
 סזשקה קיבל שלוש הזמנות לציורים על מניפות, אחת מה!
 בעבור הפטרונית שלו לוטה פרנזוס. המניפה רווחת בתרבויות
 שונות בין היתר בתרבות היפנית והפכה לסממן אופנתי

 התשועה
 לעלמה

 המניפות המצוירות של אוסקר קוקושקה

 ואמנותי באירופה של סוף המאה ה־19 וחחילת המאה
 ה־20. המוטיבים המצוירים הן על המניפות הראשונות והן
 על אלה שהקדיש לאהובתו, כוללות נושאים הקשורים לחייו:

 הרפתקאות, דמיונות, פרשיות אהבה.
 עלמה מאהלר דחתה אותו וצערו על דתייה זו הוביל אותו
 לפעילויות חרימח, שנועדו להנציח את קיומה של אהובתו.
 הוא הזמין אצל מעצבת בובה בגודל טבעי בדמותה של עלמה

 את הבובה שיכן בביתו, יצא אתה לאירועים פומביים ובסופו
 של דבר, הזםין תברים להכיר את אהובתו והוציא את הבובה,
 !שעברה מיד ליד, ראשה נתלש ובסופו של דבר היא נזרקה
 מבעד לחלון. דיווח על גופת אישה חסרת ראש, שנזרקה
 מבעד לחלון הזעיק את השוטרים, שמצאו לתדהמתם שמדובר

 בבובה.

 תשוקתו לעלמה הובילה אותו להתבטא גם בדרך הכתיבה
 כך שלמעשה היא זו שעוררה אותו לבטא את כישרונותיו
 האממתיים. הפער בין דמותה במציאות - אישה זוהרת,
 !בעלת ביטחון עצמי מופרז ואופי שתלטני, לבין הדמות
 האידאלית אליה ערג היה רב. מתח זה בין המציאות לדמיון
 גרם לו למשבר שהביאו עד סף המוות. התבוננות במגיפות
 ממחישה את עושר חנוונים בציוריו, והבנת השלבים שציינו
 את יצירתן מעמיקה את ההבנה של ציוריו האחרים וש7
 השירים והמחזות שכתב. השירים והמחזות האלה היו
 אינטרפרטציות על שירים של דנטה ופטררקה מימי הביניים
 גם בהם הייתה סובלימציה של המציאות דרך הדמיו!

 האמנותי.

 המשיכה לכתבים אלה וההזדהות אתם השפיעה לא רק
 על ציורי המגיפות אלא גם על כלל ציוריו, הדפסיו והשירים
 שכתב. כל מכלול עבודתו מצהיר הצהרות ישירות על חייו

 והגורם המניע היה תשוקתו לאהבתה של עלמה מאהלר.

 דליה
 הקר־אוריון

 ה תעתק ה היא כות רב עצמה היכול להעלות את האדם
 לגבהים, להאדיר את כותו היצירתי ולגרום לו למצות אח
 יכולותיו במלואן. אולם תשוקה לא מבוקרת ובעיקר כשמושא
 התשוקה לא נענה לציפיות ממגו, עלולה לגרום לפגיעה

 עמוקה בבפש, שמתבטאת בין היתר בהתגהגות חריגה.
 תשוקתו הבלתי נכבשת של הצייר האוסטרו־צ׳כי אוסקר
 קוקושקה לעלמה מאהלר, אלמנתו של המלחין הידוע]
 השפיעה עמוקות על חייו ועל יצירותיו האמנותיות. מצד אתד
 היא גרמה לו ליצור כמה מיצירות המופת שלו, אך מצד שני
 גרמה להתערערות! הנפשית. התערערות זו גררה התנהגויות
 חריגות, תוסר עניין במיים עד כדי רצון ממשי למות, דבר
 שהתבטא בהליכתו לחזית בזמן מלחמת העולם הראשוגה.

