ארץ  -ישראל של ראשית המאה העשרים
בעיניו של צייר הונגרי
דליה חיטובסקי
אין אדם יכול להיות גאון  ,אלא בא מהמזרח וחקר את המערב  . . .במזרח -
העולם האידיאלי  ,במערב  -מאבק חמרני

( צ ' ונטברי  ' ,מי יכול ומי אינו יכול להיות

טיברר צ ' ונטברי

) ry

גאון ' )

 , Tivadar Csontvהצייר ההונגרי הלאומי  ,אינו מוכר כמעט בארץ  ,אף

שביקר בה לפחות ~
פעמיים  ,בשנים  1904ו  , 1905 -ואולי גם ב  . 1908 -חמש מהתמונות הנמצאות

בעיזבונו  ,המצומצם יחסית  ,צוירו באוץ

;

!

שלוש מהן עוסקות בירושלים  ,אחת  -בנצרת ,

ותמונה אחת היא תמונת דיוקן  ' ,המורה ממרוקו '  ,המתארת טיפוס אנושי שצ ' ונטברי עשוי היה

.

לפגוש כאן שלוש תמונות נוספות  ,מהחשובות ביצירותיו  ,צוירו בלבנון  ' :בעל בע '  ' ,הארז הבודד '

.

ו ' עלייה לרגל לארזי הלבנון ' תמונות אלה שייכרז למכלול תמונותיו

המזרחיות .

המסקרן בתמונות אלה הוא  ,שסגנונן שונה מהסגנון שרווח הן ביצירות תושבי ארץ  -ישראל
בתקופת התורכים והן באלו של ציירים אירופים  ,אשר ביקרו באוץ בסוף המאה שעברה ובתחילת

מאה וו  .סגנון זה מקדים לפחות בשני עשורים את ציוריו הראשונים של ראובן רובין  .אין אנו

.

יודעים על קשר ישיר בין צ ' ונטברי לציירים מארץ  -ישראל ; כמו כן לא היה יהודי או ציוני כיצד
ניתן להסביר  ,אפוא  ,את הדמיון בין יצירות צ ' ונטברי ליצירותיו של

ראובן ?

ננסה לענות על שאלות אלה תוך השוואת יצירותיו הארץ  -ישראליות של צ ' ונטברי לאלה של
ראובן  ,ובחינת פרטים מהביוגרפיה שלו  ,העשויים לסייע לנו

תולדות

בכך .

חיים

צ ' ונטברי נולד

ב 1853 -

בקיסבן

עבר חוויה של התגלוון

) (K]sszeben

עליונה .

ב 13 -

שבהונגריה והיה רוקח במקצועו  .בגיל עשרים ותשע

באוקטובר  , 1880בעת הפסקת צהריים מהעבודה בחנותו

באיגלו (  , )1816שמע לפתע בת  -קול  ,אשר ניבאה לו ' כי יהיה הצייר " באוויר הפתוח " ( ז- 81ש10ש
*

שונה של חיבור זה ניתנה כהרצאה בכנס לאמנות יהודית  ,שנערך בפסח תשמ " ז במוזיאון ישראל
בירושלים .
גירסה

תודתי נתונה לפרופ ' מאיר פזר על העזרה בתרגום מהונגרית של קטעים מכתבי צ ' ונטברי  ,וכן לד " ר
בתיה באיאר  ,על שקראה גירסה קודמת של מאמר זה ועזרה רבות כשיסורו ביבליוגראפיה עדכנית על האמן
17 . Romvdry,
ועבודתו נמצאת בקטלוג של מוזיאון צ ' ונטברי ב? ץ ' )  , Budapestג ו Maizem

",

.

) 1984
1

עיזבונו של צ ' ונטכרי נמצא כמוזיאון צ ' ונטברי בפץ '

נלהלן :

מוזיאון

צ ' ונטברק .

ץ2ל) 1

דליה חיטובסקי
הגדול בעולם ,

אפילו יותר מרפאל ' ,

מאז אותה התגלות הקדיש את חייו לאמנות  .הוא המשיך

לעסוק במקצועו וחסך בעקשנות פרוטה לפרוטה  ,עד שבפברואר  , 1894בגיל ארבעים ואחת  ,זנח
הכול  ,חיסל את חנותו בגאץ '

) ( Gdcs

העולם .

ויצא לכבוש את

השכלתו האמנותית הפורמלית היתה קצרה  .במשך כחצי שנה בלבד למד אצל הצייר ההונגרי
האקדמי הולושי

) ( Holldsy

במינכן

;

בעיקר רשם אצלו בדייקנות תמונות של מודלים  .את החסר

בהשכלה אמנותית השלים בנדידה חסרת מנוח במרכזי האמנות הגדולים באירופה  ,במוזיאונים
ובאתרי העתיקות

;

במקביל המשיך לצייר  ,ולעתים מזומנות גם הציג תערוכות על חשבונו  .הוא

היה חדור הרגשת שליחות  ,אך הן הקהל והן המימסד האמנותי התעלמו ממנו

ונשכח .

3

; ב 1919 -

נפטר עזוב

בכך דומה סיפור חייו לסיפור חייהם של כמה אמנים הנמנים כיום עם הקלאסיקה

המודרנית  ,ובעיקר לזה של ואן  -גוך  ,אשר נולד גם הוא

ב . 1853 -

כמו ואן  -גוך סבל אף צ ' ונטברי

ממחלת נפש  ,וצייר את יצירותיו הגדולות באינטנסיביות בתקופה קצרה של כשבע שנים  ,בין

כמוהו גם לא מכר את ציוריו בחייו  ,ונתגלה אך במקרה ( על  -ידי חובב האמנות ,

; 1909 - 1902

האדריכל גדעון גרלוצ ' י ] . ( [ Gerldczy
שהמקום הנאות להן הוא אוסף נפרד

בסוף ימיו סירב צ ' ונטברי למכור את תמונותיו  ,באומרו

במוזיאון .

4

צ ' ונטברי והמזרח
אל המזרח הגיע צ ' ונטברי אחרי שנדד בין ערי אירופה  ,סיציליה ויוון  ,בחיפושיו אחר ' הנושא

הגדול '  ,בעל המשמעות  ,אשר בעזהתו יוכל להוכיח את גדולתו כאמן .

5

הוא גם חשב להתחקות כאן

אחר שורשיהם של אבותיו המדיארים  ,אשר לפי הבנתו הגיעו לאירופה מהמזרח הקרוב  ,ובעזרתם

ההונגרי .

לבסס את הציור הלאומי

6

שלא כציירים אוריינטליסטים  ,לא נמשך צ ' ונטברי אחרי

.

האקזוטיקה המזרחית כשלעצמה  ,או אחרי האסלאם ' מעטים האנשים המתבוננים בעבר הרחוק ,
בתרבות ובהיסטוריה האנושית ובסדר האלוהי של הטבע '  ,אמרן ומנה בכך את הנושאים
שהעסיקו אותו כאדם וכאמן

:

גילוי מסר ההיסטוריה לדורו והבנת סוד הבריאה והסדר בטבע .

פנייתו לאוץ  -ישראל נעשתה מתוך שילוב של מניעים דתיים  -איזוטריים  ' :לתאר את חג המולד

בנצרת '  ,להראות לכולם כיצד לתאר סצינות דתיות בסביבתן הטבעית ולצייר על  -סמך התרשמותו
תמונה בעלת חשיבות

עולמית .

המאה הי " ט  ,אשר ביקרו באו

2

,

8

מבחינה זו יש

לצ ' ונטברי מן המשותף עם

הציירים האנגלים מן

הקודש  ,ובייחוד עם הולמן הנט ( 1מט , ) 11אשר רצה אף הוא לתאר

תיאור ההתגלות העליונה ושאר פרטי הביוגראפיה הם על  -פי  . 6 - 7 :קע  . Ybl , Csontv iry , Budapest 1958 ,ע
(

[ להלן :

.

יבל]  ' - Plein airהאוויר הפתוח ' בצרפתית ; הכוונה להרגשה שהתמונה אכן יוצרת את הרושם של

הפתוח  ,הרגשה שחיפשוה האימפרסיוניסטים  .במובן מצומצם יותר משוכת הרגשה זו לתמונות נוף ,
האוויר ~
אשר צוירו בחרן בכוונה להנציח רושם

זה .

ראה על כך and :

 . 352ק  [ Artists, Harmondsworth 1982 ,להלן :
3

1 )( 4

1 ! ] . Murray , The DYctionary of

מוריק .

