בתיה לישנסקי

חשיבות ראשונית ,המחייבת אותר לבחור ולהעדיף פתרון צורני וציורי אחד ,כמתאים יותר
מבל הפתרונות האחרים ,לייצוג החוויה שהוא מתכוון להגיש .בלומר :האמנים בוחרים

"תערוכות בתל-אביב"

הארץ

1

3.8.62 1

 /תע יחיד
1

1

1

דטדוספקטיבה

1

1

מוזיאון תל-אביב

בדרך אחת ומאפיינים ע"י כך את האפשרויות ובמספרן הרב ,שאינו מאפשר לרדת לעמקן
האמיתי ,אלא אם כן בוחרים במערכת אחת העדיפה ,בגלל אפשרויותיה הפוטנציאליות

תערוכתה של הפסלת בתיה לישנסקי היא תערוכה רטרוספקטיבית וכוללת פסלים ,רישומים

להבעת החוויה של הבוחר .ברגע שהגיע אמן לבחירה טבעית של מערבת אפשרויות אחת,

ותצלומי יצירות שנעשו מאז . 1923סגנונה של בתיה לישנסקי הוא ריאליסטי ונע מאקדמיות

יש בידו להתרכז בדרך זו עד שימצה את אפשרויותיה מכל ובל .זהו למעשה מעין תהליך

ועד אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם מתון .תערובתה הנוכחית מוכיחה /שכל זרמי

של ספציאליזציה "לדעת הכול על מעט מארד" /בניגוד לדרך האחרת המיוצגת ע"י "לדעת

האמנות החדשניים והסוערים שנולדו בעולם מתחילת המאה ,לא השאירו בפסלת כל רישום

מעט מאוד על הכול".

ולא ניכר בפסליה בל יחס אליהם לא לחיוב ולא לשלילה .גם ביצירותיה התנועתיות

הצייר הוותיק אהוון נחבא אינו מוכן לוותר על האפשרויות האחרות .מעצם טבעו ,אינו

והאקספרסיוניסטיות ביותר נ"פליטים"" ,רצון לשחרור" ו"רקוד עם הרוח" ,אין הפסלת חורגת

מסרגל להצטמצם בפיתוח סגנון ציורי אחד ולוותר תוך כדי בך על האחרים .כל התרכזות

מסוג האקספרסיוניזם שלקטה קולביץ.

בנוסחת ציור אחת מעוררת בו את החשש לאחידות רבה מדי .לסטנדרטיות ".ולשעמום.

טבעי הדבר שפסלי הדיוקנים מעידים על דקדוק רב יותר בפרטי הביצוע ודמיונו לנושא

תערוכת הגואשים הנוכחית אינה באמת אקלקטית .היא אינה מלוקטת ,אלא פשוט חיפושים

הריאליסטי עד כדי המנערת מכל אינטרפרטציה אישית למפוסל .אדם שינסה "לקרוא"

במסגרות שונות בעת ובעונה אחת .אפשר להבחין במספר כיווני חיפוש ,שהיה אולי קל

מדיוקן כ"אבי הפסלת" או "שרה לישנסקי" ,את ייחודם האישי של האנשים שדיוקנם נמסר

יותר להבדיל ביניהם אילו היו הגואשים תלויים לפי סדר נרשאי-פורמאלי ולא אסתטי ,נפי

בפסל ,יעמוד לפני חידה סתומה .היחס הרגשי של הפסלת נמסר ובולט יותר בפסלים

שהם מוצגים עכשיו .הסדרה הבולטת

היא הנובעת מציורי "המעונים",

הרעיוניים נ"התעוררות" "פליט" ואנדרטאות הנופלים השונות .בפסלים אלה מובע חתוך

אותם הציג אהוון נחבא לפני מחצית השנה בגלריה "רנה" בירושלים .בסדרה זו ,מופיע גם

ההרואי או הדרמטי ע"י הג'סטה של עימוד הדמות המסוכם תמיד בשם הפסל .לעיתים

לעיתים השימוש בחומר שאפיין את סדרת ציורי השמן על נושא זה .האופייניים ביותר

נוטה לג'סטה זו גם המבנה הקומפרזיציוני .אבל אין שניים אלה שורי ערך בעיני הפסלת

לסדרה זו הם הציורים "מעונה באפור" ו"מעונה" .בקרבה צורנית לסדרה זו ,אך באווירה

לדיוק ויחס הפרופורציות הריאליסטיות של הדמויות המפוסלות.

