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
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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

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
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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

יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,
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"ירוקת-ים"; גם כאן הטכניקה

-

הנחרת צבע

שקוף -

היא גראפית משהר ,אך באפקט הכללי
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תעררכת מיניאטרדרת של קנרצת  o+ר

יש עוצמה.

מבין הפסלים כדאי להזכיר את פסלו הקטן של חרמן אליאס "תנועה" ,פסלה של אורה

הארץ /

 o. 66ך  / zs .תע' קברצתית  /גלדיה "גרדדרן" /

ו

תל-אביב
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בר-עם "איש עם כסא" ,שעיצובו אמנם שגרתי למדי ,אך מעניין היחס הנוצר בין האדם

והצורה הגיאומטרית המעוצבת על ידי הכסא ,ה"ינשרף" של נחרם רייס ,ופסליו של בצלאל מן.

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

הרמה הכללית של התערוכה גבוהה להפליא; זוהי תערוכה מלאה חיוניות ,תוססת ,רחוקה

משגרה ,כשרוב המוצגים  -למרות הירתם לעיתים אקספרימנטליים -

מגיעים לדרגה גבוהה

של גיבוש.
התערוכה מרוכזת סביב אתגר שהועמד לפני המשתתפים  -הפורמאט המיניאטורי .לפני

!;

המשתתפים הועמד גודל מידני של  20X20ס"מ ,בו יוכלו לעצב את מוצגיהם .פורמאט קטן

זה הרבן בצוררת שרנות על ידי משתתפים שונים .נוצר כאן מעין רצף ,שבקצהו האחד אמנים
שתפסו את הפורמאט הפעוט כהזדמנות להציג ציורים מוקטנים אר דגמים ליצירות

מונרמנטאליות ,ובקצהו השני ,אמנים שהתייחסו לפורמאט זה כאל אתגר ליצור מיניאטורות
במובן החמור של המושג ,היינו ,יצירות שלא רק מימדיהן קטנים ,אלא גם מחייבות שינויים
בטכניקה ובעיצוב.

טבעי הדבר ,שדווקא הפסלים שבחבורה נוטים יותר לעצב דגמים קטנים ליצירות שהן

מונומנטליות יותר באופיין .בולטים בגישה זו מוצגיהם של מנשקה קדישמן ,בדקי שוורץ

ופנחס עשת .יצירותיהם של פסלים אלה  -במיוחד של שני הראשונים -

מצביעות במפורש

על היותן דגם לפסלים גדולי-מימדים כליד אחד המוצגים של בדקי שוורץ מופיע אפילו דגם
אדם ,המסמן מהו "הגודל הטבעי" של הפסל המרומז בדגם( .שלרשה אמנים אלה מעלים
מוטיבים המאפיינים את סגנונם האישי והמופיעים בכל יצירותיהם בעלות המימדים

הגדולים .שרנה מעט המצב ביחס לדני שוורץ ואחרון דוקטור .דני שוורץ מעלה בעיקרו של
דבר רעיונות פלסטיים יותר מאשר יצירות ,בהם מובאים הרעיונות עד מסקנותיהם הסופיות.
גישה זו מרומזת גם בגמר חסר הליטוש ,המצביע על חשיבות הרעיון רעל זלזול משהו בביצוע.

הרעיונות ,מאידך גיסא ,מעניינים ויכולים להיות פוריים )אם כי לא לגמרי חדשים ,אך בכך

אין כל רע( .דוגמא להצגת רעיון כזה יכול לשמש האובייקט העשוי שכברת זכוכית צלולה
המודבקת לריבוע; על השכבות מודבקות דמויות אדם ומכוניות היוצרות  -לאחר חיבור
הזכוכיות זר לזר  -תפיסת חלל עשיר ורב אפשרויות כרעיון כזה הופיע  -אם כי בצורה
פרימיטיבית יותר

-

באחד מציוריו הניסיוניים של שלרם סבא שהוצג בארץ עוד בשנות

החמישים( .אהוון דוקטור מציג פסל אחד שהוא ,אמנם ,מעין דגם לפסל גדול יותר כקרוב

ברוחו לפסל שהציג אמן זה ב"סלון הסתיו"( ,אך לידו מופיעים שני פסלים כאם אמנם הם

נכללים בקטגוריה של פסל במובן המקובל  -למעשה אלה הם אובייקטים שאינם פיסול
ואינם ציור אלא משהו משניהם כאחד( הבנויים על מרטיבים גיארמטריים וצבעוניות של
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ה"אופ ארט" .המאפיין מוצגים אלה

-

ו"מחריג" אותם במשהו מאותו רצף שהוזכר לעיל -

הוא היותם ,למעשה" ,מעבר" למימד טבעי; במילים אחרות ,אפשר לתארם גם במימדים

אחרים גדולים יותר )או אף קטנים יותר( מבלי שיחול שינוי מהותי במשמעותם.
גם טוביה בארי ,למרות שהוא מוכר דווקא מתחריטים שהם בדרך כלל קטני-מימדים,
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