איבל  ,עמ ' . 16 , 8

. 16

4

איבל  ,עמ '

5

 . 87ק Budapest 1971 ,

6

נמת  ,עמ '

. 174

7

ציטוט מכתבים של צ ' ונטברי  ,בגלריה הלאומים בבודפשט  ,כפי שהוא מופיע אצל נמת  ,עמ '

8

נמת  ,עמ '

. 87

,

(JsonNdfry Tivadar

Nemeth ,

.

]

[ להלן  :נמת] .
. 91

.ע

איור

: 1

טיבדר צ ' ונטברי  ,בכניסה לכותל הדמעות

1904

בדייקנות את הסצינות מן התנ " ך  ,ולחזור לציור ישיר מן הטבע  .משותפת להם גם ההתעניינות
בציור בחךו  ' ,באוויר הפתוח '  .הוא שונה מהנט וחבריו בכך שהדתיות שלו אינה נצרות במובן

מקובל  ,ואי  -אפשר לייחס את תמונותיו לחזרה לדת  .הוא גם לא חונך על  -פי המסורת האקדמית
המסודרת כמוהם  ,ולכן ציוריו אינם משופעים בפרטים מדויקים של תיאור

המציאות .

הציור באוויר הפתוח
בטרם נדון ביצירותיו הארץ  -ישראליות של צ ' ונטברי  ,מן הראוי לעמוד על
הבריק למיניסטריון התרבות ולמורו הנלושי  ,לאחר שהות קצרה
( ' גיליתי סוד הציור באוויר

הפתוח ' ) .

הגילוי  ' ,המשיח מתפלל ' ( , ) 1903
9

'9

9

'

9

ה ' פלא ' שחווה  ,ושעליו

בקהיר  erfunden ' :ז81

'plein

עוצמתו של האור התגלתה לו  .אם נשווה תמונה שצייר לפני

לתמונה שצייר אחריו  ' ,בכניסה לכותל הדמעות בירושלים '

 Folie' , Ptisme des: Artsא 16תש0
.
 . 24 - 25קק  ,ה, 111 , 10 ( March 195

5 . Torday, 'Tivadar Csontvdry ,

הציורים של צ ' ונטברי המוזכרים להלן מצויים במוזיאון צ ' ונטכרי בפץ '  ,מלבד ' פורטרט עצם " ו ' מראה ים -
המוות ' בגלריה לאומית  ,ו ' המורה ממרוקו' באוסף פרטי  ,כולם בבודפשט .

ן () 1
(

איור
טיברר צ ' ונטברי  ,פורטרט עצמי

:2

) 189

~

(  , 1904ראה העטיפה ואיור  , ) 1נראה כי הצבעים הממוזגים הכהים  ,אשר שלטו ב ' משיח מתפלל ' ,
פינו את מקומם לצבעים בהירים וזוהרים ולכתמי צבעים טהורים זה לצד זה  ,שלא עורבבו קודם
לכן בפאלטה

;

ידיעת הטכניקה של הצבעים המשלימים סייעה לו להשתמש בצבע למטרות

דקורטיביות ואקספרסיביות

כאחת .

לעומת ' המשיח מתפלל '  ,שבו מובעת האקספרסיביות

באמצעות עיוות הצורה האנושית  -הגזמת גודל כפות ידיו של ישו המתפלל ונטילת הגוף

מממשותו  ,הרי ב ' בכניסה לכותל הדמעות ' מושג חלק בלתי מבוטל מן ההבעה באמצעות הצבע .
ניתן לראות זאת ביתר חדות  ,כאשר משווים את ' הפורטרט העצמ " של צ ' ונטברי ( איור

' המורה ממרוקו ' ( איור

. )4

הראשון  -מתחילת דרכו האמנותית  ,והשני  -כמעט

פורטרטים אלה יוכלו להדגים לנו את כברת  -הדרך שעבר צ ' ונטברי כצייר

)2

10

עם

מסופה .

בצבע .

נהוג להשוות את ' הפורטרט העצמי ' לפורטרטים העצמיים של ואן  -גוך  ,אולם אין בכך הכרח ,

106

שכן בניגוד לנואן  -גוך  ,לא היה צ ' ונטברי צייר דיוקנאות מובהק ; שני דיוקנאות אלו  ,שנדון בהם ,
10

איבל מבקר את הצבע של צ ' ונטברי ב ' בכניסה לכותל הדמעות ' ומאמין שהאמן ראה בתמונה זו רק סקיצה ולא
תמונה מושלמת  .ראה  :איבל  ,עמ '  . 11דיון נרחב בתמונה זו להלן .

ארץ  -ישראל בעיני צייר הונגרי

הם הדיוקנאות היחידים במכלול יצירתו  .באופן ציורו את תווי פניו הוא מהווה חלק ממסורת

ארוכה של ציור פורטרטים עצמיים על  -ידי אמנים מתקופת הרנסאנס ואילך  ,אשר עסקו במלאכתם
וציירו עצמם תוך כדי כך .

11

לפורטרט כזה מסר כפול  :מחד  ,הוא מביע את אישיותו של המצייר ,

כפי שהיא משתקפת בפיזיוגנומיה של פניו  ,ומאידך  ,מדגיש את גאוות האמן

במקצועו .

בתמונתו מדגיש צ ' ונטברי את שלושת האלמנטים החשובים לו  :פניו  ,ידו המציירת ופאלטת
הצבעים  .גופו לעומת זאת תואר כלאחר יד  .במתכוון הוא שם עצמו ליד חלון  ,אשר ממנו נשקף נוף

 הנושא המרכזי בציוריו  -הממוסגר על  -ידי החלון  ,כמו נתון בתמונה  .האמן יושב  ,ובכךמקטין את ממדי גופו ; לעומת זאת הוא מגדיל מעל לכל פרופורציה את ידו המציירת  ,את פאלטת

הצבעים הענקית ואת המכחולים הטבולים בצבע  -כל אותם מרכיבים  ,המעידים על התעניינותו

בשאלת הצבעים  .האמן יושב דחוק בפינתו של חדר ; באחד מקירותיו קרוע חלון  ,שממנו נשקף
נוף עירוני  :גג מבנה תעשייתי ומעליו שמים מעוננים  .האור החודר מהחלון מאיר את פניו  ,מדגיש
את לובן צווארון חולצתו ונופל על הפאלטה  ,שעליה מגובבים צבעים ומכחולים  .הרקע המתואר

חמור  ,ויש בו משחק של צורות גיאומטריות בסיסיות  :מרובעי הקירות  ,החלון וכן הציור ומעוין
הגג  -לעומת הקווים השבורים הזוויתיים  ,הנוצרים במפגש הקירות והתקרה  .פניו של האמן
מתוארים בהפשטה  ,קוויהם מסותתים  ,עצמות הלחיים הבולטות מודגשות  ,מודגשים גם קמט

_ _

המצח  ,הזקן ובעיקר העיניים הענקיות  ,המהפנטות את הצופה  .הגדלת העיניים מעל ומעבר לגודלן

איור

:3

האמיתי  -גם לה מסר כפול  :מחד  ,הן אחד מכלי עבודתו של הצייר  ,כמו היד המציירת  ,ומאידך  ,טיבדר
בצעירותו
הן הראי לנשמתו  .צ ' ונטברי מהפנט אותנו במבט ומנהל עם הצופה דו  -שיח  :לפי צורת ישיבתו

צ ' ונטבף

ומבטו  ,יכול הצופה להיות האובייקט המצויר על הבד ; נוצרת הרגשה שהאמן מודד אותנו במבטו ,
ולאו דווקא חוקר את פניו המשתקפים

במראה  ,אשר כנראה ( וזאת מוסכמה)  ,נמצאים בצד שלנו .

מבטו של האמן הוא ' מבט רדוף '  ,המושג באמצעות הגדלה מלאכותית של גלגל העין  ,ובעיקר
האיריס שבו  ,המשתלט על שאר חלקי העין  .צבע העיניים מופיע שוב ושוב  ,בעננים השטים בחרן ,

.

בגג בית  -החרושת הנשקף בחלון  ,בפאלטה  ,במשטח הקדמי ובצבע עניבתו של הצייר השוואה עם

תצלום של האמן ( איור

)3

מראה עד כמה מוגזם גודל העיניים  .המבט המהפנט  ,הקבוע בפנים ,

והתעניינותו של הצייר בפיזיוגנומיה של מראהו אינם משקפים רק את התעניינותו בעצמו ; אפשר

לראות בהם סימפטומים של מחלת  -הרוח  ,אשר תתקוף אותו מאוחר יותר בחייו לעתים מזומנות

,

ן

לעומת החשיפה העצמית בתיאור העיניים  ,משתמש האמן בפאלטה הענקית בתור ח "ן בינו לבין
הצופה  ,דהיינו בינו לבין העולם

החיצוני .

