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. עבורי קיומיצורך  תמיד וו הי*חלומות בהקיץ.  כזאתתמיד הייתי, חולמת על בטלה וחופש שבחורהאני

לבד עם , שמירטן וקאס, לובשת בגדי משי, תמיד הייתי זקוקה לשעות ארוכות בהן אני נמתחתמאז ומ

 ושל תחושת הבד של בדים,  של סיביםבחורהמאז ומתמיד הייתי . יה ביופי הסובב אותישרו, עצמי

אני מוכנה למשימה העצומה של פשוט , שאני מתקשטת בדיוק כמו שצריךאחרי . המרגיע כנגד העור

אינן , בלתי מושגתאשר כמו אהבה , ותשוקותי האדירות, חלומותי, לבלות זמן רצוף עם מחשבותי, לרבוץ

טווה מילים בתוך ראשי , אני מוצאת את עצמי כותבת, באמצעה של בדידות זו, לאחרונה .מגיעות להגשמה

הצפים בתוך ,  בזמן שקט זהמבליחיםהאת הרגעים החדים של הבהירות , כדי שלא לשכוח את התובנות

 . וך ידיספר מונח בת,  ורבנה ובושם הפירות-הריחות השופעים של סבון הלימון

 

 ה אינ אף פעםהבכתיה. לכתוב,  ושולחת יד לעבר עט וניירעוצרת את החלומות בהקיץפעמים רבות אני 

היא אינה . אך היא אינה תשוקה קלה.  הכתיבה היא תשוקתי. כתיבה היא עבודה;חלום עבורירגע של 

קלעתי לרגע בו אני נשלטת  נ כאילוהן עובדות עלי -המילים מאתגרות אותי  .מגוננת עלי או מרגיעה אותי

, למחוזות, לעיתים בניגוד לרצוני, בו כוחות מעבר לשליטתי כובשים אותי וגוררים אותי, ותעל ידי רוח

תמיד .  של מסעותנערה מעולם לא הייתי .למסע בו לא ביקשתי להיות, לנופים של מחשבות ורעיונות

מחשבותי הן . עולם תוך עמידה במקוםרציתי לראות את ה, לנדנדה, למרפסת האחורית, קשורה לספה

עודף , אני מרגישה מוצפת. הנסיעה עבורי היא בדרך כלל יותר מדי. הרפתקאותי, רעיונותי, תנועה

 אשר לעיתים קרובות,  ביותר אני אומרת לחברתי המתוקה",אחותי. "אני נשברת, טעונה מדי, תחושות

היא : )דיקנסון(אני מבינה את אמילי " ,מבודדת ,מרותקת,  מכמות הזמן אותו אני מבלה מסוגרתמודאגת

 ." לעבוד ללא הפרעה– את מחשבותיה ארגןל, נשארה בבית

 

 – פנוי של זמן לוקסוס הזה משמעות העל,  על נשים ועבודה וברצינות רבהאני חושבת לעיתים קרובות

 הוא מגביר את .ורי להתבוננות וֶרורחבזמן זה הוא מ. לעבוד ללא הפרעהזמן , זמן לארגן את המחשבות

כגון , מסוג אחר אמנות אנו כותבות או יוצרות עבודה עבור אמניות אינה רק הרגע בו .יכולת היצירה

 ,זהו גם הזמן אותו אנו מבלות בהתבוננות, באופן הרחב ביותר. או טכניקה מעורבת' קולאג, צילום, ציור

בו שום שלומות וחזיונות ולעיתים מקום  ח חודריםאליו מקום  לעיתים מבודד זה הואמרחב. בהתכוננות

, וגע זהר, שקט זה. צמחגדילת ה כמו מים ל בדיוקאולם הוא חיוני לעבודה יצירתית. דבר לא קורה

, קשר לגזעללא (  שנשיםמרחב וות להכים ממשי- יצירהב – האמנותי מעשה לטיפוח הדבקות בחיונייםה

