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A Sensitive Plant in a garden grew,
And the young winds fed it with silver dew,
And it opened its fan-like leaves to the light.
And closed them beneath the kisses of Night.
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The Sensitive Plant: Meital Katz-Minerbo |
Sally Haftel Naveh
The Sensitive Plant, Meital Katz-Minerbo’s site-specific installation, offers a
reflexive look at aspects of sex and gender, drawing inspiration from 19th
century poetic and visual sources, alongside themes from the world of science
and botany. The Victorian domestic garden is a central image in the exhibition,
as a focus that embodies a domestic space as well as a feminine site where
women could work, learn, and expand their minds. The moralism that pervaded
Victorian society and the rigid gender separation had kept women within the
bounds of the domestic space, whereas botany and gardening were considered
suitable occupations for women , and their contribution to these disciplines was
recognized.
The garden in 19th century England reflected the growing interest in fauna and
flora amongst men of science as well as amateur gardeners. From the Darwinian
revolution – the shift from positivism to observation and the study of the origin
of species – the garden was an image of the British empire, of control gained
through knowledge, classification, and research. In the preceding decades,
the garden was associated with the ethos of the Romantic way of life, and was
considered a poetic site of solitude and contemplation. In the exhibition, KatzMinerbo touches on the tension between the scientific ethos and the Romantic
one, which she does from a feminine axis as the encryption of abnormality and
otherness in society; this brings to the fore the Gothic motif, like a reincarnation
of suppressed Romantic sensibility.
The exhibition’s title is derived from a poem by that name, written by the English
Romantic poet Percy Shelley in 1820. Shelley describes the love between a
woman – The Lady, and the Mimosa pudica that grows in her garden – a plant
considered rare and very sensitive to touch. However, in a gender reversal, the
poem gives the plant masculine traits; its anthropomorphic portrayal as a sexual
being that responds to its environment is typical of Romantic literature and
conjures up a grand metaphor for life and death: after the death of the Lady, the
garden is forgotten and left to decay, and the Mimosa plant is heartbroken.

The exhibition’s second source of inspiration is a charcoal drawing by the French
symbolist Odilon Redon, titled Cactus Man (1881). Redon created the drawing
after visiting a public display of natives of Tierra del Fuego, Argentina. Redon’s
Cactus Man, which depicts a native man planted in a pot, spines protruding from
his head, is associated with fears of reverting back to primal instincts, alongside
a yearning for a lost simplicity.
As though using the site-specific installation for a conceptual experiment, KatzMinerbo combines the two sources of inspiration; she appropriates Redon’s
Cactus Man in order to create a cactus man of her own, whom she plants in the
cultivated Victorian garden in place of the Sensitive Plant.
With that exchange she undermines seemingly “natural” orders, chipping away
at cultural gender conventions. As she strips the “cactus man” of its masculine
elements and empties its content, it becomes nothing but a slough, a husk –
an attribute of power and strength that can contain the “other” as a symbol
of difference and abnormality, empowering him in a territory of masculine
conventions.
The elements that comprise the installation interweave a series of disciplines –
from visual art and botany to fashion design – channeling 19th century visual and
conceptual values. It is an encrypted world, whose components look like ghosts
put on display. Objects of desire, simultaneously restrained and emotionally
charged, recount an enigmatic story that adds up to a contemporary narrative
of otherness and gender. //

Skin Deep |
Maya Shimony
In the pantheon of postmodern monsters, those born in slasher and horror
films, a special place is reserved to monsters that are skin deep. There is nothing
particularly new in a masked psychopath: blank, anonymous, faces have been
looking back at us from the screen since the early days of horror cinema. The
trope serves the narrative function of concealing the killer’s identity until the
big reveal, while at the same time harnessing our imagination on its exquisite
nightmares to conjure up what is not seen on screen. However, masks made of
human skin are a whole new ball game. In a grotesque reversal of Batman and
Spiderman, the killers who wear them are not hiding their identity but rather
assume a new one through a “new skin”: the skin of others.
