
ריאליזם הבעתי
אוגוסט רודן, שעריי הגיהינום

אוגוסט רודן, האדם החושב
אקספרסיוניזם

אדוורד מונק, הצעקה
אדוורד מונק, ריקוד החיים

ריאליזם
פאבלו פיקאסו, מדע וגמילות חסדים

אמנות נאיבית
אנרי רוסו, אני: פורטרט – נוף

אקספרסיוניזם
אדוורד מונק, הילדה החולה

ואסילי קנדינסקי, ההר הכחול
ואסילי קנדינסקי, ליריות

ואסילי קנדינסקי, קומפוזיציה מספר 4
ואסילי קנדינסקי, כריכה למאסף הפרש הכחול

פרנץ מארק, גורל החיות )העצים מראים את טבעותיהם החיות 
את ורידיהן(

אמנות נאיבית
אנרי רוסו, אישה הולכת ביער אקזוטי

פוביזם
אנרי מאטיס, הקו הירוק: דיוקנה של גב' מאטיס

אנרי מאטיס, הרמוניה באדום
אנרי מאטיס, הריקוד
אקספרסיוניזם גרמני

ארנסט לודוויג קירשנר, מניפסט הגשר
ארנסט לודוויג קירשנר, הרחוב

ארנסט לודוויג קירשנר, הרחוב בברלין
קארל שמידט רוטלוף, בתים בלילה

אקספרסיוניזם התקופה הכחולה
פאבלו פיקאסו, הגיטריסט הזקן

טרום קוביזם
פאבלו פיקאסו, העלמות מאביניון

קוביזם אנליטי
פאבלו פיקאסו, נערה עם מנדולינה

קוביזם הרמטי
פאבלו פיקאסו, יפתי

קוביזם סינתטי
פאבלו פיקאסו, טבע דומם עם מקלעת קש

פוטוריזם
ג'יני סבריני, הרקדנית הכחולה

ג'אקומו באלה, מהירות של מכונית
אומברטו בוצ'וני, רעשי העיר חודרים פנימה

אומברטו בוצ'וני, צורות מיוחדות במינן של המשכיות בחלל
פלסטיציזם

פיט מונדריאן, העץ האפור
פיסול מופשט

קונסטנטין ברנקוש, הנשיקה
קונסטנטין ברנקוש, פסל לעיוורים

, ציפור בחלל קונסטנטין ברנקוש 
סופרמטיזם

קזימיר מלביץ', מלקטות אלומות לאחר הקציר
קזימיר מלביץ', קומפוזיציה סופרמטיסטית: ריבוע אדום וריבוע 

שחור
קזימיר מלביץ', קומפוזיציה סופרמטיסטית: לבן על לבן

דאדא
מרסל דושאן, גלגל האופניים

מרסל דושאן, מזרקה
מרסל דושאן, הזכוכית הגדולה

סוריאליזם אוטומטי
אנדרה מסון, רישום אוטומטי

סוריאליזם
חואן מירו, נוף קטלוני )הציד(

אקספרסיוניזם
פאבלו פיקאסו, גרניקה

פלסטיציזם
פיט מונדריאן, קומפוזיציה עם כחול אדום וצהוב

פיט מונדריאן, ברודווי בוגי ווגי
פיסול מופשט

, העמוד האינסופי קונסטנטין ברנקוש 
סוריאליזם אוטומטי

אנדרה מסון, קרב הדגים
סוריאליזם פיגורטיבי

רנה מגריט, הרוח והשיר/ בגידת הדימויים
רנה מגריט, נערה טורפת ציפור: הנאה

רנה מגריט, המצב האנושי
סלוואדור דאלי, חיזיון של פנים וגביע פירות על החוף

אקספרסיוניזם מופשט
ג'קסון פולוק, קצב סתיו מספר 30

ג'קסון פולוק, דיוקן וחלום
מארק רותקו, כתום וצהוב

מינימליזם
רוברט מוריס, ללא כותרת

דונאלד ג'אד, ערימה
טרום פופ ארט

ריצ'רד המילטון, מה עושה את הבתים של היום כה שונים וכה 
מושכים

פופ ארט
אנדי וורהול, מרלין מונרו
אנדי וורהול, אלוויס 1 ו-2
אנדי וורהול, כיסא חשמלי

