
הנוכחיהשלבמעליו.הצומחיםיותרהפיוטייםלרבדיםראשונימצעכעיןהפעםמופיע

בכיווןרבותשניםזההמתפתחתועקבית,ארוכהבדרךהגיונישלבהואהלפריןשלביצירתו

מהעל-וזהיראיטיויתורזהאםגם-ויתורזובדרךישוגוברים.הולכיםוארגוןעידוןשל

הגדולות,התנועותעלהדגשדהיינו,השטח",של"אקספרסיוניזםבשםלכנותאולישאפשר

כמתייסרת.עצמהעלהמצביעהוהצבעוניותוהמעוותות,המוגזמותהצורות

כאןשישנראהבלבד.בסגנוןלשינוימעברהחורגתלהתפתחותעדותפהישלמעשה,

בכללתמורה-שניםארבע-חמשמלפניהלפריןשלבציוריוכשהמדוברלפחות-עדות

ישנים:נושאיםשלפיתוחרקהנוכחייםבציוריםישלכאורה,האמן.שלההסתכלותצורת

להשתנותמתחיללמעשהאךוהעצים,הבתיםלשמים,ועולההנוףאתהחוצההרחובהנוף,

בציוריםאםיצירתו.אתהציירבונהשבאמצעותוהמכחול,הנחותועיצובהחללארגוןכל

מסירתחיתהעדיין ,) 1962תל-אביבבמוזיאוןהיחידתערוכתכלמשל,מספרשניםשלפני

נכנסוממילאעיר;הואשהנשוא(הידיעהלציורשמחוץגורמיםעלבעיקרנשענתהחלל

הקטנתולפעמיםלאופק;ההולכתהפרספקטיבהבעלהרחובמתחזקים;שהבתיםככללעומק

עתההריראייה,בהרגליהתלויים cלאופקהתקרבותעםהבתים-הצורנייםהאלמנטים

להםמקניםשמאחוריהםהתחתיוהצבעשגווניהםעדיניםצבעכתמימרקמתהחללנבנה

בציוריםגםאמנםמרומזת.אוישירהקוויתבפרספקטיבהלהיעזרצורךכלללאחלל,תחושת

הופיעזהשימושאךמעליה,גווניםומשפחתבצבעוניות-תחתיתשימושהופיעהקודמים

קונסטרוקטיביסטיאספקטלציוריםשחיקנוהיטב,מוגדריםיותר,גדוליםבמשטחיםתמיד

הלפריןשלציורואתפתאוםמשחררתבמקומו,המכחולמגעוהצבתהמשטחהקטנתמשהו.

אםגם-הפנימיתהתנועהפורח.באדוקיעושרלוומעניקהקודםבושהיההנוקשהמהגוון

הריהמשטח),נוצרממנההמכחול,אבחתאורךע"י(וממילאהמשטחהקטנתע"יצומצמה

מתפתלותאלכסוניות,מכחוללמשיכותיותרהרבהרחבהאפשרותע"ינשכרתיצאה

שתי-וערבתנועותבעיקרבציורשלטוהנוקשה,המבנהעקבשמקודם,בעודומעגליות.

