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הציורים וההשראות

 Tatia) שוחט  גוגטי  טטיה  התפאורות,  ומעצבת  האמנית  מציעה  ציוריה,  בתערוכת 
לאמנות האקדמיה  של  בהצטיינות  ובוגרת  גאורגיה  ילידת   ,(Gogati Shohet 
אקריליק,  שמן,  בצבעי  ורישומים  ציורים  מסדרות  המורכב  עבודות,  גוף   – בטיביליסי 
גדושים  הציורים  וניירות.  דיקט  לוחות  בדים,  גבי  על  שמן  בסיס  על  צבעוניים  טושים 
ומוות.  פראיות  תשוקה,  מליאי  הציורים  ושחור.  ירוק  תכלת,  אדום,  בצבעי  וססגוניים 
המוטיבים המרכזיים ברובם הוא איבר המין הנשי ופרי הרימון, המהווה במסורת היהודית 
 סמל של נשיות, רביה וריבוי. מוטיבים בולטים נוספים הנוכחים בציוריה של גוגטי שוחט הם
איברי  פצעים,  חתכים,  כבש,  שחיטת  נתחי-בשר,  ותפירה,  כלי-ניתוח  נשי,  עירום 
בפעולות  העוסקות  גבריות,  דמויות  בעיקר  מופיעות  בציורים  מדממים.  ואיברים  מין 
ריטואליות, כגון: ניתוח ותפירה, ניצוח מקהלה, שחיטה ואכילה. בכמה מן הציורים ניבטת 
צדודית גברית; ואילו באחר – מופיעים פני אישה ודמויות לא ברורות של גברים, שכאילו 

מתגלות, מתוך שכבות קדומות של הציור. 
האורוגניקולוגיה,  בתחום  כירורגיים  ניתוחים  של  וידאו  תיעוד  ניצב  התערוכה  ביסוד 
או  גבריים  באברי-מין  ניתוחים  על  המבוסס  ואורולוגיה,  גניקולוגיה  בין  המשלב  תחום 
סרגיי  הגאורגי-ארמני,  הבמאי  של  מסרטו  האמנית  ששאבה  השראה  גם,  כמו  נשיים. 
 The Color, הרימונים  (צבע   Nřan guyne ,(Sergei Parjanov, 1924-1990) פרג׳נוב 
בן  הארמני,  הנודד  המשורר  של  חייו  סיפור  על  המבוסס  סרט   1;(of Pomegranates
המאה השמונה-עשרה, סאיאט נובה (Sayat Nova). הפואטיקה הקולנועית של פרג׳נוב 
 חיברו את גוגטי שוחט למחוזות הולדתה וילדותה ולמארג זכרונותיה; עולם שבו האדמה
נתפסה כאם, כדרכו של האנליטיקן היונגיאני, אריך נוימן (1905-1960), אשר כתב בספרו, 
האדם המיסטי, כי: ״הפתרון היחידי לאופי הנורא של הנפש הוא ההתנסות באדמה כמקום 
פנימי, כאימא פרימורדיאלית של כל מה שגר בתוכנו״,2 החוזר בתורו לפולחן אלות אדמה 
ומולידה  ששבה  כמי  האדמה,  של  הנקבית  ובסמליות  האנושית,  התרבויות  ברוב  ופריון 

באופן תמידי, ובד-בבד, אוספת אליה את המתים. 
צולם  גוגטי שוחט,  סרטו של פרג׳נוב, שהיווה כאמור מקור-השראה לעבודותיה של 
אין  בפעילות;  שונות  דמויות  שתיעדה  מוּנעת)  או  (לא-ניידת  נייחת  מצלמה  באמצעות 

:Sergei Parajanov, The Color of the Pomegranates, A Movie Film, Armenfilm  1 

Soviet Union 1969

 2  אריך נוימן, האדם המיסטי, תרגם מגרמנית: יואב ספיר, עריכה מדעית: אבי באומן, 

הוצאת רסלינג: תל אביב 2007, עמוד 17. 



