מעל זו בסדרת עיגולים כדוריים ,מופנמים יותר ומסודרים יותר .גם ברישום "תהום" אפשר

אנטרל גודניץ

הישגו החשוב של בדנהיימר הוא ,שלמרות המגמה הספרותית לא נפגם מבנה
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למצוא מעבר מצורות מסודות ,כמעט גיאומטריות ,מימין לצורות חופשיות בצד שמאל.
הרישום שהוא מקודי ,אורגני וטבוע בחותם אישיות ציורית מגובשת.

פגם אחד שאפשר למצוא בחלק מהרישומים " -תנועה במסגרת" ו"שולחן"  -הוא שהצבע

אחר שנים רבות של הסתגרות ,מופיע עתה אנטרל גורביץ בתערוכה הכוללת כ  40-ציורים

השחור כאשד בא מלא ללא גווני-ביניים ,הוא אטום וצף למעלה ,ולא תמיד באיזון מספיק

העשויים בטכניקה מעורבת של חומד וצבע שמן .טכניקה זו פותחה על ידו בשנים האחרונות,

עם כתמים שחודים דומים אחרים .המשמעות הספרותית במקרה זה אינה נפגמת ,אך המבנה

והצייד הגיע בה לידי שחרור וחופש ביצוע טכני ,הבולטים במיוחד על רקע סגנון עבודתו

הצורני אינו שלם .ברישומים אחרים ,כאשר מופיעות דמויות אדם ,נתן להן פתרון

הקרוב מאוד לאקדמי מלפני שנים.

אקספרסיוניסטי מובהק ,קרוב ברוחו לכולרה .אין ספק שתערוכתו של פדנץ בדנהיימר היא
תערוכה שכדאי לראותה.

לגבי אנטרל גורביץ לא היה הציור מעולם מחבר צורות וצבעים שערכו אסתטי בלבד,

אלא יותר העבדת רעיון בדרך האמצעים הפלסטיים .בהתקרבו יותר ויותר אל הכרת הזרמים
המודדניסטיים השונים הרווחים באמנות ימינו ,ותוך הסתכלות בהם ,מלקט אנטרל גודביץ
אמצעים ותפיסות טכניות שאליהם הוא מתייחס לאמצעים ,ובעזרתם הוא מנסה לבנות

יעקב האבר

ציור שיביע את הרעיונות המסמלים לדעתו את פני העולם כיום .הסמלים החשובים ביותר
המאפיינים את המחצית הראשונה של המאה ה  20-הם לפי אנטרל גורביץ הרקב ,הניוון
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וההרס ,ויחד איתם הדינמיות העזה של הטכנולוגיה המודרנית .לפי תפיסה רוחנית זו ,מוסד

אנטרל גורביץ את תפקיד סימול הרקב וההתפוררות לטכניקה ציורית אחת  -עיצוב צורות
יעקב האבר אינו מהציידים המרבים להציג .אחד סיום תקופות לימודים בסטודיו של

בחומד  -ואת תפקיד סימול הדינמיות והתנופה לטכניקה ציורית אחרת -

שטרייכמן וסטמצקי וב"בצלאל" ,המשיך ללמוד בשנים  956-53ו באקדמיה הלאומית של

בצבע שחוד .גם גושי החומר וגם התנועות מופיעים על רקע צבעוני-פסטלי שקוף למחצה,

פאריס .יעקב האבר הופיע במספר תערוכות כלליות ,והשנה הוענק לו פרס המרכז לחינוך

שתפקידו העיקרי הוא לספק אווירה .שמות הציורים" :לפנים ,סירת מפרש גאה"" ,מנוון",

ותרבות על ציוד שהוצג בתערוכה הכללית של אגודת הציירים והפסלים.

"שלום לך זד"" ,הרעיון" ,מאפיינים היטב את תפיסתו התכניתית של אנטרל גורביץ.

