ברקי שרררץ

המבנה המדויק ,שבדרך אסכולת המופשט הלירי בארץ הוא נבנה רובד מעל לרובד מפני

הנייר ולמעלה .שילוב זה ,של חופש ביצוע ספונטני יחד עם שלד מבני ברור ,מגביר את

"תערוכות בתל-אביב"  /הארץ  130.11 • 62 /תע' יחיד  /תכשיטים  /גלריה "דרגדיף",
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תל-אנדב

ערכו הרגשי של האקוורל ומקנה לו ערך אמנותי  -חוויתי של ממש.

רובוט בזה אינו פועל מתוך נוסחת עשייה מבנית אחידה ,ואפשר למצוא בין האקוורלים
ניסיונות צורניים שונים ,אך כל הניסיונות חתומים בחותם המופשט הלירי ,גם אם בכמה

ברקי הינד פסל שחזר זה עתה משנות לימוד ועבודה באירופה ,שם השתלם בפיסול )באנגליה(

מהם בולטת יותר המבניות ואחרים עומדים על סף האקספרסיוניזם המופשט .אם כי רוב

וגם השתתף בסימפוזיון הפסלים שנערך בברלין .תערוכתו הפעם אינה תערוכת פיסול אלא

רובם של האקוורלים נמצאים ברמה גבוהה ,יש בודדים שנעשו ביד קלה מדי ,המובילה

תערוכת תכשיטים ,הכוללת טבעות ,עגילים וענקים עשויים נחושת צהובה ,מתכת פלסטית

אותם כמעט עד שטחיות סלונית קלילה ודקורטיבית ,אך כאמור ,סוג זה הוא במיעוט.

ולעיתים ,גם בצרוף זכוכית.

אם נאמר שבאקוורלים בולט יותר הצד הלירי שברובוט בזה ,הרי בתבליטים ובפסלים

תודעתו הפיסולית של ברקי ניכרת יפה בצורות הפשוטות והמטוהרות ,בהן הוא מעדיף

שולט הצד הפורמאליסטי-אינטלקטואלי .גם בפסלים וגם בתבליטים מציב רובוט בזה בעיה

להשתמש בעיצוב צורות תכשיטיו .הריבוע ,המלבן ,העיגול והצורה הסגלגלה מהווים את

צורנית ופותרה בניקיון הגיוני ובביצוע טכני משובח .אך יחד עם הניקיון והטכניקה הטובה,

המרכיבים העיקריים של תכשיטי ברקי .אף שצורות אלו נראות פשוטות ,יש לזכור שדווקא

חודר ליצירות אלה יובש אינטלקטואלי מסוים ,המביא לכך שעיקר ערכם של אלה נשאר

אלה הם המרכיבים הראשוניים של כל צורה ודגם אררנמנטלי; ובפשטות גיאומטרית זו טמון

במסגרת הרפתקה צורנית-אסתטית ולאו דווקא כהשלכה של חוויה רגשית שמעבר לאסתטיקה.

סוד משיכתם המיידית של התכשיטים.

ההנזרות מעודף פרטי פרטים מאפשרת לעין הנאה ישירה מיחסי הצורות ,ודרך העיבוד

המאסיבית של החומר נותנת לתכשיט מעין תחושה ארכאית ויוצרת רצון לא רק להסתכל

דב מדזיני

בתכשיט אלא גם לנגוע בו  -משהו שהועבר כנראה מברקי הפסל לברקי ערשה-התכשיטים.
"תערוכות תל-אביב ורמת-גן" /הארץ21.12.62 /

רובוט בזה )נזר(

 /תע' יחיד  /בית צבר /

רמת-גן

רישומים שהם התרשמויות מסע וציורי שמן שנושאם גופים ,שצוירו בחמש השנים האחרונות,

הם מרכיבי תערוכתו של דב מדזיני .סגנון ציוריו של דב מדזיני הוא השמן ,כשהצייר בונה

"תעררכרת בתל-אביב"  /הארץ

7 • 12 • 62 /

 /תע' יחיד  /פיסול  /גלריה
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 /תל-אביב

