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כלמשל הסדרות כ"אלה תולדות סרלאנז'" )ודומיהן< המאפשרים מעין תנועה בזמן .אפשרות

אחרת היא הצרוף של אלמנטים הקשורים אסוציאטיבית במסגרת ציור אחד  -קלפים,
אישה ,קטע מתצלום ,קטעים מעיתונות ונו' .בעיית הארגון עדיין רחוקה מפתרון גם בנירונים

אלה כי הרבה מהאלמנטים נראים שרירותיים וקשורים מדי באסוציאציה שעל פני השטח,
אר

-

ודבר זה רצוי ערד פחות

-

קישורים הנובעים ממקריות הקשורה בנוחיות טכנית .נראה

שהביטוי החזק ביותר להתלבטות הנוכחית הוא חוסר הארגון הצורני .נראה שקל הרבה
יותר לצבי מילשטייד "לקרוא צוררת" במבנה נתרן )ולהמשיך לפרטן הלאה לתת-צוררת(
מאשר לארגן צוררת למבנה כללי אחיד .יכולת זר לפרק צררה ,מסבירה גם את הפירוק של
כל דמות לדמויות מרובות המיוצגות לרוב על ידי פרצופים ,שנעשה סימן היכר בחלק כה
ניכר מהרישומים והתחריטים .עם כל האמור לעיל ,נראה שהבעיה העומדת לפני צבי
מילשטייד אינה בעיה "טכנית" כלמשל ,בנייד קומפוזיציה( בלבד ואפילו אינה בעיה טכנית

בעיקרה :הציורים משקפים נאמנה תמררה עמוקה יותר ,תמררה החלה בכל מערך עולמו
של האמן ויחסיר לאמנות ,בכלל זה.

נחרם נרמלי ו אדיח רדבלרבסקי
"נחרם נרמלי ואדרה רדבלרבסקי"  /הארץ

6.4.68 /

 /תע' משותפת  /גלדיה "לים" הקיבוץ

1

תל-אביב

הצייר נחרם נרמלי והפסל אריה ררבלרבסקי ,שניהם אנשי חולתה ,חברו לתערוכה משותפת.

נחרם נרמלי התרחק מארד מהדימוי הפיגורטיבי שהופיע בתערוכותיו הקודמות ועבר לציור
תנועתי ,הבנוי על כתמי צבע עזים במבנים ספיראליים ועגולים .ציוריו נעשים בתנופה

רבה רבספונטאנירת ,אך תנועתיות זר אינה נשמרת כל צורכה בגלל הנטייה לפרוט את מטה
המכחול לגוונים שונים ,המפרקים את התנועה .סולמות הגוונים הנראים שרירותיים והמבנה

הצורני ,הפשטני מדי ,מדגיש את אי-התואם הטכני במעבר מצורות מעוגלות לצוררת שכנרת.
נראה שנחום נרמלי אינו יודע מה בדיוק לעשרת ,כדי לחבר אורגנית צררה אחת לשכנתה
והוא נוקט ב"מילרי" מהסס של משיכות מכחול צבעוניות ,הרחוקות מארד מלהיות ממושמעות.
במקרה הטוב ביותר ,אפשר לומר שכרמלי מגיע לבדים דקורטיביים  -אך לא יותר מכך.
אריה ררבלרבסקי מציג פסלי עץ ,שבחלקם מהררים מסגרת לחוטים המתוחים ביניהם.
לוחות עץ מעובדים בטקסטורות פשוטות מהררים משהר מעין קואורדינטות ,התוחמות את
;ךתפשטרתו של הפסל לשלושה המימדים .חלונות המופיעים בלוחות מאפשרים קישור

רן קרר
"דן קדר"  /הארץ  / 6.4.68 /תע' יחיד  /גלדיה "צ'מדינסקי"  /תל-אביב
במבט ראשון עלולים ציוריו של דן קדר להיראות כווריאציה על סגנון הציור הסרריאליסטי,
שכן יש בציורים אלה סממנים רבים המופיעים בדרך כלל בציור הסרריאליסטי :הקשרים
לא רגילים ,עצמים צפים בחלל ,רמזים סימבוליים וטכניקה דרמה משהר לטכניקה הררריסטית,

בה השתמש אגף שלם בסרריאליזם .בדיקה חוזרת תגלה שציורו של דן קדר אינו סרריאליסטי,

חזרתי בין החזית לבין המצרי מאחוריה .בפסלים שבהם לא השתמש ררבלרבסקי בחוטים,
יש פשטות )הנפגמת משהר ממשחקי הטקסטורה והצבע של העץ< וצלילות ,אך גם יובש
מסרים .המשחק בחוטים מכניס גורם נוסף ושרנה לפסלים :פיתול החוטים כרעיון המופיע

אצל מרר ,פגזנו ואחרים< מרמז לפיתול החלל שבר מצריה היחידה הפיסרלית )והעובר "דרך"
הפסל(" .פיתול" כזה של החלל מחייב תשובה הולמת במבנה הפסל כשכאמור ,עשוי ברובו
במעין "קואורדינטות" קרויות(  -אך תשרנה כזאת אינה ניתנת.

