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שלמי תודות

התערוכה "על חלוצות ודובים בעפולה" של האמנית תושבת העמק, חיה גרץ-רן, מוצגת לציון תשעים שנה להיווסדה 
של עפולה, בשנת 1925. בתערוכה מוצגים ציורים המתבססים על תצלומים משנות השלושים והארבעים של המאה 

הקודמת, אשר צולמו בעת ראשית ההתיישבות בעפולה ובעמק. 

לראש העיר יצחק מירון ולראש מנהל תרבות רפי טפיארו רוב תודות על תמיכתם בהצגת התערוכה ובהפקת הקטלוג. 
לעדי צלר תודה על העריכה הלשונית, לעמיתיי בגלריה, על התמיכה ומילוי תפקידם במסירות, למנחם שושני, לאסתר 

אסייג, לגולן וקנין, ולשימי סעדה הערכתי ותודתי על עבודה יעילה ומקצועית בהכנת התערוכה.

הציורים מתארים את תפקידם המרכזי של החלוצים בבניין ארץ-ישראל, כאשר דמותם של החלוץ והחלוצה היוו 
סמל ומופת בגיבוש החזון הציוני. בהשראת הצלמים הבאים שהותירו תמונות מתקופה זו, נוצרה התערוכה. תודות 

מיוחדות לבני משפחותיהם על נדיבות ליבם. 

אליהו כהן מקיבוץ אשדות יעקב, אשר בן-ארי מקיבוץ הזורע, אפרא נוי מקיבוץ כפר גלעדי, באדיבות בנו שאול נוי 
ז"ל ואדם רובין מעפולה.

לנדב מן - שפתח את אוסף הארכיון "בתמונה" בקיבוץ מרחביה, ואפשר להשתמש בתמונות של הצלמים.

לחגי שגב, למשפחת בצר - נהלל,  רות דיין - ת"א,  רחל גליקליך - טבעון,  רינה ברנע - חולון ומרים כהן-ברוק - חיפה 
שסייעו, כל אחד בדרכו, בחקר ובהגשמת התערוכה.

תודות על שיתוף הפעולה האמנותי: למאיה, עומר, נעמי ותמה לבית רן מטבעון.

מנהלת ואוצרת הגלריה
רותי קלימי



על חלוצות ודובים בעפולה

חיה גרץ-רן
התערוכה "על חלוצות ודובים בעפולה" של האמנית חיה גרץ-רן, מהווה אמצעי אמנותי לדיון מחודש בסוגיית דמותה 
של האישה החלוצה והתייחסות החברה למעמדה בראשית שנות ההתיישבות בעפולה ובעמק. השיח הפוסט-מודרני 
הפמיניסטי, מאפשר לבדוק את מקומה של החלוצה, האם והאישה המגשימה את עצמה. הדיון עולה לאור המבט 
לאחור של הפוסט-מודרניזם בידי גרץ-רן, הבודקת האם אכן הייתה החלוצה ברת זכות לבחור בהגשמה עצמית, בתוך 
העולם הגברי בעל השליטה והכוח, בימי ראשית ההתיישבות ושהקנה לה מעמד מוביל בשיח הפוסט-מודרני? חיה 

מפנה גם מבט ביקורתי כלפי החברה הישראלית ובמורשת האלימות ומעגל הדמים המלווים אותנו עד היום.

התבוננות  מתוך  החלוצה  דימוי  את  לצייר  בוחרת  האמנית  הישראלית,  המציאות  על  ביקורתית  מחווה  כפעולת 
בצילומי התקופה. העמדה הציורית מתכתבת עם עמדתו של הצלם הגבר "המביים" את החלוצות בתנוחות נשיות 
רומנטיות בכדי לשווקן ליהודי הגולה כגלויות )פוסטקרד( במטרה לאסוף כספים למען קניית "אדמות המולדת". גרץ-
רן מתקוממת למול הניסיון לייפות את המציאות הקשה שאותה חוו הנשים, שותלת דימויים מתריסים, למשל דימוי 
הדיאפרגמה, דגלים שחורים, נערות ליד השומר על סוסו, ועוד, מול תפיסתו של הצלם ומפתה את הצופה לצעוד 

איתה בקודים האישיים ובסימני זיהוי המכוונים לתפיסת עולמה האידיאולוגית החברתית והפמיניסטית.

