אמנות

כצל אוניפורמות
חדשניות

ל עיתים קררברת מדי הנך ערמד תמה לנרכח איור·
עים

בעניין זה בוליטם שלרשה מרכיבים ההמררים יחדיר ימכלרfן
ארביפררמי משילם המעניק גרשפנקא בררמאטיבית לאנמרת
שתלטנית  :א .הקרראטור .ב .קברצרת אמנים .ג .הביקורת
)לא כרלה( .ניסרו המאחד את כל השלרשה מצרי פער .
עצרם שנרצד בין האדייאררלגירת שלהם על המאנרת החד·
שנית לביד מה שמכרבה בפיהם  :המןצר האמברתי המרגמר
רכיר"ב .לרו,ב הפער הקטן בירתו ביד אידאירלרגיה ליציהר
מצרי אצל אמנים בודדים ,ריש בתרפעה זר כשלעצמה גם

קרת הררתיקה והמרכשרת .מרים טל על התעררכה הניזכרת
  (30.9.77מכל המצרישל גורס )"ידיער nאחררנרת"
בה מצאה לנכון להעיר בשלילה על מרצג אחד בלבד :

שמהר מערו.ד

"העברדה היחידה שאיכזבה ארחי היתה "שתי קרררת עץ,

דברי ההסבר רההערכה  .בקטלרגים רבעתרנרת היומית שבכחבר '

צברערת לבן רארקר .אלר אינן מרצדקרת ,לדעתי~ ,פי הקרי·
טרירנים של גורס עצמו_,, - - ,
לגבי המוצגים מן הקברצה שכתרך המתיארן ,המכרנה "עבר·

את היחירד האישי רזניחת החיפושים אחר חדישרים אמנרתיים

חלק מהקביערת של מרים טל ראילר לגבי הקברהצ "עברדרת
בחלל פתרח" נראית לי התייחסרתה החירבית מנרתקת לבוכרי
עמרכם האמנרתי·ממשי .ריחרק כזה איבנר שמאיר אפילר
מקרם לדירן על הפער  .שבין המלים לבין העמשה האמנרתי
המרגמר .אלה דבריה " :מיכאל גורס 'וראה גחל' ,זה
אחד הסרדרת של הקרמרניקציה שאמנרת מחמיהר ובלתי·
מתפשרת זר מערוות .שלרש היציררת ' -הכריכה'' ,ארגז
לבן' ר'סרלמרת לבנים'  -מהררת ,יחד עם רחבת המוזיאון,
יחיהד סבי:iתית·פלסטית ".אכן ,מי שלא ראה את כל אלה
במר עיניר ,ארלי יראה ארחם כך רק בעיני ררחר !

אף תחרם אחד בתעררכה זר הראוי ל ביקרות ממשית ירתר
רפחרת נלהבת ן

לא פחרת מאכזבת הביקר;ת החירבית בעיקרה שכתבה המב·

סביב שתי התעררכרת של ברישטיין רשל גורס ,מהררים
דרקרמנט מאלף להדגמת קירהמ של ארביפררמירת בחשדברת
האמנרתית הורכחה חרתכת לנטישתר של המהלך האררבגרדי

עזריאל קאופמד
משעממים

האמנם ראויים כל המרצגים של גורס בתעררכה זר לסרפד·

לאטיבים מרגהבים כאלה רהאם באמת לא מצאה המבקרת

באמנרת

הישראלית

המכרנה

חשדנית.

מצב כזה עמררו כמיהה ל"אברת" הצירר האת·
שיארלי כמר שמי ראחרים ,שהיר אמנים מרזרביים בהמותם,

אינדיבידואליסטים ביצירתם ,רממשיכי מסרות הצירר האיור·
פאי החידש ,מסיזן ,בעמלה המאה ה •20-

לערמק.
על תעררכתר של גורס במרזיארן ישראל משמיהע זרוית
לריטה את ההלל הבא ") :הארץ" ( 7.10.17 -
"ארלם בררם ,תרדה לאל ,איבר וראה עצמר מאייר פלירסרפי·
ספררתי .הפילרסרפיה שלר אינה שמתשמת במילים כבאמצעי
מבאר ,אלא נשראת סמלים הלגיטימיים לתחרם האמנרתי
רוק לר .סמלים אלה אינם יכרלים להיתפס בדרך סמנטית,
אלא בהגנה רגשית ,חסרת צררה".

דרת חלל סגרו" ניתן ארלי להסכים מעמדה תיאררטית עם

.

