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הקטלוג מלווה תערוכה ב"מקום לאמנות"

התערוכה והקטלוג הופקו בשיתוף
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, 
ובתמיכת הציבור שראה בחשיבות הוצאת התערוכה והקטלוג 

לאור, ועל כך תודתי.
תודה מיוחדת ליאיר ברק, אוצר עמותת "מקום לאמנות".

אלכס ליבק
אסף רהט
בועז לניר
דרורה דקל
חנאן אבו חוסיין
טובה דורפמן
לני דותן
פמלה לוי
רעות פרסטר
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נקודת המוצא של התערוכה היא תצלום הרחוב האיש בחליפה החומה )1993( של 

הצלם אלכס ליבק, המכיל מספר 'רגעים מכריעים'1 שמתרחשים בין צילום ובין 

מציאות רחוב, בין צלם לאוצרת, בין אוצרת למצולם.  

מעשה שהיה כך היה. נערה תמה מבית דתי, נורית שמה, יצאה באחד הימים 

בחליפה  באיש  פגשה  לביתה,  לשוב  כשרצתה  הגדולה.  בעיר  לבקר   )5.5.1993(

החומה, 'מפגש מכריע' ששינה את חייה מקצה לקצה. באותה העת, אלכס ליבק 

צילם את האיש בכיכר דיזינגוף. מטבעו של תצלום רחוב, לא פעם הצלם אינו יודע 

מי האיש, ואלכס לא ידע שהאיש הוא נוכל ולא רק. התצלום התפרסם מאוחר יותר 

באחד מספריו,2 ונורית פגשה באיש, בתצלום, בעוד 'מפגש מכריע'. 

נורית טל־טנא: "אני בחנות סטימצקי, פותחת ספר תצלומים של הצלם הנודע. 

בין תצלומיו מראות ואנשים שאותם צילם באקראי ברחובות. והנה הוא שם, האיש 

בחליפה החומה, משתלט על עמוד שלם, ממסמר אותי למקום ומיד מעיף אותי 

במכת אגרוף למחוזי תהומות. עברו עוד כמה שנים, וחשתי כורח לפנות לליבק. 

שידע את מי צילם".

בחליפה  האיש  אחר  מתחקים  חוקר",  "בשידור  בתוכנית   ,1998 בספטמבר 

החומה והאיש נתפס ונשלח לכלא. 

התצלום התיעודי של ליבק מהווה נקודת מוצא לתצרף ויזואלי המאגד דימויים 

שהם בבחינת אלמנטים מסיפור "האיש בחליפה החומה". אלמנטים שהם מוטיבים 

שכיחים, המופיעים בסיפורי אונס ותקיפה מינית שמלווים את ההיסטוריה האנושית 

מקדמתה. החל מסיפורי מקרא, מיתוסים ואפוסים, מעשיות האחים גרים ואחרים. 

בין המוטיבים: שתיקה,3 ייחוס אשמה לקורבן, היעדר התנגדות לתקיפה,4 היכרות 

מוקדמת עם התוקף,5 זהות מפורקת, תסמונת טראומת האונס 6  ועוד.  

בגיסתו  חשק  הוא  לפרוקֶנה.  נשוי  שהיה  טראוס,  על  מספר  היווני  המיתוס 

פילומלה ובעל אותה בכוח, ולאחר מכן כרת את לשונה על מנת שלא תוכל לספר 

על שעשה וגם כלא אותה במקום סתר. אלא שפילומלה האילמת בחרה לספר. היא 

ארגה שטיח שבו תיארה בתמונות את מעשה הזוועה שעולל לה טראוס, ושלחה את 
השטיח לאחותה אשר פענחה את פשר הציור הארוג.7

הפסיכיאטרית ג'ודית לואיס הרמן טוענת כי אצל נפגעים קיים "העימות בין 

הרצון להכחיש מעשים נוראים ובין הרצון להכריז עליהם בקול רם. בני אדם שנעשו 

בהם מעשי זוועה מספרים פעמים רבות את סיפוריהם בדרך רגשית מאוד, סותרת 

האמת  סיפור  הצווים:  שני  את  כך  ומשרתת  אמינותם  תחת  החותרת  ומקוטעת, 

ושמירת הסודיות. רק כאשר האמת זוכה להכרה, יכולים הנפגעים להתחיל בתהליך 

ההחלמה. אבל לעתים קרובות מדי הסודיות מנצחת, וסיפור האירוע הטראומטי 
אינו יוצא לאור במילים אלא בתסמינים." 8

תמה שתיקתי.
זו היא קונטקסטואלית, בבחינת רעיון 'האוצר־היוצר',9  נקודת המוצא לתערוכה 

אוצרת  אישי שלי,  נרטיב  המייצג  רב־שיח  לכדי  יחדיו  אמנות שנאגדות  יצירות 

התערוכה. אודות תיאוריה זו הרחיב גדעון עפרת במאמרו "ניצחון האוצר היוצר",10 

שם כתב: "לא עוד תיווכו של האוצר בין יצירות האמן לבין חלל התצוגה, אלא 

עקרון הרחבת  וההקשרי.  החללי  שיבושן  תרבות,  יחידות  של   הטרנספוזיציה 

הרדי־מייד של מרסל דושאן מתחום האמן אל תחום האוֵצר." ובהקדמה זו ברצוני 

לטובת  סובייקטיבית  מוכפפת  בתערוכה  היצירות  לאסופת  פרשנותי  כי  להבהיר 

ה'תזה' שלי. ועל כך תודתי לאמנים. 

נערה בת 18, יפה מאד, בעלת כישרונות, חלומות ואמונות, ערכים ומסורת 

שחור,  הוא  שהלבן  מגלה  כמוך",  לרעך  ו"אהבת  תקום",  שיבה  "לפני  בנוסח: 

שהמציאות היא מפלצת, שהאמת היא הבדיה. עולם שנעצר ברגע ותחתיו שברי 

זהות חדשה שתיבנה לאורך שנים של עבודה עצמית מלווה בעצב סמיך, לב קפוא 

וזמן שעמד מלכת.

יתממש  כיצד  ידעתי  לא  סיפורי.  את  לספר  לעצמי  הבטחתי  השנים  לאורך 

הדבר, אך לחיים יש דרך משלהם והבטחות צריך לקיים. חלפו שנים, ובקיץ 2017 

צימח בי האומץ לפנות לצלם אלכס ליבק, מתוך רצון שיידע את מי צילם. פנייתי 

באופן  להתפשט  החלה   #MeToo שתנועת  לפני  חודשים  מספר  התרחשה  אליו 

ויראלי כהאשטאג ברשתות חברתיות, באוקטובר 2017.

ליבק הופתע. לא היה לו מושג את מי צילם. רבים מתצלומיו מצולמים במרחב 

הציבורי, ברחוב הישראלי על שלל דמויותיו והאירועים היומיומיים המתרחשים 

יודע בזמן הצילום מיהן הדמויות, מה הסיפור  בו. פעמים רבות ליבק כלל אינו 

מודעות  לא  לרוב  עצמן  הדמויות  התצלום.  חשיפת  משמעות  ומה  שמאחוריהן 

לקיומו, כך שלעיתים הסב־טקסט המבעבע תחת הפריים נגלה עבורו רק בדיעבד.               

