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 1(ברטולט ברכט/ מוטו )  

 

 החברתי באמנות ישראל-הריאליזם שללא נמנו נשים על שורותיו  מלבד הציירת רות שלוס

כשישה , והנה. אמניו יתגבשו לכדי קבוצה מאורגנתלכך שגם לא זכה ש, 05-של שנות ה

, חברו להן יחד חמש ציירות, החברתי-ריאליזםל היהממש שלא זהב ה-עשורים אחר תור

 בעלות שפה, ריאליסטניות 05,2-בשנות ה שעלו לישראל המועצות לשעבר-ילידות ברית

חדש  ישראלי חברתי-ריאליזם -אקטואלי  גלגוללכדי , ועמדה חברתית מגובשת ברורהת ציורי

אסיה לוקין ואולגה , בסקיאנה לוקש, נטליה זורבובה, רקסקי'זויה צ .12-בשחר המאה ה

 .הן קבוצת הברביזון החדש קונדינה

 

הציירים חבריה וביניהם אשר , 20-אמצע המאה המברביזון שב אל אסכולת  הקבוצהשם 

פעלו  ,ואחרים (Millet)פרנסואה מייה -אן'ז (Rousseau)תיאודור רוסו , (Corot)קאמי קורו 

כפי שנהוג , en plein air -הטבע וציירו את הטבע בחיק  באיזור הכפר הצרפתי ברביזון

ב ורעל  כיוםהגם שאינה מועדפת , גישה זו .הריאליזםתנועת בצעידה לקראת , לכנות זאת

 החדש הציירים הפיגורטיבייםדור לעדנה בעיקר בקרב  במחוזותינו זוכהדווקא , הציירים

תלמידי , של ישראל הירשברגבירושלים  הסדנא לציור ורישוםבוגרי  את למשל ראו) ומוריהם

 ,ברם .(אחריםו, אלי שמיר ותלמידיו, של ארם גרשוני בתל אביב" התחנה"ספר הבית 

תכלית ב כי אם, כשלעצמה לאולפניהן ת מחוץוהצייר ליציאתהחיבור הנוכחי לא נדרש 

 אשר ,הברביזון החדש קבוצתהאמנותית של  תודעתהנטיית וכן ב ,זושל ערכה , היציאה

 .המוקדם החברתי הישראלי-גם בזיקתה לריאליזם תידון

 

, בישראל האמנות בשדהח האחר והחברתי הכ-הריאליזםהיה  15-של המאה ה 05-שנות הב

אופקים "קבוצת של בעיקר , מגמות ההפשטה ן שלבחזקתנתונה תה ההגמוניה יהי וב

ציור למען , לא כקבוצה מאורגנת אלא כיחידים, החברתי התגייסו-אמני הריאליזם". חדשים

 העלאת המודעות החברתית ,חינוך הקהל ותישתכל, בלתי אמצעי ויעיל, ישיר ריאליסטי

רות , שמעון צבר, נמנה את נפתלי בזם העירוני החברתי-בין ציירי הריאליזם. ושינוי המציאות
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 210' עמ, אביב-תל, 2091, ספרית פועלים, (שאול-מרדכי אבי: תרגם), מבחר שירים, ברטולט ברכט 
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 .1552-נטליה זורבובה עלתה ב 



, אברהם בראונשטיין ואחרים ,ןדני קרוו ,משה גת, אברהם אופק, גרשון קניספל, שלוס

 תגדרך להשה .שרגא ווייל ואלכס לוי, שמואל כץ, ובמגמה הקיבוצית נזכיר את יוחנן סימון

של מדינת ישראל בעשור הראשון  המציאות המורכבת פניעברה דרך תיאור  םיהתומטר

 נטושים כפרים, מעברות וחיי עוני תיאורישל הציירים השונים כך נמצא ביצירותיהם . לקיומה

, פועלים של וכן את דמויותיהם, ת ופוליטיותוכרזות חברתיו הפגנות, מחאות, ופליטים ערבים

 .בהםוכיוצא , נדכאים, מובטלים

 

