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ברוחואןגוך
באקדמית גורדון לחינוך מוצגת התערוכה "מהים השחור
לחופה של תל אביב" של הצייר מיכאל מטוסביץ'

עבודה של נועה לשם-גרדוס ¿ צילום :על ידי האמנית

מתוך התערוכה ¿ צילומים :אילן עמיחי

באקדמיית גורדון לחינוך מוצגת התערוכה הראשונה לשנה"ל תשע"ו -
"מהים השחור לחופה של תל אביב" .תערוכה זו של האמן מיכאל מטוסביץ',
כוללת למעלה מ 40-יצירות מתקופות עבודתו השונות של האמן .היצירות,
שהוצגו במוזיאונים שונים בארץ ובעולם ,הן חלק מאוסף פרטי של אשת
האמן ,ד"ר רימה קרביץ .את התערוכה אוצרת רבקה וייס-בלוק.
התערוכה פתוחה לקהל הרחב ,והיא מוצגת במבואה של הקמפוס
ובמסדרונות הסמוכים.
רבקה וייס בלוק ,מה מיוחד באוסף?
"מטוסביץ' השאיר אחריו גוף יצירה של אלפי עבודות .הוא היה
צייר בכל נימי נפשו ובעצם לא הפסיק מעולם לצייר .לרוב צייר בשיטה
האימפרסיוניסטית בחוץ מול הנוף עצמו ,תמונות המתארות התרשמות.
עובדה זו משפיעה אף היא על גודל העיזבון האמנותי שלו .היצירות שנבחרו
לתערוכה נלקחו מקצתן מן המצוי בבית האמן ,ומרביתן ממקום אחסון בתל
אביב .ישנן באוסף עבודות מימי לימודיו של מטוסביץ' באודסה ,ועד עבודות
משנות חייו האחרונות בארץ .כלולות בו גם יצירות שבהן צייר מראות
במקומות בחו"ל בהן טייל עם אשתו רימה.
"מרבית היצירות הינן בצבע שמן ,אך יש גם רישומים ועבודות
בצבע מים .בתערוכה אנו מציגים גם אלבום של קטעי עיתונות וסקירות
תערוכות של מטוסביץ' .מבט בצידן האחורי של מסגרות הציורים מספר
על מקום הצגתן של היצירות".
מדוע התערוכה עולה רק עכשיו?
"אלמנתו של מיכאל מטוסביץ' עבדה שנים רבות כרופאה ,ועיסוקה גזל
את מרבית זמנה .מאז פטירתו של בעלה בערה בה התשוקה להציב זיכרון
לאיש ,אשר לא הספיק בעצמו לסכם את חייו ויצירתו ,על אף שהיה פעיל
והציג רבות .בשנים האחרונות הציג גם בגלריה שלו עצמו 'דיזנגוף ,'222
אותה ייסד ביחד עם אשתו .בשנה האחרונה היא יצאה לגמלאות ,וחשה שזהו
הזמן המתאים להקדיש זמן ומרץ לערוך תערוכת זיכרון .אני ,כאוצרת,
חיכיתי לכך מאז התוודעתי ליצירות ,ונפלתי שבי בקסם העבודות".
איך נעשתה מלאכת בחירת התמונות?
"במשך חודשי האביב והקיץ של שנת  2015עברנו ,רימה קרביץ ואני ,על
האוסף .ראינו תמונות רבות ,התבוננו בהן ,מקרוב ומרחוק ,וביחד יצרנו מבחר
של  45היצירות המוצגות בתערוכה.
"היו כמה קווים שהנחו אותי בבניית הקונספט של התערוכה .:רציתי
גוף יצירה שיכלול עבודות מאודסה ומן השנים בארץ ,אליה הגיע ב,1974-
כשהוא כבר אמן בשל ומוכר .בצד ציורי נופים חיפשתי עבודות בהן שילב
דמויות בתוך הנוף ,ומצאתי ציורי של דיוקנאות נפלאים .לצד ציורי השמן
אנחנו מציגים גם ציורי אקוורל המוכיחים את רגישותו הרבה".
ממה הושפע מטוסביץ'?
"הצייר הוא בוגר האקדמיה לאמנות באודסה .בזמן שלמד היה הציור
הסובייטי ניכר בסגנון ריאליסטי מובהק ,הנשען על מסורת הציור הקלאסי.
מבחינת הנושאים הודגשו במיוחד
הנושאים הסוציאליסטיים .סמוך
לסיום לימודיו חדרו השפעות
מאמנות המערב ,והעניקו לאומנים
רוח של חופשיות מסוימת ,שהתבטאה
באופן הציור .לעומת זאת עדיין
חיפשו את הנושא הראוי והמכבד
את ערכי הסוציאליזם .הוא העיד על
עצמו שהעריץ והושפע מאוד מוואן-
גוך .השפעה זו ניכרת במיידיות של
הציור ,בהטחות הצבע הרווי ובבניית
התמונה .גם נאמנותו המוחלטת לציור
היא ברוחו של ואן-גוך".
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שהמיצבים
שלו
בינקודאדא
במוזיאון ינקו דאדא בעין הוד תיפתח בשבת הבאה תערוכה שהיא
בעצם שלוש תערוכות .בכל אחת מהן מיצב
מאת יורם מארק-רייך
בשבת ,ה 5-בדצמבר בשעה ,12.00
תפתחנה במוזיאון ינקו דאדא שלוש
תערוכות ,שכל אחת מהן הינה מיצב תלוי
חלל  -המתייחס למקומו של האדם בו.
המיצב האינטראקטיבי המרכזי הוא של
האמנית :נועה לשם-גרדוס "באוויר הנקי
מעשן" .האמנית מזמנת למבקרים בתערוכה
חוויה מרובדת ומשתנה של התמצאות
בחלל .היא פוערת חלון וירטואלי בקיר
המוזיאון אל עברו של המקום ,ובמקום
אחר היא פותחת חלון בקיר הפנימי,
שמבטל את זה הראשון ומתעתע בנו
ביחס למיקום ,לזמן ולמרחב הקונקרטיים.
זו תערוכה ראשונה לאומנית בישראל,
לאחר שמונה שנים בהן חיה ולמדה בניו-
יורק .אוצרת התערוכה היא מאיה כהן-
לוי.
במרכז החלל השני מוצג מיצב הווידאו
"מה איפה" ,על פי מחזה מינימליסטי
של סמואל בקט ,העוסק בתבנית
המתגלגלת של חוקר ונחקר כבסיפורה
של ההיסטוריה .היא מייצרת רישום נוסף
של חלל בתוך חלל ,בעוד שהעבודות
הנמצאות ברקע הופכות להיות הטקסט
החסר במחזה ,תוכנו התת-מודע ,או
המקהלה היוונית של המחזה התערוכה
נעה בין הביקורתי-פוליטי לחוויה
הקיומית של האדם במציאות ימינו.
הצופה נע בחלל התערוכה ,כשגבולותיה
של זו מיטשטשים תדיר וחלליה נארגים
ומקופלים זה לתוך זה.
בנוסף ,בחלל הגלריה העליונה יציג זוג
האומנים (ביצירה ובחיים) גידי סמילנסקי
ורותם ריטוב ,את המיצב "רפאים" ,המורכב
מעמוד מעוטר בזרים צבעוניים ,הצומח
ממשטח של אדמה ונחסם בתקרת הגלריה,
ומרישומי צריבה על פח של שרידי דמויות
אנוש .מקור ההשראה לזרים הצבעוניים
הוא "עץ הקיץ" ,המעוטר בזרים פרחוניים,
שבשוודיה ,שבה שהתה ריטוב בילדותה,
משמש בטקסים עממיים המציינים את בוא
הקיץ .תחת ידיה של ריטוב הופכים זרי
הפרחים החגיגיים לעדות לחידלון ,מוות
ושכול .הזרים העגולים דומים בצורתם
לזרים המונחים על קברים בטקסי זיכרון.
בנוסף ,הצבעוניות העליזה מתעתעת