החברה  את  מתעד   ,)2005( תשס"ה  לשנת  לצילום  ישראל  פרס  חתן  ליבק, 

הישראלית, על הסוגיות והסכסוכים המלווים אותה, באמצעות צילום ישיר. במהלך 

1

 the Decisive( הרגע המכריע 
Moment( הוא מושג שניסח 
הצלם הצרפתי אנרי קרטייה־

ברסון: תצלום שלוכד הרף עין 
ומשקף את התבוננותו הייחודית 

של הצלם, את יכולתו הטכנית 
ואת תפישתו האסתטית. 'הרגע 
המכריע' בא לידי ביטוי במיוחד 
בעבודתם של צלמים אכפתיים 
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photographer(, מבית מדרשו 

של הצלם ההונגרי־אמריקני 
קורנל קאפה — צלמים 

המבקשים לייצר שינוי חברתי 
ותודעתי, ולא רק לתעד; לחשוף 

נגעים חברתיים.  

2

אלכס ליבק, "עין לציון", בעריכת 
דוד טרטקובר, הוצאת עם עובד, 

.1994

3

יעל אידיסיס ואליס עדות, "גם 
הקורבן אשם: ייחוסים של אשמה 

וחומרה של אונס כפונקציה של 
התנהגות הקורבן בטרם האונס, 
במהלכו ולאחריו בקרב מטפלות 

ושאינן מטפלות", עמוד 121. 
צוהר לבית הסוהר, גיליון 17, 
אוניברסיטת בר־אילן. 2015. 
למרות השכיחות הגבוהה של 
אירועי אונס, קיים תת־דיווח 

אודות התופעה, בין השאר בגלל 
החשש של הקורבנות לדווח שמא 

יואשמו, דבר שעלול לגרום להם 
לחוות טראומה נוספת.

4

ראה שם, תגובות אמוציונליות 
והתנגדות או היעדר התנגדות  

לתקיפה.

5

ראה שם, היכרות מוקדמת עם 
התוקף.

6

"תסמונת טראומת האונס", 
מחקר שנערך על השפעות 
 Burgess, 1974 &( האונס

Holmstrom( הראה כי מדובר 
בקשת של תגובות פסיכולוגיות 
שלאחר האונס, סימפטומים של 

דיסוציאציה וקהות אצל נשים 
שחוו את האונס כאירוע שמסכן 

את חייהן.

7

אהרון שבתאי, מתרגם לעברית 
 את "המיתולוגיה היוונית —

מיתוסים, מיתוס פרוקנה 
ופילומלה", עמוד 43, מפה מיפוי 

והוצאה לאור, 2000.

8

ג'ודית לואיס הרמן, "טראומה 
והחלמה", הוצאת "עם עובד", 

ספריית אופקים.

9

פול או'ניל, "תרבות האוצרות 
 The( "ואצירת התרבויות

 Culture of Curating and the
Curating of Cultures(, ספר 

שראה אור ב־2012 בהוצאת 
MIT היוקרתית שבקיימברידג', 

מסצ'וסטס. או'ניל בן ה־42  
נפעם לגלות את הקו האוצרותי 
החדש: "האוֵצר היוצר", מספר 

לנו, בעצם, דברים שידענו: 
שמרכזיותו של האוצר הלכה 
וגברה במהלך המאה ה־20, 

ובפרט לאחר שנות ה־60 ועד 
ל"מודל התערוכה של עליונות 

האוצר־כיוצר בסוף שנות ה־80." 
)עמ' 9(.

10

גדעון עפרת, "ניצחון האוצר 
היוצר", האידאה של האוצרות, 

המחסן של גדעון עפרת, פברואר 
.2013



שנות ה־80 וה־90 של המאה הקודמת נודע בשל פרסומם של תצלומיו במדורים 

כתב:   11 וצילום"  אתיקה  "מוסר,  במאמרו  ו"הארץ".  "חדשות"  בעיתונים  קבועים 

"אני מצלם אנשים במרחב הציבורי מבלי לביים אותם, לוכד אותם באקראי, ברגע 

רחוב,  צילום  קרוי  מתייחס  אני  שאליו  הצילום  סוג  שלהם.  הקיום  ברצף  מסוים 

כלומר צילום שהמושא שלו הוא בני אדם. אין לי ספק שרוב המצולמים, לפחות 

כזה."  בפרסום  מעוניינים  אינם  כלל  בעיתון,  מפרסם  אני  דמויותיהם  שאת  אלה 

רבים מתצלומיו העלו בעבר שאלות נוקבות באשר לצילום במרחב הציבורי, לרגע 

המכריע, ולשאלות אתיקה, מוסר ומשפט. 

בחליפה  ה"איש  לתצלום  מענה  הוא   ,)2015(  Less דותן,  לני  של  תצלומה 

נראית  בתצלום  הקורבן.  נקמת  שן",  תחת  שן  עין,  תחת  "עין  בבחינת  החומה", 

דמות נשית המתכתבת עם הפיסול הקלאסי. הדמות עירומה, ובמורד רגליה זורם 

דם הנובע כנראה מאיבר מינה. ידה וראשה כרותים והיא אוחזת בראש ערוף. האם 

הדמות אוחזת בראשה שלה שנערף? או שמדובר בנקמתה והיא אוחזת בראש האיש 

יהודית  של  דמותה  אודות  רבות  ויזואליות  יצירות  מהדהד  תצלומה  )המקרבן(? 

בשבירת  ביצירתה  עוסקת  )דותן  הצוררים.  ראש  הולופרנס,  של  בראשו  האוחזת 

מוסכמות חברתיות ופוליטיות הנשענות על חוזים חזותיים איקוניים אודות דמות 

האישה כפי שהיא מתוארת ביצירות מופת מהרנסנס. בעבודתה היא שואפת למקם 

מחדש נשים ואימהות כאמיתיות ולא כאידיאליות, ובכך לאפשר שיח חדש החורג 

מגבולות דתיים וגיאוגרפיים.12(

יחסי כוחות של מקרבן–קורבן מופיעים ברישומו של אסף רהט, ללא כותרת 

)2015(. העבודה היא חלק מסדרת רישומים מהירים שבהם האמן עוסק בדימויים 

וביחסי גומלין בין ציפורים כמשל לאינטראקציות אנושיות. "במקרה של עבודה זו 

הרישום הוא בהשראת רגע אמיתי אותו ראיתי ברחוב תל אביבי. עורב אפור בוגר 

שתקף בחמת זעם אלימה גוזל של ציפור..." )א.ר(.

ובתצלום של בועז לניר, חג הקורבן )2012(, ראש כבש כרות ומדמם מוטל לרגלי 

ילדה קטנה. פניה אינן נראות. טוהרתה מגולמת בגרביה הלבנות ובכפות רגליה 

המכונסות בתוך נעלי בובה אדומות. מי זו התמה? האם זו כיפה אדומה, חנה'לה 

בשמלת השבת, או ילדה מאיזו מעשייה אחרת שבה היא יוצאת אל העולם הגדול, 

שם תפגוש בזאב הרע ובעקדת ימי התום?

של  הריאליסטי  בציורה  מוצגת  האונס  שלאחר  הרגע  את  המתארת  סצנה 

פמלה לוי, מינוטאור )1994(. מופיעה בו נערה עירומה, חובקת עצמה, שנראית 

מפוחדת ומנותקת מהסיטואציה, מבטה מזוגג. לצידה שכוב גבר עירום ואיבר מינו 

משתלשל, פניו אינן נראות/מחוקות. "נפגעי טראומה מינית נקלעים לִעצומה של 

התרחשות אשר משתקת באיום המוחשי שבה, בהצפה, ובאכזריות שגלומה בה. 

