
 
 
 

 אמנות מודרנית 
 

 איגור ארונוב 
 

 שנה א׳ סמסטר ב׳ 
 

 סיכום מאת נגה רבד 



אמנות שאומרת שהאמנות שאנחנו רואים לא באמת   - 20אמנות מודרנית של המאה ה
קיימת. התמקדות באדם ובאיך הוא רואה ותופס את המציאות. ריבוי תפיסות, ריבוי גישות.  

 .20אמנות האוונגרד של המאה 
 אחת הגישות האלו היא: 

 
 פוביזם

(wild animals, beasts ,)חיות פרא 
 

 1905צרפת, פריז, 
 

 הנרי מאטיס
 אנדרה דראיין
 מוריס ולאמיק
 אלברט מרקט 

 ראול דופי 
 גאורגס ראולט 

 
 השם ניתן כגנאי לא על ידי האמנים. מטיס מוביל את הזרם. היו יוצאי דופן, לא מקובלים 

 
 1906הנרי מטיס, דיוקן עצמי, 

בריא. עושה  הייתה לו תפיסה חדשה. הוא אימץ את התפיסה הזו. הוא נראה חולה ולא 
מאמץ גדול בתהליך שלו לעשות עלייה חדשה. הוא מציג את עצמו בצורה חופשית ואנטי  

חברתי. הוא גדל במשפחה בורגנית אבל הוא יוצא נגד המעמד שלו. לא רוצה לסמן את עצמו  
 במעמד החברתי שלו, הוא מתאר עצמו בפשטות. 

 
 1897מטיס, שולחן סעודה, 

ונות. יצירה מוקדמת שלו שמראה על התהליך שמאטיס  למד באקדמיה. למד אסכולות ש
עבר. הנושא מאוד שגרתי מאוד פשוט. מצייר את אישתו מכינה ארוחת בוקר. מתאר משהו  
מרגיע, משהו בייתי. המוטיבים שלו נשארים כאלה, לא היסטוריה או קרבות, לא מחשבות  

זה הנאה לעין. זו הנקודה  עולמיות. בא מתוך משהו אישי, הוא פשוט ומזה עושה משהו אחר.  
 ממנה הוא מתחיל. תחושת שלווה, שום דבר לא קורה. 

 
 1908 מטיס, קינוח: הרמוניה באדום,

 
הכל אדום, הצבע מנתק את התמונה. קודם היה מוחשי, עכשיו זה לא פיזי. הוא משטיח את  

ו עם  הכל. האמן כבר לא רוצה להתייחס לאותה מציאות, הוא בונה אותה מחדש. המשחק של
הנושא לא מטריד   החלל קיים עדיין אבל החלל הוא צבע. הטפט משתלב עם דוגמת המפה.

אבל הצבע יוצר מתח. הוא מתרחק מאותה חוויה של המציאות העוטפת אותנו, אנחנו  
התנתקנו מאותה מציאות ויש תפיסה של משחקים של הצורות. אם נתמקד בחלון, לא ניתן  

חלון הוא נושא שמטיס מתעסק בו הרבה. הוא מתעניין בו,  להבין אם זו תמונה או חלון. ה
בהתבוננות שלנו החוצה. אנחנו לא תמיד מזהים עם המעבר הזה בין החלל שלנו לחלל  
חיצוני. החלל החיצוני בא לחלל שלנו בתור תמונה שמתארת את הנוף. הנושא בין דמיון  



צריכים את הגבול, האמנות   למציאות חוזר אצלו. הכוונה של מטיס אומרת שאולי אנחנו לא
מטיס חשב על אדום במיוחד כי הוא צבע   יכולה להיות החיבור בינינו לבין החלל החיצוני.

  של הצופה( וגם מקשה על האמן משום שזהו צבע דומיננטי. אסוציאציותמטריד. )אש, דם, 
התפיסה שלו אחרת, אומר   בא בניגוד לאמירה של מטיס על איזון, כי האדום משתלט.

עבודה זו   עבודת סטודיו.  שאנחנו צריכים לשנות משהו בתפיסה כדי לראות את ההרמוניה.
הייתה מיוחדת משום שעל אותו בד שילב שלוש גרסאות. גרסה ירוקה אותה נראית בחלון,  

ט ולבסוף שכבה אדומה. מטיס לא רוצה לזרוק דברים. לא  גרסה שנייה כחולה שרואים בטפ
לא מרגיש שיש כאן עבודה קשה, רצה   רוצה לזרוק התחלות או התלבטויות שהיו לו באמצע. 

כל פעם שמוסיף צבע חושב איך הם ישפיעו אחד על   ליצור אווירה שהכל זורם והכל קל.
לא רוצה להטריד צופה   סיון.השני. לא יודע באיזה משקל צריך לשים צבע וזאת עבודת ני

 במאבקים שהאמן אומר. האמנות צריכה להביא הרמוניה לאמן הסוער. 
מטיס רוצה דרך האמנות להרגיע את התקופה. התקופה הפכה לתקופת המלחמות  

והמאבקים. מלמות אינסופיות. על רקע המציאות המטרידה, מטיס רוצה דרך האמנות  
האמן   למען הרעיון שלו.  ולעצמו מקום שטוב לו. נלחם כל חייתחושה שבן אדם יכול למצוא 

הולך בדרך סובייקטיבית, הוא לא יכול לשנות את המציאות הוא יכול לשנות את האמנות  
שלו. הוא מנסה ליצור הרמוניה. הטענה שלו היא שהצבע האדום נראה דומיננטי אבל שהוא  

יננטיות של האדום. הנחת הצבע היא  מאוזן על ידי כחול, ירוק וצהוב שהם מנוגדים לדומ
אינטואיטיבית. האמנות צריכה לרפות את הנפש השבורה של האדם הצופה. עניין של  

 התפתחות המדע והטכנולוגיה והאדם מתרחק מעצמו. 
 

 למטיס יש סיפור דרמטי 
כשהיה ילד חלה במחלה, דלקת בתוספתן. לא עשו לו ניתוח בזמן והוא נכנס לתהליך מאוד  

יפוי שלקח לו שנים והוא חשב שכבר ימות ולא ילך. תהליך הריפוי לקח לו שנים  קשה של ר
הוא חי בתקופה עם   ולבסוף נרפא ואמר שראה את החיים בעיניים אחרות, ראה את האור.

המון מלחמות אבל באמנות שלו אין מלחמות. הוא עושה אמנות שנותנת תחושה שהרמוניה 
 עדיין קיימת. 

 
 1908״הערות האמן״ 

 אפיינים של אמנות ומטרתהמ

 אמנות של איזון, בהירות ושלווה שבה אין נושא מדאיג ומדכא  •
 הבעה של רגש כמעט דתי ביחס לחיים •
 עיוות פרופורציות ואנטומיה כדי להעביר יסודות של מציאות •
יצירת האמנות חייבת להעביר את המשמעות המוחלטת ולכפות אותה על הצופה   •

 ת את הנושא אפילו לפני שהוא יכול לזהו
 חוש טבעי אמנותי של אמן קובע קו וצבע  •

 
 אמן ותפקידו

אמן מקבל התרשמויות מין הטבע ומארגן את תחושותיו במטרה לחזור לאותה   •
 תחושה בימים שונים 

אמן חודר לאמתות הידועות אבל מגלה את הצד החדש שלהן כדי להבין את   •
 משמעותן באופן העמוק ביותר 

פרסיוניזם( מציגה רק רגע אחד של אופיו. אני מעדיף,  העברה מהירה של נוף )באימ •
, אפילו שישנה  על ידי עמידה על יסודותיו, לגלות את אופיו ותוכנו ממושכים יותר

 סכנה להקריב כמה מסגולותיו המהנות
 אמן קובע את האופי של האובייקט והגוף.  •

 
 מטיס על קומפוזיציה: 

 ראייה בהירה של ההרכב  •
 ושלמה של הרכב הרמוניה כללית  •



 הבעה לא בפרטים אלא בקומפוזיציה שלמה •
 

 מטיס על צבע: 

 תחושות רגעיות של צבע  •
 הינן תחושות חולפות, שטחיות ואינן מוחלטות בהבעה של רגשות האמן 

 ריכוז תחושות של צבע קובע תמונה  •
 הרמוניה מוזיקלית של טונים •

 
 

 זה אמן שרוצה לשנות את העולם ולהשפיע על האדם. 
  וצא נגד האמפרסיוניזם. אומר ששם יש רק רגעיות והרעיון שלו זה ריכוז תחושות.מטיס י

 הוא שחצן, חושב שהוא קולט נצח ביצירה שלו.  החוויה הכללית באה מהצבע הדומיננטי.
 

 1911מטיס, הסטודיו האדום, 

 
וא.  כל הדברים נבלעים ברקע האדום, זה אינטימי, זה פשוט, זה אישי. זה סובייקטיבי, זה ה

הוא רוצה לשדר מסר אבל דרך החוויה הסובייקטיבית. מכניס יצירות שלו ליצירה זו. זה דיוקן  
עצמי. כל החפצים שנמצאים שם. שינוי בתפקיד של אמן. הוא לא מלמד או מורה, משקף את  

 הראייה שלו. 
 

 1905מטיס, חלון בקולר, 
עניין אותו. יש סירות ופרחים  היה שינוי בשבילו. הייתה שמש מאוד חזקה שם וזה מאוד 

בצורה מאוד מקווקוות ולא ברורה. יש הפרדה בין הפנים והחוץ אבל גם יש חיבור. הצמח 
 המטפס שמתחבר לנוף של הבחוץ. הוא רוצה ליצור חיבור. 

 
 1912מטיס, חלון בטנז׳ר, 

של  נרגע קצת. הצבע זורם ומחבר בין פנים לבין חוץ. אני לא בבדידות. אני עכשיו חלק 
הסביבה. חלון פתוח, לאינסוף, לשמיים. הוא דיבר על רגש דתי אבל זה לא דתי זה  

 התפעלות מהרמוניה של הבחוץ, של המציאות.
 

 1912מטיס, חלון כחול, 
מטיס מתקדם עוד לפי ההיגיון שלו. מה שבפנים ומה שבחוץ כמעט אין הבדל. הכל מתחבר  

זה הנושא הסטטי שלו, בחללים שלו. צריך להיות   הכל הופך ליחידה. וזורם בין הפנים לחוץ.
 רגוע, מדיטציה מול המציאות.  

 
 , גרסה ראשונה1910-1911מטיס, הריקוד, 

התנועה הייתה גם נושא שהתעסק בו. לא ברור איפה הריקוד הזה מתקיים. הוא לא נראה  
הו ספציפי. יש דשא ושמיים  במציאות. זה שחרור שמטיס עושה. לא מקשר דימויים שלו למש

כחולים. זה ריקוד סימבולי, משהו של תנועה וגוף עירום. העירום הוא מטאפורה כזאת  
למשהו טבעי. זה לא קשור לחברה או לאיך שזה נתפס אלא אנרכיה, משהו ראשוני, כולנו  

ת משהו פגני, יש פה כוח, הריקוד חזק וגדול, הדומיות מובילויש כאן אנרגיה.  עירומים.



ומחזיקות אחת את השנייה. זה ריקוד החיים. מרגישים איך הגוף עובד. לא צריך לחשוב,  
יש לפעמים דברים שלא מסתדרים מבחינה חזותית. אבל אין  צריך לחוש את התנועה.

לא ברור איך אחת הדמויות זזה   שלמות, יש רגל ששוברת את הידיים, יד שמתעגלת בקשת.
 הגרסה קרה, צבעים קרים. ואים שיש בעיות בתנועה.במקום. כשמתבוננים בדמויות ר

 
 , גרסה שנייה1910-1911מטיס, ריקוד, 

 
הוא מצא פיתרון של אמן חזותי מאוד. זו הגרסה החמה. ירוק זה קר וקונטרסי לאדום, גם  

כנגד זה יש לו תנועה סטטית שזה    הכחול. מטיס אומר שהכחול והירוק מאזנים את האדום.
 יציאת אנרגיה החוצה. חינתו במוזיקה.מב

 
 1910-1911מטיס, מוזיקה, 

מרגיש שמוזיקה זה סטטי כי אתה מאזין אליה. הוא הרגיש שהמקום כן חשוב, של כל דמות,  
כי היא המוזיקליות. זה המינימליזם שלו. הוא מוותר על פרטים קטנים, זה דמות באופן כללי.  

 משהו יותר מופשט, יותר אבסולוטי.  
 

 1940מטיס, שינה, 
תקופה אחרת. קווים כלליים נשארים אבל יש שינוי. יש אותם קווים מתעגלים ומינימליזם שלו 

אף אחד בתקופה הזו לא רגוע חוץ ממנו. עבר   אבל יש שינוי בקצב. יש תחושה של רוגע.
שלו נפגעה. אומנם היה אמן של  ניתוח להסרת סרטן אבל הוא המשיך לעבוד. המשפחה  

רוגע אבל היו לי עניינים בחיים שהיו לא רגועים. אשתו הייתה במחתרת וכמעט נתפסה  
 במלחמת העולם השנייה. אבל הוא ממשיך ברעיון שלו, בכל אדם יש הרמוניה בתוכו. 

 
 1943-1954מטיס, קולאז׳, גזרי נייר, 

לא יכול לצייר יותר. הוא עובר לצורת   מטיס נהייה משותק לאחר ניתוח שבקושי שרד והוא
יש לו כוונה. הוא   אבודה אחרת, צובע שטחי נייר גדולים כפי שיכל ואז גוזר ומדביק אותם.

מרכיב דמות מחתיכות. הוא לא זורק אף חתיכה, הוא בסופו של דבר משתמש בכל דבר  
הוא   ועה.שהוא גוזר. זוהי רקדנית רוקדת, אפריקאית. ממשיך את הנושא הזה של התנ

העבודה שלו בהמשך הופכת   מפתח סגנון שמאוד מתאים לעיצוב. יש לו פטרנים ותבניות.
להיות כוח עיצובי. יש רקדנית קוסמית שרוקדת. מחבר בין אדמה לבין שמיים. אולי מתחבר  

 לאיזה רגש דתי. 
 

 1943-1954מטיס, קולאז׳ים, גזרי נייר, 
מרגישים שהרקע והדמות מתחברים ביחד, יש הפרדה  נשים בגוון אחד, כחול על לבן. 

 בצבעים אבל לצורך השלמה בין השניים. השלמה בין נגטיב לפוזיטיב. 
כחול בולט או לבן בולט, הרקע הופך להיות יצירה. עדיין אפשר לראות שהוא מדבר על  

 דמות, יש השראה מהטבע ומגוף של אדם. 
 

 1952מטיס, בריכת השחייה, 
מטרים. הוא מאוד זקן, שנתיים לפניי שנפטר הוא עושה את היצירה הזו.   עבודה של שמונה

יצירה שעוטפת את החדרים מקיר לקיר. אלו אנשים ששוחים בים. הגזירות אמורות ליצור  
גשטלט שיוצר אצל הצופה את התחושה שהדמויות שוחות בים. לא אוהב לזרוק דברים, כל  

 מה שיש בתהליך היצירה הוא חשוב. 
 



 העייריה ואנס בריבייריה הצרפתית. הוא תכנן כנסייה קטנה. 
משהו קטן ומאוד אינטימי לכבוד נזירה שטיפלה בו. הוא תכנן את הכנסייה בצורה שיוצאת מן 
הכלל. אין סיפורים דתיים. הוא לא נהפך דתי. הוא מתכנן אדריכלית את המבנה. אין תמונות 

נזירה, יש ויטרז׳ של וילון. נראה כמו גזירות נייר.  של ישו. חוץ מדמות לא ברורה של נזיר או 
 הוא בוחר בפאטרן של צמחים. יותר התפללות לטבע. יש לו משהו דתי אבל יותר לטבע. 



 פאבלו פיקסו 
 

 1901-1904התקופה הכחולה, 
 

 , פיקסו 1903טרגדיה, 
צבע של ניכור, צבע של ים, ים פתוח, שפה סימבולית. צבע אוניברסלי. המשפחה וטרגדיה  

בתוך המשפחה הוא הנושא. פיקסו נותן ייצוג חזותי מיוחד להעברת המסר. הדמויות 
עיניים סגורות. הטרגדיה הפנימית היא משלימות זה את זה. דמות האב מתכנסת פנימה עם  

שהם לא מתחילים להתקשר, הפער ביניהם נשאר תעלומה. המשפחה כבר לא יכולה להיות 
שלמה. הילד מנסה להיות החיבור אבל הוא לא מצליח. הכחולים זה צבע מלנכולי. פבלו  

ני הופך  פיקסו מסתיר את הסיפור עצמו אבל הוא מעביר אותו באופנים אחרים. העניין המב
להיות חשוב. ליצור תבנית גאומטרית. פיקסו הוא אמן של רגש, הוא מנסה לחשוף את הצד  

 הפנימי של האדם. 
 

 1905-1906התקופה הורודה, 
פיקסו כל הזמן משנה סיגנונות ואופי של הדימויים שלו. הוא כל הזמן מחפש. הוא אמן של  

את התקופה הכחולה אבל בצורה    חיפוש וכל תקופה צריכה ליצור סגנון חדש. הוא ממשיך
אחרת. השפה שלו כבר מדברת בצורה שונה, הוא יותר חם. יש מלנכוליה אבל ורוד הוא גם  

 צבע של חיבור
 

 , פיקסו 1905הבחורה על הכדור, 
הדמויות מחוברות לסביבה באמצעות הצבעים. יש פה דמות מהקרקס. הוא אמן של אנשים  

אמן של אנשים שהחיים שלהם הם רק למען הקהל.   שהם אמנים, לא בדיוק של קרקס. הוא
האנשים האלו, הלוליינים והליצנים, ריגשו אותו. הוא רוצה משהו להעביר. אנשי קרקס הם  
אנשים שמקריבים את עצמם, את הבית שלהם. אפשר לקרוא את הציור בצורה מבנית. יש  

זה כובד ומסה. עליה  דמות אחת חזקה, גדולה, מסיבית, יושבת על קוביה. מבחינה מבנית 
יושבת הדמות החזקה עם גב רחב. ומולה נערה דקה על עיגול. יש איזון מקרה הזה. ואז  

חוסר איזון בניסיון למצוא איזון בדמות העדינה של הנערה הזאת שמופיעה מולנו. שבריריות  
מול כוח. דיכוטומיה. שני מרכיבים שמנוגדים זה לזה. פיקסו משלים את היצירה מבחינת 

החיבור במשמעות הוא בעיקר שהדמות החזקה מגנה על   מבנית ומבחינה משמעותית.
הדמות העדינה. מה שחשוב הוא שפיקסו מעביר את המסר שלו בלי לספר לנו את הסיפור  

   של הדמויות.
 

