוהים ברא אותו זכר 
קשורה  שאינה  מהות  האידאלי  האנושי  ביצור  רואה  זו  תפיסה  אותם'.  ברא  ונקבה 
וחטא  הנחש  פיתוי  ולפני  למינים  הפיצול  לפני  המצב  שהיה  כפי  המינית,  לזהותה 
וחווה  לאדם  שגרמה  היא  המודעות(  )או  הדעת  שהרי  הדעת.  מעץ  התפוח  אכילת 
לראות את ההבדלים המיניים ביניהם, ובעקבות כך להתעוררות יצר המין, שבגללו 
החטא:  בעקבות  שנוצרו  המין  מיחסי  ישירות  נבע  העונש  מזו.  זה  התבוששו  אף 
לזכר  השלמה  האנושית  היחידה  שפיצול  לומר  כך,  אם  אפשר,  בנים'.  תלדי  'בעצב 
וזה גם הרגע שבו  ואת הגירוש מגן העדן,  ולנקבה טומן בחובו את החטא הקדמון 
'מחווה  שאגאל,  של  בציור  למשל,  מופיע,  הפיצול  רגע  לתיקון.  הכמיהה  החלה 

לאפולינר' )1913-1911( )תמונה 2(.
גם  קיים  השלישי'  'המין  והיהודיים–נוצריים,  הקלסיים  המקורות  על  נוסף 
התרבות  כגון  הרחוק,  במזרח  רבות  בתרבויות  רבות, למשל  חוץ–מערביות  בתרבויות 
'ברדאש'  מכונה  הוא  שם  אמריקה,  בצפון  האינדיאנית  בתרבות  גם  ומוכר  היפנית, 
ביחסים  פסיבי  לשותף  או  לזונה  או  צעיר  לעבד  במקור  ניתן  הכינוי   11.(Berdache)
בו  השתמשו  אמריקה  בצפון  הראשונים  האירופים  המתיישבים  אך  גברים,  שני  בין 
כדי לתייג אדם אשר זהותו המגדרית אינה חופפת לזהותו המינית, אדם השייך למין 
ב–155  לפחות  ותועדה  האינדיאנים  בקרב  נפוצה  הייתה  הברדאש  תופעת  השלישי. 
שבטים. הברדאש נתפס כדמות נעלה, כמי שמחונן בכוחות רוחניים של שני המינים 
הרוחנית  היכולת  שאמאן.12  שימש  או  באמנות  עסק  הוא  כלל  בדרך  ולכן  יחד,  גם 

גרהרד פינק, מי ומי במיתולוגיה היוונית, תל אביב: הד ארצי הוצאה לאור 1998, עמ' 121   10
הכתוב  המקור  שהוא   ,388-285 רביעי,  ספר  מטאמורפוזות,  אובידיוס,  על  מסתמך  )פינק 
היחיד בנושא(. בכתבים היווניים אפשר למצוא כמה מונחים שמשלבים זכר ונקבה או גבר 
 Gynandros )זכר-נקבה(,   Arrhenothélos כגון  דו–מיניות,  של  תופעה  ומתארים  ואישה, 

methropator )אם-אב(. )אישה-איש(, 
 Lisa L. Diedrich, מקור המילה בפרסית ומשם עברה לערבית, לאיטלקית ולצרפתית. ראו   11
 ‘Deconstructing Gender Dichotomies: Conceptualizing the Native American
http://depts. באתר ,Berdache’, Comparative History of Ideas: CHID Publicatio, 1994

washington.edu/chid/intersection.php )נבדק לאחרונה: פברואר 2010(.
 Will Roscoe, ‘Who and What are Two-Spirits/Berdaches?’ שם; ראו גם   12

פברואר  לאחרונה:  )נבדק   http://members.tripod.com/~Berdache_Two/twospirit/htm  
 .)2010
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הנביא  תרזיאס,  של  בדמותו  למשל  אחרות,  בתרבויות  גם  קיימת  לברדאש  שיוחסה 
היווני העיוור במחזה 'אדיפוס המלך', שהיה גם אישה.

של  הבריאה  מיתוס  הוא  האנדרוגינוס  את  המייצגים  הבולטים  המקורות  אחד 
תאומים,  זוגות  שני  ובה  ביצה  הבורא  ברא  בראשית  לפיו  באפריקה,  הדוגון  שבט 
זוג היה צריך לגדול ולהפוך בבגרותו ליצור אחד —  זוג מורכב מזכר ונקבה וכל  כל 
אנדרוגינוס, היצור המושלם שייצור עולם מושלם. אך זוג תאומים אחד יצא מהביצה 
עולם  ויצר ממנה  הזמן במטרה להשתלט על הבריאה, לקח עמו חלק מהביצה  לפני 
לא מושלם. כדי לא להפר את האיזון הרג הבורא את הזוג השני, בעוד שהזוג הראשון, 
מתקשרת  כך  ולנקבה.13  לזכר  לעד  מחולק  נשאר  האיחוד,  תהליך  את  השלים  שלא 
החלוקה בין זכר לנקבה לקלקול, גם במיתוס זה. הרצון לשלב מחדש בין הזכר לנקבה 
)'תיקון'( נראה בפסלים רבים של הדוגון, כמו למשל, ב'דמות יושבת' )תמונה 3(, שם 

רואים בבירור גם שדיים וגם איבר מין זכרי )שעון על מושב הכיסא(.14 
חשיבותם.  את  מוכיחה  ותרבויות  יבשות  חוצים  האנדרוגינים  העובדה שהדימויים 
העניין הרב שגילה המערב בתרבויות  בזכות  היתר  בין  ועלו בעת המודרנית,  הם שבו 
קדומות וחוץ–מערביות. עניין זה נבע מהמהפך בתפיסות המחקר האנתרופולוגי בתחילת 
תרבות  למייצג  והפך  גנאי  כינוי  מלהיות  פסק  ה'פרימיטיבי'  כאשר  העשרים,  המאה 
בעלת איכויות ותובנות שאבדו לתרבות המערבית. תהליך זה לווה בהכרה של אמנים 
של  שמוצרים  ובהבנה  פרימיטיבית',  'אמנות  שכונה  מה  של  ברלוונטיות  חוקרים  ושל 
תרבויות אלה הם למעשה יצירות אמנות. לא די שהם נאספו על ידי אמנים רבים, אלא 

גם השפיעו על סגנונות רבים באמנות המודרנית. 
בעקבות  גם  העשרים  המאה  בראשית  עניין  עורר  האנדרוגינוס  דימוי  במקביל, 
בתוכו  מכיל  אדם  כל  כי  יונג,  קרל  של  ובמיוחד  פרויד,  זיגמונד  של  התאוריות 
מרכיבים של המין השני. אריך נוימן, בספרו 'האם הגדולה', משתמש במונח 'איכות 
זה  או  הגבר  אצל  )אנימה(  הנקבי  הגורם  הימצאות  את  לכנות  כדי  הרמפרודיטית' 

הזכרי )אנימוס( אצל האישה.15 
שני  אצל  בו–זמנית  המופיעים  ונשיים  גבריים  מיניים  סימנים  עירוב  תופעה של 
המינים מצויה, למשל, גם בפסלי הזוגות המוקדמים של ג'קומטי, שבהם קשה לזהות 

 Charles H. Long, ‘Creation, Myth and Doctrinesʼ, Encyclopaedia Britannica,  13
Macropaedia vol 5 (1974), pp. 239-243

הפסל היה בעבר חלק מאוסף הפסל ז'ק ליפשיץ. היו חוקרים שטענו כי בפיסול הפרימיטיבי   14
השדיים אינם בהכרח שדי אישה אלא הגזמה של שדי הגבר )כמו הגזמות אחרים של איברי 
גוף, למשל הטבור הבולט שמופיע בפסלים אפריקנים רבים, המטעה לפעמים לחשוב שהוא 
הדוגון,  של  אחרים  זוגות  בפסלי  האישה  לדמות  הגבר  דמות  בין  משווים  אם  אך  פאלוס(. 
הדימוי  שטוח.  הגברי  ושהחזה  המינים  שני  בין  ברורה  הבחנה  בהם  שיש  לראות  אפשר 

האנדרוגיני מופיע בכמה תרבויות אפריקניות.
 Erich Neumann, The Great Mother, New York: Pantheon Books, 1955 (Bollingen  15

 Series, 47), pp. 24-25
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מי הגבר ומי האישה. פסלי הזוגות הופיעו אצלו בשנות העשרים, כאשר עבר משבר 
בפרטים  להתמקדותו  גרמה  המודל  נוכחות  המודל:  בהמחשת  בעיות  בגלל  אמנותי 
לכן החליט  לאחדות,16  הפרטים  משילוב  הנוצר  המכלול  את  לתפוס  ולאי–יכולתו 
והחל  החזותית  בהתרשמות  תלוי  להיות  מבלי  האדם  דמות  את  לייצג  דרך  לחפש 
הארכיטיפ  את  מבליטה  זו  לצד  זו  הדמויות  של  העמדתן  רק  כי  זוגות,  פסלי  לפסל 
הגברי מול הנשי. אך עד מהרה התערבבו המינים של שני בני הזוג, עד שקשה היה 
להבין מיהי הדמות הגברית ומי הדמות הנשית. הערבוב בין המינים גבר עם פנייתו 
של ג'קומטי לקוביזם, שבו מצא שפה שתעזור לו לייצג את המציאות מבלי להעתיק 
התערבבו  מחדש'  ב'הרכבה  אך  הדמויות,  את  לפרק  החל  הקוביזם  בהשראת  אותה. 

