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- שלושת הגרציות רובנס



שבע בת - רמברנדט

רבי-אמן שיצקו ידי על צויירו כולן של תולדות התרבות המערבית. מרכזית צומת היא אלה תמונות אחת מארבע כל
ותרבות. תקופה של חיים חווית תמצית בשלמותה ששיקף כזה, מעומק שבא משהו לתוכן

דעה להביע אפשר שאי כמו האינטימית. הפרטית היא נחלתו אמנות ביצירת הצופה של הכללית האנושית החוויה
ויופי חיים עם פגישה חווית כל או מגלה ולומד, או וים, שקיעה משתאה מול או מתאהב, כשהוא חוויתו לגבי כלשהי

הפרטית. להווייתו שמעבר
לגביה. לומר שביכולתנו מה ומתמעט הצופה, של הפרטית חוויתו מתעצמת כך יותר, מכילה שתמונה ככל

כגון להתעלם משיפוטים היצירות, מול בו העולות והחוויות הרגשות משלל להתעלם מהקורא כאן יבקש דיוננו לכן
האמנות הפלסטית. של המיוחדת הנוגעות לשפה מאוד, בבחינות מסויימות רק ולהתרכז או לא, ”יפה“

מאומה. לנו אומרת המוסיקלית, אין היצירה לשפה וחוש מוסיקלית מוסיקלית, ללא שמיעה יצירה כששומעים
בסיסית גישה עם שנולדים חוש בה. ”לדבר“ המאפשר מיוחד חוש הדורשת משלה, שפה יש הפלסטית לאמנות גם

לימוד וניתוח. ידי על לפתחו וניתן יותר, ומי מי פחות אליו,
הויזואלית. לשפה ה“חוש“ המיוחד הפעלת גם ללא הרבה דברים בציור ניתן לראות במוזיקה, רמאשר יות

הסיפור מה יפה, הלבוש והריהוט טעם האם יפות, האלה הנשים האם עצמו את אדם שואל שהבאנו, התמונות מול
פסיכולוגיה, לא מבוטלים במישורים ושפות של תיאטרון, ספרות, אלה יש מוקדי עניין בתמונות כגון כאן. המסופר

שהקשבנו לשפה לפני עוד לפעול עלינו יכולים שכולם ועוד, היסטוריה גוף, מיניות ודימוי אסתטי, טעם אפנה, רגש,



המוסיקה. לאמנות המיוחדת השפה המוסיקלי הוא החוש שבו הפלסטית במובן לאמנות המיוחדת הויזואלית

ברונצינו ”חסר של היותו עובדת בולטת ורובנס, ברונצינו בוטיצ‘לי של בתמונותיהם האנושי הגוף את כשאנו משווים
רמברנדט של שבע (בבת האחרות מול שתי היצירות וחיים כאילו חסר השראה נראה הציור ”מלאכותי“. או רגש“

האחרות). התמונות ענייננו כאן הוא בשלושת יותר, מאוחר נעסוק
ומושלם לא ותואם סימטרי והוא האחרים, כמו יופי אידיאל משקף הוא ”יפה“. פחות ברונצינו אצל שהגוף קשה לומר

מהם. פחות
שבע של בת בשלב זה את כבר הבאנו כך לצורך ”רגש“. כחסרון ברונצינו אצל שחסר להגדיר את מה קשה גם

נראה ורובנס, בוטיצ‘לי של התמונות את נשווה אליה אם חם ועשיר. אנושי רגש מלא שבע בת של הציור רמברנדט.
מסויימת, ולא ”להביע חיה באשה התבוננות להעביר ולא ”נטו“, אסתטי אידיאל לתאר באו הם, כמו ברונצינו, שגם

רמברנדט. של במובן רגש“
או יותר ”מלאכותי“ להחשב ברונצינו של לציור שגורם מה על מדוייק יותר קצת באופן את האצבע להניח ננסה

קצרה. דרושה הקדמה לצורך כך ורובנס. בוטיצ‘לי ”מנייריסטי“ מציוריהם של

- פורטרט סזאן



הנפחית, בצורת בצורת לחוש ממש אפשר מימדיות. תלת הן סזאן. של ברישומו הידיים בכפות ומקרוב נתבונן היטב
ולכובע טקסטורה עדין, בד גס. בחולצה ובעניבה בד שזה החומר. בחליפה מורגש אופי של העברה יש גם המסה.

החשוף. של הבשר מהטקסטורה וכולם שונים משלו.
אור וצל של ציור בלא וצל. אור של בכלים מועברת במובהק אינה הפנים ובתווי בידיים המסה אלה? כל כיצד תוארו

את הטקסטורות? מעבירים מועטים קווים בלבד? כיצד מימדיים קווים דו ידי על מימדי תלת יעבור תיאור כיצד

ו/ מימדיות תלת תחושת שעוברת ייתכן כיצד ננסה לבדוק רישומים, בכולם כמה בעוד נתבונן זו יסוד שאלת להמחשת
אור-וצל נולי תיאור כוונתנו שכולם הטקסטורה (אין פני של פירוט מדוייק או אור וצל ידי שלא על טקסטורה או

האור-וצל): ידי על הנפח אינה נמסרת שתפיסת רק לחלוטין,

- רוחצים סזאן



לנו שגורמת תפישה אינה זה, ברישום התלת מימדית המסה חווית תפישת יותר, ועדינה עמוקה בהתבוננות (אגב,
המסה נסתכל בתפישת יישבר. אם הריצפה הוא על שאם יפול פיזי, וחומר אטום בעל משקל כאן משהו שיש לחוש

יפול תהיה כאילו שאם לגמרי, חומר גשמי היא המסה רובנס אצל את ההבדל. מאוד ברור רובנס נבין בציור של
כואבת. חבטה

בעצים של כמו מופשטת תיאורטית צורה לא גם היא המסה סזאן אצל מצד שני
בוטיצ‘לי של בציור בגופים המסה לחויית אותה נשווה אם למשל. מונדריאן

עם בפגישה שנחווית כפי מסה של פיזי תיאור שהיא בבירור נראה שהבאנו,
בוטיצ‘לי. אצל כמו תלת מימדי“, על משהו ”ציור המספר רק ולא הריאלי, הטבע

עניין זה הואזה הכחולה, כגון בציור תיאורי מלא, רישום. למדיה של קשור אין זה
בהחלט היא הפרחים והעלים, שעליו, הכלים השולחן, המסה של יותר. אף בולט

בעל חומר אופן אינה בשום וריאלית לגמרי, אבל מימדית טבעית תלת מסה
המסה בין מתח עז יש הימניים התפוחים בשני רובנס. של ואטימות במובן משקל

הגוונים ממשיות אינם הצבע גווני גם אחת. בכפיפה לדור שנאלצות המסה, של וההפשטה
שני ומצד למשל, בצילום מתקבלת הצבע שהיתה מחווית ורחוקים חומר פיזי, עם בהיתקלותה חווה הפיזית שהעין

בטבע ופרשנות, ונטולת מחיצות צמודה אותנטית מקרוב, מהסתכלות הלקוחים צבעים חוויה של נותנים בהחלט הם
שהם סיפור אגדה. בוטיצ‘לי של הצבעים כמו תיאורטית, מיצירה ולא העומד מולו, 

הגבוהות בין סזאן את שהעמידו הרבים ביטוי לאחד מההישגים הוא המציאות שורשי עד חדירה של זה עומק
הציור. של בהיסטוריה שבפסגות

באפור מונדריאן - עץ



הכחולה) הואזה - סזאן



לבשר החולצה בד בין ביותר והעמוק הריאלי במובן והטקסטורה המגע אופי תחושת בין ההבדל בולט זה ברישום
הפנים. הצעיף לעור בד וכן בין שבמחשוף,

דיוקן - דירר



דיוקן - דירר

שנדמה עד קיצוני, אמצעים שנמסר במיעוט ועור, שיער בד, בין וההבדל ביד ובפנים, הנפח תיאור ביותר מרשים שוב,
שמתאר אותו. טכני  אמצעי שום בלי קסם, בכוח עובר כאילו התיאור מציאות



 

גוף רישום - דירר

תיאור פני השטח, לפני כיצד ניכר זה גמור ברישום נוף בלתי
שמתחת לפני השטח הנפח תחושת עסק האמן בתפישת



מזח רישום - דירר
שנמסר ולשמים, לים הקרקע בין הבדל הבתים, האבן והרעפים של הסירות, של העץ למרקם הלב תשומת את נפנה

באך. של כאילו היה מוסיקה רישום זה, על השרוי הקסם להעיר על ”מעצמו“. קשה שלא כאילו



היא אחר, תיאור כל או קוים ללא כמעט החומר ומהות נפח של תחושה נמסרת כיצד לשאלה ה“יבשה“ התשובה
גם נאמרת מילה או להבין הן שבורות, אם גם אותיות לקרוא יכולים כמו שאנחנו לפי ההקשר. לבד משלימה שהעין

שהעין כדי לתת יש גרפיים אילו רמזים המורה את ישאל רישום תלמיד אבל אם מהעיצורים. חלק בוטאו לא אם
שיטתית. רציונלית תשובה שום לזה לא תהיה זאת, לעשות בדיוק צוייר, ואיך שלא מה של המבוקשת לראיה תשלים

באופן והטקסטורה, של ה“יש“, הנפח התבוננות ותפישה לחוויית בשיעורי הרישום הראשונים, להגיע בסיסי תרגיל זה
אופי תכונות הגרפולוגיה לפי מה לאופן שבו במידת דומה באופן על הנייר. את זה תעביר ”מעצמה“ פשוט שהיד כזה,

העומד מולנו. ה“יש“ עם הפגישה חויית הוא המכחול, או העיפרון לפני לצייר, הכלי הכתב. עוברות אל

הן ברונצינו ונוס של לעומת ברונצינו. של לתמונה בהשוואה בוטיצ‘לי, של הרוקדות בנשים שוב, ומקרוב, כעת נתבונן
של ”ציור רק זה דומם, תיאור ברונצינו זה בעוד שאצל ”יש“, של נשים, חיה כאן מציאות יש חי, קיום כקיימות נתפשות

של ברונצינו לזו רובנס של יצירתו את אם נשווה גם היצירה. אשה בתוך של ו“יש“ ”מציאות“ החי ולא במובן אישה“
מסקנה. לאותה נגיע