יותר.הרבהומורכבתעשירהפנימיתדינאמיקהנוצרתעתההריואופקיות,אנכיותשהיו

הציורשלקפדניתבדיקההלפרין.שלהאמנותיתבהתפתחותמסויםפרדוקסכביכוליש

כנסיגה.לכנותאפשרמסוימתשמבחינהממהדווקאנובעיםעתהשהישגיותגלההנוכחי,

ממנהציוראודותמושגיםמערכתאלבדרכו,שרכשעשיריםוניסיוןידעעםחוזר,הלפרין

מהמודרנה,הושפעהואהאמנותית.בהתפתחותומסוימתמעגליותיששנים.לפנייצא

אתניסיונו,לאורדווקאמחדש,עתהגילהכביכולוויתר.עימהנאבקלה,נאבק

חזרה.הדרך

רביםשאמניםמשום"כביכול",כביכול;פרדוקסהלפריןשלבהישגיושישכאןנאמר

ממש.שלהישגבבחינתלדעתם,היא,איןנסיגה.בבחינתהיאמהמודרנהשחזרהגורסים

שלהמיוחדתהאמנותיתבשפתהמלאמשימושרקלנבועיכולזו,בגרסהממש,שלהישג 386

העברשפתוכנה,יפהאםגםשפתו,תהיהזולשפהנזקקשאינומיהעשרים.המאהאמצע

הביטוילדרכילהזדקקחייבאמןשכללומרזוטענהבעלישלבכוונתםכמובן,כאין,

שביטוילהדגישהיאכוונתםלכך.ויכולתרגישותו;אודרישהלואיןאםגםהמודרניות,

באמצעיםשימושתוךורקאךמלאלהיותיכולהתקופהשלוהחשיבההחוויהצורותשל

לטעוןזאתבכלאפשרכזאת,אפשריתבטענההצדקמידתמהילדוןמבלי .התקופה)של
עשיריותר,מגובשהמודרנהעםלמפגשוחוזרהואהלפרין:שלבציורוהישגויששיש

מצא,לאהלפריןושירה.התרגשותומלאאמיתי-והעיקרמפוכח,באמצעיו,שולטניסיון,
אדםבציור.במלואהאותהמצאהואאךדווקא;המודרניבציורהמבוקשתהרפתקהאולי,

הישג.זהו-ציורשעושה

פיקאסרפאבלר

תל-אביבמרזיארן /יחידתע' /.ד.י 66 /הארץ /פיקאסר"שלתריציר"נוכח

בצעדיםאוהתפתחותבאללהתייחסאיןבציוריהשתמשתיבהןהשונותהשיטות"אל

שיישארובתקווהההווהלמעןהיהמעודישעשיתימהבלידוע.בלתיאידיאללקראת

 .) 1923כפיקאסו,ההווה".תמיד

היום,עדלמדי:שונותלמשמעויותנרדףכשםבושמשתמשיםמושגנעשהפיקאסוהשם
בפישמואתלשמועאפשרהפלסטית,האמנותבעולםוהתמורותההתפתחויותכללמרות
מובנהשאינהלאמנותוכללינרדףכשםהחדשות,הראייהצורותעלאמוניםשאינםאנשים

בודדאמןשלשמושהפיכתמתבררשני,בעיוןאךומגנה;לגלגנישימושזהולכאורה,להם.
במינו.מיוחדלמשהועדותמשוםבהוישלמדידופןיוצאמקרההואהחדש,כלשללסמל

בתחוםפיקאסושלמזונופלתאינההמוסיקהבתחוםשכבדגארנולדשלשהשפעתוייתכן
כבלתימובןוהבלתיהחדישסמלמעולםנעשהלאשנברגשלשמואךהפלסטית;האמנות

בשירהדומהסמלאיןלחדיש).להתקרבניסיוןמעולםעשושלאלאלהלפחותמובן
סמלואיןואחרים;אודןאליוט,ט.ס.ג'ויס,ג'יימסקפקא,שלחידושיהםלמרות-ובספרות

בעולםגםואחרים.ז'נהיונסקו,בקט,ברכט,שלחידושיהםלמרותהדרמה,בעולםדומה
 1קלייפולביותר:לכתמרחיקותתמורותאחריהםשהותירורביםאמניםהיווהפיסולהציור

עלשהשפעותיומונדריאן,ופיטרלהן,ערוךאיןהציוריתהתיאוריהעולםעלשהשפעותיו
אישזכהלאאלהמכלאךיום;יוםמחייחלקלהיותהפכווהארכיטקטורההמוצרעיצוב
שחלוהתמורותכלאתבאמנות)במיוחדבקישאינוההמוןבפימצויזהאם(גםלסמל

לכוחכסמלפיקאסושלשמומוזכראחרת,במשמעות .-20ההמאהשלהראשונהבמחצית
בחייו?סמלשהפךפיקאסו,זכהבמהתמיד.צעירתמיד,חדשומפרה,פורהחיולי,יוצר
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במחציתהפלסטיתהאמנותביוצרי-החשובשגםויתכן-הידועהואשפיקאסוספקאין