האיברים הזכריים והנקביים כבר בפסלו 'דמויות — גבר ואישה' )1927-1926(.17  
רקע  על  ג'קומטי  בפסלי  המיניים  הסימנים  ערבוב  תופעת  את  להבין  אפשר 
הרמפרודיטית'  'איכות  המושג  של  כהרחבה  גם  אך  המושלם,  האנדרוגינוס  תפיסת 
אמנם  יונג.  ושל  פרויד  של  בתאוריות  מופיעה  שהיא  כפי  ואנימה(,  )אנימוס 
לו  היו  אך  הסוֵראליסטית,  בקבוצה  חבר  היה  לא  עדיין  ג'קומטי  תקופה  באותה 
מיתוס  את  )וגם  פרויד  את  שהעריצו  הסוראליסטיים,  האמנים  מקרב  רבים  חברים 
את  שהעריץ  ברטון,  אנדרה  בזכות  בפריז  מוכרים  היו  ותורתו  פרויד  האנדרוגינוס(. 
לצרפתית  תורגמו  פרויד  של  ספריו  ב–1921.  עוד  בווינה  אצלו  ביקר  ואף  עבודתו 
שבה החל ג'קומטי לעבוד על פסלי הזוגות שלו —   בשנות העשרים, ובשנת 1926 — 
ציינו עיתונים וכתבי עת ברחבי העולם את יום הולדתו השבעים של פרויד במאמרים 

ארוכים שעסקו בתאוריות שלו.18 
הקיום  באפשרות  פיחות  חל  הראשונה  העולם  מלחמת  של  הטראומה  לאחר 
שביטא   — המושלם  האנדרוגינוס  במודל  שעסקו  מיתוסים  ולכן  אידאלי,  עולם  של 
אידיאל של שלמות קוסמית או של המהות האנושית — הלכו ונעלמו. במקביל נהרסו 
המודלים המסורתיים של דימויים חד–מגדריים של נשים וגברים, ובעקבותיהם החלו 

להופיע מודלים אנדרוגיניים חדשים.

 Giacometti, ‘Letter to Matisseʼ, Peter Selz (curator), Alberto Giacometti, New York:  16
 The Museum of Modern Art, 1965, pp. 17-19

 Ruth Markus, ‘Sex and Gender in Giacometti’s Couplesʼ, Assaph 5 (2001), pp. 81-102  17
גם  ראו   .368  ,362 עמ'   ,1993 דביר  אביב:  תל  לזמנו,  חיים  פרשת  פרויד:  גיי,  פיטר  ראו   18
 Jennifer Mundy, בצרפת:  פרויד  ספרי  של  לאור  ההוצאה  תאריכי  של  מפורטת  רשימה 
)אי–אפשר   Surrealism, Desire Unbound, London: Tate Publishing, 2001, p. 58
ג'קומטי  של  ביטחונו  חוסר  על  גם  לרמוז  יכול  המיניים  הסימנים  שערבוב  מכן  להתעלם 
הסוראליסטית,  בתפיסה  האנדרוגינוס  דימוי  חשיבות  למרות  זאת,  עם  המינית(.  בזהותו 
ג'קומטי נעלם דווקא עם התחזקות ההשפעה הסוראליסטית  ערבוב הסימנים המיניים אצל 
עליו. ברגע שהחל לבטא בפסליו אלימות גברית, גם הפסיק לערבב בין הזהויות המיניות, 
מרקוס  עוד  ראו  הנתקפת.  ומי  התוקף  מי  להגדיר  כדי  חיוני  היה  הוודאי  המיני  הזיהוי  כי 

)לעיל הערה 17(.
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שלושה מודלים של אנדרוגינוס באמנות המאה העשרים ■ 9

מודל האישה האנדרוגינית

מודל זה הופיע בשנות העשרים והשלושים וביטא את העצמאות ואת שוויון הזכויות 
האישה  מהגבר.19  כמשוחררת  עצמה  את  שתפסה  החדשה',  'האישה  לעצמה  שדרשה 
קצר;  ֵׂשער  ובעלת  מותן  חסרת  שטוח,  חזה  עם  נערית  כדמות  יוצגה  האנדרוגינית 
לעתים היא לבשה חליפה גברית, כמו בציור 'הדוכסית דה לה סאל' )1925( )תמונה 
4( של תמרה למפיקה )Lempica( שהייתה דו–מינית,20 או עסקה בפעילות שעד אז 
נחשבה ל'גברית', כגון עישון או נהיגה, כמו בציורה 'דיוקן עצמי' )1925(. יש לציין 
התבלטו  שבו  לעיסוק  הפך  גברי,  כשטח  נתפס  אז  שעד  הספורט,  השנים  שבאותן 
 ,)Ederle( הנשים החדשות: ב–1926 חצתה שחיינית אמריקנית, גרטרוד קרוליין אדרל
ב–1928  לפניה.  שחצו  המעטים  הגברים  שיאי  את  ושברה  בשחייה  למנש  תעלת  את 
מטפסות  מרוצים,  נהגות  אף  היו  נשים  באולימפיאדה.  גם  להשתתף  הנשים  הורשו 
חצתה  אף   1938 ובשנת  ב–1922,  לטוס  שהחלה  ארהרד  אמליה  כגון  וטייסות,  הרים 

את האוקיינוס האטלנטי; היו עוד רבות כמוה.
זהו דימוי חתרני   מודל האישה האנדרוגינית מיוצג בעיקר בידי אמניות נשים. 
שמנסה לנטרל את המיניות הנשית שהייתה עד אז קשורה לסטראוטיפים שליליים, 
כגון האישה המפתה, הזונה וה'פאם פאטאל'. האישה האנדרוגינית שעוטה על עצמה 
זו או אחרת. לכאורה אפשר  נטייה מינית  את הגבריות כתחפושת איננה מעידה על 
להניח שיהיו אלה הלסביות שיצהירו בלבושן על נטייתן, אך למעשה גם ביסקסואליות 
וגם הטרוסקסואליות הופיעו כגבריות. היה זה דימוי אל–מיני )בניגוד לדימוי העל–מיני 
שהופך  הגברי  המבט  את  לנטרל  הייתה  שמטרתו  המושלם(,  האנדרוגינוס  מודל  של 
בידי  נשיים שעוצבו  ולשחרר את האישה מסטראוטיפים  ולרכוש,  את האישה לחפץ 
גברים. האנדרוגיניות הנשית מבטלת את הפסיביות הנשית לנוכח המבט הגברי, אך 
האישה המתחפשת לגבר בדרך כלל אינה מסווה את נשיותה. היא רק מוסיפה עליה 
הדימוי  את  לנכס  רק  אלא  מגדרה  את  לבטל  מעוניינת  אינה  גבריים, שהרי  סממנים 

הנשי ולהפוך אותו לאל–מיני. 

בחיבורו  ב–1894  עלה  המושג  לעצמה.  המודעת  עצמאית  נשית  דמות  היא  החדשה'  'האישה   19
ביומון  בהמשכים  שהתפרסם  החדשה',  'האישה   ,)Bolesław Prus( פרוס  בולסלב  של 
המשתחררת  האישה  דמות  פמיניסטיים.  ברעיונות  ועסק   Kurier Codzienny הוורשאי 
של  במחזות  עשרה,  התשע  המאה  סוף  של  ובמחזאות  בספרות  גם  הופיעה  בעלה  משליטת 
ראו חובותיה,  את  המזניחה  קרייריסטית  אישה  בה  ראה  למשל,  סטרינדברג,  אך   איבסן, 
www.media.ucsc.edu/classes/ וכן   ,http://en.wikipedia.org/wiki/August Strindberg

הנשים  היו  במפנה המאה  אם   .)2010 פברואר  לאחרונה:  )נבדקו   thompson/strindberg.html
החדשות עדיין מעטות, בשנות העשרים הן הופכות להיות בולטות בתחומים שונים.

קשר  בהכרח  אין  הרמפרודיטית.  או  אנדרוגינית  דו–מינית  ולא  לביסקסואלית  כאן  הכוונה   20
בין ביסקסואליות לאנדרוגיניות, אך גם הלסביות וגם הביסקסואליות הרבו להציג את עצמן 

בדמות האישה האנדרוגינית.
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זאת, היו נשים אשר הלבוש הגברי הדגיש את נשיותן, כמו מרלנה דיטריך  עם 
בסרט 'מרוקו' מ–1930, בתפקיד הוומפ )קיצור של ומפיר, פאם פאטאל( ההוליוודית. 
ביטוי  הטוקסידו,  בעזרת  דווקא  כזאת  היותה  על  בגאווה  מצהירה  הוומפ  דיטריך 
לעצמאותה וליכולתה לעשות לגברים מה שהם נהגו לעשות לנשים )אבל לבסוף היא 
לא מצליחה לעמוד בפני גרי קופר ומתאהבת בו באובססיביות — ואיך אפשר אחרת. 
זהו סוף מתאים להוליווד, שנהגה להעניש את האישה הסוררת(. המקרה של דיטריך 
הוכיחה  דיטריך  כי  האנדרוגינית,  האישה  של  לאמביוולנטיות  נוסף  רובד  מוסיף 
מנוטרלת  לא  בכך  האם  גברים.  המפתה  משהו  יש  גברים  בגדי  הלבושה  שבאישה 
דווקא  מתגבר  כוחה  אולי  או  אל–מינית?  להיות  האנדרוגינית  האישה  של  המטרה 

בשילוב שבין הפאם פאטאל לתחפושת הגברית?21 
במאמרה 'נשיות כהתחפשות',22 ג'ואן ריבייר הביאה לדוגמה את אחת המטופלות 
וגם  בכתב  גם  ביטוי  יכולת  ממנה  נדרשה  שבו  מקצוע  ציבור,  ביחסי  שעסקה  שלה 
שאותה  כזאת,  הופעה  כל  לאחר  גברים(.  של  כלל  )בדרך  גדול  ציבור  בפני  בדיבור 
מילאה בהצלחה מרובה, היא חיפשה חיזוקים אצל הגברים )שבדרך כלל היו מבוגרים 
וייצגו דמות אב(. היא עשתה זאת בעזרת תחפושת של 'נשיות' — הגזמה בהתנהגות 
קוקטית ובהתחנחנות על גבול המיניות. ריבייר קשרה את תופעת ה'נשיות כתחפושת' 
לבעיה אדיפלית לא פתורה, כאשר התחרות עם האב )במיוחד כאשר מקצועה ה'גברי' 
של  גבריותה  של  מוצלח  ביטוי  שכל  לכך  גורמת  האב(  למקצוע  דומה  האישה  של 
הבת )קרי, הצלחתה המקצועית( נראה לה כסירוס האב. כדי לכפר על מעשיה ולמנוע 
פעולת תגמול של האב היא 'מציעה לו את עצמה' כנשית וקוקטית.23 המסקנה מדברי 
תכונות  מפגינות  )כלומר,  ל'גבריות'  ששואפות  הטרוסקסואליות  שנשים  היא  ריבייר 
עצמן  על  עוטות  מקצוענות(,  או  אינטלקטואליות  כגון  גבריות,  להיחשב  שעשויות 
פעולה  כל  מראש  לנטרל  כדי  הנשית  בהתנהגותן  ומגזימות  'נשיות'  של  תחפושת 
נקמנית מצד הגברים שיחושו מאוימים על ידי 'גבריות' זו. סטיבן הית טען במאמרו 
כמי שהייתה  לה עצמה,  טיפוס הדומה  ריבייר מציגה  כי  והתאוריה שלה  ריבייר  על 
אינטלקטואלית ואשת מקצוע מעולה ומכובדת, ובו בזמן הפגינה את נשיותה על ידי 

