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בית האמנים /

תעדרבת סתיו ו גלדיה "דנה"
תל-אביב

בביתן אלחריזי נערכת עתה תערוכת 'גלוית הקיץ של אגודת האמנים' ,הכוללת עבודות
שמן ,אקוורל ורישום של  14אמנים שונים .להוציא את ציוריו של יוסף חלדי ,מאפשרת
תערוכה זו לזכור חתך אופייני של רמת הציור בארץ ,וקשה לומר שרמה זו מניחה את הדעת.
מתקבל הרושם שרוב רובם של משתתפי התערוכה שוקטים על שמריהם ,ובמידה ויש אי
אלו ניסיונות לחיפושים חדשים ,הרי גם אלה מצומצמים .נראה שאין כל כמיהה אצל
ציירים אלה לביטוי שלם יותר וחוויה חריפה יותר.

יוצאים דופן בצורה בולטת הם שני ציוריו של יוסף חלדי "פגישה במדבר" ו"פסטוראל

בצהוב" .בציורים אלו אפשר למצוא בגרות ,בשלות וכוח הבעה מעמיק .יוסף חלדי הוא
מיוצאי תימן ואינו זקוק "למזרחיות מורכבת" האופיינית לכה רבים מחיפושי הציירים .אצלו
נובעים הצבע ,הצורה והתוכן ממרכז חוויתי בלי אותה חציצת מגבלות ומורגלות של ציירים

ששאבו את גישתם מאירופה .צבעי האוקר צהוב-חום הדומיננטים בציוריו ,משרים חום

אמיתי על הדמויות הארכאיות שהם נושאי הציורים .אצל יוסף חלדי אין כל פער בין
האינטרפרטציה הטכנית לבין החוויה עצמה.

מעניינות גם עבודותיו של דוד כפתורי ,בעיקר בשל החיפושים בכיוון החומר ,שאם כי
במידת מה הם עדיין בחינת בוסר ,בכל זאת הם מעידים על ניסיון רציני לפרוץ מסד
האבסטרקט האקדמי ,המאפיין הרבה מתלמידי המכון לציור ופיסול ע"ש אבני.

תחילתה של התפתחות רצויה אפשר למצוא גם בציור "נוף בלילה" הגדול יותר של
אסתר פרץ .בציור זה מתחילה אסתר פרץ להשתחרר מהרומנטיקה הסוציאלית המתקתקה

לא מעט ,שאפיינה את עבודותיה הקודמות כדי להציג את המושא בצורה חופשית יותר,
אם כי לא פחות בנויה .חבל רק שעבודתה זו היא יחידה ברמתה בין ציוריה המוצגים
בתערוכה זו .הציור "דמות נערה" של קלייר סילארד גם הוא בחינת יוצא מן הכלל של
עבודותיה המוצגות והוא עולה עליהן בהרבה.

"תערוכות"  /הארץ  6.9.60 /ך  /תע  1קבוצתית  1גלדיה "ונח"  /ירושלים
עד כה ,התקשר בארץ המונח "גלריה פרטית" עם אולם העומד להשכרה לצורכי תערוכות
אמנות כאשר לאחר התערוכה ניתק כל קשר בין האמן המציג רבין הגלריה .במקרה הטוב,
חיתה נערכת בתקופות הביניים שבין תערוכה לתערוכה ,מעין "תערוכה כללית" שמגמתה
הייתה בעיקר מסחרית ולא אמנותית.

גלריה "רנה" פנתה אל כמה ציירים הקשורים בה ויזמה תערוכה ,הראשונה מסרגה
בגלריה פרטית בארץ ,בה נפגשו מטובי הציירים הוותיקים והידועים עם ציירים צעירים
ומוכשרים שהגיעו לביטוי אישי .אם כי המגמה הכללית "בתערוכת סתיו  " 1960מצביעה

לכירון המופשט ,לא נעדרו גם נציגי הציור הפיגרטיבי ,מה שבא להוכיח כי קנה המידה
לבחירת אמנים לא חיתה האסכולה אלא הרצון לקבוע רמה אמנותית נאותה.
בולטים בתערוכה ציוריו של זריצקי המציג שלרשה ציורי שמן מהתקופה האחרונה
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וכמה אקוורלים שנעשו לפני כ 2s -שנה .מאלף מארד לעקרב אחרי כתב ידו האישי והמובהק

של אמן כזריצקי לאור אקוורלים קודמים )המצוינים< רעד לציוריו היום .זהר כתב יד הבנוי
במכחול רגיש ביותר וספונטני לגמרי כאשר האלמנט הצורני מוגדר ומרומז ע"י משטחים
תחתיים ,המבצבצים מידי פעם מבעד לפאנלים העליונים הקליגראפים יותר.

יחיאל קריזה מציג כמה קומפוזיציות בשמן רגראש ומתקבל הרושם שקריזה עדיין חש
בנוח יותר במדיום הגראש בר הגיע לפשטות ובהירות משכנעים .ציורי השמן ,שבדרך עבודתם

ניכרת עדיין השפעת טכניקת הגראש ,מאומצים מעט אם כי הסיכום הכללי של ציורים אלה
מדבר היטב בעד עצמו.

יהודה בן-יהודה ראייקה בדאון מייצגים את ציור החומר וצבעי המתכת בתערוכה זר.

יהודה בן-יהודה מציג שלש עבודות שהיו מוצגות בתערוכתו בביתן "הלנה ררבינשטיין"

בתל-אביב .עבודותיו לכשעצמן משכנעות ,אך נפגעות מתנאי תאורה בלתי מתאימים.
אייקה בדאון מציג שתי קרמפרזצירת מחומרים משולבים עם עיבוד צבעי מתכת .אלו הן
שתי קרמפרזציות נאות מארד ,אך אינן נמלטות מהפח הטמון לציור חומר ,כאשר המדיום

עצמו סוחף את האמן בעצם טבעו האסתטי הציור נהייה "יפה"  -לא מעט על חשבון התוכן
רמימד העומק .אין כל אפשרות שהחידוש ימלא את מקרם התוכן.
פימה רויטנרבג מיוצג ע"י שלושה נופים ואקוורל יפה להפליא .הנופים ,מציוריו האחרונים,
אינם אבסטרקטיים כפי שאפשר היה לשער .זהו ציור "פרסט-אבסטרקטי" הנובע מתפיסותיו
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של ניקרלה דה-סטאל .בציוריו של פימה באים לביטוי המבנה הברור ,הספונטניות הסוחפת
והאווירה המיסטית ,שאפיינו גם את יצירותיו הקודמות.

חגית לאלו מציגה קומפוזיציות שמן ,הבנויות על התיחסרירת שטחים צבעוניים הנמצאים
בתנועה זה כלפי זה ,רכך יוצרים את מימו המרחב .השימוש בצבעים טהורים וחריפים נותן
לציוריה של לאלו טריות ורעננות.
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