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 תבניות ומבנים חוזרים

 ושזורים באמנותם של 

 בני קיבוץ

 

 

 

 ?האם ון גוך יכול היה להיוולד בקיבוץ



 2004/ 1951,  "20",  אפרת נתן

 

 האתגר המרכזי של התערוכה הוא להימנע ממבט נוסטלגי

 מה משמעות היסוד הקבוצתי: ולהציע כיווני חשיבה ותחושה

 בביוגרפיה הפרטית של כל אחד, בחינוך, החזק בתרבות

 ,תוצרי החינוך הישראלי –מהמשתתפים ושל כל אחד מאתנו 

 .על גווניו השונים

   



 : חמוטל כוכבי

 . לגבי הקסם מתחיל עם הריבוי

 .אני לא מזהה את כוחו של הדימוי היחיד

 

 ,ללא כותרת, חמוטל כוכבי

 1996, צילום



 1978" עבודה על הגג"פרט מתוך , שישייה, אפרת נתן

 הציור האקספרסיוניסטי הוא: אוסקר קוקושקה

 תיווך ומסר בין , צורה לחוויה פנימית-נתינת"

 ".הַאח-לבין האדם( Self)העצמי 

 1888, דיוקן עצמי, וינסנט ון גוך

 

 



 2005, "לינה משותפת"פרט מתוך הצבה בתערוכה , הילה בן ארי



 עטים צבעוניים, אבני חצץ, ארגזי קרטון, 2005?, איפה כולם, סימה מאיר

 2005, מוזיאון תל אביב, ביתן הלנה רובינשטיין" לינה משותפת" פרט מתוך הצבה בתערוכה 

 
 ,וההרגשה שבטוח בתוכה]...[ תמונת היסוד היא השורה והידיעה שאתה חלק מהשורה הזאת , כן: אברהם בלבן

 היא, לטוב ולרע, כי אתה חלק מהשורה הזאת והשורה הזאת, בטוח כאן ולוחץ. כי רק כאן מכירים אותך ומקומך שמור

 בקטלוג התערוכה, "מחוץ לשורה". / השורה הזאת עיצבה את חיינו. חלק ממך



 חבלים , לוח עץ, יציקת פוליאוריתן,  2005, לינה משותפת, דב-זיו בן



 : אברהם בלבן

 מה הקול שלי, אני-מה לא, מה אני, התחלנו לסמן גבולות, איש כמידת יכולתו-איש, בהיסוס, באיחור גדול

 .מה נפגע ללא תקנה ומה ניתן להציל, ומה מושאל



 בדים, עיסת נייר, מתכת, עץ, 2005, שישייה, תמר לבנה

 פי מגרש הכדור עף בקיבוץ המעפיל-המגרש על. מ גובה"ס 90: דמויות. 'מ 3X4: מגרש



 ציור קיר בחדר האוכל של בני הנעורים , יוחנן סימון

 1951, בקיבוץ גן שמואל

 2005, פרט, (כדורעף בנות)שישייה , תמר לבנה



 1936, (מסביב למדורה)מעגל , אברהם תלמי

 2002, הנפת החרמש, אפרת נתן



 1939-40, חלוץ חולם, אורי כוכבא 1946, האקורדיוניסט, בנימין רוזנבאום

 1918, (יערי)משה ולד 

 אנו חייבים. השומר בארץ העברים איננו חולם בהקיץ...

 .להקים דור למסורת היהדות הפעילה והלוחמת

 גרזנים, אלא משורים]...[ לא אודות והמנונים , נייר ודיו, לא עטים

 !ידיים –מעדרים ובראש ובראשונה 



 ,מאיר לבבי

 חלוץ ושמש שחורה

 חלוץ וברוש

 חלוץ לרגלי הגלבוע

 שנות השלושים המאוחרות



 1946, בתוך החדר, יוחנן סימון

 פרט, 1994, כרי דשא, אילה בראון

 גבעת חביבה, Iארטפוקוס 

 



 גבעת חביבה, Iארטפוקוס , 1994, כרי דשא, אילה בראון



 שנות הארבעים, שעת הילדים בקיבוץ, יוחנן סימון

 התקוממנו נגד אופייה , בטרם ידענו לנסח את השקפותינו באופן בהיר: 1945, משמר העמק, מאיר תלמי

 . ותוכן חייה של המשפחה במשטר הקפיטליסטי



 1943, שעת הילדים, יוחנן סימון



 להשתחרר מן האשליה כי בריבוי המגע, ובראש ובראשונה האימהות שלנו, אילו השכילו ההורים: שמואל גולן

 היו מגלים כי החינוך המשותף יוצר מסגרת אופטימלית לפגישה בין ההורים –ותכיפותו טמון אושרם של ילדיהם 

 . ואז היו לומדים להפיק את מלוא הסיפוק מהורותם העשירה, הם ולטובת הילדים-לטובתם, לילדיהם

 שנות החמישים, שעת הילדים, יוחנן סימון



 אמצע שנות החמישים, שעת הילדים, יוחנן סימון



 שנות הארבעים, הנקה, פנינה ייני



 1952, ו בשבט"נטיעות בט, יוחנן סימון



 1952, ילדי המחר, יוחנן סימון

 :1936, "המשפחה בקיבוץ", אריה ריבה

 נרקמת, של חוסר כתובת טריטוריאלית ומשקית, של משק חצר קטן  ויפה כבובת ילדים, דווקא בתקופה של אוהלים

 לא פעם נעלמת הנקודה החשובה הזאת –להקים דור . ]...[ גם אגדת החיפוש והחידוש לצורות חיים מיניות חדשות

 כי על סיפי צריפינו הדלים מגמגמים כבר ילדינו, אנו מאמינים שהננו הולכים לקראת חיים חדשים]...[ ממעגל הראייה 