זהו מצב בלתי נתפש מבחינה חושית, רגשית ולוגית. הדרך לשרוד את הטראומה 

מובילה בדרך כלל לניתוק רגשי וקוגניטיבי )דיסוציאציה(, אשר מאפשר את ביטול 

קיומו של האירוע ושל המציאות הבלתי נסבלת",13 כותבת הפסיכולוגית נעמה 

בר־שדה.    

מבקרת האמנות גליה יהב ז"ל כתבה על יצירתה של פמלה במאמר "האמת 

העירומה של פמלה לוי",14 שם טענה שהנשים שציירה לוי מצוינות לפני או אחרי 

'אלימות  במושג  הדיון  של  כהרחבה  שלה  הציורי  המפעל  את  ותיארה  מתקפה, 

מינית', כפריצה של טאבו הפדופיליה המיטיב לתאר את תרבות האונס. 

הוצג  הפראי, אשר  בן־הכלאיים  המיתולוגי,  ליצור  הציור מתייחסת  כותרת 

לאורך תולדות האמנות בגרסאות רבות כאנס או כרוצח )החל מעיטורי כד מהמאה 

השישית לפנה"ס והלאה. דמותו כאנס מופיעה רבות אצל פבלו פיקאסו, בעיקר 

משנות ה־30 של המאה ה־20(. בהתייחסות לציור זה, אלן גינתון כתבה:15 "בציוריה 

פמלה הציגה אמיתות לא שגורות אודות המציאות הישראלית, דימויים שיש בהם 

טאבו או צנזורה לגבי הצגתם, מראות חיילים גוססים וסצנות המתקשרות לאלימות 

עוד  מ־1992(."  אביב  תל  חלום  זוג,  מ־1985,  האונס  )ציור  ותופת  אונס  מינית, 

לדבריה: "האישה או הנוכחות הנשית אצל פמלה היא בדרך כלל בחשיפה מלאה או 

חלקית, בגילאים שונים, אבל בעיקר בילדות ובנעורים, והיחסים בין המינים כנגזרת 

של הנוכחות הנשית — זה המוטיב הקבוע והמתמיד ביותר בעבודתה. ציורה מנכיח 

את פגיעותן של נשים צעירות וילדות." על פי גינתון בציור מינוטאור אפשר לראות 

חידתיות מסוימת ביחסי הכוחות בין המינים. הקשר בין הדמויות לסביבתן מוזר ולא 

טבעי ומייצר תחושת תלישות, מלאכותיות, מתח לא פתור. 

מדוע לא דברת ילד/ה? מדוע שתק/ת? מדוע לא צעק/ת? מדוע לא סיפר/ת? או 

או  קולך  נשמע  לא  ולאחר המעשה, מדוע  לנוכח האימה?  לך  נשמע  לא  שקולך 

שנשמע בלחש מקוטע? והאם היה מי שיקשיב ומי שיכיל את שאירע? על פי אתר 

עוד מתקיים קשר שתיקה  רבות  "מבחינות  בישראל:  מינית  נפגעי תקיפה  איגוד 

לנושאי  במודעות  עלייה  ישנה  האחרונות  אף שבשנים  על  סביבה.  נרחב  חברתי 

פגיעה והטרדה מינית, עדיין מדובר בפשע אשר אחוזי הדיווח עליו נמוכים מאוד. 
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את  להאשים  החברה  של  נטייתה  נמצאות  בראשן  אך  מגוונות,  הן  לכך  הסיבות 

הקורבן בפגיעה, המביאה לתחושות בושה ואשמה בקרב הנפגעות/ים, המונעות 

מהן/ם להתלונן."16                                                                                   

הפסיכותרפיסטית ד"ר ענת גור מציינת17: "בכל פעם שאני מתכוננת לדבר 

על הנזקים של התעללות מינית לצורותיה השונות, אני מבינה מחדש כי מדובר 

וברוב  הזוועה.  גודל  את  לתאר  מילים  אין  כי  אפשרית.  בלתי  כמעט  במשימה 

המקרים, המילים שאנחנו מנסים לתת מגמדות, ממזערות, עושות טריוויאליזציה 

וכותבת:  ממשיכה  והיא  לדיבור."  ניתן  הבלתי  על  מדברים  אנחנו  הזוועה...  של 

והשבעים  השישים  בשנות  רק  החלה  מיניות  פגיעות  הקשים של  בנזקים  "הכרה 

עם עליית הפמיניזם בעולם המערבי. מיליוני נשים השתתפו בקבוצות להעלאת 

מודעות ושם, בקבוצות הקטנות, ללא מנחה מקצועי, נשים סיפרו את סיפורי חייהן 

ונשים אחרות האמינו להן."                                                                                                                             

בסיפורי אונס מקראיים ומיתולוגים הנאנסת לרוב שותקת. כך למשל ב"מעשה 

שכם", דינה שנאנסה מתוארת כדוממת בכל מהלך הסיפור התנכ"י )בראשית ל"ד(. 

ובסיפור אונס אמנון את תמר )שמואל ב' י"ג(, לאחר מכן היא מוצאת מביתו, קורעת 

בכאבה את כותנתה, שמה על ראשה אפר לאות העוול שנעשה לה וזועקת בקול כדי 

לפרסם את בעילת האונס שחוותה. כאשר ראה זאת אבשלום אחיה, ביקש ממנה 

ָהָיה  ָאִחיְך  ַהֲאִמינוֹן  ָאִחיָה  לם  ַאְבָשׁ ֵאֶליָה  אֶמר  "ַויֹּ שתחריש ושלא תעורר מהומה. 

ה." 18 )בליבו זמם  ָבר ַהזֶּ ְך ַלָדּ יִתי ֶאת ִלבֵּ ִשׁ י ָאִחיְך הּוא ַאל ָתּ ה ֲאחוִֹתי ַהֲחִריִשׁ ְך ְוַעָתּ ִעמָּ

לנצל 'שקט תעשייתי' זה לשם קשירת קשר לחיסולו של אמנון.(  

שתוקה  צעקה  דקל,  דרורה  האמנית  של  בתצלום  מיוצג  השתיקה  מוטיב 

)1999(. התצלום הוא חלק מסדרת עבודות צילום ורישום בנושא השתיקה. מופיע 

בו פרגמנט מדיוקן האמנית, פיה פעור ובתוכו ספוג שאינו מאפשר השמעת קול. 

 19 דבר."  שום  אל  פעור  בפה  אילמות,  צעקות  נצעקות,  אינן  שלעולם  "הצעקות 

שלו הדוקומנטים  מקובץ  רקובה",20  "שמש  בטאי,  ז'ורז'  הסופר  של   במאמר 

)1929-30( הוא מתייחס לקשר הלשוני הסמוי שבין הפה לבין כלי הנשק. הוא קושר 

את האמן ואת האמנות לאלימות, לקורבן ולפולחן, למקומות האפלים והמבהילים 

ביותר שהתרבות המערבית דחקה אל שוליה. שם, אל הגבול, במקום שבו השרשרת 

הלשונית נשברת והגוף מדבר את מותו. 

