
1 

 

 ליזםאהאישה והסורי -הלשון המפוצלת 

2.6.03..3הרצאה בערב עיון במכון שפילמן,   

 ד"ר רות מרקוס

  

על נס  הנשאש, תליברליו תאוונגרדיתנועה לכאורה  יתהיה סטיתהסוריאליהתנועה 

אפילו קראה לשחרור . היא מודע-חשיפת הלאאת הערצת הליבידו ואת את השחרור המיני, 

 ,. אך למעשההבורגניתהנשים ממטלות הבית ומשאר הערכים המסורתיים של החברה 

חושפים אמנות וגם בכתבים, יצירות הבגם  כפי שהם מתבטאים יםהרעיונות הסוריאליסט

הכהן הגדול של הסוריאליזם. לכך אחראי בעיקר אנדרה ברטון, וסקסיזם.  גברי שובניזם

סילק מהתנועה את כל מי שנחשד . הוא הומופובבעצם שמרן ו המהפכן היהברטון 

. הוא הומואיםהוא מסתובב עם חברים ג'אקומטי על כך ש, ונזף בבהומוסקסואליות

ככלל, . גדרית, כמו פייר מולינייהת ומהתנתק מכל מי שנראה לו יותר מדי פרובוקטיבי מיני

הוא סילק מהתנועה את כל מי שלא אמר אחריו אמן, עד שבסופו של דבר היו יותר אמנים 

 סוריאליסטים מחוץ לתנועה מאשר בתוכה. 

דימוי שלא כל חברי הקבוצה היו שוביניסטים וסקסיסטים, אבל אין ספק  ,אמנם

אף למרות שנשים ליוו את הקבוצה ו. מאד בעייתי ת הואהסוריאליסטי באמנותהאישה 

הוכרו לא  ןההשתלבו בה רק בזכות יחסיהן האישיים עם אחד מחבריה.  ןרובהציגו עמה, 

נעדרו . מסיבות אלה הן גם לא בקטלוגים ולא בכתבים אחרים –כאמניות הוזכרו ולא 

ת החוקרות אח. השמוניםשנות אמצע לא נחקרו עד ו ,הסוריאליסטיהמחקרי שיח מה

 Women Artists and the Surrealist Movement  בספרה, ה ויטני צ'דוויקיתהיהראשונות 

 . 5891-שיצא לאור ב

גם אגב, ו ,המחקר הפמיניסטי בזכותשהאמניות הסוריאליסטיות התגלו ניתן לומר 

 הפך לרלוונטילאחר שנים שבהן נתפס כסגנון משומש יתר על המידה,  ,הסוריאליזם עצמו

ונזילות בגלל עיסוקו בנושאי מגדר  בין היתר, מודרניזם-הפמיניזם והפוסטמחדש בזכות 

  .מגדרית

איך . חס ליצירתןילהתי כיצדנוצרה בעיה עם חשיפת האמניות הסוריאליסטיות 

רוברט . הפמיניסטי לבין השיח הנשי וגני במהותו,סהמיליישב את הסתירה בין השיח הגברי 

בנשים  דיוןשכל טוען  ,"לדבר בלשון מופצלת, שיח גברי בסוריאליזם נשי מאמרבלטון ב

ז"א דיבור בשני , Forked Tongue, "לשון מפוצלת"דיבור במחייב  יוצרות סוריאליסטיות

לבין השוביניסטים של הגברים הסוריאליסטים, , בגלל הסתירה בין הרעיונות קולות

בעיה נוספת היא . , שלא תמיד צייתה לשיח הזהיישומם, ביצירה הנשית-אייישומם, או 
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מתייחס לאמניות הסוריאליסטית שכן צייתו לשיח הזה? זו בעיה הפמיניסטי המחקר  כיצד

 מורכבת לעצמה ונושא להרצאה אחרת. 

