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ִעם הפנים לתפוצות: השיח היהודי באמנות ארץ ישראל
בשנות השלושים של המאה ה־20

דליה מנור

בתולדות האמנות הישראלית, אשר את ראשיתה מקובל לראות בהקמת בית הספר בצלאל 
למלאכות אמנות בירושלים בשנת 1906, בולטות בהיעדרן שנות השלושים. ההתעלמות 
בתערוכות  במחקר,  הניתנת  הרבה  הלב  תשומת  רקע  על  במיוחד  ניכרת  זו  מתקופה 
ובספרים לעשורים הראשונים של הפעילות האמנותית ביישוב הציוני בארץ ישראל – 
תקופת בצלאל ושנות העשרים של המאה ה־20 – ולפעילות האמנותית בעשור הראשון 
למדינה, בעיקר סביב קבוצת 'אופקים חדשים'. תקופה מאוחרת יותר שזכתה למחקרים 
הזעום של פרסומים על  היא העשור של שנות השבעים. המספר  ולתערוכות מקיפות 

אמנות הציור והפיסול בארץ ישראל של שנות השלושים ראוי לתשומת לב.1

התרחבות שדה האמנות

מיעוט המחקר על אמנות התקופה מפתיע במיוחד על רקע ההתפתחויות בשדה האמנות בארץ 
וחבריה  המקומיים,  האמנים  קהילת  התרחבה  השלושים  שנות  בראשית  שנים.  באותן  ישראל 

המחקר למאמר נתמך על ידי מענק הקרן הלאומית למדע מס' 752/08.   *
זו, הפרסומים העיקריים על אמנות התקופה  בצד כמה מונוגרפיות על אמנים שהחלו לבלוט בתקופה   1
הם מלפני שלושים או ארבעים שנה: קטלוג תערוכה שאצר יונה פישר, האכספרסיוניזם הארצישראלי 
יגאל  מאת  ומאמר   ;1971 ירושלים  ישראל,  מוזיאון  פאריס,  אסכולת  עם  וקשריו  השלושים  בשנות 
צלמונה, 'אמנות א"י בשנות ה־30 ואסכולת פאריס', קו, 3 )דצמבר 1981(, עמ' 34-28. עיקרי הרעיונות 
שהעלה צלמונה בחיבור זה חזרו בחיבורים מאוחרים שלו הסוקרים את האמנות בישראל, ובהם 'מזרחה! 
קדימה: המזרח באמנות ישראל, מוזיאון ישראל,  )עורכים(,  ותמר מנור־פרידמן  מזרחה?', בתוך: הנ"ל 
ירושלים 1998, עמ' 66-63. לאחר שנים של התעלמות האמנות הזאת זוכה שוב להתעניינות. באוקטובר 
2013 נפתחה במוזאון מאנה כץ בחיפה התערוכה בעקבות אסכולת פריז: האמנות הארצישראלית בשנות 

ה־30 וה־40 שאצרה סבטלנה ררינגולד.

גלויות ישראליות, עמ' 51-13  :)10 ונים בתקומת ישראל )סדרת נושא, כרך  עי
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באו משני מקורות עיקריים: בקבוצה אחת אמנים צעירים שבאו לארץ ישראל בשנות העשרים, 
עולים  האחרת  ובקבוצה   .1930 בשנת  יצירותיהם  את  להציג  והחלו  באירופה  או  בארץ  למדו 
חדשים, שרובם הגיעו בשנת 1933 ולאחר מכן, מגרמניה וממרכז אירופה.2 על פי רוב היו אלה 
אמנים בוגרים ומנוסים, ובהם אמנים שזכו להצלחה ולהכרה לפני שעזבו את ארצם. הם הביאו 
בקרב  בהערכה  התקבלו  תמיד  לא  ואלה  ביישוב,  מוכרות  היו  שלא  אמנותיות  מסורות  אתם 
האמנים הוותיקים. בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית נהוג לתאר את המצב כיריבות בין 
שתי אסכולות: האסכולה הצרפתית, שהשפיעה בשדה האמנות הישראלית מאז ראשית שנות 
את  עמם  והביאו  השלושים  שנות  מעולי  רבים  היגרו  שמשם  הגרמנית,  והאסכולה  העשרים; 
המסורות האסתטיות אשר אפיינו את האמנות המודרנית בגרמניה. ליריבות זו כביכול, בין פריז 
לברלין, כפי שהוצגו הדברים לא אחת, הוצמדה גם יריבות בין־עירונית מקומית; תל אביב זוהתה 
עם האסכולה הצרפתית, וירושלים - עם האסכולה הגרמנית.3 סקירה קצרה של הביוגרפיות של 
הצרפתי-גרמני  העימות  גם  מדויקת.  מלהיות  רחוקה  הבין־עירונית  שהחלוקה  מגלה  האמנים 
נבע אולי מיחסי הכוחות בין הוותיקים לחדשים בשדה האמנות ומקשיי ההיקלטות של יוצאי 

גרמניה, ולאו דווקא מעימות תרבותי של ממש.
בשנות השלושים התפתח שדה האמנות בארץ ישראל גם מן הבחינה המוסדית: בשנת 1932 
המוזאון  רוטשילד;  שבשדרות  דיזנגוף  מאיר  העירייה  ראש  של  בביתו  אביב  תל  מוזיאון  נוסד 
היה שם עד שנת 1971. בירושלים נפתח בשנת 1935 בצלאל החדש, הוא נמצא בבנייני בצלאל 
של ימי בוריס שץ )זה נסגר ב־1929(, אך פעל במתכונת שונה, הקרובה ברוחה לרוח בית הספר 
והוא  ולהתפתח,  לפעול  החדש המשיך  בצלאל  בגרמניה.  באוהאוס  ולאמנות  לעיצוב  המודרני 
בצלאל  הנכות  בית  לפעול  המשיך  החדש  לבצלאל  סמוך  ימינו.  של  בצלאל  לאקדמיה  הבסיס 
)בהנהלת מרדכי נרקיס( אשר שרד מימי בצלאל של בוריס שץ בשנות העשרים. מוזאון בצלאל 

נכלל במוזאון ישראל עם פתיחתו בשנת 1965. 

בסוף שנות השלושים היו באגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל 110 חברים, רובם )84( היו תושבי תל   2
אביב, ומהם 44 בלבד הוגדרו כאלה 'המתפרנסים רק על האמנות'. מתוך: מכתב מאת ועד אגודת הציירים 
והפסלים בארץ ישראל  אל ראש עירית תל אביב מר ישראל רוקח, 8.12.1939 בליווי 'רשימה סטטיסטית 
של מקורות פרנסתם של חברי האגודה'. עיריית תל אביב־יפו, הארכיון העירוני )להלן אעת"א(,  תיק 
ב', 4-1922. מנתון זה עולה שחל גידול של ממש באוכלוסיית האמנים בעיר. מקור המיוחס לעיריית תל 
אביב מ־1935 מציין 40 ציירים ופסלים בתל אביב מתוך 60 בארץ כולה. ראו: אהרן זאב בן־ישי, תל אביב 
עיר ואם בישראל, דפוס עזריאלי, ירושלים ]1936[, עמ' 13. בלס התבססה על חישוב מספר המשתתפים 
בשנת   35 לעומת  ב־1938  באגודה  החברים  אמנים   66 ומנתה  נוספים  נתונים  ועל  הכלליות  בתערוכות 
תולדות היישוב היהודי  'אגודת הציירים והפסלים', בתוך: זהר שביט )עורכת(,  1928. ראו: גילה בלס, 
בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה: בנייתה של תרבות עברית בארץ־ישראל, חלק ראשון, האקדמיה 
416. למרות השוני בנתונים, אפשר  1998, עמ'  הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים 

לראות שהגידול הכללי באוכלוסיה היהודית בארץ השפיע גם על מספר האמנים הפעילים.
הביטוי הגלוי ביותר לחלוקה זו בהיסטוריוגרפיה הוא הבחירה לתאר את התקופה בשני פרקים נפרדים בספר   3
סיפורה של אמנות ישראל מימי בצלאל ב־1906 ועד ימינו, מאת דורית לויטה וגדעון עפרת, בנימין תמוז 
)ערך והקדים מבוא(,   מסדה, גבעתיים 1980, עמ' 83-53, 127-85. הפרדה דומה קיימת בספרו של גדעון 
 Gideon Ofrat, One Hundred Years of Art in Israel, Westview Press, Boulder עפרת: 

.1998, pp. 65-85, 87-106
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בתל אביב החלה יזמה להקים בעיר אקדמיה לאמנות ו'היכל אמנות'.4 היזמה זכתה לתמיכת 
צנועה  מסגרת  לאמנות.  אקדמיה  קמה  לא  אביב  ובתל  למימוש,  זכה  לא  הרעיון  אך  העירייה, 
יותר, של סטודיו להוראת ציור ופיסול, הוקמה בחסות ההסתדרות בהנהלת הצייר אהרן אבני 
)1951-1906( שעלה לארץ ב־1925 והשתייך לדור הצעיר של האמנים שהחלו להציג ב־1930. 
קדם לו הסטודיו של יצחק פרנקל )1981-1900(, שפעל בשנים 1929-1925 והוקם אף הוא על 
בזה  כמו  אבני,  בסטודיו של  הארץ.  ציירי  החדש של  הדור  אמני  בו  ההסתדרות. התפתחו  ידי 
של פרנקל, מקור ההשראה המרכזי היה הציור הצרפתי, והושם דגש רב על הבעה באמצעות 
צבע. הסטודיו שהתפתח ונקרא בשנות החמישים על שם מייסדו - מכון אבני - היה למוקד רב־

השפעה בשדה האמנות בישראל. 
1934 הוקמה אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל.  עוד מחיי האמנות בתל אביב: בשנת 
בשנות  ב־1920.  בירושלים  שנוסדה  עברית,  אמנים  אגודת  הקודמת,  האגודה  את  החליפה  זו 
השלושים היתה האגודה גורם מרכזי בחיי האמנות ביישוב העברי בארץ, בעיקר בזכות תפקידה 
תל  מוזיאון  עם  ההדוקים  קשריה  ובזכות  האגודה  לחברי  שנתיות  כלליות  תערוכות  בארגון 
אביב. ואולם היו גם חיכוכים בין המוזאון, שאירח את התערוכות, ובין האגודה, שארגנה אותן.5 
בראשית שנות הארבעים החליטה האגודה להיפרד מן המוזאון וקיימה את תערוכותיה בתאטרון 
הבימה החדש.6 לאחר שנים מספר ללא בית נמצא לאגודה משכן בקיץ 1948 - בביתן האמנים 
החדש שהוקם ברחוב אלחריזי בתל אביב. אולם בזמן זה כבר נחלש כוחה של האגודה. קבוצת 
אמנים פרשה ממנה ויזמה תערוכות מתחרות בשם 'אופקים חדשים', ועד מהרה היתה קבוצה זו 

לשליטה בשדה האמנות המקומי.

'גזית' ושיח האמנות החדש

על  השיח  ובפרט  בכלל,  האמנות  בשדה  האינטלקטואלי  האקלים  הוא  במאמר  הדיון  מוקד 
האמנות בהקשר לשיח הזהות היהודית, כפי שהתגלם בארץ ישראל של שנות השלושים. העיון 
הפרטני שאציג בדפים הבאים בכל הנוגע לקשר שבין האמנות החזותית לזהות היהודית ישפוך 
אור על מושגים ועל רעיונות רווחים בתקופה. בעקבות זאת אציע הסבר לדחיקתה של תקופה 

זו משיח האמנות הישראלי ומן ההיסטוריוגרפיה המקובלת.
גזית,  הספרותי  העת  כתב  שנים  באותן  מילא  האמנות  בשדה  עליונה  חשיבות  בעל  תפקיד 

מפורט,  במסמך  מלווה   ,13.2.1936 קאסטל,  יוסף  מאת  דיזנגוף  מאיר  אביב,  תל  עיריית  לראש  מכתב   4
מאת  מ־7.5.1937  נוסף  מכתב  האמנות';  ענפי  לכל  עליון  מכון  ליסוד  הצעה  בא"י:  לאמנות  'אקדמיה 
מייסדי אגודה למען 'היכל אמנות' )יושב ראש יוסף קאסטל, סגני יושב ראש שמואל באס, אורי קיסרי(, 
אעת"א, ב' 4-1913. ידיעה על ייסוד האגודה פורסמה בדבר, 10.3.1937, עמ' 6. האגודה ארגנה פגישות 
ודיונים עם סופרים ואנשי תאטרון. העירייה הקצתה ל'היכל אמנות' מגרש ב־1943, ואף נערכה תחרות 
תכנון והוכרז זוכה, אולם האמנים לא הצליחו לגייס את הסכום הנדרש. בלס )לעיל הערה 2(, עמ' -429

.428
מכתב מן האגודה אל ראש עיריית תל אביב ישראל רוקח, 22.11.1939, ומכתב ממנהל מוזיאון תל אביב   5

אל ראש העירייה, 30.11.1939, אעת"א, ב' 4-1922. בלס )לעיל הערה 2(, עמ' 427-425.
חוזר לחברים, 12.3.1941, אעת"א, ב' 4-1922.  6
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שאותו ייסד בשנת 1932, ערך והוציאו לאור המשורר והמתרגם גבריאל טלפיר )1990-1901(. 
מנעו  הבאות  בשנים  כשנה.  במשך  לאור  יצא  הוא  וככזה  ירחון,  להיות  גזית  יועד  מלכתחילה 
ואולם למרות כל המכשולים, המשיך טלפיר להוציא  קשיים תקציביים את הופעתו הסדירה, 
 – מנויים   5,000  :1935 בשנת  תפוצתו  לשיא  הגיע  גזית  השמונים.7  שנות  עד  גזית  את  לאור 
מכמה  אחד  היה  זה  מגרמניה.8  חדשים  עולים  היו  מהם  רבים   – טלפיר  של  עדותו  פי  על  כך 
לצאת  ממשיך  )מ־1929,  מאזניים  השלושים:  בשנות  ביישוב  אור  שראו  ספרותיים  עת  כתבי 
כל   .)1954-1934( גליונות   ,)1939-1938  ,1935-1933( טורים   ,)1933-1926( כתובים  לאור(, 
אחד מכתבי העת האלה היה מזוהה עם מגמה או עם אחת מהחבורות הספרותיות שהיו פעילות 
בתחומים  חיבורים  של  מגוון  פרסם  הוא  גרדא;  ספרותי  עת  כתב  היה  לא  גזית  אך  ביישוב.9 
פילוסופיה והיסטוריה, מוזיקה, ארכאולוגיה ואדריכלות מודרנית. עם זאת, חשיבותו העיקרית 
ובהציעו  האמנות  מתחום  ותמונות  מאמרים  לפרסום  בימה  בשמשו  היתה  המקומית  בתרבות 

לקוראי העברית הצצה לעולם הבין־לאומי של האמנות המודרנית. 
גזית הציג מגיליונו הראשון עמדות ברורות על אמנות יהודית מודרנית, ובכך השפיע עמוקות 
על התמורה שהתרחשה בשיח האמנות בארץ ישראל. בתמצית אפשר להגדיר את התמורה הזו 
כשינוי במוקד הזהות הקולקטיבית: מזהות מקומית ארץ־ישראלית לזהות יהודית כללית, דהיינו 
זהות  של  ואוניברסלית  רחבה  לתפיסה   – הציונות  של  זו   – ספציפית  יהודית  לאומית  מזהות 
יהודית. תפיסה זו באה לידי ביטוי ברעיונות ובדיונים על אמנות שפרסמו אמנים, מבקרי אמנות 

וכותבים אחרים בעיתונות. 
באותן שנים ניכרה ביצירתם של האמנים ביישוב תמורה הן בנושאי הציור והן בסגנונו: מציורי 
בהירים  ומצבעים  ודיוקנים;   )interior( תפנים  ולציורי  עירוניים  לציורים  ארץ־ישראלי  נוף 
במשיכות  המבוצעים  כהים,  לצבעים  גדולים  ובמשטחים  וברורות  תחומות  בצורות  שמונחים 

מכחול קטנות, חופשיות ואקספרסיביות. שני תהליכים אלה קשורים זה בזה.