One of the genre’s forefathers is Leatherface, the main antagonist in The
Texas Chainsaw Massacre films, which as his name suggests, is all skin. The
Texas Chainsaw Massacre presents the Sawyers - a perverse cannibalistic
family, and the physical incarnation of the stereotypes of the Deep South
as a degenerate, depraved, and transgressive country. In the original 1974
film, the dysfunctional family includes two brothers (“The Hitchhiker” and
“Leatherface”), an older brother who serves as head of the family (“The
Cook”), a mummy-like grandfather, and a stuffed grandmother (who bears a
non-accidental resemblance to Psycho’s Mrs. Bates). The family, who used to
work at the local slaughterhouse before being replaced by machines, live on
the meat of people who pass through the area, whom they kill, cook, eat and
even offer on the menu in their gas station. In a gruesome take on “using all
the parts of the animal”, they turn the victims’ bones and skin into furniture
in the house, which looks like a deranged Cabinet of Curiosities specializing in
primitive tribal and Nazi death art. A group of five youths who stumble into
the Sawyer’s home are murdered one by one: the men are killed by a quick
hammer blow, while the women are subjected to torture (one is impaled on a
meat hook and locked - still alive - in a freezer, and the second is forced to sit
with the family to a dinner in which she is both the guest of honor and one of
the courses).

The killings are performed by Leatherface - a big and mute man, whose face
is always covered by a mask made of human skin, like a second layer of an
illfitting face. Leatherface’s mask in very different from those of the two other
members in the classic slashers’ trio: Jason in Friday the 13th (hockey mask)
and Michael in Halloween (white featureless mask). It is clear that no matter
what horrors it may hide, these could never come close the horror of the mask
itself, which presents to anyone unfortunate enough to see it in person his
inevitable fate. Here the horror does not lurk beneath the surface of the still
lake, in the darkness, or under the bed. It resides exactly in what we see, in
what the light reveals, in the surface.
One of the effects of the mask in horror films (and for that matter, in superhero
movies) is the subversion of the symmetry between killer and victim: without
a face, the killer is no longer human and enters the realm of the non-human.
However, Leatherface joins his victims in the liminal space between human
and animal and between life and death through the duplication of human face.
The duplication seems to be the mask’s essential quality (besides the fact that
it is a mask made of human skin, of course), since it is not a mask but rather
three different masks: “the killer”, “the old lady”, and “the pretty woman”.
Leatherface changes his mask according to the situation, and with it also his
gender, age, and role within the family. When he does household chores, the
killer mask, butcher’s apron, and saw are replaced with a wooden spoon,
kitchen apron, and the old lady mask, and for dinner he changes into a wig,
black suit, and the pretty woman mask (with the latter two, Leatherface in fact
steps into the shoes of “the mother”, who is inexplicably missing in the original
film). According to the filmmakers, Leatherface is an empty figure - there is
nothing behind the mask that serves as the only way for the mute and mentally
retarded man to express himself. With no voice or identity of his own, the killer
is assimilated into the skin of his victims.
The image of skin as the site of a mobile, external, and transferable identity is
refined with Buffalo Bill, one of the two serial killers in The Silence of the Lambs
(1991). The film’s plot follows the relationship between Clarice Starling,
a young FBI agent in training, and the psychiatrist Dr. Hannibal Lecter

who assists her in a pursuit of a serial killer nicknamed “Buffalo Bill” (the
moniker alludes to the fact that Buffalo Bill’s victims are found with large
pieces of their skin missing). Dr. Lecter - himself a serial killer and a cannibal
who used to eat his victims and is now locked in an institution for the criminally
insane - agrees to help Clarice in a series of conversations that mirror therapy
sessions. Examining the room of Buffalo Bill’s first victim, Clarice realizes the
motivation behind the murders: he is sewing himself a “woman suit”, made of
woman skin.
