תנועות של מנהיג
תנוחות של מאזינים
יציבה של
הנהגה.

תנועות מנהיג המצייר להם חזון
מנהיג עיוני המפנה לתהייה

)ציור ('א
)ציור ('ב

המלהיט

)ציור ('ג

המפציר לפעולה

)ציור ('ד

וזה ההודף ביקורת ,והם נודפים חשד.

)ציור ('ה

חמישה מנהיגים

חמישה קהלים
אפיזודה

זהה :

הנפת יד ,שפת גוף
בניית תקשורת ביניהם.

כך ,וכך ידבר אל
תנוחה של מנהיג
בעל חזון אולי אפילו רומנטי
מצוירים לא פחות

כורי הפחם

)ציור ('א

בשפת גופו.
יציבתו אומרת ריקוד,

באתרם,

הנטוע בנוף סלעי,
בראשיתי,

ואפילו בגדיו
כובעו

אגנו

מוטה לשמאלו
ידו תחובה בטוחות
בכיסו ,בעוד

זו הימנית מתוחה ממנו,

אולי
עליו יניח
את "בלון" חזונו

ובארבע :

ב"אצבע" וב"זרת"

הפשוקות לצדדים

ומגפיו

לא יסגירו
אם משלהם הוא
או שמא בזה עיסוקו,
רק זאת נדע
גופו

ושפתו אומרים :
"כמה יפה יהיה ...
אם רק".

ובשתיים האמצעיות
יגדור את חזונו

מליפול.

ו..

בוור  IIג38-28 , 2001 ,

והם בגוני האזנה

שונים :

תוהה ,מרוחק ,מהורהר,
מאזין ומפקפק.

)ציור ('א

Doezerna M. (1980). American Realism & the Industrial Age.
Cleveland M-of art. p: 39.

 Iצ  Iבתו של הדוחף לתה  IIה

ממש  Iך להתחבט
גם עם עצמו

בדברו,

כן פנ  Iם

רב  Iם ,לדבר  Iם
כמואלה
המרוכזות רק בו,

אואלה
המופנמות ,בשומעם

לו,
לתוך עצמם,
בחדר ,קטן המ  Iודת

עמוס מאז  Iנ  Iם בעלן
כפות  Iד  IIם ענק  Iות

מהם  Iוצ  Iאו ממעבה

אולן )המכרה(

לחם לכל באן ב  Iתם,
חדר דחוס

כמו השאלה שעל
הפרק,

ופרק אגודלו
העקומה,
רעמת שערות  Iו ה  Iשרות
ארוכות,

עד לח  Iו א  Iן כלום ב  Iצ  Iבתו
המשדר "מכן רה".

) ציו ר ב ('

)ציור ('ב

Lea Grundig In der MASCH (Marxistische Arbeiterschule) 1930, 1975/6, Berlin
p.44. - Leipzig Dresden

המלה  Iט
פנ  Iו
ופנן כפות  Iד  Iו

בתנופה השמ  Iמה מופנות,

כולו
וכל  Iצ  Iבתו "מכ  Iרה"
זרועות  Iו פשוקות
במפתחן המ  Iרבן,

מתוחות
ממש  Iכות את כתפ  Iו,

מגב  Iהות את
כותפות מקטרונו

מפצלות אותו לצדד  Iם,
מכווצות עוד קצת
את צווארו העבה

גם מקר  Iאות מרכולתו,
חושפות את

כרסו

חזהו

חולצתו
שצבעה

 Iע  Iוד הצהרות  Iו,

ורק רגל  Iו
המתוחות,

צמודות

ומנעל  Iו ה  Iוצרות באלכסון,
זוו  Iת בת תשע  Iם ומשהו,
 Iאזנוהו
 Iמנעו את נס  Iקתו
השמ  IIמה בעקבות

המ  Iל  Iם שזה עתה
הפר  Iח

 Iבלמו את נפ  Iלתו
מהבמה  Iחד
עם הבטחות  Iו

הבלתן מגובות,
ה  IIשר לתוך
מאז  Iנ  Iו כצאן.