אמנים ישראליים סרבים היר ורצים לרארת חירם מעיד \
המורדה עכשררית של "אופקים-חדשים" ; ריענרן היצירה
 לאהאינדיבידראלית .הירם מברקשת אמנרת חשדה
ממרסדת ,שתרעמו מבלרא ערזה רירפיהי כנגד המימסד ,

זרהי הפלגה מירכית רמורחקת מארד מן הפערלה המשמית

שמצובים לכנים אלה משפיעים על סביבתם .הם אפילר
לא "נוגעים" במבנה הארכיטקטרני של המרזיארן הנשאר
אדשי ל"סרלמרת" ,ל"ארגז" רל"מים" שאת "אברתיהם" ה·
זררמים בעלי המראה הלבן המרקצף ,היינר פרגשים לארוך
מסילת הברזל ,בראנה יררשלים ,במשך שנים וכרת.

האמרנתי באת ,שלמד לאמץ בזריזרת כל "חשדנות" שדןפה.
נחרצה אמנרת פלרראליסטית שתשחרר את האמן מן הצרוד
להשתייר לקליקרת  .אר להתגודד בצילם של "איזמים" ,כדי
שהאנרגהי היצירתית תרכל להירת משרקעת בעשייה משמית,

לדחיסרת אידיארלרגית גברהה ביחס לתעררכה זר גמעי הקר·
ואטרד ,ירבה פשיר ,בדבריר שכתב בקטלרג התעררכה .בקטע

בלתי  .תלרייה בתכתיבים של ראשי קברצרת כאריזמאטיים,
אר במרמחים·קרראטררים של שני המרזיארנים הגדרלים בארץ
שמבניהם מצריים בשימרש בלעדי ,כמעט ,של קברצרת האר·
ניפורמה

המסיים את המברא לתעררכה ננקטת לשרן פיל,סרפית ה·

"החדשנית".

שינוי כזה חירם היגר בבחינת צררך חיוני כמירחך לנרכח
סב.ביקרת המיסרד המהיר של תרפערת חשדות באמנרת
המ,פעלרת ע"י הזגימסד התרברתי·קרתני של החברה השי·
ראלית.

,

בנקרהד זר אני תמים·עדים עם געדרן עפרת כמאמור "האררנ·

גרד

 -אחת ולתמיד"" ,ציור רפיסרל" מס'  ,11כהקשר

למיסוהד של להקת " .כרודת" " :לעתים ,אני חייב להרזות,

I

מיסדה כאן את הפרפ ,אר שמ 11t

ה" eר"e

מיסד את הציר·

גרת " 1
המעיין בדרכה של "ארפקים חשדים" יררחכ בעליל עד כהמ
שקה ההי לקבוצת אמנים זר למסד את דרכה החשדה ,רלמ·
דרת כל הקשיםי שמרו אנשי הקבוצה על אינידבידואליות
ביצירתם.

המימד האדייארלרגי שנתלווה להופעתם ההיסטורית ,אף
פעם לא יצר פער כה עמרק ביד המחשבה רבין העשייה
המאברתית ,כפי שאבר עידם לו הירם בקברצרת הארביפרר·

מיסטיות .יתר על כן ,כל חדשברת מןכבסת היום מהר מארד
לארניפררהמ ,נעשית נררמאטיבית רנרטה להמון לדיקטט

וסמרת צבעוניות
וכתמים שחורים
מסביב לצוואר

-

רוני סומק

בתחרם האסתיטי.

המסרב להשתחרר מן הספרנטא·
ביות ,מסרב להשתחרר מן הצב·
עים הבסיסיים של המדבר שהם

"הרבים" ,יוצרי השיטות הארביפררמיסטירת בחדשנות האמנו·

 nית .הירם כל תרפעה איבדיבידראלית וחשדה באמנרת
) nרפעה "בלתי משתייכת"( מחייבת בסירן קשה לפרוץ את
ה"נורמה" ראילר כל מה ששייר ל"זרם" ,למרסכהמ החדשנית
 מקבל לגיטימציה אפריררית ,מבלי שיןעבר תחילהברצינות חתת שבט הביקררת הארבייקטיבית ויועדמ במיחבן

של נברת רא.מינרת יצירתית.
על חדירת התפיסרת הארניפורמיסטירת האלה למרבית שטחי
האמנרת באץר ניתן אף ללמוד מרשימתו של אדם בררך
שעניינה הבגנה על קרראטרר מרזיארן ישראל ,ירבה פישר
)"דיעיות אחררנרת"" : (22.4.77 ,לא רק המיליונר הישרהררן
חשרב יותר בהיסטרריה של האמבות האמריקנית מחלק
מהאמנים המוצגים במרזיארן שלו .גם הקרראטרר~ השותף

