האחרונות של מרסל ינקר ) (. 1949-1961

ז'אק מררי )קטמרר(

בנוסף לרפרודוקציות מתקופות אלה ,ניתנו באלבום מסמכים מראשית פעולתו של מרסל

''תעררכרת בתל-אביב  /הארץ
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23.8.63 /

 /תע יחיד
1

1

גלריה
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 /תל-אביב

ינקר ,מכתבים מחברי ה"דאדא" אל האמן ,הערות על דרכו הציורית ,ואף ביבלירגראפיה .אם
יש לצייד במיוחד את הרמה הגבוהה של האלבום מבחינת טיב הרפרודוקציות ואסתטיות

רישומים ,רובם עירומים ומיעוטם פורטרטים.

הסידור הגראפי ,קשה להעלות דבר דרמה בעניין ההערות הנספחות לרפרודוקציות עצמן.

ז'אק מררי שבא לארץ מצרפת לפני מספר שנים ,עוסק בעיקר ברישום ,והרישומים המוצגים

המברא ולגני וסיפורי ,במקרם שיכול היה לתת סקר מעמיק על הפעילות המיוחדת של

עתה ,בתערוכת היחיד הראשונה שלו בארץ ,הם פרי עבודתו בשנים אלה.
רישומיו של ז'אק מררי הם ליניאריים ללא יוצא מהכלל ,וקרובים ברוחם לרישומי העירום

תנועת ה"דאדא" ,משמערתה והשפעותיה על התפתחות האמנים נירם ,הדגש מרשם על

תערוכת הצייר הצעיר ז'אק מררי כוללת כso -

הצדדים האיררעיים והאנקדוטיים במקרם במהות ה"דאדא" והיחס בין יצירות ינקר באותה

של מאטיס .שלא כמאטיס ,מעדיף ז'אק מררי לבנות את קררי המתאר על מקצבים קצרים

תקופה רבין המאוחרות יותר .הטקסט הנספח לרפרודוקציות רגשני רמללני ,ובמקרם לעקרב

יותר ,כשהוא מפסיק מדי פעם את הקר יוצר הצורה ומהחילו שנית בתנועה ותמית-קשתית.

אחרי מרטיבים צורניים ,דבר שנקל לעשרתו בפרט אצל צייר מסוגר של ינקר ,הנטייה היא

אם כי רוב רובם של הרישומים הם דר-מימדיים באופיים ,ואין בהם כל ניסיון ליצור מימו
עומק ,אפשר למצוא בתערוכה מספר רישומים ,בהם עשה הצייר מעין ניתוח של אפשרויות
תלת-מימדירת של רישומיו הוא .ברישומים אלה ,יוצר ז'אק מררי צוררת פלסטיות יותר

לתרגם את התוכן הציורי לסיפור אר תוכן סיפורי .לפרקים ,מגיע הסבר זה עד אבסורד ממש:
את ביטויים ב'מחול הפצצה' הזה" .הציור עצמו מתאר דמות ,ספק ערבית ספק תימנית,

רמציכן זר לפני זר ,רע"י כך נוצרת תחושה תלת-מימדית מצומצמת.

מקפצת בעליצות על רקע דינמי משופע אנרגיה ,הקיפוץ עצמו מהוקצע ומסודר ,ומזכיר

ליד צילום הציור "הפצצה" ) (, 1948מופיע הטקסט "הנורא וחוסר התכלית שבמלחמה מוצאים

המעניין בחלק מרישומיו הוא שלמרות הירתם ליניאריים לגמרי ופיגורטיביים בבירור,

במשהו את מחולות ה"הי-הר" הפסארדר-מזרחיים-ררעיים שהיו רווחים לפני כעשר שנים.