מלבד כל אלו  ,בולטת בציור זה האיכוני הלירית של הצבעים  .הציור כולו הוא קומפוזיציה של
צבעים  ,הנעים בין צבע הבורדו של מעיל האמן לבין האור הוורדרד  ,שחודר דרך החלון ומשתקף

.

על הקירות ועל פניו הצבע הבולט השני הוא כחול  ,השולט בעננים  ,בגג ובעיני האמן  ,ומופיע גם
בכתמים בעניבתו ובמשטחי כחול בפאלטה  .חסרה לגמרי הסלפה האקדמית של צבעים ממוזגים

11

12

,
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איור
צ ' ונטברי  ,המורה ממרוקו

:4

( ) 1908

עם הצללים של הטון השחור  .השתקפויות החרן בתוך הסטודיו העסיקו את צ ' ונטברי ; הוא החל

להבין שלא קיים שחור בטבע  ,שהצל הוא כחול  -סגול .
התעניינותו של צ ' ונטברי בצבע העסיקה אותו כל חייו  ,ולכן מעניין להשוות את תמונת ' הדיוקן

העצמ "

עם תמונת ' המורה ממרוקו ' ( איור  , ) 4אשר צוירה ב  , 1908 -לקראת סוף

' המורה ממרוקו ' הוא כנראה יהודי מרוקני  ,שמקצועו היה

מורה  -דרך .

3ן

דרכו האמנותית .

דמות המורה  ,הנראית

בפלג גופו העליון  ,יוצרת עם הראש מעין פירמידה  ,המודגשת כצללית על רקע שמים ואופק
בהירים יותר  .מאחוריה נראים שדות חרושים  .על גישתו של צ ' ונטברי למזרח אפשר ללמוד
מתיאור המורה המרוקני  ,שהוא אדם נשוא פנים  ,מזוקן ונראה כיוצא חלציהם של הנביאים

הקדמונים  .בימינו הוא אוחז בספר הפתוח  ,סמל המורה  ,ובשמאלו  -במטה  ,סימן לעולה הרגל .
עיניו מתבוננות לנפשו הוא  ,ולפיכך 94ת רואה בו מעין דמותו של הצייר עצמו  ,אשר הלך למזרח
לגלות ' תמציתם של
)(8

הדברים ' .

4ן

אולם המעניין בפורטרט זה הוא הציור בצבע בלבד  ,ללא קווי מיתאר  .באמצעות הראש הצבוע

1

על  -ידי השתקפויות  ,מדגיש צ ' ונטברי את הצורה הבסיסית של העיגול  .הדמות המונומנטלית
נו
14

על ' המורה ממרוקו '
נמת  ,עמ '

. 174

ראה :

נמת ,

עמ '

. 173

ארץ  -ישראל בעיני צייר הונגרי

מתקשרת לרקע הגוונים העדינים באמצעות ההשתקפויות הרוטטות של האור  ,הנע ברכות  ,מלטף

את הדמות וקושר אותה עם האחדות האטמוספירית של התמונה  .צללית הפורטרט דחוסה  ,והיא

מודגשת על  -ידי הניגוד בין צבעה לבין צבעי השמים  .כך  ,על  -ידי הרמוניה של עירוב אופטי של
השתקפויות עם סינתזה של צורות קומפקטיות  ,נוצר רושם של ' ציור באוויר הפתוח '  .הניגודים
הנעים במשחק בין כחול  ,צהוב  ,סגול וירוק  ,והשתקפויות האור המשחקות על הפנים והזקן  ,לא
רק גורמים לחוויה צבעונית  ,אלא מאפשרים לחוש בתנועת

האוויר ;

יתר על  -כן  ,מקומן של

השתקפויות האור מוכתב על  -פי חשיבותן בקומפוזיציית התמונה  ,ולא רק על  -פי מקומן בטבע ,
כמו אצל האימפרסיוניסטים למשל  .הכחול הבהיר יוצר חצי עיגול סביב המצח  ,והאופרה מדגישה
את העצמות ורוטטת בשל השתקפויות הירוקים  ,הכחולים והוורודים  ,הט4ןיךים את שקעי
העיניים

;

משחקי הצבע על הזקן  ,הסגול הבהיר המנצנץ על הידיים והגלזורות הירוקות  -כחולות

של השמים  -כל אלה

הם הישגים מרשימים בצבע .

!5

משימוש מהסס בגוונים והשתקפויותיהם

ב ' פורטרט העצמי ' הגיע כאן צ ' ונטברי לסגנון של צבעים מנוגדים  ,ויחד עם זאת הרמוניים  ,בלא
לאבד משלמותה של

הצורה .

ציורי ירושלים
' בכניסה לכותל

הדמעות '  ,שצויר בירושלים

מונומנטלי תרתי

משמע :

הבד הוא גדול

ב 1904 -

( 293

"

( להלן  ' :הכותל '  ,בעטיפה ואיור  , ) 1הוא ציור

205

ס " מ )  ,והנושא בתפס

כ ' תמונת  -עולם ' .

צ ' ונטברי ראה את הכותל באופן שונה מאלה שציירוהו לפניו  .אם מתוך עשרות הדוגמאות של
תמונת הכותל  ,אשר צוירו במאה הי " ט ובתחילת המאה העשרים  ,נבחר את תחריטו המפורסם של
אפרים ליליאן ' כותל הדמעות בירושלים ' (  , ) 1907נבחין כי התחריט נראה בעיקר כמקום בכי

ותפילה של העם היהודי  .צ ' ונטברי  ,לעומת ליליאן  ,מוסיף חיוניות עצומה לתיאור הכותל  :אצלו
הכותל אינו רק שריד או בעיקר שריד  ,אלא מקום חי  ,מרכז תיירותי  ,מעין בזאר מזרחי המושך אליו
המון רב ומגוון  .המון אדם זה נדחס דרך השער מימין למעלה  ,והתיירים שבו  ,הניכרים בבגדיהם
האירופיים ובכובעים של עולי  -רגל  ,מפנים מבטם אל נאמני המקום  ,היהודים הזקנים המתפללים

ליד הכותל  .התיירים מתערבים באוכלוסייה המקומית  ,כשמתוכה בולטים  ,מלבד הטיפוסים
השונים של היהודים  ,האשכנזים והספרדים  ,גם השוואס העומד בפתח ובידו המקל עם גולת הכסף
( איור

)5

וכן מקבצי נדבות שונים  ,גברים ונשים  .בולטת בעיקר זקנה כפופה כולה ורכונה על מקל ,

הנראית מגבה ומהווה את נקודת המוקד בקומפוזיציה  :החסד של נתינת הנדבה ( איור

. )6

' שישים ושבע דמויות בגודל טבעי '  ,מציין צ ' ונטברי בגאווה  ,צייר בתמונת ' הכותל '  ,כולן מן

החיים .

6ן

נראה שהמון זה הוא נושא התמונה  .הדמויות בו גדולות ומאסיביות יותר מן היהודים

המתפללים כשפניהם לכותל  ,ואף הקבוצה המצטופפת בקצה השמאלי למעלה ונראית כראשים
עטורי זקנים ארוכים  -רק חלק ממנה עסוק בתפילה ; חלק אחר פושט יד או מצקן החוצה  ,כאילו

כדי לתפוס את עין הצופה  -הצייר ולהיכנס לתמונה  .האמן תיאר בעוצמה את הרגשת הצפיפות

ברחבת הכותל  ,שהיתה צרה  ,ומרובים היו בה פושטי  -היד  .הקומפוזיציה של התמונה מדגישה את

. 174

15

נמת  ,עמ '

16

צ ' ונטברי מעיד זאת על עצמו באוטוביוגרפיה שלו  ,הנמצאת כארכיון הגלריה הלאומית בבודפשט  .על כך ראה

נמת  ,עמ '

, 235

הערה

.3

:

1 05

מימין  -איור

:5

הקוואס ומקלו  -קטע
מוגדל מתוך ' בכניסה
לכותל הדמעות

משמאל  -איור

'

: 6

הגברת הענוגה
והקבצנית  -קטע

מוגדל מתוך ' בכניסה
לכותל

הדמעות '

הרגשת ' המצלמה הנסתרת '  ,ואכן  ,אם נביט במהופך בגלויה של הכותל משנות העשרים  ,ניווכח כי

