
על התחפשות ומסכות באומנות

ן שפלן לזר, מדריכה ארצית לאומנות שרו
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רות לאומנים או לבא-כוחם רות שמו צי ות על הי י רכי לימוד בלבד. כל הזכו רות לצו צי השימוש בי



 המשמעות של התחפשות באומנות

 בעוד זהות האומן כזהות אותנטית והאמונה באמת אחת היו

מהתפיסות המרכזיות לאורך תולדות האומנות- האומנים

המודרניים ניסו למרוד בה.

 הם ביקשו לחדש וחתרו תחת הזהויות הלאומיות והתרבותיות

המקובלות תוך שימוש בהומור והתחפשות לעיתים דווקא בשביל

להתמודד עם שאלות מהותיות,אישות, ביוגרפיות וחברתיות. 
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 פנים שונות להתחפשות ושימוש במסכות

העיסוק בזהות מזמן נקודות מבט שונות סביב אלמנט

ההתחפשות.

בעוד שחלק מהאומנים משתמשים בהתחפשות בהומור או לשם

הבעה של פנטזיה, 

חלקם האחר עוסק בסוגיות של מגדר, ביקורת פוליטית

וחברתית וביטוי של ביוגרפיה וכאב אישי.  
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סוריאליזם
רנה מגריט

הנאהבים  1928                        בנו של האדם 1964

03



סלבדור דאלי

s

04



05

י וסט- אוסקר טוסקטס בלנקה וסט 1935-6                         החדר של מי ו י    הפנים של מי



ן 2012 וורינג כקלוד קאהו גיליאן  ים 1927-8                              וקנאות עצמי די ן  קלוד קאהו



פרידה קאלו

 THE MASC 1945                                         SELF PORTRAIT WITH CROPPED HAIR 1940  



דאדא-
מרסל דושאן

L.H.O.O.Q. 1919                                             1920  רוז סה לה
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אומנות גוף ואומנות מושגית-
רן רבקה הו

מסכת עיפרון, 1972 ( משמאל- פרט מתוך פרפורמנס)
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ייאוש ו הרהור ועירור על הערכים המודרניים מתוך התפקחות          

נו פוסט-מודרניזם 1980 עד ימי

מסר של בדיון, התחזות, זיוף ואחיזת
עיניים

האמן החזותי לובש דמויות בדומה לשחקן,
וכך באמצעים של מניפולציה ואחיזת

עיניים משקף את שבריריות האמת

ננסי בורסון, טראמפ-פוטין 2018

אין אמת אחת, בשבח הריבוי הגיוון וההטרוגניות.
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    אן המילטון סדרת אובייקט-גוף, 1984-1991
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סינדי שרמן

   Untitlen sun-tan2003        Untitled #414, 2003    Untitled Film Still #3,

1977.         
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וורינג יליאן  ג'

Self Portrait at Three Years Old,
2004

Self Portrait as My Father Brian Wearing, 2003      Self Portrait, 2000
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סיסיליה פארדס
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ן ו בולי לי

10

 Hiding in the city n°3 – Suo Jia Village 2006                                       



2014 סבסטיאן דל גרוסו 
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ו אנזרי מאוריצי

                   2009-2014                  



ר דיואי הגבורג 2013-14 הת'



סמואל פוסו

                     Untitled from the series African Spirits 2008                                           



. . גם באומנות הישראלית מתחפשים.

יחסות נות להתי האומנים הישראלים בוחרים בדרכים שו
לזהות.

וכמו שהתחפשות טי  לי שי לפו ן האי בי י נעים  י טו י הבי אופנ
עושה-

יש מקום מהותי במסרים שעולים יה  ולבדי ף  ו  לזי
רות  צי מהי



ן י אורי קצנשטי

2000-2001

פרט מתוך וידאו -

"בית"

2015

פרט מתערוכה

במוזיאון תל אביב
 

2015

בסטודיו של האומן
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רועי רוזן

2001 , דאו י ו ך  וגבר, פרט מתו נשים  שתי 
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גיל יפמן ודב אור נר

ולד 2019 ו כנ ץ בו בו ופנלופה בקי א  ידאו בד רנרו מתוך הו
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בן הגרי

A NOUS LA L IBERTÉ (FREEDOM FOR US)2011                  INVERT 2010
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תנועה ציבורית

PERFORMING POLIT ICS FOR GERMANY 2009                      ה צו השעה 2018 איטלי



יעל ברתנא

 The Undertaker 2020  פרט מהתערוכה
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שימוש במסכות 



ציונה שימשי

תמונת מחזור תרצ"ט, 1965
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 2020 

מורן אסרף
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. . וגם הקורונה תרמה את תרומתה.
(COVID ART MUSEUM מתוך)







ו כמה תרגילים לעבודה בכיתה- ועכשי

מקרוב או מרחוק
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: יקט אחר ממה שהן בי נה- הפיכתן לאו רו עבודה עם מסכות קו
. . ד. ועו ר עף  בריכה, רשת לכדו

.1



וה נים: כל חלק מהו צירת פורטרטים/ מסכות משכבות של קרטו י  .2
גבות, אף פה. ים, י נ עי שכבה נפרדת:פנים,



נים שיש גי קרטו ן סו ו ו די שימוש במג י ן פיקסו על  ו צירת מסכות בסגנ י  .3
וחלקי פנים גזירת פנים   . וכד' זות קורנפלקס, קופסאות קרטו  בבית: ארי

וצביעה. והדבקה בשכבות 



והפיכתם לפרצופים/ מסכות צים  י בי נ 4. עבודה עם קרטו
. . מצחיקות.
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ן גדולות צירת מסכות/תחפושת מקופסאות קרטו י  .5



15

. . ד. ועו ק  ן מברי ום, קרטו י נ ר אלומי י י נ ר לח,  י י צירת מסכות מנ י  .6
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ים: חפצים כמסכות, התחפשות י לום מבו צי לי  7. תרגי
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ר, תפירה ו צי גזירה, הדבקה,   : ' לי קולאז 6. תרגי



בהצלחה! 