 כוונתןועם הקמתה הכריזו חמש הציירות על , 1525קבוצת הברביזון החדש קמה בקיץ 

יצאנו מחללי הסטודיו שלנו אל תוך , ממש כמו הציירים מאסכולת ברביזון" :המשותפת

אשר במשך שנים לא קיבלה תשומת , בעבודות שלנו אנחנו שבות למציאות. ונגל העירוני'הג

, מדובר בהצהרה פשוטה, על פניה ."עכשיו לפרשנות חדשהעכשווית וקוראת הלב באמנות 

ביחס לאסכולת . תכליתהנטייתה ובעסקינן כי אם ב לשם עצמהלא ביציאה  ,אך כאמור

זה המקום גם להיזכר כי גם יציאתה אל החוץ לא היתה כשלעצמה אלא כחלק , הברביזון

בעלת תוקף  את אמירהוכנוש, קלאסי בן התקופה-נגד כלפי הציור הרומנטי והניאו-ממהלך

 וחצי בשלוש הקבוצה לצייר אליהם יצאהמקומות המבט סוקר על , הברביזון החדשו .חברתי

המחאה החברתית  ,(1525אוגוסט )רהט  :בלתי תמימה יציאה גם כןיגלה  פעילותהשנות 

 "מחאת האוהלים"במסגרת  "צעדת המיליון" ,(1522אוגוסט -יולי)בשדרות רוטשילד 

-שאנן בתל-נווה שכונת, (1522אפריל , 1521נובמבר )מי ביפו 'שכונת עג, (1522ספטמבר )

שכונת , (1522יולי , 1521דצמבר )קיבוץ ברעם , (1522מרץ -פברואר, 1521דצמבר )אביב 

, (1522מרץ )לחם -ביתודהיישה  הפלסטינים מחנה הפליטים, (1522ינואר )ים -תבב ניצנה

שוק , (1522אפריל ) בנגב ל"בסיס שריון של צה, (1522אפריל )חיפה העיר התחתית ב

 ת הפליטים האפריקאיםווהפגנ שבנגב "חולות"מתקן השהייה , (1522אפריל )שבע -באר

 . (1522ינואר ) אביב-בתל

 

לא יצאו את הסטודיו לשם יצירה  חמש הציירותמאשרת כי  אך מייצגת זו חלקית סקירה

הגם ) בהצהרתן שתמעשמכפי , של המקום והזמןכללית ה מציאותהבחיק  ושלווה תמימה

 מצוקותתחומי האל ו והפוליטיות נקודות החיכוך החברתיותאלא ל ,(שזו קיימת לעתים

החברתיים -שעשו הריאליסטנים כשם ,דהיום האקטואלית מציאותהמורכבות שמספקת ה

והנתונים על סדר השנויים במחלוקת , המעורבים מבחינה אתנית, מקומות המוזנחיםב .דאז

 "כאן"של ה המהגרים והפועלים, הפליטים, ופשוטי העם ,שם תמצאו את הציירות, היום

  .הם שמאכלסים את ציוריהן "עכשיו"וה

 

 .יסוד אמנותן של הציירותב הן ערכיםואופניה  פעילותה של קבוצת הברביזון החדששגרת 

 הצהרתה של הקבוצה בדבר ירידתה של האמנות ממגדל השן היאהמציאות  היציאה אל



בעלת ריחוק אינטלקטואלי של מי שהוגה ברוח ובחומר יוצרת כ האמניתאין עוד . המבודד

החברתיים  הציירים יצאו 05-בשנות ה .עמָך - היא כי אם אחת האדם, סטודיותוככי הב

רות שלוס , לצייר פועלים במפעל לערגול פלדה בעכונכנס משה גת : לפגוש את פני המציאות

רשם פנים אל אברהם אופק , נפתלי בזם ודני קרוון אל הכפרים הערבים ,המעברות אליצאה 

כך  .וכן הלאה ,את באי לשכת העבודה בחיפהצייר גרשון קניספל , פועלי הבניין את פנים

בבחינת  ('וברחוב וכ ,בקיבוץבית אריזה ב, בשוק) חברות הברביזון החדשכיום  עושות

 בין האמנית אחדות באופן מעשייצירת ו, סולידריות הפגנת, יריםהזדהות כנה עם המצו

 .מושאי הציורוהאמנות לבין 

 

 טמונות אותן בחרו לצייר אוכלוסיהבסביבה ובשל הציירות להיטמע  שנכונותן ויכולתןאפשר 

שראל ברית המועצות לשעבר ועלו ליבנולדו הן . וגרפיה האישית של כל אחת מן החמשבבי

המציאות המתוארת ביצירותיהן אינה זרה להן כך ש ,05-בעלייה הרוסית של שנות ה

 ,ובלתי מתגמלת מזדמנתת כפיים העיסוק בעבוד ,במקום חדש תחושת הזרות :במהותה

ואף  דעות קדומות, ההתמודדות עם גילויי גזענות ,המגורים הצפופים ,המסוגריםהחיים 

ממדינות ברית לישראל נוספות היו מנת חלקה של העלייה הגדולה " ברכות"כל אלו ו ,אלימות