לה nפתחרת האמברתית ,עשוי להירת חשרב מאותם אמנים
שתקופתם מרננת רמפרתחת גם ללא תררמתם .ההגדררת

)אמן ,קרראטרר( אינן יכרלרת להירת בו-קשוח כשהיו".
קיבערת כאלה מעמדיות על בסיס ערני אחד רשרהו את
הצייהר האמברתית עם המתררכים שלה רמתעלמרת מערהכ
הסגולי הבלתי·תלרי·בדבר של היציהר האמנותית .שהרי
קייומת אפשררירת וכרת אחרות לתורך בין האמן הוציבןר,
ובמקרים מסריימים רצוי אף לררתר על המימד השרתני·
השמתרר .מה יפסדיו לאירנרדר ,סיזן ,זריצקי ,סינר ,תרמרקין,
ארו,ר הרפשטטר ואחרים אם ייעדר מתרומתם ההיסטררית

לאנמות המימד החירור של הקרראטררייה ן !

.

צבע של אדמה ,צבע של שמש וצבע של אנשים

דע כמה השתלטה הארביפררמירת על המרזיארנים הגדרלים

באץר רעל מבקרים ומברקרהים ניתן ללמוד משתי תעררכרת

השרצגר לאחררנה  :במרזיארן תל·אביב - ,התעררכה של
נרשיטיין ,רבמרזיארן שיראל  -התעררכה של גורס.

הברר;ה היא

 -פיחרת המרתי בברחה של  .יצירתר האמנר·

• תית.

אשר חיים ביו ארתה אדמה ואותה שמש .אך

אדמה" ,ואחרים.

תעי,י של נרישטיין
בתרפעה ארניפררמית אידיארלרגית דרהמ ניתן להכחיד בדב·

וים הנחרבים שנלרר ,לתעררכתר של נרישטייז במרזיארן

צבעים אלה iן.ינם ,לדעתי ,צבעי הסוואה
ואפילו הריקמרת הבדואיות המצריירות בפסי

תל-אביב .חלק מדבי:וי המברא בקטלרג העניקו משמערת
לתרגילים מחרכמים הוסבירו השיגים שרליים למדי כאמנרת
גבהוה ,מבלי להעמיד את ההסבר ראת מרצו האגמרתי ה·
מרגמו בעימרת אהדדי רממשי זה מרל זה.

המחנק כרוכה בכסירן לצייר מותרלרגיה בדן-

למקרררת הארניפררמיות החשדנית בארץ מצריה בשני מס·
· ,מכים  :בקטלרג לתעררכה של רפי לביא במרזיארן שיראל,
לפני שנים אחזרת ,רבדף הביקררת שהרציא רפי לבאי לקראת

אורך

צבעוניים

ברבים

מן

הציורים

מחפות

אך במעט על הרגשת המחנק שהיא ההרגשה
האמיתית בציורי באשיר אבר

רביע.

הרגשת

אית ,לצייר את האיזון העדין שביחסי החיים

ביו האדם לסביבה ולגלות שזוהי בעצם סבר
בה מנותקת ,סביבה שכמה ק  iימ צפונית לה
מתנהלים אנשים לפי יחסי חיים אחרים.
לרבות מן

הנשים

הבדואיות

שאבר רביע

מצייר יש פנים המכוסות בצעיפים ויש כת·

מים שחורים מתחת לצוואר ,רהנסירן להבליט
את יופי הצעיפים מבליט את הקושי לחש·
תחרו

מיופי

זה.

אופטית

טעות

סים מטילים טילים על המאהל אר טיל מול
יונה מול ראש בדואי וכדי להתגבר על חומרת

ה;עימרת הישיר' מצרייד העימות בצבעים מר·
הינים ,ובכלל ,רבים מן הציורים דומים ב·
אווירתם לארבע שוררת של המשורר עומר

"הרקיע-ים·מעגל ,בתוכו נכאב~ בכמש.

גלי ג'יחרן
התופת

העדן

-

-

בעניין זה נצביע על מאמור של גבריאל מרקד "עערררים
משוגיים"

)"ידיערח

אחררנרת(':

בר

מתמרדד הנרחב

עם

תרפעת "האנמות המרשגית" שבחרך קשת תפשירת האבמות

בארץ רמבקר את הקרנצפטראליזם באחת מנקרדרת התרופה
שלו ,מבחינת ההליך האסתיטי·אמנרתי .תוך כך מתברר
המרחק בין המשירר המושגי·תיאררטי של הקברצרת לבין
יסרד ה"מןרנברת" שחרא בעייתי מארד בשיטה זר רנעדר

טיפה מים דמעות אנוש.

