תערוכת "עבודות גורלות" של קבוצת  o+ד
חאד ,y

בה משתתף הצופה באורח פעיל וכר' .זוהי הופעה רעננה שיש לברך עליה  -גם אם היא
מאחרת משהו אחרי פעילויות דומות ,ולעיתים קיצוניות הרבה יותר ,בחו"ל.

 / 25.2.66תע  1קבוצתית" /עברדרת גדרלרת"  /בית האמנים  /תל-אביב

כאמוד ,בולט בתערוכה האינדיווידואליזם .יחד עם זאת ,מתהוות מעצמן קבוצות שאפשר

למיינן לפי כיורן הביטוי ואמצעיו .בני אפרת ומלכה רוזן מנסים למסור משהו שקשה מאוד
באמנות ,ניצחונם של כל "שיטה" או "זדם" ,מבשד גם את ידידתם וקץ יעילותם כמדיום
להעבדת חוויה .האמנות אינה יכולה להיות בנאלית ודוגמאטית .אין פירושו של דבר שהזרם
או הסגנון שיהפכו "מובנים מאליהם'' אינם "נכונים"; בהפכם מוסמכים הם נעשים לעיתים

לצבעיו הראשונים והמשלימים .בני אפרת מרכיב "צבע צף" זה מעל מערכת צורנית מדוייקת,

קרובות אפילו לאקדמיים ,ומפסיקים להיות גירוי לחוויה .באבדם את מימו ההרפתקה,

הקשורה בצבעים עזים ורוויים שכאילו ניתכים זה לתוך זה בגבולותיהם .מלכה רוזן

ובהיותם לדו גמא ,הם מפסיקים להצביע על אפשרויות חדשות לארגון המציאות ,לזוויות -מבט

מצטמצמת ,באיפוק אופייני ,במסירת צבע אוורירי ,מנותק מכל מערכת צורנית גזורה .ציורה
הפורמאטים הגדולים
המעודן ,הבנוי על גוונים ש ל ירקרק ,צהבהב וורוד ,א ובד מעט בין
1

חדשות ונהפכים ,ברוב המקרים ,למשעממים .כדי למנוע אי-הבנות :המדובר הוא בסגנונות

כסגנונות ולא בתכנים שיצקו אמנים אלה או אחרים לסגנון המסוים .חשיבות ציורו של

והחריפים יותר של שאד המציגים.

אינו חשוב כסגנון ושיטה; ציוריו של פיקאסו חשובים .ברגע שחוזרים על סגנון או שיטה,

מתי בסיס ,משה גבעתי ויוסף גטניו ,כל אחד לפי נתיב משלו ,בונים את יצירותיהם
הלירי-אקספרסיוניסטי .
ם של המופשט
1
/
בטכניקות מקובלות יותר ,שיש בהן הדים ברורי

רמברנדט ,לדוגמה ,בעינה עומדת; אלא שאין טעם לחזור ולהשתמש בסגנונו .הקוביזם שוב
נוצרת צורה של אקדמיזם  -בין אם זה אקדמיזם קלאסי ,או אקדמיזם )משעמם לא פחות(

למרות הפורמאט הגדול ,הצליחו השלושה ליצור מוצגים שהם מהיפים ביצירותיהם; גטניו

מופשט .לומר על תערוכה שהיא "עשויה טוב" אבל משעממת ,גרוע הרבה יותר מאשר לטעון

צבעוני ועשיר ,בסיס חופשי ואמיץ במשיכת המכחול יותר מאשר אי-פעם ,וגבעתי מגיע

שנעשתה בחוסר ידע מספיק; במקדה השני יש תקווה שהידע יוכש ,בעוד שתערוכה

למבנה מדויק יותר מכל ציוד שלו בעבר.

משעממת חסרה את העיקר

-

הגירוי

אחד המוצגים היפים והמשכנעים בתערוכה הוא רישומה של גילה צור שבו היא מוכיחה

החוויתי.

לאחד מאבק של שנים רבות  -בארץ הופיע המאבק באיחוד של חצי דור  -עלתה מאוד

שליטה מלאה בקר ,בכתם ובמשיכת מכחול.

רמת הביצוע הטכני והעיצוב הפודמאלי בישראל .טכניקה אפשר ללמוד ,אבל כיום אפשר

רפי לביא מיוצג הפעם בקולאז' חיוור ,יחסית .על קולאז' גדול בעל מבנה מדויק ,אולי

לראות תערוכות שבהן ניכרת רמה טכנית סבירה ויחד עם זאת הן משעממות .אפילו תערוכות

מדויק מדי ,מצורפים ,כמו בהרהור שני ,עצמים שוני

ם )יטע משער עץ לגדר חרוזים וכר'(.

