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ר סמדר שפי"ד

את , ברזל לזהב, כמי שמחפש את הרגע בו הצבעים והצורות הופכים לקסם, הירשפלד פועל כאלכימאי של ציוריונתן 
שביל החיפוש נע בין תחנות , ארט- תערוכת היחיד שלו בגלריה רו, Foramen Magnum-ב. אבן החכמים

.דמויות מפתח בתולדות האמנות הישראלית,זריצקי וקופפרמן, רנסנס צפוני ובארוק, ואן אייק ורובנס; היסטוריות
הוא מחיש לעיתים , "פורמן מגנום"ציורים של , סדרה של רישומי שמשון ודלילה על פי רובנס, בסדרת ציורי נברשות

. מתיך יחד זיכרונות ושפות ציור, ציור עלה או קו אחדתנועות המברשת עד תזזית ואז מתרכז בנימים הדקים של את
לראות , הצופים, הופכים לכדור בדולח שהירשפלד מציע לנו, שתכניהם הכלאות לכאורה בלתי אפשריות, הציורים

על המורכבויות האינסופיות של יחסי שליטה וכוחות שמרשתים את הקיום ומעכירים תדיר , דרכו בצלילות את העולם
.תאת הזגוגי

***
מתייחס לנקב בו עובר גזע המוח ומתחבר לחוט , )הנקב הגדול: לטינית(Foramen Magnum, שם התערוכה

באדם הקדמון ומשפחות קופי אדם הנקב היה . מיקום הנקב קובע את זווית הראש ואיתה את שדה הראיה. השדרה
ככל שההליכה נעשתה זקופה יותר , שיתבמהלך האבולוציה האנו. גבוה ולכן הראש נטה לפנים ומעלה לעבר השמים

כך הראש הוחזק בזווית ישרה , עבר לחלק נמוך יותר בבסיס הגולגולת, ומקום הכניסה של עמוד השדרה לגולגולת
.קדימה, יותר והמבט הפך למבט ישר

ש ואת את בסיס הרא, אנו רואים חצי לסת. בשתי עבודות שכותרתן כשם התערוכה מצייר הירשפלד גולגולת מלמטה
כשהחלק , בחלקו העליון של הבד, )?ורוד רפי לביא(ההקצרה הדרמטית מצוירת על רקע ורוד מסטיק . הנקב הגדול

חריטה בקצה המכחול מתפתלת ופוצעת את , קו מתפתל. התחתון עשוי משיחות רחבות עמוסות צבע בלבן ירוק וכתום
.מזכירה את תנועות השרבוט של אריה ארוך, השכבות
מהזוית הבלתי רגילה הזו כמו , במבט ראשון נראית הגולגולת. וא קשר שמבקשים להתיר והוא הולך ומסתבךהדימוי ה
, )Les Fleurs du Mal(" פרחי הרע"המעלה על הדעת את המונח הרעיל והמושחז , מוכה ומרוקן, מעוות, פרח גדול

, הורוד נראה חולה יותר, טעון אלימותדימוי , כשמתברר שמדובר בגולגולת חצויה. 1857- ספר השירה של בודלר מ
עולה זיכרון לחי החמור שמצא שמשון בשדה , על סידרת רישומי שמשון המצויים בה, בהקשר של התערוכה. סכריני

, נראה כפה פעור, כמעט עיגול שחור, -Foramen Magnumה, הנקב. והפך לכלי נשק בו הרג את הפלישתים
העבודות בוחנות את החוקיות הפנימית של הציור שנע על הלהב שבין . וחלתשפולט צעקה גדולה על חוסר ת, מפרכס

.מפורקליפה לאלים ו

***
סמל לאירופאיות , בכולן מופיעה נברשת נחושת בוהקת במרכז. סדרת הנברשות נחלקת לציורים גדולים וקטנים יותר

.צופנת בחובה אסוציאציות דתיות של אור וחסד, ולהידור
שוקי בורקובסקי ויהושע נוישטיין הם שניים מהאמנים . דימוי שכיח באמנות ישראלית אך בהחלט חוזרנברשות אינן 

הנברשת שנמצאת במרכז החלק העליון של הציור –הירשפלד בחר נברשת ספציפית. שעושים שימוש בהן כבר שנים
אחד הציורים , יצירת מופת, ציורה). 1441-1390(אייק הפלמישל יוהנס ואן1434- מנישואי בני הזוג ארנולפיני

).1656, של ולסקזלאס מנינאסלבדומה (זוכה לקריאות חדשות ללא הרף, המוקדמים בצבעי שמן
: ומתחתיה חתם ואן אייק כפי שנהגו לחתום אמנים בכנסיות, גודלה של הנברשת בציור הוא כעשרה סנטימטרים בלבד

Johannes de eyck fuit hic)נברשת הנחושת היא מניפסטציה של עושר חומרי של ). יה כאןיוהנס ואן אייק ה
הנר נקרא . מפורש כרמיזה לזמניות החיים, ובאני ארנולפיני'מעל ג, אך העובדה שדולק בה נר אחד, מושאי הציור

בשני הציורים הגדולים מצייר . בפרשנויות אחרות כמרמז לנוכחות רוח הקודש או עינה הפקוחה של ההשגחה
-2003(המתייחס לציוריו של משה קופפרמן , הנברשת המפוארת במה שניתן לתאר כאחורי מסךהירשפלד את

ועד מותו עבודות רבות עם קווים ישרים והתרחשות ציורית של סגולים 90- קופפרמן יצר לאורך שנות ה). 1926



מהדהד בזיכרון פוגת המוותהחלב השחור של פאול צלאן מ. מסויטים וצבעי אפור עשן וחלב מלוכלך- חלומיים
ושער הזהב של מרגריטה משירו של צלאן מנצנץ כנחושת , הציורים של הירשפלד את עבודותיו של קופפרמן