התצלום המקופל של רעות פרסטר, ללא כותרת )2006(, מבטא בעבורי את 

גור  ד״ר  ולאחותה.  לבנותה  רב  זמן  לה  שיידרש  הנפגעת,  של  המפורקת  הזהות 

דימוי  ה׳אני׳,  מבנה  כל  או מתמשכת,  פעמית  חד  מינית,  "אחרי תקיפה  כותבת: 

תחושת  נותנים  אשר  האידיאליים  הערכים  אחרים,  של  המופנם  הדימוי  הגוף, 

שלמות ומטרה בחיים – מתרסקים. אצל נפגעי טראומה חד פעמית קיימת, פעמים 

דימוי עצמי של  עוד... מתפתח  לא עצמי  אני  איבוד העצמי,  רבות, תחושה של 

מזוהמת, אשמה, רעה." 21 בתצלום מופיעה בחורה צעירה עירומה, כפופה ברחבת 

גינה. התצלום חתוך ומורכב בטכניקת שתי וערב, תהליך פירוק והרכבה המבקש 

להחזיק בדמות אך אינו מאפשר לראותה בשלמותה. מצב הדמות המפורקת בבחינת 

'הגירוש מגן העדן', זהותה התערערה, וכך גם המיקום — הגינה הסובבת אותה אינה 

אודות כואב  ישנה התפכחות המלווה בבלבול  וביטחון.  יציבות   מעניקה תחושת 

מה שהתרחש.

הטבע הבטוח — גן העדן של הנעורים והתום — לא ישוב, כמו גם זהות הנפגעת 

שנשברה ואבדה. ובהקשר לכך רוצה אני לאזכר את היצירה הנודעת הגירוש מגן 

עדן.22 היצירה מתארת את גירוש חווה ואדם מגן העדן. חווה העירומה והכפופה 

מכסה את איבריה לאחר שאכלה מפרי עץ הדעת. פניה מביעות כאב, והיא בוכייה.

הבכי, הבכי שלא נגמר ונדמה שלא ייגמר לעולם. בכי על פצע פתוח ועל גוף 

שחולל, על פשע מיני מטמא של בן בליעל, בכי תמידי שמתלווה אליו גוש שחור 

ייצור פנימית לבכי, בכי שנספג בלילה בכר, דמעות מלוחות  בגרון, מין מכונת 

ניגרות נשטפות תחת מי מקלחת, כדי לנקות שוב ושוב את הגוף ולהדיח ולהשכיח 

את שקרה.      

הדמעות הנוזליות התקבעו ליציקות של גושי בטון מוזהבים תלויים מהתקרה 

ללא כותרת )2021(. הזהב מיוחס לקדושה וליופי,  במיצב של חנאן אבו חוסיין, 

ואילו הבטון מזוהה  נשים,  והתייפות של  או לעדי, לתכשיט שנועד להתקשטות 

חוסיין  אבו  אצל  הופך  גברית  אלימות  עקב  שנוצר  הכאב  גברית.  עבודה  עם 

לדמעות יקרות ערך. דמעות כאב הופיעו בווריאציות שונות בעבודותיה הקודמות, 

בצורניות המזכירה תנועה של דמעה לבנה. כך במיצב בוקג'ה )2019(, צרורות בד 

לבן נתלו מהתקרה כשבתוכם מוצפנת פיתה, או בדמעה שחורה בעבודת הוידאו 

)התאבלות( מ־)2017(. בזו האחרונה היא מתאבלת על מערכת היחסים  משחרה 

עם אביה באמצעות הפחם השחור, שגם מרמז על מקום הולדתה — אום אל־פחם. 

היא משחירה בפחם את פניה, הפחם כדמעה שחורה. יצירותיה עוסקות בביטויי 

אלימות בחברה הישראלית והערבית, באלימות גברית ובקול האישי־נשי, בניצול 

מיני ובקריאה לחירות אישית ושיווין בין המינים. 
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نوريت تال تيني: "تواجدُت في متجر ستيماتسكي، امسكت بيدي كتاب المصور 
المصور بشكل عشوائي في  التقطها  الكتاب على صور ومناظر  الشهير. يحتوي 
الشوارع. وها هو، الرجل صاحب البدلة البنية، يأخذ مكانا على صفحة كاملة، وإذ 
بي اتجمد مكاني واشعر بلكمة تعيدني الى الهاوية. مرت سنوات أخرى، وشعرت 

بحاجة ماسة للتوجه الى ليباك. ليعلم من هو الشخص الذي قام بتصويره."
أيلول 1998، في برنامج" بث استقصائي"، تم البحث عن اثر للرجل صاحب 

البدلة البنية. القي القبض عليه واودع في السجن.
الصورة الوثائقية لليباك تشكل نقطة انطالق لمرفق مرئي يجمع بين الصور 

التي تشكل عناصر من قصة" الرجل صاحب البدلة البنية".  
العناصر الشائعة التي تظهر في قصص االغتصاب واالعتداء الجنسي وترافق 

تاريخ البشرية منذ االزل.
بدًءا من قصص التوراة واألساطير وحكايات األخوين جريم وغيرهم. من بين 
العناصر: الصمت،3 تحميل الذنب للضحية، عدم مقاومة االعتداء،4 التعرف بالجاني 

مسبقا،5 هوية مفككة، متالزمة صدمة االغتصاب،6 وغيرها.
شعر  بفروكنا.  تزوج  الذي  طراوس،  عن  اليونانية  األساطير  احدى  تتحدت 
طراوس برغبة ببيلوما اخت زوجته واغتصبها، ومن ثم قام بقطع لسانها ليمنعها 
من كشف الحقيقة وحبسها في مكان مجهول. بالرغم من ذلك قررت بيلوما الخرساء 
كشف حقيقة االعتداء. قامت بغزل سجادة وصفت فيها العمل البشع واالعتداء الذي 

قام به طراوس، وبعثتها الختها التي قامت بتحليل االحداث الموصوفة.7
تزعم الطبيبة النفسية جوديت لويس هرمان ان الضحايا تعاني من" صراع 
داخلي بين الرغبة في إنكار األفعال الفظيعة والرغبة في إعالنها بصوت عاٍل". 
غالًبا ما يروي االشخاص الذين ارتكب بحقهم االعمال الفظيعة قصتهم بطريقة 
عاطفية للغاية، متناقضة ومتجزئة، تناقض مصداقيتها وبالتالي تخدم أمرين : 

القصة الحقيقة والحفاظ على السرية. 
فقط عندما يتم اإلعالن عن الحقيقة تتمكن الضحايا بالبدء بعملية الشفاء. 
قصص  من  والعديد  الحقيقة،  على  السرية  تتغلب  األحيان  من  كثير  في  ولكن 
االعتداءات الوحشية تبقى غامضة وال يتم اإلعالن عنها بالكلمات بل باألعراض".8

בעבודת הוידאו ארט של טובה דורפמן, מתוך רעש לוואי, 1:57 דקות )2019(, 

נערה מתהלכת כסהרורית במרחב הפתוח, הליכה כבדה וסיזיפית שאינה מובילה 

לשום מקום, בלופ אינסופי. הרי זו ההליכה של 'היום שאחרי'. הסדר הרציף נקטע, 

הנתיב המוכר תם ומכאן נפתחת דרך חתחתים וכאב, עד שיימצא מזור לנפשה. 