עוד על הפאם פאטאל ראו רות מרקוס, '"פאם פאטאל" במעבר המאה )מהמאה ה–19 למאה   21
אביב  תל  מוזיאון  אביב:  תל  ההורסת,  האישה  פאטאל:  פאם  )אוצר(,  לוריא  דורון  ה–20(', 

לאמנות 2006, עמ' 31-23. 
 Joan Riviere, ‘Womanliness as Masqueradeʼ, International Journal of Psychoanalysis, 10  22
 http://pep.gvpi.net/document.  php?id=ijp.010.0303a :(1929). ראו גם באתר, pp. 303-313

)נבדק לאחרונה: פברואר 2010(.
Masquerade( ראו  זהר למילה  'התמסכות', התרגום שמציעה איילת  )או  דיון ב'התחפשות'   23
חיפה:  עכשווית,  יפאנית  באמנות  ומיניות  מגדר  המינים,  מופע  זהר,  איילת  בקטלוג  גם 
 — לאקאן  של  וגם  ריבייר  של  גם   — זה  במושג  דיון   .191 עמ'   ,2005 טיקוטין,  מוזיאון 
 Judith Butler, Gender ,מופיע בספרות פמיניסטית ענפה, למשל בספרה של ג'ודית באטלר
 Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London: Routledge, 1990, pp.

60-73; p. 204, note 18
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יופיה ויכולותיה כעקרת בית מעולה, מארחת למופת ובעלת ידע וטעם אפנתי.24 אם 
כך, כיצד יש להבין את הנשים האנדרוגיניות שבהן אנו עוסקים, שבניגוד לאישה של 
ריבייר, העוטה תחפושת של 'נשיות', עוטות על עצמן דווקא תחפושת של 'גבריות'? 
שחרורן  על  להצהיר  כדי  ב'גבריותן'  משתמשות  הנשים  ריבייר  בעקבות  נלך  אם 
העזתם לחשוף  ועל  על הצלחתן,  לכפר  כדי  נשיותן  את  ולהבליט  מהצורך להתחנחן 

את כישוריהן ואת יכולתן האינטלקטואלית. 
מודל האישה האנדרוגינית הופיע גם אצל אמנים–גברים. דימוי אנדרוגיני בולט יש 
דיקס,  אוטו  של  ובציור   ,)1927( קאסטגה',  'קאונטסה  ביטון,  ססיל  הצלם  של  בצילום 
כשהיא  מצוירת  העיתונאית  הרדן  פון   .)1926( הרדן'  פון  סילביה  העיתונאית  'דיוקן 
מעשנת ומרכיבה מונוקל שמעניק לה חזות גברית ואינטלקטואלית. עם זאת, במבט של 
גרביה משולשלות  את  מצייר  כיעורה,  את  מדגיש  הוא  לעג.  יש שמץ של  דיקס  אוטו 
כלפי מטה ואת אצבעותיה כארוכות מדי ואולי גם כמאיימות. האם דמות זאת מבטאת 
אל  הגרמנים  מהגברים  חלק  של  יחסם  כי  יודעים  אנחנו  החדשה?  לאישה  סימפטיה 
שהנשים  על  וכעסו  מהמלחמה  שחזרו  אלה  של  במיוחד  שלילי,  היה  החדשה  האישה 
לא נאלצו להשתתף בקרבות ולהתמודד עם זוועות המלחמה, ועל כך שהן בנו לעצמן 
כאובדן  שראו  מה  את  לקבל  הגברים  התקשו  במיוחד  הגברים.  חשבון'  'על  קריירות 

האוטוריטה הגברית שלהם בגלל עצמאותה של האישה.25
עם  המאה  במעבר  עוד  תנופה  לצבור  שהחל  האישה,  של  שחרורה  תהליך 
במלחמת  האישה  שקיבלה  החדשים  התפקידים  בזכות  עוד  התחזק  הסופרג'יסטיות, 
העולם הראשונה )1918-1914(, שבה טושטשה החלוקה הברורה בין חזית לעורף ובין 
והיו אחראיות  לחזית,  ונשיים. הנשים החליפו את הגברים שגויסו  גבריים  תפקידים 
לחלק גדול מארגון המשק והיצור התעשייתי: הן עבדו במשרדים ובבתי חרושת, או 
ולעורף.  לחזית  מזון  לספק  כדי  חקלאיות,  בעבודות  לעבוד  עזר  כחיל  ונשלחו  חוילו 
לא רק שהן עסקו בפעילויות 'גבריות' בעורף, אלא אף הגיעו לחזית כנהגות וכאחיות 
נסיגה  חלה  המלחמה  ולאחר  זמני,  היה  במעמדן  שהשינוי  פי  על  אף  צבאיות.26 
אף  קיבלו  העשרים  שנות  ובמהלך  מהזכויות,  כמה  על  לשמור  הצליחו  הן  מסוימת, 

את זכות ההצבעה בבחירות ברוב מדינות המערב. 
הנשים העובדות לא יכלו להמשיך וללבוש שמלות ארוכות ומלאות בד שהגבילו 
הפריעו  רק  לא  הארוך  והשער  בשמלה  הבד  שפע  הארוכים,  השרוולים  תנועתן.  את 
לתנועתן אלא היו מסוכנים, כי היו יכולים להיתפס במכונות. כמו כן, בזמן המלחמה 

Stephen Heath, ʼJoan Riviere, and the Masqueradeʼ, books.google.com/books?isbn=  24 
041631220 )נבדק לאחרונה: פברואר 2010(.

שני,  לתואר  עבודה  ולרע',  לטוב  מעבר  'העיר  פרסיאדו,  מור  עוד  ראו  בברלין  האישה  על   25
אוניברסיטת תל אביב 2007.

בילי מלמן, 'להפוך את המלחמה להיסטוריה: "המלחמה הגדולה" היסטוריה והיסטוריונים   26
1998-1914', זמנים 65 )חורף 1998/9(, עמ' 23-6.
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וגם לאחריה היה מחסור בבדים כאשר כל תעשיית הטקסטיל גויסה למטרות צבאיות. 
צורך  יצרו  החופשי  בזמנן  המשוחררות  הנשים  עסקו  שבהן  הרבות  הפעילויות  גם 
בהופעתה  שחלו  ביותר  הדרמטיים  השינויים  לאחד  הובילו  אלה  כל  נוחים.  בבגדים 
החיצונית של האישה החדשה: אישה נערית בעלת חזה שטוח, עם קו מותן נמוך ולא 
מודגש, לובשת מכנסיים או שמלה קצרה, ושער קצר מאוד. קיצוץ השער היה אקט 
נטלה ממנו את  דלילה  ידי  גזירת שערו על  בניגוד למיתוס של שמשון, שבו  מכונן. 
גזירת  והעצמה.27  שחרור  של  רגע  זה  ברגע  ראו  המודרניות  הנשים  וגבריותו,  כוחו 
אותו.  שיצרו  הגברים  ונגד  המסורתי  הנשי  הסטראוטיפ  נגד  כהתרסה  נתפסה  השער 
שער  עם  עצמי  ב'דיוקן  יותר,  מאוחר  שנה  כעשרים  עדיין  נראתה  זו  מעין  התרסה 
גזור' )1940( של פרידה קאלו. קאלו, הלבושה בבגדי גבר, הענישה את בעלה הבוגדני 
קאלו,  וגאוותה.  ראשה  פאר  שהיה  שער  אותו  שערה,  גזירת  ידי  על  ריוורה  דייגו 
את  ממנו  מנעה  באובססיביות,  בבעלה  תלויה  בעת  בה  אך  ביסקסואלית  שהייתה 
לבשה  שקאלו  הראשונה  הפעם  זו  הייתה  לא  גבריותה.  על  בציור  והכריזה  נשיותה 
מ'צילום  לראות  שאפשר  כפי  בנעוריה,  לעתים  זאת  לעשות  נהגה  היא  גבר.  בגדי 
5(. בדיוקנאות עצמיים רבים קאלו אף נהגה להדגיש את  משפחתי' מ–1926 )תמונה 

שער השפם שלה ואת גבותיה שנראו כגבות גבריות עבותות ומחוברות. 
אנדרוגיניות  נשים  היו  העשרים.  המאה  של  רק  תופעה  אינן  אנדרוגיניות  נשים 
מפורסמות שהופיעו בעבר על במת ההיסטוריה, וגם בספרות ובמיתולוגיה. בתחילת 
העידן המודרני, במאה השמונה עשרה, הייתה מוכרת דמותו של ה'שבלייה' )אביר( דה 
הון, שזהותו המינית לא הייתה ברורה. דה הון היה אציל צרפתי שהתגורר באנגליה, 
אך היו שמועות שהוא/היא אישה. שמה )כאישה( פורסם ב–1792 בספרה של המחנכת 
הרדיקלית האנגלייה מרי וולסטונקרפט )Wollstonecraft(, 'על הגנת זכויות האישה', 
שהיה לציון דרך בתולדות הפמיניזם. דה הון הייתה אחת הנשים שנזכרו שם כדוגמה 
לכך שהחינוך הוא הגורם המעצב זהויות מיניות של גברים ונשים, וכי בעזרת החינוך 
נשים יכולות להצטיין לא פחות מגברים. דה הון, שהשמועות על מינה האמיתי גרמו 
שערורייה, עזבה את בריטניה כגבר, אך חזרה לשם וחייתה כמה שנים בלונדון בדמות 
לאישה  שנחשב  שהגבר  הסתבר  הגופה,  נתיחת  בזמן  ב–1810,  מותה  לאחר  אישה. 