המצומצמתלקבוצהשיירהואומונדריאן,קלייעםשיחדייתכן,מאתנו;שלהראשונה

פיקאסר,אתהמייחדהואמהאךהאמנות;שלבהיסטוריהמובטחשמקומםאמניםשלמאוד

וכמופע?כאמן

השונים,יצירתווסגנונותתקופותפיקאסר,שלאישיותועלנכתבומאודרביםספרים

יותרפיקאסרעלשנכתבודרמהלמעשה,שביצירתו.והסמליותזמננואמנותעלהשפעותיו

כלבתקופהאמןכלעלמאשריותראוליאו-בתקופתנואחראמןכלעלמאשרספרים

אתלפרשאובסגנונו,התמורותהאמנותית,דרכועלזרברשימהלעמודבכוונתיאיןשהיא;

לעמודאנסהמתעניין;כללפניהפתוחיםספריםהרבהכאמור,נכתבו,כךעל-יצירותיו

פיקאסרשליצירתובכלעוברבהיותוהןביותר,חשובליהנראהאחד,אספקטעלזהבעירן

דגשעליוהושםולאמקובלותדעותלהרבהמנוגדהיותרמשוםוהןבתשתיתה,ומונח

ויצירתו.האישבפיקאסוהדניםהשונים,בספריםמספיק

םיקאסרשלביצירתךמיידירת,מרלשלמרת

כברנמצאהנך-ההתחלהאתשעברתברגעבהתחלה; 1מידקורהבאמנותהמעניין"כל

 .) 1932 (נזמן"להפסיקלדעת"צריךבסוף.""

 .) 1935 (הריסות"שלסיכוםהואציורדידי"לגני

כפיקאסו).גרוע"יותרעושהאנייוםשבכלהוא,אותישמציל"מה

-ומתמדתעיקשתחתירהתוך-להתקרבשמצליחזההואהגאוןשהאמןלחשובמקובל

כזאת.שלמרתאחריבחיפושימיוכלעסקדה-וינצ'יליארנרדוראידיאלית.מושלמתליצירה

מחפשקלייפולמאמץ.ללאנעשתהכאילוהנראיתלשלמות,שהתקרבבכךידועורמו

מרנדריאןהמושלם,העיצובאחריהאחרוןיומועדמחפשסזאןמטאפיזיים.שורשיםאחרי

אלהמטוהרים.נפחיםליצורמנסהברנקרזילארכיטיפי,שואףמררהנוימוחלט,לטוהרחותר

שאיפתםואתשוניםרבי-אמניםשלחיפושיהםאתהמאפיינותמועטות,דוגמאותאךהן

התכונותשאחת-אחרותורבות-אלהמדוגמאותלהסיקאפשרכאילוהיהנראהלמושלם.