 האקספרסיביות רבת העצמה של משיכות המכחול שלו
 שביטאו את אישיותו החזקה הולידו מכלול יצירות בעיקר
 בצבעי שמן, יצירות המצטייבות באיכות כרומטית יוצאת דופן.
ם במילים כדי להביע את  רוב בני האדם משתמשי
 רגשותיהם ומשיכתם לבני המין השני. כוחה של המילה
 המדוברת והמילה הכתובה הוכיח את עצמו מקדמת דנא,
 בגישור והסרת מחיצות בין הנפשות הפועלות. כדי להביע
 את משיכתו החזקה אל אישה יפה זו ולכבוש את לבה, בחר
 אוסקר קוקושקה בדרך מקורית - ״מכתבי אהבה בדימויים״
- כפי שכינה את המניפות המצוירות שנתן לה במתנה בין
 השנים 1912 ו־1914, בימי הולדתה ובראש השנה הנוצרי.
 המניפות שצוירו על עור של ברבורים הכילו דימויים של
 עלמה מאהלר ושלו בדרגות קרבה שונות, תיאורים שלה ע7
 רקע גוף, גזעי עצים, אלמנטים וגטטיביים, בעלי חיים ונושאים
 הקשורים לגיסיומתיו האישיים במלחמת העולם הראשונה.;
M u s e u m  הן מוצגות במוזאון לאמנות וחפצים בהמבורג (
fur K} מאז שנת 1968. לפני כן u n s t u n d G e w e r b e 

 המניפות כמעט לא הוצגו.

 האמן קוקושקה צייר מניפות מאז ימי לימודיו בווינה ב
, לאחר שבהמלצת מורו קארל אוטו K u n s t g e w e r b s c h u l e 
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 ייתכן שההרים שברקע מייצגים את האלפים השוויצריים.
 במורנאו, שם צייר את רוב עבודותיו, צייר גם דיוקן עצמי
 שלה כ״ג׳יקונדה החדשה״, על רקע רכסי האלפים שמוארים

 בשלל גוונים.

 המניפה העונייייה
 במכתבו של אוסקר קוקושקה אל עלמה מאהלר מ־23
 בדצמבר 1912 הוא מזכיר מניפה נוספת וכן מיניאטורה עם
 דיוקנו העצמי, שצייר בקיץ 1912. הוא קיווה שבזמן פרידותיה
 ממנו תיקח עמה את המיניאטורה. במניפה השנייה הוא מתאר
 את עצמו צועד כשהוא מוקף להבות. תיאור הזוג העירום
 המתהבק לעיני כול, מלווה בציור ילד - פרי האהבה, עם
 תווי פניו של אוסקר. הילד משחק בעולם דמיוני מלא צמחים
 פורתים. חפירות התוחמים את האזורים השונים מסמלים
חת האהבה, שהוא מתרגמם לחתונה. הצבעוניות תםה  את פי
 ומורכבת ברובה מצהובים ואדומים - צבעי האש ומזכירים
 את הצבעוניות של הפורטרט הכפול שצויר בסתיו 1912.
 בחמונה זו, שנועדה לעלמה כמתנת אירוסים, היא עוטה
 נלימה בצבע אש, אותה קיבלה מידי האמן. הצבעוניות הייתה
 עזה מדי עבורה לכן הוא לבש אותה בזמן עבודתו בסטודיו.
 האישה והאמן מאוחדים כמו יצור כפול, ביוצרם את הדימו
 לחתימה: ALMA OSKAR A 0 אלפא ואומגה, התחלה

 וסוף.
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 המניפה הראשונה
 קוקושקה פגש את האלמנה הזוהרת באפריל 1912, כמה
 שבועות לאחר פנישתם היא נסעה לחופשה והפרידה רק
 העצימה את הפנטזיות שלו. את המניפה המצוירת הראשונה
 הוא נתן לה ביום הולדתה ב־31 באוגוסט. לדבריו מצינה
 המניפה את תחילתה של ״מערכת יחסים מלאת תשוקה

