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נעורים, זקנה ועוני באמנויות
גיל פישהוף

בגיליון זה מופיעים מאמרים בעקבות הרצאות אשר נישאו בשני כנסי מותר — מספר 22 )2013(, אשר 
הוקדש לנושא "נעורים וזקנה באמנויות", ומספר 23 )2014(, אשר הוקדש לנושא "העוני כמציאות וכמשל 
ודימוייו באמנויות". נושאים אלו הם, מובן, אוניברסאליים, וכך תוכן החוברות עוסק בשאלות של ייצוג 
העוני למן האמנות הפרסית ועד לתיאורי מלקטי הפסולת של פרברי ריו דה ז'נירו, ולמן היחס אל הנעורים 

בקולנוע הישראלי ועד ליחסים בין דיוויד הוקני למוזה שלו, סיליה בירטוול, בעודה הולכת ומזדקנת. 
בכך חוברת זו מבטאת את אחת ממטרותיו של כתב העת, והיא התבוננות על אמנות מתוך ראיה משווה, 
אוניברסאלית, המבקשת ללמוד את תפישותיה של השפה החזותית מתוך ראיה רחבה, ואינטרדיסציפלינרית. 
אף על פי שנושאי הנעורים, הזקנה והעוני עומדים כל אחד בפני עצמו, קווים רבים מחברים ביניהם — 
החל מתופעות של גילנות )אייג'זם( המביאות לעוני גובר עם ההזדקנות, ודרך היבטים מגדריים. לכן, 
קיבוץ ההרצאות משני כנסים אלו לכדי גיליון אחד, יכול לאפשר, כך אני מקווה, התבוננות מורכבת יותר 

על כל אחד מן הנושאים, ועל הקשרים ביניהם.
תוך כדי עבודת העריכה של גיליון זה, הלכה לעולמה פרופ' נורית כנען־קדר, אשר יזמה והקימה את 
כתב העת מותר ועמדה בראשו כעורכת הראשית מראשיתו. תפישותיה הייחודיות ופורצות הדרך של 
נורית בדבר האמנויות והשפה האמנותית התוו את דרכו ואת נושאיו של כתב העת לאורך השנים, וסייעו 
להפוך אותו למרכזי בנוף הכתיבה בעברית על אמנויות. נורית תחסר לכל העוסקים במלאכת מותר, כמו 
גם בנוף חקר התרבות והאמנות בארץ בכלל. אנו נעשה כל מאמץ להמשיך את מפעל כתב העת מותר 

והכנסים המלווים אותו ברוחה של נורית. 
בראשיתו של גיליון זה, המוקדש לזכרה של נורית כנען־קדר, בחרנו לכלול את רשימת מחקריה הרבים 

והמגוונים, כמו גם תיאור של מפעלה האקדמי הנרחב.
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פרופ' נורית כנען־קדר, מבכירי חוקרי תולדות האמנות בארץ, 
ומן החוקרות המובילות של אמנות ימי הביניים בעולם, הלכה 
לעולמה בשלושה בנובמבר 2015, והיא בת 77. פרופ' כנען־קדר 
הייתה ממניחי היסודות של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה 
ודוד כץ באוניברסיטת ת"א, אשר בראשה עמדה כדקאנית 
במשך שתי תקופות כהונה, שימשה מספר פעמים כראשת החוג 

 פרופ' נורית כנען־קדר 
)2015-1938(
גיל פישהוף

לתולדות האמנות בפקולטה, והעמידה דורות של תלמידים אשר 
רבים מהם ממשיכים את דרכה במחקר אמנות ימי הביניים 
באוניברסיטאות ובמוסדות השכלה גבוהה אחרים בארץ ובעולם. 
נורית הייתה היוזמת והמייסדת של כתב העת "מותר" ושל 
מפעל הכנסים המלווה אותו, ושימשה עורכת ראשית של כתב 

העת לכל אורך 25 שנות פעילותו, עד למותה. 