את תערוכת היחיד הראשונה שלו בארץ פותח יעקב האבר במוזיאון לאמנות חדישה

בלי להיכנס לוויכוח ארוך אם תפקידו של הציור הוא למסור רעיון או להעביר  -בצודה

באילת ,ובכך הוא גם פותח את שורת התערוכות במוזיאון זה .בתערוכה מוצגות יצירות

הבלתי-אמצעית ביותר  -חוויה רוחנית ,צדיך כל מוצר אמנותי פלסטי לעמוד ,קודם כל,

משש השנים האחרונות .במיוחד מעניינים הדוממים מהשנה האחרונה .בדוממים אלה

בביקורת הראשונה והישירה ביותר :בדיקת הצורה .אין הכוונה כאן ליצור מיתוס פורמאליסטי

ממשיך האבר מסורת ציוד צרפתי ששורשיה נעוצים באימפרסיוניזם כפי שהתבטא ע"י

שלפיו תיבדק כל יצירת אמנות ,אך אם כל אמנות היא קומוניקציה של חוויה )או אפילו

האינטימיסטים בדכאו או וולאר .למרות השאיבה מסגנון האינטימיסטים ,לא קשור סגנונו

של רעיון אם מתייחסים לגרסתו של אנטרל גורביץ< בדרך תבניות המיוחדות לאותו זרם של

של האבר קשר הדוק באסכולה כלשהי ,ודדך ציודו היא בעיקרה אינטואיטיבית ורגשית.

האמנות בו עוסק האמן )תבניות פלסטיות כאשר המדובר בציוד ופיסול( ,חייבת כל תבנית

בציורים מהשנה האחרונה הגיע לניקיון ציודי ושקיפויות צבעוניות ,שרואים אך לעיתים

או מעדך תבניות כאלה להיבדק קודם כל לעצם ערכה ואחידותה כתבנית .רק לאחר מכן

רחוקות למדי .ציודו של האבר אינו ליניאדי אלא צבעוני מובהק .במשיכות המכחול הצבעוני

אפשר לגשת ולנסות לנתח את משמעותה וערכה החווייתיים-הרגשיים .כאשר מדובר במספר

ובעימוד המשטחים הצבעוניים ,הוא יוצר את המבנה ,שהוא לעיתים שטוח-מאטיסי,

תבניות בעת ובעונה אחת ,חייב יחס הגומלין ביניהן לנבוע ממרכיבי התבניות עצמן ולא

ולעיתים אפוף בחלל צבעוני .האבר הוא צייד הצבע והאינטואיציה ,ולכן אין פלא שבכמה

להיות כפוי ע"י תיאוריה חיצונית .כל ניסיון לגשת אל היצירה האמנותית בלי להבין את

מציוריו יש ליקויים בקומפוזיציה צורנית ,אך גם ציודים אלה הם בסימן אורגניות ומארג

תבניתה ,עלול להצמיח הבנה מסולפת ונדון מראש לשטחיות.

צבעים ,המעיד על רעננות ותחושה בלתי-אמצעית.
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מערכי תנועות

ציודיו של אנטרל גורביץ מורכבים משלושה אלמנטים יסודיים ,שלוקטו מזרמים שונים
באמנות המודרנית :א( השימוש בחומד והפיכתו לצורות מרקמים וטקסטורות  -בדומה
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לתפיסה המיוצגת ע"י קבוצת ברצלונה ,שבראשה עומדים טפיאז ,מילאדז ,קושאר ופאיטו,
וע"י יגאל תומדקין ויעקב וכסלו בארץ .ב( השימוש בתנועה המבוצעת ע"י אבחת
מכחול  -בדומה לפיתוח גורם התנועה ע"י הנס הארטונג .ג( משטחים מגוונים ,המשמשים

