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 יחסים בין בעל ואשה אמנים

  27.2.18עינגע  הבגלריהרצאה 

 ד"ר רות מרקוס

 

יחסי מעמד האמנית לא נקבע רק על ידי מעמדה בחברה שבה היא פועלת אלא גם על ידי 

בדרך כלל  -המעמד שלו זוכה עיסוקה בביתה. אם היא נשואה לבן זוג שהוא עצמו אמן ומשפחה ה

אני מניחה  במחצית ראשונה של המאה העשרים.באמניות )מדובר  היא מפנה את הדרך לבעלה

העובדה שהאמניות מוותרות, ובתקופות מסוימות בחייהן הן . המצב השתנה( 70-שאחרי שנות ה

אותן יותר  יםהיסטוריון האמנות רואמבקר או גורמת לכך שהגם היא  – בכלל לאיוצרות פחות או 

מה ליחסים כאלה ניתן לראות אצל זוגות אמנים דוג טובות. הןחובבות מאשר מקצועיות, גם אם כ

 ים בחו"ל ובארץ. רב

בקר, שהיתה אמנית -זול מבעלה היתה הציירת פאולה מודרסוןלשזכתה לזילמשל, אמנית 

בתחילת המאה עשרים ובציוריה ניבאה כבר את סגנון אמני ה בגרמניה אוונגרדית מצוינת שפעל

גרמניה, וורפסוודה, יחד עם בעלה . היא פעלה בכפר אמנים קטן בצפון האקספרסיוניסטים הגשר

ציירו עדיין בסגנון  בחבורה גברים-וקבוצת אמנים. אך בעוד שבעלה, אוטו מודרסון, ויתר האמנים

שהתה  ,גוגן ועוד אמנים אוונגרדיים בפריזזאן והציורים של סרומנטי ריאליסטי, היא כבר הכירה את 

טען שהיא ביקר את יצירתה וביות. בעלה שם מספר פעמים ואימצה השפעות פרימיטיביסטיות ונאי

לא יודעת לצייר, אבל היא לא ויתרה. אמנם הוא הצליח להחזיר אותה מפריז לוורפסוודה, אבל זמן 

תה מוכרת עד שנות השמונים, אז תורגמו לאנגלית ילמעשה לא הי ונשכחה. קצר לאחר שילדה מתה

יש לא זוכר את אהידועות והנחשבות ו יומניה ומכתביה ונכתב עליה ספר. כיום היא אחת אמניות

 בעלה.

. שניהם, יחד הפרש הכחולנסקי, שהיו בין מייסדי ומקרה דומה הוא של מריאן פון וורפקין ויבל

עם קנדינסקי וגבריאל מונטר, הכירו במורנאו ויצרו שם ביחד, ופיתחו את הרעיונות שיהפכו להיות 

 הבה לקבוצון וורפקין תרמה תרומה חשובמינכן. פ 1911-האידיאולוגיה של הפרש הכחול שנוסד ב

לפחות בצד התיאורטי, והוערכה מאד על ידי חברי הקבוצה. קנדינסקי מצא בה אדם שאתו היה יכול 

מוזיקאים והיסטוריונים של אמנות  ,סופרים ,לחלוק את רעיונותיו. היא ניהלה סאלון שבו ביקרו אמנים

ולמרות האיכויות  (.1911ודה של אמנים חדשים במינכן" )ויסדה את "האג ,וחובבים בעלי ענין

סקי, גם ה ותמכה ביבלונהיצירה של היא ויתרה על עבודתהאינטלקטואליות שלה ואיכות ציוריה, 

רק לאחר שהתנתקה ממנו ריגשית וביקרה  תה משוכנעת שהוא יותר מוכשר ממנה.יהיכלכלית, כי 

 (. 1907ם, חזרה לצייר )יביסט( שם פגשה את הנאביס והפו1905בפריז )

יש לציין שחברתו של קינדינסקי, גבריאל מונטר, שהיתה בעלת הבית המפורסם במורנאו, לא 

על ידי חבריה האמנים. אבל  ת ערךתפסה את עצמה כאמנית נחותה מקנדינסקי ואף נחשבה כשוו

ה לצייר, אבל קנדינסקי מתחתן עם אחרת( היתה במשבר כמה שנים והפסיק – 1916אחרי שניפרדו )