 סטיםהסוריאליהגברים לתקוף את כדי "לשון מפוצלת"  אני משתמשת במונחכאן 

מחד מעריצים אותה, אך  – האישה מדברים בשני קולות ביחסם אלהם כיצד  להראותו

אך למעשה מגלה מתירנות, ולליברליות  מטיפהזו מאידך משפילים אותה. לשון כפולה 

  הגברי. ניזםישובשמרנות ו

מושג שמתאר את  – היא כבר "אישה חדשה"בשנות העשרים האישה יש לציין ש

האישה מטיפוסי  דאח, . אך למרות זאתעצמאיתהמרדנית והמשוחררת, האישה ה

יפה, נאיבית, תמימה, חסרת שהיא  (,שה ילדהיא) Femme Enfant-ה אוהבסוריאליזם 

 ולשעשע אותו.  , לענגדעה, תלותית בגבר, ומטרתה לשרתחסרת בגרות ו

טיפוס הסוריאליזם מתאר גם ואולי בגלל הופעתה של ה"אישה חדשה", ן, לחילופי

כאישה מסרסת, המאיימת על הפאלוס הגברי עם לרוב היא מוצגת , כשאישה מאיימתשל 

או לוכדת אותו וחונקת אותו בקוריה, כמו . (Vagina Dentata)הוואגינה המשוננת שלה 

או הורגת אותו, כמו האלמנה השחורה או כמו המאנטיס, שעליה אדבר בהמשך.  .עכביש

ניפולציות שונות עוברת מ היאולכן , תקוף אותהאיים עליה ולל צריך -ובגלל שהיא מאיימת 

  מפורקת, חתוכה ושסועה., שהופכות אותה למעוותת

אותם  נתין את הסוריאליסטים. האישה מעניייהסובייקט הנשי לעצמו לא מענ

אפשר לומר שהסוריאליסט  בין אם כחפץ ובין אם כמושא הרעיונות שלהם. –כאובייקט 

אינני , גריטאלא רואה את האישה ממטר". זאת ניתן לראות מיצירת המפתח של רנה מ"

המהפכה בכתב העת  מההתפרסש ,(5) 5898, ( המתחבאת ביעררואה את )האשה

ציור של צילום של משתי יצירות,  מורכבהזהו פוטומונטאז' . 59 מספר הסוריאליסטית

האישה ) Femme Cachéeבזמן ביקורו בפריז, ושנקרא  אישה עומדת שצייר מאגריט

בצילומי דיוקן של חברי הקבוצה שאותה הקיף , (הנסתרת או האישה המסתתרת

האם הם חולמים עליה? יתכן שיש כאן  .עם עיניים עצומות , כולםהסוריאליסטית

וש לפג"תמיד, מעבר לכל אמונה, ייחלתי  ,נדז'ההתייחסות לדברים שכותב ברטון בספר 

בלילה בתוך היער, אישה יפה ועירומה, אבל מכיוון שתקווה זו, ברגע שמבטאים אותה, אין 

. האישה האידיאלית נשארת כמעין רעיון, חלום ”לה משמעות, אני מצטער שלא פגשתי בה

  הם לא רואים אותה.ולא רואה אותם היא בלבד. במציאות 
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 הנכבדסת מקום חשוב ביצירה הסוריאליסטית, בגלל התפקיד פהאישה תו, כאורהל

הקשר שבין נשיות לבין  היא הגורם המפרה, היצירתי. במשנתו של אנדרה ברטון. השניתן ל

הוא קשר קמאי, בין אם הפריון מתבטא ביצירת  -לא החל עם הסוריאליזם  ופריון יצירה

קשר זה הגיע  אך או, כפי שהיה בעבר הקדום, בפריון האדמה. ,ילדים או ביצירה אומנותית

לשיאו בתפיסה הסוריאליסטית, שראתה באישה מעין צינור מקשר בין הגבר לטבע. מתוך 

תווכת בין הגבר לבין כממשמשת היא , "אמא אדמה" - לטבע ולאדמהשל האישה קרבתה 

. אבל של הגבר – יצירתיותחיוני לשהוא קשר  ,ולמה שקיים מעבר לו של הטבע המסתורין

להתחבר עם האישה בסוג של אהבה שאותה כינה  ויוכל להפוך ליצירתי עלי כדי שהגבר

של ו זהו גם שם של ספר .או אהבה משוגעת""אהבה מטורפת" , l'amour fouאנדרה ברטון 

 Jacqueline-בו תיאר את אהבתו לוחלקו שירה וחלקו ביוגראפי, ש, 5891-מברטון 

Lamba) . רק אהבה משוגעת כזו תוכל לעורר את הגבר מתרדמתו ולחבר אותו לטבע

 ולמסתורין.