שהתחפשה לגבר ולאחר מכן חי כאישה, היה גבר.28 
האנדרוגינית  האישה  לדימוי  החזותי  הבסיס  את  הניחה  שאולי  נוספת  דמות 
בעת  ב–1831,  גברי  שם  לעצמה  שאימצה   ,)6 )תמונה  סנד  ז'ורז'  הסופרת  הייתה 
בגדי  שלובשת  כמי  ידועה  הייתה  סנד  בפריז.  פיגרו'  'לה  לעיתון  מאמרים  שכתבה 
גברים ומעשנת סיגרים, והייתה דוגמה לאישה הטרוסקסואלית בעלת מאהבים רבים, 

 Kate Botting (producer), Flappers, the Birth of the 20th Century Woman, documentary  27
film British Pathé, 1999

דרור ורמן, 'מין בשאינו מינו: השבלייה דה–הון והתפתחות הג'נדר באנגליה על סף העידן   28
המודרני', זמנים 62 )אביב 1998(, עמ' 83-72.
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שהתהדרה בלבוש גברי לא מתוך נטייה מינית אלא כהתרסה. דמות מפורסמת נוספת 
בעלת מין לא מוגדר היא אורלנדו, גיבור/ת ספרה של וירג'יניה וולף.29 אין זה מקרה 
של  דמותה  התפתחה  שנים  באותן  בדיוק   — ב–1928  לראשונה  לאור  יצא  שהספר 
בזכות  הן  פמיניסטי  לסמל  הפכה  דו–מינית,  שהייתה  עצמה,  וולף  החדשה.  האישה 
מגבר  לילה  בן  משתנה  שמינו  אורלנדו,  של  דמותו  בעזרת  חייה.  בזכות  והן  ספריה 
הנשים  קיפוח  נגד  התריסה  בעת  ובה  המינית  הזהות  את שאלת  בדקה  היא  לאישה, 
ואובדן זכויותיהן על גופן ורכושן. חברי חוג בלומסברי, שאליו השתייכה וולף, ייצגו 
דו– היו  חזות אנדרוגינית. חלקם  כי לא בהכרח בעלי  ומגדרים, אם  מגוון של מינים 
מיניים, וחלקם לא חיו על פי מוסכמות מגדריות מקובלות. לדוגמה, ונסה בל הציירת, 
אחותה של וולף, חייתה עם הצייר דנקן גרנט — הומוסקסואל מוצהר; לייטון סטרצ'י, 
כנראה  התאהב  שבה  קרינגטון,  דורה  הציירת  עם  חי  מוצהר,  הומוסקסואל  הוא  גם 
בגלל דמותה הנערית, כפי שניתן לראות מיצירתה 'דיוקן עצמי עם מכנסים וכומתה 

של פועל', 1913. 
להסיק  ניתן  שונים  מגדר  לסוגי  העשרים  בשנות  וגוברת  ההולכת  המודעות  על 
 30,8 Uhr-Abendblatt בורגני,  ברלינאי  בעיתון   1927 ביוני  ב–4  שהופיע  ממאמר 
פסיבית,  דמות   ,)Gretchen( הגרטשן   )1( סוגים:  לשלושה  האישה  את  המחלק 
 — Girl( הגירל )ראקציונית, לא פרודוקטיבית ומפריעה לכל התפתחות היסטורית; )2 
המהגרים  מבת  הנובע  הברית,  בארצות  שמקורו  נשי  דימוי  הגרמני(,  במקור  כך 
אך  נועזת  סקסית,  אתלטית,  היא  עצמה.  על  רק  לסמוך  עליה  כי  שלמדה  והחלוצים 
הגרסון   )3( היסטורית.  בהתפתחות  תומכת  ולכן  על שמריה  שוקדת  אינה  מחושבת, 
סקסית  וגבריות:  נשיות  תכונות  של  שילוב  שהיא  במקור(,  כך   — La Garçonne(
חברות  רגשי  לחוש  יכולת  ובעלת  ביצועיסטית  ספורטיבית,  אינטלקטואלית,  גם  אך 
גבריים, יחד עם נאמנות נשית ויכולת הקרבה. שילוב זה, אם הוא מצליח, הופך אותה 
כאשת  בעייתית  היא  ולכן  מתאהבת,  כלל  בדרך  היא  שבו  המצוי,  הגבר  על  לנעלה 
אינה  )בחורה(   Garçonne המילה  האנדרוגינית.  האישה  למעשה  היא  הגרסון  איש. 
 —  Garçon הזכרי  המונח  נקבית של  כהטיה  נוצרה  אלא  הצרפתית,  בשפה  בשימוש 
בחור.31 הגרסון הופיעה כנראה לראשונה בצרפת ב–1922, בספר La Garçonne מאת 
בתאטרון.32 הספר  והוצג  הומחז  גם   1926 ובשנת  מרגריט,  ויקטור  הפמיניסט  הסופר 
ביותר בעולם הספרות הצרפתית.  עורר את אחת השערוריות הגדולות  הפרובוקטיבי 

וירג'יניה וולף, אורלנדו, תרגום: צבי ארד, תל אביב: זמורה ביתן, 1974.   29
 Lynne Frame, ‘Gretchen Girl, Garçonne? Weimar Science and Popular Culture in  30
 Search of the Ideal Womanʼ, Katherina von Ankum (ed.), Women in the Metropolis,
 Gender and Modernity in Weimar Culture, Berkley, L.A., London: University of

California Press, 1997, pp.12-40
Garçonne היא אישה צעירה החיה חיים חופשיים כבחור. לפי מילון לרוס,   31

 .Victor Margueritte, La Garçonne [1922], Paris: Editions J’ai li, Flammarion 1978  32
תודה לגילה ולשמעון בלס שהסבו את תשומת לבי לספר. 
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ארוטי,  ספר  לכתוב  בחר  ומכובד  מפורסם  סופר  שדווקא  מכך  נבעה  הרעש  עוצמת 
מוניק  טוב,  מבית  נערה  שעוברת  השינוי  תהליך  את  המתאר  'פורנוגרפי',  לכאורה 
לאישה  ומתייחס  הכסף  את  המקדש  הבורגני  המוסר  את  הדוחה   ,)Lerbier( לרבייה 
ובתענוגותיה.  בגופה  בעבודתה,  ומשוחררת  עצמאית  להיות  בוחרת  היא  רכוש.  כאל 

בגלל השערורייה נדרש הסופר להחזיר את אות לגיון הכבוד.
כפי שציינתי, האישה האנדרוגינית קשורה גם )אך לא רק( לאותן נשים לסביות 
גבריותן,  את  להדגיש  פנימי  צורך  ביטאו  חלקן  הלבוש.  בעזרת  נטייתן  על  שהצהירו 
הגדרות  כנגד  והתרסה  מחאה  של  ביטוי  בכך  היה  הנשי.  ב'עורן'  בנוח  חשו  לא  כי 
מיניות שמרניות. באותה תקופה התפתחה בערים המרכזיות באירופה תרבות לסבית 
הלילה  חיי  את  שצילם   ,(Brassai) בראסיי  הצלם  ידי  על  למשל,  תועדה,  זו  ענפה. 
מסתבר  בוחן  במבט  רק   )1932( "מונוקל"'  במועדון  לסביות  'זוג  בצילום  בפריז: 
בגדי  לבשו  הלסביות  כל  לא  אך  אישה.  אלא  אינו  גברית  בחליפה  הלבוש  שהגבר 
גברים, אלא הסתפקו בטשטוש מאפיינים נשיים ובהבלטת מה שנתפס כגבריות, כגון 
דימויה הגברי של גרטרוד שטיין בעלת  ועצמאות. למשל,  נחרצות  אינטלקטואליות, 
השער הקצוץ בולט בצילומיה, אף שהיא לבושה כאישה. אגב, העיתונאית ג'נט פלנר 
שערה  עם  שטיין  גרטרוד  כי  טענה  יורקר',  ב'ניו  פריז  על  טור  שכתבה   ,)Flanner(
מרשימה  לדמות  הפכה  אותו  שגזרה  וברגע  מקליפורניה,  כמטרונית  נראתה  הארוך 

ונראתה 'כקיסר רומאי'.33
)רובן  לסביות  של  מזוגות  אחד  זוג  היו  טוקלאס  ב'  אליס  וחברתה  שטיין 
אמריקניות( שפעלו במרחב התרבותי של הגדה השמאלית של פריז, במיוחד בין שתי 
מלחמות העולם, והסלון שלהן היה מקום מפגש לאמנים ואנשי רוח אוונגרדיים. לא כל 
הנשים שחיו יחד היו לסביות מובהקות, חלקן היו הטרוסקסואליות או ביסקסואליות 
חלקן  ולמחאה.  ליצירה  חברות  בהן  וראו  והבנה,  סימפטיה  אחרות  בנשים  שמצאו 
יכולתה של  חיה לחוסר  הוכחה  והיו  או חלשים,  לגברים אלימים  נשואות בעבר  היו 
העיתון  טענת  פי  על  ברמתה,  שאינו  גבר  עם  שגרתיים  נישואין  חיי  לקיים  הגרסון 
בשנות  התפתחה  חברתית  לסביות  של  דומה  תופעה  קודם.34  שהוזכר  הברלינאי 
פוליטית  זהות  אלא  מינית  נטייה  לא  בלסביות  שראו  ה'רדיקלסביות'  אצל  השבעים 
הגברית.35  ההגמוניה  לערעור  כאסטרטגיה  נשים  לאהוב  מודעת  בחירה   — מהפכנית 
החוקרת דיאנה לוצאטו מבחינה בתופעה דומה גם כיום. במאמרה בכתב העת 'שמנת' 
זוגיות של   — 'פמיניזם לסבי'  היא עומדת על תופעה שהולכת ומתקבעת בארץ, של 
טוב  מבינות  שנשים  התחושה  על  המבוססת   — והבנה  חברות  בגלל  שנוצרת  נשים 

פלנר אצל בוטינג )לעיל הערה 27(.  33
פריים )לעיל הערה 30(.   34

דלית באום, 'רדיקלסביות, האשה המזדהה עם נשים, 1970 — ההקדמה', דלית באום ואחרות   35
פמיניסטיים  ללימודים  הישראלית  האגודה  אביב:  תל  מקראה,  פמיניזם:  לימוד  )עורכות(, 

ולחקר המגדר, סדרת מגדרים, הקיבוץ המאוחד 2006, עמ' 111.
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מביאה  לוצאטו  עובר.  שהוא  התהליכים  ולכל  הנשי  לגוף  יותר  ורגישות  נשים  יותר 
המוסלמית  בעיר  לסביות  על   )Shepherd( שפרד  ג'יל  של  מחקריה  את  כדוגמה 
לנשים  השמורה  חברתית  לגיטימציה  מקבלת  לסבית  זוגיות  שם  שבקניה,  מומבסה 
משליטת  נשים  המשחררת  רציונלית  בחירה  זו  וגרושות.  אלמנות   — נשואות  שהיו 

