בקלילות ,הומור שובב .אפיון קריקטורי וניקיון גראפי מכוח ידו הבטוחה .כל אלה הם נתונים

ציונה שמשי ונחום כהן מפגינים בתערוכתם המשותפת יכולת טכנית גבוהה ,המאפשרת

מצוינים לקריקטוריסט וצייר ציורים בעלי אופי קליל .נטייתו של יוסי שטרן לעיטוריות

להם להגיע לעושר צבעוני שבצרוף חוש המצאה צורני ,מעלים את מלאכת הבאטיק לדרגה

ואורנמנטיקה ויכולתו ליצור קומפוזיציה פשוטה ומאוזנת ,מאפשרות לו גם לגשת לציור

של אמנות ,שמעבר לאומנות .רוב המוצגים הם מוצרים פונקציונליים ,כגון צעיפים ,מפות,

דקורטיבי שיתאים לקיר בעל אווירה בלתי יומרנית .אך מכאן ועד לציור עוד יש מרחק.

גלימות וחולצות ,אך ערכים שימושיים אלה אינם פוגמים אף במלוא הנימה ברמתם

בתערוכתו הנוכחית מופיע יוסי שטרן בגישה אבסורדית לחומר .האבסורד שבגישתו

האסתטית הגבוהה של המוצרים.

בולט עוד יותר אם מביאים בחשבון את העמקת הבנת החומר והחומריות בעולם האמנות

במפתיע ,מתגנב דווקא למוצרים ,שלכאורה הם דקורטיביים ושימושיים בלבד ,גורן

היום ,שהדיה נשמעים )נראים ,ליתר דיוק( היטב גם בארץ .כל השימוש בחומר נבע מתוך

מזרחי עשיר-דגם ומעודן-צבע ,היכול להופיע רק בארץ שבה נפגשות תרבויות המזרח

ההכרה שכל דימוי-מחקה לחומר אינו מוסר ,אף בצורה שטחית ,את ערכיו האסוציאטיביים

והמערב כאחד .מוזר לפגוש דווקא בתערוכת מוצרים כאלה  -ולא בתערוכה "טהורה" -

והמבניים .חומר וחומריות אינם ניתנים להיתר גם ישירות ליחידות מבנה פלסטיות -ציוריות

רמזים ראשונים ,ואולי אף יותר מרמזים סתם ,לסינתזה שתביא פעם ליצירת אמנות בעלת

אחרות ,כנקודה ,קר ,צררה פשוטה וצבע .טבעי הדבר שאמנים בעלי רגישות והכרה ציורית,

סגנון מקומי מובהק .ייאמר לזכותם של ציונה שמשי ונחום כהן ,שסינתזה זו לא נעשית

הגיעו למסקנה שאם אין תחליף לערכים שמייצגת החומריות והחומר עצמו ,יש להכניסם

בשום פנים ע"י ויתורים ,פשרות או שאיבה מן המוכן ,אלא דווקא בדרך עיכול יסודי של

לציור .אמנים כטפיאז וזולטן קמני חקרו והשתמשו בחומר עצמו כיחידה ציורית ,המאפשרת

תפיסות האמנות של ימינו והתאמתן למטרה המיוחדת .זוהי תערוכה החייבת לעורר עניין

מערכים ציוריים חדשים .האפיגונים המופיעים מיד אחרי כל תגלית ,השתמשו בחומר כרקע

לא רק אצל מתכנני אופנה ונשים הצמאות לאביזר מקורי ובעל ערך אסתטי ואמנותי

דקורטיבי וכערך אסתטי בלי להבין את הצורך הפנימי שגרם להתחלת השימוש בו .בא יוסי

בתלבושתן ובביתן ,אלא גם אצל ציירים ,שוודאי יוכלו ליהנות מפתרונותיהם הצבעוניים

שטרן ועשה את הצעד האחרון והאבסורדי ביותר בשימוש בחומר :הוא לוקח את השימוש

והציוריים הנאים של ציונה שמשי ונחום כהן.

הבלתי נכון בחומר של האפיגונים ,שכאמור ,משתמשים בחומר כערך דקורטיבי ולא כערך
מבני ,ועושה ממנו תדמית .הדבר דומה למהנדס שבמקום להקים קיר לבנים פשוט ,מקים

קיר לבנים ,מכסהר בעץ ,את העץ מכסה בטיח ,ועל הטיח מצייר לבנים.