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

רקע לחומר ולתנועה כאחד ויוצרים הרגשת מרחב וכן אווירה מסוימת .שלושה אלמנטים
אלה מופיעים בכל אחד מציוריו של אנטרל גורביץ בקומפוזיציות שונות ,ומהווים את חומר
המבנה היסודי שממנו הוא בונה את ציוריו .כדי להבין את התבנית הצורנית כפי שזו

מופיעה בציוריו של אנטרל גורביץ ,כדאי לעמוד על דרך שימושו בכל אחד מהיסודות האלה

ובעיקר ,על יחסיהם ההדדיים .החומר ,בדרך בו הוא מופיע בציוריו של אנטרל גררביץ ,נתפס
בצורתו המיידית והפשוטה ביותר כיוצר צורות .צוררת חומר אלה אינן מורכבות מיחידות

צורניות קטנות יותר המהוות תבנית עצמאית ,אלא היחידה החומרית הראשונה היא הצורה

הגדולה עצמה ,ואמנם אנטרל גורביץ משתמש בווריאציות טקסטורליות קטנות יותר .התנועה
מופיעה בציוריו של אנטרל גורביץ בצורת אבחות מכחול שחורות בצבע אטום שטוח לגמרי
ומתרכזת בעיקר  -מסיבות שיתבררו להלן  -מסביב לצורות החומר .הרקע הצבעוני מופיע

בצבעים פסטליים שקופים למחצה ומתקבל אפקט של זכוכית צבעונית כאשר מופיעות

עליו התנועות השחורות .הצבע אינו מופיע כמעצב צורות עצמאיות ,ותפקידו העיקרי,
כאמור ,הוא תפקיד של אווירה.

כל אחד מהיסודות המוזכרים לעיל מוכר למדי מהציור המודרני ,וייחודו של אנטרל

גורביץ הוא בניסיון להרכיבם יחד לחטיבה אחת .למרבה הצער  -ומסיבות מובנות למדי -
לא עולה הניסיון בידו של אנטרל גורביץ ,וזאת בעיקר מנימוקים הנובעים ממהותם של
יסודות ציוריים אלה עצמם .החומר אטום מטבעו ,סטאטי ודו-מימדי לחלוטין .הדרך היחידה
שבה אפשר ליצור מעין הרגשת מרחב בחומר ,היא ע"י הצגתו בצורה שתיראה לצופה כמבט

על מפה טרפוגראפית מגרבה רב ,והמנערת מכל אלמנט ציורי היוצר הרגשת מרחב ומדגיש
בכך את שטחיותו של החומר .סטאטיות זו של החומר באה ,בציוריו של אנטרל גורביץ,
בהתנגשות מיידית עם התנועות ,הדינמיות בטבען ,בעוד שדו-מימדיותו של החומר מתנגשת

בצבעוניות שמעצם טבעה יוצרת הרגשת מרחב .מימדי המרחב של הצבע מדגישים את

שטחיותן של צורות החומר ומונע מגבש ריאליות צורנית של ממש .המרחב הצבעוני אף
מעמיד בסימן שאלה את שטחיותן הדו-מימדית של התנועות והופך אותן למלאכותיות

ובלתי ממשיות .התוצאה מהתנגשות משולשת זו היא ,שצורות החומר נראות מודבקות
ובלתי אורגניות ,התנועות נובעות מתפיסה ספרותית וכפויות על הציור ,והצבעוניות אינה
מגיעה לידי ביטוי עצמי מלבד תוספת קטנה לאווירה ופגימה גדולה בחומר ובתנועה .מסתבר
שגם אנטרל גורביץ הבחין בכך וניסה ליצור מעבר הדרגתי מהחומר אל הצבע ,ע"י ריכוז
רוב התנועות בשולי כתמי החומר .אך ניסיון זה אינו פותר כלל את בעיית האורגניות
הציורית ונשאר בגדר מחווה של רצון טוב .למרות מלאכיותה של תבנית-העל בציוריו של

אנטרל גורביץ .אין היא מפריעה לעיצובו של אפקט אסתטי-דקורטיבי במובנו הפשטני של
המושג.
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צבי תומרד