 3.במדינות המוצא לא פחות יחס משפילעוד קודם לכן מים רבות חוותה אשר פע, תהמועצו

 

חברו אשר  הוא המכנה המשותף של חמש הציירות ,שגם אלו מסממניו, המקדם התרבותי

של המשותף ואת הרקע נכלל במשו גם הוא ,שרכשו בצעירותןהאמנותי החינוך . יחד לקבוצה

ופיתחו  אירופהבו חמש למדו באקדמיות שונות בברית המועצותה :חברות הברביזון החדש

לאפיין  תיכולהו וניות עשירהצבע, שנשענת צורות פשוטות שפת ציור ריאליסטית ופיגורטיבית

ת הציור וקשר למסור גם שפה אשר לה, הראשוניותעל פי איכויותיו  בפניהן הנמצאאת 

ארץ בבאקדמיות לאמנות  חברות הקבוצהשל  ור לימודי המשךולא, במהלך השנים .הרוסי

ן הבסיס הציורי היציב שקנתה בתחילת דרכה התרחקה מ, לכיוונהצעדה כל אחת , ובאירופה

כאשר תחושה משותפת של  ,1525בשנת  ,או אז .רה אישיתיופיתחה סגנון וקרי, האמנותית

, פיגורטיביות-הן בלתי והגישות הדומיננטיות בותכניו , שמסורתו שדה אמנותב ויצירה פעילות

גמרו אומר חמש , שבאמתחתןהציוריות מוקירות את האיכויות  וכאלו שלא ריאליסטיות-בלתי

התבוננות ואל ה תית אל הציורלשוב שיבה אמהציירות להתגבש לקבוצת הברביזון החדש ו

 .מציאותב

 

הניסיון האישי והשקפת העולם החברתית והפוליטית , השילוב של המקדם התרבותילאור 

ברובד  בו מן הביקורתיש אשר  המהלך הקבוצתיהיה זה אך טבעי ש ,ציירותלהמשותפים 
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תיאורים למוקדשת רקסקי שלא במסגרת הקבוצה ו'זויה צבעניין זה אציין את את סדרת הציורים שציירה  

 .סדרת ציורים זו טרם הוצגה .עולי העלייה הרוסיתחדים כתער אודות קשיי התמודדותם של 



פוליטיים ותמיד , חברתיים, תרבותיים שנושאיו הציור בתוכןגם  ביקורתל יביא, אמנותי-הפנים

 אשר יצאו כנגד האמנות המופשטת ,05-ליסטנים משנות ההריא ,קודמיהןבדומה ל .אנושיים

כמי ( למשל 4,אמר בזם" האמנות המופשטת היא אפיזודה עצובה בתולדות האנושות")

חברות הברביזון היום  כך נרתמות ,המציאות לתיאור בעיותיה שלבאמנותם  שהתגייסו

החיכוך נקודות השבר ו על, החיים האקטואליים בישראל את להעלות על בד הציור החדש

 .םשבה

 

מחאות תיאורי ה של תפישת עולם זו הואביותר הלוחמנית נוכחות ובעל ההפועם הביטוי 

מחאת " קמה יסוד הקבוצהמספר חודשים לאחר  :והנה המייצגות שבהן, הפגנותוה

ה בישראל בעיקר מחיאשר מחתה על יוקר ה ,1522המחאה החברתית של קיץ  - "האוהלים

 .ובערים אחרות אביב-ולוותה בהפגנות ענק בתל חברתיוויון ושקראה לצדק , בתחום הדיור

של זויה מהאירועים בציוריהן  .הברביזון החדש היה שם

 מפגינים יופיעונטליה זורבובה ואנה לוקשבסקי , רקסקי'צ

ר שם יק"כגון  סיסמאות שליוו את המחאה ,ןמגפֹוב מצוידים

העם "ו "חזירות זה לא כשר", "לו הייתי רוטשילד", "בחוץ

שכיסו את שדרות  האוהלים הצפופים ,"צדק חברתי דורש

: נמצא באירועי העת האחרונה דוגמא נוספת .המאורעומאפיינים אחרים של  ,רוטשילד

 מגובשת חזיתכ הפליטים האפריקאים בישראל לראשונה עשרות אלפיהפגינו  1522בינואר 

וכלפי המעמד הבלתי מוסדר שלהם  בנוגע ליחס של הממשל והחברה כלפיהם מחאה מצדם

 מחו במתקןוצעדו לכנסת בירושלים , רקסקי'צוצוירו על ידי  הם הפגינו בכיכר רבין .במדינה

