
דנכון לעכשיו השפיות נמצאת בגבולות לא ברו"
רים, כמו באמנות, היא לא בהכרח נחתכת במקום 
ברנדס  פיליפ  לי  אומר  בעבר",  שהיה  כפי  מסוים 

דבשיחה שאנחנו מקיימים בגלריה על התערוכה הק
 ,)"Presently Speaking"( "בוצתית "נכון לעכשיו

המוצגת בימים אלה בגלריה קיימא שביפו.
גלריה קיימא ממוקמת במתחם הסמוך לשוק הפשפשים 
בבניין עותמני ששוחזר על ידי בעלי הגלריה - הזוג 
מיריי ופיליפ ברנדס. המגמה המוצהרת של השניים 
היא קידום אמנות עכשווית בדגש על ממד בר קיימא 

דשל יצירות המשביח עם הזמן, וכן על העמקת ההקש
רים בין מדיה ויזואלית, אורבניות, ספרות ורוח.

"נכון לעכשיו" משלבת שלוש קבוצות אמנים - אמנים 
יפעילים ומוכרים בעל השכלה פורמלית, אמנים אוטוד
דדידקטים ואמנים הלוקים בפיגור שכלי ופועלים במס

גרת עמותת אקים. האמנים המציגים הם דויד אייזקס, 
דדן אלון, מירלה ב', אודליה גל, דניס דוחנו, צבי טולקו

בסקי, לירון לופו, גנדי צכמייסטר, אורן שמואלביץ, 
נירית שרעפי – והם מציגים ציור, רישום ופיסול.

מטרת אוצרי התערוכה, מיריי ופיליפ ברנדייס )בשיתוף 
נדב ענבר ורונית סנפיר מעמותת אקים(, היא לבחון 
באמצעות תערוכה זו את סוגיית אמנות האאוטסיידר 

)Outsider Art( בהקשר הישראלי של ימינו.
למגוון  "מעבר  נכתב:  לתערוכה  הנלווה  בטקסט 

דהאישי והמקצועי, עבודותיהם מבטאות מצבים מנט
ליים של מתח, חרדה, אהבה, מרד, תוך שימוש בשפה 
דחוסה בטקסטורות ובדימויים, מובנת לכל, הנוגעת 

בבטן עוד לפני האינטלקט. אמנותם אינטנסיבית, 
בו  ולעתים אף חונקת. מה שאין  נוגעת  מערבלת, 
היגיון מכתיב את היגיון היצירה, הבריאה. במובן זה 
נראה כי אמנות אאוטסיידר עומדת ממול אמנות 

דקונספטואלית: פראית, פרימיטיבית, מחוספסת, יל
דית ואינה מודעת. ללא ספק, אמנות אאוטסיידר 
נכונה לעכשיו יותר מתמיד: כתהליך פתוח ומתמשך 
לא  אמנותית  חירות  שגרתית,  לא  התחדשות  של 

מרוסנת המתקיימת 'מחוץ לקופסה'".
בשנת 1972 טבע מבקר האמנות רוג'ר קרדינל את 
המונח "אאוטסיידר". כמה עשורים קודם לכן, בשנות 
הד40, האמן ז'אן דובפיה הכריז על המונח המצומצם 
יותר "ארט ברוט" )אמנות גולמית(. דובפיה טען כי 
"ארט ברוט מצוי בקוטב ההפוך למחנה הידע, זהו 
הן  העבודות  החלק,  הלוח  ראסה,  הטאבולה  מחנה 
בבחינת קולו של האיש הפשוט ולא של התיאורטיקן 
בצורתה  מתוכן  נובעת  היצירה  פעולת  המומחה. 
והיא מבטאת כושר המצאה בלתי  ביותר  הטהורה 

מרוסן, אקסטזה של שיכרון, חירות מוחלטת".
לאחר מלחמת העולם השנייה דובפיה, כאמנים אחרים, 

דשאף להתמודד עם משבר קיום תרבותי באירופה, וב
עקבות כך קרא לתפיסה אמנותית חדשה המשוחררת 
מכבלי ההיגיון, השבה לשורשים הגולמיים של יצירת 
האמנות. דופביה איתר את "האמנים הגולמיים" בבתי 
חולים לחולי נפש ברחבי אירופה ואסף את יצירותיהם. 