קלילה יותר ,הקרובה יותר למאטיס ,מופיעים הגואשים "גן חיות קטן" ו"חיבוק" .בסדרה זו,

1

-

והמפותחת ביותר

-

בעבודותיה השונות של בתיה לישנסקי מובע התוכן בגישה ספרותית טיפוסית /ולכן

כבקודמתה ,הקומפוזיציה היא מרכזית וצירה אנכי .סדרה אחת היא סדרת וריאציות,

מפתיע שאפשר לחוש  -גם בפסלים בעלי הרעיונות הדרמטיים ביותר  -מעין הד של הומור

הקרובות לציורי הקרמיקה ולציוריו של נחבא לפני כ o-ר שנים .ציורים אלה "לוחם בחום",

ורוח טובה שמתוכם נחצבו היצירות /והמשרים יחס אוהד בלתי אמצעי גם מצד הצופה.

"הכלה" ,ו"האדיב" /הן בעיקר וריאציות צבעוניות על נושא צורני אחד.
החידוש העיקרי בתערוכה הם הגואשים החופשיים ,שבחלק מהם ניכרים היטב סימני

חזרה לפיגורטיביות .ציורים אלה ,כ"בבטחה" ו"גורל"ו לא תמיד מאורגנים במידה המניחה

אחרון נחבא

את הדעת מבחינה צורנית ,אולם יש בהם חופש רב וספונטניות במידה רבה יותר מן הקיימת
בשאר המוצגים.

"תערוכות תל-אביב"

1

הארץ  4.8.621ו

1

תע' יחיד  /מוזיאון תל-אביב

אחת התופעות המאפיינות את הציור )הפיסול( במאה העשרים ,היא נטייה גוברת והולכת

של כל אמן בעל ייחוד ליצור מתוך נוסחת ציור אחידה ואישית ,אותה הוא מפתח בעקביות
ואליה הוא מגיע ,בדרך בלל ,לאחר חיפושים רבים ועיכול השפעות שונות .התוצאה ,במקרים

אריה אזן
"תערוכות תל-אביב"  /הארץ  4.8.62 /י  /תע יחיד  /גלדיה  / 220תל-אביב
1

רבים ,היא סדרות ציורים ארונות בהם דומים המוצרים זה לזה בצורה מפתיעה ,עד שלעתים
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קיימת ההרגשה בלב הצופה שאם ראה אחד מציורי צייר ,ראה את נולם .אדם שאינו מצוי

לזרם המופשט הלירי נתווספה עתה תוספת חשובה עם תערוכתו הראשונה של הצייר

במיוחד בסבך הבעיות האמנותיות של דורנו ,יבול להגיע למסקנה )המוטעית( ,שייחודו של

הצעיר אזן ,איש קיבוץ צובה .מקרה נדיר ביותר הוא לפגוש בתערוכת יחיד ראשונה של

צייר הוא בהמצאת "פטנט" ,שבו לא השתמשו אחרים .הסיבה לשימוש בנוסחת ציור אישית,

צייר צעיר ביטחון טכני ,יכולת מבנה ,בשלות ותודעה ציורית רגישה גם יחד .את כל אלה

היא שונה לחלוטין מהדעה המקובלת .למעשה עומדת לפני האמן האמיתי בעיה בעלת
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אפשר למצוא בבירור בתערוכתו של אזן .בציוריו של אזן יש שילוב מאוזן של יכולת בנייה

