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התשע עשרה
של אמני המאה התשע
זו תמצאו מבחר מכתביהם של
במקראה
עשרה המציגים
במקראה זו
את השקפת עולמם ואת
ואת תהליך התפתחותם האמנותית ,וכן מבחר מכתביהם
או השפיעו על
דעותיהם או
ועל דעותיהם
האמנים ועל
חיי האמנים
על חיי
שהעידו על
סופרים ופילוסופים שהעידו
של סופרים
של
על
יצירותיהם.
יצירותיהם.
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העושר התאורטי
בפני הקורא
תולדות האמנות
של תולדות
התאורטי של
את העושר
הקורא את
חושפים בפני
אלה חושפים
כתבים אלה
כתבים
של יצירות האמנות .הכתבים מתורגמים לעברית,
יותר של
ומאפשרים הבנה
ומאפשרים
לעברית,
הבנה עמוקה יותר
שיהיו נגישים לקהל חובבי האמנות
לרוב לראשונה ,כדי שיהיו
האמנות הישראלי בכלל ולמורים
לרוב
לשם כך
בפרט .לשם
תיכוניים בפרט.
ספר תיכוניים
ובבתי ספר
כך נוספו מבואות
ולתלמידים באוניברסיטאות ובבתי
וכן הערות הסבר.
מן האמנים הנידונים ,וכן
לאסכולות השונות ולכל אחד מן
הסבר .בחלק
שיהיו
חולקו כדי
והמסורבלים של
כדי שיהיו
הכותבים חולקו
של הכותבים
הארוכים והמסורבלים
המשפטים הארוכים
מהטקסטים המשפטים
מהטקסטים
ודרכי ההבעה שהיו
על הסגנון ודרכי
שמירה קפדנית על
בעברית ,תוך כדי שמירה
לקורא בעברית,
מובנים לקורא
מובנים
שהיו
במקור.
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טקסטים מתחילת התקופה
המקראה כוללת טקסטים
המקראה
שראשיתה
סף המאה
בתנועת ההשכלה של המאה השמונה עשרה
המאה העשרים.
עשרה וסיומה על סף
על
הזמן הזה
האמנים על
הסתמכו האמנים
תחילה הסתמכו
רבות .תחילה
תהפוכות רבות.
האמנות תהפוכות
עברה האמנות
הזה עברה
בפרק הזמן
בפרק
את האמנות הקלסית ,כמו האמנים הנאוקלסים,
העבר ,בין שהעדיפו את
אמנות העבר,
הנאו־קלסים,
ובין
ובין שאימצו את האמנות של ימי הביניים ,כמו האמנים הרומנטים .ואולם,
הנאו־קלסית לאסכולה הרומנטית בגישתן
האסכולה הנאוקלסית
בין האסכולה
הקיים בין
הדמיון הקיים
אף הדמיון
על אף
על
בגישתן
שתיהן החזיקו בתאוריות שונות וחתרו
העבר ,שתיהן
לאמנות העבר,
וחתרו למטרות מנוגדות .האמנים
העם,
וניסו דרך
האידאלי וניסו
הנאוקלסים דגלו
הנאו־קלסים
רוח העם,
את רוח
לרומם את
אמנותם לרומם
דרך אמנותם
ביופי האידאלי
דגלו ביופי
ואיאפשר לקבוע לו
לו
ואילו האמנים הרומנטים הדגישו שיופי הוא סובייקטיבי ואי־אפשר
האמן לשאוף להבעה עצמית ולפיתוח הדמיון שלו ושל
כללים נוקשים ,ושעל האמן
ושל
הצופה.
הצופה.
גם האסכולה הנטורליסטית שדגלה בתיאור
באותה עת התפתחה גם
בתיאור אובייקטיבי
המאה
מאמצע המאה
למרכזית מאמצע
שהייתה למרכזיה
זו ,שהייתה
מגמה זו,
מתוך מגמה
הטבע .מתוך
ושל הטבע.
ההווה ושל
חיי ההווה
של חיי
של
זה חדרו
בשלב זה
עשרה ,צמחו האסכולות הראליסטית והאימפרסיוניסטית .בשלב
התשע עשרה,
התשע
חדרו
לאמנות מגמות חדשות שמקורן בחידושים טכנולוגיים 
— כגון הצילום וגילוי
והאופטיקה .חלק
הצבע והאופטיקה.
בתחום הצבע
וכן בתאוריות חדישות בתחום
— וכן
חדשים 
בנייה חדשים
חומרי בנייה
חומרי
חלק
מהמגמות החדשות הושפעו גם מהתפתחויות פוליטיות ,כגון פתיחת יפן לסחר
לסחר
המערבית.
ובעקבותיה השפעת
חופשי
האמנות המערבית.
על האמנות
היפנית על
האמנות היפנית
השפעת האמנות
המערב ,ובעקבותיה
עם המערב,
חופשי עם
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כל אלה שינו באופן מהותי את תפיסת האמנות ואת צורתן החזותית של היצירות
עצמן.
עצמן.