)צי ו ר ג ' (

)ציור ('ג

Walters Evan, "The communist" C.1932 (Oil on Canvas -76 x 92 cm),
In Industrial Society. By: Peter Lord, U-ofWales Press-Cardiff. 1999, p. 197.

והם ,שפינו
זמן קצוב

מעשייה,
מתעשייה ,עשנה

להקשיב לו,
כולם ,חוץ
מהכלב ,וזה
המפויח מכול ,צעיר

שצעיף לצווארו,
חפץ חבוק
תחת זרועו,

פנס הסיגריה,

והם יש

בזווית פיו

ובזווית זוהר ארובות

שאישוניהם

עיניו האפורות

וראשם תלויים עדיין
אליו

לדברים המושפרצים

שאישוניהם

מקנן הספק

מהבמה,

וביציבתו אלינו

ויש

בלבד
מופנים לכיוון

המשועשעת קמעה

שיורה

כאומר

אך את פניהם

אני לא קונה",

עדיין לא!
והצלחת השכנוע
עדיין ממנו והלאה,

"אתה מוכר,

-

המפציר לפעולה )ציור ד ' (

וכך ימשיך ויתאמץ

יטה ראשו,

למצוא עוד
איברים ,בגופו אותם יוכל להפנות
ל"העיר" אותם,

לסתו,

שיפנו בדרך

שפתותיו,

אותה יגיד,

אישוני עיניו,

צווארו,
כתפו

ידיו
אצבעותיו
גופו

את כל ישותו,
לכיוון הפעולה

)ציור ('ד

Volker Karl (1977), "Munzer aufruft Bauern (Tilel"Das Wort" Nr. 2 January,
1926). In: Wern Gehort die Welt. Kunst and Gesellschaft in der Weirnarer Pepublik.
Berlin, p : 321

יש והוא ביקורת הודף,

) צי ו ר ה ' (

נטיית ראשו

ימינו ,פשוטה מעלה
ובאלכסון ,אליהם,
כמבקשת לעצור

מבעדם :

"חכו"

"אל-נא באפכם"
ובשמאל ו  ,על לוח ?בו

כאומר :

"האמינו"

"אנחנו יודעים"
והם,

"תסמכו עליי"

שנקבצו ובאו,

יציבתם

אומרת :

התומכת,

"שבענו הבטחות

עבת הבשר

בלתי ממומשות"

עירומה תרבוץ

זה ,בפיו-שיניו-והנפת יוד

כנועת שדיים

כאומר" :לך! אתה וכל מה שתייצג!
גם אלה השניים

לרגליו תשב
ואלה
היוצקים מים על ידיו
לוקחים חלק בהפקה,
יאפרו למנהיגם את הזירה,
בצהוב ,להבליטו,

מהם ,המרוח לרצפה,
את זו הקרועה ,גלגל זכוכית

האחד,

ה~דה ממנהיגו ינעץ

עינו פקוחה לרווחה
לראות את המבולקה

כאומר ,יבש און

השנייה עצומה בעוז

להיות אטום לה.

עיןועוד עין
עצומה ופקוחה
קרועה,

התקווה.

זאת אוכלת,
וזה ,מישהו לחזהו יחבוק.
מפגש בין מנהיג למאזיניו
סטירי ,אלגורי,
מקברי,

אנושי בחלקו
חייתי גם!

)ציור ('ה

Gel: M. Korzhev, Mutants (Tyurliks), 1980's-1992. (Oil on Canvas,
200 x 250 cm). In: Matthew Cullerne Bown, 1998. Socialist Realist Painting.
Yale U-Press. p. 467.

יש תנוחות מנהיג
רבות מספור

יציבות מאזינים הרבה
.עוד יותר

מנהיג ומאזינים
,זרימה ביו אישית מתמשכת
שבהתרחשותה מתפתחת

"הלגיטימציה ש"הם "ייתנו" "לו
"כמו גם ש"הוא

."יאשרר את "שלהם

כייייר. יד ר- כ רi יכ
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