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אמני הקיבוץ הארצי

במלאת עשר שנים לעין-חרו

"תעדרכרת תל-אביב"  1הארץ

. 6.631ו 1z

תע קבוצתית  1בית-הסרפד
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1

תל-אביב

"תעררכרת" /הארץ/

הרמה הכללית הערלה של האמנות הפלסטית בישראל ,משתקפת היטב גם בתערוכה הכללית

של אמני הקיבוץ הארצי ,למרות מס השפתיים רהפראזרת הנמלצות שבפתיחה לקטלוג
לפיהם מדריך את האמן איש הקיבוץ "הצורך הפנימי ליצור ובדרך זר לבטא את אמונתו
בחיים ,באדם ובקיבוץ".

עם תחילת חודש המופעים למלאות עשר שנים לעין-הוד ,נפתחו במקרם גם שלרש תערוכות
גדולות המדגימות את קשר אמני עין-הוד עם הציור היהודי בעולם ,את יצירותיהם

העכשוויות של אמני עין-הוד ואת פרי אמנותם הנעשית בסדנאות של המקום.

התערוכה הראשונה נקראת בשם הפרובלמטי במקצת "אמנים יהודים בתפוצות" ,וכוללת

נראה שהצורך האמיתי המדריך את האמן בקיבוץ ,הוא אותר צררך עצמו המדריך כל

אמן בכל מקרם בלי כל תוספת קיבוצית זר אר אחרת ,רכך גם טוב יותר .עליית הרמה האמנותית
באה לא משרם תודעה גרברת בחיים חברתיים משותפים ,אלא ע"י העמקה של התודעה

יצירות של אמנים יהודים שפעלו מסוף המאה הקודמת רעד היום ברחבי עולם .התמונות

האמנותית ורגישות גרברת לצוני צררה וצבע ,המהווים את כלי הביטוי של האמן באשר

לוקטו מאוספים שונים ומאספנים פרטיים ,כשהמשאיל העיקרי הוא בית הנכרת הלאומי
"בצלאל" ,ובחלקן אף הובאו לארץ מאוספי הציירים עצמם .המטרה המוצהרת של מארגני
תערוכה זר חיתה "להציג בפני הקהל אוסף יצירות של אמנים אשר הניחר ,ביודעין ובלא

יצירות ,אפשר למצוא רק

ירדעין ,יסודות לאמנות שטבועה בה נימה יהודית מיוחדת" ,רכן "ליצור גשר בין האמנים

אחת אר שתיים שנושאן קשור במישרין בקיבוץ רגם אלה אינן אינטרפרטציה של תפיסה
חברתית ,אלא פשוט נרפים אר ברשאים "פרוזאיים" אחרים.

היהודים היוצרים בארצות נכר רבין האמנים היוצרים בישראל" .הכוונה במושג "אמנים

הוא אמן .אופיינית מבחינה זר היא העובדה שבין למעלה

מ 106-

שהניחר יסודות לאמנות שטבועה בה נימה יהודית" היא ,כמרבן ,לאמנים יהודים מיוסף

אם להתעלם ,לאור האמור לעיל ,מהעובדה החברתית שהמשתתפים בתערוכה הם חברי

ישראלס ומארריצי גרטליב רעד אמנים יהודים בני זמננו ,מאסכולת פאריס בעיקר .בלי לנסות
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ולקבוע עיקרים ,יש מידה מסוימת של ערפול בארגון תערוכה כזאת לפי המטרות המוצהרות.

ציירים ותשעה פסלים ,הפועלים במסגרות סגנון רגישות שרנות ושנושאיהם הם אותם
ברשאים עצמם המופיעים בכל תערוכה כללית .בין המשתתפים יש אמנים מוכרים למדי

גם בלי מידה של התחכמות יתרה אפשר לשאול ,במה השפיע ,אר הניח יסוד ,האמן היהודי

קיבוץ )אר אם לדייק ,חברי הקיבוץ הארצי דווקא( ,נותרת תערוכה שבה משתתפים

מתערוכות כללירת שרנות ותערוכות יחיד ,מהם בעלי סגנון מגובש יותר ומהם בתהליך
חיפוש ,אך כהכללה אפשר לברך על רמה שאינה נופלת ,רלעיתים אף ערלה ,על המצויה
בתערוכות כללירת אחרות.

