חיה גרץ-רן  /ל ב נ ו ת

פורום המוזיאונים לאמנות
מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יעקוב מאוחד

מרץ-יוני 2002
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 / 1980גלריה גרפיקה  ,3חיפה
 / 1985מוזיאון וילפריד ישראל ,קיבוץ הזורע  /אוצר  :גבי מענית
 / 1989גלריה גולדמן ,חיפה
 / 1990גלריה שמרס ,לוס אנג'לס ,ארה"ב
 / 1992-3גלריה ונדום ,פריס ,צרפת
 / 1993גלריה ברוק )הגשר( ,בראונשוויג ,גרמניה
" / 1995גוזרת אור מתוך החושך"  /גלריה ברנרד ,תל אביב
 / 1995גלריה שמרס ,לוס אנג'לס ,ארה"ב
" / 1996סבינה מחכה למלאך"  /גלריה מצפה הימים ,ראש פינה  /אוצרת :אילנה טייכר
" / 1996אל תלכי רחוק יותר  / "Iביתה האמנים ,ירושלים  /אוצר :חיים מאור
" / 1997אל תלכי רחוק יותר  / "IIמרכז אמנויות ע"ש ברר ,גלריה ע"ש אפטר ,מעלות
 / 1997ג.ג .פרוייקט זמני ,גלריה גרוס ,תל אביב  /אוצרת :נעמי שלו
" / 1998אקרע את החוטים שעדיין מקסימים אותי בעולם"  /בית גבריאל ,צמח  /אוצרת :שרי לוי
" / 1998אמת מידה"  /בית "יד לבנים" ,רעננה  /אוצרת :אורנה פיכמן
" / 1998האם את שמחה לקבל אורחים?"  /גלרית קרית האמנים החדשה ,קרית טבעון  /אוצרת :ענת גטניו
" / 2000נוף ללא אופק"  /גלרית גבעת חיים איחוד ,קיבוץ גבעת חיים איחוד  /אוצרת :חנה מורג
 / 2001גלריה " ,“ESPACE RACHIפריז ,צרפת  /אוצרת :חנה לנדאו
" / 2002לבנות"  /מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יעקוב מאוחד  /אוצרת :רות שדמון
 / 1999מלגה ושהות ב ,"Cite Interntionale des Arts"-פריס ,צרפת
 / 2001פרס הרמן שטרוק ,עיריית חיפה
 / 1993גלריה סנט וינסנט ,ליון ,צרפת
" / 1993מחוזות ילדות"  /גלריה לאמנות ישראלית מרכז ההנצחה ,קריית טבעון  /אוצרת :אסתי רשף
" / 1994עמדה בעימות"  /ארט פוקוס ,בית היוצר ,חיפה
" / 1996לנוכח האחר"  /גלריה "יצירות" ,אילניה  /אוצרת :אילנה טייכר
" / 1996דיוקן נעלם"  /גלרית קרית האמנים החדשה ,קרית טבעון
" / 1996דמויות מאלבום"  /מוזיאון וילפריד ישראל ,קבוץ הזורע  /אוצר :גבי מענית
" / 1997קופסה"  /מוזיאון ישראל )אגף הנוער( ,ירושלים  /אוצרות :מיכל ברוש ,טובה שידלובסקי
" / 1997על אמת"  /מכללה לאמנות חזותית ,תחנת הרכבת הטורקית ,באר שבע  /אוצר :חיים מאור
" / 1998ישראליות  / "98-48בית "יד לבנים" ,רעננה  /אוצרת :אורנה פיכמן
" / 1998אמניות באמנות ישראלית"  /גלריה עירונית ,חיפה  /אוצרת :אילנה טייכר
" / 1999שתיים"  /גלריה מכללת אורט בראודה ,כרמיאל  /אוצרת :יהודית ברכה
" / 1999בדים זוכרים"  /סימגלרי ,מגדים  /אוצרות :סימה סלע ,מרים ברוק-כהן
" / 2000פגישה לא מקרית"  /פורום המוזיאונים לאמנות  /אוצרת :שרה הקרט
" / 2000דרישת שלום"  /גלריה לשלום ,המרכז לאמנויות גבעת חביבה  /אוצרת :אתי עמרם
 / 2000מיניאטורות ,מרכז אמנות המיניאטורות של פריז  /אוצרת :דפנה לפידות
" / 2000אבני שלום"  /פרוייקט דורון פולק ,ירושלים ,ת"א-יפו
" / 2000מגינים למגן"  /גלריה סימגלרי ,מושב מגדים  /אוצרת :סימה סלע
" / 2000מרחב מוגן בשטח ציבורי פתוח"  /סטודיו אלי רן ,חיפה  /אוצרת :שירלי משולם
" / 2000ילדים"  /פרויייקט ואדי ניסנס ,חיפה  /אוצרת :חנה קופלר
" / 2001שייך אברק"  /גלריית מרכז ההנצחה ,קרית טבעון  /אוצרת :אסתי רשף
 / 2001פרוייקט "פינגוויים"  /תל-אביב  /אוצרת :דפנה נאור
 ,Salon De Mai / 2001פריז ,צרפת
 / 2001גלריה  ,Avivsonפריז ,צרפת  /אוצרJanus Avivson :
" / 2001היכן דובנוב?"  /גלריה סימגלרי ,מגדים  /אוצרות :מרים ברוק-כהן ,סימה סלע
" / 2001כלולות"  /פרוייקט ואדי ניסנס ,חיפה  /אוצרת :חנה קופלר
" / 2002מצע נשי"  /גליה לאמנות ע"ש אברהם ברון ,אוניברסיטת בן-גוריון  /אוצר :חיים מאור
" / 2002בסימן ציור"  /מוזיאון חיפה לאמנות ,חיפה  /אוצרת :דניאלה טלמור
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חיים מאור " -אורות הבמה צללי החיים"  /חותם' ,על המשמר' 31.3.1995
"גוזרת אור מתוך החושך" ' /על המשמר' 6.3.1995
עידית בן פורת " -זכרונות ילדות מצוירים" ' /סגנון' מעריב 29.3.1995
חיים מאור " -כאור הבוקע מקופסת פנס קסם" ' /חדשות טובות' 9.9.1995
חנה קופלר  -חיה רן  /קטלוג 'ארבע על חמש'  /אפריל 1996
חנה קופלר " -דיוקן נעלם"  /קטלוג 'ארבע על חמש'  /אפריל 1996
אפי כהן " -דמויות הולכות לאיבוד" ' /כותרת חיפה' 22.3.96
אנג'לה לוין ' / "The realist Option" -ג'רוזלם פוסט' 31.5.1996
דבי ג'יוואן " -חכמת הפרצוף המבוזה" ' /כל העיר' 20.9.96
אורית לוטרינג " -חלוצות פוסט מודניסטיות" ' /על השרון' 5.6.1998
דנה גילרמן " -תערוכות חדשות" ' /הארץ' 10.9.1998
"האם את שמחה לקבל אורחים"  /תערוכות חדשות ' -עכבר העיר' 11.9.1998
רוני לנגרמן " -החיים הם אמנות" ' /רצוי מצוי' 25.9.1998
אורה ברפמן " -החוט המקשר" ' /כלבו' 23.4.1999
רחל מיכאלי " -אל תלכי רחוק מדי"  /האלף הנשי ' -מוסף הארץ' מרץ 2000
אורה ברפמן " -אלף המגן תלויים עליו" ' /כלבו' 22.9.2000
אורה ברפמן " -האמנות יורדת למקלט" 24.11.2000 /
חיים מאור " -הדפים היומיים והחלוצות הלחוצות" ' /הדף הירוק' 1.2.2001
דנה גילרמן " -השומר והסוס"  /גלריה 'הארץ' 18.1.2001
אורה ברפמן " -ספר זיכרון" ' /כלבו' 14.9.2001
אורה ברפמן " -מפריס ,פרס" ' /כלבו' 14.12.2001
אורה ברפמן " -על סף נסיקה" ' /כלבו' 2.15.2002
"עמדה בעימות" ' /ארט פוקוס' ,חברי סדנא ,24/בית היוצר ,חיפה ,אוקטובר 1994
"חיבור חיסור" ' /ארט פוקוס' גלריית האמנים ,קרית טבעון ,נובמבר 1994
