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ויקי סקנדריון  //אשת הזאבים
זיוה ילין
"בכולנו מפעמת הערגה אל הפראי .לכמיהה זו רק קומץ תרופות נגד שהתרבות מתירה .מלמדים אותנו להתבייש בתשוקה זו.
צימחנו שיער ארוך ,כדי להסתיר את רגשותינו .אבל צילה של “האשה הפראית” עדיין אורב מאחורינו ,בימינו ובלילותינו.
ולא משנה היכן אנו ,אין ספק שהצל הדוהר בעקבותינו הולך על ארבע.״ (קלאריסה פינקולה אסטס ,מתוך ספרה "רצות עם זאבים")
לגוף אחד ,חצוב באבן .דמויות הנשים לובשות צורה של נשים
מיתולוגיות ,ארכיטיפיות וחייתיות ,הצומחות מתוך האדמה.
הן שואבות את כוחן מהעולם הפנימי התת מודע ,מארכיטיפים
יונגיאניים ,אגדות עם ,מיתולוגיות וחלומות ,מגיחות מעולם
קמאי קדום.
דימוי נוסף השולט בעבודותיה הוא דימוי הזאב ,אחת החיות
המוכרות ביותר לאדם ברבות מתרבויות העולם .הכלב ,ידידו הטוב
של האדם ,הוא למעשה זאב מבוית .הזאב חי בלהקות ,משפחתי,
שומר על הטריטוריה שלו ,מסור ונאמן לצאצאיו .בתרבות הוא
מוצג לעיתים כטורף אכזר ולעיתים כיצור חזק ושומר חוק ,או
כיצור חברותי המאמץ תינוקות אדם אשר ננטשו ומגדלם.
הזאבים בציוריה של ויקי סקנדריון מתגודדים לרוב בלהקות,
נצמדים לגופה של האישה ,מאיימים ,מחזרים ,נולדים מגופה
או חוסים בשמלתה .אך האישה לעולם עוצמתית ,חזקה ואינה
קורבנית.
העיסוק בדמות האישה מתכתב עם הדמות הארכיטיפית
של האנליטיקן קארל יונג .הארכיטיפים הם דימויים דומים
החוזרים בתרבויות שונות .יונג זיהה שלושה ארכיטיפים עיקריים,
ביניהם הצל -הארכיטיפ המסוכן והחזק ביותר .מקומו בלא מודע
הקולקטיבי עמוק מכל שאר הארכיטיפים .הוא כולל אינסטינקטים
חייתיים ,פרימיטיביים בסיסיים ביותר .כאן נמצא הצד האפל
של האדם ,הדחפים שיש להתגבר עליהם ולהתגונן מפניהם כדי
לקיים חיים משותפים .על פי יונג ,כל אדם נושא בתוכו צל וככל