גברים, ומאפשרת חופש וגישה לזירה הציבורית, האסורה על רווקות או נשואות.36 
ג'נט  היו  חופשיים,  חיים  לחיות  הזדמנות  שם  ומצאו  בפריז  שחיו  הנשים  בין 
 ;Genêt העט  שם  תחת  בפריז'  'אמריקנית  בשם  יורקר'  ב'ניו  טור  שכתבה  פלנר, 
סילביה ביץ' )Beach(, שהייתה בעלת חנות הספרים הידועה 'שקספיר אנד קומפני'; 
נטלי ברניי )Barney( שקיימה סלון ספרותי ידוע בימי שישי אחר הצהריים; דג'ונה 
)Woods(, אשר  וודס  תלמה  הציירת  זוגה  ובת  ועיתונאית  סופרת   ,)Barnes( ברנס 
רומין  והציירת  כנער;37  הלבושה  אנדרוגינית  כדמות  נראית  מהתקופה  בצילומים 
 ,)1923( עצמי'  ב'דיוקן  אנדרוגינית  כדמות  עצמה  את  שציירה   ,)Brooks( ברוקס 
דמויות  לצייר  הרבתה  ברוקס  כגבר.  הלבושה  סנד  ז'ורז'  של  דמותה  את  המזכירה 
צעירה('  אנגלייה  )נערה  ו'פיטר   )1924( טרוברידג''  'ליידי  'אונה',  כגון  אנדרוגינית 
)1924-1923(.38 דמות נוספת הייתה ג'יזל פרוינד )Freund(, אחת הצלמות הידועות 
קאלו  פרידה  את  וגם  הללו  הנשים  את  צילמה  אשר  והשלושים,  העשרים  בשנות 
ואת וירג'יניה וולף. פרוינד, בעלת שער קצר ופנים גרומות ונקיות מאיפור, לבושה 

חליפות עם ז'קטים גבריים, נראתה גם היא כדמות אנדרוגינית.39
מאוד  השפיעה  לשוליים,  שייכת  הייתה  לכאורה  אם  גם  האנדרוגינית,  האופנה 
לאחת  שהפכה  שאנל,  קוקו  הממוסדת.  בחברה  תקופה  באותה  שנוצרה  האופנה  על 
האישה  של  לדימוי  חשובה  תרומה  תרמה  ביותר,  המפורסמות  האופנה  ממעצבות 
נשית  לאופנה  הפך  והשלושים  העשרים  בשנות  שעיצבה  הנערי  המראה  החדשה. 
מודעת  כראקציה  ולא  אופנתיות  מסיבות  אותו  אימצו  הנשים  שרוב  אף  מקובלת, 
מימשו  כי  אם  במוצהר,  המהפכנות  דגל  את  נשאו  לא  הן  מגדריים.  לסטראוטיפים 
והתהוללו  ומשמעת  עול  כל  פרקו  לחופשי,  שיצאו  אלה  צעירות  נשים  בגופן.  אותה 

 Gill גם  ראו   .34-32 עמ'   ,)2006 )נובמבר   38 שמנת  עולמות',  בין  'מעבר  לוצאטו,  דיאנה   36
 Shepherd, ‘Rank, gender, and homosexuality: Mombasa as a key to understanding
 sexual optionsʼ, Pat Caplan (ed.), The Cultural Construction of Sexuality, Travistock,
הארץ,  בעיתון  התפרסם  מאמרי  כתיבת  בזמן   .London/New York (1987), pp. 240-270
27.6.2008, מאמר של דן בילפסקי שתורגם מה'ניו יורק טיימס', בשם 'בנים אינם בוכים', 
העוסק במסורת אלבנית עתיקה, המעניקה לאישה המוותרת על מין, נישואים וילדים זכות 

לחיות את חייה כגבר ולעמוד בראש משפחה. 
 Greta Schiller (director), Paris Was a Woman, documentary film, Cicada Films,  37

 1995
דמות ידועה נוספת שהייתה קשורה באותה חבורה היא הסופרת קולט (Colette). קולט, גם   38
היא ביסקסואלית, הייתה חברתן הטובה של רומין ברוקס ושל נטלי ברניי )אתה ניהלה רומן 

קצר(, והשתתפה בקביעות במפגשי הסלון של יום שישי אצל ברניי.
שילר )לעיל הערה 37(.   39
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מייצגות את  ה'פלפרס'  מתירניות.40   —  )Flappers( 'פלפרס'  כונו  בכל רחבי העולם, 
שנות העשרים העליזות שבאו כראקציה לסבל של מלחמת העולם הראשונה. בסרט 
וידאו שמתאר את התופעה מספרות כמה מהן כיצד הפך גופן לדק ונערי, בין היתר 
כאמור,  אך  המלחמה.41  בזמן  בפרט  ובסוכר  בכלל  באוכל  והמחסור  הצנע  בגלל  גם 

המראה הנערי נוצר גם בגלל הצורך בלבוש נוח שיתאים לפעילויות החדשות. 
אחת האמניות הבולטות בשנות העשרים והשלושים, שהרבתה להתחפש ולהצטלם 
הייתה  אנדרוגיניות,  דמויות  היתר  בין  שונות,  כדמויות   )1929-1927 )במיוחד בשנים 
משני  ה'אחרות'  את  וחשה  יהודייה,  וגם  לסבית  הייתה  קהון   .)Cahun( קהון  קלוד 
כיוונים. בתחפושותיה הרבות ביטאה את סירובה להגדרות ולתוויות, לא רק לתוויות 
יהדותה  את  הדגישה  היא  היהודי:  מוצאה  של  גם  אלא  מינית,  ונטייה  מגדר  של 
כהתרסה מול האנטישמיות בה נתקלה בצרפת, ומתוך הבנה שיהודי הוא 'אחר' כמו 
האישה וכמו ההומוסקסואל והלסבית. מי שהשפיע על קהון בנושא הנזילות המגדרית 
היה הוולוק אליס )Havelock Ellis(, רופא, סופר וסקסולוג, שאת חלק מכתביו סיימה 
כרכים  בשבעה  ספר  אליס  פרסם   1928-1897 השנים  בין  ב–1929.  לצרפתית  לתרגם 
שם  המין(,  של  בפסיכולוגיה  )מחקרים   Studies in The Psychology of Sex בשם 
ספר  לאור  הוציא   1933 בשנת  שונים.42  ומגדרים  מינים  של  בתופעה  היתר,  בין  דן, 
לשבעת  הקדמה  המין(,  של  )פסיכולוגיה   Psychology of Sex בשם  לתלמידים  עזר 
בר–שינוי  שהוא  יודעים  אנו  אך  מין,  מהו  בדיוק  נדע  שלא  'יתכן  וכתב:  הכרכים, 
לא  פעם  אף  אחר, שגבולותיו  למין  יש אפשרות שמין אחד משתנה  וכי   ,)mutable(

בטוחים, ושיש שלבים רבים בין זכר מוחלט לנקבה מוחלטת'.43 
קהון הושפעה כנראה גם מחבריה הסוראליסטים שהעריצו את מיתוס האנדרוגינוס. 
בנושא  בולט  ומאמר  האנדרוגינוס,44  על  לכתוב  הרבו  מסון  ואנדרה  ברטון  אנדרה 
את  קשר   )Beguin( בגין  אלבר  שבו   Minotaure הסוראליסטי  העת  בכתב  הופיע 
הדימוי גם לאפלטון וגם לקבלה.45 הסוראליסטים הצרפתים גילו עוד בתחילת שנות 
השלושים את תרבות שבט הדוגון והגיליון הראשון של 'מינוטאור' )יוני 1933( כולו 
הדוגון שארגן  לשבט  המסעות  אחד  זה  היה   .1933-1931 דקר–ג'יבוטי  למסע  הוקדש 
בקרב  וחי  פעם  מדי  לשם  שב  הוא   .)Marcel Griaule( גריול  מרסל  האנתרופולוג 

ה'פלפרס':  של  החצאית  מתנועת   — נפנוף   —  flap מהמילה  בא  הכינוי  כי  הסוברים  יש   40
החצאיות היו קצרות, אך בשוליהן היו תוספות של שניצים, גדילים או בדים שהתנופפו עם 

תנועות הגוף, במיוחד בריקוד הצ'רלסטון או ברכיבה על המושב האחורי של האופנוע.
בוטינג )לעיל הערה 27(.  41

 Havelock Ellis, Studies in the Psychology of Sex, New York: Random House, 1942  42
 Jennifer Blessing, Prose is a Prose is a Prose, Gender Performance in Photography,  43

New York: The Guggenheim Museum, 1997, p. 10
 Andre Breton, ‘On Surrealism in its Living Formʼ, Manifestoes of Surrealism, Ann  44

Arbor: University of Michigan Press, 1969, p. 302
 Albert Béguin, ‘Androgyneʼ, Minotaure 11 (1938), pp. 10-13, 66  45
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השבט חודשים ארוכים, שמע מהם על תפיסת עולמם וצילם גם קטעי סרטים נדירים 
על  )Michel Leiris(, שכתב  לריס  מישל  גם  חבר  זה  למסע  ופולחנם.  מנהגיהם  על 
שבט הדוגון וגם על תופעת האנדרוגינוס ופרסם ב'מינוטאור' דפים מתוך יומן המסע 
שלו.46 המסע של גריול שוחזר וצולם בידי נכדו, פרנסואה קאלאם גריול, ב–47.1997 
נוסף  מאפיין  נטרלה  לאל–מינית  האישה  את  שהפכה  שהאנדרוגיניות  לציין  יש 
שהיה כרוך תמיד בנשיות — הפריון. בעוד צלמיות פריון — ה'וֶנוסיות' הפרהיסטוריות 
כגון 'ונוס מוולנדורף' — מדגישות את האיברים הקשורים בלידה: בטן, שדיים, ישבן 
כי הראש אינו קשור לפריון; הוא מסמל שכל, היגיון  )לכמה מהן אין ראש,  וירכיים 
אותם  את  דווקא  חסרה  החדשה  שהאישה  הרי  לאישה(,  קשור  אינו  ולכן  ורוחניות, 
איברים. אין לה שדיים ואף לא מותניים או בטן או ישבן. ביטול הקשר בין נשיות, 
למודעות  המניעה  אמצעי  חדרו  השנים  שבאותן  לעובדה  גם  קשור  ופריון  אמהות 
 )Sanger( סנגר  מרגרט  חוק(.  פי  על  בפרהסיה  להזכירם  היה  אסור  אז  )עד  הציבור 
גורם  הילדים  ריבוי  כיצד  שראתה  משום  הריון,  למניעת  שנלחמה  החלוצה  הייתה 
למותן ללא עת של נשים התשושות מלידות מרובות )אמה מתה בגיל 48 לאחר 18 
מרובות  משפחות  של  עוניין  את  מגבירים  פוסקים  הבלתי  ההריונות  וכיצד  הריונות( 
הילדים. אך סנגר ראתה במניעת הריון גם דרך לשחרר את האישה משעבוד. לדבריה, 
'אף אישה לא תוכל לקרוא לעצמה חופשייה עד שלא תוכל לבחור באופן מודע אם 
השני  בגל  וגם  הפמיניזם,  של  המוקדם  בשלב  ואכן,  אימא'.48  להיות  לא  או  להיות 