והנה אני מתהלכת סתורה, עולמי נטרף עלי, ורק ביקשתי להניע קדימה את מחוגי 

הזמן, נוע קדימה זמן, נוע. בידיעה פנימית כי רק השנים שיחלפו ינחמו יעמעמו. 

ולו יכולתי הייתי מקרבת כעת את חוטי הזמן, ומחבקת את עצמי של אז, מנגבת 

את דמעותיה ומביאה אותה ברכות ואהבה היישר לכאן ועכשיו.

נורית טל־טנא, אוצרת

الرجل صاحب البدلة البنية — قصٌة تحكى

الفنانين المشتركين: اليكس ليباك، اساف رهط، بوعاز لنير، درورا ديكيل، حنان أبو 
حسين، طوفا دوفرمن، لني دوتان، باميال ليفي، ريعوت بارستر

نقطة االنطالق لهذا المعرض تعود الى صورة التقطها الفنان المصور اليكس 
"لحظات  تعرض  والتي   ،1993 عام  البنية"  البدلة  صاحب  "الرجل  وتدعى  ليباك 
حاسمه"1 بين التصوير الفوتوغرافي وواقع الشارع، بين المصور والمنسق، وبين 

المنسق والمصور.
هذه هي القصة. قصة فتاة بريئة لعائلة متدينة، تدعى نوريت، خرجت في 
احد األيام )5.5.1993( لزيارة المدينة، عند عودتها الى البيت التقت بالرجل صاحب 

البدلة البنية، "لقاء حاسم" غير حياتها الى االبد.
في  الرجل  لنفس  صورة  ليباك  اليكس  المصور  التقط  أخرى،  لحظة  في 
ديزينغوف. من ميزات تصوير الشارع ان المصور  ال يعرف غالبًا الشخصيات التي 
يقوم بتصويرها، ولم يعلم اليكس ان هذا الشخص هو شخص محتال، وليس 
اال. ُنشرت الصورة الحًقا في أحد كتبه،2 والتقت نوريت بالرجل، في الصورة، في 

"لقاء حاسم" اخر.

3

 ياعيل ايديسون واليس 
عيدوت، "كذلك الضحية 

مذنبة : نسب الذنب 
وخطورة االغتصاب كدالة 

لسلوك الضحية قبل، 
أثناء وبعد االغتصاب على 
يد االخصائيات واللواتي ال 
يقمن بالرعاية "، ص 121. 
نافذة للسجن، العدد 17، 

جامعة بار إيالن. 2015. على 
الرغم من تواجد العديد من 
احداث االغتصاب اال انه ال 

يتم اإلبالغ عنها في العديد 
من الحاالت وذلك بسبب 

الخوف التي تعيشه الضحايا 
والقلق من توجيه التهم 
إليهن، السبب الذي قد 

يؤدي الى تعرضهن للمزيد 
من الصدمات.اصدار"عام 

عوفيد"، 1994.

4

ردود فعل عاطفية 
ومقاومة او عدم مقاومة 

االعتداء.

5

معرفة مسبقة بالمعتدي.

6

"متالزمة صدمة االغتصاب"، 
دراسة التي أجريت بهدف 

تحديد اثار االغتصاب )1974( 
والتي دلت على ان هنالك 
ردود فعل نفسية عديدة 

لالعتداء، مؤشرات انفصال 
وتفكك لدى الضحايا والتي 
تؤدي الى خطرعلى حياتهن. 

7

"متالزمة صدمة االغتصاب"، 
دراسة التي أجريت بهدف 

تحديد اثار االغتصاب )1974( 
والتي دلت على ان هنالك 
ردود فعل نفسية عديدة 

لالعتداء، مؤشرات انفصال 
وتفكك لدى الضحايا والتي 
تؤدي الى خطرعلى حياتهن.

8

جوديت لويس 
هيرمان،"صدمة وتعافي"، 

اصدار"هعام هعوفيد"، 
مكتبة اوفاكيم.

1

اللحظة الحاسمة، هو 
مصطلح صاغه المصور 

الفرنسي هنري كارتييه 
بريسون: صورة تلفت 
األنظار وتعكس رؤية 

المصور الفريدة، قدرته 
التقنية وإدراكه الجمالي. 

تتجلى "اللحظة الحاسمة" 
بشكل واضح في اعمال 

 the( المصورين المعنيين
 ،)concerned photographer

المصور الهونجاري — 
األمريكي كورنيل كابا يتحدث 

عن المصورين الذين 
يسعون إلى إحداث تغيير 

ووعي اجتماعي، وليس 
فقط توثيق االحداث، كما 

ويتحدث عن كشف اآلفات 
االجتماعية.

2

اليكس ليباك "عين 
لتسيون"، تحرير دفيد 
طرطكوبر، اصدار"عام 

عوفيد"، 1994.

نوريت تال تيني، أمينة المعرض



הקשר ביני לבין האוצרת נורית טל־טנא נמשך מספר שנים עקב שאיפתה של נורית להוציא לאור את 
הסיפור שלה. זהו סיפור "הרגע המכריע" של חייה, שהפך אותה מנערה תמה ומלאת אמון בעולם לצעירה 

שנפגשה באקראי עם "האיש בחליפה החומה," מפגש ששינה את חייה. 
אירוע מכריע נוסף התרחש כאשר טל־טנא נתקלה בחנות ספרים בתצלום של אלכס ליבק שהנציח, 
הפרטי  הסיפור  את  שמספרת  התערוכה  נולדה  זה  ממפגש  בה.  שפגעה  המפלצת  את  דעת,  מבלי 
והקולקטיבי של הפגיעה המינית. תיאור המקריות הבלתי נסבלת והקלות הלא נתפשת שבה הצליחה 
מפלצת אנושית לנצל נערה צעירה ולפגוע בה, והמפגש האקראי שלה לאחר מכן בתצלום, הותירו בי כאב 

עמוק ורצון לתמוך ביוזמה החשובה של עריכת תערוכה זו.
להתאחות  שמנסים  הזהות  שברי  ואת  הפגיעה  סיפור  את  הציבורי  במרחב  מציגה  התערוכה 
ולהתאושש בעקבותיה. הקמתה/אצירתה היא מעשה חושף, אמיץ ומעורר הערכה, שמציב את הפגיעה 

במרכז ללא בושה, ללא הסתרה וללא הכחשה. 
הצורך לספר ולהוציא לאור אירועים טראומטיים של פגיעות מיניות הוא המקור לאנרגיה המתפרצת 
ובתוקף  בהכרה  לזכות  רבים  ולנפגעים  לנפגעות  ואפשרה  העולמית   #MeToo מהפכת  את  שהציתה 

לפגיעות שעברו כדי להתחיל בתהליך ההחלמה.  
לא פעם תהליך ההכרה באירוע הטראומטי מתחיל בשיחת הטלפון הראשונה אל מרכז הסיוע לנפגעות 
ולנפגעי תקיפה מינית. לפעמים המתנדבות והמתנדבים מעברו השני של הקו שומעים שתיקה כואבת, 
ובפעמים אחרות הם נחשפים אט אט לסיפור קשה של ניצול, התעללות ופגיעה. כל שיחת טלפון היא 
תחילתו של תהליך חשוב ומשמעותי של קבלת הכרה בעוול הנוראי שהתרחש  ואף של היכולת לשנות 

את המציאות. כל שיחה היא גם פריצה של קשר שתיקה, הוצאת הסוד אל האור ועוד נדבך למהפכה. 
האדירים  הכוחות  מוכחשת.  עדיין  מושתקת,  עדיין  ממש,  של  חברתית  מגיפה  הן  מיניות  פגיעות 
השואפים להעלים ולמחוק את המעשים הנוראיים של המפלצות המסתובבות בינינו פוגשים היום מציאות 
חדשה של נשים וגברים שאינם מוכנים עוד לשתוק או לחוש אשמה ובושה בגלל הפשעים שבוצעו בהם.

