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בפרטים ולהציב במקומם כתמים צבעוניים לפי מערכת "עדך" של צבע ,הדי שדרזנטליס

עזרא מרני

ממשיך מסורת  -צרפתית גם היא  -של טיפול אוהב בפרטים ,יצירת מרקם משיכות מכחול

והתייחסות מתמדת למערכת אפודים .מבחינה זר ,מעניינת הקידבה )אם כי הרקע שרנה

"עזרא מרני" /הארץ / 10.5.68 /תע' יחיד /גלריה "צ'מרינסקי" /תל-אביב

למדי< בין ציודו הנוכחי של דרזנטליס ובין ציודו של שטדייכמן מלפני כ s -ר שנה :האווירה
האינטימית ,הדגש על רגישות עצבנית-כמעט של הרישום וההתייחסות לסולם של אפורים.

אדרוין סלרמון עוסק בציוד מופשט ,בהדגישו את העניין במבנה הציוד .בציודיו פתרונות

סגנונו של עזרא מרני הוא בתחום הפדימיטיביזם הפירטי-דמיוני הקרוב לציודו של שאגאל
וראובן ורבין מצד אחד ,ולציוד הצרפתי המאגי-פירטי מצד שני.

ארכיטקטוניים תלת-מימדיים בהם קיים ניסיון לאזן קשתות  -לעיתים שקופות למחצה -

לעזרא מרני תחושה צבעונית עמוקה ,הבחנה דקה למדי בבניית משטחים צבעוניים

ולבנות מבנים העשויים להזכיר מעין קתדראלרת מופשטות .ציודו של אדררין סלרמרן עדיין

החל מבניית טקסטורה עדינה ותנועתיות

שקופים-למחצה ,ושליטה נאה במשיכת מכחול -

לא הגיע לגיבוש מלא ,כפי שמעידות יצירות העוסקות באקספרימנטים שונים שלא תמיד

רעד שרבוט

ערלים בקנה אח.ד עם זאת ,אפשר להכיר כבד עתה נטיות למבנה בדוד ומורכב למדי ולעיצוב

סכנות של הציור הפדימיטיביסטי-פירטי :בכמה ציורים קיימת הצטעצעות -דתך ,הצייד נסחף

גדאפי.

אליה וקיימת נטייה חזקה לסכימה נוסחתית בעיצוב ראש האדם .כאשד מופיע ראש אדם

חופשי ,

"מקושקש" ,היוצר משטחי צבע עשירים .ציודו אינו פטור גם מכמה

פונה כלפי מעלה ועיצוב הפנים על ידי ניסוח משהר הקרוב ל"פדרפיל כפול" בציוד אחד

ארדי ליפשיץ

אר שניים ,מתקבל על הדעת שיש כאן פתרון של בעיה ציורית; אך כאשד עיצוב כזה מופיע
כמעט בכל ציור ,מתקבל הרושם שבמקרם לפתור בעיה ציורית יוצר עזרא מרני בעיה
אורתופדית.

"אררי ליפשיץ"  /הארץ 0.5.68 /י  /תע' יחיו /גלריה "גרדדרן"  /תל-אביב
בשנה שחלפה מאז תערוכת היחיד האחרונה של אודי ליפשיץ ,העמיק צייד זה את תפיסתו

אנוחם חדר

הציורית והגביר את הערצמה האקספרסיבית של יצירותיו .אספקטים שהיו מרומזים ביצירותיו

הקודמות  -אלמנטים ,כגרן טקסטורה של משיכות מכחול ,קישור בין רקע וצבעים שקופים

'אברהם חרד" /הארץ / 24.5.68 /תע יחיד /גלריה "גררררן" /תל-אביב

1

1

לחומריות צבע מערבה  -מופיעים בתערוכה הנוכחית בבשלות מלאה .עולם התוכן המיוחד
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בציודיו נותר כשהיה :דמות האדם העובדת עורית ,התפתלות פנימה ותחושת צמרמורת.

קירבתה בזמן ובמקרם של תערוכת ציוריו של אברהם חדד לזר של אודי ליפשיץ ,מאפשרת

זהר אדם הנתרן כולו בתחושה חריפה של תמורות ושינויים מפתיעים בהדגשת גרף עצמו.