וגם מציורי  ,העניקה כמות גדולה מציוריה 1957. בשנת 1927-שבה לציור בחזרה למורנאו ו
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לציורי והחשובות ללאנבאך האוס במינכן, שהיא אחת הגלריות הגדולות  ,קנדינסקי שהיו ברשותה

. )כנקמה על שרימה אותה ולא התחתן אתה לא הסכימה להחזיר לו את העבודות הפרש הכחול

  לץ לחזור לרוסיה(כשנאאצלה שהשאיר 

הדוויג קרקאור וליאופולד קרקאור, -וולףזוגות אמנים, כגון גרטה גם בארץ יש מקרים רבים של 

גם אם הבעל כן העריך את יצירתה . ויוסל ברגנר, בתיה ויהושע גרוסברד ורודי להמן, אודריגרוסמן 

את יצירתה כמשנית לעמוד במרכז, ואילו האישה, בדרך כלל, ראתה תמיד הגבר זכה של אשתו, 

אביבה אורי, ציונה תג'ר או של במקרה של היה לא כך לציין שיש  ולפעמים אפילו ויתרה עליה כליל.

 , שהעמידו את אמנותם לפני חיי המשפחה.או של לאה ניקל

שוויון בין האמנית לבעלה ניתן לראות אצל הזוג הדוויג גרוסמן ורודי -דוגמה בולטת ליחסי האי

 כןאית מעולה וגם פסלת מצויינת ובכל זאת היא העמידה את בעלה על ̱להמן. גרוסמן היתה קרמיק

, גם בעבודה וגם בחייו הפרטיים ולא ודאגה לכל מחסורו וביטלה את עצמה. הוא היה עושה כרצונו

היא דאגה תמיד לפרנסה ולכן לא תמיד מצאה זמן לפסל, למרות שלמעשה יצירתה בעוד שבהתענין 

עד אמצע שנות . חומרבוגידלה דור של קרמיקאיות ופסלות  ה בארץהיא הקימה את תעשיית הקרמיק

הארבעים, מלבד פעילותה כאמנית וכמורה, ערכה גרוסמן מחקרים בחומרים קראמיים ובתהליכי 

עסקה במחקר אודות טכניקות קראמיות קדומות עבור המחלקה לארכיאולוגיה  עבודה. כך למשל

חוד שלה כמרצה יים לארכיאולוגיה. היבאוניברסיטה העברית בירושלים וכן הרצתה בפני הסטודנט

לא נשכח גם עשרות שנים מאוחר יותר, כפי שטענה פרופ' רות עמירן, מומחית לקדרות עתיקה, אשר 

ציינה כי לגרוסמן שמור מקום חשוב בחינוכם המקצועי של הארכיאולוגים. ואכן גרוסמן מוכרת יותר 

 סת להמן.כמורה מאשר כאמנית, מכיון שהיתה עסוקה כל הזמן בפרנ

רות שלוס ובעלה פרופ'  -לציירת שמפנה מקום לבעלה, לא צייר אלא עסקן  דוגמה אחרת

שהיה דמות פוליטית וממנהיגי "השומר הצעיר". שלוס הודתה שלעיתים התעורר הצורך בנימין כהן, 

אבא לעשות ויתורים וכי בנותיה נהגו לשאול אותה מדוע היא מוותרת לאבא. תשובתה הייתה כי "

מתחשב כאשר מדובר בדברים שהינם באמת חשובים, ולכן לא אכפת לי לוותר בדברים הקטנים". 

היא חשה, כאמנית, אינה מצטערת שנישאה, למרות שאבל בשלהי שנות התשעים אמרה שלוס כי 

 שהיה לכך מחיר. 

מערך יחסים דומה,  חושףבן הזוג לא היה אמן, אך היה יוצר )למשל: סופר(  עוד מקרה שבו

שנים שבהן חיה בצלו של בעלה, הסופר ס. הכפי שעולה מסיפורה של הציירת נעמי סמילנסקי על 

אחת מאמני התחריט את ראה בה הגומז גמזו פילו אלמרות שהיא איירה את מרבית ספריו, ו יזהר.

