
אחד.למכלולמשותפתעבודהידיעלוהפעם-לשלבןישראלבמרזיארןה"מברך"

פישרירבהארצד: /ירושלים /ישראלמוזיאון /"מברך" /קבוצתיתתע' /ו 7 • 3 • 67 /הארץ
מראש:עירניתלבדיקהנתרנרתאלהמדרכיםאחתכלשלרהמגרערתחמעלרת

הראשונה;חדדך

לחץללאנעשושהןמאחריותרגבוההלהיותעשויההבודדותהיצירותשלרמתןמעלות:
אתותשקפנהבאימפרוביזציהתלויותפחותתהיינההיצירותמקום.הגבלותוללאזמן

בהירה.בצורהיוצרןשלוסגנונואישיותו
תערוכהרקביותר,הטובבמקרהיהיה,אינדיווידואלייםמוצגיםשלכזהצירוףמגרעות:

תערוכהשלמזושונהה"מבוך"שמטרתמאחרכהלכה.ומאורגנתגבוההברמהאםגםרגילה
זו.בדרךילכואםקריטיפגםזהיהיהרגילה

השנייה;חדדך

ממנה),ניכרחלק(אוהקבוצהכלידיעלנעשהאלמנטכלשבהתצוגה,גיבושמעלות:
פעולהלשיתוףלהגיעמצליחיםהאמניםאםה"מבוך".מכלולשלאורגניותלהשיגיאפשר
שלמה.ליחידההתצוגהאתלהפוךיכוליםהםומפרה,פורה

מרובההכנהזמןמוקדמים,דיוניםהדדית,הבנהמאודהרבהמחייבתזודרךמגרעות:
דרכיאתשמכירמיאךמגרעת,זושאיןנראהלכאורהאישיות.מניירותעללוויתורונכונות
ששיתוףיודעבמיוחד),ב"מבוך"המשתתפיםלאמניםהכוונה(ואיןהאמניםרובשלעבודתם
להשתלבחייביהיהאלאייחודובמלואלאייוצגאמןכללהשגה.מאודקשהכזהפעולה

ייחודוהבלטתידיעל"פרימדונה"להיותהאמניםאחדשלניסיוןכלהכללית;במסגרת
הנוצרת.היחידהבשלמותיפגוםהאישי

השלישית;חדרך
מוכנות),כברתהיינהב"מבוך"שייכללומהיצירותחלק(שהריההכנהבזמןחסכוןמעלות:
הקודמות.הדרכיםשתישלממעלותיהןומשהועצמה)סיבה(מאותהבהוצאותחסכון

הפגמיםאתלאסוףהואהסיכויכאןגםהאמצעי,בנתיבהליכהאוויתור,כבכלמגרעות:
פעולהאי-שיתוףבמחירלעלותעלולבזמןהחיסכוןיחד.גםהקודמותהדרכיםשתישל

עלבהוצאות,והחיסכוןזמן>הרבהדורשכזהפעולהשיתוף(שהריהמשתתפיםביןמספיק
כשהריכולההתצוגהשלהאינטגרליותבמחירלעלותעלולמוכנות,יצירותהכנסתידי

במשהוחלקליטולמתוכננותואינןהאמןשלייחודואתמדגישותמראשהמוכנותהיצירות
יותר).כללי

אחדבמובןבמקצת:להטעותעלול-אל-פונקציונלית"יחידה-"מבוך-התצוגהשם

מגהץמאפרה,שממלאיםזהכגוןתפקידלמלאמיועדהואאין-פונקציונליאינו"המבוך"

בתוךלהציבניסיוןהוא"מבוךלמדי:ברורתפקידל"מבוך"ישאחרבמובןכתיבה.מכונתאו

(התמונה,לנוהמוכריםבתחומיםהן-לזהזהזריםלעיתים-שוניםאלמנטיםנתוןחלל

וליצורלחשובאמניםשבעהלהביאניסיוןבעיקרזהואלה.לתחומיםמחוץוהןהפסל),

ומארגןיוזםפישר,יונהמרידיעלשנכתבול"מבוך"בקטלוגהפתיחה(מדבריבצוותא"

להגדירהשאפשרלמדי,ברורהפונקציהל"מבוך"שישמכאןישראל).מוזיאוןבשםה"מבוך"

