י

כולם מצריים בציורו של עמירם שמיר  -הם שימוש באלמנטים ספרותיים רומנטיים -
"סימבוליים" כלמשל :דמויות רומנטיות כאביר ,אציל בתלבושתו המיוחדת והמצועצעת,
איש צבא ענוד צלב ,ילדים וברברת ,טירות בעלות מגדלים רדגלרנים ,שימוש רב
במשבצות

-

מרצפות אר בגדים משובצים וכר'( ,עיוותים אקספרסיביים מתרנים ומטושטשים

קמעה ,צבעוניות מיופה -

כמעט תמיד בטכניקה הנוחה של "גלאזרררת" ,שימוש רב באפקטים

של קיאררסקררר) ,אור-וצל< ולפי הנוחיות -

סימבולים מיסטיים כלמשל :צלבים ,צלובים,

פרחים מסוגננים ומאורגנים כמעט-גיאומטרית כ"מאנדאלות" ונו'( .במקום זה רב הפיתוי

להוסיף ,לערבב היטב ,להוסיף קורט ידע גראפי ושתי כפות טעם טוב  -ההצלחה מובטחת!.

אריה אזן  1טרניה כ"ץ
"אריה אזן רטרביח כ"ץ" /הארץ/

 •68ד • 5

אריה אזן מציג ציורי שמן על בד ,עשר
ל

 /שרתפת  /גלריה "לים" הקיברץ  /תל-אביב

 /תע מ

יים במסגרת הסגנון הלירי-אקספרסיבי וכן אסמבלאז'ים.

נרנו כפי שהתבטא בתערוכת חי

היד שלו ) (. 1962הציורים

במובנו המקורי ,כפי שהוא מנוסח בווריאציות שונות אצל שלינג ,האחים שלגל והמשוררים

הרים< ומיוחדים בגיחות
ציורי השמן הם המשך ישיר סג
הלירי )זריצסי שטרייכמן רא
ל
מהווים כל ציורי השמן
ל
ו/
לפי מיטב המסורת ש המופשט -ו
ו
מכחול דינאמירת .מעשה
ת הבד מלמעלה למטה
אקספרסיביות המתבטאות בתנופות
ו
iור אנכי נוטה מעט ,חרצה א
כב  -שהiוו האנכי
""
/
מערכת וריאציות על נושא צורני אחד :ו
ו
בנויים שני עיגולים  -מעין  8מוש
ל
ממשטחים אנכיים היוצרים
ומחלקו לשני משטחים .בניצב קר זה,
 לכסוני בנויה תשתית הציורלל
ת המופשט הלירי /מעדיף
ל
,
עובר ביניהם .במקני קו האנכי א
ו
לית שמעליהם .בהתאם מסור
ל ל ם ירiורסים לבנים מעט
ניגוד דינאמי עם התנופה המעג
ו ו
ם משהו כגון ורודים נח ח י /
 /ם ומארפiוים .מבט קרוב יותר
ו/
אריה אזן את השימוש בגוונים דהויי

הלדרלין ונובאליס ,למשל .עד כאן עולם התוכן .כיצד מתייחס עמירם שמיר לעולם זה )כפי

עכורים וכר' .ממרחק מה נראים ו

ת כל הצורך וויתור מכרון על

שמשתקף הדבר בציוריו כמובן< הגישה היא רגשנית ,סלונית במידה מרובה ורומנטית )הפעם,

וי אף הוא כווריאציות על·
ל
מגלה תנופות מנחו חזקות ,ד נאמ
1
ל מוצגיו חאסמב אז'ים ,עש
שם הנוצר הוא של חומריות
ל
/
עידון בהנחת הצבע .הסוג השני ש
ו
ו
זל שרשרות ומנעו ים( .הרו
פוזיציה על מסגר ובריח .רושם
נושא כעץ ,מוטות מתכת ,בריחי בר /
מחוספסת ,פראית וראשונית  -כביכול נועל האמן אתלהקומצבעוני~ת וכה ולירית המותזת