ידי מוזיאונים בארץ, והיא השתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות -וציוריה נרכשו על )!(החשובים בארץ

עולם לא רכשה לעצמה שם מיא למרות כל אלה ה -כן ערכה תערוכות יחיד רבות בארץ ובחו"ל, ו

, נערכה לה תערוכת יחיד ראשונה. 46, כשהיא כבר בת 1962ומעמד כמו של בעלה. רק בשנת 

תמיד חיה בצלו של בעלה ולעתים נתקפה בדיכאון כי חשה שהוא כובל אותה. לשאלתה של לדבריה, 

ה סמילנסקי: "מנין לי לדעת? הוא תנרי ליבנה האם יזהר העריך ואהב את האמנות שלה, ענהכתבת 

 ל הראיתי לו". ולא אמר שום דבר רע, אז אני מניחה שכן. גם לא את הכ
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דוגמה טיפוסית לדחיקתה של בת הזוג הציירת ניתן לראות גם בסיפורם של רחל בוגרשוב 

בכמה השתתפה ועם שובה ארצה בפריז למדה  וברחל בוגרשהאמנית ובעלה, הצייר אריה אלוַייל. 

ה הבת דיתערוכות חשובות בשנות העשרים, אך למרות זאת אלוַייל היה "הצייר" בבית )כך גם הע

, בגלל חובותיה כאשת איש וכאם, כמעט רחלכאל אמנית(.  מהיא אל האביבית שלא התייחס-התל

ה לצייר לחלוטין. ומדוע לא תמכו בה ועודדו אותה לצייר? שאלתי את בתה והיא ענתה לי כמובן פסק

ילדים. ועוד הוסיפה במין היתממות: "הצבעים היו, והכן בעלה ובמאליו שאמה הייתה צריכה לטפל ב

 היה, ואם רצתה הייתה יכולה לצייר". 

ל ציירה את חוף הים מאוחר יותר סיפרה לי בתה הירושלמית כי באחת הפעמים כאשר רח

ולקחה עמה את בנה, כל כך התרכזה בציור עד ששכחה מקיומו והוא נכווה מהשמש. מאז החליטה 

-ועליה להתרכז במשפחתה. כאשר ביקרתי אצל הבת התל במשפחה ובציורשאינה יכולה להתרכז 

, היו בידי המשפחה מעט 1970-1920נשים יוצרות בישראל לקראת המחקר לספר , 2007-באביב 

ורים של רחל שלא היו שמורים )בלשון המעטה(, לעומת ציורי האב, המקוטלגים במחשב מאוד צי

 ותלויים לראווה בכל חדר. 

השתתפה באחת ו ידועה ונחשבתהיתה אמנית , מוסיה בוגרשוב, ה של רחלאחותגם 

, התחתנה ונסעה עם 1926התערוכות החשובות בתולדות האמנות הישראלית, תערוכת האוהל ב

לדעת בנה, מנעמי החיים שם הפכו אותה לציירת בעלה למצרים, שם שימש כרופא בבית המלוכה. 

 של שבת והיא מיעטה יותר ויותר לצייר. 

לפני כמה חודשים פניתי שוב לבנות של רחל בוגרשוב ולבן של מוסיה בוגרשוב וביקשתי 

לראות שוב את התמונות שנמצאות אצלן, כי הכנתי הרצאה ליום עיון של העמותה בשיתוף במוזיאון 

וכה של חנה אורלוף. רציתי לדבר על האמניות הארץ ישראליות שלמדו אז בפריז חיפה לרגל התער

-עשר אמניות ארצ-העובדה המעניינת היא ששלושוהיו בקשר עם חנה אורלוף, כי חשבתי ש

כמות מדהימה לעומת הטענה שלא היו אז הרבה  –ישראליות למדו בפריז בין שתי המלחמות 

 אמניות.

ם משהו. הבן של מוסיה הציג בפני את כל העבודות שבידיו הבקשה שלי כנראה עוררה בה

והבנות של רחל שלחו לי מצגת עם ציורים של שתי האחיות, ומסתבר שאכן היו ציורים. בשבועות 

האחרונים רותי חינסקי ואני ביקרנו שוב את הבת של רחל בתל אביב, שבידיה רוב הציורים. חיפשנו 

ית האמנים בתחילת יולי, על ציירות מציירות נוף מקומי. ציורים לתערוכה שאנחנו מתכננות לב

הבנות נתנו כמה ציורים לשיפוץ ולמסגור, ובנוסף אצלן, ומסתבר שמאז הפעם הראשונה שהייתי 

אביבית ערימה של ציורים על נייר שגילתה. היא הייתה מאושרת והודתה לנו -הראתה לנו הבת התל