מטורפת. תהייה האישה עצמה כזאת תרקיע שיאים, רצוי שגם אהבה מטורפת כדי ש

אגב, (, שמספר על אהבתו לאישה שאינה שפויה. 5899) נדז'הבכך עוסק ברטון ברומן שלו 

, וכמה אמניות שהיו בנות זוג די שכיח ירוטיתוחיבור בין אמן סוריאליסט לאישה נה

. ואולי זה אומר משהו על ואפילו אושפזו לאמנים סוריאליסטים, עברו התמוטטות עצבים

   על סוג הנשים שמצאו חן בעיניו., או הגבר הסוריאליסט כבן זוג

תפקיד חשוב מאד לאישה, תפקיד המוזה, אבל למעשה, ברטון נותן כאמור, לכאורה 

לעצמה אינה  אישהה. סימון דה בובואר, ברטון אינו רואה באישה סובייקטטען כפי שת

  מבקרת אותו בספרהדה בובואר , ועל כך אלא בתפקידה כמתווכת חיונית ,מעניינת אותו

  .המין השני

שואב הגבר את  ו, שממנקרבתה של האישה לטבעיתר על כן, אני טוענת ש

היא אינה יוצרת היא אימא אדמה, אך  :שלהגם הסיבה לנחיתות היא היצירתיות שלו, 

שם  –( (Acéphale  אספלוסוהיא  בעצם אין לה ראשכולה גוף, כולה יצר. היא  .בעצמה

 5891-1בשנים התפרסם  Acéphaleשכתב עת בשם )יש לציין  .ראש יחיים חסר יבעלכללי ל



4 

 

יכולת חשיבה ללא אינטלקט,  חסרתהיא  שהיג'ורג' באטאיי(. כחסרת ראש האעל ידי 

וגם אינה יכולה לממש את הפוטנציה ליצירתיות שטמונה בה, אלא רק בעזרת  והפשטה

ר שתתאפ אהבתו המטורפת לאישהבזכות רק היכולות שאין לאישה וניחן בכל הגבר  הגבר.

 . יצירה

 אך בעצם חסרת ראש ,, מתאר אישה שכולה ראש(9) 5891, האונסבציור  ,מאגריט

כל זהותה ואינה סובייקט אלא אובייקט מיני, . היא ראשה הוא גופה, כי וחסרת זהות

של נובעת מהמיניות שלה, כאשר הסימנים המיניים הופכים לפרטי הדיוקן שלה. מבחינתו 

תפיסה כזו של האישה היא אונס, וכך גם קרא לעבודה. יש לעבודה זו פרשנויות מאגריט 

מאגריט על התפיסה השוביניסטית , אך אני מבכרת לראות אותה כביקורת של שונות

הסוריאליסטית, מה שאולי רומז על כך שהמונטאז' הקודם שראינו אינו בהכרח שוביניסטי 

 במהותו, אלא הוא מתייחס לניכור שקיים בין הגבר והאישה.

 
, (9) 5899, של אנדרה מאסוןתצוגה -בובתבכמי שאין לה זהות, לאישה גם אין קול. 

בד מקושט בפרח אמנון ותמר. שם מזמם על ידי  נחסםפה האישה בלון,  דניזשצולם על ידי 

אמנון  של)מחסום ירוק לפה  Le baillon vert a bouche de penseéהיצירה במקור היה 

 באנגלית( הנו pensy -אמנון ותמר ) penseé. אלא שיש כאן משחק מילים. ראשית (1)ותמר( 

 penseéהמילה נובע מכך שים חשוב יותר כינוי גנאי להומוסקסואל. אבל משחק מיל

כך שאפשר לקרוא ליצירה  .(penser) לחשובמחשבה או נשמעת בצרפתית כמו המילה 

חוסמים את קול האישה ואת  –, או לפה של מחשבה". כך או כך לפה שחושבירוק מחסום "

  מחשבתה.
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תצוגה, ובכך הופך אותה לאובייקט. לא רק -בובת –מאסון מציג את האישה כמנקין 