הוא הנשים של המציאות חויית את שמכיל מה ורובנס. אצל בוטיצ‘לי בוטיצ‘לי של תמונותיהם את להשוות ננסה כעת
הנשמה התמונה, המוסיקה של גם לקווי המיתאר. לוואי קישוט רק המילוי הוא נמצא. זה שלהן. שם המיתאר קווי

החומר של והאירגון וממילא גם המבנה שלו. העולם של ה"יש" בנוי ממנו החומר בקווים. כי הם מונח המיבנה, שלה,
רגשי. בתחום הנפשי המציאות היא של הכובד נקודת שאצלו מי של נפשי סנטימנטלי זה ”יש“ בהם. יהיה

הוא כאן ה“יש“ עצמו. בו ישירות אלא אותו המתארים בקווים לא הגוף מציאות את חווים אנחנו רובנס אצל לעומתו
של עצמים חיים. עצמותם תפישת היא ה“יש“ חויית של הכובד מי שאצלו נקודת של

חי והיותו העולם מול העומד כאינדיבידואל שלו, ה“יש“ תפישת בחווית השתמש לא שהוא ניכר ברונצינו של בציור
כלשהו. במישור כלשהי חויית תפישת ”יש“ לבין כסובייקט וצומח ממנה, בינו הפגישה, בנקודת מונח

אך לא לאריות, ראש היה להיראות, ובזה צריך לצייר בא שאותו האימאז‘ איך מדוייקת של ידיעה עם רק הוא צייר
בהמשך חיים. בו אין ומרשים, מושלם של הציור היותו אף על ונושם. ולכן חי הזה שהאימאז‘ אותנטית חוייה עם

אחרת) מזוית על גדולתו לעמוד בברונצינו וננסה שוב נעסוק

ממנה הפינה אבן שאמר על דברי ואזארי את הכל, את המחזיק כשורש הרנסאנס, מביא, ספרו על בפתח וולפלין,
שהם‘“. כפי הדברים ’חיקוי האמנות אלא אין כי הכרה, לכלל ”הוא הגיע מאזאצ‘ו, הרנסאנס, הושתת

יותר תפוח לשוק ולראות ללכת יכול אם אני של סזאן, תפוח ללכת למוזיאון לראות לי למה בעייתית, כמובן. אמירה זו
פסגה מיכלאנג‘לו בכיפות הארכיטקטוניות של ראה עצמו ואזארי הרי אפשר לצלם? אם למה לצייר ממנו? ”מציאותי“

צורות של בקומפוזיציה עוסקת שהיא כאמנות למרות את האדריכלות לשלול בא לא הרי הוא מופלאה. אמנותית
בא לא הו אגם העשרים. המאה של אבסטרקטי ציור ריקמה ובד או עיטורי וכמו מציאות, חיקוי אבסטרקטיות ללא

הביזנטיניים. הציירים גדולי של גדולתם את לשלול
היא במחקר שחיותו מי עבור עצמה, המציאות היא כך: ה“יש“, שהם“ כפי הדברים ב“חיקוי הכוונה לעניות דעתי
אצל אדריכל ה"יש" נחווה ויפה. חיה המתימטית תהיה יצירתו ורק אז מספריים, מתימטי נחווה כמערכת יחסים

יהיה ה"יש" אקספרסיוניסט אצל ויחסים ביניהן. צורות הוא היש צייר אבסטרקט אצל אור, וכיווני ומשקלים כחללים
רבגוניים. להיות יכולים האנושיים שהחיים ככל הלאה, וכן וצורה, צבע בדימויי הנחוות נפשיות חוויות

על הביניים המבוססת ימי מזו של יותר וחיה ”גבוהה“ אמיתית לאמנות דרך נחשב כפריצת מזאצ‘ו הציור של סגנון
לסגנון דרך ביחס כפריצת הוא רובנס נחשב גם של סגנונו ואזארי. גיאומטריות, ולזה התייחס שטוחות וכמעט צורות

הציור אין בימינו צבע. כתמי דרך אלא דרך קווי מיתאר, לא של הטבע שנצפה נכון יותר חיקוי שהוא כיוון בוטיצ‘לי, של
בימי נזירים יותר. נחשב ”נמוך“ לא הביניים ימי אמנות של ערכה וגם הרנסאנס, יותר משל אמנותי נחשב הברוק של

שלהם ה“יש“ תפישת מחויית אותנטי חלק באמת הן מופשטות גיאומטריות צורות עבורם רוחני, בעולם שחיו הביניים,
שכליים, באידיאות ועולמות רוחנית מהתבוננות התרחק חי“ ה“היות תחושת מוקד והשתנה, העולם הלך העולם. מול

והפך מחיים ממילא התרוקן הציור הישן סגנון ועכשיו“. ב“כאן ויותר חושניים וטבעיים יותר שהם לחיים והתקרב
בכל תקופה הפריצה וכך החיים החדשה. לחווית את דרך הציור להתאים דרך מאזאצ‘ו ופרץ שבא למניירה ריקה, עד
שבה יותר מוקדמת ביחס לתקופה לא אבל ומת, קפוא שהיה לה בסמוך שקדם ביחס למה התקדמות היתה החדשה

החיים. של האותנטית החוויה עם בהתאמה עוד היתה הישנה האפנה



גוף רישום - סארטו דל אנדריאה

קווי דרך מועברת הגוף כאן של מציאותו אם נבדוק סארטו. אם דל אנדריאה של את רישומו כאן נציג כאנקדוטה
אז גם הבשר, נפח ישירה עם פגישה דרך מועברת מציאותו אם נבדוק אם תהיה חיובית. התשובה המיתאר,

אך העצם, של מימדיות בלת ישירה תפישה של הדרך החדשה את מצא כבר כנראה הוא חיובית. תהיה התשובה
תפישת שלמד בנעוריו של הישנה מהדרך לא השתחרר בימיו עדיין ההפתחות של בגלל המהירות העצומה אולי

ספוגה ספק ללא אך צורמת ומוזרה, קצת הסגנון טוהר של מחמירה מבחינה שלו. התוצאה המיתאר קווי דרך העצם
את ערכה. לה שנותנות גדלות והשראה



שהעלינו: הנושא של קצרה התפתחותית סקירה

The Congregation of the Archangels - אקוטנטוס
          

ונוכחות, עוצמה מלאת רוחנית, רגשית-דתית, מציאות של חזקה ”יש“ נותנים תחושת הצבעים ושילוב הצורות מערך
עם היותו אקסטטי. ומגובש, שלם חי קוהרנטי, עולם יוצרים שלהן והמיקצבים הצורות אדם הצופה במלאכים. כשל



הקדוש פרנציסקוס - ברלינגיירי



מיסטית פחות אם כי עמוקה, שמים ויראת יפה שלמות החדורה באמצע, הגדולה השחורה כולו לצורה כפוף הציור
משתלבת לא זרימתם המרפקים, אל מהכתפיים היורדים המיתאר קווי אקוטנטוס. של מציורו ואקסטטית רוחנית

הצדדיים. הציורים אל אותנו מוביל שלהם הקו אלא למטה, הדמות המשך אל בחזרה
הציורים של בתוכנם יפיפיןת בווריאציות החוזר הנושא הוא המרפקים אל מהכתפיים היורדים הקוים של האלכסון

בגג שסביבה, הכורעת,בסלעים הדמות של במבטה הזה האלכסון את נראה משמאל, העליון הצדדי בציור הצדדיים.
הדמות את עוטף ומשמאל, מימין האנכיים הקווים של למוטיב הזה האלכסון בין המתח השרף. ובכנפי מימין משופע

ובעוצמה. נפלא, בחן הסוערת חוויתה את ומתאר הכורעת
העצים, הציפורים, בשילוב גופי המנוגדים של האלכסונים הציפורים. הוא בהר הראשי מתחתיה, האלכסון בתמונה

המיבנים, של האנכיים בקווים משלים ניגוד המוצא ציפורים, ותנועת ציפצוף המתאר יפיפה קונטראפונקט יוצרים
הפנימית. חוויתו את דמות הקדוש ומתאר סביב הוא הכל כששוב,

אך קטן בשטח מרוכז כשהוא בקווים המלבניים, ומנגינה, חיים מעיר, ונותן האלכסון משמאל התחתונה בתמונה
בשחור. המרכזית הדמות של המושטת ביד בעוצמה

המאוזנים את חותך השחורה, הקדוש דמות ובמיתאר המושטת ביד גם הוא האלכסון מימין התחתונה בתמונה
אותו במרכז ההתרחשות בהן התמונות שמעליו, בשתי גם כך התמונה. והפעילות של את המתח והמאונכים ויוצר

אלכסון.
העיגול של האלכסון.. האקסטטי למתח וקדושה שלמות עומק, מימד שמוסיפה העיגול, פועלת צורת משנה כמוטיב

ובקשתות בהילות הקטנים ומשם בתוך הציורים מצדדיו, המלאכים יורד בשתי הילות הוא הקדוש, הילת הוא הראשי
מדוייקת. בפוליפוניה להפליא משולב והכל האדריכליות.





מדונה לורנצטי -
עדיין כי אם יותר, ואנושי חמים רך רגש של זרימה היא יותר של החי ה“יש“ פחות, נוכחות מופשטות כבר הצורות כאן

ראש האם, את העוטפים בהשתלבות הקווים שיש הרגש וחדורת העמוקה לב למוסיקה לשים יש מאוד. רוחני ודתי
התינוק. של הרוך מלאי הקווים אל ידיה, והכל משם אל הלבן, צעיפה של הפנימים הקווים עם

של ציור מזכירה חיה. ומיוחדת, שכלית, ומאוד אבל מקורית מאוזנת האם לחוד בחזה של והצבעים המשטחים חלוקת
מונדריאן.

של בנוי להפליא ריתמוס נראה לורנצטי, של במדונה הצבעים על מסתכלים רק אם
אל ונפתרים עליונה, השמאלית מהפינה היורדים וללבן, לאדום הכחול בין מעברים

לב פעימות המזכיר רגש, ריתמוס מופנם יפיפה ועמוק תחתונה. הימנית הפינה
צורה עמוסת שהוא שבה עיגול הראש הריתמוס מותאם לקומפוזיציה, סדורות וחמות.