את משטחי הצבע בצורות גיאומטריות מוגדרות ,מסומנים משטחים אלה ומוגדרים היטב
על ידי הקו בתפיסה קווית מובהקת .בדרך הטבע אפשר להכיר בנקל את יסודות הסגנון של
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רובוט בזה )בזר( איננו פנים חדשות בציור הישראלי .זכורה עדיין השתתפותו בתערוכות

כל צייר ,בעיקר ברישומיו ,ואפשר לשער שכאשר סגנון זה הוא ליניארי .יופיע בטהרתו

"אופקים חדשים" ותרומתו לחידוש פני הציור בארץ והוצאתו ממסגרת לוקאלית מצומצמת

ובבהירות הרבה ביותר ברישום .במפתיע אין הדבר כך ברישומיו של דב מדזיני .הגורם לכך

ע"י הבאת מגמות הציור החדיש שרווחו בעולם הגדול .לאחר שהות של כמה שנים בחו"ל,

הוא השוני היסודי בתפיסה ובתפקוד על הרישומים מזה של הציורים .רישומים הם יותר

חזר ארצה והספיק להשתתף מאז בתערוכות קבוצתיות ,שבהן בלטו יצירותיו בדיוקן המבני

בבחינת רפורטאז'ות שנושאיהם נופים ,בהם נתקל הצייר במסעותיו השונים ושאווירתם

ובטכניקות האקספרימנטליות שגיבש אמן זה לעצמו מאז שובו.

קסמה לו והחליט לרשמם לעצמו בקו כשם שתייר אחר מצלמם בעזרת המצלמה .רישומים

תערוכתו הנוכחית היא תערוכת יחיד ראשונה מאז חזר ,והיא מורכבת מ  24-אקוורלים

אלה הם מעין דפים באלבום מסערת הכולל התרשמויות ורישומי הווי של אווירה ומקום.

)ברובם עשויים ע"י טכניקה מעורבת של אקוורל וגראש( ,ואליהם מצטרפים שני תבליטים

אין כאן תהליך בנייה ציורי שבו אחראי הצייר להתפתחות כל קר וצררה וחלוקתם-ארגונם

ושני פסלים האופייניים למסגרת חיפושיו התלת-מימדיים של אמן רב צדדי זה .ביצירותיו

על משטח הנייר .דב מדזיני מבחין היטב בהבדל בין רישומי-התרשמות אלה ובין תהליך

של רובוט בזה נפגשות שתי גישות יסוד שהן מנוגדות רק למראית עין :מצד אחד הנטייה
לפורמאליזם טהור ואסתטי ,ומצד שני נטייה חזקה לא פחות ,להתבטאות לירית חופשית

ואמנם ציורי השמן של דב מדזיני נבנים בדרך הרבה יותר מאופקת ובכיינית ובגישה

ורכה יותר .נראה שבאקוורלים ידה של הליריות על העליונה .האקוורלים חופשיים,

גראפית ואינטלקטואלית מיסודה .פיתוח התבנית הצורנית בציורי השמן שלו מתחיל בהקציית

ספונטניים ,בלי הבלט השכלתנות היבשה קמעה ,העלולה להופיע אצל צייר בעל נטייה

משטחים מוגדרים היטב ע"י קו ובעלי אופי גיאומטרי .משטחים אלה המחלקים כבר מתחילה

פורמליסטית טהורה .יש להדגיש שחופש זה אינו בא ביצירותיו של רובוט בזה על חשבון

את משטח הבד ,מותחמים היטב ע"י הקו המשמש קואורדינטות צורניות גם למשטחי הצבע.

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

המשטחים הנוצרים ע"י הקו ממולאים ע"י הצבע תוך שמירה על איזון דקורטיבי צבעוני
בין הצבעים השונים .עד כאן התהליך הוא תהליך בנייה ציורית מופשטת למראית עין ,אך
בעצם הצבת הצורות הראשוניות ותחומן ע"י הקו ,עוקב דב מדזיני אחרי נושא פיגורטיבי

ואותו הוא מעצב דרך צורות אלה .אם לנסות ולצייד בחלוקה )מכאנית במקצת( את המטרות

יחזקאל קמחי

אליהן שואף להגיע דב מדזיני ,יתקבל משהו מעין זה :א( רקונסטרוקציה של נוף דרך השימוש
ביחידותיו האופייניות ,ב( ארגון יחידות אלה לחלוקה גיאומטרית מאוזנת בשטח ,ג( שימוש