ייתכן שתמונתו של צ ' ונטברי מבוססת במבנה שלה על גלויה כגון זו  .הצופה כאילו נמצא עם
ההמת במשטח הכותל  ,אך הפרספקטיבה אינה רגילה  ,מאחר שמרצפות הרחבה  ,המציינות את
חלל התמונה  ,מוטות כלפי מעלה בצורה חריפה מדי  .גם יחסי הגדלים בין המתפללים שליד הכותל
לבין האנשים בהמון אינם מוגדרים במדויק  .למעשה  ,הקומפוזיציה נפרשת כמניפה  ,אשר קדקודה

בדמותו של הקוואס בפתח  ,וממנו נפרשים האנשים כקרניים אלכסוניות לכל קצות התמונה  .דבר
נוסף הבולט בתמונה הוא תנועת הדמויות  ,המושגת באמצעות תנועות הידיים המאפיינות טיפוסים
מסוימים  ,שהן בעלות מקצב משלהן  .כך  ,למשל  ,נתינת הנדבה במרכז  ,הבחור עם הקפשז הצהוב

הפושט את יד ימינו  ,שתי ידיה השמאליות ( במתכוון) של הכפרית עם החיוך האווילי מימין למטה ,
צדודית הקבצנית המונה מעותיה במשטח הקדמי באמצע  ,ידיו המבכות של הזקן  ,הפונה מהכותל

וצועד כלפינו  ,כפות ידיהם הקטנות של הילדים ליד הקבצנית ועוד  .הצייר הופך את הפרטים מן
הטבע לחוויה

אסתטית :

את אבני הכותל הפגומות הוא הופך למקצב קישוטי של פסים

;

הענף

מתפתל  ,משמאל למעלה  ,בצורה דומה לקבוצת האנשים הבוכה מתחתיו ; אבני מדרכה  ,הקמטים
על פניהם של האנשים והעיניים המתוארות בקיצור ובהפשטה  ,גם הם משמשים

הקומפוזיציה בנויה לפי ' חתך הזהב ' .
1 10

17

!7

כקישוט .

יש בכך סתירה לטענת מבקרי התמונה  ,אשר נאחזו

את המושג ' חתך הזהב ' מייחסים לפרופורציה לא  -רציונאלית  .זו מוגדרת כקו המתחלק באופן בו היחס שבין
החלק הקטן לחלק הגדול הוא דומה לזה שבין החלק הגדול לשלם  .אנשים האמינו כי לפרופורציה זו תכונות

אסתטיות מובהקות וכי היא נמצאת

בהרמוניה נסתרת עם מבנה היקום  .וראה מוריי  ,עמ ' . 193

על הקפדתו של

צ ' ונטברי בחישובים הקשורים למבנה תמונותיו ועל שימושו בחתך הזהב לקביעת חלוקת הקומפוזיציה

נמת  ,עמ '

 , 237הערה

. 55

ראה :

בפרספקטיבה השונה  ,בתיאור הסכמתי של הגוף האנושי  ,בכתמי הצבעים האחידים ובהדגשת

איור

הפרטים על חשבון הכלל  ,וטענו לפרימיטיביות ולנאיביות של הצייר  .צ ' ונטברי אינו נאיבי כלל .

בכותל
1865
בנייה
הדמעות ,
פרטי

8ן

הוא מחדד באמנות את האופייני לכל אחד מהטיפוסים המתוארים  ,ומביאו עד כדי

:7

פיטר ברגהיים ,

קריקטורה .

בכוונה מוגזם אורכם של זקני היהודים המתפללים  ,וכן גם שפמו הבולט של הקוואס ( בפינה
הימנית העליונה של הציור  ,וראה איור  , ) 5גבותיו העבות ומבט עיניו הרושף הופכות מראהו לשל

טווס  .הפנים החסודות  ,הצחות כשלג של גברת  ,תואמות את כיסוי הראש הלבן וידה הענוגה

נדבה מכספה לקבצנית שבמרכז ; הקבצנית מלפנים  ,מונה את כספה בחמדה ( איור . ) 6

הכפרית

(~בפינה מימין)  ,החושפת את שיניה בחיוך אווילי  -כל אלה ואחרים מלמדים על התבוננות
אישית עמוקה וראייה חדה .
תמונתו של צ ' ונטברי יוצאת מהפרט האמיתי הלוקאלי וממנו היא נבנית  .על הכותל נהגו לכתוב
שמות אנשים כסגולה לעליית בקשותיהם השמיימה  ,וכן היו תוקעים בו מסמרים כסגולה לחיים

ארוכים וקבועים בירושלים .
צילום הכותל משנת
18

על

1856

9ן

גם שמות על הכותל וגם מסמר התקוע בו מופיעים בתמונה  .על  -פי

( איור

)7

ניתן לראות במדויק איזו שורת אבנים מתאר צ ' ונטברי  ,וכן כי

המבקרים הקושרים את יצירות צ ' ונטברי עם אמנהזו הנאיבית של אגרי רוסו ,

 DouanierטSosset , ' Csontvdry , 1

..

 . 611 ; 1ק des arts p/astigues Contemporains, Paris 1960 ,

 rEveurם , 1צ ] 4ע) ת80כ ) ' 4 . Brion ,ן ; Arts , Brussels 7 . 12 . 1962
 . 22ק
19

113 (April 1964 ( ,

au Danube ' , ies Beaux

ירושלים

Rousseau

 1ך ך

eveUlee , Jardin des Arts ,

על האגדות הקשורות בכותל  ,כתיבת השמות  ,הפתקאות והמסמרים

תש" י  ,עמ ' . 45

ראה :

3 . Cassou ,

ראה :

ז ' וילנאי  ,אגדות אוץ ישראל ,

אינני יודעת אם צ ' ונטכרי ידע עברית  ,אולם ברור כי השמות לא היו סתמיים  .מעניין שגם

נמת חושב כך  ,ומנסה לפרש את השמות ומשמעותם בעברית ; ראה  :נמת ,

עמ '  , 230הערה . 33

נראה לי שנמת

פירש את התמונה בטעות כתמונה טרגים  ,מתוך הסתמכות על שמה ' ככניסה לכותל הדמעות בירושלים '  ,שהוא

דליה חיטובסקי

הענף משמאל שייך לצמחייה שצמחה על מבנה שהיה ניצב לכותל  .אבל אלה משמשים רק כחומר

גלם ביד האמן  .מחומרים אלה הוא יוצר תמונה בעלת מסר אוניברסאלי  ,שהוא  ,אולי  ,החזרת
הכותל לקדמותו  ,כמרכז שאליו ינהרו אנשים מכל העמים ומכל קצויי תבל  .המסר אינו היהודים

המתאבלים דווקא  ,אלא ההמון המתאסף סביב המקום הקדוש  .להשקפתי  ,נושא המסר הוא הענף ,
אשר יכול להיות מובן כרמז לחוטר ישי היוצא מתוך החורבות ומוביל את עינינו אל השם ' נסים
עזרא '  .שם זה  ,ייתכן שהוא רק שם אדם  ,אך אפשר להבינו גם כנסים וכעזרה אשר יבואו על באי -

המקום  .הוא הדין בשם ' סימן טוב הסופר '  ,אשר ייתכן שהוא מזהה את היהודי הנראה תחתיו חובש
תרבוש  ,אך אפשר לפרשו גם כסימן טוב ומזל אשר יביא הסופר  ,האלוהים  ,בכך שהכותל יחזור
לקדמרתו ויהפוך שוב למרכז חשוב  .אפשר שזוהי המסקנה שלמד צ ' ונטברי מהעבר הרחוק בציורו
ההיסטורי

הראשון .