.1983 ,)Bayeux( תמונה 1: באייה
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תחומי המחקר, ההוראה והפעילות האקדמית של נורית 
כנען־קדר היו נרחבים ומגוונים מאוד, וברבים מן התחומים 
פרצה דרכים חדשות והייתה הראשונה לעסוק בהם. בסקירה 
קצרה זו אבקש לעמוד על פרקים מרכזיים בחייה ובפעילות 

המחקרית והאקדמית.
נורית נולדה בשנת 1938 בתל־אביב כבתם של פרופ' ארווין 
רבאו וציונה לבית קטינסקי־שרתוק. אביה, גינקולוג וסגן מנהל 
בית החולים מואביט בברלין, עלה ארצה בשנת 1933. פרופסור 
רבאו, ממייסדי בית החולים בילינסון, ויותר מאוחר של בית 
החולים תל־השומר, היה שותף מרכזי בהקמת התשתית הרפואית 
של מדינת ישראל. אמה, ציונה, אשר נולדה בארץ להורים שהיו 
ממייסדי העיר תל אביב, הייתה פעילה ציונית נלהבת ותיעדה 
בספריה ובהם "בתל־אביב על החולות" את ראשיתה של העיר. 
ביתם של ארווין וציונה רבאו שילב בין השכלה הומניסטית 
רחבה ואהבת אמנות לבין פעילות ומודעות ציונית עמוקה. 
החיבור בין יסודות אלו – אוניברסליים מחד גיסא ומקומיים 
מאידך גיסא– יהיה ציר מרכזי בפעילותה האקדמית והתרבותית 

של נורית כנען־קדר.
נורית שירתה בנח"ל, ובמהלך שירותה הייתה מראשוני 
היאחזות עין־רדיאן בערבה, לימים יוטבתה. בשנת 1958, לאחר 
שירותה הצבאי, נסעה נורית עם בעלה הראשון גבי כהנסקי )אחר 
כך כנען( לשווייץ, ולמדה תולדות האמנות וארכיאולוגיה קלאסית 
באוניברסיטת ְפריּבּור, ואחר כך באוניברסיטת באזל. את עבודת 
הדוקטורט שלה, שעסקה במחזור הציורים בכנסייה הרומנסקית 
סן־שף )Saint-Chef( בצרפת, כתבה בהנחיית יוזף גנטנר, מאבות 
הדיסציפלינה של תולדות האמנות. מחקרה התפרסם בשנת 

1966 בסדרה Basler Studien zur Kunstgeschichte, בהוצאת 
Francke (Bern) המובילה בתחום זה.

בשנת 1965 היא שבה ארצה והחלה בפעילותה האקדמית 
הענפה כחוקרת וכמרצה. בתחילה לימדה בחוג לתולדות האמנות 
באוניברסיטה העברית בירושלים והייתה מבקרת האמנות 
של עיתון "הארץ". בשנת 1969 העתיקה את מרכז פעילותה 
לאוניברסיטת תל־אביב שם הייתה ממקימי החוג החדש לתולדות 

האמנות וייסדה את המגמה לאמנות ימי הביניים. 
בשורה של תפקידים הייתה כנען־קדר אישיות מרכזית 
בתהליך התבססותו ופיתוחו של החוג . היא עיצבה את תכנית 
הלימוד של החוג ואת אופיו כמוקד מרכזי של פעילות מחקרית, 
שימשה ראשת החוג במשך שנים רבות , ובמקביל קנתה לעצמה 

שם כחוקרת אמנות אירופיית וצלבנית מובילה.
לאורך שנות השבעים והשמונים הקדישה כנען־קדר מחקרים 
רבים לסוגיית מקורותיה ומשמעותה של האמנות הצלבנית בארץ 
ישראל, תוך הדגשת תפקידם של האמנים המקומיים בעיצובה. 
מאמריה על אדריכלות ופיסול כנסיית הקבר בירושלים ומחקריה 
בנושא הקתדרלה ע"ש יוחנן המטביל בשומרון )סבסטיה(, 
קתדרלת יעקב הקדוש הארמנית בירושלים, ומבנים צלבניים 

רבים נוספים, הינם מן המרכזיים בתחום מחקר זה.
החל משנות השמונים התמקדה כנען־קדר במחקר של 
קבוצות השוליים בחברה ותיאורם בפיסול ימי הביניים, נושא 
שלא נדון עד אז ואשר מחקרה הניח את היסודות ללימודו. 
לאחר מחקר מקיף בן למעלה מעשור, אשר כלל עבודת תיעוד 
 Marginal Sculpture in ראשונית נרחבת, התפרסם ב־1995 ספרה
 Medieval France: Towards the Deciphering of an Enigmatic