יש הרגשה למערך צבעוני של משיכות מכחול שיהיה מופשט במהותו .אם דבר כזה ייעשה,

לקרוא לציור זה בשם "הפצצה" ,זוהי זכותו של האמן ,אך לצרף לו טקסט המובא למעלה,

תהיה התוצאה קרובה למופשט הלירי ,אך שלא כמופשט הלירי בארץ ,לא יהיה מופשט זה

מהורה חוסר רגישות גם לציור רגם לטקסט .ולא מקרה יחידי מסוגר הוא זה ,מקרה דרמה

בנרי על חלוקה גיארמטרית ,אלא על חלוקה דינמית .דרמה שעיקר ערכם של רישומיו של

אפשר למצוא בציור "המכבים" ורבים אחרים .כמר כן כדאי להעיר ,שג'אקרמטי הפסל והצייר,

ז'אק מררי טמון באפשרויות שבהם ,ובפיתוחם בעתיד לברא.

לא נמנה מעולם ,עד כמה שידיעתי מגעת ,עם פוטוריסטים כפי שנאמר בהקדמה המספרת

על פעילות ינקר במסגרת ה"דאדא".

מוםל ינקר
"אלברם מרסל ינקר" /

אריה וזניק
הארץ 23.8.63 /

"פסלי ארדה רזכיק" /
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הארץ 30.8.63 /

אם יש למישהו בארץ תחושת נחיתות נוכח שכלולם הטכני ורמתם הביצועית של האלבומים
המפוארים המודפסים ע"י הרצאות ספרי האמנות השונות בחר"ל ,אין לו אלא לדפדף בספר
המוקדש למרסל ינקר כדי להוכיח ,שגם בארץ אפשר להגיע לליטוש טכני ,עושר צבעוני של
הדפסה ,והייצור שאינו נופל  -ובמקרים רבים אף ערלה  -מכל הרצאה מפורסמת בעולם

הישראלית ,אינן משתקפות ביצירתו של אריה רזניק כתהליך של מהפכה ושינויי ערכים

הרחב .עשרות צילומים ,רישומים ורפרודוקציות ,מהן בשחרר-לבן ומהן בצבעים ,מעטרים

פלסטיים .אפילו דרמה שליד עבודותיו של פסל זה מקבלות השנים האלה את משמערתן

אלבום מהודר זה .האלבום מחולק לארבע חטיבות לפי התקופות המרכזיות ביצירתו של
מרסל ינקר :תקופת ציריך-פאריס )  (, 1916-1922בה החלה פעילותו האמנותית של ינקר

הדינאמית דווקא משרם שכל יצירתו נערצה בתקופה שלפניהן ושייכת למסורת פיסוליה

במסרגת תנועת ה"דאדא" ,שהיה ממייסדיה ומנושאי דגלה ,תקופת פאריס-ררמניה ),( 1923-1946

אלבום התצלומים של פסלי אריה רזניק כולל מבחר מפסליו שנוצרו בתקופה של  20שנה
)  (. 1962-1942עשרים השנים האלה ,שהטביעו חרתם של התפתחות מסחררת כמעט באמנות

שהיום מתייחסים אליה כאל עבר .אמנם עבר שתרם רבות להתפתחויות האמנותיות של
היום ,אך בכל זאת עבר .תפיסתו הפיסרלית של אריה רזניק יונקת מהפיסול האירופי של

שחלקה המאוחר יותר אינו ניתן להצגה מאחר ונשאר ברומניה עם פרוץ מלחמת העולם

שלהי המאה ה  ,19-פיסול שבראשו עמדו פסלים כמאירל ואוגוסט רודן .גם כאשר בצרפת

הנשייה ,תקופת ישראל שהסתיימה עם תערוכותיה הראשונות של תנועת "אופקים חדשים"

עצמה כבר נשבר רוחות אחרות וחדשניות ,המשיכו במרכזים אחרים ללמד באקדמיות

) (1941-1948בישראל ,והתקופה הנוכחית ,גם היא כולה בישראל ,ארתה מייצגות כל עבודותיו

השמרניות יותר את ארתה תפיסת פיסול עצמה ,שנחשבה מודרנית במחצית השנייה של
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המאה ה  19-בצרפת .אריה רזניק ,שלמד בווינה מאז שנת  11926ספג את האווירה הזאת