התערוכה הזו היא חלק ממהפכה.

תמה שתיקתה של האוצרת. תמה שתיקתנו. 

אורית סוליציאנו
מנכ"לית, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
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I came to know Nurit Tal-Tenne, for several years now, in connection with her goal of 
publishing her story. It was the Decisive Moment of her life, which changed an innocent 
girl, full of trust, into a young woman who accidentally met the Man in the Brown Suit. 
That encounter has changed her life. 

Another crucial encounter occurred when, in a bookstore, she inadvertently came 
upon a photograph by Alex Levac, who unknowingly depicted the monster that had hurt 
Tal-Tenne. The exhibition telling both the private and the collaective story of sexual assault 
grew from that encounter. The description of the unbearable arbitrariness and the incredible 
easiness in which a human monster can take advantage of a young girl and wound her, and 
the accidental encounter through the photograph, left me with profound pain and the wish 
to support the vital initiative of creating this exhibition. 

The exhibition publicly presents the story of the assault and the resulting fragmented 
identity trying to rebuild itself and recover. This exhibition is a brave, inspiring, all-baring 
act, which places the offense at the center, unashamed, without covering up or denial. 

The urge to tell and broadcast traumatic sexual assaults is the source of the explosive 
energy that triggered the global #MeToo revolution and made it possible for many victims 
to win recognition and validation of their injuries and begin the healing process. 

Quite often, the process of acknowledging the traumatic event starts with a call to 
the emergency hotline for victims of sexual assault. Sometimes, all the volunteer on the 
other end of the line hears a painful silence, and at other times she is slowly exposed to 
a harrowing story of exploitation, abuse, and injury. Each phone call is the beginning of a 
significant process of acknowledgment of the horrible wrong perpetrated and the possibility 
of changing reality. Each conversation is a shattering of the code of silence, an exposure of 
the secret to the light, another level of the revolution. 

Sexual assaults are a true social epidemic, still hushed up, still denied. The immense 
powers that wish to hide and erase the awful acts of the monsters among us today must 
face a new reality of men and women who refuse to be silent or to feel guilty and ashamed 
over the crimes perpetrated upon them.

This exhibition is part of a revolution.

Its curator will be silent no more. We will be silent no more.

Orit Sulitzeanu 
CEO 
 The Association of Rape Crisis Centers in Israel



or, in the video work Mashchara (mourning) (2017), a black tear. 
In the latter, she mourns her relationship with her father through 
the black charcoal, which also alludes to her birthplace – Umm al-
Fahm (Arabic for coal). She blackens her face with charcoal, the coal 
a black tear. Her works address expressions of violence in Israeli and 
Arab societies, male violence, the personal-feminine voice, sexual 
exploitation, and the call for personal freedom and gender equality. 

In the video artwork by Tova Dorfman from Residual Noise 
(2019), a girl walks like a sleepwalker in an open space; her heavy, 
Sisyphean tread leads nowhere in an infinite loop. It is the walk of the 
'day after.' The sequence is broken, the familiar path ends, and from 
here on, a road of obstacles and pain stretches before her until she 
finds relief for her soul.

Here I am, undone, my world shattered, and all I have asked was to 
move the hands of time forward, move, Time, move. I know deep 
inside that only the passing years will comfort and dim the sadness. 
If I could, I would pull the threads of time closer, and hug the self that 
I had once been, wipe her tears, and bring her gently and lovingly 
into the here and now.

Nurit Tal-Tenne, curator
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longer…״ A self-image develops of being filthy, guilty, bad."21 The 
photograph shows a young woman, naked, bent over in a garden. 
The photograph is sliced and reassembled in woof-and-warp 
technique, a process of disassembling and reassembling that seeks 
to preserve the figure but makes it impossible to see it in its entirety. 
The wrecked figure's state is like an 'expulsion from Paradise,' its 
identity is undermined, and the location – the surrounding garden 
– does not impart a sense of stability and security. The awakening 
is accompanied by painful confusion regarding what has happened.

The safety of nature – the Paradise of youth and innocence – will 
not return, nor will the injured identity, which has been broken and 
lost. In this context, I would like to point to the renowned artwork 
the Expulsion from the Garden of Eden.22 It shows the expulsion of 
Adam and Eve from Paradise. The naked Eve is bent, covering her 
parts after eating the fruit of the Tree of Knowledge. Her face evinces 
pain, and she is weeping.

Weeping, never-ending, eternal weeping. The crying over an 
open wound and a violated body, over a villain's defiling sexual 
crime, constant crying accompanied by a black lump in the throat, 
an internal crying machine, weeping into the pillow at night, flowing 
salt tears wash away under the shower in the repeated attempt to 
rinse the body, to cleanse it and forget what had happened. 

The fluid tears have set into castings of golden concrete masses 
that hang from the ceiling in Hannan Abu Hussein's installation 
Untitled (2021). Gold is associated with holiness and beauty or with 
baubles for ornamenting and beautifying women, while the concrete 
is related to men's work. Abu Hussein turns the pain caused by men's 
violence into precious tears. Tears of pain have appeared in various 
forms in her previous work in shapes that recall the movement of 
a white tear. In the installation Bukjia (2021), she hung bundles of 
white cloth from the ceiling, each one containing a bit of flatbread, 

In Biblical and mythological rape stories, the raped woman 
is usually silent. Such is the Tale of Shechem – the raped Dinah is 
mute throughout the biblical account (Genesis 34). In the story of 
Amnon's rape of Tamar, after he casts her from his house, she rips 
her robe in agony and puts ashes on her head to signal the injustice 
inflicted upon her, and cries out loud to broadcast the rape she has 
suffered. When Absalom, her brother, saw it, he asked her to be quiet 
and not make a scene. "Hath Amnon thy brother been with thee? 
but hold now thy peace, my sister: he is thy brother; regard not this 
thing."18 (He was secretly scheming to use this temporary peace to 
plot the removal of Amnon.) 

The silence element is evident in Drora Dekel's photograph, 
Silent Scream (1999), a part of a series of photographs and drawings 
about silence. It contains a fragment of the artist's face, her mouth 
open with a bit of sponge shoved into it to prevent her from uttering a 
sound. "The never-shouted shouts, mute shouts, the mouth is gaping 
at nothing."19

In an essay by the writer Georges Bataille, "Rotten Sun,"20 
from "Documents" (1929-1930), he discusses the hidden linguistic 
association between the mouth and weapons. He links the artist and 
the art to violence, victim, and religious ritual, to the darkest and 
scariest places Western culture has relegated to its margins, to the 
border, where the linguistic chain breaks down, and the body speaks 
its death. 