היו  מהם  )שישה  גיליונות   12 של  הראשון,  הכרך  של  סיומו   .1932 בינואר  אור  ראה  הראשון  הגיליון   7
1933. לאחר שנה זו, שאז הוציא טלפיר את כל  למעשה שלושה כפולים(, היה כעבור שנה וחצי, במאי 
תמיכה  וקיבל  גזית  של  לאור  ההוצאה  להמשך  מימון  מקורות  לחפש  החל  הוא  לרשותו,  שעמד  הכסף 
 ,1933 באוקטובר  השני, שהחל  והכרך  נמשכו;  הכלכליים  אולם הקשיים  חלקית מהצייר מרק שאגאל. 
עד שנות השישים,  לאמנות  בארץ  יחיד  עת  ככתב   .1938 בקיץ  כפולים(  גליונות  )עם שלושה  הסתיים 
חשיבותו של גזית עבור קהילת האמנות המקומית היתה עצומה, למרות אי־סדירות פרסומו. המובאות 

מגזית שיצוינו להלן יכללו את הפרטים שהודפסו; לעתים אין תאריך או מספרי עמודים. 
יורם הרפז, 'פרשת גבריאל טלפיר', קול העיר, 2.12.1988, עמ' 59. המידע בכתבה זו הובא מפי טלפיר,   8

וייתכן שיש בו מן ההפרזה.
זהר שביט, 'התפתחות כתבי העת והעיתונות', בתוך: הנ"ל )עורכת(, תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל,   9
לניתוח  זה  זכה במאמר  ולא  כתב עת ספרותי חשוב,  נחשב  לא  נראה שגזית   .146-145  ,133-132 עמ' 

מפורט כמו כתבי עת אחרים.
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פנחס ליטווינובסקי, משפחה ערבית, 1930 בקירוב, שמן על בד, 73X60 ס"מ. 
אוסף פרטי, באדיבות דפנה ליטווינובסקי

משה מוקדי, שתי דמויות, 1932 בקירוב, שמן 
על בד, 64X80 ס"מ. אוסף נינה מוקדי ואלי חיון, 

באדיבות נינה מוקדי חיון

מנחם שמי, דיוקן עצמי, 1930 בקירוב, שמן על 
בד, 49X73 ס"מ. אוסף הפניקס הישראלי, תל 

אביב, באדיבות ניצה שמי
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בשנות העשרים עמדו במוקד שיח האמנות יישוב הארץ ותושביה. לא היו אלה רק נושאים 
לציור: ארץ ישראל נתפסה כקרקע צמיחתה של אמנות עברית אותנטית, אמנות בעלת איכות 
מקורית, ייחודית ומובחנת שנובעת מן המקום. זו היתה השאיפה של רבים מן הפעילים בשדה 
האמנות – אם במוצהר ואם במשתמע – אך לא היתה הסכמה על הדרך להשגת יעד זה. בעיקר 
היתה מחלוקת על הדגם הראוי להתפתחות האמנות בארץ ישראל: האם עליה לחפש מקורות 
השראה במזרח הקרוב, באזור ובהיסטוריה הקדומה שלו או שעליה לפנות מערבה, אל הדוגמה 
האירופית כדי ליצור אמנות מודרנית אוניברסלית?10 העימות בין שתי האפשרויות התרבותיות 

הללו, הלוקלית  והאוניברסלית, נמשך עוד שנים רבות בשיח האמנות הישראלי.
יהודי מעניין: אפשרות שהוצגה במונחים  נכנס בשנות השלושים ממד  לתוך המחלוקת הזו 
בני  אירופים  יהודים  מאמנים  תדיר  נלקחו  לה  והדוגמאות  ואוניברסלית,  מודרנית  אמנות  של 
הזמן. בשל כך היתה תפיסה של מורשת יהודית מסוימת לתשתית התאורטית של הפרקטיקה 
האמנותית. לכל הדוברים היה ברור שאין כאן שאלה של 'סגנון יהודי' באמנות או של נושאים 
יהודיים. למרות זאת התייחסו הכותבים לעתים קרובות לתודעה חמקמקה של איכות או של 
'אופי יהודי' הצומח משורשי האמן ב'גזע היהודי'. על פי פרשנויות אלה אפשר להבחין ביסוד 
זה או להרגיש אותו בתוך יצירת האמנות, והיצירה היא המעידה על יוצרה כעל יהודי. העובדה 
שדובר במושגים מעורפלים לא מנעה כותבים רבים מלהשתמש בהם. תכונות מיוחדות אותרו 
במיוחד ביצירתם של אמנים יהודים בפריז, שכונסו בשם 'אסכולת פריז'. לעתים יוחסו תכונות 
לא  הועלו  אלה  רעיונות  רמברנדט.11  היה  שבהם  הבולט  יהודים;  שאינם  לאמנים  גם  יהודיות 

או  מקומיות  מערב,  או  מזרח  באמנות:  ישראלי  'מודרניזם  מנור,  דליה  ראו:  בנושא  מפורט  לדיון   10
אומרים  איך  )עורכים(,  לוין  ומיכאל  היילברונר  עודד  בתוך:  מחלוקת',  של  ראשיתה   – אוניברסליות 

Modernism בעברית?, רסלינג, תל אביב 2010, עמ' 98-67.
מלאכת מחשבת: תחיית האומה,  על חשיבותו של רמברנדט בעיני סופרים עברים ראו: אבנר הולצמן,   11
זמורה־ביתן והוצאת אוניברסיטת חיפה, תל אביב 1999, עמ' 230-212. במיוחד רווחה התפיסה, בלשונו 
 .)216 עמ'  )שם,  העברית'  הנשמה  את  פלא  באורח  השיג  הגויים  מן  זה  ציירים  'גאון  כי:  ביאליק,  של 
גישה זו ודומות לה בקרב אמנים ופרשנים יהודים מבוססות על מסורת היסטוריוגרפית המוצאת בציוריו 
 Steven Nadler, ובביוגרפיה של רמברנדט, האמן ההולנדי בן המאה ה־17, יחס מיוחד ליהודים. ראו: 
 Rembrandt’s Jews, The University of Chicago Press, Chicago & London 2003, esp.
רמברנדט  את  להציג  בשאיפה  הזו  ההיסטוריוגרפית  המסורת  שורשי  את  איתר  זל  מייקל   .pp. 44-57
כמופת לסובלנות דתית ותרבותית, על רקע מאבקים למען ליברליזם וערכים דמוקרטיים באירופה של 
המאה ה־19. הוא הצביע על חלקם של היסטוריונים של אמנות ממוצא יהודי גרמני במאה ה־20, ובהם 
ליהודים  וראו במשיכתו של רמברנדט  ופרנץ לנדסברגר, שאימצו את הרעיונות האלה  ארווין פנובסקי 
 Michael Zell, ‘Eduard Kolloff and ראו:  האוניברסלית.  האנושיות  של  הנצחי  לאידאל  דוגמה 
 the Historiographic Romance of Rembrandt and the Jews’, Simiolus: Netherlands
 Idem, Reframing :וגם ,Quarterly for the History of Art, 28, 3 (2000-2001), pp. 181-197
 Rembrandt: Jews and the Christian Image in Seventeenth-Century Amsterdam
על  בעברית  הפרסומים  בין   .University of California Press, Berkeley 2002, pp. 43-46
רמברנדט: לאוניד פסטרנק, רמברנדט: יצירתו וערכו ליהדות, יבנה, ברלין 1923; מ' אבי־צלילי, 'אמנות 
3; א]וטו[  14; יהושע שור, 'רמברנדט', שם, 9.12.1938, עמ'  דבר, 4.1.1935, עמ'  ואמנים: רמברנדט', 
שנייד, 'רמברנדט והיהודים', גזית, ד, א )ללא תאריך(. בנובמבר 1934 הוצגה במוזאון בצלאל בירושלים 
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רק בידי מבקרים וסופרים, דוגמת טלפיר, אלא גם בידי אמנים פעילים, ובהם חיים אתר, לצד 
יצחק  שמי,  מנחם   - העשרים  שנות  מאז  ביישוב  האמנות  בשדה  הבולטים  עם  שנמנו  אמנים 

פרנקל, משה קסטל.

היה הבימה הראשית להעלאת רעיונות אלה ולקידום יצירתם של אמנים  כתב העת גזית 
יהודים. מסקירת המאמרים אשר פורסמו בשנה הראשונה לצאתו לאור עולה כי שליש מהם 
עסקו באמנות החזותית, ומתוך אלה הוקדשו רוב המאמרים לאמנים אירופים מודרניים: 
חיים  זיגמונט מנקס,  ליברמן, אמדאו מודליאני, אברהם מינצ'ין,  זדקין, מקס  אוסיפ 
סוטין, ז'ול פאסקן, קמי פיסרו.12 לאמנים אלה – בני דורות שונים ובעלי סגנונות אמנות 
שונים בתכלית – היה מכנה משותף אחד: הם היו יהודים, ומרביתם התיישבו בפריז ויצרו 
גזית חשב כי הם חשובים ביותר וראויים ביותר להתפרסם  בה. מכאן שהאמנים שעורך 

תערוכה של תחריטים ורפרודוקציות של רמברנדט.
1933. הפרסום הלא סדיר בשנים הבאות והיעדר מפתחות לכרכי  על פי מפתח לכרך הראשון של גזית,   12

גזית אינו מאפשר ניתוח דומה בנוגע לשנים הבאות בכתב העת.

חיים אתר, דיוקן עצמי, 1935, שמן על בד, 38X46 ס"מ. 
באדיבות משכן לאמנות, עין חרוד
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במאמרים עבור קוראי העברית היו האמנים היהודים. מלבד מאמרים, התפרסמו בגזית גם 
רפרודוקציות של יצירות אמנות. כאן היה המגוון רחב יותר ונכללו אמנים מודרניים נודעים 

שאינם יהודים, ובהם מונה, סזאן, גוגן, ואן גוך ופיקסו, לצד אמנים מן היישוב בארץ.
 ,1937 בשנת  ציירים יהודים בזמננו  לצד הירחון הוציא טלפיר לאור גם את האלבום 
14 מהם פריזאים, לרוב ממוצא מזרח־אירופי, ושישה מארץ  20 אמנים,  ובו תמונות של 
ישראל.13 לדידו של טלפיר, 'אמנים יהודים בני זמננו' היו בראש ובראשונה אמני פריז; הוא 
התעלם מאמנים יהודים בולטים בארצות אחרות כמו רוסיה, בריטניה וארצות הברית. ואכן, 
מבחינתם של רבים מאמני ארץ ישראל, וגם מבחינת אמנים רבים ברחבי העולם באותה עת, 
פריז היתה המרכז של עולם האמנות. אליה נסעו והיגרו  ובה ראו מופת לאמנות המודרנית. 
אמנים יהודים רבים התיישבו בה לפני מלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן, וכך היתה פריז 
גם לבירת האמנות היהודית. הבחירה באמנים פריזאים מפורסמים לאלבום זה אינה כה 
מפתיעה אפוא. מה שראוי לתשומת הלב הוא השילוב של אמנים מארץ ישראל עם אמנים 

מהתפוצות כמשתייכים לאותה קטגוריה של אמנים יהודים בני זמננו. 
)ובכללה תקופת היישוב( האמנות  בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית הקנונית 
הישראלית מתוארת כנפרדת, ואף כעולה על האמנות היהודית בתפוצות. לדוגמה, העימות 
בין האמנים המודרנים של שנות העשרים לבין אמני בצלאל הוצג לא אחת כמרד נגד 
וזו הוגדרה במונחים 'אקדמיזם, שמרנות,  המאפיינים השליליים של האמנות ה'ישנה', 
'אופקים חדשים'  ומלנכוליה גלותית'.14 ברוח דומה תוארה מגמת ההפשטה של קבוצת 
כ'שחרור האמנות הישראלית מאקספרסיוניזם יהודי, לאומי, פרובינציאלי ומדקורטיביות 
מזרחית'.15 בהתאם לתפיסה הציונית של שלילת הגלות, רווחה בשיח האמנות הישראלית 
נטייה להגדיר את עצמה באמצעות דחייה של כל מה שנחשב יהודי באמנות, ולפיכך מזוהה 
עם הישן והשמרני. אולם עיון במתרחש בזירת האמנות של שנות השלושים בארץ ישראל 
מגלה כי תפיסות אנטי־יהודיות כאלה אינן מייצגות את הגישה שהיתה מקובלת ביישוב 

בכלל ובקהילת האמנות בפרט.
1932 הוצגו בתערוכה הכללית של אגודת אמני ארץ ישראל שני אמנים יהודים  בסתיו 
ֶמנקס ואלפרד אּברַדם - כאמנים אורחים.16 באותה שנה ארגן מוזאון  זיגמונט  פריזאים - 
בצלאל בירושלים תערוכה לאמן היהודי הרוסי לאוניד פסטרנק במלאות לו שבעים שנה. 
יהודים  האוסף ההולך ומוקם של מוזיאון תל אביב התמקד בשנותיו הראשונות באמנים 
מפורסמים כמו שאגאל, מודליאני, פסטרנק, מואיז קיזלינג ומאנה כץ.17 היו אף שתבעו 

גבריאל טלפיר, ציירים יהודים בזמננו, גזית, תל אביב 1937.  13
Ofrat, One Hundred Years of Art in Israel, p. 48. גם כותבים אחרים מציינים את ההתנגדות   14
לאמנות בצלאל בשל המהות ה'גלותית' שלה ו'גלות' היתה בעיניהם מוקצה מחמת מיאוס. ראו: תמוז 
 Ran Schechori, Art in Israel, Sadan, Tel Aviv עורך(, סיפורה של אמנות ישראל, עמ' 38, וכן(

.1974, pp. 11-12
 Amnon Barzel, Art in Israel, Giancarlo Politi Editore, Milan 1988, p. 56  15

אגודת אמני ארץ ישראל: תערוכת סתיו, קטלוג התערוכה, חשוון תרצ"ג.  16
ל"ר, 'מוזיאון תל אביב', גזית, א )ינואר 1932(, עמ' 34. העבודה הראשונה באוסף המוזאון היא יהודי עם   17
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את הגברת נוכחותם של אמנים יהודים באוסף המוזאון, ובכלל זה אמנים מן המאה ה־19, 
בטענה כי ללא אמנות זו לא תיתכן תחייה של האמנות העברית.18 מוזיאון תל אביב הציג 
בשנות השלושים תערוכות יחיד לאמנים יהודים בעלי שם כמו בוריס אהרונסון )1934(, מקס 
ליברמן )1935, תערוכת זיכרון(, לסר אורי )1937(.19 לאחר מכן הוצגה תערוכה קבוצתית 
של ציירים יהודים מפריז, אשר ארגן הצייר משה קסטל, שהתגורר אז בפריז.20 האמנים 
מאנה כץ ומנקס הציגו תערוכות יחיד בגלריות בתל אביב ובירושלים.21 העיתונים דיווחו על 
ביקוריהם בארץ של אמנים מן התפוצות, וביקורו של מרק שאגאל לרגל ייסודו של מוזיאון 
תל אביב זכה לתהודה נרחבת.22 העיתונות העברית הכללית ייחדה לא מעט ידיעות ומאמרים 
לאמנים יהודים נודעים כמקס ליברמן ולסר אורי.23 פרסום מידע על אמנים יהודים מצליחים 
כשלעצמו לא היה יוצא דופן בעיתונות העברית בארץ ישראל, אך בשנות השלושים הושם 

ספר תורה משנת 1925 מאת מרק שאגאל, מתנת האמן, שהיה מעורב בייסוד המוזאון.
צבי נבון, 'במוזיאון: הערות על רכוש המוזיאון התל אביבי', הארץ, 26.10.1932, עמ' 3.  18

אולמות  כל  את  ומילאה  בארץ,  אז  עד  ביותר  הגדולה  היחיד  תערוכת  היתה  אורי  לסר  של  תערוכתו   19
9(, ככל  8.3.1937, עמ'  דבר,  המוזאון. היא צוינה בעיתונות כיוצאת דופן )'בביתו של מ. דיזנגוף ז"ל', 

הנראה במספר המבקרים.
משה זמירי, 'הציירים היהודים )לתערוכתם במוזיאון תל אביב(', גזית, ב, י-יא ]1937[, עמ' 23-22.  20

ראו: הרמן סוויט, 'ממונפארנס – לרחבת מוגראבי / ברכת שלום למאני כץ לתערוכתו הראשונה בא"י',   21
9; שם, 28.10.1935,  3; קארל שוורץ, 'תערוכת מאני כץ בתל אביב', שם, עמ'  הארץ, 20.9.1935, עמ' 

עמ' 3. גזית קידם את תערוכת מנקס בירושלים.
 ;1 עמ'   ,12.3.1931 שם,  בבואו',   – שאגאל  'למארק  ש',   ;4 עמ'   ,8.3.1931 הארץ,  לא"י',  ופלג  'שגאל  ראו:   22
'מהותו של שגל', שם, 15.3.1931, עמ' 2; 'מרק שאגאל לארץ', דבר, 28.12.1930, עמ' 1. על ביקוריו הקודמים: 

'אמנים אורחים', שם, 3.3.1929, עמ' 1; 'בין הבאים והשבים', שם, 7.3.1929, עמ' 1.
2; 'שיחה עם מאכס  ראו הארץ על מקס ליברמן: 'פרופיסור מאכס ליברמן על יהדותו', 2.8.1931, עמ'   23
ליברמן', 4.8.1933, עמ' 5; קארל שווארץ, 'מאכס ליברמן', 15.2.1935, עמ' 8-7; 'לזכר מאכס ליברמן', 
'מאכס  סוקולוב,  נ'   ;3 עמ'   ,25.2.1935 ליברמן',  מכס  של  לדמותו  'שרטוטים   ;4-3 עמ'   ,21.2.1935
ליברמן )כמה שרטוטים(', 29.3.1935, עמ' 9. על לסר אורי: הרמן סויט, 'מחיי לסר אורי', 27.11.1931, 
לסר  אמנותיות:  'שיחות  שוורץ,  קארל   .2 עמ'   ,3.1.1932 ברלין',  אורי,  לסר  ציורי  'תערוכת   ;5 עמ' 
5.1.1937, עמ'  נפתחה תערוכתו של לסר אורי במוזיאון ת"א',  'בתל אביב:   ;3 17.8.1934, עמ'  אורי', 
'לסר  פרידמן,  ד"א   ;2 עמ'   ,2.2.1937 בת"א',  אורי  לסר  לתערוכת  התרבות,  'לאנשי  שטרוק,  הרמן   ;8
אורי', 5.2.1937, עמ' 10. על לאוניד פסטרנק: 'למלאת 70 שנה לצייר היהודי־רוסי פרופיסור פסטרנק', 
 ,22.11.1935 פסטרנק',  לאוניד   – התחיה  של  היהודי  'האילוסטרטור  סוויט,  הרמן   .2 עמ'   ,17.4.1932
עמ' 16; קארל שווארץ, 'שיחות אמנותיות: א. פרופ' ליאוניד פסטרנק', 7.4.1937, עמ' 2. על מודליאני: 
 ,'87 בן  ליברמן  מכס  'בתפוצות:  ליברמן:  מקס  על  דבר   .9 עמ'   ,8.3.1935 מודיליאני',  'אמדיאו  ש"ש, 
22.2.1935, עמ'  זיכרון למכס ליברמן',  'תערוכת   ;1 10.2.1935, עמ'  'מכס ליברמן',   ;2 5.8.1934, עמ' 
אורי',  ללסר  הזכרון  תערוכת  'פתיחת   ;1 עמ'   ,20.10.1931 אורי',  לסר  הצייר  'מת  אורי:  לסר  על   .1
5.1.1937, עמ' 6; ד"ר אריה רוזנברג, 'לתערוכת לסר אורי', 22.1.1937 עמ' 3; פרופ' יהושע שור, 'לסר 
אורי )לתערוכת תמונותיו במוזיאון בתל אביב(', דבר הפועלת, 21.2.1937 עמ' 28-26. כן ראו: י"ה, 'מרק 
שאגאל', ֹדאר היום, 10.3.1929, עמ' 3; אורי קיסרי, 'לנוכח מרק שאגאל', שם, 23.6.1931, עמ' 2; 'מכס 
ליברמן בן 84', שם, 2.8.1931, עמ' 2; הרמן שטרוק, 'זכרונות על מכס ליברמן', מאזניים, ו, יח )1935(.  
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דגש על האופי היהודי של אמנותם.24 
גזית והעיתונות היומית, התפרסמו מאמרים על אמנים יהודים גם בכתבי עת  מלבד 
ספרותיים אחרים.25 מונוגרפיות קטנות על אמנים יהודים שכתב המבקר הצרפתי ואלדמר 
ז'ורז' ופורסמו בצרפתית וביידיש הגיעו גם לארץ ישראל.26 ככל הנראה על סמך התעניינות 
1944-1943 סדרת ספרונים על אמנים בשם  זו פרסמה ההוצאה ספרית פועלים בשנים 
יוחדו לאמנים  נבון. שלושה מחמשת הספרונים  ואריה  גולדברג  אלכסון, בעריכת לאה 

יהודים, רובם מפריז.