ויקי סקנדריון מציגה בגלריה בבארי עבודות ציור ופסול ,שיצרה
בשנתיים האחרונות.
הציורים מצוירים על גבי פורמייקה לבנה או לוחות פרספקס,
מצעים חלקים ובלתי סופגים ,עליהם היא מציירת בצבעים
בגווני חום ,מדוללים במים .מרבית ציוריה נולדים בתהליך שיש
בו מן המקריות ,כשהיא שופכת את החומר ללא תכנון על
המשטח הריק.
הפיזור הטבעי של החומרים על המשטח יוצר רמזים לצורות,
דמויות ונופים שמתוכם היא דולה את הדימוי על ידי גריעה,
סימון והוספה ,אך יחד עם זאת מאפשרת לחומר להתנהג על
פי טבעו ,לזרום ,להתנקז ,להצטבר ולהתייבש .הצבע המדולל
הופך לכמעט שקוף ומזכיר עבודה כתמית בצבעי מים .החום
שולט ,ומעלה על הדעת טבע ,אדמה וגוף.
תהליך היצירה מאפשר מפגש מפתיע עם עולמות בלתי מוכרים
מהתת מודע ,כמו מבחן רורשך המחייב את הצופים להתעמת
עם המחשבות ,התשוקות והזיכרונות המודחקים שלהם .עולם
של דימויים מופלאים שהאמנית בוראת מתוך נפשה ,מהכתמים
והטקסטורות שנוצרו על משטח העבודה.
הדימוי המרכזי המופיע ברוב ציוריה היא דמות אישה שופעת,
בשלה ונשית ,חייתית ופראית ,סוג של אם גדולה ,מכילה ,יולדת
ומזינה ,מיתוס האלה הגדולה ,אלת הטבע ,הבוראת חיים .לעיתים
דבוקים לפטמותיה המרובות תינוקות אדם ,ובציורים אחרים
נובע מגופה גופו של גבר ,שהיא נושאת על גבה והם הופכים
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הליפה היא בעלת מבנה מרתק ,חומר מדבר וחי ובמיוחד
כשמטפיחים אותה במים.
חלקיה הפנימיים מדמים מערכת עצבים חשופה או מערך סינפטי
המרמזים על פגיעות ורגישות בדומה לגוף האדם .הליפה מאזכרת
רבות מהמטופלות נפגעות תקיפה מינית שבהן טיפלה במסגרת
עבודתה כעו"ס קלינית .אותן מטופלות דברו על צורך אובססיבי
להתנקות מהלכלוך שדבק בהם תוך קרצוף חזרתי של העור.
ויקי סקנדריון משתמשת בליפה כחומר וכאובייקט פיסולי .היא
חותכת ,קורעת ותולשת עד לקבלת פיסות קטנות המופרדות
משאר חלקי הליפה .בתהליך זה היא נעזרת בסכין חיתוך כמו
בפעולת פילוט של בשר .לאחר הפירוק מחברת מחדש את
הפיסות בתפירת יד כמעין פעולת איחוי וריפוי .לרוב היא
מצפה את הליפה בשעווה אשר באופן סימבולי מהווה שכבת
הגנה השומרת על העור או הבשר החשוף ואף משלבת חומרים
נוספים כמו פרווה לבנה.
העבודות מדמות בחלקן בשר חי ופצוע ,ואחרות מזכירות איברים
מיניים ,נשיים וגבריים .הפסלים נראים לעיתים כמו פרח בשרני
חושני ומפתה ,וכשמתקרבים נחשפת פגיעות ,איברים חתוכים,
כמו עור תלוי מופשט מהגוף ,כמו איבר פאלי ,שילוב של איבר נשי
וגברי .יש בהם סיביות שהיא לעיתים בשרנית ודחוסה ובמקרים
אחרים הופכת לכמעט שקופה ,הסיבים הופכים לשערות ,לפרווה,
לישות אחרת .הפסלים ,כמו הציורים ,מהלכים על השביל הדק
שבין הגופני לצמחי ,בין החושני והמפתה לפצוע ,בין הגברי לנשי.

