
  קווירית' ע

 שבתיום , 10גיליון ,  לייצוגים קווירייםןזיפנ
  2009בר אוקטו 17 

  
 
 
  

 דברים 3" אל "סינמסקופ"יאיר רווה מקשר בבלוג המבקר 
דווין , כותבה. "'3צעצוע של סיפור 'שלמדנו על אנדי מ

?  למה.  הוא הומו, בסרטבעל הצעצועים הילד סבור שי 'פרצ
  :להלן ציטוט מדבריו

"Andy is gay. I can't actually pinpoint a specific thing in 
the trailer that tells me he's gay, but my gaydar went off 
like a siren when his older face first appeared on screen. 
Maybe it's his well-scultped eyebrows. Also, he has a pin 
marking Thailand on the world map over his bed, 
indicating a strong interest in ladyboys." 

וכנראה אכן שעשעה את ( לשעשע אמורה, כמו האחרות שהוא משמיע, קביעה זו
המבלבל בין גבר , ורווחמטופש  כשל לוגי המפגיניקר בעהיא אבל ) רווה

י ייד ללנמשכיםהומוסקסואלים י סבור ש' אם פרצ.נדרית'הומוסקסואל לאישה טרנסג
  . רווחתסטרייטית  דווקא פנטזיההןעשויה לגלות לו שפשוטה היתה בדיקה , בויז

  
 
 
 
 
 
  

 
  

תרמה תרומה ו, הישראלי הראשון" סופ-דוקו"היתה ה, של הבמאית ציפי ברנד" ירוקות"המצליחה הסדרה 
בין זכתה לשבחים שתיעדה טירונות בנות , "ירוקות" .אנר הריאליטי בארץ' להתפתחות זשמעותיתמ

ברנד . ה אז בתהליך הכרה של הצבא בזהותו כגברשהי, טל אייזקהחייל על האופן ההוגן בה הוצג , היתר
לא קל , זה שסיפור כזה חריג,  היתה המחמאה הכי גדולה בשביליזאת": צוטטה בזמנו על הצלחת הסדרה

ואיסטית 'נדר בלב הסביבה הכי מאצ'טרנסג, על חיילת שרוצה להיות גבר בתוך טירונות נשים, לעיכול
  ).NRG" (שסיפור כזה מגיע ללב הפריים טיים, שיש

דרכה צילם וקריין את ,  מצלמהוהעניקה להיא : כגברשל אייזק  את זהותוהבמאית ברנד ת במובן אחד ומכריע אישרה לפחו
אף חיילת לא זכתה , שכן, התוצאה היתה חלוקה אופיינית קיצונית בין מבט וסובייקטיביות גבריים לאובייקטיזציה של נשים. הנעשה

יות הזה  מרשים ככל שיהיה אישור הגבר.שלה) מצלמתה( במתרחש מבעד לעיניה  במסגרתה יכולנו לצפות,המקביללפריבילגיה 
בתוצאה הסופית . הרי שהוא נשען על נורמות שמרניות שחבל שברנד הבמאית לא ניצלה את מעמדה כדי לנתץ אותן, במוחלטותו

  . מתואר מבעד עיניים גבריות מציצניות, במאית אישהבסדרה של, גם המעוז הנשי האולטימטיבי, המצערת
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