"גוזרת אור מתוך החושך"  /גלריית ברנרד ,מרץ ) 1995קטלוג יחיד(
"דיוקן נעלם"  /גלרייה קריית האמנים ,קרית טיעון ,מרץ 1996
"דמויות מהאלבום"  /מוזיאון ווילפריד ישראל ,קיבוץ הזורע ,מאי 1996
"אל תלכי רחוק מדי"  /מרכז האמנויות ע"ש ברר ,מעלות ,ינואר ) 1997קטלוג יחיד(
"על אמת"  /המכללה לאמנות חזותית ,באר שבע ,פברואר 1997
"אמת מידה"  /הגלריה בבית 'יד לבנים' ,רעננה ,מאי ) 1998קטלוג יחיד(
"אמנויות באמנות ישראל"  /גלריה עירונית חיפה ,פברואר 1998
"האם את שמחה לקבל אורחים"  /גלריה קריית האמנים ,קריית טבעון ,ספטמבר ) 1998קטלוג יחיד(
"שתיים"  /גלריה מכללת אורט בראודה ,כרמיאל ,ינואר 1999
"בדים זוכרים"  /סימגלרי ,מגדים ,אפריל 1999
"משמעות החיים"  -פרופ' אסא כשר  /הוצאת הקיבוץ המאוחד ועמותת יהורז ,ספטמבר ) 1999ספר(
"פגישה לא מקרית"  /פורום המוזיאונים לאמנות ,פברואר 2000
"מגינים למגן"  /סימגלרי ,מגדים ,ספטמבר 2000
תערוכת הפינגווין הצבעוני של קראו-סייטקס ,מרץ 2001
 ,Salon de Maiפריז ,צרפת ,מרץ 2001
"ילדות"  -פרוייקט החג של החגים  /בית הגפן ,חיפה ,דצמבר 2001
"כלולות"  -פרוייקט החג של החגים  /בית הגפן ,חיפה ,דצמבר 2002
"בסימן ציור"  /מוזיאון חיפה לאמנות פברואר 2002
"מצע נשי"  /גליה לאמנות ע"ש אברהם ברון ,אוניברסיטת בן-גוריון 2002
"לבנות"  /מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ,קיבוץ אשדות יהקב ,מרץ ) 2002קטלוג יחיד(
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The First Cut Is The Deepest
מאת נעמי אביב

"אשה עברייה ,מי ידע חייך,
בחושך באת ובחושך תלכי"
יל"ג

בשנים האחרונות הולכת ונחשפת מסכת חייה האינטימית של האם העברייה ,זו שהפכה לחלוצה בחברה
בה בן זוגה העדיף על פניה את אדמת המולדת כמושא לאהבתו ותשוקתו .חיה גרץ-רן ,בת דור המדינה,
חוותה על בשרה את ייסוריה האידיאולוגיים של אם דומיננטית אשר ניכסה לעצמה את המונופול על הסבל.
סבלה של האם הפרטית ,שעלתה לפלשתינה כנערה בשנות השלושים ,מעובד אצל הבת בזיקה לוידוייהן
של נשים חלוצות ,מזרח-אירופאיות .הן מצטיירות בדיעבד כמין מרטיריות מודרניסטיות ,קדושות מעונות
שכילו כוחותיהן במאבק על הגשמה אידיאולוגית; מאבק הישרדות שגבה מהן מחיר במישור האינטימי
 כנשים ,כמאהבות ,כאמהות .השתתפותן הפעילה במהפיכה הציונית אפפה אותן בפאתוס שמוכר מציוריהריאליזם הסוציאליסטי .בצילומים וביומנים של התקופה הן מופיעות כדמויות הירואיות ,עוטות קרום
נמרץ וכמו-אחיד של קשיחות עיקשת .אבל עיניהן ,מבטן ונוכחותן המוענקים לצלם ולנצח מנציחים לא
רק גאווה ,גם חווייה קיומית מלנכולית שיכולה לפרנס מחקרים אקדמיים בתוכניות ללימודי נשים וג'נדר.
עיון ב"ספר הקבוצה  -הגות ,לבטים ומאוויי חלוצים" )הוצאת יד יצחק בן צבי (1996 ,מגלה כי כמעט כל
דפי הספר רוויים צער ,מועקות ,תסכול והתחבטויות .מכל וידויי הנשים עולה כמיהה נוסח "הנשמה
שואפת לעוד איזה דבר" ,ומנגד ,קריאות עידוד מהסוג של "יש עוד לשם מה לסבול ,יש עוד צורך לסבול".
הנה כמה ציטוטים מתוך יומנה של צביה חברת קבוצת השרון )תרפ"ד-תרפ"ה(..." :והיא על ידו  -ספוגת
פקפוקים ויסורים ,לתמיד ,לעולם .לקראת כל אביב תשיר את שירה ,לקראת כל פרח תרקוד את מחול חייה-
ובכל אלה ,הרגשת סתו מסתורית ...ימים עוברים עלי והם כה נוגים ,אשר אין בהם אף קורטוב של זיו וקרן
אורה .גוועו הרגשות ואין מרעיד את נימי ואין מעוררם .הלכו ונעלמו כל צבעי הקשת ותשאר רק כפת
שמים וארץ אפורה ,אין-סופית .לא השגחתי בהתפשט אותו הנוגה שבנשמתי ...ידעתי ,אמנם ,שיבואו ימים
נוגים אבל כה מהר? ...המציאות פשוט פשטה מסביבנו ובתוכנו ,בנו  -ומי ישים לב לפנים ,לעיניים דומעות,
לתוגה?  -מי ישים לב אל שטויות כמות אלו? ....וצר לי  ,כה צר על ההולך ללא שוב! ואני  ,הן אינני
יכולה להסכים להתאבנות זו ,בשום אופן! ...הלכתי למשביר לקנות בגדים ,חולצות .ואחרי רגעים ,בעומדי
על יד השולחן ובבררי בסחורות הרגשתי בפלא :מאי-שם זלפו לכאן צלילים של פסנתר ...וכשנכנסו אלי
לנשמה ,התחיל ראשי סובב עלי ולזרא היו לי הסמרטוטים האלה שלשמם באתי ...צנחו ידי ובראשי חלפו
נעורו זכרונות .והוסיפו הצלילים לחדור לפנים ,הגבירו את אי-המנוחה .לאפס היו כל החיים למול הבלתי
מושג ,המסב געגועים לעולם ...הרהורי חטא אלה על היקר והמעלף סוד  -עד מתי".
לחיה גרץ-רן יש חשבון לא סגור עם אמה הפרטית ,אך היא מבכרת לנהל אותו עם "דמות האם החלוצה".
המיזוג בין האם הפרטית לבין "החלוצה" מתרחש גם ברובד המילולי .משפטים כמו "הסבל זמני הוא אך
כדאי" )העונה כהד למיתוס הגברי של "טוב למות בעד ארצנו"( ,אשר מצוטטים הן מוידויי חלוצות והן
ממכתבים רוויי חמלה עצמית שנהגה אמה לכתוב לה כדרך שיגרה עוד בהיותה ילדה קטנה ,מופיעים
בציוריה כחלק מהציור או ככותרת לציור .את החשבון שלה עם "דור האמהות" החלה חיה גרץ-רן לנהל,
בעדינות המתחזה לנוסטלגיה ,לפני למעלה מעשרים וחמש שנה באמצעות סדרות רבות של ציורים .הציורים
הולכים ומתמקדים ,ועימם הולך ומתברר כי המונופול על הסבל לא היה ולא נותר נחלתן הבלעדית של
האמהות החלוצות ממזרח אירופה .סבלן של האמהות ,אשר היה לו חלק בניסוח האידיאולוגיה של התקופה,
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(1) I קרש חיתוך
שמן על עץ
 ס"מ34x21 / 2000
Breadboard I (1)
oil on wood
21x34 cm / 2000
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הוטל כאבן ריחיים על צווארן הרך של בנותיהן .אלא שהבנות נותרו ללא האידיאולוגיה ,ולכן ,סבלן
"הסתמי" הוכחש ,הודחק" ,לא נחשב".
