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 וגראנש ,םידממ ילודג ,ריק יחיטש רשע השימחכ רנכל קירמ ןמאה רצי תונורחאה םינשה שולשב

 תונתשמ תוגרדו םיקבדומ םיטקייבוא ,קילירקא יעבצ ,ילמשח הגירא חדקאב שומיש תבלשמה הקינכטב

 םיללוגמ ,סוחדה םהייומיד רשועבו הזעה םתוינועבצב םיביהרמה ,ולא םיכר רמצ יחיטש .1המירפ לש

 ,החימצ ,הקושת ,יותיפ ,המיא :תימויק תוירוזחמ לש םיימניד תונויזח ךרוכה ,יפא הדימ הנק לעב רופיס

 שונא ינבו תורזומ ,תוינוימד תויח ,המיא יררועמ םייאלכ ירוצי לש םייומידב םישודג םיחיטשה .ןדבאו הילכ

 םלוע תנומת םיחיטשה רוזחמ ךרד טטרשל ןתינ .השביבו םיב ,םחר אלל ולאב ולא םיכתומ בל-ירימכמ

 לפא ןירותסמו תידלי תויביאנ ,הרישי תויביסרפסקא תגזממה תינונגס הפש תפקשמה תעתעתמו תיתימ

 ,טקיורפה ךרואל ותוא ווילש תובשחמה לע החישב .םסקו תוזב לש בחרמ :יטסטנפה-םזילובמיסה חסונב

 תא גוראלו ללוגל ונוצר לע הדוותמ אוה וב סוידיבוא לש יתומלאה ורפסב החיתפה תקספל רנכל חלוש

 םילאל הנופ אוה .םייונישה רפס – תוזופרומטמה ירופיס םזכרמבשכ ,האירבה רחשמ ,םימיה תורוק ירבד

 :םהיללעמ יאשומב םה וגהנש יפכ שממ ,ותריציב תוינויחו חור חיפהל ,השקבב

 

  ורימהש םימצע ילוגלג רישל יב ינוצר זע"

 !תאז הללוח םכדי ןה ,םיהולא ,םושדיחו םהימלצ תא

 םדק-ימימ ירופיס ומקרו יריש םע ויה ,אנא

  2" !הלא ונימי דע הפוצר הלילע יזורחב

 

 ,וכותב ישישה רפסה תא שדחמ ארקל ונתוא חלוש אוהשכ סוידיבוא לש ןנוכמה טסקטל שרדנו בש רנכל

 הנתא לע רגת ךכב הארק ,םיחיטש גוראל האילפהש הריעצה הנכרא לש ררמצמה סותימה תא ללוגמה

 .3הרוחש השיבכעל הכפהנשכ תוירזכאב הדי לע השנענו )הגיראהו קדצה תונמאה ,המכחה תלא(

 ךרד - יתרבחה תויצהו הטילשה  ינונגנמ תא ןנוכל יעצמאכ ,'תראב ןאלור לצא תרבסומ סותימה תסיפת

 ןתינ ,ךכיפל .4םירבדה לש יעבטה רדסה תא הרואכל תואטבמה סותימב תודדוקמה תומכסומה תלחנה

 רערעל התריחב םג אלא ,הנכרא לש רמה הלרוגל ליבוהש ,סירביהה אטח קר הז היה אל יכ חינהל

 
 םידהדהמה ,הלא .ריינ לע ןורפע ימושיר רפסמ םדצלו התוללכב הרדסה ךותמ םיחיטש 12 םיגצומ הכורעתב 1
  .םיילטנמונומה םיחיטשה תא דגונמו םילשמ ןפואב
 .30 'מע ,1965 ,ןמקיד המלש םוגרת ,קילאיב דסומ תאצוה ,ןושאר ךרכ ,תוזופרומטמ ,וזנ סוידיבוא סוילבופ 2
 .251-215 'מע ,םש 3
 . 260-235 'מע ,קוסב ודיע:םוגרת ,2004 ,ביבא לת ,לבב ,תויגולותימ ,'תראב ןאלור 4



 םיככת ,ינימ לוצינ ישעמב םינייפאתמה םילאה יאטח תא ,לכ יניעל ,ףושחלו לבוקמה ביטרנה לע התריציב

 ולא םה דחוימב םידירטמ םכותב ,תונמאה תודלותב םיבר םיגוצייל התכז , הנכרא לש התומד .תותיחשו

 ןודר ןוילדוא לש םתריציב הלחלח תררועמ הרוחש השיבכעל התכיפה תא םיראתמה

 1916)-(Odilon Redon 1840 הרוד בטסוגו ) 1883-Gustav Dore’ 1832(. )םישיבכע )1 הנומת, 