בתוכההעוברבצופהשתעוררפלסטיתיחידהשליצירה . 1כפולה:דרישה)(ארכמטרה

אמניםמספרידיעללהיעשותצריכההיחידה . 2אסתטיים.גירוייםעלתגובותשלמערכת

האישיותיצירתםדרכיאתלשלבכדייחד,לפעולהצריכיםבמספר)שבעהזה(במקרה

שנייהמטרההבודדים.מרכיביהמסכרםיותרשהיאשלמרתבעלתשתהיהאחתליחידה

תתגבשלאהאמנים,ביןהולםפעולהשיתוףיהיהלאאםהראשונה:מהמטרהנובעתזו

לאזוומבחינה-בודדותיצירותשלאוסףמאשריותריהיהלארה"מברך"אורגניתאחדות

אחרת.תערוכהמכלשונהיהיה

האםהתצוגה:שלתפקידהמעצםנרבעכזאתתצוגהלבדוקאפשרלפיוהקריטריון

השרנהעצמאי,משהולהיותה"מברך"יכולבאמתהאםשבריבוי?אחדותכאןנוצרתבאמת

"פועל"?הואהאםכזה,הואאםחלקיו?מסכרם

אוזהאמן"האםכלמשלאחריםקריטריוניםשלבמונחיםה"מבוך"עללדוןניסיוןכל

עצמאי?")אמנותיערךבעלתחינהאחרתאוזריצירה"האםאוהולם"?באורחמיוצגאחר

"ליצורשהיאה"מבוך"מטרתהושגהאםלבדוקשצריכההכלליתהראייהלטשטושיביארק

מדברי(מצוטטכרצף"שייבנומוצגיםביןיחסבושיהיהאמנותייםרעיונותשלסיכום

בקטלוג).הפתיחה

ה"מברך"מסוגיצירהלאוגרןעקרוניותאפשרויות

יצחקבייקר,כמיטשלאמניםשבעהישותפוה"מבוך"ביצירתכימראששהוחלטמאחר

לפניעמדותומרקין),ויגאלעשתפנחסביימן,יהודהויתקין,אהווןריינשטיין,אמנוןונציגו,

האמניםאתלבקש . 1משותפת:ליצירהאלהאמניםלדרבןאפשרויותמספרהמארגן

 . 2אחת.ליחידהאלהיצירותלשלבולנסותהעצמאיותמיצירותיהםלהביאהמשתתפים

לפעולולבקשםל"מברך",חיצוניתמסגרתשישמשלאולםהמשתתפיםכלאתלהזמין 190

אינדיררידראליתיצירהפרייהיהלאה"מבוך"ממרכיביחלקכלה"מברך".בעיצובבצוותא

בשניבמקללאחוזלנסות . 3מהם)נכבדחלקלפחות(ארהאמניםכלשלמשותףתוצראלא

ניסיוןתוךאבלה"מברך",עםקשרכלבלישנוצרויצירותגםולקבלאחתבבתקצותיו

התערוכה?ארוגנהכיצד

היההתערוכהמארגניאתשהנחוהרעיונותאחדהשלישית.הדרךנבחרהשונותמסיבות
כי(אםיחסיתקצרזמןהמשתתפים;שלהאפשרככלספרנטאניתלפעולהלגרוםהשאיפה

לאימפרוביזציהומחייבםמדייותרולתכנןיחדלהתכנסלאמניםמאפשראינומדי>קצרלא
והוכנוהמשתתפיםהאמניםמסדנאותמוכניםהובאוהמוצגיםרובהאפשר.ככלספונטאנית

חיתההפתיחה,שלפניהאחרוניםבשבועייםזאת,עםיחדאךה"מברך",עםקשרלכלמעבר
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בצוותא.פעילותידיעלהחללאתלעצבוניסיוןבמקום,מהאמניםחלקשלנזשותפתעבורה

כללאמעולה.אימפרוביזציהכושרמחייבמשותפתפעילותשלזהקצרזמןכאמור,

שלמסוגותצוגהכזאת.משותפתלפעולהעצמםלשעבדמוכנים)היו(אויכלוהמשתתפים

"סביבה"ביצירתשהקשייםלזכוריש"מספיק":פעולהשיתוףלחוסרמאוררגישהה"מבוך"