 , פיקסו 1906פורטרט של גרטרוד שטיין, 
בר על אמנות  הדמות היא אדם שמארח. אנשים באים אליה לד זה עניין של שקר ואמת.

וחיפושים. יש לה משקל רב בהתפתחות של סגנון חדשני של ספרות. היא הייתה אחת 
הסופרות שהקימה את ספרות התודעה. היא הייתה חוזרת לאותו דבר כמה פעמים ואז  

היא מיוחדת במינה. מאוד אמיצה גם   לחזור למילים וצלילים שהמשמעות שלהם דומות.
אלו יותר מאפיינים של   יית כוחנית, חזקה. במצב קונבנציונלבחיים האישיים שלה. היא נרא

גברים, היא הייתה אישה חכמה. היא שברה את החלוקה הגברית והנשית בקיימת אותה  
תקופה. מעשנת ולובשת מה שהיא רוצה. היא הייתה אנטי חברתית וחופשית. ככה פיקסו  

מציג אותה. היא נמצאת בפינה אבל הגוף החזק שלה, המעוגל והמסיבי קובע את החלל. גם  
עגלת. היא שותקת אבל מקשיבה למישהו. היא יודעת להעריך. היא טענה שהיא  הפינה מת

לא דומה לעצמה בפורטרט, זה לא מצא חן בעיניה. על אף שהעריכה אותו. והוא אמר לה  
הוא לא מעתיק, הוא מחדד משהו   שהיא תהיה דומה, במובן שהיא תבין בעתיד שהוא צודק. 

הוא ניסה להעביר את זה שעל ידי   לאפיין מבפנים.בדמות שלו. הגישה של פיקסו לחיים היא 
זה שהיא מקשיבה לאחר, זאת העצמה שלה. יש נקודות מבט שונות, יש התאמה בין דמות  

 הצילום משקר בעיניי פיקסו.  לרקע.
  

 



 1907-1908קוביזם אפריקאי, 
 הוא התרשם מאמנות אפריקאית 

 
 , פיקסו 1908שלוש נשים, 

, הן נראות כמו פסלים. עדיין יש דמויות, זה לא מופשט.  ותטבעייש דמויות בתנועות לא 
כאן יש משבר עם   אפשר להפריד בין דמויות לרקע. אבל יש התמזגות בין דמות לדמות.

מסורת. הדמויות לא מנותקות. קשה להבין איפה קוי ההפרדה שמסמנים את הגבולות בין 
יסה לתוך עצמן. זה לא מיתולוגיה,  הדמויות. הדמויות עם עיניים עצמות, מתכנסות פנימה. כנ

אין לזה נרטיב. זה רק ייצוג בין גוף לטבע, בין הדמויות למה שמסמן הרקע. אין סימון של  
מקום או זמן, הדמויות מסמלות את עצמן. הסגנון הזה לא מתקבל בידיי הציבור באותה  

אדם. פיקסו  לא ברור אם הוא מתכוון באמת לבני אדם או לפסלים שמייצגים בני  תקופה.
באותה תקופה זה היה טרנד.   פונה לפיסול אפריקאי ואפשר לראות את הדמיון באופן הייצוג.

פיקסו מתנגב לתרבות מערב, לתרבות    הראשון שפנה לתרבות פרימיטיבית )מילה שלילית(.
לכן הוא פונה לתרבות פרימיטיבית. יש שאלה עד היום האם פיקסו רק מנצל את    של עצמו

יקאית לצרכים שלו או שהוא באמת מבין את התרבות הזו ולוקח ממנה  תרבות האפר
הוא בונה תבנית   בתרבות אפריקה החפצים האלו לא אומנות אלא חפצים מהחיים. השראה.

של תרבות אפריקאית לעצמו. יש לו הבנה שפסל אפריקאי הוא מתווך בין בן אדם לבין עולם  
סו בהחלט מנצל משהו, זאת הבנה שלו  פיק  לפסלים האלו היה איזה תפקיד. הרוחות.

לתרבות אפריקאית, זה לא מבפנים. אבל הוא מתנשא, הוא מאוד מעריך את זה. הוא מקבל  
את זה כאמנות. זה מתאים לתקופה שלו כי הוא רואה את המערב כאכזרי ומתרחק  

ם  מהשורשים. ושם הוא כן רואה את החיבור לטבע, לפנימי. כך הוא מתאר את זה, עם עיניי
הוא נותן אמירה   עצומות, הסתכלות פנימה, עירום, לא פרובוקטיבי, טבעי. כאן הוא אנרכיסט. 

אם מסתכלים על החיבורים אפשר לראות שהוא בונה את כל התמונה שלו   חזותית חדשה.
הקו הבהיר יכול גם לצאת החוצה וגם להיכנס פנימה. יש גם השטחה וגם  על ידי מואר וכהה. 

עומק באותו הזמן. הוא הבין שהעולם בנוי כמו שהוא מצייר, חיבורים בין דו מימד לתלת  
 . לא רק אפריקה אלא דרך סזאן. פיקסו הוא ממשיך דרכו של סזאן מימד.

 
landscape with two fogures, 1908 , פיקסו 

 
הוא רוצה שלמות, מאחד בין חלקים של הנוף. הוא רוצה לתת תחושה של אחדות וחיבור.  

דמות אחת מחוברת לעץ, זאת פנטזיה שלו ומסר שהוא רוצה להעביר. אדם כחלק של נוף,  
הוא לא עצמאי. העצים הופכים לדמויות, זה נוף חי. בנוי מצורות גדולות גאומטריות  

ה שלא קיים, זאת פנטזיה שלו. בעולם הראשוני, בנפש של  ומשטחים שבונים את הנוף. זה מ
 האדם הוא לא יכול להיות מפולג.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 1910-1912)מפורק(,  קוביזם אנליטי
 

 , פיקסו 1910, וולארפורטרט של אמברויז 

 
אנשים לא מקבלים את הדיוקן הזה, כולם שונאים את פיקסו וחושבים שהוא הורס את 

 םגאומטריידמות חשובה לפיקסו. הוא מציג אותו בחדר שלו, הכל בנוי ממשטחים האמנות. 
י תפר. יש אור וצל. מוצג בצורה של כאוס למרות שהוא מאוד  ושמחוברים זה לזה דרך קו

אין הפרדה בין   החומר לא אטום.  מארגן את זה. הגוף משתלב בסביבה, הגוף הוא שקוף. 
ווים את הדבר באמצעות החושים שלנו. הגוף מגיב  דמות לבין רקע לבין סביבה. אנחנו ח

  , אנחנו לא נפרדים מהסביבה, אנחנו חלק ממה שסובב אותנו. יש רמז לספר.לסביבה
יש פירוק   העיניים לא לגמרי עצומות אבל הוא מסתכל למטה, כאילו קורא. יש רמז לבקבוק. 

נים של בן אדם, זה  זה מאפיי  הוא מתאר חפצים שיש בחדר. לפרטים, משטחים גאומטריים.
 לא משהו סימבולי אלא משהו קיים.

 
 , פיקסו 1916אמברויז וולאר, 

הוא בדרך כלל מעדיף ללכת   דיוקן שעשה כמה שנים אחריי, סגנון ראליסטי אקדמי, מדוייק.
לכיוון קיצוני יותר שלא מתקבל אבלן הוא מאבד חלק מהתקשורת. הוא עושה את זה כי הוא  

את הסגנון הראליסטי   הקוביזם יותר מתאים למשהו חדש. מת. חושב שזה שקר שאומר א
 אפשר ללמוד, את הסגנון הקוביסטי אי אפשר ללמוד, צריך להבין ולהרגיש. 

 
 

 1911-1912קוביזם מופשט )הרמטי(, 
 קוביזם מסתורי. דימוי שהפך למופשט, לא מובן. למרות שהוא נותן שם לציור. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ma jolie , פיקסו 1911-1912גיטרה, אישה עם , 

 
זה מאוד מופשט. יש מן ראש, צוואר, גוף, מיתרים של גיטרה, אצבעות. בתחתית כתוב  

בצרפתית ״יפתי״. הוא לוקח אובייקטים ומפרק אותם. משאיר סימנים שמרמזים על  
האובייקטים. אנחנו יכולים לחבר בראש שלנו אבל שום דבר לא ברור. הוא אומר שיש כאן  

זה מופשט אבל בתוכו יש בן אדם שמנגן בגיטרה. הוא מפרק הכל אבל תוך כדי מחבר  נושא, 
הכל להכל. החיבור הוא מוזר, התמונה מאבדת תקשורת, אבל יש קשר. יש קשר למציאות  

ולכן הוא שם את המילים על הבד. המילים מקשרות את התמונה למציאות. זו דמות של אדם  
, דרך המילים. זה הפך לקולאז׳. הוא הראשון שעשה  שמשתלב בסביבה. יש תקשורת נוספת

בקוביזם מוקדם יש צבע ובמתקדם אין, זה מונוכרום כי הוא   זאת. חיבור של דימויים חזותיים.
רוצה חיבור. צבעים שונים מפרקים והוא רוצה חומר אחד שממנו כל העולם בנוי והוא הולך  

 לאפרורי, גוונים של נעלמים. 
 

 1912-1914, כב(קוביזם סינטתי )מור 
 

 , פיקסו 1912טבע דומם עם כיסא קש, 

 
יש חיבור בין חומרים שונים. יש בד אובלי. יש הדבקה של כיסא קש וכל השאר רישום וציור.  

יש חלקים מכל   אותיות הדקופז׳ מרמזות על הז׳ורנל. זה נקרא קולאז׳ והוא עשה זאת ראשון. 
יש כוס, יש   דבר וצריך להשלים לבד. משלימים את החלק מכיסא הקש. יש סימנים לכל דבר.

 לימון. זה כל השולחן, מוקף על ידי חבל. 
 

 1937פיקסו, גרניקה, 

 
 



 29.03אמנות מודרנית 
 

 פבלו פיקסו וקוביזם 
 

 חזרה על שיעור קודם
מתחיל מסימבוליזם, דמויות מסמלות מצד פנימי, מצב נפשי. הוא לא אמן של תיעוד הוא אמן  

של משמעות. מה שמיוחד בסימבוליזם שלו היא תשומת ליבו לצורניות של דימוי חזותי.  
משמעות. לדוגמה, הזווית בטרגדיה, דמות אחת שלוש  המבניות של הדמויות כבר מעבירה 

 תרבעי אלינו ואחרת בהשלמה. הוא מחפש את ההשלמה בין הפורמליזם לבין התמונה. 
שלושת הנשים, השארה של פיסול אפריקאי. הוא מרכיב את הדמויות על ידי פגישת בין  

ודו מימד  יש כאן השטחה  משטחים מוארים למשטחים חושכים. המפגש הזה הוא מבני.
שיוצרים את התלת מימד. נופים, מהווים אחדות של כל המרכיבים כדי להציג את המציאות.  

כל הדימויים שונים אבל מבחינת  הוא מחפש משמעויות של החיים ומגיע לנקודת האחדות. 
הוא רוצה להציד שלם ולא לפרק את השלם. בקוביזם האנליטי   יחידת מבנים הם דומים.

ירוק שנותן לנו אפשרות לחבר את כל המרכיבים ביחד ובהם יש דימוי חזותי  אנחנו כן רואים פ
שבו יש אדם שקורא ספר בחדר שלו. בשלב הזה יש כמעט הפשטה. התנתקות תקשורתית  

בין דימוי לבין הצופה. אנשים מפסיקים להבין את הדימויים שלו. אבל הוא מאמין באיזה אמת  
כבר קשה לחבר בין דמות  , ma jolieונה של השלב הבא הוא תמ שמנסה להביא לצופה.

הדימויים בנויים ממשטחים  לצורות הגאומטריות. יש תחושה של חלל, תחושה של דו מימד.
גאומטריים שהם שקופים. האובייקטים נמצאים בחלל אבל במרחקים שונים בסביבה.  

ן, שכל  השקיפות הזו באה מגילוי חדש שהגיע לתודעה פופלארית מפיזיקה, קרני הרנטג
חומר שקוף ואפשר לצפות דרך כל חומר. יכול להיות שמה שמכנים חומר הוא לא פיזי הוא  

מטה פיזי ורק אנחנו תופסים אותו ככה. אולי זו הדרך שלנו להבין את המציאות והכל אלו רק  
החלל הופך להיות חלק מהאובייקט ולהפך.   מגבלות שלנו לא לאבד את עצמינו במציאות.

פיזיקה מסבירה את החידושים בכך שהראייה שלנו מוגבלת אבל יש דברים  ל.  הכל שייך להכ
שהם מעבר לכך. השאלה היא איך קולטים חלל. אז פיקסו מנסה ליצור מספר מימדים ביחד  

מה שמיוחד בתפיסה של פיקסו שהוא מנסה   למרות שאנחנו לא ממש קולטים אותו ככה.
בין חללים שונים. זה יותר חיבור בין זמן לבין   ליצור דימוי חזותי לאותה המשגה. אין הפרדה

זו תגובה של אמן לאותם גילויים מדעיים. פיקסו אמר שהוא לא רוצה   חלל מורכב מאוד.
בשלב הזה   הוא לא בנה תאוריה אלא עובד בדרך אינטואיטיבית.  לפרש את מה שהוא מצייר.

בדימוי הבא משלב  . ma jolieמגיע להפשטה אבל עדיין רוצה להגיע למציאות ולכן כותב 
סגנון  פיקסו טוען שאנחנו צריכים רק רמזים כדי להרכיב את המציאות. מדיומים דומים ביחד.

 מאוד חידתי ומסקרן. הוא משחק במציאות. מעביר תחושות דרך רמזים. 
 

 1912-1914הוא ממשיך לפתח את הסגנון בין 
 1913קערה עם פירות, כינור וכוס יין, פיקסו, 

יש חלק מהכינור, בשפה של פיקסו השולחן הוא החלק המתעגל. עליו כל מיני אובייקטים. יש  
חיבור לעיתונות אמיתית של אותה תקופה, הוא רוצה חיבור בין הדימוי שלו לשגרת החיים. 

ואחר כך החלו לחשוב שאולי יש שם משמעויות   אסתטיבהתחלה חשבו שזה רק מרכיב 
 שהכתבות מעבירות. 

 
 1912בקבוק של סיוז,  פיקסו,

הכל מורכב מעיתונית. יש כוס מפורקת. טבע דומם רגיל מאוד של פיקסו. חיים שקטים לא  
מוטרדים משום דבר. יושבים ליד שולחן וקוראים עיתון. כשראו את הכתבה הבינו שיש  

משמעות. הוא עשה זאת במהלך מלחמת הבלקנים. זאת הייתה דרמה שהובילה למלחמת 
זה כבר חילק את העולם למחנות, רמז על   נה. מלחמה הרסנית ומדממת.העולם הראשו

מלחמה שהיא לא סופית. פיקסו לא היה פוליטיקאי, ספרדי שחי בצרפת ומצאו בעבודותיו  
כתבות שהראו על אמירה חברתית של פבלו פיקסו. אף פעם לא בצורה ישירה, לא התייחס 

ה היא דיווח על דיזנטריה שהשתלטה על  הכתב להיבט פוליטי או חברתי, אבל כנראה שלא. 
 החיילים הטורקים. זאת תוצאה של המלחמה. במקום להתמודד עם המגפה 



הוא נלחם עם מישהו אחר. עם זה הולך למקום פוליטי, מה עמדתו של פיקסו? אחד   
הגורמים האמין שפיקסו היה פצפיסט, נגד מלחמות. זה הכל. הכתבה לכאורה שיגרתית אבל  

. זה אדם שיושב ליד שולחן ושותה יין, הוא לכאורה לא מוטרד אבל הכתבה  היא מטרידה
התנגד לשלטון, האמין שצריך חופש   מטרידה. חקרו וגילו שבציעירותו היה פיקסו אנרכיסט.

פיקסו היה מוקסם מרעיון החופש והחירות שלוקח כל אדם לעצמו במקום להעביר  לכל אדם. 
בל את הרעיון בצורה רדיקלית וביטא אותה באמנות  אותה לאיזו סמכות שלטונית. הוא קי

זה שיש כאן מתח, מציאות מורכבת, זה קיים בתוך קוביזם. אפשר לחשוב שהמציאות   שלו.
  הזאת קשה להבנה היא קשורה גם לצורה שבה פיקסו חווה את המציאות באותה תקופה.

 רסנית. הפירוק שלו והניסיון שלו להרכיב מחדש את המציאות קשור למלחמה הה
 

 1912. גיטרה, 1909ראש של אישה, פרננד אוליבייאר, 
קוביזם מוקדם. הוא רוצה שהקוביזם ייכבוש את כל העולם. הכל מתחיל להתפתח  

בהשראתו. שילוב בין חומר לבין חלל. חלל שקוע, חלל שיוצר צורה של צילינדר. חלל נכנס,  
 חלל יוצא. דו מימד ותלת מימד. 

 
 , פיקסו 1921ה, שלוש נשים על יד מזרק

 פיקסו משנה סגנונות. תמיד נשאר לו איזשהוא גרעין שממנו הוא מתחיל סגנון חדש.
דמויות כבדות עם נוכחות בחלל. אין חיבור בין דמות לדמות אבל הוא פנימי. פיקסו לא היה  

ראשון שבעקבות המלחמה משנה סגנון, הוא לא רוצה יותר הפשטה או פירוק, הוא רוצה  
קרקע יציבה, שמחובר לדמות, לגוף. הוא לא רוצה את הניתוק של הצופה יותר.  לתת לצופה 

זאת הייתה קריאה של אמנים רבים שעברו את המלחמה. המלחמה היא הרס אז חזרה  
לסדר, למשהו שהוא הגיוני. זה היה נדרש באותה תקופה. הוא עבר את התהליך מהפשטה  

ים של הסגנון הקוביסטי והמפורק שלו.  לדמות. הוא חוזר בצורה כזאת שעדיין יש מרכיב
הדמויות מצויירות מזוויות שונות, שלושתן בונות שלם. הן דומות אחת לשנייה. אולי זו אותה  
אחת סביב זוויות שונות וזה מה שיוצר את השלם. זה פרימיטיבי במובן של דגש על כוח, על  

אסיים, איך שהבד עוטף את  משקל שרומז על תרבות יוון ורומא. פיקסו עובד עם דימויים קל
 הגוף אבל בדרך שלו.  