גם ציוריה של חיה גרץ-רן עוטים עור מלנכולי כקלסתרן של הנשים המיוצגות .את דיוקנן הקבוצתי והבודד
של החלוצות היא מציירת בשמן על קרשי חיתוך משומשים ,כאילו היו איקונות קלאסיות של קדושות
מעונות .השריטות שהותירו הסכינים על מצע החיתוך משתרגות כעת כשריטות אקזיסטנציאליסטיות בפניהן
המצויירות ,ומחדדות את קריאת דיוקן החלוצה כאשה למודת סבל .הסבל הופך לסמלן האיקוני של אותן
נשים גם באמצעות צורתו של מצע החיתוך ,שלרוב מזכיר צלב )"חלוצה" .(1 ,זאת ועוד ,הזיקה לאיקונה
הנוצרית הקלאסית של המרטירית מוחרפת על ידי עצם הציור הריאליסטי בצבעי שמן על מצע עבה של
עץ .לאפקט זה תורם גם החיתוך של הפריים המצוייר  -חיתוך שנעשה מעט מעל למטפחת העוטפת את
ראשן ומצחן של הנשים וקצת מעל הסנטר או באמצע האף; כך מודגשים העיניים והמבט ,ונעלמים סממני
התקופה )כפי שהם באים לידי ביטוי בבגדים המופיעים בסדרות אחרות( .הדיוקנאות העולים ממצעי
החיתוך  -משטחי עבודה המזוהים עם האשה במטבח ,כולל הכתמים וסימני החריכה ,שבאחת העבודות,
למשל ,יוצרים מעין הילה צרובה בעץ סביב ראשה של האשה  -נדמים כציטוטים מתולדות האמנות
הקלאסית .משהו בהבעות הנוגות והחיוורניות ,במשיכת המכחול המעודנת סביב העיניים ,בגוונים הכחולים,
חומים ותכלכלים ,שולח את הצופה מאות שנים אחורנית.
בסדרת מצעי החיתוך המשומשים יש גם עבודת מפתח ישירה ,בוטה ומאוד לא אופיינית לסך יצירתה של
חיה גרץ-רן )"מצעים" :(2-4 ,בחלקו העליון של הקרש היא הדביקה דיאפרגמה ישנה מהסוג שמצאה
במגירת האם בשנות החמישים .מתחת לטבעת הדיאפרגמה השקופה היא שתלה צילום דיוקן של אמה

1

כאשה צעירה .בתחתית הקרש היא הוסיפה את הכיתוב ."SeXY SeXY Woman" :טבעת הדיאפרגמה
העוטפת את דיוקן האם מזכיר תכשיט ממורביליה סנטימנטלי ,כאותם מדליונים האוצרים בחובם תצלום
של יקיר או יקירה שמתו .על קרש חיתוך נוסף בסידרה היא שבה ומטפלת בדיוקנה של האם כנערה צעירה
שאך עלתה לפלסטינה ,דיוקן אותו ציירה גם כטריפטיך על בד קנווס )"אמא" ,(5 ,ובו נראית אשה עירונית,
חטובת גוף ,מעודכנת אופנתית ,עם נעלי עקב מסוגננות  -על רקע חולות תל אביב .גם כאן פניה כמו-מעוותות
מכאב ,אלא שהפעם ההבעה מושפעת מהשמש הארץ ישראלית המסנוורת... .ואת תלכי ובקיץ /יכאיב
האור /ואחר כך /הזמן" ,כתבה שולמית אפפל בשיר "הזמן".
חיה גרץ-רן היא ציירת עקבית ופואטית ,שבחרה לעבד את עלילת חייה על פי תצלומים :תחילה ,מאלבומי
משפחתה ובהמשך ,מאלבומים אנונימיים שננטשו .כל סדרה חדשה משמשת נדבך נוסף באותו נראטיב
שנע מן המישור האוטוביוגראפי אל הקולקטיבי וחוזר חלילה .כל נדבך כזה תומך באמינות ובכנות הגבוהה
של יצירתה .באחת הסדרות האחרונות הנקראת "כתיבה תמה" ) ,(6שמוצגת בימים אלה במוזיאון חיפה
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במסגרת תערוכה גדולה בשם "בסימן ציור" )אוצרת :דניאלה טלמור( נדמה שהיא מצליחה ,לראשונה,
לעצב את מה שמצטייר כדיוקנה העצמי כילדה קטנה )גם אם התצלום עליו נשענת הסדרה אינו מנציח את
דיוקנה ממש( ,וכך לגעת בטראומה חבויה .הפעם נדמה כי גרץ-רן העזה לחזור אל "זירת פשע"  ,ולהעלות
משם עדויות-סימנים בצורת כתמים  -ובהם משהו שנדמה ככתמי דם.
בסדרה ייחודית ומפתה זו שש עבודות .בכולן מופיעות ואריאציות כמעט זהות של ילדה בשמלה לבנה
בסגנון ה"הולי הובי" .לילדה בציור 'אין ראש' .היא חתוכה מתחת לכתפיים ובאיזור החזה .הידיים חיוורות
ושואפות להיטמע בקפלי השמלה .הרגליים לעיתים בסנדלים ולעיתים בנעליים .לפעמים קרסול רגל ימין
עטוף בתחבושת .באחדות מהואריאציות נדמה כי היא משתמשת בקצת אדום באיזור הקרוב למיפשעה.
מקרי? הנה ,באחד הציורים בסדרת הילדות ללא הראש מופיע כתם אדמדם בשולי השמלה הקצרה ,באיזור
התחתונים .לאותו כתם אדמדם ,שקשה אולי להבחין בו במבט ראשון ,עונה בת קול אדמדמה מתוך צל
גופה של הילדה ,צל המתכנס כשלולית מבישה על האדמה ,בין רגליה של הילדה התמה .הציור משמר גם
את זווית הצילום מלמעלה למטה ,כפי שמופיעים ילדים בצילומים של מבוגרים .הילדה מנקודת מבטו של
מבוגר אינה מקרינה רק פגיעות ותום ומתיקות מכמירים .קיטוע הראש ,הרגל החבושה והכתם האדום
מאותתים על טראומה .טראומה שנאטמה מבושה ,והנה היא צפה ומבצבצת ומבקשת לזעוק כי משהו
שאינו כשורה אירע לילדה שבציור .אולי אירוע מיני.
כל ציור בסדרה החדשה עם הילדה הפצועה והקטועה הינו חלק מתהליך אובסיסיבי של עיבוד הטראומה.
שישה ציורים גדולים ,נקיים ,בכולם כמעט אותה ילדה .ללא רקע .היא לבד ,נטושה ומיותמת ,בחלל ריק.
ואין לה ראש .רק שולי שמלה ורגליים .זה מזכיר לי את אחת העבודות המוקדמות והאהובות עלי של מיכל
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נאמן" :וניה )וייזתא(") 1975 ,מוזיאון תל אביב( .בעבודה מושגית זו מופיע מספר פעמים דימוי-תצלום
של נערה חתוכה באיזור המותניים .לנערה יש חצאית ורגליים .תחתוניה מופשלים עד גובה הברכיים .אין
לה ראש .ממול לשורת דימויי הנערה בלי הראש מופיעה שורה ובה חוזר על עצמו דימוי-תצלום אחר:
מאוורר תיקרה .המאוורר מוצע כתחליף לראש ,על תקן משהו שנמצא למעלה ועושה רוח .המאוורר ,על
פרפר להביו ,נדמה גם ככלי משחית ,מסוכן .משהו שיכול לערוף ראש אם לא נזהרים .מיכל נאמן מציעה
לנו דיון ביקורתי בדמותה של האשה כקורבן לסטריאוטיפ השובניסטי המצמצם אותה לאובייקט מיני
פרובוקטיבי ,גוף נטול ראש ,נטול שכל ,אבל עם תחתונים מופשלים החושפים את האבחנה הפרוידיאנית
שאנטומיה היא גורל.
גם חיה גרץ-רן "עורפת" לילדה מ"כתיבה תמה" את הראש וכופה על הצופה להתמקד ב"איזור האסון".
אקט החיתוך המצמרר מייצג ,ליטראלית ,פגיעה במשהו תם ושלם :סירוס ,שסע ,שבר ,כאב ,טראומה.
אבל הוא גם ממקד את מבטנו בחלק התחתון של הילדה .מבחינה עבודת הציור עצמה ,רגליה של הילדה
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מצויירות בלפחות עשר שכבות של צבע שמן .בשמלה ,לעומת זאת ,היא בקושי נגעה; שתיים שלוש
שכבות ,לא יותר .הבשר .העור .המקום החשוף ,הפגיע זוכים לתשומת לב מירבית .מייד נופל מבטנו על
רגלי האיקס של הילדה .התחבושת נמצאת שם כאלמנט הסחה ,כניסיון נוסף להשתיק משהו שלומדים
להסתיר אפילו מעיניה של אמא .דווקא מעיניה של אם תובענית ,מניפולטיבית ,אם שכה שקועה בחמלה
עצמית עד שעיניה טחו מראות את סבלה של הבת.