נשים אלו - החלוצות, או הפועלות, המזוהות על-פי לבושן כבנות מעמד הפועלים, אוחזות בכלי עבודה ומייצגות את 
חברת הנשים בה עתיד להישמר השוויון בין המינים. עולם היצירה של חיה גרץ-רן נע מהמימד החברתי ציבורי, בו 
היא מפנה את הזרקור לבדיקה מחודשת של התייחסות החברה הישראלית המצואיסטית הגברית, לאישה, אל המימד 
האישי-הפרטי שלה, בו שדה יצירתה משלב אמירות אישיות, מתוך תפיסת עולמה - המתכתבים עם זיכרונות פרטיים, 
- "בכל  ומחקר רב שנים על אודות חיי החלוצות כפי שהתגלו בארכיוני העמק ומפגש עם נשים חלוצות. לדבריה 
סידרה של עבודות המוצגות בתערוכה, יש התייחסות סמויה וגלויה לביוגרפיה האישית שלי, המקבילה להיסטוריה 
של הקמת המדינה1. מלאכת "הטיוח" והסתרת "האמת הכואבת" הפכה לסוג של ערכת הישרדות אצל דור האימהות, 
רובן ויתרו על המימוש העצמי שלהן - והטילו על כתפי הדור הצעיר את כובד מטען ההחמצה והתקווה למימוש 
דרכו." הדואליות המאפיינת את אחריות דור האימהות בתקופת ראשית ההתיישבות, הדאגה לילדים לעומת הדאגה 
למולדת, היא הרעיון המקשר בין כל הציורים, באמצעות דמותה של אמה, הנוכחת-נפקדת בעומק יצירותיה של גרץ-
רן ושרוחה משתקפת בדמויות נשים אחרות ביצירותיה. הציורים מובילים אותנו במעין שביל רטרוספקטיבי, מנקודת 
מבטה של האמנית כאישה בוגרת לעבר זיכרונות השמורים עמה מילדותה, זיכרונות אלה מובילים למחוזות פיזיים 

ונפשיים - זיכרונות אישיים וקולקטיביים כאחד.

הסגנון הריאליסטי של הדמויות ונוף העמק משרים תחושה של נינוחות ממבט ראשון באמצעות קווי המתאר והעיצוב 
הקווי המעודן, כאשר השלמות ההרמונית מושגת באמצעות הצמצום ומיעוט הפרטים. אולם, מערכת היחסים שבין 
דמות האישה לבין המרחב הציורי, מבטאת ניתוק וריחוק מהסביבה, ומדגישה את הבדידות והגעגועים, את עולמן 
הפנימי מלא הסבל והתסכול, ואת חוסר יכולתן של הנשים לדבר על מצוקותיהן האמיתיות. השימוש בבעלי החיים 
בעבודותיה של גרץ-רן הוא מגוון ומאפשר סוג של תקשורת. בעבר, כללה האמנית ביצירתה דימויי חיות: כמו ארנב, 
קיפוד, סוריקטה וחזיר, שייצגו כל אחת חוויות ששאובות מתת-המודע הפרטי שלה. דמותו של הדוב האימתני המופיע 
המתקשרים  אחרים  למחוזות  מוליכה  בעפולה",  ודובים  חלוצות  "על  בעפולה  העירונית  בגלריה  המוצגת  בסדרה 

לסיפורי האב החלוץ של חיה גרץ רן, על אודות הדובים ביערות המושלגים של "אימא רוסיה".

האמנית מציינת "שהדוב הרוסי המגיח ניצב, מתבונן בחלוצות ה'עושות כבישים' נולד עם תחושותיי היום כמתבוננת 
במציאות העכשווית של החברה הישראלית שהדבק שלה התפורר, ובתחושה של הכישלון של הדור שלי, ילדי הארץ. 
התחושות על חידלון וחוסר היכולת לשבור את 'מעגל הדמים' הבלתי נגמר שאנחנו מורישים לדור הילדים והנכדים".

חיה גרץ-רן משלבת כלי עבודה כמצע ליצירותיה, כלי עבודה המזוהים חליפות עם טריטוריות נשיות וגבריות, השימוש 
בקרש חיתוך משומש כמצע לציור, שסימני סכין וזמן חרותים על סיבי העץ מודגשים במשיכות המכחול, מבליטים 
את הטקסטורה המחוספסת בחלקי הפנים של הנשים ובגופן, מאידך, כף טייחים, המזוהה ככלי עבודה גברי המשמש 
לטיוח ומהווה מצע נוסף ומחוספס לעבודתה. הניגודיות המתבטאת בשימוש בכלי עבודה אלו והקונוטציה המטפורית 
העולה מכך,  מדגישות את ביטויי ההתרסה כנגד מוסכמות התקופה שהשפיעו על אופן חינוכה של האמנית, חיה 

גרץ-רן.