 
 , פיקסו 1934מלחמת שוורים, 

שנים קשות, הוא מגיב לתקופה באמצעות צבעים ודימויים. צופים שמתבוננים על הלחימה.  
חושבים שהושפע מסוריאליזם. יש משהו מוזר בייצוג הזה. יש קשר בין האלימות המוצגת 

תקופה. העולם משתנה הופך לפרלמנטרי וסמכותי והמלחמה  פה לאמנות שיש באותה 
בפתח. בין שתי מלחמות. מציג דימויים קשים וטרגיים. הסגנון קווי שמשלב דו מימד ותלת  

מימד. יש רמזים לקוביזם, סיבובי דומויות, עיניים של הסוס. זו איזו תוצאה של הערכים  
 הקוביסטים שלו.

 
weeping woman  , ,1936-1943רה מאר, , דו1937פיקסו 

דיוקן של דורה מר. אישה זועקת, אישה בוכה. הוא מתייחס לאנשים שהוא מכיר. הצבעים  
מוסיפים. בשנים האלה היא הייתה אהובתו, המוזה שלו. כל דמות שהיא חשובה בחיים של  

פבלו פיקסו משתנה בהתאם לסגנון. היא הייתה אחת האמניות, צלמות הסוריאליסטיות  
היא ישבה על יד השולחן בבית קפה ומשכה את תשומת   ותר באותה תקופה.החשובות בי

. היא  האצבעותזאת איזו התפרצות של משהו פנימי. הוא תמיד מבליט בדימוי שלה את  ליבו.
סמלה באותה תקופה אדם זועק כי הנאצים פורצים לספרד וצרפת. זה עולם של טרגדיה  

על קוביזם המוקדם של פיקסו. עיניים    ובאמצעותה הוא מביא את העולם הזועק. שומר
במישור אחד, אקספרסיה בייצוג של הפנים. צבע יותר מתוח. כך הוא בונה את התגובה  

 האמנותית שלו למה שקורה בעולם, יותר פנימית. 
 
 
 
 



 1937גרניקה, פיקסו, 

 
הנאצים מחקו את העיירה  סמל של זעם האמן כנגד מלחמה.  שיא בשילובים הקוביסטים שלו.

על ידי הנאצים בספרד. הם היו ההפצצה הראשונה המודרנית. זה היה הכוח ההרסני  
שהעולם ראה במלחמת האזרחים בספרד. כל התנגדות נמחקה על ידי הטכנולוגיה החדשה  

זם מפורק, מוקדם,  של המחלמה. התמונה לכאורה נראית כאוס. יש דמויות זועקות, קובי
סינטתי. הסינתזה כן בין הטקסורות שיש כאן. אין בדיוק גזירות עיתון אלא הדמייה,  

טקסטורה של עיתון. גם הצבעים הם מהשחור לבן של העיתון. טכניקה שונה. זאת הסינתזה  
בין ציור, רישום לבין צורות של עיתון. הקוביזם המוקדם לדוגמה בשורף עיניים במישור אחד,  

ווית. זה הוא בחר כדי להעביר את התחושה הקשה שלו בנוגע מה שקרה. יש את החלק  ז
הסמלי, דמות של דור, דמות מגינה ומחזיקה דמות של תינוק מת ידיה. במרכז, יש משולש  

עם חייל בעל פה פעור. זה חייל מגן, לא תוקף. רפובליקאי שנפל בשדה הקרב. הוא עוד לא  
תרוממת לכיוון האור. יש תקווה. הדמות שמביאה את האור  נשבר, הוא זועק. יש דמות מ

לתוך החלל הסגור הזה. בחלק הימני יש דמות זועקת ליד החלון, זה זעם לשמיים. זאת  
דרמה בצורה מגוונת, לא באופן ראליסטי, תגובה שלו למלחמה. סמל של הפציפיזם באופן  

כנראה   נאה לשלטונות זרים.ש ניסט ממש, הוא פשוט שנא נאצים.וישיר. הוא לא היה קומ
פיקסו הושפע מגויה. הוא ממשיך את המסורת הספרדית, את השנאה לגביי כל סוג של  

מלחמה. התמונה הפכה למאוד חשובה. פיקסו באותה תקופה היה דמות מרכזית שדעתו  
 חשובה. אחריי המלחמה התמונה הייתה מוצגת במדריד. 

 
 הקוביזם השפיע על כל תחום 

 1916צילום, פול סטרנד, אבסטרקשיין, יש תגובה של 
לוקח את הרעיון הקוביסטי של קטיעה, אור וצל, האובייקט אמיתי. צריך להתאמץ כדי להבין.  

מה שרואים זה אור   זה פרט מאובייקט שצריך להשלים. הפסים הגאומטריים מטשטשים.
בצורה לא  שחודר דרך מעקה של מדרגות. זו בדיחה קוביסטית. המציאות נעלמת, מוצגת 

 זו קריאה קוביסטית של המציאות.   מוכרת.
. המשטחים הגאומטריים. משטחים מוארים,  1913ג׳ון צ׳וצ׳ול, וילה קוביסטית בפראג, 

 משטחים מוצלים, השבירה. זה הקוביזם באדריכלות, משטחים יוצאים ונכנסים.
ויציאה. לא כל כך שימושי אבל דימוי בהשפעה של קוביזם. בחלק הפנימי יש כניסה 

לתת תחושה שחלל יכול להיות חלק    . זה לא רק משטח דו מימדי.1910ארכיטקטורה צ׳כית, 
 . 1910של מסה. משחקים עיצוביים. ג׳וזף גולקר, עיצוב קוביסטי, 

דוקו הושפע מקוביזם. עצים קוביסטים עשויים מבטון. הסגנון הפך משמעותית בשנות  -האר
טכני. משהו שמתרחק מסגנון טבעי והולך לכיוון טכני.   העשרים. העצים גאומטריים. יש משהו

 .1925ג׳ון וג׳ואל מרטל פיסלו, תערוכה בפריז ב
 
 



 05.04אמנות מודרנית 
 

 1905דרזדן  – קבוצת ״הגשר״ –אקספרסיוניזם גרמני 
 

תחילת המאה העשרים, המון מגמות חדשות עד מלחמת העולם הראשונה. תקופה קצרה  
אך אינטנסיבית של התפתחויות חדשות. קראו לקבוצה הספציפית הזו גשר. הם אמנים  

הבעה רדיקלית קיצונית של   –והעולם. אקספרסיה חדשים עם פרשנות חדשה של המציאות 
רגש החוצה. אמנים שזורמים עם תחושות, אמנות לא מתוכננת. המשך של רומנטיקה בצורה  

 יותר קיצונית.
 , חיתוך עץ. 1906 –תוכנית קבוצת גשר 

״עם אמונה בהתקדמות ובדור החדש של יוצרים וצופים אנו קוראים לכל הצעירים לבוא  
הצעירים נושאים את העתיד ואנו שואפים לחירות באמנותנו ובחיינו, לחופש ביחד. אנחנו 

מכוחות ישנים. כל אחד שיוצר באופן ישיר ואמין הוא אחד מאתנו.״ רוצים להיות חופשים  
ונאמנים לעצמם. פונים לצעירים, זה דבר שחוזר במניפסט של אמני התקופה. צעיר מבחינת  

 ואת המוסכמות. מקבלים את כולם, אין להם גבולות. הגיל, מי שמוכן לשבור את המסורת 
הם לקחו את השם   שם הקבוצה נובע מהמניפסט שמי שאמיץ ונאמן לעצמו הוא אחד מאתנו.

מתוך הרעיון שלהם של דור המורדים והם רוצים לגשר בין כולם, כל מי שרוצה חיבור  
 גשר בין כל הצעירים בנפשם, אמנים של אקספרסיה. לחופש.

 
 1910רוטלוף, חוף הים, -שמידט

 
נושא רגיל נורמאלי של חוף הים. היה אמן שמעביר את התחושות שלו. מאוד מופשט, קווים 

גסים, אין דיוק בקומפוזיציה. הוא מצייר חוויה. צבעים חזקים יותר מהמציאות. האדום אינו  
יש שתי דמויות   נמצא בטבע זה צבע ריגשי. הגזמה. זה פחות סימון של משהו שקורה בטבע.

אקספרסיה בצבע ובאופן הייצוג של הנוף. יש הרבה   כתמיות מופשטות, גשר, דבר סימבולי.
האדום הזה יכול ליצור יותר תחושה   צבעים מנוגדים שיוצרים נוף קטסטרופלי, של סערה. 

שלילית. יש תחושה אמביוולנטית בתפיסה של האמנים האקספרסיוניסטים. הם חווים  
שונה. יש שיכרון בצבעים, איזו התעלות פנימית רגשית של הטבע. האנשים   מציאות בצורה

לא בהכרח   הם כתמים בתוך הנוף. למרות שאופן הייצוג הוא דרמטי זאת לא תמיד הכוונה. 
שהאמן צריך להשתמש בצבע של המציאות. הוא יכול להתייחס אליהם בצורה ריגשית 

חסית למציאות. באקספרסיוניזם זאת חוויה לעומת הפוביזם שעדיין מחפש הרמוניה ונאמן י
 לא מרוסנת ולא מאורגנת אלא התפרצות ישירה, אינטואיבית.

 
 1910רוטלוף, חווה בדנגאסט, -שמידט

לא מדייק בקווים או בצורות. יש תחושה ספונטנית של משיכות מכחול. אין היררכיה. האמן  
הוא חיבור למציאות אבל זה  שופך את עצמו על הבד. הוא מתאר מקום אז עדיין יש איזש

יותר מעורפל. זה חי, הבניינים הופכים חיים. כל מה שנמצא בטבע ובמציאות חי, נושם  
 ודינמי. זה לא מאיים.

 
 
 



 1912רוטלוף, בתים בלילה, -שמידט

 
הנוף יותר מאיים. הרגש משנה מציאות וצבעים של המציאות. הבתים שטוחים וחד מימדיים. 

הצבע. זה מוריד תחושות של מרחב וחלל. זה משהו יותר מאיים מאשר  הם נעלמים בתוך 
הנופים הכפריים והטבעיים. תיאור של נוף עירוני וחוסר שיווי משקל. האמן לא מארגן את  

התמונה. עיר תמיד נתפסת בזרם זה כמקום לא נוח לבן אדם, מקום שבו בן אדם מאבד את  
  מקום הופך למוזר. אלו תחושות בהקצנה.החופש שלו. הבניינים מאיימים, מפחידים, ה

מאנים שמתנגדים למה שעיר מסמנת. כמקום שמרחיק את האדם מהתחושות שלו. הם  
מתנגדים למודרניזציה של החיים באירופה והעיר הופכת להיות סמל לשיא התרבות  

אבל אמנים אלו הם   התעשייתית. האדם צריך לחזור לטבע שלו ולתחושות הפנימיות שלו.
אקספרסיוניסטים הם  מתרבות. פיקסו היה אחד המשפיעים הגדולים ביותר על הזרם.חלק 

 חלק מכל ההשפעות של אותה תקופה. 
 

 1880-1938רשנר, יארנסט לודוויג ק 
 אמן שסביבו הקבוצה התארגנה, אמן מרכזי של האקספרסיוניזם. 

 
 1907רשנר, עצים בסתיו, יק 

 גוך כאבא רוחני-מתחברים לואן רוחנית.גוך בצורה -אנשים שמושפעים מואן
 
 1913, ברלין, המפרץרשנר,  יק 

הוא אמן של טבע. יש שילוב של אדם וטבע. ההרמוניה משתנה, הוא מאריך צורות הוא  
מחדד את הדמויות שמשתלבות בטבע, הדמויות עירומות כי הבגדים מפרידים בין אדם  

אלו אמני ביקורת על החיים המודרניים, חושבים שהאדם צריך לחזור לחוויה   לאדם ולטבע.
 של טבע. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1913רשנר, רחוב, ברלין, יק 

 
 

יש קשר בין האמנים למרות שהקבוצה קצת מתפרקת. בעיניו עיר זה לא בניינים ובתים אלא  
אלו אנשים שמרגישים את העיר והעיר מתבטאת דרך אנשים. האנשים של אותה תקופה  

ת כולן ביחד, גברים בשחור, נשים אופנתיות. הכל מאוד דחוס, זה  נראים מנוכרים, הדמויו
רחוב בברלין והצבעים מנוגדים. האמן מייצר חוויה לא נעימה, גם בדחיסות וגם בחוסר 
הזהות. הדמויות דומות זה לזה, חיים אוטומטיים. המציאות מעוותת ומשתנה, הדמויות 

ך לכיוון הצופה. יש היעדר חלל  נראות ארוכות עם תחושה שהחלל הולך ונעלם ומתהפ
וחופש. כל הסדרה אמביוולנטית, מעבירה תחושות של האמן שחי בברלין, עיר מודרנית של  

קרישנר רוצה    אבל התחושה הזו מלווה בניכור. ליהנותחיי לילה. העיר הזו מאפשרת לאדם 
 לצייר את המודרנה. הוא מתאר את האופנה של התקופה.

 
 1913רשנר, רחוב, ברלין, יק 

 
יותר חריף בביטוי. יש דמות שסוגרת את הכניסה לחלל. עוד דמות עם סיגריה, ביטוי לחוסר 
האנושיות הפנימי. ככה הוא רואה עם מודרנית תוך שילוב של הרגשות. משהו אופנתי אבל  

העולם מתקרב   פיזור, כאוס של החיים. ום לתחושות אמיתיות, הכל רק מסכה.שאין מק
למלחמת העולם הראשונה למרות שלא יודעים מתי זה יקרה. העולם מדרדר. אנשים יודעים  

הוא רק חווה   את זה ומתארים את זה במדיות שונות. לכן הגיוני שגם קירשנר עושה זאת.
רנית שלו היא כבר לא אנושית וזאת אחת הסיבות את העולם והתחושה שהאנושות בעיר מוד

 של מלחמה. 
 
 



 1913קירשנר, רחוב, ברלין, 

 
אנשים הופכים לדמויות מכניות. דמויות לא מזוהות שאיבדו את האינדיווידואליות ורק כלב  

מסכן שלא שמים לב אליו. בין אנשים שלא שמים לב לשום דבר חי. יש מתח בין גברים  
זה   מובילות. העיר מוצגת באופנה אז נשים מובילות. העיר כאישה שמזמינה. ונשים, נשים 

יותר סימבולי. ככה האמן מציג עיר פרוצה למכירה, עיר חסרת רגש. הוא היה די בודד  
הוא הפך לחולה, לא נולד ככה. הוא לא מרגיש טוב בעולם המודרני. יש לו   באותה תקופה.

 פחדים שהוא מביע בדימויים האלו.
 
 
 
 

 1915קירשנר, מגדל אדום בחלה )עיירה(, 

 
המלחמה כבר התחילה. יש לו פחדים. הוא קיבל צו גיוס אבל לא התגייס מסיבה פטריוטית.  

הוא לא רצה ללכת למלחמה, זה היה פחד בשבילו, כאן זה שנה שהוא אמור לשדה הקרב  
המלחמה. יש חשמלית שעוברת  והתחושה שלו בעיירה קטנה. הוא מביע תחושה שלו לגביי 

דרך סמטה בכל התמונה ומגדל שחור נופל. זה ייצוג של המציאות למען הצגת הרגש.  
תחושות קשות. מגדל גדול מגיע עד השמיים, קומפוזיציה נופלת, עיר רפאים. זה לא רחוב  

 מלא אנשים. 
 



 1914-15קירשנר, השתיין )דיוקן עצמי(, 

 
הוא מצייר את עצמו כשתיין. כל האובייקטים נופלים,  מתאר עצמו כשעומד לצאת לקרב. 

מרגיש חולה. הוא חסר שליטה, הוא מסתכל לשום מקום, מרגיש ריק, זה פחד   חוסר יציבות.
פנימי. כל האובייקטים שסובבים אותו נופלים. את היד השנייה הוא מגיש אל הצופה, כמבקש  

קירשנר הולך נגד   מסכה אפריקאית.  עזרה. הוא מציג את עצמו בגלימה אפריקאית ופנים כמו
האמנות של האקדמיה. הוא מציג עצמו חולה, דווקא כי הוא לא רוצה להיות גרמני מערבי.  

כאן בצורה   הוא מעדיף להיות אפריקאי מאשר להיות חלק מהמעצמה הגרמנית הכובשת.
 מובהקת הוא מתנגד לאסתטיקה מערבית. הוא לא רוצה להיות מסורת.

 
 1915עצמי כחייל, -ןקרישנר, דיוק 

 
גייסו אותו על אף שלא רצה. חוזר מהקרבות הביתה לתקופה קצרה. קיבל אישור לשוב  

משום שהיה פגוע נפשית. חווה את המלחמה. אחר כך מסתבר שהוא לא מתרפה נפשית,  
ולא חוזר בסוף למלחמה. הוא יודע שחזר פצוע. האמן לא יכול להיות חייל, אמן שמצייר חיים 

זו הפלוגה שלו בתותחנים. מצייר את   25יכול להרוג אנשים. חוזר לסטודיו שלו במדים. לא 
ידו הימנית קטועה ומדממת למרות שרק הנפש לו הייתה פצועה. הוא מצייר את עצמו כקורבן  

ברגע הזה הוא לא יכול לצייר, פיזית הוא יכול לצייר אבל נפשית הוא כבר לא   של המלחמה.
חיבור בין אדם לטבע, נפשית הוא נשבר. תמונה מאוד חזרה. עיניים בלי   יכול להיות אמן של

שום תחושה, פה אדום. הדמות האדומה היא האהובה שלו, אולי יכלה להחזיר אותו לחיים  
  מצייר את עצמו פצוע. אמן קורבן. אבל לא כשהוא חייל שאיבד את התפיסה שלו לחיים.



