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הרב רוברטו ארביב

מנהל חינוכי

יונית קולב-רזניצקי

מנהלת נווה שכטר

  פתח דבר 
"ושתי - הפרק הגנוז", באוצרותה של שירה פרידמן מתמקדת בדמותה השנויה במחלוקת של  תערוכת 

ושתי המלכה. השיח המסורתי הוקיע את סירובה של ושתי להופיע בפני המלך ואילו השיח המודרני-

פמיניסטי מצביע על התעוזה של ושתי להמרות את פי המלך בעולם פטריארכלי.

ועל  במגילה  מקומה  על  שאלות  לעורר  לדמותה,  השונות  לפרשנויות  מראה  להציב  מבקשת  התערוכה 

המגילה  של  והמודרנית  המסורתית  הפרשנות  עם  מתמודדים  האמנים  וצייתנות.  כוח  יופי,  בין  הקשר 

ומשתמשים בה כפלטפורמה מפרה לתובנות מעמיקות ולפרשנויות מעוררות השראה.

האמנות הינה מדיום המגיב לסביבה החברתית והתרבותית. אנו רואים משמעות רבה בפיתוח וחשיפה 

ורלוונטי  דינאמי  שיח  אתם  ומקיימת  היהדות,  מקורות  ועם  היהודי  העולם  עם  המתכתבת  אמנות  של 

כדוגמת תערוכת "ושתי - הפרק הגנוז".

נווה שכטר, כבית לאמנות יהודית עכשווית, המשלב לימוד ויצירה של הגות יהודית וישראלית, מבקש 

להציע היכרות עם עשייה אמנותית שצמחה בקהילות יהודיות מגוונות ומצויה בדיאלוג קשוב ומתערב 

עם התרבות היהודית. ואכן, האמנים המשתתפים בתערוכה משקפים קשת רחבה של זויות התבוננות, 

מקורות השראה והתייחסות לתוכן המגילה בכלל ולדמותה של ושתי בפרט.

אנו גאים להיות בית המייצר תהליכים מרתקים אלה ומזמינים אתכם לקחת חלק בחוויה.



  ושתי - הפרק הגנוז
ושתי - "הטובה ביותר", מקור שמה מן המילה הפרסית ושיתה1

"אם היא עומדת בסירובה, היפטר ממנה. קח לך אסתר ושלח את ושתי, כמו שעשה המלך 

אחשוורוש".2 )עצתו של מרטין לותר לבעלים של נשים לא צייתניות. גרמניה, המאה ה-15(.

״בת מלך הייתי קודם היותי מלכה,

וראויה לגורל טוב מזה!

הנה מתגולל לו הכתר שעשה אותי מלכה בשם! 

והנה עומדת האישה - רעיה בשם בלבד, 

ועתה, לא עוד מלכה ולא רעיה, אבל אישה עודני,

הן, אישה חזקה דיה

לנקום לבד את נקמתה.״

)אלה ווילר ווילקסוס, מתוך השיר: "מרד ושתי", ארה"ב, שלהי המאה ה-319(

1  ערך "ושתי" מתוך "Women in Scripture" בעריכת Carol Meyers, הוצאת Houghton Mifflin 2000. עמ’ 166. 

2  ערך "ושתי" מתוך "Women in Scripture" בעריכת Carol Meyers, הוצאת Houghton Mifflin 2000. עמ’ 167. 

מתוך הספר: "The Cambridge History of American Literature", בעריכת Sacvan Bercovitch הוצאת Cambridge University Press עמ’   3
.230
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הספרותי  הסיפור  בתמציתיות.  מתוארים  ומעשיה  המלכה  ושתי  אסתר,  במגילת 

ההיסטורי ממקם את ההתרחשויות בסוף התקופה הפרסית במאה הרביעית לפנה"ס, 

בחצרו של המלך אחשוורוש הראשון. ושתי מסרבת להופיע בפני המלך אחשוורוש 

בעת משתה רב משתתפים ב"כתר מלכות". אחשוורוש הפגוע חושש שסירובה של 

ושתי ישפיע על נשים נוספות ומעביר את כתר המלכות לאסתר.

חז"ל  שלילי.  באופן  לרוב  בהרחבה,  מתוארת  ושתי  של  דמותה  המדרשית  בספרות 

סירובה  המקדש.  מחריב  נבוכדנצר  של  כנכדתו  המפוקפק  מוצאה  את  מדגישים 

ממנה  דרישתו  רבים:  במדרשים  שונים  באופנים  מוסבר  אחשוורוש  בפני  להופיע 

גבריאל  ישראל;  יחסה המרושע לבנות  להופיע עירומה; היותה מצורעת כעונש על 

המלאך הצמיח לה זנב.

היא מכונה "ושתי הרשעה" ו-"חזירתה" ועונשה - הוצאה להורג.4 

בסוף המאה ה-19 החלה ושתי להיות מודל להזדהות ולחיקוי בקרב חלוצות התנועה 

תקופה.5  אותה  של  בשירה  כגיבורה  מתוארת  והיא  הברית  בארצות  הפמיניסטית 

בשנת 2002 ארגון "מעין" יזם הפצת "דגל אסתר וושתי", דגל בעל פעמונים המשמיע 

אסתר.  מגילת  קריאת  בשעת  וושתי  אסתר  של  שמן  כשנשמע  מתנגנים  צלילים 

הצלילים הרכים הם קריאה לחשיבה מחודשת על מנהג הרעשן ומשמעותו בהשמעת 

שמו של המן, וקידומן של אסתר וושתי כמודל לחיקוי. 