Reut Ferster folded-up print, Untitled (2006), articulates for me 
the shattered identity of the survivor, who will require a long time to 
rebuild it. Dr. Gur writes: "following a sexual assault, whether one-
time or continuous, the structure of the self, the body image, the 
internalized image of others, the ideal values that provide a sense 
of wholesomeness and purpose in life – they all collapse. One-time 
trauma sufferers often sense a loss of the self; "I am not myself any 

18

2 Samuel 13:20

19

Hélène Cixous and Kathryn 
Clement, “The Newly Born 
Woman.” Translated from 
the French by Betsy Wing. 
Minneapolis: University of 
Minnesota Press. 1986

20

Georges Bataille, Vision of 
Excess: Selected Writing 
1927-1938, trans. Allan 
Stoekl. Theory and History 
of Literature 14, pp 55-58. 
Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1985

21

See footnote 17

22

“The Expulsion from 
the Garden of Eden,” by 
Masaccio (Tommaso di 
Ser Giovanni di Simone) 
Early Renaissance (1425-
1428), fresco painting in 
the Brancacci Chapel in 
Florence.



or partially exposed, of varying ages, but it is mostly about childhood 
and youth and the relationship between the sexes as a derivative of 
that presence– that is the most constant and enduring motif of her 
work. Her painting highlights the vulnerability of young women and 
girls. According to Ginton, in Minotaur, there is a certain enigmatic 
quality to the inter-gender power play. The association between the 
figures and their surroundings is odd and unnatural, creating a sense 
of detachment, artificiality, and unresolved tension. 

Little girl, why did you not speak up? Why keep silent? Why 
did you not cry out? Why didn't you tell? Or perhaps you have lost 
your voice in the face of the fear? And afterward, why was your voice 
unheard, or there only as a broken whisper? Was there anyone there 
who might have listened and taken in the incident? From the website 
of the Union of Assistance Centers for Victims of Sexual Assault in 
Israel: "there still exists a widespread social code of silence concerning 
these assaults. Although awareness of sexual assault and harassment 
matters has risen, it is still a highly under-reported crime. There are 
many reasons for this, but the main one is society's tendency to blame 
the victim, causing feelings of guilt and shame in the victims and 
preventing them from complaining."16

The psycho therapist Dr. Anat Gur notes: "whenever I prepare 
to speak about the damage caused by sexual abuse in its various 
manifestations, I realize anew that it is an almost impossible mission. 
There are no words to describe the horror. In most cases, the words 
we use dwarf, reduce, trivialize it…We are speaking about the 
unspeakable."17 And she continues: "acknowledgment of the severe 
harm of sexual abuse began only in the 1960s and 1970s, with the rise 
of Feminism in the Western world. Millions of women participated 
in consciousness-raising groups; there, in the small gatherings, 
without a professional moderator, women told their life stories, and 
other women believed them."

encased in red doll's shoes. Who is this innocent? Is it Little Red 
Riding Hood, or "Channaleh" and her Sabbath Dress," or a child from 
another fairy tale, where she goes out into the great big world to meet 
the bad wolf and the sacrifice of innocence? 

Pamela Levy's realistic painting, Minotaur (1994), shows the 
moment after the rape. A young girl stands, naked, hugging herself, 
seemingly scared and detached from the situation, her eyes glazed 
over. A naked man lies down next to her, his penis limp and his 
face hidden from view or erased. According to psychologist Na'ama 
Bar-Sadeh, "Survivors of sexual trauma are cast into the center of 
an event that paralyzes them by being so tangibly threatening, so 
overwhelming, so brutal. This situation is impossible to through 
sense, emotion, or logic. The way to survive the trauma often leads 
to emotional and cognitive dissociation, enabling the negation of the 
event and the intolerable reality."13

The late critic Galia Yahav has written about Pamela's work in 
her article "Pamela Levy's Naked Truth."14 She argues that Levy's 
women are painted before or after an assault and defines her oeuvre 
as expanding the discussion of the term 'sexual violence,' as a breach 
of the pedophilic taboo, which excels at describing the rape culture.

The title of the painting refers to the mythic creature, that wild 
hybrid, presented throughout the history of art in many versions 
as a rapist or murderer (from sixth-century B.C. vase decorations 
and onward. The Minotaur as a rapist appears in many works 
by Pablo Picasso, mainly from the 1930s). Ellen Ginton wrote 
about this painting: "Pamela has presented in her paintings many 
unconventional truths about Israel's reality, images that encompass a 
taboo or censorship regarding their display – images of dying soldiers 
and scenes associated with sexual violence, rape, and infernal horror 
(Rape from 1985, Couple, Tel Aviv Dream from 1992)."15 And more: 
"the woman or the feminine presence in Pamela's art is usually fully 

13

Na’ama Bar Sadeh, article 
in “Hebrew Psychology,” 
18.7.2008. In Hebrew

14

Galia Yahav, “The Naked 
Truth of Pamela Levi,” 
Ha’aretz, 2012, in Hebrew

15

Ellen Ginton, “The Life Cycle 
Paintings of Pamela Levy,” 
from the catalogue “Pamela 
Levi 1949-2004,” pp 18-22. 
Tel Aviv Museum of Art, 
AR Printing Ltd, 2018. in 
Hebrew

16

From: https://www.1202.
org.il/centers-union/info/
facts

17

Anat Gur, Ph.D, an article 
published in “Hebrew 
Psychology,” 24.9.2018, in 
Hebrew



Photography,"11 he wrote: "I take pictures of people in the public arena, 
with no direction, capturing them randomly, in a specific moment 
of their life. I am referring to the kind of photography called 'street 
photography,' photography whose subject is people. I do not doubt 
that most of the subjects, at least those whose images get published, are 
not at all interested in this kind of publicity." Many of his photographs 
have raised poignant questions about public-space photography, the 
Decisive Moment, and issues of ethics, morality, and the law.

Less (2015) by Leni Dothan is a retort to the Man in the Brown 
Suit, a sort of "an eye for an eye, a tooth for a tooth," the victim's 
revenge. The photograph shows a female figure that echoes classical 
sculpture. She is naked; the blood flowing down her leg probably 
issues from her genitals. Her hand and head are cut off, and she 
is holding the severed head. Is she holding her own cut-off head? 
Or is it her revenge, and she is carrying the head of the victimizing 
man? The photograph echoes many artworks showing Judith with 
the head of Holofernes, the ultimate arch-enemy. (Dothan's work 
focuses on shattering social and political conventions that are based 
on visual, iconic pacts regarding the woman's image as portrayed 
in Renaissance masterpieces. She aspires to redefine women and 
mothers as real, not ideal, and thus initiate a new discourse that 
exceeds religious and geographical boundaries.)12

A victim-victimizer power play appears in Assaf Rahat's drawing 
Untitled (2015). The work is part of a series of quick drawings in which 
the artist focuses on images and reciprocal relations between birds 
as a metaphor for human interactions. "In this work, the inspiration 
for the drawing was a real moment I had witnessed on a Tel Aviv 
street: an adult gray crow furiously attacked a bird's chick…" (A.R.)

In Boaz Lanir's photograph, Feast of the Sacrifice (2012), a 
bleeding severed sheep's head is cast before a little girl. Her face is 
invisible. Her innocence is embodied in her white socks and her feet, 

disruption, the expansion of Marcel Duchamp's ready-made 
principle from the realm of the artist to that of the curator." 