' בכניסה לכותל הדמעות ' יכולה להיתפס כתמונה המתארת חיי יום  -יום  ,שבה תיאורי טיפוסים
שונים ומשונים  ,אשר חיו בירושלים בתחילת המאה  .גם ככזו מחדשת תמונתו של צ ' ונטברי  ,בכך
שהכותל אינו נתפס אצלו כשריד ארכיאולוגי בלבד  ,כמו למשל ב ' התיאטרון היווני בטאורמינה '

( , 1905 - 1904גלריה לאומית  ,בודפשט ) או ב ' בעל בע ' ( , ) 1906שבהן הוא מתאר את המבנים
העתיקים בכל הדרם ואת הדמויות האנושיות קטנות ומתגמדות  .אולם  ,ישנם בציור מספיק סימנים
המאפשרים להבינו באופן נעלה יותר  ,כסמל לעתיד  ,כסימן טוב אשר ממנו יבואו נסים ועזרה

לאנושות .
תיאורי נוף
בביקורו השני בארץ  ,ב  , 1905 -צייר צ ' ונטברי עוד שתי תמונות  ,והפעם  -תיאורי נוף  ' :היונים על
המים ליד האכסניה האוסטרו  -הונגרית כוויה  -דולורוזה עם הר הזיתים ברקע ' ( להלן  ' :הר הזיתים ' ,

איור  ) 8ו ' מראה ים  -המוות מכיכר המקדש בירושלים ' ( להלן

:

' ים  -המוות '  ,איור  . ) 9בעצם היותן

תמונות נוף מזכירות תמונות אלה את התפעמותם של ציירים אוריינטליסטים אחרים אשר
ביקרו בארץ במאה הי " ט ובתחילת המאה העשרים  ,אולם התבוננות עמוקה יותר בהן מפריכה

התרשמות זו  .למעשה  ,התמונות הן השתקפות חזונו הפנימי של האמן  ,כפי שפירש את הנוף

העירוני הירושלמי של ימיו  .מבחינת התפתחותו כאמן הן מהוות ציוני  -דרך ראשוניים ,

20

אשה

,

יביאוהו מאוחר יותר לתיאוריו מלאי ההוד ב ' התיאטרון היווני בטאורמינה ' ו ' בעל בפ '  .בתמונותיו
אלה הנוף והתיאור ההיסטורי משולבים  ,או במלותיו
ההיסטוריה והסדר האלוהי בטבע ' במבט עין

שלו :

הצופה רואה בהן את ' המסר של

_

אחד .

' הר הזיתים ' ועם  -המוות '  -שתיהן תמונות

מסוגננות .

האבנים מודגשות בכל מבנה ,

והפרספקטיבה  ,לפחות בתמונת ' הר הזיתים '  ,אינה מנקודת  -ראות אחת  ,אלא מנקודות  -ראות

אחדות  ,על  -מנת להעניק את הצורה האופיינית לכל מבנה  .היונים ענקיות  ,והן מגמדות את הבתים
הנראים ברקע  .האווירה החלומית בשתי התמונות מושגת באמצעות הצבע ותפיסת האור המיוחד
שמו של הכותל בגרמנית  .משום כך לא נתן לשמות האנשים את מקומם הראוי כפירוש התמונה  ,וכן לא נתן
מקום מספיק לסימבוליקה של הצבע  ,שהיא עליזה בציור מטבעה  .הוא גם לא התייחס די לכך שרום האנשים
בתמונה אינם מקוננים  ,ולא נתן משקל מספיק להררכיה של גודל הדמויות שאינן מתאבלות ; אנו יודעים

1 1 2

מתמונות אחרות של האמן  ,שדמויות חשובות צייר גדולות יותר מאחרות  .ראה על כך להלן  ,הפירוש לתמונה

' באר מרים בנצרת ' .
20

נמת  ,עמ '

. 138 - 137

מימין  -איור  : 8צ ' ונטברי  ,היונים
על המים ליד האכסניה
האוסטרו  -הונגרית בוויה דולורוזה
עם הר  -הזיתים ברקע ( ) 1905
למטה  -איור  : 9צ ' ונטברי  ,מראה
ים  -המוות מכיכר המקדש
בירושלים

( ) 1905

דליה חיטובסקי

של ירושלים  .בציור ' ים  -המוות ' מתוארת שעת הזריחה האדמדמת באופק  ,כאשר הרקע הקדמי
עדיין נמצא בחושך ובצללים

;

ב ' הר הזיתים ' נראית השקיעה עם הירח העולה

משמאל .

אף  -על  -פי שהתמונות מבוססות על נוף קיים  ,הן משנות אותו במידה מספקת בכדי להופכו
לרקע של סיפור ילדים או אגדה  .הצבע כאן הוא לירי  ,ואילו בציור ' הכותל ' הוא

אקספרסיבי .

ב ' כותל ' יש כתמי צבע עזים ומנוגדים  ,ואילו פה  ,בייחוד בציור ' הר הזיתים '  ,הצבעים קטיפתיים ,

אווריריים  ,כאילו כל האלמנטים משתלבים יחד  .צ ' ונטברי השיג כאן את שאיפתו לצייר את הרושם
של ' אוויר פתוח ' ; הוא העביר את רעד האוויר בפאלטה של צבעים בהירים  ,טהורים  ,ללא אפורים

ושחורים  .יש בכך התמודדות עם האור המקומי המהמם  ,המשטיח הכול ומבהיר הכול  ,וברעד
האור של האוויר הפתוח ישנה גם הדגשת החום הממיס הכול  ,אך השפעת האור ותיאורו אינם
ממיסים את הצורה ; נהפוך הוא  ,הצורה מודגשת באמצעות -תיאור בולט של האבנים ובאמצעות

מאוזנת .

בחירת זוויות ראייה  ,היוצרות קומפוזיציה

דרך הציור ' הנאיבית ' הופכת במתכוון פרטים פיזיים  ,כגון בתים  ,כנסיות  ,חומות  ,עצים ואבנים ,

למרכיבים של התבנית הקישוטית הכללית  .קיים משחק צורות בין הקובייתיות של הבתים לבין
העגילות של הכיפות והקשתות  ,ולעתים הריבוע מתעגל  ,כמו חומות החצרות ב ' ים  -המוות '  ,על -

מנת להתאימן לאפקט הכללי  .צ ' ונטברי אינו מעתיק את הדומם שלפניו  ,אלא מסדר אותו מחדש
ומשתדל להביא את תמצית הפרט המתואר  .יש כאן שילוב של אלמנטים ריאליסטיים ומסוגננים ,
ואף הצבע  ,הנוטה להיות מושפע מהמציאות בציור אחד  ,יכול להפוך שרירותי  ,סמלי ודקורטיבי
בציור

אחר .

בשלוש התמונות על הנושאים הירושלמיים סיכם צ ' ונטברי את רשמיו מהעיר  :ב ' הכותל ' -

את רשמיו מהאנשים

;

ב ' ים  -המוות ' וב ' הר הזיתים '  -מהנוף והמראה

הפיזי .

דמות האמן בכתביו
בדומה לאמנים מודרניים אחרים השאיר גם
בארכיונים של הגלריה הלאומית

שנכתבה

פעמיים :

צ ' ונטברי אחריו מורשת כתובה  ,הנמצאת כיום ברובה

בבודפשט .

21

כתבים אלה מכילים את האוטוביוגרפיה שלו ,

' האוטוביוגרפיה הגדולה ' ו ' אוטוביוגרפיה '

( מקוצרת ) .

22

מלבד זאת הדפיס

האמן מעת לעת חוברות על חשבונו  ,שבהן מובאות בהרחבה דעותיו האמנותיות ,
' התגשמות חלום ותי ' ,
21

 * 23וכן ' גניוס  :מי יכול ומי

23

' אנרגיה ואמנות  -טעות האדם התרבותי ' ,

על מורשתו הספרחעיוז של צ ' ונטברי  ,הנמצאת ברובה בארכיון הגלריה הלאומית בבודפשט  ,ראה  :נמת  ,עמ '

 , 135הערה
22

ובהן :

.1

' האוטוביוגראפיה הגדולה ' נמצאת בין שאר כתביו  ,בארכיון הגלריה הלאומית ההונגרית בבודפשט ( MDK. C -

 ' ; ) 11 - 260האוטוביוגראפיה המקוצרת ' ( המעודכנת ) זמינה יותר משום שצורפה לקטלוג התערוכה שנערכה
באולם התעשייה בגן העיר בבודפסט

צ ' ונטברי בפץ '

ב 1984 -

ב  1908 -נלהלן :

( ראה הערת כוכב ,

לעיל) .

אוטוביוגראפיה] .

היא נדפסה מחדש בקטלוג מוזיאון

על כך ראה ' Csontvdry K&pkidllitdsa' , Csonod~y :

( Muaeumתערוכת הציור של צ ' ונטברק  ,שם

14

ו

23

 ( ilmaim Bete #esedtek, Budapest 1914התגשמות חלומותק  .החובות נמצאת בין כתבי הצייר בגלריה
הלאומית בבודפשט (לעיל  ,הערה  , )22ומצוטטת אצל נמת ואיכל .
m

 * 23ראשיתה של

החוברת בהרצאה שנשא האמן במועדון הדמוקרטי

.

כ 19 -

במאי  . 1912ג -

,

viszet

~

Energiais

 ( kultfirember tivedise Budapest 1912אנרגיה ואמנות  -טעותו של האדם התרבותק  .גם חוברת זאת

נמצאת בין כתכי צ 'ונטכרי (לעיל  ,הערה . )22

ארץ  -ישראל בעיני צייר הוצרי

גאון ' .