) t 1ו!r וr1 וviror וr (יצירהבמיוחד;גדוליםהם-"סביבה"ליצירתניסיוןספקללאהואוה"מנוך"ס

ברקעבזמן,בווישתלבו,בזהזהאורגניתשישתלבוחללייםעיצוביםמחייבתזהנוסוג

בלתיחלקחינםכאלהציוריםגםכיאםלמשטח,הצמודיםהציוריםשליותרהרו-נוינורי

כולה.התצוגהשלהתלת-מימריבוהבובבהנפרד

ד ב.:

הערכה

וישיותרלהשתלבשהצליחואמניםישבעייתם?אתלפתורהאמניםהצליחוכוירהבאיזו

שהקריבוכאלהוהיוהאישיתגישתםעלבקנאותששמרואמניםישכלל.הצליחושלאכאלה

דבר,שלבסיכומו"המבוך",הכללית.ביצירהיותרטובלהשתלבכריהאישי.נוסגנונםנושהו

הואכאשרהצורךדימודרךאינווהצופהעצמהבתוךשלמה"סביבה"לכוררגתהגיעלא
ע"ישעוצבההפינהלמשל,כמואווירהובעלותיפותבפינותאמנםפוגשיםב"כוכוך·:חולף
(למשל,מענייניםחללבעיצוביאועצמה,בתוךסגורהשהיאכושרםדווקא-ויינשטייןאנונון

איןאךעשת),שלבפסלונעזרויתקיןונציגו,יצחקע"ישעוצבהאולם.שלהאחוריהחלק
כללי.ככוופעביחידה.אורגניות

שישחזותיים,אירועיםרצףשלבמובןאלאמזהזההעתקהשלבכווכן(לאזואחידות
"סביבה":יצירתשלהרעיוןבסיסשהיאמאחרבמיוחדחשובהנוסדים)פניכויהיגיוןכהם

המתארעהאירועיםרצףעלאלאהאמנותיהנווצרעלרקלאכזהבנוקדהכוושם '.\:גרה

עלאלאבנפרד,מהםאחדבכלוהמפגשהבודדיםהעצכויםלאב"כובוך":ה·~וכרנצופה
ה"מנוך·:בכלנועברתוךבנוסתכל '.1הכוהרח:.הההליך

שלבסכימהאלאבפסליו,לא-עשת(ופנחסויתקיןאהווןונציגו.י·:גחקבייקר.כויט:t.יל
עלגםלשמורהצליחבייקרנויטשלנזשותפת.עבורהליצורה:ז:תרלובקובייה")"הכדור

עבודהליצורניסו)(ולאנזקקולאוויתקיןונציגוה·:גוות.בענודתלפגוענוכליאי:ן.יי"חוד
עםמשתלבתאינהוויתקיןונציגוחלקנטלושבההפינהזאת.עםיחדונצדק.-::.·:נבואיה

רעיוןלמסורושאיפתוונציגושללגישתוהרבהנשארוים. cכוברי;.::ולריה i ..י:~·רה·בונוךיכל
פנים:בשנימיוצגויינשטייןאכזנוןכללי.ובוזנועיד-הפרטיםעלהוויתורנבוחיר ·נוי;;..;·
זה,בחדרזה.אמןשל(אסנובלאז')נוצרפיםע"וכולונכו:נטהנו·~ו·:גנבו·וחד jהד:רהאחד

שלמהפיוטיתאווירהלהשיגויינשטייןכו·:גליחהכללית.נוהיהידהבידודן ך•הו:.: ·כ::~;.

פנחסמ"המבוך".אורגניחלקבאבותהנוהווהנורפלקטורים·~:ן.יןונור·:גר .י:·:.:ה .~וב.:·..;· ·;~:
בפסליםישל"מבוך·:קשרכלבליבעברt.י:הוצגולים cפע"ינו·ד·:נגים jחרנויקיר·~אר ר;::·..;·

משתלביםפסליהםבכללה.התצוגהחשבוןעלהואה iייחודאךאלה.אנו;·ם ל:.:· ::ד•ה"ר:
-ביימןיהודהרגילה.תערוכהבכלנוצריזהבנווכן::"·ילובאך-::ר;·:נוגה .·ן;-;;:.:כ·א: ::.:·:א