פריז בארץ ישראל

לנוכח  להפתיע  צריכים  אינם  אליהם  וההוקרה  הכבוד  וביטויי  אלה  באמנים  ההתעניינות 
וגאווה,  הערצה  מלבד  אולם  שנים.  באותן  בפריז  יהודים  אמנים  לה  שזכו  ההצלחה 
אווירה  אימצו  הם  בארץ.  אמנים  של  הצבעים  ובלוח  בסגנון  גם  פריזאית  השפעה  ניכרה 
אקספרסיוניסטית בציור, העדיפו גוונים כהים ושכבות עבות של צבע )אימפסטו( מצבעים 
בהירים ובוהקים, וזנחו את הצורות השטוחות והברורות לטובת תנופת מכחול משוחררת 
ומהירה. התמורה הסגנונית הזאת ניכרה היטב בקרב אמנים שהתבלטו בשנות העשרים, 
וביצירתם של מצטרפים חדשים  מוקדי,  ומשה  ליטווינובסקי  פנחס  ובייחוד מנחם שמי, 
ואהרן  דוד הנדלר, אביגדור סטמצקי, פנחס אברמוביץ  ובהם חיים אתר,  לחוגי האמנות, 
גלעדי. לא תמיד זכו תמורות אלה בסגנון לקבלת פנים אוהדת. 'מבחינה ציורית הפכה ארץ 
ישראל למחוז צרפתי, כי כל מה שלא השתבץ במסגרת התמאטיקה המצורפתת לא נחשב 
למעניין ולחדיש', כתב המבקר חיים גמזו בספרו מ־1951 על האמנות בישראל, והוסיף: 
'ההלם של פאריס היה כה חזק, עד שהביא במבוכה את טובי ציירינו ואחדים מהם נפגעו עד 
כדי כך, שלא נתאוששו עד היום'.27 ביקורת זו והשיפוט ההיסטורי שבצדה היו משותפים 
ולהיסטוריונים אחרים במשך השנים, אשר עסקו באמנות התקופה כמעט אך  למבקרים 

'פרופיסור מאכס ליברמן על יהדותו', שם. קארל שוורץ, 'אמנות יהודית', הארץ, 20.7.1934, עמ' 5.   24
ביטאון אגודת הסופרים העברים פרסם באחד מגיליונותיו הראשונים מאמר על הפסל הפריזאי אוסיפ   25
זדקין: שלמה צמח, מאזניים, א, 4 )כ"ד באדר ב תרפ"ט(. צמח פרסם מאמר גם על שאגאל, והרצאתו של 
מאזניים, ב, מו-מז )י"ג  שאגאל לפני קהל מוזמנים בהבימה פורסמה: מרק שגל, 'האמנות המודרנית', 
בניסן תרצ"א(, עמ' 15-14, והמשך: מח )כ"ט בניסן תרצ"א(, עמ' 13-12. בדרך כלל המתמקד העניין של 
כתב העת באמנות באמנות יהודית מסורתית ובכמה אמנים מארץ ישראל. מאמר על שאגאל התפרסם 
גם בכתב העת המתחרה; ראו: ו' ווייל, 'תגים לדמותו של שאגאל', טורים, 9, 18.8.1933, אך על פי רוב 

התמקדו מאמרי האמנות באמנים צרפתים מודרניים ובאמני ארץ ישראל.
 ,10 1953, עמ'  דביר, תל אביב  יום,  יום  )ביאליק  ביאליק  בזיכרונותיו על  גליקסברג העיד  חיים  הצייר   26
רשימה מתאריך 12.2.1929(, כי היו ברשותו ספרים על מודליאני ועל סוטין שפורסמו ביידיש בהוצאת 
גם על  והשלושים ספרונים  Le Triangle בפריז פרסמה בשנות העשרים  )משולש(. הוצאת  טריאנגל 
אמנים לא צרפתים בפריז, וכמה מהם נכתבו בידי ואלדמר ז'ורז'. הספרים על האמנים היהודים פורסמו 

גם בתרגום ליידיש.
חיים גמזו, ציור ופיסול בישראל, אשכול, תל אביב תשי"א, עמ' 19-18.  27
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ורק מנקודת המבט של ההשפעה צרפתית. קרוב לוודאי כי לסוגיה זו של 'השפעת יתר' יש 
השלכות על המוניטין הבעייתיים של התקופה בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית.  

מנחם שמי, עצים בהר הכרמל, 1940, שמן על בד, 48.5X40 ס"מ.
אוסף מוזאון חיפה לאמנות, באדיבות ניצה שמי

פנחס ליטווינובסקי, מקלפת תפוחי האדמה, 1930 בקירוב, שמן על 
בד, 36X43 ס"מ. עיזבון האמן, באדיבות דפנה ליטווינובסקי
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מקובל להסביר את עצמתה של השפעה זו בעובדה שאמנים רבים נסעו לפריז באותן שנים.28 
האווירה  את  לנשום  כדי  קצרים,  לביקורים  מהם  כמה  לפריז,  נסעו  אכן  ישראל  מארץ  אמנים 
הבין־לאומית של בירת האמנות, ואחרים לשהות ממושכת. אך אין בכך הסבר מספק לתמורה 
פריז  של  המתמשך  התפקיד  בשל  ראשית,  סיבות.  כמה  לכך  יש  לכת.  מרחיקת  אמנותית 
נסעו אליה כל השנים, לפחות עד שנות השבעים  בהתפתחותה של האמנות בישראל: אמנים 
של המאה ה־20. בשנות העשרים הושפעה יצירתם של ראובן רובין, של נחום גוטמן, של ציונה 
תג'ר, של מנחם שמי, של אריה לובין ואחרים מפיקסו ומהתקופה ה'קלאסית' שלו בצד הציור 
ה'נאיבי' של אנרי רוסו ושל ציירים צרפתים נוספים. בשנות הארבעים אימצו ציירים מובילים 
ז'ורז' בראק, ובשנות החמישים השפיעו  יצירתו המאוחרת של  'אופקים חדשים' את  בקבוצת 
מגמות בציור הצרפתי המופשט, ה'אל־צורני' )Art Informel( ו'המופשט הלירי' הן על עיצובן 
של יצירות אמנות בישראל והן על השיח על אודותן. ה'ראליזם החדש' שנולד בפריז בתחילת 
שנות השישים השפיע על אמני מפתח בשדה האמנות בישראל. מכיוון שפריז היתה 'העולם' 
עבור אמנים מישראל, אין בנסיעות אליה בשנות השלושים משום דבר חריג. יש לתהות מדוע 

השפעתה מודגשת בקשר לאמנות שנות השלושים ולא בקשר לאמנות  מתקופות אחרות.

 Barzel, Art in Israel, p. 38;  ;28 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  א"י'  'אמנות  צלמונה,   ;20-18 עמ'  שם,   28
.Ofrat, One Hundred Years of Art in Israel, p. 66

חיים אתר, דיוקן עצמי, 1935, שמן על קרטון, 21.5X26.5 ס"מ. 
באדיבות משכן לאמנות, עין חרוד
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בין מלחמות העולם המשיכה פריז לשמש מוקד משיכה לאמנים מכל העולם ופרחה 
בה קהילה של אמנים מהגרים. האמנות שנוצרה בה באותן שנים היתה מגוונת מבחינת 
הסגנונות והמגמות שהתקיימו בו בזמן: קלאסיציזם, מופשט גאומטרי, אקספרסיוניזם, 
סוראליזם,29 אולם רק מבחר מצומצם מהם הגיע לחופי ארץ ישראל. למרות זאת, הכתיבה 
כמקור  פריז  את  ומציגה  זה  ממגוון  מתעלמת  התקופה  על  והביקורתית  ההיסטורית 
מונוליתי. איתמר אבן־זוהר כבר עמד על כך שלא הזמינות של רכיבי תרבות מניעים 
חברה מסוימת לאמץ אותם אלא יכולתם למלא תפקיד בהתאם לאידאולוגיה חדשה.30 
כפי שהראיתי במקום אחר, בשנות העשרים ניכרה הספיגה הסלקטיבית של רכיבים מן 
האמנות הצרפתית בשפת האמנות וברפרטואר הנושאים באמנות ארץ ישראל, כשאמנים 
הביאו מפריז צורות, צבעים ונושאים שתואמים תפיסות לאומיות בתיאור המולדת.31 כך 
אפשר לטעון כי התמורות בסגנון, בלוח הצבעים ובנושאים באמנות שנות השלושים בארץ 
ישראל לא היו תוצאה של קליטה פסיבית גרדא של השפעות אלא פרי הכרעה ובחירה 

מתוך אפשרויות קיימות.
המניע להשפעה הסלקטיבית לא זכה לעיון יסודי עד כה. המבקר והאוצר יונה פישר 
הציע לראות בהשפעה זאת תוצאה לא מכוונת של המפגש בין האמנים מארץ ישראל 
ובין האמנים היהודים בפריז. מלכתחילה, טען פישר, יצאו האמנים לפריז כדי לשאוב 
מן האמנות הצרפתית, להכיר מכלול של תרבויות ומסורות ולמצוא פתרונות לצרכים 
האמנותיים שנוצרו משום שנקלעו למבוי סתום בשנות העשרים. אולם בדרך כלשהי, 
למרות רצונם, הם נמשכו אל חוגי האמנים היהודים; שם הרגישו נוח. בסופו של דבר הם 
התבוננו בציור הצרפתי מנקודת המבט של קבוצת הציירים היהודים שפגשו בפריז.32 אין 
ספק שלרקע המזרח־אירופי המשותף לאמנים היהודים בפריז ולאמנים מארץ ישראל, 
ובכלל זה השפה המשותפת – יידיש, היה תפקיד מכריע בסיוע לאמנים מארץ ישראל 
למצוא את דרכם בעולם האמנות בפריז. אך האם די בכך כדי להסביר מדוע אסכולת פריז 
היהודית נעשתה כה משמעותית באמנות ארץ ישראל בשנות השלושים דווקא? אחרי 
הכול, רבים מן האמנים היהודים הללו חיו ויצרו בפריז שנים רבות לפני כן, וכמה מהם אף 
זכו להצלחה רבה. הקריירה של חיים סוטין למשל זינקה באמצע שנות העשרים. אמנים 
נודעים אחרים כבר לא היו בין החיים כאשר כתבו בארץ ישראל אודותם – ז'ול פסקן מת 
וזמין זמן רב לפני  ב־1930 ומודליאני ב־1920. נראה אפוא שמקור ההשפעה היה קיים 

שהתממש בקרב אמני ארץ ישראל.
ובין האמנים בפריז, קשר  מלבד הקשר הטבעי בין האמנים היהודים מארץ ישראל 

 Sarah Wilson, Paris: Capital of the Arts 1900-1968, Royal Academy of Art, London  29
2002, ch. 2

איתמר אבן־זהר, 'הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ־ישראל 1948-1882',   30
קתדרה, 16 )1980(, עמ' 175.

Dalia Manor, Art in Zion: The Genesis of Modern National Art in Jewish Palestine,  31
Routledge, London 2005, pp. 176-181  

פישר, האכספרסיוניזם הארצישראלי, ללא מספרי עמודים.   32
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האוצר והמבקר יגאל צלמונה אירועים מקומיים בארץ ישראל עם התמורה האמנותית: 
ההתנגשויות האלימות בין ערבים ליהודים בקיץ 1929 )מאורעות תרפ"ט(: 

ידי ערבים ב־1929 היה אחת הטראומות האקוטיות  טבח היהודים בחברון על 
ביותר לישוב היהודי בארץ ישראל; הוא ערער את יסודותיה של מגמת ההשתלבות 
היהודית במרחב. העובדה שהמזרח דוקא נטה להקיא מתוכו את היהדות הביאה 
לתפנית אידיאולוגית חדה של האינטליגנציה הארצישראלית, תפנית אשר השפיעה 

בוודאי גם על תפיסת האמנות ועל סגנון היצירה.33 

זהו הסבר מוקשה, בראש ובראשונה משום שהוא נתמך בדוגמה אחת ויחידה שפירושה 
אינו חד־משמעי.34 מלבד זה, נשאלת השאלה עד כמה אפשר לייחס לאירועים חיצוניים, 
טראומטיים ככל שיהיו, השפעה מידית ועמוקה הן על השפה האמנותית והן על רפרטואר 
הנושאים ועל מערכת הערכים והרעיונות המניעים את האמנים. בחינה מעמיקה של 
המלחמות  הקשים,  האירועים  למרות  כי  מלמדת  ה־20  במאה  הישראלית  האמנות 
והאסונות שחוותה החברה בישראל, התגובה האמנותית אליהם היתה מוגבלת וקצרת 
טווח.35 אין ספק שאירועי אוגוסט 1929 היו טראומטיים, והמספר הרב של נפגעים בשבוע 
ו־230 פצועים( טלטל את היישוב היהודי לאחר כמה שנות יציבות  )133 הרוגים  אחד 
יחסית. התגובות בשדה התרבות היו מידיות: כתובים הקדיש את הגיליון הראשון שלאחר 
האירועים לפרסום שירים ומאמרים על הטבח בחברון, ובגיליון שלאחריו נכללו חומרים 
הקשורים באירועים. אולם בתחילת אוקטובר חזר כתב העת למתכונתו הרגילה, ונכללו בו 
בין השאר מאמרים על האמנות בפריז ובארץ ישראל, ללא אזכור של האירועים הקשים.36 
גם השבועון מאזניים הגיב על המאורעות בפרסום הצהרה מטעם אגודת הסופרים, ושיר 
ומסה על הטבח בחברון, אולם מעורבות השבועון בענייני השעה היתה מוגבלת בדרך 

28. צלמונה חזר על הטיעון בחיבורים מאוחרים יותר. ראו  1(, עמ'  צלמונה, 'אמנות א"י' )לעיל הערה   33
לדוגמה צלמונה, 'מזרחה! מזרחה?' )לעיל הערה 1(, עמ' 63.

להוכחת התפנית האידאולוגית הציג צלמונה סדרת רישומים קריקטוריים של נחום גוטמן שנוצרו   34
בעקבות הטבח, ובהם הערבים מתוארים כרוצחים צמאי דם, להבדיל מהדימוי ה'חיובי' כביכול של 
הערבי )כרועה עזים או פלאח( בציורי גוטמן משנים קודמות. הטיעון מתבסס על פרשנותו של צלמונה 
גוטמן, שעל פיה דמות הערבי משקפת חלום של השתלבות  עצמו לציוריו האוריינטליסטיים של 
גם בשנות  דמויות ערבים  לצייר  גוטמן המשיך  נחום  אולם  ל'יהודי החדש'.  אידאלי  ודגם  במזרח 
השלושים ובמשך כל חייו ברוח אידאליסטית, גם אם בסגנון שונה. יואב דגון טען בהקשר לרישומים 
גוטמן אך לא מקעקעים את אמונו בערבים'. תיאורים  נחום  'מאורעות תרפ"ט מזעזעים את  אלה: 
בעלי אופי דומה על טבח יהודי תימן יצר גוטמן עוד ב־1927: יואב דגון, נחום גוטמן מבקר במחוזות 

הרשע, מוזאון נחום גוטמן, תל אביב 2000, עמ' 3.
בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ב־1995 הוצגו תערוכות רבות של עבודות שנתנו ביטוי לתחושות   35
עיקרי  על  תיגר  לקרוא  בלי  מהאמנים,  אחד  כל  של  היצירה  לסגנון  בהתאמה  כלל  בדרך  והזעם,  האבל 
האמנות עצמה. ממרחק השנים אפשר לומר כי למרות הטראומה הקשה שגרם רצח רבין לחברה בישראל, 

הוא לא הטביע חותם על האמנות הישראלית. 
48, 25.9.1929 )ששם התפרסמו הקריקטורות של גוטמן  46/7, 13.9.1929, ומס'  ראו: כתובים, ג, מס'   36

על המאורעות(. 
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כלל.37 בכתובים נדפס מאמר מאת האמנית חנה אורלוף על אמנות בפריז והתפרסמה 
נ' סוקר(, שציינה בין  סקירה על האמנות בשנה החולפת מאת נחום גוטמן )בשם העט 
השאר את הצלחתם של אמנים ארץ־ישראלים בחוץ־לארץ. אין בסקירה כל התייחסות 
לאירועים הנוראים שקרו שבועות אחדים קודם. גוטמן אף הדגיש את תפיסתו הלאומית־

טריטוריאלית: 'לא נטפס במדרגות אמנות האמת עד שכוונותינו האמיתיות והתת־מודעות 
תהיינה ספוגות בתפיסה לאומית חברתית'.38 גם חיי המוזיקה ביישוב חזרו למסלולם 
במהירות לאחר ההלם שגרמו האירועים.39 התפיסה הגורסת שאירוע אלים אחד תרם 
להיפוך אידאולוגי מוחלט, כפי שעולה מפרשנותו של צלמונה, מבוססת על ההנחה כי 
היישוב היהודי בארץ ישראל היה עד לאותו רגע מאוחד תחת דגל 'ההשתלבות היהודית 
במרחב', וראה בערבי המקומי מופת לשורשיות. לאמתו של דבר, שדה האמנות ביישוב 
היה מאוחד פחות מכפי שמצטייר בהיסטוריוגרפיה המקובלת של האמנות הישראלית.40

ראשיתו של השיח על יהדות באמנות  

ההסברים של פישר וצלמונה מציעים ראיות נסיבתיות לתמורה סגנונית ותמטית, ואולם 
שורשי התמורה במחשבת האמנות נעוצים במקום אחר – בשדה הרעיונות. כאן היה 
למבקר האמנות הצרפתי המוערך ואלדמר ז'ורז' תפקיד רב־משקל: רעיונותיו על האמנות 
היהודית התפרסמו בעברית עוד בשנת 1930, והם עוכלו וחזרו והובאו במאמרים רבים של 
מבקרים ואמנים בשנות השלושים והארבעים. רעיונותיו נקשרו לאמנים יהודים נודעים 
שעליהם התפרסמו בגזית מאמרים מתורגמים. לדוגמה, באביב 1932, בגיליון השלישי של 
גזית, נדפסו שני מאמרים על חיים סוטין – גרסאות מקוצרות של מונוגרפיות שפרסמו 
שנים אחדות קודם לכן שני בני סמכא בעולם האמנות הפריזאי: היסטוריון האמנות אלי 
פור )Élie Faure( והמבקר ואלדמר ז'ורז' )Waldemar George(.41 תיאורו של סוטין 
כממשיכו של רמברנדט )בידי פור(, והתיאור של אמנותו כביטוי לגורל יהודי טרגי )בידי 

ז'ורז'( הדהדו בטקסטים שנדפסו בגזית בשנים הבאות. 