כולא את ראשה בכלוב ציפורים, כאילו היה חיית שעשועים. , הוא גם הוא סותם את פיהש

וממנו יוצאות  מכוסה בבד ועליו עיגול המורכב ממראות ממוסגרות האזור הערווה של

ת לתפקידה אולי תזכור –ומראשה יצאו בועות סבון  הוזילה דמעות. במקור האישה נוצות

מעובדות על ידי אמנים  תצוגה-הייתה חלק משורת בובות זו תצוגה-כעקרת בית. בובת

שהוצבו במסדרון המוביל לתערוכה הסוריאליסטית הבינלאומית שהתקיימה בפריז  שונים,

 . 5899-ב

פיתויים בבראבו,  . מנואל אלוורסבתערוכה אישה ללא ראש מופיעה בצילומים רבים

 מסתיר את ראש האישה על ידי סדין. בכך הוא חוטא כמה חטאים, ,(1) 5819, בבית אנטוניו

חשיפת על ידי הסתרת הפנים ו עוד יותרהוא מדגיש את עירומה הוא מעלים את ראשה, 

חלקית בעזרת הערווה על ידי הסתרה אזור כשהוא מפנה את תשומת הלב ל, חלקה התחתון

גם מעמיד אותה ליד חבל  הואאספלוס, למין  הופך אותידה של האישה. לא רק שהוא ה

 בתפקידה הטבעי. -ת בתליית כביסה סקולעקרת בית שע אפרודיטהכביסה והופך אותה מ

 
: ואברים אחרים חסר ראש בעירומים הבאים גוף האישה הופך לאובייקט צילומי 

הרעיון את מהדהד  שמוש ,(1) 5811, דיונות חול ,עירום שצילמה רות ברנהרדכך ב

את סידרת צילומי העירום לי צילום זה מזכיר ל הקשר בין אישה לאדמה. עהסוריאליסטי 

סטון לא היה סוריאליסט, אבל ו .(189) 5891, עירוםכגון שני צילומי  אדוארד וסטון,של 

צילום . דוגמה נוספת היא להתפתחויות הצילום האוונגרדי באירופה ובארה"בהיה מודע 

. (59) 5895, עירום מתכופף קדימהלי מילר, של ו ,(8) 5895-5899, םעירו, ייאבראסשל 

  הנו מאד אניגמטי כי במבט ראשון קשה להבין מה רואים ומהיכן הוא מצולם.האחרון 
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משכיחה מאתנו שבעצם אנחנו היא מאד אסתטית בכל הדוגמאות שהתוצאה ון ומכי

יודעים מי אנחנו לא  -יישות מתייחסים למודל כאל לא אנחנו . רואים כאן אדם ולא חפץ

נוספת נראית בצילום של  החפצהסובייקט. מנה כ, לא מכירים את פניה, ומתעלמים מהיא

 הרוחצת של אנגרה הציור מהווה מעין מחווה ליצירתו .(55) 5899 ,כינור של אנגרהמאן ריי, 

את כאן הופך  מאן רייומתייחס לתחביב של אנגר שהיה כנר חובב, היצירה שם , ומוולפינסון

במקרה זה אני מוכנה לסלוח להחפצה שהוא עושה לאישה בזכות  .כינורל ,חפץהאישה ל

  משחק המילים וההומור שקיים כאן.

 

פרח גן עדן או , הפייר מוליניים של מיאפשר לראות גם בצילו לגוף הנשיגישה שונה 

ה מצלם יימולינ -גבר גוף אישה אלא גוף כאן לא נראה ש אלא .(59) 5819, הנערה הקסומה

הו של שכדמות ארוטית, לבוש בתלבושת נשית סקסית, כאילו הוא בשלב כל את עצמו

יוצר . מולינייה מאזו-, או אפילו משחקי סאדוסטריפטיז, מה שמזכיר סצנה של התערטלות

התחתונה העליונה של גופו, שמצולמת מהחזית, לבין המחצית פוטומונטאז' בין המחצית 

הוא מסתיר את עיניו, אך מדגיש את שפתיו ואברים ארוטיים אחרים  .ורשמצולמת מאח

-שלנו, בגלל הסתירות בין קדימה הפרספציהמערער לרגע את הוא ובכך בגופו, כגון הישבן. 

 .שוביניסטית, אין כאן שום דבר שמתייחס לאישה בצורה לכאורהאישה וכד'. -אחורה, גבר

ותבת טל בראל, הוא מושא התשוקה של עצמו.  זו לא אישה אלא גבר, וכפי שכ –ראשית 

משתמש במה שהמחקר ? שהרי הוא נשיים סטריאוטיפיםחוזר כאן על  האם אינואבל 

כפי שהתפיסה הגברית  גופו הנשי כביכולז"א מציג את  -הפמיניסטי מכנה "כלי האדון" 

  .בולטים, עם אטריביוטים מיניים הפתיינית-הפטריאכלית והפלוצנטרית מציגה את האישה
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מבקר את מולינייה  "כלי האדון"ניתן לטעון שדווקא על ידי השימוש במאידך, 

, ויוצר כאן דמות היברידית אמביוולנטית, המקובלים של גברים ונשים הסטריאוטיפים

 שאינם בינאריים. נזילים מעלה אפשרות של סוגי מגדר ש

והפוטומונטאז' הקולז' חיתוכים כגון אלה שעושה מולינייה מזכירים את עבודות 

בעוד אבל   .(59) של האנה הך ותכמו למשל העבודשהחלו כבר בקוביזם ובדאדאיזם, 

משהו על העולם, ובמיוחד אלה של שהקולאז'ים הקוביסטים או הדאדאיסטים אומרים 

כדי  טכניקות אלהב יםמשתמש םהסוריאליסטי שהם בדרך כלל פוליטיים, הצלמים ,ךה

, מפרקים התו, משסעים אהחותכים את דמות הם .לחתוך, לעוות ולפרק את דמות האישה

  "יתי"יופי עוו - חדשמסוג כדמות מעוותת בעלת יופי אותה ומחברים אותה מחדש 

Convulsive Beauty המוזר והמאיים, של המעוות, של המופלא, של . לדעת ברטון, היופי

 הוא היפה ביותר. -(das unheimliche) של מה שפרוייד מכנה "אלביתי"