אררי אליעז

קריקטורי ראילרסטרטיבי בסגנונו הרגיל של הרושם .למעשה החומריות  -או יותר נכון

"תעררכרת בתל-אביב"  /הארץ  1l6.7.63 /תע' יחיד  /גלריה "צ'מרינסקי"  /תל-אביב

אם יסולק הרקע ,שהינו תדמית חומריות ,מציוריו של יוסי שטרן ,יישאר רישום צבעוני
יו

הפסבדו-חרמרירת -

והצבע אינם ממלאים כל תפקיד של ממש בציוריו של יוסי שטרן.

הרישום שהוא כביכול חריתה בחומר )שאיננו( ,חיבר אותו רישום עצמו מתוך "שלושה

תערוכתו של אורי אליעז היא לו תערוכת יחיד ראשונה וכבר בתערוכה ראשונה זו מתגלה

בסירה אחת" והאילוסטרציות הנעימות והקלות האחרות.

אליעז כצייר רגיש בעל כוח אמוציונלי רב  -גם אם הוא אך בראשית דרכו הציורית .נושאיו

כדי שלא יהיר ספקות ,כדאי לציין שאין כאן כל כוונת הונאה או יצירת ערך דקורטיבי~ שטחי

של אליעז הם ילדים ,צעצועיהם ועולם הדמיון והפיוט האופף אותם .אין זה עולם הילד

במתכוון ע"י הצייר .כוונתו טהורה ,והמאמץ הציורי הוא כן ואמיתי ,אך יחד עם זה שריר

כפי שהוא נראה ע"י הילד ,אלא יותר עולם הילד כפי שהמבוגר-הצייר מדמיינו לעצמו,

וקיים מה שנאמר לעיל.

בשאבו מזיכרונותיו האישיים ומעיניו הפקוחות-סקרניות של ילדו .זהר עולם שהפנטאסיה

והעיטור משמשים בו יחדיו ,כשהם סובבים סביב לציר המרכזי של דמות הילד.
אורי אליעז אינו צייר ליניארי ,ועיקר כוחו בבניית משיכות מכחול המעצבות את הצורה

צירנח שמשי ו נחרם כחן

בעזרת כתמי צבע וארגונם .טבעי ,איפוא ,הדבר ,שבציורים הנסמכים בעיקר על רישום או
על הגדרה צורנית ליניארית בכלל ,מצליח הצייר פחות מאשר באלה הבנויים על משיכות

"תעררכרת תל-אביב" /הארץ  Z. 7.63 /ד  /תע' משרחפת /גלריה / ZZOתל-אביב

המכחול .מבנה ציורי מורכב הבנוי כולו ממשיכות מכחול ,הוא משימה כבדה גם לצייר

בעל ניסיון רב ,ורק טבעי הוא שצייר צעיר ינסה לעשות כמה "קיצורי דרך" .קיצורי דרך
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ה"באטיק" )"מנומר"( הוא שם של טכניקה הנעזרת בשעוות וצבעים מיוחדים ,שמוצאה

אלה נעשים ע"י אליעז בשני אופנים :שימוש רב מדי בגווניו של הצבע האפור והתחמקות

ביאורה והיא מתאימה במיוחד לציור על אריגים ,במיוחד על משי ועל עץ .כמו כל טכניקה

)בחלק מהציורים( מיצירת רקע בעל מבנה צורני /הנובע מאותו מבנה שבו נתפס המרטיב

אמנותית אחרת .גם טכניקת הבאטיק אינה מטרה אסתטית לעצמה ,אלא רק דרך עבודה,

המרכזי של הציור .לשם דיוק ,יש לציין ,שגם במסגרת השימוש הרב מאוד באפורים -

שכאשר משתלטים עליה כראוי ,משמשת אמצעי ליצירה של ממש.

שחינם מטבעם צבעים נייטרליים ובלתי-מחייבים  -מופיעה גם בצבעים אלה לעיתים
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יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,

קרובות משיכת מכחול וגישה ,המשווה להם  -אם לא תכונה צבעונית  -לפחות ערך צורני.

