
:2נושא משנה מספר 

שפה וחומר בפיסול
מאופיין  ) זמננו-אמנות מודרנית ובת(הפיסול בעת החדשה 

אמני אוונגרד  ; בשינויים מרחיקי לכת ביחס למסורת האמנות
מודרניסטיים ואמנים עכשוויים הרחיבו ומרחיבים את שפת  מודרניסטיים ואמנים עכשוויים הרחיבו ומרחיבים את שפת  

הן בתחום , מדיום הפיסול הן בתחום החומר והטכניקה
דרכי הביטוי והן בהכשרת נושאים חדשים המופיעים  /הסגנון

.ביצירה הפיסולית



שיש, 1888, , , , הנשיקההנשיקההנשיקההנשיקהרודן 

הפסל הראשון העצמאי של ברנקוזי הוא הנשיקה  
שמהווה מעין קריאת תגר על מורהו אוגוסט רודן  

.שעשה גם פסל מפורסם בשם זה
החלקה והמלוטשת  , בניגוד לנשיקה הנטורליסטית

של רודן שמשמרת את מסורת העירום הקלאסי יצר 
כשהוא , בעל צורות סכמטיות, בראנקוזי פסל מאבן

חורט בבלוק האבן ומגלף את האיברים שרק רומזים  
הפסל שומר על הפרופורציות . על אנטומיה אנושית

המלבניות של הבלוק והוא נשאר במרקם מחוספס 
.כאמירה אסתטית

ברנקוזי מתרחק מרודן

1908הנשיקה  , ברנקוזי



הנשיקה  

בראנקוזי טען שהפיסול 
שמעתיק בצורה גאונית את  

לא ) כמו זה שלרודן(המציאות 
.          נוגע במהות הפנימית

הוא לעומת זאת פישט את  
. הצורה וטיהר אותה

חיבור בין הדמויות
החיבור ההרמטי בין הדמויות     

מבטא את איחודם                   
.לכדי שלמות אחת

חיפוש המהות הפנימית: תהליך הפשטה

.לכדי שלמות אחת

 

הנשיקה   
1908



יש השפעות  " נשיקה"בפסל ה יש השפעות  " נשיקה"בפסל ה
של האמנות הרומנית העממית 
. ושל האפריקנית

ברנקוזי בהשפעתם התנתק  
.מאידיאל היופי הקלאסי



המטרה להציג  , תנועה : הנושא
כוח דינמי המתקדם בחלל 

וני להתמודד עם 'בפסל מנסה בוצ
.הדינמיזם האונברסלי

שם הפסל
הוא כללי המרמז  

על מהות מופשטת  
ולא על אובייקט  
.ספציפי

צורות מיוחדות , וני'אומברטו בוצ
,  1913, במינו של התמשכות בחלל

ברונזה

.ספציפי



השפעת הקוביזם
יש שימוש בצורות גיאומטריות לא משוכללות בהשפעת  

וני הקצעים הופכים לגושי 'אצל בוצ. הקצעים הקוביסטים
חומר מופשטים הפועלים זה על זה בצורות קמורות וקעורות  
.השוברות את האנטומיה



וני איננו בוחר לו צורות מופשטות  'בוצ
הוא מחפש את  ; לביטוי גוף האדם

מקצב הגוף כביטוי לצורה מופשטת של  
.המקצב באשר הוא

בפסל נשתמרה הצורה הבסיסית של 
אך היא רק מעין רמז למבנה  , הגוף

וני העמיד את הגוף  'בוצ. האנטומי
בצרפו פסיעה  , בתנועה ספיראלית

בתוך דמות מתברגת סביב , קדימה

הדמות הופכת לאובייקט

בתוך דמות מתברגת סביב , קדימה
וכך נוצרה קומפוזיציה הפתוחה , עצמה

הדמות אינה . אל החלל הסובב אותה
אלא אף מקיפה חלל  , רק מוקפת בחלל

שנהפך לחלק , "אבריה"הכלוא בין 
.אינטגראלי ממנה

:הפסל נהפך להתמודדות בין שני כוחות

• ,מסת האוויר הלוחצת וזורמת פנימה

• .התנגדות החומר המוצק 

כך הופך הפסל מדמות לאובייקט  
. כשלעצמו



כוח והרס                  
.  וני חבושה בקסדה עם צלב שמסמל את מסעי הצלב'הדמות של בוצ

,  הורס, כוח כובש–התנועה הפוטוריסטית ראתה עצמה כצלבנים חילוניים 
. ליצור עתיד חדש, משנה ובונה עולם חדש של חורבות הישן



תחושת תנועה
הצעד הרחב עז  , כיוון הפסל בפסיעה מימין לשמאל. א

.ומתפרץ בתנופה
אלכסון אחד גדול –הצורות האלכסוניות המצטלבות . ב

ואלכסונים קטנים נגדיים של רגל  , מהראש לרגל שמאל
.ימין

נפחיות של צורות קעורות וקמורות המבטאות את . ג
כביטוי למקצב הפנימי , פעילות השרירים בזמן התנועה

.של הגוף תוך כדי תנועה
ארגון הצורות הבונות את הפסל במעין תנועות . ד ארגון הצורות הבונות את הפסל במעין תנועות . ד

.ספיראליות פתוחות
,תנועה מדומה מהצורות המחודדות כחיצים. ה

צורות קעורות  
וקמורות



דוגמאות נוספות של פיסול  
פיקסו והקוביזם , מודרני
המחצית הראשונה  , הפיסולי

.של המאה העשרים

יציקת  , חומר דיוקן האישה מסורתי: אבל השפה חדשה, גיטרה, דיוקן אישה וטבע דומם–הנושאים מסורתיים 
).  פניה מעוצבים בקצעים ומרקם החומר מלא שקעים ובליטות(ברונזה אבל השימוש בו קוביסטי ואקספרסיבי 

.כאמצעי אמנותי בולט, בין השאר, ישנו שימוש בחלל נגטיבי. קרטון–בגיטרה גם החומר יוצא דופן 



.דיוקנאות, נחום גבו



שימוש בשילוב . פיסול מופשט. דמות מסובה, הנרי מור
.החלל הפורץ לפסל



עוסק , פיסול פוטוריסטי, יוני'בוצ
בשפה , )מתברגת(בתנועה 
ובאמצעי , בהפשטה, קוביסטית

.דינמיות, אמנותי של תנועה

שימוש  –אישה , ליפשיץ
) הפרצוף(בחלל נגטיבי 

.לתיאור הדמות



1936,הסעודה בפרווה, מרט אופנהיים: רדי מייד



:1929, אבן, "דמות נסובה",הנרי מור 
, אל הרוח והגשם המקסיקני, "שאקאמול: "את הפסל פיסל בהשראת פסל שנקרא

שאקאמול הוא גבר והדמות שמתאר מור  . מתרבות המאיה 12- ששרד מהמאה ה
נשענת על זרועה הימנית וזרועה ) תנוחת ונוס(, היא אשה שוכבת על צידה

.  מור בפסל שלו משאיר חלל ברווח בין הראש לזרוע. השמאלית תומכת בראשה
.לשמירת הצורה של הגוש המקורי, לגושיות, אבל קיימת בו הנטייה לפשטות



ברונזה, 1953, דמות מסובהדמות מסובהדמות מסובהדמות מסובה ,הנרי מור