גם  .לצדם עמדהו ,לצדם הציירת ציירה שם, בנגב שבנתה המדינה עבורם" חולות"השהייה 

 .נכחו וציירו, רקסקי ואסיה לוקין'זויה צ נכחו לוינסקי בגןרגנות שערכו אתהבמפגש ה

 

שחלפו במקרה על  כמי, נות צורה לאירועיםתונו מתעדות, מציירות, היותן שםב לטעותאין 

הן שם כי , (ככתב עיתונות)גרידא  על דיווח תנֹוכמי שאמּואו  (אורחעובר כ) פני אותה מציאות

יציאה מגמת המעבר ל, לראיה נציין .ונותנות יד במאמץ המחאתיברעיון תומכות מי שבבחינת 

ם ישלט :ם וכרזותשלטי בציור את התגייסותן ,הוזכרואל המקומות והאירועים שכבר  המכוונת

 אסמא אגבארייה זחאלקהלמען  נטליה זורבובהו רקסקי'שציירו זויה צבחירות תעמולת  של

 ערבית ורוסית, בעברית!" צדק אחד לכולם" את הכיתוב הנושאים "דעם"הפועלים ומפלגת 

של נוסף  שלט ;(בקלפי באום אל פאחם זורבובה גם ציירה את הבוחריםנזכיר כאן ש)

ת יודמולצד  "עבדים אאנחנו ל" הכתובתעם במחאה על תנאי העסקת העובדים  רקסקי'צ

של ורה מוחינה  פסלה, "הפועל ואשת הקולחוז"נוסח לפי  המוצגים מאבטח ופועלת ניקיון
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 .9' עמ, 22.2.2002, משא, "הצייר וקהלו בישראל", .ג. א 



(Mukhina )זורבובה למפגש  הזמנה שציירה ;סמל הריאליזם הסוציאליסטי הסובייטישהיה ל

-שלט .ועוד, עם הקהל הרוסי "דעם"של פעילים ממפלגת 

שהציגה , אצל אנה לוקשבסקילמשל ציור מסוג אחר נמצא 

גלריית " )IsReal Estate -ניות "מזימות נדל"בתערוכת 

של  מודעהציור המחקה ( 1522יולי , חיפה, "החדש והרע"

בציור נראית דמותה . "נכסיםאביבה "משרד תיווך 

מתווכת פיקטיבית , המומצאת של אביבה מצליח

 .ן בישראל"המתוארת באופן דמוני כביקורת על שוק הנדל

 

 .אל שדה האמנות החדשהברביזון סן של ציירות קיימת גם ביח הגישה הביקורתית, כאמור

, החמש נקטו עצמהאת האמנות גם  ממנו ומבקשות להוריד יהאמנותשירדו ממגדל השן  כמי

ואנטי  את האמנות בעמדה אנטי מסחרית מעמידותאשר בפעולות  ,ביחד ובנפרד

הדריכו  במסגרתן למשל ערכו החמש סדנאות ציור פתוחות לקהלכך  5.הבכלל קפיטליסטית

 ים לאמנות-מוזיאון בת מדשאתבהופעלה סדנא שכזו  :שביקש להשתתף כל מיאת רות הציי

אנה לוקשבסקי ערכה  ,(1522ינואר ) הקבוצה בה השתתפה" קארגו קאלט"תערוכת מ כחלק

 "בית ספר ללא קירות"  - "שמצלאל"נטליה זורבובה הקימה את ו ,(1522יוני )סדנא בחיפה 

 זה קטפרוירוחו של . (1522החל מאוגוסט ) בחוץ מתקיימים שיעורי ציור ורישום במסגרתו

ך את מגחיאשר , שמו אתבחרה לו האמנית  על כן, מקובל בתחוםמרחק מן האת ה מבקשת

צבע "האמנות מחוץ ליריד  ציירותחמש ההתמקמו  במקרה אחר ;כמובן, "בצלאל"האקדמיה 

 אביב-שנערך בקריית החינוך שבצפון תל "0טרי 

ותיהם של אאת דיוקנלצייר והציעו , (1521מאי )