אם מתעלמים מהצדדים האירוניים ,אפשר להתייחס לבעיות היסודיות יותר בסוג ציור

כזה -

ליתר דיוק ,בציורו של עמירם שמיר .עולם התוכן ,אותו מנסה למסור עמירם שמיר,

ברור ביותר :צריך להיות כמעט עיוור כדי לא לתפסו .זהר עולם רגשני ,נוסטאלגי ,בעל כמיהה
עזה למשהו המצרי כביכול "מעבר לדברים" ,עולם בו חוברים יחד כיסופים עמוקים ל"משהר
אחר וטהור" ,עם סלידה קלה כולא תמיד מודעת( ל"עולם היומיומי הגס" הנתפס כ"חיצוני

ושטחי"; בקיצור ,עולם רומנטי מובהק ,עם כל התוספות המיסטיות ההולמות )כדי למנוע

טעות -

השימוש בתואר "רומנטי" אינו מופיע כאן במובן העממי המקובל של מושג זה ,אלא

1

במובן העממי( .עולמו הנוסטלגי ורב הכיסופים ממרתק ,מיופה ,נשי מאוד ,משוחק בצבעים
מקסימים ובטכניקות היוצרות הרגשה )מטעה ,לדעתי< שכביכול מגלה האמן טפח ומסתיר

טפחיים .אין למצוא בציורים אפילו שמץ מגע מכחול החלטי או כתם צבע מחייב; הכול

י

ל

ירת שלא תמיד היא מבוקר

ו

ס מרוכך במידה רבה ע ידי

ראשוני זה של נוקשות והספר /

מרוכ,ך ממוסמס ומיופה.

ל

ערניות הוא לאחד ו אוגן א

ת האלמנטים החומריים
ו

אם מתעורר אצל אמן צררך לבחור לו נושאים כצליבה ,דמויות הנראות כאילו נלקחו

ל מרכיבי האסמבלאז'ים .כך
על המחבר כולו .מסתבר שתפקיד הצב
ו
שטוש חריפות חומריותם ש
י
iו באווירה  -היינו ,במרכיב
ואמנם דבר זה נעשה; אך במח ר ט

ביותר למסור נושאים ותכנים אלה הוא עיצוב אקלקטי ,שחלק ממקורותיו מוכר מיצירותיהם

האסמבלאז'ים ,כמו ציווי

מהמאות הקודמות ונושאים דומים אחרים

-

זוהי זכותו .אם הוא מוצא שהפתרון הטוב

של קליי  ,נולדה )האקוורלים( ,פסקאן ,אודרך ואחרים -

זוהי החלטתו ושיפוטר ואין איש

ל

קווה שגם באסמב אז'ים ,כמו

בציורי השמן יש שוני מרבה ו

ו

חשוב של תוכן היצירה  -אם מתבוננ

זוסיא מאניפרלי םא" )".ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו ,אדע מה להשיב; אבל אם

זר.

דרך העיצוב מהווים התחמקות אסתטיסטית מהעולם החי מארד והצטעצעות בריגושים

ל

ו

שמסורב מתג ים בהם א

למבטים הסותרים ליריות

ו

ו

ו

!!

י י בצבע ומעוצבים באמצעות טכניקה שהיא

טוביה כ"ץ מציג בדים גדולי מימדים ,עש ר ם
ממערכת כתמים של צבע שקוף ל מחצה; מד ר ך
י

גם ספונטאנית רגם מדוייקת .ציוויו נבנ ם

ל י חומרי ו"צף" מע

ההנחה נוצרת תחושה ,כאילו הצבע ב ת
ל

בים בעת האחרונה

מרמזור ,אסלת

צף" זוכה להיענות אצ ציירים ו

בית-שימוש ,דו"ח מס הכנסה או קיר בעיר( .נדמה שעמירם שמיר מקבל חוויה מיצירת

הכרוכים בו .ואוי ,כן ,עמוד בכ

אמנים שציירו ,בכו אר שרר על פרחים ,אנשים ואצילים.

הבעיות הנוצרות תוך השימוש ב

סנטימנטליים מיד שנייה  -במקום לקבל חוויה מפרה )או אם תרצו -

/

ו

רשאי לומר לו לעשות אחרת .אך כאשר ,בנוסף לכל אלה ,הוא גם מצטט את אמרתו של רבי

אשליות רציניות ,שראוי לו לבררן היטב .קשה מאוד להימנע מהחשד ,שגם הנושאים וגם

ו

ים בהם מסורב או מרחוק .גם ו

השמן ,נראים וכים ופיוטיים מרחוק בעוד

ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא ,ייסתמו טענותיי"( מתעורר החשד שלאמן יש מספר

448

הציורים שiוטים ,מהורהרי

ו

ו

ל

ל

ל

ל

פני

מרות ו ו

ל

ו

"צבע צף" אם אמן מה יט

.