"איודים של קמחי ל'מגילת דרת"'  /הארץ

. 63 /ר • 5

בצבעים ליצירת אווירה של הנוף המאורגן מחדש ולמתן האספקט האסתטי-דקורטיבי למוצר

272

המוגמר .דרך ציור כזאת היא דרך סינתטית במהותה ואופייני מאוד לציורו של דב מדזיני

לפני צייר המחליט לעטר ברישומיו ספר כלשהו עומדת ,מלבד עצם בעיית הפירוש והבעיות

שהוא מוקצה ומבוצע בניגוד למצויר .גם הקו וגם משטח הצבע הם גראפיים בעיקרם,

הטכניות ,בעיה הקשה מכולן :בעיית הסגנון .כך כשהמדובר בספר סתם ,על אחת כמה וכמה

ולמרות שיחידות אלה הן יחידות בעלות רגישות רבה מטבען ,לא באה רגישות זו לידי ביטוי

קשה הדבר כשהספר אשר הצייר עומד לעטור הוא ספר מהתנ"ך .בעיה זו קשה במיוחד

בדרך ההרכבה המכאנית והפונקציונלית בה נוקט מדזיני .השגיאה טמונה אפוא לא בתוצאה

בארץ כשאין לצייר כל מסורת קדומה של עיטור ,ייחודית לספר כזה או לסגנונו .בספר הדן

הסופית ,אלא כבר ביחס ליחידות הראשוניות שנתפסו כיחידות מבנה מתות ומוחלטות,

על תולדות מצרים העתיקה ותרבותה אפשר תמיד לסגנן ציור קיר מצרי בנוסח אפילו

שאפשר לצרפן זו לזו עד כדי מכאניזם שלם .אצל מדזיני קיים באמת מכאניזם כזה ,אך זהו

חדשני ,ועדיין תישמר האורגניות של האילוסטרציה והטקסט המילולי .כך הדבר ברוב

תהליך חיבור ולא תהליך של צמיחה ,שכל אחד מתאיו חי ונושם וטומן בחובו את סוד השלם.

העיטורים לספרות הנובעת מתרבויות עתיקות  -וכמובן עוד ביתר שאת ,בספרות מאוחרת

כמעט בכל ציוריו האחרונים בולט תהליך חיבור סינתטי זה ,ולכן ניתוח של אחד מהם

יותר .שונה לגמרי המצב כאשר באים לעשות אילוסטרציה לסיפור תנ"כי ומנסים לעשותה

יכול לתת את המפתח להבנה של כולם .ציורו של דב מדזיני "קורדובה ,רחבת יהודה חלדי"

בצורה הקשורה בפולקלוריסטיקה של אותו סיפור .מסתבר שגם יחזקאל קמחי נתקל באותה

מפגין בצורה הטובה ביותר הן את הישגיו של הצייר והן את הפגמים היסודיים שבגישתו.

בעיה בבראו לעטר את ספרו "מגילת רות" .מחוסר כל סגנון לוקאלי שאפשר להחלות בו,

הציור מתאר רחבה המוצגת בחלקו הקדמי-מרכזי של הציור ומסביבו ,בצורת ",ח" מספר

פעל קמחי בנוסח רישומו הרגיל בשנים האחרונות .זהו רישום הנשען כמעט לגמרי על סגנון

בניינים .הצבע הכללי בהיר ורק כניסות מקומרות כהות נפרצות לתוך הקיר השמאלי ,הסוגר

רישומיו של פיקאסו )בתקופת רישומי "האמן והמודל"( ,שתכונותיו האופייניות הן ליניאריות

