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תשוקותאסורות
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לטפחמאווייםמשלנו.אולםבמקוםלהנחותאותנוכיצדלגרוף

¯Æ‰Ê†˙‡†‰Ê†Ô·¯„Ï†ÌÈ·˘Â†¨‰Ê†Ï˘†ÂÎ¯„†˙‡†‰Ê†ÌÈˆÂÁ†¨‰Ê†˙‡†‰Ê†ÌÈÙ„Â

מבטיםחושקים,הצילוםשלמשטרהאופנהנוטעבנו,למעשה,את
התשוקהלהפוךלהיותאותואובייקטשבוהוארוצהשנתבונן.מהלך

±Â˜ÂÙ†Ï˘ÈÓ

זהמבטיחאתמחויבותנוהמתמדתלתרבותהצריכהמעצםהרדיפה
אחרדברמהשאיננויכוליםאלאלחלוםלהשיגו.

בסדרת העבודות החדשה שלו מרחיב עדי נס את התערבותו
האסטרטגיתברטוריקההוויזואליתשלהגבריותושלהפוליטיקה

נסידועבספקטקליםהסוחפיםשלו,המציגיםגופותגבריים

על–ידיניכוסשיחהאופנהוקריאתתיגרעליו.רובהתצלומיםראו

אטרקטיביים.בעברחקרבתצלומיםחושנייםלהפליאשלחייליצבא

אורלראשונהבגיליוןסתיו/חורף2003שלהמגזיןVogue Hommes

ההגנהלישראלאתהתנאיםהשיחנייםשלהגוףההרואי.באותם

,Internationalוכךהדגישוביתרשאתעדכמההםשואביםאת

דימוייםצבאייםמןהשנים2000-1994נסמציגרקלעתיםנדירות

מסמניהםמעולםהאופנה.אולםכלמישייפתחאתדפיהמגזין

עדויות מפורשות לסכנות המעניקות לגברים הצעירים ,היפים

במקבץהתצלומיםשלנס,יבחיןמידכידימויומצטייניםבשדהשיח

והאתלטייםלבושיהמדיםאתכוחהמשיכהההרואיואתהמטען

רחביותרמאשראופנותלבושגרידא.הםממחישיםאתהטענה

הארוטישלהם.לרובהםמוצגיםבעבודותיוכשהםמשתעשעים,

השבהונשמעתלעתיםקרובותמפיתיאורטיקניםבתחוםהאופנה

נחיםאוישנים,שקועיםברגעיהיומיומייםהפרוזאייםביותר,רגעים

כי"הגוףהלבושהנותוצרשלתרבות,פועליוצאשלכוחותחברתיים

שאותםקוטעהקרב.אףשהםעטוייםסממניקרב,הריבפועל

הלוחציםעלהגוף2".

הגבריםבתצלומיםאלואינםמשתתפיםבמעשיאלימותכלשהם,
אלאהםמרמזיםעלמאפייניהשלהגבריותהסטריאוטיפיתבאמצעות

בתצלומיומבייםנססדרהשלמפגשיםויזואלייםהחושפיםאת
רשתהאסוציאציותתלויות–התרבותהמניעותאתהאופנה,את
הפוליטיקהואתהקשריםהחברתיים.באמצעותתפאורהדמוית
כלאשנבנתהלצורךהצילומיםגוררנסאתהאופנהלביקורתעצמית
עלהאסתטיקההכולאניתשלה,ובדבבדמותחביקורתעלבתי
הכלאהאידיאולוגייםהמעצביםאתהמציאויותהפוליטיות.עיתוני
אופנהמסתמכיםבאופןמסורתיעלהתיווךהסגנוניהנראהלעין
שמייצרתהמצלמה,אשרמעבירהאתהאידיאולוגיהשלהדימוי
מבלילהסבתשומתלבלמסרהדוקטרינרישלו.במסווהתיאור
גרידאשלהבגדים,שלהתנוחות,שלההופעהושלהגישההדרושים
עלמנתלגרוףמבטחושק,התצלומיםהמשובציםביןדפיהםטומנים
בחובםהסטהמובלעת,אףשאינהמובעתבמיליםמפורשות.באורח
ויזואליהםמגלמיםאתמהשכינהטיםאדווארדסבשם"הפוליטיקה
שלהסדרתהגוף"3.

