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 אינדיבידואליים. לאחרונה רווחים יותר גילויי
 למרות ההתייחסויות המרובות לנושא לא הועיל

 בעיות באופן מעשי ונשאר בנדר הבעת דעה בלבד.
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 ואת הווריציות הלוקליות
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 יחנ

 חברתית. עם האמנים הידועים שבחלק קטן מעבודותיהם
 מתגלה חוש הומור גמנים גם לאונרדו דה וינצ׳י והירוניםוס

 בוש. לגילויי ההומור החזותיים יש אפיוגימ צורגיים משותפים
 ללא קשר למקום או לתקופה שבה נוצרו. אותם מאפייגים

 כוללים בין היתר: הגזמה, עיוותים, הוצאת דברים מהקשרם
 הרגיל, אסוציאציות המקשרות לאירועים או למצבים נעימים
 ועוד. ברגסון(1981) מציין עוד כמה מהם: היפוך תפקידים,
 שינוי משמעות תוך שימוש באמצעים צורגיים ועוד. אמנים

 רבים בתהום הציור השתמשו בהומור כדי לננמ תופעות
 חברתיות ואגושיות. יש ציירים המגזימימ במתארי הדמויות
 שהם יוצרים, ובכך מעלים את גקודת מבטם ההומוריסטית

 הגורמת למתבוננים לראות את הדברים בפרספקטיבה ולחייך.
ר בתקופות העתיקות השתמשו אנשים בהומור ביצירת  ע

 פסלים, מסכות ובכתיבת מחזות וטקסטים. בתערוכה שנערכה
 במוזאון ארן ישראל בשנת 2009 הוצגו זה לצד זה מוצגים

 מתקופות שונות, שהעיח שאמנים מתקופות שונות וממקומות
 שונים השתמשו ומשתםשים באותם אםצעים כדי להעביר

 מסרים בצורה הומוריסטית. גיתן היה לראות שההגזמה רווחת
 בפםלונים זעירים שגוצרו בתקופה הרומאית (בין המאה

 השלישית לראשונה לפגה״ס) המראים הגזמות מכוונות של
 המתארים האנושיים, ובבקבוקונים קדוםים. באמנות הקריקטורה

 מופיעה הגזמה עד כדי גרוטסקה ברישום המתארים תו
 משמשת לעתים להבעת היגדים פוליטיים או תברתיים. מספר

 קריקטורות שגעשו בארן בתקופתם מלמדות גם הן על ההגזמה
 כאמצעי להעברת המסריט. ברור שהתקופה והארן מכתיבים

 את הצד התוכגי שהוא בדרך כלל משותף, אך יש גם מקרים של
 התייחסות לוקלית.

 בילויי הומור באמנות מהמאות ה־19 וה-20

 יצירותיו ההומוריסטיות של הומרה דומייה, שחי ויצר בצרפת
 של אמצע המאה ה-19, הן דונמה לשימוש בציור ככלי לביקורת

 ביטו״
 דליה הקר־אוויון באמנו

 הומור הוא חלק בלתי נפח־ מהחיים בכלל ומיצירות אמנות
 בפרט. הוא מרכיב תיוני המוציא את האדם מד׳ אמותיו

 ומאפשר גקודת מבט רחבה וכללית. הצגת המציאות בצורה
 הומוריסטית, המעלה תיוך וגורמת לפורקן, מופיעה ביצירות

 אמגות מתחומים מגווגים לאורך ההיסטוריה האגושית. היצירות
 ההומוריסטיות שנועדו לקעקע את המקובל ולתת גקודת

 מבט שונה מהרניל, אפשרו להעביר ביקורת מבלי להיפגע.
 ג׳יימם סקוט (Scott. 1990) מדבר על הומור וסטירה כאמצעי

 לקעקע את הזיכרון ההנמוני ומכגה אותו הזיכרון שמגגד.
 בעזרת ההומור באמנות ניתן לדעתו לערער על מיתוסים ולנפן

 תפישות מקובלות. מסרים חתרניים יכולים למצוא להם אוזן
 קשבת ועין רואה דווקא משום שהם מעוגנים בנימה של צחוק.

