עכשיו בגלריות 100 :שנה להולדת יעקב פינס ()2005-1917

במלאת מאה שנים להולדתו של יעקב פינס ,סדנת ההדפס ירושלים ומוזיאון ישראל ,ירושלים מעלים שלוש
תערוכות מחווה לאמן חיתוך העץ יעקב פינס .בבית טיכו מוצגת התערוכה "אירופה :הרהורים ,יעקב פינס
והאקספקסיוניזם הגרמני" (אוצרת :רונית שורק) ובסדנת ההדפס מוצגות התערוכות "פרספקטיבות של מחאה"
ו"בגוף העץ :זוכי פרס פינס לגרפיקה ישראלית ".

פרספקטיבות של מחאה
אוצרים :אריק קילמניק ואירנה גורדון
"פרספקטיבות של מחאה" מציגה מעבודותיהם של בני הדור
השני של אמני חיתוך-העץ בארץ ,חלקם תלמידיו של פינס.
יצירתם נושאת אופנים שונים של ביטויי ביקורת ,מהפכה
ומחאה ,האופייניים למדיום באמנות המודרנית.
בעבודותיהם הם ממשיכים את דור המייסדים :שטיינהרט,
לודוויג שוורין ויעקב אייזנשר ,ראובן רובין ,רודי להמן ,מירון
סימה ,פאול ק' הניך ,אריה אלואיל ואחרים .בשל פשטות
הטכניקה ,בשל נגישותה והתפוצה הגדולה של תוצריה בתקופה
של חוסר אמצעים ,ומשום מאפייניו אקספרסיבים של המדיום,
שניתן להביע בו באופן מידי הלכי נפש ואידאולוגיות שאפיינו את
התקופה שלפני קום המדינה ,היו חיתוכי-העץ וחיתוכי הלינולאום
דומיננטיים בקרב יוצרים רבים ,ביניהם בני קיבוצים וההתיישבות
העובדת .אלה ביקשו להתמודד עם השואה והתקומה ,עם חיי
החלוציות ,עם דימוי העברי החדש אל מול היהודי הגלותי ועם
האינדיבידואליזם אל מול התודעה הקולקטיבית .פן נוסף מרכזי
ביצירה הפורחת של חיתוך-העץ והלינוליאום היה הקשר ההדוק
שלהם לנושא הקליגרפיה והדפוס העבריים המתחדשים.
אמנים :רעיה בר–אדון | משה הופמן | אבנר כץ | שמעון צבר |
גרשון קניספל
דימוי :שמעון צבר ,נושא הלבנים ,1955 ,חיתוך-עץ

לדף התערוכה באתר הסדנה

בגוף העץ :זוכי פרס פינס לגרפיקה ישראלית
אוצרת :אירנה גורדון

התערוכה "בגוף העץ :זוכי פרס פינס לגרפיקה ישראלית"
מעידה על המשכיות היצירה במדיום חיתוך-העץ ועל העדנה
המחודשת שיש לו מאז שנות ה .80-הפרס ,שתחילתו ב2008-
ומוענק כל שנתיים ,מיועד לכל טכניקות ההדפס ,אולם בעשר
השנים הראשונות הוא מוקדש לאמנות חיתוך-העץ בלבד על פי
התקנון .כל אחד מהזוכים מציג בתערוכה מקבץ של עבודות,
ובו נפרש מהלך צורני ותוכני של יצירתו בחיתוך-עץ ,המשקפת
את הרלוונטיות של המדיום בעת הנוכחית.
אמנים :הילה בן ארי | אסף בן מנחם | אלכסנדר ווז‘יק | אורית
חופשי | אלכס קרמר
לדף התערוכה באתר הסדנה
דימוי :אלכסנדר ווז'יק ,ראש ,2011 ,חיתוך-עץ

שיח גלריה



שיח גלריה בתערוכה "פרספקטיבות של מחאה" יתקיים בסדנת ההדפס ירושלים ביום ג',20.6.2017 ,
בשעה 19:00