גוך. אמן לא שלם עם הסביבה -יש קשר לואן ק. מרגיש כמו אמן שלא מצליח הוא מרגיש מנות
 דמות האמן הטרגי. שלו, יש ניכור מהמציאות, באי הבנה של אחרים.  

 
 1918-19קירשנר, הרים, 

 
 מקבל אישור לנסוע לשוויץ. מתגורר בבקתה קטנה. תחושה של שלווה וטבע. חיבור לטבע. 

אמונה בשום דבר. כאן יש משהו  היה בתקופה פוסט טראומטית. המלחמה הרסה הכל, אין 
 שמגלה מחדש טבע לאחר המלחמה. מקום לרפא טראומה.

 

 
הוא מתאר את עצמו עם חברים שהגיעו אליו. הוא לא נרפא, זה עדיין עצוב אבל זה כבר לא  

 חייל פצוע. 
 

הוא בוחר לא להיות חלק מהחיים המלאים של התרבות. כשהנאצים עולים לשלטון והם לא  
אמנות אקספרסיוניסטית. הם מעלים תערוכה של אמנות מנוונת, אמנים חולי  רוצים יותר 

נפש. הוא מוצג שם בכמות ממש גדולה, אבל סימן שלילה. הציגו אותו כאמנות של חולי.  
 מציג את החולי הנפשי של האמן המודרני. 

 האמנות במקבלת דומיננטיות באמנות תחת השלטון הנאצי:
 

 1939לנברג, אדולף ויסל, משפחת חווה מק 



 
קירשנר קיבל צו    .אסתטיקותיש שתי  משפחתיות, הם מאוד סכמתיים. יש בהם משהו מכונס.

שאסור לו להציג תמונות ולצייר תמונות. אנשים שהנראים בריאים ושלמים. השוואה בין  
  הם המיעוט באותו זמן.  קירשנר רוצה להיות שוליים, לא רוצה להיות במרכז.  בריאות וחולי.

המשפחה מוצגת כשלווים וקשורים זה לזה. לא רוצים תעמולה ישירה. מה שמשנה הוא  
ויש הבנה בתוך המשפחה. זה אידיאל מסוים אבל הם לא רוצים רגש, זה יותר   שהם ביחד

 הוא היה אמן נאצית והוא הופיע בתערוכה של האמנות הגרמנית הגדולה.  עדין ומרוסן.



 19.04אמנות מודרנית 
 

 פוטוריזם איטלקי
האנושות נמצאת   מתייחס למשהו עתידני. הפוטוריזם מתקדם. הרעיון המרכזי קיים גם היום.

בשלב של משבר. התפתח באיטליה שמתעכבת בהתפתחות במדע לעומת מדינות אחרות.  
מסיבות אלו נולד  המדינה הזו מיושנת כולה, קשורה ליוון העתיקה, לתקופה קלאסית. לכן 

תנועה אידיאולוגית ופוליטית בעד    הדור החדש, הצעקה של האמנים לחזור לקדמה בעולם.
איטליה חדשה. האמנות לא הייתה מובנת לכן נוצר צורך במניפסט, המשמעות היא פנימית  

ועמוקה ולא חיצונית ולכן יש צורך בהסבר, כדי להעביר את הכוחות שהאמנות יכולה להביא.  
סט הוא אמירה אסטתית, אבל מעבר לזה הוא המשמעות של לשנות תודעה אנושית  המניפ

מדובר על אומץ לב, אנרגיה, חוצפה. אמנים שהם מורדים. בנוסף  .כדי לפגוש עולם חדש
מזכירים את עניין המהירות שקשור לטכנולוגיה שמשנה את העולם. הם מהללים את  

ה. המהירות היא דרך תפיסת העולם אבל  השינויים שקורים בעולם. הם אוהבים את הסכנ
יש משהו   היא אהבת הסכנה, המאבק הוא חשוב. אבל חשוב להיות אמיצים כדי להתמודד. 

ברקע, הם מדברים על מלחמה כמטפורה סימבולית, העולם כמלחמה, לא מלחמה ספציפית.  
ת כי  יש בוז לנשים מבחינה מטפורי מדברים על מלחמה כדבר שמנקה את העולם מהחולשה.

כל אמנות קודמת הייתה מוקדשת לדמות האישה ולאידיאל הנשי וקיימת סלידה מבחינת  
האסטתיקה של דימוי האישה כדימוי של יופי אבל הם לא באמת שנאו נשים, היו גם נשים  

אלימות   פוטוריסטיות. הם מדברים על עולם טכנולוגי, ישוויוני אבל קודם יהיה מאבק. 
כל איטליה הישנה שמושתת על סגנונות   קודמים של האמנות. אסטתית של להרוס סגנונות

האדם הופך למכונה, כסמל לכוח. הפוטוריזם האיטלקי הוא אוונרד   ישנים צריכה להיהרס.
ולא קיטש, הם מוכנים למות למען הרעיונות שלהם. זה קצה של האוונגרד, אלימות אסטתית 

 ים של אותה תקופה. שיוצרת קשר לאלימות פוליטית וחברתית. הם אנרכיסט
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1911סיוני, הרחוב נכנס אל הבית, אומברטו בו

 
ייצוג של צורת חיים פוטוריסטית. אישה עומדת עם הגב על מרפסת. יש משהו שמתרחש בין  
הבתים. כולם יוצאים לחצרות ולמרפסות לראות מה קורה בין הבתים. הפועלים בונים משהו  

בסוסים, אחד מהם נכנס לגוף האישה המרכזית. זה מוזר ולא רגיל, הייצוד  חדש. השתמשו 
הזה. יש כוח שחודר לכל פרט ופרט ומאחד את הפרטים בתמונה. העולם נבנה מחדש. הוא  
חוויה של העולם המשתנה, ואולי יש גם עניין פוליטי שבונים איטליה חדשה. דעות משתנות  

יש בזה משהו קוביסטי אבל יש הבדל בין   פוליטיקה. לגביי פוטוריזם כי הם עוד לא בתוך ה
התפיסות. יש שינוי בצבעוניות שזה דבר חשוב. יש עניין חברתי ולא אישי, זו פעילות ציבורית  

)בתמונה הפוטוריסטית(. הפרת האיזון. הם מדברים על אנרגיה ועל תנועה והכל נמצא  
בקוביזם הוא הרבה יותר סטטי.   בתנועה, כל הפרטים שחודרים זה לזה, הכל נמצא בתנועה.

הקוביזם רוצה להציג אובייקט מנקודות תצפית שונות, המבט זז אבל הדימוי לא זז. לעומת  
יש ראייה סימולטנית של תנועה, הכל בו   ואין רגע של סטטיות. הפוטוריזם שבו הכל זז

ם בשלילה.  חזותית קשה מעט לתפוס את זה בתמונה זו. הפוטוריזם דיברו על הקוביז זמנית.
אקפרסיוניזם חונק בצבע, הפוטוריזם הצבע יוצר חלל, הם כובשים חלל. האקספרסיוניזם 

. הפוטוריזם הרבה יותר אופטימי מבחינת הצבע, הוא מחפש  , רע הרבה יותר דרמטי, פוצע
 האדם צריך לאבד את עצמו בתוך עולם המכונה החדש.  חיבור.

 
 the state of mind I:farewell,1911באצ׳וני, 

 1911, : פרידה Iהמצב מנטלי 

 
המספר מסמל עובדה, יש שם קטר רכבת. הוא מתאר השתנות. זה קטר בתנועה ולכן כל  

המרכיבים נמרחים בנוף והופכים לקווים. זו פרידה, הרכבת זזה וביחד איתה כל העולם זז.  
ראה מהפיזיקה של  יש תנועות בין אובייקטים שונים בזמן שהרכבת זזה. הם לוקחים הש

אותה תנועה, הם לומדים שכל צליל עובד בגלים של חלקיקים ולכן הכל גלי. הכל מתערבב  
ביחד, סלילים, עשן. יש קווים תנועה בצבע כסף ודמויות של בני אדם שמתחבקים ונפרדים כי  

יש קווים גרפיים   הרכבת זזה. זה יותר מופשט אבל הוא כן מתכוון לדמויות ולרכבת.
 הדינמיות אוניברסלית. ים בכל התנועה, הם כאוס מסודר כי הם מביעים את התנועה.שנמצא

 
 the state of mind II :those who go, 1911באצ׳וני, 

אלו אנשים שנמצאים ברכבת כשהיא תוך כדי תנועה. אנחנו רואים בניינים וגגות והם  
 הם חיפשו תחושה סימבולית גרפית להעביר את התנועה.  נשברים בגלל התנועה.



 
 1913באצ׳וני, צורות נמשכות בחלל, 

 
מתאר בן אדם הולך. אבל מה שחשוב לו הוא האוויר שחולף ועובר בתוכו, האדם הופך לחלק  

מהסביבה. אין כאן ייצור אנושי אלא מעין מכונה. אין את האישי, זה לא חשוב ביצירה  
פוטוריסטית. גוף האדם הוא גוף מכונה, יש לו מנוע וחלקים. זה האידיאל הפוטוריסטי. הבן  

נראה שהם   אדם צריך להשתנות מבפנים ולקבל את המכונה כאידיאל. הרגש הוא שמשתנה. 
כן למדו מפסלים אחרים, לדוגמה הניצחון של סמוטרייץ׳, למרות שהם שללו את הפסל הזה  

 ה ואין בו תנועה באמת. הם שוללים את העבר. כי הוא רק דימוי לתנוע
 

 1913ג׳קומו באלה, מהירות הרכב, מהירות אבסטרקטית, 
יש תנועה שחוזרת כמה פעמים, זו מכונית אחת והאובייקט נעלם בתוך המהירות. הקווים  

יותר חשובים מהרכב עצמו, אלו קווי תנועה וכוח. זה כמו שפיסול של באצ׳וני, כי מה שחשוב  
שפעה של המהירות על הסביבה. הוא מתאר את קווי הכוח של הגלגלים. באלה לוקח  זו הה

 את הרעיון של המהירות, לא באמת אכפת לו מהי המהירות האמיתית. 
שבו צולם בן אדם ברצף ההליכה שלו   1886מאריי מ-הם משתמשים בעבודה של ג׳ולס

עת כנף של חרק. הם  דוגמה נוספת תנו  ומשתמשים בכך בחזרתיות של התנועה בתמונה.
הפוטוריסטים   לוקחים את ההשארה מזה למרות שלא לוקחים את אותן תנועות בדיוק. 

המאפיינים החשובים הם   מתבססים על הפיזיקה והטכנולוגיה למרות שהם לא מדוייקים.
 קווי כוח וקווי תנועה והחזרתיות. הכוח בא מכל הגופים שנמצאים בסביבה. 

 
 1913רות, צורה ורעש, ג׳קומו באלה, קו של מהי

 
הפשטה פוטוריסטית. יופי במהירות בכוח ובאנרגיה. זו יקומי. הפשטה דינמית, צורנית  

דינאמיות אוניברסלית. כאן אין שום רמז   ותנועתית של העולם. זה דימוי מופשט לגמריי.
 למשהו שהוא כוח שנמצא לא רק בחלל. יש חדירה של צורה לצורה אבל אין רמז פוליטי. 

 
 
 
 
 
 



 revolt, 1911רוסלו, 

 
אנרכיסט, רוצה לשנות את החברה. מדבר על קווי כוח שיוצאים מהאנשי המרד והמהפכה.  

ולש שהורס את הרחוב והאנרגיה יוצאת  הדמויות לא מזוהות, הם גוף אחד בצורת מש
מהמשולש האנושי. המשולש בצורה קיצבית פורץ את העיר, רואים איך העיר נכנעת  

 ומשתנת. זו מטאפורה לכוח ולאלימות שמשנה את העולם בסביבה אנושית וציבורית. יש
 נהיית אמירה פוליטית כשהקווים יוצרים. 

 
 1912רוסלו, דינמיות של רכבת, 

 
אסתטי ופוליטי  ריוטיות אבל זה כן נמצא ברקע. ט של רכבת. זה לא מסמל פ דינמיות

 מתקרבים.
 

 1912רוסלו, בית, אור ושמיים בתנועה, 

 
מצייר מנקודת מבט פוטוריסטית של בית אור ותנועה. תנועה בחלל, משהו קיצבי, מנגינה של  

 מוזיקה פוטוריסטית. רעש. יש קיצביות וקצב מכני. הוא בהמשך היה גם מוזיקאי. יצר 
 



 1914מרינטי, 

 
עושה מהפכה בגרפיקה, בעיצוב. הפך לתנועה מהפכנית בטיפוגרפיה. טירוף של כוח, זה  

צריך   נגד סדר. לא נותנים להתבטא. הם מרסנים את הכוח. הם מהללים טירוף של כוח.
ת של  זו שירה חזותית, ויזואלית ממילים חדשולהרגיש את הכוח של מילה כצליל חזק.  

זה צליל של ייריה. הקול הולך ונעלם.   צליל הולך ונעלם. מרינטי, מילים שהופכות לצלילים.
צליל תותחים. הוא היה במלחמה באותה תקופה ולכן הוא כתב את הצלילים. אומר שהוא  

 נהנה מאותם צלילים.
 

 האחים בראגאגליה, 

 
ראש ומביע את הדינמיות של  תופסים מיקומים שונים של הראש של באצ׳וני, הוא סובב את ה

 בן אדם וגם את ההשתנות הפנימית, גם בדימניזם שלו. 
 
 

 1914סאנטליה, העיר החדשה, 

 
 

היו לו רעיונות שהם   בניין שהוא מוקד של כוח. מקדש לטכנולוגיה ומכונה וערים גדולות.
העיר הופכת להיות   חשב שאפשר לעשות מדרכות נעות. ירטוטים.שהתממשו אבל הרוב היו 



אלו רעיונות יותר פנטסטים שהאדריכל לא הצליח לממש. הוא היה אדריכל  מכונה טכנולוגית. 
 פוטוריסטי. יש לו ביסוס על משהו שכבר קיים. 

 
 1909פטר ברנס, מפעל טורבינות, ברלין, 

יה חדשני ושונה. כל הקונסטרוקציה  בניין ענק מברזל ובטון שהוא בנה. זה באותה תקופה ה
 הייתה מתוכננת בצורה מושלמת. אין אף עמוד תומך בחלל הענק הזה. 

 
 רוסלו, מוזיקת רעש פוטוריסטית 

 
בנה כלי מוזיקלי חדש. קופסות עם טיובים, בתוכן גלגלים שונים שמייצרים צלילים שונים.  

 מבחינתו זו הייתה מוזיקה חדשה של רעש. 



 26.04אמנות מודרנית 
 

 אקספרסיוניזם בגרמניה: המופשט והרוחניות 
 

 1911-1914קבוצת הפרש הכחול, 
עבדה עד מלחמת העולם הראשונה. כללה את וסילי קנדינסקי, אמן רוסי. פראנז מארק,  

 אוגוסט מאקה, אלקסי וון ג׳וולנסקי, גבריאל מונטר, פול קליי, ארנולד שונברג. 
 

 1911קנדינסקי, על הרוחני באמנות, וסילי 

 
אם בפוטוריזם הכי חשוב זה הכל של המכונה והמהירות אז כאן החשוב ביותר הוא הרוח.  
היא נמצאת בכל דבר של העולם. העניין הרוחני למול העניין החומרי. מכאן יוצא קנדינסקי.  

ם. צבע כחול כצבע  השם של הקבוצה הוא סימבולי, והסימובליזם כאן מדבר על דבר שלא קיי
של שמיים, רוחני, הצבע של הפרש. פרש כסמל יותר אורגני וטבעי של אנרגיה. הציור הפרש  

הכחול דוהר לעבר השמיים, לא רואים את המטרה. זהו דימוי סימבולי שיועד להיות כריכה  
 לעיתון של הקבוצה. 

 
 רקע -קנדינסקי 

מילדותו וניגן מגיל מוקדם, היה מחובר   לא היה אמן למרות שצייר 30נולד במוסקבה, עד גיל 
לעולם של אמנויות אבל בתור קריירה חשב פרקטית ולמד כלכלה מדינית באוניברסיטה. הוא  

מסיים לימודים ומבין שהוא יכול להיות פרופסור, אז הוא צריך לבחור. האמנות משכה אותו  
 ול לגלות משהו בחיים.והוא עשה שינוי בקריירה. אמר שבחר בזה כי רק בתחום הזה היה יכ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1903כחול,  פרש קנדינסקי, 

 
קיבלה את שם הקבוצה, לצורך איזשהו חיפוש שהיה קיים כבר במחשבות של קנדינסקי.  

לפניי שאירגן את הקבוצה. זה סגנון די שיגרתי ולא מפתיע. זאת יותר דמות סימבולית של  
אקדמי. עדיין  -. קנדינסקי  נמשך לסגנון אנטימצוירהפרש, סגנון יותר פשטני שבה הוא 

אבל יש סוד של פנטזיה שהוא מכניס לתוך היצירה, זה   תיותאממקושר למציאות וחוויות 
שילוב. קנדינסקי לומד בבית ספר פרטי לאמנויות בגרמניה, וגם שנה באקדמיה. הוא כן מכיר  

יצירה אקספרסיבית, כאן מתחיל האקספרסיוניזם של קנדינסקי ביחס   טכניקות אקדמיות.
 קנדינסקי הופך להיות הבעה ישירה. הפרימיטיבי בעיניים של  לצבע ולנושא של הדהירה.

 
 1908-1911קנדינסקי במורנאו, ליד מינכן, 

קנדינסקי מתגורר בעיירה קטנה לכמה שנים. זה אתר תיירות שמוקדש לקנדינסקי כיום.  
מאוד שקט ומאוד צבעוני. מצא את הצבעוניות מאוד אקטיבית. הייתה כניסה קטנה של ימי  

קנדינסקי מתחיל לצייר נופים שונים של מורנאו, עם הכנסייה וזה  הביניים במרכז העיירה. 
 הופך להיות נושא שהוא מפתח. הנקודה החשובה היא מה הוא עושה עם המציאות.