 "Vashti: Midrash and Aggadah" 4   לקריאה על פניה השונים של ושתי במדרשים ראה מאמרה המקוון של ד"ר תמר קדרי 
Jewish Women's Archive". jwa.org/encyclopedia/article/vashti-midrash-and-aggadah"ב

על הפרשנות הפמיניסטית לדמותה של ושתי ראה מאמרה של יעל שמש "גלגוליה של ושתי - מקרא, מדרש חז"ל, הפרשנות   5
הפמיניסטית והמדרש הפמיניסטי המודרני". בתוך: "בית מקרא" מס’ 47 )תשכ"ב( 14. עמ’ 372-356.

משתה ושתי

גבריאל המלאך שם לושתי זנב
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היום,  ועד  הביניים  מימי  החל  שונים  אמנותיים  במדיומים  מיוצגת  ושתי  של  דמותה 

באופן מעניין, בעיקר על דרך אופוזיציה בינארית כלומר כמנצחת או כמובסת. באמנות 

היהודית היא מתוארת במגילות אסתר מצוירות בייחוד מהמאה ה-18 במספר סצנות: 

כאחת מהדמויות הראשיות בסיפור, בעת משתה הנשים ובמעמד הוצאתה להורג. גם 

באמנות המודרנית והעכשווית ממשיכים לתאר את דמותה באופן דיכוטומי. 

המעמיק,  ושתי,  המלכה  של  בקורותיה  נוסף  פרק  בפניכם  מציגים  אנו  זו  בתערוכה 

משתקפת  בתערוכה  דמותה  מגוונים.  באופנים  עולמינו  אל  ושתי  את  וקושר  מעשיר 

בהם  עכשוויות  ביצירות  ולבסוף  וושתי,  אסתר  ודגלי  בפעמוני  עצמאי,  כנושא  אסתר  מגילת  באיורי 

מוטיבים משותפים לסיפור המיתי של המגילה.

ברצוני להודות בראש ובראשונה לכל האמנים והאמניות המשתתפים בתערוכה. אנו גאים להציג תשע 

יצירות שנעשו במיוחד עבור התערוכה. אני מעריכה את השיחות הארוכות, וההשקעה הכספית הלא 

מגילות  מתוך  בדימויים  השימוש  על  גרוס  ביל  לאספן  תודה  אמנות.  עבודת  בהפקת  הכרוכה  מבוטלת 

אסתר אשר ברשותו ועל שעות מחקר רבות בביתו. תודה מקרב לב ליונית קולב-רזניצקי - מנהלת נווה 

שכטר על פתיחות ונכונות להציג אמנות יהודית חדשה ומקורית במקום, לרב רוברטו ארביב על תמיכתו 

הבלתי מסוייגת בתערוכה, לסשה כצנלסון על הפקת התערוכה והקטלוג, לטלי חג'ג' על שיווק התוכן, 

לאיתמר סאן מרטין על הקמת התערוכה, לליאת סיטרון - מנכ"לית מכון שכטר בירושלים על עריכת 

הטקסט, לד"ר שרה פרידמן על התרגום, לאוצרת מעין אמיר על קריאה וההערות המועילות ולסטודיו 

דוב אברמסון על עיצוב הקטלוג.

שירה פרידמן, אוצרת נווה שכטר       

ר"ח אדר תשע"ה        
6

]1[ פרט מתוך מגילת אסתר, איטליה, המאה ה-17, מאוסף משפחת גרוס.  ]2[ עמוד מתוך תנ"ך אלבא, ספרד, המאה ה-15. ]3[ ציור של פיליפו ליפי, "המלכה ושתי עוזבת את הארמון", המאה ה-15.

ושתי עוזבת את הארמון



 העבודות בקטלוג מאורגנות ע"פ הקשרן לתימות בדמותה של ושתי, ואילו העבודות 

בתערוכה מאורגנות על פי החלל והקשרים הוויזואליים שנוצרים בין היצירות.

 

ושתי במגילות אסתר מאויירות
דמותה של ושתי המלכה מתוארת במגילות אסתר מאויירות מאיטליה, גרמניה 

והולנד בעיקר מהמאה ה-18 - תקופת השיא באיורי מגילות אסתר. 

בתערוכה מוצגים מגילות אסתר מאויירות על ידי ארבעה אמנים עכשוויים 

המתבססים גם הם, כמו מגילות אסתר עתיקות על מדרשים והמביאים מן הראליה 

 של המציאות התרבותית והחזותית שלהם כפי שעשו בעלי הציורים 

במגילות העתיקות. 



בדומה לסדרות אחרות שייצר בוחר האמן אליהו סידי לשלב את הטקסט המקראי אשר צולם במכונת 

הומור  המשלבת  נאיבית,  לכאורה  בשפה  סידי  מצייר  לטקסט  סביב  הציור.  מצע  על  בהדבקה  צילום, 

בעולמו  ובעולם.  בארץ  ומהאקטואליה  והיהודית,  הכללית  האמנות  מתולדות  ציטוטים  וגם  מתוחכם 

העשיר של סידי בני האדם משולים לרוב לחיות. ביצירה זו, ושתי המלכה מתוארת פעם כאווזה כחולה, 

עם  ורוד  בלק  משוחה  אצבע  החושפת  שחורה  כיד  פעם  שערכה.  במשתה  ש"ס"  "נשות  את  המארחת 

הכיתוב בצהוב "די". ושתי מתוארת שוב כרוקדת לפני אחשוורוש כאשר פניה, למעט עיניה, מכוסות 

ברעלה, זאת בניגוד לביקיני הורוד שלה. 

