מופשט ,אך מעוצב בצררה שתרמז להפשטה של נוף .לכאורה ,יש בתערוכה כל המבוקש

משיכת המכחול.

טבעי הדבר שבביקורת מתעכבים יותר על הפגמים הדרושים הסבר ,ועלול להיווצר

רושם שכל התערוכה מלאה בהם; רושם כזה יהיה מוטעה במקרה זה ,תערוכתה של גילה
היא תערוכה מעניינת והישגיה הם הישגים ציוריים אמיתיים.

אברהם ארפק
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תערוכת הרישומים ותדפיסי הנחושת של אברהם אופק מייצגת מספר תקופות אצל צייר

זה ,אך בכולן מופיע  -בווריאציות שרנות  -תוכן מרכזי אחד :גררן מיוחד ואישי של ריאליזם
לירי .ציורו של אברהם אופק הוא קררי מעיקרו ,אך המשחק הצורני המופיע בציוריו אינו

קררי בלבד .המבנה הציורי מושג אצל אופק מאיזון קרנטראסטים :צורות מוגדרות בקר ,בעלות
אופי גיארמטרי )מול קורים תנועתיים< ושוטפים ,אותן צוררת ,אך הפעם כגושים ,מול משטח
הנייר הבלתי מעובד ,ומשחק בין הצוררת לבין עצמן מבחינת גורני כהה-בהיר .בלשון טכנית
יותר יקרר קונטרסטים אלה :סטאטי מול דינאמי ,פוזיטיב מול נגאטיב וחלוקה צבעונית.

אברהם אופק שולט היטב בחומר הציורי שבידיו ,ובעבר הביאה תשומת הלב הקפדנית
לארגון הצורני לידי תוצאות שיצרו לעיתים קרובות קירבה מסוכנת לגראפיקה.
מאז שהותר של אופק בספרד ,נוספה לציוריו אינטנסיביות שלא זו בלבד שהטתה את

מתערוכת צייר צעיר ,אך מבט שני מגלה מספר קוצים באליה זר .בדיקה מדוקדקת יותר של
המבנה הצורני מספקת אפשרות לגלות את נקודת התורפה בציורו של גרנות ,שבמבט ראשון
חינה רק מרומזת וקשה לאיתור  -אך יחד עם זאת מוחשת בהחלט .המבנה הצורני מתבסס
על משיכות מכחול )אר סכין ציירים( קצרות המעצבות צררה צבעונית  -מעין יחידת
מבנה  -שיש בה גם רמז לתנועה .המבנה הוא מדויק למדי  -למעשה ,מדויק יותר מדי .מצד
אחד נרמזות כאן גישה אקספרסיוניסטית ,ומצד שני הזהירות הקפדנית והדייקנות ביחידת

המבנה גרברות עד מכאניות ומאיינות כל רגשיות של משיכת מכחול .כאשר מצרפים למבנה
זה את הגישה לפתרונות צבעוניים ,העוקפת כל התנגשות צבעונית העלולה ליצור בעיה
דינאמית ,מסתמנת תמרנה ברורה מאותו פגם שבמבט ראשון חינה רק מרומז :גרנות הוא
בנאי טוב ורכש ידע מקצועי מרשים ,אך אין הוא מוכן להסתכן בהרפתקאות; הוא מעדיף

לנוע על קרקע מוצקה ובדוקה  -רגם אז בזהירות מרובה .אך עם הוויתור על ההרפתקה,
מוותר הצייר על עיקר התהליך הפנימי והמהותי ביותר של האמנות ,שהינה הרפתקה
מתמדת .מה שנותר כאן הוא אקדמיזם מופשט ,מקצועי ,אלגנטי ,סלוני ודקורטיבי ,הפרנה
לכולם )וממילא לאף אחד(.

ייתכן שלא מן הדין להחמיר כל כך בעת דירן בתערוכת יחיד ראשונה ,אך הסכנות
הטמונות בציור מסוג זה מסוכנות ביותר דווקא משרם שלמראית עין אין למצוא פגם במבנה

הצורני ובביצוע הטכני; ויש לזכור ,שכל עוד אין המבקר משתמש בלשון שירה ,יכול הוא
לדון כמעט אך ורק על שתי קטגוריות אלה .גרנות מגיש מבנה נקי ואורגני אך נכשל בבראו
לגשת ללוז הציור  -לתוכן ,המקנה את המשמעות היחידה האפשרית למבנה הציורי.

ציורו לכיורן לירי יותר ,אלא ,בעת רבעונה אחת ,הקנתה לציוריו חופשיות ורגישות מבלי
שהדבר יפגום כמלוא הנימה בדיוק המבני.
בתערוכה מופיעים גם מספר רישומי דיו ,שאם כי הם נאים מאוד כשלעצמם ,אינם

משתלבים כל כך טוב בתדפיסים .יש לראות רישומים אלה יותר כהפגנת כוח רישרמית -
ובתור שכזאת ,כהשלמה לתדפיסים -

מאשר כחלק אורגני מתערוכת התדפיסים עצמה.