בסרט עלילה של ממש והוא מאופיין בעיקר ברצף פעולות ותנועה מינימלית. בכל זאת, 
הדימויים בסרט מתייחסים זה אל זה כיחס בין תיאטרון וציור. על כך אמרה לי גוגטי שוחט: 
״בצילומי  וכן:  חופש״.  של  מקום  ותנועה,  חלום  רגש  של  אמנות  הוא  הקולנוע  ״בשבילי 
תנועות  התנועות;  את  מצלמת  אני  תנועה,  ללא  היא  המצלמה  שלי  התיעודים  הוידאו 
הידיים של המנתח ועוזריו. התנועה המופיעה במסך מגיעה מהמתרחש לפני המצלמה. 
אני לא מזיזה המצלמה, אני מאפשרת לדברים להתרחש. גם הציורים שלי נראים מנקודת 
המצולם  הדימוי  בין  הוא  אצלי  הדיאלוג   .Over the Shoulder Shot (OTS) של  מבט 
בי. חי  הזה  שהדבר  כך  הישראלי,  בקולנוע  כתפאורנית  רבות  שנים  עובדת  אני   לציור. 
לׁשֵם הסצינה הקולנועית. אני תמיד מדמיינת וחושבת לתוך  וצובעת  אני מציירת, בונה 

הפריים הקולנועי. והפעולה שלי היא תמיד ידנית – היד המציירת״.
מעבר למה שצוין עד כה, ניכרים בעיניי ציוריה של גוגטי שוחט – דימויים ארכיוניים 
הקליניקה  של  מבט  מנקודת  הגוף  ניבט  שבהם  העשרים,  המאה  מראשית  מצולמים 
והפצעים  האיברים  הגופים,  צילומי  נדמים  הרפואי,  ההקשר  בהעדר  כאשר  הרפואית; 
ופעור ללא שם. כאמור, במידה רבה  גוף חשוף  גוף במערומיו;  גרוטסקיים של  כדימויים 
בגוף  לראות  ניתן  רבה  במידה  הרחם.  הוא  שוחט  של  בציוריה  ונשנה  החוזר  האלמנט 

העבודות שהיא יוצרת: חלומות גוף ורחם. 

ציור רחם

הניתוחים, של  הוידאו  מתוך  מבודדת  שוחט  גוגטי  עבודותיה,  של  היצירה   בתהליך 
פריימים – מהם היא יוצרת תקריבים בודדים ומציירת אותם (מפיקה מהם רישומים), תוך 
ומפרשת אותם, הן מבחינת  שהיא בוחנת את הפריימים, חוקרת את תוכנם, מתרגמת 
בחירת הצבעים והנחתם והן מבחינת יצירת שקיפויות. במוקד פעולתה כציירת עומדת 
(את  השוחטת  או  המנותח/ת)  (את  והתופרת  המנתחת  היד  תנועת  שבין  הקשר  הנחת 
ובין תנועת היד שלה. במידה רבה, היא ממירה את  הכבש) או המנצחת (על המקהלה) 
של  מחדש  עיצובם  והעיפרון.  הציור  המברשת,  בתנועת  מתעדת  היא  שאותן  התנועות 
החלוּמים מרהיבים,  לדימויים  אותם  הופכת  האמנית,  בידי  לצפיה  הקשים   הפריימים 
אותן  בהמירּה  והאלימות  הקרות  הסצנות  את  מחיה  שוחט  גוגטי  ואדום.  כחול  בצבעי 

לפואטיקה של צבעים כחולים ואדומים. 
של  ידו  תנועות  את  לראות  ניתן  הניתוחים,  של  הוידאו  בתיעוד  בצפיה  למשל,  כך 
המנתח/התופר יוצרים קשרים בעזרת חוטי-התפירה, וכיצד טוואי קווים הללו הופכים 
העובדה  ועוד,  זאת  מציירת.  שהיא  הערווה,  שיער  לקווי  שוחט  גוגטי  של  ברישומיה 