מהווה לעיתים קרובות , מקום בלתי מופרע זהבלנו הצורך ש. נאבקות למצוא בחייהן) 'לאום וכו, מעמד

, סופרתעבור ה (לתוכו מאשר הרגע הקונקרטי של היצירההיכנסנו איום גדול בהרבה לאלו הצופים ב
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 עדיין לא יצרנו). עבור הציירת הרגע בו היא לוקחת את החומר בידה, הרגע בו היא מניחה מילים על הדף

 יהיה ברור לכולם שטיפוחשבה תרבות , הפרקטיקה הפמיניסטיתמ כתוצאה מהותי שחל בה שינויתרבות 

בעולם .  שעות בלתי מופרעות מהסוג הזה,מטבע הדברים, ים דורש גוף עבודה בר קיימא יצירתשרון אויכ

 מסוג מרחבמסוג זה ייראה לגמרי מובן מאליו שנשים המתמסרות לתהליך האמנותי תדרושנה את זכותן ל

 .זה

 

תנועה הפמיניסטית העלתה שאלות לגבי אמנות גדולה וגאונות נשית ובכך גרמה לאנשים זמן רב לאחר שה

להתבוננות באמנות של נשים בכבוד ובהכרה , לחשיבה מחודשת על טבעו של מגדר ושל המעשה האמנותי

אנו מחוייבות עדיין להתמודד עם סוגיות של מגדר ועבודה ביחס לפוליטיקה של ייצור מרחב ושל , מלאה

. רוב האמניות שאני מכירה מרגישות עסוקות הרבה יותר מדי. יאת זמן לעשות את מה שאמניות עושותמצ

 –מכיוון שמזמן נטשנו את הרעיון שגברים יתמכו בנו כאשר אנו עושות אמנות (אנו עובדות להרוויח כסף 

י מתן זמן ותמיכה  או שפטרונים יזהו את אי הצדק ההיסטורי ויפצו אותנו על יד–אם אי פעם חשבנו כך 

אנו מבלות זמן מופרז בעשייה פוליטית .  משפחותינו הלא פטריארכאליות עצמנו ואתלפרנס את, )כלכלית

כדי לשמור על השינויים שהביאה התנועה הפמיניסטית המאפשרים לנשים ) הן תיאורטית והן מעשית(

אנו דואגות . ת שימוש נבון בזמןסיון לחשוב כיצד לעשויאנו מבזבזות זמן רב בנ. ליצוררבות מאי פעם 

 יוצרות תוך פחד  עדייןרבות מאיתנו. ותמתשומת ליבנו לאלו שאנו אוהבושאנו לא נותנות מספיק מעצמנו

 ,אשר יש להן בני זוג וילדים, וחלקינו. לבד,  חסרות זוגיותישארנ, מתמיד שאם נדאג יותר מדי לאמנות

אמניות רבות . ת האמנותיזהותנוינו סימנים בולטים של דואגות שכאשר אנו חוזרות הביתה לא יהיו על

 כמו עלה כדי למחוק כל סימן לתשוקתן למשהו כה נ,גות את עבודתןיאינן מצ, מפנות את מרחב העבודה

, קצאת זמן אמביוולנטיות לגבי הנשים ממשיכות להרגיש,  הפמיניסטיתוהעשייהלמרות החשיבה . אמנות

 ולהכניסם  העיסוקיםכל ביןתאם ל ותצליחמ נחמה בעובדה שחלקינו איןגם . מחויבות ולהט, משאבים

ה  את הכל אינדחוקאנו יודעות כעת שההצלחה ל,  בזכות זה.  לכך חשיבות שישלמרות, לוח הזמניםב

חלקינו פוחדות שלוח הזמנים ההדוק והממושמע מצר ומגביל . כחושבות, ערובה לכך שנבשיל כאמניות

