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יותר ,אי אפשר לזהות בהם כל תבנית פנימית לא מבחינת עיצוב רסיסים לגרש ולא מבחינת

גילה צרר

פיתוח צבעוני .אין אפילו תשומת לב להבדלי הגוונים שנוצרו בין השיש החשוף והשיש

המכוסה בפוליאסטר .זהר רזניק החמיצה ,בלי ספק ,הזדמנות לדרך עיצוב צורנית וצבעונית,

"תערוכות בתל-אביב" /הארץ  / 6.11.64 /תע' יחיו /גלדיה "ץ"כ" /תל-אביב

שחיתה יכולה להיות ארריגינלית במיוחד .לא כל הפסלים המוצגים בתערוכה עשויים

משאריות פסיפס ,יש גם פסלים העשויים מאבן בטכניקה מקובלת  -ולמען הדיוק  -גם

נהרג ,לעיתים קרובות ,לקשר תערוכת יחיד ראשונה של צייר עם התואר "צייר מתחיל" -

מגושמת ביותר .גם הבעיות הצורניות שזהר רזניק מציבה לפניה  -הצבת נפחים קשורים

מה גם אם הצייר צעיר בשנים; תואר כזה לא יהלום את גילה כצור( .בתערוכתה יש הד

הדדית  -וגם דרכי הפתרון ,שגרתיים לחלוטין .מבט על פסלי האבן מבהיר גם את סיבת

למאבק אמנותי ארוך וקשה והישגים ,שלא באר בדרך הקלה הווירטואוזית.

כשלרנה של זהר רזניק בזמן הטיפול בפסלים העשויים משברי שיש :עדיין אין לה הרגישות

אם כי ציוריה של גילה אינם ציורים מופשטים במרבן הרגיל -

שכן אפשר להכיר בהם

הרי דרך העיצוב והגישה למבנה הציורי מופשטים בהחלט.

המספקת למבנה פיסולי .זהר רזזניק פשוט נפלה על "מציאה" טכנית שקסמה לה ,אך לא

מושא ,נוף ,דמות וכדרמה -

עמדה על הפוטנציאל בדרך שבה בחרה.

אפשר לומר שהמושא הומרתי אינו תכלית הציור אלא מעין מוצר לרואי .עיקר התהליך
הציורי נרבע מיצירת מתחים ומבנים מקררים שונים ,בחלקם עבים ובחלקם דקים ,בחלקם
בעלי תנועה ארוכה ובחלקם מתוחים וקצרי תנועה .הקר ,ולא המושא הפיגורטיבי ,נושא,
איפרא ,בערל התוכן.

זואק מרדי )קטמרד(

יש סיכון רב בדרך ציור ,שהיא מופשטת במהותה ויוצרת ,יחד עם זאת ,דימוי פיגורטיבי.
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יש לזכור שהקריטריון לפיר פועל האמן היוצר תבנית מופשטת ,מקורר באמונה שיש תוכן
רגשי ליחידות המרכיבות את הציור .המצייר ציור מופשט גורס שכל קר כיחידת יסוד

תערוכת היחיד הראשונה של רישומיו של ז'אק מררי .כאז

ציורית שרנה במרבנו ובמשמעותו מקר אחר ,ולכן הוא יכול לשמש כיחידת הצבעה

כן עתה ,מורכבת התערוכה על טהרת הרישום ,דבר המאפשר עיקוב נוח ביותר אחרי

אינפורמטיבית על תרנן מסרים .שרנה המצב בציור פיגורטיבי .שם נקבע חלק ניכר מהתוכן

לפני כשנה ,הוצגה בגלריה
התפתחותו של צייר זה.