סופר ריאליזם
דואן הנסון, קונה בסופמרקט

הרבע הראשון של המאה ה20הרבע האחרון של המאה ה19

הרבע השני של המאה ה20

הרבע השלישי של המאה ה20



קוביזם
סגנון אוונגרדי באמנות בתחילת המאה ה20. סגנון סכמטי שבו 
גהשלם נבנה מצורות גיאומטריות בעלות צלעות המתחברות בז

וויות חדות, "קצעים". מטרתם של האמנים הקוביזם לא הייתה 
ליצור יצירות מופשטות, אלא להעמיד סוג חדש של ריאליזם: 

פירוק האובייקט למרכיביו ומבט בו זמני על האובייקט.
הקוביזם צמח על רקע היצירה של סזאן ועל האמונה של פיקסו 
ובראק שלציור יש עצמאות וחוקים משלו, ואין הוא צריך להיות 

כפוף לחוקים של הטבע. ולכן, הקוביזם אינו מתאר את מה 
שהעין רואה אלא הוא מעלה גם מידע שידוע לו. 

קוביזם אנליטי )1908-1910(
בקוביזם זה עברו הדמויות ואבריהן תהליך טכני של ניתוח 

ופירוק לקצעים, ואז הרכבתם של הקצעים מחדש. יש נטייה 
למונוכרומיות, עדיין קיימים נפחיות ומוצקות, ועדיין יש 

הבדל בין הרקע לדמות, דבר הנוצר בעזרת שימוש בגוונים 
שונים שמפרידים בין האובייקטים. מגמת הפירוק ניתחה את 
גהאובייקט וגרמה לאיבוד הדרגתי של הנפחיות. הקוביזם האנ

ליטי נקרא כך מכיוון שהוא מעביר את הצורות והעצמים תהליך 
מפותח של ניתוח.

קוביזם הרמטי )1911-1912(
בקוביזם זה מתבצעת השטחה מוחלטת של הציור שנוצרה על 
ידי השתלטות הקצעים על כל השטח, דבר שגרם להיעלמות 
האובייקט מהעין. יש ניסיון לתאר בו בזמן את האובייקטים 
מכל הכיוונים. הציורים מונוכרומיים, האובייקטים מפורקים 

לקצעים, הקומפוזיציות סגורות והרמטיות. הקוביזם נקרא 
הרמטי בגלל הקומפוזיציות הסגורות וההרמטיות, והוא נקרא 
קוביזם סימולטני מכיוון שהוא מנסה לתאר את האובייקטים 

מכמה זוויות סימולטנית.

קוביזם סינתטי )1912-1914(
גקוביזם זה אופיין בשילוב בין פריטים מציאותיים לבין הקו
מפוזיציה האנליטית או ההרמטית, כגון אותיות או ספרות. 

לאחר מכן שולבו גם אובייקטים ממשיים שהודבקו כקולאז' )מה 
שפותר את אובדן המציאות מהקוביזם ההרמטי(. בציורים ישנם 

גקצעים, זוויתיות, ושימוש באחת משתי הקומפוזיציות, האנלי
טית או הסימולטנית )ההרמטית(. הקוביזם הסינתטי נקרא כך 
בגלל השילוב בין פריטי המציאות לקומפוזיציה האנליטית או 

ההרמטית. 

