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הדלת לגן הסודי
רות דורית יעקבי במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

של  עבודתה  מורכבות  עם  מקרוב  מפגש  מציעה  התערוכה 
הישראליות  האמניות  אחת   ,)2015  –  1952( יעקבי  דורית  רות 
ויצרה  שהתגוררה  יעקבי,  בתקופתה.  ביותר  המעניינות 
בערד, נחשבה אאוטסיידרית בשדה האמנות המקומי. לאחר 
ביותר  מהחידתיים  עבודה  גוף  מאחוריה  הותירה  היא  מותה 
בתולדות האמנות הישראלית. הטוטליות והאינטנסיביות של 
עבודתה בהאנגר בערד שיקפו את הכפייתיות והייחודיות של 
יצירתה. התערוכה במוזיאון הרצליה בוחנת את עבודתה של 
יעקבי משתי נקודות מבט מרכזיות: פריזמה פמיניסטית )כמי 
חייה  ותנאי  ודאגה(  נשיות  אימהות,  כגון  בנושאים  שעסקה 

ועבודתה בפריפריה. 
יעקבי הציגה במוזיאונים המרכזיים בארץ )במוזיאון ישראל, 
בתערוכה  הרצליה,  ובמוזיאון  לאמנות  אביב  תל  במוזיאון 
 – העולם  ברחבי  ואף  לשעבר(  מנהלו  ז"ל,  דגון  יואב  שאצר 
זאת,  אף  על  וקנדה.  ארה"ב  אסיה,  אמריקה,  דרום  באירופה, 
כאאוטסיידרית.  אליה  התייחסו  המקומי  האמנות  בעולם 
הזרמים  מן  חרגה  שעבודתה  מכך  נבע  שהדבר  להניח  סביר 
המקובלים בשיח האמנות הישראלי, כמי שהתגוררה ועבדה 
בשוליים הגיאוגרפיים של המדינה והתמקדה בנושאים נשיים. 

של  הראשונה  הנרחבת  התצוגה   – הנוכחית  התערוכה 
מחודשת  התבוננות  מציעה   – פטירתה  מאז  עבודותיה 
ביצירתה של יעקבי. היא שואבת מקולה הפנימי של האמנית 
ומבקשת להאזין לעדינות הצלילים של עבודותיה, שלעיתים 
קרובות הוחרשו על ידי שפתה האמנותית המעורפלת. עיצוב 
התערוכה כמערך צפייה אינטימי ובו סדרת חדרים המוקדשים 
עם  להתייחד  לצופים  מאפשר  ביצירתה,  מרכזיות  לתמות 
העבודות. בנוסף לתצוגה המרכזית באולם הגדול, התערוכה 
אלף  של  "האישה  הסרט  מוצג  שבו  הקרנה,  חדר  כוללת 
עולם  החושף  דקות(,   66  ,2007 יעקבי,  עמרם  )מאת  הקולות" 
ומסעות מטאפיזיים, דרך  וקולות, מקומות  נסתר של נשמות 

שיריה ויצירתה של האמנית. 
לאמנות  מהבית  מחקר  במלגת  זכתה  קידר  הדס  האוצרת 

ישראלית, מכללת תל אביב-יפו על הצעתה לתערוכה זו.

אוצרת: הדס קידר
עוזרת לאוצרת: יוליה יבלונסקי
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The exhibition provides a close encounter with the subtlety of the 
works produced by Ruth Dorrit Yacoby (1952–2015), one of the 
most interesting female
Israeli artists of her time. Yacoby, who lived and worked in 
Arad, was viewed by the local art scene as an outsider. She left 
behind one of the most enigmatic bodies of work in the history of 
Israeli art. The totality and intensity of her studio practice in Arad 
reflected the obsessive nature and individuality of her artistic 
practice. The exhibition reexamines Yacoby’s oeuvre from two 
main perspectives: a feminist viewpoint (engaging with issues 
such as motherhood, femininity, and care) and her living and 
working conditions in the periphery of the country.
Yacoby exhibited widely, both in Israel’s major museums (including 
an exhibition at the Herzliya Museum, curated by Yoav Dagon), 
and around the world – in Europe, South America, Asia, USA, and 
Canada. However, in contrast to the acclaim that she received 
overseas, she was considered by many in the local art scene to be 
an outsider artist. This was possibly due to her work being at odds 
with the prevailing trends of the Israeli art discourse, as an artist 

Ruth Dorrit Yacoby at the Herzliya Museum of Contemporary Art

The Door to the Secret Garden

living and working at the geographical fringes of the country and 
centering on feminine themes.
The current exhibition – the first major presentation of Yacoby’s 
work since her passing – offers a renewed contemplation of her 
work. 
Tapping into the artist’s inner voice, the exhibition is attentive to 
the delicate resonances of her work, which were often muted 
by her own opaque artistic lexicon. The intimate viewing layout, 
comprising a series of rooms dedicated to key themes in her 
output, enables the viewer to engage with Yacoby’s artworks 
on a one-on-one basis. In addition to the main display in this 
gallery, the show also includes a screening room, where the film 
The Woman of a Thousand Voices (by Amram Yacoby, 2007, 66 
min) is on view, presenting a hidden world of souls and voices, 
metaphysical places and journeys, through the artist's poems and 
work.
Hadas Kedar, curator of the exhibition, is the recipient of a 
curatorial research scholarship from the House of Israeli Art, 
Academic College of Tel Aviv–Yafo.
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