 
 1909קנדינסקי, כנסייה במורנאו, 

 
הפוביזם קיים והוא מסביר את הצבעים העזים של קנדינסקי. הוא בקשר עם אמנים אחרים 

ם של גשר גם משפיע. הפוטוריזם רק נולד אז  ניזק בעצמו. אקספרסיואז הוא לא מתפתח ר
אולי זה לא רק זה אבל יש כאן השפעה. אם נשווה את היצירה ליצירות אחרות מזרמים 

יש דברים שהולכים ונעלמים  שונים יש משהו לא מוסבר. זה לא נראה כמו כנסייה, זה רגש. 
בע. לא צריכים אובייקט כדי להיות  בתוך הכתמים. כאן מתחילה השפעה והתחלה של צ

מושפעים מרגש. יש כאן כתם של צבע אינטנסיבי והצורה של הכתם יכולה להיות 
קנדינסקי לא מעוניין במציאות הוא רוצה משהו פנימי מבחינתו, הוא רוצה  משמעותית.

הוא   רוחניות כאשר אובייקט נעלם ונשארים ממנו רק שרידים. נשאר רק אופי של צורות.
הוא הופך את הכנסייה   רוצה לומר שהמציאות היא לא רק פיזית, במציאות יש איזו נשמה.

למשהו הרבה יותר מוזר ופנימי, משהו הרבה יותר מופשט. זאת הייתה דרך לגלות משהו  
יש התייחסות לאותה מציאות אבל היא  יש השפעה פוביסטית של אנדרה דראיין. של חוויות.

הוא מדבר על צבע כצליל. ואז הוא   סקי מצייר משהו פנימי שלנו, נפש. קנדינ  שונה לגמריי.



מגיע למחשבה שההפשטה תעזור כי היא משחררת אובייקט מחפץ. הוא פיתח את הרעיון 
שנים קשות מאוד, הוא לא מצליח להסביר את זה. ההסברים לא תמיד תואמים  10במהלך 

 שכבר עשית, זה לא בטוח אותנטי.  למה שהאמן עושה. התיאוריה זה ניסיון להבין משהו
 

 1909קנדינסקי, מורנאו, 

 
כבר לא כל כך רואים הרים, רואים קצת הרים ובתים. אלו צורות שמביעות משהו פנימי 

מבחינת קנדינסקי. קווים אלכסונים, דינמיים, מעבירים מתח. דברים שקשה להסביר במילים.  
ו ולא תמיד אפשר לנסח את ההסבר  יש ניסיון להראות שאנחנו מוגבלים בהבנות שלנ

יכול להיות שהחוויה הפנימית היא מעבר להגדרות של שפה. זה לא הר, אולי זה   לעבודה.
עלייה למעלה, תחושה של כאוס ואנרגיות שונות. מתח רגשי יותר מאשר תיאור של נוף.  

וקווים   מתוך המציאות אפשר לראות משהו אחר, זה עדיין מקוטלג כנוף. הוא מאמין שצבעים
שמשתחררים מלסמן חפץ הופכים להיות ישויות שיכולות להשפיע על בן אדם. ההפשטה  

אצל קנדינסקי מפסיקים לחוות מציאות, אנחנו   מבחינתו משחררת דימוי מחפץ, מחיצוני.
 צריכים לחוש הרגשה של צבעים בלי לפרש אותם. 

 
עם נר לסטודיו שלו, הנר נפל ונגלה בפניו מחווה מרהיב,   היה חולה שחפת, פסימי לגביי מצבו, מאוד מבולבל נכנס בלילה

היה כל מה שהוא רוצה לעשות, הבין את המטרות שלו. בבוקר הבין בבוקר שהמחזה שהוא ראה היה ציור שלו שהיה הפוך.  
 הוא קיבל השפעה כזאת על עצמו ולכן חשב שיוכל להעביר את זה לאחרים. 

 
 1911קנדינסקי, נוף רומנטי, 

 
סגנון ילדותי שאנשים לא הבינו. פרש שהוא כתם וקו. הוא מאוד אהב סגנון ילדותי  

אמנות ילדים הייתה אמנות שאמנים שונים פנו אליה באותה תקופה. יש נושא  ופרימיטיבי. 
הוא פחד   של בעירה. הוא מנסה לדבר רק בצבעים, אבל מנסה לא להתעלם ממשמעות.

אמר   קנדינסקי מגיע לשיא באי ההבנה הזו.  שקרה.  שאנשים יפסיקו להבין אותו, וזה מה
שכדי להבין את האמנות ואת הדרך שהוא עבר, בניסיון ליצור משהו לגביי המשמעויות של  

אמר שזה רק רגשי. אמר בצורה מטאפורית שהוא רוצה   החיים, אז היא דרך של הפשטה.
עולם שמקבל צורה   ו.להעביר את המאבק הפנימי של בן אדם, בנפשו, בנטיות השונות בתוכ

ומציאות לבין מה שהוא לא הכל, שיש צד אחר נסתר ורוחני. אז זה אותו מאבק, דהירה דרך  
חשב שהעולם   הנוף המופשט. האמנות יכולה לעזור לאדם לדבר על המגבלות של עצמו.

יותר מידיי מגדיר בן אדם, עם האובייקטים וההמצאות הטכנולוגיות שמגבילות את התחושות  
 קנדינסקי משחרר את התודעה מתלות בתאוריות של החיים והמציאות.  פש שלנו.והחו

אומר שזה מספיק כדי שתהיה חוויה   אמנות היא חוויה מסוימת לגביי מה שמתרחש.
  אינסופית. הוא הפסיק לדעת איך לחוות. רוצה להחזיר את הצופה לחוויות של פעם. 

לשנות את הקריטריונים של שיפוט   הוא מנסהקנדינסקי מפסיק לדבר על יופי באמנות. 
 עשה משהו חדש.  באמנות. מנסה לשנות את התודעה שלנו.



 1911קנדינסקי, ליריקה, 

 
הבנה. משתמש בדמות של   איזושהיקשה לו מאוד להתנתק מסימבוליזם, ממשהו שיוצר 

פרש כי קווים אלכסוניים של אובייקט הם גם חשובים מפניי שהם מעבירים משהו מהתוכן.  
הדמות של הפרש מלאת אנרגיה שהוא לא רוצה לאבד. הוא מסמן את האובייקט כי הוא לא  

רוצה לאבד את התוכן. זה שלב ביניים של ההפשטה שלו. הקו של הסוס גם חשוב כי הוא  
ההבדל   תחושה של חלל. זה סמל לסימן חזותי של הדהירה, השתלבות של אינסוף. נותן

מפוטוריזם זה שהתנועה היא לא מכנית, אין קצב, התנועה לא חוזרת אלא זורמת. הצורה  
יש משהו שמחבר אותו לאובייקט אבל יש תהליך שהוא מעביר את   מסמלת תנועה רוחנית.

שיש לו מטרה והוא מחפש. הוא מזדהה עם הדמות.  הצופה. קנדינסקי אומר שפרש הוא אמן  
הכישרון מוביל את האמן אבל אמן הוא עדיין הכישרון, הדבר היצירתי בתוכי הוא שמוביל  

אי אפשר לחלץ את כל זה מהדימוי, הוא מסביר  אותי. זה מה שדמות הפרש מייצגת. 
 בהמשך אבל ניתן לדבר על פנימי ורוחני. 

 
 )משוטים(,   26קינדיסקי, אימפרוביזציה 

 



 03.05אמנות מודרנית 
 

 המשך –אקספרסיוניזם בגרמניה: תנועת ״הפרש הכחול״ 
 

קנדינסקי שואף להגיע לאמנות האקספרסיוניסטית, קשה להבין את כל הסערה שהוא מצייר, הסיבה  
היא שהוא רוצה לדבר על העולם עצמו או על למה העולם סוער. זה בערך המצב של האמנות באותה  

יציבות. מבחינת ההסברים שלו הצורך בהפשטה הוא הכרח פנימי, חשב שהאמן צריך  תקופה, חוסר 
לעבוד לא בשביל למקור אלא בשביל צורך פנימי. צורך של אמן להביע מה שהוא באמת מרגיש, 

השאלה היא למה האנושות צריך להשתנות וקנדינסקי מסביר שכל   ללכת בדרך ישרה ונאמנה לעצמו. 
חוסר ביטחון, וחשב שאמנות מופשטת יכולה לשנות את היחס של אדם  העולם נמצא במשבר של 

לחיים. אחד ההסברים המוקדמים שחוזרים אליו מאוחר יודע, הוא נובע מתופעת צרכנות של בן אדם.  
אמר שאם נתבונן כיצד אנשים חיים, איך המציאות שלהם ניתן לראות שהאדם הפסיק להאמין, והוא  

הוא מאוד חומרי, צורך אובייקטים ורכוש. דואג רק על הגוף ולא על הנפש. דואג רק לעצמו ולגוף שלו, 
הוא שופט את התקופה שלו ואת עצמו כמישהו שלא היה מאמין ועכשיו מחפש דרך אמונה באמצעות  

האמנות. התפתחות המדע והטכנולוגיה נוצרו רק בשביל הצרכים הגופניים והפיזיים של האדם  
 . במקום לתת חשיבות לנפש שלו

 
 1912, 26קנדינסקי, אימפרוביזציה 

 
קווים שנכנסים לתוך צורות נתק בין קו לכתם, סוג של כאוס, קווים שחוצים כתמים. 

אמורפיות, זה לא אובייקט פיזי. יש כאן אי יציבות, קומפוזיציה לא במובן הנורמאלי. יש קו  
בין את הנושא וחשב  שמדבר מבחינה רגשית, קו עולה ויורד. קנדינסקי לא רוצה שהצופה י

שהקווים מדברים. יש משהו שהאמן מסמן, הוא רוצה לומר משהו. המסר המרכזי הוא  
יציבות. מאבדים אוריינטציה בחלל. קנדינסקי צודק באיזה מקום בזה שהוא יכול להעביר  

מסר רגשי, מנסה להעביר תחושה של ים, של אינסוף וכאוס של ים. נותן ליצירה שם נוסף 
הוא מייצג את המשוטים באמצעות קווים ישרים שחודרים לתוך המים, הוא   ם.שהוא משוטי

קנדינסקי מסביר שיש איזו פעולה רוחנית, האדם נמצא    , הוא יוצר מתח.מדויקלא צריך ייצוג 
בים והוא צריך לבחור דרך. הים הוא מקום מעבר, מטאפורה לכך שאסור לבן אדם להפסיק  

ה את התחושה שאנחנו בתוך הים, מאבדים את  לפעול, להשיט את עצמו. הוא רוצ
האוריינטציה. הצבע והקו משפיעים. בגלל שקנדינסקי מתרחק מהדימוי הוא פונה לאמנות  

של האקדמיה, לצבעים ולקווים כדי להעביר את הרגש. הוא יוצר את תורת הצבע שלו, טען  
המשמעות שלהם   הוא האמין שאפשר לחוות צבע כצליל. שכחול מביע ריחוק ואדום קרוב.

 , לא באמת רואים או שומעים. המידע מגיע ואז אנחנו קולטים באמצעות הנפש. מבפנים
 

 
 



שאלו אותו האם הוא רוצה לצייר מוזיקה בצבעים. זה משהו פנימי, אין הצליל משפיע על  
 הנפש, תחושה סוערת, רגועה וכו׳. משמעות של צבע לדוגמה:

 
 לבן

 ית עם אפשרות לידה. תנועת ההתנגדות. התנגדות נצח
 תנועה אקסצנטרית קפואה. 

 סמל של יקום ועולם לפני בריאה. 
 חוסר צבעים וחומר.

 שתיקה, כוללת את כל האפשרויות. 
 שמחה טהורה. 

 מחליש צלילים של הצבעים האחרים, אתנח במוזיקה. 
 
 . שחורזה נגמר בו

 חסר התנגדות ואפשרות, תנועה קונצנטרית קפואה. 
 מוות 

 אפשרויות. שום דבר, חסר 
 כבוי של שמש, חסר תקווה ועתיד. 

 שתיקה אחריי המוות.
 

קנדינסקי לא מדבר על צבע פיזית אלא על איך הוא משפיע על הצופה וקודם כל עליו. הוא  
 אמר ששחור מסמל מוות. את השקט האינסופי.

 
 אדום 

 חם 
 תנועה פנימית

 מושך כאש, כאב 
 להט פנימי

 צליל פנימי: חצוצרה 
 

שאין לנו מספיק מילים לתאר את החוויה הרוחנית. הוא מסביר את התחושות במילים אומר 
 ואומר שזה לא טוב. לכן הוא רוצה ללכת למוזיקה. צליל יותר פנימי. 

 
 צהוב

 חם 
 תנועה אקסצנטרית לצופה 

 מפזר את כוחו
 מקרין חום רוחני

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1913, מבול, 6קנדינסקי, קומפוזיציה 

 
מופשטת לגמרי שמסמלת נושא. מבול. נושא של קטסטרופה, קריסה והרס. חשב  יצירה 

מגיע ללבן מאוד ושחור מאוד, צבעוניות משתנה, צורות מפורקות.   שהקטסטרופה פנימית.
רצה ליצור    תחושה כללית של כאוס ורעש ויזואלי, קריסה. משהו דרמטי, אין מקום רגוע.

, לעבור מצבע לצבע ממקום למקום. קנדינסקי  מימד של זמן. שהתמונה לוקחת הרבה זמן
בהשוואה לטרנר שהוא מתאר סיפור תנכי, וקנדינסקי לא   רצה שהצופה ירגיש בתוך התמונה.

אי אפשר להבין כיוונים. אין   מספר סיפור, הוא מנסה ליצור תחושה שאנחנו בפנים.
ק. בתוך קטסטרופה אנחנו לא יכולים למצוא אחיזה וזה מה  פרספקטיבה או מקום מדוי

הרעיון הוא שאם בן אדם יכול להשתנות זה רק אם הוא ירגיש את   שקנדינסקי מנסה ליצור.
  , רק הדרך הפנימית יכולההמשבר, אם תהיה לו קריסה פנימית. זו תפיסה אידיאליסטית

במלחמת העולם הראשונה.  1914לשנות בן אדם ולהימנע מלהרוס את עצמו, מה שקורה ב 
אדם    הוא לא מתאר מלחמה ספציפית. לאדם יש נטייה למוות ולאי יציבות, משהו חסר הגיון.

 נע בין קריסה לתקווה. 
 

 1913, 7קנדינסקי, קומפוזיציה 

 
יצירות גדולות מאוד, חשוב כדי שהצופה ירגיש בתוך התמונה. אנחנו מאבדים את עצמינו,  

 הצורות סוגרות, מפוזרות. 
 קנדינסקי אומר שמה שהוא עושה בציור אז ארנולד שונברג עושה במוזיקה. 

 
 שונברגארנולד 

ניגודים. עד היום יש ויכוחים עליו. הוא גאון ומשוגע כמו קנדינסקי. הוא  היה איש עם הרבה 
שובר סקאלה של צלילים. מדבר על תאוריה ללא הרמוניה, שיש בה דיסוננס, מוזיקה שיש  

 בה מתח.
 



 10.05אמנות מודרנית 
 

 ללא אובייקט  אמנות

 הקדמה
אמנות שאין בה דימוי שמייצג עולם חווייתי של דוגמאות, עוד צעד קיצוני לעבר להפשטה.  

  – ״הסגנון״ האובייקט נעלם. התופעה קיבלה ביטויים שונים במערב אירופה בהולנד והוא 
de stijl  מונדריאן   –. דוגמאות לאמנים, בדה סטיל סופרמטיזם –והשנייה ברוסיה

 מלביץ׳.  –ובסופרמטיזם 
 

 1913ביץ׳, פרה וכינור, מל

 
ציורים חסרי היגיון היו שם שהאמן נתן לסוג היצירות האלו. הצופים ואנשי התרבות חשבו  
שהאמן צוחק עליהם, זה היה סקנדל משום שיש כינור ופרה בסגנון ראליסטי, והשילוב של  

יסביר את  האובייקטים הראליסטים הוא חסר היגיון. עמד על יד היצירה עם שלט שהאמן לא 
יצירתו, זו תופעה מעניינת שהאמן אומר שהצופה אמור להתמודד עם מה שהוא רואה ללא  

הצליל של פרה הוא לא צליל נעים, הוא בא בניגוד לצליל הכינור שהוא   הסברים.
אריסטוקרטי, זה כלי של תרבות לעומת שפרה זה משהו פשוט, זה טבע. הכינור הוא פרי של  

טות, עולם נמוך וגבוה. יש התנגשות בעולמות. כל ההיגיון של  פש תרבות אז זה תרבות ו
השילוב הוא אבוד, זה רק מצביע שבן אדם עושה מה שהוא רוצה לעשות. האובייקטים  

מאבדים את ההבנה והמשמעות השגרתית משום שהיא נשנעת על אגו של בן אדם. אז הוא  
ית. כך הוא מפרש את  מצרף לדימוי שלו צורות גאומטריות מופשטות בהשפעה קוביסט

 הקוביזם.  
 

 1915ריבוע אדום, 

 
לא רוצה להיות גאומטרי, אומר שצבע מוסיף משהו לצורה של ריבוע. עובר משם  

לקומפוזיציות סופרמטיסטיות. הצורות יוצרות את העולם שמרכיב את המחשבות שלנו. הוא  
 יחד. יוצר מרווחים נכונים בין צורה לצורה. אמר שכל הצורות משתלבות ב



 
 

 1918, לבן על לבןמלביץ׳, 

 
. זה עניין תפיסתי, ייצוג של  עניין פילוסופי של איך מקבלים צורה, איך צורה נועדה להתפתח

צורות שמסמנות רעיונות וחוויות. זאת פילוסופיה, זה שום דבר והכל. הגיע לאינסוף של  
שום דבר. הוא לא צייר   בשנות העשרים עושה תערוכה ומציג בה שני בדים לבנים בליהצבע. 

עליהם. זה מעשה קונספטואלי ולא ציור, כדי להסביר זאת הוא כתב בדף את המושגים  
החשובים ביותר עבורו, המושגים החשובים שהאדם יצר כדי להגיד את כל הדברים שהוא  

חווה בעולם. והוא מסכם אותם כעולם כהבדלים אנושיים. הדבר הוא מה שהאדם מביא  
לאינסוף. משהו שאנחנו לא   –, לכלום 0ת הבנתו. וכל המושגים האלה שווים ללעולם באמצעו

 מבינים הוא אינסוף. 