For Buffalo Bill, the skin he removes from his victims is not a trophy but the
objective of the murders. A means for achieving gender transformation. In fact,
his entire modus operandi - the choice of victims (young women who are a
size 14), starving them for three days, and forced skincare regimen - is geared
towards this aim. Transformation is the heart of Buffalo Bill’s obsession. He
does not wish to achieve this transformation through a change from the inside
out (e.g. hormones) or with an operation that will transform his own body,
but through the surface. Specifically, by skinning those he wishes to resemble.
Barbara Creed points out the totemic aspect of the woman suit: like in primitive
rituals through which the participants hope to gain the power of the totem
animal, with the suit Buffalo Bill wishes not only to change his appearance but
to gain the power of the women whose skin he is wearing and be reborn as a
woman. The death's head moth that he lodges in the throat of his victims hints
to how he perceives this change: not a transformation but a metamorphosis. A
natural organic process, just like the larva’s transition into a butterfly.
Unlike Leatherface, on the surface, Buffalo Bill looks like a normative man.
His attempts to reconcile the incongruence between his inner identity and
the visible identity are what expose and bring his monstrosity to the surface.
In answer to the criticism of Buffalo Bill’s representation as homosexual and
transsexual, the film’s director Jonathan Demi explained that Buffalo Bill:
"wasn't a gay character ...He wished he was a woman because that would have
made him as far away from himself as he possibly could be." Indeed, Buffalo
Bill’s identity crisis is more far-reaching than it first appears. In the psychological
profile he constructs for his former patient, Dr. Lecter notes that Buffalo Bill’s

pathology has nothing to do with sex or gender, but reflects a deep hatred
towards each and every aspect of his identity. In her book Skin Shows, Judith
(Jack) Halberstam defines the new identity Buffalo Bill sews for himself as one
that is neither male nor female but a new post-human gender - a moment
which she views as an important shift in the representation of gender identity
from innate and natural to a “sewing job”. The identity that is at odds with every
surface, which cannot find a home in any skin, is the real threat represented by
Buffalo Bill’s character.
Many texts have been written about Leatherface and Buffalo Bill - together
and separately - as disturbing expressions of absolute transgression of the
boundaries between self and other, feminine and masculine, dead and living,
human and animal. The formula suggested by the skin mask and suit, according
to which appearance=identity, completely dissociates identity from any
natural, intrinsic, essence. The surface becomes an element that can be shed,
borrowed, changed, worn as “second skin”. The logic, purportedly the logic of
the psychopath, is in fact not so different from the prevalent perception of the
body’s surface. In its basic meaning, skin is the boundary of the self, the place
where the individual meets the world. It is the surface on which the marks of
this encounter are inscribed - the rash, the scars, burns, wrinkles, and spots,
but also the arena of most of the efforts to transform and erase them with
makeup, lotions, Botox, laser, tanning, surgery, and Photoshop. From the start,
skin as the site of identity is fragile, penetrable, unstable, easily manipulated,
and untrustworthy.