דוד משולם

עם כל האמור לעיל ,בהתחשב בכך שזו תערוכת יחיד ראשונה ,נראות כל ההערות כהקפדה

חמורה מדי ,שמטרתה יותר לעמוד על סכנות הטמונות לפתחו של הצייר מאשר להעיר על

"תעררכרת בתל-אביב"  /הארץ / 9.8.63 /תע' יחיד /גלריה "ץ"כ" /תל-אביב

ליקויים למעשה .תערוכתו של אורי אליעז היא לכל הדעות תערוכה הערלה בהרבה על
הרמה המקובלת של תערוכות יחיד ראשונות ,ומפגינה ציור בעל יכולת ורגישות.

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

חיים ברגל

בשנתיים האחרונות ,התפתח ציורו של דוד משולם והתגבש ממצב של חיפושים עם כיוון

רגשי ברור ופתרון ציורי מהסס ,לציור מגובש בעל סגנון אישי מובהק ללא כל ויתור על
האספקטים הספרותיים שאפיינו ציור זה תמיד.

המציאות אותה מנסה דוד משולם למסור בציוריו ,היא מציאות שפרוש עליה דוק של
פיוט ,נטייה לפנטאסט העובר עד לגרוטסקה וכמיהה עמוקה לגעת במשהו שהוא "מעבר

"תעררכרת תל-אביב"  /הארץ  / Z. 8.63 /תע' יחיד /גלריה "שולמית"  /תל-אביב

לדברים עצמם" ,מעין נמשל למשל המציאות שסביבו .העולם שמנסה דוד משולם למסור
בציוריו ,הוא עולם בו נפגשים המציאות השגרתית עם המוזר והמופלא ,ההופכים אותה

ציוריו של חיים ברגל מהווים ניסיון רציני לתאר את הנוף שבו מצוי הצייר ,בצורה הנבנית
גם מהציור המופשט רגם מהציור הפיגורטיבי .חיים ברגל אינו מסתפק שוב בתיאור חיצוניותה

גלמים ממשחקי השח ולוח מודעות ,מקבלים משמעות מיוחדת כשהם מוכנסים להקשר

של המציאות שסביבו ,אך בכך בלבד לא סגי .בעיית אפשרויות מסירתה של מהות זר ,היא

שונה מהרגיל .או אז מופיעות מכשפות עוטות לוט על חוטי החשמל ,והשיכורים המשתרכים

בעייתו העיקרית של הצייר .בארגונה של מציאות זו במסגרת קומפוזיציה ציורית  -ארגון

ברחובות הופכים שליחים של סדר טראנסצנדנטי .קרבתו של הפנטאסט לגרוטסקי ,מזכירה

המחייב ויתור על הרבה פרטים והשארת העיקר .חיים ברגל מנסה לתאר את מהרת הנוף

גישות דומות באמנות המאה ה  ,20-כגון זו של קפקא בספרות ואנסור בציור ,אלא שטיפולו

בר הוא מצוי ,וניסיון זה הוא ,בעת ובעונה אחת ,כוחו של הצייר וגם חולשתו .כשמנסים

של דוד משולם אינו בהיר וקל  -מבחינת עיצוב טכני  -בדומה לשל אנסוך ,ונוטה הרבה

לתאר מהות ,חייבת מהות זו להיות ברורה היטב לצייר .חיים ברגל בוחר למסור מהרת של

יותר לאקספרסיוניזם .עד כאן ,על העולם הרוחני שדוד משולם מנסה למסור בציור  -עולם

עץ בננה ,למשל ,ע"י שימוש בצורות הלקוחות  -או אפילו מזוקקות  -מעץ הבננה המוחשי .