 פרופ׳ עמנואל סיוון אומר ש׳׳מיתום הוא סיפור המתאר איחעים
 בעלי חשיבות יוצאת דופן לקהילה, דבר המקנה לו מעמד

 פולחני קדום״(סיוון 1991). ההנחה התאורטית היא שבכוחו
 של ההומור לקעקע מיתוסים. לדברי פרויד ההומור משמש

 לביטוי של דחפים הנמצאימ בתת מודע בדרך מקובלת חברתית
 (פרויד 1905). ברגסון מדבר על התפקיד החברתי הברור של

 ההומור, ועל כך שהצחוק שהוא מעורר יכול להביא לשינוי
 התנהגות (ברנסון 1981). את חשיבות ההומור בחייו של הפרט

 המחיש הצייר היהודי שנספה בשואה פליקס נוםבאום. בטנה
 האחרונה לחייו הוא צייר דיוקן עצמי שבו הוא מביט במבט

 אמין אל העולם, ליח כן ציור ועל השולחן לפניו מונחים שלושה
 בקבוקונים שעל התוויות של אחד מהם כתוב: הומור. אליבא דה

 פליקם נוסבאומ, הומור הוא אחד הסממנים החשובים ביותר
 המרכיבים את התיים ועוזרים להישרדות גם בתנאים קשים

 ביותר.

 אפיונים כלליים ודוגמאות באמנות

 עד המאה ה-19 ההומור אינו חלק בסיסי מתולדות האמנות
 ורק אמנים מעטים משתמשים בו ובעיקר ככלי לביקורת



 ולחזור למקומו הקודם, כמו בתנועת תפילה רפטיטיבית, תוך
 כדי השמעת קולות חריקה. השילוב של התנועה, התחקות

 והאזכור של המושג ״םלאם עליכום״ מידח את המושג ״שלום
 שלום ואין שלום״. יצירתו הידועה ביותר הוצנה בניו יורק בשנת

 1972 תתת הכותר ״הומאז׳ לניו יורק״. יצירה גדולת ממדים זו
 שהורכבה מכדורים, תלקי מכונות וגלגלי שיניים, התנשאה לנובה

 של יותר משנים עשר מטר והרסה את עצמה במהלך ההפנינג.
 כדרך הומוריסטית זו העביר טינגלי את המסר שלו שההתפתתות

 הטכנולונית תוביל להרס עצמי.

 לעתים מבצבן הפן ההומוריסטי דרך שימוש בחומרים ״מן
 המוכן״ או בשילוב חומרים נייחים ונעים. ביצירותיו של האמן

 הצרפתי ארמן(קיצור של ארמאנד) חבר תנועת ״הריאליזם
 החדש״, שקנה את עולמו דרך האסמבלאג׳ים שנהג ליצור

 מחומרים ממותזרימ שליקט ושייכימ לאותו סוג. אלה כוללים
 בין היתר תלקי פסנתרים, כינורות, מכוניות ועוד. הוא

 שילב אלםנטים דומים ויצר תכנים תדשים. אתת היצירות
 ההומוריסטיות שלו, הן מבתינת הרעיון והן מבתינת השם,
 היא ״דינחאורום פליירוס״ המורכבת מפליירים החוברים,
 שמהם יצר צורה המזכירה סוג של דינתאור, עם זיזים על
 גבו. ההומור ביצירה זו בא לידי ביטוי בשינוי המשמעות

 וההקשרים, כפי שהגדיר ברנםון את אחד ממאפייני
 ההומור(אצל זיו 1981). הוחור העוסק בנושא הדת דרך

 תנועתיות מבצבן מיצירות אמנים כמו מיכל רובנר. ביצירתה
 ״התפילה״, שהוצגה בחסנרת תערוכה היחיד שלה במחאון

 תל אביב לאמנות בשנת 2006, מופיעות דמויות וידאו
 המרצדוח על גבי לוחות אבן גדולים, דמויי לוחות הברית.

