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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

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.

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

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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1

הבכייניות שחיתה כה בדרכה בציודיו הקודמים .הכתמים והצוררת המרכזיים מדוללים
מדי ,לא תמיד יש אורגניות צבעונית עם הרקע ,והם אובדים בחללו.
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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

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

~~-",-

העין בביטחון ביצועה ובאיפוקה

התרבותי.

פתיחת גלריה "בכחרס" בירושלים

מרסל ינקו מופיע בסדרת נופים ,קומפוזיציות ומבנים שאינם אלא ואריאציות בסגנון
ציורו הידוע .אם כי ניכר חופש רב יותר מהרגיל אצל ינקו בציור "נוף" ,עדיין מושלת

הארץ/

7.9.62.

 /תע קבוצתית /גלדיה "בכחרס" /ירושלים
1

בכיפה הנוקשות והיובש ,שנהפכו לסימן ההיכר שלו בשנים האחרונות.

לרבין להרחיב את היריעה והריהו משלב בה גם קטע נוף במקום הרקע המבני-הסתמי הרגיל.

לגלריות בבירה נוסף עתה נופך בעל משקל סגולי אמנותי מבטיח בדמותה של גלריה "בכחוס"
שנפתחה ברח' יפו  .51הגלריה תציג מבחר מצומצם של אמנים שהמשותף ביניהם הם

יחד עם ואריאציות אלה הוא מציג שני נופים מהשנים  11948-6המרמזים ,מבחינת המבנה

רגישות תודעה ושימוש בפתרון אישי ביחידות המבנה הציוריות .מבחר היצירות המוצגות

אריה לרבין מציג ואריאציות על נושאו הנצחי  -ערבים .ב"'אטיוד' ליפו העתיקה" ,מתחיל

בעיקר ,על עבודותיו העכשוויות.

משה מוקדי מציג שלושה גואשים ,השייכים לסגנונו המופשט והקליל כפי שהוצג
בתערוכתו האחרונה בביתן "הלנה רובינשטיין".
יוחנן סימון עדיין עוסק בציורים דקורטיביים-מתחנחנים בצבעוניות שרירותית וצורות
נוקשות וחסרות רגישות.

הפיסול מיוצג בתערוכה זו ע"י שלושה פסלים ,המציגים עבודות שכמעט בלי יוצא
מהכלל ,הופיעו בתערוכות שונות בעבר.

בגלריה זו אינו נראה כמותנה בשיקולים מסחריים ,אלא ע"י רמה אמנותית בלבד ,בלי לגלוש
למלכודת הרגילה של חיפוש ציירים הפועלים במסגרת נוסחת ציור אחת ויחידה ,וכך להשיג
רמה טכנית גבוהה על חשבון הרעננות והמקוריות .מגמתה של גלריה זו היא יומרנית וקשה,

ויש לקוות שגם בהמשך קיומה תצליח לשמור על הרמה הגבוהה של הפתיחה ,גם כשיתנו

אותותיהם הלחצים הבלתי-נמנעים של המסחריות .מספר המשתתפים בגלריה הוא ,כאמור,
מצומצם ,וכל אחד מהאמנים המשתתפים הגיע לדרך ציורית אישית.

אביבה אורי מוכיחה שביכולתה להפתיע מדי פעם מחדש במקוריותה ובכוחה האמוציונלי.

דב פייגין מציג לראווה ארבע סקיצות ברונזה לפסלים ,שכבר ראינו בהזדמנויות שונות.

זוהי אמנית המגלה תסיסה והתפתחות בלתי פוסקות ,והמסרבת לפעול מתוך נוסחת ציור

רות צרפתי מציגה גם היא עבודות ,שחלקן ראינו עוד ב  . 1959-עבודותיה מעידות

או רישום אחידה .פתרונותיה הגראפיים מפתיעים מדי פעם בישירותם וכנותם.

שהפסלת מצטיינת ברגישות לנפח ,צורה ולחומר ו".שאיבה מוגזמת ממקורות זרים )"אישה
יושבת"(.

משה שטרנשוס מציג גם הוא עבודות מוכרות ,ואם כי הן נאות כל אחת לעצמה ,אין

הן נובעות מתפיסה אחידה לחומר או צורה.

מתקבל הרושם שהפסלים שוקטים על שמריהם וממעטים ליצור ,מאחר שכל עבודותיהם
מוכרות היטב מתערוכות קודמות ועוצבו לפני שנים.

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

אביגדור אריכא ,העושה זה שנים רבות בפאריס ,מיוצג ע"י כמות מצומצמת של עבודות
מופשטות ,בהן הוא בונה מערכי משטחים-כתמים היוצרים תחושת מרחב .ציורו כיום ,כמו

בתקופתו הפיגורטיבית ,הוא אינטלקטואלי מאוד ,וניכרת בו נטייה קלה לאלגנטיות שאינה
פוגמת בשלמות היצירות ,אך מכניסה בהן נימה של יובש .גם כאשר הצורות עצמן הן

חופשיות למדי ,נוצר הרושם שאריכא מגיע קודם למסקנות אינטלקטואליות הקובעות ,רק
לאחר מכן ,את פתרונותיו הציוריים.

יוסף חלדי מציג גואשים חופשיים בהם משולבים קווים עם משטחים גדולים ,כשהאחד
נבלע ומבצבץ שנית בשני .בציורי השמן המוצגים בגלריה ,מוכיח חלדי שבדרך ציורו החדשה,
העשויה במשיכות מכחול נמרצות במקום הנחות כתמים רחבים בסכין ציירים ,טמונה
התפתחות חשובה בכוח .שלא כציורים המוצגים בתערוכה המתקיימת עתה ב"יריד המזרח",

מרוכזים ציוריו של חלדי בגלריה "בכחוס" הרבה יותר ,ויוצרים מרקם ארוג היטב של משיכות
מכחול בלי הפיזור והדילול שבציוריו אשר ב"יריד המזרח".

פנינה חזן מיוצגת בכמה אקוורלים ,שהופיעו בחלקם בתערוכת היחיד שלה לפני כחצי
שנה בתל-אביב .כאז ,כן גם עתה ,מוכיחה הציירת את תחושתה העמוקה למדיום האקוורל
ושקיפוחיו יחד עם יכולת מבנה יציבה .ציוריה המופשטים נובעים מנופים שצומצמו
למערכי צורות ,וצבעיהם הופרדו לשכבות צבעוניות חופפות ושקופות.
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לאה ניקל מיוצגת בציורי שמן שהופיעו בתערוכותיה הקודמות .זוהי "ציירת לציירים",
בעלת תחושה מעודנת לאווירה הקרובה ברוחה לציורי המזרח הרחוק ,הנושאת בחובה גם
מעין הדים דקים של מסתורין.
הצייר רפי לביא ,שעורר ויכוחים כה רבים עם הופעותיו הפומביות הראשונות בשנתיים

~
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