על הרחבה .שתי דמויות כהות דו-מימדיות מופיעות על רקע הקיר שאחרי הרחבה מימין

שוטפת ,דמויות בעלות הבעת פנים בנוסח הקלאסי-הסתמי ועיטוריות בעיקר ע"י הכנסת

ודמות ילדה המקפצת על חבל ועטויה בגד בהיר ,מופיעה על הרחבה עצמה לשמאל ממרכז

צורות עלים ,פרחים וצורות מפותלות מעולם הצומח .למעשה ,בכל סדרת הרישומים הדבר

הציור והרחבה .כמעט כל האלמנטים הצורניים בציור זה הם גיאומטריים  -הבתים ,הרחבה,

היחידי שהוא אישי ומקורי משל יחזקאל קמחי הוא פתרונו הגראפי המיוחד לגזע עץ

העצים והקשתות הכהות נוחים מאוד לעיצוב גיאומטרי והעצים מותחמים ע"י קו מתאר

כרישומים  (24 ; 5ששימש גם כאחד הנושאים המרכזיים בתערוכת ציוריו שנערכה לפני זמן

עגול ושחור ,הנותן להם אופי גיאומטרי כשל כדור ירוק הנתון על מקל .על רקע גיאומטרי

מה בגלריה "צ'מרינסקי" בתל-אביב.

זה מופיעות שתי הדמויות השחורות ,שלמרות צורתן המסוגננת הן יוצאות דופן במערך

כאשר רישומים מסוג זה מופיעים לא בצורה אלבומיה ,אלא כרישומים אילוסטרטיביים

צורני זה .הטענה האפשרית ,שלאחר ככלות הכול זהו ציור פיגורטיבי ,והדמויות השחורות

מקובלים ליד הטקסט ,מוסט הדגש מהרישום אל המלל ואז יחפש הקורא הפשוט ,שאינו

מועילות ,ואפילו הכרחיות ,להדגשת האור החריף וחסר הפשרות של המקום כקורדובה(,

רגיש במיוחד לרישום עצמו ,רק את הצד האסתטי רהאררירתי ויסתפק בו .רישומיו של

נסתרת ממש מיד ע"י הכנסת ריבוע כחול מאחורי הנערה המקפצת על החבל ,ושתפקידו

יחזקאל קמחי מופיעים בצורה אלבומיה בה הטקסט תופס מקרם צדדי באופן יחסי .רוב

הבלעדי הוא גראפי כלהבליט את תלבושתה הלבנה של הילדה( והוא חסר כל הצדקה

הרישומים מרוכזים בנפרד מהמלל ומהווים חטיבה עצמאית גם מבחינת עימוד .אי אפשר

פיגורטיבית סבירה .ולא זו בלבד ,אלא שגם כל מערך העומק שבציור נסתר מיד ע"י ריבוע

שלא להתייחס לאוסף כזה כטפל לטקסט וחייבים לדון אותו כרישום אמנותי שקשריו עם

כחול זה .אם רוצה מדזיני לבנות מערך צורני מוחלט )וסטאטי( ,לשם מה מופיעות בו הדמויות

הטקסט תמאטיים בעיקרם .אם להסתכל כך על רישומיו של קמחי ,הרי שאי אפשר להתחמק

שהן בעלות סגנון צורני אחד? או ,אם יש ברצונו של הצייר למסור אווירה כזאת ,מהיכן

מהמסקנה ,שאם כי נוצרת אווירה מעין ארכאית פולקלוריסטית והרישומים עצמם הם

באים האלמנטים המופשטים ומדוע החריגות השונות של מימו העומק כשהן ללא סיבה!(.

אסתטיים למדי ,חסרה לגמרי הנימה האישית של הצייר כיוצר עצמאי .גם אם מסתפקים

ניתוח דומה של הציור "טרח די סיינה" ,יראה שגם הסגירה של הציור אינה טבעית,

בסגנון לא אישי  -והרי פיקאסר הוא באמת צייר גדול לכל הדעות  -קשה מאוד לקבל את

אלא שרירותית ולנוחיות דקורטיבית בלבד .דומה שדב מדזיני חפץ בשני העולמות  -הצורני

הקו של קמחי ,שלעיתים הוא מהוסס וחסר בטחון מספיק )הידיים בציור הראשון בספר ,קררי

והסיפורי  -כאחד ,וכך נמצא קירח כלפחות באופן חלקי< מכאן ומכאן.

צוואר האישה באותו רישום ,ראש החמור ברישום  6ועוד רבים אחרים< כעוקב במידה

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