במהותםתצלומיהאופנהשלנסהםבבחינתהמחשהמילולית
שלרעיוןהפאנאופטיקוןשלפוקו,הדימויהסימבולישלולמשטר
שליטההמשמראתכוחועל–ידיכךשהואנותרבלתינראהתוך
שהואמקייםפיקוחמרבי4.בדימוייוהמבוימיםבקפידהמאלץנס
אתהבלתי–נראהלהיחשף,ומניבהיפוךויזואליהמאפשרללכודאת
מהשעל–פי–רובנותרסמוימןהעין.האופנהמשמשתכמשללדרכים
שבהןניסיונותינולרכוששליטהעשוייםלשכנעאותנוליטולחלק
במעשיהכפייההמוקעיםעל–ידיהנחותתרבותיות.אנונושאיםאת
עינינואלהדימוייםהנוצציםשלתעשייתהאופנהכדישינהירולנו
כיצדלהיראותנחשקים,ונכנעיםלתכתיביתרבותהצריכהבמקום
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האגרסיהוההרסנותהטבועותבכליהברזלהצבאיים,במדיםובשרירים

עיוןבסוגייתמבטושלהצופההוא,כמובן,בבחינתהסתכנות

)קט.(4.

בחדירהלתחוםהפוליטיקההתרבותית.הואמעלהאתהתהייה,

סדרתתצלומיםחדשהיותר,משנת,2000מציגהאתגופםשאך

נקודתמבטושלמיזוכהלקדימותכאשרמנסיםלרדתלפשרושל

זההבשילשלנעריםצעיריםמעיירתהפיתוחקריתגתשבצפון

הדימוי,ולאפחותחשובמכך-מיומהנותרמחוץלהנחותהממסגרות

הנגב,שבההתגוררנסבנעוריו.בתצלומיםאלההואמתאראתיפי

אתקליטתהתצלום.בתולדותהצילוםהיושאלותאלומהותיות

העלומיםואתעיסוקםהסוליפסיסטישלהצעיריםבדימויהעצמי

לדיוניםביחסליומרותהאותנטיותשלתצלומיםדוקומנטריים6.

שלהם)קט.(9.פוטנציאלההנצההגלוםבגופותהעומדיםעלסף

אולםיהיהזהמוטעהלמקםאתהדימוייםשלנסבמסגרתמסורת

גילויעצמי,מעציםאתהפיתויהטמוןבתצלומיםאלו,נוכחהשימוש

דוקומנטרית.אףשהתרחישיםהצילומייםשהואלוכדמשתמשים

שעושהנסברטוריקתהחקירהכדילהציגגבריותהמגיעהלפרקה.

לכאורהבשפתהרגעהמתועד,הריהרטוריקהשלהםהיאבבירור

כךמשמשותחקירותההתעוררותהמיניתהמיוצגותבתצלומיו

זושלהספקטקלהביצועי)פרפורמטיבי(,שפהויזואליתהנטועה

כדימוייםשלהפנייהעצמית,ומשקפותאתמודעותושלהצופה

ביתרתוקףבאוצרהמיליםהקולנועיוביכולתולרתוםאת"אקט

עצמו לתשוקה ואת תפקידה בתהליך כינון הזהות 5.באמצעות

ההצגהוהראווה"7.

תצלומיםאלהרואיםהצופיםאתעצמםמתבונניםוהופכיםלהיות

תנאיהצפייההנםעיסוקמרכזיבלימודיקולנוע.הנסיבותשבהן

מודעיםלתפקידשממלאתהתשוקהבמבנההמבטשלהם.תצלומים

נחווהעולםהאורבהיותךשרויבאפלה,כשלעצמןמהוותכרפורה

מעיןאלוממחישיםאתהצורךבבירורהשאלהתשוקתושלמי

להרהוריםבאשרליחסיהגומליןשביןצופיםלביןהתוכןהנראה.