השוואה רבת עניין בין שני פתרונות ציוריים היוצאים מנקודת מוצא קרובה למדי ,אך

מבחינה זר  ,יש קירבה רבה בין התכנים המיוצגים על ידי אודי ליפשיץ ואלה המעסיקים

מגיעים לתוצאות שרנות .שני הציירים נותנים ביטוי לתחושה קינאסטתית של הגרף .דימוי

את פרנסים בייקרן האנגלי  -אך דרך הטיפול בתרכן שרנה ,גם אם שניהם אקספרסיוניסטים

הגרף התחרשתי  -בניגוד לדימוי החזרתי  -משמש ,איפרא ,רקע לחיפושי שני הציידים .ברקע

קיצוניים עם משהר מהאווירה המופיעה לעיתים בסרדיאליזם .הציודים שבתערוכה מפתיעים

הפתרונות האפשריים לעיצוב מסוג זה ראוי להיזכר בפתרונותיהם של האקספרסיוניסטים

במורכבות המרקם הצבעוני ובעושר הגוונים.

הגרמניים ,בניסויים של ז'אן קרקטר )בעיטוריו לספרר "אופיום"( ,בחלק מניסוחיו

אורי ליפשיץ מצליח לכנרת קרנטדאסט מוזר בין צבעוניות כמעט אביבית ופרחונית

הפדימיטיביסטיים של דר ברפה ,ובהשפעתו הגדולה של פדנסיס בייקרן האנגלי .אודי ליפשיץ

כבקטעים מהרקע( לבין הביטוי מלא האימה של גרף האדם ,שפניו נוצרים לעיתים גם הם

נטה לפתרון אקספרסיבי-תנועתי ,הנעזר בהטחות מכחול חריפות רבדינאמירת הנובעות מהן.

מרקמה מסובכת של משיכות מכחול מערבות  -אך הפעם תנועתיות יותר.

אברהם חדד ,לערמת זאת ,מאופק הרבה יותר בביצוע ,ונוטה להפרדה ברודה בין הרישום

הפתעה אחרת בתערוכה :מספר פסלי ברונזה של אודי ליפשיץ ,המהווים מקבילה

רבין הנחת המשטחים הצבעוניים .השימוש בצבעוניות קרוב לצבעוניות העשירה של שטיח

דבת-ערצמה לציודיו .גם הפסלים  -ממש כציודים  -מייצגים תחושת גרף קינאסתטית ולאר

מזרחי ומהורה בעושרו מעין איזון לעיוותים הצורניים ,בהם מעוצבות ורשומות הדמויות.

דווקא דרך ארגון הנובעת מתפיסה חזותית .בפסלים ראשונים אלה אפשר למצוא חופש

גם בתרך מסגרת הרישום ,קיים מעין שיברך העיוותים על ידי קר מאופק .יחסית ,שלמרות

ביטוי רספרנטאנירת .בצירוף מקוריות וברח המקנים לאודי ליפשיץ מעמד מכרבד בתחום

נטייה קלה לאררנמנטיקה ,הריהו בדרך כלל חסכוני ושקול .אחת התוצאות הבולטות משרני

הפיסול כבד מראשית דדנו כמדירם זה.

זה בפתרון ,בין גישתו של אודי ליפשיץ לבין זר של אברהם חדד ,נראית כמעט ממבט ראשון.
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אם כי לשני הציירים יש נטייה "לשטח" את הדמויות ,בולטת בציוריו של אודי ליפשיץ

יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,
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הדינאמיות האקספרסיבית וה"שיטוח" הוא רק פועל-יוצא של העיצוב הקינאסתטי; בציורו

...___j

לעיצוב כזה כים( .בעיה כזאת לא קיימת בתפיסה הפסיכודלית .מבחינה זו אפשרי בהחלט

של אברהם חדד ,לעומת זאת ,משתלב השיטוח כליל בדגם השטוח של כל המבנה הציורי

להשתמש בתפיסה זו כדי לעצב גם אמנות שהיא לא רק פיגורטיבית אלא אפילו "מגויסת".