ובפסליו חלה תזוזה מועטה בלבד מאותר סגנון שהוקנה לו בשנות לימודיו .יש גם לזכור
שבמרכז אירופה ,באוסטריה ובגרמניה ,הודגש הצד הרגשני לערמת הצד הצורני יותר מאשר

בצרפת עצמה ודבר זה ניכר גם בפסלי אריה רזניק .הקומפוזיציות פשוטות לגמרי ועוסקות
בהצבת נפחים כלליים בצררה "הרמונית" זה ליד זה .הטיפול אינו מדגיש את החומריות,

ואפילו מנסה לטשטשה לעיתים .הדגש מרשם על הצד "הרגשי" של הנושא -

צד המועבר

ע"י הבעת פני האדם המשמש נושא ,אר ע"י עצם ההנחה של דמויות חיות בפרזה זר אר

אחרת .גישה זר ,שמהרבה בחינות היא רומנטית במהותה ,טבעי לה שתהיה נוחה לביטוי
בפסלי חיות שבהם יודגש הדמיון לחוויות אנושיות .נושא אהוב על אריה רזניק כ"אמהרת",

יכול להיות מועבר כשהדמויות המשמשות נושא הן אם וילדה אר איילה ועופר .אופיינית,
איפרא ,לפיסולו של אריה רזניק היא הנטייה לנסות למסור רעיון יסודי כ"אהבה"" ,אמהות"
ודומיהם ע"י פיסול חיות .אם נקפיד ונבדוק ,אפשר יהיה אפילו לטעון שמכמה בחינות
נוחרת יותר חיות למסירת הרעיון ,מאחר ששרם פסל של חיה לא ייפגם אם פני החיה הם
סתמיים ,בערד שפסל דמות אדם ,שארתו אנו מכירים ביתר דיוק וערים לרגשות המשתקפים

בפניו ,עלול בהחלט להיפגם כאשר פני האדם המשמש נושא הם סתמיים .ניתוח כזה חושף,
איפרא ,פגם בחלק מפסלי אריה רזניק :כאשר מרבע הרעיון ע"י דמויות אנושיות ,כפופה

הג'סטה של הדמות לרעיון ,והפנים ,שבדרך כלל קל לנר יותר להבחין בדקויות הרגשות
המתבטאים בהם ,נשארים סתמיים רלעיתים אפילו מתקתקים .מידת האהבה שבה מטפל
אריה רזניק בפסלי החיות ,יש בה משהר מדבק ,עד שלעתים אפשר להתעלם מהפתרונות

הפררמאליים השגרתיים שבפסליו ולהציץ לסתר האידיליה הרגשנית ,המשמשת נושא

אלקלעי למרות הנושאים שאינם מחייבים בהכרח גישה כזאת.
1

ציוריו של אלקלעי עקביים בדרך פיתוחם הצורני ,כשם שהם אחידים באווירתם .כמרבן

שהציור "לילה" שרנה בנושא ובהרכב צבעיו ואפילו באווירתו המיידית ,למשל מהציור
"חמניות" ,אך מבחינת אקלימם הפנימי ,שהוא אולי החשוב ביותר בסיכומו של דבר ,קרובים
ועקביים ציורים אלה עד כדי השתייכות לסגנון אחיד וברור .אחידות אווירה זו והמיוחד

בה ,בולטים ביותר בציורי הנוף הבהירים יותר .לכאורה זהר נוף ישראלי  -או נוף שיכול
להיות ישראלי מבחינת מציאות אתרים כאלה בארץ  -אך למעשה הרכב צבעים כאלה
יכול להיעשות רק ע"י צייר שנרפי מזרח אירופה )ואפילו ציוריו של ריאפין והאסכולה
הרוסית( מורגשים היטב בדרך הסתכלותו .השמיים הצהובים-אפורים גם כשהם כחולים,
הם שמיים של ארץ אחרת .אך לא ארץ אחרת במובן סמלי רב-משמערת ,אלא במובן הפשוט
של ארץ מזרח-אירופאית .הדגש הרגשי ,רלעיתים תכופות רגשני ,מושג ע"י עמעום הצבעים