.1986 ,)Saint-Foy, Conques( תמונה 2: כנסיית סן פואה בקונק
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Pictorial Language, אשר היה למחקר יסוד בתחום חקר תיאורי 
קבוצות השוליים באירופה, והיווה בסיס למחקר בנושא זה מאז 
ואילך. ההד הנרחב לעבודתה זו הגיע לשיאו בכנס בין־לאומי 
שהתקיים ב־Metropolitan Museum בניו־יורק בשנת 2006, בו 

הוזמנה לשאת הרצאה מרכזית. 
משנות השמונים ואילך הקדישה כנען־קדר חלק ניכר 
מפעילותה המחקרית והאקדמית להבנת תפקידן המרכזי של 
נשים כאמניות וכפטרוניות האמנות. כנגד דעות רווחות דאז 
אודות האופי המוגבל של פטרונות נשית באמנות ימי־הביניים, 
חשפה כנען־קדר שורה של נשים פטרוניות רבות עוצמה כגון 
הקיסרית הביזנטית תיאודורה, אלאנור מלכת אנגליה ודוכסית 
אקוויטניה, ומליסנדה מלכת ירושלים הצלבנית. בשורה של 
מחקרים מרכזיים עסקה כנען־קדר בפועלן של נשים יוצרות 
גם בעת החדשה, ובהם מחקריה אודות פרידה קאלו, סוזאן 

ואלאדון, ואמניות ישראליות עכשוויות.
לאורך שנות התשעים פרסמה כנען־קדר שורה של ספרי 
יסוד בעברית שהפכו לנכסי צאן ברזל, וביניהם אמנות ימי 
הביניים – מושגי יסוד )1990(; האמנות הגותית — בין קתדרלה 
לעיר )1995(; דמות האישה באמנות ימי הביניים )1998(. 
בשנת 2002 פרסמה כנען־קדר את ספרה תחייתו של הפיסול 
המונומנטלי באירופה, מחקר יחיד בשפה העברית המבאר 
בפני הקורא הישראלי בעיות יסוד בפיסול ימי הביניים. לצד 
פרסומים אלה, ייסדה כנען־קדר את כתב העת מותר, כתב העת 
האינטרדיסציפלינרי של הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת 
תל אביב המוקדש לדיון אקדמי באמנויות השונות. כמו כן, 
יחד עם פרופ' אשר עובדיה, ייסדה כנען־קדר את כתב העת 

בשפה האנגלית Assaph – Studies in Art History , אשר השניים 
שימשו עורכיו. כתב העת היה לאכסניה בינלאומית נכבדת בה 

משתתפים חוקרים מארצות שונות. 
בשנים 1985-1982 שילבה כנען־קדר בין העיוני למעשי 
כאשר שימשה ראשת המחלקה לאמנות של בצלאל והקימה 

את כתב העת לאמנות בצלאל.
בשנת 1991 נבחרה כנען־קדר לראשונה לתפקיד דקאן 
הפקולטה לאמנויות, תפקיד אותו מילאה במשך שתי תקופות 
כהונה )1996-1991; 2002-2000(. בתפקידה זהן היא קידמה את 
התוכניות העיוניות־מחקריות של הפקולטה ונתנה להן משקל 
מחד, ובמקביל תמכה במסלולי היצירה האמנותיים כאשר היא 
יוצרת זיקות ביניהם. כן הניחה את היסוד למסורת סדרות הדקאן 
של הפקולטה, הפתוחות גם לקהל הרחב. הסדרה הראשונה, 
אשר שיקפה את ההתרחשות בפקולטה, הייתה "חוקר מציג 
יוצר". כנען־קדר גם הובילה את הקמת ביה"ס לאדריכלות ע"ש 
דוד עזריאלי )1994(, כמו גם את ייסוד התוכנית הבינתחומית 
ללימוד האמנויות לתואר הראשון )1993-1992(, מן המסגרות 