חיה גרץ-רן נולדה בתש"ח
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גבורות שנעלמו

האם זה מפתיע לפגוש דב בעמק יזרעאל? אגדות מספרות שלפני מאות שנים ניתן היה לפגוש דובים ונמרים, אולי 
אפילו אריות, בהרי הארץ. התצפיות האחרונות ועדויות להימצאות דובים נרשמו באזור צפון הארץ אפילו בראשית 
המאה העשרים. כיום זה נשמע בלתי נתפש ונותר בגדר פנטסיה. כמו באגדות ובצ'יזבטים, גם בציורים של חיה גרץ-רן 
הכל אפשרי, אפילו מפגש בין חלוצות סוללות כבישים ובין דובים. חיבור בין היסטוריה להווה, בין מציאות לדמיון, הם 
אמצעים אמנותיים מורכבים שבהם היא נוקטת, כדי להעביר מסרים רבי-רבדים, לצד מסרים אמנותיים אסתטיים ולא 

פחות מכך מסרים פמיניסטים ותרבותיים מקומיים.

שום פרט מבין הפרטים המופיעים בציורים של חיה גרץ-רן אינו מקרי. הציורים הללו אינם ציורים אינטואיטיביים, 
קונטקסט  מתוך  הצגתם  תוך  בראשיתה  בה  שפעלו  והאנשים  הארץ  סיפור  את  המספרים  מחושבים  ציורים  אלא 

עכשווי, ביקורתי ומפוכח, המציע מבט חודר למציאות מורכבת.

הכוונה של הציורים היא לחשוף רבדים בתרבות שנוצרה בארץ לאורך קרוב למאה שנים. הקישור לאזור העמק על 
נופיו וסיפור החלוצים שבנו אותו הוא סיפור מסגרת אחד מבין כמה, שאותם היא מצרפת אחד לאחד. תוך כדי כך 

היא מעלה מחדש סיפורים שנעלמו, ומחזירה לתודעה את גיבורי העבר, ובעיקר את גיבורות העבר הבלתי נודעות.

הבסיס  הוא  השניים  בין  שגרתי  הבלתי  החיבור  ישראלי.  הארץ  בהקשר  מנוגדים  דימויים  שני  הם  ודובים  חלוצות 
הן  האחרונות  השנים  של  מהציורים  ברבים  המתוארות  החלוצות  בתערוכה.  המוצגת  החדשה  בסדרה  לעבודות 
הגיבורות שנעלמו מספרי ההיסטוריה. הן האמהות הרוחניות של נשים שעזבו את ביתן הבטוח באירופה כדי לייסד 
ולהוליד אומה חדשה בכפרים מרוחקים, מתוך מחויבות בלתי נתפשת לתרבות היהודית ובהמשך - לזו הישראלית. 
החלוצות הללו בראו את הקשר ההדוק עם העמק בעבודת כפיים קשה עד בלתי נסבלת, כמו בסלילת הכבישים תוך 
ניפוץ סלעים לחצץ. הן ויתרו על קשרים אישיים כדי להיות חלק מאידיאולוגיה שלעיתים אף הביאה למותן. על אומץ 

זה לא זכו לתודה, ודאי שלא לתהילה.

גרץ-רן מחזירה אותן לתודעה ובוחנת את הדימוי שלהן בהקשרים בלתי מציאותיים, בעולם של אמנות. את המציאות 
שלכאורה הן חיו בה, היא בוחנת תוך התבססות על הצילומים הקדומים, שאותם היא מוצאת בארכיונים ובאלבומים 
נטושים. התצלומים המתעדים את חייהן ואת קורותיהן, אמיתיים או מבוימים, הם הבסיס ליצירה זו שהיא ריאליסטית 

במאפייניה האמנותיים, אך בלתי מציאותית בעליל.