של ציירים נבחרים לקו בנגע האקדמיזם והשעמום .אקדמיזם ,מוסכמות ושעמום,

הקשר בין עצמים אלה והקולאז' בעייתי למדי :נראה כאילו חסר רובד שלם שיקשר בין

אפילו אם הם מלווים בידע טכני' מסוכנים לא פחות מחוסר ידע טכני.
ניסיון לשבור את איום השממון התלוי מעל הציור בישראל נעשה על ידי קבוצת
"  10פלוס" ומתבטא בתערוכה הראשונה הגדולה של קבוצה זו• "  10פלוס" היא קבוצה של
ציידים צעירים שהתארגנה בניסיון לאוורר ולעורר במשהו את הפעילות האמנותית הפלסטית

בארץ .לקבוצה אין כל דגל רעיוני ,היפוכו של דבר ,חבריה תומכים באינדיורידראליזם גדול
ככל האפשר .מטרת הקבוצה היא להמריץ ,על ידי יוזמה של תערוכות שאליהן מוזמנים
אמנים נוספים לאלה שבקבוצה ,את האמנים לפעילות ואינטנסיביות רבות יותר גם בשטחי
אמנות שברגיל לא מזדמן לעסוק בהם .מאחורי התערוכה הנוכחית עומד רעיון פשוט ובריא:

אם כי לרוב האמנים יש רצון להתמודד עם פררמאטים ציוריים גדולים יותר ,המהווים
בעירת מיוחדות ,אין להם הזדמנות להציג פרדמאטים כאלה .לפני  17אמנים הועמד האתגר

לעצב ,כל אמן בסגנונו המיוחל ,יצירות בגודל של שני מטרים ויותר .תוצאות אתגר זה מהרות
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למסרו בצבע על בד :לא את צבע השטח של אובייקט אלא "צבע צף" ,שכאילו נפרד מצורות
האובייקט ,מצוי בחלל שלפני ומעבר לאובייקט ,ונפרד לעיתים כבעיקר אצל מלכה רוזןc

את התערוכה הנוכחית.

'"1

.
האובייקטים והקולאז'.
את אמנות ה"פופ" מייצג סרג'יר סגרה .בקטעי קרלאז' ועיצוב במכחול הוא מעבד מוטיבים,
בנאליים במתכוון ,מהפלקאט והפרסומת ומ ל כדם ל מוצ ר שיש בר גם ביטוי וגם מחאה להוריה

בתקופה בה הבנאלי ,הוולגארי וההמוני מהווים ח ל ק ב לתי נפרד מחיי יומיום .כדאי אולי
לצייד שבציורים הקטנים יותר )המצריים מעל הבמה( מגיע סגרה לגיבוש רב הרבה יותר
מאשר בציורו
הגדול.אובייקט עשוי ממראות קטנות ,משרבצו ת במסגרת גדולה .על לוח גדר ל
דני שוורץ מציג
הן מחזירות ומשקפות
ה ראשונית
ל
1
,
מחוברות מאות מראות קטנות ,שמ בד היותן יחידת מבנ /

את העומד לפניהן ,תוך שבידה לעשרות זרויות ראייה .הרעיון עצמו הוא בעל ער,ך אך נפגם
בשל ביצוע לא נקי.

אובייקט אחר שעוצב על ידי אמנון ריינשטיין ,עשוי מארון ,המוצג על קטע משטיח קיר

מסוגנן וישן רבו עצמים שונים .יש בר משהו מקסם אמנו

אם כי ייתכן ויכוח על רמתו של מוצג זה אר אחר ,אין לפחות ויכוח על דבר אחד:

,

תו המטאפיזית של ג'יררג'ו דה-קיריקר

ו

והרבה פיוט.

התערוכה אינה משעממת .בפעם הראשונה אפשר לפגוש בבידור הדים לגורני האמנות
אמנות ה"פרפ" ,האובייקט ,האמנות

ויתקין :על לוח עץ גדול מוטלות דיסקיות צבעוניות שהצופה יכול לסדרן לקומפוזיציה ,כרצונו.

התופסים עתה מקרם כה חשוב באדה"ב ובאירופה

181

i

'11

1

מוצג אחר ,בצורת מעין משחק בר מוזמן להשתתף גם קהל הצופים ,בוצע על ידי אחרון

-

ו
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יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,
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בתחום הפיסול מציגה ציונה שמשי פסל קרמיקה המהווה מעין ~טיש שעליו תלויים

התערוכה הכללית של האמנים שאינם חברי האגורה

אובייקטים שונים עשויים קרמיקה אף הם .פסלה של ציונה שמשי הינד ,ללא ספק ,אחד
המוצגים האישיים והמקסימים בתערוכה.

תערוכה  /הארץ 5.4.66 /י  /תע' קבוצתית /בית האמנים /תל-אביב

פנחס עשת מציג פסל מתכת דמוי-ביצה שסביבה מבנה גיאומטרי צבוע אדום .המבנה
האדום מהווה גם רישום קרנטראפונקטי לצורת הביצוע וגם סימון החלל שמסביב לפסל.

בתערוכה השנתית ,הנערכת מטעם אגודת הציירים והפסלים בישראל לאמנים שאינם חברי

הפסל מעובד ברגישות רבה וריכוך הצורה הנפחית כלפי מטה יוצר רושם של קליפה גמישה

האגודה ,מוצגות הפעם  92יצירות שנבחרו מתוך מאות רבות; ואף על פי כן אין התערוכה

ומלאה חיים.