המקריםבכלפרפקציוניסט.היותרהוארב-האמןשלהרוחניבמבנהוביותרהחשובות

אראפלטוניתצורהמעיןמשהואידיאלי,דגםאיזשהושלהמובלעתההנחהקיימתהאלה

שאפשריתומוכיחפיקאסובאההישגים.אתלבדוקישולאורהלחתורישאליהארכיטיפים,

מפגשכלציור,כלהשיטה;אתלבנותאפשרשלאורונצחי,אידיאלידגםאיןאחרת:דרך

המציאותאואובייקטיבית-מדעית,במציאותכאןמדוברשלאלזכור(וישהמציאותעם

משלופתרוןמחייבקרנספטראלית-חרריתית),במציאותאלאה"קרמרן-סנס",שלהמשותפת

איןאחרת).חוריה(ואיןבהורהלחוריהלחלוטיןצמודהחד-פעמית,מיוחדת,בעיהומהורה 388

אינוחדשציורכלאךהעבר;מניסיוןפתרוןבסכימתלהיעזראפשרשאידברשלפירושו

סכימותכן,עליתר .חד-פעמיחדש,מפגשאלאאלה,סכימותשלוהשלמהליטושבבחינת

עלולות"סגנון"),לקראושאפשרלמשהונתגבשראףקרובותכלעיתיםהעברמניסיוןשנוצרו

כזאתבסכימהשימוששהרי-עיצובמבחינתהןהאמן,שלהיוצרתחירותואתלהגביל

שהרי-ותפיסהראייהמבחינתוהן-מוגבלופתרוןצוררתטרוחמהותו,מעצםמחייב,

האחרים.עלוויתורהמושאשלמסוימיםאספקטיםהעדפתמחייבתטיבה,מעצםסכימה,
נלחם,פיקאסרהחוויה".מיידירתאתומעמעםהראייהאת"מעורתפיקאסר,אומר"ידע"

אי-תלותועלויצירה,יצירהבכלכמעטמצהיר,שהואבלבדזרלאכפולה:בחזיתאיפוא,
להיותזכותועלנלחםהואמכן:יותראלאהשונות,ההיסטוריותהתקופותשלבסכימות

בדבררפעם,טעןשרסטקרביץ'המלחיןהאמנותית.דרכושלהפרטיתמההיסטוריהחופשי

נכתב.שכברלמשהודרמהשתהיהמבלייצירהכיוםלכתובמארדשקשהמקוריות,על

אינופיקאסרהאמן.לחופשהגבלהברישמושפעולהיותלהעתיקשלאבזהירותהצורך

מהכלאת-הגבולשלאחדמצד-להציבישלפיהשרסטקוביץ'שלזרבהגבלהמרדה
המקורי.היוצרשלהמחיהשטחאת-שניומצדהשונים;לסגנונותיועתהעדשנעשה
ולהגיעבכ,ךצררךישאםלערבבם,העבר,הישגימכלישירותלשאולמוכןהואלהיפ,ך
פעם.אףזרמיוחדתבתערובתעליהיחזורשלאשייתכןמסוימתביצירהחד-פעמילעיצוב

חייבהואהריסות".של"סיכוםשלבמונחיםיצירותיואתמגדירשפיקאסרפלאכללכן,אין,

מההתניההנובעותלסכימות-פתרוןלהזדקקותניסיוןכלמחדש,וציורציורבכללהורס,

האחרים.ושלשלוהעברבהרגלי

שבדיבריחאחררת

השימושרביןהאמנות,כלושלשלובהיסטוריהלאי-תלותהתביעהביןסתירהלכאורהיש

לרובבניגודעין.למראיתאךהיאזרסתירהאךהאחרים.ושלשלוהעבר,בניסיוןהמתמיד
להםהנתרןסגנוןזהאםכביןסגנוןלמשקפימבעדלהסתכלשלאיכוליםשאינםהאמנים

היצירהלצורך-לבחוררבה,בחרותפיקאסר,יכולבעצמם)שיצווחוסגנוןזהאםרבין
האישיניסיונושלרביןההווהשלביןהעבר,שלביןאנושית,ראייהצררתכל-המסוימת

חד-פעמית.חוריהמסירתלצורךחד-פעמיתמערכתמהםולהרכיב-והעכשוויהקודם

הראשונה.בפעםהואציורכלשהיא.כלבמערכתולהישארלהתחייבמסרבהוא

עליתרפיקאסר.שלסגנונותיוריבוימולנברניםעומדיםרביםשבמקריםפלאכלאין
חוריהכלאחת.רבעונהבעתסגנונותוכמהבכמהפיקאסרמציירחייותקופותברובכן,

דרךעלדגששימתידיעלהמאופיינותתקופותשישכמובןהסגנוני.ופתרונהחד-פעמית
וירטואוזיות;שלרבהמידהמחייבתמיידיתתגובהמאליו:מובןהואזהדבראחרת.אוזופתרון

עירןאךשרנות.גילוםודרכיהבעהאפשרויותשלמלאוחקרשליטהמחייבתווירטואוזיות

לאואופןפניםובשרםמיידית;תגרנההיאהווירטואוזיותשגםמגלהפיקאסרשלביצירתו
ועיצובתפיסהאספקטעללהשתלטותהמוקדשותבתקופותלראותאפשרלכן,פרפקציוניזם.