שייראה צף ,הריהו נוכח עד מהוה שנוצרת נ

טייח

ו

ו

•

הiושיים הטכניים והעיוניים

מה מילים על הדרך המיוחד

ל

השטח שימוש זה ב"צבע

ו

להשתמש בצבע ולהניחו כך
ו
" ההגדרה הצורנית :כביכול

"מסמוס

עובר הצבע מעבר לגבולות הצורה ונוטה להתמזג עם הצבע

ו

ת בה פותר טוביה כ"ץ את

449

ו ו

ו

ו

ים הסמוכים .נוצר אמנם אפקט
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נעים ,המוכר לציירים רבים בטכניקת ה"גלאזורות" ,אך האפקט חיצוני במידה רבה וגורר

אחריו את הרושם שהצייר מנסה להתחמק מבעיות צורניות .אם הצייר מחליט להקפיד
יותר על הצד הצורני ,פתוחות לפניו מספר אפשרויות ,שהמקובלות ביותר היא הנחת צורת
צבע מדוייקת מאוד  1ללא טשטוש המעבר ממשטח למשטח ומצבע לצבע .משטח כזה נוטה

בשני קצותיו  -המופשט והפיגורטיבי  -היא מוצאת עצמה לעיתים ללא חבל כלל .פגם זה
אינו מיוחד לה בלבד  -הניסיון לשילוב דקורטיביות תוך הדבקת אלמנטים מופשטים
ופיגורטיביים ביחד ,ללא מעבר סביר ,מצוי לעיתים תכופות באילוסטרציות מודרניות
לספרי ילדים .זוהי גם הסיבה לגוון האילוסטרטיבי הברור בציוריה.

להיות סטאטי ואינו מאפשר שימוש נוח בתנועתיות של מכחול .טוביה כ"ץ מציג פתרון
אחר ,יעיל למדי; בעזרת גוון כהה יותר של הצבע שממנו עשוי המשטח הצבעוני ,יוצר כ"ץ
מעין קו-מתאר המגדיר את הצורות .אין טעם להשתמש בקו-מתאר שחור רישומי תוך הנחת

צבע צף; במקרה כזה יעגן הרישום השחור את הצבע למשטח ,יגביל את המשטח ויטול
מהצבע הצף את כל ייחודו .השימוש בגוון כהה יותר של הצבע עצמו ,בחלק מהמשטחים,
מאפשר לטוביה כ"ץ גם להציב משטחים ברורים וגם להמשיך ולשמור על תנועתיות אבחת

המכחול .מתאפשר כאן גם חיבור נבון של משטחים גיאומטריים-למחצה וסטאטיים במהותם
עם תנופות מכחול דינאמיות .הליטוש הטכני אליו הגיע טוביה כ"ץ ,הרגישות להנחת כתם

צבעוני רווי ,החומרה והדיוק הצורני מקנים ליצירותיו ניקיון ציורי מרשים וצלילות רבה.
1

עם זאת ,יש גם סכנה בביטחון הטכני ובניקיון הגראפי :הסכנה לגלוש לאסתטיציזם עקר.

נראה שבינתיים מצליח טוביה כ"ץ לעקוף סכנה זו -

דווקא אחד מציוריו המאוחרים ביותר,

"זינוק" ,הוא אחד הציורים רבי-העוצמה שבתערוכה.

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

"גליה פילין-טרמר"  /הארץ  •68 /ד •  2ד  /תע' יחיד  /גלריה "גררררן"  /תל-אביב

תערוכה של גליה פילין-טרמו ראויה להתבוננות זהירה ופתוחה .אצל הצופה המורגל לזרמי
האמנות שעד חצי המאה העשרים ,עלול להתקבל הרושם שיש כאן חזרה  -אמנם רגישה

ומעודנת ,אך בכל זאת חזרה  -אל האקספרסיוניזם הגרמני ,בתוספת רגישות צבעונית של
האינטימיסטים הצרפתיים )בעיקר ויאר ,שבכמה מהציורים השפעתו בולטת בבירור( .רושם
זה עשוי להיות נתמך בעיוותים האקספרסיביים שבעיצוב הגוף )שהוא הנושא העיקרי

בציוריה של גליה פילין-טרמו( ובשימוש התדיר בהצללה חריפה ובצבעים משלימים .פירוש
כזה של המוצגים בתערוכה ,אם היותו נכון ,במידה מסוימת יהיה לוקה בחסר ,מאחר
שיתעלם מרבדים נוספים וחשובים.