ומבטושלמימארגניםאתהחילופיםהוויזואלייםכאשרמאתרים

בהקשרשלצפייהבסרט,נסיבותאלומיתרגמותלשאלהביחס

אתהמטעןהמיניהמוצפןבהצגתושלגוףנתון.

לתנאיםשבהםמתמסריםצופיםלעולםויזואלישעלמנתליצור
אשליהשלמיידיותמשתמשבאופןכהמובהקבתחבולה.על–פי
תיאוריותקולנועיותמסורתיותשמקורןבתפישתהמבטשלז'אק
לאקאן,המדיוםהקולנועימעודדצופיםלהאמיןבשליטתםהמדומה
בחוויותהצפייהשלהם,עובדהאשרבתורהמאפשרתלהםלשלוט
במידתמעורבותםבמאורעותהנפרשיםלעיניהם.אולםשליטהזו
מוגבלתלרמההסימבוליתהמבנהאתחווייתהצפייה.מהקורה
כאשר הרשת הסמלית המבנה ,המעניקה משמעות לדימויים
הדיאגטייםשלהסרט,נקרעת,או,לשםהקצנה,כאשרהאובייקט
הנצפה מחזיר מבט ,וכך מערב את צופיו ברשת האסוציאציות
הסימבוליותשסברוכיהחושךמגןעליהםמפניה?
אייכולתזולשלוטבתחוםהמארגןשלהסדרהסימבוליהיא
הדברשאותוחוקרנסבאופןכהאפקטיביבתצלומיו.איןזהמקרי
שתצלומיונראיםונחוויםכפריימיםמבוימיםבקפידהמתוךסרטים.
נסנשעןעלשפתהקולנועכמוהיהבמאיסרטים8.למעשה,התמונות
המוקפדותשהואבונהלפרטיפרטיםעשויותלהתעצבבדמיונו
במשךחודשיםארוכים,בעודומקבץאתהאביזריםואתהשחקנים
הנדרשיםלשםהרכבתהתרחישיםהדרמטייםשעליהםמושתתים
תצלומיו.נסמתכנןכלדימויודימויבדקדקנות,בודקמהיהתפאורה
ההולמתביותר,מאתרדוגמניםבעלימראהנכון,בוחראתאבזרי
הלבושהמדויקיםועורךעםהמשתתפיםחזרותעלכלתנוחה,כל
מחווהוכלהבעתפנים9.שוםפרטאינופעוטדיוכדישיופקרליד
הגורלשעהשנסבונהאתהשדההסמנטישלהאובייקטיםהמרכיבים
כלתצלוםותצלום.

2000,˙¯˙ÂÎ†‡ÏÏ

משקלשווהניתןבתצלומיםאלוגםלמשחקיהאור.נסממלא
אתהסצינותשלובניגודיםהמלאכותייםשלהתאורההקולנועית
עלמנתלהדגישאתהתיאטרליותהמלודרמטיתהמאפיינתאת
הקומפוזיציותשלו.הקטביםהמעניקיםלשפההקולנועיתאתאוצר
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המיליםהאופיינישלהמוצגיםבמפורשבהעמדההמחושבתשל

