בכתם הצבעוני בולטת כאן לשלילה שהרי

הקו-המשטח ומאבד את אופיו המי~~ד :ל הנממל~ ~~:~:מטשטש רפי לביא את חומריות

אצל רפי לביא ,יותר iושי הסתגל
ו

ו

המצוינים שבתערוכה.

ות הראי

ל

רד השמן שבו הוא פועל .נדמה שזהו,

והוא מכיר במגר

עת זו ,כפי שמסתבר מרישומיו

תשב"א באמנות הפלסטית
הארץ

/

דצמבר

961

ך

המשתתף הרביעי הוא מריוס סרלומון שלמרות

לציור ופיסול בתל אביב הספי ל ל ל,
ו

ק

סג

בתערוכה בגלריה "צ'מרינסiוי" סג
J

עצמו

שרק לפני שנה סיים את לימודיו במכון
סגנון אישי
ובו הופיע ל פני חודשים מספר

נון זה עומד נירם למריוס ל

ו .
מפגע במידה רבה .גישתו
מחייבת ניקיון ציורי רך ולניiויון
זה כבר הגיע בתערוכתו ה
ו
וקודמת .אכן ,זה מקרה מאוד לא
רגיל לגבי צייר צעיר· הוא
השיג את הניiויון הציורי רה לי ל
 .ו

ועתה הוא מנסה להרחיבו ע"י ואריאצ
שהפתרון טמון לא ברוראריאציות
הציורי ולשם כך על מרירס לו

1
ירת צורניות

הציוריות ע

ל

וצ ח בטא את התוכן הציורי שלו,
על ברש
א שהגיע לגיבושו בעבר .נראה

הנושא אל

א בהעמקה חרריתית של התוכן
ל
י
ותר ע הסטנדרטים האסתטיים
שחש ג בתערוכתו הקודמת
לטובת פיתוח ציורו של תוך מ
ועמק יותר.

J

שנת תשכ"א חיתה שנת שיא בפעילות האמנותית בשדה האמנות הפלסטית בישראל .בשרם
שנה קודמת לא היו בארץ מספר רב כל כך של תצוגות שונות ,ומהן חשובות ביותר ,בכל

תחומי האמנות הפלסטית בארץ .פעילות זר מעידה על "תודעת אמנות" הולכת וגוברת
בקרב האזרח והפיכתה של ישראל לאט לאט למרכז אמנותי שאליו פונים גם מחר"ל.
פעילות אמנותית זר נסתעפה לכמה כיוונים ,המשלימים זה את זה ,והחשובים בהם הם:

א( תערוכות ציירים ישראליים בגלריות מקרמיות; ב( תערוכות אמנים ידועי שם מחר"ל
שנערכו בעיקר במוזיאונים בערים הראשיות; ג( פתיחת גלריות חדשות הנושאות אופי
דינאמי רכן התגבשות גלריות קיימות; ד( אחרון אחרון ומארד לא חביב ,ייצרר גובר של
"אמנות לתיירים" ברמה נמוכה ביותר.

עמנו כמעט לא יצר במשך שנות היותו מפוזר בעולם אמנות פלסטית בעלת חשיבות,
להוציא כמות מצומצמת של אמנות פולקלוריסטית הקשורה בדת ,והנה ,לפתע ,נעשינו עם

מושכי מכחול מאין כמוהר .תופעה זר ,של עלייה עצומה במספר העוסקים בציור ובפיסול,
אמנם ניכרת בכל העולם המערבי ,אך דומה שבארץ הגיעה לשיאים שאין דרמה להם בשרם
מקרם אחר .זהר ללא ספק אחד הגורמים ,שעל רקעו אפשר להבין את מספרן העצום של
תערוכות היחיד והופעתם ההמונית של ציירים חדשים .מספרן הרב של התערוכות אינו
מעיד בהכרח על רמה טובה ורמת רבות מהתערוכות היא למעשה נמוכה מדי ,אך בשנת
תשכ"א ,אולי יותר מבכל שנה אחרת ,נתברכנו גם במספר לא מועט של תערוכות חשובות
וניכרת עליה כללית ברמה האמנותית .הופיעו גם כמה שמרת חדשים על מפת האמנות
הפלסטית בישראל ויש תערוכות צעירים שטומנות הרבה הבטחות לעתי,ד בעיקר תערוכות
כגון של נינה מאיז ,רפי לביא ,עקיבא מודלינגר ,מרירס ויעקב ,אם להזכיר מעטים בלבד.
ציירים אחרים ,שהיו מוכרים כבר קודם לכן ,הופיעו בתשכ"א בתצוגות חדשות ,מגובשות