כאמור ,באחד הציורים האחרונים בסדרת הילדה הפצועה ,גרץ-רן חדלה להתאפק וכמו מאבדת את האמון
במבט הצופה ,מבט שיידע להבחין שמשהו בתמימות השתבש .בין קפלי השמלה ,בדיוק מעל איבר המין
של הילדה ,מופיע כתם אדמדם .הכתם הטורדני שב ומופיע כפצע בתוך כתם הצל שבין רגלי הילדה .הכתם
שבצל מסיט את האמפטיה מרגלה החבושה של הילדה .ברור שאין זה כתם דם שנובע מהפצע בקרסול כי
אם השתקפות מטאפורית או ממשית של מה שמסתתר מתחת לשמלה ,בין רגליה .מים רבים לא יכבסו את
הכתם הזה .האם יש מי שאינה נושאת בחובה זכרון חריף או עמום של הטרדה מינית? עוצמת הטראומה
משתנה מאשה אחת לשנייה ,אבל אין אשה שלא עברה הטרדה מינית .הילדה שבמובן ידוע זהו דיוקן
עצמי ,מייצגת כל ילדה ,ובאופן גורף כל אשה שהיתה פעם ילדה ועכשיו היא אולי אם .כל דימוי של ילדה
לבד הוא תמיד דימוי של ילדה בלי אמא.
מצד אחר ,את העיסוק בדמות האם נדמה כי האמנית מתקשה למצות .לדעתי ,אשה נעשית פמיניסטית רק
משלמדה להזדהות עם הביוגראפיה של אמה .חיה גרץ-רן מתמודדת עם רגשות מעורבים ביחס אל האם.
האם שנהגה לשתף דווקא אותה ,את חיה ,מבין כל ארבע בנותיה ,בטרדות יומה ,במצוקותיה ובשגב של
הקרבת האושר הפרטי על מזבח המדינה.
קריאת סך יצירתה של חיה גרץ-רן מגלה עלילת-על רפלקסיבית הנטווית מעיבוד דיוקנאות של אם-אשה-ילדה,
כשחוט של סבל וכאב משוך על שלושתן .סבל וכאב תימטיים ,המתגלים כאמור לא רק בהבעות של
הדמויות המצויירות ובשאר הסימנים הפיגורטיביים כי אם גם במצע ,בצורתו ,בחיתוכי הדמות ,בסימני
הזמן ,בשריטות ובחריכות ובלכלוך המקוריים .נימתם של הציורים סנטימנטלית ,רומנטית .בצד המתקתקות
יש בהם גם ביקורת מאופקת על בדידותה של האשה במערכת אידיאולוגית ,על היחס אל המולדת ,על
המורשת הטראגית של גורל האשה  -מורשת תרבותית ואסתטית שעיצבה דורות של נשים  -ועל תפקידה
של האמנות בניסוחו ובייצוגו של הסבל הנשי לדורותיו.
לפנינו קריאה אחרת של דמות האשה העברייה ,דמות שספרי ההיסטוריה הרשמיים מיקמו אותה בשוליים.
מבחינת ההיסטוריה הרשמית רק "הוא הלך בשדות" .קריאה מחודשת ברומן הגדול של משה שמיר מקוממת
מנקודת מבט פמיניסטית .הרי היא ,הצל המעיב של טובי בחורינו ,הלכה גם כן בשדות ,גם אכלה לא מעט
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חצץ .אבל ברומן ,תפקידה מסתכם ככלי קיבול לתשוקותיו של הגיבור; כלי קיבול מגונה לתשוקות משניות
)לאדמת המולדת( .ואם היא זוכה למעט כבוד ,הוא מגיע לה בתור רחם בו נזרע לגיבור המת ֵז ֵכר.
הנה וידויה של שנקה כהני ,מתוך יומן הקיבוץ שהתפרסם בקובץ "קהליתנו" )קובץ תרפ"ב ,הגות ,לבטים
ומאוויי חלוצים .הוצ' יד יצחק בן צבי  ..." : (1988ויש שאני פוגשת באיש אשר דמו סוער והוא סובל -
זאת אדע וארגיש .למה הוא בא אלי כעת? כי קשתה עליו הבדידות? או שמא הוא רוצה שנתענה יחד ויוקל
לשנינו? ...הוא רוצה לקחת את זו אשר אותה לא החשיב ,שאותה גחדף ,שבה ראה רק יצור נבוב ,בלי
נשמה ערה .כן .קח אותה בחזקה ועשה אותה עפר תחת רגליך ,עשה זאת בשעת חולשתה  -אבל אל תלעג
לה כשתשוב להכרתך הצלולה ,אל תירא מפני גניבתך ואל תתלונן על חולשתך .אין לי בשבילך לא סליחה
ולא איבה .אני יכולה להבין אותך ,אבל לא ארצה ולא אוכל להיות רק היצור המלטף והמרגיע .אני חושבת
שלא נמצא את הדרך אחד לשניה כל זמן שלא נוכל למצוא זה בזו את הערך האנושי השוה ,כל זמן שלא
נראה זה בזו את הנשמה".
לא הרבה אמנים במאה העשרים העזו להתמודד עם דיוקן אמם .אחדים מהם עולים בדעתי כעת :אשיל
גורקי .וילם דה-קונינג .אנדי וורהול .צ'אק קלוז .חנה וילקה .מיכאל גרוס .נאן גולדין .ג'אנין אנטוני .גם
לוודי אלן יש אמא .קשה להחמיץ אותה .לשיאה היא מגיעה באחד הפרקים של "סיפורי ניו-יורק" .קלסתר
ענק .בשמים .ממשיכה לעקוב אחר כל תנועה מתנועות בנה ולהתערב בכל ענייניו ,כי כמו כל אם פולניה,
והרי כל אם היא בסופו של דבר אם פולניה" ,היא יודעת הכי טוב" ,כי רק היא באמת רוצה את טובתו וכי
בלעדיה הוא גורנישט ,אימבציל מוחלט.
מבין האסוציאציות הרלוונטיות אני נזכרת באמא של נורית דוד ,גם היא מצויירת על פי תצלום משפחתי,
בגינת הבית ,בקיץ הישראלי ,כשהיא מוקפת בילדיה וביניהם נורית הקטנה .אבל מדובר באווירה שונה
לחלוטין .ואז אני נזכרת בתצלום מטופל מתוך אלבום משפחתה של מיכל היימן .אמא של היימן מופיעה
בתצלום במדי חיילת ,יושבת על גבעה לצד שלט דרכים המורה את כיווני הנסיעה לטבריה ולבית שאן.
היא נראית מאד גאה ובוטחת .אלו השנים הראשונות של הקמת המדינה ,שנים אחדות לפני שהפכה החיילת
לאם .דיוקנה של אמה כחיילת הוגדל למידת פוסטר מדיה והוצג לראשונה בתערוכה "המיון" ב.1990 -
אחד ההקשרים האפשריים לקריאת אותו דיוקן מוביל לעיסוקה של היימן בדמות "האשה השוכבת" .סידרה
שלמה של עבודות מושגיות שלה מטפלת בנשים שונות ,מרותקות אל מיטתן ,חולות ,גוועות ,גוססות,
נמוגות .והופכות למיתוס .גם המיתוס שלהן נכרך בייסורים .בין ה"אמהות הגדולות"" ,אמהות ההשראה"
האלה ,היא כללה תצלומים מטופלים של רחל המשוררת ,אביבה אורי ואווה הסה )אמנית אמריקאית
מינימליסטית שמתה ב 1975מסרטן( .שלוש יוצרות מקוריות .שלושתן מתו ממחלה או מסבל.
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(2) I קרש חיתוך
שמן על עץ
 ס"מ27x14 / 2000
Breadboard I (2)
oil on wood
14x27 cm / 2000
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חיה גרץ-רן מחוברת אל הסבל כמו הקליפה לאגוז .למעלה מעשרים שנה היא מציירת .בכל בוקר ,לאורך
כל היום ,עד הערב .זה מה שהיא עושה בחיים .היא התחילה מאקוורלים ,ומשם עברה לשמן וטמפרה
בסגנון האולד מאסטרס .אז החלה ליצור ציורים הנראים כמו עימותים טעוני סימבוליקה ופאתוס בין הציור
הבוהק ,בעל הצבעוניות האירופאית הכבדבדה ,לבין חפצים ,צעצועים ,וציטוטים מפי אמה או מתוך
ספרים .לפני כשנה ויתרה על הטמפרה ,כלומר על התהליך הסיזיפי והמורכב שטכניקה זו מכתיבה .תהליך
העבודה על כל ציור בטכניקה זו נמשך בין שנה לשנתיים .מאז חזרה לישראל משהות בת חצי שנה בסיטה
דה בוזאר בפריז ) ,(1999היא מציירת בשמן ,ישירות על הבד .גם פלטת הצבעים התבהרה לחלוטין ,כמו
אימצה סוף סוף את האור הארצישראלי.