עומדת על רמה סבירה ,ויש בה הרבה מוצגים שמקומם לא יכירם כאן ,אפילו שתהא זר

אהוון דוקטור וברקי שרררץ מציגים פסלים שהם וריאציות על המוצגים שייצגו אמנים

תערוכה כללית של מה שעשוי להיקרא "אמנים חובבים" )לאחר ככלות הכול ,מהו ,באמת,

אלה בתערוכת הסתיר במוזיאון תל אביב .פסלו של אהוון דוקטור דינאמי ומתרח אף יותר

המבדיל בין "אמנים חובבים" ו"אמנים חברי האגודה" מלבד ההשתייכות הארגונית?(.

מזה שהוצג קודם לכן .פסלו של ברקי שרררץ מעובד מצורות אלומיניום נקירת ואלגנטיות

אם מקורה מישהו למצוא בין המשתתפים מיצגי גוונים שונים מהשגרה ,חיפוש דרכים

וארבד קצת בחלל הגדול והגברה של ביתן אלחריזי.

חדשות ,אר ליטוש נירונים שאינם מוכרים היטב .אין ספק שיתאכזב .יחד עם זאת ,אפשר

בתערוכה יש ייצוג גם לצילום ולאמנות הארפטית-קינטית .אפרים קרוון מציג תצלום

למצוא בין המוצגים כמה יצירות בהן מרומזים תחילות של פיתוח סגנון אישי :שני ציוריו

שהוא מעין טריפטיכרן; שלרש וריאציות המתלכדות יחד למבנה הרמוני .איתן קארפמן תכנן

של שמואל זילברשטיין מצביעים על כיורן ברור ומגובש; אם כי יש עדיין נוקשות מסוימת

מכשיר להקרנת אורות על מסך .המכשיר מופעל על ידי הצופה ,משתפר בפעילות האמנותית

1

בעיצוב המשטחים הגדולים ,מוכיח הצייר שיש לו תחושה בריאה לבעירת ציוריות ,רגישות

ויוצר אפשרויות חזותיות רבות עניין.

מרובה ושימוש נברן בשילוב משטחים גדולים ומגעי מכחול רכים .ציורו של טוביה כ"ץ
"קומפוזיציה" ,עשוי בתחושה צבעונית ורגישות מרובה .למרות נטייה לעומס-יתר הנובעת

יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,

ממשיכות מכחול אחידות מדי והיוצרת "שטחים מתים" בכמה מקומרת ,מצליח טוביה כ"ץ

למצוא שביל זהב בין המרכז הצבעוני רהדינאמי ובין השוליים ,השקטים יותר .ציורו של
יהושע נוישטיין "בקעת מלחה" ,למרות היותר מבוצע באורח מרושל למדי ,נרשם חום וניחן
באקספרסיביות חזקה .ציורה של מרים אגרז "אחרי הקציר" ,קרוב ברוחו לציור האימפרסיוניסטי
המופשט ,עשיר בצבע ובנוי היטב .מיכה אולמן מיוצג על ידי תחריט בשם "נוף" ,שעיקרו
משחקי חומריות בנוסח אסכולת הייברר .ברישומו של יוסף באו "שען" ,יש צמצום ,כושר

המצאה ומשחק צורני נאה ,עם היותר גראפי ראילרסטרטיבי במהותו" .נושאים פשוטים" של

לאוני גרלדברג עררך היטב ,אם כי ביצועו מגרשם מעט .רגישות צבעונית נאה מגלה סולי

לוי בציורו המופשט; יהיה עליו להרהר כיצד לבנות מעבר סביר יותר מהמרכז העמוס,
למשטחים הרחבים יותר .תחושת צבע מעניינת מופיעה בציוריו של אהוון מסג ,בעיקר
בציורו "ילד וגולה"; אם כי הנחת הצבע בציוריו של צייר זה עדיין רחוקה מפתרון משביע
רצון ,הרי המבנה הצורני והצבעוני מעידים על יכולת ותחילת כיוון אישי .ציור אקספרסיוניסטי

חזק ,בעל אווירה שיש בה משהו מהדיאבולי ,מציג חיים סביצקי בציורו "השיכורים".
צבעוניות חיה ,שיש בה גיוון פירטי ,מופיעה בציוריו של דוד סמירה

-

בעיקר בציורו

"המשפחה" .ציורו של אליעזר פוטרמן "שלכת"  -להוציא את הכתם הלבן המלאכותי משהו,
שבמרכזו התחתרן  -מצביע על גישה מעניינת ורבת אפשרויות; הגיוון הסרריאליסטי-פיוטי
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והביצוע המלוטש ,ההולם כיוון זה ,מעידים על יכולת ועולם ציורי רב עניין .ציור ריאליסטי
רגיש מציג ג'מיל פרץ בציורו "זיקנה" .רישום וירטואוזי ,עם נטייה גראפית חזקה ,מייצג את

יוסי ררלס; אמנם הסוס שברישום עשוי בטכניקה אחרת מזו שבה עשוי העירום ,אך הציור

בכללותו בעל מתח ,מבנה מעניין ויכולת מרובה .עמירם שמיר משיג אפקט חזק בציורו

...
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