הצדדים ומשני האדום, פלחים, הלבן, בארבעה כלפי מטה נפרש ויופי עמוקה חמלה
התנועה מהראש והיא מקבלים את התינוק של היד והרגל שניים בכחול עמוק.

גלימת התינוק. בעיגול אהבה מלא מסתיימת בעיטוף
גלימת עיגול אל מהראש הזרימה השתפכות לקבלת מסגרת נותנות האם ידי שתי
מצטרפים לשובל הגלימה, שיירי עם התינוק, של התחתונה והרגל התינוק וראשו,

עד למטה, ויד האם התומכת התינוק מראש היורד עם הקו המוזהב הגלימה הימני,
התינוק. אל מהראש הזרימה ירידת לקווי ומסכם חוזר והד סיומת לתת

ודייקנות, בשלמות זו ומופלאה צנועה זכה בסונטה משתלב ביותר, הקטן ולו פרט, כל
ועניין. עומק עוד הוספת תוך

קומפוזיציה - מונדריאן
1921

ג‘וטו - מדונה



כאן יש אלא וצבעים, צורות קווים מופשטת של זרימות סונטה זו לא רק לורנצטי. מאצל יותר מוחשית היש תפישת
בעלי הם מהאם, הרחוקים והרגל היד הכתף, שני ומצד שלה, היד לבד, מבעד הבולט החזה האם, צוואר וילד. אשה

הכורעים בלבן, בכסא. גופי וכן תלת מימדיות יש בה הגלימה הכחולה הגדולה וחושני. אנושי חי גוף נוכחות של
גוף. של נוכחות להם יש בשחור, מעליהם והעומדים

של מי מוחשיות פיזית זו ופגישת אדם. לרחוב יציאה של הריאלית בחוויה ממש פוגשים פיזית שאנו אינו גוף אבל זהו
ה“יש“ ממש. ופשוטה אנושית מציאות הם ועבורו וחיה, ילדותית פשוטה, ואמונה בתמימות הקודש סיפורי את שלוקח

מאזאצ‘ו. מול כשנעמידו יבלוט זה ובאמונה. בנפש קיומו עדיין כאן

מדונה מאזאצ‘ו -



של ניאופיטוס - ההטבלה מאזאצ‘ו



ג‘וטו: של ציורים כמה



לגמרי בו הדמויות הדמויות. תראינה בדיוק שכך נכון נראה שבו וקסום, שלם קוהרנטי עולם יוצרות ג‘וטו של התמונות
נחשב הוא ובכך רוחניים ימי-ביניימים. חזיונות בחיים של כמו לנו, ולא המוכרים כמו בחיים וטבעיות, אנושיות קיימות,
האנושית-הומאנית- במציאות אלא רוחנית בהבוננות נתפשת לא החיים חווית שבה החדשה, התקופה של הציור אבי

טבעית.
עד בהמשכה שהביאה דרך זו הבשר. את הרואה בבשר הריאליסטית ממש. הפיזית הראיה עד נגע מאזאצ‘ו

שהובילה לבוטיצ‘לי דרך וזו הפרדה, ללא מאוחדים והנפשי הפיזי-טבעי ג‘וטו אצל ברונצינו. עד גם מיכלאנג‘לו אבל
נפשית רגשית אמונית שני ומצד ופיזית, וטבעית אנושית אחד מצד אצלו המציאות ואחר-כך לרפאל וליאונרדו.

וקדושה. אמונה של תמים רגש עם כמאוחדת טבעית מציאות מתאר הוא התחומים. שני בין הפרדה ללא וסיפורית,
זה הצגה. או של סיפור עולם לבנות הפיזיות את הרואה בעין משתמש הוא לשמה. פיזית של ראיה אינו שלו התיאור
מאיתנו שנשכח עד ואנושי טבעי כך כל באופן אותם חי הוא בהם אמונתו ומרוב הקודש סיפורי את שמספר למי דומה

הקומפוזיציות של מאזאצ‘ו. אצל כך הבוטה כל זו החולין שלנו, לגמארי ממציאות אחרת מציאו על קסום שזנ סיפור
גאוני. ויופי תוכן חיים מלאות אצלו והצבעים הצורות

יותר מורכב זה שכאן רק ולורנצטי, ברלינגיירי של תמונותיהם על בהסתכלות שהשתמשנו בכלים אותן לבדוק ניתן
במימד העומק. ומששתמש גם

של זו מנגינה ההר, בגווני הבהיר-כהה את חילופי רק נראה לרגע אם המזבח. בתמונת המזלג על קצה רק ניגע
להר. השמיים גוון בין הניגוד גם וכן וחיוניות. התרגשות

המזבח שתחת הקטן במצוק מהדהד המשולש מימין. העומדת הדמות ולידי למזבח הכורעת, הדמות בין משולש יש
קדושה ומתוחה מול השמיים חיה, יוצר תנועה והמזבח הגלימות הלבן של החיים. ידי בעלי ומשורטט שוב על

האש. ועם הקרקע קפלי עם ”מדברים“ הלבנות הגלימות שתי קפלי קווי והקרקע.
אל מהדמות הכורעת העולה הקוו אל המוביל ימינה, כמו חץ עוד משולש יוצרים השמאלית הדמות משמאל עם הצוק

מימד עוד וכאילו עומק המוסיף זוית ישר עם החיות ויוצר משולש ממשיך השמאלי הצוק של הקו שני ומצד המזבח,
אל קדימה מכיוון בא קצת המזבח שתחת והצוק הכורעת הדמות של הראשי המשולש למשולש הראשי. הרמוני וליווי
משמעות רבה ומלאת יש תנועה הציור בכל המזבח. אל אחורה מכיוון בא השמאלי של הצוק ואילוו המשולש המזבח,



של המזבח הסטה סטטיים. בשמיים שמעליו והיד המזבח רק רגשית. תנועה מלאה הדמויות של הגוף נפשית. תנועת
רק לראות מנסים ביותר. אם ואמנותית מדוייקת חלורת השטח ותנועה. מתח הרבה באמצע יוצרת הטבעי ממקומו

היא שהחלוקה רואים זו, חלוקה של והתחושה המשקל איך לבדוק ומנסים לקרקע, וכמה לשמיים מוקצה שטח כמה
השטחים חלוקת כל וכך ודיסהרמוני. מאוזן ללא והטבעי המאוזן בין מחשמל משקל שיווי בה ויש בנאלית לא לגמרי

והמשקלים בתמונה.

של האמנים מרבי קרדי, די לורנצו הקסומים של בדיוקנאות בבהירות ושלמות מודגם ג‘וטו אחרי הבא השלב
המוקדם: הרנסאנס

צעירה דיוקן - קרדי די לורנצו



דיוקן צעירה קרדי - לורנצו די

של ביצירתו לראות ניתן מאזאצ‘ו, של הדרך פריצת מכח המוקדם הרנסאנס שהגיע לפסגות ומפוארת גאונית דוגמה
מנטניה:



המת ישו - מנטניה
 



הקדוש סבסטיאן - מנטניה

 



הבתולה - מסינה דה אנטונלו

אחריהם. שצויירה למרות לפני ג‘וטו ומאזאצ‘ו, לורנצטי, של התקופה חוש ציורי של יש זו, הוד ורבת נשגבה בתמונה
בשפה המדברת המשולש, של והקומפוזיציה המיתאר, קווי של הגרפית, הצורה הוא ש“מדבר“, מה כאן, ש“חי“ מה

לורנצטי. תקופת של הצורנית
המדבר ציור הרשתה לא שכבר מכח התקופה הצייר, על נכפתה חיה, כאילו אישה של הטבעית-אנושית הראיה

ובנשמת דורו, כדרישת וחיה, טבעית אישה צייר הוא חוץ כלפי אז דו-מימדיות. צורות של המופשטת-רוחנית בשפה
הימי-ביניימית. למורשת הנזירים נאמן נשאר היצירה



ב פרק

אשה - דיוקן פיומבו סבסטיאטנו דל



ולאטה דונה - רפאל



חדשים שיאים אל לחתירה מיד שהפכו ושיאים גילויים, אפשרויות, מאינספור געש כשהדם הרנסאנס, של בשיאו
כתחרות. של וולפלין, השערתו ולפי ומקום, זמן אלה, בקירוב מופלאים דיוקנאות שני להם, צויירו מעבר שנתגלו

ברור. יהיה ההבדל שהובאו לעיל, קרדי די לורנצו לדיוקנאות של אותם נשווה אם
"תיאור" הוא בה, שחי מה בתמונה, מה ש"יש" פולאיולו, או בוטיצ'לי, או הקודם) , בפרק (שהובא קרדי די לורנצו אצל
תיאור לנו המספר אמן, למספר בוטיצ'לי, משולים או לורנצו, בעצמה. ממש. היא אישה נוכחת כאן אישה. של צורתה

להיות הסיפור יכול בקווי מיתאר. משתמשים הם מילים במקום מולנו. חיה שנדמה שהיא עד על אשה, וקסום חי
בלידת כמו אגדי, או לורנצו, של יותר מאלה ריאליסטיים שהם בוטיצ'לי, הריאליסטיים של הדיוקנאות כגון ריאליסטי

כאן אין מיתאר. וקווי בצורות עיסוק הביזנטינית של מהמורשת עמום עדיין הד זהו בוטיצ'לי. של האביב ונוס או
בטבע פוגשים שאנו היופי ותיאור של להפשטה אלא רוחניות-דתיות, השגות מופשט של לביטוי משמשות הצורות

לסיפור יפה. של הטבע החי החי, להפיכתו
בגוף, הנוכחת הטבעית התלת-מימדית הצורה של הפשטה מצייר הקו העיניים? שחור סביב קו מציירות נשים מדוע

האלמנט ומובלט ו"מסופר" מבודד בכך תפוח. של הפשטה הוא קווי גיאומטרי שעיגול כמו קו, על ידי המתוארת לצורה
ש"יפה" מה העין. של הצורה לתיאור והופך ממש עין להיות מפסיק העין את התוחם הקו בגוף. שנמצא הנקי האסתטי