אינו יכול להיות

24

כמו  -כן כתב צ ' ונטברי מכתבים לידידים והשאיר פנקסי רשימות

ממסעותיו  .בפנקסים אלה יכול הקורא למצוא את התרשמותו מנופים ומאנשים שפגש בנדודיו  ,וכן
פרופורציות ומידות מדויקות של אתרים היסטוריים שהתכוון לצייר  ,כגון החורבות ב ' בעל בפ ' או
ארזי

הלבנון .

25

כל אלה מסייעים לנו להבין את צ ' ונטברי ואת שאיפותיו ומטרותיו כאדם

וכאמן .

הם מסייעים בידינו גם למקם אותו באווירה התרבותית של זמנו  .אבל אלה הם  ,כמובן  ,כלי עזר
בלבד ; צ ' ונטברי היה לפי הכשרתו רוקח ולא פילוסוף או הוגה  -דעות  ,ויצירתו האמנותית עומדת

בפני עצמה בצורה מסודרת ומקורית הרבה יותר מדעותיו  .לעתים יש בכתביו בלבול מושגים
וחוסר ידע היסטורי ( בעיקר בהשקפתו על מקורות אבותיו המדיארים מהמזרח הקרוב) וכן הערכת
יתר של חשיבותו בעולם העשייה האמנותית  ,אשר

אפשר לייחסה  ,בין השאר  ,למחלת הנפש שלו .

כמו  -כן  ,הדברים נכתבו לאחר מעשה  ,וניכרת בהם נטייה לארגנם במבט

לאחור .

למרות

הסתייגויות אלה  ,יש בכתבי האמן בכדי לעזור לנו לברר שתי שאלות יסוד בקשר אליו  ( :א) מה היה
המניע ליצר הנדודים

שלו ?

( ב) מה היו מטרותיו האמנותיות  ,או במלים אחרות  :אילו חידושים

ניסה להשיג בציוריו  ,ומה היה ייחודו

כאמן ?

על השאלה הראשונה משיב צ ' ונטברי עצמו באוטוביוגרפיה המקוצרת

שלו :

' לאחר כמה

חודשים של לימודים ברומא החלטתי שאצטרך לעבוד עשרים שנה עד שאגיע אל הגדולים או
אעבור אותם '

;

26

במקום אחר הוא

כותב :

' הפוזיטיבום דיבר אלי

מסוימת  ,שלהגשמתה הייתי צריך לחכתי , ' . . .

אשר אמרה

לו :

27

ב 1889 -

והטיל עלי משימה

ב ' התגשמות חלומותי ' הוא מספר על בת  -קול ,

' אתה תהיה צייר האוויר הפתוח הגדול

ביותר . . .

גדול אפילו

מרפאל . . .

',

28

הנדודים היו  ,אפוא  ,עבורו דרך להגשים את הרגשת השליחות העליונה שליוותה אותו כל חייו
ועזרה לו להתמודד בעקשנית עם גורל מתאכזר  .ב ' מי יכול ומי אינו יכול להיות גאון ' מציג
צ ' ונטברי את ה ' אני מאמין ' שלו  " ' :גאון " יכול להיות מי שבחר בו הגורל  ,מי שידע את חובותיו ,
התמיד  ,היה חררן ללא ליאות  ,לא התנשא אף

שהרגיש בעליונותו  . . .זה שנסע הרבה . . .

האדם

שהיה מאוהב במולדתו  ,ובכל זאת הגה אהבה לעולם הגדול  ,מי שלקט והבין את הקולות הבלחי

נראים . . .

זה שהזמן הארוך לא החליש את

תקוותו . ' . . .

29

את שאיפתו לצייר את ' הנושא הגדול ' וחיפושיו אחריו בעולם אפשר לראות  ,אם  -כן  ,כצורה
מאוחרת של נדידה

רומנטית .

30

יש אלמנטים רומנטיים רבים בציורי צ ' ונטברי  ,בעיקר בניסיונו

להתמודד עם איתני הטבע  ,שהביאוהו לחיפוש אחר מקומות הרריים מבודדים לצייר בהם את

' הסדר האלוהי בטבע ' .

ב 1904 -

את ' הטרפק הגדול בטטרה '
24

25

גאון) .

קטעים
, 236

. 55

26

27

שם .

30

,

,

אוטוביוגראפיה ( לעיל  ,הערה

29

( 4 . 00א . 36

2

מץ  ' ,בעל בפ '

.

.

(  7 00א 3 86

מ ')  ' ,התיאטרון היווני

 1 nem lehet zseni , Budapest 1912וש  lehetו  Idngeiz.ג ( מי יכול ומי אינו יכול להיות
מחובות זו הודפסו מחדש בקטלוג מוזיאון צ 'ונטברי ( לעיל  ,הערה . ) 22
רשימה כזג הקשורה לחורבות בעל בק  ,מתוך פנקס רשימות של האמן נמצאת אצל נמת  .ראה  :נמת  ,עמ '
הערה

28

החל צ ' ונטברי לצייר את ציוריו על בדים גדולים  .כך  ,למשל  ,צייר

. )22

התגשמות חלומותי ( לעיל  ,הערה
לעיל  ,הערה . 24

ע 4ך ך

. ) 23

וראה :

נמת  ,עמ '

על צ ' ונטברי והרומנטיקה ראה  . 89 - 98 ; :קק 24 ) 1949 ( ,

, 235

,

Art

'

הערה

. 12

'Cahier

"

 , ' Csontvdry 1853 - 1919ם08נ 14 .

 . 1ק M . G . 'Der Maler Csontvdry ' , 185 % 1919 , DU, 34 ( March 1974 ( ,

דליה חיטובסקי

(  5 . 70א  3 . 02מ ' ) .

בטאורמינה '

חלק מעוצמת ההבעה בציורים אלה נובע מן הגודל עצמו  .זאת

היתה הדרך שבה ניסה צ ' ונטברי לתת ביטוי להוד הטבע  ,ולשם כך יצר את מה שכינה ' פרספקטיבה
אמוציונאלית '  .פרספקטיבה זו אינה מסתמכת על חוקי המתמטיקה  ,ואפשר להכניס בה שינויים
אמפיריים או סובייקטיביים לחוקי הפרספקטיבה של הרנסאנס  .התוצאה היא ראייה מכמה נקודות
בו  -זמנית  ,המעבירה את תמצית התבנית המתוארת  .י 3הוא ביקר את התיאוריה הרנסאנסית של
הפרספקטיבה כ ' פרספקטיבה מתה '

מצא

אותה ' .

' לאונרדו חיפש פרספקטיבה אווירית במדע ההנדסה ולא

:

32

גישה מיוחדת היתה לצ ' ונטברי אל הטבע  .בהסבירו את הטבע  ,דמה לפילוסופים הפנתאיסטים
של הרנסאנס  .הטוטאליות של הטבע נתפסה אצלו כאחדות האורגניזם החי  ,אשר יש בו חלקים
שווים לחי ולצומח  .בכתביו דיבר על אנרגיה הספוגה בכול ונותנת חיים לכול  .על האמן

' הנוף מתאחד עם

הנצחית . . .

נשמתו בת ההשראה . . .

אמר :

הוא שוכח כל מה שהוא ארצי  ,ומרגיש את ההרמוניה

שהיא מטרה ושליחות להתפתחות האדם

והאמן ' .

33

הוא האמין בפנתאיזם וסגד

לשמש  ,ולכן  ,בציירו את הנופים הגדולים כמו ' בעל בע '  ,התגמדה הדמות האנושית ביחס לנוף

השמים ולמבנים  .ב ' מי יכול ומי אינו יכול להיות גאון ' הוא כתב על הגאון שהיה מאוהב בשמש
ורצה לחיות בחופש בטבע  ,על  -מנת לצייר את הטבע  .מלבד התעניינותו בפרספקטיבה  ,התעניין

צ ' ונטברי במה שהוא מכנה ' ציור של צבע השמש ' ו ' הדרגה של הצבעים הזוהרים '  .על תיאוריית
הצבעים שלו וחקירותיו בחוקי הצבע אנו למדים  ,מלבד מציוריו  ,גם מפנקסי הרשימות

שלו .

34

הכול קשור אצלו בפירושו לפרספקטיבה אווירית  ,אותו ' אוויר פתוח ' אשר גילה בהשפעת האור
בקהיר  ,אור

המזרח  -התיכון .

35

המאה הי " ט ותחילת המאה

התעניינותו זו בצבע ממקמת אותו גם באווירה האמנותית של סוף

העשרים .

