
 ותומריותם, הרכב החללים, איכות הקו ועוד. לצדם של
 אלה מופיעים הנושאים כגון דיוקן, בעלי חיים, פרח,
 דומם, מעמד אנושי או דחי כזה או אחר ועוד. גם
 המופשט המוחלט יכול להיחשב כנושא, ואמנם יש לחלק
 מן המופשטים משמעויות, למשל אחד מסדרת ״ריבועי

ת י ת ו ז ת ח ו נ ח א  ו ופי ו
ך ר ו ב  נ0ים ח

 הקסם״ של פול קליי מכונה בשם ״מצב רוח עתיק״.

 הזיקות האינטואיטיבית והתאוו־ט״ת
 ראשיחה של הזיקה בין היופי לבין האמנות הייתה
 אינטואיטיביח. למשל, אנשים מטיפוס קרו־מניון, כלומר
 בני סוגינו מתקופת האבן, ציירו בכישרון רב וביופי מדהים
 בעלי חיים על כותלי מערוחיהם, כנראה למטרות
 פולחניוח. דוגמאוח לכך נמצאוח באלטמירה בצפון ספרד
 ובלסקו בדרום צרפת. ברם, עם חלוף הזמן החל להופיע
 המרכיב התאורטי. ניכר שיוחדה מחשבה לאיכות
 הטקסטורות וצורותיהן, והתאמתן זו לזו באופן שיהיה
 יפה, וכך גם לצירופי צבעים, לאיכויות של קווים
 ולריתמוס שלהם, לצורות התללים וזיקותיהם זה לזה

 בפיסול ובאדריכלות.
 הדוגמאות לכך הן רבות. למשל, בפסלים ובתבליטים
 של ארמונוח מסופוטמיה במשך תקופות ארוכות וכך
 גם במצרים הקדומה על מקדשיה, הפירמידות שלה
 והפסלים, גדולים כקטנים שנוצרו שם. כנראה שבימים
 קדומים, במצרים הפרעונית, ואולי אף מאוחר יותר, ביוון
 הקלסיח הופיע השימוש ב״חתך הזהב", הפרופורציה
 היפה ביותר לדעחם ואפילו האלוהית. דוגמה לשימוש
 בחתך הזהב ניחן לראוח בחלוקה קו ישר לשני חלקים

 על החלק הגדול A להחייחס לחלק הקטן B כמו כל
A לחלק הגדול A+B הקו 

A 
B 

A+B 
A ר מ ו ל  כ

A B 

 את הפרופורציה הזאת ניחן ליישם בצורוח גאומטריוח
 ופלנימטריות שונוח. מהפשוטות כגון מלבנים, ועד

 תכליתה של רשימה זו היא להצביע על זיקות בין
 היופי לבין האמנות התזותית ולתלוש נטעים זרים, מעי^
 צמחי יבליח, שחדרו לאחרונה לתחום זה. ניתן אם כן
 לקבוע, כי היופי והאמנוח התזותית, זו הנקלטת
 ,באמצעות חוש הראייה, קשורים ביניהם בקשר הדוק
 בשל עצם מהותם. זוהי אקסיומה שכל ניסיון להתעלם

 ממנה, כפי שקורה לאחרונה, סופו כישלון.

 הגדרת האמנות
 לא קל להגדיר אח האמנוח וכנראה שעדיין אין הכרעה
 סופית בעניין. רבים ניסו ולעתים נגררו לאמירות, חלקן
 מטאפיסיות, שאינן מחייבות כגון: ״האמנות היא שאלה
 נצחית ששואל חוש הראייה על אודוח העולם הנראה
 לעין״(דברי קונראד פידלר המצוטטים בספרו של הרברט
 ריד ״תולדות הציור המודרני״). ריד אומר גם שהאמן
 חדור יכולח ותשוקה להפוך את חפיסחו החזותית לצורה
 מעשיה. ״החלק הראשון בפעולתו הוא הראייה והשני
 הוא ההבעה, והוא רואה את אשר הוא מביע״. שאגאל
 מביא בהקשר זה את יהדותו באומרו ״אלמלא הייתי
 יהודי (על כל התוכן שאני מגלה במילה זו) לא הייתי
 אמן כלל, או שהייחי אמן אחר לגמרי״(מארק שאגאל,

 ״חיי״).
 כאמור, יש שפע של הגדרוח נוספוח, אך אין זה מעניינה
 של רשימה זו לטפל בכך, ונדמה שאינטואיטיביח, יכוק
 כל אחד להבין מהי אמנות, טובה או שאינה טובה. באשר
 ליופי, נראה שהוא במידה מסוימת תלוי־תרבות. כללית,
 אמור הוא לגרום הנאה חזותית לאדם. אמנם חברות
 שונוח וחקופוח שונות נבדלו זו מזו בהחייחסוח לשאלה
 מה יפה, אולם כפי שנראה, קיימים גם דפוסים