שביט )לעיל הערה 9(, עמ' 151.  37
מאמרה של אורלוף התפרסם בכתובים, 49/50, 4.10.1929. ראו גם: נ' סוקר, 'סך הכל )הציור בתרפ"ט(',   38

כתובים, 4.10.1929, עמ' 2.
היישוב  תולדות  )עורכת(,  שביט  בתוך:  במוסיקה',  המבצעים  הגופים  'התפתחות  הירשברג,  יהואש   39

היהודי בארץ־ישראל, עמ' 293.
 Dalia Manor, ‘The ראו:  העשרים  שנות  של  בציור  הישן  היישוב  בני  חרדים  יהודים  דימויי  על   40
 Dancing Jew and Other Characters: Art in the Jewish Settlement of Palestine during

  .the 1920s’, Modern Jewish Studies, 1, 1 (2002), pp. 73-89
מונוגרפיה  פי  )על  עמודים  מספור  ללא   ,)1932 )מרס-אפריל  ג-ד  א,  גזית,  סוטין',  'חיים  פור,  אליה   41
מ־1929(; וולדימר ז'ורז', 'חיים סוטין', שם, עמ' 42-41 )על פי מונוגרפיה מ־1928( ]שמו של ואלדמר 

ז'ורז' נכתב בפרסומים העבריים בצורות שונות ויופיע בהמשך בכתיב שהתפרסם[.
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'לשאלת האמנות  ז'ורז' בכותרת  נוסף מאת  חודשים מספר לאחר מכן התפרסם בגזית מאמר 
ולהתייחסויות של היסטוריונים כאל מאמר  זכה במשך השנים לאזכורים  זה  היהודית'. מאמר 
מפתח בנושא. המאמר נכתב במקור בצרפתית והיה הקדמה ללא כותרת בקטלוג תערוכה של 
35 אמנים יהודים בני הזמן שהוצגה בקיץ 1929 בציריך.42 על חשיבותו של המאמר בעיני אנשי 
הדור מעידה העובדה שהוא נדפס פעמיים בתרגום לעברית בהפרש של שנים אחדות. בנובמבר 
מן  דבר,  של  הספרותי  במוסף  גזית(  משל  שונה  )בכותרת  לראשונה  המאמר  התפרסם   1930
העיתונים המשפיעים ביישוב.43 למאמר היתה תגובה מידית: מבקר הספרות ועורכו של המוסף 
ועל תפיסת היהדות שלו.  ז'ורז'  נוקבת על  )סדן( פרסם התקפה  דבר דב שטוק  הספרותי של 
אחדים  שבועות  בדבר.44  פורסמה  תגובתו  וגם  זוסמן,  עזרא  והמתרגם  המשורר  יצא  להגנתו 
לאחר מכן, בדצמבר 1930, פרסם המשורר, המבקר והמסאי יעקב קופלביץ )לימים נודע כישורון 
קשת( מסה קצרה בכותרת 'מהי יהדות באמנות?'. המאמר נדפס בשבועון הפועל הצעיר, ביטאון 
זמן  ואמנותיות.45  ספרותיות  לסוגיות  התייחס  נדירות  לעתים  שרק  מפא"י,  הפועלים  מפלגת 

וולדמר ז'ורז', 'לשאלת האמנות היהודית', גזית, א, ט-י )ללא תאריך, כנראה פברואר 1933(, ללא מספרי   42
 Waldemar George, Jüdische Künstler unserer Zeit, Salon Henri Brendlé, עמודים. 

.Zürich 1929
ולדימר ז'ורז', 'על הפלסטיקה היהודית', דבר, 7.11.1930, עמ' 3-2.   43

שם,  'הערה',  זוסמן(,  )עזרא  ע"ז   ;9 עמ'   ,14.11.1930 דבר,  והשגות',  'הערות  שטוק(,  )דב  ד"ש   44
9. זוסמן היה ככל הנראה המתרגם של מאמרו של ז'ורז' )חתום בראשי תיבות(. סדן  28.11.1930, עמ' 

וזוסמן היו חברי מערכת דבר. 
 11 כד,  הצעיר,  הפועל  אמנותיות',  'שיחות  מתוך  ב  חלק  באמנות?',  יהדות  'מהי  קופלביץ,  יעקב   45

חיים סוטין, נוף בדרום צרפת, 1921-1920 בקירוב, שמן על בד, 65.4X50.2 ס"מ.
BF332 © 2014  The Barnes Foundation
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1931, פרסם קופלביץ בביטאון אגודת הסופרים מאזניים מסה ארוכה  קצר לאחר מכן, בינואר 
חלקים.46  בשלושה  נדפסה  זו  לכן;  קודם  אחדות  שנים  חיבר  שהוא  והאמנות,  היהדות  בנושא 
פרק הזמן שחלף – שבועיים – בין שני פרסומיו של קופלביץ על אמנות ויהדות בשני כתבי עת 
שונים, לאחר הפרסומים בדבר, מעיד לא רק על העניין המיוחד של המחבר בנושא, אלא גם על 

רצונם של העורכים להציג את הסוגיות הללו לפני קהל קוראיהם.
חיים  הצייר  של  הפורטרטים  על  סקירה  קדמה  הצעיר  בהפועל  קופלביץ  של  לרשימתו 
האמן  עבודות  של  היהודי  האופי  'את  המבקר  ציין  ובה  אביב  בתל  תערוכתו  לרגל  גליקסברג 
באביזרים,  או  שבנושא  ליהדות  לא  התכוון:  א  ל הוא  למה  להסביר  הזדרז  הוא  הזה'.  הצעיר 
'אלא לאותו משהו טמיר ומסויים כאחד, לאותה נקודה אפיינית ובלתי־נתפשת ]...[ המורגשת 
ביצירתו של אמן שהנהו "יהודי" על פי מהותו'.47 בהמשך דבריו, ברשימה שיוחדה, כאמור, כולה 
יש  'את היהדות האמתית שבאמנות  והדגיש:  לשאלת הגדרת היהדות באמנות, חזר קופלביץ 

לחפש ביסודות הגזעיים הכמוסים, בסתרי הנשמה היהודית'.48
כמו ואלדמר ז'ורז', שפתח את מאמרו בביקורת על הדעות המקובלות על אמנות יהודית,49 
יהודית מפי  הציג גם קופלביץ סקירה קצרה על ההשקפות השונות ואף הסותרות על אמנות 
באמנות;  אופי  ובין  טעם  בין  להבחין  ביקש  הוא  דבר  של  בעיקרו  אירופים.  ומבקרים  אמנים 
התבלין   ]...[ הכמוס  היהודי  'האופי  ובין  ודק',  לא תמיד משופר  ']ש[הוא  היהודי,  הטעם  בין 
שהנשמה היהודית מערבבת באמנות, וביחוד בציור ]...[ הוא תמיד לשבח ולא לגנאי ]...[ מי 

יתן ויכולנו להעלות את הטעם היהודי הנגלה למדרגת הנשמה היהודית הנסתרת'.50
בשנות  ישראל  בארץ  האמנות  בשיח  שכיח  היה  לא  רוחניים  במונחים  היהודי  של  האפיון 

)26.12.1930(, עמ' 5-4.
10-7; לז )כ"ו  מאזניים, ב, לו )י"ט בטבת תרצ"א(, עמ'  יעקב קופלביץ, 'היהדות והיצירה האמנותית',   46
 .1925-1923 9-7. המאמר מתוארך לשנים  )י"א בשבט תרצ"א(, עמ'  12-10; לט  בטבת תרצ"א(, עמ' 
לידי  אז  להביאו  לקופלביץ  ִאפשר  הצעיר  ובהפועל  בדבר  כפי שהועלה  בנושא  הציבורי  ייתכן שהעניין 

פרסום.
 .3 עמ'   ,)45 הערה  )לעיל  אמנותיות'  'שיחות  מתוך  א  חלק  הפורטרטיסטן',  גליקסברג  'ח'  קופלביץ,   47
גליקסברג עצמו השתמש באותו ניסוח כשכתב על ציירי פריז היהודים )רשימה נמצאה בעיזבונו(: 'הציור 
בו  מורגשת  אמיתי  צייר  שכל  מפני  אלא   ]...[ היהודיים  הנושאים  מפני  רק  לא  יהודי",  "ציור  שלהם 
השפעת הגזע, ואף בציור המופשט מתגלה משהו טמיר, כוונתי לאותה נקודה אופיינית ובלתי נתפסת'. 
מצוטט בתוך: איה לוריא, שמורים בלב: ציורי הדיוקן של חיים גליקסברג, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל 

אביב 2005, עמ' 23.
קופלביץ )לעיל הערה 45(, חלק ב, עמ' 4.    48

יהודים כבולי־מסורת,  'היסטוריונים  )בפרסומו המקורי( במתקפה על  ז'ורז' פותח את מאמרו  ואלדמר   49
לציין  בלי  פלאסטית'.  ליצירה  הסגולה  את  היהודי  העם  מאת  לגמרי  השוללים  ושגרה,  עבדי־נוסחה 
 Karl Schwarz Die Juden in der( 'במפורש הוא מרמז לספרו של קרל שווארץ, 'היהודים באמנות
זה  עניין  אולם  שם.  היהודי  המוזאון  מנהל  שווארץ  שהיה  בעת  ב־1928,  בברלין  לאור  שיצא   ,)Kunst
נשמט מן המאמר כפי שפורסם בגזית. ביוני 1933, בעקבות הזמנה של מאיר דיזנגוף, בא שווארץ לארץ 

ומונה למנהל מוזיאון תל אביב.
קופלביץ )לעיל הערה 45(, חלק ב, עמ' 5.  50
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לעתים  הפיסול,  ועל  הציור  על  בדיונים  שגור  הרעיון  היה  השלושים  בשנות  אך  העשרים,51 
גזית הסביר  קרובות בהתייחס לנפש היהודית או לגזע היהודי. במאמר הפותח את כתב העת 
העורך גבריאל טלפיר שהיצירה האמנותית בטהרתה היא 'פרי רוחו היוצרת של היחיד המבודד 
בתוך לבטי זעזועיו ואימתו, אשר תקונן בנפשו. אך בכל גלוייה הנה מעורה תוך חזותו הכללית 

של הגזע, תוך הגזעיות'.52
ושותף רעיוני של טלפיר, אשר עיצב את דף  ידיד קרוב  דומה כתב האמן חיים אתר,  ברוח 
כתב אתר: 'יודעים אנו, שהיצירה מביאה לידי סבל  גזית  גזית.53 בגיליונו השני של  השער של 
אנו, אשר  'כי  הוסיף,  היהודי,  זהו הטוהר  הגוף, מטהר את הנשמה'.  כי הסבל מצרף את   ]...[
התנסינו בכל הנסיונות, ידענו לשמור עליו בנו'.54 הזיקה בין הנפש המתייסרת, ובייחוד הנפש 

היהודית, ובין האמנות היוצרת היה מוטיב נפוץ בכתיבה על אמנות בארץ באותן שנים.
הרעיון על נפש יהודית או על קיומו של מאפיין משותף לאמנים יהודים שונים זה מזה נתקל 
זה. לדוגמה,  ניסיונות להגדיר מכנה משותף נפשי  גם במידה של ספקנות. עם זאת, נעשו גם 
הצייר מנחם שמי )שמידט( דיווח לגזית על תערוכה גדולה של אמנות צרפתית מודרנית המוצגת 
בפריז ב־1937 )היה זה בתערוכה העולמית( ובכותבו על האמנים היהודים המוצגים בתערוכה 
העיר: 'קשה לאמור מהו המאחד את כל הציירים היהודים – כעין דכאון מעורב ברגש הרחמים 
לזולתם'. מנגד הוא קבע: 'אי־אפשר לעשות מזה דפוס צורתי או יסוד לאסכולה; אם כך, הרי 
רמברנדט הוא הצייר "היהודי" האמתי והראשון'.55 משה זמירי הבחין, בסקירת התערוכה של 
זאת חיפש  בכל  יהודים מפריז במוזיאון תל אביב, בהתפתחותם האינדיווידואלית, אך  אמנים 
מכנה משותף לנוכחותם הקיבוצית: 'אין להעריכם הערכה אישית ונפרדת בלבד, כי ביצירותיהם 
גם בהיותה הלבוש הפורמלי של האמנות הצרפתית'.56 אמנים  יהודית עמוקה,  חבויה הרגשה 

קופלביץ התייחס לראשונה ל'אופי היהודי' של הפורטרטים של גליקסברג בסקירה של תערוכה כללית   51
ב־1929 במאזניים, א, ט )ז' באייר תרפ"ט(, עמ' 8, בעוד שאר המבקרים התמקדו באופי האינדיווידואלי 

של גליקסברג כאמן.
 .4 עמ'   ,)]1932 ]ינואר  תרצ"ב  )שבט  א  א,  גזית,  האמנותית',  היצירה  'בשערי  טלפיר[,  ]גבריאל  ג"ט   52
המאמר הציג את תפקיד האמנות בתחיית החברה כחלק מן החיים הרוחניים מתוך ביקורת על התגברותם 

של 'כוחות מיכניים־טכניים בשם עושר ואושר אנושי מדומה' )עמ' 3(.  
'חיינו מחייבים אמנות': בניין תרבות כבניין חברה: מוזאונים לאמנות בקיבוצים,  גליה בר אור,   53
1960-1930, מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר 2010, עמ' 178. הקשרים 
בין אתר לטלפיר החלו ב־1925, והדיאלוג ביניהם נמשך שנים בהפריה הדדית. בר אור טענה כי 
לאתר היתה השפעה על טלפיר בתפיסתו האמנותית שראתה את יסוד היצירה בעולמו הפנימי 

של האמן. שם, עמ' 180-179.
חיים אפטיקר ]אתר[, 'הציור בנתוחו', גזית, א, ב )אדר תרצ"ב ]פברואר 1932[(, עמ' 15. במרכז המאמר   54
יהודים,  לאמנים  מתשבחות  לבד  באמנות.  הרוחני  ובין  דתית  אמנות  בין  המחבר  של  ההבחנה  עומדת 
בייחוד לסוטין, אתר שיבח את האמן הספרדי הקתולי בן המאה ה־16, אל גרקו, 'אשר העמיד את הרוח 
14. אל גרקו נערץ גם על אמנים אחרים בארץ ישראל באותו זמן. עדיין לא  במרכז היצירה'. שם, עמ' 

נחקרה התופעה המעניינת הזאת.
רמברנדט   .21 עמ'   ,]1938[ י-יא  ב,  גזית  בזמננו',  הצרפתית  אמנות־הציור  'על  )שמידט(,  שמי  מנחם   55

הוזכר לעתים מזומנות בטקסטים כאלה, וכאן הושווה במיוחד לסוטין.
זמירי )לעיל הערה 20(, עמ' 22.  56
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אמנם  שמאפייניה  באמנות,  יהודית  תכונה  על  שנים  באותן  להצביע  נהגו  נוספים  ומבקרים 
חמקמקים אך אפשר בכל זאת לחוש בה גם אם לא ממש לראותה – בייחוד בעבודותיהם של 

האמנים היהודים בפריז. 

פתולוגיה יהודית

בציוריהם  הד  קיבלו  מיצירתו  היבטים  אשר  סוטין,  חיים  לצייר  בעיקר  הוקדשה  הלב  תשומת 
הצורות  הסוערות,  המכחול  משיכות  בצבע,  בשימוש  העבה  האימפסטו  ביישוב:  אמנים  של 
המעוותות ואף רפרטואר הנושאים. בלטו במגמה זו ציוריהם של מנחם שמי )'עצים על הכרמל', 
נעליים', שנות  )'נער מתקן  ליטווינובסקי  פנחס  בקירוב(,   1930 )'מלצר',  מוקדי  1940(, משה 

השלושים(, ויותר מכול ציוריו של חיים אתר בדיוקנים העצמיים ובציורי הבשר והעוף המת.

חיים סוטין, האופה, 1919 בקירוב, שמן על בד, 50.8X66 ס"מ.
  BF442 ©2014 The Barnes Foundation



32

דליה מנור

נפשית.  יציבות  לחוסר  נטייה  עם  פתולוגי  אופי  כנושאת  בכתובים  תוארה  סוטין  של  אמנותו 
זמירי כתב כי הצורות והצבעים ביצירתו של סוטין חסרי הרמוניה או היגיון פנימי, אך העריך 
את עצמתו של האמן ואת יכולתו להמיר צורה וחומר להבעה מופשטת ומטפיזית. אופן יצירתו 
של  העיקריות  מתכונותיו  שהן  ההלוצינציה  ולמקורות  העברי  החזון  לדרכי  ביותר  'מקרבו  זה 

מנחם שמי, שדרה בעכו, 1936, שמן על בד, 73X60 ס"מ. אוסף מוזאון חיפה 
לאמנות, באדיבות ניצה שמי

משה מוקדי, המלצר, 1930 בקירוב, שמן על 
בד, 46X33 ס"מ. אוסף הפניקס הישראלי, 

תל אביב, באדיבות נינה מוקדי חיון
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בעלי  לאמנים  קרובות  לעתים  סוטין  הושווה  התנ"ך,  לנביאי  ההשוואה  בצד  היהודי'.57  החוזה 
שם. הצייר יוסף פרסמן כתב שסוטין הפך 'את הישגיהם של וון־גוג ]ואן גוך[ ורמבראנדט למין 
היסטריקה פרטית',58 והצייר יצחק פרנקל מצא ב'היסטריקה ציורית' מאפיין מזוקק של סוטין, 
התיאור  המלה:  של  הגבוה  במובן  ציורית,  היסטריקה  איננו  סוטין  'האם  חיובי:  כמושג  ושוב, 
אין  האם   ]...[ אפוקליפטית־ברוקית  בצורה  שלו  הצבעים  רעש  הנחיתות,  הרגשת  של  המלא 
זה הציור הצרפתי הנשקף מתוך ראי עקום?'59 מנחם שמי מצא בציורו של סוטין 'איזו תלישות 
חולנית', הגם שהוא ראה בו את אחד מגדולי הציירים המחדשים, לצד פיקסו ומטיס.60 טלפיר, 
לייחודם הגזעי, אשר שמר לתפיסתו על אופי  בכתבו על האמנים היהודים בהכללה, התייחס 

ציורם, והוסיף: 'איזו חולניות פסיכית מרחפת על פני ציורנו בדור האחרון'.61
מזכירים  אישיותית,  והפרעה  נפשית  אי־יציבות  לאמנים  המייחסים  אלה,  מעין  תיאורים 
בכלל  כחולים  היהודים  תפיסת  האירופית.  במחשבה  שרווח  היהודים,  על  הרפואי  השיח  את 

שם, עמ' 23-22.  57
יוסף פרסמן, 'על אמנים יהודים', גזית, ב, ח-ט )1936(, עמ' 57. המאמר פותח ומסיים בטענה כי אמנות   58
יהודית כשלעצמה עדיין לא נוצרה, ואין לאמן היהודי פרספקטיבה מיוחדת אלא במסגרת אוניברסלית 

)עם העדפה ברורה לאמנות המרוכזת בצרפת(. שם, עמ' 58.
יצחק פרנקל, 'רעיונות על האמנות הצרפתית', גזית, ב, ד )1934(, עמ' 38.  59

מפריז  מכתבים   ,1958 אביב  תל  המאוחד,  הקיבוץ  ורישומים,  אגרות  ומבחר  תמונות   48 שמי,  מנחם   60
מ־29.7.1937 ומ־30.9.1937, עמ' 22-21.