, פעולה זו. שקלים 05תמורת  היריד אורחי

אחד האירועים השנתיים ל בסמוךשנעשתה 

 היא, המסחריים ביותר בזירת האמנות המקומית

 ,והאספנות כלכלת האמנותבנוגע ל הברביזון החדששל  ביקורתיתה עמדתו להחצנתפעולה 

גם כן ניתן להקביל פעולה זו , אם נרצה. האמנות כמוצר אתביקורתו כלפי התפישה הרואה ו

, לכיסו של כל פועל האמנותאת  להנגישששאפו , 05-לגישתם של הריאליסטנים משנות ה

הצהיר למשל כפי ש, ברוח זו התבטאו האמנים השונים . ולכן יצרו בטכניקות שונות של הדפס

למצרך , סגולהלהפוך את האמנות ממצרך מותרות לסנובים וליחידי "כי יש שמעון צבר 

 6".להמונים

 

                                                           
5
ואינו  ,(ליצירות מסוימותגם ו) שנעשו על ידי הקבוצה בעיקר לפעולות רשמו מסחרי-ההיבט האנטינציין כי  

 הצגתבין העמדה הזו לבין  הקבוצה בפרדוקסאת  שכן הכללה מעין זו תעמיד, מכלול יצירתן של החמשל תקף
 .למשל, האספניםקהל מצד והעניין בהן  יצירותיהן בגלריות מסחריות

6
 .1.9.2002, משא, שמעון צבר 



יצירתה . 05-החברתי של שנות ה-אפשר אפוא שהברביזון החדש הוא הד בן הזמן לריאליזם

של הקבוצה היא ריאליסטית על שום צורות ההתבוננות והביטוי ובגין הקפדתה להירתם 

לשלב ולעתים אף להתערב , והיא חברתית על שום נטייתה לתאר; למציאות -לריאליה 

פלח יצירתה של קבוצת הברביזון  בבחינת. ים שעל סדר היום החברתי האקטואליבעניינ

יצירתן של החמש לא מסתכמת , רכי כאמו)לנושאים החברתיים והפוליטיים  החדש הנוגע

דומה כי  ,(לדיוקן הקבוצהכי זהו פן אחד , גרידא אקטואליים תכניםאו  הפגנות, פועליםבציורי 

ולנקוט , המסובכים של החברה את הצמתיםלהעלות בציור הציירות נטלו לידן את החופש 

-ן הריאליזםג  ל התייחסות .הממסדהזרם המרכזי או בעמדה שבדרך כלל מנוגדת לזו של 

 והתחנכונולדו , כאמורש) שקיים במקדם התרבותי של הציירות סובייטיההסוציאליסטי 

הסגנון  היההסוציאליסטי -הריאליזם. שבגישתן הנגד את עמדת תעצים (המועצות-בריתב

את האמנים חייב  והוא, 25-בשנות ה הרשמי שאושר על ידי סטאלין והמפלגה הקומוניסטית

לא כפי שהוא  -ולהציג את העולם באופן כוזב  יסון ריאליסטי תוכן סוציאליסטי מגובסגנליצור 

ההתפתחות  לאחר לשרוריתה יה העתידש אידיאליתלפי רוח קומוניסטית אם כי  מציאותב

שהיא  ,זו כפויה אמנותיתכהתנגדות לגישה  .המהפכנית

חמש הציירות לא , תרבותי אב-כמעט בבחינת רצח

והסגנונות גישות הלא עם  -הממסד  קו מתיישרות על פי

 הפוליטית נטייההעם לא , באמנות המקומית םירווחה

 .הקיימים והסדר החברתייחסי הכוחות  עם לאו השולטת

צייר ( Immendorff)תיאר האקספרסיוניסט הגרמני יורג אימנדורף  2092בציור משנת 

 מהי עמדת: "שנערכת בחוץ ושואל את עמיתושמתפרץ לסטודיו של צייר אחר מהפגנה 

  .משיבה אפוא ביצירתה לשאלה זוקבוצת הברביזון החדש ". ?קולגה, האמנות שלך

 

* 

 

חלל במתחם התחנה  לרשותה הן שקבוצת הברביזון החדש קיבלה האחרוניםחדשות הימים 

, הקבוצה לפעילות מרכז החודשים הקרוביםמשך ב אשר ישמשמקום , אביב-המרכזית בתל

ודאי ימצאו במהרה מקום  ,וסביבתה אווירתה, אנשיה ,התחנה המרכזית .ה בלשונןט  מ  

 .זיווג הולם טחון כי יהיה זהילומר בבבתום דיון זה נוכל  .יצירתן של חמש הציירותב

 

 