אליהו סידי

שני לוחות מתוך מגילת אסתר מאויירת, 2000

גואש על נייר

65.5x37 ס"מ

Eliyahu Sidi

Two plaques from an illustrated Esther scroll, 2000

Gouache on paper

65.5x37 cm
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מגילת אסתר של ולדמן היא רומן גרפי המשתרע על פני 172 עמודים - קומיקס תנכ"י. באמצעות סגנונו 

החיוני וההומוריסטי, משתקפת תחושת הקרנבל של חג הפורים. אך גם נושאים מטרידים כמו סילוקה 

של ושתי מן הארמון והרג מקבלים התייחסות ומשמעות. טקסט המגילה בעברית ובאנגלית )בתרגומו של 

ולדמן( הוא חלק אינהרנטי מן היצירה הויזואלית. בניגוד למעמד הנשים בתקופה בה מתרחש הסיפור, 

אסתר וושתי מתוארות במגילה בזכות מעשיהן פורצי הדרך ולא כרעיות או אמהות. ולדמן משתמש עבור 

האיורים בפרשנות מסורתית ומודרנית ומושפע מאמנות כללית ויהודית. הוא משייך את סיפור אסתר 

למוטיבים אחרים במקרא ומחבר ביניהם באופן ויזואלי.

בעמוד הבא )שאינו מוצג( ושתי מתפרצת מתוך האמבטיה לאחר שמגיעה אליה בקשתו של אחשוורוש 

להופיע בעירום. באיור מופיע המשפט: "אימרו לו שיש לי צרעת - או שהצמחתי זנב! אינני הצעצוע של 

נער החווה".

ג’יי טי ולדמן

 משתה ושתי, מתוך מגילת אסתר, עמ' 13-12, 

בהוצאת JPS, פילדלפיה, 2005

24x17 ס"מ

JT Waldman

Vashti’s Feast, Megillat Esther, pages 12-13,  

Jewish Publication Society. Philadelphia, PA, 2005

24x17 cm

10





סיונה בנז’מין

מגילת אסתר, 2010

הדפס גיסלי )giclee(, מעוטר בעבודת יד, חתום 

וממוספר

450x28 ס"מ

Siona Benjamin

Esther Scroll (Megillah), 2010

Hand embellished, signed and numbered 

giclee print

450x28 cm

מגילת אסתר של האמנית סיונה בנז’מין, באורך 4.5 מטרים, צבועה כולה בצבעים עזים ובזהב, מעוטרת 

במיניאטורות בסגנון הודי/פרסי/מוסלמי ובשילוב מוטיבים של פופ-ארט וסרטי בוליווד. בציורים ניכרת 

יהודיים. בין עמודות הטקסט ישנן שבע מיניאטורות בגודל עמוד  ומוטיבים  גם השפעה של מדרשים 

ובמדליון  אחשוורוש  לעבר  ומביטה  בטן  ריקוד  רוקדת  פעמיים:  הפתיחה  בפאנל  מתוארת  ושתי  שלם. 

שם היא שוכבת עירומה ומתבוננת במראה.אסתר המלכה מתוארת כבת דמותה של האמנית, עם גוון עור 

כחול העונדת צמידים ירוקים האופייניים ביהדות בני-ישראל בבומביי, שם גדלה האמנית. 

אופן הציור של דמותה מעורר שאלות, סירובה במקרא אינו עולה בקנה אחד עם התיאור הויזואלי. מעניין 

להשוות אותה ל"ושתי" נוספת של האמנית בקטלוג זה בעמ' 18.
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הדימוי  בין  המעבר  חוליית  את  מהווה  עכשוויות,  אסתר  מגילות  בציורי  מומחה  מוריה,  אבנר  האמן 

שונים.  אמנותיים  במדיומים  העכשווי  הדימוי  לבין  קלף  גבי  על  אסתר  במגילות   - ושתי  של  המסורתי 

אמנם הוא ממשיך במסורת הציור על קלף אך מקורות ההשראה שלו כוללים מגילות סיניות עתיקות, 

ומזרחית.  מערבית  ואורנמנטיקה  ארכיטקטורה  הרנסנס,  אמנות  והודיות,  פרסיות  מיניאטורות  ציורי 

בנוסף הוא משלב מוטיבים מן היהדות, מן הנצרות ומן האיסלם. 

אבנר מוריה

לוח ממגילת אסתר מאוירת, 2014

צבעי גואש ומים על קלף

66x90 ס"מ

Avner Moriah

Detail of illustrated Eshter scroll, 2014

Gouache and water paints on parchment

66x90 cm
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 ושתי באמנות היהודית העכשווית
  יצירות העוסקות בדמותה של ושתי כאשה עצמאית. 

 דמותה מן המגילה מתפתחת ונבחנת לאור התפתחויות 

היסטוריות/אמנותיות וחברתיות.



Siona Benjamin

Finding Home #89  

(Fereshteh) "Vashti", 2006

Hand embellished, 

signed and numbered giclee print

25x17.5 cm

"ושתי" הינו ציור אחד מתוך סדרת הציורים "מציאת הבית" של בנז’מין. הבית המשתקף בציור מתגלה 

כמקום לא מזמין. המבנה נראה כספק בית, ספק בית-כנסת שנעשה בו פוגרום, ספק מבנה במחנה ריכוז. 