טלפיר, ציירים יהודים בזמננו.  61

פנחס ליטווינובסקי, נער מתקן נעלים, 1930 בקירוב, 
שמן על בד, 46X65 ס"מ. אוסף מוזיאון תל אביב 

לאמנות, באדיבות דפנה ליטווינובסקי
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וכנוטים להיסטריה ולנירוזה )Neurosis( בפרט היתה מקובלת בפסיכיאטריה באירופה בשלהי 
המאה ה־62.19 מחקרים הראו כי השיח על מחלת היהודים לא היה מוגבל למחברים ולחוקרים 
אנטישמים וכי גם מדענים יהודים עסקו בתאוריות הגזע. דיונים על הזהות הגזעית של היהודים, 
שהיו נפוצים בקרב סופרים ואנשי מדע יהודים, עמדו בבסיס שאיפות פוליטיות ואידאולוגיות 
שונות ואף מנוגדות בקרב יהודים – מהתבוללות עד פיתוח הלאומיות היהודית.63 אין זה סוד כי 
מגמות בתנועה הציונית, ובראשם הרעיונות שקידם מקס נורדאו, אימצו את תשתית הרטוריקה 
האנטישמית ואף ביקשו להתאימה – טוען סנדר גילמן – לכדי מסר פוליטי ברור, אשר ישרת 
את צורכי הקהילה היהודית.64 השקפותיו של נורדאו, שיש 'לרפא' את היהודים מתחלואי הגוף 
ואכן, השאיפה  הציונית.  ברטוריקה  היו שגורות  והתעמלות,  גופנית  והנפש באמצעות עבודה 
הציונית ליצור 'יהודי חדש' בארץ ישראל כמרפא לתחלואי הגולה, טוען רפאל פאלק, התאימה 
לתאוריות איגניות )Eugenics( שבאו לידי ביטוי בפרסומים שונים ביישוב, של דברי רופאים, 
שעסקו  וספרים  מאמרים  בעברית  אור  ראו  והשלושים  העשרים  בשנות  וסופרים.  מחנכים 
באיגניקה, בביולוגיה, בתורשה ובסביבה, ובכלל זה פרסום בביטאון אגודת הסופרים מאזניים.65 
נראה אפוא כי השיח על הגזע היהודי היה מפותח ביישוב בארץ ישראל לא פחות מאשר בשאר 
העולם היהודי.66 מכאן שהשימוש במונחי גזע בכתיבה על אמנות לא היה יוצא דופן. אלא שאוצר 
המילים הרווח בטקסטים אלה לתיאור התחלואים נשא לא פעם כוונות שונות בתכלית, כמעט 
כמחמאה, דוגמת היסטריקה 'במובן הגבוה של המילה'. להבדיל מנורדאו, האמנים והמבקרים 

לא חיפשו מרפא למכאובי הנפש הללו; אלה היו בעיניהם עובדה קיימת ומקור חיוני ליצירה.
אחד המקורות הישירים לרעיונות אלה בשיח האמנות היה ואלדמר ז'ורז', שמאמרו על סוטין 
יותר. הגם שז'ורז' מתח ביקורת על הפרשנות  סיפק מונחים רבים לשימוש הפרשנים מאוחר 
הפסיכיאטרית לסוטין )'קל לו, לפסיכיאטר, לגלות בקווי צבעיו סימני ניברוזה'(, הוא לא נמנע 
מלתארו כך: 'אדם מיואש לגמרי, אשר נאבק ללא ספק עם השדים שלו, מפיח בהם רוח חיים 
ומחיה אותם'.67 המבקר העלה על נס את סוטין האמן החופשי והמקורי וראה בו את מי שצמח 
במסורת הלא־מערבית ומשוחרר מעריצותה. מכאן גם חשיבותו כמי שיוכל להטעין מחדש את 
ז'ורז', היה אמן  האמנות הצרפתית ברוח הגותית הצפונית, שאבדה לה זה כבר. סוטין, לדברי 

 Sander L. Gilman, ‘The Madness of the Jews’, in idem, Difference and Pathology:  62
 Stereotypes of Sexuality, Race, and Madness, Cornell University Press, Ithaca, NY

1985, pp. 154-155
 Mitchell B. Hart, ‘Racial Science, Social Science, and the Politics of Jewish  63

Assimilation’,  Isis, 90, 2 (1999), pp. 268-297
Gilman (above note 62), p. 158  64

 Raphael Falk, ‘Zionism and the Biology of the Jews’, Science in Context, 11, 3-4 (1998),  65
pp. 597-598

See Eric L. Goldstein, ‘”Different Blood Flows in Our Veins”: Race and Jewish Self-  66
 Definition in Late Nineteenth Century America’, American Jewish History, 85, 1
 (1997), pp. 29-55; Anne C. Rose, ‘The Jewish “Race” in America: Racial Language in
American Jewish Prose, 1890-1933’, Studia Rosenthaliana, 36 (2002/3), pp. 239-252

ז'ורז' )לעיל הערה 41(, עמ' 42.   67
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חתרני ופורץ גבולות, ובכלל זה גבולות ההיגיון. 'ומה היא האמנות הזאת ]...[ אשר אינה מכירה 
בשום חוקים, בשום מולדת ]...[ ואשר אינה קשורה לשום מסורת. אמנות של נע ונד, אמנות 
של פראים?' לאחר שהגדירו ז'ורז' כמי שהוא זר לחלוטין לתרבות המערב הוא המשיך והסביר 

את מקורות אמנותו של סוטין: 

חייו  כל  את  קובעת  והיא  גזעו  של  חלק  גם  הנה  הצעיר  הצייר  על  הרובצת  הקללה 
האמוציונליים של הצייר. ]...[ יצירתו נראית לי כשותתת דם. טרם תפרח נשמתו, יירק 
יוצרת חזות חדשה, גדולה בכוח הסתכלותה, טרגית  האמן את כל דמו. וכל יריקת דם 

וכואבת.68

ז'ורז', כמו מבקרים מוקדמים אחרים,  היסטוריון האמנות קנת סילבר עמד על כך שוואלדמר 
כדי  תוך   – הגותית  זוהי המסורת הצפונית  כאן   – יוחסין אמנותי  אילן  לסוטין  להעניק  העדיף 
התעלמות מן ההכשרה האקדמית שרכש האמן וממגוון ההשפעות שספג בפריז.69 לדברי סילבר, 
סוטין התקבל בפריז משום שנחשב אמן 'פרימיטיבי' ו'נאיבי' ומשום שהוא היה יכול להשתלב 
שימש  היהודי  מוצאו  הזר.  האאוטסיידר  בתפקיד  ובראשונה  בראש  הצרפתית  האמנות  בזירת 
בייחוד התמקדו  לפרשנות של אמנותו.70   – וגאוגרפיים  גזעיים, תרבותיים  במונחים   – מפתח 
המבקרים בגורמי סבל, כאב, מחלות, עוני ואומללות. בפרשנות על יצירתו של סוטין רווחו גם 
מונחים מן הלקסיקון הדתי: 'קדוש הציירים' כלשונו של ז'ורז', אשר 'הכל ביצירתו הנהו תפילה 
מיואשת, חרטה, נסיונות לעלית הנשמה ]...[ שירה טרגית של נשמה, אשר אלהים חנן אותה 
של  אמנותו  את  בנתחו  פור,  אלי  האמנות  היסטוריון  מבורכת'.71  שליחות  בידה  ומסר  בחסדו 
והושמטה בחלקה מן  זו טושטשה  יותר, אך  נוצרית מפורשת עוד  סוטין, העניק לה משמעות 

הגרסה העברית של מאמרו שפורסם בגזית.72

ואלדמר ז'ורז' – בעד ונגד

מאמרים אלה, שנכתבו מתוך הערצה ליצירתו של סוטין, ספוגים סטראוטיפים על היהודים 
שהיו שגורים בחוגי האמנות בצרפת באותן שנים. למן ראשית המאה ה־20 תפסו יהודים 
עמדות מרכזיות בעולם האמנות הפריזאי הן כאמנים הן כאספנים וכסוחרי אמנות. ההצלחה 
הפתאומית שזכו לה אמנים יהודים בשנות העשרים, ובראשם סוטין, וכן השגשוג בשוק 
האמנות, אשר בלטה בו נוכחותם של יהודים – כל זאת על רקע ריבוי מהגרים ממזרח אירופה 
לאחר מלחמת העולם הראשונה, ובהם יהודים רבים – הולידו תגובות עוינות. אלה תיארו 

שם.  68
 Kenneth E. Silver, ‘Where Soutine Belongs: His Art and Critical Reception in Paris  69
 Between the Wars’, in: Norman L. Kleeblatt and Kenneth E. Silver, An Expressionist
 in Paris: The Painting of Chaim Soutine, Prestel & The Jewish Museum New York,

Munich & New York 1998, pp. 21-22
Ibid., pp. 27-31  70

ז'ורז' )לעיל הערה 41(, עמ' 42. זוהי הפסקה המסיימת את המאמר.  71
פור )לעיל הערה 41(.  72
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את ה'ברברים' הפולשים ומאיימים להרוס את תרבות צרפת.73 המושג 'אסכולת פריז', אשר 
היה מקובל לתיאור מכלול האמנות המודרנית בעיר, הצטמצם במשמעותו לתיאור האמנים 
הזרים בעיר, ובפרט חוגי האמנים היהודים שהתרכזו ברובע מונפרנס. כפי שהראתה רומי 
גולן, אסכולת פריז הוצגה כהיפוכה הגמור של האסכולה הצרפתית – זו שמבטאת מסורת 
לאומית עקיבה בציור הצרפתי ואיקונוגרפיה שקשורה לאדמה ולחיי הכפר.74 בקשר לדיון 
הנוכחי מעניין לציין את מאמרו של ואלדמר ז'ורז' משנת 1931, שהוא קרא בו לִקצּה של 
אסכולת פריז ולקידומה של האסכולה הצרפתית. ז'ורז' היה תומך נלהב בלאומנות צרפתית 
באותה עת, וכך הצהיר במאמרו 'האסכולה הצרפתית או אסכולת פריז' שפרסם בכתב 
עת בעריכתו: 'אסכולת פריז היא בניין קלפים שהוקם במונפרנס ]...[ האידאולוגיה שלה 
מכוונת כנגד זו של האסכולה הצרפתית ]...[ הגיעה השעה שצרפת תפנה אל תוך עצמה 

ותמצא על אדמתה שלה את הזרעים לגאולתה'.75 
רומי גולן, במחקרה על התקופה, הצביעה על קשר הדוק בין האנטישמיות שרווחה 
בשיח האמנות הצרפתי ובין מגמות לאומיות שמרניות ואנטי־מודרניסטיות שבלטו בשיח 
התרבותי והפוליטי בצרפת שבין מלחמות העולם.76 פירוש אחר קשר את האנטישמיות 
הגואה בקרב המעמד הבינוני בצרפת של שנות השלושים לתחרות החברתית־כלכלית 
הגוברת מצד יהודים, בייחוד מהגרים מגרמניה.77 ואלדמר ז'ורז' עצמו חווה תפנית מתמיכה 
באמנות מודרנית ובהשקפות פוליטיות שמאליות בראשית הקריירה שלו לתמיכה בפשיזם 
בשנות השלושים, ובכלל זה פגישתו המתוקשרת עם בניטו מוסוליני בשנת 78.1933 על פי 
מחקרו של מתיו אפרון, שלב ביניים באידאולוגיה ובתפיסה הביקורתית של ואלדמר ז'ורז' 
היה שאיפתו לחולל מהפכה באמנות הצרפתית תוך שהוא מעלה על נס 'את הפרט, את 
המיסטיות ואת המשיכה לערכי תרבות שנחשבו זרים ]...[ לרציונליזם הצרפתי, המוגבל 
כל כך'.79 הדברים שכתב על סוטין ועל האמנות היהודית תואמים את השלב הזה בתפיסתו. 
יז'י ואלדמר ירושינסקי )Jerzy Waldemar Jarocinski( נולד בלודז' בשנת 1893 למשפחה 
18, בא לפריז, ובתוך זמן קצר החל את דרכו  1911, בהיותו בן  יהודית פולנית בורגנית. בשנת 

 Romy Golan, ‘The “Ecole Français” Vs. The “Ecole de Paris”’, in: Kenneth E. Silver  73
 and idem (eds.), The Circle of Montparnasse: Jewish Artists in Paris 1905-1945, The

Jewish Museum, New York 1985, p. 83
Ibid., p. 82  74

מצוטט שם, עמ' 86. המאמר פורסם בצרפתית ובאנגלית בירחון האמנות Formes שבעריכת ואלדמר ז'ורז'   75
בשני חלקים: גיליון  מס' 16 )יוני 1931(, עמ' 93-92, וגיליון מס' 17 )ספטמבר 1931(, עמ' 111-110.

 Romy Golan, Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France between the  76
 Wars, Yale University Press, New Haven 1995,  pp. 137-154

 Vicki Caron, ‘The Antisemitic Revival in France in the 1930s: The Socioeconomic  77
Dimension Reconsidered’, The Journal of Modern History, 70, 1 (1998), pp. 24-73

 Matthew Affron, ‘Waldemar George: A Parisian Art Critic on Modernism and Fascism’,  78
 in: Matthew Affron and Mark Antliff (eds.), Fascist Visions: Art and Ideology in

France and Italy, Princeton University Press, Princeton 1997, pp. 171-204
Ibid., pp. 178-179  79



37

ִעם הפנים לתפוצות

לצבא  התנדב  ב־1914  האמנות.  בעולם  פעיל  ונעשה  מובילים  אמנות  מבקרי  פגש  בעיתונות, 
צרפת, ולאחר מכן קיבל אזרחות צרפתית, ואז גם שינה את שמו. לאחר מלחמת העולם התבסס 
השפעה.80  בעלי  ואספנים  אמנות  סוחרי  ובקרב  אמנים  בקרב  וכן  האמנות  בעיתוני  מעמדו 
מלחמת  לאחר  אחדות.  פעמים  והאמנותיות  הפוליטיות  השקפותיו  את  שינה  ז'ורז'  ואלדמר 
העולם הראשונה הוא היה קשור בכתבי עת שתמכו בפציפיזם, נאבק לייסודה של אוניברסיטה 
עממית, ואף השתתף בתעמולה למען המהפכה הרוסית. אולם לאחר 1922 הוא חדל לכתוב על 
נושאים פוליטיים.81 ספרו הנודע של אוסוולד שפנגלר שקיעת המערב השפיע על תפיסתו כי 
המחשבה היהודית תחולל תחייה תרבותית.82 הוא טען כי סוטין, שהיה זר למסורת המערבית, 
לאחר  אולם  לה.  שאבד   – הגותי  הרגש   – הרוחני  הממד  את  הצרפתית  לתרבות  להשיב  יוכל 
תמיכתו ביסודות האנטי־רציונליים שביצירתם של אמנים בני זמנו, ובייחוד האמנים היהודים 
אמנות  של  ביטוי  לכל  עורף  ז'ורז'  ואלדמר  פנה  וסוטין,  ליפשיץ  מודליאני,  שאגאל,   - בפריז 
אוונגרד, בייחוד הסוראליזם והאמנות המופשטת. ב־1931 הוא החל לקדם את השיבה למסורת 
האירופית  האמנות  לתחיית  בתכניתו  'נאו־הומניזם',  לה  קרא  שהוא  הקלאסית,  הפיגורטיבית 
Formes שז'ורז'  )צרפתי-אנגלי(  והדו־לשוני  שהציג לפני מוסוליני.83 כתב העת הבין־לאומי 
ערך אותו בראשית שנות השלושים, היה הבימה המרכזית לקידום אמנות לאומית מסורתית 
אמנות  מבקרי  מצד  ונשנות  חוזרות  להתקפות  מטרה  היה  עצמו  ז'ורז'  ואלדמר  זרים.  ושנאת 
מן  להרוויח  שיכול  היחיד  שהיה  וכן  הצפון'(  מן  האמיץ  )'האיש  הפולני  מוצאו  את  שהזכירו 

'הפיוס עם המזרח'.84
ולמאמרו  באירופה  יהודית  באמנות  שתמך  בעת  ז'ורז'  ואלדמר  של  במחשבתו  לשלב  נשוב 
היא  היהודית, מעצם טבעה,  האמנות  כי  טען  זה  במאמר  פעמיים.  ישראל  בארץ  פורסם  אשר 
והיהודים  השמי,  לגזע  מיוחסים  ממאפייניה  כמה  רוחנית.  מבחינה  ונעלה  אנטי־פורמליסטית 

מוצגים במאמר כאויבים מושבעים של התרבות הקלאסית. 