דורם בני ופולאיולו ושאר קרדי די ולורנצו בוטיצ'לי בחרו לכן שלה. הפיזית הנוכחות גוף ולא הצורה שבה, הוא בעין
אישה ליצור חתרו כלל לא שהם עבודתם מדרך היטב ניכר צורתה. של המיתאר קווי את שיפה באישה, מה את לתאר
עבודתם לא שדרך לספק בכך מקום מותירה לא שלהם המיתאר קווי של והקסומה המוסיקה העדינה הבד. ממש על

בין ההבדל את לבאר הפליא הרנסאנס על בספרו וולפלין וב"יפה". בסיפורי מבחירה אלא ביכולת ממוגבלות באה
זה. בעניין דבריו על להוסיף מה הרבה לי ואין המאוחר, הרנסאנס של זו לבין המוקדם הרנסאנס של התקופה" "רוח

פורטרט בוטיצ'לי -



דיוקן - פולאיולו

הקו האף, את הקו המתאר לחלון, הפונה בצד את הפנים הקו שתוחם פיומבו. דל סבסטיאנו בציורו של קודם נתבונן
הבד, יותר על האובייקט בהעמדה של משקל יש אלה כקווים לקווים לשיער, בין המצח הקו העיניים, התוחם את

בהם. התחומים בשטחים מאשר
שהחלון יפה, העין בסיפור מפנקים את כולם הפירות, והקיפולים, הפרווה מעיל הפרווה, עם הכתף, שעל הבגד
מעגלית בתנועה יפיפיה בשיפעה הצוואר מן הזומים הבהיר-כהה, ושילובי הצבעים הצורות משחק לו. תפאורה

המוקדם. הרנסאנס של הטעם עדיין הם אלה כל הפירות. כלפי נשפכת
אחת צורה היא כללות התמונה שם רפאל, של לתמונתו אותה נשווה סיפורית. פריסה בכללותה, היא הקומפוזיציה
נראה החוץ וכיצד בחוץ, יש מה יודעים ואנחנו ופנים, האשה בפנים חלון יש סבסטיאנו אצל לגמרי. ולכידה מגובשת
עם ה"מדבר" המצח מן חצי מעגל, של נעים במבנה מובלת העין ובחזרה, האשה מהחלון אל הולכת העין ידה. על

ואל נוסף, פרק שוב שהוא מלבד הפנים, ומשם אל המעיל שבה יש משהו מעניין לראות הכתף, אל הפנים, אל החלון,
העיניים את המוביל מבנה היא כזה בחן הנופלת הקשת ונחמד. קצר סיום פרק כמו שהם הפירות כך ואחר הידיים,

אחת. הנתפשת בבת אחת צורה יש כזה. "טיול" אין רפאל אצל שלב. אחרי ל"טיול", שלב

השתמש. הוא סבסטיאנו לצייר, ובכלים אלה את לימדו כך של רנסאנס מוקדם. עדיין טעם הם אלה כל
"אמיתי". אם רנסאנס מוקדם תמונות אל מההשוואה להבין את זה קל יותר אצלו. התחדש מילולית מה קשה להגדיר
לא קרדי די ולורנצו ופולאיולו בוטיצ'לי אצל אויר חמים, נחוש משב כאילו המצויירת האשה של לנחיריה סמוך יד נשים



מאומה. נחוש
הבל חום שללא תחושת חשה אלא הצורה, ובתואר ובסיפור באידיאה מסתפקת שלא חיים אל חוויית מעבר כאן יש

יהיה חלול ומת. בתמונה ה"יש" הדם, הפה, וחום זרימת

המציאות את הפולח לברק אצל רפאל הופך ללב, והנוגע היפה הראשוני, היבהובו רואים את סבסטיאנו שאצל הניצוץ,
להמשיכו, לאן היה שלא נשגב שיא אלוהי של שיא הרנסאנס, שלם כבר ביטוי זה צמרתה. קצה עד שורשה מעומק

עד יוצר כל המזינים תת קרקעיים נחלים רואה באין המזרימה בודדה, מכל, כפסגה גבוהה התרבות ברקע נשאר והוא
ימינו.

צורה. בקווים המתאר לא ציור ולאטה. היא דונה של כלל בהעמדת תוארה מקום אין מיתאר לקווי
לדיוננו. נוספת זווית להעמיד כדי מעט, נסטה הנושא מורכבות בגלל

טיציאן: ושל קרדי די לורנצו של "ונוס", תמונות שתי נשווה

ונוס קרדי - לורנצו די



(פרט) ונוס - טיציאן

הוא רק השלמה, רק וצל של אור שלו, והמילוי המיתאר קווי דרך נוכחת בתמונה מציאות הגוף אצל לורנצו די קרדי
קוי של בזרימה מונחים והיופי והמבנה וה"מוסיקה" התנועה לחול. מה על יהיה המיתאר שלקווי כדי פלטפורמה

המיתאר.
במציאות. על גוף נחה מאשר כשהיא יותר מיתאר בקווי מבחינה איננה היא טיציאן, ונוס של של על גופה נחה כשהעין

כלשהו. במקום מסתיים לגמרי כגוף, הנוכח עצמו, הגוף אלא פשוט מיתאר, קווי כלל שם אין
ומשם המרפק. כלפי מתוארת הזרוע מהכתף שבו התמונה, ובחצי האור מרכז הכתף הפונה אל על הנח באור נתבונן

הבטן. שיפולי אל האור חצי המשך
את העליונה חובקת חם ומוחשי לגמרי. היד רך, אנושי, בשר של כאן "יש" סביב הטבור, יש הבשר שבבטן, קפלי

החתירה אל היא לזניחת דרך התיאור הקווית הסיבה למגע. מוחשי היותו כדי להדגיש עוד את והירכיים בשר הבטן
ולכן ממילא מיותר לספר הבד על נוכח בעצמו הגוף כאן שלו. "סיפור" ו תיאור רק ולא הבד העלאת ה"דבר עצמו" על

צורתו. תואר את קוים ידי על

רפאל. חידש להבין מה כדי טיציאן טיציאן. ואת שחידש את מה להבהיר כדי תמונת לורנצו את הבאנו

והגוף נוכח "בעצמו" מיתאר קווי בשניהם אין רפאל. של ולאטה דונה של עם זה טיציאן של ונוס את הבשר של נשווה
טיציאן? של ונוס מובן של באותו מבשר" "עשויה דונה ולאטה האם אך לגמרי.

אידיאליזציה, עדיין זו זיעה. ערווה ואין שיער כמובן אינו בשר ממש. אין עדיין לגעת. זה רוצים אנחנו טיציאן של בונוס
תיאורית מופשטת, אינה אחד מצד נוכחותה היד לנגוע. מושכת את אינה ולאטה דונה "בשר". של ייפוי זה אבל



פיזי. לא אחר, ברובד בנו מכה נוכחותה אבל טיציאן, מאצל יותר וסכמטית
רגשותיה לשוחח על הצייר ופונה שלפני מהכסא קמה היא איך לדמות אפשר פיומבו סבסטיאנו דל בדיוקן של האשה

מדונה כמו היא מבחינה זו וענייניה. חייה אל אפשר לדמותה קמה אי ולאטה דונה אהובה. חברתה או עם וענייניה
מופשטת. וצורה רוחנית שהיא סמל ביזנטינית

של נשמתה כאילו צוירה וטמיר. דק קדוש עומק בה יש ודומייה. התייחדות מיוחדת, הדורשת התפנות יצירה זו
טיציאן. אצל הגוף כמו אמצעי ובלתי נוכח באופן האשה,

גם סולם בו באחדות. התמונה יצוקה וגבישית, שכל לכידה משולש יוצר צורת הרקע הכהה אותה מול הצעיף העוטף
דוגמאות: כמה קודם נביא זו קומפוזיציה אל התייחסותנו לצורך אחד. לגביש הכל את הופך הצבעים

- רוחצות סזאן
עצמה  את להעמיד טיטאני במאבק נאבקת כאילו המופשטת הגיאומטרית הצורה איך רואים המאוחר, סזאן  אצל
אפלטונית אידיאה כמו רוחנית עוצמה המביעה נקי משולש צורת זו הטבע. של המקריות הצורות דרך נקיה כצורה

המציאות. של סזאן, הגיאולוגי" כלשונו של שהם העומק, ה"מבנה משלה, חיים לה שיש

שחורים קוים שלושה פשוט הגיאומטריה, בספרי שרואים כמו לגמרי, נקי גיאומטרי משולש נצייר שאם היא הבעיה
חומר צריכה הצורה אחד מצד איתה. חי מגע לצופה שום יהיה חיה. לא נוכחות שום לצורה תהיה לא וישרים, דקים

הנקיה. הצורה של הרוחנית, העוצמה את הרוחנית, הנקיות את מסתיר החומר שני ומצד בו, שורה להיות



כחול עץ - מונדריאן

לכיוון שפת צבע בדרך הוא הצבעים סולם גם ההפשטה, לכיוון ונאבקת ביסורים,"לוחצת" דרך צורת העץ מחפשת
מופשטת.

