הספרותי .בציור מס , 6 /מופיע בתחתית הציור ראש ירקרק ,שאינו מתקשר כלל למבנה

ציורה .אכן ,היא הולכת בנתיב המופשט הלירי הקרוב לדרך ציורם של זריצקי רשטרייכמן,

הציורי והצבעוני; ההצדקה היחידה לנוכחותו בציור באה מהאספקט הספרותי-תרכני

חשובי אסכולה זר בארץ .ואמנם ,בציוריה המוקדמים יותר ,אלה שהוצגו כבר בתערוכת

)להבדיל מה"ציררי-תרכני ,,השואב את משמעותר מעצם הצורה ,הצבע ,משיכת המכחול

"תצפ"ית  ", 64יש קרבה רבה לציוריו של זריצקי ,אבי אסכולת המופשט הלירי .קירבה זר

וכר ,(,בציורים הנוטים לספרותיות ניכרת מדי אף הקירבה לציוריו של שאגאל.

מתבטאת בעיקר בדרך העיצוב ,אך יש שרני בתרכן הרגשי המועבר; ציורה של זירה ליבליך

קבוצה אחרת של ציורים מאופיינת בעיצוב הנוטה לדר-מימדירת וחינה בעלת תכונות
דקורטיביות בעיקרה )למשל ציורים מס  35 , 25 1רכר  (. 1לעיתים מופגשת התפיסה הדר-מימדית
)המסגרת המצוירת של מס  (20בתפיסה תלת-מימדית )העיצוב הפנימי של ציור זה( ,והן
1

מתנגשות זר בזר ללא הצדקה ופוגמות ,תוך כדי כ,ך בערכים הציוריים.
דרמה שאורי אליעז ,שהוכיח למעלה מכל ספק את יכולתו הציורית ,חייב עתה להרהר
בגיבוש תפיסת העולם המרבעת בציורים ,כשם שעשה בגבשו את דרכי ההבעה.

תוקפני יותר ,שכלתני יותר ,ויש בר חד-משמעירת שאינה מופיעה בציוריו של זריצקי )שהם
מעודנים הרבה יותר ויש בהם שימוש רגיש מארד בחומריות הצבע(.

בציוריה המאוחרים יותר של זירה ליבליך  -בעיקר באלה בהם מודגשת החומריות
)לעיתים תוך שימוש בחול וגבס מעורבים בצבע(

-

ניכרת תמררה שעיקרה העברת הדגש

לאחידות המבנה הכללי .אין להסיק מכאן שלא חיתה אחידות במבנה הכללי בציורים
המוקדמים יותר; חיתה אחידות כזאת ,אלא שהיא הושגה אחרת :בציורים המוקדמים נבעה

האחידות מהנחת דגש שררה על יחידות היסוד )הכתמים הצבעוניים מהם נבנה כל הציור,
שהיו עשויים שכברת צבעוניות שעוצבו במשיכות מכחול נמרצות(; המבנה הכללי נבע

גרלרח כרמי

והתייחס אל יחידות יסוד אלה ובהן הרשם הדגש .בציורים המאוחרים יותר ,כ o-ו;

,s ; 9

נמוגות היחידות הראשוניות אחת לתוך השנייה ומקבלות את משמערתן מהמבנה
"תעדרנרת תל-אביב"  1הארץ  14.6.651תע  1יחיד  /גלדיה  / 220תל-אביב

הכללי  -שבר מרשם הפעם הדגש .התוצאה היא ציור הנראה אחיד יותר ".ו קל יותר לביצוע.
דרך ביצועה של זירה ליבליך היא מקצועית ביותר .ניכרת היטב נהירותה בגוונים הדקים

ציוריה של גרלדה כרמי ,חברת קיבוץ יד-מרדכי ,אינם אחידים בסגנונם אלא בדרך ביצועם.