 הדמויות נעות, מתכופפות וממחישות את המוגוטוניות
 והרפטטיביות שבתהליך התפילה של בני דתות שונות.

 /מזנה מספד 2

 אהד האמנים הידועים בתקופתנו שיצירותיו מתקשרות להומור
 הוא בוטח - אמן ממרכז אמריקה. בעבודותיו מודגשים איברים

 מסוימים בלי כל קשר לםידת גודלם במציאות, ובלי ההתייחסות
 הרווחת בתרבויות פרימיטיביות שבהן החשוב הוא הגדול.

 על ירי החמת המתארים בפסליו ובציוריו כמו עכתי הגשימ

 חברתית ועבודותיו היו לשם דבר לשימוש באמנות נוטפת הומור
 וגרוטסקית על מנת להעביר מסרים תברתיים ופוליטיימ. הקיסר

 לואי פיליפ שצויר בדמות אנס, השופטים האטומים, הרופאים
 השרלטנים, אצילים ושופטימ, אף אתד לא נמלט ממכחולו

 המושתז. דרך הגזמת מתארים, שילובים לא שגרתיים והתמקדות
 בסיטואציות נקודתיות השכיל לנגת ולתשוף את הצביעות,

 הטמטום, המוסכמות וחוסר הצדק ששררו בצרפת בתקופתו.

 גם ההומור בציוריו של הצייר הבלגי נ׳יימם אנסור שימש כלי
 לננת תופעות בתקופתו. הוא יצא כנגד רופאים, שופטים, אנשי

 דת, בורננימ ומבקרי אמנות. ביצירתו ״ישו נכנם לבריסל״
 הוא מתאר את עצמו בדמות ישו הרוכב על חמור לבן ונמצא

 במרמ תהלוכה. בראשה צועדות שורות של דמויות גרוטסקיות
 המייצנות את המעמדוח שננדם הוא נלחם. בציורו ״דג מלות״

 י/מ? נד׳ מספד 1

 (תמונה מספר 1) גראות שתי גולגלות המחזיקות בפיהן דג
 מלות שהוא בעצמ שיבוש של שמו ארט אנסור לעומת הרינג

 סור(בפלמית - כינוי לדג מלוח) והגולגלות מייצגות את מבקרי
 האמנות. אמן נוסף שיצירתו מזכירה את כותו של ההומור

 ככלי לביקורת תברתית הוא האמן הגרמני נ׳ורנ׳ נחס שיצר
 בגרמניה בתקופה שבין מלמחות העולם. יחד עמ אמנים

 נוספים כמו אוטו דיקס פעל האמן ללא ליאות, במסגרת תנועת
 ה״אובייקטיביות החדשה״(Neue Zachlikeit) להתריע כנגד

 ההברה הדקנטית!המושתתת שהובילה את העולם למלתמת
 העולם הראשונה ושהערבים המוסריים שלה פשטו את הרגל.

 ביצירות של כמה אמנים םודרניים מופיעים יסודות הומוריסטיים
 המתבטאים בהצגה בלתי צפויה הן מבתינת החומרים והן

 מבחינת השילובים. ההומור במיצגים של האמן השוויצרי טיגגלי
 מכוון כעד העולם הממוכן המודרני. אמן זה יוצר אסחבלאג׳ים

 (תצריפים) שמורכבים ממכונות מתחת, המורכבות מחלקים
 שאינם תואמים זה אח זה ומשמיעים קולות חריקה כשהן נעות.

 בתערוכה על אמנות אירופאית בשנות ה-70 שנערכה במוזאון
 תל אביב לאמנות, בלט פסלו של טיננלי ״מלאם עליכום״.