המנסה גוליבר כמו עצר. שסזאן מהיכן להמשיך מפוארים לנסיונות דוגמאות לראות אפשר ורותקו מונדריאן אצל
מכבלי להשתחרר חותרת האלוהית, העוצמה הגיאומטרית הנקיה, בעלת הצורה כך הגמדים, מכבלי להשתחרר

כבר מופשטותו שמרוב למשהו ותתאדה תיעלם היא שבלעדיו בכך עליה עצמו את הכופה אך אותה, המסתיר החומר
לו מציאות כלל. אין

                     מרק רותקו
פירמידה או אובליסק, כבירה, כמו רוחנית דתית מופשטת נקיה, בעלת עוצמה צורה מזוככת של רותקו יש ראיה אצל
"לנגוע נאבק הוא לגמרי מגוף אותה שיחרר שרותקו אחרי הרוחצות. בגוף כבושה סזאן שאצל צורה אותה מזבח, או

האמן. של והזיעה הדם עורקי מתוך קיומית וחמה אנושית ופיזיות ונוכחות חום לתוכה ליצוק באצבעות", בה

- רוחצות סזאן



דוצ'ו - מדונה

רותקו מרק

מלביץ'



אובליסק או פירמידה צורת כמו נוכחות בעלת היא הקומפוזיציה של והגבישית הלכידה המשולשת הצורה
הנפשי ברובד מופשט הנתפש "יש" של שפה זו מיכלאנג'לו. של כיפה צורת או גותית כנסיה או חלל הפרתנון חזית או

וכיו"ב. קדושה של אמונה עמוקה, חוויות תופש אדם שבו

מכבלי רוחנית בהתנתקות הכרוכה של חויה "גיאומטרית" צורה אחד אינו שמצד נקי, משולש יש ולאטה בדונה
לא הציור הביזנטיני. אבל הרוחנית של הצורות שפת של במובן גבישי "משולש" שני הוא המציאות הקונקרטית, ומצד

מסינה דה אנטונלו בתמונתו של הגיאומטרי-רוחני למשולש אותו נשווה ונעים. הרמוני, הומניסטי אלא פינות חד
ולא אשה באמת גם היא ולאטה דונה כמה עד והומניסטי. הרמוני הוא כמה עד להדגיש כדי בפרק הקודם, שהבאנו

ועכשיו בין הכאן לנשמה, גוף בין בין המופשט והקונקרטי, כך בתמונה זו כל והרמוני מאוזן שלם יש צירוף מדונה. רק
טיציאן. נוסח הבד על עצמו החומר העלאת לבין המופשטות הצורות שפת בין עליונים. עולמות לבין

זו: כמו תמונה אל שהבאנו, מונדריאן של הכחול העץ מתמונת נמשיך אגב כהערת
 

- קומפוזיציה מונדריאן

מלאת חיים. והתמונה מופשטות, הצורות מופשטים, הצבעים בשלמותה, הושגה לכאורה המטרה



ברודווי - מונדריאן

החושנית. המציאות תיאור של הכיוון אל ברורה "נסיגה" כאן יש יותר. מאוחר מונדריאן צייר "ברודווי", את
נמצאת ברובד וצורה, וחיותה צבע של לגמרי מופשט בחומר יצירה היא "קומפוזיציה", נקראת רק התמונה הקודמת

חושנית כאן שפה יש כי כמובן (אם מתימטית משוואה "יפה" של מפתרון הנהנה מסויימת לרובד לו קרבה שיש נפשי
של ותנועה אורות שחקים, גורדי של פיגורטיבי תיאור כמעט יש ב"ברודווי" ותנועה). ומשקל וצורה צבע של

תיאור אל אחורה לחזור כדי שיצר המופשטת בשפה השתמש כאילו הוא ג'אז.... אווירת הניו-יורקי, ה"טראפיק"
ללא דרך אל והביאה מופשטת, מדי יותר שההפשטה היתה משום ל"קומפוזיציה". האם יחסית ופיזי חושני קונקרטי

משהו? אבד הגמורה ההפשטה אל שבדרך משום האם מוצא?
הצורה את מעליהם להשיל בנסיון ולפרפר להאבק סזאן, של לרוחצות או שלו, בכחול לעץ שגרם הדבר אולי זה

מאבדות הן אז לגמרי, כי את הצורות להפשיט להצליח ולא מעורו, בכח להיפטר המנסה כמו נחש הפיגורטיבית,
אל מימד שוב אחורה בחזרה לחפש ונסות ההפשטה מעודף "לפחד" המאוחר למונדריאן שגרם משהו משהו, אותו

פיגורטיבי.



ג פרק
להציגה: צורך שאין תמונה כאן נביא זה. בתחום להגיע לאן אין כבר כאילו נדמה ולאטה דונה אחרי



הלחי. ובעיקר האף, גשר העיניים, ארובות קימורי המצח, על נסתכל
בוטיצ'לי של בונוס קר, משיש שעשויה ברונצינו של בונוס להפליא, עד מבשר שעשויה טיציאן של בונוס ניזכר
ליסה? המונה של עשוי הבשר ממה ורוח. מנשמה שעשויה ולאטה בדונה קוים, על ידי יפה כצורה שמתוארת

מה קווי. אך צורה תיאור ידי על ולא לגמרי בעצמם, כאן נוכחים של יישותה והנפח החומר קווי. תיאור כאן בוודאי אין
בדיוק נוכח?

שלא. ודאי טיציאן? של הבשר כמו ברצפה, ולחבוט ליפול שיכול משקל, בעל חומר זה האם
היא כבדה. רוחנית אין נוכחות לתמונה שלילית. התשובה כן גם ולאטה? דונה כמו ומלאת נשמה רוחנית צורה זו האם

ושגב. במיסטיקה ולא ביופי עוסקת
מציאות. וחסר גם אינו אוורירי עשויה אינו מורגש כניתן למגע פיזי, אך היא ממנו החומר

מימדיים. דו אינם גם אך מקום מוצק במימד הנפח והעומק, תופשים לגמרי אינם הקימורים
ורמיר אצל החומר. מתארים את בו קווי מיתאר במובן עליו ידי האור הנופל על החומר מתואר שבהן תמונות יש

יש ליסה במונה טיציאן. של בונוס למשל כמו אור, נפילת גם עליו יש כך ואחר חומר, יש בהן תמונות יש לדוגמה.
מציאות תחושת עצם לבין החומר על האור נפילת בין מלאה אחדות זו. מבחינה מוגדר בלתי מכושף משהו באופן

המעבר עדינות נופל. האור מהחומר עליו או הקימורים, על הנופל מהאור היא עשויה אם לומר אפשר אי שלו. המסה
פני לאור על צל מדרך מעבר בין לגמרי שונים ורוך עדינות היא והסנטר, המצח הפנים לבין הלחיים, הצל שסביב בין

סודי ההיות, של אחר רובד של כחשיפה יותר מורגש זה אגדה. או כבדייה מורגשים אינם זאת ועם חומרי, גוף
עצמה. המציאות מעומק ומכושף,

בה אין שני לגמרי, ומצד לכידה וגבישית מצד אחד היא, לרקע גם הדמות ביחס מיתאר הקומפוזיציה של צורת
מסינה. דה אנטונלו של במדונה או ולאטה בדונה כמו מוגדרת צורה של נוכחות בעל "משולש"

לבד. מיופי אלא עשוי לא שכאילו צרוף, יופי של מוחלט כישוף לגמרי, חדשה יצירה הוא כאן, ה"יש" החומר,

את עוצמתו. תמחיש זה שיא הישג לקראת חתירה של השנים מרובי התבוננות במאמצים







את החומר, את הנפח, את לתאר הדרך אחר החיפוש המובאים, הרישומים בשאר גם כמוהו זה, ברישום בולט
יש לעיל. שהבאנו דירר של ברישומים החומר כמו לא התבוננות בטקסטורה של זו עליו. האור ונפילת הקימור הקימור
שני סזאן, ומצד אחריה שחקר במובן החומר, של הצורה הפנימית כאילו זו יותר. מופשט במובן הנפח תפישה של כאן

של לא מלאך, של לא וגם ודם, בשר של אינו יופי הנערה, של עצמו. היופי החיצוני מהעור ומנותקת מופשטת אינה
תיאור עצם מידה ממש באותה בחיים. לפגוש שאפשר קונקרטית ספציפית נערה של לא אידיאלית וגם הפשטה

יד של מופשט. הריפרוף חומר של לא גם אבל הפיזית, במציואות שפוגשים חומר של אינו היא עשויה ממנו החומר
אותו, ממש מציירת ולא הקימור בגוף נוגעת אינה לחי, קימור מהות שיש תחושתו פני על הדף, על הגיר על עם הצייר
אלא זה, של חיובי משהו לומר מילים מוצא אינני קסם. כבדרך מעצמו, כאילו להופיע לו וגורמת נוגעת-לא-נוגעת אלא

של ליכולת הכלה מעבר מילולית, וכמעט תיאור ליכולת שמעבר משהו כאן לא. יש זה מה מילים שאומרות רק
התודעה.

בפרק ג'. לקמן שמובא הצעיר, ויוחנן הקדושה עם אנה והילד המדונה של הרישום את גם זה ראה בהקשר



  
באותו חזון  והתקדמות העמקה עוד זיקוק היא ליסה כיצד המונה ניכר המונה-ליסה. 13 שנים לפני כ זה צוייר דיוקן
זה מופלא דיוקן היה ליסה המונה לולא ושלמות. לבשלות זה בדיוקן כבר שהגיע קסומים ומציאות חומר תפישת של

מוקד כזה. תהיה שהמונה -ליסה לכך שגרמו סיבות לרגל מאותן עליה הופך למוקד



שוליים: הערת

דיוקן - ברונצינו

שלא רציתי למנייריזם ריק, ברונצינו כדוגמא של את ונוס שהבאתי כיוון
מכחולו. מפרי מופלאה ולהביא יצירה ענק זה, אמן רב של לכבודו לחטוא

כמה מילים אומר אך הפרק, מנושא אותנו יוציא הציור של להאריך בניתוחו
מובנות לכל. תהיינה לא והסבר הקדמה שמחוסר עליו למרות

של כתמי המתכונת הדמות, של השחור השטח חיתוך חלוקת השטח,
שטח חלוקת מזכירים הם הרנסאנס. מטעם רחוקים שברקע, השחור

העשרים. עולים של תחילת המאה האסתטית של הקשורה לשפה
את המקיף החלל הוקני. דייויד או מאטיס מגריט, כמו ששמות כאסוציאציה

שבמובן של הזיה פסיכולוגית מציאות בו יש אך סינטטי לגמרי הדמות
ובדידות תוגה ספוגה אך היא מפוסלת, הדמות כאילו מציאות. היא הנפשי

מצרים ללא לשלטון שהגיע גאון של ריק יאוש זה אקזיסטנציאליסטיים.
זו בלבד. תודעה עם ונשאר מוראה, בכל אינותו את שחשף עד בחומר

הוא העשרים. המאה בתחילת כנושא תרבותי רק שנתגלתה קיומית בדידות
ויזואלית ליצירת שפה כחפצו החומר את ביכולתו לעצב משתמש

הנפש, בתוך רק היא שמציאותו "מציאותי", עולם לבנות בחומר המשתמשת
הסוריאליסטי. בציור כמו

שוליים) הערת כאן עד
מאטיס



ג' פרק

מדלפי - הסבילה מיכלאנג'לו
הקשת מהראש וכנגדה הקרסול. לקראת עד מהכתף הגלימה שיוצרת הקשת זו. בדמות הפועלים נתבונן בווקטורים
בעלת תנועה בו נושבת מימדי. תלת עומק גם בו יש אך מעגל זה קרסול. אותו עד שוב הגלימה וקפל המגילה דרך

