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גבר  -הוא גם ‘גבר’ כמושג ,כערך .התערוכה גבר-גבר מבקשת לאסוף דימויים של גבריות יהודית עכשווית
ולהתבונן בה ,לחפש את הקודים שמכוננים אותה ,שנאבקים בתוכה.
מיהו אם כן ה’גבר-גבר’ היהודי?
מאז חורבן הבית ואובדן הריבונות היהודית ,עברה היהדות למודל קהילתי הבנוי סביב דמותם של תלמידי
החכמים ,שבמרכזו  -הרבנים .בהיעדר מנהיגות פוליטית-שלטונית המבוססת על כוח ,הרב הפך למנהיג
האולטימטיבי ,הוא אדם-על ,הוא ה’רב’ .דמותו היא מודל לחיקוי שאליו נושאים בני הקהילה את עיניהם ,וממנה
הם שואבים את השראתם הרוחנית .הרב הגדיר בתורתו ובאורחות חייו ,ולא פחות מכך גם בדמותו הפיזית
והתנהגותו ,את ה’נכון’ וה’קדוש’ ,והפך לחלק חשוב באתוס המכונן של זהות בני הקהילה.
‘אם דומה הרב למלאך ה’ יבקשו תורה מפיו ,ואם לאו – אל יבקשו’ (בבלי ,מועד קטן יז ,ע”א) .איזו מין גבריות
מתעצבת בחברה שמושאי ההערצה שלה הם כולם גברים מבוגרים המתקרבים ואף חוצים לעתים את גיל
מאה? מהו יחסו של הגבר היהודי ,שהאתוס שלו הוא בלימוד ועבודה רוחנית ,אל גופו? האם מדובר ביחס
אינסטרומנטלי בלבד ,כמכונה שיש לתחזק כדי שלא תפריע ,או שמא הגוף נתפס כזירת מאבק שיש להכניעו
לֹוּה’ (איוב יט ,כו)?
ולאלף אותו? ואולי הגוף הוא דווקא זירת התגלות – ִ‘מ ְּב ָׂש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֲא ַ
הכינוי ‘גבר גבר’ הוא ביטוי של קו-שבר תקופתי ,של עולם ערכי הנתון בהשתנות מואצת .בתרבות הכללית,
מציין הביטוי את הגבר המאצ’ואיסטי ,זה המגלם בגופו את ערכי העולם הישן ,הפטריארכלי; שאר הגברים
סביבו אינם ‘גברים אמיתיים’ ,והוא מתבלט מתוכם כמי שמשמר ערכים גבריים מהעולם הקודם .התערוכה
מבקשת לסמן את הרגע העכשווי כרגע שבו מצוי הדימוי הגברי-יהודי בקו פרשת-המים :בין גלות לציונות;
בין המהפכה המגדרית והפמיניסטית מזה ,להשתלבות בצבא המייצרת תלמידי חכמים עטורי ‘פלאפלים’ מזה;
יחד עם שינויים במדיה ובדינמיקה החברתית – נדמה שהגבריות היהודית העכשווית משתנה ומתעצבת מחדש
ברגעים אלו.
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התערוכה גבר-גבר היא שיתוף פעולה בין ‘פרדס’ ,בית הספר הגבוה לאמנות ,ובין ‘בין שמיים לארץ’ – בית
לתרבות יהודית עכשווית ,והיא מתקיימת במסגרת הביאנלה של ירושלים לאמנות יהודית עכשווית .מציגים בה
בין השאר אמנים ממרצי ‘פרדס’ ובוגריו ,יחד עם מופעי מחול ,מוסיקה ותחומי אמנויות נוספים.
הפרויקט הרב-תחומי של ‘בין שמיים לארץ’ הוא אירוע אמנות שנתי ,שפועל על מנת לחבר את השיח התרבותי
וסצנת האמנות העכשווית עם עולם התוכן היהודי .קבוצת ‘בית מדרש אמנים’ ,בהנחיית יהודה מילר ,מקדישה
מדי שנה חודשים אחדים ללימוד ודיון משותף שבהם מתגבש אופי התערוכה והאירועים שילוו אותה .במרכז
הפרויקט עומדת תערוכה קבוצתית ,ובה מתקיימים אירועי אמנות מגוונים במיוחד – מוסיקה ,קולנוע ,מחול
ופרפורמנס ,לימוד וצפייה בכוכבים.
השנה נבחר נושא הגבריות‘ ,גבר-גבר’ ,לעמוד במרכז הפרויקט – זאת לאחר שבשנת  2013הנושא המרכזי היה
‘עכשיו עכשיו’; ב 2014-הנושא המרכזי היה ‘נביא נביא’; ב 2015-התמקד הפרויקט במתודת הציטוט ‘[שם ,שם]’;
הא ֵחרּות‘ :האחר ,האחר’.
וב 2016-העיסוק המרכזי היה בנושא ֲ