 איננו אמנם. כך שאנו נכנסות לסוג חדש של כלא רוחני, חזוננוומותינו ואת סוגר את חל, דמיוננו  את

, אומרות לנו שאיננו יכולות להיות אמניותהגזעיות או מעמדיות , כבולות יותר על ידי מגבלות מגדריות

 .ננווגבלות על דמימ כבולות על ידי ך נותרנוא, איננו יכולות ליצור אמנות גדולה ומשכנעתש

 

לפני . עבודת יתר ולחץ, לחשוב וליצור במיטבי במצב של עייפות,  לא יכולתי לחלום,ישית שליחוויה האב

 את התנאים שהובילו גברים לגדולה אני צריכה ללמוד את הביןשנים רבות החלטתי שאם אני רוצה ל

שר מים שונים אולאממעמדות ומ ,קראתי ביוגרפיות של גברים מגזעים. חייהם ולהשוותם לאלו של נשים

סביבה בחייהם של גברים מצאתי שה. משמעותיים או גדוליםהוכתרו על ידי התרבות כחושבים יצירתיים

הם זקוקים למרחב וזמן בנפרד כדי  את העובדה שציפתה וקיבלה) 'מאהבים וכו, חברים, הורים(אלו

יות שלהם הביוגרפ, על פי רוב. וכדי לעסוק בהתחדשות של הרוח, לאפשר לעשייה היומיומית לפרוח

,  לא היו צריכים לבזבז שעות אינסופיות כדי להצדיק את הצורך שלהם בהתבוננותהחושפות שגברים אל
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כותבת על הצורך בזמן זה ' אדריאן ריצ. בעבודה ללא הפרעה, בהתענגות על השקט, בזמן להיות לבד

שה שזמן כזה והיא מדגי, What Is  Found There: Notebooks on Poetry and Politicsבספרה 

אם לא כל השמות שאנו מכירים , רוב: "והיא ממשיכה". אשמהליווי רגשות  בחטףנ"לעיתים קרובות 

זכות אותה  – זמן פנוילמסוימת יתה להם גישה יבשירה הצפון אמריקאית הם שמות של אנשים אשר ה

 הוא מאבק קדוש  יום העבודהקיצורהמאבק על .  שהיא  בעצם צורך של כולם מהאנשים זוכים בהשחלק

,  הזהלדרוש את חופש הזמןו  לשובאולם כל דור עובד חייב.....עובדאדם ה העבור  חופשיזמןמען ל

גם  , כולל  אני,רוב האמניות." הקפיטליזם מבוסס על צמצום חופש זה. באכזריות מסכליםרבים מאמצים ו

בו אוכל שין חולמת על היום אני עדי.  בתחומים אשר אינם קשורים ישירות לאמנותןכשכירותעובדות 

רוב האמניות עדיין נאבקות על מציאת . כתיבה וליצירה אמנותיתללהקדיש זמן  שבו אוכל, להפסיק ללמד

למרות שהתנועה הפמיניסטית הובילה לפתיחת הזדמנויות מעמדיות אשר אפשרו לנשים מצליחות . זמן

תאימות  אלו בדרך כלל מ בודדותנשים. תהזדמנויות אלו עדיין נדירו,  לדרוש את הזמן הזהמסוימות

 .  לזכות ביתרונות של הזדמנויות אלועל מנתהשכלתן או סביבתן  ,קעןיר, גזען, מעמדן מבחינת ביותר

 

עם אחיות רבות ואח אחד ,  ממעמד הפועלים,פטריארכאליתושחורה  ,מיתודר, גדלתי במשפחה גדולה

 שירתה אותי תמיד כבסיס רת מוכשרת בפוטנציאליוצ/והחוויה שלי כאשר הגחתי מהקשר זה כאמנית

ת של אמנותיה על העשייהנשית וה תיותיצירהגזע ומגדר על ,  של מעמדהשפעתםלחסות עקבית ילהתי