זיק מלהברת אש יסררינר.

רגע לא גאלרהר רגזה רררש"

זר שניתן להפעיל ארתה על אמנים רבים רדרמים לר.

מטן·

,

בציורים רבים כערך העימןת על

 mברת בירתו לישים את ההבחנות המרפיערת בר על תחרם
נ mב למיד של יציררת אמנרת אוניפררמיות ,מסרב זה ,הנר·
צררת נירם ,רכן על הביטחרן העצמי הברטף מכל תג בשיטה

ה'1,קונצפטראליזם" וה  11אוונגרד"

רה מבליטים את ה'הדר הבדואי' ולמעשה
מבליטים כמה לא מצליח אפילו 'הדר' זה ל·

הבד :

התערוכה ה'נ"ל .עירן בכחרב בקטל;ג צמביע על אפשררירת

דרמ n

מתרחשת בציורי דהרות הסוסים אשר לכאר·

מלא את הפערים.

ורגמה לא פחרת מאלפת רארלי אף יסרדית יותר המתיחסת

דף הביקורת מצבעי במירחד על תהליך בהתפתחותה של
הביקררת ההרלכת ר"מתקרנפת" רמסתגלת לארניפורמיות
·מחשבתית-כפייתית .כדי להיררכח כיצד התחרלל שיברי
נררמרת רתפיסרת הביקורת ,מספיק לעיין בדברי שניים אר
שלרהש מבקרים בלב.ד .

כיאם :
תערוכתו של גרוס

אלא שקשה מארד לקבל ארתם כמשתמעים מתרד יציררתיר.
ירתר משהם ברבעים מיצירתר אפשר לקבל את ובריר כנלררים
לה רכמסייעים להבין ארתה .זהוי ~ כמןבן ,נקרות התרופה
במבנה כרלר המברסס על ערכים חמשבתיים רעל ערכים
פלסטיים שאין בינהים קשר אימננטי .כתוצאה מכך מתבלט
בנייד העל "הגרנב את ההצגה" מן הארבייקט האמנרתי המ·
משי .דברי ההגרת של האמן רהסבריר המררים גם מעין
תהציר פילרסרפי מאפיין ,השמייך ארחו לתחום הבורר של
הארניפררמירת החדשנית .זהר החמיר ששמלם האמן .התרצאה

איד בדברים אלה ,כמרבן ,כל בררנה להפחית עמךר מרצגים
מסויימים בתעררכה כגרן " :חלרן קטן כחלחל"" ,ערץו ב·

ב שיר אבר·רביע הוא לכאורה צייר

כתרצאה מכך נפגערת במישרין האפשרריות הארבייקטיבירת

לחדשנות אמנותית ריטאלית ,לפל,ראליזם ולייחוד איברי·
בידראלי .מפליא הדבר עד .כמה הספיקה גם הביקורת הקיי·
מת ,לסגל לעצהמ במהיררת י אידיארלרגירת ארניפררמיסטירת
חשדבירת ,כאילו לא ברתרר לה אלא תחרמי השבח ואמירת
האמן אחר המובילים בראש  :קרראטררי המרזיארבים ואמנים

לערמת הדברים הניזכרים של ירבה פישר ,נראים לי דררקא
ההסברים של גורס עצמר ,ליצירתר ,בוררים רמעניינים יותר. ,

בשיר אבררביע

איננו יודעים ערד כאשר להקת "כוורת" מנגנת "הורה
האחזרת'' בסיגנרן "פופ" ,מי ממסד את מי  :האם הציונות

חרשפת חרקא את הניתרק -המשררע בין מרצגי התעררכה לביד
ד:iוי ההסבר הגברהים רהמןשמים עליהם ,כמרבן ,במקרר
'
זה ,מלמעלה ,תרתי שממע :
"המרתר המטאפיזית  -הררחנית ,האישית  -של היקרם
מתגלמת בעימרת הפיזי  -המשמי ,הארצי  -בין יסרדרת
היצירה לבין יסדררת המרחב המששמ לה חלל-מחיה) ".קט·
לרג·גררס ,תשרי· nשרן תשל"ח מרזיארן ישראל יררשלים(.

•

לררב ביצירתם המשמית של נציגהי.
חשיברת רבה נרעדת למאמרר של ג .עפרת " :האררבגרד -
אחת ולתמיד") ,ציוד רפיסרל נכ"ל( .במאמר יסידו זה ב mן
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