 ךותב רתתסהלו עמטיהל םיטונ םקלח .רנכל לש ויחיטש תא םישדוג םירחא םיתיעבמ םירוציו םיקרח

 יוניע לש תויצאוטיסב םיחצנומ םירחא האווסה לש תודרשיה תייגטרטסא םיליעפמ ,ךובסה יומידה

 םהל דעויש דיקפתה תא הענכהב םלגל םינודנ - המיאב םירועפ םהיפו םהיניעשכ םיראותמ ,הפירטו

 ףוגב םילברוכמה םירבועה ירואיתו הייחמצ הלוע םיתמה תופוג ךותמ ךכ :עבטב םייחה תוירוזחמב

  .תולגלוגכ םיארנ )ןגטנר םוליצל דעבמ ומכ םיפשחנה(

 

 גיצה ,רפסמ םינש ינפל ,םלוא ,לרווקאבו םושירב ,ןמש ירויצב ותדובעב רנכל דקמתה םינש ךרואל

 ךלהמ .)2הנומת( ןווכתמב תעצקוהמ יתלב תינדי המקר השעמ ןלוכש תולודג אל תודובע תרדס עיתפמב

 ישנ רשקהב בור יפ לע תושפתנה ליטסקט תודובעלו תינלמע די תכאלמל ,ותכישמ תא הליג ,הז

 תכאלמב קוסיעל ,יחכונה טקיורפב ,ותרזח .תודלימ ריכהש תורוסמל רוביח ,ורובע הוויהשו יביטרוקדו

 תיבה תוריק לע" :רבעשל תוצעומה תירבמ םירגהמ תחפשמל ןבכ ,ויתונורכיזב שדחמ תעגונ ,ליטסקטה

 תיסורה היגולותימה ,הדגאה םלועמ תויומד תוגורא םהבו םיינועבצ ריק יחיטש םייולת ויה 'ץיבונרשטב

 .רדחה תרוטרפמט לע הרימשו דודיב יעצמאכו טושיקכ ריקה יחיטש ושמש היסורב .יממעה רולקלופהו

 ולעפו ,תוברתהו םילקאה ייוניש תורמל ,םירוגמה תרידב שדחמ םיחיטשה ולתנ ,ץראל רבעמה רחאל םג

 םירכומה םיחיטשה ימגד תא רנכל הניש ,תיחכונה םיחיטשה תרדסב ."םתלועפ תא םינשה קחרממ

 תילאוטקא הארמ ,תילובמסה הנפצהה תורמל ,השעמל תוביצמה ,ריבכמל תוירזכא תולילעב םרימהו

 שלחה לוצינ ,תורכמתה ,האילכ ,ןדבאה באכ ,הזמ הז תוירזכאב םינוזינה םימייאמ םירוצי :וניניע דגנל

  .תוומו השלוח ,הלחמ ,תודידב לש תודרחו

 

 לש ויחיטשמ רבכמ הז לטינ - םכותב רמשל ויה םירומא םיחיטשהש םימחהו יתרוסמה ,יתיבה דוסיה

 תינונגס הניחבמ םיראותמה םייניש יפשוח םידשו תוצלפמ ,םידלש תויומד םהב םיטלוש תאז תחת .רנכל

 תגיראש אצמנ תינכט הניחבמ םג .עבמ תורישיבו רורב יפרג וקב םינייפואמ ,יטיפרג ירויצל הברק ךותמ

 ,םירוח ,תומירפ ,םינתשמ םיחרואב םיטוח םע ,ןווכתמב חלתשמ ומכ ,יביסרפסקא ןפואב התשענ רמצה

    .םיחיטשה עצמ לע עבצ יירפסב סוסירו תוקבדה

 יניעב בשחנש המ לכ תא ,סנ לע הילגנאב קנאפה תוברת התלעה ,םירשעה האמה לש םינומשה תונשב

 ירויצ .דגנ תוברת לשו תיפולח הקיטתסא לש החותיפ ידכל דע החודו רעוכמל הרבחה לש יזכרמה םרזה

 הארנה לככ ,םהל ונתנ" :יטסילדנו טקאכו סירתמ יבמופ יוטיבכ ינברואה בחרמב ולעפ תובותכו יטיפרג



 תויהלו ולכויש לככ קזח חורצל ,לכה תושעל רשפאש השוחתו םישדח םייחל יוכיס ,הנושארה םעפב

 .העונתה ידסייממ היהש ,1982 תנשב ןראלקמ םלוקלמ קור-קנאפה ןגרמא ריהצה "ולכויש לככ םיינסרה

 תומוד השעמל ויה ,קנאפה תא ונמזב ובציעש תוקיטקטהו תויגטרטסאה יכ ןייצמ ,ןורטיצ יטע רקוחה

