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כוכב (שחקן הקולנוע , רק וולברגאמ
) לילות בוגי, הסערה המושלמת, הקופים

. רקארקי מאנודע בתחילת דרכו כראפר מ
סמלו המסחרי היה אז גופו השרירי שאותו 
נהג לחשוף דרך קבע על הבמה כשהוא 

כה . נשאר לבוש בתחתונים בלבד
קט עד שזיכה אותו פופולארי היה הא

  . בחוזה כדוגמן תחתונים של קלווין קליין
 גוף גברי: הקליפ מדגים תופעה תרבותית

 והמשיכה אליאולם  כאובייקט המוצג
זאת מכיוון שהצופה הממוצע נחשב . עוברת קידוד שמטרתו להכחישה

אפילו הרצון למכור כמה שיותר , כפי שמודגם בפרסומת(תמיד לגבר 
הגוף מסיבה זו  טוען שדרו איירס) נייה גם אל נשיםאינו מיתרגם לפ

 פעילות פיזית –הגברי העירום יוצג לרוב בהקשרים של סבל 
על מנת לחבל ולבטל את המשיכה שעולה , אינטנסיבית או פציעה

: בדוגמא שלפנינו נראה מארק מתאמץ לכל אורח הקליפ. כלפיו
לצד קטעים  .מרים משקולות ומבצע תנועות ריקוד מסובכות, מתאגרף

הצעירה נראית . אלה שולבו סצנות מיטה של מארק עם צעירה בת גילו
האם ניתן היה . הקשוחו ואיסטי'רחוקה מלהשתלב כהלכה בקליפ המאצ

, זניח וקטן ככל שיראה תפקידה.  לא ולא?כבר לוותר על דמותה לגמרי
היא איננה . ההטרוסקסואלי בקליפ" אליבי"היא המסמן והזו שה יא

זו שמאפשרת את היא  ,ביחד עם הסבל, אבל, נת לכשעצמהמעניי
 אכן אין זה נדיר לראות .רקארקי מאההתענגות האסורה על גופו של מ

ואולם אין מוותרים , דמויות נשיות שהן נעדרות כל תוכן או נרטיב
השמטתן הייתה גורמת להיווצרות אוטומטית של נרטיב , שכן, עליהן

חושפת את המשיכה שמבטא המבע י כך שהייתה "ע, הומוסקסואלי
דוגמא פעילה . מבלי שאפשר היה להכחישה, הצילומי כלפי הגוף הגברי

אמנם במהרה . ניתן לראות בגרסא הפיראטית הגאה שנערכה לקליפ
, מופיעות בו סצנות מין הומוסקסואלי שאינן מותירות מקום לדמיון

אולם האווירה ההומוסקסואלית שולטת בקליפ כבר משניותיו 
הקליפ ניתן לרוב [ מרגע שהועלם האליבי בדמות האישה –הראשונות 

  ].gay good vibrationלאיתור בשם 
  

     
  

ההשוואה בין העירום של הצעירה ושל מארק מדגימה את , כך או כך
 יההבדלים שבהחפצת נשים וגברים במבע המיינסטרימי וגם הפורנוגראפ

ואישה כנועה , ל המצלמההמשיר מבט מתעמת א,  גבר פעיל ואקטיבי–
  .נתונה למבטו ומגעו, ופסיבית

    

  
  
 

)? (differentbut , Same same 
": אתגר" מציגה בפניי הצופים  החדשה למשקה אלוורההפרסומת

נדרית 'י הפרסומת למשכב עם טרנסג"צריכת המשקה משולה עפ
ליידי בוי מתאילנד שאת שמה לא , הכוכבת). הבוטות במקור(

מה מעורר חוסר נוחות  אז .נותנת הופעה כובשת, ניתן היה לברר
לתיירות , לכלות בדואר, האסוציאציה המכוונת לזנות? בפרסומת

זיהוי , אות אף יצרה משבר דיפלומטי עם ישראלהסקס שבמצי
העובדה שנבחרה לא חלילה , נדריות עם כל אלה'טרנסג
" אקזוטית" מתרבות האישאלא , נדרית מערבית ולבנה'טרנסג

) נדריות וזנות כל אחת בנפרד'טרנסג(שמכחישה שתופעות כאלה 
הניצול כגימיק מסחרי את מי שהייתה , קיימות גם אצלנו בבית

הפנייה , נדרית וכעובדת זרה'זכויות ונרדפת כאן כטרנסגחסרת 
ת מכירה שבמסגרתה נעשה שימוש באשה למטר, לגברים בלבד

 .same, same.כלל כצרכניותמבלי שבנות מינה מוכרות 
  
  

    
  

    
  

  
 

-"Have you ever been mistaken     
   for a man?"  
"No. have you?"-   

בה טוראית את תשובה ניצחת זו משי
וואסקז לעמיתה לפלוגה אשר מקניט אותה 

, )Aliens" (2הנוסע השמיני "בסרט 
וואסקז היא ייצוג מכבד בלתי נפוץ . 1986

, בקולנוע המיינסטרימי' של דמות הבוצ
יימס 'מבית היוצר של הבמאי והכותב ג

אשר ) שליחות קטלנית, טיטאניק(קמרון 
נטה להפתיע לעיתים בדמויות נשים 

מיתוס האם הלוחמת השזור (ת דופן יוצאו
בסרטי שליחות קטלנית מהווה דוגמא 

טוראית וואסקז היא לוחמת ). לכך
שזוכה להערצתו של , מחוספסת ללא חת

  .חברה לצוות ולבסוף מתה מות גיבורים
הופיעה במגוון סרטים וסדרות ,1960ילידת , נט גולדשטיין'השחקנית ג

,  מןX, )ון קונור'ו המאמצת של גשם גילמה את אמ (2כשליחות קטלנית 
  . גולדשטיין על אזרחי: למטה.עמוק באדמה ועוד, ER, 24, גיבורים אמיתיים
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