In both films, the preoccupation with skin and its preservation are contrasted
with cannibalism. While these are seemingly two related aspects that
result from the treatment of humans as animals, the films outline a clear
difference and hierarchy between the desire to be swallowed by the skin
and the desire to swallow the flesh. The deviant, lower class, Buffalo Bill is
presented as more abhorrent and horrifying than Dr. Lecter, who is depicted
as a brilliant and cultural connoisseur. Even among the Sawyer family, a nest
of insanity and depravity, Leatherface stands out in his mental retardation and
muteness. With all the monstrosity of cannibalistic serial killers, the desire to

be immersed in someone else’s skin, to replace your identity with that of
the other, is perceived as infinitely weaker, abject, and disturbing. As the
flesh disappears in the cannibal’s body, Leatherface and Buffalo Bill insist on
preserving the skin as an independent object. However, without the flesh, the
skin remains loose and open, no longer able to fill its function as a casing. It
does not produce a new identity and certainly does not preserve the identity
of the person from whom it was removed. The disembodied skin cannot be the
carrier of identity but only of the symptom, of the monstrosity born from the
restlessness of identity. //
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למטרה זו .הטרנספורמציה עומדת במרכז האובססיה של באפלו ביל .הוא אינו מבקש
להשיג אותה באמצעות שינוי מהות מבפנים החוצה (באמצעות הורמונים למשל) או דרך
ניתוח שישנה את גופו שלו ,אלא דרך פני השטח .ליתר דיוק ,דרך פשיטת עורן של מי שאליהן
הוא רוצה להדמות .ברברה קריד מצביעה על היסוד הטוטמי של חליפת האישה :בדומה
לטקסים פרימיטיביים שבאמצעותם מקווים המשתתפים לזכות בכוחות של חיית הטוטם,
דרך החליפה מבקש באפלו ביל לא רק לשנות את מראהו החיצוני ,אלא לקבל את כוחן של
הנשים שאת עורן הוא לובש ולהיוולד מחדש כאישה .עש גולגולת המת שהוא טומן בגרונן
של קרבנותיו מרמז על האופן שבו הוא רואה את השינוי הזה :מבחינתו הטרנספורמציה
שלו אינה אלא מטמורפוזה .תהליך התפתחות טבעי ואורגני כמו זחל שהופך לפרפר.
בניגוד לפני עור ,כלפי חוץ נראה באפלו ביל כגבר נורמטיבי .ניסיונותיו ליישב את הסתירה
בין הזהות הפנימית לזהות הנראית לעין הם שחושפים ומעלים אל פני השטח את
המפלצתיות שלו .בהקשר של הביקורות הרבות שתקפו את הייצוג של באפלו ביל כדמות
הומוסקסואלית וטרנסקסואלית ,השיב הבמאי ג'ונתן דמי" :באפלו ביל לא היה דמות
הומוסקסואלית .הוא היה אדם מיוסר ששנא את עצמו ורצה להיות אישה כדי להתרחק
ככל האפשר ממי שהוא" .ובאמת ,משבר הזהות של באפלו ביל רחב יותר ממה שנדמה
בהתחלה .ד"ר לקטר קובע בפרופיל הפסיכולוגי שהוא בונה למטופלו לשעבר ,כי למרות
שמאמציו מופנים לתפירת חליפת אישה ,בעיית הזהות של באפלו ביל כלל אינה מינית או
מגדרית ,אלא מבטאת שנאה גורפת כלפי כל היבט בזהותו .בספרה  Skin Showsמגדירה
ג'ודית (ג'ק) הלברסטם את הזהות החדשה שתופר לעצמו באפלו ביל כזהות שאינה גברית
או נשית אלא מגדר פוסט אנושי חדש שנמצא "מעבר לגוף ,מעבר לאנושי ,טבח של זהות"
 רגע שהיא מזהה כמעבר מייצוג הזהות המגדרית כמולדת וטבעית לכזו שהיא תמיד תוצרשל "תפירה" .הזהות המסוכסכת עם כל פני שטח ,שלא יכולה למצוא בית באף עור ,היא
האיום האמתי שמגלם באפלו ביל.