עם תבוסת המסורת העתיקה יהיו היהודים שליחיה הפעילים ביותר והמסוכנים ביותר 
יסייעו  שלהם  והקוסמופוליטיזם  שלהם  הניהיליזם  הערכים.  שינוי  של  זו  פעולה  של 

 Yves Chevrefils Desbiolles, ‘Le critique d’art Waldemar-George: Les paradoxes  80
 d’un non-conformiste’, Archives Juives, Revue d’histoire des Juifs de France, 41,
14( כי הוא וסוחר האמנות פול גיום ערכו  114 הערה  ז'ורז' סיפר )שם, עמ'   .2 )2008(, pp. 101-104
1922 רכש ברנס מספר  שיחות על אמנות עם אספן האמנות האמריקני אלברט ברנס )Barnes(. בשנת 
וכן לזינוק בקריירה של האמן. גיום רכש מיד  רב של ציורים מאת סוטין, והדבר הביא לזינוק במעמדו 
ב־1926  פנים,  כל  על  הזה.  במפנה  חלק  היה  ז'ורז'  לוואלדמר  אם  סוטין. ספק  ציורים של  כמה  מברנס 
ז'ורז' מאמר הקדמה לתצוגת האוסף של גיום,  הוא פרסם את מאמרו הראשון על סוטין. ב־1929 כתב 
אשר שיקף טעם מודרני פריזאי מתון שדחה את האוונגרד האמנותי, בייחוד הדאדא והסוריאליזם. ראו: 

 .Silver (above note 69), p. 26
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יסודות בניין הדורות. בתורת אויבי התרבות הרומאית־יונית אין הם מהססים  לערעור 
בפני כל צעד המסייע לירידתה ולפשיטת רגלה.85 

עד כמה שדברים אלה, המציגים את היהודים כסוכני החורבן של תרבות המערב, קשים 
וכי קרוב לוודאי  לעיכול, יש לזכור כי הם פורסמו כהקדמה לתערוכה של אמנים יהודים 
שהם נועדו לקהל יהודי בעיקרו. הם היו חלק ממאמציו של המבקר להסביר את ההתפתחות 
המהירה באמנות היהודית בזמנו. מכיוון שהבסיס האנטישמי לטענה זו גלוי לעין כול, הזדרז 
ז'ורז' לטעון כי השאלה איננה אם תהליך זה אכן מתרחש בפועל, אלא אם תוכנן בכוונת 
מכוון. התשובה, על פי ז'ורז', נחלקת לשניים: 'כן, אומרים האנטישמיים. לא, ייענה כל אשר 
משש את דפקו של עולם בימינו'.86 אם כן, אמנם הרעיון בדבר קיומה של קנוניה יהודית 
להרוס את תרבות המערב נדחה, אך רק לאחר שהוצג בכל פרטיו. המחבר גם לא חסך בדברי 
לעג על האמנות היהודית: זוהי אמנות אקלקטית, נוודית, מזרחית, אי־רציונלית, מיסטית, 
גרוטסקית, שמית, אנטי־נטורליסטית, אנטי־קלאסית, עצבנית ומחפשת ללא הרף, חסרת 
מנוח ודו־פרצופית. את כל התארים האלה הציג המחבר כתכונותיה החיוביות של האמנות 
היהודית. באמצעות אימוץ הטיעונים הסטראוטיפיים והאנטישמיים שהוטחו נגד האמנות 
היהודית, נקט ז'ורז' דרך מתוחכמת להכיל את הביקורת בלי להציע הגדרות חלופיות לאמנות 
זו. לולא כתב את הדברים מבקר יהודי, קשה להעלות על הדעת איך יכול לקבל אותם קהל 
היעד המידי, ועוד יותר מכך מעריציו הרחוקים בארץ ישראל, אשר קלטו ואימצו את אבחנותיו 
בשיח האמנות המקומי. אפשר להניח כי האקלים האנטי־יהודי ששלט בתרבות הצרפתית 
עוד בשנות העשרים – והיה ברקע הטיעונים של ואלדמר ז'ורז' – היה מובן פחות לאמנים 
ולמבקרים בארץ ישראל. על כך מעידה תגובתו של מנחם שמי, שביקר בפריז ב־1937, ודחה 
מכול וכול את הטענות של חבריו האמנים היהודים כי נדחו 'משום קורטוב אנטישמיות'. 
שמי טען: 'הצרפתים אינם מסוגלים בטבעם לסבול אמנות נעדרת צורה וסדר, שהכל בה 
מיוסד על הצבע ועל האכספרסיביות של הצבע'.87 מבחינתו לא היתה כאן אנטישמיות; רק 

סלידה טבעית מן הסגנון המזוהה עם אמנים יהודים.
אימוץ אמני היישוב את הרעיונות האלה מעורר שאלות, ובראשן דחיית הרעיון הלאומי 
ז'ורז' העלה על נס את טבעה הרוחני של האמנות היהודית,  ז'ורז'.  באמנות בידי ואלדמר 
מסורות  אותן  על  בערכה  והעולה  הפנימיים',  החיים  לביטוי  'קרבן  הצורה  את  המקריבה 
שרוממו את היופי הגופני והארצי. מכאן קצרה היתה הדרך למסקנתו: 'האמנות היהודית היא 
אנטיקלסית ואנטינטוריסטית כשם שהיתה גם האמנות הגוטית, ולכן היא גם בין לאומית 

ואפילו על־לאומית'.88 
כמי שביקש לנסח את היסודות הפסיכולוגיים של היצירה היהודית, קשר ז'ורז' את אופייה 
תרבויות  קורותיה  במרוצת  עברה  אשר  זו  נודדת  אומה  'כי  מולדת:  חסרי  לחיים  מוגדר  הלא 

ז'ורז' )לעיל הערה 42(.  85
שם.  86

שמי, 49 תמונות ומבחר אגרות, מכתב מתאריך 30.9.1937, עמ' 23.  87
ז'ורז' )לעיל הערה 42(.  88
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בהן  משמשת  שהיא  הצורות  את  ליהד  היא  נוטה  שלה,  הלאומי  ה"אני"  על  אעפ"כ  ושמרה 
ולהתאימן לרצון־המבע הפיוטי שלה'. הרנסנס היהודי שזיהה ז'ורז' היה לא רק 'תופעה מקומית 
אמנים  המודרנית'.  הרוח  'יהוד  כינה  שהוא  למה  עדות  אלא  אחרת'  או  זו  אומה  המעניינת 
ומשוררים של אותו רנסנס יהודי היו מעניינים לא משום מוצאם היהודי )לדוגמה פיסרו(, אלא 
יהודים יחשבו רק הללו  'לאמנים  ז'ורז',  'רק כנושאי דברו של אידיאל היהדות'. מבחינתו של 

אשר ביצירותיהם בולטים בבירור שרטוטים גזעיים'.89
התגובה הראשונה על מאמרו של ז'ורז' ביישוב היתה גם היחידה שהיתה ביקורתית: דב שטוק 
)סדן(, בתגובה על המאמר בדבר, תקף נמרצות את הדגש על רוחניות תוך כדי התעלמות מן 
שלה  האוניברסלי  הייעוד  ועל  רוחנית  יהדות  על  הדיבור  היהודים.  של  והפיזי  הגופני  הקיום 
אופייני לטיעוניהם של יהודים משכילים אשר חייהם היהודיים התרוקנו מכל תוכן. סדן לגלג 
על 'פטפוט של יהירות' של אותם יהודים מתבוללים, על 'רכוש מופשט גדול ומיוחד במינו', 
ועל תפיסת ייעודם להיות אור לגויים –  לאותם עמים 'שיש להם גם אור וגם אוויר וגם קרקע 
משלהם'. הוא פקפק גם במונח 'גזע' שעלה מדרישתו של ז'ורז' לזהות אמנים יהודים אותנטיים 
רק בין אלה שביצירתם הוטבע חותם הגזע. 'לא נתכוון לסגולות שבתורשה וכדומה, אלא למין 

גזעיות שבהפשטה, שאפשר להנחילה לכל אדם'.90
למעט ביקורת זו של העורך ומבקר הספרות, קיבלו חוגי האמנות את הסמכות של ואלדמר 
לשדה  לחלחל  ז'ורז'  של  רעיונותיו  שהחלו  בשעה  עוררין.  ללא  תפיסותיו  את  ואימצו  ז'ורז' 
האמנות בארץ, בייחוד לאחר פרסומם בגזית ב־1933, הוא עצמו כבר הפנה עורף למחשבות על 
באולטרה־ העל־לאומי  ואת  באדמה  הנשמה  את  החליף  הוא  האוניברסלית.  היהודית  האמנות 

סימנה  רעיונותיו  התקבלות  ישראל,  בארץ  היהודית  האמנות  תולדות  מבחינת  אולם  לאומני. 
מפנה של ממש: האמנות לא נתפסה כמזוהה בלעדית עם מפעל התחייה הלאומי בארץ ישראל 
כפי שהיתה בעשור הקודם. במקום זאת הפנו האמנים את מבטם אל התפוצות כאל מופת של 

אמנות יהודית מודרנית.

המפנה של שנות השלושים

ארץ־ או  ציוניים  דווקא  ולאו  יהודיים,  מאפיינים  באמצעות  האמנות  את  להגדיר  השאיפה 
היום. אך השינוי באקלים  זכה להתייחסות עד  לא  זה כמעט  רעיוני;  ישראליים, סימנה מפנה 
הסגנונות  מן  גוברת  אי־נחת  של  תוצאה  היתה  זו  אחת.  בבת  לא  התרחש  התרבותי־רעיוני 
והנושאים שעמדו במרכז הבימה בשנות העשרים, בד בבד עם צמיחתן של גישות חלופיות אשר 
יעקב קופלביץ, שבלט בשנות העשרים בביקורת  והמבקר  התגבשו למסגרת חדשה. המשורר 
בביקורת  עליהן.  להגן  עוד  מוכן  היה  ולא  בתערוכות,  שראה  במה  מאס  בעיתונות,  תערוכות 

שם.  89
9. בתשובתו לשטוק קיבל עזרא זוסמן מקצת מן הביקורת, אך טען שעדיין  44(, עמ'  ד"ש )לעיל הערה   90
רוחנית  בראיה  מחוננת  עברית  אמנות  קמה  שלא  זמן  ו'כל  בחיתוליה,  ישראל  בארץ  היהודית  האמנות 
לכל  היחידה  המוצא  נקודת  תשמש  הקיימת  היהודית  שהאמנות  הרי   – מקיפה  אידיאה  ונושאת  אחרת 

ההערכות'. זוסמן )לעיל הערה 44(.
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מ־1929 הוא הודה לראשונה בחטאו )כך!( על שלא חשף עד אז את דעתו השלילית על הציור 
בארץ ישראל. לא זו בלבד 'שהיסוד העיקרי והסובלימי של האמנות, אותו המאור הגזעי ]...[ 
חסר כאן לחלוטין', אלא שהמבקר זיהה ביצירות של אמני הארץ לא יותר ממלאכה, פרי חיקוי 
של זרים ופירורי השפעה שהביאו עמם מפריז. זה אחר זה הוא מנה בחריפות ובלעג את חולשת 
יצירתם של ראובן, פלדי, שמידט )שמי(, גוטמן וליטווינובסקי, וֵהצר על הסך הכול הקבוצתי, 
גליקסברג,  של  פורטרטים  בייחוד  חיובית,  תגובה  בו  עוררו  מעטות  עבודות  באיכותו.  הירוד 
שאמנם 'לא הגיע עדיין לצלילות ציורית', אך המבקר צפה לו עתיד מבטיח ושיבחו על היותו 
אייזן,  שמחה  בפורטרט'.91  יהדותי  אופי  בעל   – מאד  שחשוב  ומה   ]...[ הציורי  באפיו  'רוחני 
מבקר אחר, כתב ב־1933 בשבח תערוכה קבוצתית של אמנים מודרנים שבלטה בה 'ההתנגדות 
לירושה הדלה של האמנות הא"י'. למרות התהייה והתעייה של האמנים בלי לדעת 'איך וכיצד 
להמשיך', נשמעה בקולם הדומם 'מחאה אחת עזה נגד כל אלה שהאפילו על האמנות הא"י על 
ידי מסוה של סנטימנטים לאומיים ושל חן מזרחי מדומה'.92 מי שהיה תקיף במיוחד בביקורתו 
הנוקבת על הציור הארץ־ישראלי היה מייסד ועורך גזית, גבריאל טלפיר, אשר טען שלציורים 

אלה אין כל ערך אמנותי:

ציירים שתמול שלשום עוד התהלכו בארץ מדושני־נחת והכריזו על עצמם, שהם הנם 
הציירים היחידים בארץ, והם מצאו פתרון לבעית הציור: שמים – תכלת־כחול מתקתק, 
הרים מקורחים – בחום מלוקק, חמורים וזנבותיהם, ערבים בעביותיהם הרחבות, אניות 
מפליגות בימה של יפו, יהודים מרקדים במירון ]...[ הם השיגו הכל רק לא את אמנות 
לרכוש  שבקשו  לציוניסטים  מטעמים  להכין  בכדי  שפופרות־צבע,  מאות  בזבזו  הציור. 

להם תמונות מארץ ישראל.93

וצבעים אופייניים לאמנים  דימויים, מוטיבים  כיוון את חציו למטרות מזוהות בקלות:  טלפיר 
בולטים בשנות העשרים: ראובן רובין, ישראל פלדי, נחום גוטמן ואחרים, כל אותם אמנים זמן 
מקומית  אמנות  וליצור  המקום'  'רוח  את  לתפוס  הצליחו  כי  על  להערכה  זכו  כן  לפני  רב  לא 
אותנטית. עתה הם נתקלו בבוז על יצירת אקזוטיקה תיירותית מלאכותית. טלפיר הציג גם את 
האלטרנטיבה שהחלה שנים מספר קודם לכן: 'מלחמה עקשנית לאמת ציורית, לערכים ציוריים 
טהורים'. האמת הזאת הושתתה על הצבע ועל האקספרסיה הציורית )שהוגדרה 'תוכנה הפלסטי 
היחידי של התמונה'(, ובשום אופן לא על רפרטואר נושאים 'מקומיים'. כך הגדיר משה קסטל 
מיהו האמן האמתי של ארץ ישראל: 'לאמנים ארצישראלים ייחשבו רק אלה שביצירתם מובע 
אופי גזעם המיוסד על האינטואיציה, על מתן ביטוי לחיים הפנימיים ועל ידיעת סוד החומר, כדי 
להפכו למקור התלהבות רוחנית'.94 כאן מהדהדות בבירור מילותיו של ואלדמר ז'ורז' על המהות 
הגזעית באמנות היהודית וגם פרשנותו של אלי פור על סוטין, האמן הרוחני ו'אחד המעטים בין 

8-6, הציטוטים  יעקב קופלביץ, 'תערוכת האמנים של תרפ"ט', מאזניים, א, ט )ז' באייר תרפ"ט(, עמ'   91
מעמ' 7 ו־8, בהתאמה.

ש]מחה[ איזן, 'תערוכת אמנים מודרנים', גזית, א, ט-י )1933(, ללא מספרי עמודים.  92
ג"ט, 'תערוכת הציור', גזית, ב, ה-ו )תרפ"ד-תרפה ]1935-1934[(, עמ' 78.   93

משה קסטל, 'אל מקורות הציור הגדול', גזית, ד, ג-ד )1941(, עמ' 40.  94
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הציירים "הדתיים" אשר ]...[ החומר שלו הוא יותר "בשר ודם", משידע הציור עד היום'.95 גם 
חיים אתר, שציורו שיקף יותר מכל אמן אחר בארץ את השפעתו של סוטין, חיפש את 'תחושת 

הבשר והדם' בציור כי 'דווקא דרך הגופניות הפלסטית מתעלה האדם לרוחניות ציורית'.96

גליה בר אור מצביעה במחקרה על קשרים חברתיים, אמנותיים ועיוניים בין הדוברים הראשיים 
בין  הקשרים  במיוחד  חשובים  השלושים.  שנות  של  באמנות  החדשה  הרוחנית  הגישה  של 
הצייר אתר )אפתקר( ובין המשורר והמבקר טלפיר, מאז נפגשו בארץ ישראל ב־1925. חליפת 
המכתבים העשירה ביניהם משקפת את התמורה ההדרגתית באמנותו של אתר ואת ההתפתחות 
לצייר  שהעדיף  אתר,  של  תפיסתו  גזית.97  העת  כתב  לייסוד  שהובילה  טלפיר  של  הרעיונית 
בעולמו  טמון  היצירתי  שהיסוד  היתה  נוף,  ציורי  ולא  הסטודיו  באפלולית  ודיוקנים  דוממים 

פור )לעיל הערה 41(.  95
חיינו  אור,  בר  ב־1938.  מפריז  שנשלח  חרוד  עין  לחברי  במכתב  שאגאל,  על  כביקורת  נכתבו  הדברים   96

מחייבים אמנות, עמ' 183.
שם, עמ' 179-178.  97

חיים אתר, דיוקן עצמי, 1938 )צויר בפריז(, שמן על בד, 38X46 ס"מ. 
באדיבות משכן לאמנות, עין חרוד
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הפנימי של האמן. אתר שיתף במחשבותיו אמנים עמיתים, ובהם שמי ומוקדי, וקיים דיאלוג 
קרוב עם קסטל. בר אור הציבה את אתר, אמן המוכר רק למעטים, איש קיבוץ עין חרוד, בעמדת 
למשל  אמנות,  על  חדשים  שרעיונות  טענה  היא  בכך  לכן.  קודם  ידועה  היתה  שלא  השפעה 
הדחייה של מראות הארץ בנוסח אקזוטי ודקורטיבי, והעדפת עולם פסיכולוגי ורגשי של האמן, 
להוראת  בסטודיו  הועלו  דומים  ורעיונות  העשרים,  שנות  באמצע  עוד  וחוגו  אתר  בידי  נדונו 

הציור של פרנקל בתל אביב.98

לפני  בשוליים  בהדרגה  לצמוח  החלו  האמנות  תפקיד  על  חדשים  שרעיונות  ייתכן  כן,  אם 
הנושאים  ברפרטואר  בתמורה  לוותה  הרעיונית  התמורה  בשנות השלושים.  במרכז  שהתבססו 
ובסגנון, וידוע שכמה אמנים אף השמידו את ציוריהם הקודמים.99 הם ויתרו על הצבעים הבהירים 

שם, עמ' 182-178.   98
אתר השמיד את הנופים הצבעוניים שצייר וגם מוקדי השמיד ציורים מוקדמים. שם, עמ' 178.   99

משה מוקדי, דיוקן עצמי, 1936, שמן על בד, 60X90 ס"מ. 
אוסף אילה זקס־אברמוב, ירושלים, באדיבות נינה מוקדי 

חיון
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של ציורי הנוף הכפרי והעדיפו מראות מן העיר או ציורי תפנים. העיר צפת צוירה עתה כמעט 
מוטיב   – ויהודים  ערבים  מזרחים,  טיפוסים  ואילו  שלה,  העתיקים  הכנסת  בתי  מתוך  ורק  אך 
נפוץ בציורי שנות העשרים – כמעט נעלמו מן הבדים. הממד הנרטיבי נדחק מפני האווירה ומצב 
מה  וחופשיות.  מהירות  מכחול  ובמשיכות  ועבים  כהים  בצבעים  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  הרוח, 
הדבר שִאפשר את הבשלת התמורות הללו? וכיצד התמורות בסגנון, בנושאי הציור ובמחשבת 
האמנות קשורות לשיח על זהות יהודית? הקשר תרבותי וחברתי רחב של התקופה עשוי לשפוך 

אור על התהליכים הללו.