שתי הפוך. בסיבוב מעגל יוצרת השניה היד אפקי. סיבובי כוח מעגל עוד יוצרת במגילה האוחזת היד אדירה. עוצמה
אנכי ציר אותו סערת טייפון. של הנסתר כמרכז ומסתובב שקוף אנכי ציר שהוא חלל ביניהן מחבקות כאילו הידיים

לראש. הברך ומשם הרגל עד הקו מאצבעות על ידי גם מצויר
כאילו שני מצד המגילה ושל אחד הגלימה מצד של הקימור כקשת. האנכי מתוח הציר לגמרי. אנכית אינה הרגל

חוץ. כלפי מהאמצע הנושב עז רוח ממשב מתמלאים
מהקפל הגוף עצמו. זה ובתוך כל הנגדי. לצד נע בעוצמה המבט בעוד המגילה, לצד של נע בעוצמה עצמו הראש

ושתי הרגליים המוצקות. הישבן הבסיס, ומשם השת. הבטן, החזה, הצואר, הפה, האף, של המצנפת, דרך העליון
חיצוני ככח באה ולא הגוף, מוקרנת מתוך הסערה כאילו ממקומו. יזיז אותו לא וכוח. כלום עוצמה ומלא יציב הוא הגוף

מבחוץ. להניע אותו היכול
מלפפונים ושני בצל של ציור להיות יכול ציור היה אבל אותו הפועמת בגוף. הנבואה רוח את אנג'לו מיכל מצייר כך

כל שעם נוראים, עוצמה קווי בטהובן". של חמישית "סימפוניה בו יש המבנה. האירגון, הוא שלו האמנותי התוכן לידו.
לאחדות משולבים וניגודיהם, הם כל פראותם כעצורים, כבושים ואילמים, שעם נדמים עדיין הם סוערים היותם

מושלמת. גבישית



האירגון ותנועה. וקטורי כוח בהיר-כהה, איזורי צבעים, צורות, של אירגון שלה. באירגון יצירה נמצא של אמנותי תוכן
הוא המלודיות הצליל, והאירגון הוא החומר במוסיקה קיום. הסדר ילבש ידו מאורגן ועל חומר שיהיה דורש

כולה. ביצירה ושוב בפרק, ושוב בנושא, המאורגנים ואקורד, מלודיה כגון אירגון, רמות ויש וההרמוניות,
עצמו. האנושי הגוף הוא המיבני, לאירגון כפלטפורמה השתמשו תקופתו ובני מיכלאנג'לו שבו החומר

בעולם, הגיעה יש מתוכיותו שברא הבד כאלוהים חי וליצור אותו על ב"יש" לגעת עצמה, בממשות החתירה לגעת
האמנותי. האירגון לנושא "יש" הפך אותו עצמה. הנוכחות האנושית כמציאות היש לגילוי

כוכבים ליל - גוך ואן

הצבעים, הקוים, המצויירות, הצורות ידי על נשואים ואן-גוך, של בתמונתו והכוח התנועה המבנה, וקווי מעגלי זרימות
כחומר הנושא משמש מכחול, ומשיחות צורות כצבעים רק לא אנושי, כגוף הגוף מיכלאנג'לו אצל משיחות המכחול.

התנועה. וקוי המבנה את



(פרט מהתקרה הסיסטינית) דמות גבר מיכלאנג'לו -

ומוזר. מגושם טבעי, ייראה לא כך הוא אדם. לתאר הבאה "דמות גבר" להסתכל כעל אין זו דמות על
תנועה אומר שריר אחת. כל ובעונה בעת כיוונים לשני מופלאה תנועה כאן יש התנועה כתנועה. על להסתכל יש

כאילו לשמאל, מימין תנועה יש מאיתנו. פנימה, להתרחק תנועה סיבובית גם יש שני ומצד כלפינו, החוצה, סיבובית
לברך, מהראש הקשת את יש דוחף. ידי כח נהדף ימינה על תנועה לימין, כאילו הוא ויש שמאלה, לדחוף מתאמץ הוא

תנועה. של זו נוראה בסימפוניה חלקו את מביע שריר כל מרפק. אל ממרפק הקשת ואת
והאירגון הזרימה את שנושא החומר שבציור זה במובן לציור מאשר לכוריאוגרפיה יותר קרובים אלה כגון ציורים

שריריו ותנועותיו. האנושי, הגוף דווקא הוא החומר בכוריאוגרפיה בעוד הם, באשר וצבעים הוא צורות והמבנה
לצייר כדי עצים אנטומיה של ללמוד צריך היה לא למשל סזאן ואילו אנטומיה, וללמוד גופות מיכלאנג'לו לנתח טרח לכן

בצורות הנראות לעין. לו בהתבוננות די היה עצים,
הראשונים השיעורים אחד הבד. לגבולות ביחס מקומה ראיית תוך להעשות חייבת מכחול נגיעת כל כשמציירים,

גבולות את לראות אלא השולחן, שעל הבקבוק את מייד לצייר שלא ללמוד הוא למתחילים ברישום ביותר והבסיסיים
הם מסגרת הנייר או שהבד כיוון לצייר. ורק אז הנייר, לגבולות שיצוייר ביחס המבנה וכל הבקבוק את הנייר, למקם

הציור. בתוך וצבע ואלמנט צורה לשום שום אירגון אין אליהם בלא התיחסות הציור, של העולם
הוא הגוף את המבנה שמכיל מה הציור. גבולות את לראות צורך אין ודומיהן, מדלפי זו, בסיבילה בדמות דיוקן

והבמה. את התפאורה לראות הכרח אין כמו שבמחול בלבד. האנושי
נכון יהיה לא זה אבל כוריאוגרפיה, עד להגיע לכאורה צורך ואין לפיסול, אלה דמויות להשוות שאפשר "שכחתי" (לא

כך). זה למה הארוך הניתוח את מהקורא לחסוך פיסול, וברצוני של לדיסציפלינה קרובות שהן לומר בחינות מכמה
בונה אינו רקדן גם טבעיות. והלא המוזרות הנשים, התנועות והפוזות דמויות של הגבריות המוגזמת, השריריות מכאן

באופן הצורנית את ההבעתיות שישרת לפי מה אלא בחברה, כללית יופי מוסכם לפי אידיאל בהכרח גופו שרירי את
מיטבי.

בה סימפוניה להלחין הוא אדם, עניינו תנועה של בא לתאר לא דמות אשה, גבר או דמות לתאר בא לא מיכלאנג'לו



הכינור. הוא האדם גוף

הקדושה המשפחה - מיכלאנג'ו

היא נראית וחסד, במדונה רוך אין בפעם הראשונה. אותה צרות" כשראה "עשה זו מזמין יצירה כי ואזארי מספר
שום מאפשרות ולא הצופה, אל פונות ולא דחוסה הן בפקעת הדמויות ומאולצת. משונה ותנועתה יפה, לא גברית,

לבין הצופה. בינן התיחסות רגשית
אמנותיים: ובאותם עקרונות תקופה באותה שצויירה רפאל של "יפה" מהמדונה פחות זה כמה



מדונה - רפאל

 



הצעיר ויוחנן הקדושה אנה עם וילד מדונה - ליאונרדו

של הצעיר ויוחנן הקדושה אנה עם וילד מיכלאנג'לו בהשוואה למדונה של הקדושה המשפחה על כתב וולפלין
האפשר? ככל רבה תנועה ביותר הצר בחלל לפתח כך: כיצד ברור איפה נתנסחה האמנותית "הבעיה ליאונרדו:

שתכליתה עבודת-תחרות, מעין האמנים בכך ראו ואולי התמונה, של האמיתי טעמה הוא המרוכז הפלסטי העושר



עם הילד, ליאונרדו "הבתולה, של שעשה הקרטון הרב הרושם עם בבד נתעוררו בד אלה ליאונרדו. כוונות על לעלות
יוסף, את מיכלאנג'לו מושיב אנה חדש. במקום זו אל זו בנוסח הוצמדו הדמויות שבו הצעיר", ויוחנן הקדושה אנה

ולרושם בהירות להגיע לחוסר בלי האפשר, ככל וילד ולצופפם מבוגרים שני לצרף המשימה משתנה: אין השאר ובכל
המחיר". מהו אך הצירים, בעושר ליאונרדו על עולה מיכלאנג'לו כי ספק אין דחיסות. של

קשה במשימה יותר יצליח מי תחרות רק לא זו זה. "אתגר" עם נפלאה התמודדות יש רפאל של במדונה גם
פחות אובייקט, של תיאור פחות נעשה האנושי הגוף כך מקום, בפחות תנועה יותר לדחוס שמצליחים כמה ומאתגרת.