של עשיית ציור .כל כתם מונח היטב ,מקושר כיאות בב,ד מתחבר טוב עם הכתמים השכנים

שיטת הביצוע  -הנחת צבעים בעזרת סכין ציירים  -היא מעין "מחלת ילדות" נפרצה ביותר

ומשתלב במערכת הכללית .דרך ביטויה של הציירת רחוק מכל שמץ של ספרותיות והוא

אצל ציירים רבים בשלב מסרים .שימוש בסכין ציירים מרשך אותם בהיותו אפקטיבי ,נוח

ציורי בהחלט .אמנם נכרן הוא ,ששימוש נאות באמצעים ציוריים יכול להיקרא "טכניקה

לערבוב הצבעים וקל לשמור בעזרתו על ניקיון הגוונים .הפעלת מכחול היא מסובכת הרבה

מערלה" ,משרם שאינו זהה עם תוכן אישי ר  1אר מקיף )מהיותר עוסק יותר ב"איך" מאשר

יותר ומחייבת תרגול רב מארד ,אך מאפשרת רגישות מגע וביטוי תנועתי שאין להשיגו על

"(,המ"ב אך יש לזכור שאין אפשרות להגיע לתודעה ציורית מפותחת ,כפי שמגלה זירה

ידי סכין הציירים .טכניקת ביצוע אחידה זר ,מאפשרת לגרלדה כרמי כלי לבטא בר טעם

ליבלי,ך על ידי לימוד טכניקה בלבד; יש צררך לשם כך ברגישות מרובה והתכוונות.

אסתטי )בניגוד לסגנון אחיד ,שהוא צורני בעיקר ,וכולל  -אר לפחות צריך לכלול  -תרנן
המבטא תפיסת עולם בעיצובה הציורי (.טעם זה ,המופיע בציוריה של גרלדה כרמי ,גובל
לעיתים במתקתקות ,ובמקרים הטובים יותר הריהו נשאר בבחינת "נעים לעין - ,,היינו,

פנחס ברצורביץ

למרות אספקט אסתטי מסרים הריהו שטחי לא מעט .מרבן שאין זה מזיק במיוחד לציור אם
הוא "יפה" ,אך לא בזה תלוי ערכו האמנותי.

"תעדרכרת תל-אביב"
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בתערוכתו של פנחס ברצ'רביץ ,איש גבעת-חיים ,אפשר למצוא פסלים ,רישומים רגראשים;

זורח לדבליך
"זירה ליבליך"  /הארץ  118.6.65 /תע' יחיד  /גלדיה צ'מדינסקי  /תל-אבוב

אך אין טכניקות שרנות אלה צריכות להטעות :פנחס ברצ'רביץ הוא ברא~ ובראשונה פסל.
הן הציורים והן הרישומים אינם אלא סקיצות לפיסול ממש אר תיאור גראפי של תפיסה
פיסוליה .כמרבן שאין בכך כדי לפגרם בהכרח בערכם האמנותי של ציורים ורישומים אלה;
פסלים מובהקים כרודן ,הנוי מרר רג,אקרמטי ,הרבו לצייר ולרשום ,ואף הגיעו להישגים
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התערוכה הנוכחית של זירה ליבליך היא תערוכת היחיד הראשונה של ציירת זר .אמנם

נכבדים בתחומים אלה )ציוריו של ג/אקרמטי ,למשל ,היו מקנים לאמן זה מקרם נכבד בעולם

הוצגו כמה בדים גדולי-מידרת אלה בתערוכת "תצפ"ית  "64לפני כשנתיים ,אך בתערוכת

האמנות ,גם אם לא היה מפסל כלל( .אצל ברצ,רביץ משמש הפיסול כנושא עיצוב כה מרכזי,

היחיד  -גם אם מוצאים בה כ  12-ציורים בלבד  -אפשר לקבל תמרנה כוללת יותר על דרך

עד שאין להתייחס לרישומיו אלא דרך הפיסול.
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יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,

פסליו של בוצ'וביץ אמנם עשויים מעץ ,אך חומריות העץ ,כערך נפרד ,אינה תופסת
בהם מקום מיוחד .למעשה ,קל לתאר פסלים אלה כעשויים מחומר פלסטי ללא כל שוני
ניכר בתוכנם הרגשי .דרך עיצובם של פסלים אלה עיקרה בהדגשת האספקטים הליניאריים
והריתמיים המופיעים מפותלים לרוב )ושילובם בנפחים מחודדים( ,החודרים זה את זה.