לא מעט מאמרים הוקדשו לפני עור ובאפלו ביל ,ביחד ובנפרד ,כביטויים מטרידים
לטרנסגרסיביות מוחלטת שפורצת את הגבולות בין העצמי לאחר ,הנשי לגברי ,המת לחי,
האנושי לחייתי .הנוסחה שמציגות מסכת וחליפת העור ,לפיה נראות=זהות ,מנתקת את
הזהות לחלוטין ממהות טבעית ופנימית .פני השטח הופכים לאלמנט שאפשר להשיל,
לנכס ,להחליף ,לעטות כ"עור שני" .ההיגיון הזה ,שהוא כביכול ההיגיון של הפסיכופת,
למעשה לא כל כך רחוק מהתפיסה הרווחת של פני השטח של הגוף .במשמעותו הבסיסית,
העור הוא הגבול של העצמי ,מקום המפגש עם העולם .הוא המצע שעליו מופיעים ונרשמים
סימני המפגש הזה  -הפריחה ,הצלקות ,הכוויות ,הקמטים והכתמים ,אבל גם האתר שבו
מרוכזים המאמצים לשנות ולמחוק אותם באמצעות איפור ,קרמים ,בוטוקס ,לייזר,

שיזוף ,ניתוח ופוטושופ .העור כאתר הזהות הוא מלכתחילה פגיע ,חדיר ,לא יציב ,ניתן
למניפולציה וחסר אמינות.
בשני הסרטים מוצג העיסוק בעור ושימורו לצד דמויות קניבליות .למרות שלכאורה מדובר
בשני היבטים קשורים שכרוכים ביחס לבני אדם כאל בעלי חיים ,יש בסרטים הבדל מהותי
והיררכיה ברורה בין הרצון להיבלע בעור לרצון לבלוע את הבשר .באפלו ביל הסוטה והלא
משכיל מוצג כבזוי ומזוויע בהרבה מד"ר לקטר הקניבל שמתואר כאדם מבריק ,אנין טעם
ותרבותי .גם במשפחת סוייר ,שהיא כולה קן של מופרעות ופרוורסיה ,מתבלטת דמותו
של פני עור בפיגור שכלי ובאילמותו .על כל המפלצתיות של רוצחים סדרתיים קניבליים,
הרצון להיטמע בעור לא-שלך ,להחליף את הזהות המולדת בזו של אחר ,נתפסים כחלשים,
בזויים ומטרידים בהרבה .בעוד הבשר נבלע בגוף הקניבל ,פני עור ובאפלו ביל מתעקשים
להמשיך לשמר את העור כאובייקט בפני עצמו .אבל בהעדר בשר ,העור נותר פרום ופרוץ
וכבר אינו ממלא את תפקידו .הוא לא מייצר זהות חדשה ובוודאי שאינו משמר את זהות
האדם שממנו הוסר .העור חסר הגוף כבר אינו יכול להיות נשא של זהות אלא רק של
הסימפטום ,של המפלצתיות שנולדת מאי הנחת של הזהות// .

| Skin Deep
מאיה שמעוני
בפנתיאון המפלצות הפוסטמודרניות ,אלו שנולדו בסרטי הסלאשר והאימה ,מקום של
כבוד שמור למפלצות שעומקן כעומק העור .אין שום דבר חדש בפסיכופת במסכה :תווים
אנונימיים ,אטומים ,מלאכותיים ,משתכפלים וממלאים את מסכי הקולנוע כבר מסרטי
האימה הראשונים .התחבולה לא רק ממלאת את הפונקציה העלילתית של הסוואת זהות
הרוצח עד לרגע החשיפה ,אלא גם מגייסת את הדמיון האנושי על מיטב סיוטיו ,שמתנדב
להשלים את מה שהמצלמה לא מראה לנו .המסכות שעשויות עור אדם מעלות את האימה
והחלחלה לרמות חדשות .בהיפוך גרוטסקי של באטמן וספיידרמן ,הרוצחים שעוטים אותן
אינם מסתירים את זהותם אלא מאמצים זהות חדשה באמצעות "עור חדש" :עורם של
אחרים.