עצמה  את  רואה  בנז’מין  סיונה  מקופלות.  כנפיים  עם  סוריאליסטי  באופן  מתוארת  לבית  מחוץ  ושתי 

בסגנונה  בארה"ב.  ויהודיה  עור  כהת  ואישה  מוסלמי  בעולם  יהודיה  ונערה  ילדה  בהיותה  כה-"אחר" 

האמנותי משלבת האמנית בין הזהויות והסגנונות הרבים בינם היא חיה.

סיונה בנז’מין

 מציאת הבית #89

)פרשטה - מלאך באורדו( "ושתי", 2006

 הדפס גיסלי )giclee(, מעוטר בעבודת יד,

חתום וממוספר

25x17.5 ס"מ
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ושתי.  את  חז"ל  ראו  ניקולס  ז’קלין  האמנית  פי  על  כך  השמים,  כלפי  זועקת  יד  עם  מפלצתית,  גרומה, 

העבודה הינה מתוך הסדרה "ציור יומי" )draw yomi( המתייחסת ללימוד הדף יומי באופן ויזואלי.1 

במסכת מגילה דף י"ב, דנים חז"ל באופיה של ושתי ומציגים אותה כדמות רשעה שהכריחה את בנות 

ישראל לצעוד ערומות בשבת בשעה שהיא לעגה והשפילה אותן. כעונש על כך, גופה הופך למפלצתי, 

היא מצמיחה זנב וקרניים ולכן אינה מוכנה לצאת בפני אחשוורוש. על פי ניקולס, הרבנים מעלימים את 

ושתי מהסיפור על ידי הפיכתה ללא אנושית.

לימוד דף יומי היא מסורת מקובלת שהתחילה בפולין בשנות ה-20 של המאה הקודמת. הנוהגים במסורת לומדים בכל יום דף מוסכם   1
בתלמוד, וכך בכל העולם נלמד אותו העמוד בכל יום.

Jacqueline Nicholls

Talmud Bavli, Megillah 12, 2014

Pigment ink print on archival print

60x42 cm

ג’קלין ניקולס

תלמוד בבלי, מגילה י"ב, 2014

הדפס דיו פיגמנטי על נייר ארכיוני

60x42 ס"מ
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עבודתו של קן גולדמן, נוגעת בשינוי העובר על היחיד בעת הרכבת מסכה )פיזית או תפיסתית( ומתכתבת 

עם המוטיבים המרכזיים של חג הפורים - ההתחפשות והמסכה1. המסכה של גולדמן מתייחסת למצב 

האנושי בעקבות הטלת ה"פור" המכתיב מראש באופן שרירותי את חיי היהודים בשושן. מוטיב נוסף הוא 

"ונהפוך הוא", המתקיים על פי האמן דווקא בפרק א’ של המגילה ולא בסופה. 

עולמה  של  סדר  ובאי  בשרירותיות  להילחם  המנסה  אישה  המלכה  ושתי  של  בדמותה  רואה  גולדמן 

ולוקחת את האחריות לתוצאות מעשיה. סירובה של ושתי להיות הפיון של אחשוורוש מהווה ניגוד חד 

לרעיון של גורל ושרירותיות. המסכה מבוססת על פניו של האמן, שבהשפעת סיפורה של ושתי מיישיר 

מבט אל עצמו.

נעשה עבור תערוכה זו.  1

Ken Goldman

Portrait of the artist as Vashti - life mask, 2015

3D printing not print 

10x14x22 cm

קן גולדמן

דיוקן האמן כוושתי - מסיכת חיים, 2015

הדפסת תלת מימד

10x14x22 ס"מ
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ולא  המערכת  את  מפעילה  ושתי  כעת  תזזיתית1.  קוסמית  כמערכת  נדמית  ארונוביץ’  אנדי  של  יצירתה 

יפיפייה  ומקרבן,  קורבן  חייתית,  נחשקת,  לוחמת,  פנים:  רבת  כדמות  מתגלה  ושתי  להיכנע.  נאלצת 

ומחרידה. המיניאטורות המופיעות ברקע היצירה לקוחות ממקורות ויזואליים פרסיים מגוונים, ומציינות 

תמות מסיפור המעשה: המלך ויועציו, זוג אוהבים ואחשוורוש המוצג הפוך - המום מסירובה של ושתי. 

בנוסף, מופיעים כלי אוכל המרמזים על ההוללות והמשתאות שהתרחשו בארמון המלוכה. מעבר לפשט 

ושתי.  של  וקרניה  זנבה  צרעת,  סימני  מהמדרשים:  הנלמדים  מוטיבים  גם  ביצירה  קיימים   הטקסט, 

כפי  היא  נשית,  נחיתות  ולא  עליונות  המסמל  ככלי  זו  בתערוכה  יצירות  במספר  המופיעה  העקב,  נעל 

הנראה פיתוח אופנתי פרסי קדום.