פוטוריזם
תנועה אמנותית טכנולוגית שנוסדה באיטליה בתחילת המאה 

20 ופעלה עד מלחמת העולם הראשונה. התנועה פיתחה סגג -ה
גנון אמנותי השואב את השראתו מן האקספרסיוניזם ומן הקובי

זם לשם תיאור אסתטי חדש של החיים המודרניים, תוך הדגשה 
של השפעת התיעוש והמיכון המודרניסטי על החיים. האמנים 

הפוטוריסטים הדגישו את התנועה ואת הדינמיות של החיים 
המודרניים. שפת התיאור הקוביסטית, המחלקת את האובייקט 

לקטעים ולמשטחים גאומטריים, היוותה את התשתית והמסגרת 
לייצוג ויזואלי חיצוני של האובייקט, ייצוג הזונח את הניסיון 
לייצוג מהותו הפנימית. הקומפוזיציה הפוטוריסטית מדגישה 

את "קווי הכוח" שהם תרגום חזותי למהויות שקימות אך אינן 
נתפסות בידי האדם, כגון ראייה, מהירות וכוח.

ריאליזם
זרם אשר צמח במאה ה-19 ומנסה לתאר את החיים כפי שהם. 

הריאליסטים בחרו את תיאור המעמדות הנמוכים כנושא מרכזי 
ביצירותיהם, בעלי אופי חברתי וביקורתי. מושאי ההתייחסות 
אינם אצילים ורוזנים ושאר מפורסמים אלא פשוטי העם. אין 
בריאליזם ייפוי של המציאות ולא כיעורה, אלא הצגתה כפי 

שהיא.

אקספרסיוניזם
זרם שתחילתו במאה העשרים, המעמיד במרכז היצירה את 

היוצר ואת ראייתו הפנימית. המקורות הפילוסופים של הזרם 
שאובים מתנועת הרומנטיקה. בכל התחומים בהם בא לידי 

ביטוי זרם זה, קווי היצירה היו גסים יותר, זועקים יותר, אלימים 
יותר. ה"אקספרסיביות" של האקספרסיוניזם באה לידי ביטוי 

בהתפרצות כוללת של רגשות לרוב שליליים: כאב, ייאוש, 
חרדה, תחושת שקיעה רגשות שאפיינו את תקופת מפנה המאה 

העשרים, ה- Fin de Siècle. זוהי אמנות שצומחת מרגשות 
סובייקטיבים. המציאות המוצגת ביצירה אקספרסיוניסטית היא 

לרוב מעוותת, על מנת לשקף את נפשו של האמן.

אקספרסיוניזם גרמני
גאקספרזיוניזם שהתפתח בארצות דוברות גרמנית בעיקר, בת

חילת המאה ה-20. ממשיכים את ואן גוף ומונק - ביטוי רגשי. 
אופיינים לה בעיקר ציוריהם של בני חבורת "הגשר", וקבוצת 

"הפרש הכחול".

אקספרסיוניזם התקופה הכחולה
גתקופה בחייו של האמן פאבלו פיקאסו, במהלכה יצר בעי

קר ציורים שהתאפיינו בצבעים כהים וקרים, כמו כחול, ירוק 
כהה ושחור, המוכרים כצבעים המקנים לציור אווירה עצובה. 
גבציורים אלו צוירו אנשים שעל פניהם הבעה עגומה או אפא
טית, לרוב בפוזיציה סגורה ובמצבים אנושים עגומים. מבטא 

את רגשות האמן שעובר תקופה קשה של רעב ועוני.

פוביזם
זרם בציור המודרני שמרכזו היה בצרפת, ופעל בתחילת המאה 

ה20.  משמעות השם היא פראיים.
הפוביזם מתאפיין בשימוש בצבעים טהורים, בפשטות הצורות 

והנוף, בשימוש רב באור וצל ובשימוש בצבעים עזים. ציירי 
גהזרם סטו במכוון ובמודגש מהמציאות האובייקטיבית והעדי

פו את ההבעה האישית והסובייקטיבית, שבה האמצעי הבולט 
ביותר לביטוי המציאות הפנימית של האמן הוא הצבע והושפעו 

מאמנויות של תרבויות מרוחקות כמו האמנויות האסלאמית, 
היפנית והאפריקאית.