 יומידה אטיב ךכ .םירשעה האמה תישארב ,ןכל םדוק הברה דוע דרגנוואה ינמא תא ושמשש ולאל דואמ

 תיתפשה הנובתה תא ,תיברעמה תוברתה תא תללושה תינושאר-תידילי-תיטנתוא האחמ  "הקעצה" לש

 תא ארקל ןתינ ךכ . 5 ידוסיה ימויקה באכה תאו תוממוקתהה תא ,יארפה יתייחה דוסיה תא שיגדמה

 .םינש תכורא תרוסמ ךותמ לעופה םייקה רדסה לע רגית תאירקו החכות לשמכ ,רנכל לש םיחיטשה

 חדקאל הנתשמה הגיראה טקאב ץרפתמה תונערופ ערזכ הריגהה לש יתוברתה רבשהמ תנעטנה האחמ

 .דבה עצמ תא היירי תנוכמכ ,םעפ רחא םעפ בקנמה ,ינרקוד בהל חלושה ,ילמשח

 

 ,רוחש עקר לע .) 3הנומת( הכותב רתויב יטסילמינימה םג אוה הרדסה תא םתוחה ןורחאה חיטשה

 ןתינ םכותבש םייגולומסוק לרוג ינמיס ומכ םיטנמלא השולש םיראותמ ,םיבכוכ יעורז הליל ימשכ הארנה

 םייאמ ,םוקמ םושל רבוחמ ,םודא ףנע לע ךפוהמב דמוע אוה .בהבהצ לותח לש ותומד תא לקנב תוהזל

 .וילגר לע תחני דימת לותחה רבד לש ופוסב אלה - הנתיא תיאלפה ותזיחאש המדנ תאז לכבו לופנל

 רוזחמ ךרוא לכל םיעיפומו םיבש ,םיקנפתמ תיב ילותח וא בוחר ילותח םהש ןיב ,רנכל לש םילותחה

 וק לע םיכלהמ ,האילפ וא המיאב רועפ הפבו רומס בגב םיראותמ םהשכ רוחש םעבצ בורל .םיחיטשה

 וסאקיפ לצא ףרוטה לותחה יגוציי ןיב םירבחמ .יארפהו ףלואמה ,יתייחהו יתיבה :רכומל רזה ןיבש לובגה

 סאלוקינ ,יסורה רייצה לש םייטסינויסרפמיאה וירויצב ,ךרה חיטשה ילפק ןיב תפפגתמה ותומד ןיבו

 רוזחמ .)Nicolas Alexandrovitch Tarkhoff 1871-(1930  )5-4 תונומת( ףוהקרט ץיבורדנסכלא

 לש תיביטנרטלא האירקל תורשפא עיצמו ןיבל ןיבש הזה ךוותב אוה ףא יוצמ רנכל קירמ לש םיחיטשה

  .בחרמה

 

 
 ,57-51 'מע ,1 רתומ ,קנפה לש תרבגותמה החירצה :בוקרה ינו'גל ריעה תמיא רקסואמ ,ןורטיצ יטע 5
  .ביבא לת תטיסרבינוא



 1 הנומת 

 .יטרפ ףסוא ,םחפ ,הכובה שיבכעה ,1881 ,ןודר ןוילידוא

1916), l’Araignée qui pleure (The Crying Spider) (1881), charcoal, –Odilon Redon (1840

37.5 cm, Private collection.49.5 x  

 2 הנומת     
 יטרפ ףסוא ,מ"ס 45X57 ,דב לע המקר ,תרתוכ אלל ,2016 ,רנכל קירמ

 

 3 הנומת 

    ןועבג הירלגו ןמאה ףסוא ,דב לע הנתוכ רמצ תגירא ,תרתוכ אלל ,2021 ,רנכל קירמ

 



 4 הנומת  

   .יטרפ ףסוא ,מ"ס 81X100 ,דב לע ןמש ,רופיצ לכוא לותח ,1939 ,וסאקיפ ולבאפ

privet collection81 x 100 cm.  (1939) Oil on canvas. Cat Catching a Bird Picasso, 

 

 5 הנומת 

  .יטרפ ףסוא ,דב לע ןמש ,לותחה ,1907 ,ףוהקרט ץיבורדנסכלא סאלוקינ

 

My soul would sing of metamorphoses. 

But since, o gods, you were the source of these 

bodies becoming other bodies, breathe 

your breath into my book of changes: may 

the song I sing be seamless as its way 

weaves from the world's beginning to our day. 

-- Allen Mandelbaum 19956 

 
6 

https://books.google.co.il/books/about/The_Metamorphoses_of_Ovid.html?id=HK9gjD0wvaoC&
redir_esc=y 