אחד הכוכבים הבלתי מעורערים של הז'אנר הוא פני עור ,הדמות המרכזית בסדרת סרטי
המנסרים מטקסס ,שכפי ששמו מרמז ,כל כולו עור .המנסרים מטקסס מציג את משפחת
סוייר  -משפחה פרוורטית וקניבלית ,והתגלמות הסטראוטיפים על הדרום העמוק והנחשל
של ארצות הברית כמקום מנוון ,חסר מוסר וחוקים .בסרט המקורי משנת  1974כוללת
המשפחה הלא מתפקדת שני אחים ("הטרמפיסט" ו"פני עור") ,אח בכור שמתפקד כאב
המשפחה ("הטבח") ,סב שנראה כמו מומיה ,וסבתא מפוחלצת (שדומה דמיון לחלוטין
לא מקרי לאמו של נורמן בייטס בפסיכו) .בני המשפחה ,שאיבדו את עבודתם בבית
המטבחיים לטובת מכונות ,מתקיימים כעת מבשר-עירוניים שעוברים באזור ,אותם הם
רוצחים ,מבשלים ,אוכלים ואף מציעים בתפריט מזנון תחנת הדלק שלהם .במה שאפשר
לראות כיישום אידיאולוגיית "ניצול כל חלקי החיה" ,הם אפילו משתמשים בעצמות ועור
הקרבנות לריהוט הבית ,שמעוצב כמו חדר פלאות מופרע עם התמחות מיוחדת בשבטים
פרימיטיביים ואמנות מוות נאצית ,ראשים מכווצים וקרקפות .בסרט ,חבורת צעירים
שנקלעים אל בית המשפחה נרצחים בזה אחר זה :שלושת הגברים מחוסלים במכת פטיש
מהירה ,ואילו הנשים עוברות התעללות ממושכת (אחת משופדת על אנקול ונשמרת במקרר
בשר בעודה בחיים ,והשנייה נאלצת לשבת עם המשפחה לארוחת הערב שבה היא משמשת
גם כאורחת הכבוד וגם כאחת המנות).
מי שמבצע את הרציחות הוא פני עור  -גבר גדול ואילם ,שפניו מכוסות במסכה שנתפרה
מעור אדם ,כמעין שכבה נוספת של פנים לא מתאימות שמונחות מעל הפנים "המקוריות".
המסכה במנסרים שונה מאוד ממסכת ההוקי של ג'ייסון וורהיס ביום שישי ה 13-ומסכת
ההאלווין הלבנה של מייקל מאיירס בליל המסכות  -שתי הצלעות האחרות במשולש
הרוצחים הסדרתיים של סרטי הסלאשר הקלאסיים .ברור לחלוטין שלא משנה איזו זוועה

היא מסתירה מאחוריה ,זו אינה יכולה להגיע לעומק החלחלה שמעוררת המסכה עצמה,
שמציגה בפני כל מי שרואה אותה את גורלו הבלתי נמנע .כאן האימה לא מסתתרת מתחת
לפני האגם השקט ,במה שאולי אורב בחושך או מתחת למיטה .היא שוכנת בדיוק במה
שאנחנו רואים ,במה שהאור חושף ,בפני השטח.
אחד האפקטים של המסכה בסרטי האימה (ולצורך העניין גם בסרטי גיבורי העל) הוא
ביטול הסימטריה בין הרוצח לקרבן :בהיותו חסר פנים ,הרוצח מפסיק להיות אנושי ועובר
לקטגוריית היצורים הלא אנושיים .במנסרים ,פני עור מצטרף לקרבנותיו במרחב הלימינלי
שבין האנושי לחייתי ובין החיים למוות דווקא דרך הכפלת הפנים האנושיות .בכלל ,דומה
שהשכפול הוא התכונה המהותית ביותר של המסכה (מלבד העובדה שהיא עשויה עור
אדם ,כמובן) שכן למעשה לא מדובר במסכה אחת ,אלא בשלוש מסכות שונות" :הרוצח",
"הגברת הזקנה" ו"האישה היפה" .פני עור מחליף את המסכות בהתאם לסיטואציה,
ועמן גם את המגדר ,הגיל והתפקיד שלו בתא המשפחתי .כאשר הוא מבצע את עבודות
הבית ,מסכת הרוצח ,סינר הקצבים והמסור מתחלפים בכף עץ ,סינר מטבח ומסכת הגברת
הזקנה ואילו לארוחת הערב הוא מופיע בפאה ,חליפה שחורה ומסכת האישה היפה (עם
שתי המסכות האחרונות פני עור למעשה ממלא את תפקיד אם המשפחה ,שבסרט המקורי
נעדרת באופן בלתי מוסבר) .יוצרי הסרט מספרים שפני עור נברא כדמות ריקה :אין כלום
מאחורי המסכה שמשמשת כדרך הביטוי היחידה של הגבר האילם הלוקה בפיגור שכלי.