הסתירה הזו היא הבסיס הביקורתי של כלל יצירתה של גרץ-רן. לאורך שנים של ציור ריאליסטי היא ממשיכה לחקור 
את האמצעים האמנותיים החבויים בציור מבוסס-מציאות. הציור שלה חודר מבעד לשכבות הצבע היפות ומותיר 
את הצופה עם תחושות בלתי מסופקות של קושי בהבנת החיבורים המוזרים, דוגמת הדוב והחלוצות. החיבורים הללו 
מעודדים מחשבה על עצם החיבור, אך לא פחות מכך על ההיתכנות של המצבים האבסורדיים הללו שמרכיבים את 

המציאות הארץ ישראלית, אז כמו גם כיום.

לכאורה, הציור של גרץ-רן הוא ציור המבוסס על צילום היסטורי - ישיר ופשוט אך מעבר להיותו תיעוד או שיחזור 
של תמונות מן העבר, הוא מהווה תזכורת וביקורת על תפישות שנתקבעו בתודעה האמנותית, שהיא אך ורק שיקוף 
של המצב החברתי והתרבותי. שאלות ביחס למקום, שאלות ביחס למצב הנשי ולנוכחות הנשית בתרבות, הם חלק 

משמעותי מן הרבדים השונים שאליהם מתייחס הציור ומעוררים דיון נוקב.

הצילומים שאותם בוחרת גרץ-רן בקפידה הם לא רק צילום של אירוע מקרי - אלא הם תיעוד של מצב קיומי המייצג 
מצב נפשי אינדיווידואלי המקרין על זה הלאומי. אמנם, באותם זמנים צולמו רבבות צילומים אחרים, אך אלה ששרדו 
והגיעו לידיה של גרץ-רן, ושאותם היא הקפידה להציל מן האלבומים, מלמדים רבות על מה שסופר, והרבה יותר מכך 
על מה שלא מסופר בתצלומים. סיפורי הרקע לא פעם מורכבים יותר ממה שנוכח בתמצית ובקיצור בצילום עצמו. 
דוגמה מובהקת לכך הוא סיפורה של החלוצה שושנה בוגין, שציורים המבוססים על תצלומיה, היוו בסיס לתערוכתה 

האחרונה של גרץ-רן במשכנות שאננים בירושלים )אוצרת רז סמירה, 2014(. 

שום דבר אינו מקרי - כל הבחירות מחייבות את הצופה, עשרות שנים מאוחר יותר, להתמודד עם העבר, ולא פחות 
מכך עם הקיבעונות, הדפוסים והמחשבות שלו עצמו. הן מחייבות אותו לנסח את עמדתו בצורה ישירה ולהישיר עין 

אל התפישות האישיות ביותר ביחס לנשים וביחס לארץ או לאדמה המסוכסכת שבה אנו גרים ופועלים.

בהמשך ישיר לתיאור החיבורים הבלתי אפשריים, בוחנת גרץ-רן יחסים לייצוגים המודרים מן הסיפור ההיסטורי. לצד 



החלוצות, מופיעות בסדרה נוספת המוצגת בתערוכה, נערות נושאות כדים על כתפיהן. הדימוי הזה, שהיה ברבות 
השנים לאחד הדימויים המרכזיים בתקופת המעבר בין האוריינטליזם הרומנטי לחלוציות הארץ-ישראלית היה שכיח 
ארץ- )מוזיאון  כנען-קדר  נורית  שאצרה  ובתערוכה  במאמריה  שהדגימה  כפי  הארץ-ישראלית,  ובאומנות  באמנות 

ישראל, 2014(. ציורים אלה מהווים המשך ישיר לעיסוק באופני הייצוג של נשים באמנות בישראל ונשים בסיטואציות 
בעלות הקשרים מקראיים, בדואים או מזרחיים באופיים ובתכניהם. הקשר בין הנערה להבאת המשקה, כמי שממלאת 
היא  ההתייחסות  כאן  לחצץ.  סלעים  המנתצות  לחלוצות  ניגוד  מהווה   - הנשים  בעיסוקי  הקשורים  פיזיים  צרכים 
לתפקידים המסורתיים של הנערות והנשים. הניגוד בין שני הייצוגים ממחיש את מה שגרץ-רן מתארת כ"העמקת 
או  אוריינטליסטית  רומנטיקה  בזמנים של  בין החלום האידיאלי למציאות הארץ-ישראלית." אפילו  תחושת הפער 
גרץ-רן  של  המטרה  החלוצות.  של  והמנטאליים  הפיזיים  והאתגרים  מהקשיים  שמתעלמים  חלוציות,  של  בזמנים 
היא לייצג את הקולות האחרים, השוליים של הזרם המרכזי שבאמצעות סיפוריו ניתן לזהות את הסדקים בסיפור 

האידיאלי.

