
ג'ניפר בר לב 	  

תחום הוא אביזרים המשתייכים ל "קליפות אדומות"נעמי: המוטיב המרכזי בעבודות שעליהן עבדת בפרויקט 

-הסדו  ,שה בחברה הפטריארכאליתיאהמזוכיזם. בהתחלה חשבתי שאת מעוניינת לבטא את תחושת השעבוד של 

אחרת.היא אבל הסתבר לי שהסיבה   

   

-התחום על אביזרים מ ג'ניפר:  הסדרה "חמלה" מבוססת BDSM  -  

BONDAGE-DOMINATION-  SADO-MASOCHISM- פרקטיקת מין המבוססת על חילופי כוח בהסכמה. משום מה זה  

שאלתי ", אני מקווה שזה לא הקטע שלך"אמרה ומיד נשמע מאוד מאיים. חברה שלי ראתה את העבודות האלו 

ה הזו מנהלת כבר שנים מערכת יחסים עם בן זוג, רָ בֵ . החֲ "הכי סדיזם ומזוכיזם זה כאב והשפלענתה "למה, והיא 

וזה מקובל עליה.  ,שלפי הסיפורים שלה, מלאים כאב והשפלה  

-דודווקא ביחסי סָ  למהנעמי:  זו יכול להיות יותר משא ומתן מאשר ביחסים רגילים?מָ   

הוא נחשב חריג . כוח פיזי  ג'ניפר: כוח הוא חלק מכל מערכת יחסים. כשאישה בוחרת להשתמש בכוח פיזי, זה

-דֹוגברים. בסָ השל  תםעדיין נחל מקובל ואפילו מוערך.ערך הוא של אישה זו, כוח מָ   

נעמי: איך הגעת לדימויים של האביזרים האלו?                      

 

-ָסדוב ת שליג'ניפר:  תמיד התעניינתי בבגדים, וגם האביזרים הללו הם סוג של בגדים, או בגדי עבודה. ההתעניינו

באינטרנט   Fan Fiction.א ללא ספק תופעה מרתקת שנקראתובהם הששהמוזר  ,התחילה מכמה מקורותָמזו 

מתוך התרבות הפופולרית. מסתבר שמי שכותב את הספרות הזו הן הלקוחות נכתבים רומנים שלמים על דמויות 

רומנים של  "פן הבין הדמויות. למשל כרות המוורובן דוקטורנטיות. הן משנות את מערכות היחסים  ,בעיקר נשים

בסדרה המקורית הדמויות המרכזיות הם קפטן קירק "מסע בין כוכבים". ויזיה ופיקשן" מבוססים על סדרת הטל

ולפעמים  שהוא חייזר. בספרות האלטרנטיבית נוצרת ביניהם מערכת יחסים הומוסקסואלית,, ספוק מיסטרוסגנו 

-גם סדו מזוכיסטית.  

 

וב"פן פיקשן" הם הופכים לפגיעים יותר. ,במקור אלו גברים הטרוסקסואליים קשוחיםהבנתי נכון, ם נעמי: א  

 

בסדרה המקורית, קפטן קירק ומיסטר ספוק מצליחים לבנות ביניהם אמון רק לאחר זמן רב, בגלל העובדה ג'ניפר:  

ט, הם מעין זוג מלכותי. זה עורר ואילו בספרות האלטרנטיבית, זו שנכתבת באינטרנשמיסטר ספוק הוא חייזר, 

ההיקסמות של נשים מזוגות הומוסקסואליים עד כדי כך שהן כותבות על כך ספרות  ו טיבמה שאלהאת האצלי 

מאשר אצל  יותר שאצל זוגות הומוסקסואלים התפקידים המיניים גמישיםסוד הקסם טמון ברושם ארוטית. האם 

זוגות הטרוסקסואלים?  



 

דוקטורנטיות, את מחפשת למעשה את הגבר האחר? נעמי: אז כמו אותן  

 

- שה האחרת. המשוואה האלגברית היא  משהו כמויג'ניפר: כן, וגם את הא איך אבל גברים אלימים ונשים מזינות.  

- זה נשמע איסור חזק נגד אישה אלימה, אפילו במקרים של הגנה עצמית, יש נשים אלימות וגברים מזינים? עדיין  

מה שהופך את העולם למאוד לא מאוזן.  

 

דמות עמדה . במרכז העבודה HARTבגלריה אנטיאה הצגת עבודה בשם  " שאצרתי1995 "יופינעמי: בתערוכה 

-וסביבה  ,של בריג'יט ברדו ראו לי מאיימים על הדמות דגם חוזר של מגדלי אייפל הפוכים. הדימויים הפאליים נ 

במרכז.שהשברירית   

-אבל בסוף ה, פירושה צבי. בריג'יט ברדו גילמה בסרטים אובייקט שצדים אותו, HARTג'ניפר: המילה   femme 

fatalle  .היא זו שהורסת לגברים את החיים. היחסים משתנים כל הזמן. סביר להניח שכולם די מאיימים על כולם  

בה הדימוי המרכזי הוא אביזרי שיעבוד, אני מרגישה שהמצב הוא הפוך:  שהנוכחית,  ההדפסים תנעמי: בסדר

הוא  שמהםמפרק את הדימוי למרכיבים הצורניים מסביב הדימוי במרכז מאיים ואלים, ואילו הדגם החוזר על עצמו 

בנוי ובכך ממוסס את האפקטיביות שלו.  

 

וגם על בית. הדגם הופך את העבודה לאינטימית, מכניס  מצביע על גוף, סטילקכשהוא קשור לט, ג'ניפר: הדגם

שיוכלו , כדי מיםשל דג ותשחיות בר רואות את העולם בצורהאומרת תיאוריה  קיימתאותה למרחב של הבית. 

להבחין בטורף שמסתתר בתוך הסבך ושובר את אחידות הדגם. אני חושבת שהדגם עוזר לי להתמצא בעולם.    

 

יים.טהדפסים הללו הצבעים מאוד עדינים, כמעט מונוכרומנעמי: ומה עם הצבע? ב  

 

-ג'ניפר:  הרישומים המקוריים שהבאתי לאריק היו בשחור חשבתי בהתחלה לבן עם כל מיני אפורים אקראיים. 

, שמצאה חן םלעבוד בתחריט. אריק אמר שהם מתאימים יותר להדפס רשת, דבר שייתן ביטוי גם לצבעוניות שלה

. איתן הוציא מהשחורים והלבנים שלי מאוד האלמנט הצבעוני הודגש, ספָ הּדַ , העבודה עם איתןבעיניו. בתהליך 

שזאת הייתה עבודה משותפת. להגידאת הניואנסים העדינים ביותר. אפשר   

 

מקבל חופש מסוים.שם מעט יותר, הקו בהם הדגם נפתח שנעמי: בין ההדפסים יש כאלה   

 

אני ולכן חשופה בעולם, מאוד יש או במשיכת המכחול החופשית. אני מרגישה ג'ניפר: אני לא מתעניינת בקו הרג



מחפשת את הצורה המוצקה שתתמוך בי,  את הקו השלם שיחזק אותי, את הרשת שתתפוס אותי.  אני מחפשת 

הגדרות ברורות כדי להבין בצורה בהירה מה נמצא ליד מה ומה לא נמצא שם.   

להיות רגישה בתנאי שאת לא רואה כלום.  היה כאן בסגנון ריאליסטי. מותר עד לפני כמה שנים לא כל כך ציירו  
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