והתנועה. המבנה והארגון בו את לשרטט אמנותי כלי נעשה ויותר מצוייר, אדם ה"יש" באותו היופי או את לתאר בא
צוואר והטיית רגל, וכף יד וכף ורגל, יד כל גם אצלו היופי ה"רגיל", עם זו אמנותית שאיפה לגמרי איזן שרפאל אלא

תנועה. "מוסיקליים" של מיבנים של ומורכבת יפיפיה מופשטת בסימפוניה מוסיקאליים מבנים הם וקפל בגד, ומבט,
מצפה. היה פשוט מסתכל שכל הצופה כפי אל מאוד, ופונות "יפות" הדמויות שני ומצד

לנושאי יותר האפשר ככל תיהפכנה שהדמויות כדי ביתיות", ה"בעל היופי מוסכמות את לנטוש ביקש מיכלאנג'לו
אמנותית. מופשטת תנועה

לפתח רצו האמנים העשרים. במאה שהתעוררה האבסטרקטי הציור לבעיית מקבילות בחינות בה שיש בעיה כאן יש
וספציפי מסויים אופי בעל אובייקט של הנוכחות במוסיקה. כמו מבנה, קומפוזיציה, תנועה, על הבנויה אמנותית שפה

או מפכה מעיין של בצלילים מוקלטים ישתמשו כמו שבמוסיקה לא למפריעה. וצבע הפכה צורה בעל להיותו מעבר
שנעשה ע"י מהטבע, צלילים של בחיקוי "פיגורטיבי" שימוש אמנם במוסיקה (יש "יפים" שהם למרות ציוץ ציפורים,
במובן האלמנט של הנאה לאיבוד גרם זה נקייה"). דבר פחות כ"אמנות בד"כ שנחשבת גישה עצמם, אך זו הכלים
יותר. ו"אנושיים" רגשיים מרבדים גם ומופשט, אלא שכלי ממקום לא רק היצירה את לחוות הקהל ויכולת הפשוט,
עבורו שימש הגוף וקומפוזיציה. תנועה צירי של "אבסטרקטי", מבנים הוא שתוכנה אמנות ליצור רצה מיכלאנג'לו

יפה אשה האם זו בשאלה הצופה עוסק אם סזאן. את הרוחצות או מונדריאן, שימשו את תפקיד שהמלבנים באותו
הפגוט. של "יפה" לצליל הפחות בניגוד הכינור של יופי צלילו את ומחפש לבטהובן מי שמקשיב כמו זה פחות, או יותר



הקדושה עם אנה - מדונה ליאונרדו



כאן הופכת ל"מונה-ליסה", ביחס בה לדון שניסינו הקימור, המצוייר, הגוף מציאות מהות את ליאונרדו של התפישה
ותנועה. מבנה מוסיקאלית בעלת הופך כחומר ליצירה יפה כמו שצליל כינור מבני, כבסיס לעיצוב המשמש לחומר

בוטיצ'לי: של למדונה השוואה דרך הדמויות סידור שבצורת החידוש את להבין ננסה

מדונה - בוטיצ'לי

גוף הדמות עם התינוק, עם רגלי של המדונה, התחתונה היד לסידור הדמויות. משמעות רבה יש אצל בוטיצ'לי גם
המהדהדת לקשת נוספת מצטרפים שמעל המדונה היד עם התינוק עם יד הכותבת היד משלימים לקשת. שמשמאל

המדונה משולש, יוצרים שמעליהם, מי של המבט זה בזה, ועם מביטים הנערים שני הקולמוס מעל הראשונה. מול
המשולשים שני מבנה המבטים למשולש. את היא אף משלימה המדונה בזה והדמות שמאחרי זה מביטים והתינוק
שמבטיהן מהצדדים הקיצוניות הדמויות בשתי לקולמוס, המושטות בידיים המדונה, ראש שמעל בידיים מתחברים

והמעגלים. התנועה את סביבו הוא כמו גרעין חלל המרכז שבאמצע הנוף לזה. זה מתייחסים
לבוטיצ'לי. ביחס אסתטי לא ולכאורה טבעי לא הוא הסידור ליאונרדו אצל

ראווה חלון או תערוכה סידר מישהו כאילו הצופה. כלפי עצמן את מציגות שהן באופן ערוכות הדמויות בוטיצ'לי אצל
דגים. בו שיש באקווריום להסתכל זה כמו ליאונרדו הצופה. אצל כלפי שיהיה יפה ובסדר באופן הדמויות את להציג

הצופה. כלפי ולא כמוצגים לעצמם, עצמם וביחס כלפי מסודרים הם



של הגוף תנועת הדעת. על מתקבל ולא טבעי לא נוח, לא מאוד סידור זה אחרת, אשה ברכי על גדולה אשה להושיב
לא מאוד מודל הצבת זו זו, על גבי זו כבדות נשים שתי טבעית. ולא לא נוחה היא הברכיים על היושבת האשה

מסודר באופן לזה ביחס מסודרים זה ולא בזה, נתקלים זה מאוד, כמעט קרובים שני הראשים "נעימה". ולא הרמונית
מצומצם. בחלל מדי דחוסות הדמויות ומתבקש.

שאינו נתפש". וכמעט המודרנית, העין של רבה להערכה זוכה אינו "הציור ליאונרדו של זו תמונה על וולפלין כתב
הפרצופים של וברוך ביופי הם עסוקים רק העין", כי של להערכה מבחינים שהציור "אינו זוכה אינם גם הרבה בימינו

הצליל בגוון רק ויעסוק שיקשיב ליצירה מוסיקלית זה דומה למי ושל האוירה הקסומה. הנוף, ושל הקפלים, תיאור ושל
וכיו"ב. המתח, לפתרון, לעליית הנושא, להקדמה, לפיתוח למבנה, לב לשים הכינורות בלא של המתוק

כאילו איבר כל ומפרקים נוחות, וחוסר בצפיפות אשה על היושבת אשה כאל הציור לסידור להתייחס מפסיקים אם רק
שהיא בדבריו רמז זו, שוולפלין ומושלמת מופלאה יצירה של המבנה יפעת את ניתן לקלוט עצמו, בפני מוטיב הוא

מוטיב כעל אלינו היד של האשה הקרובה על ליסה. נסתכל המונה אף על בני דורו של ליאונרדו, ובעיני בעיניו, עולה
מוסיקלי כפיתוח התינוק על זרוע קונטינואו. באסו כליווי כיוון לאותו הפונה מוטיב כעל עוד שלה הרגל ועל עצמו, בפני

האשה יד שמתחתיו, הראש העליון, האשה ראש העליונה: המלודיה לשורת כמצע זה וכל מוטיב. אותו של נוסף
הרגל כף הכבש וזנבו. ראש זרועו, כתפו, התינוק, ראש שלה, השמאלית הברך עליה, האשה שיושבת יד הכפופה,

הכבש. אל זנב שוב רגליים דרך עוד שתי כפות ויוצאת הנגדי מואפלת, מהצד
נפלאה וסדורה. ריתמית בתנועה גלים גלים ויורדים עולים הקומפוזיציה של הכללי המשולש השטח של פני

ולהעמידו הצגת הדמויות, של משרת מלהיות את המבנה בא לנתק הדמויות עריכת של במובן הפשוט הטבעיות חוסר
בפני עצמה. כמערכת מופשטת

מדונה - רפאל



אותם עקרונות,  לפי בנויה היא ליאונרדו. של הקדושה אנה עם לאחר המדונה 17 שנה כ צויירה רפאל של זו מדונה
צורך וללא והרמוניה, מלודיה וקווי בכמה רבדים מופלאה, מוסיקה הצורות יוצרות לרפאל. כראוי ואיזון ויופי בשלמות

תחרות. עומד ללא עדיין ליאונרדו של הקסם המכושף זאת למרות הטבעיות. במחיר עיוות לשלם

הדגים נס - רפאל

מאוד דחוסות הדמויות האנשים, לגודל ביחס מדי קטנות הסירות התנועה. הפשטת למען מחיר שולם זו בתמונה
בצד, היא הציר נקודת וגדלות. השראה ורב עוצמה, ביותר זאת מקורי לעומת המבנה אבל טבעיות. לא ותנועותיהן

פונה גם הוא הספינות קו המסגרת בתוך אליו. מכוונים שלמטה הקרקע וקפל והציפורים הגבעות גם של ישו. בדמותו
האנכיות הידיים ישו. לכיוון האנשים, של קבוצת היצני המתפתחת מהקצה והחזקה המופלאה לתנועה כבסיס אליו,

מימין לשמאל התנועה כיוון את החוצה הרגליים) הן תבנית חוזרת על עצמה עם (יחד הכפופות שתי הדמויות של
מול ישו הרגוע ומתפוגג ונכנע הירוקה, בגלימה הגמות עם ומתפרץ שנורה כוח, הצטברות של ויוצרת כמו "פקק"

קדושה. והמלא



את צאני רעה רפאל -
הדגים כמו נס מבנה נפלא עוד

מבנים ותנועות. של רבדים מרבדים הבנויות ענקיות, פילהרמוניות" "סימפוניות עד התפתחה בניה זו דרך
או הויכוח. אתונה של האסכולה רפאל, כגון של הן ביותר הדוגמאות השלמות

של אתונה. - האסכולה רפאל



(למטה פרט) הויכוח רפאל -



הלאה, התנועה להתפתחות תנועה המוביל קו יד, הם כל גוף, זוית העמדת כל כף יד, כל צוואר, הטיית כל מבט, כל
קבוצה כל אותו. מתח ופותרת ונעצרת, יוצרת זורמת התנועה רבדים גלים ורבדים אחר. גלים ממקום תנועה ומקבל

האיש יותר. בקבוצה גדולה בניין אבן היא קבוצה כל זאת ועם ויופי, תוכן מלאים מבנים עם בפני עצמו פרק היא קטנה
העדין הנער לכתפו. מעבר ועם המביט מאחריו, העומד כלפי ותנועה עשיר ביחסים בידו וספר המעקה על הנשען

הנותנת תנופה חזקה עד אליו, עצירה התמונה מקצה התנועה כל את ומסתכל אחורה עוצר בכתום ותכלת העומד
שגבה וירוק, בתכלת ומרשימה, אצילית סטאטית דמות עוד כשבאמצעה ימינה, בעוצמה הנסחפת שמימינו לקבוצה

אפשר התמונה. של הגלובלי יותר מבנה הכללית. ומתח לתנועה עניין ויוצר מפרה עוד ניגוד נותנת והיא אלינו,
ויופי ורבדים. ועוד עניין שעות ולגלות עוד על גבי שעות להתבונן בזה

 

(פרט) הפרנסוס - רפאל



דוד - מיכלאנג'לו



אפולו או - דוד מיכלאנג'לו



וממלאת. כובשת שבו היש עוצמת "יש". שיותר כמה שיהיה גוף ליצור החתירה ניכרת והמכור המוקדם בדוד
כל  כאן "אין כתב עליו: ולמוסיקה. וולפלין כולו לתנועה הגוף משועבד אחר-כך, 25 שנים כ שנוצר אפולו או בדוד

לעומק, הפחת בו פיתוח בחומרה, אך יש מרוכז מבחינת הנפח הגוף מרץ,. כל מחווה של פריקת מיוחד, הפעלת כח
בלבד". שטוחה תמונה למדי, דל נראה שלידו דוד כך כדי האחוריות, עד החלל בשכבות גם ותנועה חיים

פייטה - מיכלאנג'לו
אינה הבעה, היותה רבת למרות הקומפוזיציה, הגוף למוסיקה. גם הפך לא עדיין נוקב, המלאה רגש בפייטה גם

ולכידה. גבישית



של מונה: תמונות כמה כדוגמה נביא הדברים כהערה בשולי



נוף. גלויות המזכירה סתמית קומפוזיציה כמעט משמעות. זו לו אין ודומותיהן אלה בתמונות המבנה
עמוק נפשי צורך מהווה שכנראה (דבר העולם של האובייקטיבי ב"יש" ואמיתית חייה נגיעה של חוויה בהן אין

שבכינוי הזילזול ואת אלה, יצירות שעוררו השלילית הביקורת את להבין קל האנושית). הנפש בתשתית
חוויית בהעתקת שלהן הוא העמוק התוכן העין. על והאור הצבע הבהוב של חולף רושם זה רק "אימפרסיוניזם".