שהוא מודחק בעוצמה רבה יותר ,כך הוא חשוך יותר ודחוס
יותר .הצל הוא חלק אינטגרלי מכל אדם ,כמו הצל הפיזי שלו.
בעבודותיה של ויקי סקנדריון ,הזאב מייצג את ארכיטיפ הצל
היונגיאני ,הפראי והחייתי .הוא מייצג את הצד הפראי שבאישה.
למעשה זוהי אותה ישות שיש בה חלקי נפש שונים המנהלים
דיאלוג ביניהם .הוא מייצג גם את ארכיטיפ האנימוס ,הישות
הגברית הקיימת בתוך נפשה של האישה .בספר "רצות עם
זאבים" קוראת לנו המחברת לסמוך על קולם של האינסטינקטים
שלנו ,על כוחנו הפנימי ,על הטבע שלנו ,על יצר האהבה שבנו,
לחזור אל שורשינו הנטועים בטבע ,ובכך יצרה לקסיקון חדש
לתיאור הנפש הנשית.
האישה של ויקי סקנדריון מופיעה במופעים שונים :כילדה
הניצבת על עץ ,צוחקת וחושפת שיניים טורפות ,כאישה כורעת
ללדת שמגופה מבצבץ ראש זאב ,כניצבת בראש הר וזורקת
ממנו אנשים לתהום ,כפורשת שמלתה שבתוכה חוסים זאבים,
כשוכבת תחת ערימת זאבים ,ורק רגליה מציצות מתחתם ,ספק
קורבן לאונס או שהיא חלק מהאירוע ושולטת בו ,כמניפה מעל
ראשה זאב ,וכאישה-זאבה הנאבקת בדמות גבר .ברוב הציורים
האישה מנהלת דיאלוג רב פנים עם הזאב ,היא נלחמת בו ,היא
שולטת בו או נטמעת בו.
לצד הציורים ניצבים בחלל פסלים העשויים מליפה מיובשת,
חומר טבעי ,המשמש לרחצה וקרצוף הגוף במסורת המקומית
בארץ וברחבי המזרח התיכון .הבחירה בחומר זה נבעה ממקום
רגשי הקשור לזיכרון ילדות שבו אביה של ויקי יצר מהליפה
מלאכות יד שימושיות ,תפר לליפה המשוטחת ידיות לצורך
שפשוף הגוף.
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על עבודותיה של ויקי סקנדריון
שרי גולן
עבודותיה של ויקי סקנדריון נולדות מתוך התנגדות כפולה.
ההתנגדות הראשונה היא התנגדותו של החומר .החומר שמתנגד
למצע שלו (צבע השמן שאינו נספג בפורמייקה) ,הצבעוניות
אשר מתנגדת לצבעוניות (מונוכרומטיות ,בוצית) ,החומר
הפיסולי שמתנגד לשימושיות שלו (ה"ליפה" אשר אינה נמצאת
בצורתה הטבעית ואינה משמשת לרחצה) ועוד .כל אלה באים
לשרת בעבודתה מהות עמוקה יותר של פעולת התנגדות.
בבסיס התנגדות זו קיימת תפיסה פמיניסטית-חברתית של
עמִידָה,
" "resistanceאשר פירושה המילולי הוא" :הִתנַגְדּותֲ ,
מה" .הכוונה היא מתוך
סבֹולֶת ,תְ קּו ָ
מידּותְ ,
ע ִ
מידָה ִּב ְפנ ֵיֲ ,
ע ִ
ֲ
פעולה שאינה רק מביאה התנגדות פסיבית אלא התנגדות
פעילה לתפיסת עולם דכאנית ומחפצנת כלפי נשים .הדמויות
הנשיות שהיא מציגה עוטות על עצמן את התפקיד הנשי
באותה מידה שהן עוטות על עצמן זהויות נוספות.

אלמנט נוסף של " "resistanceקיים גם בשאלת הזהות המזרחית
כפי שעולה מעבודותיה של סקנדריון .הצבעוניות ה"בוצית"
של הציורים מרפררת גם אל הצבע החום בעצמו כייצוג של
גוון עור; עבודות הציור שלה מציגות דמויות נשיות אשר
מתכתבות עם פסלי צלמיות פריון עתיקות לצד ציורי איקונות
נוצריות .הדמויות הנשיות שלה מצוירות על גבי פרספקס לבן
חלבי מאורך בצורת מלבן .כל הדמויות מצוירות בצבע שמן
חום" ,בוצי" ודשן .ביצירתה יש מצד אחד ביקורת על אותן
איקונות נוצריות קדושות ,לבנות ,טהורות ועטופות (לעומת
ציוריה ,שבהם כל הנשים עירומות) ומאידך יש בדמויות שלה
העצמה של דמות האישה לכדי אלילות עבות בשר ה"גדולות
מן החיים".
כל זאת לצד חומר ה"ליפה" (סוג של צמח מטפס אשר הוסב
לשימוש כספוג רחצה) שלרוב מייצג שימוש של התנקות אשר
הייתה נפוצה בעבר בישראל בעיקר בקרב נשים יוצאות עדות
המזרח .המוטיב של חומר זה מתכתב עם שאלות ביקורתיות על
אודות "ניקיון" הגוף הנשי המזרחי אשר נתפס בעבר כ"טמא"
לעומת הגוף ה"לבן"/המערבי .הפסלים מאזכרים אברי מין
נשיים וכן מתכתבים עם מושג "הבזות" כפי שטבעה אותו
התיאורטיקנית ג'וליה קריסטבה .הליפה ,בהיותה כלי רחצה
האופייני לנשים יוצאות עדות המזרח ,סימלה מקום אינטימי,
מוצנע ואורתודוקסי בחייה של האישה יוצאת עדות המזרח.
בפסלים ,לעומת זאת ,ישנה התפרצות של תשוקות חבויות
ומיניות מתפרצת לצד סודות חבויים.