חסר קול וזהות משל עצמו ,הרוצח נטמע לחלוטין בעור קרבנותיו.
הדימוי של העור כאתר שבו שוכנת הזהות כניידת ,חיצונית וניתנת להשאלה ,משתכלל עם
באפלו ביל ,אחד מצמד הרוצחים הסדרתיים שמככבים בשתיקת הכבשים ( .)1991עלילת
הסרט עוקבת אחר היחסים בין צוערת  FBIצעירה בשם קלריס סטרלינג ,לפסיכיאטר
ד"ר חניבל לקטר ,שמייעץ לה במרדף אחר רוצח סדרתי בשם "באפלו ביל" (הכינוי מרמז
לעובדה שגופות קרבנותיו של באפלו ביל נמצאות כשפיסות עור גדולות חסרות מהן) .ד"ר
לקטר ,בעצמו רוצח סדרתי וקניבל שנהג לאכול את קרבנותיו ,מסכים לעזור לקלריס
בסדרת פגישות שמשכפלות דינמיקה של טיפול פסיכולוגי ומתקיימות במוסד לחולי נפש
שבו הוא כלוא .לאחר שרמזיו של לקטר שולחים אותה חזרה אל בית הקרבן הראשון
בסדרת הרציחות ,מבינה קלריס את המוטיבציה מאחורי מעשי החטיפה והרצח של באפלו
ביל :הוא תופר לעצמו "חליפת אישה"  -מעור נשים.
עבור באפלו ביל ,העור שהוא מסיר מקרבנותיו אינו שלל או מזכרת אלא מטרת הרציחות.
אמצעי להשגת טרנספורמציה מגדרית .למעשה ,כל צורת הפעולה שלו  -מבחירת הקרבנות
(נשים צעירות במידה  ,)46הרעבתן במשך שלושה ימים וכפיית שגרת טיפוח עור  -מכוונת
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"הצמח הרגיש" ,מיצב תלוי-מקום של מיטל כץ-מינרבו ,מציע מבט רפלקסיבי על היבטים
של מין ומגדר ומתבסס על מקורות השראה פואטיים וחזותיים מן המאה ה ,19-לצד תמות
מעולם המדע והבוטניקה .הגינה הביתית הוויקטוריאנית מופיעה כדימוי מרכזי בתערוכה,
כמוקד המגלם בתוכו מרחב ביתי ,כמו גם אתר נשי של תעסוקה ,למידה והרחבת דעת.
המוסרנות ששלטה בחברה הוויקטוריאנית ,לצד ההפרדה המגדרית הנוקשה ,הותירו את
הנשים במרחב הדומסטי ,כשבוטניקה וגינון נחשבו כעיסוקים נשיים ראויים ותרומתן של
נשים לתחומים אלה הוכרה כערכה.