 17.05אמנות מודרנית 
 

 אמנות ללא אובייקט
 

 . סופרמטיזם. 2. "ציור מעל שכל"; 1שלבים בהתפתחותו של מלביץ:  
 רציונאליות; שלילת אובייקטים; שלילת מוסכמות.   -היגיון / אי-"ציור מעל שכל": אי .1

 אמנות ללא אובייקט: סופרמטיזם )"אמנות עליונה"(. 2
 1917הראשונה; מהפכה סוציאליסטית ברוסיה, רקע: מלחמת העולם 

 גישה רציונאלית  •
 משטחי צבע גיאומטריים )מרכיבים צורניים בסיסיים ואוניברסאליים(.   •
 "אמנות טהורה" / "מוחלטת" מתמקדת בשאלות צורניות )פורמליזם(  •
אלות על  סופרמטיזם כ"פילוסופיה אמנותית" מציג ניגודים זוגיים, דן ביחסי גומלין בינם ובש  •

חוקים והתפתחות העולם. הניגודים הזוגיים: מסה/חלל, תנועה/סטטיות, פרט/שלם, שום  
 דבר/משהו, אפס/אינסוף, התחלה/סוף;  

 צבעים מקומיים    •
 הגיון אמנותי מארגן קומפוזיציות לפי יחסי צורות וצבעים   •
 יקה. "גיאומטריה אמנותית" המתבססת על אינטואיציה של אמן אך לא על חוקי מתמט  •

 
 1898כנסיית הכפר, מונדריאן, 

 
יש כוח חופשי ולא מתוכנן, יותר חופשי מקווים ישרים וגגות גאומטריים. זה נושא אישי של  

היצירה, הוא מנסה להבין מה המבנה של טבע, אם יש שם סדר או שזה משתלב עם  
 ספונטניות וכאוס. קשה לחשוב שהאמן תכנן את הקווים. 

 
 farm in watery landscape, 1905מונדריאן, 

 
יש פיתוליות של ענפים, זה סימן של טבע חופשי ואיזה קווים יותר מאורגנים של כפר. כך  

הוא בונה את החלל, משהו הרמוני ומאוזן. קווים מרגיעים. יש שורשים של מונדריאן בעבודות  
 מסוג זה.  



 1908מונדריאן, עץ, 

 
אותה תקופה.  אקספרסיבי, יש המון כוח לכחול. יש השפעה של האמנות החדשה בצרפת ב

הסוגייה של אקספרסיה הופכת להיות החשובה ביותר, יש את המרכיב הסובייקטיבי אבל יש  
משהו שהאמן משאיר מהציורים הקודמים. הוא משאיר מוטיב, עת שמסמן טבע וטבע  

שמתפתח לכל עבר בלי תכנון, זה הכוח הספונטני של הטבע. כל השאלה היא סביב הטבע.  
אדם והטבע הוא חופש. מונריאן לוקח רק מרכיב אחד והוא עושה   התרבות נותנת סדר לבן

עם כל מרכיב עבודה ודרכה הוא מנסה להבין מה המשמעות של טבע, האם יש משהו  
שחוזר, פאטרן, הרמוניה, סודות של הטבע כי טבע זה תמיד מסתורי, אין הסבר ממש לטבע.  

הטבע. החלל חודר דרך הענפים של  זה תמונה של אין פיתרון, של שאלות בניסיון להבין את 
 העת, נוצר מתח. יש השתלבות בין משהו שאי אפשר להגביל אבל יש הוא חלול.  

 
 1911מונדריאן, עץ, 

 
יש השפעה של קוביזם, הוא משאיר את העץ כי הוא ערכי מאוד, הוא סוגד לעץ משום שהוא  

וג הקו משתנה, יש  ס המרכז של הכל, הוא מסמל את הטבע. העץ בתרבות הוא כמו אדם.
איזשהוא יישור של הכיוונים, זה נראה פחות זורם וטבעי, הוא מקריב את הזרימה והטבעיות 

שתמורתם הוא מקבל יותר קצב, צורה וארגון. עדיין זה לא התארגנות מושלמת אבל הוא  
מבין שיש פאטרן חוזר, צורה אובטלית עם צורות מחודדות, הוא מזהה אותה ומשתמש בה.  

ע אחיד כי הוא לא רוצה ניגודים אבל הוא מוצא דגמים שחוזרים. בטבע יש תבנית  יש צב
מורכבת שחוזרת וזה גילוי אמנותי של פיט מונדריאן, בתקופה שלו היו רק ניצנים של  

מחשבה שטבע זה לא טבע אבל זה לא ממש קיים. מונדריאן לא הולך לתוך ציור אקדמי אלא  
 . מחלץ מתוך הטבע את הסדר

 
 1912יאן, עץ, מונדר

 



מחפש מתוך דחף אינטואיטיבי. הקוביזם עזר לא להבין שכן יש סדר בטבע. קשה לזהות את  
הדימוי כבר. עוסקים עדיין בעץ אבל בסוף זה לא משנה זה יכול להיות גם ים. הוא מזהה  

 תופעות שונות ומחבר אותן יחד עד שהוא מגיע למשהו שמעניין אותו שפה זה פאטרן חוזר. 
 

 1913דריאן, עצים, מונ

 
כאן הוא כבר מאבד את הצופה, הצופה כבר לא יכול להבין. יש כאן צורות חוזרות כמו בציור  

קודם. זה יותר קובייתי, יש מלבנים מופיעים. הוא ממלא משטחים בין הקווים. אלו לא צורות,  
מקריב  זה לא אובייקטים, זה חלל בין הענפים. הוא פשוט ממשיך עם התפיסה שלו. הוא 

 מרכיב אורגני כדי לקבל יותר קיצביות.
 

 1913מונדריאן, קומפוזיציה שבע )עצים(, 

 
זה יותר פירוק לגורמים בהתקרבות. מבט על העץ ממש מקרוב. אם יש פאטרן בטבע זה  

אומר שיש שם הרמוניה. הוא מתחיל להתעניין במיסטיות, ברוח של דברים וטבע, הוא לא  
מחשבה אפשר להגיע לפאטרן, רק בטבע יש חזרתיות. הוא לא מבין את  חושב שבדרך של 

הסיבה ולכן חושב שהיא מסטית. אנחנו לומדים את זה מחייו האישיים ולא מהעבודות שלו  
 בהכרח. בנקודה הזו עדיין הרגיש שלא הגיע למשהו מושלם, לפתרון של מלבנים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1921מונדריאן, קומפוזיציה, 

 
הייתה מלחמת העולם הראשונה ורק אחריה הוא מגיע לשלב האחרון של ההתפתחות שלו.  
דווקא לאחר המלחמה הוא יוצא עם האמירה שלו שהתגברנו על הטראומה. הוא מפתח את  

הסגנון שלו. יש קווים ישרים, מלבנים, יש רשת. הוא משתמש בסרגל. הרשת לא סגורה, הוא  
סודיות של הקווים, אבל אלו מלבנים שכל הזמן משתנים.  פותח את הצורות. לוקח צורות י

הקומפוזיציה שהוא עושה הוא משנה את המיקום של קווי הרשת. הוא מחפש קצב מסוים 
של האמן יכולה להסביר מה הוא מחפש. הוא הסביר שהקצב אמור ליצור   האינטואיצישרק 

ו הפעימה שלו. האמן מחפש  זה קצב משתנה שקיים בטבע, ז איזון ולא בטוח שיש כאן איזון. 
זה אף פעם לא יהיה שלם. קשה מאוד לבדוק שזה כמו חתך   קסם ואיזון אינטואיטיבית.

הזהב, אין פה מתמטיקה, רק אינטואיציה של האמן. הוא קוטע את הרשת, כדי ליצור את  
הרושם שהרשת נמשכת לכל הכיוונים בצורה אין סופית. זה כאילו סטטי אבל בגלל שהוא  

הוא יוצר רושם שיש תנועה, תנועה קטועה. אחרי שהמלחמה הרסה את האנושות, הוא  קוטע 
 לא מתאר את הסיפור האנושי אבל זה הרוח. 

 
 1924-1925עם אדום, אפור, כחול, צהוב ושחור,  מעוינתמונדריאן, קומפוזיציה 

 
 חלל.  הוא רוצה להגיד שפנים וחוץ מזדהים, שהם אותו  הרשת זזה מול גבולות של מלבן. 

הסדר   פיט מונדריאן הוא אמן של התפתחותיות, הוא מתפתח גם מהקוביזם וגם ממאטיס.
מורכב, זה לא סימטרי, זה לא צורה על צורה אחרת, כל תמונה זה פרט של רשת אינסופית,  

 קווים שלא נגמרים, קטועים. מעצבים התחילו ליצור בהשראת מונדריאן. 
 

 , אוטרכט, הולנד 1888-1964גריט ריטוולד, 
שלמה,   מעצב כיסאות בהשראת מונדריאן. הפסיקו לפחד מכך שהעיצוב צריך להיות צורה

מראים את החיבורים. האמנות המופשטת של פיט מונדריאן לא מובנת לגמרי אבל כשהיא  
 זה אסתטיקה חדשה, שבעולם יש הרמוניה. הופכת להיות אובייקט עיצובי היא חוזרת לחיים.

 



 24.05אמנות מודרנית 
 

 דאדא 
 . חזרה לאובייקט, למוחשי.  1920-1930רציונלית במודרניזם בשנות -מגמה אי

האמנות של מלביץ׳ ומונדריאן יצאו לחוסר היגיון אבל הגיעו לסדר, זו הייתה אמנות  
כפילוסופיה, כמחשבה בניגוד לחזרה למוחשי. בתחילת מלחמת העולם הראשונה קם זרם  

 הדאדא, בעיקר התפתח והיה משמעותי לאחר המלחמה. קשור אליה. 
 .אובייקטיביות חדשה וציור מטאפיזי סוריאליסטי

, הוא אמר  1918טריסטן טצארה היה משורר רומני והוא כתב את המניפסט של הדאדא ב
שהמילה דאדא אינה מתכוונת למשהו, העיקרון ״תאהב את שכנך״ הוא צביעות, העיקרון  

 .ניהליזםעצמך״ אינו מציאותי, ידע, ידע, ידע, בומבום, בומבום, בומבום.  ״תכיר את
הוא אמר שדאדא הוא סלנג רומני לסוס עץ, פירוש שני הוא שזה סימן של פרה קדושה אצל  

שבט אפריקאי קרוקרו. זה מילה ראשונה שתינוק אומר שהוא פותח עיניים, לפניי שלומד  
נותן שמראים שהם מדברים בשפת השיגעון   לדבר. אלו שלושה פירושים של טצארה 

הוא מסביר שהוא נגד הסבר של משהו, הוא   ושהמילה היא לא מונח אלא לא אומרת כלום. 
לא רוצה להסביר. המילה דאדא עצמה היא חסרת משמעות, היא לא חשובה. וזה הולך כנגד  

ג של  לשאר הזרמים שנותנים משמעות מילולית לשם הזרם. כאן יש שלילה של כל סו
הדאדא שוללת כל דבר, את המוסרי, את הלא   משמעות, כי אין שום משמעות בשום דבר. 

מוסרי את כל התשתית של תרבות המערב, שמושתת על אהבה, הכל בעיניהם זו צביעות.  
הטראומה מהמלחמה היא שהולידה את הדאדא, שלא מאמינים בתרבות המערב, במדע.  

הזעם שלהם מתפתח באינטרקציה של   וללים הכל.ניהליזם זה העיקרון של הדאדא, הם ש
האמנים עם אירועים. יש הרבה צחוק ולעג על התרבות, האדם והחברה. וכאשר יש את  

הלעג אי אפשר להבין מה האמת, האם הלעג הוא רציני. וזה המשחק של אמת והעדר אמת.  
ש מקרי בין מכונת  הגדרות יופי על ידי הדאדא: יופי הינו מפג האירוניה שוללת משהו רציני.

יש האנשה   תפירה לבין מטריה על שולחן הניתוחים. מילותיו של לוטריאמון, משורר צרפתי. 
 של מכונה, היא נפגשת עם מטריה. זו סוג של האנשה של החפצים בצורה של צחוק. 

 

 (1887-1968מרסל דושאן )
ילום של חברו  כולה. רואים את דושאן בפרופיל בצ 20אמן שהשפיע על האמנות של המאה ה

מאן ריי. דושאן מוצג בצורה קלאסית אבל הם בעצם שוללים צורה קלאסית. הוא לבש בגדים  
שנראה שהוא מבית עשיר, הוא באמת בא ממשפחה יצירתית מבוססת, אליטה 

איטלקטואלית בפריז. נאמר עליו שהיה מאוד שקוע במחשבותיו, הוא התעניין בשחמט. הוא  
הופך להיות עבורו לתשוקה, הוא מגיע למשחקים בין לאומיים.   מצייר ומפסל. משחק השחמט

הוא  זה משחק שדורש תכנון ומחשבה, זה משהו מאוד אינטלקטואלי ומאוד אקספרסיבי. 
הופך את זה להיעדר ההיגיון. בצילום של מאן ריי הוא נראה איש אינטרוברטי, מנותק. הוא  

מאשר באנשים. יש עוד צילומים של    עבד בספריה בפריז, זאת אומרת יותר מתעסק בספרים
מרסל דושאן בדמות נשים. היו לו מספר שמות מזוייפים. יש כאן משחקים דאדאיסטים. הוא  

מתחיל את משחק המגדרים. הוא רוצה למחוק את הגבולות ולהפוך אותם נזילים. זו  
 היה ראשון בדאדא.  התנגדות לחברה.

 

 



 1912דושאן, כלה, 

 
מוקדמות שלו. יוצר בהשפעה פוטוריסטית והוא יוצר דימוי של מכונה. זה בכל זאת לא  יצירות 

פוטוריסטי אלא דאדאיסטי, שולל כל רגש. הוא הופך בן אדם, דמות של כלה למכונה שלא  
יכולה לעבוד. מתוך העניין שלו במתמטיקה והנדסה. אפשר לצחוק כי זו מכונה ותסכול משום  

לעורר זעם כלפיי האמן. זו מכונה שלא עובדת אבל היא רוצה   שהיא לא עובדת. זה יכול
להיות כלה. זה צחוק מתוך בכי ותסכול, האנושי והמכני מתערבב ביחד. או שהוא כנגד  

מכניזציה של החיים או שהוא לא מאמין בבן אדם, שהוא חושב שהוא המכונה ואי אפשר  
בין אנושי ומכני. זה לא שיש   לחזור אחורה ולא להיות מכונה. יש כאן משחק מוזר מאוד

, נעלמת. לא  חומקתהמשמעות זה לא בהכרח אסתטי.  שלילה של אחד אבל יש יחסי גומלין.
ניתן להבין אם זו ביקורת על אדם שהפך למכונה, או שהתרבות הופכת אותו למכונה או  

 המשמעות האמיתית חומקת ונעלמת.  משהו אחר, אנחנו לא יכולים להבין.
 

 1913אופניים,  דושאן, גלגל

 
הוא מעדיף אובייקט שבן אדם מתייחס אליו. הוא אומר שזה חפץ מצוי/מוכן, הוא עושה רדי  

מייד. הוא בנה בראש שלו את החיבור ואפילו לא בנה את זה פיזית. יש העתקים של זה בכל  
העולם. זה חיבור רנדומלי כמו מכונת תפירה ומטריה. הפונקציה של הכיסא לכאורה נשמרת  

כי משהו יושב עליו, אבל זה גלגל על הכיסא. הפונקציה של הגלגל נפגעת. וגם של הכיסא.  
גלגל לא יכול להיות מחובר לכיסא. מה שהוא עשה כאן הוא מוזר. כיסא סטטי ופאסיבי, גלגל  

הוא לא מסביר את   דינמי ואקטיבי. כל אחד מייצג רעיונות כלשהם, והוא חיבר ביניהם.
אמר שזה מקרי, שהוא לא חשב.   שזה הזכיר לו אש כשהגלגל מסתובב.היצירה, הוא אומר 

ואולי התשובה היא   מה הופך אובייקט או חפץ לאמנות.הוא העלה את השאלה מהי אומנות. 
לא   הדאדא שבר את כל החוקים של האמנות. שהדבר צריך להתקבל בקרב עולם האמנות.

יכולים לא לתת הגדרה. זה שיגעון, זה  התקבלו ישר אבל התפשטו ברחבי העולם. הם 
מטורף מאוד. הגלגל לא יכול לנוע בחלל. הכיסא לא יכול לממש את הפרקטיקה שלו. במצב  

הזה אחד רוצה לשלוט על השני, הגלגל שולט על הכיסא. אלו משחקי אלימות, משחקים  
לא חלם  שרירותיים של המחשבה. אם הם חושבים על בן אדם, אז מחברים אותו למקומות ש

 אמן יוצר מושג.  ברור שיש כאן ביקורת ואבסורדיות. עליהם וככה קורה גם עם החפצים.
 באותה תקופה גלגלים הפכו להיות אופנה ושגעון. 



 1964דושאן, מזרקה, 

 
נקרא מזרקה. הוא מסתיר את השם האמיתי שלו וחותם על היצירה בשם ריצ׳רד מוט.  

את המשתנה ממפעל לכלי חרס בשם דומה. הוא  בצרפתית זה סלנג לאיש עשיר. הוא הבי 
חתם בשם ותאריך ולכן לכאורה הפך את זה ליצירת אמנות. הוא קיבל חופש טוטאלי מכל  

סוג של מערכת והכריח אותה להכיר בזה. החברה לא הייתה מוכנה לקבל את הדאדא לפניי  
 מוזיאון.עושה עוד רדי מייד. הפעולה היחידה שעושה הוא לחתום ולשים בהמלחמה. 

 המשתנה איבדה את המשמעות שלה, הפכה להיות מזרקה.  
 