זהות יהודית בארץ ישראל

מראשית שנות השלושים חל גידול מתמיד באוכלוסייה היהודית בפלשתינה, בעיקר באמצעות 
מכ־40,000  במהירות  גדלה  במיוחד  אביב  ותל  בערים,  התיישבו  המהגרים  מן  רבים  הגירה. 
של  המשוער  מספרם  הגיע  ב־1939   100.1933 שנת  בסוף  לכ־72,000   1929 בשנת  תושבים 
בייצור  וגיוון  התרחבות  עמו  הביא  התושבים  במספר  המהיר  הגידול  ל־101.131,700  התושבים 
היצירה התרבותית של  את  להדגיש  נוטה  ההיסטוריה המקובלת  בעיר.  ובצריכה של התרבות 
מחקרים  החלוצי.  האתוס  ושל  העבודה  תנועת  של  האידאולוגיה  של  המבט  מנקודת  היישוב 
שאין  ביישוב  פנאי  פעילויות  של  רחב  מגוון  וגילו  זו  תמונה  של  הבלעדיות  על  ערערו  שונים 
בלש  ספרי  של  קריאה  עד  ריקודים  ובמועדוני  קפה  בבתי  מבילוי   – לאומיים  מאפיינים  בהן 

פופולריים.102 
בתל אביב של שנות השלושים והארבעים נתקלו הניסיונות להשליט בדרך מוסדית תרבות 
פיירברג  חיים  למה שכינה  תרבויות המהגרים השונות, שתרמו  בעמידות של  עברית  לאומית 
אנשי  את  עניינו  יהודית  זהות  ושל  היסטוריה  של  סוגיות  רב־ממדי'.103  יהודי  תרבות  'מרחב 
תל אביב, כפי שעולה ממגוון הרצאות פומביות שהוצעו לקהל. באמצע שנות השלושים היה 
לציבור  הרצאות  היו  אחוז  כ־90  מהם  ואירועים,  מופעים   )!(  250 אחד  בשבוע  לספור  אפשר 
הרחב. מכותרות ההרצאות אפשר ללמוד כי רבות מהן יוחדו לסוגיות יהודיות )57(, יותר מכפול 
ההרצאות  ממספר  יותר  והרבה   )26( ולאומיים  ציוניים  לנושאים  שיוחדו  ההרצאות  ממספר 

אלתר דרויאנוב )עורך(, ספר תל אביב, א, ועדת ספר תל אביב ועיריית תל אביב, תל אביב 1936, עמ' 341.   100
מיכאל רומן, 'מעברו של המרכז הדמוגרפי והכלכלי מירושלים לתל אביב בתקופת המנדט', בתוך: חגית   101
לבסקי )עורכת(, ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 1989, 

עמ' 220.
ענת הלמן, 'תורה, עבודה ובתי קפה: דת ופרהסיה בתל אביב המנדטורית', קתדרה, 105 )תשס"ג(, עמ'   102
בארץ־ היהודי  היישוב  תולדות  הנ"ל,  בתוך:  קאנונית',  הלא  הספרות  'התפתות  שביט,  זהר   ;110-85

ישראל , בייחוד עמ' 483-476. לדברי יואב רגב היו בתל אביב בשנת 1934, 178 בתי קפה ו־94 בתי מלון 
 ,1936-1909 120 בתי כנסת ו־110 מוסדות חינוך. יואב רגב, ימי דיזנגוף: תל אביב  ופנסיונים, לעומת 

אחיאסף, נתניה 2006, עמ' 193. 
עירונית בתקופת מאבק  ותרבות  פנים של חברה  וריבוי  רצף  אביב: תמורות,  'תל  פיירברג,  חיים   103

)1948-1936(', עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, 2003, עמ' 35.
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)15(.104 אמנם קשה לקבוע את תוכן ההרצאות  )35( או על ספרות  בענייני חברה ואקטואליה 
ואת תדירותן בתקופה מסוימת ללא מחקר נוסף, אולם הרשימה עצמה, שהופרדו בה במובהק 
נושאים יהודיים מנושאים לאומיים וציוניים, היא מקור מאיר עיניים. היא מלמדת על הצמא של 
אנשי היישוב לידע בנושאים האלה: היסטוריה של העם היהודי, פילוסופיה יהודית, תאולוגיה 
עלייתם  בעקבות  נעלם  שלא  בלבד  זו  לא  אלה  בתחומים  להשכיל  הרצון  יהודית.  תרבות  או 
לארץ ישראל אלא שהוא אולי אף גבר. הירחון גזית תרם את חלקו לא רק בכתיבתו על האמנים 
היהודים אלא גם בתיעוד המוזיקה היהודית ובדיון בה. בגיליון הראשון של הירחון הובאו תווים 

של מזמורי חסידים במאמר רחב יריעה בנושא.105
מקרה מעניין הוא הרפרטואר של התאטרון העברי – נושא שהיה נתון בוויכוח וחשף מערכת 
ציפיות מורכבת מן התאטרון בתפקידו בבניית תרבות לאומית.106 בניתוח הרפרטואר של הבימה 
מצא חיים שוהם כי בשנים 1948-1928 היו יותר ממחצית המחזות שהועלו על בימת התאטרון 
בנושאים יהודיים. מחצית מאלה )22 מחזות( עסקו בחיי היום־יום של יהודים, על פי רוב במזרח 
אירופה. השאר היו על היסטוריה של העם היהודי, נושאים תנ"כיים ורק מחזות ספורים הוקדשו 
שלום  סיפורי  על  שהתבססו  מחזות  היו  במיוחד  פופולריים  ישראל.107  בארץ  החדשים  לחיים 
עליכם והם היו אהודים גם בקרב החלוצים בקיבוצים. המחזה עמך היה כה חביב על חברי קיבוץ 
בחיי  קומיים  צדדים  בהציגם  למחזה  גרסה משלהם  להעלות  החליטו  הם  כי  עד  משמר העמק 
עמך היה אחראי מנחם שמי, אשר עסק תדיר בעיצוב לתאטרון,  הקיבוץ.108 לתפאורה להצגה 
עיסוק שכיח בקרב ציירים באותה עת. ההעדפה לנושאים יהודיים לא היתה מיוחדת להבימה. 
גם תאטרון אהל  העלה רפרטואר דומה. בסקירה מסכמת של עונת התאטרון לשנת 1937 בכתב 

העת במה הודגשה המגמה הזו ועמה הדרישה להמשך: 

היסוד  את  להוות  צריכות  היהודי  ומההוי  )ומהתנ"ך(  ההיסטוריה  מן  שההצגות  ברור, 
הראשי בריפרטואר התיאטרון שלנו. כמובן מתוך בחירה מוקפדת. יצירות הקלאסיקאים 
שלנו, כמו של  מנדלי ושלום עליכם רצויות בלי ספק, כי חומר דרמתי כביר גלום בהם, 

המחכה לגלוי ולבטוי תיאטרלי.109

כפי שמצטייר מדוגמאות אלה מתחומים שונים, לעולמם של היהודים בתפוצות היתה 
נוכחות בולטת בחיי התרבות. עבור רבים מן העולים החדשים אורח חיים יהודי מסורתי לא 
היה שייך לעבר – כפי שהדגישה הרטוריקה הציונית לעתים קרובות – כי אם המשיך להיות 

בן־ישי, תל אביב עיר ואם בישראל, עמ' 15.  104
מ"ש ]מאיר שמעון[ גשורי, 'ערכים במוסיקה החסידית', גזית, א, א )ינואר 1932(, עמ' 32-30; המשכים   105

פורסמו בגיליון ב )פברואר 1932( ובגיליון ג-ד )מרס-אפריל 1932(.
דיון בנושא זה התקיים בברלין בנובמבר 1929 על תאטרון הבימה בהשתתפות חיים נחמן ביאליק, מרטין   106
באייר תרצ"ג  )א  בבמה  פורסם  הבימה',  ב"חוג  'שיחות  הדיון,  נוספים.  ואינטלקטואלים  וסופרים  בובר 

]מאי 1933[(, עמ' כד-ל.
חיים שוהם, '"הבימה" משוחחת עם קהלה', מילאת, א )1983(, עמ' 359, 369.  107
מרגוט )קלאוזנר(, '"עמך" במשמר העמק', במה )א באייר תרצ"ג(, עמ' ס-סא.  108

מ"ב )משה ברונזפט(, 'העונה שחלפה בתאטרון הארצישראלי )סיכום תרצ"ז(', במה, יט, 1 )דצמבר   109
1937(, עמ' 17-16.
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חלק חשוב מחייהם בארץ ישראל. לא אחת היה זה מוקד לחיכוכים ולמחלוקות חריפות. 
שאלת שמירת השבת במרחב הציבורי בתל אביב חוללה מאבקים מרים, כפי שהראתה 

ענת הלמן, וסוגיית הזהות היהודית של העיר המשיכה להיות בעיה שאין לה פתרון.110 
אפשר לקשור את השיח היהודי באמנות, כפי שהתפתח מאז ראשית שנות השלושים, 
לאקלים התרבותי ששרר ביישוב באותה תקופה וִאפשר את קיומו. עם זאת, כמה היבטים 
ייחודיים לאמנות ראויים לתשומת לב, ובראשם נושאי הציורים. למעט ציורים מספר 
שתיארו את פנים בתי הכנסת בצפת, לא נראו כמעט נושאים יהודיים בציורי התקופה. 
אמני שנות השלושים נמנעו במובהק מנושאים בעלי אופי פולקלוריסטי, ספרותי או אתני, 
להבדיל מייצוגים של חסידים ושל נושאים יהודיים אחרים בציורי שנות העשרים.111 חיים 
סוטין, האמן אשר שימש מופת לציירי שנות השלושים בארץ ישראל ושמו נישא בפי כול 
כהתגלמות האמן היהודי המודרני, ידוע כאמן היחיד בין אמני אסכולת פריז היהודים אשר 
לא צייר מעולם ציור שאפשר לזהותו כיהודי. למעשה, ציוריו כוללים לא פעם בנושאים 
המזוהים כנוצריים – קתדרלות או אנשי כנסייה. לדברי קנת סילבר, אלה נראו לו אקזוטיים 
ממש כפי שהוא עצמו נתפס כאקזוטי בעיני הצרפתים.112 הזיהוי של סוטין כאמן יהודי 
היה ועודנו פתוח לספקולציות שונות. אלה מתבססות על פי רוב על הביוגרפיה שלו או 
על השערות בדבר המבנה הנפשי של אישיותו.113 עם זאת, יש המגדירים את סגנון הציור 
שלו, את הקומפוזיציות, את עיוותי הדמויות והעצמים ואת אופן הנחת הצבע כבעלי 
'אופי יהודי'. השילוב של כל המרכיבים האלה הביא למסקנה, כפי שעשה ואלדמר ז'ורז' 
בפרשנותו, כי ה'יהודיות' באמנותו של סוטין היא אינהרנטית ועוברת בירושה, דהיינו 
מוצאו הגזעי. כפי שראינו, אמנים ומבקרים ביישוב באותן שנים קיבלו בזרועות פתוחות 

את פרשנות האמנות המבוססת על הגזע. 
בעשורים האחרונים עלה לדיון שיח הגזע בקרב יהודים לפני מלחמת העולם השנייה. 
שיח זה התקיים בין השימוש במונחי גזע על ידי יהודי ארצות הברית במחלוקות על הזהות 
היהודית, לבין הצעות מעשיות לאיגניקה בארץ ישראל המנדטורית. דומה כי ה'מדע' של 
הגזע רווח בקרב הוגים ומדענים יהודים לא פחות מאשר במקומות אחרים בתרבות המערב.114 
מכאן שהשימוש בשפת הגזע בביקורת האמנות ביישוב לא היה כה מטריד כפי שנראה 
לנו כיום, אולם המשמעות של המונח בהקשר הזה אינה ברורה. תורת הגזע כדיסציפלינה 
מדעית התפתחה במאה ה־19 במדעי האדם – רפואה, ביולוגיה, אנתרופולוגיה – אך תמיד 

2007, עמ'  ענת הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית בתקופת המנדט, אוניברסיטת חיפה, חיפה   110
.99-91

Manor, Art in Zion, pp. 148-155  111
Silver (above note 69), p. 36  112

 Avigdor W.G. Posèq, ‘Soutine’s Jewish Bride Fantasy’, in: Matthew Baigell :לדוגמה  113
 and Milly Heyd (eds.), Complex Identities: Jewish Consciousness and Modern

Art,  Rutgers University Press, New Brunswick, NJ  2001, pp. 100-114
John M. Efron, Defenders of the Race, Jewish Doctors and Race Science in Fin-de-  114
 Siècle Europe, Yale University Press, New Haven and London 1994; Falk (above note

65); Goldstein (above note 66)
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היו לתאוריה זו גם השלכות חברתיות ופוליטיות. השימוש במונחי הגזע בכתיבה על אמנות 
ביישוב לא נשא ממד תאורטי או עומק עיוני כלשהו. המונח התקבל כמובן מאליו, ולא 
נעשה ניסיון לניתוח משמעותו או הרלוונטיות שלו. רק גבריאל טלפיר, במאמר המערכת 
גזית, נדרש לעניין בציינו: 'אין הגזעיות שאלה אתנוגרפית'.115 על  בגיליון הראשון של 
פי רוב, השימוש במונח 'גזע' נקשר לאופי או לאישיות, לעולם הרגש והטמפרמנט ולאו 
והגזע אופיין בעיקר   – נרגשים של ציורי סוטין  דווקא לדם – למעט באותם תיאורים 

במונחים פסיכולוגיים.
הרעיון בדבר מאפיין גזעי חשוב בקרבו של האמן היוצר בא לידי ביטוי גם בתחומי תרבות 
אחרים ביישוב. המשורר אביגדור המאירי זכה לתשבחות על שדמיונו היוצר מבטא את 
גזעו היהודי.116 המשורר אברהם שלונסקי מתח ביקורת נוקבת על אמנים מתחומי הציור, 
התאטרון והמוזיקה, על ניסיונותיהם המלאכותיים ליצור אמנות מקומית ארץ־ישראלית 
בלי לחדור למעמקים ברובדי התרבות היהודית, כלומר בלי להיות קשובים ל'קול הגזע'.117

הגזע כגשר אל התפוצות

מלבד השימוש הרווח בלשון הגזע בשיח הציבורי ביישוב, יש לשאול מה היו מטרות הדיונים 
על האופי הגזעי של האמן בחוגי האמנות בארץ ישראל באותן שנים. בין התשובות האפשריות 
לשאלה זו אפשר להצביע על הגדרת מכנה משותף בין האמנים היהודים בפריז, למרות ההבדלים 
'הטמפרמנט  הצירוף  הצטרף  מלידה  יהודים  היותם  של  הביולוגית  לעובדה  ביניהם.  הברורים 
'גזע'  יכלו המונחים  ביישוב  בעיני האמנים  סגנוני.  ייחוד  הוא שימש להסביר  ולעתים  הגזעי', 
או 'הטמפרמנט הגזעי' להציע מענה לשאלת זהותם העצמית. אמני היישוב - בציינם את הפן 
היהודי כיסוד מרכזי וכגורם משפיע ביצירתם של אמנים בין־לאומיים נודעים - ביקשו לרמוז 
על שאיפותיהם ועל תקוותיהם כאמנים. 'אני מאמין בהשפעת הגזע על האמנות', הכריז הצייר 
חיים גליקסברג ב־1933, 'וזה שייך לשאלת האמנות היהודית. אצל כל צייר אמיתי מורגשת בלא 

יודעים ההשפעה הזאת, גם אצל הציירים הצרפתים היהודים'.118 
הוא  אם  בייחוד  פריז,  אמני  להישגיהם של  ישראל שאף  בארץ  יהודי  זה מפתיע שאמן  אין 
מרגיש קרוב אליהם, קרבה של שייכות. המפגשים עם אמנים יהודים בפריז וההאזנה לדבריהם 
שביקרו  האמנים  על  מפריז  במכתביו  סיפר  שמי  מנחם  הארץ.  לאמני  חשובות  חוויות  היו 
עמוק  רושם  עליו  השאיר  סוטין  של  ביקורו  אלה.  מביקורים  שקיבל  החיזוק  ועל  בתערוכתו 
באמנים  שראו  היו  בפריז,  המצליחים  מאחיהם  בהכרה  האמנים  של  הצורך  מלבד  במיוחד.119 

ג"ט )לעיל הערה 52(, עמ' 4.  115
שמואל בס, 'אביגדור המאירי', במה, יז, 2 )אפריל 1938(, עמ' 53.  116

אברהם שלונסקי, 'מהגרים במולדת', טורים, א, 3 )6 יולי 1933(, עמ' 1. הדוגמאות מן הציור מעידות על   117
ביקורת נוקבת במיוחד על ראובן רובין, כמו הדברים שכתבו טלפיר ואחרים באותן שנים.

יג  טורים,  בשאלות',  ארץ־ישראל  מציירי  אחדים  אל  פנתה  טורים  מערכת  ותשובות:  'שאלות  מתוך   118
)3.10.1933(, עמ' 18.