באנגליה של אותה תקופה ,משקפת הגינה את העניין הגובר בעולם החי והצומח הן בקרב
אנשי מדע והן בקרב חובבים .למן המהפכה הדרוויניסטית  -נקודת המפנה מן הפוזיטיביזם
אל התצפית וירידה לשורש המינים  -הגינה היא גם בבואה של האימפריה הבריטית ,של
שליטה באמצעות ידע ,סיווג ומחקר .בעשורים שקדמו לכך ,נקשרה הגינה לאתוס של אורח
חיים רומנטי ונחשבה כאתר פואטי של התבודדות והרהור .בתערוכה נוגעת כץ-מינרבו
במתח שבין האתוס המדעי לזה הרומנטי ,והיא עושה זאת מן הקוטב הנשי כקידוד של
חריגות ושל אחרות בחברה .מתוך כך משתקף המוטיב הנאו-גותי ,כגלגול של רגישות
רומנטית שהודחקה.
כותרת התערוכה לקוחה מפואמה מאת המשורר האנגלי הרומנטי פרסי שלי ()Shelley
"הצמח הרגיש" ( .)1820שלי מתאר יחסי אהבה הנרקמים בין אישה" ,הליידי" ,ובין
הצמח "( Mimosa pudicaמימוזה ביישנית") שצומח בגינתה  -זן הנחשב נדיר ורגיש
למגע .אך בפואמה ,כבמעין היפוך מגדרי ,הצמח הרגיש מקבל תכונות גבריות; התיאור
האנתרופומורפי שלו כיצור מיני המגיב לסביבתו אופייני לתפיסה הרומנטית ומעלה
מטאפורה כוללת על חיים ומוות :מותה של "הליידי" ,מותיר גן נטוש ומוזנח ואת צמח
המימוזה ,כשהוא שבור-לב.
מקור השראה נוסף לתערוכה הוא רישום פחם של האמן הצרפתי הסימבוליסט אודילון
רדון ( ,)Redonבשם "איש הקקטוס" ( .)1881רדון יצר את הרישום לאחר ביקור בתצוגה
פומבית של קבוצת ילידים מטיירה דל פואגה ( )Tierra del Fuegoשבארגנטינה" .איש
הקקטוס" של רדון ,שבו דמות ילידית הנטועה בעציץ וראשה מצמיח קוצים ,מתקשר לפחד
מנסיגה אל אינסטינקטים ראשוניים ,לצד כמיהה אלי פשטות אבודה.

כמבקשת לערוך ניסוי רעיוני במיצב תלוי-המקום ,משלבת כץ-מינרבו בין שני מקורת
ההשראה; היא מנכסת את "איש הקקטוס" של רדון על מנת ליצור איש קקטוס משל
עצמה ,שאותו היא שותלת בגינה הוויקטוריאנית המבויתת במקומו של ה"צמח הרגיש".
בכך היא מערערת על סדרי עולם "טבעיים" לכאורה ,ופוערת סדק במוסכמות תרבותיות-
מגדריות .כשהיא מעקרת את "איש הקקטוס" מתכונותיו הגבריות ומרוקנת אותו
מתכולתו ,הוא נעשה לנשל ,לקליפה  -אריבוט של כוח ועוצמה ,המסוגל להכיל את ה"אחר"
כסמל של שונות וחריגות ולהעצימו בתוך מרחב של קונבנציות גבריות.
סך האלמנטים המרכיבים את המיצב כורכים יחד שורה של דיסציפלינות  -מאמנות
חזותית ובוטניקה ועד עיצוב אופנה  -ומתעלים ערכים חזותיים ורעיוניים מן המאה ה.19-
זהו עולם מקודד שמרכיביו נדמים כרוחות רפאים המוצגים לראווה  -אובייקטים של
תשוקה ,מאופקים וטעונים-רגשית גם יחד ,מספרים סיפור בלתי מפוענח המצטרף לנרטיב
עכשווי של שונות ומגדר// .

That garden sweet, that lady fair,
And all sweet shapes and odours there,
In truth have never passed away:
’Tis we, ’tis ours, are changed; not they.

For love, and beauty, and delight,
There is no death nor change their might
Exceeds our organs, which endure
No light, being themselves obscure.
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