בדומה לתיאורטיקנית ג'ודית באטלר ,גם בעבודותיה של
סקנדריון הנשיות אינה מקום קיומית שקודמת לשיח החברתי
המובנה השוביניסטי ,אלא היא תוצר של מערך של התנהגות
ופרשנות אשר מוכתבים מהסדר החברתי הקיים .מתוך כך
גם נולדת האישה או הילדה ביצירתה של סקנדריון ,אשר עם
"היוולדותה" האמנותית קיים בה גם זרע ה ,"resistance" -
המציג נשים בעלות כוח שלעיתים אף מתפקדות כ"תוקף"
ולא כ"קורבן" .נשים בעלות מסה גופנית ,שהגופניות שלהן
אינה בזויה או מחפצנת .הן לעיתים ילדות ולעיתים מבוגרות
מאוד (ניתן לומר "זקנות")  -שני גילים בהם הנשיות מופלית
ביתר שאת .הנשים המבוגרות אף מתכתבות עם דמות האישה
כאלה קדמונית בעל כוחות מאגיים וידע נסתר.
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On the work of Vicky Skandarion
Sari Golan

Skandarion’s work originates from resistance.

Another element of resistance presented in Skandarion’s work

The first form of resistance, is that of the materials used. The

can be found also in the question of oriental identity. The use

paint resists the painting surface (oil paint not absorbed by the

of muddy-brown tones of paint represent the brown skin tone

Formica), the color palette resists colorfulness (monochromatic,

of oriental Jews in Israel. The women in her paintings remind

muddy), the sculpting material resists practical use (the luffa is

us of ancient fertility figurines and Christian iconic figures. Her

not presented in its natural form and is not used for cleaning

feminine figures are painted on rectangles of elongated milky white

purposes) and more. All of the above reflect a deeper layer of

Perspex, all painted using rich and muddy brown oil paint. On one

resistance. At the base of it lies a feminist act of “resistance”,

hand, she criticizes those pure, white, and clothed Christian icons

literally meaning: “opposition,.....

(unlike the bare skin of the women in her work). On the other, her
women figures are empowered as they rise to be larger-than-life,

The artist acts not in a passive form of resistance, actively opposing

full bodied goddesses.

the oppression and objectification of women. Skandarion’s women
take on typically feminine roles as well as other roles and identities.

Alongside her paintings are her luffa plant sculptures. The luffa

Her ideas of femininity can be interpreted in the light of Judith

is a symbol of cleanliness. In the past it was commonly used in

butler’s writing. It does not precede chauvinistic socially structured

Israel by oriental Jewish women. This material’s motif relates

discourse. Rather, it is a result of behaviors and interpretations, laid

to the critical discourse about the female oriental body, once

out by an existing social order. Skandarion’s women and girls are

perceived to be impure, compared to the white-western body.

artistically “born” with a seed of resistance- representing powerful

The sculptures resemble female genitals, and also refer to the

women, who occasionally take on the role of the aggressor rather

concept of abjection, as described by philosopher and literary

than the victim. Large bodied women, whose physicality is not

critic Julia Kristeva. The luffa, in typical use of Oriental Jewish

a subject of contempt or objectification. The woman figures are

women, symbolizes an intimate, orthodox, concealed place. In her

young at times and old at others- two periods in women’s lives

statues we can find the exact opposite- an eruption of concealed

when they are most prone to discrimination. The old women

passions and sexuality alongside hidden secrets.

represent an ancient goddess with magic powers and mysterious
knowledge.
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Vicky Skandarion // Wolf-Woman
Ziva Jelin
״We are all filled with a longing for the wild. There are a few culturally sanctioned antidotes for this yearning.
we are taught to feel shame for such a desire. We grew our hair long and used to hide our feelings. But the
shadow of Wild Woman still lurks behinds us during our days and in our nights. No matter where we
are, the shadow that trots behind us is definitely four footed."
(Clarissa Pinkola Estes, "Women Who Run With the Wolves")
Vicky Skandarion is exhibiting in Be’eri Gallery paintings and

carved in stone. The female figures are mythological archetypical

sculptures created during the past two years. Skandarion works

women, rising from the earth, derived from the subconscious,

with brown diluted paint on white Formica laminate and Perspex

Jungian archetypes, folk stories, dreams and mythologies. They

sheets, smooth surfaced and nonabsorbent materials. Most of

emerge from an ancient primeval world.