על ידי היחס הרגשי למושא הציור .אפשרית כאן ,לכן ,התנגשות בין שני תכנים שונים,
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הנושא המרכזי בשתי התערוכות כאחת הוא העירום ,אך בתערוכה הנוכחית ניגש ז'אק

ולפעמים אפילו מנוגדים :התוכן העיצרבי-הציררי "הטהור" לערמת התוכן הומרתי ,הקשור

מררי אל הנושא בגישה כמעט מופשטת לגמרי .גרף האדם מהורה בשבילו צרמת של קצבים

המופיעים תמיד בעת

ומתחים הפושטים כארורה על משטח הנייר .רק קר דמיוני שיועבר בין הקשתות הקצרות,

הרשומות ביד בטרחה ובמתח אחי,ד ייתן לצופה את תארו גרף האדם המשמש בסיס לרישומיו
של ז'אק מורי .הקורים בהם משתמש ז'אק מררי הם בערבי אחיד ,מעוגלים וחסרי כל היסוס;
המתח הפנימי נוצר לא משינויים עצבניים בערבי הקורים או משבירה פתאומית ,אלא

באסוציאציות מדמויות מזוהרת .כאשר אין זהרת בין תכנים אלה -
רבעונה אחת בכל ציור פיגורטיבי -

ייקרא הציור "ספררתי" כאם יימצא בר דגש על התוכן

הלקוח מ"המציארת החיצונית" ,היינו ,כאשר הדימוי הפיגורטיבי יחייב סטירת בתבנית
המופשטת

-

דבר שהוא כמעט בלתי נמנע(.

אצל גילה המצב הוא בערך הפרך :המבנה המופשט יוצר סטירת ,אר ליתר דיוק ,חריגה,

מחלוקתם לקשתות קצרות ונמרצות .החלוקה ,היא אפוא דינאמית ותנועתית והמתח הוא

מהדימוי הפיגורטיבי .נוצרים כתמים וקורים שיש להם משמערת אך ורק מבחינה של ציור

מתח של תנועה ופעילות יותר מאשר מתח של עצבנות .מתח זה גם הולם ביותר את

מופשט והם חסרי משמערת לחלוטין בקריטריון של דימוי פיגורטיבי .לא בכל הרישומים

הנושאים הפיגורטיביים ,שברובם מרמזים על פעילות ארוטית .ז'אק מררי מצא ,איפרא ,ביטוי

מופיעה התנגשות כזאת; ברישומים כגרן "נוף"" ,דמות"" ,עץ" ודומיהם אין התנגשות כזר.

הולם ואסתטי לחוריה ארוטית .השימוש בקר תנועתי-קצבי כה הולם חוריה ארוטית עד שגם

אך ברישומים אחרים כ"ינשרף"" ,דומם" ודומיהם ,יש מההצטעצעות בקר

ברישומי הדומם ,שכמה מהם מופיעים בתערוכה ומבוצעים בגישה דרמה לזר של העירומים,

שהיא נובעת דווקא מרגישותה של הרושמת ליחידת יסוד זר ,על חשבון הדימוי הפיגורטיבי.

יש הרגשה של אלגוריה לפעילות ארוטית.

-

שייתכן מארד

חלק מהרישומים נעשו ,בנוסף לשימוש בקר ,גם על ידי מכחול רפה נרצו לעיתים חוסר
אורגניות מסרים בין הקר והכתם של משיכת המכחול .לעיתים ,אין קשר סביר בין שני
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יואב בראל ,בין פיכחון לתמימות :על האמנות הפלסטית בשנות ה 60-בתל אביב ,מוזיאון תל אביב לאמנות2004 ,

אלמנטים אלה ,והפעם זוהי סתירה לא בין שני קריטריונים שונים מהותית ,אלא במבנה
המופשט כשלעצמו .זוהי כבר בעיה טכנית יותר רגילה ,המכירה בבעיה זר ,בוודאי תמצא

לה גם פתרון ,כפי שעשתה זאת ברישום "דמות" .ברישומים שנעשו בקר בלבד ,אין בעיה
זר קיימת רזו גם הסיבה שרישומים אלה ,ככלל ,שלמים יותר מאלה שבהם מופיעה גם
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