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מעט מאוד .בשחזור ביתביאליק
ביאליק ,ורה ויצמןופולה ה׳אינטימיים׳ יותר לא שוחזרו .מאניה באה
*״*ף אניה
ומשכילה ,אבל היחס
בךגוריון ידועות לרוב בתור
ממשפחה מאוד עמידה
אליה תמיד היה
״הנשים של״ (חיים נחמן ,חיים
מזלזל ,טענו שהיא עיכבה
מי יזפ את התערוכה?
״בן צילם מיוזמתו .הוא סיפר לי שהיה
בעלה ,שהיא בכלל לא
את ההתפתחות של
ודוד בהתאמה) .התערוכה החדשה ״מא־
$TS1$״מאניה$TS1$,
לחיסול הדירה של בגין בתל אביב והרס
עלילות .בשחזור
ידעה עבריתועוד כל מיני
 $DN2$,ורהופולה״ של הצלם בן לם בבית
ניה,
עד
לנשים לא היו מקובעות או מובנות ,והן
אותוהרעיון שכזאת אישיות נמחקת .כל מה האלה ,את ההשפעהשלהן״.
לא השאירו ממנה כמעטכלום .ממה שכן
בירושלים ,אותה אוצרת צופיה
האמנים
יש בתערוכה רכיב של צדק היסטורי ניצלו את הכוח שלהןלדבריםנכונים ,כל
שיש בבית בגיןבירושלים זו מיטהואולי
ביאליק,
נשאר ,מההתכתבויות בינהלבין
דקל כספי ,שמה דווקא אותן במרכז ומ־
$TS1$ומציצה$TS1$
סטייליסטית,
אחת בדרכה .ורה היתה יותר
מבחינתך?
אתה רואה שהוא כל הזמן התייעץ איתה /שולחן .גם אם לא משחזרים ,היה שווהלפ־
$TS1$לפחות$TS1$
צה$DN2$לחייהן דרךצילומים של הבתים
ציצה
פולה יותר פתרהבעיות במסגרת מה שהיה,
״זו תקופה שבה הפמיניזם היה די ברא־
$TS1$בראשיתו$TS1$.
$DN2$לפחות$DN2$לתעד בצורה מכובדת .יש המוןצילום
חות
במקרה של ורה ויצמן ,עיצוב הבית
שחיו בהם.
ופולה שהן מת־
$DN2$בראשיתו $DN2$.אנשים חשבו על ורה
שיתו.
וכתיבה ותיעוד שקשוריםבאדריכלות,
בעלה .״הבית
משקף אתההבדלים בינהלבין
דקל כספי ,שלרוב עוסקת בתפר שבין
$TS1$מתעסקות $TS1$ועל מאניה לאידועלנו הרבה ,אבל ברור
הקלעים היה מש־
$TS1$משמעותי$TS1$.
שהתפקיד שלה מאחורי
$DN2$מתעסקות$DN2$ב׳ויצר ,כי משעמםלהןוזו הזדמנות
תוכנן על ידיהאדריכל המודרניסט אריק
אמנות,אדריכלותועיצוב ,מסבירה שה־
$TS1$שהתמונות$TS1$
עסקות
אבל לאבעיצוב פנים .הגברים לא התערבו
$DN2$משמעותי $DN2$.היא הרי הקימה את בית הסופרות
ביאליק שכן היתהלו להיפגש עם נשים אחרותולרכל .צריךלז־
$TS1$התערוכה $TS1$מנדלסון״ ,מספרת דקל כספי.״המודרניזם בחלקהזה,אולי מלבד
ונות $DN2$והמכתבים שנאספו לקראת הת־
תמונות
$TS1$לזכור $TS1$מעותי.
בחצר ביתביאליקלתמיכה בנשים״.
$DN2$לזכור $DN2$שזאת עוד היתה תקופה שבה הזכויות
כור
לבחון את הנשים
בעניין.זו הזדמנות
אמורלהיות נורא מנוכר
כה $DN2$מספרים סיפור שונה מזה שנגלה
ופונקציונלי ,אבל נגיעה
ערוכה
האגפים

התוצאה היתהסלון
שהוא שלויצמן ,וחצי בסגנון אדוארדיאני
אקלקטיות״.
שהואשלה .זה מייצר

שהוא חצי מודרניסטי,