 . את שפת המחר



 1949, איה וניצה, יוחנן סימון

 1945, קיבוץ גן שמואל, שרה סימון ובנותיה



 1946, אחרי שעות העבודה, יוחנן סימון

 : מאיר יערי

 האשה . ]...[ בסופו של דבר תחנוק המשפחה הקרתנית את הקומונה

 תשוב לחינוך , תנהה אחרי המשפחה הפיליסטרית, תרוצץ את הקומונה

 .כדי לבנות את העדה יש להרוס את המשפחה". בבית ולשבי הרוחני



 1949, שעת הילדים, יוחנן סימון

 בעקבות התיאוריה הפסיכואנליטית ניתן לשער שילדים שגדלו: "רות שרבני

 . מטפלות יפתחו יחסים פחות אינטימיים עם חבריהם-דמויות-בשיטת ריבוי

 (1974". )תוצאות המחקר אישרו את ההשערה הזו



 הכישורים של המטפלת המנוסה בקיבוץ היו אובייקטיביים

 יש צורך להרחיק את. בניגוד לסובייקטיביות של ההורים

 .הילדים מהסובייקטיביזם המופרז של ההורים

 

 :שמואל גולן

 בגיל הרך הילד כרוך אחרי המטפלת בקשרי נפש עמוקים 

 , ותלותו האמוציונאלית בה איננה נופלת מתלותו בהוריו

 .ואולי אף עולה עליה

 

 ,הילד נתון בידי המטפלת הרבה יותר מאשר בידי ההורים

 .בגלל חשיבות הטיפול באיברים האינטימיים והחינוך לניקיון

 ,רגשית ויצרית, המטפלת טווה רקמת יחסים דינאמית

 . והילדים נקשרים אליה בהזדהות נפשית עמוקה

 המטפלת היא מחנכת ואם כאחת



 1947, המטפלת, יוחנן סימון

 : שמואל גולן

 המטפלת היא הציר שסביבו

 נעים חייהם הנפשיים של ילדי הקבוצה

 .ולמעשה גם של הוריהם



 שנות השישים, אם ובתה בתוך הבית, יוחנן סימון



 1946, שבת בקיבוץ, יוחנן סימון

 עליון קפדני ואכזרי-בדיוק כמו החומרה היוצרת בילד אני

 .כך הפינוק אינו מאפשר לו גיבוש אישיות חזקה, מידי

 .בלתי רצוי במיוחד הוא הקשר הארוטי בין הילד וההורים

 יש שזה מגביר את חייו היצריים של הילד מעל המידה וגם

 שקשה להתירו, קושר את הילד להוריו קשר מהודק מידי

 מופרזות של ' מנות'לכן יש להימנע מ. בשנים מאוחרות יותר

 (סלה הררי)' בהסעת ילדים על הכתפיים וכו, לטיפות ונשיקות



 1959, אבהות, יוחנן סימון

 : שמואל גולן

 הלטיפות והנשיקות, אין אנו רואים בעין יפה את החיבוקים

 .שאין להן סוף  

 ההפרזות בזריקת הילדים למעלה והרכבתם , הנדנודים הרבים

 על הכתפיים או על הברכיים מעוררת אצל הילדים תחושות מיניות

 הננו רואים לעצמנו זכות מלאה בדרישה. העלולות להביא לידי אונניה

 זו ואתנו הביטחון שעל ידי כך אין אנו מקפחים את מידת האינטימיות 

 . הדרושה לילד

 ,פטריארכלי-סמכותי והלא-גולן טיפח את דמות האב הלא

 שהקדים את המעורבות שלו בחיי ילדיו על מנת למתן את

 .ההשפעה האימהית הדומיננטית



 פרטים, 2001, חדר ילדים, ורד להב



 2001, הצבה בגלריה הקיבוץ, חדר ילדים, ורד להב



 , 2005, חדר הפוך, גבאי-עידית לבבי

 צבע כחול, קש, לבד, שיער, מתלים, מגבות

 



 (ילדים/אתר המפגש הורים, אתר המופע)טכניקה מעורבת , הצבה, 2005, תקומי, מלמד-נועה רז



 . פונה בלשון ציווי אל דמות נשית ומזרזה לפעולה" תקומי"המיצב 

 המתאר תנועה" תקום/נחום"אך למעשה מקור השם הוא בכינוי 

 מתנועעים -במרכז המיצב ניצבים. חסרת כל יוזמה, פסיבית ומונוטונית

 בגובה , ביציות, שהוסבו לדמויות נשיות תקומים/נחומיםקבוצה של 

 המתח בין הציווי הממריץ לבין האפתיה חסרת . מ"ס 170אנושי של 

 בפרובלמטיקה של" אמהות"המיקוד מטעין את קבוצת ה

 . ניתוק/תגובה, חריצות/צייתנות

 , נועה רז מלמד

 ,"תקומי" פרט מתוך 

 .אתר האיזולציהוההרהור  

 "תקומי"פרט מתוך , נועה רז מלמד

 ילדים-אתר המפגש הורים



 2005, רגולטור, הילה בן ארי



 סאונד, שקיות ניילון, מכונת תפירה, עץ, צמר טבעי, גרעיני כותנה לבנים, 2005, תפור בבטן, אדווה דרורי

 'מ4.5: גובה





 .לכות, רשתות לחלונות, טול-רשת, ברזל, קטיפה שחורה, עץ,  2005, נוקטורנו, אפרת נתן





 צילום צבע, 2016, אב-גב, גיא רז



 צילום צבע, 2016, אב-גב, גיא רז

 



 צילום צבע, 2016, אב-גב, גיא רז

 