ובעלות רמה אמנותית גבוהה .בהם בלטו מיכאל ארגרב ,יחיאל קריזה ,נפתלי בזם ,ירסל
ברגנו ,דב פייגין ,יעקב וכסלו ,אהוון נחבא ,לאה ניקל ויגאל תומרקין.
תשכ"א הביאה עמה תסיסה ועלייה חשובה ברמת התערוכות המובאות מחר"ל ובמספרן.
תערוכות אלו

הוצגו בעיקר במוזיאונים בערים ראשיות ובראש ובראשונה יש להזכיר

את "תערוכת הציור הצרפתי" שהפגינה רמה אשר כמרה לא נראתה בארץ לפני כן.
ברמה גבוהה מארד היו גם תערוכות הגראפיקה המודרנית במוזיאון בחיפה ,תערוכת
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הגראפיקה של פיקאסו ,תערוכתו של יוליוס ביסיאה ב"בצלאל" בירושלים ,ואחרות .יוזמה
מיוחדת בכיוון הצגת תערוכות של אמנים ישראלים הפועלים בחו"ל והזמנת תערוכות של
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אמנים זרים ,נקט מוזיאון "בצלאל" בירושלים שהביא לקהל תצוגות מגוונות ובעלות חשיבות.

לאחר הפסקה ארוכה של ירידה מאז תערוכות "אופקים חדשים" ,התקיימו גם כמה
תערוכות כלליות בעלות רמה נאותה .תערוכות כללירת מרובות מארד היו גם לפני כן ,אבל