ספקטקלהואצורתהצגההמושתתתעלראווהמופרזתלשם

השחקניםובמשחקיהאורוהצלהאינטנסיבייםעלפנישטחגופם

העצמתתחושותהבטןשלהצופים.מאזומתמידהיוהאפקטיםשל

)קט.(2.בדומהלרטוריקהשלתצלוםהסטילהקולנועי,נסמבקש

מודוסזהחביביםעלהקולנוע.בדומהלפרייםהקולנועי,אףתצלום

לייצרסינקדוכה,אירוערגעיאחדויחידהטומןבחובואתהנרטיב

האופנהנשעןעלרטוריקהזוומשתמשבספקטקלעלמנתלהעניק

הגדול.מכיווןשהנרטיבהנומבנהרטוריהמאורגןסביבהנהייהלעבר

קדימותלהנאותהוויזואליותשעליהןמושתתהקולנוע.דרקג'רמן

הסיום הרצוי ,הרי חשוב לשאול מהו היעד שמבקש נס להשיג

הצטייןבמיוחדבשילובביןאופנהלביןספקטקליםקולנועייםליצירת

באמצעותנרטיביםויזואלייםאלו.נסחותרתחתאושיותיהשל

משמעויותהמועברותבאמצעותרמיזותוהדהודיםיותרמאשר

טריטוריהשצלמיםבניזמננודוגמתרוברטמייפלת'ורפ,סינדישרמן

באמצעותלכידותנרטיבית.יצירתוברובהמערערתעלהנחות

וג'ףוולהפכוהלמוכרת;צלמיםשכולםמשתמשיםבאוצרמילים

מסורתיותבאמצעותתפאורותמרובדותותלבושותיוצאותדופן

שלספקטקלויזואליהשאובמןהקולנוע,ומתערביםבדחףהנרטיבי

שההתקותהוויזואליותשלהןמניבותנרטיביםהמשבשיםאתפעולתן

שלהתצלוםעל–ידיהסטתמסקנהמתבקשתלשטחלאמוכר.במעגל

שלעמדותתרבותיתנורמטיביתביחסלמגדרולפוליטיקה.לאייפלא

המשמועהמתקבלחוויםהצופיםתרחישיםטורדנייםשאינםמשקפים

אפואשרביםמתצלומיושלנסנראיםונחוויםכתצלומיסטילס

עודאתציפיותיהם,ובכךמאלציםאותםלהתמודדעםהפערשבין

הלקוחיםמסרטיושלג'רמן.שניהאמניםגםיחדמפתיםאתהצופים

פנטזיהלמציאות.ספקטקליםצילומייםמעיןאלומסביםאתתשומת

לחוותתשוקותשאינןעולותבקנהאחדעםהיעדיםהמקובליםשל

הלבלתחבולההמזמנתאתמעורבותהצופהבדימוי.

הנרטיביםשאותםהםמאזכרים.
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ברורבמפגשזה,שהמסמןהניכרביותרשלוהואהרווחשביןהחולצה

II

למכנסיים,מרווחהחושףפיסתעורומרמזעלפגיעותהמנוגדת
גוףהתצלומיםהנוכחישלנסהופיעבגיליוןסתיו/חורף2003של

לדומיננטיותהמרומזתעל–ידיגופוהשרירישלהסובייקטהמצולם

כתבהעתVogue Hommes Internationalכחלקממדוראופנהמיוחד

ומבטוהישירלעברהצופה.בדימויזהמכריזנסעלאחדמנושאי

שהוקדש לשש ערים מזרח–תיכוניות :קהיר ,תל אביב ,בירות,

העיסוקהמרכזייםשלו,וחושףאתנוכחותהאחרוּתלעיניהציבור

איסטנבול,רמאללהוכווייתסיטי.אףשמקבץהעמודיםשלנסזוהה

בכךשהואממחישכיקביעותדוגמתמיבפניםומיבחוץהןהערכות

במגזיןכתלאביב,היהזואיוךשהוצמדלועלדעתהעורכיםבלבד.

מורכבות,שלעתיםקרובותמושתתותעלהנחותמפוקפקות.

למעשה,בדומהלתמונות][tableauxהמבוימותבשארתצלומיושל

התצלוםהמציגחמישהגבריםבמסדרזיהוימתייחסישירות

נס,תפאורתהכלאאינהמתעדתאתרשלממש,אלאהיאבבחינת

לשאלה מי בפנים ומי בחוץ )קט .(13 .תרחיש זה משעתק את

בדיהקולנועית.בעודהתצלומיםבשארהמקבציםמבקשיםבאמת

הפרקטיקההנהוגהשלהעמדתחשודבפשעבשורהאחתעםאחרים

ובתמיםלתעדאתאופיהעריםהמשמשותכרקעלתצלומיהאופנה

הדומיםלובמראה,אךהנםבחזקתחפיםמפשע.באופןבלתינמנע,

שלהם,הרינסמבטאאתאופיהחייםבישראלבאמצעותפיגורות

אףפרקטיקהזומושתתתעלגישותסטריאוטיפיות,כאשרמציבים

ויזואליותהמתייחסותליחסיהכוחולחוויההקלסטרופוביתשל

בשורהאנשיםשהםלכאורהבני–חילוף.בתצלוםשלנסמקובצים

הכליאה.ביתהסוהרמשמשכמטאפורהלחברהסגורההמגבילה

יחדיוחמישהגבריםהשוניםזהמזהבמראםתכליתשינוי,וכך

אתחירותכולםוכולאתאותםיחדיובמערךשלזיקותהדדיות.