גרץ-רן מעולם לא נתנה ליבה אל הציור הבודד .תמיד עבדה בסדרות .אופציה זו עלתה בקנה אחד עם
הצורך האובססיבי לשוב ולעבד את הנושא בתקווה למצותו .את תהליך הציור היא מלווה בכתיבה .בשנת
 ,'99גרץ-רן הציגה תערוכה משותפת עם אחותה ,האמנית ורדה יתום .לתערוכה שהוצגה בכרמיאל קראו
"שתיים" ,והיא נבנתה מאובייקטים שנמצאו בדירות ההורים שנפטרו )הם חיו בנפרד אך מתו בהפרש של
שלושה חודשים( .אחד המוצגים בתערוכה היה מנקין עם שכבות של סינרי כותנה לבנים אותנטיים .על
אחד הסינרים ,ששימש את האם ,עדיין התנוססו כתמים מקוריים .בשולי הסינר ,בין הכתמים ,תפרה גרץ-רן
את התצלום האחרון של האם .היא צילמה אותה על מיטת חולייה ,בבית החולים ,כשהיא שמוטה ,גרומה,
קטנה ,חסרת אונים .שום דמיון לדיוקנה כחתיכה בתל אביב של פעם .בעבודה זו" ,סינרים" ) ,(7עשתה
גרץ-רן שימוש באותם מכתבים סודיים ,חד-צדדיים ,שנהגה אמה לכתוב לה כילדה .רבים מהמכתבים
נשאו וידויים ותסכולים אינטימיים שלא עברו שום עיבוד .בתערוכה אחרת ,בשנת  ,2000גרץ-רן שבה אל
מכתבים נוספים מאותן שנים והפעם תפרה אותם אל תוך כריות שנותרו בבית ההורים לאחר מותם .לסדרה
ההיא קראה "תשכבי בשקט" ).(8
בחודש מרץ ,2002 ,נפתחת תערוכת יחיד של חיה גרץ-רן במוזיאון אורי ורמי נחושתן ,בקיבוץ אשדות
יעקב .את התערוכה" ,לבנות" ,אוצרת רות שדמון .במסגרת התערוכה מוצגות מספר סדרות של ציורים
על בד ועל קרשי חיתוך .מרבית העבודות נעשו לכבוד תערוכה זו ,להוציא הסדרה "קרשי חיתוך  ,"Iאשר
בה מופיעות "החלוצות" ,עליהן נכתב בפתח רשימה זו .בכל העבודות בתערוכה "לבנות" ממשיכה גרץ-רן
לחולל אקטים שונים של קיטוע וחיתוך של הדימוי המצולם ואחר כך מצוייר .יש משהו בכורח הזה -
לקטוע ,לחתוך ,לבודד ,להדגיש ,לחזור שוב ושוב בואריאציות על הנושא  -שמעצים את תחושת האלימות
המקופלת בכל :בתוך העבודות ומחוצה להן ,בביוגראפיות של המצולמות ,בתקופה ,ברקע ,במציאות של
אז ,ועם כל ההבדלים גם במציאות הפוליטית של היום .ברור שהפוליטיקה של הגוף ,אותו גוף שהפך
לשדה קרב מודרני עליו נאבקים כל מוסדות החברה  -הדת ,המדע ,הטכנולוגיה והפוליטיקה  -מעסיקה
את גרץ-רן .האם אפשר לנתק את עיסוקה האובססיבי בגוף המעונה של האשה מאווירת האלימות הגואה
ערב מלחמה חדשה שייתכן והיא כבר מתרחשת ממש כאן בין ישראל ופלשתין? נדמה שהתנועה העדינה
של גרץ-רן נעה כמטוטלת מניתוץ מיתוס האשה החלוצה של המהפכה הציונית ועד לילדות תמימות שנוגעו
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בסוגים שונים של הטרדה מינית ,מהרובד האישי-אוטוביוגראפי הנשען על דמותה של אם ממשית ועד הרובד
הקולקטיבי של כל אם אידיאולוגית ,מהמישור הכי אינטימי אל אווירה כללית של אלימות פיזית ,רגשית,
מנטלית ,פוליטית ,אווירה של הפקרה של ילדים והפקרות כללית ומתפרצת.
ממש לקראת העבודה על תערוכה זו ,פירסמה חיה גרץ-רן בישוב בו היא מתגוררת ,טבעון ,מודעה המזמינה
את ילידי שנות ה 40-וה 50-להראות לה תצלומים מאלבומי ילדותם .רק נשים נעתרו להזמנה .האמנית עברה
על האלבומים ובחרה תצלומים תמימים ואופייניים ,שמנציחים אותן באותה שמלה לבנה קצרצרה ובנעליים
גבוהות עם גרביים לבנות מקופלות ,או במכנסונים עם גומי ברגליים וסנדלי עור .תנוחת היד דומה בכולן .מתוך
עשרות תצלומים בחרה גרץ-רן להתמקד בשניים-שלוש .את ההעמדות של הילדות בתצלומים יש לייחס לצלמים:
ילדה המרימה את שולי חצאיתה כאילו היתה רקדנית במחוות קידה ,או ילדה ביישנית ונבוכה המסתירה את
כפות ידיה מאחורי הגוף ,או נערה על סף התבגרות מינית בחולצה מעוטרת ברקמה שאינה מצליחה להסוות
את צל החזה הנובט ובמכנסוני גומי מרובי קפלים ששומטת יד אחת ברפיון לצד הגוף .שוב ושוב מתברר לצופה
כי אינו יכול להתעלם מהרמזים ששותלת הציירת בציור הלכאורה תמים .הילדות תמימות .הציור לא :פה מציצים
תחתונים מתחת לחצאית )כמו בסדרה "ילדה טובה" ובסדרה "קרשי חיתוך  ,("IIושם מתרבים הקפלים הדרמטיים
החותכים באיזור המיפשעה של הילדה וממרכזים את המבט ל"שם" ,לאיזור הבושה והטראומה ,כאילו היו
מערך של חצים שמצביעים אל המשולש )כמו בסדרה "מכנסיים קצרים"( .בכלל ,צורת העמידה ,הרגליים
החשופות ,הכל כה רגיש ורך .גם נגיעותיה של הציירת באיזורי "הבשר החי" ,כלומר ברגליים החשופות )כמו
בטריפטיך "אורה"( של הילדה במכנסונים ושלייקס ,מגלה טיפול ציורי שונה מטיפולה בבד השמלה למשל,
שלובנה מתמזג ברכות עם לובן הקנווס .כאמור ,העור החשוף זוכה להמון שכבות של צבע :צבע ראשוני אדום
ועליו שכבות של אוף ווייט ,אוקרים ,ורודים ,ירוקים ,כחולים .הרמזים מצטרפים לחוייה מטרידה .הייתכן כי
כל הילדות האלה ,שצמחו להיות נשים ,אמהות ,רעיות ,סבתות אולי ,האפשר שכולן עברו הטרדה מינית?  .אכן
כן .כולן .כולן ,באשר לא הכרתי נשים שברגע וידויי נכון לא העלו באופן חי או עמום את זכרה של איזושהי
חוויה מערערת מהסוג הזה.
באחת העבודות מסדרת "קרשי חיתוך  "IIמופיעה אותה ילדה בשמלה לבנה כשאצבעותיה אוחזות-מרימות
בעדינות של בלרינה את שולי השמלה .הילדה חתוכה מעט מעל למותן ומעט מתחת לברכיים .גופה כמו צומח
מעל עיגול חרוך שהוטבע על קרש החיתוך ,אולי בעקבות הנחה של סיר חם מדי על קרש העץ .העיגול מזכיר
משחקי ילדות תמימים כמו "גולם במעגל" או משחקים בחישוק הולה הופה ,אבל המעגל השרוף גם ממסגר
את דימוי הילדה כאילו היה מוקד עליו עולה הילדה הכי מוצלחת כקורבן ,כמו איפיגניה באאוליס או בת יפתח,
שתי ילדות תמימות לאב יהיר ואכזר ,שני גלגולים של אותו מיתוס ,מיתוס שסופר בכדי להעצים את עלילות
גבורתו של "המעולה שבגברים" ,גיבור קרב מהולל אך גם גבר עם מילת כבוד והבטחה אותה הוא מקפיד למלא
כלשונה  -גם אם על חשבונה של ילדתו האהובה ,היפה ,המסורה ,אותה "ילדה טובה" שאינה מעזה להמרות
את פיו של אביה הנערץ ,הסמכותי ,המאיים ,גם כשיש לו דרכים מוזרות להראות את אהבתו .הוא מחולל סיפורי
גבורה בקרבות על אדמת המולדת הקדושה ,היא נמצאת שם על מנת לשמחו ,לענגו ,לרוץ לקראתו כשהוא שב
מן הקרב ,להקריב למענו את גופה ואת נשמתה ,לתת לו לעשות בה כבשלו ,לאהוב אותה בדרכו ,גם כשדרכו,
מתברר שוב ושוב ,היא דרך מעוותת ,מכאיבה ,טראומטית.