מצוירות  העבודות  מן  שחלק  העץ,  בלוחות  וברורה  קונקרטית  בצורה  נוכחים  גרץ-רן  מדברת  שעליהם  הסדקים 
עליהם. הלוחות החרוצים בחריצים, שהופכים להיות חלק בעיצוב האמנותי, מייצגים את החריצים בחיי החלוצות, אך 
לא פחות מכך באידיאולוגיות שלא הוגשמו במלואן. קרשי החיתוך חוברים לשפכטלים ולמזכרות משווקי הפשפשים 
וביחד הם מייצגים את הפן החומרי של עולם הרוח והאידיאלים הבלתי ממומשים, כפי שהוא נחווה בשנות ה-40 וה-

50 של המאה העשרים.

הנשים החלוצות מתוארות על פני מצעים בלתי שגרתיים אלה, והן מוטבעות לנצח במקום שהנצח נזנח. התלמים של 
השדות הם כיום תלמים וחריצים על פני לוחות העץ. וכאשר הציור מצויר על בד קנבס, אז התלמים הללו חרושים 

בפניהן של הנשים, הגיבורות הנסתרות של הנרטיב הציוני.
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presence in culture, are a significant part of the various layers to which she attends in her painting and 
which raise a profound discussion.

The photographs carefully chosen by Graetz-Ran are not just photos of a random event – they are a 
document of an existential condition representing an individual mental condition that sheds light on the 
national condition. Nonetheless, in those times multitudes of additional photographs were made, these 
survived and came into Graetz-Ran’s hands, and she took great care to save them from the albums, and 
we learn much of what is told, and even more on what is not told from the photographs. The background 
stories are frequently more complex than what is present in the abstract and the snap photo itself. A clear 
example of this is the story of the pioneer Shoshana Bogin; the paintings based on photos of her, form 
the base for Graetz-Ran’s previous exhibit at Mishkanot Sha’ananim in Jerusalem (curator Raz Samira, 
2014). 

Nothing is random – all choices force the viewer, decades later, to deal with the past, and no less with its 
fixations, patterns and thoughts. They force the viewer to express one’s stance directly and to look eye-
to-eye at the most personal perceptions in relation to women and in relation to Israel or this embroiled 
land where we live and work.

As a direct extension to a description of the impossible connections, Graetz-Ran examines the 
relationships between representations excluded from the historical story. Alongside the pioneers, there 
is an additional series shown in the exhibit, of young women carrying jugs on their shoulders. This image, 
that in years to come became one of the central images of the period of time marking the boundary 
between romantic Orientalism to that of pioneers from the Land of Israel, and was frequently found in 
the early Israeli art, as demonstrated by Nurit Canaan-Kedar in her articles and an exhibit she curated 
(Tel Aviv Land of Israel Museum, 2014). These paintings constitute a direct continuation to the ways of 
portraying women in Israeli art and women in Biblical-scene, Bedouins or Oriental Jews in character 
or in subject. The connection between the young woman who brings a drink, fulfilling physical needs 
connected to women’s work – constitutes a contradiction to the pioneers who splinter rocks into gravel. 
Here the association is with the traditional roles of young women and women. The contradiction between 
the two representations substantiates what Graetz-Ran describes as “the deepening of the feeling 
of the gap between the ideal pioneer to the reality of the Land of Israel”. Even during the period of 
romantic Orientalism or in the time of the pioneers, who ignored their physical and mental difficulties 
and challenges, Graetz-Ran’s goal is to represent the voices of the others, those marginalized from the 
central flow through which the stories can identify the cracks in the ideal story. 

The cracks about which Graetz-Ran speaks are present in a clear, concrete form on the wooden plaques, 
some of which are painted on. The boards marked by furrows that are transformed into part of the artistic 
design, represent the furrows in the lives of the pioneers, as much as the ideologies unfulfilled completely. 
The cutting boards attached to trowels and to souvenirs from the Flea Market together represent the 
material aspect of the spiritual and ideal world left unfulfilled, as experienced in the 40s and 50s of the 
twentieth century.