.
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מאז תערוכתו האחרונה של צבי תומרר .שנערכה בינואר  11961פיתח הצייר את גישתו
לכיוון יותר ציורי ופחות גראפי .כאז כן עתה .נושאיו העיקריים של צבי תומרר הם הגוף
הבנוי ודמויות חיות וציפורים .כאז גם עתה ,מושתת עיקר ציורו על רישום בקווים חדים
וחריפים ,שהמשטחים הנוצרים ביניהם ממולאים בגוונים שונים .אך אם בתערוכה שמלפני

שנתיים היה המשטח שנוצר בין הקווים ממולא בצבע אחיד  -וכך נהפך ליחידה היסודית
מבחינת צורה צבעונית

-

הרי בתערוכה הנוכחית בונה תומרר את המשטח מיחידות קטנות

יותר במשיכות המכחול ,לשון אחר :בתערוכה הקודמת חיתה היחידה הראשונית שממנה
בנה תומרר את ציוריו המשטח המוגדר ע"י קווים ,ואילו עתה הוא משתמש במשיכת

המכחול הבונה את המשטח כביחידת מבנה ראשונית.
יחסו של צבי תומרר אל הצבע גם בתערוכה זו הוא כאל שני במעלה .רוב הציורים,

ויהיו הצבעים אשר יהיו ,נתפסים בסולם צבעים כהה-בהיר .או אם תרצו ,שחור-לבן.
אופייני מאוד מבחינה זו הוא השימוש הרב בגוונים אפורים שונים ,המאפשרים חלוקה
נוחה של מטחי כהה-בהיר.

המעבר ממשטח פשוט וחלק למשטח מורכב הבנוי ממשיכות מכחול ,אינו קל ומחייב
את הצייר לוותר לעיתים על המשטחים הקטנים מחשש ליצירת עומס ודחיסות רבה מדי
בציור .הסיבה לכך היא ,שמשטח הבנוי ממשיכות מכחול עשוי למעשה ממשטחים קטנים
יותר )כל משיכות מכחול היא משטח קטן כשלעצמו( ומספר האירועים הציוריים בו רב.

כאשר מניח הצייר משטח מורכב כזה ליד משנהו ,עלולה להיווצר דחיסות מבנית אם אין

מספיק רווח בין המשטחים ,או אם הם קטנים מאוד ,רווח יכול להופיע גם בצורת צבעים

שקופים היוצרים הרגשת נפח .לא תמיד מצליח תומרר לצאת בשלום ממכשלה זו .אכן
ברבים מציוריו קיימת דחיסות ועומס רב  -בעיקר בציורי הנוף .בציורים הגדולים יותר כמו
"דומם"  -נפתרת בעיה זו באורח טבעי ,פשוט ע"י הגדלת המשטחים המאפשרת לעין הצופה
לעקוב בבהירות גם אחרי משיכות המכחול הבונות את המשטח ,וגם אחרי היחס בין
המשיכות האלה ובין המבנה הכללי .דוגמא אחרת לפתרון בעיית המשטח המורכב בציוריו

של תומרר היא בציור "דיוקן" ,שבו מצוירת חולצתה של הדמות באופן השומר גם על
שקיפות משיכת המכחול וגם על הצבעוניות התחתית.

גם עם הטיפול הגובר והולך במשיכת המכחול ,נשאר ציורו של תומרר רישומי בעיקרו,
ועדיין יש ברישומיו בלתי-אמצעיות ,שאליה עדיין לא הגיע בציורי השמן.

מבחינת תוכן כלהבדיל מנושא( ,נשאר ציורו של תומרר דקורטיבי עם נטייה רומנטית
מובהקת .נטייה רומנטית זו מתבטאת גם באווירה הכללית וגם ,בצורה בולטת יותר ,בבחירת
הנושאים ועימודם.
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