במרחב .ממילא נפגע בציורים אלה גם התוכן הציורי ומקבל משמעות שונה ,נוטה למלל.

צבעים זו ,העשויה מאבקות מתכת שונות כפליז ,נחושת ,אלומיניום וכדומה ,נוספה רק

ייתכן שהדבר קורה משום שציורים אלה הם המאוחדים ביותר ומורנו עדיין לא השתלט

בשנים האחרונות והכפילה כמעט את לוח הצבעים של הצייר המודרני .האפקט של צבעים

על הגישה החדשה שהוא מנסה לפתח .לעומת זה ,אפשר למצוא שלמות משכנעת בציור

אלה שונה לחלוטין מצבעי השמן המקובלים ומאפשר להשיג חומריות מיוחדת ואפקט אור

מס )  (6בו ה אירוע" מהווה מרכז טבעי ובלתי נפרד של הרקע ,ובמס' )  (, 11בו הסגירה האנכית

הבא מתוך הציור )אגב :אפקט זה משתנה שינויים דראסטיים עם שינויי תאורה( .השילוב

1

11

משני צידי הציור משלימה את הבניין האופקי והצבעוני .תפיסת החוסר של מורנו קרובה

והשימוש בצבעים אלה אצל בן-יהודה ,מקנה לציוריו אפקט אסתטי חזק וברק מיוחד בניגוד

לזו של כמה ציירים חשובים בעולם כפוטוריאה הצרפתי ופאיטו וטפיאז הספרדים ,היא

לציור הנזירי והעצור של הספרדים .מאידך גיסא ,פוגמת אסתטיות זו לא מעט באפשרויות

עשויה בניקיון טכני ובבהירות משכנעת .בהירות זו מעידה על האחריות המלאה הקיימת

הליריות שהיו אופייניות לציוריו המוקדמים של יהודה בן-יהודה ועושה את ציוריו החדשים

מצד הצייר כלפי כל כתם ומונעת הסתתרות מאחורי טשטושי צבעים ,האופייניים להרבה

שטחיים ,אם כי מבריקים ויפים הרבה יותר .שילוב צבעי המתכת בחומר ,כפי שהוא מתבטא

ציירים צעירים שהחליטו לעלות על דרך המופשט.

אצל בן-יהודה ,מחייב תנופה רבה יותר מאשר אצל הספרדים ,שציורם ברובו אפור וכבד
מאוד .הפתרון לבעיה זו אצל בן-יהודה בא בדרך תנופות חומר  -ודרך גושים חומריים
מרכזיים ,שמשום צבעי המתכת אינם יוצרים אפקט של גוש סטאטי ,וניתנים בנקל לשילוב

בתנועה .פתרון זה להנחת צבע כתנועה ,מגדיר את בן-יהודה כטאשיסט ,אם כי אין זה

יהררח בן·יחרדח

הטאשיזם האופייני של האקספרסיוניזם-האבסטרקטי האמריקאי.

תערוכתו של בן-יהודה מצביעה ברורות על כיוון אפשרויות ציוריות ,שכמה ציירים

'תעררברת תל-אביב  /הארץ  / , 5 • 7 • 60 /תע יחיד  /מרזיארן תל-אביב
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צעירים שלנו עוסקים בהן בגרסאות שונות.
!ו

תערוכתו של הצייר הצעיר יהודה בן-יהודה בביתן ''הלנה רובינשטייד //היא בלי ספק אחת
התערוכות החשובות ביותר שהוצגו אצלנו לאחרונה .וזאת משתי סיבות עיקריות :הראשונה
היא האפשרויות הפוטנציאליות הטמונות בגישתו של צייר זה וביטוי נאות של תפיסות

ריטה אלימה

חדשות בעולם הציור המודרני; והשנייה היא הביטוי האישי והבשל של הצייר עצמו.
בשנים האחרונות ,התפתחו במרכזי הציור בעולם חיפושים וגישות שהיו מוזנחים

1
'

תעררברת תל-אביב"  /הארץ

1 Z . 8.60 /

 /תע יחיד  /גלריה ב ץ"ן תל-אביב
1
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11

מקודם  -הבנת חשיבות החומר בתור כזה ,תוספת צבעי המתכת ללוח הצבעים של הציור

וחיפושים לפתרון קונקרטי יותר של בעיית התנועה בציור .דרך יהודה בן-יהודה ותערוכתו,
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הציירת אלימה למדה במכון לציור ופיסול ע"ש אבני ושרידי השפעות ממכון זה ניכרים