בפסלים בהם מודגש הקו המפותל ,נתפס המימד השלישי כנובע מפיתול משטח דו-מימדי.
בפסלים המעוגלים יותר ,מודגש יותר הנפח הסגור  -למרות שבוצ'וביץ כורה "מנהרות"
בנפחים אלה )בדומה .לחברי מור( .תפיסה פיסוליה זו רחוקה מלהיות חדשה ,וגם פנחס
בוצ'וביץ אינו מוסיף בה וריאציות מיוחדות משלו .יש בה אפילו מעין השכלה פיסוליה

לאלמנטים ומוטיבים המופיעים ברגיל בגראפיקה .הביצוע הטכני היכר נקי למדי ,אך מדגיש
את האספקט הדקורטיבי-סלוני של פסלים אלה.

התכונות שהוזכרו בפיסול ,מופיעות גם ברישומים ובציורים ,אלא שבכמה מהאחרונים
אין ניקיון גראפי הקיים בפסלים.

כל ציוריו של יעקב דוזנבוים על מערכת כתמים-צורות ,המעלים ,בגישה הקרובה לקוביזם

מתון מאוד ,מבנה נפחי .המבנה הכללי  -כאשר מתבוננים עליו בשלמותו -

יוצר דימוי של

אובייקטים שונים .נקודת המוצא של הצייר היא למעשה כפולה :מחד גיסא ,יש כאן ניסיון

לתאר אובייקט מסוים )או לפחות ,ליצור מבנה ציורי ,שיש בו דימוי לאובייקטים "מהמציאות"(,
ומאידך גיסא ,ניכרת השאיפה לשמור ,בכל תהליך העיצוב ,על מבניות של צורה וריתמוס
"מטוהרים" הנובעים מפיתוח מופשט .לשון אחר :ניכר אצל יעקב רוזנבוים הרצון לבנות ציור
מופשט שבכל זאת יהיה דומה ,בסיכומו של דבר ,לאובייקט פיגורטיבי שנקבע מראש .ניסיון

כזה ,שיש בו משום "תפיסת החבל בשני הקצוות" ,אינו בלתי אפשרי ,אך סיכויי ההצלחה
בו אינם מדובים .פול קליי ופיקאסו ,למשל ,מצליחים במשימה דומה :הראשון יוצא מציור

מופשט ומגיע לדימוי כאך אינו קובע את הדימוי מראש( ,והשני יוצא מדימוי ומצליח לעצבו

בדרך הניתנת להיבחן גם מנקודת דאות מופשטת .אין להסיק מכאן ששילוב כזה יצליח
תמיד .יעקב דוזנבוים אינו  -וגם אין צורך שיהיה  -קליי או פיקאסו וכמעט בכל ציוריו יש
התנגשות בין האספקט הדימויי והספרותי ,ובין תהליך העיצוב השואף לבנייה מופשטת.
כמובן שנפגמים מהתנגשויות אלה שני האספקטים גם יחד.

יעקב ורזנברים

"תערוכות תל-אביב"  /הארץ

דוגמא להתנגשות כזאת  -ודווקא באחד מהשלמים יחסית בין ציוריו של יעקב
2 •7 • 65 /

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

בדרך ציורו של יעקב רוזנבוים  -גם אם מתעלמים מציורים שהם יוצאי דופן לגבי הסגנון

הכללי  -עדיין ניכרים אותות הפיצול בין רצון לעיצוב ציורי מופשט מחד גיסא ,ושאיפה
לשמור על תיאוריות וסימבוליקה מאידך גיסא .מן הראוי הוא לגשת ולבדוק ציורים אלה
מכמה נקודות דאות שונות ,לברר את שלמותו ומידת היותו אורגני בהתייחס לנקודות ראות

אלה ,ולנסות להגיע למסקנה שתבהיר את הקווים שהנחו את הצייד בעת עיצוב הציורים.
'הצבעוניות' :ציוריו של יעקב רוזנבוים נראים ,ממבט ראשון ,כציור הנשען במידה מרובה