אךזה.במופעלדוןהאמנותולהיסטוריוןלמבקריותרנוחכךלפחותסגנון;מעיןחדש,

חדשכלירוכשהואלשלמות;להביאושישמשהוכאלכזהלסגנוןמתייחסאינופיקאסו
איןחוויותיו.שלאמנותילגילוםבזה),צרוךיהיהאם(ורקבכךצררךיהיהאםישתמש,בר

בלבד.שוליתחשיבותבעלהואבציוריושהמושאפלאכל
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החוויות,אלאהאירועיםלאהאפשרי.היחידהיומןאולי-יומןהיאחוויותמסירת

מבקריםעמדועליההמתמדת,הרגישותגםמכאןהחוויתי.היחסהפנימית,העמדה

שליחסראלאהחשוב,הואהמושאלאבכך".מהשלל"דבריםהאמנות,שלוהיסטוריונים

בתדירותמופיעיםמסוימיםשמרשאיםכמרבןשררי.הואבההמתמדתוההרפתקההאמן

בהורה.מיידית,חוריהלמסירתהליצן,האישה,הסוס,הפר,לסמליים:ונהפכיםמרובהדי

האמיתיהמושאדבר,שללאמיתרהיא,שהיאוכוללתמיידיתלתגובהגירוימעיןבהםיש

לפתחוארפיקאסרשלציורואתלחקותאפשרותכלאיןמדועמרבןגםמכאןיצירתו.של

(ואתציוריתנוסחהסכימה,סגנון,לפתחואפילולחקות,אפשריותר:רבלליטושולהביאו

תמידהנמצאתחרריתיתמערבתלחקותאפשראיאךלחקות);ומנסיםניסרבאמתאלה

עיצובאפשרותשהביאמשרםלפתח,ארלחקותאפשראימרנדריאןאתדינאמי.בתהליך

תלויאינויצירתושלרזמשרםלפתחארלחקותאפשראיפיקאסראתהמושלם.לסיכומהעד

במשהואלה-עצמופיקאסרשלמ"סגנרנרתיר"אחדזהיהיהאפילו-אחרארזהבסגנון

להיעזראפשרקליי,פולארמרנדריאן,שלציורועםבמפגשאםבן,עליתרסגנון.לבלשמעבר

מסרים,כירוןלההקנוואפילוביצירתםנכבדכהחלקשתפסוהאינטלקטואלייםברבדים

-האינטלקטואליהתחוםערובללאביותר,הישירהלחוריהתמידהצמוד-פיקאסראצלהרי

כזה.עזראפילואין

מנסמשח

תל-אביב / "ץ"נ"גלדיה /יחידתע' 114.1.66 1הארץ 1מנס""ציודי

אירופה.במזרחשקיבלהאקדמיתההכנהאתלהכירעדייןאפשרמנסמשהשלבציוריו

מחדשלבדוקעוררוהובארץנתקלבהםהאמנותייםהביטויאופניעםשהמפגשלשערקל

המורגללצייראפילוועיקר,בללקלהאינהכזאתמחדשבדיקהשלמד.העיצובשיטותאת

באמנותלפגושמאפשרותמרוחקהיההתגבשותושבשנותלציירגםמה-מודרניתבאמנות

מעברמעבר:תערוכתבאלהנוכחיתלתערוכתולהתייחסאיפוא,יש,אקדמית.שאינה

מה.זמןעודהמסתבר,נפישימש,ך

העולםשלוארגוןתפיסהדרבילשנותמאשרטכניקהלשנותיותרשקלהדברטבעי

הציורמשחרורמשהוברישאםגם-טכניהואהשינוישעיקרנראהבינתיים,החזותי.