מדגימיםאתטווחהאופציותהתורשתיותהמכוננותגבריםממוצא

אףשפיגורתהכלאמגייסתאתאזכוריהכליאהוההגבלה,הריסון

מזרחתיכוני.עומקהשדההמצומצםמטשטשאתקצותהמסדר

והבידודהמקושריםעםחברהסגורה,נסלוקחפיגורהזועדהקצה

וגורםלדמותהמרכזיתלבלוטמתוךהשורה.כךמגייסנסאתאוצר

ויוצררשתרבתעוצמהשלמסמניםהמתייחסיםלנושאהאדנות

המיליםשלהמדיוםהצילומיכמסמןלכוחהמעצבהגלוםבנקודת

והשליטה.הואמקבץיחדיוהקשריםשיחנייםהנותריםבדרךכלל

מבטושלהצופה.התצלוםשלומזכירלנוכילאורהמתחיםהפוליטיים

נבדלים,עלמנתלבחוןכיצדהםעשוייםלשפוךאורזהעלזה.אופנה,

הממשייםביותרהנגרמיםעל–ידיבדלניםישראליםופלסטיניים,

פוליטיקהומיניותמכוננותזירותעיסוקהמחזקותאתהכוחההגמוני

סטריאוטיפיםהופכיםלהיותבלתינמנעיםואףמסוכניםשכןהם

שלנורמותתרבותיותמקובלות.כאשרבוחניםאותןיחדיו,ולא

מייצריםתפישתאחרוּתבניסיוןלבססשליטהבמצבכהנזיל.

כספרותנבדלות,הגבולותמיטשטשים.היסטוריוניתהאופנהאן
הולנדר)(Hollanderמתארתטשטושדומהכאשרהיאכותבתעל
נשיםבחליפות.הקישוריםהרגיליםביןכוחלביןגבריותאינםנראים
עודהכרחייםכאשרמשמעותהאופנהחורגתמןההשתמעויותשל
סגנוןהביגוד,נושאהעיסוקהראשונישלמעצביםושלמסלולי
דוגמנות 10.ההתערבותהסמיוטיתהנובעתסודקתאתהקודים
הוויזואלייםהסגוריםלכאורהשלמערכותייצוגאלו,וחושפתאת
ההנחותהמשמשותלמסגורהמשמעויותשהןמייצרות.
התצלוםהראשוןברצף)קט(10.מציגאתשפתהאדנותכשאלה
שלפניםמולחוץ,מוטיבהעוברכחוטהשניכמעטבכלהדימויים.
הדמותהסגוליתבעבודותיושלנס-הגוףההרואיהנאה,הבנוי
לתלפיות,המגדיראתהגבריותהקלאסית-דמותזוניצבתלפני
סורגיכלא.מאחוריה-מסדרוןותאריקובומיטתברזלזוגית.ההנחה
הלוגיתהיאשהתמונהצולמהבתוךתאושלאסירזה.אולםשום

מתוך,‰·‰‡†¯ÂÓÊÓסרטושלז'אןז'נה1950,

פרטבדימויאינומאששהיפותזהזו,ואיןכלדרךלדעתבוודאות
האםהאישהניצבבפניהצופהמצויבתוךהסורגיםשמאחוריואו

אולםבמקוםהדוגמניםהגברייםהנאיםהרגיליםשלומאכלס

מחוצהלהם,האםהואאסיראםלאו.