 על ידי לתיצה על כפתור הפעלה התל הפסל להתכופף לפנים



 הגזמה ושפת נוף היא מעבירה את התכונות המייחדות את
 הטיפוסים השונים. לדונמה הכנף של המלאכית המייצגת את
 ה׳׳קלאפטע״ גדולה, מתעגלת כלפי מעלה ומונחת בראוותנות
 על ירכה, או הדגשת ה״אגי אמרתי?״ על ידי קצה כגף המונה
 במרכז חזה והמיתממת שמטה את גופה בצורה מוגזמת כלפי
 השתיימ האחרות (תמוגה מספר 5). גם בפסל שלה ״אישה״

m מספר 5 m n 
 גיכרת הגומה בממדי החלק התחתון של הגוף לעומת החלק

 העליון. הממה זו, המוסיפה גופך הומוריסטי, מופיעה גם בפסלי
 הקקטוסים כמו ״הצבר״ שבו מיחתיהמ של הפיחת הכתוםים

 מוממים ות, או ב״מושב החותגת״ המעוגל יתר על המידה.
 בקין 2009 הוצגה במתאון חיפה לאמגות התערוכה ״הממה

 פראית ־ הגרוטסקי באמגות״ שאצרה תמי ^פריימן(״הממה
 פראית״, קטלוג התערוכה, מתאון חיפה). בתערוכה זו היו

 דוגמאות לסוגים שונים של הצגת הגרוטסקי, שהוא אחד מקבוצות
 המשגה של ההומור. כל אחד מעשרות המשתתפים מצא את
 דרכו המיוחדת להדגים רעיונות, מושגים והימים דרך יצירות
 במדיומים שוגים. עולמ ומלואו, פוליטיקה ומצבים אנושיימ,
 עבר והווה כולם חברו יחד. יוצרים צעירים העובדים עכשיו

 במקומותיגו, עוסקים הן בתופעות אגושיות אישיות והן בתופעת
 קולקטיביות. היידי קלם לדוגמה יוצרת פסלי ראשים מפימו

 צבוע. הראשים שמהווים קריקטורות תלת ממדיות, מתארים
 טיפוסים שונים בחברה הישראלית. לםמר הדתי יש התייחסות
 בראש עם כיפה שעליה נראים שרידי האותיות של המילים של

 ״נחמן מאומן״, וכן שני ראשי חיילים החובשים כיפה מתחת
 ללבושם הצבאי ומוצגים כשפניהם צבועים בצבעי קרב. הראשים

 נראים כקורבנות ועצם הבחירה בחיילים חובשי כיפה חוקא
 מקצין את המפנשים בין דתיים וחילוניים בחברה הישראלית.

 ״הסעתה האחרונה״ היא עבודה נוספת הומוריסטית-גחטסקית,
 שמתארת את אביה של האמנית היושב על כיסא של תינוק

 כשלפניו ערמה של תרופות. בעבודה זו מובעת התייחסות אנושית

 והסוסים המודגשים והמונזמים (למשל ביצירתו ״המשפחה״)
 הוא מעביר מסרים מעלי חיוך לגבי דמויות ואירועים בחברה.

 תערוכה רחבת היקף בנושא ההומור באמנות העכשווית, הוצגה
 בשנת 2007 במוזאון החדש בטוקיו - מורי ארט מתאון. במסגרת
 תערוכה זו לוקטו יצירות שונות מתחומי הווידאו ארט, מיצבימ,

 מיצגים, פסלים וציורים שכל אחת מהן מביעה את נקודת
 השקפתו ההומוריסטית של היוצר(תמונה מספר 2 רובה עשוי

 מירקות).

 הומור באמנות הישראלית העכשווית
 בארן ישנם אמנים ומעצבים שההומור הוא תלק בלתי נפרד

 מעבודותיהם. ראשית כמובן המאיירים הקריקטוריסטים הידועים
 זאב ופרידל שטרן. באמנות הקריקטורה מופיעה הגזמה ברישום

 mm מספד 4
 המתארים עד כדי גרוטסקה, המשמשת לעתים להבעת הינדים

 פוליטיים או לתיאור דמויות (תמונות 4-13).
 אחת מבין האמנים הרבים שביצירותיהם מתנלה גישה

 הומוריסטית היא רתל נבון תושבת ראשון לציון, שיוצרת
 פסלים מבטון או מחמר המצופים בפסיפס רבגוני. בחב