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(3) I קרש חיתוך
שמן על עץ
 ס"מ45x20 / 2000
Breadboard I (3)
oil on wood
20x45 cm / 2000
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(1) תחתונים לבנים
שמן על בד
 ס"מ80x100 / 2000
White Panties (1)
oil on canvas
100x80 cm / 2000
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(2) תחתונים לבנים
שמן על בד
 ס"מ80x100 / 2000
White Panties (2)
oil on canvas
100x80 cm / 2000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(3) תחתונים לבנים
שמן על בד
 ס"מ80x100 / 2000
White Panties (3)
oil on canvas
100x80 cm / 2000
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(1) מכנסיים קצרים
שמן על בד
 ס"מ60x160 / 2002
Short Trousers (1)
oil on canvas
160x60 cm / 2002
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(3) מכנסיים קצרים
שמן על בד
 ס"מ60x160 / 2002
Short Trousers (3)
oil on canvas
160x60 cm / 2002
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(2) מכנסיים קצרים
שמן על בד
 ס"מ60x160 / 2002
Short Trousers (2)
oil on canvas
160x60 cm / 2002

(2) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ95x120 / 2001

(1) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ95x120 / 2001

Good Girl (2)
oil on canvas
120x95 cm / 2001

Good Girl (1)
oil on canvas
120x95 cm / 2001
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(3) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ95x120 / 2001
Good Girl (3)
oil on canvas
120x95 cm / 2001
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(4) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ95x120 / 2001
Good Girl (4)
oil on canvas
120x95 cm / 2001
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(5) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ120x95 / 2001
Good Girl (5)
oil on canvas
95x120 cm / 2001
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(6) ילדה טובה
שמן על בד
 ס"מ120x95 / 2001
Good Girl (6)
oil on canvas
95x120 cm / 2001
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(1) אורה
שמן על בד
 ס"מ60x120 / 2001
Ora (1)
oil on canvas
120x60 cm / 2001

(2) אורה
שמן על בד
 ס"מ60x120 / 2001
Ora (2)
oil on canvas
120x60 cm / 2001

(3) אורה
שמן על בד
 ס"מ60x120 / 2001
Ora (3)
oil on canvas
120x60 cm / 2001
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(לבנות )דפנה
שמן על בד
 ס"מ70x50 / 2001
White Lilies
(Dafna)
oil on canvas
50x70 cm / 2001
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(לבנות )אמראל
שמן על בד
 ס"מ70x50 / 2001
White Lilies
(Amarel)
oil on canvas
50x70 cm / 2001
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stockings, or in short trousers with an elastic band on the legs, and leather sandals. The
position of the arm is similar in all of them. Of all the dozens of photos she collected,
Graetz-Ran selected to focus on just a few. The positioning of the girls in the photos
must be attributed to the photographers: a girl lifting the edge of her dress as if she
were a dancer curtsying, or a shy, bewildered girl hiding the palms of her hands behind
her body, or a girl on the verge of puberty wearing a decorated shirt which fails to hide
the budding breasts, and in short rubber trousers, holding limply one arm at the side
of the body. Over and over the viewer realizes that he cannot ignore the hints placed
in the supposedly innocent painting. The girls are innocent. The painting is not: panties
are showing under the skirt at one place (as in the “Good Girl” series and the “Breadboards
2” series”), at another, the dramatic folds cutting through the girls groin multiply and
focus the eyes on “that spot”, the spot of trauma and shame, as if they were an array
of arrows pointing at the triangle (as in the “Short Trousers” series). Generally, the
posture, the bare legs , are all so sensitive and soft. The painter’s touch in the “living
flesh” regions, that is on the bare legs (as in the triptych “Ora”) of the girl wearing
short trousers and suspenders, reveals a different treatment, in terms of painting, than
the treatment of the fabric of the white dress, for example, which softly fades into the
white canvas. As I mentioned previously, the bare skin gets many layers of color: a
primary layer of red covered by layers of off-white, ochre, pinks, blues, greens. The
clues join together to create a disturbing experience. Is it possible that all of those girls,
who had grown up since and became women, mothers, wives, even grandmothers, is
it possible that they were all subjected to sexual harassment? Yes, it is. All of them.
All of them, since I have yet to meet a woman who does not, at the right confessional
moment, invoke a memory, either a vivid or a vague one, of some disturbing experience
of this nature.
In one of the works in the series “Breadboards 2” the same girls in the white dress is
depicted with her finger holding, gently lifting, the edge of her dress. The girl is cropped
off just above the waist and just below the knees. Her body appears to above a scorched
circle imprinted in the breadboard, perhaps due to a hot cooking pot that was placed
on it. The circle is evocative of innocent childhood games such “duck, duck, goose”
or hoola-hoop games, but the scorched circle also frames the image of the girl, as if
it were the sacrificial fire where the best girl is sacrificed, like Iphigeneia at Aeolis or
Iphtach’s daughter, two innocent girls to cruel and arrogant fathers, two incarnations
of the same myth, a myth told in order to glorify the heroics of “the greatest of all
men,” a celebrated war hero, but also a man with a word of honor, and a promise he
keeps - even if it is done at the expense of his beloved, beautiful, loyal daughter, that
“good girl” who dares not defy her revered, authoritative, menacing father, even when
he has strange ways to show his love. He creates stories of heroism in battle in the holy
home land, she is there in order to please him, to celebrate his return from battle, to
sacrifice her body and soul for him, to let her have his way with her, to love her in his
way, even when it turns out, over and over again, that his way is warped, painful and
traumatic.
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(4) II קרשי חיתוך
שמן על עץ
 ס"מ10.5x21.5 /  ס"מ10.5x22
2001
Breadboards II (4)
oil on wood
22x10.5 cm / 21.5x10.5 cm
2001
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Varda Yatom. The exhibition, shown in Karmiel, was called “Twosome”, and it was
put together of objects found in the apartments of their deceased parents (they lived
separately but died three months apart). One of the objects in the exhibition was a
mannequin with multiple layers of authentic white cotton aprons. One of the aprons,
previously used by the mother, still had the original stains. On the edge of the apron,
Graetz-Ran sewed on her mother’s last photo. She photographed her in her sickbed,
in the hospital, a small, helpless woman. Looking not at all like the fetching young
woman in Tel-Aviv of bygone days. In this work, “Aprons”(7), Graetz-Ran used those
secret, unilateral letters her mothers used to write to her as a child. Many letters included
confessions and personal frustrations that were not edited in any way. In another
exhibition, in 2000, Graetz-Ran returned to the letters from those years, and this time
she sewed them into cushions that were left in the parents’ homes after their death. She
called that series “Lie Quietly”(8).
On March 2002, Haya-Ran opens a solo exhibition in the Beit Uri & Rami Nechushtan
Museum, in Kibbutz Ashdot Ya’akov. The curator of the exhibition ‘White Lilies’ is
Ruth Sadmon. The exhibition will include several series of paintings on canvas and on
breadboards. Most of the artworks were made for this exhibition, with the exception
of “Breadboards 1” series, which includes the aforementioned “Women Pioneers.” In
all the works in the ‘White Lilies’ exhibition Graetz-Ran continues to perform various
feats of cutting and cropping of the photographed and the painted image. There is
something in this obsessions - to cut, to break, to isolate, to emphasize, to repeat over
and over again in variations on the theme - that enhances the sense of violence that
permeates everything: within the works and outside of works, in the biographies of the
photographed figures, in the period, the background, the daily reality of the time, and
also in the political reality of today. It is obvious that the politics of the body, that same
body which has become a modern battleground for all the social institutions - religion,
science, technology, and politics - deeply concern Gratez-Ran. Is it possible to disassociate
her obsessive preoccupation with the martyred body of Woman from the atmosphere
of escalating violence on the eve of a new war which may already be happening right
here between Israel and Palestine? It seems that Graetz-Ran’s gentle pendulum like
movement between shattering the myth of the pioneer woman of the Zionist revolution
and the innocent girls tainted by various kinds of sexual abuse, between the
autobiographical layer, which depends on the image of a real mother, and the collective
layer of every ideological Mother, between the most personal plane and the general
atmosphere of physical, emotional, and mental violence, an atmosphere of child
abandonment and general anarchy.