אמנות נאיבית
סגנון המתאפיין ביצירה של אמנים ללא הכשרה אומנותית 

רשמית, אך קיימת גם אצל אמנים שלמדו אמנות באופן מסודר 
ומחקים את הסגנון במכוון. הסגנון מתאפיינת לא אחת בפשטות 

ילדותית לכאורה, חוסר פרופורציות, תמונות מרובות פרטים 
ודמויות, ויצירות מחיי היומיום. הציורים קלים מאוד להבנה 

ולפרשנות והפשטות היא אחד מסימני ההיכר הבולטים שלה. 
אמנים נאיביים רבים מבטאים בציוריהם את משאלת לבם לאיך 

אמור להראות עולמנו.



נאו-פלסטיציזם
תאוריה באמנות שנוסחה על ידי האמן פייט מונדריאן ועמדה 
בבסיס הציור שלו ושל אמנים אחרים מקבוצת הדה-סטיל, בין 
השנים 1920-1912.  לפי מונדריאן החיים המודרניים מופשטים 
גומתרחקים מהטבע, והעיר הטכנולוגית החדשה יוצרת סדר מת
מטי חדש, הפשטה, וגאומטריזציה של הטבע. תאוריה זו דגלה 

באמנות מופשטת טוטלית, הכוללת קומפוזיציות של זוויות 
ישרות בקווים אנכיים ומאוזנים וצבעי יסוד - לבן, שחור ואפור, 

ומקיימת איזון, שיווי-משקל וצמצום בצורות.

פיסול מופשט
המצאתו של האסמבלאז' בתוך מסגרת הקוביזם, והאפשרויות 
החדשות שנוצרו בעקבותיו, שחררו את הפיסול מן הנטורליזם 
בו היה שבוי. הביטוי לשינוי זה היה שורה ארוכה של פסלים 
שעיצבו את דמות האדם ברוח המודרניזם. דמות האדם, לצד 

פיגורות אחרות, "פורקה" ו"הורכבה מחדש", בהתאם לזרמים 
גואסכולות מודרניסטיות שונות. מגמות אלו הובילו אל הפש

טה של האובייקט המפוסל. שיא ההפשטה יכל להגיע למצב 
שההתבוננות בפסל נעשית על ידי חוש המישוש.

סופרמטיזם
סגנון ציור ועיצוב אומנותי השייך לתנועת הקונסטרוקטיביזם 

גשבאוונגרד רוסי. את המונח טבע האמן הרוסי קזימיר מלא
ביץ'. סגנון הציור של הסופרמטיזם הוא אמנות מופשטת בסגנון 

גגאומטרי. מלביץ' ראה בציור אמצעי להבעת רעיונות מטאפי
זיים ונתן לצורות משמעות רוחנית. הוא ראה את האמן כבורא 

יש מאין שעושה משהו חדש שלא היה לפני כן.

דאדא )1916-1923(
זרם אמנותי-תרבותי אוונגרדי שנוסד בציריך. חברי התנועה 

עסקו באופן מוצהר בז'אנרים אמנותיים שונים במקביל. עבודות 
האמנות הפלסטית הדאדאיסטיות קראו תיגר על האמונות 

גוהמוסכמות של החברה האירופית באותה עת, ושאבו הש
ראה ממודלים אמנותיים שונים שמקורם באמנות האוונגרדית 
של תחילת המאה ה-20. יצירות דאדא רבות השתמשו בשפה 

האמנותית המופשטת שאותה פיתחו הקוביזם והפוטוריזם, 
אך אופיין ואף דרכי יצירתן נועדו לזעזע את הקהל מתוך 

תקווה אוטופית להשפיע על שינוי המצב החברתי והפוליטי.
הדאדאיסטים פיתחו טכניקות אמנות חדשות, שנועדו לערער 
את השיפוט האמנותי-אסתטי שזוהה עם התרבות האירופית. 