נסאתהסצינההצילומיתהנוכחיתבדמויותגבריותיומיומיותיותר,

ידיוהמצויותמאחוריגבומעוררותאי–ודאותנוספת.האם

וממיראתכליליהשלמותהמתבקשיםהממלאיםאתדפיהםשל

התנוחהשלומקורהבידיוהכפותותבאזיקיםאושמאאיןזואלא

ירחוניאופנה,בגבריםמןהשורה.אגבביקורתמובלעתעלההישענות

עמידהרברבניתשלדוגמןאופנה?ומהבאשרלצופה?החללהמוגדר

הנהוגהבתעשייתהאופנהעלהזוהרהפתיינישליופיחיצוני,נס

ומבטוהישירשלהגבריוצריםדימויאינטנסיבישלעימותהמעלה

מאתראתכוחהמשיכהשלגבריםאלובמוניטיןהמיתישלהגיבור

שאלותעלהאופןשבונתפשיםגבריםכמותו.קייםמטעןהומו–ארוטי

הנמצאמחוץלחוק.כפישמזכירלנוז'אןז'נהבהקשרשלהמרחב
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ההיפר–גברישלהכלא,משיכהזומהדהדתארוטיקהשלתשוקה

שחורובמכנסיג'ינסצמודיםשידיוכבולותבאזיקים)קט.(20.גופו

חדמינית.למרבההאירוניה,רקלאחרונה,זהותהומוסקסואלית

שלהגבר,הנצפהמאחור,נחתךעלמנתלהדגישאתישבנוהמוצק

גלויהאינהמהווהעודעילהמיידיתלהישלחותלכלאבחברות

והחטובבעליל.מעצםהיותוכבולבאזיקיםהואנאלץלתפוסתנוחה

הנחשבותליברליות,אףכיעודנהכזובחברותשמרניותיותר.ז'נה

מקומרתהגורמתלולהיראותזקוףביציבתו,אךפסיבימבחינת

מהווהאזכורהולםבמיוחדבהקשרזהשכןנושאעיסוקולכלאורך

תפקידו.האזיקיםמחלקיםאתהדימויברמההצורניתומסביםאת

חייוהיההקשרשביןהומו–ארוטיותלביןפוליטיקהרדיקלית,מה

תשומתהלבלסימטרייהשללולאתהחגורהוהתיפוריםהמתווים

שהביאאותובסופושלדברלתמוךבאש"ף11.האופןשבוכרךז'נה

אתחלוקתישבניושלהגבר,וכךמסמליםאתהאתרהמשמשכסמל

ביןהפנטזיותהמיניותשלולביןהתנהגותקרימינליתנועדלהמחיש

הןלפגיעותמיניתוהןלתשוקההומוסקסואלית.גםכאןמפעילנס

כיצדיחסיםהנוצריםביןכותליהכלאמסבכיםלאאחתזיהויים

אתהדימויבשתיחזיתות;הואמשתמשבשפתהאופנהכדילחתור

חד–משמעייםעל–ידיהמצוייםמחוץלמערכתהכלא.

תחתהמִשלבהחזותישלהולהצביעעלהתלותההדדיתהמתקיימת

נסחושףהומו–ארוטיותזובערמומיותבאמצעותתצלוםשל

ביןסימניםמקודדיםתרבותיתבהגדרותהאדנותוהתשוקה.מסווה

תאומיםהישוביםזהלצדזהעלדרגשבתא)קט.(15.תאומיםאלה

זהשלגבריותמאצ'ואיסטיתהטרוסקסואליתהנומלאכותיומסוגנן,

המסמליםתשוקהחד–מינית,משמשיםכמטאפורהויזואלית,סימן

ופועללאכביטוישלזהותפנימיתאותנטיתלכאורהכלשהי,אלא

לתפקידשממלאותתפישותהאחרבזהות.כלאחדמהםמשמש

כמסמןשל"אסטרטגיותהצגהגבריות"12.

כמסמןשלהאחרובדבבדמסמןאתעצמו.האזיקיםהכובליםאת

בספרו Subculture: The Meaning of Styleמצייןדיקהבדיג'

התאומיםזהלזהמהוויםסימןנוסףהמדגישאתתפישתהכפיל

][Hebdigeכיתת–תרבויותמפתחותרגישויותאופנתיותמשלהן

שהיאחלקבלתינפרדבהבנייתהזהות.בדומה,השימושהדרמטי

כאקטפוליטי.לעתיםקרובות,פריטילבוש,מחוותואביזריםמסוימים

בניגודיאורוצלמדגישאתהזהותבתנוחותיהם,במנחידיהם,במבנה

מאומציםכאסטרטגיהלשםשיבושקודיהאדנותשלהתקשורת

פניהם,במִפתחה"וי"שלחולצותיהם,החושףאתהבשרהפגיע

החזותיתשעליהםמסתמכותתרבויותדומיננטיותלצורךשליטה13.