כיום הן מוצגות במוזיאון ארט ברוט בלוזאן.
במקור אמנות האאוטסיידר נוצרה על ידי פגועי נפש, 

דעצירים בבתי סוהר, יוצרים מיסטיקנים למיניהם ואוטו
דידקטים המנותקים ממסגרת תרבותית רווחת. כיום 
היא כוללת מנעד רחב של אסכולות ויוצרים ומצאה את 
מקומה במוזיאונים, בגלריות ובאוספים ברחבי העולם. 
אמנים רבים היו קשורים אליה בשלבים שונים, ובהם 

פול קליי, דאלי, אנדרי ברטון וקארל אפל. 
דבתערוכה בגלריה קיימא, בין קבוצת האמנים המצי
דגים הלוקים בפיגור שכלי, ריתקו אותי במיוחד עבו

דותיהם של אורן שמואלביץ ונירית שרעפי. 
אורן שמואלביץ, יליד 1981, מתגורר בכפר עידוד 
בנתניה - מערך דיור מוגן בקהילה לאנשים בוגרים 
בעלי צרכים מיוחדים. "דרך העשייה האמנותית מצא 

דאורן דרך לבטא את עצמו ולתקשר עם הסביבה, כד
וזו פתחה צוהר לעולמו  רך ביטוי בלתי אמצעית, 

הפנימי", כך נכתב על אורן בקורות חייו.
דבציוריו מוצג דימוי החוזר על עצמו שוב ושוב – די

מוי של איש זועק בפה פעור. הדימוי בנוי מכמה קווי 
מתאר שחורים על פני משטחי כתמים צבעוניים, 

דעזים ומגוונים והוא מטריד ומעורר מחשבה. גם עו
דצמת הצבעים ומשיחות הצבע הצפופות והאקספר

סיביות מעוררות אי שקט.
נירית שרעפי מציגה שלוש עבודות בשחור לבן, ובהן 
שרבוט קווי אינסופי על גבי הבד. השרבוט - ללא קו 
התחלה וסוף – הוא של דמויות ובעלי חיים דמיוניים. 

שרבוט אקסטטי הממלא את הבד עד אפס מקום.
העבודות של שמולביץ ושרפי מזכירות ציורי ילדים, 
מאחר שכמו בהם אין תכנון של קומפוזיציה, סדר 
ומשקל לתהליך היצירה, אין תיווך או מחסום בין היד 
ובין המוח והיצירה מתבצעת באופן אינטואיטיבי, כמו 

נוצרת מדחף רגעי, כוח בראשיתי של יצירה.
נהוג לחשוב כי כל אחד יכול לצייר כמו ילד, אך לא 
כך הדבר. למעשה ככל שאנו למדים יותר כך קשה 
לנו לחזור למבט הנקי. מהבחינה הזו האמנית מירלה 
ב', מקבוצת האמנים האוטודידקטים שמחוץ לממסד 
הלימודי, מציגה בתערוכה זו תבליטי מסכות שהן 
כדיוקן עצמי פרימיטיבי. המסכות עשויות קרטוני 
ביצים, עיסת נייר וחומר ממוחזר, נסורת, סל קש, 
כי המקום  נדמה  וחלקי מתכת שונים.  ברזל  חוטי 
האוטודידקטי הוא שמאפשר פשטות אקספרסיבית 

ושמירה על המבט הרענן ועל יצריות חומרית.
בין קבוצת האמנים המלומדים תפסה אותי במיוחד 
עבודה מסוימת של צבי טולקובסקי, אמן, אוצר ומורה 
לאמנות בבצלאל - ציור של שמן על בד וכתם של 
צבע תעשייתי שבו מוצגת דמות היושבת מול מראות 
רבות. מכל מראה משתקפת בבואה אחרת של הדמות 

דהמעידה על מצבי רוח ונפש שונים, ריבוי זהויות. אפ
דשר לנחש כי זהו דיוקן עצמי של האמן בסטודיו. בה