מרגישות שאנו עדיין נאבקות כנגד ) לבד ממספר נשים ברות מזל(רוב הנשים אותן אני פוגשת . נשים

יומיים כדי שהיצירתיות תוכל להיות ו והן את חיינו היומאת התרבות שלנ ן כדי לשנות הסיכויים אדירים

 לתיאוריה ,חייב להוביל אותנו ליצור הקשר ציבורי לדיון כבוד לעוצמתו של מאבק זה. ניזונה באופן רציף

ת אמנותיה את העשייהנשית והרתיות ייצה בחון את הממשיכות לדרכי פעולהולמיסוד אסטרטגיות ו

בעיקר נשים , בימים אלו אני נשאלת לעיתים קרובות על ידי נשים .ת מנקודת מבט פמיניסטיהנשית

אני מוצאת זמן על ידי הקרבה של מעורבויות . כיצד אני מוצאת זמן כדי לכתוב כל כך הרבה, שחורות

כמו נשים רבות אחרות  . בלי ילדים מאפשרים לעשות את ההקרבה הזו, החיים לבד. ועיסוקים אחרים

, "חשודה"אני מוצאת שהתמסרות זו נחווית על ידי אחרים כ, ייה האמנותיתאשר התמסרו בלהט לעש

מחביאה , כאילו עצם העובדה שאני כותבת כל כך הרבה משמעותה שאני בעצם בעלת זהות מפלצתית

 .סקסיזם מעורר תגובה זו כלפי נשים אשר מסורות בלהט לעבודה.  למגע אנושי, חוסר רגש נוראי לחיים

י את בחרתבה  אני נזכרת בפליאה אשר .ברים המקדישים את חייהם לעשייה אמנותיתכולנו מתרשמים מג

היא  שההתבודדות נדמה היה וידוייםו היבכתב . המשורר הגרמני רילקה לאחד מחונכי ומדריכי הרוחניים

ביוגרפיות , תית ביקורת ספרו, עליואת שנכתבכאשר קראתי . אמנותיתהלהגשמה בדרך  חיוניטקס

היא  .  אף לא אחד ראה התמסרות זו כחשודה,ומחשבות של כותבים אחרים אשר קיבלו ממנו השראה

התמסרותו לעשייה האמנותית מעולם לא נתפסה . חיונית לטיפוח הכישרון, וותינתפסה כסימן לגאונ

 .  לגדילתו והתפתחותומהותיתכחשודה או מפלצתית אלא רק כ
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 בחרתי , ללא הדרכה של מבוגרים בעלי כוונות טובות,במעמד הפועלים, שהיא, רהמכיוון שגדלתי שחו

 הפוליטיקה של המגדר אתמימותי בנושב.  שעבודתם נגעה בנפשייחידי הסגולהמתוך מורי הרוחניים את

 ילאמיל כמו באותה מידהגברים לבנים  אמנים/דמות לכותביםהרגשתי שאני מסוגלת להי, בעולם התרבות

, אותו עזבתי לפני שנים רבות, מןזרך ו היחיד לאבן זוגי. ויןויימס בולד'גללוריין הנסברי או ל, דיקנסון

דבקות כפרופסור לספרות הוא הביא לתוך חיי מודעות לנושא של משמעת ו. ממשיך לכתוב ולפרסם שירה

ת ההר דות של משוררים לבנים מאסכולושנינו היינו משוררים וחלקנו משיכה משותפת לעב. במטרה

,  ויליאם קרלוס ויליאמס, רלס אולסון'התלהבנו מכתיבתם של צ. Black Mountain School) (השחור

רוברט , גבר והומוסקסואל, לבן.  התפתח קשר עם רוברט דנקאן בן זוגידרך המחקר של. ורוברט דנקאן

סביבה יים ובנו הם מיקמו את האמנות במרכז הח. סימלו עבורי מערכת יחסים אידיאלית, ס'ג, ומאהבו