הוזמנה עבור תערוכה זו.  1

Andi Arnovitz

Vashti’s Revenge, 2014

Archival print with pigment inks of collage 

and watercolor

Diameter : 52.5 cm

אנדי ארנוביץ'

נקמתה של ושתי, 2014

הדפסה על נייר ארכיוני עם צבעי דיו 

מבוסס פיגמנט של קולאז’ וצבעי מים

קוטר: 52.5 ס"מ
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Yehuda Levy Aldema

Queen Vashti and the Helpless King, 2014

Mixed media: wood, metal, paint and a photograph

127x50x23 cm

פסל זה של האמן יהודה לוי אלדמע1 טומן בתוכו רמזים וצפנים רבים עם משמעויות המתקשרות לעולמם 
של חז"ל, לקריאה מגדרית, ולמשמעות השם שחמט בפרסית2. ושתי המלכה קיימת בפסל בצללית ובקו-

מתאר הממחיש את הדרתה של המלכה מהשיח אודותיה. המהלכים אותם היא מתכננת: סעודת הנשים 

והסירוב לאחשוורוש, משולים למשחקי חברה: שחמט וקלפים. במרכז הפסל לוח שחמט, אשר מכיל יותר 

משבצות מלוח משחק רגיל ועליו מתרחש המהלך הקריטי במשחק. על הלוח מוטבע צילום עם תמרור 

המזהיר מפני שריפה. התמרור מתייחס לכך שסיבת סילוקה של ושתי מן המלכות, הוא אות אזהרה לנשים 

אחרות שלא יבזו גם הן את בעליהן. 

נעשה עבור תערוכה זו.  1

פירוש המילה שחמט בפרסית היא - המלך חסר אונים או מארב למלך.  2

יהודה לוי אלדמע

המלכה ושתי והמלך חסר האונים, 2014

טכניקה מעורבת: עץ, ברזל, צבע וצילום.

127x50x23 ס"מ
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האמנית רבקה פוטשבוצקי יוצרת ערכות נייר המקפלות בתוכן עולמות ניידים של שפה חזותית עכשווית. 

ערכת "פורים שפיל"1 היא פסל קינטי האוצר בתוכו במה, שחקנים ופעלולים, ההצגה המתרחשת מזכירה 

את סיפור המגילה אך קשורה למאורעות פוליטיים/חברתיים דהיום. הצופה מוביל את העלילה והופך 

לתליין בכל פעם שהוא מושך בחוט היוצא מבובת הנייר של המלך אחשורוש. כמקור לאיורים התבססה 

האמנית על איורים מקוריים ממגילות אסתר מהמאות ה-18-17 מאוסף משפחת גרוס. במשחק המשולב 

בעבודה יש  שימוש בזכוכית מגדלת אותה ניתן להוליך באצבע על הלוח המאוייר הנראה כמבוך עם 

המלך  של  חותם"  "טבעת  מהמושג  נובעת  העבודה  בגוף  הידנית  ההחתמה  המגילה.  מעולם  דימויים 

במגילה ומייצרת מקצב חזרתי חדש לראיית הדימוי. הגלגל מבוסס על גלגלי המזלות בבתי כנסת עתיקים 

ומתייחס להפלת ה"פור" במגילת אסתר - קוביית המזל של מובילי המדיניות הפרסית.

נוצרה במיוחד עבור תערוכה זו.  1

Rivka Potchebutzky

Purim Spiel - Vashti kit, 2015

120x80x60 cm

רבקה פוטשבוצקי

פורים שפיל - ערכת ושתי, מיצב, 2015

120x80x60 ס"מ
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Dov Abramson

Front Row Seat, 2015

Aluminum print

175x70 cm

עבודתו של האמן דוב אברמסון1 מזמינה אותנו להצטרף לישיבת "ועדת ההדחה" של ושתי המלכה. על 

פי המסופר במגילה, בטרם קיבל אחשוורוש החלטה סופית בעניינה של ושתי הוא התייעץ עם שבעת 

שרי פרס ומדי ונציגם ממוכן, שלבסוף המליץ על הדחתה של ושתי מכס המלוכה. זוהי ועדה המבוססת 

על טהרת הגברים. הדמויות אמנם חסרות פנים אך בעלי דמיון לדמויות עכשוויות. שכן ועדות שכאלה 

עדיין שולטות בגורלן של נשים. בעבודה ניתן למצוא פרשנות חזותית למדרשים על תפקידי השרים. 

התרבות האסטרולוגית בפרס העתיקה, אשר גם לפיה חרצו הגברים את גורלן של הנשים, מיוצגת ע"י 

גרמי השמים. 

נעשתה עבור תערוכה זו.  1

דוב אברמסון

היושבים ראשונה, 2015

הדפסה על אלומיניום

175x70 ס"מ
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"ושתי" בסגנון אלקטרו-אקוסטי שחיבר המוסיקאי עמית אשבל1 מאפשרת למבקרים  עבודת הסאונד 

בתערוכה לחוות את דמותה של ושתי באמצעות צלילים המשכתבים את סיפורה של ושתי ומתכתבים 

עם הסיפור המקראי באינטרפרטציה פמיניסטית. ביצירה ניתן לשמוע הדים למוסיקה פרסית, ניגונים 

אירופאים וטקסטים פמיניסטיים. הדוברת הינה מרת'ה אקלסברג )Martha Ackelsberg(, עם התזמורת 

הפרסית ירושלים2.

הוכנה  עבור תערוכה זו.  1

באישורו של יפתח יה-יה מאיר.  2

בתמונה נראה חתן יהודי פרסי מנגן בתאר, ציור שמן, איראן, 1840 לערך. אוסף פרטי.  

עמית אשבל

ושתי

2015 -2014

עיצוב סאונד )7:00 דק'(

Amit Eshbal

Vashti

2014-2015

Sound Design (7:00 min.)
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דגלי ופעמוני אסתר וושתי
 "דגלי אסתר וושתי" הוצגו לראשונה ב-2002 בניו-יורק.1 

הדגלים הינם חפץ טקסי חדש המבקש להנכיח את מקומן של גיבורות 

 המגילה, אסתר וושתי, בשעת קריאת המגילה. 