מה הציירת. גם לנו זו הייתה הפתעה מדהימה, כי שוב ושוב על כך שדחפנו אותה לגלות מחדש את א

הסתבר שרחל לא ממש הפסיקה לצייר. היא ציירה מהבית את הנופים שראתה מהמרפסת, הן בתל 

אביב והן בצפת. היא לא קנתה חומרי ציור כי לא ראתה את עצמה כציירת מקצועית אלא השתמשה 

 לכן הציורים שלה הם בעיקר שמן על נייר.בנייר שמצאה בבית ובצבעים של בעלה הצייר אלוואיל, ו
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אצל אמניות רבות יש לציין שלא רק היחסים בין האישה לבעלה גרמו לה לזנוח את יצירתה. 

משמעי, ואינו מתבטא רק בנושאי היצירות, אלא גם ביחסים שבין -נושא האמהות הוא מורכב ורב

במקרים רבים התערערו נישואיהן  האמנית לבין בני משפחתה, שלעתים נפגעו בשל עיסוקה באמנות.

של האמניות ונוצרו מתחים בינן לבין בני משפחתן, ובמיוחד עם הבנות, שחשו כי האימהות הזניחו 

אותן לטובת עיסוקן האמנותי. מעניין שהבנים היו הרבה פחות ביקורתיים כשדברו על אמותיהן 

 הציירות, ודווקא הבנות שידרו יותר פגיעות. 

 1961-ל 1950, ששהתה בין (9)אמנותן לפני המשפחה היו למשל לאה ניקל מי שהעמידו את 

בפריז והותירה בארץ את בתה, או ציונה תג'ר ששלחה את בנה לקיבוץ, או אביבה אורי  שנטשה את 

כשם בעלה ואת בתה כדי לחיות עם הצייר דוד הנדלר ואף הסתירה מפני הציבור את היותה אם, 

וצאם האוקראיני של הוריה, כדי לבנות את מיתוס האמנית ילידת גם הסתירה את גילה ואת מש

 הארץ. 

אבל גם אמניות שמחשיבות את עצמן "אימהות טובות", לא חמקו מביקורת מצד בני משפחתן 

ה כי קיים מתח בינה לבין בתה, שחשה כי הוזנחה בעקבות תודהעל רקע עיסוקן. קליר יניב, למשל, 

לדעת יניב, מקורו בבעיות שהיו בינה לבין בעלה והובילו לגירושין  עיסוקה של אמה באמנות. המתח,

על רקע עיסוקה של יניב באמנות. יניב מעידה על עצמה שהייתה דווקא אם טובה, ומציינת כי אם יש 

בה צער, הוא דווקא על כך שלא הקדישה זמן רב יותר לאמנות ועל כך שלא נסעה לחו"ל ביתר 

 תכיפות.

למצוא עוד מקרים רבים שבהם הדינאמיקה המשפחתית עוררה נקיפות אין לי ספק שניתן 

מצפון בלב האמניות בשל תלונות על הזנחה מצד בני ביתן, ואלה הפריעו להן להקדיש יותר זמן 

לעבודתן. גבר לא יחוש רגשי אשמה על כך שהוא עוסק בעבודתו או באמנותו. אבל אישה עובדת 

הנשים בות מלזמן שהיא מקדישה לבני ביתה. העובדה שר בדרך כלל תחוש רגשי אשמה, ללא קשר

היוצרות העמידו בראש סדר העדיפויות את הבית ואת המשפחה או את הפרנסה, היא אחד הגורמים 

גבר עובד למחייתו במקצוע נוסף -העיקריים לזלזול בהן, בטענה שאינן מספיק מקצועיות. כאשר אמן

וא עדיין נתפס קודם כל כאמן. לעומת זאת האמנית )ובארץ נאלצים כמעט כולם לעשות זאת(, ה

נתפסה קודם כל כעקרת בית או כעובדת בעבודה כלשהי ורק אחר כך כאמנית. איך יכולה אמנית 

להיות מקצועית אם עיסוקה באמנות תופס מעט מן הזמן הפנוי ואינו עיסוקה המלא? כך ראתה 

ומכאן ההאשמה שאמניות "אינן  החברה הישראלית את האמניות וכך גם התבטאה הביקורת,

 מקצועיות" או "חובבניות".
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