As part of the preparation for this exhibition, Haya Graetz-Ran published an ad in the
town of Tivon, where she lives, asking people who were born during the 40s and 50s
to show her photos from their childhood photo albums. Only women answered the ad.
The artist looked through the albums and selected typical and innocent photos,
immortalizing the women in that same short white dress, high shoes with folded white
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mother. Some that come to mind are Arshile Gorky, Willem De Kooning, Andy Warhol,
Chuck Close, Hannah Wilke, Michael Gross, Nan Goldien, Janine Anthony. Woody
Allen has a mother as well. Can’t miss her. She reaches an all time high in one of the
segments of “New-York Stories”. A giant face in the sky. She keeps following her
son’s every move and interferes in everything he does, because like every Jewish
Mother, and when it comes down to it every mother is a Jewish Mother, “she knows
best,” because she is the only one who really knows what’s best for him, and without
her he is nothing, a perfect loser.
Out of all the relevant associations I am reminded of Nurit David’s mother, also painted
according to a family photo, in the yard, in the Israeli summer, surrounded by her
children, including little Nurit. But there’s a completely different atmosphere. And then
I am reminded of a touched up photo from Michal Heiman’s family album, Heiman’s
mother is seen wearing a soldier’s uniform, sitting on a hill next to a road sign showing
the directions to Tiberias and Bet-Shean. She appears to be very sure of herself and
very proud.. Those were the first years of the state of Israel, a few years before the
soldier became a mother. The mother’s portrait as a soldier was blown up to a publicity
poster size and was first shown in the exhibition “Sorting” in 1990. One of the possible
contexts for reading the portrait leads to Heiman’s treatment of the “reclining woman”
image. She has a whole series of conceptual works dealing with various bedridden,
sick, dying, and fading women. And then they are mythologized, and their myth is also
intertwined with suffering. Among the “Great Mothers”, those “Mothers of Inspiration”,
she included touched up photos of Rachel the Poet The poet Rachel-Blubstein Sela, a
Hebrew poet who lived in Degania, an agricultural settlement near the Sea of Galilee
during the early 1900s. Died of tuberculosis in 1931., Aviva Ori, and Eva Hesse ( a
minimalist American artist who died of cancer in 1975). Free original artists. All three
died of illness or suffering.
Haya Greatz-Ran is attached to the suffering. She has been painting for over twenty
years. Every morning throughout the day, until the evening. This is her life. She started
with aquarelles, then moved on to oil and tempera in the style of the Old Masters. Then
she started painting works that look like confrontations seeped with symbolism and
pathos between the glittering European, heavily colored painting, and objects, toys,
and quotes from her mother or from books. About a year ago she gave up the tempera,
that is, she gave up the sisyphean process required for this technique. The technique
requires a year or two for every painting. Since she returned to Israel after half a year’s
stay at the Cite Internationale des Arts in Paris, France (1999), she paints in oils, directly
on the canvas. Her palette also transformed into a brighter one, as if she finally adopted
the local Israeli sunlight.
Graetz-Ran was never drawn to the individual paintings. She always worked in series
of works. This option conformed to the obsessive need to deal with the subject again
and again, hoping to get it out of the system. The process of painting is accompanied
by her writing. In 1999, Graetz-Ran had an exhibition together with her sister, the artist
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a girl and is not a mother. Every image of a girl on her own is always an image of a
girl with no mother.
On the one hand, it seems that the artist has a hard time to complete her dealing with
the image of the mother. In my view, a woman becomes a feminist only once she has
learned to identify with her mother’s biography. Haya Graetz-Ran is facing up to issues
of mixed emotions regarding her mother. The mother who used to single her out of her
four daughters, and include her in her daily troubles, in her distress, and in her sacrifice
of personal happiness for the sake of the state.
Reading the sum total of Haya Graetz-Ran’s work reveals a reflective arc drawn from
adapting the portraits of mother-woman-girl, while a theme of suffering and pain runs
through them. The thematic suffering and pain, seen not only through the expressions
of the painted figured and the other figurative symbols, but also in the surface, its
shape, the cropping of the images, the signs of the passage of time, in the scratches,
gashes, burns and dirt. The tone of the paintings is sentimental and romantic. Alongside
the saccharine, one also sees restrained criticism of Woman’s loneliness within an
ideological system, of the attitude towards the homeland, of the tragic legacy of a
woman’s destiny - a cultural and aesthetic legacy which molded generations of women
- and of the role of art in the textualization and representation of women’s suffering
through the ages.
We see before us a different reading of the character of the Hebrew Woman, a character
marginalized by the history books. From the viewpoint of the official history only “He
walked the fields.” “He Walked the Fields” - a 1947 novel by Moshe Shamir about a
a native-born Kibbutznik, stuggling with issues of family, society and army. A fresh
reading of Moshe Shamir’s great novel from a feminist view point is unsettling . She,
the overcasting shadow of our best boys, also walked the fields, an indecent vessel to
secondary passions ( to the land of the homeland). And the little respect she gets is
only as a womb where she carries the dead protagonist’s offspring.
The following is the confessional of Shenka Cahani, from a kibbutz journal published
in the anthology “Our Community” :
“ .. and sometimes I meet a man whose blood boils, and he suffers - I know it and I
feel it. Why does he come to me now? Because the loneliness is too hard on him? Or
does he wish for us to suffer together, and thus ease the pain for us both? .. he wants
to take her whom he minds not, mocks, the one whom he sees as a hollow creature,
with no waking soul. yes. take her and walk all over her, take her when she is weak but do not mock her when she is of sound mind again. Fear not your theft, and do not
complain of your weakness. I have neither forgiveness nor hostility for you. I cannot
understand you, but I will not, and cannot be merely the creature that caresses and
comforts you. I think we won’t find the path to one another as long as we cannot find
within each other the equal human value, as long as we do not see the other’s soul.”
There were not many 20th century artists who dared to deal with the portrait of their
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vulnerability, innocence and sweetness. The cropped off head, the bandaged leg, and
the red stain signal a trauma. A trauma that was sealed off by shame, and now it surfaces
again and breaks out, wanting to cry out that some bad happened to the girl in the
painting. Possibly something sexual.
Every new painting with the bandaged, cutoff girl is part of the obsessive process of
dealing with trauma. Six large, clean painting, all showing almost the same girl. no
background. she is alone and abandoned in empty space. and she has no head. only the
edges of a dress and feet. This reminds me of one of the early works, also one of my
favorite works, by Michal Ne’eman “Vania (Vaizata)”, 1975 (Tel-Aviv Museum). A
photo-image of a girl, cut off at the waist, appears several times in this conceptual
work. The girl has a dress and legs. Her panties are pulled down to her knees. She is
headless. Across from the row of headless girl images there is a row with another
recurring photo-image: a ceiling fan. The fan is offered as a head substitute, as something
that is located way up, and puts on airs. The fan and its blades also look like a weapon,
dangerous. Something that can cut a head off is one is not careful. Michal Ne’eman
offers us a critical discourse in the form of a woman as a victim of a male chauvinistic
stereotype which reduces her to a provocative sex object, a headless, mindless body,
but with pulled down panties, exposing the Freudian observation that anatomy is destiny.
Haya Graetz-Ran also “cuts off” the head of the girl from “Pure & Simple Penmanship”
and forces the observer to focus on the “disaster area”. The chilling act of cutting
literally represents an abuse against something whole and innocent: a castration, rift,
break, trauma. But it also focuses our eyes on the girl’s lower half. As far as the painting
itself is concerned, the girl’s legs are painted using at least ten plies of oil paint. The
dress, however, is hardly touched. A couple of plies, no more. the flesh. the skin. the
exposed, vulnerable spot, are the focus of attention. Our eyes are pulled immediately
to the girl’s crossed legs. The bandage is there as a diversion, as another attempt to
silence something that one learns to keep even from a mother’s eyes. More so from the
eyes of a demanding, manipulative mother, so deeply immersed in self-pity, that she
is oblivious to the suffering of her daughter.