שיח גלריה בתערוכה "אירופה :הרהורים .יעקב פינס והאקספרסיוניזם הגרמני" יתקיים בבית טיכו בימי
רביעי 17/5 ,וה 14/6-בשעה 19:00

הדפס החודש

נורית דוד
ישראלית ,נולדה ב1952-
ללא כותרת1995 ,
שעווה קשה ואקווטינטה
גובה  70ס"מ ,רוחב  100ס`מ
מהדורה12 :
ההדפס שיצרה נורית דוד בשנת  ,1995כמו מרבית מעבודותיה משנות ה 90-של המאה ה ,20-מבוסס על
תצלומים משפחתיים שצולמו על ידי אביה .דוד בחרה לחתוך את גליון הנייר לפורמט אובלי ,המזכיר מסגרות של
תצלומים מסוג זה .המשטחים הריקים וגושי הצבע התכולים של עלים וחתולים ,חושפים את השפעת אמנות
המזרח על יצירתה של האמנית.
תערוכת יחיד של דוד הוצגה לאחרונה בגלריה גבעון בתל אביב-יפו ועבודותיה מוצגות כעת במוזיאון תל אביב
לאמנות ,במסגרת תערוכת זוכי פרס רפפורט לאמנות.
להדפסים של נורית דוד באתר הסדנה

מילון מונחים

לּוחַ ( )Plateלוח ההדפסה הוא המשטח ממנו מופקים עותקי ההדפס השונים ..לכל לוח "אופי" ייחודי הבא
לביטוי בתהליך ההדפסה .בחיתוך-העץ ,לדוגמה ,מועברים להדפס המרקמים והטקסטורות של טבעות העץ.
מרבית האמנים מתייחסים ללוח כנתון קבוע מראש שאינו מהווה חלק מהותי בדימוי .את פלטות הברזל ,לדוגמה,
המכילות מרקם גרעיני עדין ,נוהגים לשייף לפני תחילת העבודה כדי לטשטש מרקם זה.
לעומתם ,אמנים שונים דווקא בוחרים להדגיש את לוח ההדפסה ,כאמצעי לבחינה ולהדגשה של תהליכי העבודה
("ארספואטיקה") .הדפסה של שרון פוליאקין ,לדוגמה ,עושה שימוש ברדיד נחושת כלוח הדפסה .דקותה של
הנחושת איפשרה לפוליאקין ליצור קפלים או "קמטים" המועברים לנייר בתהליך ההדפס .יחד עם זאת ,אותה
דקות יוצרת הבדלים בין הדפס להדפס ,המונעים את האפשרות להדפיס סדרה גדולה מלוחות כאלו.

דימוי :שרון פוליאקין ,ללא כותרת ,2001 ,אקווטינטה משויפת ותחריט יבש ,פלטה :רדיד נחושת

להדפסים של שרון פוליאקין באתר הסדנה

הדפס ישראלי בויקיפדיה

בתקופה האחרונה יצרה הסדנה מאמרים אודות הדפסים נבחרים של
אמנים ישראלים בויקיפדיה .בין היתר יצרנו ערכים לעבודות של יעקב
פינס ,מירון סימה ,מילכה צ'יזיק ואחרים .בנוסף ,העלנו למאגר
התצלומים של ויקיפדיה תצלומים לשימוש חופשי ) (cc-byשל אמנים
כלארי אברמסון ,יעקב פינס .אתם מוזמנים לעיין ב 40-המאמרים
[הראשונים] בנושא ב"קטגוריה :הדפס ישראלי "בויקיפדיה.
דימוי :פרט מתוך "על הגרדום" ( )2003/1953מאת יעקב פינס .מתוך הערך
"מיכאל קולהאס (יעקב פינס) " בויקיפדיה

גשושית :מחוץ לסדנה


תערוכת יחיד של איבון ליואי ,אמנית העובדת בסדנה ,תיפתח ב 4/5/2017-בבית האמנים ע"ש זריצקי
בתל אביב-יפו
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