:שהוא מצטט ומרמזת למוות, המפוארת, הנברשת הגדולה

חלב שחור של שחר אנחנו שותים עם ערב
שותים צהרים ובוקר שותים עם לילה

שותים ושותים
שוכבים לא צפוףכורים בור קבר ברוח שם

איש גר בבית והוא מנגן בנחשים הוא כותב
*כותב לגרמניה בשעת דמדומים זהב שערך מרגריטה

המזהיר , מסתירים ומערפלים נברשות שהן כירח חם, צבעי תכלת ירוק קרירים מכסים, בסדרת הנברשות הקטנות
. אבל מעצב פרק בתולדות האמנות המקומית, ראולי לא אמן מזהי, מבעד למשיחות רוויות זיכרון מעבודות של זריצקי

געש , כשהוא מתורגם לציור של הירשפלד, מניע" אבסטרקט לירי"שזכה לשם הפרדוקסלי , האבסטרקט המתון שיצר
נתפס , הקצביות של צבעים חיוורים שלפעמים כמעט מסמאים, המשיחות החזקות. של זמן שביר, של יקום שנפצע

.תאר של חיה פצועהבזרועות הנברשת כמו קווי מ

***
זהו ציור עתיר צבע וסיפורי . של פטר פאול רובנס) 1610-1609(שמשון ודלילההירשפלד רושם רישומים על פי 

, נם בחיק אהובתו דלילה, שמשון: דשן בציטוטים ציורים אך בעל טון מאופק כלפי הרגע הגורלי שמתואר בו, משנה
הצורך המשווע של שמשון באהבתה . קה עבורו נר כדי שיטיב לראותמסופר בידי אחד הפלישתים כשמשרתת מחזי

.של דלילה גרם לו לגלות לה שבשערו טמון הכוח
ומתגלה , הציור של רובנס מפורק לחלקיו) אך מחטיא, המושג טכניקה מעורבת נכון(ציורים של הירשפלד - ברישומים

. המפריד בין דרכי ההתבוננות בנושא, הטקטוני, בבקע העמוק, ההערכה של הירשפלד לרובנס וגם רגע ההכרה בשבר
.עם הזמן שחלף ועם אוקיינוס התרבות השונה שביניהם, מתדיין עם רובנס, נפחי, הירשפלד ברישום מצוין

-1553(המוסר מן הצלב בפייטה הפלורנטינית , רובנס צייר את זרועו של שמשון הישן כציטוט מזרועו של ישוע המת
, הגדולה ללא פרופורציה, הזרוע העצומה. אחד מפסליו המאוחרים והמרגשים עד דמעות, ול'מאת מיכלאנג) 1547

.מסמנת בשני המקרים חוסר אונים ואולי ויתור
הבד הורוד הבוהק . רשום שמשון בדיו אך שאר הדמויות בציור נעלמוI) רובנס(שמשון ברישום הראשון בסדרה 

, ועליה כבר מפציעים כתמים אדומים, דליל שמכסה את שמשוןהעשיר של שמלתה של דלילה הפך לשמיכה בורוד
.כתמי הדם החותמים את הסיפור

ידי הפלישתי המספר את מחלפות שמשון ואוחז בעדינות –ציור נוסף מתרכז הירשפלד בדרמת הידיים /ברישום 
נחת על שכמו של שמשון ידה הלבנה של דלילה המו, קצוות שיער כאילו היה זה קצוות שער אהובה שגוזרים לזיכרון

הרישום מאיר את התקשורת המורכבת . סביב הנר קפוצה יד המשרתת. הישן במה שנראה כרכות אין סופית
.הן הופכות לתמצית של הנרטיב. שאפשרית דרך ידיים וההתמקדות בהן מדגישה את האיכויות הפיסוליות שלהן

בוחן ומגשש אחר הסובייקטיביות , אבל משנה אותועוקב הירשפלד אחר המבנה של רובנס , V) רובנס(שמשון ב
מוכפלות והוא , הדמות המרכזית, פניו של שמשון. אחר מה שאפשר לתאר כמחוז החפץ ואזור הסכנה של הקו, החדשה

ואילו דלילה שבציור נראית , פני הפלישתי הגוזז מחלפותיו גלויות ומרוחקות יותר. נראה צעיר ותמים מאשר בציור
. בשמשון הנבגד, מעל חזה החשוף, או שגם היא עומדת להירדם והיא מביטה מרוכזת, מחשבותיה הרחקכאילו נדדו 

.לרגע שכוחו של שמשון יתפוגג עם המחלפות הגזוזות, מתוארים גם את החיילים המחכים מעבר למפתן
, לעצור את ישועילים הרומים הבאים החיילים הפלישתים נראים כחי–רובנס הדגיש את ההקבלות שמשון וישוע 

לו מצוטטת 'שכאמור מדמותו ביצירה של מיכלאנג, דלילה מזכירה את דמותה של מריה מגדלנה ושמשון את ישוע המת
.יד הענקים

.כתוב מראש,בלתי נמנע , הוא מביט בדרמה כרגע טרגי, העין של הירשפלד טבולה בהשלמה

***
Foramen Magnumכמה נטוע הוא . הקובע את זווית הראש, בעקבות הנקבהאמנותי כאילובוחנת להיכן זז המבט

במקרה זה , וכמה תולדות אמנות לא ישראלית, שהיום נקרא ללא הילת החלוציות ששימשה לו משענת בעבר, במקומו
.מרהיב. בין זיכרון להתרפקות משורטט כאן מהלך רחב, בין ציור לרישום. השפיעו עליורנסנס ובארוק

שמעון זנדבנק: תרגום מגרמנית* 