ליצור ונתמכו על ידי פטרונים " זמן" הם נתנו לעצמם . למדתי מהם רבות. מספקת יחסים הדדיתמערכת

הוא היה זה שלעיתים .  העיקרי שלימורה הרוחני היה ה,אשר עדיין עובד לבד בסטודיו, ס'ג. ומעריצים

 אמיצה א דוגמהיווה עבורי ס'ג. מקיף את עצמו בעולם האמנות, הרחק מהפרעות העולםקרובות הסתגר 

בניגוד . או על עבודתו, אחרים חשבו עליושמה מדאג היה מונדמה היה שהוא מעולם לא . וחיובית

ס תמיד הרגיע אותי 'ג,  אשר לעיתים לעג לדבקותי בעשייה האמנותית בסגנון סקסיסטי טיפוסי,לרוברט

 .עולם בו אוכל ליצור שאני מסוגלת לעצב

 

 שכל כך הרבה מן המודלים לחיקוי מתחום האמנות אין זה מפתיע, ל גזע מגדר ומעמד שקהיהפוליט לאור

ידעתי שאני זקוקה להדרכה בגלל הקשיים שהיו לי . שמהם שאבתי הדרכה לעבודתי היו לבנים וגברים

יכולת הבשנותי הצעירות יותר מצאתי את עצמי נאבקת עם חוסר .  כאמניתעם בטחון עצמיבבניית זהות 

 יצירות גמרתי עד הסוף ולא ןת האמנות לפני סיומובאופן שגרתי הייתי נוטשת את עבוד. פרויקטיםלסיים 

הייתי חייבת למצוא דרך לפרוץ דרך המחסומים . בעיה משמעותית  עבורימשמעת הייתהה. אשר כתבתי

בעקבות תרגלתי משמעת על ידי הליכה .  חייבת ללמוד לסיים אותה,תי לנטוש את העבודהואשר הובילו א

הרבה לפני שפרידה קאלו הפכה לאיקונה פופולארית כפי שהיא .  נבחריםמורים רוחנייםדוגמאות של 

 מקרהבכמו .  היא המשיכה לעבוד גם כאשר סבלה מכאב רבמהאופן שבו – הוקסמתי מיחסה לציור ,היום

אלו לאמנות יחסה של ק, אן מישל באסקיאט'ז  האמן האמריקאי קריביכדוגמתאמנים עכשוויים של 

האהבים הפרטים הקשורים לפרשיות , בחייה הפרטיים ומציצני ביאובססיעיסוק תוך אל ה שקיעתכן בסמ

בו בזמן שגם אני נמשכת לתשוקה ההדוניסטית אשר . סמיםבוהשימוש שהיא עשתה באלכוהול ו, שלה

לאחר ,  אשרשה הצעירהימהא,  אני נשארת מוקסמת בעיקר מיחסה לעבודה,צבעה את יחסה ליום יום

ייתכן שיבוא יום בו ". ציורה  - לא מתי ויש לי משהו לחיות עבורו", הצהירה בגאווה,רציני ניתוחעברה ש

למסכה או לדמות אותה היא יצרה כדי להחביא את , דוניסטי של קאלו ייחשב רק לתפאורההאורח חייה ה

 באופן אינטואיטיבי ולאחר תחילה, ייתכן שהיא הבינה. שה המונעת על ידי האהבה לאמנותיעוצמתה של א

 עד כמה מפלצתית ומאיימת היא הייתה יכולה להיראות לתרבויות סקסיסטיות בכל , פוליטי באופןמכן

החיפוש , נית הראשוכמיההתמיד ה, המובילהסיה סהאוב  תמידיאמקום לו הייתה מבהירה שהאמנות ה

  . קדמוןה



 

 תוך לימוד מאמנים מרקעים תרבותיים. דה עקביתהבנתי את חשיבותה של עבו, מן הדוגמה של קאלו