אלא קרוב הרבה יותר לפנטאסט ולציור הפרימיטיביסטי .גם בסוג ציור זה באה לידי ביטוי
התפעמותו של המצייר מהמופלא ,כמיהה למשהו אמיתי ויציב יותר המצרי כאילו מעבר
למראיתם החיצונית של הדברים ,ורקע רומנטי-רגשני; אך אין זה ביטוי מוצהר של הלא-מודע,

ובמקרם השאיפה להדהים יש כאן יותר נטייה לפירט ודרמטיזציה .בתערוכה מצריים כמה

פתרונות טכניים ,בחלקם פשטניים ובחלקם מלוטשים יותר -

אך גם אלה רגם אלה צמודים

לארגון סיפורי בעיקרו .בציוריו של קדר ניכרות עדיין ,יתר על המידה ,השפעות שלא לגמרי
עוכלו  -השפעות אמנים כג'ררג'יר דה-קיריקר ,ירסל ברגנו ואחרים .בהשפעות כשלעצמן
אין כל רע ,אם הן מעוצבות לגישה אחידה המייצגת עולם פנימי מגובש; אך נדמה שבמקרה
הנוכחי עדיין גורמות ההשפעות לפיזור המאמץ ,לא פחות מאשר לגיבושו .נראה שלדן קדר
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ברור למדי מה הוא רוצה לבטא ,אך עדיין הוא נאבק בחיפוש אחר דרך הביטוי ,שתייצג את
התכנים החשובים לו כל כך :הקשיים המיוחדים במאבק זה נובעים ,במידה רבה ,מנטייתו

של קדר לדימוי מילולי-ספררתי ,הגורר אותר לעיתים קרובות לעיצוב תפאורה ,במקרם אירוע.

אביבה אררי

"תעדרכרת בתל-אביב רברפר"  /הארץ  8.4.68 /ך  /תע' יחיד  /גלדיה "גרדדרן"  /תל-אביב

רישומי השחור-לבן של אביבה אורי עשר את יצירתה בתחום זה לשם דבר וכמעט לקנה
מידה ,אצל אמנים רבים .כושר המצאה ציורי מאין כמרתו חוברים בהם עם רגישות נדירה
לקר ולמבנה ועושים את רישומיה לאוצר מהנה .בתערוכה הנוכחית אפשר לפגוש  -מלבד
רישומי שחור-לבן  -גם פנים חדשות של אמנית זר :ציורים צבעוניים וציורי שמן .נראה

461

שציורים צבעוניים אלה משקפים תקופת מעבר שעומדת בעיצומה .דרך החשיבה מאחורי

הציורים הצבעוניים עדיין רישרמית ,בעיקרה ,רכל אחד מהציורים יכול להיות יצירה
מושלמת בשחרר-לבן .רא עקא ,שדווקא הצבע גורר אחריו לעיתים עומס רב מדי .הצבע

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

ז

יוצר רובד נוסף מבחינה מבנית ,רובד שכביכול היה צורך "לפנות לו מקום" בעת ארגון הציור.

מוצג ,שהיה יכול להיות מושלם כרישום ,עלול להיות עמוס מדי כאשר אותם קווים וכתמים
נמסרים על ידי צבעים שונים .הספונטאניות ,הנובעת ממשמעת עצמית ותרגול במשך שנים
רבות ומאפיינת את כלל יצירתה של אביבה אורי ,אינה מאפשרת לה לצמצם את כמות
המרכיבים ביצירתה שהיא אינטואיטיבית מעיקרה .כל עוד היה הרישום מצומצם בלוח

צבעיו ,אורגנו מרכיבים אלה בצלילות רבה; עתה ,כשנוספו צבעים וניסויים בשימוש
באותיות ,אלמנטים גראפיים ואפילו אלמנטים הקרובים ברוחם לאמנות ה"פופ" ,אובדים

לעיתים הצלילות והריכוז שהיו תו-היכר לאמנותה .כל האמור לעיל מופיע רק בחלק
מהעבודות הצבעוניות; ציורים אחרים ,צבעוניים גם הם ,מצביעים כבר עתה על הכיוון

שבו התפתחה כנראה מגמה זו של אביבה אורי :השתלטות על המרכיבים הצבעוניים,
צמצום האמצעים וריכוזם ,ועקב כך