המובילות בשטח זה בארץ. 
כנען־קדר פעלה במשך שנים ארוכות גם במוזיאון ארץ־ 
ישראל בתל־אביב, עמדה בראש ועדת התוכניות שלו ואצרה בו 
תערוכות פורצות דרך בתחום התרבות החזותית: התערוכה ציפורי 
גן העדן: מרי בליאן והקרמיקה הארמנית של ירושלים )2000(; 
התערוכה ארץ חפץ: אמנות ועיצוב במתכת בשני העשורים 
הראשונים למדינה )2005(, אשר הוקדשה לתעשיית חפצי 
החן כמשקפת את תפישותיה של המדינה הצעירה; והתערוכה 
מעשה צורף )2008(, שהוקדשה לתכשיטי בית הצורפים יעקבי 

תמונה 3: אביב 1993, רמת גן. 
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בראשית המדינה. כמו כן הייתה נורית שותפה ליוזמת תערוכת 
ציורי התקרה אשר קישטו בסוף המאה ה־19 ותחילת המאה 
ה־20 בתים ברחבי הארץ, רבים מהם בתי מידות ערביים. כל 

התערוכות האלו לוו בקטלוגים שהיא חיברה. 
בראשית שנות האלפיים הקדישה כנען־קדר מספר מחקרים 
לתרומתם המרכזית של עולי מרכז אירופה )'הייקים'( להנחלת 
האמנות החזותית בישראל. בהקשר זה חשפה כנען־קדר מסמך 
נדיר ומרגש – הגדת הקהילה היהודית בברלין משנת 1936 – 
המבטא בדימוי ובמילה את הלכי הרוח בקהילה עם פרסום 

חוקי הגזע.
בשנים האחרונות פתחה כנען־קדר שדה מחקר חדש בתחום 
תולדות האמנות בארץ, והוא יצירתן האומנותית של הקהילות 
הנוצריות בארץ במאות ה־19 וה־20. ספריה בנושא: המדונה 
של שיח הצבר: מסורת וחידוש בציור הנוצרי בארץ במאה 
ה־19 וה־20 )2009( , אשר ראה אור במהדורה אנגלית מורחבת 
 The Madonna of the Prickly Pear Cactus: Tradition and
 Innovation in 19th- and 20th-Century Christian Art in the Holy
Land )2010( וכן, יצירה עלומה: פרקים באמנות הנוצרית בארץ 
הקודש 1969-1741, מעמידים מחקר תשתיתי של האדריכלות 
ומחזורי הציור הנרחבים של הכנסיות הנוצריות הלטיניות, וזאת 
תוך השוואה למסורות האמנותיות של הכנסיות המזרחיות. בד 

בבד עם מחקרים אלה הקימה כנען־קדר ועמדה בראש קבוצת 
מחקר אשר עסקה בלימוד, תיעוד וסקירה של האמנות הנוצרית 

בארץ במאות ה־19 וה־20.
כנען־קדר הייתה מורה נערצת והעמידה דורות של תלמידים, 
איתם סיירה ללמוד את האמנות באתרה הן ברחבי הארץ, והן 
בסיורי המחקר אותם הבילה, ושהפכו לשם דבר, אל דרכי עולי 
הרגל לסנטיאגו דה קומפוסטלה, אל הקתדרלות הגותיות בצרפת 
ובגרמניה, אל סיציליה הנורמאנית, אל ראוונה ומקומות רבים 
נוספים. תלמידי המחקר אותם הנחתה לתואר שני ושלישי היו 
לחוקרים בזכות עצמם בתחומי האמנות הצלבנית, האמנות 
הגותית בגרמניה, הפיסול הרומנסקי, חקר האמנות הנוצרית 

בארץ במאות ה־19 וה־20, ואמנות נשים. 
נורית הלכה לעולמה מוקפת בבני משפחתה – בן־זוגה 
פרופ' ב"ז קדר, בניה פרופ' חגי כנען ויונתן כנען, כלותיה ד"ר 
ורד לב־כנען ודנה כנען, ונכדותיה אילאיל, רננה, תיאה ואִרָיה, 
אחותה פרופ' יעל קציר ואחיה פרופ' מיכה רבאו. נורית תחסר 
לעמיתיה הרבים, חבריה בפקולטה לאמנויות, בנוף חקר התרבות 
והאמנות בארץ, ובראש ובראשונה לתלמידיה ותלמידותיה הרבים 
והאוהבים, אשר ממנה למדו להתבונן ביצירת האמנות עצמה 

כבטקסט הניתן לפענוח והמעביר מסר מחוטב בזכות עצמו. 
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