 עבודותיה היא מציגה את הדמות הגשית בצורה הומוריסטית.
 למשל ב״שלוש המלאכיות״ מוצגים בצורה הומוריסטית

 וגרוטםקית שלושה טיפוסים נשיים: הכחולה היא ה״קלאפטע״,
 האדומה - ה״מתנצלת״, והכתומה - ה״מיתממת״. על ידי



 לזקנה, להידרדרות במצבו של האדם התחר להיות תלותי ותלוי,
 המועצמת דרך העימות בין האב המבוגר וכיסא התינוקות.
 האמן הישראלי אסי משולם מתייתם בצורה הומוריסטית-

 האונים של האדם״(קפקא, 1988).

 בתחום העיצוב מסייע ההומור לקירוב מוצרים אל הקונה
 הפוטנציאלי. המעצבת הצעירה ענת ספרן, פתחה קו משגשנ של

 יצור תיקים מקוריים. היא מתבססת על אובייקטים המוכרים
 מחיי היום-יום בהקשר קולינרי כמו פיתות והופכת אותם לתיקים,
 ההומור!השילובים הלא שנרחיים מעלים חיוך על פני המתבוננים.

 תיקי הפיתה מזכירים את פעולת המילוי של הפיתה במאכלים
 שונים, אלא שהפעם המילוי הוא במערים מסונ אתר, כלומר שינוי

 תפקידים בהשוואה להקשר שבמציאות. הקריצה ההומוריסטית
 משתלבת עם הצורה הפונקציונלית לכלל מוצרים חדשניים

 ומכירים.

 סיכום

 הדוגמאות שהובאו ממתישות שיש גילויים ספורדיים של הומור
 כתולדות האמגות. ההומור מוחה, מגציח תופעות אך גם תורם
 לאיזון ולקבלת פרספקטיבה ומקל את המשך הדרך. כשמחבר

 כאמגות פלסטית, באמצעות השימוש בדימוי התזותי, הקומפתיציה
 נקלטת מיד ומאפשרת לצופה לראות את הההממה, האבסורד

 וחוסר ההיגיון בתופעות המוצגות ובכך לבתון את גישתו אל
 הסיטואציה המוצגת בצורה שונה. בפועל לא חמיד מצליח הצחוק

 שמעורר ההומור לנחם לשינוי, אלא רק לבקר וליצור משקל
 שכנגד.
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 !mm מסעו 6
 גרוטסקית לתופעת הגירושים ביצירתו ״מחול האקסיות״

 (2009) העשויה משלדי פלסטיק, תתבושות גבס,
 אקריליק, גואש וצבע פלסטי. הקומפחיציה של השלדים
 המרקדים בתגוחות שוגות הודבקה על הקירות במחאון

 חיפה לאמנות. האקסיות המופיעות כשלדים יוצרות מכלול
 המביע היגדים אישייים וקולקטיבייים לגבי מערכות יחסים.

 התייחסות למשחקי כוח סיזיפיים מועלה בצורה
 הומוריסטית בעבודתה של שירה זלוור ״משיכה

 !mm חס5ר 7
 בחבל״. באמצעות תיאור המשיכה בחבל היא

 מעמידה מאבקים אישיים וקבוצתיים באור מגוחך.
 הנושא האורבכי ומערכת היחסים ההדדית בין העיר לבין יושביה

 (הקר-אוריון 2001) הומתשו בדרך הומוריסטית בתערוכה שנערכה
 בגלריה קיימא ביפו העתיקה (עד ינואר 2010), תחת הכותר

 תופעות לוואי״. העבודות חויות ההומור של םרגיי אנגל(תמונה
 מספר 6) ושל ג׳וליאן חי(תמונה מספר 7) מעלות בשתור לבן
 ובצבע, בצורה הומוריסטית- סוריאליסטית את מערכת היתסים
 הזו. מטרת ההומור בעבודות לרכך את אמרתו של קפקא ״אני

 מאחין בכוח עליון של מקומות, או ליתר דיוק אני מאמין בתוםר