ומקנה לו ער,ך שבמבט ראשון בולטת בו הדקורטיביות הרבה יותר מאשר האספקט

ד( הנטייה לתפוס עצמים באורח סימבולי מובהק  -כמעט כרזתי ,או סוריאליסטי  -מלווה

האקספרסיבי .פועל-יוצא אחר מגישתם השונה של שני האמנים מתבטא בכך שציורו של

אף היא ,אם כי לא בהכרח ,את דרך הראייה הפסיכודלית.

אורי ליפשיץ מצוי על רמה אחידה יותר  -ההתפרצות האקספרסיבית שולטת ללא עוררין

על רקע מימדים ראשוניים אלה כאין אלה כמובן כל המימדים  -יש רבים אחרים; למשל,

בכל המבנה הציורי; בציורו של אברהם חדד קיים ,לעומת זאת ,מעין מתח דיאלקטי בין

השתנות תפיסת החלל והזמן; אך אלה שהזכרנו מספיקים לענייננו( ,אפשר לשוב ולהתייחס

העיצוב הצבעוני והקווי המאופק ,לבין העיוות החריף הנובע מהתחושה הקינאסתטית.

לציוריה של מרים בת-יוסף .ציורה אינו ציור פסיכודלי טהור ,אך ללא ספק הושפע השפעה

מכאן גם תוצאה אחרת הגוררת אחריה אווירה שונה ביצירות שני אמנים אלה :לציוריו של

מעמיקה מסוג זה של אמנות .לשם נוחיות ,אפשר לחלק את מוצגיה לשני סוגים :אלה שצוירו

אורי ליפשיץ הלם רגשי חריף ומיידי  -אם כי אינם נראים "יפים" ,רק במבט שני אפשר

על משטח דו-מימדי כציור על בד ועל נייר< ואלה שמעטרים אובייקטים שונים )בובת-חייטים,

לגלות מחברי צבעים "אסתטיים" ווירטואוזיות טכנית  -אך אלה נראים מהותיים פחות

כדורים ,מספריים ובו'( .מבחינת הגישה העקרונית אין ,למעשה ,שוני בין שני הסוגים; אלא

ליצירתו של ליפשיץ מההלם הרגשי .בציוריו של אברהם חדד האפקט הראשון הוא אסתטי

שבראשון לא חייבת הציירת להיות צמודה לצורה הנתונה של האובייקט ,בעוד שבעצמים

בעיקר :הציורים מרשימים בעושרם הצבעוני ,בבניינם המאוזן ובבשלותם הטכנית; מבט

המעוטרים היא נאלצת להביא בחשבון גם ראייה מכיוונים שונים וגם את צורתו של המושא.

שני מגלה ,שכל המבנה הציורי תומך )גם על-ידי קונטראסט( בעיוותים האקספרסיביים

בכל ציוריה מדגישה מרים בת -יוסף את האספקט הקווי והאורנמנטלי של הראייה הפסיכודלית,

המתחילים לתפוס מקום חשוב יותר ויותר .ככל שמעמיקים בהתבוננות בציורים אלה,

ומכאן גם הקשר הברור עם "ארט-נובו" ועם הצורות הבארוקיות המתפתלות הקיים בציוריה

ההלם הרגשי בציוריו של חדד אינו מיידי וחד ,אלא משוכך ומתמשך יותר .מתברר ,שגם

כובחלק ניכר מהציור הפסיכודלי בכלל .cעולה כאן ,כמובן ,השאלה ,אם נשמרים בתוך מסגרת

אם כי

צורנית-קווית מפותלת ואורנמנטלית זו כללי תבנית ברורים וחוקיות צורנית חמורה די

מנקודת מוצא קרובה אפשר להגיע לפתרונות שונים ותוצאות שונות עוד יותר -
שלמות ועשירות כל אחת בפני עצמה.