The pioneer women are enscribed on these unconventional surfaces, and they are stamped for eternity 
in a place where eternity has been neglected. The furrows in the field are today furrows and clefts on the 
surface of the wooden plaques. And when a painting is painted on canvas, then the furrows are carved 
on the women’s faces – these heroines hidden from the Zionist narrative. 

Hagai Segev



Heroines who disappeared

Is it surprising to meet a bear in the Izrael Valley? Legends tell that hundreds of years ago you could 
meet bears and tigers, and perhaps even lions, in the mountains of Israel. The most recent sightings 
and witnessing of the presence of bears were noted in the North of Israel as late as the beginning of 
the twentieth century. Today it seems impossible to grasp that, and it remains a fantasy. Like legends 
and tall tales, in Haya Graetz-Ran’s paintings, everything is possible, even a meeting between pioneer 
women paving roads and bears. The connection between history and the present, between reality and 
imagination, are the complex artistic strategies Graetz-Ran adopts, in order to get across her deeply 
seated message, along with aesthetic artistic messages, and, no less, messages of feminism and local 
culture. 

Not one of the details depicted in Haya Graetz-Ran’s paintings is unintentional. These paintings are not 
intuitive – they are calculated to tell the story of the Land of Israel and the people who acted here at the 
beginning by presenting them in a contemporary, critical, sober context, that offers a penetrating look at 
complex reality.

The aim of the paintings is to reveal layers of culture that were created in Israel over nearly one hundred 
years. The connection to the Valley with its landscapes and the story of the pioneers who built it is a 
frame story among several, that she accumulates one at a time. Simultaneously, she reminds us of 
forgotten stories of heroes from the past, and brings them back to our consciousnesses, especially those 
of unknown heroines from the past.

Pioneer women and bears are two opposing images, when considering the Land of Israel. The unusual 
connection between the two is the basis for the works in the new series shown in the exhibit. The 
pioneers depicted in many of the paintings of recent years are the heroines who disappeared from the 
history books. They are the spiritual mothers of the women who left their safe homes in Europe in order 
to found and give birth to a new nation in faraway villages, out of unfathomable commitment to Jewish 
culture and later – Israeli culture. These pioneers created the strong connection with the Valley in their 
hard, insufferable physical labor, such as paving roads while breaking rocks into gravel. They renounced 
personal relationships in order to be part of an ideology that at times caused their deaths. For bravery 
they did not win thanks, and certainly not glory.

Graetz-Ran brings back these pioneers to awareness and examines their images in unrealistic contexts, 
in the world of art. She examines the reality in which they existed, and tests it, while basing the paintings 
on old photographs that she finds in archives and abandoned family albums. The photos document 
their lives and their histories, real or staged, and are the basis for this work that is realistic in its artistic 
characteristics, while patently unrealistic.

This contradiction is the critical base for all of Graetz-Ran’s works. Throughout the years of realistic 
painting she continues to research the hidden artistic methods in painting based on reality. Her painting 
digs deep into the beautiful layers of paint and leaves the viewer with unfulfilled feelings of difficulty in 
grasping the strange connections, such as the bear and the pioneers. These connections encourage 
thoughts on that connection, but no less on the feasibility of these absurd situations that comprise reality 
in the Land of Israel, then just as now.

Nevertheless, Graetz-Ran’s painting is one based on historical photography – direct and simple yet 
beyond its being documentation or reconstruction of pictures from the past – it constitutes a reminder 
and criticism of perceptions fixed in the artistic consciousness, that are only a reflection of the social and 
cultural condition. Questions concerning place, questions concerning the female condition and female 



meerkat and pig, each of whom represented experiences drawn from her subconscious. The figure of the 
terrifying bear that appears in the series shown in the Afula Municipal Art Gallery, “About Pioneers and 
Bears in Afula”, leads to other places that correspond to stories from Haya Graetz-Ran’s pioneer father, 
of bears in the snowy forests of “Mother  Russia”. 

The artist points out: “The Russian bear that bursts out and stands looking at the pioneers who are 
‘making roads’ was born with my feelings today as one observing the contemporary reality of Israeli 
society whose bindings have come loose, and in the feeling of the failure of my generation that was born 
in Israel. There is a sensation of cessation and inability to break out of the never-ending ‘cycle of blood’ 
that we have bequeathed to our children and grandchildren”.