הציורי,המבנהשחרורעםשיחדרק,מצערהמקובלת.החזותיתבמציאותמלאהמתלות

השימושטהרתעלנעשובתערוכההמוצגיםכל-במכחולמהשימושגםמנס"השתחרר"

בעזרתהצבעשהנחתמאחרלמוצגים,רגראפימכאניגווןמעניקהזוטכניקהציירים.בסכין 390

רגישות.וחסרתמגושמתחינההבלעדית,העיצובדרךהיאאםבפרטציירים,סכין

--~ 

לראיזאדאאניגדרר

תל-אביב /"צ'מדינסקי"גלדיה /יחידתע' / 14 • 1 . 66 /הארץ /·לואיזאדא""אביגדור

התזת-פולוקג'קסוןהאמריקאיהציירשנקטטכניבפתרוןבציוריונעזרלראיזאדאאביגדור
ההתזההופיעהפרלוקשלבציורואםביניהם.הדמיוןמסתייםבאןאך-לתנועהבביטויצבע

אצלהריוחריף,עזצבעיםמרקםלטווייתושימשהוקליגראפיתנרעתי-דינאמיבביטוי
רקמתהשגתלמעןומושתקת,החריפההתנועהמובלעת-בעיקרולירישציורו-לואיזאדא

המבנה.שלההרמוניהאספקטוהדגשתיותרהרבהושקטהמעודנתצבעים
התנגשותארנוקשהפתרוןבלבעיקרו.אסתטיציסטיציורהואלראיזאדאשלציורו

מיוחדבאורחבהמשתמשהריהוהצבע,התזתאתבאמצוגםממנו.רחוקיםבררטאלית

המצויהצבערנית-כתמיתמערכתמעלבהופיעןורכות,הרמוניהלציורלהקנותמשלו:

כתמירובדהואהתזה,ללאהנעשההתחתון,הרובדשונים:רבדיםשניבציוריוישתחתיה.
ושתפקידוהתזה,שעיקרועליון,ורובד-הציוריםמןבחלקלפחות-תנועהאיןבוצבעוני

מןשבחלקפלאכלאיןשמתחתיו.הרובדאתולארגןלאחדנמותנועהלבטאכךבללא
-התחתיברובדהמעוצבת-דו-מימדיתתפיסהביןמסוימתהתנגשותמופיעההציורים

לואיזאדאמגיעהציוריםברובתלת-מימדית.תחושהתמידנמעטאצלוהיוצרותההתזותובין
פתרוןנמצאלאבהםבמוצגיםדווקאאךאלה,מנוגדותנטיותשתיביןהזהבשביללמציאת

מופשט,ציורלפיהההנחהציורו:מאחוריהעומדהעיקרוןבבירורבולטזו,לבעיהשלם
מחוץ-בטבעגםהקיימתפנימיתחוקיותמבטאמסוימת,פנימיתהרמוניהלחרקיבהישמעו

אתהמשקףמיקרוקוסמוסכאללאדםמתייחסתזאתראשוניתהנחההאמן.שללישותו
לואיזאדאהקוסמית.לחוקיותלהגיעהיוצריכולפנימההתבוננותידיעלהמאקררקרסמרס;

המקוםכאןלאהמופשט.הציורבאמצעישימושתוךהרמוניה,כיצירתזרהתבוננותמפרש
לביטויהאמןהגיעאםביןהנוכחי,שבמקרהלציידכדאיאךזר,מעניינתגישהלנתחארלבקר

ודקורטיביות,לאסתטיציזםבעיקרהקרובההסופיתהתוצאהלאר,אםרביןקוסמיתחוקיות

ומגרעותיהם.מעלותיהםעל

ליפשיץארוי

תל-אביב /"מסדה"גלדיה /יחידתע' / 22 • 1 • 66 /הארץ /ליפשיץ""אודי

הטכניקהמבחינתוהןהיקפהמבחינתהןמצומצמתליפשיץאורישלהנוכחיתתערובתו

כאן.משתקפתשהואכפידרכועללעמודכדאיראעפ"כקולאז'ים), 1(גראשיםבההמיוצגת

גיארמטרי,כירוןאחד:בקנהעוליםתמידשלאכיוונים,שניתמידנאבקוליפשיץבאורי

אקספרסיוניסטי-קיצוני,וכיורןגיסא,מחדמתמטית,כמעטלבהירותהשואףוקפדני,מדויק
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