עולם .  עולם בו היצירתיות שלי תכובד ותתאפשרלעצמיהייתי נחושה ליצור , ותחוויות מגוונבעלי  ושונים

. ללא קטיעה,  יותר זמן ללא הפרעה עםעצמיאת חיי אני מוצאת שנות  שנה מבכל אך. בהתהוותזה עדיין 

, שוב. היה זה כדי לתת לעצמי יותר זמן, מוכה וללמד במשרה חלקיתכאשר החלטתי להסתפק במשכורת נ

אולם אלו הן בחירות אשר אמניות חייבות לעשות . התחייבות לחיות בפשטות, בחירה זו דרשה הקרבה

אמניות אינן יכולות לחכות לתנאים אידיאליים לפני . יותר זמן לעבוד, עמקותאם אנו רוצות יותר זמן להת

בניגוד , אנו חייבות לעבוד באופן אופוזיציוני. ת לעשותצריכו שאנו שות את הזמן לעשאנו מוצאות את

  .טבעל

סטרטגיות אלטרנטיביות אשר תאפשרנה לנו לנוע כנגד ומעבר כל אחת מאיתנו חייבת להמציא א

נמצאות בתוך קבוצת האנשים לעיתים קרובות אני מוצאת שנשים אחרות . למחסומים העומדים בדרכינו

 כתוצאה  כעס אותוךבין אם נשים אלו מדברות מ. נשית לעבודה כחשודהרואות את הדבקות ה אשר

 ברור שאנו צריכות לעשות העלאת מודעות פמיניסטית בנוגע לחשיבות של , קנאה מודחקיםמרגשות

 בהם נוכל להתבונן ולעבוד מתוך מופרעים אה במאמצינו לבנות מרחבים ליתמיכה של נשים האחת בשני

  .נעזבות לנפשנו ,להט

 

מפגשים ציבוריים חייבים לתפוס שוב מקום מרכזי בפעילות ו, אספות, קבוצות להעלאת מודעות

 ללמוד באופן עמוק ואינטימי את כל ההיבטים של החוויה נוכלנשים צריכות מרחבים בהם . הפמיניסטית

ם אלו מודעות לסוגיות של למרות שרוב הפמיניסטיות בימי. הנשית כולל יחסינו לייצור האמנותי הנשי

. אנו נוטות להתמודד עם סוגיות אלו באופן שטחי בלבד, של ההבדלים בינינו, מעמד והעדפה מינית, גזע

 לא רק  שוניבו ההבנה שלנו את הפוליטיקה של ה, הן פוליטי והן חברתי, ין ליצור הקשרינשים חייבות עד

אלא משנה את אופן העבודה שלנו ) על שינויים אלהואנו חייבות עדיין לדבר (משנה את חיינו האישיים 

אמנות ומבקרות תרבות  הלשמתי היסטוריוניות : למשל. דומהבגלריות וכ, במוסדות, עם אחרים בציבור

תשתפנה אותנו ,  עורבונות את הקריירה שלהן על המיקוד בעבודתם של נשים וגברים בעלי צבעה, לבנות

עשייה תרבותית זו את זהותן בעולם באופן שמתפרש מעבר להצלחה כיצד שינתה  -האישית שלהן בחוויה 

 עבודה זו משנה את הדרך בה הן אופן שבוהמתי הן תדברנה או תכתובנה על ? האישית והמקצועית

גזע וגזענות ביחס לתפיסותינו בדבר מתי נבחן כולנו סוגיות של ? מתקשרות  עם אנשים בעלי צבע

כיצד אנו משתמשות בדימויים , פנים בהם אנו חושבות על צבעהתבוננות באו, מצוינות אמנותית

תוך כדי ?  על ידי בחינה מדוקדקת של בחירותיהםשוניכמה אמנים מייצרים פוליטיקה של ? בעבודות