 אוניברסליים.
 האמנוח החזוחיח, שבה אנו עוסקים, נחלקה לשלושה
 סוגי משנה: ציור, פיסול ואדריכלות ולעחים גם הצילום.
 כמו כן יש צירופים בין המרכיבים האלה, ובין מקצחם.
 בכל אחד מהתחומים הנדונים נוטלים חלק המרכיבים
 החזוחיים, קרי המחבר (הקומפוזיציה), הרכב הצבעים
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 שמתאר את מצור לכיש, או ב״לביאה הגוועת״ מתוך
 סדרת ״ציד האריות״ האשורית. אבל האמצעים החזותיים

 שנקטו בהם לצורך ביצועם הנם עתירי יופי.
 אצל היוונים הקלטיים בכל תקופותיהם, מילא היופי
 תפקיד מרכזי עד כדי קביעת הפרופורציות המושלמות
 כגון מידות המצת ביתס לאף ולסנטר ועיצובו, בצורו^
 השדיים, הבטן והרגליים אצל הדמויות המפוסלות או

 למורכבות, כמו בפירמידות של מצרים, במקדשים יווניים
 קלסיים, ב״דוד״ של מיכאלאנג׳לו, ב״סעודה האתרונה״
 של ליאונרדו דה וינצ׳י ועוד. מתברר שהאמנים היפשו
 אחר היופי המתמטי העליון כדי להעניק לעבודותיהם
 את השלמות. גם במאה ה־20 פעלו אמנים בכיוון כזה,
 לאו דווקא לפי ״תתך הזהב״. למשל האמן ההולנדי פייט
 מונדריאן, שהתחיל את דרכו כציר פיגורטיבי וסיים אותה

 המצוירות על כדים ועיצוביהן. למשל, בכף הרג
 הקלסית תייבת הבוהן להיות קצרה מהאצבע שבאה
 אתריה. הרומאים, לעומת זה, בנאטורליזם המוקפד
 שלהם, עיצבו דיוקנאות של שועים כעורים, כגון זו של
 וספסינוס, שהבעת פניו כשל ״אדם שמתאמץ לעשות
 את צרכיו״ כדברי סויטוניוס, אך היופי האמנותי של

 הביצוע קיים שם בהתלט.

 גישה זו נמשכה תרף פרימיטיביות הביצוע גם לתוך
 ימי הביניים, ברנסנס ובעת החדשה למשל, בתלק מן
 היצירות הדתיות שמתארות קדושים ופעילותם. אבל
 בצליבה, שהיא נושא מרכזי אצלם, כמו מוטיבים אחרים
 של מרטירולוגיה שהם נושאים קשים ו״לא יפים״, עונים
 אמצעי הביצוע על הקריטריונים המוקפדים ביותר של

 חודליא(׳ - y׳on שכוב - יפה יפה

 במופשט גאומטרי מושלם, מצד הפרופורציות שבין
 הצורות וההתאמה שבין הצבעים.

 הזיקה התאורטית ניכרת מאוד גם באדריכלות,
 העתיקה והמודרנית. היא מקבלת ביטוי בצורות החללים
 הפנימיים והחיצוניים וביחסים ביניהם, בכפוף לטעמי

 התקופות וסגנונוחיהן.

א ש ו נ י 1 פ ו  י

 באשר לנושאי היצירות התזותיות ניתן לומר שלעתים
 מתכוונים הם להיות יפים מלכתחילה. הדבר ניכר בבעלי
 חיים שצוירו במערות האדם הקדמון וגם בחלק מן
 התבליטים והפסלים של מצרים ושל מסופוטמיה
 העתיקה. במקרים אלה מצויים גם אובייקטים שאינם
 ״יפים״, כגון שבויים מוקעים על מוטות בתבליט האשורי



 במאה ה־9ו התפלגה האמנות לאסכולות רבות,
 ומופיעים בעבודות שלה גם יצירות שהיופי שולט בכל
 המכלול שלהן, כמו הדיוקנאות של אנגר וגם כאלה
 שהנושאים שלהן ״אינן יפים״ אך הביצוע שלהם ״יפה״.
 הדוגמאות רבות, כמו למשל בתמונות של פצועי מלחמה
 מעשה ידיהם של בני האסכולה
 הרומנטית, כגון דלקרואה וז׳ריקו]
 שלא חסר בהן גם נופך של

 אידאליזציה.

 במאה ה־20 הביאו הריבוי והשפע
 לתוצאות מורכבות בהקשרים אלה
 ניקח למשל את חיים סוטין, אחז

 היופי. בהקשר זה יש לציין שברנסנס — שהוגדר
 כ״תחיית העולם העתיק״, כלומר היווני־רומי הקלסי —
 ביתן למצוא שפע של יצירוח שנושאיהן, כמו ביצועם,
 ״יפים״ לצדן של יצירות שנושאיהן ״אינם יפים״ ובתוכם
 ביטויי צער, צליבות, מרטירים, גרוטסקות מבעיתות

