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שבעיקרם הם דקורטיביים ומקצועיים.

חבל שלא הוצגו בתערוכה גם ציוריו של אברדם מהשנים הקודמות ,שהיו אולי שלמים
פחות מבחינה טכנית ,אך החוויה שעוררו חיתה בלתי-אמצעית.
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אם כי מופיעים בתערוכתה של ג'ניה בוגר גם כמה ציורי שמן ,מרשם הדגש בתערוכתה על
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תבליטי הקרמיקה ,המהווים גם את רוב רובה של התערוכה .אדם הרואה תערוכה זר וירכל
6. 7 .6Z /

 /תע' יחיד /גלדיה "צ'מדיבסקי"  /תל-אביב

תערוכת היחיד הראשונה של גרשם שכולת ,איש קיבוץ עמיעד שבגליל ,כוללת כ zs -ציורי

שמן בסגנון אחיד ובמגמה שאפשר לכנרתה בשם "סרריאליזם סמלי" .תפיסתו של שבדלת,
ברוב ציוריו ,היא ספרותית ומוסרת את התוכן ע"י עימוד "סמלים אופייניים" המרמזים עליו.

למשל ,בציור "אחד מתוך ההמון" ,מעצב הצייר צוררת ארבאליות ,דמויות גרשי אבן כשבכמה

מהן מופיעים תורי פני אדם ,בניגוד לאמורפיות וחוסר הפרטים של שאר הצוררת .הרעיון

המרבע הוא ,שבין המרן חסר פרצוף ,יש בכל זאת יחידים השומרים על ייחודם האינדיררידואלי.
דע עקא ,שגם הדירקנים האינדירוידואליים אינם למעשה וירקנים באמת ,אלה סכימות של

פני אדם ,מה שמדגיש את הצד הספרותי שבציור על חשבון העיצוב הציורי .הדיוקנים,
החוזרים פעמים כה רבות בציורים ,הם תמיד סכימתיים תוך הדגשת האלמנט האקספרסיבי
שבהם ,הבולט במיוחד ע"י עימודם כצפים בחלל.

רובם של ציורי שכולת נוצרים ע"י העמדת סמל מרכזי  -בדרך כלל פני אדם  -וטיפול
ברקע בצררה של "רקע מחיה" לסמל מרכזי .התהליך הוא אפוא העדפת "סמל מרכזי" ככיחידה
ברשאית( ,שעה ששאר הציור הוא בעל חשיבות משנית ולא תהליך עיצוב ובנין יחידה
ציורית אחת אחר השנייה כמערך בנייני כולל .דווקא בציורים הפחות ספרותיים ,שבהם
אין הצייר מנסה ליצור סמלים מכל עצם ,הוא מצליח לבנות מערך צורני עשיר יותר ואורגני
יותר .בציורים כגרן "עצים"" ,קומפוזיציה" ו"נרף" ,כאשר אין צורך בהעדפה והדגשה של

סמליות ספרותית והצייר מתרכז בעצם התהליך הציורי ,הריהו מוכיח שיש ביכולתו לעצב
מבנה שבר אין "בנים חורגים" מהבחינה הציורית.

ציוריו של שכולת הם מבניים בעיקרם ולצבע ברעדה חשיבות קטנה ביותר .תפיסתו
הצבעונית מושתתת על בניית צורות בסולם השחור-לבן וגיוונן ,ולאחר מכן ,ע"י שכברת
צבעוניות שקופות ,המקשטות את הצורה בלי להורת גררם מהותי עצמאי.

לדמות לעצמו את המוצגים כעשויים לא מקרמיקה אלא כציור בעפרונות צבעוניים ,יופתע
מאוד להיווכח בדמיונם המרובה לציורי ילדים .לא מקרה הוא שהאסוציאציות המיידירת
הנובעות מתבליטים אלה ,הן לציור מצרי ,אשורי וציורי הספרים של ימי הביניים .הפשטות
במסירת הנושא ,הפרימיטיביות המכוונת בעיצוב הצורני והצבעים החיים מאוד ,הם מסימני

ההיכר המובהקים של אותן תקופות באמנות העתיקה ,שנוהגים לקרוא להן "התקופות

האידיאליסטירת" .בתקופות אלה ,בא הציור לבטא בראש ובראשונה תכנים חברתיים
ורוחניים בדרך ספרותית ,כאשר הדגש מרשם בכנין-העל החברתי והרוחני ולא בציור עצמו.
אופיינית העובדה שג'ניה בוגר בחרה לה כברשאים פסוקים מהתנ",ך הנוחים במיוחד לביטוי
בגישה הפרימיטיבית ככל ערד אין יומרות לבטא בגישה זר רבדים מורכבים מאלה
הסיפוריים-הישירים(.

פסוקים כאלה המתוארים כפשוטם הנארטיבי ,אינם יכולים לברא במקום תוכן חברתי
אר חוויתי ,כל ערד החוויות המתוארות בפסוקים עצמם אינן בחזקת מציאות אובייקטיבית
המשותפת לכולם .דמות וריד המנגן על נבל היא בעלת תוקף חוויתי מעמיק יותר לאדם
דתי בעודה רק אילוסטרציה לסיפור לגבי האדם המרוחק יותר ממקררות הדת היהודית.

לגבי איש המזרח הרחוק ,אין דמות זר אלא סתם אדם האוחז נבל בידיו ותו לא .המשותף,
איפרא ,בדמות כזר אינו הסיפור ,אלא משהר חוויתי המשותף לאדם באשר הוא אדם ,היכול

לבוא כמימו אינטרפרטציה שמעבר לסיפור על דריד .אצל ג'ניה בוגר אין אינטרפרטציה
חרויתית כזר ,תאורה הוא נראטיבי ודקורטיבי גרידא ,אך גם אם אין בתבליטיה תרנן ופירוש
חרריrיי אישי ,יש בהם בהחלט מומנט דקורטיבי נאה ומשכנע .למחפשים סיפוק כמימו זה,
נכרנה הנאה אסתטית ,הפגנת יכולת תוססת ,טעם טוב והנאת יוצר אמיתית .חוסר הליטוש

המכוון של הצד הטכני-צורני בתבליטים ,תואם בהחלט את כל המערך הדקורטיבי ,ומוסיף

לו משהר בלתי אמצעי .גם הצבעים ,הצעקניים מעט ,מוסיפים ברפך של עליצות לדמויות

המסוגננות .מבחינה זו ,יש עדיפות רבה לתבליטי הקרמיקה על ציורי השמן ,שבהם יש
איפוק צבעוני רב יותר ,המכניס נימה של יובש לאווירה הקלילה והדקורטיבית המהווה את
סימן ההיכר לתבליטי הקרמיקה של ג'ניה בוגר.
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