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

הצורך )שהרי אפשרי /שבמקום ארגון הקווים למערכת כללית בעלת שלמות פנימית ,תסתפק
הציירת בעצם העובדה שיש "מכנה משותף פשוט" :היותם של הקווים מתפתלים ונוכחותם

יחד על משטח אחד( .מהתבוננות בציוריה של מרים בת-יוסף ,נראה שהארגון הצורני של
המערכת האורנמנטלית -קווית אינו חמור כל הצור,ך הוא אינטואיטיבי בעיקרו -

דבר שיוצר

ממילא הבדלי רמה חריפים למדי /לפעמים ,בין הציורים השונים .יש גם גורם נוסף ,הגורר

"ציודי מרים בת-ירסף" /הארץ / 9.8.68 /תע' יחיד /גלדיה "גררדרן" /תל-אביב

אחריו עיוות מסוים מציוריה .באחד הראיונות ,סיפרה הציירת ,שבעת מלחמת ששת הימים

חשה מעין יחס או קשר מעשי ,בין ציור מפת ישראל המופיע ביצירותיה לבין המתחולל
צורות הראייה שהתגלו לאמנים עם הניסויים בחומרים הלוצינוגניים כיוצרי הזיה< נעשו

בארץ .קשר מאגי כזה  -מעין זיהוי טרום-לוגי בין המפה ובין המקום  -יכול להסביר את

בעשור האחרון למשהו ,שאפשר לכנותו ,קצת בדוחק" ,סגנון"  -האמנות הפסיכודלית.

הדחף והקשר הפסיכולוגי שעוררו אותה לצייר את מפת ישראל המצויה ברבים מציוריה,

ההסתייגות מהמונח "סגנון" נובעת מכך ,שלמעשה מדובר בעניין בסיסי יותר מאשר "סגנון

אך אינו יכול ,בשום פנים ואופן ,לשמש ,כשלעצמו ,הצדקה ציורית לשילובה של מפת
ישראל במערך הציורי .במילים אחרות :מפת ישראל ,כצורה ,יכולה כמובן להשתלב בציור
מופשט למשל  -אך לא כמפה המייצגת את ישראל .הייצוג הציורי של מושג מופשט

והתיאורטי /המצויים מאחורי התפיסה הפסיכודלית .מספיק להזכיר כמה מימדים אופייניים,

כ"ישראל" שונה מהותית באמנות ,ואין לו דבר עם המדינה המיוצגת במפה גיאוגרפית

המופיעים במסגרת תפיסה זו וקשורים בצורה זו או אחרת בציוריה של מרים בת-יוסף:

בעלת צורה מקרית זו או אחרת .מסתבר שמרים בת-יוסף לא הבהירה לעצמה בעיה זו כל

א( הצורה נתפסת כאורנמנטיקה עשירה ,בעלת קווים ואפיון צמחיים ,כל עוד חינה מנותקת

צרכה ,ויצרה צירופים של מפת ישראל עם אורנמנטיקה נוסח האמנות הפסיכודלית שערכם,

ציור" .מורכבות התפיסה הפסיכודלית יכולה לשמש בסיס ללגיון שלם של סגנונות ,ומסתבר
שכך גם יתפתח הדבר .לא כאן המקום לנסות ולנסח את הרקע הפיזיולוגי ,הפסיכולוגי
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מהצבע )ובתפיסה הפסיכודלית קיימת לעיתים הפרדה ברורה ומיוחדת בין הצורה הקווית

לכל היותר ,הוא דקורטיבי )וזאת ,משום ש"התוכן" ,האמור לנבוע מהכנסת מפת ישראל,

והצבע( .ב( הצבע נתפס כ"צבע צף" המנותק ,כביכול ,מהאובייקט .זהו צבע רווי ,זוהר ,חריף,

אינו תוכן במובן ציורי( .הדוגמא שהועלתה לעיל מתייחסת לציורים שמפת ישראל מופיעה

ה"מכסה" משטחים שלמים עם קשר הדוק בין צבע לצבע משלים כקומפלימנטרי .cג cכל

בהם  -אבל אפשר להעביר טיעונים מקבילים גם על הטיפול ב"נושאים" אחרים המופיעים

אובייקט עשוי להיתפס בתפיסה הפסיכודלית ,שלא כבסגנון הקוביסטי שבו יש תמיד

בתערוכה.

אובייקטים הנוחים יותר לעיצוב קוביסטי כלמשל ,בתים ,סלעים( וכאלה ה"מותאמים" פחות

בעיה דומה ,אם כי טהורה יותר מבחינה ציורית ,מופיעה כאשר דנים במימד הצבע
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