יהדות תרבות עכשיו
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Ester Schneider
An Imaginary Rabbi, 2012
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אסתר שניידר
2012 ,רב מדומיין
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אוריין אורן גלסטר
ללא כותרת2017 ,
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Matan Ben Tolila
Confrontation No. 1, 2016
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מתן בן־טולילה
2016 ,1 .עימות מס
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יוסי גלנטי
פנים אל מול פנים2005 ,
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Yossi Galanti
Face to Face, 2005
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Shachaf Ben Shaya
The Other, 2017

שחף בן שעיה
2017 ,האחר
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Shachaf Ben Shaya
The Messenger, 2017
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שחף בן שעיה
2017 ,השליח
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David (Duchy) Cohen
Yeshiva for Youth, 2017

דוד (דוכי) כהן
2017 ,ישיבה לצעירים
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Raya Bruckenthal
Flesh and Blood, 2005
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רעיה ברוקנטל
2005 , לוינגר- בשר ודם
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Einat Arif and Yossi Galanti
Untitled, 2008

עינת עריף ויוסי גלנטי
2008 ,ללא שם
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Shimon Pinto
The Art-State Visionary, 2010
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שמעון פינטו
2010 ,חוזה מדינת האמנות
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שמעון פינטו
דון פיפו1999 ,
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Don Pippo, 1999



Sarah Benninga
Council of Experts, 2017
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שרה בנינגה
2017 ,מועצת החכמים
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צילום :אהרון פז

מתוך היצירה “ג’סטות”,
פרוייקט המוסיקה של בין שמיים לארץ2017 ,
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"From "Jestot
Music and Dance Performance by Between Heaven and Earth, 2017



of an old, patriarchal world. The rest of the men around him are not “real men,” and he stands
out among them as someone who preserves masculine values from the past. The exhibit seeks
to mark the contemporary watershed moment of the masculine-Jewish image: between exile
and Zionism; between the gender and feminist revolution on the one hand and increasing
integration into the army on the other hand which produces officers and scholars; as well as
changes in the media and social dynamics - it seems that contemporary Jewish masculinity is
changing and reshaping as we speak.
The exhibit is a collaboration between the “Pardes” School of Art and “Between Heaven and
Earth” – a home for contemporary Jewish culture. It will be displayed as part of the Jerusalem
Biennale for Contemporary Jewish Art, featuring, among others, artists who’ve studied or
teach at Pardes, along with dance shows, musical performances and other art works.
The multidisciplinary project of “Between Heaven and Earth” is an annual art event that seeks
to connect the cultural discourse and contemporary art scene with Jewish content.
The curatorial theme was formulated by the Beit Midrash Artists group, led by Yehuda
Miller, who for several months has been devising the concept of the exhibit and the events
surrounding it. At the center of the project is a group exhibit, featuring a variety of artistic
events - music, film, dance and performance, astronomy and stargazing.
After choosing the theme of present time for the “Now Now” project in 2013; the theme of
prophecy for the “Prophet Prophet” project in 2014; the theme of citation methods for the
“[There, There]” project in 2015; and the theme of otherness for the “Other, Other” project
in 2016; this year the theme of manhood was chosen as the centerpiece of the “Man’s Man”
project.

יהדות תרבות עכשיו
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A MAN’S MAN
CURATORS: PORAT SALOMON AND RONEN YITZHAKI

Are you more man or more Jew?
Jewish masculinity, is there such a thing? The term “man’s man” is used nowadays to signify
the pure (and even exaggerated) manifestation of a model male. He is not only a man - he is
also a “man,” as in a concept, a value. The exhibit “Man’s Man” seeks to explore the imagery of
contemporary Jewish masculinity and examine the codes that define it and struggle within it.
Who then, is the Jewish man’s man?
Since the destruction of the Temple and the loss of sovereignty, Judaism has shifted to a
congregational model built around the image of the scholar, with the rabbis at the center. In
the absence of a leadership based on physical or political power, the rabbi is the superhero, the
superhuman, the “Rebbe”. His image is an example to which the members of the community
set their sights, and from which they draw their spiritual inspiration. His philosophy and way
of life, as well as his physical image, title and vision define what’s “true” or “holy” in the eyes
of the community, and constitute the formative ethos of their identity.
“If the rabbi looks like the angel of God, they will seek his wisdom, and if not, they will not”.
(Moed Katan 17). What kind of masculinity is formed in a society whose role models are all
men above the age of 100? What is the attitude of the Jewish man - whose ethos is one of
learning and spiritual work - to his body? Is it a functional view of the body as a machine that
must be maintained to avoid disturbance, or as an arena of struggle, in which the body must
be overcome and tamed? Or perhaps it’s an arena of revelation – “yet in my flesh I will see
God”?
“Man’s Man” is an expression of a periodic fault line, a set of values undergoing accelerated
change. In mainstream culture, the term signifies the macho man who embodies the values
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