מכתבים לאשתו מ־6.10.1937, ומ־20.10.1937. מתוך: שמי, 48 תמונות ומבחר אגרות, עמ' 27-26.  119
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זמירי, הם אלה שיכלו  כפי שכתב  ישראל.  היהודים בפריז גשר חשוב לפיתוח האמנות בארץ 
ומכאן  בכללותה,  המודרנית  היהודית  האמנות  של  המסורת  ואת  האופי  את  הערך,  את  לבסס 
עוברת  מסורת  כאן  יהוו  אשר  הערכים  באותם  תלוי  שעתידה  בארץ  האמנות  'לגבי  חשיבותם 
לדור'.120 אמני פריז היו לא רק מופת ומושא שאיפות לאמנים הארץ־ישראלים אלא גם סימנו, 
באמצעות המונח 'גזע', גבולות של קהילה אמנותית שאפשר להשתייך אליה. כך יכול גבריאל 
טלפיר לכנס תחת מטריית הזהות היהודית  – באלבום ציירים יהודים בזמננו – אמנים הנבדלים 
זה מזה לא רק במוצאם ובסגנונם האמנותי אלא גם במעמדם בעולם האמנות: ממרק שאגאל 
וחיים סוטין מצד אחד עד מנחם שמי, משה מוקדי ומשה קסטל מצד אחר. המכנה המשותף 
לחיקוי האמנות  לגיטימציה  ונתן  היהודי תרם לתחושת הערך העצמי של האמנים המקומיים 
הצרפתית, בלי שזה ייחשב אימוץ של השפעות זרות )בסופו של דבר, ביקורת על צרפתיות יתר 
נמתחה בכל זאת על אמנים אלה(. למעשה, השפעות אלה התקבלו בברכה וכבסיס חיוני לבניית 

אמנות מודרנית בארץ ישראל )אם כי רק השפעות ממקור צרפתי(. 
למגמה היהודית של שנות השלושים היו משמעויות נוספות; אלה לא זכו עד כה לתשומת 
המקום  רוח  את  תשקף  אשר  מקומית,  אמנות  ליצור  הדחף  של  כוחו  שתש  מכיוון  רבה:  לב 
זו נתקלו  ואת השאיפה להשתלבות במרחב הטריטוריאלי, אמנים שיצירתם זוהתה עם מגמה 
החדשות,  הרוחות  את  אימצו  אחדים  אמנים  ומבקרים.  אמנים  מצד  והולכת  גוברת  בביקורת 
את  וליטווינובסקי.121  מוקדי  שמי,  של  ביצירתם  בייחוד  בולט,  סגנוני  במפנה  התבטא  והדבר 
מקומה של המגמה המזרחית־מקומית תפס הרעיון שאמנות אמתית מבטאת את עצמיותו של 
היחיד, שהיא, בלשונו של טלפיר, 'פרי רוחו היוצרת של היחיד', המעורה במהות הגזע בכללותו 
ואשר 'בה מתבטאת גם עצמיותו של הגזע'.122 אולם מלבד כל אלה, אפשר לראות כאן הפניית 
לידי  ובא  העשרים  בשנות  בכיפה  שלט  אשר  התרבותי־הלאומי־הטריטוריאלי,  למפעל  עורף 
'האסכולה הארץ־ישראלית'. העברת הדגש אל היחיד  יותר  ביטוי אמנותי במה שכונה מאוחר 
ואל עולמו הפנימי החלישה את הזיקה המבוקשת בין מעשה האמנות ובין ההתחדשות הלאומית 
בארץ ישראל. מלבד זה, דחיית הרפרטואר של הנושאים המקומיים של נופים ודמויות אקזוטיות 
לנתק את אמנותם מדרישות  – סייעה לאמנים  וחסרי אמת אמנותית  – שהוצגו כמלאכותיים 
המפעל הלאומי. הם חיפשו את זהותם הקולקטיבית מחוץ לגבולות הטריטוריאליים שהגדירה 
הציונות. אין פירוש הדבר שהם חדלו להיות ציונים, אלא שכאמנים שראו את היהודים כבעלי 
אופי גזעי מובהק, כזה המשפיע על איכות האמנות – לא היתה לדידם חשיבות לשאלת המקום 

זמירי )לעיל הערה 20(, עמ' 23.  120
כך  פלדי, שהשמיד,  ישראל  במיוחד המקרה של  בולט  ציירים אחרים.  ביצירתם של  גם  מפנה התרחש   121
תערוכתו  בקטלוג  גמזו  חיים  ד"ר  כך  על  כתב  לחלוטין.  אחר  לכיוון  ופנה  מציוריו  ניכר  חלק  מסופר, 
הרטרוספקטיבית של פלדי במוזיאון תל אביב ב־1972: ']ה[הלם מביקורו הראשון בפאריס היה עצום. 
בלתי  מספר  השמיד  ארצה  בשובו  כי  עד  עז,  כה  זעזוע  לפלדי  לו  היו  הצרפתי  הציור  של  רמתו  גילויי 
מבוטל של יצירותיו. תוצאת המשבר הזה היתה פניה חדה מן ההגבלות שכפה עליו העיסוק בסטיליזציה 
גמזו:  חיים  ד"ר  גמזו,  חיים  הציור'. מתוך:  ערכי  על  אל שקידה  ונופים,  דמויות  אכספרסיוניסטית של 

ביקורות אמנות )מחקר ועריכה: גילה בלס(, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל אביב 2006, עמ' 325.
ג"ט )לעיל הערה 52(, עמ' 4.  122
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גזית העיד בגאווה על חשיבותה של האמנות כיום,  שאמנות זו נוצרת בו. מאמר הפתיחה של 
'לא רק בחברתנו המתחדשת, כי אם בכל אתר ואתר, שם הקבוץ היהודי הגיע לידי התבטאות 
לא  מודרנית,  יהודית  באמנות  מדובר  כאשר  זרה'.123  בלשון  לעתים  גם  אם  שהיא,  כל  עצמית 
שכן  בתפוצות,  יהודים  אמנים  ועל  אחרות  יהודיות  קהילות  על  עליונות  ישראל  לארץ  היתה 
עוד  נבעה  לא  ישראל  ארץ  של  האותנטית  האמנות  העצמי.  הביטוי  הוא  האמנות  של  הייעוד 
מהסביבה הטבעית, מהאדמה, מההיסטוריה ומהמיתוסים של המקום, כי אם בראש ובראשונה 
מהאמן עצמו, מנפשו. בשדה האמנות בארץ ישראל היה זה כיוון חדש שוויתר על התביעה ליצור 

אמנות מקומית ייחודית.
לאידאל  גם  ניגוד  מגלם  האמנות,  בשיח  שהוצג  כפי  האמנותי,  הביטוי  של  הרוחני  הממד 
הציונית.  באידאולוגיה  מבוטלת  לא  להאדרה  זכה  אשר  והשרירי  הארצי  היהודי  של  הגופני 
הדימוי השלילי של היהודי החלש, החולני וה'נשי' אומץ במחשבה הציונית. על פי תפיסה זו, 
הבראת העם ותחייתו עתידה להתפתח מהבראת הגוף היהודי עם שובו אל הטבע ואל העבודה 
הגופנית, כאשר גוף הגבר הוא זה המייצג את מצב האומה.124 הדימוי הסטראוטיפי של היהודי 
על  תיאורים  קרובות  לעתים  כלל  אלה,  רעיונות  הזין  אשר  ה־19,  המאה  שלהי  של  באירופה 
עצבים רופפים ועל נטייה להיסטריה בקרב יהודים, תופעות פתולוגיות שיוחסו בייחוד ליהודים 
ממזרח אירופה.125 המהפכה הציונית נועדה להביא מרפא ל'תחלואי' הגלות האלה. אולם עמדות 
חיוביות בנוגע לאותה רגישות נפשית ו'היסטריה' של יהודי מזרח אירופי, כפי שהובאו בכתביהם 
של אמנים ושל מבקרים בשנות השלושים, מאירות באור אחר את היחס לדגם הציוני המקובל. 
ז'ורז', אשר השתמש בסטראוטיפים  ואלדמר  היה  לתיאורים אלה  כפי שראינו, מקור משפיע 
בשיח  הוטמעו  אלה  רעיונות  יהודית.  אמנות  ולשבח  לרומם  כדי  ההיפוך,  דרך  על  שליליים 
האמנות ביישוב. טלפיר תיאר את האמנים היהודים בפריז, על רגישותם הגזעית והחוש המוזר 
שלהם, אשר 'הוביל אותם בדרך תלאות, סבל ומצוקה אל מקור היניקה, משם נסתעפה אמנות 
אותו  היהודי,  כי מצבו של  הכריזו למעשה  בחוגו  ואמנים אחרים  המודרנית'.126 טלפיר  הציור 

מצב גופני ונפשי מבוזה ומרתיע, משמש קרקע פורייה ליצירה האמתית.

סיכום: המפנה שנשכח

בציור.  בייחוד  ישראל,  ארץ  באמנות  רבת־פנים  תמורה  הסתמנה  השלושים  שנות  בראשית 
ובמפנה  האמנות  על  הציבורי  בשיח  הנושאים,  ורפרטואר  סגנון  בשינויי  ביטוי  לידי  באה  היא 
כפי  אותה,  המזין  היהודי  ולניסיון  בגולה  האמנותית  ליצירה  הרבה  ההערכה  אידאולוגי. 
שהשתקפו בשיח האמנות של התקופה, יוצאת דופן בתולדות האמנות הישראלית. ייתכן שזהו 

שם, עמ' 3.  123
 George L. Mosse, ‘Max Nordau, Liberalism and the New Jew’, Journal of  124
Contemporary History, 27, 4 (1992), pp. 565-581; דוד ביאל, ארוס והיהודים, עם עובד, תל 

אביב 1992, עמ' 235-234.
Sander Gilman, The Jew’s Body, Routledge, New York and London 1991, p. 63  125

טלפיר, ציירים יהודים בזמננו.  126
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בישראל.  האמנות  של  בהיסטוריוגרפיה  הזו  התקופה  את  האופפת  לשתיקה  הגורמים  אחד 
ההזדהות עם תפיסה מסוימת של היהודי הגלותי – הרוחני או הסובל – היתה היפוכו הגמור של 
אידאל ה'יהודי החדש' של החלום הציוני – החלוץ, הצבר והלוחם ההרואי. אולם ההתקבלות של 
הרעיונות על היהודי ה'גלותי' בקרב מספר רב של אמנים וסופרים, והפצתם בציבור באמצעות 
העיתונות, בצד הפופולריות של סיפורים ומחזות מחיי היהודים במזרח אירופה וההתעניינות 
מורכבים  היו  ביישוב  יהודית  לזהות  הנוגעים  המונחים  כי  מעידים  היהודית,  בתרבות  הכללית 
האמנות  של  ההיסטוריה  ובכללה  המקובלת,  הציונית  ההיסטוריוגרפיה  משמגלה  יותר  הרבה 
רק משנות  ומעמיקה  חיובית  להתייחסות  זכתה  יהודית באמנות  זהות  על  בישראל. המחשבה 

השמונים, ובעיקר בהקשר לזיכרון השואה.
השימוש הרווח בלשון הגזע – שכשלעצמו לא היה חריג בקרב יהודים בעולם באותה העת 
– מרמז על דחייה או לפחות על ערעור מושגי הלאומיות הטריטוריאלית, שהיו שליטים בשיח 
ואף חתרה תחת  גבולות המולדת  יהודים טשטשה את  בין  לכן. הזיקה הגזעית  התרבות קודם 
האידאולוגיה שקראה ליהודים להתיישב בארץ ישראל כחלק מתהליך הבראתם והפיכתם לעם 
של  היהודית  האמנות  בשיח  ראשם  על  התהפכו  ו'נורמליות'  'בריאות'  המונחים  גם  'נורמלי'. 
מקור  נחשבו  והסבל  והתלאות  להערצה,  זכתה  והחולנית  המיוסרת  הנפש  השלושים.  שנות 
צרפתי  והתמיכה שקיבלו ממבקר  בפריז  היהודים  זכו האמנים  לה  אותנטית. התהילה  ליצירה 

נכבד היו בעלי תפקיד חשוב בהפצת הרעיונות האלה בקהילת האמנות ביישוב.
בכל הנוגע לאמני ארץ ישראל המונח החדש 'אמנות יהודית', כפי שנוסח בכתבים ובציורים, 
הציע להם דגם של זהות שהקל על המתח שבין שתי תביעות מתחרות ומנוגדות, בין האישי ובין 
הקיבוצי. מצד אחד נתפסה האמנות כהבעה מודרניסטית של היחיד ושל העצמי הפנימי שלו. 
מצד אחר יוחסה הבעה זאת לקולקטיב שנקשרו בו תכונות פסיכולוגיות וניסיון היסטורי מסוים. 
כך יכלו האמנים בארץ ישראל להציג את אמנותם כמגלמת בו בזמן את האישי ואת האוניברסלי, 

את קולו של הפרט ואת הבעת הרוח של הכלל. 
אולם התמורות הללו לא החזיקו מעמד זמן רב, ובסופו של דבר נדחקו גם מן הדיון ההיסטורי. 
הגישה שראתה בזהות היהודית גורם מלכד בין היחיד לקולקטיב ובין האישי לאוניברסלי ומתוך 
כך גם בין היישוב בארץ ישראל ובין הפזורה היהודית, נדחתה משדה האמנות. את מקומה תפסה 
בבירור  נוסחה  העשרים,  בשנות  להתפתח  שהחלה  האוניברסלי  ובין  המקומי  בין  הדיכוטומיה 
הזה  בדגם  הישראלי.127  האמנות  בשיח  רבות  שנים  עוד  להתקיים  והמשיכה  הארבעים  בשנות 
היה ה'מקום' – הנופים, האנשים, הווי החיים בארץ ישראל – לביטויו המובהק של הקולקטיב, 
בביטויה  המודרנית  המערבית  האמנות  של  השלטת  השפה  את  ייצג  ה'אוניברסלי'  ואילו 
נגעו למושגים שנתפסו  בין הקטבים, כמו גם השאיפה לגשר עליהם,  האינדיווידואלי. המתח 
כמונוליתיים ואובייקטיביים: המקומי יוחס על פי רוב להתיישבות הציונית בארץ ישראל; ה'אור 
וממקור  מודרני  ְלעולם  היה  האוניברסלי  למקום;  אופיינית  טבעית  כתופעה  נתפס  הישראלי' 
בשנות  נס  על  שהועלה  הרגשי,  האישי  הממד  הבין־לאומי.  עם  כזהה  ונתפס  מערב־אירופי 

ראו: דליה מנור, 'גאווה ודעה קדומה: דגמים שכיחים בהיסטוריוגרפיה של האמנות בישראל', בתוך: בן   127
2009: אסופת מאמרים מתוך כתב העת המקוון היסטוריה  פרוטוקולאז'  ברוך בליך ואחרים )עורכים(, 

ותאוריה: הפרוטוקולים, בצלאל, ירושלים 2009, עמ' 28-13.
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השלושים, נדחק מן הבימה לשנים ארוכות.
מה הביא לשקיעתו של השיח היהודי באמנות ארץ ישראל? קשה לתת תשובה חד־משמעית. 
ייתכן שהחידוש המרדני של תחילת העשור, שעיקרו היה הפניית המבט פנימה וחיפוש המבע 
הפסיכולוגי, הגיע למיצויו. ייתכן שמלחמת העולם השנייה הביאה לשינוי בתפיסה, הן בשיח 
הגזע והן באידאליזציה של הסבל היהודי כמקור ליצירה רוחנית. ניתוק הקשר בין אמני הארץ 
על־ יהודית  אמנות  של  ברעיון  והתמיכה  ההזנה  מקור  את  שיבש  המלחמה  עקב  פריז  לאמני 
דין־ 'תקופה של  דווקא:  זה מן המקורות הזדמנות להתפתחות  בניתוק  יש מי שראו  לאומית. 

וחשבון עצמי, של הערכה חדשה, של בדיקת ה"יש" ושל התבגרות מתוך הסתמכות על הכוחות 
העצמיים'. כך כתב חיים גמזו ב־1947, והוסיף: 'אנו פנינו אל עצמנו לא מתוך התייהרות, אך 
גם לא מתוך התבטלות. ההסתגלות לחיים בארץ, ההתערות בהם, היו בין גורמיה העיקריים של 
ההתפתחות האמנותית'.128 התביעה לקשור את היצירה האמנותית אל הארץ כבסיס להתפתחות 
ואותנטיות היתה אחת העמדות העקיבות שהשמיע ד"ר חיים גמזו )1992-1910(, מבקר האמנות 
רבים  ביקורת  מאמרי  הארץ  בעיתון   1940 בשנת  לפרסם  החל  אשר  בארץ,  הראשון  המקצועי 
ומקיפים על תערוכות בארץ. גמזו התבגר והתחנך בתל אביב מאז 1922 ושהה בשנות השלושים 
באירופה, רובן בפריז, ולמד שם לימודים גבוהים והכיר את עולם האמנות, ולפיכך ראה בכתיבת 
ביקורת שליחות תרבותית וחינוכית. במרכז הרעיונות שביקש לקדם היתה שאיפתו למיזוג בין 
האידאל הלאומי באמנות ובין התביעה לרמה בין־לאומית, ובניסוחה של גילה בלס: 'הוא שאף 
לתרום לכינונה של אמנות מקומית איכותית'.129 הרקע שלו בשנות העשרים בארץ, הידע הנרחב 
רבת־השפעה.  דמות  במהרה  אותו  עשו  והסמכותית  האינטנסיבית  והכתיבה  העולם  באמנות 
לתפקיד  שנית  והתמנה  ב־1949  התפטר  )הוא  אביב  תל  מוזיאון  למנהל  גמזו  התמנה  ב־1947 
1976-1962(. בתקופת כהונתו הראשונה של גמזו במוזאון הוא נתן חסות  ומילא אותו בשנים 
לתערוכה הראשונה של קבוצת 'אופקים חדשים'; זו היתה לאחת המשפיעות על מהלכי האמנות 
מסגרת  את  התווה  הוא  בישראל  האמנות  על  שפרסם  והספרים  המאמרים  באמצעות  בארץ. 

הדיון ההיסטורי ואת צביונו האידאולוגי. 
בכתביו של גמזו נעדרת לחלוטין אותה רוח רגשנית שאפיינה את הכתיבה בשנות השלושים, 
והאפיון היהודי נעלם לחלוטין. את מקומו תופס ערך העצמיות; זה יבוא לדעתו רק עם ההיכרות 
העמוקה עם הנוף והקרקע. והוא פירט: 'אדמה ממש, רגבים, תלמים, שדות, פשוטם כמשמעם, 
בלא "ִתרבות" מונפרנסי, אלא כמסקנה מראייה תמימה ורעננה'.130 גמזו לא ראה במחויבות של 
האמנים לסביבתם – לנוף ולאדם – ניגוד לתביעה למודרניות. להפך, הוא האמין, כפי שציינה 
מקומית,  בשפה  לדבר  הישראלית  האמנות  חייבת  באמת,  מודרנית  להיות  כדי  ']כי[  בלס, 
באמנות  המועט  לעניין  ההסבר  אולי  טמון  למקוריות  המקומיות  של  זו  בהצמדה  מקורית'.131 
בישראל:  האמנות  שיח  את  שהזינו  האידאולוגיות  שתי  של  הצירוף  ועיקרו  השלושים,  שנות 

ד"ר חיים  4.7.1947. נדפס מחדש בתוך: חיים גמזו,  הארץ,  'אותות מעודדים בציור הא"י',  חיים גמזו,   128
גמזו: ביקורות אמנות, עמ' 496.

גילה בלס, 'ד"ר חיים גמזו: סיסמוגרף לכנות שבאמנות', שם, עמ' 21, 27.  129
חיים גמזו, 'עם התערוכה הכללית של אמני א"י ב"בית הבימה"', הארץ, 20.3.1942; שם, עמ' 488.  130

בלס, שם, עמ' 44.  131
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ִעם הפנים לתפוצות

מתוך  אורגנית,  הצומחת  אותנטית  תרבות  של  ברעיון  שהאמינה  הלאומית,  האידאולוגיה 
המרכיב  התקשה  הזה  בזיווג  ולמקורי.  לחדש  שסגדה  המודרניסטית,  והאידאולוגיה  הסביבה; 
יכול  ולא  ו'גלותי'  מודרני  לא  כן  ועל  כ'ישן'  תדיר  הוגדר  הוא  למצוא את מקומו, שכן  היהודי 
ישראל  בארץ  האמנות  את  הזינו  ואחרות  צרפתיות  השפעות  המקום.  רוח  את  כהלכה  לבטא 
שנים  במשך  במיוחד  זכורה  ה'יהודית'  השלושים  שנות  אמנות  ואולם  הראשונות,  משנותיה 

כאמנות הספוגה השפעות זרות, דהיינו לא מקורית ולא מקומית.