 עמוקה״.
 הדימויים כוללים נבר ואישה צעירים המשייטים בסירות
 נפרדות על נלי התיים, עדיין לא מודעים זה לנוכתותו ש7
 זה. חיות טרף מרחרחות סביבם. בחלק המרכזי מוצנת
 פנישתם הראשונה, כאשר הוא כורע ברך לפגי ״גברת אהובה
 מאוד״. התנועה בידיו מעידה על נאמנותו. מופיע דימוי
 הלהבות שמסמל את התשוקה. מוטיב זה חוזר גם ביתר

 המניפות והופך באחרוגה לאש רובים.
 האלמנטים הקישוטיים המפרידים בין הדימויים העיקריים
 מורכבים מפרתים וענפים. אלה משמשים נם לקישוט אך
 משמעותם קשורה לתרבות האירית ובעיקר לספר הקלטים
 שם הם מופיעים כדי לסמל קשר בין האדם, המיות, בעלי
 החיים, הצמחים, המתות והציפורים. קוקושקה יוצר וריאציות
 אישיות כדי ליצור יצורים מיתולוגיים וצמחייה. כמניפה
מת בשלים כסימן לאהבה שהבשילה.  הראשונה מופיעים פי
 בדימוי מצויר נוסף מופיעים האוהבים כשהם רוכבים לעבר
 ההרים על נבי סוס בוער, האישה במנוסה כביכול והגבר
 אתריה. נראה שאי אפשר לשלוט בדהירת הסוס ולעצרה.



 על האור הזהוב והלהבות מסביב. שיר
 זה הקנה לתמונה את השם ״כלח
 הרוחות״. מיד לאתר סיום התמונה
 הגיעה מערכת היחסים ביניהם לסיומה
 הייתה מניפה נוספת שנזרקה לאש
 בהתקף של קנאה על ידי וולטר גרופיוס
 האהוב שהחליף את אוסקר קוקושקה.

 המניפה הרביעית
 במניפה זו משתמש האמן בסצנוח
 אלגוריות כדי לתאר את המשבר
 במערכת היתםים ביניהם. חלק אחז
 מבוסס על התקווה לתירוש מערכח
 היהסים בעקבות פנישתם ליד טרה
 קרוציי בדולומיסים ביום הולדתה. חלק
 אתר, שצויר בתורף 1913, םמחיש אח
 פתדיו. פתד ותקווה םעורבים מתוארים
 גם בציור שצייר בהשראת הקנטטה ש7
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 על ידי מלאך של אש שתווי פניו הם כשל עלמה מאהלר
 ציפור האש העולה מן הלהבות היא האמן עצמו. בחדר השינה
 הוא כורע ברך לפני כלתו. היא נמלטת משיני תנין טורף -
 סמל למחזרים מן התברה הווינאית. הוא מוכן אפילו
 להתפשר, כפי שעולה ממכתביו, ומרשה לה להיות בתוג
 חבריה במשך היום העיקר שבערב תחזור אליו. מגילה זו על
 צבעיה הבהירים, שגיתגה לעלמה בחג המולד 1913, מעידה

 על תקווה.

 מעט מאוחר יותר הוא מצייר ציור המעיד על אכזבתו. בו
 הוא מתאר את ילדו שלא גולד, חתול שרודף אחרי עכבר,
 אך כבר פוזל לעבר ארנב כדי להשתעשע בו, כשתווי פני
 של החתול הם של עלמה. בית החלומות הפך לחורבות ונופ
 הדולומיטים - לנוף שומם עם ען יבש. בשיר הנושא אח
 האנוגרמה של האותיות הראשונות של שמותיהם, הוא מדבר

 על חורף, מלנכוליה ותשוקה חסרת גבולות.