בצווארם.בהבעת,הבדליםדקיםבפרטיםאלומבדיליםאותםזה

סגנוןמעיןזהמערערעלהזרםהמרכזיבדיוקמשוםשהואקורא

מזהומבססיםאתזהויותיהםהנפרדות.כאשרמישיריםהתאומים

תיגרעלמושגהחריגותוחושףאתטיבההשרירותישלכלמערכת

מבטאלעברהצופה,יופייםוכוחהמשיכההארוטישלהםמיוצגים

שנועדהלהדירו.תת–התרבותההומוסקסואליתותתהתרבותשל

במונחיםהממוטטיםאתההבדליםלכללזהות,וחושפיםאתאופציות

ביתהכלא-שתיהןחולקותמעמדאאוטסיידריאשרלאזובלבד

התשוקהלאחרהדומהלאני.

שהואממוצבכחריגביחסלנורמותתרבותיותמקובלות,אלאהוא

חרףההאדרההגלויהשלתשוקהחד–מינית,הריהתצלוםמכיל

אףמשמשכאחרהמכונןשישלהטילעליומרות.הכלאתםשלשני

גם ביקורת מובלעת על תרבות החיקוי ההומוסקסואלית

תחומים אלו הולמת בבירור ,שכן חיי הכלא מספקים רבים מן

המאצ'ואיסטיתועלחזוןההיפר–גבריותשלה,העצמתהביטויהמיני

הפטישים המיניים המשרתים את התשוקה ההומוסקסואלית,

הגבריוהפנמתהדיכוישלאידיאולוגיותפוליטיותסטריאוטיפיות.

במיוחדאתאלומביניהםהמקושריםעםיחסיהכוחהגבריים:מדים,

תפאורתהכלאמעצימהתפקידזהשלהכחשהבהסדרתהגוף

הצגתהגוף,מציצנות,כפיתהפיזית,סאדומזוכיזםוקהילהכל–גברית.

ובביטויוכלפיחוץ;כתפאורה,תאהכלאמוחקביעילותכלרמז

בנוסףלכך,הכלאמציגתרחיששלסדרמובלעשלאינטימיותכפויה

לנשיות,הניגודהתרבותישלהזהותהגברית,ובהבעתמכריזבקול

בהקשר של גבריות מועצמת המערערת חלוקות מגדריות

עלזמינותמיניתהנתפשתבאופןסטריאוטיפיכלא–גברית.זוהי

הטרוסקסואליותמסורתיות.

תזכורתלכךשבתיכלאפועליםכמרחביםשלגבריותמסורתית,אך

התקותאלובולטותבתצלוםהמציגעימותביןקציןמשטרה

נון–קונפורמיסטית.נסמתגלהכמתעדפיקחשלהדרכיםשבהן

מבוגרלביןנערמתבגר,כפיהנראהחשודבפשע,אףשבסצינה

מסתמכיםהצופיםעלמקריותםשלקודיםמשנייםלהגדרתהגבריות,

עצמהאיןכלאינדיקציהלסיבתהמתחשביןהשניים)קט.(12.

גםכאשרהואמפרקאתהאסוציאציותהבטוחותשלאותםקודים.

הדימויהמזכיראתאוצרהמיליםהקולנועישלנס,מרמזעלנרטיב

בתיכלא,גבריםהומוסקסואליםומתנגדיםפוליטייםמשמשים

מתמשךשזהוהרגעהמכריעשלו,סינקדוכהלדרמתהעימותשהם

כמקבילותרטוריותוחולקיםמעמדמשותףכאאוטסיידריםמדוכאים

מגלמיםולתשוקותהמניעותאותה.גםניגודיהאורוהצלהדרמטיים

שאותםחושףהמבטהאדנותישלצילוםהאופנה.התצלוםמדגים

הבוקעיםמאחוריגבושלהקצין,השאוביםאףהםמןהקולנוע,

אתהתחכוםשמאחוריקשתהדימוייםשלנס,הנוטלמיזנסצנה

מבליטים את צדודיתו של הצעיר כשהם מאירים את פניו

מוכרתומשבשאתהידעהסימבולישהיאמאששתבאופןרגיל.