  

רוח "דאלי, למשל, טען כי המשיכה המינית החדשה של האישה נובעת מהיותה 

. דמות האישה המתפרקת הופיעה ביצירות רבות של דאלי, כמו "רפאים הניתנת לפירוק

 . דאלי ציין כי ניתן יהיה(51), 5891 ,רוח הרפאים של המשיכה המיניתלמשל, בציורו 

, מרט אחת האמניות הסוריאליסטיותלהציע למאכל כל חלק מגופה של האישה המתפרקת. 

אכל אישה, כשהיא משכיבה דוגמנית עירומה על שולחן ערוך מלאכן הציעה  אופנהיים,

ניתן למצוא  חתוכה ומפורקתאישה . (51), 5818, משתה קאניבליועליו כל טוב, במיצג 

ן, ניו יורק, סוף טדי תורמארווין בלומנפלד,  של בצילומים סוריאליסטים רבים, כגון אלה

  .(51) לערך 5811)עירום נשי בחשיפה כפולה(, ללא מילים ואל טלברג, ושל ; 5819שנות  
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 ,שמשחקת בבובות "אישה ילדה"נשים מפורקות בעלות "יופי עוויתי" לבין קשר בין 

"סיפורי  ראה את 5899. בשנת (Bellmerניתן לראות בסדרת הבובות שיצר הנס בלמר )

 ,"איש החול" מדמותו שלהושפע במיוחד והופמן" של אופנבך, שביים מקס ריינהרדט, 

, 5899-ודל אנושי בשם אולימפיה. בלמר יצר את הבובות הראשונות בבגשהתאהב בבובה 

יצאו נגד הרעיונות ון. לדבריו הבובות המופרעות שלו בדיוק  בזמן עלייתו של היטלר לשלט

צלומים מהבובות לאנדרה ברטון, תהגזע הארי. הוא שלח  של השלמותהנאציים על אידיאל 

  (51). 1, מס' מינוטאורבכתב העת הסוריאליסטי  מהם 59שמיד פרסם 

   

-הסוריאליסטים קיבלו באהדה את הבובות המעוותות והמפורקות, שביטאו את ה

uncanny בלמר  (59)".יתיעווו לרעיונות של ברטון על "היופי הותאמשל פרוייד  ביתי()אל

 , שהן עוד יותר(58,99,95) 5891-ב מצולמות המשיך ליצור סידרה נוספת של בובות

הוכרז על ידי  5899-באין זה פלא ש חלק מהצילומים עשויים בפוטומונטאז'.. פרוורטיות

הבובות של בלמר ממחישות גופות של נשים שעברו לפריז. הנאצים כ"אמן מנוון" וברח 

של אנס  מעוותהו סוטההרטוב, העונו, ונאנסו. הן נראות כחלום נקשרו,  מניפולציות,

 ,יחד עם עלייתו מחדש של הסוריאליזםבשנות השמונים, סידרתי. בלמר, שחזר למודעות 

סינדי  –בגלל קוצר הזמן הבאתי רק שניים לדוגמה . השפיע על אמנים מודרניים אחרים

אנטומיה -והאחים ג'ק ודינוס צ'פמן, למשל ב (99,99), 5888-שרמן, בסדרת הבובות שלה מ

 .(91,91) 5881טראגית, 
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 5899, 021עיוות מס' , צילום של אנדרה קרטסאישה מעוותת נוספת ניתן לראות ב

 , יצור שקסם)גמל שלמה( יאציה עם ראש המאנטיסצאסובי ראש האישה מעורר . (91)

הכוח המיסטי ון שומכי. עבורם דימוי שמסמל את האישה המסרסת ושימש לסוריאליסטים

של המאנטיס )החיובי והשלילי( מיוחס בעיקר לנקבה, אשתמש בהמשך בלשון נקבה. הכינוי 

היא מחכה  בגלל צורת עמידתה: כאשרה ניתן ל Praying Mantisמתפללת" מאנטיס "

לטרפה, היא מקרבת את רגליה הקדמיות אל החזה בצורה המזכירה תנוחת ידיים בזמן 

הוא מנהגה לטרוף את בן זוגה תוך כדי ההזדווגות.  ההמאפיין הבולט ביותר של תפילה.