 מענקי הציור בכל הדורות. האיש הרבה
 לצייר דמויות כעורות, מעוותות
 ומיוסרות, כמו ״שוליית האופה״
 שעורו כאילו שרוף ופניו עגומות
 מאוד. הוא גם הנצית פגרי בעלי חיים
 וגושי בשר חי כשהוא עובד בחוך סדנה
 מצחינה מבשר רקוב ומדליים של דם
 בהם היה טובל את הבשר כדי לשמור
 על רעננוח צבעיו, אם לזאח רעננוח
 ייקרא. עבודח המכחול שלוי
 הווירטואוזיות וסולמוח הצבעים שלו
 הם שהיו עתירי יופי. להבדיל ממנו,
 אמדיאו מודליאני צייר את היופי
 המושלם, בעיקר נשים שכאילו מלאך

 אלוהים צייר אותן.
 במאה ההיא החפחחה מגמה חדשה
 אחח מני רבוח, זו של המופשט
 כלומר, חמונוח ופסלים, ולעחים גם
 תצלומים שאין בהם נושא אלא רק
 הרכבי צבעים וצורות. במסגרת זו
 הושגו הישגים חשובים מאוד, על ידי
 רבים וגם טובים כגון קליי, מונדריאן, רוחקו ואחרים.

 אנס• אמנות
 במאה ה־20 התפתחה מגמה נוספה של פסאודו־אמנוח

 שאין בה יופי כלל ועיקר והיא גם אינה תרה אחריו.
 למשל, באולם תערוכות ריק לתלוטין צוירו על הקיר
 באיזומטריה, שתי קוביות זעירות ולרגליהן, על הרצפה
 היו מוטלות שתי אבני כורכר שנלקתו מהגן הסמוך
 הכוונה הייתה להציג את מבנה הכעבה במכה, והאבן

 7׳ ר ר - דיוקן אחו - יפה וחב וער

 כאצל הירונימוס בוש ועוד. תופעה זו ניכרת גם בבארוק.
 בסוף המאה ה־18 ובראשית המאה ה־9ו התבלט לדוגמה,
 פרנסיסקו גויה בציור מרטירים ובתמונות זוועה של
 קניבליזם מיתולוגי, כגון"סטורנוס בולע את ילדיו״, עינויי
 שבויים והריגתם, מלחמות פרים וכדומה. בתמונות
 האלה, אף על פי שהנושאים מזוויעים הם עשויים באופן
 יפה להפליא, לעומתן צוירו דמויות ומעמדים שהיופי

 לבדו מצוי בהן.



 מה אמורה הייתה להביע.
 במילים אתרות, בתקופה הנוכחית שוררת מידה ש?
 מבוכה בהקשר ליצירה התזותית, וההתייחסות ליופי כאל
 מוטיב חשוב, אם לא מרכזי בה, תהיה אהד האלמנטים

 שיפזרו אותה •
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 שאמורה להיות מטאוריט שחור, מוטלת לרגליו. כוונת
 המציג הייתה, כפי שנאמר בעלון מצורף, למחות נגד
 תושבי ישראל היהודים שאינם מכירים את התרבות
 המוסלמית וזה הסבר לקיומו של הסכסוך הערבי־

 ישראלי.
 דוגמה אחרת: המציג היה
 מוטל על מזרון באחד
 מביתני מוזאון ישראל,
 מוקף בחפצים כגון,
 פתיליה, כף טייחים
 וכדומה, שאופייניים לפועל
 בניין מן השטחים, כמחאה
 על ניצולו. ועוד - אישה
 עירומה יושבה, רגליה
 בתוך גיגית של מים,
 מוקפת בחבורת מקוננות
 בשחור, כמו בטרגדיה
 יוונית, והיא מהליפה על
 מפשעתה תשמישי נידה,
 וזה במחאה על נידוי נשים
ורן החודשי,  בעת מחז
 ואולי על אפלייתן לכאורה,

 בכלל.

 הדוגמאות לכך הן רבות,
 ויקצר המצע מלתאר את
 בולן. מכל מקום, לא ברור
 אם המציגים ידעו כהלכה
 כיצד מציירים או מפסלים.
 ברור שזהו תתליף

 לפובליציסטיקה כתובה, שגם אותה ספק אם יכלו לבצע,
 ומן הסתם לא יכלו. נגע זה שהתפשט בעולם יצר פרצות
 בתומות היופי שלאמנות התזותית כאמור, אין קיום
 בלעדיו, והעוסקים בכך כמוהם כמו השועלים שחדרו

 לירושלים דרך הפרצות שבחומתה החרבה.
 דומה שמגמה זו הולכת ומתרתבת ומאפשרת למיני
 חסרי יכולת למצוא לעצמם מושב, לעתים חשוב
 מבחינתם, בתוך מסגרות האמנות החזותית. הקהל
 שנחשף לכל אלה נתון במבוכה מסוימח. למשל כיצד
 להתייתם לחבית ברזל מלאה במים מעופשים, ובהם
 צפים חומרי פסולת כגון בדלי סיגריות וקונדומים
 משומשים, מוצגת בתור פסל בכניסה לאחד המוזאונים
 הראשיים במדינה, והיא מבאישה את האוויר והשד יודע
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