בעיות צבע עניינו אותו  ,אולם גישתו שונה מזו של

האימפרסיוניסטים  .הוא לא היה קשור לדוקטרינה כלשהי בפירוק הצבעים ; בדרך הניסיון למד על

היחסים בין צבעי יסוד לצבעים משלימים  .הוא גם דאג לאינטנסיפיקציה דקורטיבית של צבעיו ,

ולגונן .

ובכך דמה לפוסט  -אימפרסיוניסטים

נוסף על כך יש לצבעיו משמעות סמלית  .כמו ואן  -גוך  ,חש גם הוא את הטבע כמצב  -רוח

וכסמל ; האור משמש אצלו  ,מלבד נוכחותו הפיזית  ,גם ככלי ומקור לסמלים  ,ואילו בעיות הצורה
והצבע תמיד משניות אצלו  .התמונה היא תמיד סכום של אלמנטים צורניים  ,ולכן אינו שייך לשום

אסכולה אנליטית בציור המודרני  .הוא אמנם בנה תמונה בצורה הישנה  ,הקלאסית  ,אבל צורת
הבנייה שלו לא דמתה לשיטה האקדמית  .מטרתו היתה ליצור קומפוזיציה שתעלה על ציורי רפאל ,
ולכן חיפש אחדות כללית של אלמנטים פורמליים  ,שיווי משקל של נפחים וצורות במבנה התמונה
והתאמה של

צבעים .

ייפ  ,ספק ,טיב , ,

36

י  ,אמי ציונאקייג ' י

31

עו

32

על

33

מתוך ראיון שנערך עם צ ' ונטברי ומצוי בארכיון הגלריה הלאומית בבודפשט  . MDK. C - 1 - 7על ניתוח יחסו של

34
35

נמין  ,עמ

לאונרדו ו ' הפרספקטיכה המתה '  ,ראה

צ ' ונטברי אל הטבע

116

איי :

. 230

ראה :

איבל  ,עמ '

,9

:

'

נמת  ,עמ '

. 228

. 13

בקטלוג
ו
והדרך שבה הוא מצייר את האור  -יש להם מקבילות רבות בציורים המודגמים
הערה . 75
ונטברי
, 237
של צ '
צבעיועמ '
נמת ,
שהוציא מוזיאון ישראל לתערוכה ' לצייר באור הים  -התיכון '  ,ובעיקר בציוריהם של פליקס זיים  ,אמיל ברנד ,
מוריס דני  ,פייר זרייה  ,פליקס אדוארד ואלוטון  ,ופול סיזן  .ראה

הים  -התיכון  ,ירושלים  , 1987במיוחד עמ ' , 103 , 77
36

טורדי

( לעיל  ,הערה  , )9עמ ' . 25

, 125 , 111

 :ז'

ל ' אנדראל וי ' פישר

, 133

. 149

( עורכים ) ,

לצייר באור

ארץ  -ישראל בעיני צייר הותו

איור

: 10

ראובן רובין  ,ירושלים העתיקה

( ) 1926

צ ' ונטברי וראובן
המפליא הוא שבציור הישראלי של שנות העשרים יש מקבילות לצ ' ונטברי  .חוקרי האמנות הארץ -

ישראלית של שנות העשרים מתארים אותה באופן הדומה בצורה מדהימה לתיאור יצירותיו של

צ ' ונטברי על  -ידי חוקרי האמנות ההונגרים  .במאמרה ' הציירים בארץ  -ישראל של שנות העשרים
והקוביזם ' כותבת גילה

בלס :

הגישה למציאות של הדור השני של הציירים בפלשתינה היתה בעיקר מסורתית  ,והם
הביעו אותה בצורה פשוטה

וישירה . . .

מכיון שרצו להביע אידאלים לאומיים ע " י

אמצעים לא קונבנציונליים  ,הגישה שלהם למציאות היא לא אמפירית ולא לגמרי
נאיבית  .הם התמקדו על האיכויות של הסביבה החדשה שלהם וזה מסביר את פנייתם
למוטיבים קשוטיים  ,ואת מאמציהם לתאר את האור החזק והחום הצורב ע " י שטחי צבע

בהירים ( רובין ) או ע " י קונטרסטים צבעוניים חזקים ( פלדי

ונוטמן) .

הם חשבו שהם

משתייכים לאמנות המודרנית  . . .ע " י הסבר חפשי של הטבע ושמוש באמצעים לא

ספוריים ושמוש בצבעים לוקלים חזקים ( בהירים ) .
המודרנית אפשר את יצירת הסגנון

המיוחד .

השיוך הכפול לארץ ישראל ולאמנות
1 1 7

37

יגאל צלמונה מדבר על ' הפרימיטיביזם כאחד מאפיוני הציור הישראלי בארץ ישראל של שנות
37
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איור

: 11

ראובן רובין ,
רקדני מירך
( ) 1926

העשרים . . .
המערבי

השאיפה למזרח היתה קשורה לנטיות לרומנטי ולאקזוטי ורצון לברוח מהעולם

המתפורר . ' . . .

38

אם נתבונן  ,למשל  ,בתמונתו של ראובן רובין  ' ,ירושלים העתיקה '
בה הרבה מן המשותף לתמונות

צ ' ונטברי :

( ; 1926

איור  , ) 10נראה כי יש

הראייה הנאיבית  ,כביכול  ,הבתים הדקורטיביים

והקישוטיות  ,הנובעת משימוש בפרטים מהטבע בצורה מופשטת ומעניקה לציור הרגשה חלומית .
הציור של ראובן  ,אפילו יותר מזה של צ ' ונטברי  ,מזכיר ציורי ילדים  ,וכמוהו מקטין אף הוא את
דמויות האדם בציורי הנוף והופכן מרכיב אסתטי ותו לא  .אף אצלו יש מלחמה בין הדו  -ממדיות
לתלת  -ממדיות  ,והוא מעגל את ריבועי הבתים  ,על  -מנת לשלבם במקצב הגבעות

 111ו

מסביב .

ואכן  ,כאשר ראובן מצייר אנשים בתמונה בעלת נושא סיפורי  ,כמו ' רקדני מירון ' (  ; 1926איור
אנשיו מוארכים  ,גופותיהם חסרות ממשות והם

 ' ) 11הוא משהק בצורה האנושית כמו

צ ' ונטברי .

למעשה ראשים צפים  ,החבוקים בתנועת ריקוד ויוצרים תבנית של זר אנותיך  ,בדומה לנשים
היושבות מימין  ,היוצרות יחד כעין עלי כותרת של פרח  .ב ' כותל ' האנשים מוארכים פחות  ,אך אף
38
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איור

 : 12צ ' ונטברי  ,באר

מרים בנצרת

( ) 1908

הם אינם תלת  -ממדיים ; תיאור העיניים  ,הזקנים  ,הפנים וכפות הידיים הגדולות במתכוון  ,דומה אף
הוא  .בשתי התמונות הרקדנים וזקני הכותל הם סמל רוחני יותר מאשר נוכחות אנושית

מוכרת .

תיאורה השרירותי של הדמות האנושית בולט אצל צ ' ונטברי בציור ' באר מרים בנצרת '

( ; 1908

איור

; ) 12

כמו ב ' רקדני מירון '  ,הדמות האנושית משתנה בהתאם לחשיבותה  :מריה אינה גדולה

יותר בגלל קרבתה בלבד  ,אלא בגלל היותה הבתולה ונושא התמונה
הצחור  ,הקרובות לצופה יותר ממנה  ,הן קטנות ,

;

לעומתה  ,נושאות השושן

זעירות .

נושאות הכד הן דמויות כד בצורתן  ,כפי שהנשים היושבות ב ' רקדני מירון ' הן דמויות

פרח .

ב ' באר מרים בנצרת ' הגמל הוא אביזר קישוטי כמו העז ב ' רקדני מירון '  .בשתי התמונות האופק
הוא גבוה והבתים הפזורים נראים ספק בתים ספק קוביות משחק  .בשתיהן גם נעשה שימוש
בנתונים של מבנה השטח והחלל  ,כמו הקשת של המבנה מעל המעיין וההרים אצל צ ' ונטברי ,

.