 בלי ראש )אספלוס(הזכר ר שא, כהמשגלעוד בתחילת  הזכר לפעמים היא עורפת את ראש

ממשיך לבצע את תפקידו באופן אוטומטי, כמו מכונת מין. יש חוקרים החושבים, כי 

קטיעת הראש יוצרת אצל הזכר תנועות רפלקסיביות ועוויתות ממושכות יותר, ובכך הנקבה 

מבטיחה את הצלחת ההזדווגות. אחרים סוברים, כי הנקבה זקוקה לתוספת מזון דווקא 

 .בשר הזכר ובכך מבטיחה הפריה מוצלחת את בזמן ההזדווגות, ולכן היא אוכלת

 
בגלל נימוסי המיטה שלה, המאנטיס מסמלת בצורה הקיצונית ביותר כך או כך,  

 ,את הארכיטיפ הנשי השלילי, הן במציאות המטפורית והן במציאות המוחשית: נקבה

תסביך ו למתייחסת אל הזכר כאל אובייקט מיני ומנצלת אותו רק לצורכי רבייה, גורמת לש

מסרסת אותו ממש ומייצגת  -לאחר השימוש בזמן או טורפת את הזכר שסירוס. אך נקבה 

 שונותהתרבויות בכל ה. שה המסרסתיאאינה מסמלת רק את האבל המאנטיס  אפילו מוות.

זמנית גם כוחות אלוהיים וגם כוחות שטניים: -היא מייצגת בווהרבות בהן היא מופיעה 

הן של פרי הבטן והן של פרי האדמה; ומאידך  -מחד היא סמל לבריאה, לתחייה ולפריון 
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היא מסמלת קניבליזם, סירוס ומוות. ניתן לומר, שהמאנטיס מייצגת את שני היצרים 

הארוס, הליבידו, הכוח המניע  פי תפיסתו של פרויד: הראשון הוא הבונים את ישותנו על

את היצר המיני, את יצר הקיום וההתרבות; השני הוא יצר ההרס המפרק והמשחית ולכן 

דווקא משום שרגע המוות ורגע היווצרותם של חיים חדשים  מכונה גם יצר המוות.

אם  זמנית, המאנטיס מסמלת את מחזוריות הקיום.-מתערבבים זה בזה ומתרחשים בו

האם "היא גם המנאנטיס חים של אריך נוימן בספרו "האם הגדולה", להתמשך במונ

והבולעת,  "האם הנוראה", אך גם לתחייה ולהתחדשות החיים , אלת הפריון, סמל"הגדולה

 . עליה אדבר בהמשך

בגלל המשמעויות האמביוולנטיות דווקא המאנטיס קסמה לסוריאליסטים 

עת הקשורים לקבוצה  בכתבי .שלההאכזריים מנהגי המשגל בגלל , אך גם המיוחסות לה

ים המתלווים הופיעו מאמרים וצילומים העוסקים במנהגיהם של המאנטיס ובמיתוס

למדו את , בביתם אותםגידלו ואנדרה מאסון  פול אלואר, אליהם; אנדרה ברטון

התנהגותם, והזמינו אמנים אחרים לבוא ולצפות בטקסי ההזדווגות המקבריים בין 

. אלואר אף טען, כי מנהגי ההזדווגות של המאנטיס שאותם גם צייר מאסון, החרקים

מבטאים בצורה אידיאלית את היחסים בין המינים. לדבריו, האקט המיני מפחית מכוחו 

של הזכר ומעצים את הנקבה, ולכן טבעי לחלוטין שהנקבה משתמשת בעליונותה הרגעית 

 .רוג אותוומנצלת אותה כדי לטרוף את הזכר, או לפחות לה

, מסמלת גם קניבליזם וגם סירוס, כימכיוון שהמאנטיס טורפת את בן זוגה, היא  

בתרבויות שונות קשורה הפחד להיבלע והפחד מסירוס קשורים זה בזה.  ,קאייוואהלדברי 

, לכןהן כתרופה נגד כאב שיניים והן כסמל לתזונה, לאכילה ולעיכול.  -המאנטיס לשיניים 

האם אריך נוימן, בספרו מזוהה עם פה מלא שיניים מאיימות.  היאהמשוננת,  לצד הואגינה

כי השיניים מתקשרות לדימוי הארכיטיפ הנשי השלילי של "האם הנוראה":  טוען ,הגדולה

מקשר בין הפחד להיבלע הוא  גם. פה מלא שיניים מייצג את הנשיות הבולעת והטורפת

  והפחד מסירוס.