Haya Graetz-Ran utilizes tools as the base for her creations, tools associated both with female and male 
territory, a used cutting board as the base for a painting, with marks of knives and time engraved in the 
wood fibers by brush strokes, emphasizing the rough texture on the inner parts of the women and their 
bodies, and, on the other hand, a plasterer’s trowel, identified as a masculine tool used for plastering 
that forms an additional base for her work. The conflict expressed in the use of these tools and the 
metaphoric connotation arising from it, stress the expression of defiance of conventions of the time that 
influenced the way the artist, Haya Graetz-Ran, was educated. 

Ruti Kalimi, Curator

Braid of a Pioneer, 2014, 20/25 cm, Oil on Canvasצמה של חלוצה, 2014, שמן על בד, 20/25 ס”מ



1   Haya Graetz-Ran was born in 1948

About Pioneers and Bears in Afula:
Haya Graetz-Ran

The artist Haya Graetz Ran’s exhibit, “About Pioneers and Bears in Afula”, presents an artistic means 
to a renewed discussion about the issue of the image and status of the pioneer woman and society’s 
attitude toward her at the beginning of the settlement of Afula and the Izrael Valley. The feminist Post 
Modern dialogue allows us to examine the place of the pioneer woman, the mother and the woman who 
fulfilled herself. This dialogue rises out of Graetz-Ran’s Post Modern backward glance that examines if 
indeed the pioneer woman had the right to choose self-fulfillment within the masculine world of control 
and power, in the early days of settlement, providing her with a leading role in the Post Modern dialogue. 
Haya also turns a critical glance toward Israeli society and the legacy of violence and cycle of blood that 
accompany us to this day.

As an act of critical tribute toward Israeli reality, the artist chose to paint the image of the pioneer 
woman from period photographs. The picturesque stance corresponds with the stance of the masculine 
photographer who “stages” the pioneer women in romantic, feminine poses in order to market them to 
Diaspora Jews as postcards aimed at collecting money for purchasing “Plots of Land in the Homeland”. 
Graetz-Ran rises up against the attempt to beautify the harsh reality experienced by the women, plants 
protesting images, for example, the image of a diaphragm, black flags, girls beside the guardsman on 
horseback, and more, in opposition to the viewpoint of the photographer, and entices the viewer to delve 
with her into the personal codes and identifying marks that are in tune with her ideological social/feminist 
world view. 

These women, pioneers, workers, identified by their dress as members of the working-class, grasp 
tools and represent the society of women in which gender equality would be preserved. Haya Graetz-
Ran’s creative world moves between the public-social sphere, in which she turns the spotlight on a 
renewed examination of the attitude of masculine, macho Israeli society toward the woman, and that of 
her personal-private sphere, in which the field of creativity combines personal statements which grow 
out of her world view – that correspond with private memories and research carried out over many years 
about the lives of women pioneers as revealed in Valley archives and in meetings with pioneer women. 
According to her – “Each series of works shown in the exhibit has both a hidden and an open relationship 
to my personal biography, which runs parallel to the history of the founding of the State of Israel.1  The job 
of “cover-up” and hiding of “the painful truth” has transformed into a kind of survival kit for the generation 
of mothers, most of whom relinquished their personal fulfillment – and imposed the weight of their hopes 
and missed opportunities of fulfillment onto the younger generation.”  The dualism that characterized the 
responsible generation of mothers in the early period of settlement, the concern for children in contrast 
to their concern for the homeland, is the idea that connects all of the paintings through the figure of the 
mother, present-absent in depth in Graetz-Ran’s creations, and whose spirit is reflected in the figures of 
other women in her works. The paintings lead us on a kind of retrospective path, from the point of view of 
the artists as an adult woman and to memories she retains from her childhood, and these memories lead 
to physical and emotional territories – memories at once both personal and collective.

The realistic style of the figures and the Valley landscape create a feeling of serenity at first glance 
through the delicate outlines and design, as a harmonious wholeness is achieved through minimalism and 
paucity of details. Nevertheless, the relationship between the figure of the woman and the picturesque 
space expresses separation and distancing from the surroundings, emphasizing their loneliness and 
longing, their internal worlds filled with suffering and frustration, the inability of the women to speak of 
their true distress.  The use of animals in Haya Graetz-Ran’s works provides variation and allows a type 
of communication. In the past, the artist included animal figures in her works, such as a rabbit, hedgehog, 
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