הפוסט
כל המגמות האלה
גובשו כל
עשרה גובשו
התשע עשרה
המאה התשע
בסוף המאה
האלה בתנועת הפוסט־
חדשים ,שהניחו את היסודות להתפתחויות
אימפרסיוניזם לסגנונות אמנותיים חדשים,
יזם ועל
הקוביזם
השפיעה על
אן השפיעה
סזאן
המאה העשרים.
שחלו באמנות המאה
הקוּב
ּ
על
פולל ֶסזַ
של פוֹ
העשרים .אמנותו של
סרהה הניח את היסוד למחקרים
בסדר ובצורות
התנועות שצידדו בסדר
ובצורות הנדסיות .ז'ורז' ֶס ָר
פתח בפני
פולל גוֹ ֶג
האקספרסיוניזם .פוֹ
הוא אבי
בפני
גוגןן פתח
אבי האקספרסיוניזם.
וינסנט וַוןן גוֹגוךך הוא
בצבע ,וּווינסנט
חדשים בטיפול בצבע,
חדשים
העשרים את
אמני המאה העשרים
את המגמה הפרימיטיביסטית.
את האמנות השבטית והוליד את
הקרקע להופעתה של
הכשיר את הקרקע
רדון,ן ,בגישתו החלומית והפנטסטית ,הכשיר
אוךיוןן ֶרדוֹ
אוֹ ִדיוֹ
סליבןן בכתביו יסוד
לואיס
אלה הניח
הסוריאליסטית .במקביל לאמנים אלה
האמנות הסוריאליסטית.
סליב
ַ
איס
הניח לוּ
חשוב
חשוב לאדריכלות המודרנית.
באור חדש
במקראה זוזו יאירו
את התהפוכות
חדש את
יאירו באור
הכלולים במקראה
שהכתבים הכלולים
מקווה שהכתבים
אני מקווה
אני
את הדמויות
יותר את
עמוק יותר
הקוראים ויאפשרו להם להבין באופן עמוק
את הקוראים
האלה ,יעשירו את
הנאתם של
זו תגדיל את הנאתם
ואת הרעיונות שהנחו אותן .אני
אני מאמינה שהבנה עמוקה זו
הקוראים מיצירות האמנות.
הקוראים
האמנות.

כאשר עוד היה
שעזרה לנו
היה
מהספר כאשר
חלקים מהספר
לערוך חלקים
לנו לערוך
חזקיה שעזרה
לקרן חזקיה
להודות לקרן
ברצוני להודות
ברצוני
התעתיק מצרפתית.
שאפשר את
לי לאחד ככל שאפשר
שעזרה לי
מצרפתית.
את התעתיק
וכן לצופיה לסמן שעזרה
בחיתוליו ,וכן
הספר
כן ברצוני להודות להוצאת אקדמון שהפיקה גרסאות מוקדמות של
כמו כן
של הספר
מודרנית ,ושנתנו
מבוא לאמנות מודרנית,
הקורס מבוא
של תלמידי הקורס
לשימושם הבלעדי של
בלועזית לשימושם
גם להודות לזהבה כנען
רוצה גם
אני רוצה
רשותם להוצאת הספר במהדורתו הנוכחית .אני
את רשותם
הצורך להביא
מהרגיל ,גם בגלל הצורך
קשה מהרגיל,
שהייתה קשה
בעריכה שהייתה
המסורה בעריכה
עבודתה המסורה
על עבודתה
על
התרגום
וגם בגלל קשיי
שלי לעברית לרמת אלה של נורית לוי ,וגם
התרגומים שלי
את התרגומים
את
קשיי התרגום
שמיר ,עורכת הלשון
גם לאילנה שמיר,
חלק מהאמנים .תודתי נתונה גם
והכתיבה של חלק
חמד
המסורה ,לאנה
עזרתה המסורה,
מאגנס ,בעד עזרתה
הוצאת מאגנס,
של הוצאת
הראשית של
הראשית
לאנה לפידוס ולגלעד חמד
שעזרו לי עם
עם הכנת התמונות להדפסה ,ולרם גולדברג בעד הצעותיו וסבלנותו.
לפני שהספר
ספר
שהספר
עת לפני
בטרם עת
שהלכה לעולמה בטרם
לוי שהלכה
נורית לוי
של נורית
לזכרה של
מוקדש לזכרה
זה מוקדש
ספר זה
אלא השפיעה על
רק מתרגמת מעולה ודקדקנית ,אלא
הובא לדפוס .נורית הייתה
הובא
הייתה לא רק
חלק מהחלטותי על מה כדאי להכניס לספר ואיך להציגו .עבודתנו המשותפת על
את סיומה
לראות את
בגורלה לראות
מצטערת שלא
ואני מצטערת
רבות ,ואני
שנים רבות,
נמשכה שנים
הספר נמשכה
הספר
שלא עלה בגורלה
אור .מעל לכול ,נורית הייתה ידידה נאמנה ואני מודה לה על
שראה אור.
הספר שראה
ואת הספר
השנים.
כל השנים.
במשך כל
הנפשית במשך
תמיכתה הנפשית
תמיכתה
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