וטשטוש קררי המפגש שביניהם .העצמים המצוירים נראים כאילו הסתכלו בהם בעיניים
דומעות .כאילו מחוץ לפוקרס .דרך זר מאפשרת חיבור אורגני בין כתמי הצבע השונים,

הנמסים כאילו זה בתוך זה ,אך בעת רבעונה אחת אין היא מאפשרת בנין צורני סביר של
משיכות מכחול .ציורו של אלקלעי נע בין שני קטבים אלה של משיכת מכחול קצרה כשעקבות
אהבה לראן-גרך נשמרו בה( ,ונטייה רומנטית יותר לטשטוש הצבע וכתמיו לשם השגת
אווירה יותר מעורפלת .הסכנות העומדות בפני ציור מסוג זה הן רבות והחשובות בהן :סכנת

הגלישה למתקתקות וסכנת ההיגררות אחרי גישרת ספרותיות .נראה שבינתיים נשמר אלקלעי
מהסכנה השנייה ,אך הראשונה לפתח חובץ  -גם אם תסווה עצמה בשמות כגון "ליריות",
"רגישות" וכדרמה.

חוויתי מרכזי לכלל יצירותיו של פסל זה.
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אליעזר גדדנבדג

אחרון אלקלעי
11

"תערוכות בתל-אביב  1 11הארץ  / 6.9.63 1תע' יחיד  /גלריה  11צ'מרינסקי"  /תל-אבוב
ציורי השמן ,מהם מורכבת תערוכתו של אחרון אלקלעי ,מלבד הירתם  26עבודות ייצוג של
הצייר עצמו ,מייצגות גם אסכולת ציור מיוחדת שלא צריינה בתור כזר בשרם ספר העוסק

בתולדות האמנות אר במחקרה .לכאורה ,זהר סגנון השאוב מהאימפרסיוניזם עם נטייה
אקספרסיוניסטית קלה המדגישה את הצד הרגשי של הנושא .אך גם אם נצרף לכך את
הנטייה הברורה לרגשנות רכה )או כפי שבוודאי יקראו לה הציירים העוסקים בה  -ליריות(
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ותחושה רומנטית ,העלולה להתבטא בצבע או בנטייה לעסוק בנושאים ספרותיים ממש )או

בריאליזם סוציאליסטי( ,הרי לפנינו נטייה כללית של הציירים יוצאי בולגריה .מוזר ממש

לפגוש באווירה כללית זר אצל הציירים שבאר מארץ זו מעבר לכל שינויי סגנון ,זרם או
חוויה אישית והכרוך בה .דברים אלה נאמרו דווקא משום שהם בולטים במיוחד אצל

תערוכות בתל-אבוב" /הארץ 113.9.63 /תע' יחיד  /גלרדח  / zzoתל-אביב

כשנה חלפה מאז תערוכת היחיד האחרונה של אליעזר גרינברג בתל-אביב ,וכבר צבר הצייר
מספיק ציורי שמן לתערוכת יחיד נוספת .כאשר עורך צייר ,תוך זמן קצר כזה ,שתי תערוכות
יחיד בהשתמשו באותה טכניקה של ציור ובהיזקקו לאותם נושאים עצמם ,מתעוררת כמעט
מאליה השאלה :מהי ההצדקה לריבוי זה של תערוכות? אכן ,הסיבות לתערוכת יחיד שנייה

בזמן כה קצר יכולות להיות אחדות; שינוי יסודי או התפתחות בסגנון שבאו לידי ביטוי
ביצירות המיוצגות בתערוכה השנייה ,אר במקרה שאין כאלה ,יכולות הסיבות להיות פשוט
מסחריות ,או תחושה המסתמנת אצל ציירים אחדים ,שהם פשוט מוכרחים להציג כל מה
שציירו .כאשר תערוכה נוספת תוך זמן קצר מפגינה התפתחות בסגנון ,הגירני הוא להשוות
1

בין השלבים המוצגים בתערוכות ולנסות להסיק מהם על דרך התפתחותו הכללית של
המציג.
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