 המניפה החמישית
 מניפה זו ניתנה לעלמה ביום הולדתה שחל באוגוסט 1914

 בה מתוארים מאורעות מלחמת העולם הראשונה כמאורעות
 מלתמתו האישית. על רקע נוף קפוא הוא מתואר כאביר
 ניורנ׳ הקדוש הנלחם בדרקון. לדרקון שלושה ראשים, כמספר
 הגברים בחייה של עלמה, אותם הוא תיעב. מלחמתו האישית
 מתקשרת לסצנות המלתמה המתוארות משני צדי הפגל

 החניפה השניה

 בדיוקן האוהב הוא מתייתם לדיוקן הג׳יקונדה של ליאונרדו
 דה וינציי ובדיוקן הכפול לרמברנט ורובנס עם נשותיהם. הוא
 רוצה להראות שהתשוקה מעוררת אצלו כוחות יצירתיים
 רדומים ומעלה את איכות יצירתו לגבהים הדשים. מתברר
 שבאותה תקופה קוקושקה לא ראה עדיין את התהום הפעורה
 בין אופיה האמיתי לבין הדימוי שלה כפי שהצטייר בתפיסתו.׳
 כאשר התל להבין זאת, נשתנו הצבעים בהם השתמש לסיום
 המניפה השנייה; את מקום האדום הבהיר תפסו גוונים
 כחולים וירוקים כהים יותר וקודרים. שינוי זה ניכר בייחוד

 במניפה השלישית.

 המניפה השלישית
 באפריל 1913 נסעו השניים דרך ויגה לנאפולי דרך ונציה.
 בפנל(חלק) הראשון מתואר מסעם דרך האלפים ובחלק אחר
 של המניפה - ביקורם בחאטרון סאן קארלו, בו הם נראים
 ישובים בין הצופים. החלק החשוב ביוחר הוא החלק האמצעי
 בו מתואר הזוג על מרפסת המשקיפה על הר הגעש וזוב,
 כמרחף בספיגה מעל עולם סוער. קטע זה היה לגרעין יצירתו)

.The B r i d e of t h e Wind - הידועה ״כלת הרותוח״ 

 עלמה הבטיתה להיגשא לו אם יצייר יצירת מופת וזו גועדה
 להיות יצירת המופת. בשלב שבו האמין בהבטחתה, היו
 הגוונים הרווחים חמים ואדומים. כשהתחוור לו שהם לא
 יחיו יחד הפכו נווניו קודרים וכהים יותר. המשורר גיאורג
 טרקל, שביקר בסטודיו שלו לפני שינוי הצבעים, כתב פואמה



 והוא העיר הערות לגבי הידיים והרגליים ולא השאיר ספק
 לנבי כוונותיו להלביש ולהפשיט את הבובה. ״האם ניתן
 לפתות את הפה?״ הוא שאל ו״האם יש בפנים שיניים
ת קנאה לנבי הבובה ולא ו ש  ולשון״? הוא אפילו פיתת ת
 רצה שיראו אותה עירומה, או יגעו בה. הבובה המוכנה הניעה
 לדרזדן בתתילת אפריל 1919. חלומו התנפץ כשראה אותה,
 כי נם הפעם לא דמה מה שראה בעיני רוחו למה שהיה לו
 במציאות. למרות זאת השלים עם אכזבתו ואפילו צייר אותה:
 ״האישה בכחול״ בגלריה העירונית של מינכן היא אתד מציורי
 הבובה. בציוריו מציג אותה קוקושקה כנכנעת מינית. הוא
 לקת אותה לטיולים בכרכרות, הושיב אותה לצדו במסעדות

 ודאג שיהיה לה מקום לידו בתאטרון.

 מצבו הנפשי המעורער באותה עת גרם לו להזמין את
 הבובה ולרצות שכולם יראו אותה וידעו עליה. היא גם
 מבליטה את תשוקתו של קוקושקה להציג את עצמו וחייו
 באופן דרמתי ומוגזם. היה זה אקסהיביציוניזם מוזר, שהתל

 כהפרעה גפשית והפך לתלק מתדמית ציבורית, מלאכות
 כמו הבובה עצמה.