 דנדון הפעמונים בזמן הקראת שמותיהן נעשה באופן נעים, 

זאת בניגוד לצליל הרעשן.

1  בתערוכה ביוזמת "מעין" (The Jewish Women’s Project) באוצרותה של רות סילברמן.



Avi Biran

Bells for Vashti & Esther, 2014

Aluminum, Iron, Brass, Gold plate

Building technique

Height - 5 cm | Diameter - 12cm

"פעמוני אסתר וושתי" של הצורף אבי בירן1 נראים מצד אחד כתבנית אפיה עם עוגה מקושטת בפעמונים 

ומצד שני כתופי מרים המעטרים את "כוס מרים" בעיצובו. הומור ודו משמעות קיימים ברבים מתשמישי 

"נגאלת" מההקשר הביתי של עקרת הבית האופה עוגות, אל  הקדושה והמצוה של בירן. כאן התבנית 

מעמד קריאת המגילה. התבנית גם יוצרת אנלוגיה עם ריבוי המשתים בשושן הבירה ועם מצוות משלוח 

מנות ומתנות לאביונים הנהוגות בפורים.

נעשה במיוחד עבור תערוכה זו.  1

אבי בירן

פעמוני ושתי ואסתר, 2014

אלומיניום, ברזל, פליז, ציפוי זהב

טכניקת בנייה

גובה: 5 ס"מ | קוטר: 12 ס"מ
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Hadas Kruk and Anat Stein (Studio Armadillo)

Esther and Vashti flag, 2015

Wood, paper, print, laser cut

46x35 cm.

הדס קרוק וענת שטיין מסטודיו ארמדילו עוסקות בעיצוב וייצור של פריטי יודאיקה עכשווית בדגש 

על חפצים שימושיים. ל"דגל אסתר וושתי" בעיצובן1 ישנם חורי הצצה לעיניים, כמו במסכות קרנבלים 

הקיימות בתרבויות המזרח והמערב, ונושאות בחובן מסתורין. נפנוף הדגל משמיע קול אוושה. לדגל 

שתי פנים, לא ברור מי אסתר ומי ושתי, מי מובילה את העלילה ומי מובלת? הדגל מעניק לשתי הדמויות 

הנשיות מקום שווה וכמעט סימטרי. שינויים בצבע ובטקסטורה מאפשרים לכל המשתמשים בדגל 

להשלים את הסיפור.

עוצב במיוחד עבור תערוכה זו.  1

הדס קרוק וענת שטיין )סטודיו ארמדילו(

דגל אסתר וושתי, 2015

עץ ונייר, דפוס וחיתוכי לייזר

46x35 ס"מ
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Iris Tutnauer

Vashti’s Bell, 2014

Brass, silver and material 

Height: 7 cm | Diameter: 12 cm

"פעמון ושתי" של הצורפת איריס טוטנאור1 מעוצב משורות עיגולים היוצרים כעין חצאית. הפעמון של 

גיבורות  את  להנכיח  מבקשים  ארמדילו,  סטודיו  של  והדגלים  בירן  אבי  של  יצירתו  עם  יחד  טוטנאור 

המגילה בטקס קריאת המגילה המתרחש בפורים. אופן ההחזקה של הפעמון דווקא מסתיר אותו והוא 

מתגלה רק ברגע שבעל הקורא קורא את שמות הנשים במגילה. בחירת הצורפת בחצאית כסמל לגבורתה 

של ושתי מתחבר לאמניות אחרות בתערוכה המביעות את מחאת הנשים בנעל העקב. שימוש באביזרים 

נשיים כחצאית וכנעל עקב בא להפוך את סמלי הדיכוי לכאורה של הנשים כגורם המכניסן לקדמת הבמה. 

נעשה עבור תערוכה זו.  1

איריס טוטנאור

פעמון ושתי, 2014

פליז כסף ובד

גובה: 7 ס"מ | קוטר: 12ס"מ
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מיתוס ושתי
חטיבה זו מתייחסת אל עבודות המוצגות בתערוכה בהקשר לדמותה של 

 ושתי או לנדבך בדמותה, אך הן לא עוסקות בה באופן ישיר.

ביצירות נראים קיפוח לצד דמות המכירה בערך עצמה ואשה המציגה 

את עצמה ללא מסיכות.



"פלורה בשמלה אדומה" של האמן אליהו אריק בוקובזה היא ושתי / כיפה אדומה בארמונה הפרטי. כאן 

היא המולכת, שוכבת על פרוות השועל ומוגנת על ידי שומרי ראשה - פסלי הבלאקאמור. האמן אליהו 

אריק בוקובזה כתב בקטלוג התערוכה "פלורה" כך: "לגבי, רקדנית בטן היא דמות ארכיטיפית המייצגת את 

האישה המזרחית. כפי שהיא מופיעה בפנטזיה האוריינטליסטית של התרבות המערבית: אישה שלכאורה 

היא משרתת את הפנטזיה הגברית, אך למעשה היא שולטת בגבר באמצעות אותה פנטזיה ממש".1 

מתוך קטלוג התערוכה "פלורה", גלריה נלי אמן, תל-אביב, ינואר 2006.   1

Eliahou Eric Bokobza 

Flora in Red Dress, 2006

Oil on canvas, 90x140 cm

אליהו אריק בוקובזה

פלורה בשמלה אדומה, 2006

שמן על בד,  90x140 ס"מ
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בלאקאמור / גבר ואישה, 2006