בשנות השישים, התעלמו רוב הנשים החדשות מנושא האמהות.49

מודל הגבר האנדרוגיני

מודל הגבר האנדרוגיני נוצר על ידי גברים המופיעים כ'נשיים' אם על ידי התחפשות 
או בעזרת שימוש באביזרים נשיים או בתנועות והתנהגות שמזוהות כנשיות. מודל זה 
בולט במיוחד בשנות התשעים ואילך, אך החל להופיע באמנות עוד בשנות השישים, 
על רקע אווירת החופש שהתאפיינה בפירוק מסגרות ומסורות שרווחו עד אז בחברה 
)Hippies( השפיעו על התערערות  ו'ילדי הפרחים'  ה'יוניסקס'  גם אפנות  הבורגנית. 
'דיור' בשנות  בית האופנה  'המראה החדש' של  הדימוי המגדרי החד–משמעי. לאחר 
והשתמש  הדקה,  המותן  את  ובמיוחד  הנשית,  הסילואטה  את  שהדגיש  החמישים, 

Michel Leiris, ‘Danses Funéraires Dogonʼ, Minotaure 1 (1933), pp. 73-76  46
 Jean-Jacques Flori and Marianne Lamou (producers), In Dogon Country: Marcel  47

 Griaule, Canal+, 1997
טלי רוזין, מה זה בכלל פמיניזם, תל אביב: זמורה ביתן 2000, עמ' 147.  48

בעניין זה ראו טל דקל, 'ייצוגי גוף: דיכוטומיות הגוף הנשי/ הגוף האמהי — אמנות ופמיניזם   49
בשנות השבעים של המאה ה–20', עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2003.
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לנשים  החזירה  ה'יוניסקס'  אפנת  המלחמה(,  שנות  הצנע של  )לעומת  בד  של  בשפע 
'הנשים  בקרב  והשלושים  העשרים  בשנות  אופנתיים  שהיו  והז'קטים  המכנסיים  את 
עם  גלביות,  מעין  ארוכות,  שמלות  לבשו  'היפים'  ונשים  גברים  בעת  בה  החדשות'. 
ומי  הגבר  מי  להבחין  היה  ניתן  לא  לעתים  כי  עד  ופרחים,  ומחרוזות  ארוך  שער 

האישה — כולם נראו מרחוק )ולפעמים גם מקרוב( כנשים, חוץ ממגדלי הזקנים. 
המודרני:  לעידן  רק  שייכת  אינה  לנשים  גברים  של  ההתחפשות  תופעת  גם 
למשל  לנשים,  המתחפשים  גברים  של  ארוכה  מסורת  קיימת  במזרח  והן  במערב  הן 
בתיאטרון היווני, השקספירי או היפני, או במופעי דראג, כשחלק מהגברים המתחפשים 
הם הטרוסקסואלים ורואים בפרסונה הנשית שלהם פרסונה בימתית בלבד, כמו דיים 
עדנה אוורג' )Everage( בגילומו של הקומיקאי האוסטרלי ברי המפריז. מי שהקדים 
בכמה עשורים את תופעת האנדרוגינוס הגברי באמנות היה מרסל דושן הדאדאיסט–
סוראליסט, שאימץ לעצמו זהות נשית פיקטיבית עוד בתחילת שנות העשרים בדמות 
פיקטיביות  זהויות  ממכלול  חלק  זה  היה   .)7 )תמונה   (Rrose Sélavy) סלאווי  רוז 
שאימץ לעצמו.50 מורימורה יסומסה )Yasumasa Morimura(, האמן היפני העכשווי, 
שמציג את עצמו כדמויות נשיות שונות, יצר מחווה למרסל דושן כרוז סלאווי בצילום 
או נכון יותר, לגבר )דושאן(  'מרסל' )1988( )תמונה 8(, שבו הוא מתחפש לאישה — 
שמתחפש לאישה. גם במקרה של דושאן וגם של מורימורה ההתחפשות נראית במבט 
והצופה התמים שאינו מכיר את הסיפור מאחורי  גברי,  ראשון מושלמת, ללא סממן 
התמונה אינו יכול לדעת שאין זו אישה אמיתית. אך בגרסה של מורימורה הכפילויות 
של הכובע ושל הידיים גורמות לנו להבין שאין זו סתם תמונת אישה. ברוב יצירותיו 
של מורימורה נובע המתח האמנותי דווקא מכך שהזהות הבסיסית )הגברית( נשמרת 

ונראית מתחת לזהות הנשית המאומצת. 
כמו אצל האישה האנדרוגינית, גם הגבר האנדרוגיני מאפיין תהליך של שחרור. 
ה'נשיות'  בתחפושת  ומשתמשים  מהארון  שיצאו  הומוסקסואלים  הם  מהאמנים  חלק 
כדי להפגין את נטייתם המינית, ואת רצונם וזכותם 'להתחבר' עם הנשיות שבהם. אך 
חלק מהאמנים הם הטרוסקסואלים. בשני המקרים השימוש באנדרוגיניות הוא ביטוי 
ההגדרות  על  שאלה  סימן  מציבים  האמנים  הנזילה  המינית  הזהות  דרך  לחתרנות. 
לשנות  החברה  את  ומאלצים  ולחברה,  לעצמם  יחסם  את  מחדש  בודקים  המגדריות, 
מתאימים  שאינם  אלה  את  גם  לתוכה  ולקבל  הבינאריות  המגדריות  הגדרותיה  את 

לחלוקה המקובלת. 
במיוחד  רוק,  זמרי  תרמו  האנדרוגיני  הגבר  מודל  להתפתחות  חשובה  תרומה 
בידי  למשל,  שצולם,  כפי  בואי,  דיוויד  או  ג'ורג'  בוי  כגון  רוק',  ה'גלאם  בסגנון 
כריסטיאן מרקליי )1991(. תרומה נוספת תרם אנדי וורהול, למשל בצילומים 'פורטרט 
עצמם  את  שמציגים  אמנים  כמה  יש  הישראלית  באמנות  גם   .)1981( כדראג'  עצמי 

דושן הוסיף למונה ליזה שפם וזקן עוד קודם לכן, ב–1919.   50
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כפי  או  פרבוכראי,  ויהודה  מישורי  יעקב  השבעים  בשנות  עוד  שעשו  כפי  כנשים, 
שעשה בשנות התשעים ניר הוד, למשל ב'פורטרט עצמי כחיילת' או ב'מריה והילד',51 
ז'וסטין פרנק.52  רוזן, שבשנת 2003 ברא לעצמו אלטר–אגו בשם  יותר רועי  ומאוחר 
את  לצלם  שמרבים   ,)Pierre et Gilles( וג'יל  פייר  הקמפ  מאמני  הושפע  הוד  ניר 
הם  ולפעמים  סנטימנטליים,  קיטש  בצילומי  שונות,  בתחפושות  חבריהם  ואת  עצמם 
עצמם מופיעים בזהות מינית שונה, כגון בצילום 'החתן והכלה' )1992( שבה מופיע 
 Lyle( אחד מהם כחתן והשני ככלה. דמות אנדרוגינית נוספת היא לייל אשטון הריס
Ashton Harris(, המופיע כאישה בצילום 'ילד, אלכס וליל' )1994( יחד עם אלכסנדרה 
אפס )Alexandra Epps( הלבושה כגבר. בצילום 'אחיות' )Sisterhood( מאותה שנה, 
בבגדי  מופיעים  אנדרוגינית,  דמות  הוא  גם   ,)Ike Ude( אודה  ואיקה  הריס  אשטון 

גברים אך מאופרים כנשים.
ידי אמנים גברים. הוא מטופל גם  המודל הגברי האנדרוגיני אינו מיוצג רק על 
מסורתית  איקונוגרפיה  בתוך  הגבר  את  לתאר  שבחרו  פמיניסטיות,  אמניות  ידי  על 
וכראקציה  המגדרים  בין  הגבולות  את  לטשטש  מרצונן  כחלק  כנשית,  שנתפסת 
עליהם  שאבד  נשיים  מסטראוטיפים  השתחררו  לא  שעדיין  גברים  שיש  לעובדה 
)1973(, מציבה את  תורכי'  'מרחץ  בציורה   )Sleigh( סליי  סילביה  כך, למשל,  הכלח. 
אוריינטליסטיים,  הרמון  ציורי  בהשראת  'נשית'  איקונוגרפית  מסורת  פי  על  הגברים 
ידי  )1834( של דלקרואה. על  ו'נשות אלג'יר'  )1862( של אנגרה  'מרחץ תורכי'  כגון 
לצופה  וגורמת  הזרה  יוצרת  היא  נשי,  הגברים להקשר חדש, שמוכר כהקשר  הכנסת 
לתעד  המרבה  נוספת  אישה  המסורתית.53  המגדרית  המערכת  כל  על  מחדש  לחשוב 
טרנס–ג'נדר היא נאן גולדין, המצלמת את סביבתה שבה דמויות אנדרוגיניות רבות — 

רובן גברים המתחזים לנשים — ולכן מתאימים לדמות הגבר האנדרוגיני.
באמנות  בולטות  מסורתית  נשית  באיקונוגרפיה  גברים  והצבת  מגדרית  נזילות 
האמן  של   Reclining Woo-man (1999) הצילומים  בסדרת  העכשווית.  היפנית 
טקנו ריודאי )Takano Ryudai( נראה גבר עירום השוכב בתנוחות נשיות מסורתית, 
טכניקת הזרה שראינו אצל סילביה סליי. טקנו ריודאי משתמש באיקונוגרפיות 'נשיות' 
הלקוחות ממסורת הציור המערבי ומציב גברים בתוכם. באחד מהצילומים )תמונה 9( 
הוא מאזכר את 'ונוס' של ג'ורג'ונה וטיציאן, ועוד יותר את 'האודליסק והעבד' )1842( 
והרמת  השכיבה  תנוחת  בגלל  גויה,  של   )1804( העירומה'  'המאיה  ואת  אנגרה  של 

מופיעים בספר ניר הוד, Forever, אור יהודה: כנרת וזמורה ביתן, 1999, אבל הצילומים גם   51
משנים קודמות.