 באוטוביוגרפיה שלו הוא כותב: ״הבובה הייתה דימוי של
 אהבה נכזבת, שאף פיגמליון לא היה מסוגל לעוררה לתיים׳/
 בסופו של דבר התאושש האמן והתנבר על תשוקתו. הוא
 שיקם את חייו, נשא אישה והמשיך לחיות וליצור. הפרשה
 שכמעט עלתה לו בחייו, הותירה אותו תזק ומאושש וציוריו
 המרהיבים עם סקלת הצבעים העשירה והמופלאה שלו

 ממשיכים לגרום לנו הנאה עד היום. •
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 המרכזי. נשים באפור מעבדות את האדמה בזמן ליקוי המה,
 בעוד הגברים נלתמים בתזית. לפי המדים נראים חיילים
 רוסים ואוסטרים הטובתים אלה באלה עם כידונים ותותחים.
 הנוף שומם והבתים בוערים. גם האביר נמצא שוכב בשדה

 הקרב.

 המניפה השישית
 קוקושקה התניים בינואר 1915 לשירות פעיל, כמה ימים
 לאחר שנתן לעלמה את המניפה השישית. תיים ללא אהובתו

 לא עניינו אותו.
 במניפה זו מתליף את האביר התמים, אביר פצוע השוכב
 על הקרקע, כידון מפלח את תזהו וסוסו מתרתק ממנו.
 תתושה מוקדמת של פציעתו בשדה הקרב מופיעה גם בשנ
 ציורים קודמים שלו. כמה שבועות אחרי הציור הוא נדקר ע

 ידי חייל רוסי בדיוק כפי שחיאר בציור על המניפה. עלמה
 בלבוש ורוד כורעת לצדו ומהזיקה את הפגיון בתוך חזהו
 ואיש זקן כורע מצדו השני. כמו כן מופיעים תיאורי נשים,
 המובילות ילדים רעבים בנוף נטוש, אתרות המציבות צלבים
 על קברים טריים ואישה צעירה זועמת עם ולד למרנלותיה.
 גולנולות ועצמות מצולבות תותמות את שולי המניפה(בניגוד

 לפרחים ולפירות שבמניפות הקודמות).

 עוד בזמן השירות בצבא שמע שעלמה הייתה לאהובתו
 של וולטר נרופיוס. הוא ביקש העברה לחזית, שם נפצע.
 התיים בהם לא תפץ, ניתנו לו במתנה. כדי להירפא עבר
 לעסוק בתחום נוסף של אמנות - כתיבת מחזות. הוא כתב
 מתזה סטירי ששמו ״איוב״ וטרגדיה שנקראה ״אורפאוס
 ואאורודיקה״. במחזה השני האמן מתייחס ליחסי האוהבים

 ולסוף מערכת היחסים ביניהם.

 סיומה של מערכת היתסים הממשית ביניהם לא גרמה
 להפסקת תשוקתו אליה והוא התליט לנקוט בצעד לא שגרתי
- הזמנת בובה שממדיה וצורתה של אהובתו שתשמש
 כתחליף לאהובתו האמיתית. לצורך זה פנה לקטה ריכטר
 משטוטגרט היא הייתה עושת בובות ותופרת, שהצעה בגלריה
 ריכטר בדרזדן בובות מעשה ידיה. היא קיבלה את הזמנחו
 אך עד מהרה הצטערה על כך, כי הוא המטיר עליה מכתבים
 המפרטים את רצונותיו המדויקים. לדונמה השיער ״אסור
 שייעשה מהר מדי, כי הוא צריך להיות מתובר באופן אורגני
 לעור של הפנים והשערות הקטנות מסביב. השיער כמו זוז

 של עלמה, צריך להיות ערמוני(טיציאן)״.

 הוא נם שלת לה שרטוטים, דונמאות של בדים, דבקים,
 שערות וכוי. בדצמבר 1918 היא צילמה את פרי עבודתה