הגיעו תפיסות אלה לידי תצוגה של חיפושים בחומר וצבעי מתכת .חיפושי החומר עוררו

עדיין בציורי השמן המוצגים עתה לראווה .כאן נעוצה גם הגישה החופשית מדי לכתם

מהפכה מסו.ימת בציור המודרני .סימנים ראשונים לתפיסות אלה אפשר למצוא בציוריו

וההשתמטות ממערך צבעוני מורכב .מאידך גיסא ,יודעת אלימה להתגבר על הנטייה של

של פול קליי ,אך לביטוי חדש ומלא הגיעו רק עתה באמצעות קבוצת ציירים ספרדים צעירים

תלמידי המכון לשימוש בצבע שמן מיימי ולהגיש במקומו צבע עבה המרמז על חומריות,

שבראשם עומדים טפיאז ,קויקסאר ופאיטו ,זוכי הפרסים בביאנלות האחרונים ,והאיטלקים

אם כי גם פה נראה כאילו תפיסת חומר זו עדיין לא עוכלה היטב ומשמעותה לא ברורה

בורי ,פומודורו ודומיהם .ציירים אלה החלו להניח לחומר לבטא את עצמו ,וליצור באמצעותו

די צרכה לציירת .אלימה תופסת כתם חומר כשווה ערך או תחליף לכתם צבעוני ,בו בזמן

סדרה מלאה של אסוציאציות ,בניגוד לגישה הקודמת שניסתה "לצייר ,,באמצעים המקובלים

שהחומר אינו יכול לשחק כל תפקיד אם לא תינתן לו הזדמנות להופיע באופן עצמאי או

את דמויי החומר .ההבדל בין גישות אלה הוא יסודי וברור :בעוד שהגישה הישנה העבירה

כמדגיש ערך צבעוני או פורמאלי .בציורים מס  19ומס'  5צריך היה כתם החומר לשחק

את החומר דרך מדיום טכני וניסתה למסור טווח מוגבל ומסוים של דמויי החומר  -או

תפקיד מרכזי ,אך אין ביכולתו לעשות כך משום שאינו נראה כמעט על רקע הצבע האחיד,

במקרה אחר אשליה של "הדבר' ,,מנסה הגישה החדשה לתת לחומר לספר את סיפורו ולמסור

ולכן נשארים ציורים אלה ללא משמעות לחלוטין .אחד הציורים הטובים בתערוכה הוא

ע"י כך את מלוא מערכת האסוציאציות המתעוררות בדחף החומר ללא מדיום טכני מתווך.

מסו  , 1המעיד על יכולתה של אלימה לבנות ציור תוך תחושה לתנועת מכחול הנהפכת

אצל בן-יהודה התפיסה החדשה הזאת של החומר מופיעה בשלמותה :הציור אינו שוב

חלק .גושים מתחילים לצאת ולצמוח מתוך האירוע הציורי והם ממלאים תפקיד עצמאי

1

לזרימה בציור ,ומערך כתמי שחור היוצר תחושת מרחב .ניסיונות נוספים אינם כה משכנעים,
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כפי שרואים בציורים מס'  23ומס'  , 18בהם נפגע הציור מחששה של אלימה להשתמש

בתוך כל המערך המצויר .כפי שצדייך ,מצויים פתרונות אלה אצל קבוצה של ציירים ספרדים

בצבעים "מסוכנים" .אלימה הגיעה לציור אישי וספונטני ,ואם תפקידו היחיד של הציור

ואיטלקים ,אך המייחד את בן-יהודה הוא שילובם של חומרים אלה בצבעי מתכת .קבוצת

כיום הוא להניח לצייר להתפרק מחוויה ,יתכן שהשיגה את משימתה ,אך אם מתפקידו של

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

שמואל לוי

הציור הוא גם להעניק חוריה ,הרי דרכה של אלימה היא פרובלמטית מארד .אלימה אינה

ציירת מתחילה ,זכורה הצגתה בביאנלה בפאריס ,ואפשר לדרוש ממנה תהייה גדולה יותר
"תעררכה"  1הארץ  19.9.601תע' יחיד ' /רטדרספקטיבה'  /מרזיארן תל-אביב

על משמעותר של בד מצויר רעל יחסי הגומלין בין בד זה רבין המסתכל ,המצפה לחוריה
אמנותית.

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

אביגדור לואיזארא

תערוכת ציורי השמן של שמואל לוי בבית דיזנגרף ,מחזירה אותנו בבת אחת לציור שרווח
בארץ בשנות העשרים ,כאשר ה"חזרה למזרח" נתחברה להלכי רוח אימפרסיוניסטיים
"חדשים" .זוהי תערוכה רטרוספקטיבית ואפשר למצוא בה את התפתחותו של הציור מהסגנון

האקדמי האירופי של תחילת המאה רעד לסגנון פיגורטיבי-אימפרסיוניסטי ,עם נטייה

"תעררכרת תל-אביב"  1הארץ  9.8.60 1י  /תע' יחיד  /מרזיארן תל-אביב

לתיאור הררי מזרחי בצבעים חריפים ויחד עם זה רומנטיים ומתוקים.