על   .2003 לאמנות,  הרצליה  מוזיאון  הרצליה:  רטרוספקטיבה,  פראנק:  ז'וסטין  רוזן,  רועי   52
חילופי מגדר של אמנים ישראלים ראו גם קטלוג התערוכה הקבוצתית, רפאל שגיא )אוצר(, 

גברים, רמת גן: מוזיאון לאמנות ישראלית, 2006. 
אגב, ציור זה נטען היום במשמעויות מצמררות, שעדיין לא היו קיימות כאשר צויר: הקשר   53

בין בתי המרחץ לבין הפצת מחלת האיידס בקרב ההומוסקסואלים.
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הידיים מעל הראש. בצילום אחר בסדרה טקנו ריודאי נראה מאחור, בדומה לציור של 
'ונוס של רוקבי', 1651-1648( ול'אודליסק הגדולה'  )או  'ונוס מסתכלת בראי'  ולסקז, 
שאנו  החינני  הנשי  לעירום  צורם  בניגוד  עומדים  גופו  משמני  אנגרה.  של   )1814(
רגילים לראות בנשים מסבות עירומות )nude( ואפילו לעירום הברוקי או הראליסטי 

 .)naked( של נשים דשנות חשופות
בין  המערבית,  הציור  ממסורת  ודמויות  ציורים  לצטט  מרבים  היפנים  האמנים 
את  המציג  מורימורה,  היפאני  האמן  שעושה  כפי  מגדריות,  סתירות  ליצור  כדי  היתר 
'אולימפיה' )1996( על פי הציור של מאנה מ–1863. מורימורה, שהוזכר  עצמו בדמות 
קודם בהומז' שלו ל'מרסל דושן/רוז סלאווי', הוא אמן בולט בתחום חילופי המגדרים, 
שחקניות  של  בדמויות  ומופיע  המערבית,  מהאמנות  מפורסמות  דמויות  עם  שמתכתב 
)old masters(. בכך  קולנוע מפורסמות,54 או בדמויות מציורי מופת של גדולי הציור 
הושפע כנראה מסינדי שרמן, שב–1989 יצרה סדרה של ציורי מופת שבהם הציבה את 
עצמה מחופשת לדמות הראשית בכל אחת מהיצירות. בין היתר מורימורה 'משוחח' עם 
והן כפרידה.  הן כעצמו  וידאו, כשהוא מופיע  וגם בעבודת  גם בצילומים  פרידה קאלו 
או  תותבות(,  שדיים  )עם   )1996( האדומה'  כ'מרילין  מופיע  הוא  השחקניות  בסדרת 
מרילין  של  ביותר  הידועים  הצילומים  אחד  פי  על  שנוצרה   ,)1996( הלבנה'  כ'מרילין 
מונרו, עם שמלתה הלבנה המתנופפת ברוח זרמי האוויר הנפלטים מהתחתית בניו יורק 
)בסרט 'חטא על סף ביתך'(. מול 'מרילין הלבנה' הוא מציב גרסה נוספת, מעין אלטר–
השמלה  את  מרים  מורימורה  הפעם   .)10 )תמונה   )1996( השחורה'  'מרילין  בשם  אגו 
השחורה וחושף את איבר מינו )שגם הוא אינו אמיתי אלא דילדו(, וחוזר לדימוי המקורי 

של פסלי הרמפרודיטה )תמונה 1(, לאנדרוגינוס המושלם. 
התפתחויות שחלו באמנות הצילום ובאמנות המחשב תרמו תרומה חשובה לייצוגי 
האנדרוגינוס, בגלל היכולת לשנות את איברי המין בעזרת המחשב מבלי לערוך ניתוחים 
כירורגיים ומבלי להשתמש באביזרים ובאיפור. עם זאת, במקרים רבים האמנים מבכרים 
לשמור על המתח שבין זהותם המינית המקורית לבין הזהות המאומצת ולכן משתמשים 
אפשרו  המחשב  פלאי  המינית.  הדו–משמעות  את  לטשטש  לא  כדי  בתותבות,  בכוונה 
עתיד  'תכנית  בסדרה  בהריון  גברים  להראות   )Okada Hiroko( הירוקו  אוקדה  לאמן 
1', בשנת 2004. במקרה זה החיים מחקים את האמנות, כי כעבור ארבע שנים פגשנו 
בטלוויזיה את דמותו של תומס ביטי שהיה בהריון אמיתי, אלא שביטי אינו גבר אלא 

אישה בעלת חזות גברית שלא השלימה את שינוי המין שלה לגבר.55 
בולטים  אנדרוגיניים  ונשים  גברים  ודימויים של  המיניות  הזהויות  חילופי  מדוע 
במיוחד באמנות היפנית? אין ספק שהדבר קשור, בין היתר, לעובדה שבתאטרון הקבוקי 

בסדרת השחקניות הוא גם מתחפש גם למרלנה דיטריך, הוומפ.  54
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/ על הסרט תיעודי שנעשה על ביטי, ראו   55

us and america/article3628860.ece )נבדק לאחרונה: פברואר 2010(.
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גם  והייתה קיימת  ייחודית ליפן  זו לא הייתה  שיחקו גברים בתפקידי נשים. תופעה 
בתאטרון היווני והאליזבתני, אך ביפן היא מתקיימת עד היום וישנם שחקנים שרכשו 
פרסום והערצה בזכות תפקידי הנשים שאותם הם מגלמים באופן בלעדי, ואפילו הפכו 
למודל חיקוי לנשים.56 במקביל קיים ביפן תאטרון הטאקאראזוקה, הפועל מזה מאה 
שנים, שבו הנשים משחקות את כל התפקידים, כולל גברים. הרפרטואר כולל מחזות 
קלסיים יפניים, אך גם מחזות מערביים, כולל מחזות זמר אמריקניים. לשחקניות אלה 

יש בעיקר מעריצות, אך אין כמעט מעריצים.57
מסורות  על  רבה  במידה  עדיין  מבוססת  היפנית  החברה  המודרניזציה  אף  על 
קדומות, הגורמות לעתים ללחצים חברתיים. בתחום המבנה המשפחתי, למשל, עדיין 
מסורת  ביפן  יש  זאת  ולמרות  והאישה.  הגבר  של  המסורתיים  תפקידיהם  נשמרים 
במערב.  מאשר  יותר  נינוחה  באווירה  שהתקבלו  מגדריות,  זהויות  ריבוי  של  ארוכה 
אווירה זו אינה ייחודית ליפן, וקיימת בכל מזרח אסיה. על ריבוי הזהויות המגדריות 
מורינגה  מאקי  של  מאמר  על  המסתמכת  זהר,  איילת  של  ממאמרה  ללמוד  אפשר 
)Maki Morinaga( המזהה כמה מגדרים בתרבות היפנית.58 זהר מוסיפה עליהם סוגי 
וואקאשו,  ננג'ה,  גבריות,  גבר,  זכר,  סוגים:  ל–18  הכול  בסך  ומגיעה  משלה  מגדרים 
)קיצור  לסו  מוסום–יאקו,  אוטוקו–יאקו,  ריוסיי,  צ'וסיי,  אונהגאטה,  פוטאנאריהירה, 
ללסבית(, גבריון, נקבה, אישה, נשים, נשיות )במובן של femininity( ונשיות )במובן 

 59.)womanliness של
זהר טוענת כי התרבות המערבית המודרנית הביאה לאסיה את החלוקה הבינארית 
של זכר/נקבה, שרואה במגוון הזהויות המיניות סטייה, ובגלל השפעה זו גם החברה 
האמנותי  שהדיון  להניח  אפשר  מכאן  דומה.60  לתפיסה  מתקרבת  העכשווית  היפנית 
מהמשך  נובע  אינו  העכשווית,  היפנית  באמנות  שבולט  מגדרית,  זהות  של  בבעיות 
כ'אחר'  שנתפס  מי  מצד  התרסה  של  אקט  הוא  אלא  והנינוחות,  הפתיחות  מסורת 

מופע  עכשווית',  יפנית  באמנות  ומיניות  מגדר  יצוגי  יפן:  של  המינים  'שבעת  זהר,  איילת   56
 המינים, מגדר ומיניות באמנות יפאנית עכשווית, חיפה: מוזיאון טיקוטין, 2005, עמ' 208-192 
בעמוד  מתחיל  המאמר  לכן  לימין,  משמאל  באנגלית,  בטקסט  מתחיל  העמודים  )מספור 
208 ומסתיים ב–192(. ברצוני להודות לאיילת על הערותיה והארותיה בהקשר למאמר זה, 
 Ayelet Zohar (ed.), ביפן,  המגדר  בעניין  עוד  ראו  בנושא.  שהחלפנו  בדוא"ל  בתכתובת 
 PostGender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture, Newcastle

upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009
טוקיו',  של  ההפוך  הדמעות  'משחק  ואגנר,  וילנד  גם  ראו  יפן'.  של  המינים  'שבעת  זהר,   57

תרגום מ'דר שפיגל' הגרמני, הארץ, 19.11.1999.
 Maki Morinaga, ‘The Gender of Onnagata As the Imitating Imitated: its History,  58
 Performativity, and Involvement in the Circulation of Femininityʼ, Position 10, 2

(2002), pp. 245-272
 .204-197 עמ'   ,)56 הערה  )לעיל  יפן'  של  המינים  'שבעת  זהר,  ראו  מפורטים  הסברים   59
יותר  פתוחה  בעבר  הייתה  המערבית  התרבות  גם  בינינו,  בהתכתבות  זהר,  של  לטענתה 