באינטנסיביותהמרמזתלארקעלמעמדשלחקירה,אלאגםעל

נסדוחקאתהאירוניההמורכבתשלהתנוחותהגבריותשעליהן

תבונהונחישות.אולםלאניתןלקבועמהומִשלבהמבטהמגולם

מסתמכיםהכלא,תרבותהחיקויההומוסקסואליתועולםהאופנה

בחילופיםביןשניגיבוריהסצינה,וזאתבמיוחדלאורהקרבההפיזית

גםיחדלכללפרודיהבתצלוםחתוךבדרמטיותשלגברבז'קטעור

החריגההמתקיימתביניהם.
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הקשרהכלאמרמזכיהקציןוהנערעסוקיםבמפגןביצועים

נבדלותלכאורהאלומשליכותזועלזובתהליךכינוןהזהות.

הדדי,בעודשההקשרשלתתהתרבותההומוסקסואליתמסיטאת

תתהתרבותההומוסקסואלית,יותרמרובהאחרות,מזכירה

הדימויאלהמִשלבהלוהטיותרשלציפייהמינית,אואוליאפילו

לנוכיאופנההיאאחדהאפיקיםהעיקרייםבכינוןזהותובהבעתה,

להטהתשוקהלהיותנשלט.שניותזויוצרתמעידהרטוריתומעודדת

וככזוהיאמציעההתערבותרבתעוצמהבסדרהחברתיכאשר

אתהצופהלתהותאילופשעיםכנגדהסדרהקייםמוצגיםבתצלומים

ההתנהלותהאישיתהופכתלהיותאקטפוליטי.אולםחשיבות

אלו:האםמושאיהתצלומיםביצעופשעיםפוליטייםכנגדהמדינה

הצריכהכתכונהמהותיתשלהתרבותההומוסקסואליתמבוססת

אוביצעופשעיםחברתייםכנגדההטרוסקסואליות?ושמאאיננו

עלמערךהמיתוסיםוהסטריאוטיפיםשלהעצמה,שגםעליהם

עדיםאלאלפשעיםבנאלייםכנגדמשטרהאופנההמתרחשיםכאשר

מערערנס.בכפולתהעמודיםהמסכמתאתהמקבץהואיוצרחיבור

גבריםשאינםדוגמניםעוטיםעלגופםבגדימעצבים?בסופושל

ביןתת–התרבותההומוסקסואליתותת–התרבותשלביתהכלאלבין

דבר,הצופהאינויכולשלאלתהותכיצדההנחותהתומכותבספירות

עולם האופנה באמצעות צמד תצלומים התואמים להפליא כל

1994,˙¯˙ÂÎ†‡ÏÏ
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הערות

רטוריקהויזואליתשנועדהלקדםאתתרבותהצריכה.בעמודאחד
נראהבחורצעירמוכנעונכבלבאזיקיםעל–ידישניגבריםבחולצות
לבנותעלרקעגרידמתכת)קט.(17.תאורהסגולהעזהמדגישה

 .1מישלפוקו,˙Ú„Ï†ÔÂˆ¯‰†:†I†˙ÂÈÈÓ‰†˙Â„ÏÂ˙,תרגוםגבריאלאש[1978],

אתהגרידהמתכתיויוצרתניגודיםויזואלייםקיצונייםהמבליטים

)תלאביב:הקיבוץהמאוחד,(1996,עמ'.38

אתמבנההעצמותהמרשיםואתתוויהפניםהנאיםשלהדוגמן.

Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern .2

"מכנסיהמעצביםהמשובציםמצמר"המצויניםבכיתובנראיםאך

Social Theory, (Cambridge, U.K.: Polity Press, 2000), 20.

בקושי;הםנמוגיםאלתוךהצלליםהעמוקיםשלהדימוי.אוצר

Tim Edwards, Men in the Mirror: Men’s Fashion, Masculinity and .3
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