לוי מוסר את הנוף בצורה ריאליסטית במערך צורני מקובל ,ואת תפקיד מתן האווירה

עיון בשמות שניתנו לציוריו של אביגדור לואיזאדא בתערוכה המוצגת בביתן "הלנה

הוא מוסר לכתמי הצבע הנמסרים בצררה חופשית יותר .כתמים אלה אינם ערוכים במסכת

רובינשטיין" ,יכול לתת מפתח מועיל להבנת הלך הרוח שבו נעשו ולהבנת תפיסתו האמנותית

צבעונית מאורגנת ,אלא נמסרים ספונטנית ,ולעיתים תכופות בצררה מקרית .דבר זה גורם

של הצייר .שמות כגון" :כעין רקמה"" ,איזון באפור" ר"מרכז ומשטח" מעידים על הציורים

שגם הניסיונות למסור אווירה פיוטית ,אר אפילו מיסטית ,אינם משיגים את מטרתם ונשארים

המשתייכים לקבוצה העוסקת בעיקר בערכי קומפוזיציה ובנייד בתוך הציור המופשט .קבוצה

בתחום המלל .ציורי הווי של עדות המזרח כ"שמחה תימנית"" ,שיחרת שבת"" ,אידיליה

זו אינה מנסה ראינה מתיימרת להעביר תכנים ספציפיים בציוריה ,אלא למסור חוויה

בוכרית" ודומיהם ,אינם נופלים מבחינת המתק מציוריו של אבל פאן ,אם כי הם נופלים

אסתטית דרך פתרונות קרמפוזיציוניים וצבעוניים על טהרת האבסטרקט.

מהם מבחינת הנחתם הטכנית  -ציורים אלה הם רצדיבים אופייניים של ה"רומנטיקה

הבעיות העיקריות בהן עוסק לואיזאדא הן מציאת פתרונות ושילובים טכניים )ב"טכניים"

המזרחית" ,שנתפסו לה כה רבים מהציירים שעלו מאירופה בשנים ההן .ציוריו של לוי נעשו

אין הכוונה לעצם הנחת הצבע בלבד ,אלא למובן הרחב יותר של המושג התיאורטי של

בתום ובאמונה ,אך אלה אינם מחפים על הפשטנות והנאיביות שבתפיסה .אמנם ,ייתכן

קומפוזיציה וצבע(.

שציור מסוג זה נחשב כמבטא את "רוח הארץ" לפני כ  30-40-שנה ,אך מאז חלו תמורות

הבדיקה והבוחן האחרון של ציורים מסוג זה הם" :האם נמסר הערך האסתטי בלי צרימות

רבות בציור בעולם  -רגם בארץ.

ובצורה הרמונית?" לגבי ציוריו של לראיזאדא התשובה היא חירבית,ללא כל ספק .ציוריו

מעודנים עם נטייה לירית קלה ,כשם שהיו ציוריו מהתקופה הפיגורטיבית ,כלומר לא איבדו
דבר בוויתור על הפיגורטיביות ונשכרו משלל האפשרויות החדשות של הציור האבסטרקטי.

יוסד פרחי

השגרתיים במקצת .צבעיו של לראיזאדא עוברים בעיקר מהכחול הרך דרך הוורוד הבהיר

"תעדרכתר של פרחי"  /הארץ  / 30.9.60 /תע' יחיד  /גלדיה "צ'מרינסקי"  /תל-אביב

כתב ידו האישי של לראיזאדא מתבטא יותר בסולמות הצבעוניים מאשר במערכים הצורניים,

והאפור עם פלישות קצרות מאוד לצבע חריף )בדרך כלל שחור ואדום( ומאפשרים להשיג
אווירה רוגעת ומשהר לירית .מעניינת במיוחד קבוצת הציורים ,הכוללת את המוצגים ; 25

הצייר פרחי שחזר לארץ לאחר שהות פורייה בצרפת ,מציג תערוכת ציורי שמן שהיא אולי

 ; 23סר;  22רעוד ,בהם פורץ מרכז כהה ודינמי מתוך משטח עליון בהיר ורוגע ,הבנוי מצוררת

התערוכה האישית ביותר בערנה האחרונה .השוואה לתערוכתו הקודמת לפני כשנתיים,

קליגראפירת רחבות.

מוכיחה שהכיוון שהיה מרומז בראשונה הבשיל עתה .ציורו של פרחי אינו יכול להיות
מוגדר במונחים המקובלים של "ריאלי" אר "אבסטרקטי" .אמנם ,הוא מתאר נושא ריאלי ,אך

מאחר שהנשוא ,שבדרך כלל הוא נוף בתהליך איון מתקדם ,מתואר במרומז ובצורה לא

רגילה ,אין כאן ציור פיגורטיבי במשמעות הרגילה.
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השגת התחרשה והאווירה של "נוף במצב איון" מושגת בציוריו של פרחי ע"י שבירה
וביטול הדרגתי של ארבעה אלמנטים היוצרים את המערך הציורי ,והחלפתם באלמנטים

מקבילים ומרומזים ,היוצרים תחושה מטאפיזית .האלמנט הצורני מיטשטש והולך ונשאר
מרומז בכמה נקודות בלבד  -מעין ערפילים ואדים מכסים את הסלעים והנרפים המיוצגים

~~~~~~~~~~!.,,,...----יי~.י'י""_____.,.
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