המניע לייסוד תנועת דאדא היה הזעזוע מזוועות מלחמת העולם 
הראשונה ומתוצאותיה. האמנים חברי התנועה הגיעו מארצות 

שהשתתפו באותה עת במלחמה, והתרכזו בשווייץ כיוון שהייתה 
מקום נייטרלי. בעיני בני התקופה הטכנולוגיה הייתה אמורה 
להביא לשינוי חיובי ולעתיד טוב יותר לאנושות, אך במקום 

זאת היא הביאה להרס ולחורבן, וגרמה לפיכך לאכזבה גדולה 
שבאה בעקבות המלחמה וזוועותיה. חברי הדאדא ביטאו את 

מחשבותיהם נגד המלחמה, ונגד הבורגנות והאמנות המסורתית.
הדאדאיסטים קראו לניהיליזם מוחלט, שבעזרתו ביקשו לערער 
את כל המוסכמות של האמנות והחברה. על פי הדאדא, ההיגיון 
והסיבתיות אכזבו ככלים לניהול תקין ורציונלי של העולם, ולכן 

יש לברוא את העולם מחדש, ללא סדר והיגיון באקראי, מתוך 
תקווה אוטופית לעולם טוב יותר, ללא מלחמות.

סוריאליזם
זרם באמנות שפעל בין שנות העשרים והשלושים של המאה 
גהעשרים, הסוריאליסטים ראו עצמם כתנועה פילוסופית ומה

פכנית ושילבו בעבודותיהם אלמנטים של הפתעה וחוסר הגיון. 
הסוריאליזם התפתח מתנועת הדאדא, ומיזג את חוסר ההיגיון 

של הדאדא עם המושג של מחשבה טהורה, חופשית וחסרת 
מגבלות ההגיון, בדומה ל"מחשבות" שיש בחלימה, בטירוף או 

גבאסוציאציה חופשית. מטרת הציור הסוריאליסטי היא לג
רום לצופה בתמונה זעזוע ולחצות גבולות מחשבתיים. הציור 
הסוריאליסטי מתחלק לשתי קבוצות: סוריאליזם פיגורטיבי, 

בו סגנון בו הפרטים נראים אמיתיים ואילו מיקום האובייקטים 
והיחס כלפי הרקע ושאר הפריטים בתמונה הוא לא מציאותי, 

וסוריאליזם מופשט בו הצורות עצמן ולא היחס שביניהן הן 
הגורם להרגשה העל מציאותית.

סוריאליזם אוטומטי
סוריאליזם מופשט שבמרכזו יצירה "אוטומטית", ספונטנית 

ובלתי מתוכננת מראש, רעיונות המתכתבים וחבים רבות לאבי 
הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד. סמים. האמן אמור "לתקוף" את 
בד הציור ללא כל מחשבה או תכנון מוקדמים, הישר מתוך תת 

המודע או מתוך עולם החלום. לאחר זמן מה, באופן הכרתי, 
האמן חוזר ליצירה ובאופן אסוציאטיבי מחזק את האלמנטים 

הרצויים.

אקספרסיוניזם מופשט
תנועת אמנות שקמה בארצות הברית בסוף שנות הארבעים. 

מייצגת את המעבר של מרכז האמנות, מפריז לניו יורק. 
המשותף לחברי הקבוצה היה הניסיון ליצור אמנות מופשטת 

שאינה פיגורטיבית ולמצוא דרכי ביטוי חדשות במסגרת הציור 
והאמנות. זוהי גישה אמנותית הדוגלת בשחרור האמן מערכים 
גאסתטיים מסורתיים. ומנוגדת לריאליזם ששלט בציור האמריק

ני בראשית המאה העשרים. ייצירתם מייחסת חשיבות ראשונה 
גבמעלה לביטוי האישי והספונטני. אחד מן הפיתוחים של האק

ספרסיוניזם המופשט הוא 'ציור פעולה' , מונח זה ששורשיו הם 
ב'ציור האוטומטי' הסוריאליסטי, כטכניקת ציור.