ואצל ראובן  -ההרים  ,העצים ודרכי -העפר אולם הסך  -הכול אינו תלת  -ממדי  ,ואינו מעורר
אשליה של חלון למציאות  ,אלא נראה כשטיח מזרחי דו  -ממדי  ' .רקדני מירון ' נראים מרחפים

באוויר  ,לא ניצבים על קרקע המציאות  ,ואין רואים את כפות רגליהם כלל  .הם אינם אנשים  ,אלא

סמלים  .אף שואבות המים ב ' באר מרים ' אינן דמויות סתם  .מחד  ,נעשה בציור שימוש במרכיבים

1 19

דליה חיטובסקי

של איקונוגרפיה נוצרית  ,כגון נושאות השושן הצחור  ,שהוא סימן ההיכר של מריה  ,וכן כל נושא
שאיבת המים הקשור לאגדת המקום  ,למקור של מים חיים ונעורים נצחיים ( התורה

הנוצרית ) ;

מאידך  ,קיימת הרגשת ניכור וחוסר קשר בין הדמויות  ,אשר פניהן הטרגיות של הנשים מאחורי
מריה מזהות אותן עם היסוד של המוות  .שואב המים הגברי הוא פורטרט עצמי של האמן  ,המסמל
את היסוד הגברי  ,מקור החיים והמשכיותם

מסמלות את המעגל התמידי המתחיל ממעיין

;

הנשים הן סמל הפוריות  ,ואלה הנושאות כדים

החיים .

39

אין אפשרות להבין את ציורו של ראובן ,

אלא אם כן יודעים משהו על איקונוגרפיה יהודית  ,על הטקסים במירון ועל מקובלים  .כך גם אין
להבין את ציורו של צ ' ונטברי  ,אם אין מבינים באיקונוגרפיה נוצרית בדמות הבתולה ובחשיבות

באר המים  ,שלידה התרחשה ( לפי אגדה מקומית) הבשורה על הולדת ישו  .מהבחינה הזאת שני
הציורים אינם פרימיטיביים וודאי אינם נאיביים  ,ואין זה משנה אם אנרי רוסו  ,הפרימיטיביסט

הצרפתי  ,צייר דמויות אנושיות בצורה דומה  .גם את ראובן וגם את צ ' ונטברי הישוו לאנרי רוסו ,
וייתכן ששני אמנים אלה אכן ראו את ציוריו של רוסו בפריז

;

40

אולם ברור שצ ' ונטברי  ,לפחות  ,לא

התכוון לצייר ציור נאיבי  ,אלא ' פרימיטיבי ' במתכוון  .הקומפוזיציה של ' באר מרים ' מתכוננת לפי

חתך הזהב  :הדמויות מסודרות בצורה תבליטית  ,וראשיהן של רובן נמצאים על קו ישר אחד  ,לפי
תכתיבי הסגנון הקלאסי של הרנסאנס
איזון בין האנכים

;

הפעולה העיקרית תחומה בקשת של מבנה הבאר  ,וקיים

למאוזנים .

כיצד נוכל להסביר את הדמיון בין ציורי ראובן לאלה של צ ' ונטברי  ,בעיקר כאשר ידוע שלא
היתה ביניהם כל השפעה ישירה  ,מקובלת  ,או כל אפשרות כי ראובן ראה מיצירותיו של

יש מן המשותף ברקע של ראובן ושל
והסתמכה ברובה על לימוד ציור אקדמי

; 41

צ ' ונטברי :

צ ' ונטברי ?

הכשרתם האמנותית היתה לא מסודרת

שניהם השלימו את השכלתם האמנותית על  -ידי ביקור

במוזיאונים ; לשניהם היתה גישה רומנטית בעיקרה לאוץ  :ראובן היה ציוני ובא מבית דתי מסורתי
ברומניה  ,ואילו צ ' ונטברי ניסה למצוא את האדם המזרחי הפשוט  ,אשר תרבות המערב עדיין לא
קלקלה

אותו .

אצל צ ' ונטברי  ,כמו אצל היהודים  ,היתה התרפקות על המסורת המשותפת של התנ " ך ; הוא בא
לצייר כאן את חג המולד בנצרת אך נשבה בקסמיהם של השומרונים  ,כאשר חזה בטקס קרבן
הפסח שלהם  ,וראה אותם כיהודים האמיתיים  ,ממשיכי מסורת

התנ " ך .

42

הנטייה לפרימיטיביזם מכוון ולנאיביות מסוגננת  -אפשר לראותה  ,להשקפתנו  ,כהשפעת

ההוויה הארץ  -ישראלית על סוג יוצרים זה  .ההוויה המזרחית נראתה לשניהם אמיתית ואותנטית ,
ואכן כשלעצמה היתה פרימיטיבית יותר מההוויה במרכזי ערים אירופיות  .האיכרים הערבים נראו
לצ ' ונטברי כאנשים החיים בקרבה רבה לטבע  ,ונושאות הכדים בנצרת  -כנמצאות שם מקדמת -

דנא  .או  ,כפי שכתב נחום נוטמן בזכרונותיו  ' :רצינו לרדת לשרשי המזרח שהתנ " ך צמח ממנו ,
בערבים ראינו את
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המחשת התנ " ך . . .

חומות ירושלים היו הדגמות לוחות עץ

פרימיטיביים . . .

ליד

. 177 - 175
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צ ' ונטברי הוקיר את הבדואים  ,השומרונים והפלאחים הערבים  .הוא מזכירם פעמים אחדות ברשימותיו מהדרך
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ובפמפלטים שכתב  ,ובעיקר בהרצאתו ' גניוס  -מי יכול ומי אינו יכול להיות גאון ' ( לעיל  ,הערה  . ) 24ראה גם

נמת  ,עמ ' , 91

. 171

:

ארץ  -ישראל בעיני צייר הותרי

צריפי פח נראו גבוהים כמו דמויות ג ' יוטו ליד הארמונות אשר נראו גבוהות כארמונות

עצמם . . .

',
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גם אצל צ ' ונטברי יש התייחסות דומה לבדואים ולשומרונים  ,ולתיאור בתי ירושלים

ונצרת כלוחות עץ פרימיטיביים  .החזון הפנימי של כמה מאמני ישראל הראשונים  ,כמו זה של
צ ' ונטברי  ,ארגן את המציאות באופן אגדי  ,פרימיטיבי  ,ועידן אותה בצורה קישוטית  .כמוהם גילה
צ ' ונטברי את האור החזק והגיב עליו במשטחי צבעים מנוגדים ב ' כותל '  ,או בצורה לירית ב ' הד

הזיתים '  .היתה זאת השפעת המקום  ,השפעה חזקה ומהממת  ,אשר היזקהבציירים אלה את הרגשת

השליחות  ,והפכה גם את ציורי הנוף שלהם לציורים בעלי עלילה ומסר  .צ ' ונטברי  ,כמו כמה
מהציירים הישראלים אחריו  ,חיפש במזרח מקורות לביסוס סגנון לאומי  ,והתוצאות היו מפתיעות
בזהותן  .הוא גרס התרחקות מדרך ציור אקדמית ריאליסטית בתיאור הדמות האנושית  ,וחזרה אל
דרך תיאור המציאות שהיתה קיימת לפני ביסוס הריאליזם באמנות  ,דהיינו בתקופות הטרום -
רנסאנסיות  .זאת אינה פרימיטיביות הבאה מחוסר ידיעת מלאכת הציור  ,אלא פרימיטיביזם מכוון ,
אשר לדעת צ ' ונטברי  ,וראובן אחריו  ,היטיב להמחיש את ההוויה האופיינית של החיים בארץ
באותה תקופה  .ההתנגדות לציור אקדמי נבעה  ,בין השאר  ,מחידושי הציור האירופי של סוף המאה

הי " ט  .הציירים אז היו בקיאים בציור האימפרסיוניסטי  ,ואילו צ ' ונטברי השתמש בצבע בצורה

אקספרסיוניסטית .

בגישתם לטבע יש מרכיבים מהרומנטיקה הגרמנית  ,ואפשר למצוא לה

מקבילות גם בציור הפוסט  -אימפרסיוניסטי של נוגן  ,ואן  -גוך

ושגאל .

אולם הסך  -הכול אינו

תערובת של כל אלה  .המעניין הוא  ,שדרך התפתחות זו היתה בניגוד גמור לכיוון שבו הלכה
האמנות האירופית באותה תקופה  .שם התעניינו דווקא בבעיות צורניות לשמן  ,הנובעות מהגדרת
הציור ולא

ממטרתו .

המייחד את צ ' ונטברי מעל ומעבר לכל האמור לעיל הוא  ,שהיה הצייר הראשון אשר צייר את
ארץ  -ישראל בצורה מודרנית  .צ ' ונטברי בא לצייר את העבר הגדול והותיר אחריו את ' בכניסה
לכותל הדמעות בירושלים '  ,תמונה המתארת את ההווה  ,ושהיתה בעלת משמעות לגבי

העתיד .
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