שמן על בד, אלומניום יצוק מצופה זהב, 

אהיל פי.וי.סי., 25x60x35 ס”מ 

Blackamoor/male and female, 2006

Oil on canvas, gold plated aluminum cas, 
PVC lampshade, 25x60x35 cm





Alejandra Okret

Zapateando, 2009

Ink and acrylic on paper

78x106 cm

הרקדנית הרוקדת את ריקוד הפלמנקו רוקעת ולוחצת ברגלה, הקצב מומחש על ידי הנקודות הוורודות, 

טיפ, טאפ, טאפ, טאפ, טאפ. הקצב ולחיצת העקב גוברים יחד עם התשוקה. האדמה מצטרפת למחול 

ופרץ אנרגיה משותף בין הרגליים, השוקיים, הגו והראש, נרעדים עם הקריאה: "הנני אני". בספרדית 

זו נעשתה  יצירה  ובבטוח".  ונזכרים במוכר  "לכל אלה שלא נפתחים לאמנים חדשים  רשום על הנעל: 

כהתרסה של האמנית כנגד הממסד האמנותי בישראל, קריאתה היא קולה של ושתי שלא נשמע - "הנני 

אני", קבלו אותי כך.

אלחנדרה אוקרט

זאפאטנדו, 2009

דיו ואקריליק על נייר

78x106 ס"מ
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Shula Keshet

From the ‘veiled’ seires, 1999

Adapted photograph

100X70 cm

בעבודתה של האמנית שולה קשת, היא משיבה מבט אל הצופות והצופים מבעד לשטיח מרהיב. מוטיב 

השטיח, מסמליה הבולטים של התרבות הפרסית, מקפל בתוכו משמעות כפולה. מחד גיסא, הוא מסמל 

את האובייקט שעליו דורכים ועליו מניחים את כל חפצי הבית, ולכן הוא מרמז גם לדיכוי מגדרי ולמעמדה 

הנחות של האישה בתרבות הפטריארכלית - הן בבית והן במרחב הציבורי. מאידך גיסא, השטיח הפרסי 

נושא בקרבו חוכמה ויצירתיות רבת דורות ומחזק את העוצמה התרבותית שנישאת על כנפיו. 

קשת מעניקה מקום ביצירותיה לתרבות דור המהגרים, דורם של הוריה, שתרומתם לתרבות המקומית 

בישראל מהדהדת גם כיום, ובו בזמן היא מעלה לקדמת הבמה את חייהן וחוויתן של נשים מזרחיות כיום.

שולה קשת

מתוך הסדרה "רעולה", 1999

צילום מעובד

100x70 ס"מ
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Nechama Golan

"You Shall Walk in Good Ways", 2000-2010

Installation composed of three objects: high heel 

sandal prepared from copied Talmud pages, glues. 

Praying shtender covered with a latex layer and an 

Eshter scroll made of latex and pigments. 

85x30x35 cm

נעל הסנדל "שתלכי בדרכים טובות" של האמנית נחמה גולן, המוצבת בתוך סטנדר תפילה עליו אובייקט 

קובעי  וגם  המסורתית  היהודית  בתרבות  הסמכותי  המעמד  בעלי  כנגד  מתריסה  אסתר,  מגילת  דמוי 

הטעם האופנתי בעולם המערבי שעיצבו את נעל העקב הממשטרת את דמותה של האישה כאובייקט 

מיני. לדברי האמנית: "מציאות זו מעוררת מחשבה על היות האישה סובייקט המכונן עצמו או אובייקט 

המכונן ע"י תרבות גברית". בהקשר הרחב של תערוכה זו מעניין לראות את השימוש במוטיב העקב החוזר 

בעבודות שונות המביע התרסה נשית דרך אובייקט מפתה לכאורה. 

נחמה גולן

"שתלכי בדרכים טובות", 2010-2000

הצבה המורכבת מ-3 אובייקטים: סנדל עקב בנוי 

 שכבות צילומי טקסט תלמודי, דבקים. 

סטנדר תפילה מחופה בשכבת לטקס ופיגמנטים 

ומגילת אסתר עשויה לטקס ופיגמנטים.

85x30x35 ס"מ
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I want to express my heartfelt gratitude to the artists taking part in this 
exhibition. We are proud to present here nine works created especially for 
this exhibition. I wish to recognize the efforts made by Neve Schechter 
for the production of such an exhibition. Warm thanks go to Yonit 
Kolb-Reznitzki  for her enthusiasm in mounting this exhibition of new, 
original Jewish art in this venue, to Rabbi Roberto Arbib for his unfailing 
support, to Sasha Katsnelson for producing the exhibition and the 
catalogue, to Itamar San Martin for his patience all matters relating the 
installment of the  exhibition, to Liat Citron  Vice - President for Finance 
and Administration Schechter Institute of Jewish Studies, Jerusalem for 
editing the Hebrew text, to Dr. Sara Friedman for translation, to Tali Haggiag for marketing and to 
the Dov Abramson Studio for the catalogue design. 

