
אחד משימושיה של האמנות היא  "

במיוחד  , גם לתעד ולהעביר ביקורת

בזמנים כאלה כשנשים יוצאות 

מ לשעבר הן מותקפות מינית "ברה

מכל שאר הנשים במדינה  יותר

(Olga Ko, פייסבוקי "עפ)." הזאת



היא מייצרת יצירות  , מצד אחד"

פרובוקטיביות ששמות את הזרקור  

שצריך להתייחס  אמיתיותעל בעיות 

אין ספק שהיצירה  , מצד שני. אליהן

."  שלה ספוגה בגזענות
(שי דשא, פייסבוקי "עפ)



הרבה מחברי המזרחיים שלא "

והיופי האירופי עדיין  , התבגרו לצערי

מתאמצים מאוד , משגע אותם

זויההציור של . להשיג אישה רוסיה

ויסלחו לי כל . ואמיתינכון צ׳רקסקי

." המזדעזעים למיניהם
(Daniel Mizrahi, פייסבוקי "עפ)



אומנות היא לא דבר שאמור ללטף "

וגם  . אנשים ולעשות להם נעים

המציאות של להיות עולה היא לא חוויה 

המסרים אולי מכוערים  . חלקה ונעימה

אבל הם מתארים מפגש  , או מקוממים

."שלפעמים התקיים
Dina Zaretsky, פייסבוקי "עפ) Sheffer)



האם לדעתך לא היו נשים רוסיות שבקושי "

בין , שנוצלו מינית בארץ, ידעו את השפה

היתהכי , היתר כי היו קורבנות קלים

או כי המראה שלהן  , סטיגמה על רוסיות

היא  ? היה שונה בנוף המקומי הפריפרי

,  מספרת סיפורים פרטניים אך מוכרים

"  שאינם בהכרח חייבים להעיד על הכלל
(Maria Kotlarov, פייסבוקי "עפ)



שהם ברובם  , מבקרי האומנות והעיתונאים"

הם  ". בבונים"רואה במזרחים , אשכנזים

כי היא  , "רוסייה"מתענגים על האומנית ה

אומרת את הדברים שאסור להם להגיד 

לה מותר להגיד ". פריבלגיים"בהיותם 

ולכן הם מהללים  , שמזרחים זה חרא

(Rea Lavi, פייסבוקי "עפ)."אותה



הוא לעורר  , אחד מתפקידי האמנות"

בצופה רגש עז כלשהו בספקטרום  

כמו הרגש אותו יצירה זו . הרגשות

." מעוררת אצלנו
(Ben Guri, פייסבוקי "עפ)



יכול להיות שהרוסיות מרגישות יותר פגועות  "

אולי בגלל שהן לא  . 'חומים'ממטרידים 

מכירות את התרבות ומחמאה שמקובלת  

אולי  , אצלן נתפסת אחרתמסויימתבעדה 

הן ירגישו  , בגלל שאם פרופסור מטריד אותן

,  שיש כאן הזדמנות לשדרוג מעמדן כעולות

."  לעומת מישהו מהפלאפל
Hadas, פייסבוקי "עפ) Meir)



ניסיתי להביא סיטואציה שאין בה  "

אלא רק תחושה , טובים או רעים

".  אי־נוחותשל 
"(הארץ"בראיון בעיתון , רקסקי'צזויההאומנית )



זה מזכיר לי תערוכות לפני עליית  

הנאצים או קריקטורות גזעניות 

אם אתה לא רוסי  . בולשביקיות

" אתה לא בן אדם
Jantik, פייסבוקי "עפ) Siberi)