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

אינטלקטואלית ,רגישות וכוח רגשי לירי ,כשאחד היסודות אינו בא על חשבון האחר ,וכולם

צורניות ,מעדיף הוא את הראשון ,גם אם הוא נאלץ להעבירו בדרך שאינה דרה בכפיפה

משלימים זה את זה בצורה משכנעת .תהליך הבנייה ,בציוריו של אזן הוא ,כאמור,

אחת עם התביעה הציורית ליצור תבניות פלסטיות .כדוגמא אופיינית אפשר להביא את

אינטלקטואלי ,אך ללא היובש והקור של ציור שכלתני .ביד חופשית ובטוחה בונה הצייר

שימושו של פרחי בחומר .בשום עבודה של פרחי אין החומר ממלא תפקיד של צורה עצמאית

עד ארבע תבניות צורניות-צבעוניות המתפתחות אחת על גבי קודמתה ומתוך יחסים

או תחליף לצבע .בציורו של פרחי "בראשית" ,מופיעים עיקר כתמי החומר למטה כדימוי

מדויקים זו כלפי זו .מתוך כ,ך נוצרת תבנית-על מורכבת ועשירה שהסדר הפנימי שלה מובן

ריאליסטי לסלעים והרים .אפשר בנקל לדמיין את כתמי חומר אלה למעלה )כעננים?( בלי

על נקלה בזכות היותה צלולה וציורית מאוד .כל שלב בתהליך הציור מורכב ממשטחים

שיחול כל שינוי מהותי בתכנו של הציור ,בפרט אם שינוי זה יחול במסגרת הצבעונית

עשויים בכתב יד מכחולי-צבעוני בדרגות שקיפות וחומריות שונות .דבר זה מאפשר לצייר

הקיימת .בצורה בולטת יותר אפשר למצוא את השימוש הדקורטיבי ,אך חסר הרגישות

ליצור הדגשה נאותה וייחוד לכל שלב ,ומאפשר לצופה לעקוב אחרי כל תהליך הציור

וההבנה לעצם השימוש בחומר ,בציור "פרחי  ", 62בו מצוירים פרחים בינות לגושי חומריות

המתפתח מהשכבה הראשונה )פני הבד( ועד לשכבה האחרונה ,שהיא גם הווריאציה

בלי כל קשר גומלין סביר בין הפרחים והחומר ובלי כל שינוי צורני עם שינוי הצבע והאובייקט

הצורנית האחרונה .הטיפול הרגיש והקליגראפי במשיכות המכחול ,היוצרות את המשטחים

הצבעוניים ,והיכולת לשמור ,עם כ,ך על עיצוב צורני מדויק של המשטחים ,הופכים את
ציוריו של אזן למעבירי חוויה ציורית לירית אמיתית.

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

המצויר.

מבחינת התוכן הנמסר ,לא חל כל שינוי בציורו של פרחי בשנים האחרונות .התוכן
הוא

-

והיה

-

אווירה פיוטית-רגשנית ורומנטית ,המועברת בדרך דימויים ספרותיים .מבחינת

יכולתו של פרחי לבנות מערכים צורניים המעוצבים לכלל תבניות פלסטיות ,אין

כל רמז להתגבשות או אפילו לתזוזה לכיורן חידוד הרגישות ליחידות המבנה הציורי.

יוסי פרחי

"תעדרכרת בתל-אביב"  /הארץ

/

o. 62

ך• 5

 /תע' יחיד /גלדיה "צ'מדינםקי"  /תל-אביב

בדייקנות של שערן מופיעות תערוכותיו של פרחי אחת לשנה .כזכור ,ניסה פרחי בתערוכתו

פרנץ ברנהיימר
"תעדרכרת בתל-אביב"  /הארץ  0.62 /ך •  / 26תע' יחיד /גלריה "ץ"כ"  /תל-אביב

האחרונה )אוקטובר  (1961לפתח המצאה ,טכנית בעיקרה ,של "מסגרת בתרך מסגרת" .ניסיון
ובצדק .מבחינה זו ,יש עתה המשך לתערוכה שנערכה לפני