 1920/1964דושאן, אלמנה טרייה, 

 
יש משחק מילים שהאמן עושה. הוא טוען שזו אלמנה טרייה למרות שזה חלון צרפתית  

(fresh widow – french window .) יש שיברת הקונבנציה, שבירת המוסכמה. הוא הסכים
שיעשו רפליקות ליצירותיו משום שהרעיון הוא שחשוב. אנחנו רואים את החלון ומאחוריו בד  
שחור, מובן שיש שם מישהו והוא לא רוצה שיראו אותו. האור לא חודר פנימה, אין קשר בין  

מת מבחינת פסיכולוגית. מדובר על אלמנה טרייה   פנים וחוץ. מדברים על בן אדם שהוא
שאיבדה את בעלה בשדה הקרב. זה דימוי של טראומה. זה חלון לא אמיתי, לא מתפקד, הוא  

מבקש מהצופה לדמיין משהו, לשקר לעצמינו איזה רגש. זה הצחוק של האמן הדאדאיסט.  
הובה אבל בעצם אין  זה נרטיב דרמטי. זה כאילו דרמה ורגש, כאילו מישהי שאיבדה את א

  שם שום דבר, זה רק חפץ. זה סוג של אי וודאות. חלון כבר לא חלון, לא מקשר שום דבר.
יצירת האמנות כמו חלון למציאות. האמן  הוא מפריד בין חלל לחלל בלי קשר, זה פנים וחוץ.

הוא המתווך. וכאן המשחק מסתיים כי החלון של דושאן לא מקשר לשום דבר, זה לא חלון  
שוב במסגרת התמונה הוא כותב ״החלון של רוז סלבי״. הוא    למציאות. הוא חלון לשום דבר.

 שוב משתמש בזהות בדויה. זה רדימייד מעובד, החליף את הזכוכיות בבד שחור. 
 
 
 
 
 



 1890-1976עמנואל רדניטסקי, מאן ריי, 
 

 1920מאן ריי, חידה של איסידור דוכאס, 

 
הוא, הוא מכוסה וקשור ועליו פתק עליו כתוב ״נא לא להפריע״  זהו חפץ שלא ניתן לראות מה 

זה שוב האנשה של חפץ, לא רוצה שיפריעו לו. הוא נותן לו שם כחידה של איסידור דוכאס.  
זה צחוק דאדאיסטי על הצופה. יש כאן משהו שמזכיר דמות אדם בקווי המתאר ויש משהו  

אן רגישות, מתח, חפץ שרוצה חופש ולא  שלא ניתן לראות. זו איזו השתלטות על חפץ. יש כ
 איסידור דוכאס הוא זה שהזכיר את החיבור בין מכונת תפירה למטריה.  יכול לקבל אותו.

 
 1921 מאן ריי, מתנה, 

 
זה מפחיד. יש נוכחות אלימה מאוד לחפץ. הוא האנשה בצורה מוזרה. הוא מוסיף משהו 

 י לא טבעי. לחפץ, זה רדי מייד מעובד. זה בן אדם מכונה, טבע
 

 1923/1965מאן ריי, חפץ שלא ניתן להרס, 

 
הוא מחבר תצלום של עין של אחד מהמוזות שלו. הוא הפך את החפץ לחפץ עם עין,  

שמתבונן. החפץ עכשיו מתבונן בנו אז יחסינו לחפץ משתנה. האמנות כבר לא מהנה, היא  
 מחזירה מבט. לוקחת את השליטה. 

 
 
 
 



 1932מאן ריי, דמעות, 

 
אישה בוכה. לא מרגישים את העצבות והרגש. זה מאוד יפה ומאוד מזוייף. זה זיוף ברגש,  

הדמעות הם חרוזים של זכוכית, האיפור מושלם מידיי. הריגוש של האכזבה ואובדן האהבה  
או פגיעה נפשית, הכל מזוייף. כמו שחקנית שמשחקת לא בצורה טובה כל כך. זה המשחק  

זה בדיקת גבולות בינינו לבין יצירת האמנות, אנושי לא אנושי,   הפך למכני. שלו, זה האנושי ש
 נשי וגברי וכו. 

 
 1924מאן ריי, סרטים, 

 
מה היחסים בינינו לבין האובייקטים. אלו תצלומים ללא מצלמה. זה פוטוגרמה, קרא לזה על  

רייאוגרף. הוא המציא את זה כתחום של אמנות. הוא לוקח חפצים, מניח בחדר חשוך   –שמו 
על נייר צילומי רגיש לאור ואז חושף לרגע מהיר לאור חזק וזה מה שהחפץ יוצר. אנחנו רואים  

נראה כמו איזו תומנת  כתוצאה של החשיפה של הנייר והחפצים לאור חזק.  יחסי אור וצל
קוסמוס, ייקום. הכל יכול להיות, הוא רוצה שאנחנו ננסה לנחש מה זה. המצלמה  

הדאדאיסטים כבר לא מצלמת אובייקט, היא יוצר משהו. כבר לא מוצאים אובייקטים אלא  
ש נסחף ליצירתיות של הרייוגרפיה.  דימויים מטפיזים. אלו דימויים חופשיים. הוא ממ

 שהחפצים מציירים עולמות פנטסטים, מיסטטיים אבל הכל זיוף. הכל חפצים פיזיים יומיומיים.



 31.05אמנות מודרנית 
 

 ציור מטאפיזי 
 

 ג׳ורג׳יו דה קיריקו 
אמן איטלקי שגדל ביוון, יש לו נטייה קלאסית. הוא היה אמן ראשון שלפניי עידן  

היה הראשון   הסוריאליסטי. בבדידות יצר דימויים לא רגילים שהרגישו מוזרים ולא מובנים.
שהלך לכיוון של חלומות ואי רציונליות של הדאדא. הוא לא היה שייך לדאדא כי דאדא לא  
רוצה משמעות ופה אמן מחפש משמעות. הוא נותן ערך לכל דבר שקורה בחיים. טראומה  

הוא מקדים סוריאליזם, נתן שם אחר לסגנון  לא מצאו קשר בינו לבין פרויד. נחשפת בחלום.
אבל לא היה חלק   ופו של דבר סוג של סוריאליסט והזרם הושפע מאוד ממנו.שלו אבל בס

 מהקבוצה, היה בזרם משל עצמו. לפניי מלחמת העולם הראשונה. 
 

 1914דה קיריקו, המסתורין והמלנכוליה של הרחוב, 

 
הגבול בין רגיל ולא רגיל. זה משהו מיסטי, איזו תעלומה. רגש. זהו עולם שהוא לא שגרתי  

אין תחושה סימבוליסטית, יש כאן משהו אחר. המציאות השגרתית   לחוות את העולם. ומנסה
הפכה למעין חלום. צללים באזור של אור, זה מעין מצב של חלום. מקום שמבינים ולא  

זמנית. הפרספקטיבה מוזרה. יש קשתות קלאסיות אבל הפרספקטיבה מתקצרת  -מבינים בו
. שני המבנים סוגרים את החלל. יש רקע מפחיד  לקראת האופק. יש תחושה של חלל מעוות

שמשתנה. זה עצוב. יש תחושה של ללכת לאיבוד, משהו מפחיד. דה קיריקו הפתיע את עולם  
הילדה אולי היא אחותו הצעירה שנפטרה בגיל צעיר. זה הסבר שנבע מניתוח של   האמנות.

אפשר ממש להבין את   חייו. זאת דמות שמייצגת את האובדן שלו. מתוך תולדות האמנות אי
האמנות שלו, רק לאחר מותו ניתחו את עבודותיו. זו תפיסה חדשה, פסיכולוגית שאמן  

בעבודתו מספר משהו. מתוך שבר פנימי בחייו של האמן יוצא משהו. אמנות כתגובה למה  
שהוא רוצה להסתיר, אפילו מעצמו וכאן הוא חושף ויוצר איזה ריפוי. הוא שופך את הצער  

לו לבד. כך מנסים להסביר את היצירה שלו. החקירה מוסיפה אבל צופה רגיל לא  והכאב ש
חייב לנתח אלא לחוות חוויה. יש תחושות של איום ואובדן ביצירה גם ללא הניתוח הנוסף. זה  

 מספיק כדי ליצור התרשמות חזקה מאוד. 
 

 1914דה קיריקו, תעלומה של יום, 

 
יש תחושה שזה הצד השני של התחושה הקודמת. לא רואים את הילדה. יש דימויים חוזרים 

ביצירה שלו. יש כאן איזו משמעות, סיפור. המבנה והקרון חוזרים. יש דמות גברית עם יד  
שהיא מושיטה. האור והצל יוצרים את תחושת חוסר הנעימות, המוזרות. אנחנו מנסים 

יל ליצור את הסביבה הזאת של החלום אבל הם לא  להשלים את שתי התמונות בשב



מתחברים. זה זמן שנעצר, לא רץ. הצללים לא משתנים. אין תחושה של זמן מסויים כי יש גם  
אור וגם חושך מאוד גדולים. אין בן אדם חי, רק צללים שהם החשובים ופסל. הצופה נמצא 

חות שלהם יותר גדולה. אין  בצל, יש תחושה שהצללים תמיד יותר חשובים מהאור, כי הנוכ
אין כאן   כאן חי ואולי אם יש חי אז יש משהו מת. זה מן תחושה כללית של פחד מהמוות.

התרחשות ומי שחי ביצירה הוא רק צל. הוא היה מאוד חדשני בתקופתו והוא עשה רעש. יש  
שור  מעין סימבוליזם נסתר. אביו היה עובד ברכבות ולכן חושבים היום שהקרון בציוריו ק

לאביו. התחילו לחשוב גם שהמבנה הלבן הוא מעין תחנת רכבת. במרחק יש מן עשן כזה.  
סימבולית זה אביו שכל הזמן בנה רכבות מסביב לעולם ולא נמצא אצלו. תחושה של המתנה  

 לאבא שיבוא. אולי האב היה דמות פיסולית כי הוא לא נמצא בחיים שלו.  
 

 סוריאליזם 
הדאדא וגם הסוריאליזם והסוריאליזם מושפע באופן ישיר  על רקע המלחמה נוצר גם 

-מהמחקרים והתאוריות של פרויד. אמר שהבן אדם קרוע מבפנים ויש לו גם מודע וגם תת
מודע. חווה טראומות שאנחנו שומרים בפנים אבל מתבטאים בכל מיני אופנים. המודעות הזו  

ל לחפש קול בתוך עצמו.  הגיע לאנשים רק לאחר מלחמת העולם הראשונה. האדם מתחי
הסוריאליזם לא שולל את העולם, הוא מקבל טראומה ובאמצעות הקבלה הזו הוא מתחיל 

בעקבות מחקר של   לרפא את האדם. הם נתנו ערך חדשני לחיים הפסיכולוגיים של האדם. 
 מודע. סימבוליזם של חלום. -מודע, תמונה תעלומה של חלום לילה, מביעה את התת-התת

 
. חלום )מצב לא מודע( הינו מקור  1924ון כתב את המניפסט הסוריאליסטי באנדרה ברט

והשראה אמנותית. היפה אינו חריג. זה ראליזם על, או אחר. החלום הוא הרעיון המרכזי.  
 פיוט של החריג והמוזר. ״שירת החריג״. במציאות יש דברים שמקשרים לחלום. 

ול לחתוך בן אדם. ברעייה דו מימדית  איך חלון יכ –״איש חתוך לשניים על ידי חלון״ 
מופשטת, בשינוי נקודת תצפית החלון מסתיר חלק מהאדם. החלון הופך מרכיב אלים. והופך  

 את העולם לסוריאליסטי. יש משמעות סימבולית של דימוי אמנותי לא הגיוני.
 

 1929מגריט, בגידה של דימוי, 

 
האובייקט גם אם הוא ראליסטי וניתן לחוש  . האובייקט הוא לא זו אינה מקטרתשאומר 

בטקסטורה של האובייקט בציור. הוא אומר שהאובייקט סתם עף באוויר ואין לנו שום הבנה  
של האובייקט. הוא רק ציור. אין כאן משהו שמחזיק את המקטרת, היא מונחת באוויר 

משהו   ומתרחקת מעצמה. אנחנו מבינים שהאמנות מתרחקת מההבנה שלנו. היא מסמלת
אחר. היא על רקע שטוח בלי מציאות קיימת. זה לא האובייקט, הוא לא התכוון לעשות את  

אם זו לא מקטרת אז מה האמן מצייר? ציור של מקטרת. זה השקר שהאמן מציג.   האובייקט.
האמן מצייר פעמיים שקר, אולי כי המקטרת קיימת ואולי לא ואנחנו לא יודעים מה הוא צייר  

קט שאנחנו יכולים להשוות אליו. זו התנגשות פנימית. זו לא מקטרת מציאותית.  כי אין אוביי
אנחנו לא יודעים מה הקשר בין המשפט לבין הדימוי שהוא יצר. עד היום לא בטוחים מה  
הייתה כוונתו בחיבור בין המשפט לציור. המחשבה שזה ציור בלבד בעייתית כי זה אומר  

לא יכולה לייצג את המציאות. אנחנו בין מציאות לבין  שאין קשר בין הציור למציאות והיא
חלום. אלו דימויים משקרים )סדרה(. הכותרת שוללת את הייצוג של הדימוי. זה מה שקורה  
בחלום. לא בטוחים באיזה אובייקט סובב אותנו מבחינת המשמעות של האובייקט. אין עשן,  

 אחרת אין לאובייקט משמעות.  צריך איזשהו קשר אין סביבה, היא לא מתפקדת כמקטרת.
 
 



 1929מגריט, מזג אוויר מאיים, 

 
יש ים רגוע מאוד. יש שלושה אובייקטים שלבנים כמו עננים והם תופסים את מקומם. יש 

נאמנות של האמן לצייר את האובייקטים במדויק, לא חומרית אבל עדיין. האובייקטים  
קשורים זה לזה בצורה לא מובנת. אולי האיום בא מהאובייקטים כי הם חוסמים את החלל. זו  

יכולה לאט לאט לבוא לצופה מחסימת החלל שאמור לייצג  צעקה פנימית. יש תחושה ש
זה הכל קשור לגוף האדם. יש את פיסול הגוף, מקום שעליו אפשר לשבת והטובה  מרחב רב. 

היא כלי לתוכו נושף האדם. בכל הייצוגים שקשורים לבן אדם חסר נפש. הכל דומם. האדם  
לא חי וכל הדימויים קשורים   עצמו הוא חסר, זה הריק הזה, יש תחושה של מוות. זה נוף

לגוף האדם אבל הוא לא נוכח. הציור יוצר חוויה מאיימת או מפחידה. זה כאילו נוף אבל נוף  
של מוות. הושפע מדה קיריקו. יש לו סיבה לצייר את התחושה הקשה הזו משום שהייתה לו  

ותיו. בלילה  טראומה. אימו של מגריט נפטרה כשהיה צעיר וזה יכול להסביר את הרבה מיציר
אחד היה רעש בביתו, כולם התעוררו ויצאו לשפת הים )לכן מופיע הרבה ביצירותיו(, שם  
ראה אישה במים ליד החול, הוא לא רואה את פניה משום שכותנת הלילה הסתירה את  

פניה, היו לה הפרעות נפשיות והיא התאבדה שם. זה יכול להסביר למה הסוריאליזם התאים  
 ין את התמונה יותר. לו. זה עוזר להב

 
 1959מגריט, טירה בפרינאים, 

 
כל ההרים בפרינאים נכנסים בסלע אחד. הטירה מרחפת מעל חוף ים. הציור נכון מבחינת 

הצבעים והטקסטורות. עשה היפוך, גרם לסלע שהוא כבד לרחף. הטקסטורה של הסלע  
חק של הטקסטורה.  והמים מאוד דומה וזה יוצר מחשבה על מים מאובנים. זה היפוך ומש

הצבע של גלי הים והמים מתחילים להשתלב אחד מהשני. העולם מתחיל לאבד את  
החומריות שלו. הסלע נדמה כמתקרב, נע. הסלע חוסם את החלל. יש כאן תנועה מוזרה,  

הוא ממש משנה את הפרופורציות  אולי באמצעות ציור העננים. יש כאן אשלייה מוזרה מאוד.
ע מצייר את הפחדים הפנימיים שלו. יש קלסטרופוביה. יש חלל פתוח אבל  ויחסי הגודל. במוד

 הוא חוסם אותם במשהו, הוא ממקם את הצופה בסיטואציה הזו.
 
 
 
 
 



 1933מגריט, המצב האנושי, 

 
הסוריאליזם מאוד מותאם לתקופה. יש רציונליות. הכל מדוייק. אבל כאן אנחנו לא במציאות,  

יש מפגש בין חלום ומציאות. רואים קנבס שמייצג את הנוף מהחלון, בצורה שהקנבס הוא  
מעין זכוכית שקופה אבל אנחנו לא יכולים באמת לדעת האם מה שמופיע בקנבס הוא מה  

הוא רוצה לומר שהאדם  ית שמתקיימת מאחורי הקנבס. שמעביר את המציאות הממש
שמנסה להעתיק את המציאות, לא יודע מה הוא מעתיק כי המציאות כל הזמן מתחמקת  

 ממנו. זה מצב של אי הבנה. מוכר ולא מוכר. זה משהו תפיסתי שהוא אומר. 
 

 1929מגריט, המראה השיקרית, 

 
העין. עולה השאלה אם אנחנו מתבוננים  מוצגת עין אנושית, לא מזהים את כל הפרטים של

או שהעין מתבוננת בנו. אין תשובה חד משמעות. יש השתקפויות בתוך העין, השתקפויות  
של שמיים. כמו נוף ענק שלם שמקטין את הצופה. הצופה התרגל להיות בשליטה אבל כאן  

סופי, הצופה  -הצופה נשלט בידי אובייקט, העין צופה בנו. ההשתקפות שקיימת היא נוף אין
לא קיים, הוא קטן וכלום וזאת הטראומה. יש תחושה מאוד מוזרה. הוא עושה משהו סימבולי,  

המבט שלנו לא שולט. כאילו יש כאן חוויה ילדותית, כשהעין של ההורה היא מעין כל העולם  
המבט הוא נוח לילד, נותן תחושה אימהית, שומרת. אבל פה יש תחושה של חוסר  עבורנו. 

 ות. נעימ
 

 1959מגריט, החודש של בציר הענבים, 

 
הצופה הוא אובייקט של התבוננות. דמויות רבות מרחפות וצופות בצופה. יוצר חוסר נוחות.  

 האדם חצוי לשניים בידי החלון. הצופה נמצא בחדר סגור. 
 



 , ספרד1904-1989סאלבדור דאלי, 
מציג מציאות אשלייתית מוזרה  היה הרבה יותר מפורסם ממגריט באותה תקופה. הוא היה 

מאוד. הוא היה איש שהוא אקסטרווגנדי ומשוגע, בונה תדמית לעצמו. הוא פרץ את השוק.  
הוא מושך תשומת לב. הלך כחיית מחמד עם דוב נמלים, למשוך תשומת לב. הוא תרם  

הרבה לסוריאליזם. יותר קל להבין אותו כי הוא כתב ספרים והסביר את החיים שלו, פיתח 
 תפיסות חדשות ביקורתיות. אמן של אשליות מוזרות. 