בצופה ומכה בו ,שכן ממבט מקרוב מתגלים
הפרחים ,דמויי הפרפרים ,כדגמים מוקטנים
של טנק המרכבה.
"העץ" מוצב באלכסון בחלל הגלריה
הדחוק ,נתון במתח שבין "האדמה" לתקרה.
כך נוצרת חוויה דואלית של מעבר משמחה
ותקווה לעצב ושכול ,המשקפת את החוויה
הקולקטיבית המאפיינת את המציאות
המקומית המורכבת .אוצרת :רינה גנוסוב.
בחלל הכניסה למוזיאון מוצגת האומנית
הסרבית ליליאנה בורסאצ'ה שהוזמנה

עבודה של רותם ריטוב ¿ צילום :על-ידי האמנית

לשהות בכפר ולהעמיד את המיצב "מוקדש
ללוגוס" .המונח "לוגוס" ,ביוונית פירושו
מילה ,היגיון ,שיחה או לימוד .בפילוסופיה
היוונית לוגוס הוגדר כתבונה השוררת
ביקום ,והוא מזוהה עם אלוהים או עם
הטבע.
המיצב בנוי משלוש צורות :ריבוע
ועיגול מתוחמים ומדויקים ,הבנויים
מרישום דמוי קליגרפיה וצורה שלישית
חופשית ופתוחה ,העשויה מעלים מוזהבים
מעוטרים ברישום דמוי כתב .הצורות
יודבקו על-ידי קהל המבקרים בפתיחת
התערוכה ,בהנחיית האמנית והאוצרת .גם
תערוכה זו נאצרה על-ידי רינה גנוסוב.
התערוכה תוצג עד  15בפברואר .2016