In one of the last paintings in the wounded girl series, Graetz-Ran no longer holds
herself back, and she seems to no longer trusts the observer’s eyes to know that
something bad happened to the innocence. Among the folds of the dress, a red stain
appears, exactly over the girl’s genitals. The nagging stain reappears as a wound in the
girl’s shadow. The stain in the shadow diverts the empathy from the bandaged leg of
the girl. It is obvious that the blood does not emanate from the ankle wound, rather it
is a real or metaphorical reflection of something hidden under the dress, between her
legs. Great rivers of water won’t wash away that stain. Is there any woman who does
not carry within her a faint or clear memory of sexual harassment? The intensity of the
trauma varies, but there is not single woman who was not subject to sexual harassment.
The girl, herself a self-portrait, represents every girl, and every woman who was a once
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There is something in the sad, pale expressions, in the gentle brush strokes around the
eyes, in various shades of blue and brown, that takes the viewer centuries into the past.
In the series of the used breadboards there is also direct seminal work, blunt and
untypical of the sum total of Haya Gratez-Ran’s work (”Beddings”,2-4): on the top
part of the breadboard she glued an old diaphragm of the kind that could be found in
the mother’s drawers during the 1950s. Under the diaphragm’s ring she pasted a photo
of her mother as a young woman. On the lower end of the breadboard she added the
caption “SeXY SeXY Woman”. The diaphragm ring around the mother’s portrait is
reminiscent of a sentimental piece of jewelry, not unlike a pendant safeguarding the
photo of a departed loved-on. On another breadboard from the same series she returns
to the portrait of the mother as a young girl, recently arrived in Palestine, a portrait she
also painted as a triptych on canvas (”Mother”, 5). It depicts an urban woman, well
shaped, dressed fashionably, with high-heeled shoes - with the sands of Tel-Aviv in
the background. Her face appears contorted with pain in this picture as well, but in this
case, it is due to the blinding Israeli sun. “…and you shall walk, and in the summer /
the light will hurt / and then / time will, “ The poet Shulamit Appel wrote in her poem
“The Time.”
Haya Graetz-Ran is a consistent and poetic painter, who chose to adapt her life story
according to photographs: first photos from family albums, and later, from anonymous
abandoned albums. Every new series is another step in the narrative that moves from
the autobiographical to the collective and back again. Every step supports the credibility
and sincerity of her work. In one of her latest series called “Pure & Simple
Penmanship”(6), exhibited currently as part of a large exhibition called “Focus on
Painting” (curator: Daniela Talmor), it seems that she succeeds, for the first time, to
put together what appears to be the self portrait of a little girl (even though the photo
serving as a basis for the series is actually her portrait), and thus, she touches the hidden
trauma. This time it seems that Graetz-Ran dared to go back to the “scene of the
crime”, and to summon evidence in the form of stains, and something that may look
like blood stains.
This unique and intriguing series comprises six artworks. All of them depict nearly
identical variants of a girl in “holly-hoby” style dress. The girl in the painting is ‘headless’. She is cut off below the shoulders at breast-level. The hands are pale and strive
to be assimilated by the folds of the dress. The feet are often in sandals, sometimes in
shoes. Sometimes the right ankle is bandaged. In some of the variations it seems she
uses a touch of red near the groin? By mere chance? In one of the painting in the
headless girl series there is a red stain at the rim of the dress, near the panties. A reddish
echo answers that reddish stain, not quite apparent at first glance, from the girl’s
shadow, like a shameful puddle gathering itself between the legs of the innocent girl.
The painting also preserves the down-looking viewing angle, as children appear in
photos taken by adults. The girl, seen from an adult viewpoint, exhibits pitiful
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me and I was suddenly disgusted with these rags I came for … my hands dropped to
my sides, and my head filled with memories. And the sounds continued to infiltrate
into the insides, enhancing the restlessness. And all life was as nothing compared to
that which is unattainable, which wakens a nostalgia to the world .. these sinful thoughts
about the precious secret - how long shall I endure them?”
Haya Graetz-Ran has unfinished business with her own mother, but she prefers to settle
the score with the “character of the pioneer mother.” The merging between her own
mother and the “pioneer” takes place in the verbal plane as well. Statements like
“Suffering is temporary but worthwhile” (echoing the masculine myth of “It is good
to die for our country” A statement reprted as the dying words of Yoseph Trumpeldor,
a pioneer who died in 1920, defending Tel-Hai, In the Northern Galilee.) appear in her
artworks as part of the painting or as the title for a painting. Such statements are quoted
from both the women pioneers’ writing and from the self-pitying letters her mother
used to write to her routinely since she was a very young child. Haya Graetz-Ran
started confronting the issues with the “Mothers’ Generation” over 25 years ago through
various series of paintings, in a subtlety masquerading as nostalgia. Gradually the
paintings gain focus, meanwhile it becomes clear that the pioneer mothers from Eastern
Europe did not have a monopoly on suffering, nor did they retain such a monopoly.
The suffering of the mothers, which had part in the textualization of the ideology of
the period, was a burden thrust on the brittle backs of their daughters. The daughters,
however, remained without the ideology, and thus, their “mundane” suffering was
denied, suppressed, “it didn’t count.”
Haya Graetz-Ran’s paintings take on a melancholy aspect as the portraits of the women
depicted in them. She paints both the group and individual portraits of women pioneers
on used breadboard in oil paints, as if they were classical icons of martyrs. The gashes
left by the knives on the cutting surface are intertwined with the painted faces as
existentialist gashes, and enhance the reading of the portrait of the pioneer woman as
a woman who lived through much suffering. The suffering becomes the icon of those
women also through the shape of the breadboard, often evocative of the cross (”Women
Pioneer”, 1). Additionally, the association to classical Christian icons of martyrdom
is further enhanced by the use of oil paints on a thick wooden foundation, to paint a
realistic painting. The cropping of the painted frame also contributes to this effect the painting is cut off just above the kerchief covering the women’s heads and foreheads,
and just above the chin of in the middle of the nose. This emphasizes the eyes, and the
look in their eyes, and makes the characteristics of the period, such as period clothes
appearing in other series, disappear. The portraits that emerge from the breadboards labor surfaces associated with the woman in the kitchen, complete with stains and
scorch marks, appear to allude to the history of classical art. In one of the works, for
instance, the scorch marks create an aura burned in wood around the head of the woman.
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The First Cut Is The Deepest
By Naomi Aviv
“Hebrew Woman, who shall know your life,
In darkness you came and in darkness you shall go”
Yehuda Leib Gordon

In recent years the life and times of the New Hebrew Mother are being gradually
revealed. The woman who became a pioneer alongside a mate who directed his love
and passion to the land of the homeland rather than at her. Haya Graetz-Ran, Born with
the State of Israel, experienced first hand the ideological trials of a domineering mother
who appropriated a monopoly on suffering. The suffering of her own mother, who
immigrated to Palestine as a young girl during the 1930s, is processed by the daughter,
linked with the confessionals of women pioneers, who came from Eastern Europe.
They are depicted in hindsight as modernist martyrs who spent all their strength in the
struggle to fulfill an ideology; a struggle for survival that took a toll on a personal level
- as women, as lovers, as mothers. Their active participation in the Zionist revolution
shrouded them with the kind of pathos one sees in the socialist realism paintings. In
film, photos and journals from the period they appear as heroic figures, clad in a
vigorous almost uniform membrane of a stubborn toughness. However their eyes, their
gazes and their presence, granted to the photographer and for posterity, preserve not
only pride, but also an existential melancholic experience that could drive much
academic research in women and gender study programs.
Reading through the Community Journal A collection of personal journals written by
members of Zionist cooperative agricultural communities in Israel. one discovers that
almost every page is full with grief, distress, frustrations, and internal conflicts. The
theme running through the women’s confessionals is a yearning of “the soul aspires
for something more”, on the one hand, and words of encouragement like “there is much
to suffer for, there is still a need to suffer”, on the other.
Here are a few quotes from the journal of Tzvia, a member of the Sharon group (19245) :” .. and she is besides him - full of doubt and torment, forever. She sings her song
welcoming every spring, and dance her life-dance for every flower - and within all of
these, a mysterious sense of autumn … the days pass over me and they are days of
such sorrow, that there is not even a glimmer of light in them. The feelings have faded
away, and no one excites me, no one wakes my feelings. All the colors of the rainbow
have passed on, and only the gray heavens and the gray, endless, earth. I did not notice
as the sorrow spread through my soul … I knew that sad days would come, but so
soon? … reality just spread around us and inside us, and who shall mind our insides,
the tearful eyes, the sorrow? Who would pay any heed to such nonsense? … and I
weep for all that passes! And me, I cannot go along with this decadence, no way! …
I went to the department store to get some clothes, shirts. And after a few moments,
while looking through the merchandise I felt a miracle: from somewhere the sounds
of a piano seeped in .. and when they entered my soul, my head started spinning around
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