 לבחון באופן ביקורתי את הדרך בה אמה אמוסחותרת הציירת האפרו אמריקאית  ,עבודה לבד בסטודיו

הצבעים שאנו , חרות להשתמש בציוריםום אנו באת הצבעים בהבעים גזענות ועליונות לבנה קו, גזע

. אולימפיה, שם בדוי של יוניס ליפטוןסוגיות של מעמד עולות בעבודות כמו זו . בוחרות לגוף האנושי

 על האופן בו היא מפרשת את חייה ועברה של אישה יםולאומה המיוחס מעמדה יםבאיזו מידה משפיע

ונים מסוג זה חייבים להופיע אם ברצוננו להבין את המורכבות של ההבדלים די? לבנה ממעמד הפועלים
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כאשר . אם אנו רוצות ליצור הקשר תרבותי בו סולידריות תרבותית בין נשים עשויה להתחזק, בינינו

 . תיווצר התחזקות זו עולם האמנות בו אנו עובדות יתרחב ויעשה יותר חיובי

 

הם מבלבלים .  שינה את  ההקשר החברתי בו אמניות יוצרותיזם כבראנשים רבים חושבים שהפמינ

, מעורבות גדולה יותר בשוק עם יצירה של מרחב משחרר בו נשים תוכלנה ליצור אמנות משמעותית

 מוביל לעיתים קרובות להנחה שונישל ה" מסחור"ה.  ושאמנות זו תקבל הכרה מלאה,"גדולה", משכנעת

לזכות בהכרה  ויכולות רגעכ" חמות"ים לבנות מהפריפריה נששל שעבודות של אנשים בעלי צבע ו

שהיא בכך חשיבה כזו על עבודתנו היא של ההשפעה . ן להמגיעים או לא המגיעיםגמול מסוימים בתו

להכות בברזל בעודנו ,  לעשות את עבודתנו מהרות להרגיש כאילו אנו חייבותפריפריאליות מעודדת אמני

 שכתבו אלה שעשו דיוק כמומעודדים אותנו לכתוב ב,  אם אנו כותבות.או להסתכן בהתעלמות לנצח, חם

ים שאנשים רוצים מעודדים אותנו לייצר דימוי, אם נניח אנו מצלמות. כסף גדול והשיגו הצלחה גדולה

להגביל ואפילו להרוס את החופש ,  מבקש לסגור,כושר אבחנה נטול עבור שוק ,סחור זהמ. לראות ולקנות

נדירה של הכרה השטחית והאופציה הי ד על ישלא להתפתותאנו חייבות להיזהר . יתוהעשייה האמנות

 להנציח את מצבנו לול לתת לנו תשומת לב חלקית באופן אשר עות אשר עשוי,ותמיידיוהערכה 

של  וןלשמר את היושרה של עצמכך וערניות להיות נשים חייבות להעיז  . הפריפריאלי ולהפריד בינינו

 .עבודתן

 

פרוץ קדימה וליצור מרחבים  אנו חייבות ל, בינינומעבר להבדליםשריות אסולידה  אתיות המבטאותכאמנ

 בזמן. נו לגבי איכות אמנותיתיתובהם עבודתנו תיראה ותוערך בהתאם לסטנדרטים המשקפים את תחוש

 לשמורכדי  אנו חייבות להרגיש מועצמות ,זרם המרכזי בעולם האמנות הלאשאנו חותרות להיכנס 

  ליצוראנו חייבות, יבסיסאופן ב.  מערכולעולם לא ימעיטו שוב כדי ש,שה כאמניתיבקנאות על ייצוג הא

, דבקות בעשייה האמנותיתהא ו שה,עיקרימרחב של מעורבות פמיניסטית מבלי לוותר על מושא הדאגה ה

  .שחרור ולסיפוקמסלול המוביל ל להוות  כדי אינטנסיבית ומתגמלת מספיק שהיאדבקות
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