ולהתפכח להתבגר שיש כאשליה שהחל להיתפש (דבר שבעולם היש "ממשי", עם "אמיתי", מגע מחיפוש ה"יש"
של הסובייקטיבי אל העולם בפילוסופיה), והאקזיסטנציאליזם בספרות זרם התודעה עם גם וקשור ממנה,

וקיים ברונצינו, בונוס של לנו חסר הדברים, שהיה את פתחנו שבו ה"יש" במובן תודעתו. המבודד בתוך האינדיבידואל
טיציאן, החי של ונוס של בבשר ליאונרדו, של העדינים בקימורים מכושף בקסם בוטה בדוד של מיכלאנג'לו, בעוצמה

קיים תפישה. הוא של לגמרי חדשה צורה בכל יצירה משמעותית, הועתק אל העיקרי התוכן בבסיס ובוריאציה כלשהי
המוסכמות כל של גמור הרס זה וחולף. סובייקטיבי רגעי הבודד. כרושם האישי הסובייקט של התודעה בתוך רק

העשרים. במאה מה שצמח לכל ענקית שהובילה פריצה ששלטו,

האין, את להעמיד היתה החתירה מוצא. ללא היה דרך סיסלי וחבריהם, פיזארו מונה, של הטהור, האימפרסיוניזם
בחוייה החיים הם ה"יש". לעמוד אמור היה שבו במקום האור, קרני של המקרית ההשתברות הרגע החולף, הריק,

מרשימים ואותנטיות וחיים בעוצמה מתוארת אכן והחוויה האובייקטיבי. עם התאחדות במגע ולא הסובייקטיבית
שוב נוף? ועוד עץ ועוד שדה יתן לצייר עוד מה כוחה, במלוא ההסתכלות זוקקה והועמדה שצורת אחרי אבל ביותר.

וחיים. מציאות תפישת ואותה חוויה אותה ושוב
כמושא החדש בחומר דרך להשתמש נתן לא אבל של "יש", חומר, של המובן מחדש את הגדיר האימפרסיוניזם

החדשים בפני האמנים מהרה עמדו עד קצרה וחולפת. אפיזודה את היותו שהכריח מה ואירגון. זה מבנה להחיל עליו
המסורתי. במובן בחומר שימוש ללא ואירגון, מבנה ליצירת דרך למצוא כיצד ביותר, חמורה בעיה



נופים של סזאן:



אל הוא שהמבט כמו ובנויים. גבישיים הם המופלאים הצבעים סולמות גם
כמו הבנויים ונפחים צורות סזאן, אל כלשונו של הנוף", של ה"גיאולוגיה

פילטר החושף את כאילו הגוונים עברו כך גם השטח, פני שלד הניכר דרך
מונה. שקלט אותם קולטת, שהעין הגוונים בנויים שמהם היסודות







(כלשונו) את ה"גיאולוגיה" בנופיו חיפש כעמיתיו הוא שלא זו. עם בעיה בהתמודדות והיסודי ביותר העמוק היה סזאן
לחומר במובנו שמעבר במימד וצורות אירגון הצבעים והאור. תפישת של ההתרשמות את רק ולא הנוף, הצורנית של

הציור המופשט, שממנו ואחרים את קנדינסקי, קלי מונדריאן, פיתחו מימד שממנו קיים יותר. לא היה הרגיל, שכבר
ואנחנו רק הכל עשה כבר ש"סזאן מטיס לחינם אמר לא מימדי. במישור דו צורני לאירגון החזרה את לקח מטיס

המתארים מבנים ליצירת של האימפרסיוניסטים הסובייקטיבי השתמשו ב"חומר" סוטין כמו ציירים אותו". מפרשים
סוביקטיביים. נפש מצבי

מופלא עושר בה, למרות שהניבה שעדיין ההתלבטות זו יסודית בעיה חשובות מול הם דרכים סללו גם וגוגן גוך ואן
פתרונה. על באה לא עדיין גדולות, יצירות של

הרנסאנס. הפרספקטיבה של לאור ביותר, כללי רק להעיר במבט רציתי כאן בפרוטרוט, בזה בכוונתי לעסוק בהמשך

נספח:

הקדושה אנה עם מדונה ליאונרדו

דומה עקרון בהן אחת יש מבחינה אך לחלוטין, שונות תמונות שתי ליאונרדו, של ליד תמונתו להעמיד ברצוני





פשר. כחסרות שטחי במבט נראות הן שלהן, הצבעוניות מבחינת קנדינסקי של תמונותיו על נסתכל אם

מוזס. סבתא של תמונות כמה לדוגמה אביא פשר בעלת בצבעוניות כוונתי מה להבהיר כדי









להתעלם יש ה"נאיבי"), מהקסם (בנפרד מוזס סבתא של התמונות של העמוק האמנותי תוכנן את היטב לראות כדי
לא אך הצורות, לגבי גוון אלמוני (וכן או פלוני גוון כאן מצוייר כאילו להסתכל או "בית", אלא "שדה" שמצוייר מהעובדה

ויפיפה. בפינה השמאלית עשיר חם ירוק גוון למטה מצוייר שהבאתי, האחרונה בתמונה הנושא כעת). למשל זה
הירוק שלמטה. של הצהבהבות עם דואט המנהל צהבהב גוון תחתונה יש

מדוייקת בהדרגה עצמו והירוק ,(Pattern) חוזרת את הירוק בתבנית חוצים והכבישים באפור ותכלכל הבתים
כפיכפוך אלים, לא מאבק הנפלא של המשחק מחילה בגגות הבתים. שנרמז לכיוון התכלכל ומתקרר הולך להפליא

אל משם נמוג בגבעות. התכלכל של מוחלט וקסומה בנצחון סימפוניה עשירה אחרי מסתיים לתכלכל, בין הירוק פלג,
השמיים. העליון של בחלק ירוק של יותר הצהבהב הגוון חוזר וכהד סיום השמים,

התפתחות ומשחק יש מהם אחד כל בתוך והוורוד-צהבהב. הירוק מתנגדים, לכאורה גוונים שני יש בתמונה שמעליה
הנביעה מרכז גם שמאל. לכיוון ומתקרר והולך יותר חי צבעו השמאלי העץ ומושלם. מדוייק באופן בני-גוון, מאות בין
השטח. לכל ומדוייק ומורכב מתפשט באופן זורם ומשם השמאלי, העץ הוא מהרקע של הוורוד-צהוב גווני חוזק של

הומוגנית. למערכת הכל ולוורוד, ומאחד את לירוק השחור מתחבר בשווה ביותר מופלא באופן
יש תמונה בכל התמונה. הצבעים המיוחד של לסולם ומרוסן להכנס "שבור" וכוחו הגולמי טבעי מורכב תמיד גוון כל
לו נראה שאין בדעתנו, שעולה כלשהו טבעי גוון להכניס לתוכה ננסה אם אבל מלא, עולם שהיא של גוונים מערכת

אותם שהופך אחד פילטר דרך עוברים הגוונים ישר מהשפופרת. כל גולמיים לגוונים לא ובוודאי כלל. מקום שם
אחד שופן, שלכל ביצירה של לאקורדים זה דומה מהם. שנבנה לעולם הקסום בדיוק לחלומיים, מורכבים, ומתאימים

שלידו, לזה ביותר והנפלא באופן המושלם מתאים צבע אחר, כל דבר לשום שלא דומה ומיוחד, מקורי "שבור" צבע יש
משלהם. מיוחד לגמרי, קוהרנטי עולם בונים הם וביחד

על הכללי המבט מובן. חסרת בצבעוניות הכוונה נבין למה שהבאנו, קנדינסקי של לתמונות מכאן נחזור אם
ומתאים הגוונים כל את שמאחד הגיון פנימי פנימי, חוט אין הגיון. פראי וחסר משהו של תחושה נותן הצבעוניות

מוזס. סבתא אצל כך כל שבולט כמו סולם, באותו לנגן להם שגורם ביניהם,

כעת העיסוק), בזה לא אך הרבה לדבר יש הצורות על (ושוב, צבע מבחינת קנדינסקי של בתמונה יש לראות מה כדי
גוון על כשמסתכלים התמונה. כל של מהמערכת מנותק עצמו, בפני עניין הוא כאילו לחוד. גוון כל על להסתכל צריך

אפשר עצמו, בפני כעומד האבחנה בו אחרי רק בו. יש וחיים ותוכן עומק כמה פתאום נקלט הכללי, ההקשר לא אחד
אפשר כך הגוונים. של שאר ההקשר בלי שניהם, בין היחס רק לידו. שעומד לשכן היחס בינו איך לבדוק להתחיל

איטית, ומאוד מנתחת בהתבוננות כזה, באופן ורק אחרים, שכנים בין ליחס אלה שכנים בין מיחס לגוון, מגוון לעבור
יצירה זו. של והעשיר החזק ותוכנה עומקה כל לאט נחשף לאט

הקדושה. אנה עם מדונה ליאונרדו של בתמונה דרך גם לגעת מכאן נפתח הזה, העניין את לתפוש מצליחים אם
הרבה דורש זה אברי הגוף. של והנפח המשקל הזרימה, קווי התנועה, הצורה, מבחינת גוון אלא מבחינת לא הפעם

מבחינת קומפוזיציה צורנית הקרוב, אל שכנו אחר כך את יחסו לחוד. ורק איבר כל לראות קודם סבלנות. צריך
ובהדרגה נחשפים לאט שלאט עד לחוד, שכנים כל זוג ובין איבר לחוד, כל בין לנדוד וכך וזרימה, ומבחינת תנועה

המבנה. יותר של רחבים ומורכבים חלקים

ראשון חלק כאן עד