על משמעויות הנובעות מהצבע .יתר על כן ,הצבע ,שתמיד יש בו צד אי-רציונאלי חזק,
גם נדאה כמתאים ביותר לשמש אלמנט ביטוי הולם לציורים אלה ,שכמעט בכולם יש משהו
מאווירה מיסטית -רומנטית קלה המגיעה ,במקדים ספורים וקיצוניים יותר ,עד גוון סוריאליסטי
מתון .התבוננות מעמיקה יותר ,מגלה שציורו של יעקב רוזנבוים  -גם אם הוא עתיר
צבע  -בנוי בעיקר על האספקטים הצורניים והנפחיים ,ולאו דווקא על הצבע .הצבע משמש
יותר כעיטור אווירתי ולא כאלמנט מבני :אין הוא קובע את דינאמיות הגופים ונפחיותם

)הנפחיות נבנית על ידי שימוש בכהה-בהיר ובפלאנים  -ולא על ידי פלסטיות של הצבע(.

יתר על כן ,תצלומי שחור-לבן מגלים שהמבנה הציורי ואפילו )וזהו העיקר( האווירה,
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מופיעים בצורה בדורה ואינטנסיבית יותר כאשד אין הצבע מופיע כלל .הצבע מופיע ,איפוא,

בעיקר כאלמנט דקורטיבי תוך שימוש בסולמות צבעוניים נעימים לעין )גם אם הם נפרדים
מהתוכן< בדרך הקרובה משהו לאורפיזם של דובר ולוביי.

'המבנה הצורני' ועיצוב הנפח' :להוציא את הציורים מסוג "שקיעה בהדי יהודה" ,בנויים

רוזנבוים -

אפשר למצוא בציור "כניסה לבית כנסת" .הציור בנוי מקשתות ,שבעזרת גרוני

כהה-בהיר הופכות מעין כפות-מקושתות כאלמנט דינאמי יחסית( ,וממבנים סטאטיים יותר

המבוססים על אלמנטים אופקיים ואנכיים .הדימוי הוא של כניסה מקורה דמוית כיפה,

המובילה אל מבנה סטאטי וגיאומטרי יותר .אם מתייחסים לציוד זה רק מבחינת היותו הולם
את הדימוי המוזכר לעיל ,מתברר שמופיע בו אלמנט לא סביר לגמדי :הכדור הלבן המונח

על הקשת הימנית .כדור זה אינו מתקשר עם הדימוי ואינו מוסיף לאווירה ,ויחד עם זאת
הוא בולט מאוד על הרקע הכהה שמאחוריו .הסיבה למציאות כדור זה אינה נובעת כלל
ועיקר מהדימוי ,אלא זהו ניסיון לפתרון בעיה מבנית :הצייר מנסה ליצור שיווי משקל בין
כתמי כהה-בהיר בציור ולקשר את הקשת עליה מונח הכדור עם הרקע שמאחוריה .אילו
היה הציוד מופשט לגמרי ,ייתכן שהיה בצורת הכדור פתרון חלקי לבעיה שנוצרה )ולמעשה

לא חיתה צריכה להיווצר כלל( ,אך כאשר יש בציור דימוי  -כפי שיש בכל ציוריו של יעקב

רוזנבוים -

בולט מאוד הפער בין הדימוי והמבנה המופשט דווקא בפתרונות מסוג זה )אגב,

הרקע שאחרי הכדור עשוי צבע אדום-ונציאני ומכניותו ,הן כנפח עצמאי והן כפלאן בציור
הכללי ,נדאה הרבה יותר בתצלום מאשר בציור גופו(.
התנגשויות דומות בין הנושא-הדימוי ובין העיצוב הציורי מופיעות כמעט בכל ציוריו

של יעקב דוזנבוים :המעבר הבלתי עקבי מעיצוב נפחי תלת-מימדי לצורות שטוחות בציורים
"זוג"" ,סירות מפרש" ,לתיאור "עיט פלדה" בצורות חדות ונוקשות ,אך במגעי מכחול רכים

ומתמוססים וכר' .יש גם התנגשויות בין האספקט הספרותי והעיצוב הציורי :החלוקה,
הנובעת מתלות בנושא ספרותי ,בין "השמים" וה"הארץ" בציוד "שמים וארץ" ,הבדלי הגודל
חסרי הדרוג בין הנרות והרקע בציוד "נרות לעיירתי" וכר'.

מעבד לליקויים והפגמים ,המעידים שיעקב רוזנבוים נמצא עדיין בעיצומו של תהליך
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