-Angelus ,5911תפילת ערבית יצירה של מייה, ת בטען שהאישה המתפללדאלי 

 ישה מתוסכלת מינית,אך במקביל גם א ,שממתינה לטרףמאנטיס -אישההיא  ,(91) 5918

מספר מצייר  גם לטרוף אותו(. דאלי –שמחכה להזדווג עם בן זוגה )וכמנהג המאנטיס 

המאנטיס. בזו שבכולם האישה מסמלת את  ,רסאות שונות של בני הזוג המתפלליםג

-, תרתי)בעצם אכלה את ליבו הגברחזהו של חלק מנגסה במאנטיס כבר -שלפנינו האישה

 .  (משמע
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שהוזמנו לביתו של אלואר לצפות בטקס ההזדווגות בין  אלהדאלי היה בין  

 הריתק המאנטיסאך למרות ש , ומענין שדווקא שם מצא את אשתו לעתיד גאלה.המאנטיס

השתמש דאלי בדמות מה בציוריו. במקו הלא הופיע יאאותו והוא הרבה לכתוב עליה, ה

המאנטיס, , כמו רגלייםהפרוקי ממשפחת או הלובסטר, שהם כולם  או החגב החרגול

 . הבמשמעויות המיוחסות ל םוהטעין אות

 משתמש בסמליות המרובדת של המאנטיסדאלי  ,(99) 5898, המאונן הגדולבציור  

צורה אמורפית, המתוך צומח ראשה כדי לתאר את מערכת היחסים בינו לבין גאלה, אשר 

נצמד לחלק התחתון של  מאנטיס-החרגולשהיא בעצם דיוקן עצמי של דאלי השכוב על אפו. 

המאיים ביותר בציור. מיקומו של הוא דאלי לדברי , דבר שהפה במקוםראשו של דאלי, 

 כאןדאלי הבין ש האוכל והמין, ולכן קאייוואה מצייןמאנטיס מקשר בין הפה, -החרגול

בלוע להיבלע או לבאופן אינטואיטיבי את הקשרים בין מיניות ותזונה, ובין אהבה והרצון 

  את האחר.

ליד אזור החלציים של הגבר העומד, אך שפתיה סגורות. אבר נמצא גאלה פיה של  

מהשיניים שנמצאות מאחורי , אולי מפחד המין הגברי אינו חשוף ואינו במצב של זיקפה

דאלי וגאלה נישאו באותה שנה, אך הציור נעשה לפני הנישואין, והוא  השפתיים הסגורות.

יתה מורכבת ימבטא את החששות של דאלי מהעתיד. מערכת היחסים בין השניים ה

 למרות הבנתו שלתה נשואה לפול אלואר כאשר היא ודאלי התאהבו. יוטעונה. גאלה הי

שלא בנוח; הוא  חש כנראה, שבא ממסורת קתולית נוקשה, דאליאלואר, ששחרר את גאלה, 

ידי גאלה, בגלל אהבתו חסרת  גם לקח לעצמו את אשת חברו וגם חשש להיבלע כולו על

היא עזרה לו להתגבר על בעיות של  –גאלה הייתה עבורו כמעין "אם גדולה" הגבולות. 

אהבתו המטורפת אליה פחד להיבלע על ידה ולאבד את  אונות, אבל בגלל-גמגום ושל אין

שה יהא היא המאונן הגדול הוא, אפוא, דאלי, המפחד מיחסיו עם גאלה, וגאלהעצמיותו. 

     .מאיימת לבלועזו שאך גם  ,הנאהבתהאוהבת ו

גם לפחד להיבלע.  התקשרוהחרגול עורר בדאלי אסוציאציות רבות לעולם ילדותו,  

דמותו המאיימת שאת  ,דאלי, הפחד שלו להיבלע היה קשור לפחד עמוק מאביופי עדותו  על
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. אביו השמרני, המדכא והמאיים, הצטייר בעיניו כאב והטורפת סימל, לדבריו, החרגול

 המאונן הגדול לכן בציור אביו ראה ביחסי דאלי וגאלה ניאוף וגינה אותם,הבולע את בניו. 

 גאלה ההסתייגות שלו מיחסי דאלי וגאלה( וגם את יכול לסמל גם את אביו )ואתהחרגול 

  הפחד של דאלי להיבלע מתקשר גם עם עם פחד מסירוס.המאיימת לבלוע אותו. 