)המומר( ,היושב בתפוצות )פאריס( ,ארסיפ צדקין ,על האמנות הישראלית )אר היהודית(
יותר מאשר ,למשל ,וראו ,שאמנם לא היה יהודי אך חי באותה תפוצה עצמה ,אר רמברנדט,

שאמנם חי בתפוצה אחרת ,אך בנושאים היהודיים רהתנ"כיים העסיק ,ומעסיק עד היום,
הרבה מארד ציירים יהודים.

אין כל אפשרות להזכיר את כל הראויים להזכרה מתוך תערוכה זר ,אך כדאי לציין בכל

נראה שכל הבעיה על קירם אר אי-קירם אמנות יהודית ספציפית כולא מדובר כאן

עקב ,המיוצג בשתי קומפוזיציות דקורטיביות נאות;

במלאכת מחשבת כצורפות של חנוכיות ופמוטים( ,עדיין זקוקה לליבון לא פחות מאשר

זאת את מוצגיהם של הציירים יוחנן בן-ו
1

את ציורו של משה גבעתי; את מאבקו של שרגא דייל ,הגובר לאט לאט על נטייתו להשתמש
באפקטים ומגיע ,לפחות בציורי השמן ,לטיפול ציורי נאות בנושא הספרותי; את ציורה
1

כבר בתערוכת היחיד

המושג "אמנות ישראלית".

מעבר להסתייגות הנובעת מהמכנה המשותף של תערוכה זר ,שהוא מחוץ לעצם הציור

אסתר פרק ל ;את ציוריו היפים של יחזקאל קמחי )שאגב הופיעו

ולרוב גם מעבר לנושאי הציורים ותוכנם )שאינם דווקא יהודיים( ,אפשר לפגוש בתערוכה

שלו(·
 /ואת נןפ יה הצבעוניים הבנויים היטב של סטפי שליימר-יניצקי.

ציירים ידועים ,מהם אף דגולים ,בסגנונות שונים ומגובשים וביצירות אמנים שעד כה ראינו

הרגיש "ילד עם ברבה" של

ו
מבין הפסלים בולטים של מה
1

מאיר בתחושתו הבריאה לעיצוב נפחים וארגונם; משה סעידי

בקומפוזיציות ברזל הבנויות היטב; ויהושע סגל ,המשיג בפסליו משהר מהאווירה הארכאית
למרות המפגש הרחוק עם חברי מרר.

כאמור ,אלה הם רק חלק מהאמנים הראויים לצירן במסגרת התערוכה ,שבהחלט כדאי
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2.7.63

ו

לבקר בה.

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

מיצירתם רק טיפין טיפין .כ  60-אמנים מיוצגים בתערוכה זר בה תמצא ציירים כשאגאל,
חיים סרטיך ,ברנאר ,יענקל אדלר ,לסר אורי ,מקס ובר ,יוסף ישראלס ,מאנה כ"ץ ,יצחק לריחן,
מרדיליאני ,קמיל פיסארר ,פסקיך ,קיסלינג ,מרק רותקו ,אברהם ואבר ,וינאק ,ז'אק לדין ורבים
אחרים .טבעי הדבר שרמת המוצגים גבוהה ביותר.

בולטות בתערוכה ,אם בכלל אפשר "לבלוט" על רקע רמה כה גבוהה ,עבודותיהם של
יענקל אולר "עירום" ,בר ניכר היטב סגנונו המיוחד של צייר מעניין זה שהיה מראשוני

המשתמשים בחומר במסגרת ציור; הפורטרט הרגשני של מאוריצי גרטליב; הרישום היפה

והמעודן של מודיליאני "אדם מתפלל"; "נוף" נפלא של חיים סרטיך; עבודותיו של פסקיך;
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