 
 1931דאלי, התעקשות הזיכרון, 

 
אמר ששעון נוזלי דומה לגבינה. עבד בצרפת. השעון נוזלי, משתנה, גמיש. ההסברים שלו  

מאוד מוזרים לגביי הדימוי. זה זמן שנעצר, שהפסיק לרוץ. רגע של המתנה והיעדר התנועה.  
יש חרקים שמייצגים מוות בשפה של דאלי. במרכז יש דימוי אחד מוזר, אף מוזר, ריסים. אין 

ם, הוא מעין עובר של דאלי. מישהו שרק התחיל להתגבש ולהתעצב. הוא  פרצוף או גוף של
לא דמות שלמה. יש שעון במקום של אוזן. יש נוף של מעין חול ליד הים. יש בקצה פנינה  

שמסמלת קרקע של ים, ולא חוף וזה סמל לכך שאולי אנחנו מתחת למים והשמיים הם הים.  
הדמות תקועה שם, היא  דבר בצורה ישירה. הוא התעסק רק עם מטאפורות ולא אומר שום 
 אנחנו רואים סמלים לטראומות של דאלי.  תקועה במצב שממנו היא לא יכולה להתפתח.

 
דאלי, כלב אפגאני בלתי נראה עם התגלות על החוף של פנים של גרסיה לורקה בצורה  

 .1939של קערת פירות עם שלוש דמויות, 

 
געון. מטא מורפוזה של דימויים. הוא באופן מודע יוצר  פארנויה מבוקרת. העולם כחלום, כשי

בשיגעון. אמר שהוא מגלה בבן אדם כוחות חדשים שבלעדיו העולם סגור. הוא דיבר על  
שיגעון כמרכיב אסתטי ולא כקליני. השיגעון עבורו יותר כלי אמנותי שמאפשר להרחיב  

יביים ומופשטים. הוא מצייר  גבולות של משמעויות של העולם. יש שרשרת של דימויים פיגורט
בלי לבנות מראש קומפוזיציה ודימויים. הוא יוצר דימויים באופן ספונטני כשדימוי מוביל  

הדבר הראשוני שרואים הוא פרצוף. יש מעין גביע   מודע.-לדימוי. כך תומך ברעיון התת
ע. תוך כדי  ופירות. אין לו עיניים, הן מורכבות משני אנשים, אחד יושב ואחד שוכב על הקרק 

יש מעין כלב שגופו משתלב עם העננים. זה מפחיד משום שלא ניתן להפריד בין אובייקט  
הטקסטורה של  לאובייקט. לא ניתן למקם את האובייקטים בחלל כי הם קשורים זה לזה. 

הסלע בצד ימין הוא כמעט הפשטה ויש בתוכן דמויות. זו לא יצירה של דימויים ספציפיים 
יש תחושות של מלנכוליה ועצבות, דמויות עם ראש שמוט. יש תחושה של   אלא של תהליך.

משהו ניסתר, טראומטי. זה צויר בעקבות מותו של פדריקו גרסיה לורקה, שהיה משורר גדול,  
כל הדימויים שלו נובעים גם מפניי   במלחמה בספרד. םחבר של דאלי ונהרג בידי הפאשיסטיי

דאלי מתחיל    שהעולם הופך להיות עולם של מלחמות ושגעון אמיתי בפרוץ המלחמה בספרד.
 להשתמש בצורות מטאמורפוזיות. שינוי צורה שמוביל לשינוי משמעות החפץ. 



 07.06אמנות מודרנית 
 

 לגביי המבחן 
שקופיות שמעבירים בזום ברצף. כותבים בטופס קיים   10מבחן רגיל.  הולכים לעשות מבחן בזום. 

!!! חומר פתוח. יש מצגת מצומצמת עם כל היצירות במודל. אחריי 09.08תשובות. המבחן יהיה ב 
 פתוחה לזמן מסויים. שנסיים את הזמן נעלה את הקבצים למודל, התקייה תהיה 

 

 סוריאליזם
מודע. נותנים ביטוי לפחד,  -אמנים סוריאליסטים נמצאים במודע אבל מבטאים את התת
מודע אבל הם חלק מנפש  -חרדות וכו׳. אנחנו דוחפים את כל החוויות הלא רצויות לתת

זה שונה מדאדא.  מודע. -האדם. אז דאלי לדוגמה מבטא את הקרע הזה בין המודע לתת
יסטים לא רוצים להעביר מסר חד משמעי, ברור. הם מדברים על ריבוי פרשנויות.  דאדא

לעומת זאת הסוריאליסטים גם מתכוונים למרחב פרשני אבל יש אמת במציאות, בפרשנות  
 וצריך לחשוף את האמת. הם עושים את זה בצורה של סמלים.

 
 1937דאלי, מטמורפוזה של נרקיס, 

 
דאלי מנסה להבין מה הסמלים של השיגעון. זו תמונת פאזל שצריך להרכיב מסמלים  

ופרשנויות. שם היצירה מרמזת על משמעותה. מדובר על נרקיס, סיפור מהמיתולוגיה. מדובר  
למראה שלו, זה אי וודאות של אדם אל עצמו, הוא  על נער יפה תואר אבל לא מודע לעצמו, 

מבולית, אז הוא עוד לא גיבש את האגו שלו. כאשר הוא נמצא  לא יודע מי הוא, משמעות סי
באי ודאות הוא מגיע לאגם שבו גרה נמפה ששמה אקו והיא מתאהבת בנרקיס יפה התואר,  

אך אינה יכולה להופיע בפניו. האדם היה שקט ויפה ונרקיסוס נשאר ליד האדם משהו שהקול  
ת דמותו היפה, אבל הוא לא מבין שזו  של אקו הטריד אותו. האגם היה כמו מראה ואז ראה א

השתקפותו. זה מיתוס עם הרבה סימבוליזם. הוא מתאהב באותה אישיות של דמותו 
המשתקפת ולא יכול לעזוב את דמותו. המיתוס מספר שההשתקפות גרמה למותו משום 

שכל כך נמשך לדמות עד שנפל לאגם. מותו גרם צער לאלים ולאקו שהתפללה ולכן צמח שם  
יס כמצבה. רואים בציור דמות עם גוף לא שלם, הגוף משתלב פנימה ומשתקף באגם.  הנרק

הדמות נראית מאובנת, דימוי מוזר ומפלצתי והוא חוזר בצורה נוספת בעוד אובייקט שמורכב  
מאצבעות. בתור הראש יש ביצה שבורה שממה יוצר נרקיס. הוא משתקף ולא משתקף  

יש  ודברים מוזרים שנמצאים. משהו דרמטי ומפחיד. בדמות הנוספת. הוא הופך למעין אבן 
משהו אכזרי, כלב שאוכל משהו. נמלים שמסמלות מוות. אבל זה מרתק. הדחף החשוב  

ביותר הוא דחף ההנאה אבל מעבר לו יש דחף למוות וסבל )על פי פרויד( בכלל טראומות 
דד או לרפא את  שונות. הדחף הזה הוא מסוכן מאוד, הוא חושף את הדחף הזה כדי להתמו

הטראומות האישיות שלו. יש חזרה האובססיבית של דאלי לדמות מלנכולית, שהוא שאל  
מאמן אחר, מתולדות האמנות. יש מלנכוליה, עצב, שברים. חושבים שהוא מתייחס בציור זה  

. הרגיש שהוא ממשיך את חייו של אחיו. זה צד  לאחיו. זה בא מהביוגרפיה של האמן
מן שמתבטא בצד אוניברסלי של המערב, ההתאהבות בעצמי, אבל מתכוון  סובייקטיבי של הא

להתאהבות באחיו שמת מבעיה במוח ועל כן השבר בראש. הטראומה של המוות שרודף  
זה הנוכחות של   אחריו, זה לא רק מקרה בחיים שלו אלא אירוע שמלווה אותו בחיים.

א מתעסקת בחוויות כדאלי מתעסק באסתטיקה הו הטראומה בתוך הקיום האנושי. 
יש  קולקטיביות. האי רציונליות בעולם של דאלי הוא אי רציונליות של העולם המציאותי. 

ברקע נמפות, הן לא נמצאות ליד עצים כמו שרוחות היער אמורות להיות, בצד השני יש לוח 
אז אולי זה סוג של  שחמט ופסל שדמות שמסתכלת על עצמה. לוח השחמט מסמל היגיון. 

ו דמות השוואה לנרקיסוס שמתעסקת באגו. יש סימבוליזם שחוזר. דמויות של מוות,  אגו. ז



לא כל כך ברור    נמלים. הדימויים המטרידים חוזרים בחיינו כסמלים לטראומות שעברנו.
מאיפה בא הצל. זה חלק מהמוזרות של הסוריאליזם, תאורה לא מציאותית. זה הצד השני  

 של התמונה.   של החיים בתוך המוות, זה הסיפור
 

 1935פראנויה ביקורתית, דאלי, 

 
דאלי מדבר על ניתוח וביקורת, פארנויה שהיא מבוקרת. יש לו תאוריה שלמה על כך, חשב  

שכל העולם שקוע בפארנויה, העולם לא נורמאלי והכל יכול להתהפך. הוא אמר שזו  
המלחמות וחשיפת האכזריות  המציאות אבל היא מסומלת. זה כל החרדות שלו. על רקע 

האנושית. אז אפילו נופים שדאלי חולם עליהם, נגיד אפריקה שהוא מקום בלי מלחמות, הוא  
יש שם פנים. יש שם משהו מטריד, סיטואציה   עדיין יוצר דימוי מטריד, הדימוי יכול להתהפך.

ודמים  סוריאליסטים גם מגיעים להפשטה. הסוריאליזם לא פסל זרמים ק שהופכת לדמות.
 אלא אימץ אותם. 

 
 1936פראנוי הגדול, הדאלי, 

 
במקביל להתפרצות המלחמה בספרד, דאלי המציא את הסגנון לפראנויה ברקותית. הוא כל  
חייו לא היה אמן מובן. רצה לשמור על מסתורין. הוא מתנגד למלחמה ובזה הוא אמר שכל  

הפראנויה הביקורתית היא  . העולם הפך סוריאליסטי, לא מציאותי. שהעולם הפך לשיגעון
פראנויה שדאלי מבקר, הוא רוצה להבין אותה מבפנים. זה היה כלי שלו לבקר ולנתח את  

העולם והאדם. הוא מבין את הסבל, השיגעון והאכזריות של האדם. ביצירה יש ראש בלי גוף.  
יש דמויות שמרכיבות את הראש ואז ניתן לראות את דמות המלנכוליה. אלו משחקים  

זותיים של דאלי. זה יוצר פחד וחרדות. דמות המלנכוליה, דמות שנשענת על היד שלה, לא  ח
רואים את הראש וכו. זה עולם חסר היגיון ורציונליות. ככה דאלי חווה את העולם במיוחד  

 בעקבות המלחמה.  
 

 1936למלחמת האזרחים,  תחושה מוקדמת, Soft construction with boiled beansדאלי, 

 
מדבר כבר על מלחמה שמגיעה לעולם ויוצרת שיגעון. יש מפלצת שקורעת את עצמה. זה  

דימוי סימבולי של המלחמה, דמות שהורסת את עצמה, חסרת היגיון. יש פרצוף אכזרי, הגוף  
דאלי הרכיב אותה  של המפלצת עצמה נמצאת בחלקים. זה דימוי סוריאליסטי של המלחמה.  

 לקים שונים, שילוב בין אכזריות לסבל. זה לא ניצחון אמיתי אלא במוות ובטראומה.  מח

 



 סוריאליזם מופשט 
החלק השני של הסוריאליזם הולך למופשט, יש קרע בסוריאליזם. הם נכנסים לתחומים 

באירופה. אולי בגלל הנבואות והחששות שלהם   30שונים וזה כובש את התרבות בשנות ה
לגיטימיים ומתאימים לאוכלוסיה באותה תקופה. הקרע מתחיל בויכוח בין  שהיו 

מודע. הסוריאליזם  -הסוריאליסטים. הם דיברו על כך שלא ניתן ליצור דימוי שלם של התת
 המופשט היה בהנהגת אנדרה מסון.

 
 , צרפת.  1896-1987אנדרה מסון, מסון, 

 
כשמתחילים להתבונן במבוך יש דימויים מהקווים יש מבוך, סיבוך של קווים. אבל בשלב שני  

שמתחילים להופיע. יש דמויות שאפשר למצוא במאבק, במלחמה. בסבך של איברים  
ופיתוליות. זה משהו שרומז לגוף האנושי שהוא מחולק ומפורק. זה ברישומים הספונטניים 

לם הראשונה.  שלו. זה לא רק פנטזיות וטראומות סובייקטיביות, הוא עבר את מלחמת העו
 זה בשר קרוע, מדמם, מפורק. 

 
 1931מסון, טבח, 

 
זה לא בהכרח אירוע ספציפי אלא אירוע שקשור לאכזריות האנושית שיש באדם. זה סבך של  
קווים וצורות. קשה לזהות דימויים אבל בעצם יש דמויות. לדוגמה דמות על הברכיים בשמאל  

חנו בונים את הדמויות ולפעמים האמן  למטה של התמונה. יש פרצוף מסכה. לפעמים אנ
מתכנן אותם. הדמויות זועקות, יש צורה של סכין. יש צבעים עזים ויש דרמה שמתרחשת.  

 צורות של סכינים חותכות. גופים סובלים. דימוי פנטסטי מופשט של אנדרה מסון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1945מסון, פסיפיה, 

 
׳קסון פולוק(. הוא מתחיל להתארגן,  השפיע על האקספרסיוניזם המופשט האמריקאי )ג

הסבך. יש ראש של שור או פרה עם קרניים. זה אחריי המלחמה. הוא נותן שם 
פסיפיה היא קורבן לרצונו של בעלה מינוס, הוא ביקש מהאלים שור שמימי,  מהמיתולוגיה. 

  נתנו לו את השור. במקום להקריב אותו חזרה לאלים, הוא שמר אותו ולכן האלים הענישו
אותו ואת משפחתו. האלים גרמו לה להתאהב בשור הזה. בלי אהבה היא הולכת למות, או  

להמשיך לחיות חיים מוזרים. הולידה את דמות המינוטאור, חצי אדם חצי שור והוא הופך  
לסמל עבור הסוריאליסטים. זה סמל לדמות שהוא אנושי, מרגיש כאבים, סובל, דחוי, חסר  

וך, אבל יש בו יצר חייתי ופראי. הוא גם קורבן שהופך אכזר  אונים, משום שמתגורר במב
בעיניי הסוריאליסטים הוא דמות סימבולית בפסיכולוגיה  ודורש הקרבות. הופך מקורבן לאיום.

האנושית. דחפים אלימים שלא רוצים שישתלטו עלינו ויאבדו את הצד האנושי. אבל יש מאבק  
בזרם ובאנושות. המינוטאור שמשתולל אולי הוא  בין שני מרכיבים. הסיפור הזה חשוב מאוד 

-המלחמה שיוצאת החוצה ויוצרת סבל בעולם האנושי. זה הביטוי שבו מסון מדבר על התת
 מודע. הוא מוסיף משהו מקווים ספונטניים שלבסוף יוצרים את השור המוסתר. 

 
 1927, המון, 1891-1976מקס ארנסט, 

 
ההפשטה. אמן מדהים מבחינת טכניות חדשות שהוא המציא.  הפך דמות מרכזית בעולם 

רואים מפלצות מוזרות שאינן קיימות. לא ברור מה הן עושות. כנראה רואים לילה, הן  
רוקדות, משתגעות, הורסות. אנחנו מזהים ולא מזהים את כל המפלצות. צויר בטכניקה של  

חומר על הבד, זורק צבע, שם   פרוטאז׳. האמן לא מתכנן את הדימויים והצורות. הוא שופך
עוד בד מעל ומשפשף אחד על גביי השני ואז רואה את הטקסטורות והצורות ואז מוסיף  

מודע,  -המפלצות באות מתת פרטים על הרנדומלי. הציור הוא ספונטני. טכניקה של שפשוף.
ן  ממחשבה מופשטת. אי אפשר למצוא דימיון לדימויים קיימים. אלו הפחדים, תקופה של בי

 המלחמות ולכן החרדות היו קולקטיביים באותה תקופה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1939ארנסט, ברוש מרותק, 

 
לוקח לוח, זורק צבעים וצורות ואז לוחץ עליו בד. זה נוף רומנטי של גרמניה. ובאופן סימבולי  

זה גם יער של נפש של בן אדם שהוא לא מוצא אור. הוא מוסיף אחר כך פרטים קטנים 
שיוצרים דמויות ודימויים חיים ומתים בו זמנית. יש דימויים שמדמים עץ רקוב ועצמות שיצאו  

 מגופו של העץ הוא מצייר טקסטורות שאיתן הוא עובד ומחלת מהתת מודע דימויים.
 

 1940-1942, 2ארנסט, אירופה אחריי הגשם 

 
מקס ארנסט בורח בחרדה   תיאור של איך אירופה תראה אחריי המלחמה. הריסות.

זאת בטכניקה חדשנית ומוזרה שהמציא. חיבור בין הפשטה לאובייקטים   מגרמניה.
 סוריאליסטים מטרידים. זה חיבור לעולם המפלצתי.  

 
 סוריאליזם פיגורטיבי

 מודע( -"תמונת תעלומה" של "חלום לילה" )הבעת תת
 יתצרוף לא הגיוני של אובייקטים עם משמעות נסתרת וסימבול 
 מודע -מחקר / ניתוח של עולם התת 
 "שירת החריג"  
 "שרשרת דימויים"  
 מטמורפוזה )שינוי צורה( של דימוי   
 שיטת "פרנויה ביקורתית" )דאלי(   

 
 סוריאליזם המופשט 

 ציור ספונטאני   
 "אוטומטיות פסיכית"; טכניקות:    

 א. רישום אוטומטי 
 (frottageב. "שפשוף" )

 ( decalcomaniaהעתקה" ) ג. "תמונת 
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