שבלי העברה חופפת לציור בעזרת שפה ציורית הולמת ,נשאר עולם ספרותי מעיקרו .פתרונו

בין קטעים שונים בציור ,שצורותיהם

הציורי של דוד משולם התפתח להפליא מאז תערוכותיו האחרונות והגיע  -למרות השפעות

ניתנות להילקח מהעצם רבין קטעים אחרים שצורותיהם אינן ניתנות ,לפחות לא בנקל,

שונות שהן רק לחיוב  -כדי שפת ציור אישית ,אך עדיין אין עקביות מלאה בפתרונותיו

התוצאה היא פער  -לעיתים עד כדי התנגשות -

להילקח מהעצם המשמש אובייקט .קל הרבה יותר לקחת מוטיבים צורניים מגדר אר אפילו

הציוריים .דוגמא להתנגשות עקרונותיו הציוריים בינם לבין עצמם ,אפשר למצוא בתפיסת

מסלע ,מאשר לזקק מרטיב צורני מאובייקט אמורפי יותר טבעי  -כמו למשל השמיים .אין

המרחב כפי שהיא מופיעה בציורים .כמעט בכל הציורים חלוקת השטח ועיצוב הנפח ,הם

זה רק הבדל במהות האובייקט ,אלא הבדל עמוק לא פחות באפשרות העברתו של אובייקט

כמעט אך דו-מימדיים .כמעט  -משום שיש בכל זאת תחושה של נפח ,אלא שזהו נפח דחוס

כזה אם ניגשים אליו בגישתו של ברגל למדיום של צורה ויחידה בכיינית ציורית .למעשה,
הקונפליקט נעוץ ,ערד לפני שהגיע לפתרון ,או לניסיון של פתרון ציורי ,בפנומנליזם .אין

עדיין לחיים ברגל גישה אחידה וכוללת לסוגי האובייקטים השונים המשמשים לו נושא,
והדי חוסר אחידות זר משתקפים גם בציוריו .ליד נושא מרכזי מוחשי בנוי ומסוגנן ,מופיעים

כתמים אמורפיים צבעוניים ,שאינם נובעים בהכרח מפיתוחו הצורני של הנושא עצמו .
בדרך פשטנית יותר אפשר לומר ,איפוא ,שהיחס בין הנושא המרכזי ובין הרקע אינו

אורגני די הצור,ך אם כי יש כל הסימנים לראשית ארגון כזה .דווקא הציורים הקטנים יותר.

כגון "שדות"" ,ערוגות" ודומיהם ,שלמים הרבה יותר בתוך עצמם  -אולי דווקא משום שאין
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למערכת סמלים המרמזת על סדר מציאות אחר .עצמים שגרתיים כחוטי חשמל ,בתים,

הצייר מערבב בהם סוגים שונים של אובייקטים .ניסיונו של חיים ברגל מעניין במיוחד ,
דווקא משום שגישתו מאפשרת  -כפי שמוצאים בציורים הקטנים יותר  -לחבוק במסגרת

ציור אחד אווירה )שאינה אנקדוטית< עם ערכים צורניים שבהם מנסה הצייר למסור מהויות.
זהר ניסיון שכדאי לעקרב אחריו.

ופחוס למימד הקדמי ,ונוצר לא בגלל שימוש בפרספקטיבה או תדמית נפח דומה ,אלא
בעקבות השימוש הרב ברקע שחור המהווה מעין מרחב עצמאי .זהו הפתרון הנוח כמעט

בכל הציורים ,אבל בציור "רחוב האדנית" ,מופיע לפתע טיפול שונה מעט בבעיית הנפח-מרחב:
הבתים שוב אינם מעוצבים באורח דו-מימדי טהור ,אלא בצורה המרמזת לפרספקטיבה.
אמנם אין זו פרספקטיבה נוסח הרנסאנס ,אלא פרספקטיבה כפי שהשתמשו בה במאה ה 12-

בציור הגותי ובציור הביזאנטי-איטלקי המאוחר .דא עקא ,שלא כל המבנים מעובדים באותה
תפיסת נפח ,אלא רק חלקם ,בעוד שהיתר הם במפורש דו-מימדיים .ייתכן מאוד שהסיבה

לכך קשורה בפתרונות טכניים והרצון להשאיר חלוקה )דו-מימדית( סבירה של צורות
וכתמים על פני השטח ,אך לפתע נהפכת כל תפיסת המרחב בציור כזה לבלתי סבירה.
התנגשויות דומות  -אם לא בפתרון בעיית המרחב הרי בעיצוב הצבעוני  -אפשר למצוא
פה ושם בכמה מציוריו האחרים של דוד משולם ,אך נראה שהצייר עומד לפני פתרונם

המעשי שבלי ספק אינו קל נוכח אי נכונותו לוותר אף כמלוא נימה על הערכים הנושאיים.
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