הגבריות  הידיים  את  שמעבדת  מצולמים,  תקריבים  מתוך  מציירת  שוחט  שגוגטי 
נשי, מאפשרים לחשוב על תהליך היצירה האמנותי שלה  ציור  לכדי  ותופרות  המנתחות 
כעל יצירת מרחב נשי פורה חיים, העומד כתשליל לאותם כלי חיתוך ותפירה, ניצוח ונגינה 
חיוּת  בהן  שיש  לפעולות  הללו,  האלימות  הפעילויות  את  וההופכים  בציורים,  המופיעים 
ופואטיקה של רחמים וחמלה, שבמרכזו עומד הרחם, כאיבר רביה, השב לדימוי הבסיסי 

שלו כמקור החיים האנושיים. 

רחם נודדת-רימון 

את שוחט  גוגטי  לי  סיפרה  ולפרחיו  הרימון  לעץ  מילדות  שלה  העמוק  הקשר   על 
הדברים הבאים: 

״כשהייתי מגיעה לחופשה בכפר אצל סבתא, הייתי מיד הולכת לבקר את עץ הרימון 
הופכים  היו  לא  מעולם  שפרחיו  עץ  מהעץ.  נושרים  שהיו  הפרחים  עם  ומשחקת  בחצר, 
לרימונים. האקלים בכפר לא היה מתאים. המקום היה גבוה וקר מדי. אני זוכרת שהפרחים 

היו מפוזרים על השלג, כמו שלג אדום״. 
(חיבור  היקום  אחדות  פריון,  כגון:  מובנים.  שלל  שונות  במיתולוגיות  מסמל  הרימון 
של  (אחדותו  עין  למראית  האחדוּת  בתוך  והשונה  המרובה  של  התארגנות  וארץ),  שמים 
נאלץ לתת לאשתו  אל המוות האדס  היוונית –  גרעיניו).3 במיתולוגיה  ריבוי  מול  הרימון 
עם  תשוב  טרם  לפרספונה,  השתנה  ושמה  דמטר,  האדמה  אלת  מאמּה  שנחטפה  קוֶרה, 
הגרגירים  אכילת  רימון.  גרגירי  שלושה  האדמה—לטעום  פני  אל  האלים,  שליח  הרמס, 
עוררה את פרספונה לשוב מדי שנה לשאול, מדי שנה, לשליש שנה (ארבעה חודשים) או 
למחצית-השנה, כגזירה שאין להפר אותה.4 מנגד, בריטואל יהודי של אכילת רימון בערב 
השני של ראש-השנה, יש המברכים ״שיירבו זכויותינו כרימון״ – כלומר, ריבוי הגרגירים 
כאחד  במקרא  מוזכר  עצמו  הרימון  ולשגשוג.  להצלחה  וכסימן  לברכה  מצוינים  ברימון 

 3  חואן אדוארדו סירלוט, מילון הסמלים, תרגם מספרדית: יורם מלצר, מסה קריטית:

 סדרת ספרי מחקר בספרות עברית, הוצאת דביר ואוניברסיטת בן גוריון בנגב: 

אור יהודה 2019, עמוד 309.

 4  עדית (אדית) המילטון, מיתולוגיה, הוצאת מסדה: גבעתים 1982, עמ׳ 40-37;

 רוברטו קאלאסו, נישואי  קדמוס והרמוניה, תרגם מאיטלקית: אלון אלטרס,

הוצאת מחברות לספרות: תל אביב 1999, פרק שביעי, עמודים 188-169. 