לקבלת נזילות מגדרית, אך איבדה פתיחות זאת מסיבות שונות.
שם, עמ' 207.   60
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בחברה תחת השפעה מערבית הרואה בו סוטה. ידוע גם כי נושא האינטרסקס, החסרים 
זהות מינית אחת ברורה, הוא נושא כאוב ביפן, מפני שהחברה היפנית מתקשה לקבל 
פגמים ונכות ורואה בהם סימן לעונש. אני מניחה שייצוג הפגמים באופן חזותי, כמו 
שבה   ,)Tender Penis, 2005( עדין'  'פין  ריודאי,  טקנו  של  אחרת  צילומים  בסדרת 
היא התרסה  הצילום(,  נייר  וחיבור של  חיתוך  )בעזרת  מין  איבר  חסרי  גברים  נראים 
היפנית  באמנות  מגדר  בבעיות  האינטנסיבי  שהעיסוק  כן,  אם  נראה,  זו.  תפיסה  נגד 
הוא אמביוולנטי ומורכב ומבטא גם התרסה וחתרנות, למרות המסורת ה'נינוחה'. עם 
החברה  את  משמש  המגדרים  של  והרבגוניות  העמימות  ייצוגי  שריבוי  ייתכן  זאת, 
היפנית כשסתום ביטחון המאפשר לערער בערוצים מקובלים על המערכת החברתית–
תרבותית השמרנית, ולכן נושא הרב–מיניות הפך מחתרני לסֵפק לגיטימי, גם אם אינו 

ממש מקובל, כפי שקרה גם באמנות המערבית.
לאורך  האנדרוגיני  במודל  והתפתחות  שינוי  של  תהליך  לראות  אפשר  לסיכום, 
המאה. בתחילה ביטא האנדרוגינוס המושלם חיפוש אחר תיקון וחזרה לשלמות, אך 
בהמשך הוא ביטא את החיפוש אחר זהות מינית שלישית, בגלל חוסר נחת עם הזהות 
השלישי'  ה'מין  בזמן,  בו  החברתית.  הנורמה  לבין  הנפשי  המצב  בין  ומתח  הקיימת 
מבטא פקפוק בעצם ההגדרה המגדרית והופך אותה למשהו נזיל, בר שינוי. בתחילה 
שהפכו  הגברים,  גם  הצטרפו  בהמשך  אך  במיוחד,  נשים  האנדרוגיני  המודל  ייצג 
את  אינו מבטל  המודל החדש  הנשי.  האנדרוגיני  המודל  לצד  גברי  אנדרוגיני  למודל 
הישן: כל מודל נוסף כנדבך על המודל הקודם, ובכך הופך נושא הנזילות המגדרית 

למורכב יותר ויותר.
דמויות  הופיעו  אפוקליפטית,61  בתחושה  במערב  שהתאפיין  השני,  האלף  בסוף 
אנדרוגיניות בעלות אופי חדש המחליפות את האנדרוגינים הנשיים או הגבריים — מעין 
ביצירה  יחד.  גם  ונשיים  גבריים  מין  איברי  אנושיות שלהן  מוטציות  או  אנדרואידים 
אנדרוגינית  דמות  נראית   )Jenny Saville( סוויל  ג'ני  של   )1999-1998( 'מטריקס' 
)Del LaGrace Volcano(, שנולדה כאישה, החליטה לעבור  וולקנו  של דל לגרצ'ה 
החליטה  מסוים  בשלב  אך  גבריים,  הורמונים  לקיחת  של  בתהליך  והחלה  מין  שינוי 
הוא  אך  נשיים,  מין  איברי  בעל  עדיין  הגוף  דו–מינית:  ונשארה  התהליך  את  לעצור 
כמוטציה  עצמה  את  רואה  וולקנו  לגרצ'ה  דל  צרפתי.  זקן  עם  והפנים  וגברי  שרירי 
של  נוסף  בציור  בינארית.  מגדרית  לחלוקה  ההתנגדות  את  בגופה  שמממשת  וכמי 
אישה  היא  העליון  שבחלקה  דמות  מופיעה   ,)Passage, 2004( 'מעבר'  סוויל,  ג'ני 
מוטציה  המושלם.  האנדרוגינוס  כמו  גברי,  מין  איבר  בעלת  היא  התחתון  ובחלקה 
יצור  נראה  שם   ,)1992(  '250 כותרת  'ללא  שרמן,  סינדי  של  בצילום  נראית  דומה 

זה באקדמיה  ביטוי בתערוכה בשם  לידי  זו באה  2000. תחושה  למשל ההיסטריה של באג   61
 Norman Rosenthal and Max Wigram (curators), ראו   .2000 בשנת  בלונדון  המלכותית 
 Apocalypse, Beauty and Horror in Contemporary Art, London: Royal Academy of

 Arts, 2000
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כלאיים גרוטסקי שראשו ראש גבר זקן וגופו גוף אישה, שמתוך הווגינה שלה יוצאות 
או נכנסות לתוכה שורת נקניקיות, מעין שרשרת של איברי מין גבריים. הדו–מיניות 
 ,)1992(  '263 כותרת  'ללא  שרמן  של  ביצירתה  יותר  עוד  חתרנית  בצורה  ממומשת 
ואישה.  גבר  גופות  רק משני החלקים התחתונים של  גוף כרות שמורכב  נראה  שבה 
והשני באיבר  )שממנו משתרבב החוט של הטמפון(  נשי  מיני  האחד מסתיים באיבר 
מין גברי )ועליו טבעת(. ביצירה זו האדם מאבד את זהותו כיצור אנושי בעל גוף, וכל 

מה שנותר ממנו הם איברים דו–מיניים.
לכאורה יש כאן חזרה לדימוי האנדרוגינוס המושלם, שהוא ישות המורכבת משני 
אך  השני.  המין  על  מולבשים  אחד  מין  של  הזיהוי  שסימני  מבלי  יחד,  גם  המינים 
מי  אידאלית.  שלמות  מלבטא  ורחוקים  מטרידים  השני  האלף  סוף  של  המוטנטים 
שעוקב אחרי המחקר בנושא האינטרסקס יודע כי נושא זה מצוי היום על סדר היום 
בספרים  גם  ומטופל  והמגדר,  החברה  הפסיכולוגיה,  החיים,  ומדעי  הרפואה  בתחומי 
ובסרטים רבים. מדובר במיוחד באנשים שנולדו כתינוקות אינטרסקס ושעברו ניתוחי 
מין בינקותם )גישה הנתפסת היום כפסולה( כדי להפוך את המין הכפול או המהוסס 
שלהם למין ברור. מסתבר כי רבים מהמנותחים שבגרו בינתיים סובלים היום ממיניותם 
מבכרים  היו  ורבים  ותחושתם,  דעתם  על  שלא  הרופאים,  ידי  על  בילדותם  שנקבעה 

להשאירה במצבה האמביוולנטי. 
 Jake( מוטנטים מטרידים נראים, למשל, בפסלים של האחים ג'ייק ודינוס צ'פמן
אף  קטן שלו  ילד  בדמות   ,)1994(  Fuck Face בפסל  כמו   ,)and Dinos Chapman
בצורה איבר מין גברי ופה בצורת איבר נקבי.62 ב'אנטומיה טרגית' )1996( יצרו האחים 
 מיצב של חורשת עצים, מעין גן עדן, אך במקום אדם וחוה מסתובבות שם רק חוות — 
איבר  דמויי  אפים  ולחלקן  צימחו,  לא  עדיין  ושדיהן  ערוותן  ששער  עירומות  נערות 
שונים  מכיוונים  המחוברים  חלקים  כמה  של  מדבוקות  מורכבות  הנערות  גברי.  מין 
כתאומים וכשלישיות סיאמיים, ואף יותר. זהו לכאורה גן עדן פמיניסטי אולטימטיבי, 
שבו יש רק בנות חווה מצוידות באיברי מין גבריים, שבזכותם הן יכולות להרבות את 
עצמן. אך אין זו חגיגה פמיניסטית, אלא גיהנום של מוטציות אנושיות שכאילו נוצרו 
יצורים  האנושי.   DNA–ב בניסויים  שנוצרו  ְפריקים  או  מטורף,63  מדען  במעבדה של 
מעוותים אלה גורמים לנו לחשוש מעתיד המין האנושי ולחשוב על מה שקורה כבר 
איברים  שני  בעלי  הנולדים  מתרבים  וכאשר  ונחלש  הולך  הגברי  הזרע  כאשר  היום, 
מיניים או חסרי מין בכלל, כנראה בגלל זיהום הסביבה ועודף אסטרוגן במים ובקרקע 
מבטאים  אינם  באמנות  היום  המיוצגים  החדשים  האנדרוגינוסים  כי  נראה  חקלאית. 

עוד את השאיפה לתיקון אלא ממחישים את הקלקול. 

על הקשר והחילופין בין הפה והפות ראו מאמרי )לעיל הערה 6(.  62
 Mark Holborn, Hell, Jake and Dinos Chapman, London: Jonathan Cape & The  63

 Saatchi Gallery, 2003, p. 13
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1. 'הרמפרודיט', פסל שיש רומאי, 
מוזיאון טורלוניה, רומא, מתוך 44 
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 2. מארק שאגאל, 'מחווה לאפולינר' 
)אדם וחוה(, 1911-1912, שמן,

 ,Van Abbe 191 ס"מ, מוזיאוןX209
© ADAGP, Paris, 1909 .איינדהובן, הולנד
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3. 'דמות יושבת', דוגון, עץ, 69 ס"מ, 
אוסף פרטי )לשעבר באוסף הפסל 

יעקב אפשטיין(

4. תמרה למפיקה, 'הדוכסית דה לה 
 סאל', 1925, שמן, 96X161 ס"מ, 

© ADAGP, Paris, 2009 .אוסף פרטי
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7. מאן ריי, 'מרסל דושאן 
כרוז סלאווי', 1921-1920, 

הדפס ג'לטין כסף.
 © ADAGP, Paris, 2009

8. מורימורה יאסומסה, 'מרסל', 
 ,Doublonnage מתוך הסדרה

1988, 10 הדפסות בגודל 
150X120 ס"מ, שוגוארט, טוקיו.

© Yasumasa Morimura,
courtesy of ShugoArts
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