תערוכת רישום בעלת כוח בלתי רגיל ,מציג פרנץ ברנהיימר בגלריה ".ץ"כ" ביכולת רישום

זה הוזנח בתערוכתו הנוכחית -

שנתיים )ספטמבר  (. 1960כאז כן עתה ,עוסק פרחי בציורי אווירה ,שנושאם העיקרי הוא נוף

מעולה ,בטכניקה מורכבת ,בונה ברנהיימר קומפוזיציות מלאות תנופה ובעלות פתרונות

בתהליך של איון .אווירתו של נוף זה מהווה את התוכן הבלעדי ליצירתו של פרחי וכל

גראפיים מעניינים ביותר .בהקדמה לקטלוג נאמר" :בין הסמלים האלה ,דמות השולחן

השימוש בצבע בא למסור את האווירה הלירית-רגשנית של נופים )ודוממים( אלה.
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העסיקה אותי במשך שנים רבות .מרבנו

-

המרכז המקודש שסביבו מתאספת המשפחה.

בתערוכה שלפני שנתיים ,אפשר היה להתייחס בעיקר לתוכן החוויתי ולראותו כהבטחה
פוטנציאלית הזקוקה לפיתוח וגיבוי צורני ,ולהתעלם מגישתו של פרחי לעצם העיצוב

להבעה חזותית בדורה" .אם להתייחס  -ואין כל סיבה לא לעשרת כך  -למשמעויות

הפלסטי של ציוריו .עתה ,משחיתה לצייד שהות מספקת להרהר ולהעמיק את מושגיו

המטפיסטיות שברנהיימר מעניק לסמל השולחן ,מתברר שתפיסתו של הצייר גורסת שדווקא

הציוריים ,אין אפשרות להתעלם שוב מחולשתו בארגון תבניות ציוריות .המוטיבים העיקריים

הסמל המקודש הוא נסער ,גדוש אירועים מלאי אקספרסיה והתנגשויות פנימיות ,וכמעט

בציודו של פרחי הם שבירה צורנית וצבעוניות של יחידות מתארות ,השאובות מהטבע.
ההד והסלע הנמוגים בערפל ,אין להם כל חיות צורנית מעבד לדמיונם להר וסלע .לצבעים
אין ייחוד מערב לאסוציאציות הקשורות בדימוי ריאליסטי .ציורו של פרחי  -למרות ההבטחה

הידלי ,בערד שהצרדות-הדמויות שמעבר לתחום המיידי המטפיזי בנויות יותר ,מאורגנות

לעיתים הוא מזבח ולעיתים מקום להבאת קרבנות .צורתו תשתנה בתהליך היצירה בדרך

ביתר סטאטיות ונמצאות במערך שלו המהווה ,לרוב ,משקל נגדי לתנועה הפנימית הסעודה

של משטחי השולחן.

שניתנה בתערוכותיו הראשונות לשילוב המופשט עם הפיגורטיבי  -הינד פיגורטיבי מובהק.

גם ברישומים שנושאם אינו השולחן ,מופיע לעיתים תכופות הקונטקסט בין תנועה

כשם שפרחי משתמש להשגת האווירה בטשטוש מכוון של דימויים פיגורטיביים ,כך גם

סעודה ,היולית חריפת -מבט ובין קבוצת צורות מסודרת מתפתחת בסדרת וריאציות

הוא משתמש בסולם צבעוני ,המעדיף את הגוון על פני צבע ייחודי כעל זהות משלו.

הגיוניות-פררמאליות .כדוגמא אופיינית יכול לשמש הרישום "שולחן ,קומפוזיציה  ". 4השולחן

השימוש בצבע הוא ,איפרא ,יותר בחינת דקורציה ארוירתית ,מאשר שימוש בעל משמעות

עצמו ,במחצית השמאלית של הדף ,משמש מרכז לצורות מורכבות ודינמיות ,בעלות אווירה

עצמאית .כאשר פרחי נתקל בהתנגשות בין התוכן הספרותי ובין הצורך ליצור תבניות

מסתערת באררקית ,בעוד שהצוררת הצופות בשולחן ,הנמצאות בימין הדף ,מאורגנות זו
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