כפרי  היווני,  בהקשר   – מוזכר  אינו  והוא  ישראל,5  ארץ  בהם  שנתברכה  המינים  משבעת 
נוהגים  הכנסת  בבית  היהודית  התורה  את  אדרבה,  מלנכוליה.  או  נהי  אבלוּת,  המסמל 
הצפתי, המקובל  ייצג  הנראה  ככל  לפיכך  רימון.  דמויי  זהב,  או  כסף  בקישוטי   לקשט 

ר׳ משה קורדוברו (1522-1570), את פרדס התורה כפרדס רימונים,6 שמו של אחד מספריו 
הרימונים  שעצי  עיר  צפת  של  היותה  שום  על  גם  ברימון  בחר  כי  ואפשר  לשם,  הנודעים 
מצויים בהּ. בדומה לצפון הארץ, גם דרום גאורגיה משופעת בעצי רימון, שתפרחתם מאוד 

שכיחה בהּ. 
באמנותּה של גוגטי שוחט, דומה כי הרימון שומר על מלוא המיתוסים הנשיים שנתלו 
המצוין  הדם,  לצבע  הקרובה  הזיקה  את  ובד-בבד  הרחם,  הנשיות,  האדמה,  הפריון,  בו: 
יחד את  גם  והרימון מסמלים  או שחיטת הכבש. הדם  ידי פצעי הניתוח,  על  בעבודותיה 
מקור החיים ואת הפסקתם. עם זאת, כפי שציינתי לעיל, נדמה כי היכן שידו של המנתח 
חותכת ותופרת, כלומר מוסיפה קשרים וקשרי-קשרים על גופה של המנותחת – ידה של 
האמנית משתדלת להתיר את הקשרים, לנחם בכאב, להחזיר לחיים. הרישום ניכר כאקט 
אין  כי  יודעת היטב  ולמיתתו. האמנית  של התנגדות לדעיכת-הגוף, לבלותו, להזדקנותו 
מנוס מן התהליכים ההכרחיים הללו, ועם זאת מציעה את מבטה החומל עליהם, בעצם 
פעולת  בעצם,  בהם.  האצורים  והמכאוב  הקושי  את  המרככת  אמנות  ליצירת  הפיכתם 
הציור של גוגטי שוחט כמוה כניסיון להציע נחמה לכואב ולאבל. היא רואה בציור – כעין 
ייחודי משלה בנוף  ליצור עולם דימויים  התעברות שלאחר התאבלות. האמנית מצליחה 
האמנות הישראלית העכשווית. היא מציירת את הגוף המדבֵּר בחלום. אלו הם חלומות, 
הקשורים עמוקות לגופניות, לאדמה ולרחם הנשית. כשם שהרימון הוא עץ נודד, שנקלט 
ניבטים  כך   – התיכון  והמזרח  הכספי  הים  באזור  ששורשיו  אף  בעולם,  שונים  במקומות 
קדמון מקור  מהווה  בגאורגיה,  בילדותה  כמו  ממש  הרימון,  שבו  נדוד,  כמסע   ציוריה, 

ליופי, פריון ונחמה. 

אוִֹרי דרוּמר, ספטמבר 2021. 

דברים ח׳, פסוקים 7-8.   5

6  ר׳ משה קורדוברו, פרדס רימונים, מהדורת יוסף חסיד, ירושלים תשנ״ח. ראוי לציין כי 

עוד בקסטיליה של סוף המאה השלוש עשרה חיבר המקובל ר׳ משה דה ליאון (שלדעת 

גרשם שלום חיבר או השתתף בחיבורו של ספר הזֹהר), חיבור פרשני-קבלי על המצוות 

ששמו: ספר הרימון וכל אלו על-פי שיר השירים ד, 13 (בהתייחס ליופייה של השולמית): 

לַָחיִךְ פְַּרֵדּס ִרּמוֹנִים עִם פְִּרי ְמגִָדים כְּפִָרים עִם נְָרִדים״. תודתי לעורך הטקסט, ד״ר שועי  ״ְשׁ

רז, על הפניות אלו. 