-
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ורנוט בזה

"תעדרכרת בתל-אביב רביפר"  1הארץ  8.4.68 1ך  /תע יחיו  1גלדיה "אודית"  /תל-אביב
1

תערוכתו של רובוט בזה אינה מייצגת הפעם את חיפושיו של אמן זה בתחום הפיסול )אם
כי מוצג גם פסל אחד( אלא בתחום האקוורל ,אין ספק שלרובוט בזה יש מיומנות מרובה

בטכניקת אקוורל ,אלא שגם בה ניכרים חוסר סבלנות מסוים ,ואפילו משהו מהרישול,
המופיעים לעיתים גם בפסליו .האקוורלים בנויים היטב ,נעשים באורח חופשי ושוטף ותוך

בטחון טכני מרשים ,אך בחלקם נראים כאילו נעשו בקלילות רבה מדי ובהתעלמות מחוויה
מעמיקה .דבר זה מקנה לאקוורלים  -שכאמור הם יפים כשלעצמם  -מימו של שטחיות
מסוימת ,ואפילו גוון מסחרי משהו.

הצטללות גדלה והולכת של המבנה הציורי.

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

משה מרקדי
"תעדרכרת בתל-אביב רביפר"  1הארץ  8.4.68 1ך  /תע  1יחיד  1גלדיה "יפר העתיקה"

1

1

תל-אביב

התערוכה הנוכחית מייצגת תקופה בציורו של מוקדי ,שעד עתה לא הוקדשה לה תערוכה

נפרדת לפי מיטב ידיעתי :תקופה המהווה מעבר ,או אולי אינטגרציה  -תלוי מאיזו זווית
מסתכלים  -בין ציורו הפיגורטיבי-אקספרסיבי לבין ציורו המופשט ,המאוחר יותר.
בציורים ניכר המעבר היטב ועיקרו

-

העתקת המרכז מהאקספרסיבה הפיגורטיבית בעלת

הגוון הפיוטי ,לעבר הטכניקה של מבנה השטחים ,תוך שימוש בשכבות דקות ושקופות

למחצה שנעשו בתנועות המכחול .עם העניין הגובר במבנה של משיכות המכחול והשכבות
הנוצרות על-ידי כ,ך זונח מוקדי במידה רבה גם את "כאב העולם" האקספרסיוניסטי,
שהעלה הדים מסגנונו המאוחר של סרטיך ,ועובר ל"ציור לשמו" במידה רבה .יחד עם זאת,
מתגנבת  -אולי דווקא בגלל הקפדנות והדיוק הצורניים והווירטואוזיות המאפיינת את
מוקדי  -נימה אלגנטית שיש בה הרבה מהסלוניות .נדמה לי שלא היה בכוונתו של מוקדי

ליצור ציור קליל; וייתכן מאוד שהניסיון במקורו היה לשלב את הפיוטיות של ציוריו
הקודמים ,תוך העברתם למונחים של ציור מופשט; התוצאה בכל זאת  -והדבר נראה בבירור
כבר במעבר המיוצג בתערוכה הנוכחית
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"תעדרכרת בתל-אביב רביפר"  1הארץ  8.4.68 1ך  /תע יחיו  1גלדיה "צ מדינסקי"  /תל-אביב
1

יש ספק מסוים אם הדיון בתערוכתו של משה ברנשטיין מקומו במסגרת הדיון על תערוכות
ציור ,במובן המקובל; מעריציו של משה ברנשטיין לא ישנו את דעתם גם לאור ביקורת
שלילית  -ובצדק :אין הם מעוניינים ,בעיקרו של דבר ,בציור ,אלא באלמנטים ספרותיים
וסיפוריים המעסיקים צייר זה .אלה שאינם ממעריציו ,לא יגלו בתערוכה הנוכחית שום
דבר חדש שיגרום להם לשנות את דעתם  -שכן גם תערוכה זו ,כקודמותיה ,מורכבת מעבודה

גראפית ,שהיא למעשה אילוסטרציה לסיפורים על העיירה .אותם סמלים שהיו בתערוכות
הקודמות  -היהודי השחוח תחת נטל צרורו ,הפמוט ,הרבי ,הגדר ,העיירה המסוגננת וכיוצא

באלה  -מופיעים גם כאן ומזכירים להרבה אנשים שאפילו סמל ,אם משתמשים בו יותר

מדי ,מתרוקן מתוכנו ונעשה סכימה .יתר על כן ,גם מקוריותם של סמלים אלה )שהרי אין

ספק שאין אלה דמויות דיוקן  -הן חוזרות פעמים רבות מדי ובאורח סטריאוטיפי< מוטלת
בספק לא קטן .מספיק להיזכר ,מה עושה שאגאל בחומר-גלם כזה .כך או כ,ך נכון לצופה
בתערוכה גם חלק בידורי :מאניפסט רעיוני בו יוצא משה ברנשטיין ב"אני מאמין" חריף נגד
הציור המופשט כהיום

-

בתקופת אמנות ה"פופ"(.

וירטואוזית ,אלגנטית וקלילה.
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