לאעצמושהאמןגםמה-ל"כובוך"בחינהנ:ו\.:ום::.זייןאינו-נורי:נגיור·:.יךרה;ר":-רי::י:ר:יי;י·

,.... ___ 

הכללית.התפיסהעללהשפיעמכדיקטניםומוצגיוה"מבוך"שלהממשיבעיצובחלקכלנטל

(לפחותיחסיתחדשה,יצירהבדרךהאמניםאתסינרם
ניסיוןהוא"סביבה"ליצוריוןיל 1ולשתףהקהלאתלהפגישראשוןכניסיון
ס.חבישראמוזיאוןשליוזמתועללברךספק,ללאיש,בארץ),

צבעוני,עליז,הואה"מבוך"מצויבובארץ.האמנותיתבפעילותמסויםפערוממלאחשוב
לאאלה,כלהאולםמסוימת:הצלחהב"מבוך"ישכאירוע,גם

עםאךוהמשחק.היצירהמחדוות
שיהיהמאודייתכןזהמסוגלהרבהבווישחזותיותהפתעותרצוףעשיר,

י·יצירהההכרחיתימליחי
כזהראשוןניסיוןבמסגרתם Jבמאורגניותלאותהה"מבוך"הגיע

גאךראשון,מניסיוןמלאההצלחהלתבועמוגזםאפילוזה

יותר.להשיגהאפשרותהאמניםבידיחיתה

193 

allison
Text Box
יואב בראל, בין פיכחון לתמימות: על האמנות הפלסטית בשנות ה-60 בתל אביב, מוזיאון תל אביב לאמנות, 2004



 d;'/)J'} lJIJ vב /
' ' / J r . י /וr ·":•:·~"'· ·''"'1 ·••:י:·~· 1 ::·:··~'"''י ·.: . {!n כ--_,, rj/( ).h-~ 1.AA '-" < 

'~ ••· -<.1;.;g fj i) '//) ג))l.AiYf ;1;, {/j 
~ '+< #:K ~ !t 

· -\~.:: -11' ·-';L 1 
 _r}(ד \f)fi 7(>-;ג- nס· x1 ~ 2ימ.ברוזםבוה ) _,ן

2 k דםn1 ן\l·r חימx וו~l')"t (i:vh ;כ/ .J2f,,.v' • 

 ) Z נn ~)J ~ 111נ ~: u כ~:=~ונ•~ג· nה D ו~: : ,... " 't vW1. .)/V'_yyם· 91 "~י Jןחושוםייי 3

ם·נז ~~"מ~ם :~~ח: 5 ~~ 1 ~ 1 ·ז~פפ~:~ ::zג

: ~~':,·;:::~".::. "'"~· ,., , (. 

- 2P .: ,., ""' "".ר 1םנ ~· )>7/f;J,,,gfh l __,,p/{/CJ 
~ f(1 --ד-'-J ~ 1 נרוז~"~ם·מויציה 1םפ/ · ,.,,;:.~ ,j_ .e/f"r 

ב·מ ח.:א~גרוד nאווםוו 2

 n·0511x42צםיחהנרוך 13

 ~"ח <'x ~ tlנ 2גנ1.ג n1גשא: nהו 4 ~
 ,., '"" '"""קצב " x . ל'---;- nס; 69 ><\ 2גסבםחוחבלוליין 15 ~

1 "' r-) ... ;.ך ~ 5 ?כ;ti) )~-
17 .• ! ,j,f)j 1ר ""'''"'"היחil''j ~ f/Ji " 
 .\ , J(ז:·מ ro ><~ו uגברווייויחפוזיציהסקו 18

 ) \"ח U%Xנ 2נרז/" ח\' 101 ~

1 j בD ם· "" "" "''חo \'\ itי'' נ 
! f " ""'""'''' ~ ,\-.. ~ / 1\ Gס .·-נ·.iפ' '• ~ lWO '\W D 0<ל> D'W •יש"'" ,.__,,, Y ~.\\ 

 (וl/( /..,~ __.......\_ /, '('!; ,!/'.~' / @_ · v !! ~----- 1'םשן 1 ):"\,
~" ( i ~ l!Y ,CL---1 

! ; ' i v 

/1:1,_ 

רםות
f!GURE 
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