מינימליזם
סגנון אמנותי ללא ביטויי רגשי או אישי, לרוב בעל ארגון 
גאומטרי של צורות, ושימוש בחומרים המעובדים בצורה 

גתעשייתית או שימוש בטכנולוגיה חדשה. מינימליזם הופיע בא
רצות הברית כתגובת נגד לאקספרסיוניזם המופשט, המתאפיין 

בביטוי עצמי, סובייקטיביות ורגשנות המתבטאים במשיכות 
גמכחול ספונטניות. המינימליסטים האמינו כי על יצירת האמ

נות להיות גמורה במוחו של היוצר עוד לפני הוצאתה לפועל. 
הפסלים המינימליסטים הקפידו בעבודותיהם על סדר רציונלי, 
גבהירות , פשטות, ואי תלות בערכים אתיים, חברתיים ופילוסו

פיים. הם עסקו ברעיונות הדומים לאלה שבמתמטיקה. פסליהם 
הנקיים מבוססים על מודולוס בעלי חלקים שווים. הם חופשיים 

מכל משמעות נרטיבית, מטפורית או סמלית.



טרום פופ ארט - קבוצת העצמאיים )1952-1955(
גקבוצת העצמאיים הייתה קבוצה בריטית של אמנים, ארכי

טקטים ומבקרים שנפגשו במכון לאמנות עכשווית בלונדובן 
אנגליה. הקבוצה טבעה את המונח פופ ארט, בדיוניה על תוצרי 

התרבות הפופולרית. חברי הקבוצה דנו בתרבות ההמונים 
האמריקאית ומערכת היחסים בינה לבין אמנות יפה. הם ניתחו 

נושאים כמו פרסום, קולנוע הוליוודי, עיצוב מכוניות, מדע
בדיוני, אופנת נשים ומוזיקה פופולרית ברצינות אקדמית. 

הקבוצה הנגישה את עצמה לקהל הרחב באמצעות מאמרים 
בכתבי עת, אירועים במכון לאמנות כשווית ויצירות אמנות. 

פופ ארט
תנועה אמנותית שמרכזה היה בעיקר בארצות הברית ובאנגליה 

החל מסוף שנות ה-50 של המאה ה-20. אמני הפופ ארט בחנו 
את ההשפעה ההדדית של תחומי התרבות השונים. אמנות הפופ 

גמרמזת בשמה על המילה פופולרי. אף על פי שאמנות הפופ נו
סדה באנגליה, סגנונם של האמנים האמריקנים לא התבסס על 

סגנונם של הבריטים. המאפיין של עבודותיהם היה בהכנסה של 
חומרים חוץ אמנותיים לעבודות, כגון קומיקס, פרסומות ועוד. 
העבודות מתאפיינות בדרך כלל בצבעוניות עזה. נושאי יצירות 
פופ שאולים מן המרקם האורבני, המשקף את מאפייני החברה 

האמריקנית בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה: השפע 
הכלכלי, תרבות הצריכה ושיווק.

סופר ריאליזם
זרם אמנות שהתפתח בעיקר בארצות הברית ואירופה בשנות 

ה-70 של המאה ה-20. הסגנון, הבא לביטוי בציור ובפיסול 
פיגורטיבי, מאופיין בניסיון להשגת מראה מציאותי. המניע 

להתפתחות סגנון זה היה כפול. מצד אחד ביקשו האמנים לחזור 
אל תיאור החיים הממשיים, על רקע הדומיננטיות של ז'אנר 

האמנות המופשטת עד לשנות ה-60 של המאה ה-20 ופריחתו 
של ה"פופ ארט" בשנות ה-60 של המאה ה-20. מצד שני ביקשו 

גהאמנים להגיב אל הפופולריות ההולכת וגוברת של מדיום הצי
לום, שהפך למדיום אמנותי מרכזי החל משנות ה-70.]