קשר זה טולקובסקי הוא דוגמה לאמן שמעולם לא נטה 
בעבודתו לכיוון אופנות חולפות, ובתקופות שונות 
שחה כנגד הזרם המרכזי ושמר על קו אוטונומי אישי 

וייחודי ועל נאמנות מוחלטת לטבעו הפנימי.
הוא מקבוצת האמנים המלומדים,  גם  לופו,  לירון 
מציג כמה ציורים שבהם מופיעים בעלי חיים בעלי 
משמעות סימבולית ארכיטיפית. בציור אחד נראים 
עורבים המתקהלים סביב דם בתגרת רחוב; בציור 
אחר מוצג עכבר ענקי המוצב באמצע שדה כשליט 

דוסביבו עשרות חתולים קטנטנים; ובציור נוסף, בפו
רמט קטן ממדים, מוצגות פניו של ינשוף. הדימויים 
הטעונים והסצנות הנראות כלקוחות מחלום מעוררים 

עכשיו, שנינו בציור מקושקש
התערוכה הקבוצתית "נכון לעכשיו" בגלריה קיימא היפואית בוחנת את 

סוגיית אמנות האאוטסיידר בהקשר הישראלי של ימינו

אורן שמואלביץ, ללא כותרת
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תחושת מועקה ואיבוד חטוף של שיווי המשקל.
על האמן האאוטסיידר נכתב כי הוא מבטא באופן ישיר 
ומיוחד את גלגולי ההיסטוריה התחושתית שלנו. הוא 

־מתאר את חלום המרחב השלו מחד גיסא, ואת הדחי
סות, הבהילות, חוסר הנחת והחרדות של ההיסטוריה 
הזאת מאידך גיסא. עולמו הפנימי נראה כיקום מסובך, 
דחוס, מפותל ואינטנסיבי. בהתייחסות להגדרה זו הרי 

־שבאופן זהיר ביותר אפשר למקם את האמנים צבי טו
לקובסקי ולירון לופו כאמני אאוטסיידר.

אין ספק כי תערוכה משותפת זו, מבחינת התייחסות 
חברתית, מעצימה את הקהילה הפגועה ומעודדת את 

־שילובם של האמנים הפגועים ביכולתם להעניק מכי
שרונם ועוצמתם לקהילה. יחד עם זאת, יש להיזהר 
זהירות רבה כאשר מקבצים יחדיו תחת קורת גג אחת 
אמנים שאינם אמני ארט ברוט מובהקים, אלא אמנים 
אוטודידקטים או אמנים מלומדים ששפתם ילדותית 

ופרועה ומבקשים לעסוק בהגדרות. 
מן הראוי לציין כי לתערוכה התלווה שיח בוהריים 

־תרבות על כוס קפה, שבו נטלו חלק האמן צבי טול
קובסקי, מנהל עמותת יונג יידיש מנדי כהנא, האוצר 
וחוקר האמנות יניב שפירא ואוצרת האמנות ארט 

־ברוט רונית סנפיר )אקים(. כיון שהתערוכה אינה נו
פלת לשיקולים אופנתיים או מסחריים, הרי שבבחינת 

־הצהרת הכוונה של בעלי הגלריה בנוגע להצגת תע
רוכות אמנות בר קיימא שייצרו דיאלוג שיבטא את 
דינמיות החיים ואת הקשר בין מסורת האמנות לחיים 

־בהווה, בעבר ובעתיד, הרי שבמקרה של "נכון לעכ
שיו" המטרה הושגה. ובמובן זה אין ספק כי גלריה 

 .קיימא שונה וייחודית, אאוטסיידרית

nurit-tenne@013net.net

"נכון לעכשיו", גלריה קיימא. עד 20.11.

 נהוג לחשוב כי כל אחד
 יכול לצייר כמו ילד, אך

לא כך הדבר. 
למעשה ככל 
שאנו למדים 

יותר כך קשה לנו 
לחזור למבט הנקי

Big Mouse ,לירון לופו

Schlemihl ,'מירלה ב
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