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

~~~~----~--------------------------------------------------

cיד•~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---..

מאז "אופקים חדשים" לא הגיעה שר

בישראל

ו

11

1961

ו

ם תערוכה ל דמתה של תערוכות "אמנות חדישה

אר התערוכות שהתקיימו ביוזמת הגלריות "רנה //בירושלים ך"-ישראל"

בתל-אביב .תערוכות אלה מעידות
ו
ואף מצריכים ייסוד תערוכה שנתי
ו
1

שההתקדמות וגיבוש הרמה האמנותית בארץ מאפשרים

11

ת קבועה שתהיה ,בדרמה ל,,סלרן //הפריסאי הידוע ,הפגנת

1

מיטב אמנות ישראל.

טבעי הדבר שבתחילה תהיה תערוכת-סלון כזאת מצומצמת מבחינת מספר המשתתפים
ובמשך הזמן יצורפו משתתפים נוספי
ם תוך כדי הקפדה רבה על הרמה האמנותית .יש

לקרות שבשנת תשכ"ב ייעשה בסירן ראשון לייסוד //סלון //כזה.
עם פתיחתן של גלריות מסחריות
נתמ ל א ח לל שהיה קיים
בא
1

אולמות להשכרה כמעט לכל דר

רש ו
פתיחת הגלריות '/ישראל //ר"יהרדית//
1

1

ו

ל

בחיי האמנות הפלסטית

ל

1

א כ פיקוח על רמת התצוגות הנערכות בהן .עם

בת אביב וגיבושה המשכנע של גלריה //הנר //בירושלים,

התבלט גררם חדש רדינאמי בחיי ה

ל

ואמנות בארץ .א ו הן גלריות המביאות לפני הiוהל ואספ ן

האמנות את מיטב הציוד הישר לי

1

א
ו
.
ל
גם רו //iפעולה//
ו מש הן ותפקידן הוא לשמש מתורך דינאמי בין האמן ,האספן רהiוהל ,ויחד
1
1
ל
עם זאת לטפח אמנות טובה ד
י·

א עקא ,שעם חג דירת בעלות הרמה ,נפתחו כמה מiורמרת

תצוגה שעניינן היחידי הוא ל
ו

ו

מכור מזכרות

האחרונות .מקומרת אלה מעדיפים כ

היחיד לאותן חנויות אמנות

תוך כדי הקפדה על רמה נאותה .לרוב גלריות אלה יש

1

ל

1

תיירים ,שנעשו גררם קנייה עיקרי בשנים

מרבן ,אמנות שהיא בחינת //מכירה'' לתייר וזהר
הiוריטריר ן
1

רכך מתהווה טיפוח של אמנות הקיטש והלבנטיניות .הניסיון

מוכיח שתיירים הרוכשים בארץ ציר
ומהררים בזה מעין שגדידים לאמנו

תעדרכרת תל-אביב

11

/

הארץ . 8.6Z /ר.נ

/

תע קבוצתית  1גני חתעדרכח
1

/

ידיד המזרח

/

תל-אביב
 10הציירים ושלרשה הפסלים המשתתפים בתערוכה שבגני התערוכה ביריד המזרח ,מציגים

מניפה של

כ 70-

יצירות שבחלקן הגדול ואיברה כבד בתערוכות יחיד ,בתערוכות כללירת

ובתצוגות אחרות .עניין המגמה של הרכב התערוכה מתעורר כמעט ממבט ראשון .קשה

רץ .עד כה ,היו קיימות ,מלבד המוזאונים ,כמה גלריות לתערוכות ,אך אלה היו בעיiור
לל

הביתן לצירו ופיסול ו גני התעררכה  1יריד המזרח

ר טוב ,שר ל חים ,בחזרם למקרם מגוריהם ,אספנים נוספים

ת הישרא ל ית .אך ל א כך היא במקרה של רכישת אמנות

גדועה .כאן כורתים העוסקים ב,,אמנרת לתיירים //את הענף שעליו הם יושבים ואף גורמים
נזק לשמה הטוב של ישראל.

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

מארד למצוא מהר קנה-המידה שלפיר נבחרו דווקא משתתפים אלה .אמנם כל המשתתפים
הם ציידים ופסלים ידועים ,אך אם היה זה קנה-המידה היחידי

-

הרי חסרים רבים מחשובי

אמני הארץ .על כל פנים ,בדוד שלא היה כאן כל קנה-מידה של משקל סגולי אמנותי ,תפיסה
אחידה ,נושא משותף ,אר כל מכנה משותף אמנותי אחד.

נפתלי בזם מציג שש עבודות המוכרות מתערוכותיו הקודמות .במוצגיו בולט שימושו

המיוחד באלמנטים המופיעים כרגיל בציור מופשט למטרות פיגורטיביות.
נחרם גרטמן מראה לראשונה ניסיון לבנייה ציורית טהורה במרכז ציורו //אניות' ,,יחד עם

זה ,מופגן סגנונו המוכר ,הקליל רהאילרסטרטיבי בציודים האחדים כ"ליד הכנרת" ר"דחבה
בטבריה".

חיים גליקסברג מופיע גם הוא בעבודות שהוצגו כבד בתערוכות היחיד שלו בביתן "הלנה
דובינשטיין" .כמר אז ,כן עתה ,נעימה הפגישה עם יצירתו המאופקת והתרבותית של צייד
נלבב זה.

אליהו גת נטש את מאבקו הארוך וניסיונו למזג אלמנטים וצוררת מופשטות בלי לעבוד
לציוד מופשט .בתערוכה זר יש ציורים מופשטים לחלוטין .נדאה שהציורים הנוכחיים הם

בגדד ניסיונות ראשונים של אליהו גת בציור מופשט וקשה לומר שהתוצאות משביערת

רצון .הציורים אינם בנויים כהלכה וניכרת נטייה להשתעשע באפקטים זולים כהתזות(,
שאין להם דבר עם הבניין הציורי .דק בציור אחד ,צירר  ", 62יש רמז למבנה סביר ,שגם הוא
11

מוכר היטב מעבודות ציידי "המופשט הלירי.//
יוסף חלדי מציג שש עבודות בדדך טיפול חדשה .אם כי הנושא והצבעוניות שאפיינו

את עבודותיו הקודמות מופיעים גם הפעם ,אך דרך הטיפול הטכני בנושא שרנה .הבהמיות

של סכין הציירים והמכחול העבה ,פינו מקרם למערכי משיכות מכחול דק יותר .האגדות
הפולקלוריסטיות של התימנים ,מוצגות עתה על טהרת משיכות המכחול שריכוזיהן קרובים,
לפתע ,לציירי /האבסטדקט הלירי" .נדמה שעם מעבד זה של חלדי נפגמה במידת מה
1
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הבכייניות שחיתה כה בדרכה בציודיו הקודמים .הכתמים והצוררת המרכזיים מדוללים
מדי ,לא תמיד יש אורגניות צבעונית עם הרקע ,והם אובדים בחללו.
ההפתעה הנעימה של התערוכה הוא אלחנן הלפדין בשישה אקוורלים בעלי איכרת
גבוהה .הלפרין מגיע באקוורלים אלה לחופש ביצוע ,שקיפות ומבנה צלול ,שכמוהם אפשר
למצוא רק אצל מעטים מחשובי האקרררליסטים בארץ .הסדרה שנקראת ',,ףונ' /תופסת את

~~-",-
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