מדים איינהורן

מבט מעמיק יותר יגלה רבדים הנובעים מעיכול ותרגול מרובה במסגרת ציור מופשט:
כמעט בכל ציור נשמרו משטחים המעוצבים בהנחת צבע שהתפתחה עם הציור המופשט.

"מרים איינהרדן"  /הארץ  •68 /ד •  / 5תע' יחיד  /גלריה  / 220תל-אביב

צבעים אטומים מול צבעים שקופים למחצה ,התחשבות בדרוג החומריות של הצבע ,שכבות
שקופות כלהבדיל מ"גלאזורות"( המקנות גם לצבע האפור חיות מרובה ואלמנטים אחרים,

תערוכתה של מרים איינהורן מורכבת מאקוורלים בעלי סגנון דקורטיבי-אילוסטרטיבי .נראה

בעליל שהציורים נעשו בשני שלבים ,שהם שתי תפיסות שונות מהותית .בראשון ,הציירת
בונה מבנה בסיסי עשוי ממספר משיכות מכחול רחבות וזהירות .מבנה ראשוני זה פשוט,

ברור ,מופשט במהותו וגראפי בביצועו .למשיכות המכחול יש גם אספקט מרקמי הדומה

למרקם המתקבל בטכניקת המונוטיפ .הצבעוניות מבוססת אמנם על צבעי שחור-לבן ,אך

המעובדים בצורה שונה מאוד מזו המופיעה באקספרסיוניזם הגרמני ,אר בנאו-אימפרסיוניזם
הצרפתי.

רובד נוסף  -והפעם אמריקאי מאוד מבחינת הסגנון  -הוא השימוש בכתובות ,פרחים

"מודפסים" ואלמנטים אחרים ,המופיעים הרבה באמנות "הפסיכודלית" בעיקר.

כל הרבדים משולבים זה בזה ליחידה אורגנית ,עד כדי כך שיהיה זה חסר הצדקה לבחון

יש שימוש עדין גם בצהבהבים ,ירקרקים ,כתומים חיוורים וצבעים אחרים .למעשה אין

כל אחד מהם בנפרד ,לפי הקריטריונים המקובלים לאקספרסיוניזם ,אימפרסיוניזם-חדש או
אמנות "פסיכדלית" וכדומה .הציור מזכיר לעיתים קרובות זוויות ראייה המופיעות בעת

ונו'  -ללא כל אפשרות של התנגשות ממשית בין צבעים חריפים לבין עצמם .אילו חיתה

"מסע" חזיוני ,על צבעיו הבוהקים ,העיוותים המהווים לעיתים סוג מיוחד של סגנון ,עיצובים
דמויי "ארט-נובו" כלמשל העיבוד האקספרסיוניסטי המפותל של הציור "שלומית"( ופרחוניות.

התנגשות צבעונית בתוך הציורים :יש מפגש בין שחור-אפור לכתום ,בין שחור-אפור לצהוב
הציירת מסתפקת במבנה הראשוני ,כפי שתואר לעיל ,חיתה מגיעה לציור דקורטיבי ,פשטני
מעט ,אך תמיד נקי בביצועו ונעים לעין; רא עקא ,שמבנה ראשוני זה אינו מספק כנראה את
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דרישותיה לתוכן "יותר קונקרטי" :על מבנה ראשוני זה מופיעות לעיתים דמויות רשומות
כינשוף ,פני אדם( שהקשר ביניהן ובין הצורות עליהן נרשמו )או אם תרצו :אליהן הודבקו(

בעייתי למדי .מסתבר שהציירת אינה מאמינה במיוחד בחלוקה מופשטת של השטח  -או
לפחות אינה משוכנעת שמבנה מופשט יכול להוות תוכן מספק .תוך ניסיון לאחוז בחבל

תערוכה שראוי לבקר בה ולהתבונן בה היטב.
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