In this foreword, I would like to stress that my interpretation of 
the collection of works in the exhibition is subjectively bound to my 
thesis. For that, I thank the artists. 

A young woman, eighteen-years-old, pretty, gifted, full of 
dreams and beliefs, values and traditions – "Honor thy elders," 
"Love thy neighbor as you love thyself " – discovers that white is 
black, reality is a monster, truth is a lie. The world halts, and a new 
identity must be constructed from old shards, over years of self-
improvement, accompanied by impenetrable sadness, a frozen 
heart, and time that has stopped moving.

Over the years, I promised myself that I would tell the story. 
I did not know how, but life follows its path, and promises must 
be kept. Years went by, and in the summer of 2017, I built up the 
courage to approach Alex Levac, feeling that he should know whom 
he had photographed. I reached out to him a few months before the 
#MeToo went viral as a hashtag in the social networks in October 
of 2017.

Levac was surprised. He had no idea who his subject was. Many 
of his images were taken in public spaces, on the Israeli street, with 
its multiple characters and various events taking place daily. Often 
Levac doesn't know who the figures are, what their story is, and what 
the photograph's exposure might mean. The subjects usually are not 
aware of his existence, and sometimes the sub-text bubbles up from 
the frame is revealed only retrospectively. 

Levac, the recipient of the Israel Prize for photography in 2005, 
documents Israel's society with its issues and conflicts through 
candid photography. He became well-known during the 1980s and 
1990s when newspapers "Hadashot" and "Ha'aretz" published his 
photographs in regular columns. In his article "Morality, Ethics, and 

11

Alex Levac, “Morality, 
Ethics, and Photography 
(2012), in Hebrew

12

From Leni Dothan’s 
research: Leni Diner 
Dothan, BREACHING 
THE CONTRACT Breaking 
Free from the Emotional 
and Ideological Prison of 
Renaissance Masterpieces, 
UCL, Slade School of Fine 
Art, Research Degree in 
Fine Art, 2019, p 60-63



Brothers' fairy tales, it goes on. Among these motifs: silence,3 blaming 
the victim, lack of resistance to the assault,4 previous acquaintance 
with the offender,5 shattered identity, rape trauma syndrome,6 to 
name a few.

An ancient Greek myth tells about Tereus, who was married 
to Procne. He desired his sister-in-law, Philomela, and raped her. 
He then cut off her tongue to prevent her from revealing what he 
had done. He also locked her up in a secret place. However, muted 
Philomela chose to tell the story. She wove a rug in which she had 
described in images Tereus's horrible deed. She sent the rug to her 
sister, who deciphered its meaning of the woven pictures.7

The psychiatrist Judith Lewis Hermann argues that in assault 
survivors, "the conflict between the will to deny horrible events and 
the will to proclaim them aloud is the central dialectic of psychological 
trauma. People who have survived atrocities often tell their stories in 
a highly emotional, contradictory, and fragmented manner which 
undermines their credibility and thereby serves the twin imperatives 
of truth-telling and secrecy. When the truth is finally recognized, 
survivors can begin their recovery. But far too often secrecy prevails, 
and the story of the traumatic event surfaces not as a verbal narrative 
but as a symptom." 8

I will be silent no more.
This exhibition's starting point is contextual, based on the concept 
of the "curator-creator"9 – artworks bound together to form a 
conversation representing the narrative of the exhibition's curator, 
myself. Gideon Ofrat has expounded on this theory in his paper "the 
Triumph of the Curator Creator,"10 writing: "it is no longer about 
the curator's mediation between artworks and display space, but 
a transposition of cultural units and their spatial and contextual 

The exhibition's point of departure is the photograph the Man in 
the Brown Suit (1993) by Alex Levac. It contains several decisive 
moments1 that take place between photography and the reality on the 
street, the photographer and the curator, between the curator and the 
photograph's subject. 

And so goes the tale: an innocent girl from a religious home, 
Nurit was her name, went one day (it was May 5, 1993) to the big 
city. As she made her way back home, she met a man in a brown suit, 
a decisive encounter that changed her life completely. At around the 
same time, the photographer Alex Levac took a picture of the man in 
Dizengoff Square, in Tel Aviv. As is the nature of street photography, 
the photographer often does not know who his subject is, and Alex 
has had no idea that the man he had captured through his lens was 
actually a scoundrel and predetor, and worse. Later on, the photo 
appeared in one of his books,2 and Nurit met the man, once again, 
through the printed pages, in another decisive encounter. 

Nurit Tal-Tenne: "I was at the bookstore, leafing through a book 
of photographs by the famous photographer. There were images of 
places and people randomly captured on the street. And suddenly 
there he was, the man in the brown suit, taking over the whole page. 
It nailed me to the spot and then, like a punch to the nose, sent me 
down the abyss. A few years passed, and I felt the need to speak to 
Levac, to let him know who the subject of his photograph had been.

In September of 1998, the investigative television program 
"Beshidur Hoker" looked into the man in the brown suit and his 
misdeeds. He was apprehended and sent to prison.

Levac's documentary photograph is the starting point of a 
visual puzzle that binds together elements from the tale of the Man 
in the Brown Suit. These elements are common motifs in rape and 
sexual assault stories that have been a part of human history from 
its beginning. From biblical stories, through myths, epics, Grimm 

1

The Decisive Moment is 
a term set by the French 
photographer Henri 
Cartier-Bresson: the 
photograph that captures 
a split second, reflecting 
the photographer’s unique 
gaze, his technical skill, 
and aesthetic perception. It 
became evident especially 
in the work of concerned 
photographer, who followed 
in the footsteps of the 
great Hungarian-American 
photographer, Robert Kapa 
– photographers who has 
sought to create social and 
conscious change, not just 
to document and expose 
social ills.

2

Alex Levac, “An Eye to 
Zion,” Ed. David Tartakover, 
Am Oved (1994), Hebrew

3

Yael Idisis and Alice Edut, 
Bar Ilan University, 2015 
(, in Hebrew). Despite the 
high incidence of rape 
cases, the phenomenon is 
under-reported because, 
among other things, the 
victims fear being blamed, 
which might cause them 
another trauma.

4

See above: emotional 
reactions and resistance, or 
lack of it, to the assault.

5

See above: prior 
acquaintance with the 
offender.

6

“Rape Trauma Syndrome,” 
a study of the impact 
of rape (Burgess, 1974 
& Holmstrom), has 
demonstrated that there 
is a range of psychological 
reactions following a rape, 
symptoms of dissociation 
and numbness in women 
who had experienced rape 
as a life-threatening event.

7

Ovid’s Metamorphoses Book 
VI. This version influenced 
later literature.

8

Judith L. Herman, “Trauma 
and Recovery,” New York: 
Basic Books (1992), P.2

9

Paul O’Neill, “The Culture of 
Curating and the Curating 
of Cultures,” 2012, MIT 
Press, Cambridge. 42-year-
old O’Neill is thrilled to 
discover the new curatorial 
trend: the curator-creator 
actually tells us things we 
have already known – that 
the importance of the 
curator kept growing as the 
20th century progressed, in 
particular from the 1960s 
through “the exhibition 
model where the curator-
creator reigns supreme, in 
the late 1980s.” (p. 9)

10

Gideon Ofrat, "the Triumph 
of the Curator Creator," the 
Idea of Curating, Gideon 
Ofrat’s Warehouse, February 
2013. In Hebrew
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