ישעיהו גרברת

352

יצחק פרנקל )פרבל(
"תערוכות בתל-אביב"  /הארץ  • 64 /ך ך

• 13

/

תע' יחיד  /בית האמנים  /תל-אביב

בעת דירן על תערוכתו של פרנקל כפרנל( ,רב הפיתוי לעסוק בביוגראפיה של צייר זה ובמקרם
שהוא תופס בהתפתחות הציור בארץ .נטייה זר מקבלת חיזוק נוכח כ  20-ציורים מתקופות
קודמות ,המוצגים בתערוכה ומקנים לה ערך של תערוכה רטרוספקטיבית .אלא שנניח עניין

"תערוכות בתל-אביב"  /הארץ  1.64 /ך •  3ך  /תע' יחיד  /גלדיה  / 220תל-אביב

זה לעוסקים בהיסטוריה של האמנות בישראל.

אם כי ישעיהו כשייקח( גרנות הספיק כבר לקבל פרס על ציור שהוצג בתערוכה כללית ,הרי

סימן ההיכר של צייר זה .אם כי 'לכאורה ,יש משרם סתירה בין אקספרסיוניזם וסגנון ,לא

התערוכה הנוכחית היא תערוכת היחיד הראשונה שלו ואפשר לסקור בה ביתר הרחבה את
דרך ציורו.

כבר ממבט ראשון ,אפשר למצוא שגרנות סיגל לעצמו סגנון ציור אחיד ואורגני למדי.

משיכת המכחול  -או ,לרוב משיכת סכין הציירים  -מלוטשת ,נקייה ומדוייקת .הציור

בציורים שנוצרו בתקופות הקדומות יותר בולט האקספרסיוניזם המיסטי והמסוגנן ,שהפך

נוצרת סתירה כזאת בציורים המוקדמים של פרנקל .להיפך ,הסגנון ,בהשתלבותו בצבעים
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הכהים ,מקנה לציורים מעין אווירה קמאית-מיסטית המהווה את עיקר תוכנם.

שרנה המצב בציורים המאוחרים יותר .בציורים אלה גרברת הבטיח האקספרסיוניסטית

הסוערת ,הצבעים חריפים ומערבים יותר וגושיהם מונחים על הבד בעוצמת הגובלת לעיתים
יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,

בחוסר ארגון ובבזבוז אמצעים .מול האיפוק מלא הרז של ציודים מהתקופות הקודמות כ"בית
הכנסת 'החורבה' בירושלים"" .טבע דומם  -ארון הקודש"" .בית הכנסת 'האד"י" ודומיהם,

ויתור הדדי :התיאור מוותר על פרטיו למען הכללה רבה יותר כולא רק על הפרטים בלבד
אלא גם על כמה מתכונותיו ,כגון הצבע הלוקאלי ,בעת הצורך cואילו הסכימה המופשטת

נראים רבים מהציורים החדשים כאילו נעשו בקוצר רוח ואפילו במשהו זלזול כלהבדיל

הנוצרת" ,מוותרת" על הרחבה ופיתוח עצמאיים כדי למנוע התנגשות אפשרית עם התאוו.

מספונטאניות( .אין פורשו של דבר שאי אפשר למצוא בתערוכה הרבה ציורים שלמים

לרדוקציה זו ,בה משתמש אורי ויזמן ,שני פנים :מחד גיסא ,היא מאפשרת ,כאמור ,תואם

וחזקים; ציודים כ"נוף צפת" ,עם כתמי הצבע החופשיים והעזים ,המאורגנים צורנית במסגרת

בין המבנה המופשט והתאוו הפיגורטיבי ,ומאידך גיסא ,היא מונעת כל הכרעה ברורה

נופו של העץ הקווי יותר ויוצרים תנועה בארוקית-אלכסונית ,היו מוסיפים כבוד לכל צייד.

ומחייבת ,אם כתארו כשהרי היא כללית מדי Cואם כמבנה מופשט כשהרי אינה ממשיכה

אך יש לזכור שמצייר בעל ותק כפדנקל ציורים ברמה כזאת הם צפויים .מה שאינו צפוי הם

בפיתוח עצמאי ,שייתכן כי היה צומח אילו היה זה ציור מופשט בלבד( .הבעיה היא ,איפוא,

שלושה ציודים הנקראים "טבריה" שהם אמנם אורגניים אך מגושמים ,מרושלים וכמעט

כמותית ואיכותית בעת ובעונה אחת .אורי ויזמן מקטין את כמות המרכיבים בציורו כדי

שאפשר להכיר בהן קריצה לתיירים.

יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,
אודי ויזמן
"תעדרכרת תל-אביב" /הארץ / 27.11.64 /תע' יחיד /גלדיה "צ'מדינסקי" /תל-אביב

להקנות למרכיבים הנותרים איכות נוספת כלמשל ,היותם בעת ובעונה אחת גם חלק מתארו
וחלק ממבנה מופשט( .נשאלת כאן ,כמעט מאליה ,השאלה :עד כמה אפשר להקטין את
מספר המרכיבים ובעת ובעונה אחת להרחיב את תחולתם האיכותית? שהרי אם להביא
שיטה זו עד אבסורד ,אפשר לתאר בד ריק ,שעליו נקודה אחת בלבד ,שתתאים לכל התבניות
המופשטות ןןאו המתארות האפשריות! כלפי העיקרון בתורת האינפורמציה לפיו יחידת
אינפורמציה אחת לבדה תתאים לכל תבניות אינפורמטיבית אפשרית( .אגב ,בסירנות דומים

תערוכתו של אורי ויזמן ,היא תצוגה של צייר שהגיע לסגנון ציוד אורגני ועקבי .הצופה

כבד נעשו באמנות  -למשל ,ציורו של הצייר הצרפתי איב קליין .לא כאן המקום לעסוק
במלוא ההשלכות של הבעיה ,בייחוד מאחר שגם בירור חלקי דורש היקף של ספר ולא של

המתעניין גם באספקטים העיוניים של האמנות הפלסטית )ובאורח עקיב יותר  -בשאר

רשימה ,אך כדאי וחשוב להעלותה ,אף אם ברמז ,מפאת חשיבותה והיקפה.

האמנויות( חייב להתייצב נוכח שחים מהשאלות המעניינות ביותר באמנות המודרנית:

די אם יצוין שאורי ויזמן מצליח ,ברוב ציוריו ,לצאת בשלום מהסכנות הטמונות ברדוקציה

א( מה בין הפשטה ,הנובעת מסגנון )או פישוט ,או תימצות( של אובייקט ,ובין ציור מופשט,

קיצונית מדי ובעיקר בציורי העירום הוא מגיע לגיבוש רב ביותר המתקרב ברוחו לזה של

שבהתפתחותו יוצר דימוי של אובייקט? ב( מהי הרדוקציה המיונית ,המאפשרת עדיין

כמה מאמני המזרח הרחוק .ליד ציורי עירום אלה ,נראים כמה מציורי הנוף שלו מעט

קבלת חוויה אסתטית? או ,בלשון אחרת :מהו היחס בין מורכבות ומספר האלמנטים מהם

חמקניים ולא מספיק מחייבים ,גם אם ניחכר ביופי משלהם.

J

מורכבת יצירת האמנות ובין עוצמתה הפוטנציאלית של החוויה שאפשר לקבל מיצירת
האמנות?

השאלה הראשונה שימשה נושא לדיונים רבים למדי ברשימות קודמות ולכן נתעכב

יוסף הלוי

יותר על השאלה השנייה  -בפרט נוכח הצמצום הרב ביחידות מרכיבות בציורו של אודי
ויזמן.
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ציודו של אורי ויזמן ,שבמבט ראשון נדאה ,אולי ,לעין בלתי מאומנת כציוד מופשט ,אינו

אלא ציוד פיגורטיבי שסולקו ממנו רוב פרטיו ועל ידי כך הובא לידי סכימה כללית של
משטחים צבעוניים מעטים -.סכימה זו משמשת כהגדרה כללית לאובייקט המשמש מושא

לציור והמסתכל רשאי  -אם נוצר בו צודך פנימי לכך  -להוסיף את הפרטים מ"דמיונו הוא"

בעת ובעונה אחת ,עולם אגדות קמאי שהוא גם סמל כללי וגם אינטרפטציה אישית.

במסגרת הכללית הניתנת לו על ידי הצייד .עד כאן על היחס שבין הציור לאובייקט המשמש
לו מושא; אך יש לזכור שבעת ובעונה אחת עם ההגדרה הכללית של המושא ,יש לסכימה
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תערוכתו של יוסף חלדי חינה ללא ספק תערוכה הראויה לתשומת לב מיוחדת .מצוי בה
הצירוף הנדיר של ביטוי אישי מקורי עם שליטה ציורית מלאה ,ציור שהוא מופשט ופיגורטיבי
כ 60-

ציורים מייצגים את התפתחותו של צייר פודה זה בארבע השנים האחרונות

ומאפשרים עיקוב מפורט למדי אחרי חיפושיו השונים ותהליך התגבשותם לסינתזה.

הנוצרת גם תפקיד עצמאי של תבנית מופשטת שיש לה חוקים פנימיים משלה ,ותוך כדי

החומר הנושאי בציוריו של יוסף חלדי עוסק במציאות קמאית שמושתתיה הם חיות

כך הריהי עלולה לבוא לידי התנגשות עם התאוו )גם אם זה תארו כללי ורופף ביותר( של

מכונפות ,עולי-רגל מוזרים ,מלאכים ,מנגנים בטקסים מסתוריים ולוחמים עתיקים .אם כי

האובייקט .אודי ויזמן פותר בעיה זו על ידי הרדוקציה של תארו האובייקט למספר מצומצם

יצורים אלה שייכים לעולם האגדה והדמיון ,אין בציוריו של יוסף חלדי כל נטייה לאווירה

ביותר של אלמנטים ,שאותם הוא מארגן בצורה שתתאים גם למבנה מופשט .יש כאן מעין

הסודיאליסטית העלולה להיות צפויה בעת עיסוק בנושאים דומים .יוסף חלדי ניגש אל
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