העובדה שחרגול דומה מופיע בציור אחר של דאלי, מפרשנות זו מקבלת סימוכין  

ראשו של . החרגול אחוז בידי אלואר, ומאחוריו מופיע (89), 5898, של פול אלואר דיוקן

-כך קדוש של אלואר, דאלי והחרגול מחזק את הרעיון, שהחרגול דאלי. השילוש הלא כל

ומבטא , ביחסים בין השלושההן , והציור עוסק ואולי גם את אביו גאלהמאנטיס מייצג את 

וכתוצאה מכך  ,לגאלה חסרת הגבולותאהבתו מניאוף והן את ל דאלי שרתיעתו הן את 

  שיבלע על ידה. הפחד

  

-בתערוכה העולמית בניוהוצג באותה שנה , מיצג ש(99) 5898, חלום ונוס צילוםב 

המאיים בצבתות שלו על אזור  ,הנקבה מופיע לובסטר פאלי-במקום המאנטיסיורק, 

בסוריאליזם, חוזר נושא שהוא הערווה של האישה. האיום הפאלי על אבר המין הנשי גם 

מאיימת, הגבר יקדים רפואה למכה ויאיים  אם האישה –והוא נתפס כתגובה לאיום הנשי 

כאשר  ,(95) 5899נעים, -אובייקט לא, לראות בפסל של ג'אקומטיאיום כזה ניתן גם הוא. 

כאן נראה הפסל מוחזק  .משונן ומאיים על הוואגינה המשוננתהוא הפעם אבר המין הגברי 

)אותו העריכה והושפעה  לג'אקומטיבתשובה . (99)ריי צולם ע"י מאן על ידי דוגמנית, כפי ש

ין שלה פגיע, כמו פאבל ה .(99) 5819, ילדה קטנה שלילואיז בורז'ואה יוצרת את ממנו( 

היא , פאראפרזה על הצילום של מאן ריי, שהוא (91)ובצילום של מייפלתורפ ילדה קטנה, 

 נושאת אותו בזרועותיה כמו תינוק שזקוק להגנה.
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 5899(, חתוךשה עם גרון י)א שה שחוטהיאבפסל  ,במאנטיסגם ג'אקומטי עוסק  

 ,אלימות נגד נשים יצירתוב בטאמהסוריאליסט  בתקופה זו ג'אקומטייש לציין ש .(91)

 פהגו .קמקכמו ה תורגל גסה רמסה א עוד על הגבר, כיהמאנטיס שלו אינה מאיימת ו

מבותר ומשוסע, כל קרביה בחוץ, וחלקי גופה הקרועים מחודדים כמו שיניים ופרושים 

הדריסה הפסל ממוקם בגובה הרצפה ובכך מחזק את תחושת משני עברי חוט השדרה. 

גרגרת ארוכה במיוחד, חתוכה באמצע, ובסופה  חרק-לאישה .גם את המיאוסו האלימה

אין זו עוד וס את טיפת האוויר האחרונה. ראש קטן עם פה פעור, כאילו הוא מנסה לתפ

 ידי האלימות הגברית.  מאוימת עלהיא מאנטיס מאיימת, אלא 

 
. פחד רה כתגובה לפחד מסירוס, כי נוצתק, על פי הסוריאליסטים, מוצדזו אלימות 

מודע הפרטי והקולקטיבי של -וליד את האגרסיה הגברית הפרימיטיבית, החבויה בתתמזה 

מינית, ועל כן פירקו את דמותה  האגרסיהאישה היא מטרה לגיטימית ללכן הגברים. 

 .השה המפורקת והשסועה נובעת מהדימוי המאיים שליוהשחיתו אותה. לפיכך, הא

 עם זאת, ג'אקומטי הדגיש גם את הארכיטיפ הנשי החיובי בצורות קעורות ככלי 

 שלנוימן, כלי הקיבול הוא סמל ארכיטיפי בסיסי של מהות הנשיות; אריך . לדברי קיבול

-בושה המכילה והמגינה, המזינה והיולדת. גם הרגליים הפסוקות יכולות להתפרש יהא

ומאידך זמינות שה לבצע אקט מיני מתוך רצון, יאנכונות המחד כסמל שלילי וחיובי: זמנית 

 אונס. ל

הסוריאליסטית  מגלה פנים רבות, חיוביות לסיכום, אפשר לומר שהאישה באמנות  

אישה ושליליות, אך גם הפן החיובי בעצם משפיל את האישה לדרגה של אינפנטילית. 

עומדת של שלה מאיימת על הגבר ומעוררת את האגרסיביות שלו. ביצירה עצמאית חזקה ה

וות הגברית הסוריאליסטית קשה למצוא אישה חזקה שהיא גם חיובית וגם יוצרת וגם ש

 ערך לגבר.
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