her work has an unplanned quality to it. She does not interfere

Another figure that dominates her work is that of the wolf, an

with the dispersion, accumulation, flow and drying of the paint.

animal central to many cultures. Man’s best friend, the dog,

In it she finds hints of shapes, figures and landscapes. Then, she

is a domesticated wolf. Living in packs, social, territorial, loyal

extracts the image by marking on, adding to and wiping it off.

and devoted to its young. Often portrayed as a fierce predator,

The paint is diluted to the point of transparency, resembling

repressed. Whatever we deem evil, inferior or unacceptable and

“heals” it by sowing the pieces back together with a needle and

deny in ourselves becomes part of the shadow. The shadow is a

thread. It is coated in wax and other materials such as white fur,

primordial part of our human inheritance, which, try as we might,

symbolically covering it with armor, protecting the softness of

can never be eluded. The wolf in Skandarion’s work represents

its flesh. Some of her sculptures resemble living wounded flesh,

the Jungian shadow archetype, the wild side of women. It also

others are genitals- male or female.

represents the animus archetype, the analogous image of the

The luffa has an interesting structure. It is an organic material

masculine that occurs in women. In the book “Running With

and very responsive to processing, especially when submerged in

the Wolves”, writer Clarissa Pinkola Estes urges us to trust our

water. Its insides resemble an exposed nervous system or synaptic

instincts, our inner strengths, our nature, the power of love within

formation, vulnerable and sensitive, similar to the human body. It

us and return to our roots, thus creating a new lexicon of the

also resonates the obsessive scrubbing and cleaning of the body

female psyche.

which can often be seen in sexual assault survivors, many of which
Skandarion treated in her years as a social worker.

Skandarion’s women appear in different forms: a child on a
tree laughing exposing sharp teeth, a woman giving birth to a

The sculptures resemble an enticing fleshy flower. In closer look

wolf, standing on top of a rocky cliff pushing people off, buried

they reveal their vulnerability, severed limbs, a phallic piece of

beneath a mound of wolves with only her legs visible- a rape

skin, male and female genitals combined. Their stringy structure

victim or a voluntary participant, a wolf-woman fighting a male

is stuffed but also transparent, the fibers become hair, fur, from a

watercolors. The dominating brown palette is that of earth, nature,

sometimes as a strong and law abiding creature, or friendly natured

and the human body.

raising orphaned children. Vicky’s wolves are in packs, attached

figure. In the majority of her paintings the woman figure has a

to the woman’s body, intimidating, wooing, born from her or

different being. Skandarion’s sculptures, just as her paintings, exist

complex relationship with the wolf- fighting it, dissolving into

sheltered by her. The woman is always strong and dominant with

in the space between the physical and the vegetal, the sensually

it, controlling it.

seductive and the wounded, between male and female.

Her work process is a dialog with the subconscious, much like a
Rorschach test forcing the viewers to confront their own suppressed

a powerful presence.

thoughts, passions and memories. A world of fantastic images

The sculptures installed in the gallery are made out of sponge

emerges from the textures and blotches of paint, a reflection of

The female figure in Skandarion’s work can be understood in the

gourd (also known as the luffa plant) which is used in Israel and

the artists psyche. A central and recurrent figure in her work is

light of Carl Jung’s archetypal theory. Archetypes are recurring

the Mediterranean as a handy scrubber primarily for the body. The

that of a woman- large, feminine, nourishing, animal-like and wild.

figures in human culture. Jung named three particularly notable

choice of material derives from the artists childhood memories

The myth of the mother goddess, creator of life, Mother Earth.

motifs, amongst them The Shadow- representing ones dark side. It

of her father processing the sponge gourd so it can be sold for

Babies hang from her multiple breasts. In other paintings her body

tends to consist predominantly of the primitive or negative human

cleaning purposes. Using the luffa as sculpting material, she tears,

is formed out of a male figure, while carrying him on her back,

emotions and impulses. The shadow is most dangerous when

rips and cuts it into small pieces with a kitchen knife. Then, she
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White Fur
Vicky Skandarion
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