Shira Friedman – Curator, Neve Schechter

Adar 5775

1 Detail of Italian Eshter scroll, 17th cent. From The Gross Family collection. 

2 Alba Bible, Spain 15th cent.

3 Queen Vashti leaving The Royal Palace, Filippo Lippi, 15th cent.

VII

3 Queen Vashti leaving the royal palace



In 2002, the “Ma’ayan” organization initiated the practice of waving an 
“Esther and Vashti flag” during the reading of the Book of Esther; the flag 
is hung with bells which chime as they are waved every time Esther or 
Vashti’s name is mentioned. The soft chimes are an invitation to rethink 
the traditional custom of wielding noisemakers in the synagogue every 
time Haman’s name is mentioned, and enables us to regard Esther and 
Vashti as role models. The figure of Vashti has been represented in different 
artistic media from the Middle Ages to the present, in intriguing ways. 
These portrayals are usually binary opposites: Vashti is either victorious 
or vanquished. In Jewish art she is depicted in illuminated Esther scrolls, 
mainly from the eighteenth century, in several scenes: as one of the main 
characters at the women’s banquet and at her execution. One illuminated 
scroll depicts Vashti as the precursor of Marie Antoinette. Contemporary art, 
too, continues this dichotomy. 

In this exhibition we present a new chapter in the life of Vashti which 
deepens Vashti’s ties with our own world. We present Vashti in illuminated 
scrolls, as an independent area of creativity, in the use of “Esther and Vashti 
flags”, and finally, in modern and contemporary art. 

VI

1 Vashti's feast

2 Angel Gavriel puts tail on Vashti



In the Book of Esther, Vashti and her behavior are described tersely. The historical-literary event is 
dated to the end of the Persian era, fourth century B.C.E., in the court of Xerxes I. Vashti refuses to 
obey the king’s summons to attend a  banquet with many invited guests, wearing “a  royal diadem”. 
Xerxes, insulted, fearing that her refusal would spread to other women, orders to transfer the 
queenship to Esther.

In midrashic sources Vashti is described at length, usually negatively. The sages emphasize her 
disgraceful lineage as granddaughter of Nebuchadnezzar, destroyer of the Temple. Vashti’s refusal 
to appear before the king is variously explained in the different sources: the king demanded that 
she appear before him naked; she was afflicted with leprosy as punishment for her evil treatment 
of Jewish women; the angel Gabriel attached a tail to her body. She is called “Vashti the Evil One” 
and “sow.”  Her punishment: execution.4

At the end of the nineteenth century, Vashti became a role model for pioneers of feminism in  the 
U.S. Her story is retold from a feminist perspective and she becomes a heroine in the poetry of the 
time .5 

4 For further reading about Vashti's duality see Dr. Tamar Kadari's online article: "Vashti: Midrash and Aggadah”  in”Jewish Women’s 
Archive,”http://jwa.org/encyclopedia/article/vashti-midrash-and-aggadah.

5  For a feminist reading of Vashti’s story see Yael Shemesh’s article (Hebrew), “The Metamorphoses of Vashti: Bible, Aggadah, Feminist 
Exegesis, and Modern Feminist Midrash” in: “Beit Mikra”, (2002) vol.171 JUL SEPT, p.356-372.

V



 VASHTI - The Newly-discovered Chapter 
Vashti: the name means best, from the Persian Vahista1

“If she still refuses, get rid of her; take an Esther and let Vashti go, as King Ahasuerus did.” 2

(Martin Luther’s advise for husbands whose wives were disobedient, Germany, fifteenth 
century) 

"I was a princess ere I was a queen.
And worthy of a better fate than this!
There lies the crown that made me queen in name!
Here stands the woman – wife in name alone!
Now, no more queen – nor wife – but woman still – 
Aye, and a woman strong enough to be 
Her own avenger."
(From the poem “Vashti’s Rebellion”, by Ella Wheeler Wilcox, U.S., end of the nineteenth century3)

1  “Vashti” entry in “Women in Scripture,” by Carol Meyers, published by Houghton Mifflin, 2000. p. 166.

2  See previous note, p. 167.

3  From the book: “The Cambridge History of American Literature,” edited by Sacvan Bercovitch, published by  Cambridge University Press. 
p. 230, 1917-1921.
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   Preface

The exhibition “Vashti: The Newly-discovered Chapter,” curated by Shira Friedman, spotlights the 
controversial figure of Queen Vashti. While traditional discourse has castigated Vashti’s refusal to 
appear before King Ahasuerus, modern feminist discourse lauds Vashti’s courage in defying the 
king’s order in a patriarchal society. The present exhibition reflects the different interpretations 
of Vashti’s character, raises questions regarding her role in the Book of Esther, and explores the 
connections between beauty, power, and obedience. The artists whose works are shown here 
address traditional and modern readings of the Book of Esther, drawing upon it for profound 
insights and inspiring interpretations. 

The medium of art responds to its social and cultural surroundings. We believe it is important to 
recognize and promote art which engages with the Jewish world and sources through dynamic, 
relevant dialogue, as in the present exhibition. 

Neve Schechter, a home for contemporary Jewish art integrating creative work with the study of 
Jewish and Israeli thought, hereby presents Jewish art produced in a variety of communities as it 
conducts a vibrant dialogue with Jewish culture. Indeed, the artists represented here reflect a wide 
spectrum of perspectives, sources of inspiration, and attitudes to the narrative of the Book of Esther 
and to Vashti in particular.

We are proud to provide a home for such exciting developments, and you are invited to join us in 
the experience.

Rabbi Roberto Arbib
Education director 

Yonit Kolb-Reznitzki 
Director, Neve Schechter 



נווה שכטר
רחוב שלוש 42, פינת רחוב אילת, תל אביב- יפו 

office@neve.org.il :טלפון: 03-5170358 • דוא”ל

• חפשו אותנו ב-  www.neve-schechter.org.il

On the cover - detail of Megillat Esther, JT Waldman, JPS, 2005.©

Inner cover - Adapted detail from "Vashti's Revenge", Andi Arnovitz.




