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 /תע' יחיד  /גלדיה "חרסה קלצ'קין"  /תל-אביב

רישומיו של שמעון צבר נושאים עליהם חותם מיוחד משלהם ,שיש בו מעלות ומגרעות.

וידוי של מבקר :תערוכתה של חנה בן-דב הביאתני במבוכה מסוימת; איני יודע כיצד לכתוב

המעלות  -ותמיד נעים להתחיל באלה  -מאופיינות בביצוע חופשי וספונטאני ,כושר לתפוס

עליה .אפשר לכתוב :זה ציור .התרשמתי ,נהניתי ,אך אינני יודע אם זה מה שקרוי ביקורת.

רגע של הווי ,וביטוי מעין נאיבי ,שיש בו הרבה מהלבביות .לאמיתו של דבר ,יש ברישומים

נדמה לי שביקורת אינה אמורה לבטא את התרשמויותיו של המבקר ,אלא ,אם הדבר אפשרי,

אלה אולי משהו יותר מאפיון "רגע של הווי" :המבנה הקשתי-גותי המופיע בענפי העצים

לנסות לסמן את עקרונות המבנה והארגון הפנימיים של היצירה ,את התכנים אליה היא

שלפני הכנסייה ברישום "נוטרדאם" ,חורג מסתם אפיון של מקום ומרמז למבניות שהיא

מתייחסת ,ובכך לנסות ולקרב את הצופה לציורים )וכל זה מעבר לדיון מעמיק יותר ומהותי

מעבר לתיאור נוף; הפירוט של כל לבנה ולבנה ברישומים המתארים את יפו ,מקנה לרישומים

יותר באשר לתפקידה של הביקורת  -אם אמנם יש לה תפקיד כלשהו( .במקרה זה ,אם כי

אלה אווירה פרימיטיבית מכוונת ומרמז לראשיתו של סגנון אישי  .יחד עם כל אלה ,עדיין

כאמור נהניתי מהציורים ,איני מאמין שניתוח צורני יסביר די הצורך; לא שהדבר אינו
אפשרי  -הוא אפשרי בהחלט; אלא שנדמה לי כי במקרה זה אינו יעיל ,ואפילו במידה

הביצוע והרמזים המבניים אינם יכולים לבוא במקום תפיסת עולם אורגנית ,החודרת דרך

המועטה של יעילות האפשרית במקרים אחרים .כל מה שיכול אני להציע הוא לבקר

כל העולם החזותי ומעצבת אותו למופע אישי ומיוחד.

בתערוכה ,להתבונן במרקם הצבעוני וליהנות.

אגד יראלי

פנחס עשת

ניכרת ברישומים ,הרבה יותר מן המידה ,הנטייה לרפורטאז'ה ולגראפיקה מסוגננת .חרות

"אגר ירא לי"  /הארץ

11.2..66 /

 /תע' יחיד  /פיסול קדמי  /גלדיה "הדסה קלצ'קין" /

"פנחס עשת  -פסלים ורישומים" /הארץ/

4.3.66

 /תע' יחיד /גלדיה "מסרח" /תל-אביב

תל-אביב

תערוכה צנועה בכמותה ,אך רבת עניין באיכותה ,היא תערוכתו של פנחס עשת הכוללת
בפסלוני החיות מהקרמיקה של אגי יואלי יש ,ללא ספק ,קסם רב .צורה וחוש מעודן ליחס

פסלים ושמונה רישומים .הבעיות המעסיקות את עשת הינן שאלות פיסוליות טהורות :מה

בין הפרטים הדקוראטיביים לבין החלקים הבלתי מעוטרים שבפסל; מצירוף שני אלה הצליחה

קורה לצורות נפח ראשוניות בעת המפגש ביניהן? או ,במקביל לכך ובעת ובעונה אחת ,כיצד

לעצב את פסלוני החיות ולהקנות גם משהו מהחומרה הארכאית וגם הרבה הומור חמים.

נוצרת ההפרדה בין צורת-אם ראשונית ,המתפרקת לצורות-בת? לדעתו של פנחס עשת

הנימה של הפשטות הארכאית מקנה לפסלים מעין שורשיות ,היונקת מהפיסול העתיק,

קורה כאן תהליך כפול :התפרקות והתמזגות בעת ובעונה אחת; כיצד אפשר לתאר ולבטא

עם חומרתו המיוחדת .יחד עם זאת ,מרוככת חומרה זו על ידי העיטורים שנעשו בכושר
המצאה מקסים ובטעם רב .התוצאה היא בהירות צורנית ותחושת הומור ומשחק שאינם

הופכים אף פעם להתחנחנות  -למרות שתמיד הם מלאים חן .ראוי לשבח גם האיפוק

הצורות וכולל גורמי תאוצה מושכים וגורמי תאוצה דוחים .במפגש בין שתי צורות נפחיות

הצבעוני ,שאינו מטשטש את תחושת החומריות של החרס ואינו מתחרה עם משחקי

כאלה ,כל אחת בעלת "שדה משיכה ודחייה" משלה ,נוצר בין הצורות יחס הדדי ולפיו

הטקסטורה הרגישים.

משתנה כל צורה בהתאם לחברתה .דוגמא פשטנית תעזור להמחשת תהליך זה :קו ,המצוי

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

סביב כל צורה נפחית קיים ,לפי תפיסה זו ,מעין שדה-כוח הנובע ממבנה וממהות

בחלל שליד נפח כדורי ,יתחיל להתעצב עקב השפעת נפח הכדור עליו; בקטע הקרוב יותר

לכדור יימשך לעבר הכדור ,בעוד שבקצוות הרחוקים יותר יפנה מהכדור והלאה ,תוך ניסיון
לשמור על אופיו המיוחד ולהיחלץ מ"משיכת" הכדור; התוצאה תהיה ,שהקו הישר ייהפך

לדמוי קשת וצורתו תהיה מותנית ביחס שבינו לבין הכדור .במקביל לכ,ך תחול גם בכדור
תמורה  -אמנם קטנה יותר ,בגלל המסה העדיפה של הכדור  -בהתאם להשפעתו של הקו.
פנחס עשת בודק בפסלו את האירועים במפגשים כאלה מנקודת מבט כפולה :המפגש -
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